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مدارا و بردبارى، ميراث 
طاها براى توسعه همدان

 اســتان همدان اين روزها با فرزندى 
برومند از تبــار ســالكان و عارفان الهى 
در ســمت نمايندگى رهبــرى و امامت 
جمعــه خداحافظى مى كند كه برآيند كلى 
داورى جامعــه، او را مردمدار و از جنس 
خويش مى شناســد و از اين كه چنين فرد 
دانشــمندى را در اين ســمت ها از دست 
مى  دهد، نگران و ناباور است. طه محمدى 
از آن روزى كه به همدان آمد، بيشــتر از 
گذشته در چشم و دل مردم هگمتانه جاى 

گرفت و با رفتارى برآمده.

يادداشت
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 آيت ا... آبروى استان است
 سرانجام شــاهد خطبه هايى بوديم كه 
ايــكاش ديرتر و ديرتر خوانده مى شــد؛ 
اما صالح كار به دســت بزرگان اســت و 
مردم ســمعا و طاعتا... آيــت ا... محمدى 
در يك خداحافظــى زودهنگام مقام خود 
را به حجت االســالم شــعبانى ســپرد و 
گرچه فرمــود از همدان نمى رود اما ديگر 
اثرگذارى و جامعيت نقش ايشان در بزنگاه 
هاى حساس را نخواهيم ديد و از سخنان 
حكيمانه اش در محافــل و منابر مختلف 
بى نصيب خواهيم شــد.گرچه اين مقام و 

منصب ها موقتى است.

مدير ضعيف به شهر آسيب وارد مى كند
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

قابل توجه مخاطبان گرامي ، دستگاههاي دولتي و خصوصي استان
 برنامه هاي نوروزي استان 
 اطالعات الزم از ستاد سفر 

 فرهنگ و آئين نوروز همدان 
 اطالعات مورد نياز گردشگران 
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براي رزرو آگهي با ما تماس بگيريد 
تلفن : 08138264433-  فكس : 08138279013

در نشست هم انديشى آژانس داران همدانى با مسئوالن 
قطار مطرح شد

از ايستگاه دور تا قطار نزديك

تعظيم دربرابراخالق
در شب خداحافظي با آيت ا...

شت
ددا

ميدان شهر نيازمند وعده يا
نيست در انتظار اختصاص 

اعتبار راه و شهرسازى است 
 در حالى كه وعــده اختصاص اعتبارات 
بازآفرينى شهرى به ســايت موزه ميدان داده 

شده است.
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 معاون بهره بردارى آب و فاضالب 
اســتان همدان از رشــد 4/3 درصدى 
توليــد آب در همدان خبر داد و گفت: 
با افزايش مصرف شــهروندان در پايان 
سال، شــاهد افزايش توليد و مصرف 

آب هستيم.
حميدرضا نيكداد اظهار كرد: از اواخر 
هفته گذشته 17 اسفندماه شاهد افزايش 
مصرف آب در همدان بوديم به طورى 
كه نســبت به هفته ماقبل آن رشد 4/3 

درصدى در توليد آب داشتيم.
وى ادامــه داد: طى دو هفته گذشــته 
ميزان مصارف آب يك هزار و 453 ليتر 

در ثانيه بود اما از 17 اسفند ميزان توليد 
آب بــه يك هزار و 518 ليتــر در ثانيه 

افزايش يافته است.
معــاون بهره بــردارى آب و فاضالب 
اســتان همدان با اشــاره بــه اينكه با 
اقدامــات فرهنگــى به دنبــال كاهش 
مصرف شــهروندان بوديم خاطرنشان 
كــرد: توزيع بروشــور، نصــب بنر و 
برگزارى جلســاتى با رابطان بهداشتى 
از جمله برنامه هايى بود كه در راستاى 
كاهش  و  صرفه جويى  فرهنگ ســازى 

مصرف آب انجام شد.
وى در گفت وگــو با فارس تأكيد كرد: 

منابــع آبى كه قرار اســت در ايام گرم 
سال استفاده شــود، با افزايش مصرف 
از هم اكنون وارد چرفه مصرف شــده 
و همين ممكن اســت در ادامه شركت 
را در خدمات رسانى دچار مشكل كند.

نيكداد ضمن تأكيد به شهروندان مبنى 
بر اينكه در روزهاى باقى مانده از سال 
هواى آب را داشــته باشند گفت: طى 
اين روزهاى پايانى ســال از شستشوى 
اضافى خوددارى شــود و ســعى كنند 
شستشــوى قالى، پتو و پرده خود را به 

قالى شويى بسپارند.
وى با بيان اينكه در برخى موارد شاهد 

اســتفاده از آب به جاى جارو هستيم 
تصريح كرد: اين مسئله بى انصافى است 
و هزينه زيادى براى توليد آب را منجر 
مى شود زيرا نبايد به راحتى اين نعمت 

الهى را از دست داد.
معــاون بهره بــردارى آب و فاضالب 
اســتان همدان با اشــاره به اينكه هيچ 
قالى شويى از آب شــرب در شستشو 
اســتفاده نمى كند افزود: با اســتفاده از 
قالى شــويى عالوه بر عدم اســتفاده از 
آب شــرب و صرفه جويى در مصرف 
آب، تضمين ســالمت قالى نيز فراهم 

مى شود.

رشد 4/3 درصدى توليد آب در همدان

رئيس شعبه بانك: بانك ها به هيچ وجه نزول نمى گيرند

آيات عظام: 
بانك ها رباخواري مي كنند
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خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

وظايف شوراى پدافند غيرعامل از ستاد مديريت بحران 
تفكيك شود

 معاون استاندار همدان گفت: پدافند غيرعامل به بررسى حوادثى مى پردازد كه انسان ها 
مسبب اصلى آن هستند به همين دليل بايد وظايفش از ستاد مديريت بحران تفكيك شود.

به گزارش تسنيم ، مصطفى آزادبخت در شوراى پدافند غيرعامل استان همدان اظهارداشت: 
بايد در اين عرصه ابتدا اعضا در بخش صورت مســئله به اشــتراك برسند چرا كه پدافند 
غيرعامل به موضوعات غير طبيعى ميپردازد اما در برخى حوزه ها مباحثش با ســتاد بحران 

مشترك مى شود كه اين نيز مشكالتى به وجود مى آورد.

وى با تاكيد بر اينكه پدافند غيرعامل موضوعاتى را در بر مى گيرد كه انســان ها مسبب آن 
هستند گفت: ما در اين حوزه و براى آگاه سازى بيشتر مردم نياز به اطالع رسانى داريم ضمن 

اينكه خود اعضا نيز بايد نسبت به شرح وظايف شان آگاه شوند.
معاون اســتاندار همدان بيان كرد: بايد با برگزارى ميزگردها و نشســت هاى تخصصى در 
رسانه هايى مانند صدا و سيما نسبت به آگاه سازى بيشتر مردم اقدام كنيم تا اينگونه وضعيت 
جامعه در حوزه پدافند غير عامل بهبود يابد. وى با تاكيد بر لزوم جدايى كاركردهاى شوراى 
پدافند غيرعامل استان از ستاد بحران گفت: بايد برخى مسائل را شفاف كنيم مثال وقتى درباره 
زلزله مى خواهيم حرف بزنيم بايد بدانيم كه اين اتفاق و مديريت آن در حوزه اختيارات ستاد 
بحران تعريف شده است و جزء وظايف پدافند غير عامل نيست. اميرى نيز گفت: همدان 

از استان هاى پيشــرو در حوزه پدافند غيرعامل در كشور به شمار مى آيد و ما نيز در طول 
اين مدت تالش كرده ايم بر اساس دستورالعمل هاى ستاد پدافند غيرعامل كشور عمل كنيم.

سرپرست اداره كل پدافند غيرعامل استاندارى همدان افزود: ما توانستيم با برگزارى دوره ها 
و كالســهاى مختلف در تمامى شهرستان هاى اســتان 28 هزار نفر را در حوزه پدافند غير 
عامل آموزش دهيم و همچنين دستگاه هاى اجرايى را نسبت به اين موضوع حساس كنيم. 
وى تصريح كرد: با شروع اجراى برنامه در حوزه پدافند غيرعامل همه پروژه هاى عمرانى 
و طرح هاى توسعه شهرى بايد پيوست پدافند غيرعامل داشته باشند به همين منظور نيز ما 
قوانين مربوطه در اين عرصه را احيا كرده و توانستيم ميزان درصد افرادى كه با اين عرصه 

آشنايى نداشتند را كاهش دهيم.

 آيت ا... آبروى استان است
 پرويز محمدى »

 سرانجام شاهد خطبه هايى بوديم كه ايكاش ديرتر و ديرتر خوانده 
مى شد؛ اما صالح كار به دست بزرگان است و مردم سمعا و طاعتا...

آيــت ا... محمــدى در يك خداحافظــى زودهنگام مقــام خود را به 
حجت االسالم شعبانى سپرد و گرچه فرمود از همدان نمى رود اما ديگر 
اثرگذارى و جامعيت نقش ايشــان در بزنگاه هاى حساس را نخواهيم 
ديد و از ســخنان حكيمانــه اش در محافل و منابر مختلف بى نصيب 

خواهيم شد.
گرچه اين مقام و منصب ها موقتى اســت و از اين آمد و شدها بسيار 
ديده ايم، ليكن اين رفتن براى دوســتداران و عالقمندان اين شخصيت 
محبــوب، فقدان يك نگاه عارفانه و وحدت بخش در تمامى شــئون 

فرهنگى، اقتصادى و سياسى است.
بايد يادآورى كنيم كه چه روزهاى سختى براى استان پيش مى آمد و چه 
موانع بظاهر غيرقابل عبورى پديدار مى شد، كه با سرانگشت تدبير معظم 

له برطرف شده و دوباره امن و امان به شهر باز مى گشت.
در مدت زمان امامت ايشــان در جمعه هاى پانزده سال گذشته، و بلكه 
در تمام روزها و ايام ســال، هرگاه مديران اجرايى، هنرمندان، سرمايه 
گذاران، خبرنگاران و اصحاب رسانه با مشكلى مواجه مى شدند، دفتر و 
بيت آيت ا... محمدى مامنى براى آرامش همگان بود و سخنان همدالنه، 
رهنمودهاى خردمندانه و يا اقدام ها و سفارش هايى كه ذيل درخواست 
ها مى نوشــتند، سبب مى شــد تا امور جارى به روال برگردد و نام و 

آوازه ى همدان به دارالمومنين بيشتر نزديك شود تا به دارالنفاق.
طه محمدى تنها يك نام نبود بلكه اسم رمز گشايش قفل هاى سختى 

بود كه گاه بعضى از سر نادانى بر درها و راه هاى توسعه زده بودند.
كافى بود تا نام ايشان قرائت شود و راهگشايى حاصل.

همواره قوت قلبها بود كه:
اسم اعظم بكند كار خود اى دل، خوش باش...

و ماحصل 15 سال سيادت و سرورى بى اسباب و خواسته در اين استان 
اثرگذار، مودت و دوســتى بين ارباب عقول و تضارب آرا و افكار بين 

اصحاب فلسفه و كالم بود.
آنها كه برنامه هاى پاسداشــت حكيم هزاره ها را به ياد دارند و سپس 
حضور آيت اهللا در بنياد بوعلى را بخاطر مى آورند، اذعان مى كنند كه 
هميــن يك ابتكار عالمانه و نگاه فرزانه وار به حكيم هزاره ها، موجب 
شد تا همدان به ملتقاى فرهنگ و تمدن شهره شود و ميزبان فالسفه و 

انديشمندان بزرگ.
برپايى جلســات شــبانه  در زيارتگاه ابن  ســينا آن هم در ايام مبارك 
رمضان، اوج تجلى نگاه حكيمانه امام جمعه معزز ما و آموزه اى ماندگار 

براى مريدانشان بود.
احياى مكتب جعفرى در عمل، يكى از چند راهى بود كه ايشــان بدان 

رهبرى اش مى كرد:
تا بدانيم كه به چندين هنر آراسته است...

بى آنكه بخواهيم وارد حاشــيه هاى وداع ايشــان و احتمال دلگيرى ها 
و رنجش خاطر معظم له شــويم، شايســته اســت يادآورى كنيم كه 
باالخره اين اتفاق رخ داده و ضرورت حفظ وحدت در شــرايط فعلى 
سفارش ايشان است، اما بايد هم بزرگان و اعاظم قوم بدانند و هم مردم 
قدرشــناس همدان از ياد نبرند كه آيت ا... آبرو و اعتبار مادستان است 
و تحت هيچ شرايطى نبايد از رهنمودها و هدايت هاى ايشان در آينده 

بى نصيب شويم.

كشف بيش از 14هزار مواد محترقه در همدان 
 فرمانده انتظامى شهرستان همدان از كشف 14 هزار انواع مواد محترقه 

و آتش زا خبر داد. 
جمشيد باقرى با اعالم اين خبر اظهار كرد: در پى تالش پليس انتظامى در 
راســتاى كشف مواد محترقه و آتش زا در آستانه  چهارشنبه سورى و عيد 
نوروز و با گزارشــات مردمى، انبار نگهدارى 14000 مواد محترقه كشف 
و ضبط شــد. وى در گفت وگو با ايســنا، در همين باره ادامه داد: با اعالم 
گزارشــات مردمى مبنى بر وجود انبارى در يكى از مراكز شهر كه در آن 
مواد محترقه نگهدارى مى شد، بررسى اين موضوع در دستور كار كالنترى 

13 عين القضات قرار گرفت. 

مدارا و بردبارى، ميراث طاها 
براى توسعه همدان

توكل دارائى »
 اســتان همدان اين روزها با فرزندى برومند از تبار ســالكان و 
عارفان الهى در سمت نمايندگى رهبرى و امامت جمعه خداحافظى 
مى كنــد كه برآيند كلــى داورى جامعه، او را مردمــدار و از جنس 
خويش مى شناســد و از اين كــه چنين فرد دانشــمندى را در اين 

سمت ها از دست مى  دهد، نگران و ناباور است. 
طه محمدى از آن روزى كه به همدان آمد، بيشتر از گذشته در چشم 
و دل مردم هگمتانه جاى گرفت و با رفتارى برآمده از سيره سالكان 
و امامــان، همه اقشــار جامعه را با جذبه معنــوى خويش به كانون 

دين دارى و معنويت كشاند. 
بســيارى از صاحب نظران سياســت و علم، او را فيلسوف و عارفى 
الهى و از سالله بزرگان سالكى مى شناسند كه در تاريخ شهر و ديار 

ما نامدار بوده اند. 
او كمتر از ديگر هم لباســانش برآشــفته مى شــد و در تريبون هاى 
متعددى كه در اختيار داشــت، لب به طعنــه و تهديد و تحقير هيچ 
مدير و مسئول و قشر و گروهى نگشود و تنها وصيت و يادآوريش 
بــه تقوا و پرهيزكارى بود. او حتى به آنانكه بارها به انحاى مختلف 
در صــدد تضعيف جايگاهش بودند، جز به لبخند مهر و ســكوت 

پاسخ نداد. 
او روســتازاده اى است كه از نشست و برخاســت با سطوح پايين 
و دهك هــاى دانى جامعه، لذت مى برد و بى تبليغ و درشــت نمايى، 
خدمت به دست و پا ترك خوردگان را عطيه اى آسمانى مى دانست. 
سيره و روش مديريتى او در كسوت نمايندگى باالترين مقام كشور، 
پذيرش و جذب همگانى بود و هيچ كس را از راهنمايى، مشورت، 

مساعدت و خيرخواهى خويش محروم نمى كرد. 
روش ادارى و منش سياســى او در مواجهه با دولت هاى مختلف و 
حتى متضاد فكرى و اجرايى، تنها و تنها هدايت و حمايت بود و از 
اين رو در منبر جمعه و ســكوهاى ســخنرانى، از اين كه  سخنى بر 
زبان   آورد كه رنجى به كســى وارد كند و يا آبروى كسى بر باد رود، 

نگران و خائف بود. 
او در عرفان نظرى و عملى ســرآمد بود و بى همتا؛ و بدون تحجر 
برخى معممين، سايه لطف و مراحمش بر سر پير و جوان و خرد و 

كالن، از شهر تا روستا و از فقير تا غنى گسترش داشت. 
دلداده باباطاهر و عين القضات بود و اگر مجالى برايش پيش مى آمد 
از حافظ و موالنا سخن مى گفت و ستايشگر سلوك سيدعلى همدانى 

بود. 
بيــش از هــر مديــر فرهنگــى اســتان، پاســدار حرمــت عالمــان و 
متفكــران تاريخــى و تمــدن ايران زميــن بــود و بــه عشــق فلســفه 
و حكمــت ســينوى، ابن ســينا را يگانــه همــه اعصــار و ادوار 

مى دانســت. 
بــراى خويــش كيســه اى ندوخــت و اعــوان و انصــارى از خانــواده 
و نزديكانــش گــرد خــود جمع نكــرد و هــر آنچــه در ســر داشــت، 
ــم و فرهنــگ در شــهر و  ــى عل ــراى توســعه و تعال ــروازى ب بلند پ

اســتان همــدان بــود. 
چه آن زمان كه دفترخدمتگزارى مى ســاخت و چه آن گاه كه نمازگاه 
و مــدرس علمى بنا مى نهاد، فكرى فراتر از قرن حاضر داشــت و از 
معمارى و هنر مقدس، چنان به وجد مى آمد كه هر گاه به جايى وارد 
مى شــد، اگر اثرى از ميراث معمارى اسالمى مى ديد، زبان به تحسين 

مى گشود و اگر نقصانى مى يافت يادآورى مى كرد. 
ــه و  ــل مداهن ــه اه ــه از آن روى ك ــتاييم، ن ــدى را مى س طه محم
ــى  ــن عالمان ــه وجــود چني ــه ب ــاز جامع ــم، بلكــه از ســر ني اغراقي
ــت و  ــه برك ــان ماي ــى وجودش ــاى طوفان ــه در تالطم ه ــت ك اس

ــت.  ــى اس ــتقامت و ايمان افزاي ــش و اس آرام
ــا برنمــى دارد و  ــار و بنــه اش را از شــهر م ــه تمامــه ب هــر چنــد ب
اســتان و كشــور همچنــان در مراكــز علمــى و فرهنگــى در همــدان 
و تهــران و قــم، از فيــض حضــور او برخــوردار خواهند بــود؛ امــا 
خــال چنيــن شــخصيتى عاقــل و دانــا و زمان شــناس در بزنگاههــاى 
ــتر  ــهمناك، بيش ــوادث س ــاى ح ــده و در چهارراه ه ــاس آين حس
ــگاه و  ــه ن ــدر ب ــه چق ــد ك ــم فهمي ــد و خواهي ــد ش حــس خواه

عمــل پدرانــه و پيامبرانــه اى چــون او نيازمنديــم. 
ــر  ــش از ه ــود نازنين ــه وج ــاكريم ك ــداى را ش ــال خ ــن ح ــا اي ب
ــا انــرژى و نشــاط، در علــوم نظــرى  گزنــدى در امــان اســت و ب
و ميــدان عمــل همچنــان پيشــتاز اســت و در كنــار دوســتداران و 
ــره»  ــه او را «خب ــه اى ك ــم جامع ــل عظي ــان و خي ــان و همره حامي
برگزيــده اســت، خواهــد مانــد و همــگان از فيــض مهــر او 

خواهند  بود.هميــن. برخــوردار 

1- تخصيص مرخصى مددجويان زندان همدان هنوز مشخص نيست.
گفته مى شود در حالى كه فرصت براى اعطاى مرخصى به مددجويان 
داراى شرايط مرخصى اندك است، هنوز دستورالعمل براى اين مهم 

ارائه نشده است.
گفتنى اســت، خانواده هاى مددجويان همدانى خواستار تسريع براى 

اعطاى مرخصى به واجدين شرايط هستند.
2- آئيــن تكريم و معارفه نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه 

همدان، جمعه برگزار مى شود.
گفته مى شود شوراى ادارى استان همدان پيش از نمازجمعه اين هفته 

در استاندارى برگزار خواهد شد.
گويا براى اين مراســم ميهمانانى از خارج از اســتان حضور خواهند 
داشت. گفتنى است، نخستين نماز جمعه به امامت جوانترين نماينده 
ولى فقيه در اســتانها، جمعه همين هفته در حسينيه امام خمينى(ره) 

شهر همدان اقامه مى شود.
3- امروز قطار از تهران به همدان مى آيد. گفته مى شود ايستگاه راه آهن 

همدان امروز ميزبان مسافران قطار تهران خواهد بود.
گويا قرار اســت زمانبندى حركت قطارها با انجام نظرسنجى و اعالم 

ساعت از سوى استاندارى همدان انجام شود.

 رئيس كميســيون نظارت، بازرسى و 
امور ادارى شــوراى شــهر همدان نيز با 
تأكيد بــر اينكه مدير ضعيف به مديريت 
ارشد شــهردارى و شوراى شــهر و به 
ويژه شــهروندان و شــهر آســيب وارد 
مى كند، گفت: ما مدير توانمند و جهادى 
انتخاب كرديــم؛ اما برخى مديران ناتوان 
زيرمجموعــه موجب كندى كار شــده، 
شــهروندان را دچار مشــكل كــرده و 

نارضايتى ايجاد شده است.
به گزارش روابط عمومى شوراى اسالمى 
شــهر همدان، سيد مســعود عسگريان 
در خصوص مديريت شــهردارى منطقه 
يك بيــان كرد: مديريــت در منطقه يك 
شهردارى، به اشباع رسيده و پاسخگوى 
نيازهاى امروز نيست و همه از مديريت 

و عملكرد منطقه يك شهردارى، گله مند 
هســتيم، البته اين نارضايتــى را بارها به 
شــهردار اعالم كرديم كــه فكرى براى 

مديريت منطقه يك شهردارى شود.
وى همچنيــن در خصــوص پرداخت 
نكردن مفاصا حساب به شهروندان توسط 
شــهردارى، گفت: آن دسته از شهروندان 
كه عــوارض بهره بردارى به شــهردارى 
پرداخت مى كنند؛ انتقال و دريافت مفاصا 
حســاب و يا گواهى پرداخت وجه خود 
را درخواست دارند كه شهردارى مفاصا 
حســاب ارائه نمى دهد؛ اين امر صحيح 

نيست.

عسگريان با تأكيد بر اينكه تنها ارائه يك 
فيش در قبال پراخت عوارض بهره بردارى 
به شهروندان، فى نفســه اعتبارى ندارد، 
يادآور شــد: بايد در قبــال پول دريافتى 
از شــهروندان، رسيد يا مفاصا حساب با 
رعايت تمام موارد حقوقى ارائه شد؛ زيرا 
عوارض بهره بردارى در دفترچه عوارض 
محلى به تصويب رســيده و وصول آن 

قانوناً تأييد شده است.
عوارض  همزمــان  افزايــش   
و بهــاى خدمات مغايــر با اصول 

شهردارى است 
وى با بيان اينكه در برنامه پنجم و ششم 

توســعه بايد شــهردارى ها رفته رفته از 
سطح عوارض ساختمانى كاسته و بهاى 
خدمات را افزايــش  مى دادند، افزود: اما 
هر ساله هم عوارض و هم بهاى خدمات 
افزايش مى يابد كه اين امر مغاير با اصول 

شهردارى در كشور است.
عســگريان بــا تأكيد بر اينكــه اين امر 
بر اســاس چشم انداز 20 ســاله كشور 
با سياســت هاى اعضاى شــورا منافات 
دارد، گفت: متأسفانه براى تأمين بودجه 
شــهردارى ها هم عــوارض و هم بهاى 

خدمات را افزايش مى دهيم.
رئيس كمييسون نظارت، بازرسى و امور 

ادارى شوراى شــهر همدان عنوان كرد: 
اگر طرح تفصيلى و طرح جامع شــهرى 
ارائه شــده از سوى مشــاور بى عيب و 
نقص بود ، هر هفته جلسه كميسيون ماده 
5 و يا جلسات اين چنينى، نمى گذاشتيم.

عسگريان با اشاره به افزايش روزافزون 
جمعيــت و مهاجرپذير بــودن همدان 
بــه گفته نمايندگان همــدان، خطاب به 
اعضاى شــورا گفت: با توجه به مطالب 
عنوان شــده چــه اتفاقى در حاشــيه ها 
مى افتد و شــاهد تراكم فروشى در اين 

مناطق هستيم.
وى بــا اشــاره بــه مصوبــه دوره هاى 

قبل شــورا مبنى بر افزايــش ارتفاع در 
ساخت و ســازها، اظهار كرد: اين مصوبه 
بــه منظور جلوگيرى از تفكيكى باغ ها و 
اراضى بوده است كه اتفاق خوبى براى 
مردم باشــد؛ بر اســاس تراكم پايه اگر 
چند  نمى داديم،  ارتفــاع  افزايش  مجوز 
هكتار اراضى بايد به ساخت و ساز براى 
تأمين نياز امروز شهرنشــينى اختصاص 

داده ميشد.
رئيس كمييســون نظارت، بازرســى و 
امور ادارى شــوراى شهر همدان افزود: 
طرح ارائه مجــوز افزايش ارتفاع از نظر 
اقتصادى و شهرنشــينى توجيه داشــته 
كه باقى مانده اســت؛ بايد واقعيت ها را 
بپذيريم كه نمى شــود نيمى از قانون را 

بپذيريم و نيمى را نپذيريم.

مدير ضعيف به شهر آسيب وارد مى كند

اكرم چهاردولي »
 دوشــنبه شــب جمعــى از روحانيون، 
مسئوالن استانى و مردم همدان در دفتر آيت 
ا... غياث الدين طه محمدى گرد هم آمدند تا 
با نماينده ولى فقيه و امام جمعه سابق همدان 
وداع كننــد. اما ايــن وداع به بيعت مجدد با 
كسى تبديل شد كه بيش از 15 سال استوانه 

نظام و  ستون خيمه وحدت است .
در اين نشســت صميمى بيش از 700 نفر از 
دوستداران آيت ا... محمدى از شهرستان هاى 
مختلف استان و استان هاى همسايه حضور 
داشــتند و تالش كردند با حضورشــان از 
خدمات و زحمات وى در 15 ســال گذشته 
قدردانى كنند . فارغ از حال و هواى صميمى 
اين نشست نكته اى كه همه عالقه مندان را 
به فكر مى برد عناوينى بود كه ســخنرانان با 
آن امام جمعه ســابق همدان را مورد خطاب 

قرار مى دادند.
 از مرد عاقل تاريخ همدان، عالم بزرگ و مجتهد 
عظيم، برخوردارى از خصوصياتى چون عدالت 

محورى و نگاه واحد تا پدر معنوى .
توصيف آيت ا... محمدى با خواندن اشعارى 
از موالنا و سعدى از زبان سخنرانان از نكات 

قابل توجه اين جلسه بود.
زمانيكه حاتم نيكخو مدير ديوان محاسبات 
به رسم همه بزرگوارى هايى كه محمدى در 
حق استان روا داشت سر تعظيم فرود آورد، 
بيش از هميشــه نگرش فراجناحى و رويه 
وحدت گرا و قناعت و ســادگى در گفتار ، 
رفتار و اجتنــاب از تفاخر به مردم به عنوان 
خصوصيات بارز آيت ا... در ذهن ها تداعى 

گرديد.
تنگ نظرى ها در همدان را 

آيت ا... محمدى شكست
دبير شوراى مشورتى امام جمعه همدان  در 
ســخنانى گفت كه امام جمعه همدان در 15

سال گذشــته 3 كار بزرگ انجام دادند و اين 
اقدامات به عنــوان امانت براى همدان باقى 

خواهد ماند.
نخســت تغيير در ســاختار نماز جمعه، از 
آنجايــى كه نمــاز جمعه فعلــى در خيابان 
پاسداران با حداقل امكانات در شرايط سختى 
پذيراى نماز گزاران بود با تغيير در ســاختار 
آنچه كه آرزوى 50 ســاله ايشان بود محقق 
شد.دوم اينكه آيت ا... محمدى دستور دادند 
مصلى بزرگ به عنــوان نگينى براى همدان 

آماده شود .
بنابرايــن براى تپه مصلى 30 ميليارد تومان 
هزينه شــد، 8 هكتار در 3 فاز براى سازه 
نماز جمعه مصلى  قرار دادند، فاز اول 15

تــا 20 هزار نفر، فــاز دوم 10 هزار نفر و 
فاز ســوم 10هزار نفر را شامل مى شود  و 
با اين تفاســير پيش بينى شده است كه 50
هزار نفر در مصلى نماز جمعه همدان، نماز 
بخوانند.وزينى با بيان اينكه تنگ نظرى ها در 
همدان توسط حاج آقا شكسته شد ادامه داد: 
شــكوه نمار عيد فطر همدان را هيچ كجاى 
كشــور نمى بينيد و به اعتقاد من نماز جمعه 
ما در كشور يكى از بهترين نماز جمعه ها از 
نظر كمى و كيفى است چرا كه حداقل 8 هزار 

نمازگزار داريم.
وى درباره يكى از ابتكارات انحصارى آيت ا... 
محمدى هم توضيح داد:  در سال 93 گفتند 
يك مورد طالق به خاطر مسائل جزئى نبايد 

در اســتان اتفاق بيفتد. بنابراين  از سال94 به  
640 خانواده كه قرار بود از هم پاشيده شود 
كمــك كردند بطوريكه  6 درصد آمار طالق 

دراستان كاهش يافت.
وزينى در ادامه سخنانش بابيان اينكه آيت ا... 
محمدى را مرد عاقل تاريخ همدان مى شناسيم 
با خواندن شــعرى از موالنا براى شــمس 

تبريزى به سخنان خود پايان داد.
 آيــت ا... محمــدى در همه فراز 
ونشيبها استان همدان را تنها نگذاشتند

معاون سياســى و امنيتى اسبق همدان نيز به 
عنوان ديگر سخنران اين مراسم به اين نكته 
اشاره كرد كه شهر همدان به عنوان پايتخت 
تاريخ و تمدن شناخته شده است و ما همدانى 
ها هر آنچه آموخته ايم از بركت علمان بزرگ 

بوده است.
على اكبر فاميل كريمى با بيان اينكه همه عقبه 
ما همين علما هستند از شهيد مدنى نام برد و 

گفت من اعتراف مى كنم تمام هســتى ما در 
انقالب از وجود ايشــان است . اگر مديريت 
ايشان نبود در بســيارى مواقع با مشكالت 

مواجه مى شديم .
وى همچنين از آيــت ا... محمدى به عنوان 
عالم بزرگ و مجتهد معظم در مردمدارى و 
خويشتن دارى نام برد و گفت: ايشان همواره 

وقت خود را براى مردم اختصاص مى داد .
فاميل كريمى به اين نكته هم اشــاره كرد 
كه آيــت ا... محمدى هيچــگاه در همه 
را  همدان  استان  مردم  ها  ونشــيب  فراز 
تنهــا نگذاشــتند  و مطمئن هســتيم اگر 
امــروز در محضر آيت ا... هســتيم اين 
بــه پاس قدردانى از 15 ســال مديريت 
و نگاه واحد در عدالت محورى ايشــان 

اســت چراكه زحمات ايشــان را از ياد 
برد. نخواهيم 

وى بــا بيان اينكه امروز به وجود ايشــان و 
علماى ديگر افتخار مى كنيم افزود: همدانى ها 
هر آنچه ياد گرفتند از بركات ايشان است مگر 
مى شود مردم كسى را كه لباس پيغمبر بر تن 
دارد و كالمش كالم ائمه اســت را فراموش 

كنند
 آيت ا... محمدى همواره بر حمايت 

از سرمايه گذار تاكيد داشتند
سرپرست ديوان محاسبات استان همدان هم 
اظهار داشــت: آيت ا... محمــدى مانند پدر 
معنوى هميشه ما را راهنمايى كردند و همواره 
بر حمايت از سرمايه گذار و افزايش بودجه 

استان تاكيد داشتند .
حاتم نيكخو با اشــاره به 20 ماه فعاليت در 
همدان گفت: آيت ا... محمدى همواره توصيه 
مى كردند مديرى انتخاب شود كه كار مردم و 

همدان راه بياورد و من خداوند را شاكر هستم 
در خدمت چنين مرد بزگوارى هستم .

  فضيلت آيت ا... مــردم را جذب 
مى كند

امام جمعه اســد آباد نيــز آيت ا... محمدى 
را فيلسوفى گرانقدر توصيف كرد و گفت: 
تواضع، فروتنى، اخالق خوش و گذشــت 

خصوصياتى است كه فراموش نمى شود.
روحيه خاكى بودن و خســتگى ناپذيرى در 
كار از ديگر خصوصيات بارز ايشــان است 
و بنــده اين ســماجت در كار و اخالص و 

دلدادگى را از نزديك ديدم.
به اعتقاد حجت االسالم سيد موسى حسينى 
مجد ، امام جمعه بايد مردم دار باشد با جوان، 
راست چپ،  با ريش و بى ريش هم صحبت 

شود به نوعى بايد جذبه داشته باشد و داشتن 
جذبه هنر است.

وى معتقد است : اگر يك كراواتى مريد يك 
عالم بشــود يا يك بى سواد مريد يك عالم 
شــود ناشــى از خوش رويى ايشان است 
فضيلتى در علم و جايگاهى در فلسفه و سير 

و سلوك دارند كه مردم را جذب مى كند.
حســينى مجد افزود: حضرت آيــت ا.... در 
خاطره ها به عنوان حكيم ، دلسوز و مهربان 
خواهند ماند توجه به مردم يعنى اخالق و راه 
و رسم پبامبر اميدواريم مردم همدان قدر اين 

شخصيت بزرگ را بدانند.
 بزرگان را از دست ندهيم

وى با بيان اينكه بزرگان را از دســت ندهيم 
گفت: با ايشــان واع مى كنيم اما در قلوب ما 
هستند اميدواريم مورد توجه مقام رهبرى قرار 
بگيرند. ما نوكر آقا هســتيم به خاطر واليت 
حاضريم جــان بدهيم آنچه مقــام رهبرى 

تصميم بگيرند مطيع هستيم.
حســينى مجد ادامه داد: آرزو داريم ســرباز 
جوان واليت كه  وارد استان مى شود موفق 
باشــد ما هم كمك ميكنيم انشاا... مشاورينى 
داشته باشند در استانى كه فراز و نشيب هاى 

بسيار دارد.
جانشين سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان 
هم گفت :  فارغ از تعصب سياسى حقى كه 
آيــت ا... محمدى  بر گردن دارند تا ابد نمى 
توان جبران كرد.ما مشكالتى داشتيم كه ايشان  

سنگ صبور بودند.
مهدى فرجى ادامه داد: قرار نيســت حاج آقا 
بروند  ايشان نور چشم ما هستند عزيزى هم  

كه قرار است بيايد هم نور چشم هستند.
نماينده ولى فقيه و امام جمعه سابق همدان  
هم با اشــاره به حضور مردم و مسئوالن در 
اين مراسم گفت: من شرمنده همه شما هستم. 
آن جذبه اى كه همه را اينجا جمع كرده است  
چيزى نيســت جز عشق به خاندان عصمت 

و طهارت .
آيــت ا... غياث الدين طه محمــدى افزود: 
بزرگترين عرفاى تاريخ از اين خاك هستند ما 
براى باباطاهر كارى نكرديم بلكه شما بكنيد.

وى گفت: انشــاا... كنار شما خواهيم بود تا 
پرچم اسالم به دست صاحبش برسانيم

امام جمعه ســابق همدان هــم در پايان اين 
نشســت با شــكوه و صداقت با همه وداع 

كردند. 

تعظيم در برابر اخالق
در شب خداحافظي با آيت ا...

اداى احترام خانه مطبوعات همدان
در انتهاى مراســم اعضاى خانه مطبوعات استان 
همدان نيز با  اهداى هديه اى از مقام شامخ آيت ا... 
محمدى و شخصيت رســانه اي و رسانه دوست 
وي تجليــل كردند. اين تجليل به بهانه ى حمايت 
گسترده ايشان از رسانه ها و نگرش روزآمد آيت 
ا... در عرصــه مطبوعات بود كه بارها و در مقاطع 
مختلف با پشــتيبانى و حضور خبــرى مداوم در 
بزنگاه هاى تاريخى استان، نقش خويش را به نحو 

احسن ايفا نمودند.



C M

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

چهارشنبه  22 ا سفندماه 1397  شماره 3435 

3

خبـر
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نصب40 نماد نوروزى در مالير
 در راســتاى افزايش كيفيت منظر و هويت بخشــى به فضاى شهرى، افزايش فضاى 
متناســب با نوروز و اجراى طرح اســتقبال از بهار، بيش از 40 نماد مناسبتى نوروزى در 

اين شهر نصب مى شود.
شهردار مالير گفت: اين نمادها توسط سازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى 
مالير طراحى و ســاخته شده اســت و طى روزهاى آينده در ميادين و معابر شهر نصب 
مى شود.وى افزود: هزينه اى افزون بر سه ميليارد ريال براى ساخت و طراحى نمادهاى 

مناسبتى نوروزى در مالير هزينه شده است.

شــهردار مالير در گفت و گو با ايرنا ادامه داد: اين موارد شامل نمادهاى نورى دست و 
گل رز، دســت و پروانه، هفت سين نورى، ساعت تحويل سال، درخت و آدمك نورى، 
تخم مرغ، تونل نورى، اسب و كالسكه، سيب نورى، بالن، سنگ معلق، نماد قهر و آشتى، 
آدمك و قاصدك، هفت سين قو، جام هفت سين، پيرمرد و پيرزن، دخترك و جعبه كادو 
است. بابايى بيان كرد: با توجه به اينكه مالير به عنوان شهر جهانى انگور و شهر ملى منبت 
ثبت شده است، نماد شهر جهانى انگور و منبت نيز طراحى و ساخته شده و در روزهاى 

آينده در سطح شهر نصب مى شود.
حســين بابايى با بيان اينكه با فرا رسيدن ايام نوروز و فصل بهار، مردم به فكر آغازى نو 
هستند گفت: در اين راستا شهردارى مالير عالوه بر توجه بيشتر به پاكيزگى شهرها همراه 

با آذين  بندى، تعويض پرچم  هاى فرســوده، رنگ  آميــزى جدول ها و نصب نمادهاى 
شهرى به استقبال نوروز مى  رود. 

شــهردار مالير ضمن تقدير از همراهى و مشــاركت شــهروندان در حفظ پاكيزگى و 
زيباســازى شهر اظهار داشت: در نخستين گام شــهردارى نسبت به فضاسازى شهرى، 

پاكسازى و شستشوى نمادهاى موجود شهر و بازسازى آ نها اقدام كرد.
بابايى افزود: در گام پسى تالش شد عناصرى كه در منظر شهرى اخالل ايجاد مى  كنند و 

به نوعى موجب آلودگى بصرى مى  شوند، جمع  آورى شوند.
وى ادامه داد: تمام تالش شهردارى بر اين است تا با آماده سازى اماكن ديدنى و جاذبه هاى 

تفريحى و گردشگرى و زيباسازى شهر بتوانيم استقبال خوبى از مسافران داشته باشيم.

خبـر

رزن ركورد دار برداشت گندم در استان
 از دســتاوردهاى سال 97 در شهرســتان رزن مى توان به كسب 

ركورد برداشت گندم با 200هزار تن اشاره كرد.
فرماندار رزن در جلســه كار گروه كشاورزى رزن گفت: در سال 97 
كمترين اعتراض را از كشــاورزان ،بابــت خريد و جمع آورى گندم 
داشته ايم و براى اولين بار به خاطر ساماندهى مناسب كنترل خريد و 

جمع آورى گندم شهرستان رزن ركوردار در استان همدان شد
سيد رضا ســالمتى افزود: از جمله ركورد ديگرى كه در محصوالت 
كشــاورزى و دارويى صورت گرفت مى توان به كاشــت رازيانه در 

كشور اشاره كرد كه سهم شهرستان رزن 96درصد مى باشد.
وى گفت:در آموزش كشــاورزان در توليدات محصوالت آب بر بايد 
تالش زيادى شــود تا از مصرف بى رويه آب در توليداتى كه مصرف 

آب زيادى دارند كنترل و محدود شوند.
ســالمتى بيان كرد: در زمينه صرفه جويى آب كسانى كه مشمول فرم 

پنج هستند بايد چاه آب آنان نيز مسدود شود.
وى خاطر نشان كرد : با توجه يه كم آبى موجود بايد كشاورزان را در 

كاشت گلخانه اى تشويق و ترغيب كرد .
فرمانــدار رزن افزود : رتبه دوم اشــتغالزايى در اســتان را داريم كه 
درافزايش 3ميلياردى بودجه تاثير بســزايى داشته است و مبلغ آن به 

14ميليارد و صد ميليون تومان رسيد .

افزايش نرخ تاكسى 
منوط بر تأييديه كميته انطباق 

 رئيس كميســيون خدمات شهرى شــوراى اسالمى شهر همدان، 
افزايش نرخ كرايه تاكسى را منوط بر تائيد كميته انطباق دانست. 

على فتحى، با اعالم اين خبر تصريح كرد: پيرو تشكيل جلسه شوراى 
اسالمى شهر همدان در روز يك شــنبه، افزايش نرخ كرايه تاكسى ها 

توسط اعضاى شورا تصويب شد. 
وى ادامه داد: ميزان افزايش نرخ كرايه تاكسى ها نيز 28 درصد تصويب 

شد كه با ارسال مصوبه به كميته انطباق منتظر تأييد مصوبه هستيم. 
فتحى در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه تأييديه نهايى توسط كميته 
انطباق موجب افزايش نرخ كرايه تاكســى ها مى شود عنوان كرد: اگر 
چه اعضاى شورا با اين مصوبه موافقت كرده و راى داده اند اما تائيديه  
نهايى توسط كميته انطباق بايد اعالم شود و در حال حاضر هيچ راننده 

تاكسى حق افزايش نرخ را ندارد. 
رئيس كميسيون خدمات شهرى شوراى اسالمى شهر همدان در پايان 
خاطرنشــان كرد: درصدد افزايش نرخ كرايه تاكســى ها، در روزهاى 
پايان ســال بوديم اما با اعالم نتيجه راى توسط كميته انطباق، افزايش 

نرخ از اوايل فروردين 98 شروع مى شود. 

يك سارق كشته ، دو سارق مجروح شد
جاسازي گاو در صندوق پژو!

 فرمانــده انتظامــى نهاونــد، گفــت: درگيــرى مســلحانه ســارقين 
ــارق و  ــك س ــدن ي ــته ش ــد موجــب كش ــس نهاون ــا پلي ــام ب احش

مجــروح شــدن دو ســارق ديگــر شــد.
ــه خبــر هــاى مردمــى  ــا توجــه ب  شــااحمد ســاكى  گفــت: ب
ــان  ــزى و بخــش گي ــتاى بخــش مرك ــى روس ــًا اهال مخصوص
نهاونــد مبنــى بــر اينكــه چنــد روزى اســت تعــدادى از 
ــه  ــتا ب ــراف روس ــژو در اط ــودرو و پ ــا خ ــلح ب ــراد مس اف
قصــد ســرقت احشــام پرســه مى زننــد لــذا دســتگيرى و 
ــتان  ــى شهرس ــتور كار انتظام ــراد در دس ــن اف ــايى اي شناس

ــت. ــرار گرف ق
ــنبه 21 ــه ش ــروز س ــح دي ــاعت 6:30  صب ــت: در س ــاكى گف س

اســفند، پليــس نهاونــد مطلــع شــد كــه خــودرو مذكــور بــه همــراه 
چهــار نفــر از روســتاى دهنــو ســفلى در حــال ســرقت و متــوارى 
شــدن هســتند لــذا ســريعاً بــا اجــراى طــرح مهــار و مســدود نمودن 
ــه راه هــاى خروجــى عليرغــم ايســت هــاى مكــرر ماموريــن  كلي
مراقــب و اخطــار بــا تيــر هوايــى خــودرو پــژو مذكــور بــه ســمت 
روســتاى فارســبان نهاونــد متــوارى و متقابــال بــه ســمت ماموريــن 

تيرانــدازى مــى كنــد.
وى افــزود: در نهايــت ايــن درگيــرى منجــر بــه توقيــف خــودرو 
مذكــور و كشــته شــدن يــك نفــر از ســارقين و مجروحيــت دو 
ــاى  ــوه ه ــه ســمت ك ــه ب ــارم ك ــر چه ــد و نف ــر گردي ــر ديگ نف
ــا تــالش ماموريــن دســتگير و بــه  اطــراف متــوارى شــده بــود ب

ــگان انتظامــى داللــت مــى گــردد. ي
ــرقت  ــد س ــن بان ــرد: از اي ــان ك ــد بي ــى نهاون ــده انتظام فرمان
ــه  ــنگ ب ــدادى فش ــتر و تع ــلحه وينچس ــك قبضــه اس ــام ي احش
ــل  ــف و تحوي ــرقتى كش ــودرو س ــرقتى و خ ــالك س ــراه پ هم

ــد. ــى ش ــع قضاي مراج

امير مهدى زارعى
اول دبستان

دانش آموزان برتر درسى نوبت اول شهـــداى عـلى آباد 97-98

اميرحسين خداويسى
اول دبستان

حسين رستمى
اول دبستان

دانيال رشيدى
اول دبستان

سعيد بختيارى
اول دبستان

على شكرى
اول دبستان

كارن چهارمحالى
اول دبستان

ماهان صالحى
اول دبستان

امير على شادكام
دوم دبستان

امير مهدى كريمى
دوم دبستان

حسين كلهرى
دوم دبستان

صالح توعم
دوم دبستان

امير حسين قنبرى
سوم دبستان

امير محمد يادگار
سوم دبستان

حسين عابدى
سوم دبستان

حميدرضا نامور
سوم دبستان

على زرين
سوم دبستان

مجتبى گلچهره
سوم دبستان

محمدجواد شكرى
سوم دبستان

محمدطه جعفرى
سوم دبستان

محمد علوانى
سوم دبستان محمد مهدى كردى

سوم دبستان
مهدى خداداد
سوم دبستان

امير زارعى سرمد
چهارم دبستان

امير حسين ترابى
چهارم دبستان

اميرحسين عباسى
چهارم دبستان

اميرحسين فتحى
چهارم دبستان

محمد جواد ترابى
چهارم دبستان

محمد طه اميرى
چهارم دبستان

محمد مهدى كتابى
چهارم دبستان

امير محمد فتحى
پنجم دبستان امير مهدى معارفيان

پنجم دبستان
كامران عسگرى
پنجم دبستان

محمد حسين چهره اى
پنجم دبستان

محمد ياسين خير
پنجم دبستان

يونس شكرى
پنجم دبستان

محمد مهدى سلطانى
ششم دبستان

مهرشاد معظمى
ششم دبستان

 ماليــر - زهــرا اميــرى- خبرنــگار 
همــدان پيــام: هرچــه بيشــتر بــه روزهــاى 
پايانــى اســفند نزديــك مــى شــويم بيشــتر 
ــوروز را  ــدن و ن ــو ش ــواى ن ــال و ه ح
احســاس مــى كنيــم. روزهايــى كــه بــراى 
ــى  ــان ،يك ــاى جه ــى در هركج ــر ايران ه
شــيرين ترين  و  انگيزتريــن  خاطــره  از 
ــه يــك  روزهــاى ســال اســت. آنطــور ك
ــوى  ــى گويد:ب ــز م ــره انگي ــگ خاط آهن
عيدى،بــوى توت،بــوى كاغــذ رنگــى 
بــوى تنــد ماهــى دودى وســط ســفره نــو 
ــوروزى را در مــا  بيشــتر حــس و حــال ن

زنــده مى كنــد.
بــه خاطــر همين حــال و هــواى نــوروزى 
هــواى شــهر پــر شــده از بــوى عطر ســبزه 
ــود و اســفند،خيابان  ــوى ع ــازه ،ب ــاى ت ه
ــدو  ــال خري ــردم در ح ــلوغ و م ــاى ش ه
ــا  ــروش ه ــد دســت ف ــى صــداى بلن حت
كــه مــى گويند:حــراج ،همــه ايــن زيبايــى 
هــا باعــث مــى شــود كــه آدم بــه خيابــان 

ــرود و گشــتى بزنــد . ب
امــا عيــد امســال كمــى متفــاوت تــر از 
ســال هــاى گذشــته اســت . چــرا كــه 
فشــار اقتصــادى زيــادى بــه مــردم وارد 
شــده اســت و هــروزه شــاهد افزايــش 
امــر  هميــن  و  هســتيم  هــا  قيمــت 
ــق  ــازار رون ــه ب ــده اســت ك ــث ش باع
هــاى  ســال  بــه  نســبت  را  كمتــرى 
ــل  ــن دلي ــه همي ــد ب ــه كن ــته تجرب گذش
ــا از  ــم ت ــردم و كســبه رفتي ــان م ــه مي ب
ــوروزى  ــواى ن ــال و ه ــا ح ــك ب نزدي
در  نوروزيشــان  خريدهــاى  و  مــردم 

ــيم. ــاط باش ارتب
 آجيل نمى خريم تا ارزان شود

در گفتگويــى كــه بــا مــردم داشــتم متوجه 
ــن  ــه كمپي ــردم ب ــه بســيارى از م شــدم ك
نــه بــه خريــد آجيــل پيوســته انــد . 
چــرا كــه هــم قيمــت آجيــل را منصفانــه 

ــه  ــودن ك ــد ب ــم معتق ــتند و ه نمــى دانس
برگــزارى مراســم عيــد بــدون آجيــل هــم 

ــى آورد. ــود نم ــه وج ــكلى را ب مش
بــا توجــه بــه افزايــش بــى ســابقه قيمــت 
ــى  ــه يك ــم ك ــيرينى ه ــت ش ــل قيم آجي
از ملزومــات پذيرايــى در عيــد اســت 
ــوده اســت  ــرو ب ــش قيمــت روب ــا افزاي ب
ــن افزايــش قيمــت را ناشــى  ــادان اي و قن
ــد و  ــى دانن ــكر م ــت ش ــش قيم از افزاي
ــفند  ــا اس ــه ب ــم در مقايس ــان ه فروشش

ــت. ــته اس ــش داش ــال كاه پارس
 لباس فروش هــا از كاهش 50

درصدى فروش خود مى گويند
با توجــه به قيمــت ارز و باالرفتن قيمت 
پارچه و نخ قيمت پوشــاك هم در مقايسه 
با سال گذشته به دوبرابر و در برخى موارد 
به ســه برابر رسيده اســت .به همين علت 
بازار پوشاك حال و روز خوشى را ندارد و 
همه فروشندگان از كسادى بازار نسبت به 

پارسال مى گويند.
 افزايش دو برابرى قيمت ميوه 

گفتگويــى كوتاهــى داشــتيم بــا ميــوه 
فروشــان ماليــرى كــه گفتنــد قيمــت 
ــود  ــى ش ــر م ــران ت ــد گ ــوه شــب عي مي
و ممكــن اســت قيمــت ميــوه شــب عيــد 
روى هــر كيلــو دو هــزار تومــان افزايــش 

ــد. ــته باش ــت داش قيم
ــفند  ــه در اس ــه هميش ــان ك ــال فروش ط
مــاه و بــا توجــه بــه رونــق جشــن هــاى 
عروســى رونــق بســيار خوبــى در كســب 
و كار خــود داشــتند از افــت 90 درصــدى 
بــازار طــال گاليــه مــى كننــد و مــى 
ــال  ــت ط ــى قيم ــش ناگهان ــد: افزاي گوين
بــازار را بــه ركــود كشــانده اســت و حتــى 
ــه  ــد ك ــاده ان ــن افت ــه فكــر اي ــان ب اكثرش
ــد  ــع كنن ــود را جم ــاى خ ــى ه طالفروش
چــرا كــه نوســان در قيمــت طــال باعــث 
ــه آنهــا شــده اســت. ضررهــاى زيــادى ب

ــواى  ــال و ه ــتر ح ــان بيش ــت فروش دس
ــد. ــرده ان ــاد ك ــهر ايج ــوروزى را در ش ن

ــس  ــم جن ــى روي ــاژها م ــه پاس ــى ب وقت
ــى  ــچ تخفيف ــدون هي ــان را ب ــورد نيازم م
مــى خريــم ولــى وقتــى بــه دستفروشــان 
مــى رســيم بــر ســر قيمــت بــا آنهــا چانــه 
ــه  ــا ك ــن روزه ــم در اي ــم. بيايي ــى زني م
ــى را  ــاط خوب ــادى و نش ــان ش دستفروش
ــا  ــد از آن ه ــرده ان ــق ك ــه تزري ــه جامع ب
ــه  ــان خان ــادى را مهم ــم و ش ــد كني خري

ــم. ــان كني هايش
ــادى  ــگ اقتص ــه در جن ــود اينك ــا وج ب
هســتيم و اوضــاع اقتصــادى هــم چنــدان 
ــاال  ــراه نيســت و قيمــت هــا هــروز ب روب
مــى رونــد امــا مــردم اميدوارنــد و حــال 
دلشــان خــوب اســت و مــى گوينــد 
ــردن  ــا كــم ك ــم ب امســال ســعى مــى كني
ــوروز را بســيار شــاد ســپرى  تجمــالت ن

ــم. كني

حال و هواى نوروزى مردم خوب است 

تو باور نكن!
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تشــخيص  مجمــع   
مصلحت نظــام نمى تواند 
بــه مصوبه مجلــس ايراد 
بخواهد  مجمع  اگر  بگيرد، 
پــس از تصويب مصوبات 
عمل  نگهبان  شوراى  مانند 
كند و بگويد آن را اصالح 
كنيد اين اقدام خالف قانون 

اساسى است.
نايــب رئيــس دوم مجلــس شــوراى 
كــه  اصالحاتــى  گفــت:  اســالمى 
كميســيون تلفيــق در مصوبــات بودجــه 
از  پــس  داده  انجــام  آينــده  ســال 
ايراداتــى اســت كــه مجمــع تشــخيص 

مصلحــت نظــام گرفتــه اســت.
بــه گــزارش ايرنــا،  علــى مطهــرى 
مجمــع  كــه  معتقديــم  مــا  افــزود: 
تشــخيص مصلحــت نظــام نمــى توانــد 
بــه مصوبــه مجلــس ايــراد بگيــرد، اگــر 
تصويــب  از  پــس  بخواهــد  مجمــع 
ــوراى  ــد ش ــس مانن ــات در مجل مصوب
ــما  ــد ش ــد و بگوي ــل كن ــان عم نگهب

مصوبــات  ايــن  بايــد 
ايــن  كنيــد  اصــالح  را 
خــالف قانــون اساســى 

اســت.
مجمع  كــرد:  تصريح  وى 
تشخيص مصلحت نظام در 
جريان تصويب يك طرح يا 
اليحه مى تواند نظر خود را 
در كميسيون يا صحن اعالم 
و مجلس آن را اعمال كند، اما پس از اين 
كه مجلس طــرح يا اليحه اى را مصوب 
كرد اين كه مجمع بخواهد مصوبه مجلس 
را مانند شــوراى نگهبان بررســى كند و 
بگويد بــا اين اصالح مخالف اســت و 
مجلس بايد عينا به اين شكل اصالح كند، 
اين خالف اصل 112 قانون اساسى است 
و مجلس نبايد وارد اين موضوع شــود. 

تصميم با مجلس است.
مطهــرى ادامــه داد: اگــر ايــن موضــوع 
نگهبــان  شــوراى  دو  شــود  بــاب 
خواهيــم داشــت و ايــن خــالف قانــون 

ــت. ــى اس اساس

نمايندگان  از  شــمارى   
در پايان جلسه علنى ديروز 
مجلس شــوراى اســالمى 
در تذكــرات كتبى خود به 
رئيس جمهــورى و وزراى 
دولت، بر ضرورت توجه و 
مشكالت  حل  به  رسيدگى 

كشور تاكيد كردند.
بــه گــزارش ايرنــا زهرا 

ســعيدى نماينده مردم مباركه و محسن 
كوهكن نماينده مردم لنجان در مجلس 
شوراى اسالمى درباره ضرورت تجديد 
نظر در سياســت هاى ابالغى ســازمان 
برنامــه و بودجه در خصوص نســبت 
تاثيرگذارى آاليندگى موضوع جز 3 بند 
ب ماده 6 برنامه ششــم توسعه فرمول 
اعالم شــده باعث ضــرر و زيان براى 
مناطق داراى صنايع آالينده زياد باشــد 

به رئيس جمهورى تذكر دادند.
كــوروش كرم پور نماينده مــردم فيروز 
آباد دربــاره توزيع و تخصيص اعتبارات 
و شــروع پرو ژه هاى ملــى، اتمام پروژه 

هــاى نيمه تمام و توجه به 
اولويت هــاى مناطق و بى 
توجهى به استان فارس به 

رئيس جمهورى تذكر داد.
نماينده  عباســى  اســدا... 
مردم رودســر و املش در 
صنعت،  وزير  بــه  تذكرى 
معدن و تجارت خواســتار 
رســيدگى به فعاليت هاى 
كارخانه ســيمان ديلمــان و تخريب راه 
هاى روستايى رحيم آباد، زيار و ملكوت، 

جبران خسارت هاى وارده شد.
محمود بهمنى نماينده مردم ســاوجبالغ، 
نظرآباد و طالقان به وزير راه و شهرسازى 
دربــاره نيمه تمام ماندن پــل نظرآباد كه 
باعث تلفات و مرگ و ميرهاى متعدد در 

منطقه شده است، تذكر داد.
حســينعلى حاجى دليگانى نماينده مردم 
شاهين شــهر نيز در تذكرى به اقتصاد و 
دارايى خواســتار رســيدگى به وضعيت 
نابسامان مديريت بيمه ايران و جلوگيرى 

از زيان رو به رشد اين شركت شد.

فضاى مجازى

ايران و جهانايران و جهان
 siasat@hamedanpayam.com

تا انتخابات

چشم پوشى از جرائم انتخاباتى مجازات 
زندان به همراه دارد

 نمايندگان مجلس شوراى اسالمى براى دست اندركاران انتخابات 
كه از ارتكاب جرائم انتخاباتى چشم پوشى مى كنند، مجازات حبس يا 

جزاى نقدى و محروميت از حقوق اجتماعى در نظر گرفتند.
به گزارش ايرنا، نمايندگان در جلســه علنــى ديروز مجلس ماده 63 
طرح اصالح موادى از قانون انتخابات مجلس شــوراى اسالمى را با 
140 رأى موافق، 29 رأى مخالف و ســه رأى ممتنع از مجموع 216 

نماينده حاضر تصويب كردند.
نمايندگان در اين ماده مقرر كردند: تمامى اعضاى شــعب ثبت نام و 
اخذ رأى، مجريان و ناظران و هيأت هاى اجرايى، نظارت و بازرسان، 
موظف هستند در صورت اطالع از ارتكاب هر يك از جرائم موضوع 
ايــن قانون در روز اخــذ رأى مورد را به نماينــده فرماندار يا هيأت 
نظارت مربوطه و مرجع قضايى ذى صالح اطالع دهند، موضوع بايد 

بالفاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسيدگى شود.
بــا تصويب نمايندگان مجلــس، انجام ندادن اين تكليف از ســوى 
اشخاص فوق جرم است و مرتكب به مجازات حبس يا جزاى نقدى 
و محروميت از حقــوق اجتماعى درجه 6 قانون مجازات اســالمى 

محكوم مى شود.
بر اســاس قانون مجازات اسالمى، مجازات درجه 6 عبارت است از 
جزاى نقدى بيش از 20ميليون ريال تا 80ميليون ريال، شالق از 31 تا 
74 ضربــه و تا 99 ضربه در جرائم منافى عفت، محروميت از حقوق 
اجتماعى بيش از 6 ماه تا پنج ســال، انتشار حكم قطعى در رسانه ها، 
ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شــغلى يا اجتماعى براى اشــخاص 
حقوقى حداكثر تا مدت پنج ســال، ممنوعيت از دعوت عمومى براى 
افزايش ســرمايه براى اشــخاص حقوقى حداكثر تا مدت پنج سال، 
ممنوعيت از صدور برخى از اســناد تجارى توسط اشخاص حقوقى 

حداكثر تا مدت پنج سال.
نمايندگان در تبصره اين ماده نيز مقرر كردند: چنانچه وقوع اين جرائم 
موجب شود كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ 
رأى از مســير قانونى خود خارج شود و در نتيجه كلى انتخابات موثر 
باشد، مراتب توســط هيأت مركزى نظارت به شوراى نگهبان اعالم 

مى شود.
نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى ماده 62 اين طرح را براى بررسى 

بيشتر به كميسيون شوراها و امور داخلى مجلس ارجاع دادند.
در اين ماده آمده اســت: انجام نــدادن تكاليفى كه در اين قانون براي 
مقامات، مجريان، ناظران و ســاير اشــخاص درج شــده است و در 
اين قانون براى آنها مجازاتى پيش بينى نشــده تخلف انتظامى است 
و مرتكب بــه انفصال از خدمات دولتــى از دو تا 6 ماه محكوم مى 
شود. در صورتى كه اشخاص مذكور كارمند دولت نباشند به مجازات 
محروميت از حقوق اجتماعى درجه شــش قانون مجازات اســالمى 

محكوم مى شوند.
 مجلس با امكان عزل نمايندگان مخالفت كرد

در ادامه هم چنين نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى با امكان عزل 
نماينده اى با اعالم هيــأت نظارت بر رفتار نمايندگان و حكم ديوان 
عالى كشور درصورت از دست دادن شرايط نمايندگى در طول دوره 
مجلس شوراى اسالمى مخالفت  كردند وماده 64 طرح اصالح موادى 

از قانون انتخابات مجلس شوراى اسالمى را حذف كردند.
در اين ماده آمده اســت: در صورتى كه شــرايط نمايندگى هر يك از 
نمايندگان مجلس شوراى اســالمى در طول دوره نمايندگى با اعالم 
هيــأت نظارت بر رفتار نمايندگان زائل مى شــد با حكم ديوان عالى 

كشور از نمايندگى عزل مى شدند.
نمايندگان مجلس شــوراى اســالمى همچنين در ماده 66 اين طرح، 
مواد 75،76،77،78 قانون انتخابات مجلس شوراى اسالمى را حذف 

كردند.

هويت ديجيتال جوانان و فرصت هايى
 كه از دست مى دهيم

حامد اكبرى »
 دهــه اخير، به طــرز حيرت آورى مناســبات بيــن جامعه و 
نهادهــاى اجتماعى را تغيير داده اســت. در اين ميان نقش اصلى 
تكنولوژى هاى اطالعاتى و ارتباطى و آمادگى مردم براى اســتقبال 

از تغييرات سيل آساى اطالعاتى و ارتباطى غيرقابل كتمان است.
بــه گزارش ايرنا پــالس، قريب به اتفاق نوجوانــان و جوانان به 
نحوى از انحاء با تكنولوژى هاى روز و شبكه اينترنت و تلفن هاى 
همراه هوشــمند در ارتباط دائمى هســتند، تا حدى كه گاهى از 
ايــن الگوى تغيير به مثابه تهديدى جــدى و بحران در جوامع ياد 
مى شود كه به نظر مى رســد ناتوانايى و امكان كنترل و هدايت و 
فضاى گنگ و مبهم و بســيار متغير و پيش رونده اين حوزه ها، از 
داليل اصلى اين نگرانى دولت ها و مراجع فرهنگى و متوليان نظام 

آموزش و پرورش است.
 هويت يكتاى ديجيتال

هويــت ديجيتــال از مهم تريــن الزامــات براى آمادگــى باالى 
الكترونيك، توانمندســازى الكترونيك و توسعه موزون اطالعاتى 
در جامعه اســت. بديهى اســت افزايش حجم و نفوذ و گسترش 
سيل آســاى خدمات الكترونيك، مبتنى بــر فضاى مجازى با همه 
خالقيت هايى كــه در طراحى هاى آن ها صــورت مى گيرد، عمًال 
جامعه را در اســتفاده از آن ها عقب خواهد گذاشت و اين توسعه 

ناموزون به ضرر هر دوسوى اكوسيستم الكترونيك خواهد بود.
 دولــت الكترونيك، مهم ترين ارزش افزوده حاصل از 

زيرساخت رگ تكى هويت ديجيتال
سرويس هاى ارزش افزوده بسيارى در ايجاد شبكه هاى با آمادگى 
باالى الكترونيك و دارنده هويت ديجيتال متصور است كه به نفع 
ســه گروه مهم نقش آفرين و فعال در حوزه فضاى مجازى است. 
به عبارت ديگر، با گســترش رگ تك ها، ســه گروه مهم دولت، 
بخش خصوصى و مردم با  ســادگى و امنيت بيشترى مى توانند با 
همديگر تعامل و از حفاظت از حقوق خود مطمئن باشــند و هر 
روز ارزش هاى بيشترى را در زنجيره ارزش خود به دست بياورند.
ارزش افزوده دوم، امكان وجود داده كاوى هايى اســت كه با اجازه 
كاربران (مردم) با افزايش سطح خدمات رسانى و تسهيل و سرعت 
گرفتن خدمــات و همچنين افزايش تطابق پذيرى جامعه با قوانين 
كشور است كه اساسًا اين وظيفه متوجه دولت است و انتفاع آن به 
جيب مــردم و همچنين دولت در افزايش كارآمدى خود و بخش 
خصوصى در افزايش ظرفيت فعاليت و صرفه جويى در هزينه هاى 

عملياتى خود بهره مندى خواهند داشت.
ارزش افــزوده ســوم، امــكان ايجــاد مدل هــاى كشــف اســتحقاق 
ــن  ــيارى از قواني ــت. بس ــه اس ــان جامع ــراى جوان ــات ب خدم
مرتبــط بــا جوانــان امكان هــاى بســيارى را بــراى اســتفاده آن هــا 
ــده  ــطر پيچي ــا س ــالل ميليون ه ــه در خ ــت ك ــم آورده اس فراه
قانونــى پنهــان اســت و عمــًال كســى از آن هــا اســتفاده نمى كنــد. 
ــن  ــكان كشــف قواني ــا ام ــر رگ تك ه ــى ب زيرســاخت هاى مبتن
مرتبــط بــا تك تــك افــراد جامعــه را ايجــاد مى كنــد و مشــخص 
مى كنــد هــر فــردى بــه چــه حقوقــى دسترســى دارد مســتقل از 

اينكــه خــود و دســتگاه متولــى بداننــد يــا نداننــد.
ــان  ــال جوان ــاى ديجيت ــا ردپ ــط ب ــارم، مرتب ــزوده چه ارزش اف
اســت كــه ايــن اصطــالح بــه  Foot Print موســوم بــه
ــود  ــوط مى ش ــال مرب ــاى ديجيت ــراد در فض ــار اف ــاى رفت الگوه
كــه طبــق معمــول بــا ترجمــه ناصحيــح و تفاســير امنيتــى هــم در 
ســطح دســتگاه هاى كشــور و هــم نــزد مــردم به نوعــى كنتــرل و 
جاسوســى تفســير و تعبيــر شــده يــا دســت كم بــه ذهــن متبــادر 
مى كنــد. در حالى كــه ردپــاى ديجيتــال افــراد از مهم تريــن 
ــا و  ــرى فرآينده ــاده و تكرارناپذي ــاى س ــراز هويت ه ــزار اح اب

ــات الكترونيكــى اســت. ــكان تســهيل در اخــذ خدم ام
ارزش افزوده پنجم، مرتبط با نظرســنجى هايى است كه مى تواند 
به طــور دائم از جمعيت هدف دقيق و با تعداد زياد و با شــرايط 
موردنظر پرسشــگران و با حداقل هزينه عمليات است و از همه 
مهم تر اينكه در اين مدل مى تــوان هزينه نظر افراد را هم به آن ها 
Crowd Sourcing پرداخت كرد. اين روش كــه در دنيا به

شهرت دارد از مهم ترين تكنولوژى هاى رگ تكى و تعاملى است 
كه از محبوبيت زيادى هم برخوردار است.
 هويت ديجيتال و امنيت اطالعاتى

ارزش افزوده ششــم، امنيت اطالعاتى اســت كه هويت ديجيتال 
UID ايجاد مى كند. هويت ديجيتال امن افراد، اين امكان را ايجاد 
مى كند كه افراد بدون دادن اطالعات به خدمات رســانان و حتى 
دولت از خدمت موردنظر بهره مند شــوند و اطالعات خود را به 

هزاران سايت اظهار نكنند.
ارزش افــزوده هفتــم، مرتبــط بــا انــواع فرآيندهــاى اســتعداديابى 
ــر،  ــارت ديگ ــه عب ــان اســت. ب ــان و جوان ــودكان، نوجوان در ك
ــال از آن  ــت ديجيت ــا هوي ــه ب ــراد ك ــل اف ــتن پروفاي ــا داش ب
محافظــت شــده و مديريــت اطالعــات آن نــزد كاربــر اســت بــا 
ــر اســاس  ــواع روش هــاى هــوش مصنوعــى AI ب اســتفاده از ان
ــوه  ــتعدادهاى بالق ــراد، اس ــدى اف ــرايط و توانمن مختصــات و ش
ــراد و خانواده هايشــان  ــراى اف ــم ب ــادگى كشــف و ه ــان به س آن
مزيــت اســت و هــم دولــت مى توانــد بــر اســاس آن اطالعــات 
سياســتگذارى هدايــت تحصيلــى و مهارتــى و انــواع حمايت هــا 

ــه فرآينــد سياســتگذارى وارد كنــد. را ب
ارزش افــزوده هشــتم، ظرفيت عملياتى كــردن قوانين مرتبط با 
GDPR اســت. قانــون اروپايى GDPR به عنــوان يك الگو 
به طور خالصه عبارت اســت از بودن اجــازه انحصارى مديريت 
GDPR داده هاى فردى در اختيار خود شــخص. قوانين مشابه

صرفًا با وجود پروفايل هــاى اطالعاتى و هويت ديجيتالى قابليت 
پياده سازى دارد.
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260نماينده از رهبر انقالب براى انتصاب 
آيت ا... رئيسى قدردانى كردند

260 نماينده مجلس شــوراى اســالمى در بيانيه اى از رهبر معظم انقالب 
اســالمى براى انتصاب آيت ا...ســيد ابراهيم رئيســى در رياست قوه قضاييه 

قدردانى كردند.
به گزارش ايرنا، در اين بيانيه كه توسط احمد اميرآبادى عضو هيأت رئيسه در 
جلســه علنى ديروز مجلس قرائت شد آمده اســت: قوه قضاييه داراى ارزش، 
احترام و جايگاه وااليى در نظام اســالمى و جامعه بشرى است به اعتبارى كه 
شهيد مظلوم آيت ا... بهشتى اولين مسئول قضايى جمهورى اسالمى ايران آن را 
با اهداى خون پاكش تضمين كرد.نمايندگان مجلس افزودند: در راستاى اجراى 
بيانيــه گام دوم انقالب از رئيس جديد قوه قضاييه انتظار داريم از ظرفيت هاى 

جوانان نخبه ،متعهد و مومن به نظام انقالب اسالمى استفاده كند.

مجلس ايرادات شوراى نگهبان به بودجه 98 را 
اصالح كرد

 نمايندگان در جلســه علنى ديروز مجلس شوراى اسالمى 11 ايراد شوراى 
نگهبان به اليحه بودجه سال 1398 كل كشور را اصالح كردند.

به گزارش ايرنا، دو ايراد مربوط به برداشــت از صندوق توسعه ملى كه نياز به 
مجوز رهبر معظم انقالب داشــت براى شوراى نگهبان ارسال شد تا اين ايراد 
رفع شــود.نمايندگان مجلس شوراى اسالمى همچنين ايراد بند و تبصره 6 در 
خصوص تعيين ماليات بر ارزش افزوده گروه هايى از موديان مشــمول قانون 

ماليات بر ارزش افزوده با اعمال ضريب كاهشى را رفع كردند.
نماينــدگان همچنين تبصره 8 اليحه بودجــه در خصوص تكليف كليه صادر 
كننــدگان براى بازگردانــدن ارز حاصل از صــدور كاال و خدمات به چرخه 

اقتصادى كشور را از متن اليحه بودجه حذف كردند.

توان دفاعى كشور افزايش مى يابد
 جمهورى اســالمى ايران ديگر  اجازه نمى دهد جنگى رخ دهد، از اين رو 

براى حفاظت از صلح و امنيت حتما توان دفاعى خود را افزايش مى دهيم.
وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح گفت: مساحت زيادى از كشور در دوران 
جنگ تحميلى به مين و مواد منفجره اى آلوده شد كه بسيارى از قدرت ها در 

اختيار صدام قرار داده بودند.
به گزارش ايرنا، امير حاتمى افزود: محروميت ها براي پاكســازى مناطق آلوده 
به مين همچون تحريم ها مانع جمهورى اســالمى ايران نشدند، ما علم الزم را 

كسب و نيازهاى خود را تامين كرديم.
ــى در  ــا امن ــگ و ن ــن، جن ــواره مي ــى هم ــر يعن ــن تدبي ــرد: اي ــد ك وى تاكي
منطقــه وجــود داشــته باشــد و مــردم آســيب ببيننــد؛ بايــد تدبيــرى منطقــى 

انديشــيده شــود .

 اجازه نداديم قدرت هاى سلطه گر خود 
را منجى منطقه معرفى كنند و اكنون همگان 
مى دانند در نابودى تروريست ها در منطقه، 

قدرت هاى غربى هيچ نقشى نداشتند.
رئيس جمهورى ديــروز در جمع نخبگان، 
عشــاير و رهبران مذهبى عــراق در بغداد، 
با ابراز خرســندى از اين كه درهمه شرايط 
پيچيده و ســخت منطقه، ملت هاى ايران و 
عراق پيوسته در كنار هم بوده اند، گفت: در 
جريان مبارزه با داعش، جمهورى اســالمى 

ايران در كنار مردم عراق بود.
به گزارش ايرنا ، حجت االسالم و المسلمين 
حسن روحانى افزود: ايجاد شكاف و تفرقه 
ميان كشــورها و ملت هــاى منطقه، ايجاد 
اختالفات عميق ميان قبايل و مذاهب، توجيه 
حضور نامشــروع خود در منطقــه ، انهدام 
عراق و ســوريه و برخى كشورهاى منطقه 
و در نهايت معرفى خودشان به عنوان منجى 
و در نهايت ارائه چهره اى خشن از اسالم ، 

از جمله اهداف قدرت هاى سلطه گر بود.
رئيس جمهورى اظهارداشــت: مســلمانان 
منطقه توانســتند بــه دنيا بگوينــد كه اين 
تروريست ها مســلمان واقعى نيستند و بر 
خالف تبليغات اســالم ستيزانه، اسالم دين 
عدالت، رحمت و همزيستى مسالمت آميز 

با همه اقوام و اديان است.
روحانــى افزود: كامال آشــكار بود كه اين 
تروريست ها از كجا تامين مالى و تسليحاتى 
مى شوند و نفت و آثار باستانى غارت شده 
منطقــه را چگونه و در چــه بازارهايى به 

فروش مى رسانند.
وى تصريح كــرد: ما همچنين اجازه نداديم 
قدرت هاى سلطه گر بتوانند خود را منجى 

منطقه معرفى كنند و اكنون همگان مى دانند 
در نابودى تروريســت هــا در منطقه، اين 
قدرت هاى غربى هيچ نقشى نداشتند و تنها 
با هواپيماها و بالگردهاى خودشان عمليات 
نمايشــى انجام دادند و قدرتى كه توانست 
تروريست ها را از بين ببرد، ملت ، ارتش ، 

مجاهدان عراقى و فتواى مرجعيت بود.
رئيــس جمهــورى گفت: مــا نيازمند يك 
وحدت و اتحاد بــزرگ براى ايجاد قدرت 
بزرگ منطقه اى هستيم تا وقتى ابرقدرت ها 
درمورد اين منطقه فكر مى كنند در سطر اول 
ذهنشان نفت و غارت منطقه نباشد و به فكر 
اين باشند كه اين منطقه داراى تمدن عظيم 
و فرهنگ بزرگ و با وحدتشان يك قدرت 

بزرگ در منطقه هستند.
روحانــى افزود: همچنيــن در مذاكرات در 
خصوص همه مباحث مهمى كه مورد نظر 
دو دولت در حــوزه دوجانبه ، منطقه اى و 
بين المللى بــود ، گفت و گو و به توافقات 

خوبى دست يافتيم.
وى خاطرنشان كرد:اينكه ميليون ها عراقى 
و ايرانى طى سال به كشور يكديگر رفت و 
آمد مى كنند نشان عالئق تاريخى و فرهنگى 

ميان دو ملت بزرگ ايران و عراق است.
رئيس جمهورى افزود: ما همچنين تصميم 
گرفتيم خطوط آهن دو كشــور به يكديگر 
متصل شود، روابط تجارى را تسهيل و پول 
ويزا را حذف مــى كنيم و دولت عراق هم 

اعالم خواهد كرد كــه اين كار را انجام مى 
دهد.

روحانى گفت: وحدت ملت عراق بســيار 
با اهميت اســت. ما مــى دانيم اگر وحدت 
طوايف ، اقوام ، مذاهب و اديان نباشــد آن 
جامعــه نمى تواند قدرت واقعى خود را در 

برابر دشمنان نشان دهد.
وى همچنين اظهارداشــت: اگــر فردى در 
عراق به دست تروريست ها كشته مى شد، 
اشــك تاثر ما جارى مى شد قبل از اين كه 
بپرســيم آن فردى كه كشته شده داراى چه 
زبان ، مذهب و عقيده اى بوده اســت. اگر 
يك بى گناه كشته شود انسانيت قربانى شده 

است.

غرب در نابودى تروريست هاي منطقه 
نقشى نداشت

اليحه مشاركت عمومى و خصوصى 
اعالم وصول شد

 اليحه مشــاركت عمومى و خصوصى در جلســه علنى ديروز 
مجلس شوراى اسالمى اعالم وصول شد.

عضو هيأت رئيســه مجلــس گفت: اليحه مشــاركت عمومى و 
خصوصى كه از ســوى دولت به مجلس رسيده به صورت عادى 

اعالم وصول مى شد.
به گزارش ايرنــا، عليرضا رحيمى افزود: ســوال هاى ملى چهار 
نماينده از منصور غالمى و ســيد محمد بطحايــى وزيران علوم، 

تحقيقات و فناورى و آموزش و پرورش اعالم وصول مى شد.
وى اظهار داشــت: سوال ملى محمد حسين فرهنگى نماينده تبريز 
و ميرحمايــت ميرزاده نماينده اردبيــل از وزير علوم، تحقيقات و 
فناورى در مورد عدم توجه به توسعه و تصويب رشته هاى مربتط 

با مشاغل موجود اعالم وصول مى شود.
نمايندگان مجلس شوراى اسالمى با طرح استفساريه جز 6 بند ث 
ماده 88 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با 137 راى موافق،21

راى مخالف و 2 راى ممتنع از مجموع 207 نماينده حاضر موافقت 
كردند.

بر اساس بند ث ماده 88 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه دولت 
مكلف اســت طبق بودجه ســنواتى به منظور حمايت و تجليل از 
رشادت هاى رزمندگان هشت ســال دفاع مقدس كه حداقل 6ماه 
سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زير 25 درصد جانبازى و 
آزادگان با كمتر از 6ماه ســابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان 
تسهيالت رفاهى، معيشتى، بهداشتى، درمانى و فرهنگى، از امتيازات 
يك مقطع تحصيلى باالتر مطابق قوانين مربوطه و براى رزمندگان با 
حداقل 6  ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزاياى 

اجتماعى بهره مند شوند.

مجمع تشخيص نمى تواند به 
مصوبه مجلس ايراد بگيرد

تذكرات نمايندگان به مسئوالن 
اجرايى كشور

FATF ســاز و كارى اســت كه در 
صورت استفاده الزم از آن مى توان جلوى 
خيلى از اختالس ها و جرايم سازمان يافته 
بين المللــى به خصوص در پــس مالى را 

گرفت و افراد را تحت تعقيب قرار داد.
رئيس كميســيون امنيت ملى و سياســت 
خارجى مجلــس گفت: ســاز و كارها و 
كنوانســيون هاى بين المللى اســتفاده هاى 
دوگانه دارد. يعنى به ميزان احتمال ســوء 
استفاده دشمن از اين كنوانسيون ها مى توان 
درباره حق شرط ها و حق تحفظ ها جلوى 
ســوء اســتفاده را گرفت. همچنين امكان 

استفاده در داخل كشور هم وجود دارد.
 به گــزارش ايسنا،حشــمت ا... فالحت 
پيشه افزود: به عبارت ديگر اين موضوع 

شــبيه اينترپل اســت كه ما مى توانيم از 
از  همچنيــن برخى  اســتفاده كرده،  آن 
حقوق را احيــا نموده تا حقوق ملت را 

كه برخى غــارت و ضايع مى كنند را به 
برگردانيم. كشور 

وى ادامــه داد: گــروه اقدام ويــژه مالى 

(FATF) ســاز و كارى اســت كــه در 
صورت استفاده از آن مى توان جلوى خيلى 
از اختالس ها را گرفت و خيلى از كسانى 
كه جرايم ســازمان يافته بين المللى دارند 
از جمله در زمينه مالــى را مى توان تحت 
تعقيب قرار داد ولى نبايد از اين نكته غافل 
شد كه ممكن است در طرف مقابل دشمنان 

استفاده خاص خود را كنند. 
فالحت پيشه گفت: عمًال جنبه هاى مثبت 
پيوســتن به اين كنوانســيون ها محلى از 
اعراب ندارد ولى هنوز دولت نتوانســته به 
صورت مصداقى طورى اســتدالل كند كه 
FATF بتواند نظرات را براى پيوســتن به
جلب كند. اين كارى است كه بايد دولت 

انجام دهد.

FATF ساز و كارى براى جلوگيرى از اختالس هاست
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جريمه تعويض نشدن پالك 
خودروى خريدارى شده 

 معاون عمليات ترافيك پليس راهور ناجا گفت: رانندگى با پالك مالك خودرويى 
كه به فرد ديگرى فروخته شده اســت، تخلف محســوب مى شود و مشمول 50 هزار 

تومان جريمه خواهد شد.
على اصغر مهرى در گفت و گو با ايرنا، به هموطنان توصيه كرد قبل از اقدام به سفر 
نوروزى نســبت به تعويض پالك خودروى خود اقدام كنند تا در طول ســفر دچار 
مشكل نشوند.وى ادامه داد: از معايب تعويض نكردن پالك خودرو براى خريدار اين 
است كه ممكن است خودروى خريدارى شده در اصالت اركان يا اصالت اسناد مشكل 

داشته يا دستور قضايى يا خالفى باالى يك ميليون تومان داشته باشد.

اميدواريم رئيس قوه قضائيه قبل از رفتن اليحه امنيت 
زنان را تاييد كند

 اميدواريــم و انتظار داريم آيت ا... صادق آملى الريجانى رئيس قوه قضائيه قبل از 
رفتن از دستگاه قضا، اين اليحه را كه يك ضرورت براى زنان كشور و نياز جامعه و 

خانواده هاى ايرانى است، تاييد و براى تصويب تقديم دولت كند.
معاون امور زنان و خانواده رياست جمهورى در گفتگو با ايرنا، اظهار كرد: به طور قطع 
اين اليحه مى  تواند در كاهش خشونت ها بسيار موثر باشد، به همين دليل تاييد اليحه 

از سوى رئيس قوه قضائيه را پيگيرى كرده ايم.
معصومه ابتكار گفت: اين اليحه به عنوان مطالبه عمومى بانوان اســت و اميدواريم به 

اين مطالبه پاسخ داده شود.

بخشنامه اشتغال مجدد جانبازان و آزادگان 
ابالغ شد

 بخشــنامه اشــتغال بكار مجدد و اعاده به خدمــت جانبازان و آزادگان 
انقالب اســالمى ايران در دســتگاه هاى اجرايى از ســوى محمد حسن زدا 
سرپرســت ســازمان تامين اجتماعى صادر و به تمام واحدهاى اجرايى اين 

شد. ابالغ  سازمان 
به گزارش ايلنا، بر اين اساس، جانبازانى كه قبل از تصويب اين قانون به صورت پيش 
از موعد يا عادى و بدون سنوات ارفاقى بازنشسته شده اند، با رعايت شرط سنى كمتر 
از 65 ســال مى توانند به خدمت اعاده و با تكميل خدمت ســى و پنج ساله خود و با 

رعايت شرايط عمومى بازنشسته شوند..

فعاليت سامانه ملى 
«فرزندخواندگى» از سال آينده 

 سرپرســت دفتر امور كودكان و نوجوانان بهزيستى از آغاز فعاليت 
ســامانه ملى فرزندخواندگى در سراسر كشور از سال آينده خبر داد و 
گفت: براى هر كودك در كشــور حــدود 10 متقاضى فرزندخواندگى 

وجود دارد.
منتظر شــبر در گفت وگو با ايســنا، با تشــريح عملكرد ســامانه ملى 
فرزندخواندگى گفت: سايتى را براى متقاضيان، يعنى پدرها و مادرهايى 
كه تمايل دارند سرپرســتى فرزندى را به عهده بگيرند، طراحى كرديم، 
متقاضيان در اين سامانه ثبت نام اوليه را انجام داده و مدارك اوليه شان را 

ارائه مى دهند تا وارد سامانه شوند.
وى با بيان اينكه پس از اين مرحله بررســى اوليه از ســوى ســازمان 
بهزيســتى انجام مى شود، افزود: در مرحله پس بهزيستى از اين افراد به 
شكل حضورى دعوت مى كند تا اگر شرايط اوليه را داشتند وارد نوبت 

فرزندخواندگى شوند.
 سرپرست دفتر امور كودكان و نوجوانان اظهار كرد: بخشى از مصاحبه ها 
در بهزيستى انجام مى شود؛ برخى ديگر از اقدامات مثل گواهى آزمايش 
اعتياد، نداشتن سوء پيشينه و سالمت روانى و جسمى از ديگر نهادهاى 
مربوطه تهيه خواهد شــد. شبر با اشــاره به اينكه اگر از نظر بهزيستى، 
خانواده مذكور صاحب صالحيت بود براى مصاحبه به روانشناســان 
معرفى مى شــود، تصريح كرد: در صورتى كه فــرد امتياز قابل قبول را 
كسب كند وارد نوبت شده  و ثبت نام وى در سامانه نجام مى شود. پس 
از ثبت نام به خانواده از طريق پيامك اطالع داده مى شود كه كارشان در 

چه مرحله اى قرار دارد و به اين ترتيب نوبت آنها مشخص مى شود.
بــه گفته وى، پيش از اين خانواده ها معترض بودند كه به دليل طوالنى 
شدن زمان انتظار احتماالً به درخواستشان توجهى نشده و ممكن است 
رانتى وجود داشــته باشد كه به بعضى زودتر كودكى را تحويل داده اند، 
اما  با اين ســامانه مشخص مى شــود كه اينطور نيست و شفافيت الزم 

فراهم مى شود.
سرپرســت دفتر امور كوكان و نوجوانان بهزيستى ادامه داد: متقاضيان 
فرزندخواندگى بسيار زياد هستند و براى هر كودك در كشور حدود 10

متقاضى وجود دارد به همين دليل اين فرآيند طوالنى طول مى كشد و 
در برخى از استان ها حتى چند سال طول خواهد كشيد.

نظارت هوشمند بر مراكز آموزش از راه دور
 مديــر آموزش از راه دور وزارت آمــوزش و پرورش با بيان اينكه 
آمــوزش الكترونيكى در مدارس را دنبال مى كنيــم گفت: تا امروز 52

مدرسه به سيستم هاى الكترونيكى مجهز شده اند و در حال برنامه ريزى 
براى ساير مدارس در سال آينده هستيم تا همه آنها به امكانات آموزشى 

الكترونيكى تجهيز شوند.
گودرز شاهمرادى در گفت وگو با ايسنا، درباره زمان و مهلت ثبت نام در 
مدارس و مراكز آموزش از راه دور اظهار كرد: سيستم آموزش از راه دور 
نيمسالى واحدى است و داوطلب هر نميسال مى تواند به شكل فراگير 

در مركز ثبت نام كند.
وى افزود: در واقع اينطور نيســت كه حتماً داوطلب ما ملزم به ثبت نام 
در شــهريور باشد و اول مهر شــروع كند. ممكن است فردى بخواهد 
در تابســتان ثبت نام كند. بخشــى از دانش آموزان ما در نيمسال اول 
فارغ التحصيل مى شوند و يك عده هم ممكن است در نيمسال دوم ثبت 
نام كنند. بنابراين در سه بازه زمانى نيمسال اول، نيمسال دوم و تابستان 
امكان ثبت نام وجود دارد و ما در بهمن ماه ثبت نام هاى جديدى داشتيم.
مدير آمــوزش از راه دور وزارت آموزش و پــرورش با بيان اينكه در 
حال حاضر يك هزار و 615 مدرســه با 173 هزار و 143 دانش آموز در 
نيمسال تحصيلى اول داريم، درباره آموزش الكترونيك در مراكز آموزش 
از راه دور اظهــار كرد: بحث آمــوزش الكترونيكى در مدارس را دنبال 
مى كنيم. تا امروز 52 مدرسه به سيستم هاى الكترونيكى مجهز شده اند و 
در حال برنامه ريزى براى ساير مدارس در سال آينده هستيم تا همه آنها 

به امكانات آموزشى الكترونيكى تجهيز شوند.
شــاهمرادى درباره جشــنواره قلم نيز گفت: ثبت نام استانى جشنواره 
قلم تمام شــده و اطالعات 2393 طرح وارد سامانه شده است. اختتاميه 
جشــنواره قلم ويژه مراكز آموزش از راه دور پنجم ارديبهشــت ماه در 

مشهد مقدس برگزار مى شود.
وى درباره نظارت و ارزشــيابى از مراكز و مدارس آموزش از راه دور 
نيز عنوان كرد: نظام ارزيابى عملكرد مســتقر شده و هرساله مدارس را 
بازرسى مى كنيم. هر نيمســال حداقل دو مرتبه نظارت مى كنيم و يك 

ارزيابى نهايى نيز در شهريور ماه داريم.
مدير آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش افزود: نظام ارزيابى 
عملكرد، ســال آينده براى سومين بار اجرا مى شود و به نظام مند كردن 
وضعيت نظارتى مدارس كمك كرده است. كارنامه عملكرد استان ها نيز 

ساالنه منتشر مى شود و در اختيارشان قرار مى گيرد.

همدان پيام: آجيل هم نباشد لذت نوروز برپاست
 مگه قديما چى مى خوردن جلو شكمتون رو نگه دارين

فرارو: 270 ميليون قيمت ديه در سال 97
 قيمت آدما هم مشخص شد!!
برترينها: گوگل آبروى اپل را برد

 اپل بيدى نيست كه با اين بادا بلرزه!!
فراديد: چين ربات كوبنده زن هم استخدام كرد

 جل الخالق!!
ايسنا: امكان ثبت نام جاماندگان در آزمون ارشد فراهم شد

 اينم شد كوپنى!!
ايلنا: چرخش نظام آموزشى به سمت نظام پرورشى

 يعنى ديگه تو مدرسه آموزش نداريم؟!!
شرق: مجلس برا حل مشكالت اقتصادى از دولت نااميد شده است

 چه شود!!
سالمت نيوز: 70 درصد ناشنوايى ها نتيجه ازدواج فاميلى است

 حاال اگه گذاشتن پسرعمو دختر عمو عقدشون تو آسمونا بسته 
بشه!!

همدان پيام: استاني شدن انتخابات نمايندگان را ترسو كرد
  بدون شرح!!

ايران: اولويت دولت نشاط اجتماعي 
 نشاط اقتصادى رو فراهم كنه بهتره!!

زنگان امروز: سبد خالي مرغ فروشي ها 
 مرغ ها پر كشيدن!!

جوان: قسم خورده هاي دولتي حرمت قانون را شكستند
 به اين قسم خوردن ها اعتماد نكنين!!

خبر آنالين: بخشنامه اشتغال بكار مجدد جانبازان و آزادگان ابالغ شد
 كاش بخشنامه اى هم براى بكارگيرى اين همه بيكار داشتيم!!
شبستان: قرار ندادن كارتخوان در مطب ها مصداق فرار مالياتى است

 يعنى دكى ها هم از ماليات فرارى شدن!!
ايرنا: زلزله مالير را لرزاند

 دم عيد خاسته يه كم خانه تكانى كمك كنه!!

ساعات كارى طوالنى زنان را افسرده مى كند
 زنانى كه بيش از 55 ســاعت در طول هفته كار مى كنند بيشتر در 

معرض ابتال به افسردگى هستند.
بــه گــزارش ايســنا، متخصصــان علــوم پزشــكى بــا بيــان اينكــه كار 
ــا بيشــتر خطــر  ــه ي ــراى مــدت زمــان 55 ســاعت در هفت كــردن ب
ابتــال بــه افســردگى را در زنــان افزايــش مى دهــد، اظهــار داشــتند: 
كار كــردن در تعطيــالت آخــر هفتــه بــا خطــر افســردگى در زنــان 

و مــردان همــراه اســت.
ايــن متخصصــان در بررســى اخيــر خــود روى اطالعــات موجــود 
ــاعات كارى  ــد س ــوار دريافتن ــزار خان ــالمت 40 ه ــت س از وضعي

ــر ســالمت روان دارد. ــى ب ــر مخرب ــى در طــول روز تاثي طوالن
متخصصــان انگليســى در ايــن مطالعــه اطالعــات موجــود در مــورد 
23 هــزار زن و مــرد از جملــه وضعيــت اشــتغال آنــان را بررســى و 
مشــاهده كردنــد كــه وضعيــت ســالمت روان زنانــى كــه در طــول 
هفتــه 55 ســاعت يــا بيشــتر كار مى كننــد يــا تعطيــالت آخــر هفتــه 
هــم مجبــور هســتند در محــل كار حاضــر باشــند، مطلــوب نيســت.

ــه  ــرادى ك ــا اف ــان ب ــن زن ــه اي ــاوت در مقايس ــن تف ــن اي همچني
ســاعت كارى اســتانداردى در طــول هفتــه دارنــد، چشــمگير بــوده  

اســت.
ــان  ــن تفاوت هــاى ديگــرى مي ــن متخصصــان همچني ــه اي ــه گفت ب
ــه  ــردان ب ــال، م ــور مث ــه ط ــود دارد. ب ــاغل وج ــردان ش ــان و م زن
طــور كلــى نســبت بــه زنــان شــاغل ســاعت كارى بيشــترى دارنــد. 
همچنيــن تقريبــا نيمــى از زنــان بــه صــورت پــاره وقــت مشــغول 
ــردان 15 درصــد  ــم در م ــن رق ــه اي ــتند درحاليك ــت هس ــه فعالي ب

اســت.     

به اينترنت رايگان وصل نشويد
ــات فرماندهــى  ــادل اطالع ــد و تب  رئيــس پليــس فضــاى تولي
انتظامــى اســتان گفــت: بــراى جلوگيــرى از دسترســى هكرهــا بــه 
اطالعــات تلفــن همــراه و لــپ تــاپ از وصــل شــدن بــه اينترنــت 

رايــگان پرهيــز كنيــد.
فيروز ســرخوش نهاد در گفت و گو با ايرنا افزود: برخى شهروندان 
لپ  تاپ، تبلت يا گوشى هوشمند خود را هنگام مسافرت به اينترنت 

رايگان وصل مى كنند.
اين مقام انتظامى اضافه كرد: غافل از اينكه بسيارى از هكرها از اين 

طريق اقدام به سرقت اطالعات شخصى افراد مى كنند.
و  راهــى  بيــن  اقامتــى  مراكــز  در  هكرهــا  داد:  توضيــح  وى 
عبــور،  بدون رمــز  و  رايــگان  اينترنت هــاى  بــا  گردشــگرى 

براحتــى بــه اطالعــات افــراد دسترســى پيــدا مى كننــد.
ســرخوش نهــاد ادامــه داد: بــه دليــل همزمانــى اســتفاده چنــد نفــر 
ــده  ــايت هاى دي ــى س ــى براحت ــان نامرئ ــتگاه مجرم ــك دس از ي

ــد. ــك مى كنن ــما را ه ــتگاه ش ــاهده و دس ــده را مش ش
وى توصيه كرد: كاربران تمامى اطالعات مهم و شخصى خود را قبل 
از ســفر در يك هارد يا فلش تخليه كرده و اين اطالعات را همراه 

خود به سفر نبرند.
ســرخوش نهاد ادامه داد: همچنين اگر در طول روز قصد استفاده از 
اينترنت باز و رايگان را داريد بر روى دســتگاه خود ديوار آتشــين 

(فاير وال) نصب كنيد.

داوطلبان 42 رشته فنى و حرفه اى در دانشگاه پذيرش 
مى شوند

 مديركل دفتر آموزش هاى فنى و حرفه اى وزارت آموزش و پرورش گفت: در سال 
تحصيلى 98-99 داوطلبان 42 رشــته فنى و حرفه اى در دانشــگاه هاى كشور پذيرش 

مى شوند.
به گزارش ايرنا، ســيد محسن حســينى مقدم افزود: داوطلبان 33 رشته تحصيلى بدون 
آزمون و 9 رشــته تحصيلى با آزمون سراســرى جذب دانشــگاه هاى فنى و حرفه اى 

مى شوند.
وى بيان كرد: اين نخســتين دانش آموختگان رشــته هاى فنى و حرفه اى در نظام جديد 

هستند كه براى كنكور سراسرى آماده مى شوند.
مديركل دفتر آموزش هاى فنى و حرفه اى وزارت آموزش و پرورش گفت: مسير اصلى 
براى ادامه تحصيل در هنرســتان هاى فنى و حرفه اى، شركت در دوره كاردانى است و 

پس از آن مى توانند در صورت تمايل در سطح باالتر تحصيلى شركت كنند.

فوائد مصرف روزانه سه عدد خرما براى سالمت
 خرما از جمله خوراكى هاى پرورشى در بسيارى از مناطق گرمسيرى جهان است كه 

مصرف آن به دليل دارا بودن خواصى براى جسم و ذهن توصيه مى شود.
به گزارش ايســنا بررسى ها نشان مى دهد افرادى كه خرما مصرف مى كنند از روده هاى 
ســالم ترى برخوردارند زيرا خرما رشــد باكترى هاى خوب را افزايــش داده و مانع از 

گسترش سلول هاى سرطانى روده مى شود.  
خرما حاوى قند طبيعى، گلوكز، فروكتوز و ســاكارز اســت كه حجمى از انرژى مورد 
نيــاز بدن را تاميــن مى كند. همچنين خرما برخالف نوشــيدنى هاى انــرژى زا حاوى 
تركيب هاى سالم ديگرى است كه مى توان به فيبر خوراكى، پتاسيم، منيزيم، ويتامين ها و 

آنتى اكسيدان ها اشاره كرد.
دريافت مقدار كافى از فيبر خوراكى مناســب در طول روز  از ديگر فوايد خرماســت. 
با پيشــگيرى از يبوست و بهبود حركت مرتب روده به سالمت سيستم گوارشى كمك 

مى كند. خرما از جمله خوراكى هاى حاوى فيبر است كه اين خاصيت را داراست.

70 درصد ناشنوايى ها نتيجه ازدواج فاميلى است
 يك متخصص گوش، حلق و بينى گفت: 70 درصد متولدين ناشــنوا نتيجه ازدواج 
فاميلى و ژنتيكى هستند و در همين راستا به زوجين توصيه مى شود آزمايش هاى ژنتيك 

ناشنوايى را انجام دهند.
عباس قره داغى در گفت و گو با سالمت نيوز افزود: همچنين الزم است از ازدواج هاى 
فاميلى در خانواده هاى مبتال به ناشــنوايى جلوگيرى شــود و پس از تولد نوزاد، تست 
غربالگرى شنوايى انجام گيرد و در صورت بروز عفونت گوش با پزشك مشورت شود.

اين متخصص گوش، حلق و بينى اظهار داشــت: ناشنوايى محدوده وسيع ترى دارد و 
از كم شــنوايى خفيف تا شديد گسترده اســت كه با افزايش شدت كم شنوايى، نياز به 
مداخله براى بهبود شــنوايى ضرورى خواهد بود.قره داغى با بيان اينكه مصرف بعضى 
داروها، وزن كم نوزاد در بدو تولد و وجود برخى عفونت ها نيز منجر به ناشنوايى مى 
شود، ادامه داد: وزوز گوش، افت تحصيلى، افسردگى و استرس، كم شدن توجه، تمركز 

و مفهوم كلمات و كاهش ارتباط اجتماعى از عوارض كم شنوايى و ناشنوايى است. 

مهدي ناصرنژاد »
 به نظر مي آيد بارش حدود نيم متري برف 
روز جمعه در همدان نگراني عمومي نسبت 
به كمبود آب در فصل هاي پيش رو را برطرف 
كرده باشد، از طرف ديگر مديرعامل شركت 
آب منطقه اي استان همدان نيز از افزايش 90 
درصدي بارندگي ها در سال جاري خبر داده 
و مي گويد از ابتداي سال آبي كه اول مهرماه 
شروع مي شود تاكنون 317 ميلي متر بارندگي 
در استان همدان داشته ايم كه نسبت به ميزان 
ميانگين بارندگي هــاي 167 ميلي متري در 
مدت مشابه ســال گذشته استان 90 درصد 

رشد نشان مي دهد.
البته بايد قبول داشت آنچه در خصوص كم 
و كيف بارندگي هاي پاييزي و زمستاني در 
سال جاري به چشم ديده ايم و در رسانه ها 
خوانده و شــنيده ايم، براي نجات از بحران 
خشكسالي ها بســيار اميدواركننده و كافي 
باشــد، وليكن آيــا معناي ايــن ديده ها و 
شنيده ها و خوانده ها اين است كه بپريم باال 
و تمام شــيرهاي آب خانه و اداره و اماكن 
عمومي و خصوصي را تا آخر بگشاييم و با 
شلنگ هاي پرفشار آب همديگر را سر تا پا 

خيس و آبكش كنيم!
در واقع هرگز اينچنين نيســت و هيچ عقل 
سليمي اينچنين نمي پســندد و دليلش اين 
اســت كه قرار نيست آب هاي ذخيره سازي 
شــده و فرآوري شــده در تصفيه خانه هاي 
صنعتي را بي هدف رها ســازيم تا به سيل 
خروشان آب هاي ســرگردان و مهار نشده 

اضافه شود.
اما متأسفانه خيلي از ما شهرنشين ها و حتي 
روستانشين هايي كه پس از قرن ها حسرت 
آب آشاميدني بهداشــتي و لوله كشي شده 
هم اينــك در جاي جاي ميهن اســالمي از 
اين نعمت بزرگ برخوردار شــده ايم، دچار 

باورهــاي غلط هســتيم و در حال حاضر 
كه در آســتانه فصل بهار و عيد نوروز قرار 
داريم و بر اساس ســنت ديرينه خويش به 
كار خانه تكاني و نظافت و شست وشــوي 
اثاث و ســامان خانه و حتــي دل هايمان از 
غبار تيرگي ها و كهنگي ها سرگرم مي باشيم، 
بي محابا و با اين تصور غلط كه ابرها مي آيند 
و باران و برف همه جا را ســيراب و پرآب 
مي ســازد، شيلنگ ها و شيرهاي سرد و گرم 
را باز گذاشــته ايم و آب زالل و تصفيه شده 
را به گوچه ها و كانال هاي فاضالب سرازير 

مي كنيم.
همه مي دانيم هيچ كجاي دنيا اينچنين نيست 
و ما هم نبايد به بهانه شستن چند تكه قالي 
و قاليچه و شست وشو و نظافت وسايل خانه 
خيلي از ارزش هــا را زير پا بگذاريم و چه 
ارزشــي بزرگتر و گرانبهاتر از آب كه خالق 
زمين و آسمان و حيوان و انسان و تمام اوليا 

و اوصيا بر عزيز داشتن آن سفارش دارند.
حال اگر ما ايراني ها متأســفانه و ندانســته 
در بســياري موارد خودمان را باور نداريم 
و حرف هــا و اســتدالل هاي همديگر را 
بي اساس مي دانيم، وليكن انسان هاي عاقل 
و اهــل تحقيق و درس در تمام دنيا به اين 
نتيجه رسيده اند كه بحران بشر چه در قرن 
جاري و چه در قــرون آينده به طور يقين 
در گرو كم و كيف آب است. چرا كه اقليم 
و شــكل و شمايل طبيعت در زمين و فضا 
رو به تغيير اســت و تغييــرات اقليمي از 
حدود نيم قرن پيش رو به افزايش و شتاب 

گذاشته است.
هم اينك در ايران خودمان حدود 30 ســال 
اســت گرفتار خشكسالي هاي متمادي و رو 
به گسترش هســتيم و متأسفانه آنچنان هم 
از منابــع طبيعي و ذخاير آب هاي زيرزميني 
و ســدها و زيرســاخت هايمان بد استفاده 

كرده ايم و ناشي بازي درآورده ايم كه اغلب 
طرح ها و برنامه هاي امروزمان براي جبران 
كمبودهاي آب همان موضوع جبران مافات 
مي باشد و آب هاي رفته هرگز به جوب باز 

نخواهد گشت.
بياييــد قبول كنيم و به فكر باشــيم كه اين 
بارندگي هــاي خوب و گســترده نيز قادر 
نيست به آســاني ذخاير آبي در زيرزمين و 
روي زمين را غني سازي  كند و البته سواي 
تمام اين حرف هــا و بحث ها بايد پذيرفت 
و به نقطه اي از رشد فرهنگ عمومي رسيد 
كه هدر دادن آب توسط شيرها و شلنگ ها 
هرگــز عقالني نيســت و خداوند طاهر و 
پاكيزه خواه هم هرگز به بهانه بهداشــت و 
شست وشو ظلم و جفاي آدم ها به آب را كه 
از بهشت موعود سرچشمه مي گيرد، نخواهد 
بخشيد و اين گناه بزرگ را براي ابديت در 

پيشاني ما آدم هاي بي خيال خواهد نوشت.

 مانور سالمت نوروزى با حضور رئيس 
دانشگاه و كاركنان اين معاونت برگزار شد.  
معاون بهداشتى دانشــگاه در اين خصوص 
گفت: با توجه به ضرورت و اهميت اجراى 
برنامه سالمت نوروزى در راستاى سالمت 
مســافران و امنيت غذايى جامعه، معاونت 
بهداشتى  همدان با محوريت گروه مهندسى 
بهداشــت محيط وحرفه اى به منظور كنترل 
عوامل محيطى و پيشگيرى از اپيدمى بيمارى 
هاى واگير دار منتقله از آب و غذا و كاهش بار 
بيماريهاى غير واگير برنامه سالمت نوروزى 
را همزمان با سراســر كشور از بيست اسفند 
ماه تا 20 فروردين انجام مي دهد اين برنامه 
با مشــاركت بيش از 250 نفر از كارشناسان 
بهداشــت محيط و حرفــه اى  و نيرو هاى 
پشتيبانى و لجســتيك در قالب اكيپ هاى 
بازرسى و نظارتى در سطح استان از ساعت 
8 صبح لغايت 8 شب فعاليت مستمر داشته 
و همه روز در ساعات ادارى و غير ادارى و 
ايام تعطيالت انجام وظيفه مى نمايند. ضمنا 
از ســاعت 8 شب لغايت 8 صبح هر روز به 
صورت انكال آماده رسيدگى به شكايات و 
طغيان هاى احتمالى در سطح استان مى باشند.

به گزارش روابط عمومى معاونت بهداشتى 
و مركز بهداشت استان، حيدرى مقدم محور 

اصلى اين مانور را آموزش ذكر كرد و افزود: 
در اين رســتا اين معاونت كارهايى از جمله 
تهيه بنر براي نصب در معابر عمومى شهر ها 
و مكان هاى گردشگرى در سطح استان، تهيه 
بروشور و پمفلت هاى آموزشى بمنظور ارائه 
به مسافران در ورودى شهر ها در قالب پيام 
هاى بهداشــتى و اطالعات مراكز بهداشتى 
و درمانى فعال در ســطح استان، آموزش و 
اطالع رسانى به متصديان مراكز تهيه و توزيع 
مواد غذايــى و اماكن عمومــى در قالب - 
برگزارى كالس هاى آموزشى با هماهنگى 
بــا اتحاديه هاى مربوطه، تهيــه برنامه هاى 
راديويى و تلويزيونى در قالب هشــدارهاى 
بهداشــتى به مردم و  تهيه و انتشار پيام هاى 
بهداشتى از تلويزيون استانى انجام داده است.

حيدرى مقــدم در مورد پايــش، نظارت و 
بازرســى همكاران بهداشــت محيط گفت: 
تدوين برنامه عملياتى نظارتى و بازرســى 
در سطح استان در قالب اكيپ هاى دو نفره 
كه مجموعا بيش از 250 نفر از كارشناســان 
بهداشــت محيط و حرفــه اى و نيروهاى 
پشتيبانى و خدماتى و لجستيك فعاليت مى 
نمايند نظــارت و پايش مراكز تهيه و توزيع 
مواد غذايى حســاس شــامل كارگاه هاى 
قنادى، رســتوران ها، مراكز عرضه خشــكبار 

و آجيل، آشــپزخانه  ها، كترينــگ ها، اغذيه 
فروشــى ها و غيره كه در اين راســتا بيش 
از 11000 مركز تهيــه و توزيع مواد غذايى 
حساس حداقل دو بار مورد بازديد قرار مى 
گيرد. و همچنين نظــارت و پايش از اماكن 
عمومى شامل مراكز گردشــگرى ، هتلها ، 
مســافر خانه ها ، مهمانپزير ها و محل هاى 
اسكان مســافران، پارك ها ، سرويس هاى 
بهداشتى عمومى در سطح شهر ها و غيره كه 
در اين راستا تعداد بيش از 4500 امكنه مورد 

بازديد و نظارت قرار مى گيرند.
 رئيس مركز بهداشــت استان در خصوص 
نظارت بر اماكن مســير راهى گفت: نظارت 
بر اماكن مسير راهى و مجتمع هاى خدماتى 
و رفاهى كه از اهميــت ويژه اى برخوردار 
مى باشــند و تمامى ايــن اماكن  كه بيش از 
110 مورد مى باشــد در طول برنامه بيش از 
ســه بار مورد پايش و نظارت بهداشتى قرار 
مى گيرد نظارت و بازرســى از سامانه هاى 
آبرســانى شــامل نمونه بردارى ميكربى و 
شيميايى منابع تامين آب در سطح شهر ها و 
روستا ها و همچنين كنترل خطوط آبرسانى 
از نظر ســنجش ميزان كلر باقيمانده در آب 
آشــاميدنى. كه در اين راســتا تعداد بيش از 
1000 سامانه آبرسانى مورد بازديد و نظارت 

بهداشــتى قرار مى گيرد نظارت و كنترل بر 
مراكزى كه اقدام به عرضه قليان مى نمايند كه 
با همكارى نيروى انتظامى مبادرت به جمع 
آورى آنها مى شود . الزم به توضيح است كه 
استان همدان از اين نظر جز استان هاى پاك 
محسوب مى شود و در اماكن عمومى عرضه 
قليان ممنوع بوده و با آن شديدا برخورد مى 
شود نمونه بردارى از مواد غذايى در اين ايام 
از اهميت ويژه اى برخوردار مى باشد . چرا 
كه برخى از افراد ســود جو به دليل افزايش 
تقاضا مبادرت به عرضه مــواد غذايى فاقد 
كيفيت و يا غير بهداشتى را بصورت ثابت و 
سيار انجام مى دهند كه نياز به تشديد نظارت 

هاى بهداشتى را  مى طلبد. 
در همين راســتا همكاران و كارشناســان 
بهداشــت محيط مجهز به تجهيزات پرتابل 
شــامل كيت كلر ســنج - دما سنج ليزرى 
نفوذى و سطحى -  شورى سنج- دستگاه 
ســنجش آلودگى سطوح و دستگاه كيفيت 
روغن بوده و در حين بازرسى با مشاهدات 
عينــى و اســتفاده از تجهيــزات همراه به 
ســنجش كيفيت مواد غذايى پرداخته و در 
صــورت مغايرت با اســتاندارد هاى مواد 
غذايى در محل اقدام به معدوم سازى آن ها 

مى نمايند.

معاون بهداشتى دانشگاه در مانور سالمت نوروزى:

رويكردمان در بازرسى ها، آموزشى است

خانه تكاني ها را به صرفه انجام دهيم

آب را هدر ندهيم
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تغيير كاربرى اراضى كشاورزى همدان زير ذره بين
 فعاليت نيروهاى گشــت ويژه امور اراضى ســازمان جهاد كشــاورزى همدان براى 
صيانت از زمين هاى زراعى و باغى و پيشگيرى از تغيير كاربرى غير قانونى در تعطيالت 

نوروز سال 98 دوچندان مى شود.
در همين راستا سامانه 131 جهادكشاورزى همدان براى حفاظت از اراضى زراعى و باغى 
راه اندازى شــده و موضوعات و چالش هاى مطرح شــده را به صورت دقيق، مستمر و 

كارشناسى دنبال مى كند.
مدير امور اراضى ســازمان جهاد كشاورزى بيان كرد: ديروز (سه شنبه) مانور گشت هاى 

حفظ كاربرى اراضى كشــاورزى استان همدان به منظور جلوگيرى از تغيير كاربرى غير 
مجاز در اراضى كشاورزى برگزار شد.

مهدى نيك مرادى افزود: 9 گشــت براى حفظ اراضى در شهرســتان هاى استان همدان 
مستقر شده و از ابتداى سال تاكنون 2 هزار و 713 گروه روز گشت انجام شده است.

وى با بيان اينكه تاكنون 312 هزار و 163 كيلومتر عمليات گشــت زنى در سطح اراضى 
استان انجام شده است، به ايرنا گفت: 514 تماس نيز با سامانه 131 انجام شده كه از اين 

تعداد 336 مورد گزارش تغيير كاربرى غير مجاز بوده است.
مدير امور اراضى ســازمان جهاد كشــاورزى همدان اضافه كرد: از ابتداى سال تاكنون 
55 فقره راى قلع و قمع در اســتان اجرا شده و 48 فقره نيز با اخذ دستور دادستانى و با 

هماهنگى نيروى انتظامى در راستاى تبصره 2 ماده 10 قانون قلع و قمع انجام شده است.
بر اساس آخرين آمارهاى منتشر شده سازمان جهاد كشاورزى استان همدان، ساالنه پنج 
ميليون تن انواع محصوالت زراعى، باغى و دامى در اين اســتان توليد مى شــود كه اين 

ميزان 9 درصد توليدات كشور را شامل مى شود.
ميزان توليدات زراعى اين استان ساالنه سه ميليون و 684 هزار تن است كه رتبه ششم را 
در محصوالت زراعى دارد. همچنين ميزان توليد محصوالت دامى استان همدان 666 هزار 
تن است و اين استان 22 درصد توليدات دامى و رتبه نهم را در توليد اين محصوالت در 
كشور به خود اختصاص داده است. ميزان توليدات باغى اين استان 650 هزار تن است و 

همدان رتبه 13 را در كشور در اين زمينه دارد.

كارت دانشجويي شيوا مظفرى زاده فرزند حجت ا..  به 
شماره ملي 3950408126 رشته حسابدارى دانشگاه 

بوعلى سينا به شماره دانشجويي 9512281046  مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

شركت كشت و صنعت و دامپرورى پگاه همدانشركت كشت و صنعت و دامپرورى پگاه همدان

آگهـى مناقصـه

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  مى باشيدلطفاً  به كانال تلگرامى زير  مراجعه نماييد

جهـت عضو در كانال تلگرام نيازمندى  لطفًا كانال تلگرام نيازمندى  لطفًا 
عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0910539896409105398964 ارسال  نماييد.

شركت كشت و صنعت و دامپرورى پگاه همدان 
در نظر دارد كودروبى سالن هاى نگهدارى دامهاى 

خود را از طريق مناقصه واگذار نمايد.
لذا از دستگاه داران (لودر و كاميون)دعوت به عمل 
مى آيد  از تاريخ چاپ آگهى به مدت يك هفته 
آورزمان  روستاى  مالير  در  واقع  مزايده  محل  به 
شركت كشت و صنعت و دامپرورى پگاه همدان 

مراجعه نمايند. اطالعات بيشتر  آدرس اينترنتى:
      www.proteinhamedan.Iran dairy.ir

در  همدان  پگاه  دامپرورى  و  صنعت  و  كشت  شركت 
دامى  هاى  نهاده  و  علوفه  تخليه  و  حمل  دارد  نظر 
خريدارى شده را از طريق مناقصه به پيمانكار واگذار 
نمايد. لذا متقاضيان دارنده تراكتور بيلدار و تريلى و 
نيروى انسانى ميتوانند جهت اعالم قيمت پيشنهادى  
از تاريخ چاپ آگهى به مدت يك هفته به محل مزايده 
واقع در مالير روستاى آورزمان شركت كشت و صنعت 
اطالعات  نمايند.  مراجعه  همدان  پگاه  دامپرورى  و 

بيشتر  آدرس اينترنتى:
 www.proteinhamedan.Iran dairy.ir

آگهـى مناقصـه

روی  وز  ر  ی  و ط ع روی روا وز  ر  ی  و ط ع نروا تان ھمدا نق ا تان ھمدا ق ا

 قانــون بانكــدارى بــدون ربــا در 
شهريورماه سال 1362 تصويب و اجراى 
آن از ابتداى فروردين ســال 1363 آغاز 
شــد كه محور اصلى آن حــذف ربا بود 
از اين رو حداقل ســود تضمين شــده و 
كارمزد ثابت، جاى نــرخ بهره را گرفت 
و سپرده هاى قرض الحسنه و عقود متعدد 

اسالمى در نظام بانكى پديد آمد.
بــه نظر مى رســد اين قانــون در حرف 
باقيمانده و شــاهد اين ادعا، واكنش هاى 
مراجع عظام تقليد اســت چرا كه آيت ا... 
نورى همدانى با اشاره به موضوع ربا در 
فعاليت هاى بانكى تأكيد مى كند «ربا، گناه 
كبيره اى اســت كه در اسالم حرام است. 
اگر در مقابل يك قرض، پول بيشــترى 
گرفته شود، حرام و ربا است و متأسفانه 

اين كار در بانك هاى ما انجام مى شود.»
وي اعالم مى كنــد: «گرفتن زيادى فقط 
در يك مورد مجاز اســت، اگر در هنگام 
قرض و به عنوان شرط ضمن عقد توافق 
شــود كه اگر تا فالن تاريخ آورده نشود، 
بايــد فالن مقدار جريمه دهد، مشــكلى 
نيست و بايد پرداخت شود اما در بانك ها 
از اين موضوع سوءاســتفاده شــده و در 
قراردادهاى خود آورده اند كه اگر يك ماه 
دير شود، فالن مقدار؛ اگر يك ماه و پنج 
روز دير شــود، فالن مقدار و ...؛ كه در 
اين صورت اين جريمه ها را روى بدهى 
افراد كشيده و براى آن جريمه نيز مجدد 
جريمه دريافت مى كنند كه اين مســايل، 

ربا است.»
آيــت ا... نوري همدانــي تأكيد مى كند: 
«ما در گذشــته هرچه دربــاره ربا گفتيم 
اثر نكــرد و براى ما ننگ اســت كه در 

جمهورى اســالمى بانك ها به اين سمت 
حركت كنند چون ربا از مباحث بســيار 
فسادانگيز است بنابراين بايد اقدامى كرد 

و راهكارى ارايه داد تا ربا پيش نيايد.»
آيت ا... علــوى  گرگانى نيز يكى ديگر از 
مراجعى اســت كه در اين باره اظهارات 
صريح داشته است. وي در صحبت هايى 
اظهــار مى كنــد: «اگر اقتصاد اســالمى 
مى خواهــد صــورت گيرد، بايــد منابع 
مأخذه اصلى اصالح شــود، چون در غير 
اين صورت بى فايده است؛ يك منبع اوليه 
اصلى امور مالى كشور عبارت از بانك ها 
و ... خواهــد بود، چراكه تا بانك اصالح 
نشوند، جامعه درست نخواهد شد، چون 
بنيــه جامعه روى امــور مالى مى گردد و 
تا پولى در جامعه نباشــد، حركتى اتفاق 

نمى افتد.»
مختلف  بهانه هاى  بــه  بانك ها   

كاله درست مى كنند
آيت ا... مكارم شــيرازى يكــى ديگر از 
مراجع عظام تقليد نيز به جايگاه بانكدارى 
اسالمى اشاره كرده و مى گويد: «در دنياى 
امــروز بانكدارى اســالمى، وجود بانك 
يك ضرورت اســت و اساسا بدون بانك 
نمى توان مبــادالت و فعاليت هاى بزرگ 
اقتصادى كرد و زندگى بدون بانك بسيار 
سخت است. بانكدارى از غرب به كشور 
آمــده و ما از غرب پيــروى كرديم؛ بايد 
بانكدارى را اصالح و اســالمى كنيم؛ هر 
كارى مى كنيــم از طرف ديگر بوى غرب 
مى دهد، خيلى كار مى خواهد تا بانكدارى 

تبديل به اسالمى شود.»
وي ادامــه مى دهد: «نكتــه مهم اجراى 
بانكدارى اســالمى است، بانك ها گوش 

هرچه  نمى دهند؛  اســالمى  بانكدارى  به 
مى گوييم بــه قانون بانكدارى اســالمى 
عمــل كنيد گوش نمى كنند، اين مســأله 
را بارهــا تذكــر داديم اما عملى نشــد. 
مسئوالن برخى بانك ها مى خواهند درآمد 
بيشتر داشته باشــند و مقيد به بانكدارى 
اسالمى نيستند. مشــكل ديگر دور زدن 
قانون بانكدارى اسالمى است، بانك ها به 
بهانه هاى مختلف كاله درست مى كنند و 

قانون را دور مى زنند.»
آيــت ا... مكارم شــيرازي تأكيد مى كند: 
«مشــكل اصلى در اجراى قانون اســت، 
بايــد به مردم آمــوزش داد، وگرنه روى 
كاغذ قانون درســت كنيم ارزشى ندارد، 
بايد هم قانون اصالح شــود هم ضمانت 
اجرايى داشته باشد تا شاهد برچيده شدن 
مشــكالت در حوزه بانكدارى شــويم. 
ريشــه اصلى بانك از غــرب آمده و ما 
مى خواهيم اصالح كنيم، اما مى بينيم جاى 

ديگر خراب مى شود.»
مهمترين  ربا  پرداخت  از  پرهيز   

اصل در بانكدارى اسالمى
به گزارش ايســنا، عضو مجلس خبرگان 
رهبرى درباره نرخ ســود در نظام بانكى 

ايران بــه خبرنگار ايســنا مى گويد: اگر 
عمليات بانكــي مطابق با قوانين مصوب 
مجلس شــوراي اســالمي و مورد تأييد 
 شــوراي نگهبان انجام  گيرد، بي اشــكال 
اســت و نســبت به غير بانك ها، اگر در 
قالب يكي از عقود صحيح شرعي باشد، 

اشكال ندارد.
آيت ا... ســيدمصطفى موســوى اصفهانى 
با بيــان اينكه عمليات بانكــى در دوران 
شاهنشــاهى و قبل از پيــروزى انقالب 
اسالمى از موازين شرعى و حقوقى اسالم 
تبعيت نمى كردند، ادامه مى دهد: سودهاى 
بانكى بايد عادالنه باشــند، اگر بر اساس 
قوانين مصوب شــوراى نگهبان و مجلس 
شوراى اســالمى تعيين شود و بانكداران 
و تســهيالت گيرندگان از آن تبعيت كنند 
از نظر شــرعى صحيح بوده و در غير اين 

صورت حرام است.

وى بــا بيان اينكــه مهمتريــن اصل در 
بانكدارى اســالمى تقســيم سود و زيان 
حاصل از معامله و پرهيز از پرداخت ربا 
يا همان بهره پول است، عنوان مى كند: به 
لحاظ فقهى ربا تعريف مشخصى دارد كه 
در هيچ كدام از تعاريف آن، اشــاره اى به 
سود ثابت يا متغير، روزشمار، ماه شمار يا 

سال شمار نشده است.
نزول  وجــه  هيچ  به  بانك هــا   

نمى گيرند
رئيس شــعبه يكى از بانك هاى همدان در 
رابطــه با چگونگى تعيين ســود وام هاى 
بانكى، با اشــاره به فعاليــت بانك ها به 3
شــاخه خدماتى، تخصصــى و تجارى، 
بيان مى كنــد: بانك ها در قبال خدماتى كه 
ارايه مى دهند، بايد درآمد كسب كنند؛ هر 
واحد تجارى مكلف است براى بقاى خود 
فعاليت اقتصادى داشــته باشــد از اين رو 

براى انجــام فعاليت هاى اقتصادى نيازمند 
درآمد خواهــد بود كه يكــى از راه هاى 
تأميــن درآمد، دريافت ســود از وام هاى 
بانكى اســت.وي سود 30 درصد بانك ها 
را يك شايعه مى داند و خاطرنشان مى كند: 
نرخ مصوب بانك مركزى در ســودهاى 
پرداختى به سپرده مردم حداكثر 15 درصد 
و سود دريافتى در قبال تسهيالت حداقل 

18 درصد است.
 سود وام هاى بانكى ربا نيست

اين رئيس شعبه ســود وام هاى بانكى را 
به هيچ عنوان ربا نمى داند و مى گويد: در 
هر عقدى 3 شرط منبع پول، مدت زمان 
قرارداد و موضوع قرارداد براى شــرعى 
بودن نياز اســت اين در حاليست كه در 
نزول يا ربا قراردادى امضا نشــده و فقط 
يك شــرط بين طرفين شكل مى گيرد كه 

شرط در اسالم حرام است.

رئيس شعبه بانك: بانك ها به هيچ وجه نزول نمى گيرند

آيات عظام: 
بانك ها رباخواري مي كنند

رئيس كميسيون صنايع اتاق بازرگانى همدان: 
بخشنامه هاى خلق الساعه بالى جان صنعت 

شده است
 رئيس كميسيون صنايع اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى 
اســتان همدان با تأكيد بر لزوم حمايت دولت از بخش توليد گفت: 

بخشنامه هاى خلق الساعه بالى جان صنعت شده است.
على اكبــر فالح با بيان اينكه مجلس تصويب كرده بود كه 30 درصد 
از محل درآمدهاى حاصل از هدفمندى يارانه ها به توليد اختصاص 
يابد، بيان كــرد: اين اتفاق رخ نداد و بخــش صنعت و توليدكننده 

ضربه هاى بسيارى را متحمل شدند.
وى با اشــاره به اينكه امروز ما از افزايــش هزينه هاى انرژى براى 
توليــد گــذر كرديم و به آن فكر نمى كنيم افزود: دو ســال اســت 
نمايندگان مجلــس مصوب كردند كه بــر روى قبوض برق و گاز 
صنعت عوارضى براى ايجاد شبكه هاى انرژى براى روستاها در نظر 

گرفته مى شود.
رئيس كميســيون صنايع اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى 
اســتان همدان به فارس گفت: با اين تفاســير نه تنها يارانه توليد را 
اختصاص ندادند بلكه امروز عوارضى براى برق و گاز نيز از صنعت 

مى گيرند تا به روستاها برق و گاز بدهند.
وى ادامــه داد: امروز صنعت به دليل مشــكالتى كه به وجود آمده 
ضعيف شده و برخى از تعهدات خود مانند حق بيمه تأمين اجتماعى 

را با تعويق پرداخت مى كند.
فـالح بـا بيـان اينكـه اگـر سـازمان تأميـن اجتماعـى بخشـنامه هاى 
خلق السـاعه صـادر نكنـد و حـق بيمـه اضافـه نگيـرد بـه صنعـت 
كمـك بسـيارى مى شـود خاطرنشـان كـرد: اگـر تأميـن اجتماعـى 
اعمـال  را  جرائـم  بخشـودگى  و  بدهـى  تقسـيط  ماننـد  اقداماتـى 
كنـد و مانـع از برخـى فعاليت هـا نشـود، بـدون ترديـد چالش هاى 
واحدهـاى توليـدى كمتـر شـده و مى تـوان بـه آينـده آن اميدوارتر 

. بود
وى بـا اشـاره بـه اينكـه صنعت انتظـار دارد دولت بـه آن كمك كند 
گفـت: امـروز در جنـگ اقتصـادى قرار داريـم و در خـط مقدم اين 

جنگ نيـز صنعتگران قـرار دارند.
و  معـادن  صنايـع،  بازرگانـى،  اتـاق  صنايـع  كميسـيون  رئيـس 
كشـاورزى اسـتان همـدان بـا بيـان اينكـه اگر بـه فعـاالن اقتصادى 
مهلـت داده شـود در راه ايجـاد اشـتغال گام هاى موثـرى برخواهند 
داشـت اظهـار كـرد: مـا هـم دغدغـه اشـتغال داريـم و بـه كمك و 
حمايـت دولـت نيازمنديم پـس نبايد مـا را در سـطوح ادارى پايين 

تحـت فشـار قـرار دهند.
وى با اشــاره به اينكه سطوح باالى ادارى با صنعت همراه تر هستند 
افزود: اين در حالى اســت كه سطوح پايين ادارى با اعمال بخشنامه 

هزينه هاى بسيارى را بر صنعت تحميل مى كند.
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كشتى گير همدانى سهميه مسابقات ساحلى جهان را كسب كرد

 «هادى وفايى پور» كشتى گير مستعد استان سهميه حضور در مسابقات كشتى ساحلى جهان 
را كسب كرد.

سرپرست هيأت كشتى همدان گفت: اين ورزشكار با تصاحب مدال طالى مسابقات انتخابى تيم 
ملى توانست به اين مهم دست يابد.

رامين درويشــى اظهار داشت: اين كشتى گير توانمند همدان براى شركت در بازى هاى گزينشى 
ساحلى پرتغال، هم اكنون در اردوى آماده سازى تيم ملى حضور دارد.

درويشى در گفت وگو با ايرنا بيان كرد: وفايى پور در وزن 90 كيلوگرم فعاليت دارد و در همين 

وزن در مسابقات جهانى شركت مى كند.
وى خاطرنشــان كرد: «رضا شــاه منصورى» و «على بحرى» به عنوان سرمربى و مربى و «عزيز 
واگذارى» به عنوان سرپرســت، اعضاى تيم ملى كشتى ساحلى را در اين رقابت ها همراهى مى 

كنند.
سرپرست هيأت كشتى همدان يادآور شد: رقابت هاى گزينشى بازى هاى ساحلى جهان از 9 تا 

19 فروردين سال آينده در پرتغال برگزار مى شود.
گفتنى است كشتى گيران پس از اين رقابت ها بايد در مسابقات كشتى ساحلى جهان در آمريكا 

حضور يابند. 
اين رقابت ها نيز از 6 تا 8 مهرماه سال آينده برگزار خواهد شد.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

سرپرست باشگاه پاس:
استاندار همدان براى پاس سنگ تمام 

گذاشت
 سيدسعيد شــاهرخى اســتاندار همدان در حمايت هاى مادى و 
معنوى از تيم سنگ تمام گذاشته است و به نمايندگى از مجموعه تيم 

قدردان زحمات وى هستيم.
سرپرست مديرعاملى باشگاه پاس گفت: استاندار همدان طبق وعده 
اى كه حدود يك ماه قبل به اعضاى تيم مبنى بر حل مشــكالت مالى 
تا قبل از پايان ســال جارى داده بود، عمل كرد و خوشبختانه شرايط 

خوبى در تيم حاكم است.
محمــد مظهرى در گفت وگو بــا ايرنا بيان كــرد: رويكرد حمايتى 
شــاهرخى در كنار حميدرضا حاجى بابايــى نماينده مردم همدان و 
فامنين در مجلس شــوراى اسالمى، محسن جهانشير مديركل ورزش 
و جوانان و عباس صوفى رئيس هيأت فوتبال اين اســتان از تيم پاس 
شرايط را براى كسب نتايج درخشــان در بازى هاى باقى مانده مهيا 

ساخته است.
مظهرى خاطرنشان كرد: تيم پاس تا پايان فصل چهار بازى فينال گونه 
دارد كه با كسب نتايج مطلوب مى تواند بدون طرح اما و اگرها راهى 

ليگ يك شود.
سرپرست مديرعاملى باشگاه پاس افزود: سرنوشت تيم دست بازيكنان 
و كادر فنى اســت و اگر بتوانيم هدفى كه تعريف كرده ايم را در هر 

بازى عملى كنيم، مسير صعود هموار است.
وى يادآور شــد: به هر حال شرايط به گونه اى است كه در اين بازى 
هاى باقى مانده محكوم به پيروزى هســتيم و كارى به نتايج ساير تيم 

هاى مدعى نداريم.
مظهرى خاطرنشــان كرد: بازى ســختى فردا مقابل پرسپوليس گناوه 
داريــم اما هدف ما صعود از ليگ 2 اســت و بايد در تمامى بازى ها 

براى برد به ميدان برويم.
تيم پاس همدان  امروز چهارشــنبه در هفته بيست و سوم ليگ دسته 

دوم فوتبال كشور ميهمان پرسپوليس گناوه است.
پاســى ها با پيگيرى هاى شاهرخى استاندار همدان درصدى ديگر از 

قراردادهاى مالى خود را دريافت كردند.

اردوى تيم ملى جودو بانوان 
در قبضه همدانى ها درآمد

 فدراسيون جودو كشور در حالى اسامى دعوت شدگان به اردوى 
تيم ملى بانوان را اعالم كرد كه همدان بيشترين سهميه را در بين ملى 

پوشان دارد.
نائب رئيس هيأت جودو همدان روز ســه شــنبه به ايرنا گفت: دور 
جديد اردوى آماده سازى بانوان ملى پوش جودو از جمعه 24 اسفند 
ماه جارى به مدت پنج روز در ســالن شهيد كبكانيان تهران آغاز مى 

شود.
ــان كــرد: ســمانه خوشــرويى، شــيوا جهانگيــرى،  كبــرى كرمــى بي
ــرا  ــى، زه ــث پلوي ــدى راد، حدي ــه احم ــن، فرزان ــا بازافك آرمين
ــى  ــط از اســتان همــدان در ايــن اردوى انتخاب ــم برب ــان و مري خاني

ــد. دعــوت شــده ان
وى اظهار داشت: همدان با اين تعداد جودوكار دعوت شده بيشترين 
ســهم را در اردوى آماده سازى تيم ملى بانوان كشور در بين استان ها 

دارد.
كرمى افزود: اين اردوى آماده ســازى تا 29 مــاه جارى و به منظور 

حضور در رقابت هاى بين المللى داير مى شود.

دوره مربيگرى قايقرانى كشور در همدان 
برپا شد

 رئيس هيأت قايقرانى همدان گفت: دوره مربيگرى قايقرانى درجه 
سه بانوان و آقايان كشور روز دوشنبه به ميزبانى همدان برگزار شد.

محمد ضرورى در گفت وگو با  ايرنا اظهار داشت: اين دوره مربيگرى 
درجه سه قايقرانى آبهاى آرام در 2 ماده كاياك و كانو كانادايى برگزار 

شد.
وى اضافه كرد: مهدى صمدى از مدرســان موفق اســتان همدان اين 

دوره مربيگرى را تدريس كرد.
ضرورى خاطرنشان كرد: 14 تن از قايقرانان عالقه مند از استان هاى 

همدان، مازندران و كردستان در اين دوره مربيگرى حضور يافتند.
رئيس هيأت قايقرانى همدان يادآور شــد: اين دوره براى نخستين بار 
به ميزبانى همدان برگزار شــد و شــركت كنندگان آخرين قوانين و 

آموزش هاى نوين قايقرانى را فراگرفتن گرفتند.
وى افزود: در پايان اين دوره نيز از شــركت كنندگان آزمون تئورى و 
عملى گرفته شد و به قبول شدگان مدرك مربيگرى درجه سه قايقرانى 

آبهاى آرام در 2 ماده كاياك و كانو كانادايى اعطا مى شود.
همدان يكى از قطب هاى اصلى قايقرانى كشور است و هم اكنون 10 

مربى در رشته هاى مختلف قايقرانى همدان فعاليت دارند.

فغانى و همكارانش با لباس هاى متفاوت در ليگ قهرمانان
آمريكا فغانى را تحريم كرد

 عليرضا فغانى و همكاران ايرانى اش در رقابت هاى ليگ قهرمانان 
آســيا با لباسى با برند متفاوت با ديگر داوران حاضر در اين تورنمنت 

قضاوت مى كنند.
به گزارش"ورزش ســه" داوران ايرانى در رقابت ها و تورنمنت هاى 
آسيايى لباسى متفاوت نسبت به ديگر داورها دارند و اين دليلش تحريم 
هاى آمريكا اســت كه حاال به داوران ايرانى رســيده است. روزنامه 
"همشهرى ورزشى" امروز در گزارشى در ارتباط با اين موضوع نوشته 
است:" با فشار كمپانى نايكى، كميته داوران كنفدراسيون فوتبال آسيا 
داوران ايرانى را از پوشــيدن پيراهن و لباس هاى نايكى در مسابقات 

آسيايى محروم كرد."
  براساس اين گزارش داوران ايرانى حاضر در ليگ قهرمانان آسيا حق 
اســتفاده از لباس هاى برند نايكى را ندارند و به همين دليل است كه 
لباس ديگر داوران متفاوت از لباســى است كه داوران ايرانى در اين 

تورنمنت در سال 2019 پوشيده اند.
 از ســال ها قبل كه نايكى اسپانسر كنفدراســيون فوتبال آسيا است 
همه داورانى كه در تورنمنت هاى اين كنفدراســيون برگزار مى شود 
لباس هاى اين برند را مى پوشيدند با اين حال ، تحريم ها كه در زمان 
جام جهانى روسيه به ورزشكاران ايرانى رسيده بود حاال داوران ايرانى 

را نيز در بر گرفته است.
براســاس اين گــزارش تا پيش از جام جهانى روســيه با وجود نبود 
امكان فعاليت شركت هاى آمريكايى در ايران، اين كمپانى منعى براى 
همكارى با ورزشكاران ايرانى نداشت اما در دوران جام جهانى اعالم 
شد كه اين كمپانى قراردادش را سامان قدوس بازيكن تيم ملى ايران 
فســخ كرده است. قدوس كه در آن زمان در ليگ سوئد بازى مى كرد 
تنها بازيكن ايرانى بود كه با قرارداد رســمى كفش هاى نايكى را مى 

پوشيد.
عليرضــا فغانى داور سرشــناس فوتبــال ايران بــا تاييد اين 
موضــوع مى گويــد:« بله ما به خاطــر تحريم هــاى آمريكا 
حق پوشــيدن لبــاس هاى نايكى را نداريــم. ما حتى در جام 
ملــت هاى 2019 هــم به همين دليل لبــاس هاى آديداس را 
پوشيديدم.» اين در حالى اســت كه تنها داوران ايرانى بودند 
كــه در جام ملت ها و  در ليــگ قهرمانان از برندى به غير از 

كنند.  مى  استفاده  نايك 
فغانــى در ادامه مى گويد:« اين محدوديت فقــط براى داوران ايرانى 

نيست و همه ورزشكاران ايرانى را در بر مى گيرد.»

آگهي حصر وراثت
آقاي احمد وحدتي كمال داراى شماره شناسنامه  17 به شرح دادخواست كالسه 
111/769/97ش از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان ولي وحدتي كمال به شماره شناسنامه  195 در تاريخ 75/9/15 
در اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/متوفيه 
منحصر است به: 1-متقاضي حصر وراثت با مشخصات فوق الذكر پسر متوفي 2- 
نجيمه هدايتي فرزند بيرامعلي به شــماره شناسنامه 2920 صادره از بهار متولد 
1315 همسر متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او 
باشد از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. 
(م الف 819)

رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد 

تاســيس موسسه غير تجارى هيئت ورزشى كاراته شهرستان نهاوند درتاريخ 1397/12/01 به شماره ثبت 153 به شناسه ملى 14008164855 ثبت و 
امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى ميگردد.

 1 - موضوع : 1 - برنامه ريزى در جهت رشد و توسعه كمى  و كيفى رشته ورزشى كاراته (از سنين پايه تا حرفه اى) و تالش در راه ايجاد ساختار مدرن نظير 
آكادمى  كاراته و موسسات آموزشى رشته ورزشى كاراته 2 - رعايت مفاد اساسنامه جهانى، كنفدراسيون آسيا و فدراسيون كاراته ج.ا.ا 3 - تالش در جهت 
تعميم، گسترش و توسعه پايدار رشته ورزشى كاراته استان با بكارگيرى مربيان و كشف، جذب و پرورش استعدادها و نظارت و كنترل برنامه و جلوگيرى از 
فعاليت غيرمجاز اشخاص حقيقى و حقوقى در امور رشته ورزشى كاراته 4 - برنامه ريزى در جهت جلب نظر و مشاركت مقامات و مسئولين استان و تكريم 
پيشكســوتان و نام آوران استان با هدف الگوسازى براى جوانان 5 - نظارت بر امر توسعه باشگاه دارى در سطح استان و تشويق بخش خصوصى در جهت 
سرمايه گذارى در رشته ورزشــى كاراته و ايجاد زمينه مشاركت مردمى  و كمك هاى داوطلبانه 6 - ايجاد زمينه و بسترسازى مناسب جهت افزايش توان 
مالى هيئت اســتان 7 - تالش در جهت ارتقاء سطح دانش مربيان، داوران و دست اندركاران رشته ورزشى كاراته در سطح استان بر اساس استانداردهاى 
بين المللى و ملى از طريق تدوين برنامه جامع آموزشى و با هماهنگى كميته آموزش فدراسيون8 - كوشش در بهره بردارى از خدمات داوطلبانه مردم جهت 
پيشبرد رشته ورزشى كاراته و ترغيب و حمايت آنان در حدود قوانين و مقررات"ثبت موضوع موسسه مذكوربمنزله اخذوصدورپروانه فعاليت نمى باشد" 
2 - مدت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مركز اصلى : اســتان همدان، شهرســتان نهاوند، بخش مركزى، شهر نهاوند، جواديه، بلوار شهيدقدوسى، 
پالك 0، طبقه همكف كدپستى6591656944 4 - اولين مديران : آقاى سعيد على بخشى به شماره ملى 3962247580 به سمت مديرعامل و رئيس هيئت 
مديره (رئيس هيئت) خانم معصومه گرائى به شــماره ملى 3960278772 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و عضو اصلى (نايب رئيس)آقاى سيدمرصاد 
ظفرى به شــماره ملى 3950304681 به سمت عضو اصلى هيئت مديره (دبير هيئت) خانم زينب رحمتى به شماره ملى 3962601716 به سمت خزانه دار 
هيئت، اعضاى هيئت مديره براى مدت چهار ســال انتخاب گرديدند. 5 - دارندگان حق امضاء : اســناد بانكى و اوراق بهادار و تعهدآور هيئت با امضاى 
ثابت خزانه دار و امضــاى رئيس هيئت و در غياب رئيس هيئت، نايب رئيس و در غياب نايب رئيس، دبير هيئت، قابل اقدام اســت، ضمنًا كليه مكاتبات 
عــادى ادارى (غيرتعهدآور) با امضاى رئيس هيئت و در غياب وى، نايب رئيس يا دبير هيئت انجام مى پذيرد. 6 - اختيارات مديرعامل : طبق اساســنامه 
7 - روزنامه هگمتانه جهت درج آگهى انتخاب گرديد. به اســتناد مجوز شماره 226/2/15959 مورخ 1397/11/11 اداره كل ورزش وجوانان استان همدان 

آگهى گرديده است. 
(409811)

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى نهاوند

تاسيس موسسه غير تجارى هيئت ورزشى قايقرانى استان همدان درتاريخ 1397/11/28 به شماره ثبت 873 به شناسه ملى 14008155467 ثبت و امضا 
ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى ميگردد.

 1 - موضوع : برنامه ريزى در جهت رشد و توسعه كمى  و كيفى رشته ورزشى قايقرانى (از سنين پايه تا حرفه اى) و تالش در راه ايجاد ساختار مدرن نظير 
آكادمى قايقرانى و موسســات آموزشى رشته ورزشى قايقرانى - رعايت مفاداساسنامه جهانى، كنفدراسيون آسيا و فدراسيون قايقرانى ج.ا.ا - تالش در 
جهت تعميم، گسترش و توسعه پايداررشته ورزشــى قايقرانى استان با بكارگيرى مربيان و كشف، جذب و پرورش استعدادها و نظارت و كنترل برنامه و 
جلوگيرى از فعاليت غيرمجاز اشــخاص حقيقى و حقوقى در امور رشته ورزشى قايقرانى - برنامه ريزى در جهت جلب نظر و مشاركت مقامات و مسئولين 
اســتان و تكريم پيشكسوتان و نام آوران اســتان با هدف الگوسازى براى جوانان - نظارت بر امر توسعه باشــگاه  دارى درسطح استان و تشويق بخش 
خصوصى در جهت سرمايه گذارى در رشته ورزشــى قايقرانى و ايجاد زمينه مشاركت مردمى  و كمك هاى داوطلبانه - ايجاد زمينه و بسترسازى مناسب 
جهت افزايش توان مالى هيئت اســتان - تالش در جهت ارتقاء سطح دانش مربيان، داوران و دســت اندركاران رشته ورزشى قايقرانى در سطح استان 
براساس استانداردهاى بين المللى و ملى از طريق تدوين برنامه جامع آموزشى و با هماهنگى كميته آموزش فدراسيون - كوشش در بهره بردارى از خدمات 
داوطلبانه مردم جهت پيشــبرد رشته ورزشى قايقرانى و ترغيب و حمايت آنان در حدود قوانين و مقررات. ثبت موضوع فعاليت موسسه مذكور، به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد. 2 - مدت فعاليت موسسه : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مركزاصلى موسسه: استان همدان ، شهرستان همدان 
، بخش مركزى ، شهر همدان، شكريه ، خيابان ميرزاده عشقى ، خيابان 20 مترى ورزش ، پالك 0 ، طبقه همكف كدپستى 6516748197 4 - اولين مديران 
: آقاى محمد ضرورى باكدملى 3874605558 به سمت مديرعامل و رئيس هيئت مديره و خانم مينا زنگنه باكدملى 3873506645 به سمت نايب رئيس 
هيئت مديره وآقايان حسن صمدى باكدملى 3875472616 به سمت دبير هيئت ومهدى صمدى باكدملى 3872426753 به سمت خزانه دارهيئت همگى 
اعضاى اصلى هيئت مديره براى مدت چهارسال انتخاب گرديدند. 5 - دارندگان حق امضا :به استناد مواد 12 و 16 اساسنامه اسناد بانكى و اوراق بهادار و 
تعهدآور هيئت با امضاى ثابت خزانه دار و امضاى رئيس هيئت و در غياب رئيس هيئت، نايب رئيس و در غياب نايب رئيس، دبير هيئت، قابل اقدام اســت، 
ضمنًا كليه مكاتبات عادى ادارى (غيرتعهدآور) با امضاى رئيس هيئت و در غياب وى، نايب رئيس يا دبير هيئت انجام مى پذيرد. 6 - روزنامه همدان پيام 
جهت درج آگهى هاى موسســه انتخاب گرديد. 7 - اختيارات مديرعامل : طبق اساسنامه به استناد مجوز شماره 226/2/15642 مورخ 1397/11/06 اداره 

كل ورزش و جوانان استان همدان آگهى گرديده است.
(409808) 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان 

آگهي حصر وراثت
17 به شرح دادخواست  آقاي احمد وحدتي كمال داراى شماره شناسنامه  
كالســه 111/770/97ش از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شــادروان نجيبه هدايتي به شــماره شناسنامه  
2920 در تاريخ 76/1/1 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
1-احمد وحدتي كمال  حين الفوت آن متوفى/متوفيه منحصر اســت بــه: 
متوفيه  پسر  فرزند  الذكر  فوق  مشــخصات  با  وراثت  حصر  گواهي  متقاضي 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد 
از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

شد. خواهد 
 (م الف 818)

رئيس حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف صالح آباد 

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

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

برابر رأي شــماره 139660326006001501 مورخه 1397/11/28  هيأت اول 
موضوع قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه 
و بالمعــارض متقاضي آقاي عليرضا زنــد فرزند محمدابراهيم به شــماره 
شناســنامه 771 صادره از مالير در ششدانگ يك باب ساختمان  به مساحت 
102/61 مترمربع قســمتي از پالك يك اصلي اراضي دولت آباد واقع در بخش 
4 مالير خريداري از مالك رسمي آقاي ملك ابراهيم روستايي محرز گرديده 

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

صادر خواهد شد.
 (م الف 785)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/12/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/22

محمدرضا اميني - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير 

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

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

برابر رأي شماره 97/1485  مورخ 97/10/23 هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي 
آقاي مهدي كريمهء فرزند وفاءاله به شماره شناسنامه 4000024523 صادره 
از اســدآباد در ششدانگ يك باب مغازه به مســاحت 14/44 مترمربع در 
قسمتى از پالك 2256 اصلي واقع در اسدآباد، بلوار جانبازان، نبش كوچه 
شــهيد باهنر 12 خريداري با واسطه از مالك رسمي آقاي رجبعلي جباري 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 740)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/22

كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمايم به آقاي 
تيمور حمزه پورشنبه 

فرزند كرمرضا ، آقاي اصغر حميدي فرزند حســن به طرفيت آقاي تيمور حمزه 
پورشينه فرزند كرمرضا دادخواستي به خواسته مطالبه وجه به اين شعبه تقديم 
نموده كه به كالسه 111/524/97 ثبت گرديده و وقت رسيدگي به روز يكشنبه 
مورخه 98/1/18 ســاعت 9:30 صبح تعيين گرديده است نظر به اينكه خوانده 
مجهول المكان است بنا به تقاضاي خواهان و دستور دادگاه و حسب تجويز ماده 
73 قانون آيين دادرسي مدني مراتب يك نوبت در روزنامه رسمي كشور و يكي 
از روزنامه هاي كثيراالنتشــار درج و آگهي مي گردد تا خوانده با مراجعه به اين 
شــعبه نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در دادرسي حاضر شود در 
غير اين صورت دادگاه غيابًا به پرونده رســيدگي و اتخاذ تصميم خواهد نمود. 
چنانچه پســًا نيازي به آگهي مجدد باشد براي يك نوبت منتشر و مدت آن ده 

روز است.
(م الف 319)

شوراي حل اختالف شهرستان كبودراهنگ

آگهى تغييرات شــركت شير پاستوريزه پگاه همدان شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 5420 و شناسه ملى 10861132607 به استناد صورتجلسه هيئت 
مديره مورخ 02/08/1397 تصميمات ذيل اتخاذ شــد: سرمايه شركت از مبلغ 
60000000000 ( شــصت ميليارد ريال) به مبلغ 120000000000 (يكصد و بيســت 
ميليارد ريال ) از محل مطالبات حال شــده افزايش يافــت، درنتيجه ماده 5 
اساسنامه به قرار ذيل اصالح گرديد: سرمايه شركت مبلغ 120000000000 (يكصد 
و بيست ميليارد ريال) منقسم به )120000000 يكصد و بيست ميليون) سهم 1000 

ريالى بانام مى باشد كه تمامأ پرداخت گرديده است. 
(409809) 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات 
غيرتجارى همدان 

آگهي حصر وراثت
خانم محترم محبي داراى شــماره شناسنامه  2514 به شرح دادخواست كالسه 
1105/97/ش112ح از اين حوزه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان الوانعلي هاشمي به شماره شناسنامه  6456 در تاريخ 
92/1/18 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى/

متوفيه منحصر اســت به: 1-بتول اللهي فرزند عباد به شــماره  شناسنامه 27 
متولد 1327/1/1 همســر متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از 
متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 815)

رئيس حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهى تغييرات شركت آترين آذين فن آور شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت 12341 و شناسه ملى 14005685905 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1397/12/05 تصميمات ذيل اتخاذ شــد : محل شركت از آدرس قبلى به آدرس جديد : استان همدان- شهرستان همدان- بخش 
مركزى - شــهرهمدان - مدرس- كوچه 12 مترى دانشگاه - كوچه كوثر 3- پالك 18- طبقه اول و كدپستى 6517834181 تغيير يافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گرديد.
(410425)

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان 

ــا  ــدان ب ــكيت هم ــأت اس ــس هي  رئي
ــكيت  ــوري اس ــش كش ــه هماي ــان اينك بي
ــخ  ــدان در تاري ــي هم ــه ميزبان ــى ب عموم
شــد،  خواهــد  برگــزار  فرورديــن   29
افــزود: ايــن رويــداد مهــم تأثيــر بســزايي 
ــه  ــرح در جامع ــن رشــته مف ــي اي در معرف
خواهــد داشــت و در مســير توســعه ، 
ــراي  ــاخت هاي الزم را ب ــرفت، زيرس پيش
ــد.  ــى كن ــم  م ــكاران فراه ــت ورزش فعالي
مهــدي مجيــدي در جمــع خبرنــگاران 
ــدي  ــول تص ــه در ط ــه اينك ــاره ب ــا اش ب
مديريــت موفقيت هــاي بســياري را كســب 
نمــوده اســت خاطرنشــان كــرد: بــا تــالش،  
همدلــي و همــكاري مســتمر خانــواده  
ــكاران،  ــه ورزش ــكيت از جمل ــزرگ اس ب
ــه  ــراد مربوط ــاير اف ــان و س داوران، كاركن
توانســته ايم جايــگاه ايــن هيــأت ورزشــي 
برترين هــا  رتبــه 7  بــه  رتبــه 41  از  را 

ــانيم.  برس
ورزش  شــدن  همگانــي  ادامــه  در  وي 
اســكيت را علــت بارز توســعه و پيشــرفت 
دانســت و گفــت: بــا برنامه هــاي متفــاوت 
در چارچــوب همگانــي كــردن ايــن رشــته 
مفــرح و جــذاب توانســته ايم رشــد قابــل 
توجهــي در تعــداد بيمه شــدگان داشــته 
ــه ســال 96 در ســال  باشــيم كــه نســبت ب
جــاري شــاهد پيشــرفت 65 درصــدي  

ــم.  ــداد بوده اي ــن تع اي
مجيــدي تعــداد فضاهــاي ورزشــي در 
ــمگير  ــعه چش ــبت توس ــه نس ــتان را ب اس
ــد  ــت و تأكي ــب دانس ــن ورزش نامناس اي
كــرد: در حــال حاضــر يــك پيســت 
سرپوشــيده و  3 پيســت روبــاز در همــدان 
و يــك پيســت روبــاز در بهــار داريــم كــه 

از آن بهــره مي بريــم. 
و شهرســتان ها هــم بــه دليــل وجــود 
نداشــتن فضــاي تخصــص از ســالن ها 
ــاي  ــي از نمونه ه ــد يك ــى كنن ــتفاده م اس
ــته در  ــن رش ــان اي ــن قهرمان ــارز تمري ب
جاده هــاي بيــن شــهري و پيســت هاي 
همــدان اســت كــه مصــداق آن اميــر 

ــت.  ــرى  اس ــان مالي ــري قهرم صف
ــدان،  ــتان هم ــكيت اس ــأت اس ــس هي رئي
اســكيت را يــك ورزش شــهري دانســت 
ــا همگانــي كــردن  ايــن  ــه كــرد: ب و اضاف
رشــته مي تواننــد كمــك بــارزي در جهــت 

كنتــرل ترافيــك شــهر بكنــد. 

ــن  ــه اي ــالش و برنام ــل ت ــن دلي ــه همي ب
هيــأت در راســتاي همگانــي كــردن و 
توســعه بحــث قهرمانــى اســت كــه هميــن 
شهرســتان  از  شــده غيــر  ســبب  امــر 
فامنيــن دفاتــر هيــأت اســكيت در تمامــي 

ــت.  ــال اس ــتان فع ــتان اس شهرس
ــه  ــت خان ــه پيس ــه اينك ــاره ب ــا اش وي ب
اســكيت همــدان جــز  چهــار پيســت 
ــت:  ــار داش ــت اظه ــور اس ــتاندارد كش اس
ــي  ــته ورزش ــن رش ــدگان اي ــار بيمه ش آم
در حــال حاضــر 1500 نفــر اســت كــه 60 

درصــد را بانــوان تشــكيل مي دهنــد. 
ــودن  ــي ب ــودن و عموم ــرح ب ــدي مف مجي
ايــن رشــته را علــت اصلــي گرايــش 
مــردم بــه ايــن ورزش دانســت و گفــت: از 
مــردم خواهشــمنديم بــراي حفظ ســالمتي 

ــرده و  خــود از وســايل اســتاندارد بهــره ب
ــه  ــد ك ــه كنن ــوزدار مراجع ــه كالس مج ب
داراي مربيــان مــورد تأييــد هيــأت اســكيت 

اســت.
 درخشــش ورزشــكاران همــدان 

ــي  ــي و بين الملل ــابقات مل در مس
ــر در  ــال حاض ــه در ح ــان اينك ــا بي وي ب
چهــار گرايــش فري اســتايل، ســرعت، 
هنــري، اگــرى ســيو در اســتان فعــال 
اســت افــزود: در رشــته هاي مختلــف 
ــيا دو  ــي در ســطح آس ــل اســكيت  هاك مث
تــن از ورزشــكاران همــدان بــه نــام عرفان 
زنگنــه و حميــد آبــكار مــدال طــال كســب 
نموده انــد همچنيــن ســجاد محمــدي مقــام 
چهارمــي جهــان را در فري اســتايل كســب 

ــوده اســت. نم
رئيس هيأت اسكيت در ادامه اظهار داشت: 
شــرايط اقتصادي و افزايش قيمت وسايل 
مربوط به اين رشــته يكــي از دغدغه هاى 
اصلي هيأت اســت به همين سبب در حال 
حاضر شــاهد اين هستيم كه مردم كمتر رو 

به اين رشته مي آورند. 
مجيدي خاطرنشــان كرد: تيم  هاكي همدان 
هــم در مســابقات ليگ برتر كشــور مقام 
نايب قهرماني را كسب نموده كه اين نتيجه 
تالش هــاى عوامل هيأت، ورزشــكاران و 

استمرار برنامه ها مى باشد. 
وي در ادامــه حمايــت مســئوالن را در 

بــه  اقتصــادي  شــرايط  از  برهــه  ايــن 
ــته  ــكاران رش ــه ورزش ــك ب ــور كم منظ
ــرد: 5  ــح ك ــت و تصري ــروري دانس را ض
تــن از ورزشــكاران بــه نــام حميــد آبــكار، 
ــين  ــري و افش ــان قه ــه، عرف ــان زنگن عرف
محبــي، علــي ســتار در اردوي آمادگــي بــه 
منظــور مســابقات بارســلون اســپانيا حضور 
دارنــد كــه بــا برنامه ريــزي و حمايــت بــه 
موقــع مي تــوان شــاهد درخشــش آنــان در 

ــيم.  ــي باش ــن بين الملل ــه ميادي عرص
رئيــس هيــأت اســكيت بــا اشــاره بــه ايــن 
كــه تنهــا مبلــغ  3 ميليــون و صــدو پنجــاه 
هــزار تومــن  بــه ايــن هيــأت  كمــك شــده 
افــزود: ايــن مبلــغ در شــرايط فعلــى هزينه 
يكــي از وســايل ابتدايــي ايــن رشــته بــراي 

يــك ورزشــكار را هــم تاميــن نميكنــد . 
وي افزايش فضاها و پيســت ها را در مراكز 
شهرســتان از ضروريات دانســت و گفت: 
متأســفانه شــاهد اين مورد بوده ايم كه در 
برخي مكان ها مثل پاركي در شهرك مدنى 
از فضاي پيســت براي جاگذاري وســايل 
پارك استفاده شده كه اتفاق نامناسب است. 
مجيــدي در پايــان برگــزاري كالس هاي 
مربيگري در ســال گذشــته و امسال را از 
اقدامات ديگــر اينها برشــمرد و بيان كرد 
خوشــبختانه كمبود مربى نداريم و حتي در 
ســطح تدريس و آموزش هم از آنان بهره 

مى بريم.

همايش كشوري اسكيت عمومي 
در همدان  برگزار مى شود



مريم مقدم »
 وقتى مسير ريلى همدان تهران با از راه رسيدن 
قطار از پايتخت به طور رسمى افتتاح شد تنها 4 
مسافر به همراه داشت معاون مدير كل برنامه ريزي 
راه آهن جمهوري اســالمي و مدير كل راه آهن 
غرب كشور از مســافران اين قطار بودند كه با 
هدف بررسى مسير و ظرفيتهاى آن در اين مسير 
با قطار تردد كرده بودند . ســاعاتى پس از ورود 
قطار آنها راهى يك نشست هم انديشى شدند كه 
به همت انجمن صنفي دفاتر خدمات مســافرتي 

همدان در هتل اميران برگزار شده بود .
اين نشست با هدف بررسي ظرفيت هاي قطار 
كل  مدير  معاون  حضور  با  همدان  گردشگري 
برنامه ريزي راه آهن جمهوري اسالمي و مدير 
مسئوالن  كنار  در  كشــور  غرب  راه آهن  كل 
حوزه گردشگري همدان تشكيل شده بود  در 
اين نشســت حاضران موارد متعدد را مطرح 
كردند از ســاعتهاى نامناسب قطار تا ايستگاه 
خارج از شــهر و فاقــد امكانات قطار و راه 
نزديك همدان به مرزهاى غربى براى پويايى 
ســفرهاى زيارتى ، در اصل اين نشست كه 
انتظار مى رفت خيلى پيش از اين تشكيل شود 
راهكارهاى متعددى در اختيار مسئوالن شبكه 

ريلى كشور گذاشت . 

در اين نشست هم انديشى ، فعاالن گردشگري و 
مديران دفاتر خدمات مسافرتي با ارائه راه كارهاي 
پيرامون حفظ مســير ريلي همدان تهران تالش 
كردند بــه عنوان نمايندگان مردم معضالت پيش 

روي در مســير ريلى همدان  را براي حل شدن 
واكاوي كنند. در حال حاضر در استان همدان 57 
دفتر خدمات مســافرتي كه شامل هفت دفتر بند 
الف و 13 نمايندگي فروش بليت قطار مي باشند 

فعال هستند. مسئوالن اين دفاتر بر اين باورند در 
صورت ايجاد تعامل بين بخش ها و تأسيســات 
گردشگري مي توان فعال بودن مسير ريلي همدان 

به مقاصد متعدد را تضمين كرد.
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

خداوند متعال، در آسمان هفتم، فرشته اى گماشته است كه به آن، «داعى (آواگر)» 
مى  گويند و چون ماه رجب فرا مى رسد، آن فرشته، هر شِب آن ماه را تا صبح، ندا 

مى دهد: «خوشا بر ذاكران! خوشا بر طاعت كنندگان!»
اإلقبال: ج 3 ص 174

■ دوبيتي:
تن محنت كشى ديرم خدايا                                        دل با غم خوشى ديرم خدايا
زشوق مسكن و داد غريبى                                           به سينه آتشى ديرم خدايا

ميدان شهر نيازمند وعده نيست در انتظار 
اختصاص اعتبار راه و شهرسازى است 

 در حالى كه وعده اختصاص اعتبارات بازآفرينى شهرى به سايت موزه 
ميدان داده شده است مديركل راه و شهرسازى استان همدان مى گويد؛  راه 
و شهرسازى قولى درباره ساخت ســايت موزه نداده بود است حال سوال 
اين اســت موزه در انتظار اعتبارات اســت يا تحقق وعده ها ؟ كارشناسان 
بر اين باورند اعتبارات بازآفرينى شــهرى شرط حيات ميدان مركزى شهر 
همدان اســت و اين اعتبارات بنا به درخواست و پيشنهاد راه و شهرسازي 
در اســتان و اداره كل اســت پس ميدان مركزى بايد اميد به تخصيص اين 

اعتبارات داشته باشد.  
از ابتدا كه بحث ساخت سايت موزه ميدان مركزي شهر همدان مطرح شد، 
موارد به اين ترتيب به اجماع و تصميم گيري رسيد كه فرايند كاوش، تهيه 
طرح توســط مشــاور و تصويب طرح، بر عهده ميراث فرهنگي نهاده شد 
و ســاخت و ساز اين موزه طبق طرح تهيه شــده ميراث فرهگي بر عهده 
شهرداري نهاده شــد و تامين اعتبار آن سر از بودجه هاى باز آفزينى راه و 
شهرسازى در آورد . با توجه به وعده هاى مديران و برنامه ريزان استان االن 
بايدســاخت و ساز ميدان مركزى شهر همدان به عنوان اصلى ترين منطقه 
شهرى در حوزه گردشگرى به  پايان رسيده باشد اما اين ميدان همچنان با 

ظاهرى درهم و نوبت ساخت انتظار ورود به سال جديد را ميكشد .
پروژه ساخت ســايت موزه  ميدان مركزى همدان در ماه هاى اخير همانند 
كالف ســردرگمى شده است كه هر طرف آن را مى كشيم. طبق وعده هاى 
داده شده اين بنا بايد تا پايان شهريورماه و قبل از آغاز كنفرانس بين المللى 
همدان 2018 آماده مى شد اما در حال حاضر درهمان  مراحل  گودبردارى و 
ريختن فونداسيون به سر ميبرد و مسئوالن مربوطه هر يك چشم به ديگرى 
براى يارى دارند و اين وسط مردم شهر خسته از خمودگى و نازيبايى ميدان 

بزرگ شهر از عملكرد مديران ناراضى اند
از مرداد ماه 1396 طرح  پياده راه ســازي اجرايى شــد و به اين وسيله  دو 
خيابان از 6 خيابان اصلي شــهر همدان "خودرو ممنوع" شــد ،  و ميدان 
مركزي شــهر حفارى شد و اطراف آن سيماي سنگ فرش به خود ديد. به 
اين ترتيب در اين منطقه از شهر ، خيابان تعريفش را از دست داد و پياده راه 
جاي آن را گرفت خودروها عرصه را خالي كردند و آدم ها به ميدان آمدند 
تا بافت تازه شهر خو بگيرند بافتى كه اين روزها سر و رويى نا زيبا و خاك 

آلود به خود گرفته است . 
در آذر 96 بــا كشــف آثار تاريخى كه قدمت آن به عصر آهن مى رســيد، 
جمعى از هنرمندان و فعاالن مدنى همدانى با ارسال نامه اى به استاندار وقت 
خواستار ايجاد ســايت موزه در اين محل شدند تا از اين محوطه تاريخى 
حفاظت شود. پس از كشمش هاى فراوان و بازديد وزير راه وشهرسازى از 
اين محوطه و قول كالمي اين مقام مسئول براى تأمين اعتبار احداث سايت 
موزه قوت گرفت و از طرفى كامران گردان سخنگوى شوراى شهر، 12 آذر 
96 در صحن شوراى شــهر اعالم كرد شوراى شهر همدان هزينه ساخت 
ســايت موزه را تقبل خواهد كرد. 28 دى ماه سال گذشته شهردار همدان 
در شــوراى سياست گذارى رويداد گردشــگرى همدان 2018 از ساخت 
سايت موزه ميدان امام خمينى(ره) همدان خبرداد و اعالم كرد: اتمام عمليات 

ساخت اين سايت موزه تا پايان سال امكانپذير است.
يوســفي نويد معاون  معاون شهرسازي و معماري شــهرداري همدان در 
نشســتى كه چندى پيش در همدان پيام داشــت ،عنوان كرد: ابتدا كه  قرار 
شد حفاري براي تبديل المان ميدان مركزي شهر به آبنما انجام شود كسى 
نميدانســت كه  زير ســطح فعلى ميدان ؛  آثار تاريخي نهفته است  و پس 
از حفارى و نمايان شــدن رد پاى تاريخى شهردارى و ميراث فرهنگى به 
صورت مشاركتى پاى كار آمدند تا اين منطقه از شهر را به يك موزه تبديل 
كنند . البته كه اين مهم زمان و برنامه مى خواهد . در ماه هاى اخير مشكل 
اعتبار براى پيشــرفت پروژه بود كه حاال من  در حال حاضر حامل خبرى 
خوبى هســتم و آن اينكه به همت و تامين اعتبار راه و شــهر سازى پروژه 

سايت موزه ميدان مركزى  در آينده نزديك سرانجام خواهد  يافت.
سايت موزه ميدان امام اعتبار بازآفرينى مى گيرد.

حاال پس از يك ماه از آن نشست ، مديركل راه و شهرسازى استان همدان 
در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه قرار است اعتبارات بازآفرينى شهرى به 
ســايت موزه ميدان امام خمينى(ره) داده شــود، اظهار كرد: در صورتى كه 
مراحل تبادل موافقت نامه انجام شود اين پروژه سال آينده به پيمانكار تحويل 
داده مى شود. حسن ربانى ارشد با تأكيد براينكه راه و شهرسازى قولى درباره 
ساخت سايت موزه نداده بود، گفت: ما هيچ وعده اى درباره اين پروژه نداده 

بوديم كه برخى اعالم مى كنند محقق نشده است.
وى تصريح كرد: راه و شهرسازى به شهردارى پيشنهاد داد اين پروژه را از 
اعتبارات بازآفرينى شهرى پيگيرى كند كه خوشبختانه با اين پيشنهاد موافقت 
شده است. ربانى ارشد با بيان اينكه اين طرح در ستاد بازآفرينى شهرستانى 
تصويب شده است، عنوان كرد: در صورت موافقت شركت بازآفرينى ايران، 
فرآيند مناقصه اين پروژه برگزار خواهد شد. مديركل راه و شهرسازى استان 
همدان با تأكيد بر اينكه پيش بينى مى شــود اين پروژه سال آينده آغاز شود، 
خاطرنشان كرد: هنوز مشخص نيست كارفرماى پروژه سايت موزه ميدان 
امام راه وشهرســازى باشد يا شهردارى. واينگونه است كه نوروز98 ميدان 

مركزي شهر و ميهمانانش منتظر تحقق وعده آقاي مديركل خواهند ماند!

كاج، سراى قاب ايرانى
 طبيعت منحصربفرد و صنايع دستى گوناگونى كه 
در روســتاهاى هدف گردشگرى همدان وجود دارد، 
مى تواند چشــم هر مســافرى را به خود خيره كند و 
وجود روستاهاى بكر با طبيعت وصف نشدنى در اين 
استان، فرصت بسيار خوبى براى اجراى طرح  روستاى 
هدف گردشگرى براي ايجاد اشتغال، درآمد و توسعه 

در همدان است.
همدان از جمله استان ها و مناطقى است كه زيبايى و 
جاذبه هاى بكر و منحصربه فرد طبيعى را در كنار آثار 
تاريخى، فرهنگى و بناهاى بازمانده از دوران باســتان 
را يك جا در برابر ديدگان مشــتاق مسافران و عالقه 

مندان مى گشايد.
همدان را با خيلي وصف ها مي شناسند، شهرسراب ها، 
شــهر بناهاي تاريخي، شــهر بوعلــى وباباطاهر و 
آخوندمالعلى و شهر هنرمندان صنايع دستي، هنرهاي 
اصيلي كه ريشه در اين خاك داشته و دارد.صنايع دستي، 
جزو الينفك همدان به شمار مي رود، اگرچه از مدتها 
قبل، بخشــي از اين هنرها به ديگر نقاط ايران نيز راه 
باز كرد و بعضا به نام ديگر شهرها، آوازه گرفته است 
اما همچنان ريشه در همدان و هنرمندان همدانى دارد.

به گزارش ايســنا،منطقه همدان،روستاى كاج درشهر 
قروه درجزين و در 16 كيلومترى مركز شهرستان رزن 
از توابع اســتان همدان واقع شده است كه اهالى اين 
روستا در ساخت تابلو عكس و فرش مهارت و هنر 

ديرينه اى را از نياكان خود به ارث برده اند.
شــغل ســنتى غالب مردم اين روســتا و روستاهاى 
اطراف از ديرباز كشــاورزى و دامدارى بوده است اما 
اين روزها اين روســتا به عنوان مهد و مركز يك هنر 
ارزشمند و گرانسنگ در كشور و حتى در سطح بين 

المللى شناخته مى شود.
تاريخچه قاب عكس ســازى چوبى در روستاى كاج 
به حدود 50 ســال قبل برمى گردد و اين هنر توسط 
شــخصى به نام برات على صفارى كه نخستين قاب 
عكس ساز در اين روستاست به روستاى كاج منتقل 

شده است.
هنرمند قاب سازمجموعه اي از هنرها را در خود دارد، 
منبت، نجاري، حكاكي، نقاشــي و ... بايد رنگ ها و 
چوب ها را بشناسد، بايد هندسه بداند و قرينه سازي را 
با هوشياري اجرا كند همانطور كه ذوق و سليقه اهالى 
خونگرم و ميهمان نواز كاج در دستان هنرمندان پير و 
جوان هدايت شده و در قالب طرح ها و نقش و نگار 
زيبا در بدنه بى جان قاب عكس و ديگر دست ساخته 

ها نمود مى يابد.
روســتاى «كاج» رزن قديمى ترين مركز قاب سازى 
كشور به شــمار مى آيد كه با بيش از 50 سال قدمت 
سبب شده تا بيكارى از چهره خانواده هاى اين روستا 
رخت ببنــدد و عالوه بر ايجاد اشــتغال براى اهالى 
روستا، مردم از روســتاهاى همجوار نيز براى كار به 

اين روستا مى آيند.
تخت خليل و برج هاى ديده بانى بنايى قديمى است 
كه در روســتاى كاج قــرار گرفته اســت، اين بناى 
تاريخى به گفته اهالى روســتاى كاج 700 سال عمر 
دارد و روزگارى قلعه باشــكوهى بوده اســت اما نه 
تنها در فهرست آثار ملى ايران ثبت نشده است بلكه 
هنوز بسيارى از دوستداران ميراث فرهنگى هم آن را 
نمى شناسند و به علت بى توجهى و مرمت نشدن اين 
قلعــه تاريخى در گذر زمان،تخت خليل به يك قلعه 

مخروبه تبديل شده است.
معاون گردشــگرى ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى استان همدان با اشاره به اينكه گردشگرى 
روستايى ظرفيت مناســبى براى توسعه گردشگرى 
استان اســت، گفت: اين ظرفيت  فرصت خوبى براى 
توسعه توليد و ايجاداشــتغال پايدار به وجود آورده 

است.
على خاكســار با بيان اينكــه  پرداختن به موضوع 
اقامت و پذيرايى از گردشگران در محيط روستايى 
مى تواند در جذب گردشگر و شكوفايى گردشگرى 
روستايى نقش موثرى ايفا نمايد افزود:روستاى كاج 
يكى از روستاهاى هدف گردشگرى استان همدان 
اســت كه مردم اين روســتا به حرفه قاب ســازى 

مشغول هستند.

350هزار گوشى آيفون در شبكه خاموش شد
 وزير ارتباطات گفت: پس از تحريم اســتفاده از اپليكيشــن هاى 
ايرانى در گوشــى هاى آيفون، ظرف مــدت 5 روز روزانه 70 هزار 

گوشى آيفون در داخل شبكه ارتباطى كشور، غيرفعال شد.
بــه گزارش مهر، محمدجواد آذرى جهرمى در مجمع ســازمان نظام 
صنفــى رايانه اى با اشــاره به اقدام كمپانى امريكايــى اپل در تحريم 
اپليكيشــن هاى ايرانى و محدوديت دسترســى به اين نرم افزارهاى 
كاربــردى براى كاربران آيفون، گفت: تــا پيش از اين اقدام، روند رو 
به رشــدى را در استفاده از گوشى هاى آيفون در كشور شاهد بوديم.

وى ادامه داد: مطابق آمار سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى 
روزانه 7 هزار گوشى آيفون در شبكه ارتباطى كشور وارد و رجيستر 

مى شد.

خط تلفن ثابت براى متقاضيان بايد يك 
ماهه داير شود

 سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى، مدت زمان دايرى هر خط 
تلفن ثابت را يك ماه اعالم و مخابرات را ملزم كرد كه خطوط متقاضيان 
را ظرف مدت يك ماه نصب كند.به گزارش مهر، وحيد مختارى مديركل 
نظــارت بر خدمات ارتباطى و فناورى اطالعات رگوالتورى اعالم كرد: 
شــركت مخابرات ايران بايد حداكثر يك ماه پس از تاريخ درخواست 
متقاضى خط تلفن ثابت در نواحى شهرى، سرويس مشترك را داير كرده 
و بــه وى تحويل دهد.وى افزود: با توجه به الزامات پروانه اى پيش بينى 
شده براى شركت مخابرات ايران و در راستاى تحقق دولت الكترونيك 
و تســهيل در دسترسى متقاضيان به سرويس تلفن ثابت، سامانه ثبت نام 
اينترنتى تلفن ثابت شركت مخابرات در سال گذشته راه اندازى شده است.

تشكيل شعبه ويژه كسب و كارهاى فضاى 
مجازى در تامين اجتماعى

 معاون محتواى مركز ملى فضاى مجازى از تشــكيل شــعبه ويژه 
در ســازمان تامين اجتماعى با هدف ســاماندهى امور بيمه اى كسب 
وكارهاى فضاى مجازى و تعيين دســتمزد مقطوع براى شاغالن اين 

كسب و كارها، خبر داد.
اميــر خوراكيــان در گفتگــو بــا مهــر، از انعقــاد تفاهــم نامــه اى ميــان 
ــراى  ــى ب ــن اجتماع ــازمان تامي ــازى و س ــى فضــاى مج ــز مل مرك
ــر داد و گفــت:  ســاماندهى كســب وكارهــاى فضــاى مجــازى خب
ايــن تفاهــم نامــه براســاس يــك پشــتوانه نظــرى و پژوهشــى و بــا 
ــه و نتيجــه بخــش،  مشــاركت تمامــى ذى نفعــان كامــًال واقــع بينان

تدويــن شــده اســت.

«قزل آالى رنگين كمان» عارى از عوامل 
بيمارى توليد شد

 با كسب دانش فنى و به منظور قطع وابستگى به محصوالت خارجى، 
قــزل آالى رنگين كمان عارى از عوامل بيمارى زاى خاص (SPF) در 
كشور توليد شد.به گزارش معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى، 
ابوالفضل ســپهدارى مجرى طرح كالن قزل آالى رنگين كمان عارى از 
عوامل بيمــارى زاى خاص (SPF) گفت : در حال حاضر ما پنجمين 
كشــورى هستيم كه در دنيا در مسير توليد ماهى قزل آالى رنگين كمان 
عارى از بيمارى زاى خاص فعاليت مى كنيم.وى گفت: ايجاد نخســتين 
پايلــوت نيمه صنعتى الگويى تكثير و پرورش قزل آالى رنگين كمان با 
رعايت كامل اصول زيستى، توليد گله ماهيان مولدين پايه شناسنامه دار 

با سالمت باال ز دستاوردهاى اصلى اين طرح كالن ملى فناورى است.

انواع دويدن براى چربى سوزى 
بهتر بررسى شد

 محققان پژوهشــگاه رويان طــى تحقيقاتى روى انــواع دويدن 
مشخص كردند كه كدام نوع در چربى سوزى موثرتر است.

بــه گــزارش مهــر، انجــام تمرينــات ورزشــى بــراى حفــظ ســالمتى 
ــود دارد  ــى وج ــات ورزش ــى از تمرين ــواع گوناگون ــت. ان الزم اس
كــه بــراى اهــداف متفاوتــى ماننــد چربى ســوزى، تقويــت بــدن يــا 
ــن  ــه اى خــاص طراحــى شــده اند.يكى از معمول تري ــت عضل تقوي
ــد  ــه فواي ــت ك ــدن اس ــى، دوي ــاى ورزش ــاده ترين فعاليت ه و س
ــى  ــوع دويدن ــه ن ــه چ ــا اينك ــالمتى دارد.ام ــظ س ــادى در حف زي
ــط  ــوزى دارد توس ــر را در چربى س ــترين اث ــطحى بيش ــه س در چ

ــرار گرفــت. ــان مــورد بررســى ق محققــان پژوهشــگاه روي

  پويايى حمل و نقل با تامين زيرساخت
مرادي پــور؛  رئيس انجمن صنفــي دفاتر خدمات 
مســافرتي در اين نشســت عنوان كرد: آژانس هاي 
مسافرتي به عنوان حلقه هاي واسط بين پتانسيل هاي 
گردشگري و بازار تقاضا مي توانند شرايطي را تسهيل 
كنند كه پكيج هاي متنوع گردشــگري مورد انتخاب 

مسافران قرار گيرد.
وي گفت : از آنجا كه بســتر جذب گردشــگر در 
همدان مهيا اســت و با توجه به تعــدد جاذبه هاي 
گردشــگري و قرار گرفتن همدان در كريدور غربي 
در صورت حمايت مســئوالن حوزه گردشگري از 
فعاالن بخش خصوصي و اعمال استانداردهاي الزم 
شــاهد باال رفتن آمار گردشگر و در نتيجه پويا بودن 
زيرســاخت هاي حمل و نقل و اقامــت در همدان 

خواهيم بود.
عليرضا الپناه ســلطانى عضو هيــأت مديره انجمن 
صنفى دفاتر خدمات مســافرتى همــدان،  در اين 
نشســت عنوان كرد: آژانس هاي مسافرتي به عنوان 
ركن اصلي در صنعت گردشگري در صورت تعامل 
با ديگر تأسيسات مي توانند مديريت تورهاي ورودي 
را در استان همدان به سمت و سوي ايجاد تكاپو در 

اقتصاد محلي هدايت كند.
از آنجــا كه براي نخســتين بار شــاهد ورود قطار 
گردشگري تهران به همدان هستيم اميدواريم بتوانيم 
با بهره گيري از تســهيالت در ميدان رقابت تورهاي 
گردشــگري همدان را با عنوان مقصدي متمايز در 

غرب كشور در ويترين فروش تورها قرار دهيم.
 تنوع تورها با قيمتهاى معقول

معــاون عمرانــي فرماندار همدان در اين نشســت 
هم انديشي خطاب به مديران دفاتر خدمات مسافرتي 
عنوان كرد تعامل دســتگاه هاي ذي ربط در اســتان 
همدان ايجاد شده اســت تعاملي كه مي تواند براي 

راستاي پيش برد اهداف تأثيرگذار باشد.
علــي زماني گفت :  يكي از اولويت هاي اســتان و 
شهر همدان توسعه گردشگري است. از آنجا كه در 
سال گذشــته رويدادهاي بين المللي همدان 2018 با 
همت برنامه ريزان و به ويژه رسانه ها توانست جايگاه 
مطلوبي را در معرفــي توانمندي هاي همدان ايجاد 
كند در سال جاري مي توانيم با مديريت قابليت هاي 
موجود شهر و استان همدان را در صدر انتخاب هاي 

گردشگران قرار دهيم.
معاون عمراني فرمانــدار همدان تاكيد كرد : از آنجا 
كه بــه دليل متنوع بودن قيمت هــا تورهاي ورودي 

گردشــگري همدان با قيمت بااليي بســته مي شود 
پيشنهاد ما اين اســت كه تورها با تنوع خدمات در 
چند ســطح قيمتي براي همه طبقات اجتماعي قابل 

عرضه بسته شود. 
وى گفت : اين تنوع قيمت مي تواند دست متقاضيان 
را در بازار باز كند و در نتيجه آمار جذب گردشــگر 

در همدان متحول شــود و به اين 
ترتيب شــاهد خواهيم بود مراكز 
قيمتي ارزان قيمــت تر هم مورد 

انتخاب گردشگران قرار  گيرد.
زمانى افــزود : از ســوي ديگر 
الزم است تخفيفات هتل ها مانند 
شــهرهاي گردشــگري مشهد و 

كيش اعمال شود.
ايــن تخفيفات انگيــزه اي براي 
جذب و ورود گردشگر است در 
حال حاضر آمار مي گويد همدان 
از مســير هدف گردشگري تغيير 
مسير داده اســت و اين امتيازي 
است كه استان را با فرصت كسب 

درآمد روبرو كرده است.
  ورود قطار گردشگري به 
همدان اتفاق تازه اي نيست

رضــا زاده مدير عامل آژانس مســافرتي ثامن پرواز 
در اين نشســت به مشــكالت عديده  زيرســاختي 
در ايســتگاه راه آهن همدان اشــاره كرد و گفت: در 
حال حاضر ورود قطار گردشــگري به همدان اتفاق 
تازه اي نيست چرا كه همزمان با جشنواره پويا نمايي 
شــاهد ورود قطار گردشــگري به همدان بوده ايم 
پس نمي توان گفت اين قطار نخســتين ســفر ريلي 

گردشگري را براي همدان رقم زده است.
وي به مسير دسترسي همدان تا ايستگاه راه آهن اشاره 
كرد و گفت: نداشتن عاليم راهنمايي و رانندگي در 
اين مســير بر نبود برخي زيرساخت هاي ارتباطي از 
مشــكالتي است كه الزم اســت حاال با ورود قطار 
گردشگري تهران راه به حل و فصل  شدن پيدا كند.

وى به ســاعت تردد قطار بين همدان و تهران اشاره 
كــرد و گفت : اين ســاعت براى فــروش تورهاى 
گردشگرى به تهران بسيار ساعت مطلوبى است كه 
حتى آزانس داران مطــرح پايتخت تمايل به چارتر 
كردن آن داشتند كه البته بادرايت مديران راه آهن اين 

اتفاق رقم نخورد .
 رضازاده به ورود به موقع و حمايت هاي مســئوالن 

راه آهن جمهوري اسالمي اشاره كرد و گفت: اجازه 
ندادن اين مســئوالن براي چارتر نشدن ميسر ريلي 
همــدان تهران موجب شــد دســت آژانس دارهاي 
همداني براي فروش تورهاي گردشــگري با قيمت 

مشخص باز بماند.
 تورهاى زيارتى كربال و مسير ريلى همدان 
تقى زاده ؛ مدير كل راه آهن غرب 
كشور كه اولين مسافر قطار همدان 
به تهران بوده اســت همزمان با 
افتتاح اين مســير بــا حضور در 
نشســت هم انديشــى با فعاالن 
گردشــگرى گفــت : آوردن اين 
قطار كار ما بود و نگاه داشــتنش 
كار شما است و مطمئنا مى تواند 
تاثير بسيارى داشــته باشد روى 
پيشرفت شهر همدان و اثرات اين 
قطار هم در كوتاه مدت و هم در 

دراز مدت ملموس است.
خط همدان به تهران االن از لحاظ 
كيفيت بهترين در كشور است و 
ظرفيت بسيار مطلوب است ما دو 
موضوع داريم يكى گردشــگرى 
خود استان است كه ما مى توانيم 
از ظرفيت قطار اســتفاده كنيم و تورهاى زيادى راه 
اندازى كنيم و از آنجا كه ظرفيت گردشگرى همدان 
هنوز بالقوه است و بالفعل نشده است اين مهم جاى 

كار دارد. 
 موضوع پس هم مربوط به مقوله  ترانزيت گردشگر 
اســت در حال حاضر تورهاى زيارتى كربال از سه 
مسير در حال انجام است مسير هوايى به علت گرانى 
متقاضى كمتــرى دارد  و به همين دليل ترانزيت به 
ســمت جاده و ريل ســوق پيدا كرده است و حاال 
همدان با مسير ريلى اش به دليل زمان كوتاه تر مسير 
همدان يك ظرفيت مطلوب و سريعنرين مسير براى 
تورهاى زيارتى كربال در همدان مى تواند راه اندازى 
شود  اين مسير حاال اجازه اجراى تورهاى تركيبى را 
از ايران به عراق و بالعكس مى دهد و اگر با استفاده 
از ظرفيت ريلى همدان بتوانيم مســير ايران عراق را 

پويا كنيم براى همدان سود فراوانى خواهد داشت .
 با ظرفيــت تبليغات رايــگان همدان را 

معرفى كنيد
ندايى معاون مدير كل برنامه ريزي راه آهن جمهوري 
اســالمي و مبدع قطار گردشگرى ايران است كه 28 

قطار بين المللى به ايران آورده است در اين نشست 
گفت :  هر بهانه اى براى راه اندازى يك تور ايده اى 
است براى اينكه بتوانيم يك مسير گردشگرى داشته 
باشيم به عنوان مثال بزرگداشت شخصيت هاى ملى 
و جهانى در همــدان مى تواند بهانــه اى براى راه 

اندازى قطار گردشگرى باشد.
وى به نوع اتوبوسى قطار همدان اشاره كرد و گفت : 
از آنجا كه قابليت پخش كليپ و سرو غذاى گرم در 
قطارهاى همدان تهران هست مى تواند مسير را براى 

مسافر دلچسب تر كند. 
وى به فرصتى كه متوليان گردشگرى مى توانند داشته 
باشند اشاره كرد و گفت مديران دفاتر و ديگر متوليان 
بخش خصوصى اگر تا تعداد مشــخصى در كسب 
و كار خود افراد بيمه شــده داشته باشند مى توانند 
از تبليغات رايگان صداوســيما اســتفاده كنند و اين 
تبليغات مى توانند ظرفيت ريلى همدان را در عرصه 

ملى و بين المللى معرفى كنند. 
معاون گردشــگرى همدان نيز با اشاره به فرصتى كه 
قطار در اختيار گردشــگرى همدان خواهد گذاشت 
گفــت : آمدن قطار يك قضيه اســت امــا ماندگار 
شــدن آن از اهميت بيشترى بر خوردار است . قطار 
دوســرويس مى تواند خدمات متنوع را به مسافران 
دهــد و حاال از مراكــز اقامتى تا تاسيســات ديگر 
گردشگرى موظف هســتند كه قطار را براى همدان 

ماندگار كنند. 
 سفر ريلى به مقصد گردشگرى

على خاكسار با عنوان اين مطلب كه  قطار گردشگرى 
يك ابتكار از شاخه هاى صنعت گردشگرى بشمار مى 
آيد اضافه كرد: قطار گردشگرى تهرانى ها را از يك 

مسير ريلى به مقصد پرجاذبه گردشگرى ميرساند. 
وى گفــت : ظرفيت هاى بخش ريلى و هوايى جزء 
اولويت ها در صنعت گردشگرى برشمرده مى شود. 
بخش ريلى جزء بخش هايى است كه سياست هاى 
وزارت راه آن را در اولويت اصلى بخش گردشگرى 
قرار داده و در پى آن است كه كل كشور را به كمك 

حمل و نقل ريلى به هم پيوند بزند.
اين پيوند ضمن اينكه زيرســاخت هاى توســعه را 
بــراى ما فراهم مى كند، در نزديك تر كردن افراد به 
يكديگر با توجه به اينكه خيلى از افراد در شهرهاى 
مختلف، سفر با قطار را سفر امن ترى مى دانند. سفر 
با قطار عالوه بر امنيت بيشــتر، جذابيت بيشترى هم 
براى مســافران و توريست ها دارد، ضمن اينكه اين 

مدل حمل ونقل دوستدار محيط زيست نيز هست.

در نشست هم انديشى آژانس داران همدانى با مسئوالن قطار مطرح شد

از ايستگاه دور تا قطار نزديك

از آنجــا كــه بســتر جذب 
محيا  همدان  در  گردشــگر 
اســت و با توجه بــه تعدد 
قرار  و  گردشگري  جاذبه هاي 
كريدور  در  همــدان  گرفتن 
غربــي در صــورت حمايت 
مســئوالن حوزه گردشگري 
خصوصي  بخش  فعــاالن  از 
الزم  استانداردهاي  اعمال  و 
شاهد باال رفتن آمار گردشگر 
و در نتيجــه پويــا بــودن 
و  نقل  و  حمل  زيرساخت هاي 
اقامت در همدان خواهيم بود


