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ايران و عراق
 مناسباتى با 
پشتوانه كم نظير 
فرهنگى

«كوسه گلين» 
پيام آور شادى 
در همدان

ستاد صيانت از 
حقوق شهروندى 
در همدان آغاز 
به كار كرد
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حكم مقام معظم رهبرى 
چراغ راه نماينده ولى فقيه 

در استان  
  با انتشــار حكم مقــام معظم رهبرى، 
حجت االسالم شــعبانى به عنوان نماينده 
ولى فقيه در اســتان و امام جمعه همدان 
به طور رســمى از جمعه ايــن هفته كار 
خــود را در اين مســئوليت مهم و خطير 
آغاز خواهد كرد. در حكــم رهبر فرزانه 
انقالب ضمن تاكيد بر جايگاه دينى، علمى 
و انقالبى استان همدان خطاب به شعبانى 
آمده است:" انتظار مى رود با همه  توان در 
خدمت حركت دينــى و انقالبى آن خطه 

تالش نماييد".

يادداشت

6

استاندار به خطوط ريلي 
مصوب ورود كند 

 بعضي از مسئوالن همداني به شهرها و 
استان هاي ديگر بيش از استان خود خدمت 
مي كننــد. از آن جملــه حــذف خط آهن 
فامنين- تاكستان از نقشه ريلي كشور است 
كه پيش از اين در دســت مطالعه بود. پس 
از اين اتفاق، خط آهن ســنندج- بيجار- 
زنجان مورد مطالعه قرار گرفت و به نقشه 
ريلي كشور اضافه شد،كه بالفاصله برخي 
مسئوالن استان خبر آن را به تيتر رسانه هاي 
همدان تبديل و اعالم كردند كه همدان از 

طريق ريل به زنجان وصل مي شود.

طرح نوروزى پليس همدان آغاز شد

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
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انا هللا و انا اليه راجعون 

خانواده هاى نبى و حبيب ا... خدارحمى

 جنـاب آقـاى حميـد بختيـارى
 درگذشــت پدر بزرگوارتــان را خدمت جنابعالى، خانواده محترم و ســاير 
بازماندگان تسليت عرض مى نمائيم و از خداوند منان براى آن مرحوم، رحمت 

واسعه الهى و براى شما و ساير بازماندگان صبر و سالمتى خواستاريم.  در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم كانال خبرى                

 جلســه كارگــروه تخصصــي امور 
اجتماعي و فرهنگي استان روز گذشته با 
هدف بررسي وضعيت استفاده از فضاي 
مجازي و تأثيرات اجتماعي و فرهنگي آن 

در استان برگزار شد.
معاون سياسي امنيتي اجتماعي استانداري 
در اين جلسه گفت: مسائل اجتماعي كار 
بســيار ســنگين و پيچيده اي است و از 
مســائل مهمي هستند كه بايد به صورت 
كارشناسانه و همه جانبه بررسي شوند تا 

به نتيجه مطلوب دست پيدا كنيم.
مصطفي آزادبخت افزود: مسائل اجتماعي 
خاصــي  حساســيت  پيچيدگــي و  از 
برخوردار هســتند و در اين زمينه نقش 
رسانه نقش مهمي است و بايد در انتقال 
مطالب مثبت نقش مهمي را ايفا كنند چرا 
كه تأثيرگذاري آنها در جامعه بيشتر است.

وي بيــان كرد: فضاي مجازي بســتري 
براي استفاده مثبت و منفي معموالً بيش 
ترين آسيب در زمينه منفي فضاي مجازي 
متوجه كشــورهاي جهان سوم است و 
كشورهاي پيشرفته در زمينه مسائل علمي 

هدايت مي شوند.
معــاون سياســي امنيتــي اجتماعــي 
استانداري خاطرنشــان كرد: به اعتقاد 
بنده ما ســرمايه الزم را در زمينه ديني 
در اختيار داريم و اگر با دستورات دين 
آشنايي كافي داشته باشيم به طور يقين 
جامعه  در  مي توانيم  را  بازدهي  بهترين 

شاهد باشيم.
آزادبخت گفت: ما در راســتاي مســائل 
اجتماعي بايد از خود فرد شــروع كنيم 
فردي كه خود ســاخته است مي تواند بر 
خانواده تأثيرگذار باشــد و خانواده نيز به 

نوبه خود در اجتماع تأثيرگذار است.
وي در ادامــه در خصــوص مباحــث 
راهنمايي و رانندگي افزود: پيش ترين آمار 
تصادف در استان ناشي از مشكل فرهنگي 
مي باشد و بايد در اين زمينه فرهنگ سازي 

به صورت مستمر و با استفاده از روش نو 
صورت گيرد.

معاون سياسي امنيتي اجتماعي استانداري 
در پايان افــزود: اگر بتوانيم اندوخته هاي 
علمي دانشــگاه را با واقعيت هاي جامعه 
تطبيق دهيم و در جامعه آن را جاري كنيم 
قطعاً مي توانيم اثرات مثبت آن را مشاهده 

كنيم.
در ادامه عضو هيأت علمي دانشگاه بوعلي 
در خصــوص تعريف فضــاي مجازي 
گفت: فضاى مجازى محيطي اســت كه 
افراد با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند و در 
آن حوزه به وسيله يك سري فناوري هاي 

اينترنتي به فعاليت مشغول هستند.
مريم پورجمشيدي افزود: دو حقيقت در 
خصوص فضاي مجازي مسلم است اول 
اين كه دنياي فضاي مجازي در كنار دنياي 
واقعي موجوديت پيدا كرده و دوم اين كه 
اين دنيا به ســرعت در حال پيشــرفت 
اســت و در تمام ابعاد اجتماعي،فرهنگي 

و سياسي نفوذ يافته است.
وي بيان كرد: در پژوهش انجام شــده در 
خصوص فضاي مجازي ما شاهد يكسري 
نتايج مثبت و يكسري نتايج منفي بوده ايم.

پورجمشــيدي گفت: اگر چــه به نظر 
مي رسد اســتفاده مردم از فضاي مجازي 
براي برقراري ارتباط است اما كاربرد آن 
فراتر از ارتباط مي باشد و به عنوان ابزاري 

براي تحقق اهداف به كار مي رود.
عضو هيأت علمي دانشــگاه بوعلي در 
خصوص ضريب نفوذ اينترنت بيان كرد: 
59/1  درصداز كارورزان اينترنت  جهان 
در ايران هستند كه اين آمار در سال 2000

تا 2016، 8/32  درصدبوده است.
پورجمشــيدى در خصوص  نتايج  اين 
پژوهــش افزود: بحــران هويت، كاهش 
اعتمــاد در روابط اجتماعي ،نقض حريم 
خصوصــي و گرايش به مــواد مخدر و 
كارآفرينــي از جمله نتايجــي بود كه در 

پژوهش به آن دست يافتيم.
وي با توجه بــه نتايج پژوهش بيان كرد: 
اكنون سوال اصلي اين است كه تأثيرات 
فضاي مجازي بر شــهروندان همدان در 
پس سياسي، فرهنگي و اجتماعي بر چه 

صورت است؟
پور جمشــيدي افزود: در پس فرهنگي، 
انســجام خانواده، ســبك زندگي، باور 
زندگى و همگرايي فرهنگي مورد بررسي 
قرار گرفت كه در زمينه انسجام خانواده، 
باور زندگي تأثيرات منفي را شاهد بوديم 
و در زمينه آگاهي فرهنگي تأثير مثبت را 

شاهد بوديم.
وي گفت: در پس اجتماعي كه شــامل 
اخالق اجتماعي، ســالمت اجتماعي و 
آگاهي شهروندان، مســئوليت پذيري و 
تقابل ســنت و مدرن اســت مسئوليت 
پذيري اجتماعي، هميشگي ملي و اخالقي 
اجتماعي تأثير فضاي مجازي مثبت بوده 
اســت اما در معقوله سالمت اجتماعي، 
امنيت و آگاهي شــهروندان شاهد تأثير 

منفي اين فضا بوديم.
پورجمشيدى بيان كرد: به عبارتي به طور 
كلي فضاي مجازي در تمام ابعاد سياسي 

مثبت بوده است.
وي خاطرنشان كرد: براي پيشبرد تأثيرات 
مثبت در فضاي مجازي و كاهش اثرات 

منفي آن بايد برنامه ارتقا ســواد رسانه اي 
كــه تمام ابعاد را تحت تأثير قرار مي دهد 

تدوين شود.
در ادامه رئيــس اداره آموزش و فرهنگ 
ترافيــك پليــس راهور اســتان همدان 
گفت:  تصادفات  كاهــش  خصوص  در 
خوشبختانه روند كاهش تصادفات ادامه 
داشته و امسال استان همدان چه در حوزه 
درون شــهري و برون شهري موفق شد 

رتبه برتر كشور را به دست آورد.
جواد حســيني افــزود: اقدامات پليس 
راهنمايــي و رانندگي اســتان همدان در 
بحــث فرهنگ ســازي رانندگي صحيح 

اقدامات خوبي انجام داده است.
وي گفت: عامل اصلي ترافيك اســتفاده 
خانواده هــاي ايرانــي از خودروهــاي 
شــخصي (عمدتاً تك سرنشــين است 
كه بايد در زمينه فرهنگ ســازي استفاده 
از وســايل نقليه عمومي صدا وســيما و 
رسانه ها و همچنين مســئوالن قدم هاي 

پررنگي بردارند.)
حســيني بيان كرد: از اقدامات خوب و 
قابل توجه پليــس راهنمايي و رانندگي 
فرهنگ ســازي اســت و در ايــن زمينه 

قدم هاي بزرگي را برداشته  ايم.
وي افزود: از ابتداي ســال جاري 85 بند 
در ســطح شهر همدان در جهت فرهنگ 
ســازي و آموزش توســط راهنمايي و 

رانندگي نصب شده است.
حســيني ادامه داد: در مقاطع دبيرســتان 
و راهنمايي نيز بحث تشــريع خطرات 
رانندگــي به صورت غيراصولي از جمله 

موتور سيكلت را داشته ايم.
وي بيان كرد: در تصادفات شــهري بين 
5 تــا 7 درصد خودروي ســنگين نقش 
آفرين است كه اين ميزان غير از اتوبوس 
و ميني بوس است كه به دليل وزن باالي 
جراحت ها  برخورد  خودروهاشدت  اين 

هم افزايش مي يابد.

در  بررسى مسائل اجتمـاعي رسانـه ها  نقش مهمـي دارند
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نخستين مسافران تهران- همدان 
از قطار پياده شدند

شاهرخي از عملكرد توصيفيان در كارگروه اشتغال دفاع كرد

رضايت استاندار 
از مديركل كار 

شت
ددا

باز هم رو سياهي يا
به ذغال مي ماند 

  درست يادم مي آيد روز آخر پاييز در 
دفتــر تحريريه همزمان با بارش نخســتين 
عنوان  تحــت  ياداشــتي  زمســتاني  برف 

نوشتم. زمستان 

5

تريبون نمازجمعه تريبون نمازجمعه 
در دست جواناندر دست جوانان

با حكم رهبري، حجت االسالم شعبانى  نماينده ولى فقيه در همدان شد

استمداد تعدادي از خانواده هاي زندانيان از رياست كل دادگستري 

آنچه شيريني عفو گسترده را دو چندان مي كند
دي
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يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده ها

 shenide@hamedanpayam.com

خبرخبر

ستاد صيانت از حقوق شهروندى در همدان آغاز به كار كرد
 سرپرست فرماندارى همدان گفت: ستاد صيانت از حريم امنيت عمومى و حقوق شهروندى اين شهرستان در قالب تيم هاى 

بازرسى تشكيل و آغاز به كار كرد و تا 20 فروردين ماه سال آينده ادامه دارد.
حسين افشارى در ستاد صيانت از حريم امنيت عمومى و حقوق شهروندى شهرستان همدان افزود: تيم هاى بازرسى متشكل از 
نمايندگان دستگاههاى مرتبط اين ستاد هستند و برنامه هاى متنوعى براى تامين خدمات مورد نياز مسافران و شهروندان در ايام 
تعطيالت نوروزى فراهم شده است.وى با بيان اينكه بايد با كسب آمادگى و پيش بينى هاى الزم از بروز مشكالت احتمالى در 
ارائه خدمات و ايجاد تنش و نارضايتى در ايام نوروز پيشگيرى شود تاكيد كرد: ظرفيت هتل ها و مراكز اقامتى در سطح شهر 
همدان 2 هزار و 700 نفراست و 905 كالس در سطح مدارس نيز در قالب ستادهاى اسكان نوروزى پذيراى مسافران هستند 

اما همچنان اين ظرفيت ها احتمال دارد براى مسافران نوروزى كافى نباشد.
سرپرست فرماندارى همدان خانه مسافرهاى شخصى شهروندان را ظرفيتى مناسب براى استفاده گردشگران در ايام تعطيالت 
نوروز و ديگر ايام برشــمرد و اضافه كرد: خانه مســافرها مى تواند براى شهروندان درآمدزايى خوبى به همراه داشته باشند اما 

فعاليت آنها و راهنمايان به اين مراكز بايد ساماندهى، شناسنامه دار و تحت نظارت باشد.

78 درصد مردم همدان با اهميت پدافند غيرعامل آشنايى ندارند
 مديركل پدافند غيرعامل استاندارى همدان گفت: طبق نظرسنجى انجام شده 78 درصد مردم هنوز با اهميت پدافند غيرعامل 

آشنايى ندارند كه آموزش و آگاه سازى مردم را در دستور كار ويژه قرار داده ايم.
به گزارش مهر، عبدا... اميرى در كميسيون شهرسازى معمارى شوراى شهر همدان كه با محوريت بكارگيرى پدافند غيرعامل در 
طرح هاى توسعه شهرى برگزار شد، گفت: طبق نظرسنجى انجام شده 78 درصد مردم هنوز با اهميت پدافند غيرعامل آشنايى 

ندارند كه آموزش و آگاه سازى مردم را در دستور كار ويژه قرار داده ايم.
عبدا... اميرى با اشــاره به برگزارى كارگاه هاى آموزشــى بــراى اليه هاى مختلف جامعه، گفت: پدافنــد غيرعامل به معناى 
مسئول سازى است و از سوى ديگر بهترين راه جلوگيرى از آسيب ها و بحران هاى اجتماعى، پيشگيرى و مسئوليت پذير شدن 
افراد جامعه اســت.وى اظهار داشت: سياســت هاى كلى نظام در خصوص پدافند غيرعامل كه در 13 بند از سوى مقام معظم 

رهبرى ابالغ شده است به عنوان نقشه راه و مالك عمل دستگاه ها در حوزه پدافند غير عامل است.
وى تأكيد كرد: انتظار مى رود بر اســاس مفاد قانونى و رهنمودهاى مقام معظم رهبرى، پيوســت مطالعاتى پدافند غيرعامل در 

طرح هاى توسعه شهرى و عمرانى لحاظ شود.

اين آسياب به نوبت است
مصطفى شيرمحمدى»

 پس از طرح موضوع جوانگرايى در شــوراى سياســتگذارى ائمه 
جمعه كشور طيف هاى مختلف از جمله فرهنگيان، طالب ، سمن ها و... 
ديدارهايى را با نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه همدان ترتيب 

دادند تا به تكريم اين چهره محبوب در استان همدان بپردازند.
شخصيت آيت ا... در همدان به گونه اى است كه تعلق به هيچ كدام از 
دسته ها و جناح ها ندارد و كاريزماى او براى همه نگاه ها قابل احترام و 

قبول است.
در اين ميان نويسندگان در رسانه هاى مهم استان نيز به تحليل نگاه جامع 
طــه محمدى و ويژگى هاى بارز وى در عرصه هاى مختلف پرداخته و 
هر يك به قلم خود گريزى بر شايستگى هاى اين روحانى مجاهد زده و 
از نگاه انصاف به منظر اخالق و منش امام جمعه سابق همدان اشاراتى 

را داشتند.
عده اى هميشــه تندرو اما اين رخدادها و نوشته ها را بر نمى تابند و با 

كنايه هاى فراوان سعى در مخدوش جلوه دادن موضوع دارند.
بدترين شكل تالش اين عده معدود از اين افراداين است كه با در دست 
گرفتن بيرق معرفى امام جمعه جديد به تقبيح بدرقه شايسته امام جمعه 

سابق مى پردازند.
نفى تكريم بزرگان عمل ناثوابى است كه قطعا نه تنها مورد پسند جانشين 
فعلى نيست بلكه اين عمل مذموم حتما عكس العمل مناسبى را در آينده 
بجا نخواهد گذاشــت چرا كه ذاتا مرام روزگار اينگونه است كه ما هر 
رفتارى با ديگران داشــته باشــيم آيندگان همين رفتار را با ما خواهند 

داشت.
با نظر به اينكه گذشــته و اقدامات گذشتگان را نبايد نفى كرد، شايسته 
نيست با ســلوك تفرقه انگيزانه به رفتارهايى دست ببريم كه اين ديار 

مشهور به خوش استقبال و بد بدرقه در ذهن تاريخ بماند.
با توجه به شناختي كه از مرام نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه 
جديد همدان هست قطعا رفتار اينچنينى نمى تواند مورد تأييد و خوشامد 
ايشان باشد؛ چرا كه شعبانى نيز از روحانيون مزين به اخالق حسنه است 

كه كرامت انسانها براى اين استاد حوزه و دانشگاه اهميت بااليى دارد.
براى نگارش اين مقال مختصر فقط يك جمله معروف باعث انگيزه شد 
" اين آســياب به نوبت است" جمله اى كه نقل از شهيد بهشتى است و 
مربوط به روزهاى تلخ ترور شــخصيتى اين مجاهد نستوه، كه از گزند 
تهمت ها و توهين هاى مخالفــان در امان نبود و در اين راه جز صبر و 
استقامت كسى از او خيري نديد تا راه به جايى برد كه ترور شخصيتى را 
براى او كافى نديدند و به ترور فيزيكى هم متوسل شدند تا او جاودانه 

تاريخ بماند.
بنابراين به هر ترتيب در آئينه روزگار و روى اين چرخ گردون، آسياب 
به نوبت خواهد بود؛ بياييم بزرگان را آن طور تكريم و تجليل كنيم كه 

انتظار همان رفتار را با خود از ديگران داريم.
غياث الدين طه محمدى در طول ساليان با همه طيف ها از مردم كوچه 
و بازار گرفته تا مديران ارشــد اجرايى و نظامى در رده هاى مختلف با 
سلوك مهربانى به سر برد، از اين رو حاال شاهد شكوه تكريم و تجليل 

او در ميان همه اقشار هستيم.

حكم مقام معظم رهبرى 
چراغ راه نماينده ولى فقيه در استان  

  با انتشــار حكم مقام معظم رهبرى، حجت االســالم شعبانى به 
عنوان نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه همدان به طور رسمى 
از جمعه اين هفته كار خود را در اين مســئوليت مهم و خطير آغاز 

خواهد كرد.
در حكــم رهبر فرزانه انقالب ضمن تاكيد بر جايگاه دينى، علمى و 
انقالبى استان همدان خطاب به شعبانى آمده است:" انتظار مى رود با 
همه  توان در خدمت حركت دينى و انقالبى آن خطه تالش نماييد".
همچنيــن در اين حكم بر همــكارى با علماى دينــى و فرزانگان 
دانشــگاهى و فعاالن عرصه هاى اجتماعى همكارى، پشــتيبانى  از 
جوانان مؤمن و انقالبى، ســلوك مردمى با همه ى قشــرها به ويژه 

جوانان و تكريم خانواده هاى شهدا و ايثارگران تاكيد شده است.
آنچه در اين حكم مهم مشــهود است توجه به ابعاد و شقوق  نظام 
مقدس جمهورى اســالمى اســت كه در مبنا بودن احكام و قوانين  

اسالمى از يكسو و جايگاه  مردمى نظام از سوى ديگر است.
همــكارى با علماى دينى و چهره هاى دانشــگاهى از اولويت ها و 
رويكردهاى اصلى نماينده ولى فقيه در استان ها است چراكه انجام 
رسالت اصلى يعنى هدايت دينى و معنوى در گرو توجه به اين مهم 

و بهره گيرى از ظرفيت بزرگان دينى و علمى است.
بدون ترديد نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه همدان نيز به 
اين امر اهتمام ويژه خواهند داشــت و در اســتفاده از ظرفيت علما 

و بزرگان استان به ويژه آيت ا... طه محمدى تالش خواهند كرد.  
از طرفى  داشتن سلوك مردمى كه مقام معظم رهبرى تاكيد ويژه اى 
بر آن داشــته اند، از لوازم و پيش زمينه هاى موفقيت مسئولين نظام 
و بزرگان جامعه اســالمى از جمله  نمايندگان رهبرى و ائمه جمعه 

است.
توجه به جوانان و پشتيبانى از اين قشر توانمند نيز كه رشد و آبادانى 
كشــور و اعتالى نظام در گرو حضــور موثر و نقش آفرينى آنها در 
عرصه هاى مختلف اســت، موضوع بسيار مهمى براى نماينده ولى 

فقيه در استان است.
 نكته پايانى اينكه حجت االســالم شــعبانى در تقارنى زيبا و نيكو 

مسئوليت خود را همزمان با ايام بزرگداشت شهدا آغاز مى كند. 
ايــن تقارن بعالوه تاكيد مقام معظم رهبرى بر تالش در براي تكريم 
خانواده هاى شــهدا و ايثارگران كه در حكم خود به شعبانى آورده 
اند، ترســيم كننده چشــم انداز روشنى از رشــد و تعالى معنوى و 
توفيق روزافزون مردم شــريف اســتان و موفقيت نماينده ولى فقيه 

در استان است.

1- نمايندگان از موضع خود در اتصال راه آهن همدان به شمال كشور 
عقب نشينى كردند.

گفته مى شــود دو نماينده همدان كه پيش از ايــن از پروژه تبليغاتى 
اتصال همدان به شــمال و شــمال غرب كشور سخن مى گفتند با رد 
پروژه  گفتند چنين پروژه اى وجود ندارد.اين دو نماينده گفتند اتصال 
راه آهن همدان به شمال از مسير سنندج به بيجار انجام مى شود.گفتنى 
است، مســير اتصال همدان به راه آهن شــمال كشور با حذف مسير 

همدان به تاكستان لغو شده است.
2- اين شش نفر!

قطار امروز تهران- همدان با 6 مسافر به همدان آمد.
گويــا دو نماينده همدان و فامنين و مديــر كل راه آهن و هر كدام با 

همراهى يك نفر همه مسافران قطار افتتاحيه روز گذشته بودند.
گفته مى شود قطار تهران- همدان كه حوالى ساعت 6 صبح تهران را به 
مقصد همدان ترك كرد ساعت 10 و 22 دقيقه قبل از ظهر به ايستگاه 
همدان رسيد.گفتنى است، سفر اين قطار بايد ظرف سه ساعت و 10

دقيقه انجام مى شد.
3. شوراى شهر كبودراهنگ بر مصوبه شهردار شدن «رهگشاى» اصرار 
كردند.گويا اعضاى شــوراى شــهر كبودراهنگ پس از كش و قوس 
فراوان سرانجام بر مصوبه قبلى خود مبنى بر معرفى «محمد رهگشاى» 
اصــرار كردند. گفته مى شــود پيش از اين اداره كل امور شــهرى و 
شوراهاى استاندارى همدان موضوع شهردارى عضو مستعفى را مغاير 

با دستورالعمل وزارت كشور دانسته بود.

چهارشنبه سورى امسال در همدان 
بدون مواد منفجره 

 دانش آموزان استان همدان  هم پيمان شدند تا جشن چهارشنبه 
آخر سال را بدون مواد منفجره برگزاركنند.

پيشگيري از حوادث تلخي مانند چهارشنبه سوري مستلزم افزايش 
فرهنگ ايمني و اســتوار بر 3 اصل آموزش آگاهي و الزام اســت 
كه والدين بدون آگاه ســازي و آموزش مناسب فرزندان خود تنها 
ســومين اصل «الزام» را عملي و اجرا مي كنند و با توسل به زور و 
اجبار فرزندان را از حضور در مراسم چهارشنبه سوري منع مي كنند 
كه اين شيوه تاكنون نتيجه منفي داشته است چرا كه به كل نمي توان 
فرزندان را از اين تجربه هيجاني بازداشت اما مي توان هيجان آنها را 

تعديل و رفتارشان را مديريت كرد.
پس بايد شرايط پذيرش و آگاهي و آموزش را برايشان نهادينه كنيم 
تا در كنار چهارشنبه سوري شاد و مفرح امنيت برايشان از اهميت 
خاصي برخوردار باشد.دانش آموزان دبيرستان عالمه حلي همزمان 
با ديگر دانش آموزان مدارس اســتان همدان در آســتانه چهارشنبه 
ســوري  ضمن اجراى مانور با هم پيمان بستند كه مراسم آخرين 
چهارشنبه ســال را بدون مواد منفجره برگزار كنند و آرامش را به 

آتش نشانان همچنين خانواده ها و مردم شهر هديه دهند. 
كــه در اين راســتا مدير دبيرســتان عالمه حلــي در اولين مانور 
پيشگيرى از حوادث چهارشنبه سورى كه با آموزش و آماده سازي 
دانش آموزان براي برگزارى چهارشنبه آخر سال  همراه بود  گفت: 
دانش آموزان آموزشگاه عالمه حلي دو سال پي در پي رتبه اول بشر 

دوستي و اجراي مانور موفق استان را كسب كرده اند.
مهدى قربانــي در اين مانور كه با همــكارى  هالل احمر، نيروي 
انتظامي، آتش نشــاني، اورژانس، تربيت بدني و معاونت سالمت 
آموزش و پرورش برگزار بــود اهداف اجراي مانور را دو منظوره 
دانست و گفت: اهداف اين مانور برگزاري مراسم چهارشنبه سوري 

با نشاط و شادي و بدون استفاده از مواد منفجره است.
وي در ادامــه به حذف بخاري هاي نفتــي و خطرآفرين از 2500

مدرسه سطح استان همدان اشاره  كرد.

اهداى خون در نوروز 98 تعطيل نيست 
 رئيس مركز انتقال خون اســتان همدان گفت: اهداى خون در 
نوروز 98 تعطيل نيست و اهداى خون تنها در روزهاى جمعه و 13

فروردين سال 98 تعطيل است. 
افشــين محمدى  در گفت وگو بــا  فارس با بيــان اينكه در ايام 
تعطيــالت نوروزى روال اهداى خون ادامه دارد اظهار كرد: اهداى 

خون تنها در روزهاى جمعه و 13 فروردين تعطيل است.
وى گفت: با توجه به اينكه بايد ذخاير فرآورده هاى خونى همواره 
در انتقال خون وجود داشته باشد، بنابراين پذيراى اهداكنندگان در 
نوروز 98 خواهيم بود.رئيس مركز انتقال خون اســتان همدان بيان 
كرد: در تعطيالت نوروزى سعى مى كنيم ذخاير فرآورده هاى خونى 

كافى باشد و مشكلى نباشد و تاكنون نيز اينگونه بود.

  با حكم رهبر معظم انقالب اســالمى 
نماينــده  شــعبانى موثقى  حجت االســالم 

ولى فقيه در همدان شد.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى دفتر مقام 
معظم رهبرى، حضرت آيــت ا... خامنه اى 
رهبر معظــم انقالب اســالمى در حكمى 
حجت االســالم حبيب ا... شعبانى موثقى را 
به  عنوان نماينده  ولى فقيه و امام جمعه  شهر 

همدان منصوب كردند.
در متن حكم رهبر انقالب اســالمى آمده 
است: اكنون با پايان يافتن مسئوليت جناب 
حجت االسالم آقاى حاج شيخ غياث الدين 
طه محمدى دامت توفيقاته و با تشكر فراوان 
از فعاليت هاى علمى و اجتماعى ايشان در 
دوران آن مســئوليت خطير، جنابعالى را به 
امامــت جمعه  همدان و نمايندگى خود در 

آن استان منصوب مى كنم.
 همدان در شمار پيشروان حركت انقالبى 
و مفتخر به تقديم چهره هاى برجسته  جهاد 
و شــهادت و نيز شخصيتهاى عاليقدر علم 
و عرفان اســت. انتظار مى رود با همه  توان 
در خدمت حركت دينى و انقالبى آن خطه 
تــالش كنيد. با علماى دينــى و فرزانگان 
دانشــگاهى و فعاالن عرصه هاى اجتماعى 
همــكارى و از جوانان مؤمــن و انقالبى 

پشتيبانى كنيد.
 در ادامه اين حكم آمده اســت: ســلوك 
مردمى با همه  قشــرها به ويــژه جوانان و 
ايثارگران  و  شــهيدان  خانواده هاى  تكريم 
را ممشاى هميشــگى خود قرار دهيد و از 
فضل و تقــوا و بصيرت كه بحمداهللا از آن 
برخورداريد محتــواى خطبه هاى جمعه را 

غنا ببخشيد.
حجت االسالم شعبانى با دريافت حكم از 
ســوى مقام معظم رهبرى به عنوان نماينده 
ولى فقيه در اســتان و امــام جمعه همدان 
معرفى و ايــن هفته نمازگزاران همدانى به 
امامت وى نماز جمعه را اقامه خواهند كرد.
هفته گذشــته آيــت ا... غيــاث الدين طه 
محمــدى آخرين خطبه نماز جمعه همدان 
را خواند و به نوعى مســئوليت ايشان در 
جايــگاه نمايندگى ولى فقيه در اســتان و 

امامت جمعــه همدان پايــان يافت و اين 
جايگاه به حجت االسالم حبيب ا... شعبانى 

واگذار شد.
متولد  طه محمــدى،  غياث الدين  آيــت ا... 
1326 از سال 1383 تاكنون نمايندگى ولى 
فقيــه و امامت جمعه همــدان را به عهده 
داشــت و پيش از آن نيز از سال 61 تا 83 

امام جمعه شهرستان فامنين بوده است.
فــردا  ادارى  شــوراى  در  اســت  قــرار 
ــت  ــم و بزرگداش ــم تكري ــه، مراس جمع
و  محمــدى  الديــن  غيــاث  ا...  آيــت 
ا...  حبيــب  االســالم  حجــت  معارفــه 
شــعبانى امــام جمعــه جديــد همــدان 
برگــزار شــود، ســپس در ميــدان امامــزاده 
از  اســتقبال  مراســم  همــدان  عبــدا... 
ــه  ــزار خواهــد شــد و در ادام ايشــان برگ
ــعبانى در  ــب ا... ش ــالم حبي ــت االس حج
نمــاز جمعــه همــدان شــركت مــى كننــد  
ــت وى  ــه امام ــى ب ــزاران همدان و نمازگ

ــرد. ــد ك ــه خواهن ــه را اقام ــاز جمع نم
شــعبانى در ســال 1356 در شهرســتان 
تدريــس  اســت.  شــده  متولــد  بهــار 
فقــه و اصــول، فلســفه، كالم و تفســير 

در حــوزه هــاى علميــه قــم و تهــران 
از  انســانى  علــوم  عالــى  موسســه  و 
فعاليــت هــاى اصلــى وى بــوده امــام 
موسســه  مديريــت  همــدان  جمعــه 
كالمــى احيــا، عضــو هيــأت امنــا مدرســه 
ــكارى  ــم و هم ــوم(س) ق ــارده معص چه
ــرت  ــرم حض ــى ح ــت فرهنگ ــا معاون ب
عبدالعظيــم حســنى را در كارنامــه اجرائــى 

خــود دارد.
امــام  گذشــته  فعاليت هــاى  عمــده 
جمعــه جديــد همــدان در زمينه هــاى 
ــگاه،  ــوزه و دانش ــس در ح ــى، تدري علم
ــه  ــى در زمين ــاالت و مطالعات ــتن مق نوش
ــوده  حقوقى،سياســى و فقهــى وفلســفى ب

ــت. اس
فعاليت هــاى فرهنگــى زيــادى در همــدان 
ــوان جــوان  ــه عن ــال 87 ب ــته و در س داش
ــدان  ــتان هم ــال فرهنگــى اس منتخــب فع

معرفــى شــده   اســت.
داراى مــدرك  شــعبانى  حجت االســالم 
ــوق و  ــد) حق ــى ارش ــطح 3 (كارشناس س
همچنيــن مــدرك ســطح 4(دكتــرى) فقــه 

و اصــول اســت.

نماينــده ولــى فقيــه در اســتان و امــام 
جمعــه جديــد همــدان معتقــد اســت 
نمازجمعــه بايــد قــرارگاه فرهنگــى اســتان 
دربــاره  كلــى  سياســت هاى  و  باشــد 
ــى  ــتخراج و برنامه هاي ــدان اس ــتان هم اس

ــت. ــده اس ــن ش تدوي
ــا مســائل سياســى  شــعبانى مــى گويــد: ب
جريانــات  و  مــردم  تــوده  اســتان، 
ــى دارم و  ــبى خوب ــنايى نس ــف آش مختل
ــه  ــن اســت ك ــتان اي ــده از اس ــرآورد بن ب
ــا جــوان هــا و  همــدان اســتانى خــوب ب
ظرفيت هــاى خــوب اســت كــه بايــد 
مطالعــه شــود تــا تحوالتــى در ايــن اســتان 

ــورد. ــم بخ رق
ــن  ــى از بهتري ــدان را يك ــتان هم وى اس
ــادات  ــردم، اعتق ــن م اســتانها از نظــر تدي
ــد و  ــى دان ــى م ــنتى و مذهب ــت س و باف
داراى  همــدان  اســتان  اســت:  معتقــد 
روشــنى  بســيار  گذشــته  و  تاريخچــه 
ــيار  ــاى بس ــتان ظرفيت ه ــن اس ــت. اي اس
ــه  ــى ب ــكان دارد گاه ــا ام ــى دارد ام خوب
ــه الزم  ــال شــده باشــد ك آســيب هايى مبت

ــود. ــه ش ــيب ها مطالع ــن آس ــت اي اس

تريبون نمازجمعه در دست جوانان
■ با حكم رهبري،  حجت االسالم شعبانى  نماينده ولى فقيه در همدان شد

طرح نوروزى 
پليس همدان 
آغاز شد
 طــرح نــوروزى پليس راه بــا انجام 
رزمايــش توســط نيروهاى پليــس راه و 
راهور، هــالل احمر، اورژانــس و امداد 
خودرو روز چهارشنبه در همدان آغاز شد.

فرمانده انتظامى اســتان همــدان در آئين 
آغازين طرح نوروزى پليس گفت: استفاده 
از تجهيزات و ابزارهاى الكترونيكى يكى 
از راه كارهاى موثر براى كاهش ســوانح 
رانندگــى در معابر درون و برون شــهرى 

است.
بخشعلى كامرانى صالح اظهار داشت: بهره 
گيرى از تجهيزات الكترونيكى، دوربين ها 
و پايش الكترونيكى مى تواند پليس را در 

ارايه خدمات يارى دهد.
وى اضافه كرد: استفاده از فناورى هاى روز 
عالوه بر شتاب بخشــى بر انجام امورات 
محوله، زمينه ســاز رفع موانع و مشكالت 

پيش رو است.

فرمانده انتظامى اســتان همدان خواســتار 
استفاده از تجهيزات الكترونيكى در بخش 
هاى مختلف شد و بيان كرد: مسئوالن گام 
هاى موثر در حوزه اســتفاده از آى. تى در 
درون و برون شهرى برداشتند با اين وجود 

اين اقدام ها كافى نيست.
بــه گزارش ايرنــا كامرانى صالــح با بيان 
اينكه خدمت رســانى به مردم به ويژه در 
ايام نوروز بسيار با اهميت است يادآورى 
كــرد: رهبــرى فرزانه انقالب نســبت به 
ســوانح رانندگى ابراز نگرانــى كردند و 
خواســتار بهره گيرى از تمامى ظرفيت ها 
و دستاورهاى براى كاهش تصادف شدند.

وى بيان كرد: با توجه به آماده شــدن مردم 
براى سفرهاى نوروزى پليس در كنار ساير 
نهادهاى خدماتى خود را براى ايمن كردن 
راه ها به منظور تردد مسافران و گردشگران 

مهيا كرده است.
فرمانده انتظامى اســتان همدان تاكيد كرد: 
هــر فرد و نهادى بايد هر كار و خدمتى را 
كــه در جلب رضايتمندى مردم اثر دارد را 

انجام دهد.
كامرانى صالح يادآورى كــرد: با توجه به 
تحميل جنگ اقتصادى توســط دشــمن 
شاهد فشار اقتصادى بر روى مردم هستيم 

و در اين شرايط بايد براى خدمات رسانى 
و رضايتمندى مردم تالش كرد.

رئيس پليس راه استان همدان نيز گفت: با 
وجــود افزايش 21 درصدى تردد در جاده 
هاى اين استان اما شــمار متوفيان سوانح 

جاده اى 14 درصد كاهش داشته است.
رضا عزيزى اضافه كرد: در راستاى ارتقاى 
فرهنگ شــد آمدى شــامل آمــوزش در 
مدارس، آموزش به راننــدگان حرفه اى، 
روستاييان، مديران موسسه ها و شركت ها 
ى بار و مسافر 23 هزار و 445 نفر ساعت 

آموزش ارايه شده است.
وى ادامــه داد: در زمينه برخورد با تخلف 
با اســتفاده از تكنولوژى و ســامانه هاى 
هوشمند از قبيل سامانه سپهتن، و افزايش 
دوربين هاى ثابت هوشــمند ثبت تخلف 
جاده اى، كنترل بيشــترى بر روى تخلف 

داشته ايم.
رئيس پليس راه استان همدان بيان كرد: با 
شروع فصل بهار، با توجه به اينكه همدان 
جاذبــه هاى ديدنى و گردشــگرى زيادى 
دارد و كريــدور ارتباطى غــرب به مركز 
كشور محسوب مى شود جاده هاى همدان 
ميزبان شمار زيادى از مسافران خواهد بود.

عزيزى با بيان اينكه مشــكالت ســالهاى 

گذشته احصا و بررســى شده است ادامه 
داد:  در طرح نوروزى امســال 25 پايگاه و 
50 تيم راهدارى، 285 خودروى راهدارى، 
12 دستگاه خودروى گشــت و 516 نفر 

نيرو در استان فعال هستند.
وى اظهــار داشــت: مركــز فوريت هاى 
پزشــكى نيز با 400 نيروى انســانى، 81

دستگاه خودرو آمبوالنس، 56 پايگاه ثابت 
و يك پايــگاه هوايى در طــرح نوروزى 

شركت دارند.
رئيس پليس راه همــدان گفت:  جمعيت 
هالل احمر هم بــا 12 پايگاه ثابت، هفت 
پايــگاه موقت، ســه پايگاه كوهســتان و 
واكنش ســريع، 12 آمبوالنس، 10 دستگاه 
خــودروى نجات و 12 خــودروى كمك 
دارو و يك تيم پروازى در نوروز امســال 

به مردم خدمات ارايه مى دهد.
عزيزى افزود:  امــداد خودرو نيز در طرح 
نــوروزى حضور دارد و بــا 26 خودرو و 
28 نفر آماده خدمات رســانى به مسافران 

هستند.
وى اظهــار داشــت: پليــس راهنمايى و 
رانندگى همــدان با 45 تيم خودرويى، 50
تيم موتــورى و 156 نفر پيــاده در طرح 

نوروزى همكارى دارند.

 رئيس مركز مطالعات و پژوهش هاى 
شوراى شــهر همدان گفت: نگاه بدبينانه 
در حوزه ســرمايه گذارى به توسعه شهر 

همدان آسيب خواهد زد.
به گــزارش مهر، جواد گياه شــناس در 
كميســيون اقتصــاد، ســرمايه گذارى و 
گردشــگرى شوراى شــهر همدان كه با 

محوريت بررســى موانع و مشــكالت 
پروژه ســرمايه گذارى ميدان ميوه و تره 
بار جديد و سايت گنج نامه برگزار شد، 
گفت: امروز سرمايه گذارى، ايثار بزرگى 
است و تعدادى از ســرمايه گذاران دِين 

خود را به مردم ادا كرده اند.
جواد گياه شناس افزود: بايد جايگاه شهر 

همدان را افزايش داد و مشكالت موجود 
را حل و فصل كرد تا ســرمايه گذاران به 

حضور در همدان عالقمند شوند.
وى بــا تأكيــد بر اينكــه بايــد دوباره 
ذهنيت ها را ترميم كنيم تا در فعاليت هاى 
ســرمايه گذارى بازتاب داده شوند، اظهار 
كرد: شــهردارى و شورا بايد كمك دهند 

تا اين فرآيند مسير صحيح را پيش بگيرد 
و با مثبت انديشــى، زمينه ارتقاى شهر را 

فراهم كنيم.
گياه شناس بيان كرد: در صورتى كه نگاه 
بدبينانه در حوزه ســرمايه گذارى داشته 
باشيم، به توسعه شهر آسيب وارد خواهد 

شد.
رئيس شــوراى شهر همدان نيز گفت: به 
منظور حمايت از مباحث سرمايه گذارى 
و گردشــگرى به جد پيگير هستيم و از 
آنجا كه سايت گنجنامه برندى براى شهر 

ما محسوب مى شــود بايد موانع موجود 
كارشناسانه بررسى شــوند تا شاهد رفع 

مشكالت اين مجموعه باشيم.
كامران گردان افــزود: در بحث پاركينگ 
برج زاگرس همدان نيز حق با ســرمايه 
گذار است و از سوى ديگر شهردارى نيز 
با مشكل معارض برخورد كرده اما با تمام 
اين تفاسير مديريت صحيح شهرى همراه 
با ثبات تصميم گيرى ضرورت اين اقدام 
است و بايد بازگشايى معبر 12 مترى اين 

مسير صورت گيرد.

رئيس كميسيون نظارت، بازرسى و امور 
ادارى شوراى شــهر همدان نيز در ادامه 
گفت: در بحث ســرمايه گذارى به طور 
قطع منفعت شــهر و سرمايه گذار مطرح 
است.سيد مســعود عسگريان افزود: بايد 
ســرمايه گذارى شــهر به گونه اى پيش 
برود كه به تناسب سرمايه گذار، مردم هم 
منفعت ببرنــد و در صورتى كه ظرفيت 
اقامت مسافر در شهر همدان اضافه شود، 
سود مردم از منفعت گردشگرى حاصل 

مى شود.

رئيس مركز مطالعات شوراى شهر:

نگاه بدبينانه به توسعه همدان آسيب مى زند
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نماينده مردم نهاوند:
دولت نظاره گر گرانى هاست 

 نماينده مردم نهاوند در مجلس شــوراى اسالمى در جلسه علنى پارلمان، در تذكرى 
شــفاهى خطاب به دولتمردان و اعضاى تيم اقتصادى دولت، گفت: مشــكالت معيشتِى 
امروز، ناشــى از ضعف نظارت است و متأســفانه دولت به جاى نظارت، فقط نظاره گر 

است.
حسن بهرام نيا به گرانى افسارگسيخته مواد غذايى پرمصرف در سبد غذايى مردم اشاره 
كرد و اظهار داشت: از مصاديق آن، رشد 47 درصدى مواد غذايى است و گرانى امروز، 

يك كابوس شــده و رشد سرطانى قيمت ها به مراتب فراتر از نرخ تورم است.

بهــرام نيا اظهار كرد: طبق فرموده آيت اله نورى همدانــى، مردم چقدر بايد صبر كنند تا 
مشكالت معيشتى شان حل شود، پس اگر بى كفايتى وجود دارد، بايد با آن برخورد شود 

و آن ها كه به ناحق پُســت هايى را مصادره كرده اند، بايد عزل شوند.
بهرام نيا با اشــاره به مصوبه اخير شوراى شــهر تهران براى مجوز ساخت و ساز به 62
بــاغ تهران، تصريح كرد: اين اقدام برخالف تذكر رهبر انقالب اســت كه دغدغه حفظ 
باغات و تعادل زيســت  محيطى كالنشهرها را دارند، بنابراين با توجه به اينكه مصوبات 
شــوراها بايد به تأييد نماينده دولت در شهرســتان كه فرماندار است برسد، به دولت و 
وزارت كشور تذكر مى دهم مراقب اقدامات شوراى شهر باشند، در غير اين صورت در 

قبال تخريب باغات مسئول هستند.

خبـر

كتابخانه هاي عمومي از اهميت بسيار بااليي 
برخوردار هستند

 كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: پيشرفت فرهنگي، اقتصادي و 
سياسي جوامع در گروه حمايت از حوزه كتابخواني است.

فرماندار كبودراهنگ در جلسه انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان 
كبودراهنــگ به نقــش كتــاب و كتابخواني در پيشــرفت فرهنگ 
كتابخواني مطالعه و سطح علمي شهرستان  پرداخت و گفت:بايد كليه 
زيرساخت ها منابع و امكانات را در اين زمينه افزايش داد كه موضوع 

باعث ارتقا سرانه مطالعه در جامعه مي شود.
حجت ا... مهدوي افزود: جوامعي موفق هستند كه مسير حركت آنان با 
اطالعات  همراه باشد. كه كتابخانه هاي عمومي منبع اين اطالعات و 
دانش هستند در جامعه اي كه استفاده بيشتر از منابع كتابخانه ها مي شود 

موفقيت و پيشرفت قابل مالحظه اي اتفاق خواهد افتاد.
وي با اشــاره به اهميت برگزاري جلسات انجمن كتابخانه هاي عمومي 
اظهار داشــت: يكي از جلســاتي كه تصميمات خوبي در زمينه توسعه 

فرهنگي جامعه گرفته همين جلسات انجمن كتابخانه هاي عمومي است.

توزيع سبد كاال به نيازمندان كبودراهنگي 
طبق نيات واقف 

 كبودراهنگ- خبرنگار همدان پيام: از محل نيت موقوفه علي محمد 
حداد 26 عدد سبد كاال به ارزش 5 ميليون تومان به افراد نيازمند توسط 

اداره اوقاف و امور خيريه كبودراهنگ اهدا شد.
رئيــس اداره اوقاف و امور خيريه شهرســتان كبودراهنگ با بيان اين 
مطلب افزود: ارزشــيابي هر يك از اين ســبد كاالها مبلغ 177 هزار 
تومان بود كه طبق نيت واقف به نيازمندان روستاي طاسران اهدا شد 
كه اميد دارم آنها با دريافت اين ســبد كاال بتوانند بخشي از مشكالت 
معيشتي زندگيشان را مرتفع كنند.احمد زارعي افزود: اين كاالها شامل 
ماكاروني، ســويا، برنج، روغن، رب، نخــود، لوبيا، عدس، لپه و قند 
مي باشــد. وي در پايان افزود: اداره اوقــاف و امور خيريه طبق نيات 

واقف هر ساله كمك هايي براي افراد نيازمند دارد.

گواهينامه موقت پايان تحصيلى نوشين زارعى فرزند 
محمد به شماره ملي 3733145895  رشته كارشناسى 
معمارى دانشگاه هنر بروجرد مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

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

جهـت عضو در كانال تلگرام نيازمندى  لطفاً كانال تلگرام نيازمندى  لطفاً 
عدد عدد 55 را به شماره  را به شماره 0903515735109035157351 ارسال  نماييد.

پروين سليمى  »
 396 نفر بساط گستر خيابان هاى منتهى 
به ميدان امام خمينى (ره) همدان ساماندهى 
و شناسنامه دارشدند و با راه اندازى بازارچه 
نوروزى ، ســاماندهى دســت فروشان در 

روزبازار اكباتان كليد خورد. 
راه اندازي بازارچه نوروزي با متحدالشكل 
كــردن دست فروشــان و شناســنامه دار 
كردن آنهــا در پيــاده راه روز بازاراكباتان 
و شــب بازار پيــاده راه بوعلي شــروعي 
براي ســاماندهي تخصصي و كارشناسانه 
بساط گستران در سطح شهر همدان است. 
 دست اندركاران مبارزه با تخلفات شهري 
شــهرداري همدان چندي اســت به فكر 
ساماندهي بساط گســتران و رونق زيبايي 
و پاكيزگي ظاهري شهر هستند و چندين 
نوبت نيز اقداماتــي از جمله برنامه ريزي 
براي ســاعات مشخص بســاط گستري 
و ايجــاد دكه هايي با ســايبان در ســطح 
شــهر براي دست فروشــان انجام داده اند 
ولي در روزهاي پاياني ســال 97به نتيجه 
قطعــي و تأثيرگذارتري رســيده اند و آن 
شناســنامه دار كردن دستفروشــان سطح 
شــهر و خيابان هاي مشــرف بــه ميدان 
امام خميني(ره) اســت. بر همين اساس 
دست فروشــان داراي شناســنامه، كارت 
شناسايي و لباس متحدالشكل به دو گروه 
روزانه و شبانه تفكيك شده اند طوري كه 
گروهي از اين كاســبان از ساعت 8 صبح 
الي 8 شــب همه روزه در پياده راه اكباتان 
و گروهي ديگر از 8 الي 12 شب در پياده 
راه بوعلي و اكباتان بساط گستري خواهند 
داشت كه در اين باره مديراداره پيشگيرى 
و رفع تخلفات شــهرى شهردارى همدان 
گفت: روزهاي پاياني ســال تدابير خوبي 
براي دست فروشان انديشيده شده كه اگر 
استقبال مردم از اين طرح رضايت بخش 
باشد طرح روز بازار اكباتان دائمي خواهد 

بود.
مهندس حســين مردانــي در گفت وگوبا 

كــردن  متحدالشــكل  از  همدان پيــام 
دست فروشــان با لباس هــاي فرم، كارت 
شناســايي وشناســنامه داركردن آنها  خبر 
داد و خاطرنشــان كرد: براي ســاماندهي  
بساط گستران در بازار چه نوروزى  مركز 
شهربرنامه هاي كارشناسانه و مديريت شده 
انديشيده ايم بدين شكل كه دستفروشان از 
15 الي 24اسفند  ماه ازساعت 8 صبح تا 8
شــب  در دو الين خيابان اكباتان از مقابل 
مسجد صاحب الزمان شــروع و تا ميدان 

هگمتانه ادامه دارد، مستقر شده اند.
وى اظهار داشــت:  عالوه بر ســاماندهى 
كســبه در بازارچه نــوروزى، نظم دادن 
بساط گســتران خيابان بوعلي را داريم كه 
اين گروه با كارت شناســايى از ساعت 8

الي 12 شــب مجاز به دستفروشى هستند 
و اين گروه نيز به مانند بســاط گســتران  
روز بــازار اكباتــان داراي لبــاس فرم با 
لوگوي شــهرداري با عنوان لوگوو طرح 
بساط گســتران در محل كار خود حضور 

مي يابند.
مديراداره پيشگيرى و رفع تخلفات شهرى 

شــهردارى همدان تأكيد كرد: ساماندهي 
بدين شكل است كه هر بساط گستر داراي 
كارت شناسايي با مزمون مشخصات كامل 
فردي، محل استقرار، ساعات كاري  ، كد 
دستفروشي و لباس فرم است و يونى فرم 
افراد در شــب بازار بوعلي  متفاوت تر از 
دستفروشان روز بازار اكباتان طراحي شده 

است. 
تفاوت رنگ لباس هاي فــرم به اين دليل 
اســت كه گروه شب بازار اجازه بساط در 
طول روز را ندارند و همين طور بالعكس 
كه 396 نفر دســت فروش در اين طرح 
بزرگ ســاماندهي شــده اند و ايام نوروز 

فعاليت خواهند كرد. 
مرداني در ادامه نيز تأكيد كرد: ايام نوروز 
گردشگرى  فضاهاي  در  گســتري  بساط 
و تاريخي مانند تپــه عباس آباد، پياده راه 
امــام خمينــى (ره)، آرامگاه وپيــاده راه 
بوعلي،آرامگاه بابا طاهر ، ميدان شيرسنگي 
ممنوع است و اكيپ هاي گشت شهرداري 
در طول عيد فعال هســتند. كه ازدســت 
فروشــى و دوره گردي در ايــن مكان ها 

جلوگيري خواهند كرد.
وى خاطر نشاان كرد: با همكارى اتحاديه 
ميــوه و تره باركار ســاماند هى بازار چه 
سرگذر، بازار سبزه ميدان و خيابان شهدا 
همچنين جمع  آورى و پاكسازى طحافى 
ها و بســاط هاى خيابان هاى ســر گذر 

درروزهاى پايانى. انجام شده است.
  مديــراداره پيشــگيرى و رفع تخلفات 
با  افــزود:  همدان  شــهردارى  شــهرى 
همــكارى اصناف و شــهروندان وطبق  
كميســيون بنــد(ج)، 19 واحــد صنفى 
متخلف به دليل رعايــت نكردن حقوق 
احكام  اجراى  واحد  توســط  شهروندان 
مديريت پيشگيرى ورفع تخلفات شهرى 

پلمب شده است.  
دست فروشــان نيز از اين طرح اســتقبال 
خوبــي دارنــدو در صحبت هايــي كه با 
همدان پيــام انجــام دادنــد  از مديريت 
كردند  رضايتمنــدى  ابــراز  شــهرداري 
ودرخواستشان اين بود كه دست فروشى  
فقط در يك خيابان تجميع شود و از بساط 
گســترى  در ديگر خيابان هاي منتهى به 

ميدان ممنوع باشد چرا كه اين طرح زمانى 
نتيجه مطلوب مى دهد كه  ســاماندهي به 

صورت دائمي اجرا ومديريت شود.
همشــهريان در حــال خريــد نيز در 
باره مشــكالتى كه اين طرح مى تواند 
باعث رفع آنها شــود  اظهار نظر هايى 
خريد  براى  كه  جوانى  مادر  داشــتند. 
راه  پيــاده  بســاط  محل  به  جــوراب 
اكباتــان آمــده بــود گفــت: افرادى 
مغازه هاي  در  فعاليت  بر  عالوه  هستند 
باالي شــهر در طول روز هم در ديگر 
و  دارنــد  بساط گســتري  خيابان هــا 
درآمدشــان چندين برابر افرادي ثابت 

دستفروشــي اســت كه  اجــراى اين 
طــرح باعث رفع خيلــى از بى نظمى 

ها و بى عدالتى ها  خواهد شــد.
ديگر خواســته اي كــه دستفروشــان از 
دست اندركاران شهرداري داشتند. نظارت 
بود كه باعث مى شــود بســاط گسترى 
در ديگــر خيابان ها به طــور كامل جمع 
شــده و مردم نيز خريدشان را با مديريت 

زمانى انجام دهند.
الزم به ذكر اســت اكثر افــراد كه در اين 
طرح ساماندهي شــده اند و داراي كارت 
شناســايي و پرونده بساط گستري هستند 

جوانند و تحصيالت دانشگاهي دارند.

مديراداره پيشگيرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى همدان:

ساماندهى دست فروشان 
اكباتان كليد خورد 

■ دست فروشان داراي شناسنامه، كارت شناسايي و لباس متحدالشكل به دو گروه روزانه و شبانه تفكيك شدند. 

 رئيس جهاد كشاورزى تويسركان از 
تجهيز 5 هزار و 500 هكتار اراضى و 2
هزار و 500 هكتار از باغات تويسركان 

به آبيارى نوين خبر داد. 
مسعود اكبرى با اشاره به اينكه در سال 
زراعى جارى در ســطح 750 هكتار از 
مزارع تويســركان چغندر كشــت شد 
اظهار كرد: بيش از 50 هزار تن چغندر 
قند با عيار باال توسط كشاورزان توليد و 

برداشت شد.
وى در گفت وگو با فارس  درآمد ميزان 
چغندر قند توليد شــده در تويسركان را 
18 ميليــارد تومان اعــالم كرد و گفت: 

چغنــدر قند توليد شــده بــه ازاى هر 
كيلــو 310 تومان به صــورت تضمينى 
از كشاورزان خريدارى شد و كل بهاى 
چغنــدر توليدى به صــورت نقدى به 

كشاورزان پرداخت شده است.
رئيس جهاد كشاورزى تويسركان با بيان 
اينكه كشــت چغندر در رده كشت هاى 
نياز آبى متوسط به باالست كه توصيه به 
توسعه اين محصول نمى كنيم افزود: اما 
كشت اين محصول به خاطر اين است 
كه اغلب زمين هاى زراعى تويســركان 
مجهز به سيســتم آبيارى نوين هست و 
بهره ورى از آب را طى سال هاى گذشته 

افزايش داديم.
وى بــا تاكيد بر اينكــه در حال حاضر 
نيز جهاد كشــاورزى آمادگــى دارد با 
يارانه  باالى 85 درصد نسبت به آبيارى 
كم فشــار و تحت فشــار براى مزارع و 
باغات شهرستان اقدام كند، از باغداران 
و كشاورزان براى استفاده از اين مزيت و 

فرصت ايجاد شده دعوت كرد.
اكبرى در خصوص فروش اين محصول 
يادآور شد: باالى 90 درصد از محصول 
چغندر قند نياز كارخانجات در ســطح 
اســتان را تأمين كرده و مابقى به ساير 
كارخانجات كشور تحويل داده مى شود.

وى از تجهيــز حدود 5 هــزار و 500
هكتــار از اراضى شهرســتان به آبيارى 
تحت فشار خبر داد و اظهار كرد: 2 هزار 
و 500 هكتار از باغات شهرستان نيز زير 
پوشش آبيارى كم فشار يا «لوله گذارى» 

رفته است.
رئيــس جهاد كشــاورزى تويســركان 
تصريح كــرد: برنامه تجهيــز مزارع و 
باغــات به آبيارى تحت فشــار به طور 
مداوم و بــدون وقفه از طــرف جهاد 
كشــاورزى در حــال انجام اســت و 
اعتبارات قابل توجهى نيز توسط دولت 

به اين موضوع اختصاص پيدا مى كند.

تجهيز 8 هزار هكتار از مزارع و باغات تويسركان 
به آبيارى نوين 

فعاليت 
4 داروخانه 
شبانه روزى 
در مالير 
 مديــر شــبكه بهداشــت و درمان 
شهرســتان ماليــر از فعاليــت چهــار 
داروخانه شــبانه روزى در اين شهرستان 

طى نوروز خبر داد.
محسن تركاشــوند با اشاره به روزهاى 
پايانى سال و تمهيدات  شبكه بهداشت 
و درمان مالير در  ايام نوروز براى ارائه 

خدمات بــه مردم اظهار كــرد: يكى از 
مهمترين برنامه هاى ما نظارت بهداشتى 
بر مراكز مختلف با همكارى ساير نهادها 

در بازديدهاى مشترك است.
وى در گفت وگــو بــا  فارس بــا بيان 
اينكه در اين راســتا بازديدهاى مشترك 
با حضور كارشناســان مركز بهداشت از 
اسفندماه شروع شده و تا 15 فروردين ماه 
ادامه دارد گفــت: با هر نوع تخلف غير 

بهداشتى به شدت برخورد مى شود.
مدير شــبكه بهداشــت و درمان مالير 
اضافــه كــرد: اكيپ هاى نــوروزى  از 
مراكز مختلف شــامل مراكز بين راهى، 
رســتوران ها، تاالرها، مراكز عرضه مواد 
غذايى و... بازديد مستمر خواهند داشت.

وى بــا بيان اينكه مراكز بيمارســتانى و 
درمانگاهى شهرى و روستايى، اورژانس، 
پايگاه هاى بهداشتى امكانات و تجهيزات 
الزم به صورت شــبانهروزى براى ارائه 
خدمــات به مردم و مســافران نوروزى 
فعال هســتند افزود: بيمارستان هاى امام 
فخريه  عمومى  درمانگاه  و  حســين(ع) 
نيز به صورت شــبانه روزى به مراجعان 

خدمات ارائه مى كنند.
تركاشــوند تصريح كــرد: درمانگاه هاى 
روســتاهاى على آباد دمق، حســين آباد 
ناظم، انوج و در شــهرهاى اسالم شهر 
آقگل، جوكار، زنگنه، سامن و ازندريان 
از صبح تا ظهر آمــاده ارائه خدمات به 

مراجعان هستند.

خيابان  درمانگاه  كرد:  خاطرنشــان  وى 
بروجــرد صبــح تــا ظهــر و كلينيك 
دندانپزشكى ســينا نيز در ايام تعطيالت 

به مراجعين خدمات ارائه خواهند كرد.
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خبـر

شمخانى:
برخى در منطقه، پروژه مشكوك هسته اى را 

پيگيرى مى كنند
 برخى ها با صرف دالرهاى نفتى اجراى پروژه هاى مشكوك هسته 
اى را در دســتور كار قــرار داده اند و اين اقدامات مى تواند منطقه و 
حتى جهان را با خطر و بحرانى بدتر از تهديد تروريست هاى تكفيرى 

و داعش مواجه كند.
دبير شــوراى عالى امنيّت مّلى ضمن هشدار به بعضى از كشورهاى 
منطقه، گفت: بدون شــك شــكل گيرى تهديدهاى جديدى از اين 
دست ما را ناگزير خواهد كرد كه بر اساس ماهيت و جغرافياى جديد 
تهديدها، راهبرد خود را تنظيم و نيازهاى كشور و نيروهاى مسلح را 

در چهارچوب آن پيش بينى و اجرا كنيم.
به گزارش ايرنا ،على شــمخانى افزود: تمام تحرك هاى بيگانگان و 
برخى كشورهاى شرور در منطقه غرب آسيا به ويژه اقدامات غيرعادى 
برخى كشورهاى منطقه كه سابقه سياه آنان در حمايت از جريان هاى 

تروريستى اثبات شده است را تحت رصد دائمى داريم.
وى بيان كرد: منشــاء اصلى قدرت جمهورى اســالمى ايران فرهنگ 
مقاومت و شــهادت اســت و از اين رو مبانى و مظاهر اين فرهنگ 
نورانــى بيش از هــر موضوع ديگرى در معــرض تهاجم و تخريب 

دشمنان قرار دارد.
دبير شــوراى عالى امنيّت مّلى جنگ اقتصادى و روانى دشمن كه با 
شدت و گســتردگى بى سابقه در جريان است را ابزارى براى دلسرد 
كردن جامعه از تداوم مقاومت و پذيرش مســير تسليم و ذلت عنوان 
كرد و افزود: پيروزى بدون مقاومت و تالش حاصل نمى شــود و با 
برنامه ريزى هاى صورت گرفته و تفكر انقالبى، ســال 98 را ســال 

مايوس سازى دشمن قرار مى دهيم.
شــمخانى افزود: سال 98 سال استمرار تفكر انقالبى در داخل و بروز 

و جلوه آن در مواجهه پيروزمندانه با دشمنان خارجى خواهد بود.

تحول در دادسراها در چند ماه آينده
 دادستان كل كشور گفت: در چند ماه آينده تحوالتى در دادسراها 

خواهيم داشت و براى ضابطان نيز برنامه هايى داريم.
به گزارش ايسنا، حجت االسالم والمسلمين محمدجعفر منتظرى در 
همايش فرماندهان، روســا و مديران فرماندهى انتظامى تهران بزرگ 
گفت: با مديريت جديد دستگاه قضايى بناست تحوالت حساب شده 
و منطقى داشــته باشيم و دادستانى كل از مدت ها قبل مطالعاتى را در 
خصوص تحول حوزه دادسراها آغاز كرده است كه تقديم قوه قضائيه 

خواهيم كرد.
وى به اهميت موضوع دفاع از حقوق عامه و احياء حقوق عامه اشاره 
كرد و افزود: چند ســال اســت روى اين موضوع متمركز شده ايم و 
سال ها اين امر مغفول مانده بود و از زمانى كه موضوع احياى حقوق 
عامه را مطرح كرديم متوجه شــديم كه در حوزه اجرا با مشــكالتى 

مواجه هستيم.
دادستان كل كشور ادامه داد: بر همين اساس دستورالعملى نسبتا جامع 
در دوران رئيس پيشــين قوه قضائيه تهيه شــد و قطعــا هنوز نياز به 

بازنگرى و اصالح دارد.
منتظرى گفت: بايد در حوزه احقاق حقوق عامه ورود جدى داشــته 
باشــيم و در اين بخش بدون حمايت و همكارى دستگاه ها و نيروى 

انتظامى راه به جايى نخواهيم برد.
وى افزود: انتظارم از نيروى انتظامى اين است كه روز به روز بر دانش 
خود بيفزايند و بايد هم قضات و هم كاركنان نيروى انتظامى با قوانين 
جديد آشنايى كامل پيدا كنند و به ويژه در حوزه كالنترى ها بايد سطح 
دانش قضايى و حقوقى و كرامت بخشيدن به ارباب رجوع و متهمان 

ارتقا پيدا كند.
دادستان كل كشور گفت: امسال بخش عمده اى از كارت هاى ضابطين 
ناجا را صادر كرده ايم و امضاى دادستان ها در ذيل اين كارت هاست.
منتظرى با اشــاره به جايگاه امنيت در هر جامعه و كشــورى افزود: 
امنيت در جامعه حكم اكسيژن براى بدن انسان را دارد و از بزرگترين 
نعمت هاى خداوند به بشريت است و زمانى كه هيچ تهديدى آرامش 

فرد را در جامعه برهم نزند آن زمان امنيت كامل برقرار شده است.
وى امنيت را بســتر و زمينه ساز همه پيشرفت هاى اقتصادى و علمى 

خواند و به جايگاه نيروى انتظامى در برقرارى امنيت اشاره كرد.
منتظرى گفت: من به عنوان كســى كه جايگاه مدعى العمومى را دارم 
از تالش نيروى انتظامى براى ايجاد امنيت براى شــهروندان قدردانى 
مى كنم و مسئوالن ناجا در مسيرى حركت مى كنند كه پرچم حركتشان 
به دســت مجتهدى عادل و حكيمى توانمند اســت كه نمونه اش در 

دنيا وجود ندارد.
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ايرادات شوراى نگهبان به بودجه 98 
همچنان باقى است

 ايرادات اين شورا به اليحه بودجه سال 1398 كل كشور همچنان باقى است.
عباسعلى كدخدايى سخنگوى شــوراى نگهبان در توييتى نوشت:: نظر نهايى 
شــوراى نگهبان در خصوص بودجه 1398 ديروز براى مجلس ارســال شد و 

هنوز برخى از ايرادات باقى مانده است.
به گزارش ايرنا ،بر اساس اين گزارش، در نامه شوراى نگهبان به مجلس بارديگر 
ســه ايراد به اليحه بودجه ســال 98 كل كشور گرفته شده است، ايراد نخست 
مربوط به جز 4 بند الحاقى 2 تبصره 4 مربوط به بازپرداخت تسهيالت برداشت 
شده از صندوق توسعه ملى در سال 97 است.ايراد دوم به تبصره 16 اين مصوبه 
در خصوص تبعيض ناروا در بانك هاى خصوصى و ايراد ســوم در تبصره 18

درمورد عدم تاييد اساس نامه صندوق مذكور در شوراى نگهبان است.

افزايش 20 درصدى حقوق كاركنان 
در ضريب ريالى اعمال مى شود

 اگر  اين افزايش را به صورت ضريب نبينيم و ضريب 20 درصد نباشد، به 
همان ميزانى كه كم مى شود، همه كاركنان متضرر خواهند شد.

بــه گزارش ايرنا، معاون رئيس جمهورى اظهار كــرد: با عنايت به اينكه 
تبصره ذيل ماده 64 قانون مديريت خدمات كشــورى كه در مجموع 20
درصد هســت، خود اين ماده داللت بر اين دارد كه هر نوع افزايشى كه 
براى پايه حقوق و ســالهاى پس اعمال خواهد شــد، به صورت ضريب 

شود. مى  تعيين  ريالى 
محمدباقر نوبخت افزود: خوشــبختانه همانطور كه رئيس مجلس نيز بيان كرد: 
آنچه به عنوان 400 هزار تومان به صورت پايه به حقوق همه اضافه خواهد شد، 

آن را نيز به صورت ضريب اعمال كنيم.

پاسخى محكم به اقدام عليه
 كشتيرانى ايران مى دهيم

 اين اقدام نا امنى بين المللى تلقى مى شود و ما آن را محكم پاسخ مى دهيم.
وزير دفاع و پشــتيبانى نيروهاى مسلح جمهورى اسالمى ايران گفت: قطعا اگر 
چنين قصدى داشته باشند اين موضوع به عنوان يك ناامنى بين المللى و راهزنى 

تلقى خواهد شد.
به گزارش ايرنا،امير حاتمى افزود: جمهورى اســالمى ايــران توان الزم براى 
برخورد با اين موضوع را دارد  و به آن پاســخ خواهد داد و جامعه بين الملل 

آن را نمى پذيرد.
وى گفت: نيروهاى مسلح جمهورى اسالمى ايران قطعا امنيت خطوط كشتيرانى 
و امنيــت آب راه هــاى بين المللى را براى خود و تمام كســانى كه در حوزه 

مسئوليت امينى ما حركت مى كنند، با اقتدار تامين خواهند كرد.

ظرفيت هاى زيادى براى توسعه روابط 
بين ايران و عراق وجود دارد

 ظرفيت هاى بسيار زيادى براى توسعه روابط ميان ايران و عراق به 
خصوص در حوزه هاى اقتصادى وجــود دارد والبته روابط تجارى و 

اقتصادى بايد متقابل و نه يك جانبه باشد.
به گزارش ايسنا،على نجفى خوشرودى سخنگوى كميسيون امنيت ملى 
و سياســت خارجى مجلس شوراى اسالمى گفت: ظرفيت هاى بسيار 
زيادى براى توســعه روابط ميان ايران و عراق در حوزه هاى اقتصادى، 
منطقه اى، گردشــگرى و تبادل زوار وجود دارد. ايران در كنار دولت و 
ملت عراق با تروريسم مبارزه كرد. امروز هم عراقى ها تاكيد كردند كه 

در كنار ايران براى مقابله با تحريم ها هستند.

مجلس ايرادات شوراى نگهبان به بودجه را 
به مجمع تشخيص ارجاع داد

 ايرادات شوراى نگهبان از سوى مجلس شوراى اسالمى به مجمع 
تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد.

گفت:  اســالمى  شــوراى  مجلس  رئيســه  هيــات  ســخنگوى 
نماينــدگان مجلس در راى گيــرى اعالم كردند در صورتى كه 
98 كل  شــوراى نگهبان بار ديگر ايرادى به اليحه بودجه سال 
كشــور بگيرد اين ايــرادات به مجمع تشــخيص مصلحت نظام 

شود. ارجاع 
بــه گزارش ايرنا، بهروز نعمتى اظهار داشــت: اين ايرادات از ســوى 
مجلس شوراى اسالمى به مجمع تشخيصى مصلحت نظام ارجاع شد و 

قرار است در جلسات اين مجمع بررسى شود.

ايجاد نهادى جديد در وزارت خزانه دارى 
آمريكا با موضوع ايران

ــات  ــه امكان ــكا در جلســه كميت ــه دارى آمري ــر خزان ــاون وزي  مع
مالــى مجلــس نماينــدگان ايــن كشــور، از ايجــاد يــك نهــاد جديــد 

ــران خبــر داد. ــا موضــوع اي تحــت نظــارت وى ب
ــا ، ســيگال مندلكــر هــدف از تشــكيل ايــن نهــاد  ــه گــزارش ايرن ب
ــاى  ــن راه ه ــران را يافت ــى اي ــور مال ــى ام ــد ادغام ــه واح ــوم ب موس
جديــد بــراى اقــدام عليــه ايــران و بازيگــران تحــت حمايــت ايــن 

ــور دانســت. كش
وى هــدف از تشــكيل آن هــا را گــرد هــم آوردن كارشناســان بخــش 
ــرى  ــان از بكارگي ــول اطمين ــراى حص ــم ب ــى و تروريس ــور مال ام
ــه  ــتيابى ب ــراى دس ــترس، ب ــاى در دس ــا و امتيازه ــح ابزاره صحي

ــت. ــردى دانس ــى و راهب ــداف تاكتيك اه
ايــران، روســيه، كــره شــمالى، داعــش، ارزهــاى مجــازى و فســاد و 
حقــوق بشــر، موضــوع فعاليــت هــر يــك از واحد هــاى يــاد شــده 

اســت.

 پيوندهاى گســترده فرهنگى و مذهبى 
ميان ملت هاى ايران و عراق با ريشــه هاى 
مشــترك تاريخى و تمدنى بسترساز شكل 
گيــرى الگويى براى حســن همجوارى در 

خاورميانه است.
تقويت مناســبات سياســى و ديپلماتيك، 
مقابله با چالش هاى مشــترك امنيتى و در 
نهايت گســترش همكارى هــاى اقتصادى 
جهت دستيابى به تجارت 20 ميليارد دالرى 
مهمترين محورهايى اســت كه در سفر سه 
روزه حسن روحانى به عراق و رايزنى هاى 
وى با مقامات بغداد مورد توجه قرار گرفت.

به گزارش ايرنا، بخش ديگر اين ســفر كه 
از ديد ناظران بســيار حائز اهميت به شمار 
مى آيد، ديدار روحانى با آيت ا... ســيدعلى 
سيســتانى بود كه در بيــت مرجعيت عالى 

عراق صورت گرفت.
روحانى اولين رئيس جمهورى ايران است 
كه با آيت ا... سيستانى ديدار كرده و همين 
موضوع طى روزهاى اخير از ابعاد و زواياى 
مختلف سياســى مورد تحليــل و واكاوى 

صاحبنظران و رسانه ها قرار گرفته است.
نكته مهمى كه در اين ديدار و نيز در مجموع 
ســفر رئيس جمهورى به عراق زير ســايه 
مسائل سياسى و اقتصادى كمتر مورد توجه 
قــرار گرفته، بســترهاى فرهنگى، تاريخى، 
مذهبى و نيــز هويتى و تمدنى اســت كه 
موجب شــده در شرايطى متعادل دو كشور 
به ســوى يك همگرايى كم سابقه در منطقه 

حركت كنند.
تــا پيش از روى كار آمــدن دولت منتخب 
مردم عــراق و در ادوار زمامدارى حاكمان 
اســتبدادى بــه خصوص بعثى هــا، هرگز 
شرايط عادى براى شــكل گيرى مناسباتى 
ســازنده بين ايران و عراق به وجود نيامد. 
از آن سو، قرار گرفتن خاورميانه در كشاكش 
قطب بندى هاى شرقى غربى سايه سنگين 
اختالفــات و رقابــت هاى سياســى را بر 
پيوندهاى عميق مذهبى، تاريخى و فرهنگى 

مستولى مى ساخت.
نتيجه اين اوضاع، تنش هاى چندساله ميان 
ايران و عراق در سال هاى پيش از انقالب و 
سپس جنگ هشت ساله ميان دو كشور بود 
كه به واسطه برنامه هاى بلندپروازانه صدام 
حسين و پشــتيبانى و تحريك قدرت هاى 
جهانى و نيــز طيفى از دولت هاى عربى به 

وقوع پيوست.
با گذر از آن سال ها و حاكميت دولت هاى 

مردم ســاالر در تهران و بغــداد، پيوندهاى 
يادشــده مجال بروز و ظهور يافته اســت. 
ديــدار روحانى با آيت ا... سيســتانى نمود 
يكى از اصلى ترين قرابت هاى دو كشــور 
همسايه اســت؛ اكثريت شيعيانى كه در دو 
سوى مرزها آيينى مشترك دارند اما در برهه 
هايى چون ايام عــزادارى محرم و به ويژه 
اربعين مرزهاى سياسى معنايى ديگرگون مى 
يابد. در اين ميان، مرجعيت شيعى ساختار و 
بنيانى مهم و مشترك در جامعه هر دو كشور 

به شمار مى آيد.
ايران و عراق از نظر تاريخى به هم متصلند. 
بســيارى از نمادهاى تاريخ و تمدنى ايرانى 
قبل از اسالم در خاك كشور عراق قرار دارد 
و وجود بنايى چون طاق كســرى در شهر 
مدائن كه زمانى تيسفون پايتخت زمستانى و 
غربى سلسله اشكانيان بود، عمق اين ارتباط 
تاريخى را نشــان مى دهد. ايران و عراق در 
دوره پس از ظهور اســالم نيز در چارچوب 
تمدن اســالمى ارتباطــات تاريخى خود را 

استمرار دادند.
نتيجه ايــن ارتباطات، آيين ها و مولفه هاى 
مشترك فرهنگى اســت كه همچنان در دو 
جامعه ايران و عراق به چشــم مى خورد از 
جمله اينكه عراق در زمره يكى از كشورهاى 

جغرافياى نوروز به حساب مى آيد.
زبان فارســى را مى توان از ديگر پيوندهاى 
مشــترك دو كشــور دانســت. عــالوه بر 
ارتباطات تاريخى و تمدنى ايرانيان با ساكنان 

اقليم كردســتان عراق، زبان فارسى در ميان 
عرب هاى شــيعه و سنى عراق زبانى غريبه 
نيست. مجموع اين شرايط سبب شده تا از 
روســاى جمهورى عراق تا بسيارى از افراد 
كوچه و بازار قادر به تكلم زبان فارسى بوده 

يا دست كم با آن آشنايى داشته باشند.
ــع  ــاى مشــترك جوام از ديگــر ويژگــى ه
ايــران و عــراق حضــور گــروه هــاى قومــى 
ــه  ــان ك ــت. همچن ــدد اس ــى متع و مذهب
ــوچ،  ــارس، آذرى، بل ــى ف ــه ايران در جامع
عــرب و ُكــرد و ... شــيعه يــا ســنى، ارمنى، 
كليمــى، مســيحى و زرتشــتى در كنــار هــم 
ــى تاريخــى دســت  ــه همزيســتى و قوام ب
يافتــه انــد، عــراق نيــز داراى اقليــت هــاى 
صائبــى  و  يزيــدى  آشــورى،  يهــودى، 
اســت و در كنــار اكثريــت عــرب، ُكردهــا 
و تركمــن هــا نيــز در جامعــه عــراق 
حضــور دارنــد؛ حضــورى كــه طــى دهــه 
ــه خاطــر سياســت هــاى  هــاى گذشــته ب
قومــى- نــژادى رژيــم هــاى اســتبدادى در 
ــه وجــود آورد  ــى را ب ــداد شــكاف هاي بغ
امــا اكنــون جامعــه عــراق مــى كوشــد بــه 

ــردارد. ــم گام ب ــق و تفاه ــوى تواف س
بر بســتر اين ارتباطات گســترده و ريشه 
دار، مســئوالن دو كشور كوشيده اند روابط 
فرهنگى ايران و عراق را توســعه و تعميق 
بخشــند از جمله پس از يادداشــت تفاهم 
فرهنگى دو كشور در ســال 92، در حوزه 
هايى چون آموزش زبان فارســى، ســينما، 

صنايع دســتى، هنرهاى تجســمى شــاهد 
همكارى و رخدادهاى مشــترك بســيارى 

بوده ايم.
در ســفر اخير هم هرچند بيشــتر تمركز بر 
همكارى هاى اقتصادى بود اما توافق براى 
رايگان شدن ويزاى زيارتى و توريستى براى 
ايرانيــان، رخدادى مهم از نظــر ارتباطات 

فرهنگى به شمار مى آيد.
با توجه به اين پشتوانه هاى فرهنگى است 
كه مى توان سخنان روحانى را در ديدار روز 
دوشنبه با .برهم صالح. همتاى عراقى وى با 

ديدى عميقتر نگريست.
رئيس جمهورى بــا يادآورى اين كه روابط 
دولت هاى ايران و عراق ريشه هاى قلبى در 
تاريخ و فرهنگ مشترك دو ملت دارد، اظهار 
داشت: مناسبات و همكارى نزديك تهران. 

بغداد خواسته مشترك ملت هاى ما است.
روحانى همچنين در نشست خبرى مشترك 
با صالح اظهار داشــت :احساس ما در عراق 
مانند احساس بودن در وطن  خودمان است 
و روابط بين دو ملت مربوط به هزاران سال 
مى  شود و اين روابط چيزى نيست كه بتوان 
از آن فاصلــه گرفت و همواره عالقه منديم 

اين روابط مستحكم  تر شود.
وى همچنين با منتخبان جامعه عراق، شيوخ 
قبايل و عشــاير و نيز برخى رهبران مذهبى 
اين كشور طى اين سه روز ديدار كرد كه اين 
ديدارها خود تصويرگر ارتباطات گسترده و 

عميق ميان دو كشور بود.

ايران و عراق
 مناسباتى با پشتوانه كم نظير فرهنگى

 پيام سفر رئيس جمهور به عراق براى 
كشــورهاى رقيب در منطقه اين است كه 
روابط ايران و عراق در باالترين ســطح و 
بهترين وضعيت قرار دارد و روابط اين دو 

كشور داراى روابط عميقى است.
يك عضو كميســيون حقوقــى و قضايى 
بيش ترين  تقريبــا  عــراق  گفت:  مجلس 
پيوندهــاى تاريخى، مذهبــى و فرهنگى 
را بــا ايــران دارد و با توجــه به مباحث 

امنيتى منطقه و شــرايط خاصى كه درباره 
تحريم هــاى آمريكا وجــود دارد، احيا و 
گســترش اين پيوندها و ارتباط بين ايران 
و عراق مى تواند به هر دو كشــور كمك 
كند، چرا كه عراق هم آسيب پذيرى هايى 
همانند داعش در چند ســال اخير داشته 
و هنوز هــم در برابر بعضــى از گروه ها 
آسيب پذير اســت و ايران بعنوان يكى از 
كشورهاى همسايه، نقش كليدى در حفظ 

تماميت ارضى و امنيــت عراق ايفا كرده 
است.

به گزارش ايسنا،جليل رحيمى جهان آبادى 
اظهار كرد: بنابراين پيوندهاى دو كشــور 
مى تواند آثار مثبــت فراوانى براى هر دو 
طرف داشته باشــد، عراقى ها مى توانند از 
قدرت نفوذ، توانايى هاى اقتصادى و فنى 
ايران استفاده كنند و متقابال ايران مى تواند 
از طريق عراق بخشــى از نيازهاى داخلى 

خود را تامين كرده و بخشى از مشكالت 
مربــوط به تحريم هــاى آمريكا را كاهش 

دهد.
وى عنــوان كــرد: ســفر رئيــس جمهــور 
ــادى از  ــش زي ــد بخ ــراق مى توان ــه ع ب
ــد  ــالش مى كنن ــه ت ــا را ك ــن توطئه ه اي
ــار  ــراق را دچ ــران و ع ــن اي ــط بي رواب
مشــكل كننــد، خنثــى و روابــط بيــن دو 

ــد. كشــور را گســترش ده

سفر روحانى به عراق توطئه هاى احتمالى 
ميان روابط دو كشور را خنثى مى كند

دولت با اصالحات 
تغييرات 
تقسيماتى در 12 
استان موافقت كرد

 هيــات وزيــران بــا تغييــر و اصالحــات 
فــارس،  هــاى  اســتان  در  تقســيماتى 
ــى،  ــتان، آذربايجــان غرب ــان، خوزس اصفه
ــل، بوشــهر، سيســتان و بلوچســتان،  اردبي
و  مركــزى  مازنــدران،  لرســتان،  قــم، 

ــرد. ــت ك ــزگان موافق هرم
به گزارش ايرنا ، جلسه ديروز هيات وزيران 
به رياست اســحاق جهانگيرى معاون اول 

رئيس جمهورى برگزار شد.
در اين جلسه ايجاد ســه بخش، تبديل دو 
روســتا به شهر و تغيير نام 12 روستا، چهار 
بخش، پنج شــهر و يك شهرستان در استان 
هاى فارس، اصفهان، خوزستان، آذربايجان 
غربى، اردبيل، بوشهر، سيستان و بلوچستان، 
قم، لرستان، مازندران، مركزى و هرمزگان به 

تصويب هيات وزيران رسيد.
 موافقت دولت با افزايش سرمايه 

بانك توسعه صادرات ايران
بــا تصويب هيــات دولت، ســرمايه بانك 
توســعه صادرات ايران به ميزان سه هزار و 

200 ميليارد ريال افزايش يافت.
توجــه  بــا  وزيــران  هيــات  همچنيــن 
ــالمى  ــورى اس ــت جمه ــل دول ــه تماي ب
ايــران و دولــت جمهــورى مجارســتان بــه 

همــكارى در زمينــه حفــظ نباتــات و مهار 
ــرآورده  ــان و ف ــه گياه ــوط ب ــات مرب آف
ــرى از  ــرل و جلوگي ــى و كنت ــاى گياه ه
ورود و انتشــار آنهــا در كشــورهاى خــود 

بــا صــدور مجــوز بــراى امضــاى موقــت 
موافقــت نامــه همــكارى در زمينــه حفــظ 
نباتــات و قرنطينــه گياهــى بيــن دو كشــور 

ــرد. ــت ك موافق

ايران وجهان در هفته اي كه گذشت
مهدى آقايانى »

 در ســتون "رويــداد هفته"تالش خواهيم كــرد اخبار مهم حوزه 
سياســى و بين الملل را در هفته اى كه گذشــت به صورت مختصر 

بررسى كنيم. ماحصل اين اخبار را در ادامه مى خوانيد. 
 پنتاگون نسبت به خريد اس400 از روسيه هشدار داد

در اين هفته سخنگوى وزارت دفاع آمريكا،در گفت و گو با خبرنگاران 
گفت: اگر تركيه ســامانه دفاعى اس 400 را از روسيه خريدارى كند 
عواقب خطرناكى در ســطح نظامى در انتظارش خواهد بود،او منظور 
از عواقب خطرناك را تحويل ندادن هواپيماى f 35 و سيستم موشكى 
پاتريوت،اعالم كرد.در همين راستا،وزير دفاع تركيه ،خريد اين سامانه 
را يك ضرورت بــراى دفاع از ملتش توصيف كرد و عنوان نمود كه 
پس از ســامانه اس 400،به دنبال خريد ســامانه اس 500 از روسيه 

هستيم. 
 بوتفليقه از نامزدي در انتخابات انصراف داد 

مردم الجزاير به علت نامزدي مجدد بوتفليقه، رئيس جمهور 81 ساله 
اين كشور دســت به تظاهرات و اعتصاب زدند علت اين اعتراضات 
نامزدي مجدد بوتفليقه براي پنجمين بار اســت با توجه به اين مسائل 
،ســرانجام رئيس جمهور الجزاير به علت تداوم اعتراضات گسترده 

مردمي از نامزدي در انتخابات رياست جمهوري انصراف داد.
 حسن روحاني به عراق رفت

حسن روحاني رئيس جمهوري اسالمي ايران، دوشنبه 20 اسفند وارد 
عراق شــد و در صدر يك هيأت عالي رتبه سياسي و اقتصادي مورد 
اســتقبال برهم صالح رئيس جمهوري عراق قرار گرفت در اين ديدار 
پنج ســند و يادداشت همكاري در زمينه هاي، صنعت و معدن، تفاهم 
احداث پروژه راه آهن بصره، شــلمچه و تفاهم همكاري در زمينه هاي 
سالمت و نفت به امضاء رسيد همچنين با توافق ايران و عراق رواديد 
براي گردشــگران هر دو كشور، رايگان شــد. در اين ارتباط روزنامه 
نيويورك تايمز در گزارشــي آورده اســت، ايران در حيات سياسي و 
نظامــي، عراق حضور پيــدا كرده و اكنون به دنبــال تقويت، حضور 
اقتصادي و فرهنگي خود در عراق است اما آمريكا هيچ حضوري در 

عراق ندارد و تنها يك حضور نظامي دارد.
 حجت االسالم سيدابراهيم رئيسي، رئيس قوه قضائيه 

شد
 حضرت آيت ا... خامنه اي در حكمي حجت االسالم و المسلمين آقاي 
سيدابراهيم رئيسي را به رياست قوه قضائيه منصوب كردند. همچنين 
ايشان در ششمين اجالس رســمي مجلس خبرگان رهبري با كسب 

اكثريت آرا به عنوان نايب رئيس اول مجلس خبرگان انتخاب شد.
 مجمع ملي ونزوئال وضعيت هشدار اعالم كرد

قطعي برق در ونزوئال وارد چندمين روز خود شــده اســت مادورو 
رئيس جمهور ونزوئال اعالم كرد كه علت قطعي برق در اين كشور به 
خاطر حمالت سايبري از طرف هكرهاي آمريكايي ميباشد. اين قطعي 
برق ضربه شديد به زيرساخت هاي مهم اين كشور از جمله، آبرساني، 
ذخيره مواد غذايي، خدمات درماني زده است به ويژه اين كه صادرات 

نفت ونزوئال به خاطر قطعي برق تقريباً فلج شده است.
همچنين خوان گوآيــدور رئيس جمهور خود خوانــده ونزوئال كه 
رهبري قوه مقننه ونزوئال را نيز بر عهده دارد از مجلس درخواســت 
كرد تا به خاطر نابســاماني اوضاع برق كشور وضعيت هشدار اعالم 
كنند كه به دنبال آن با موافقت مجلس روبه رو شد. شرايط هشدار، اين 
اجازه را به او ميدهد تا از جوامع و سازمان هاي بين المللي درخواست 

كمك فوري كند.
 برگزيت براي دومين بار از طرف پارلمان بريتانيا رد شد

به نقل از راشا تودي اعضاي پارلمان انگليس براي دومين بار به طرح 
پيشنهادي ترزا مي ،نخست وزير اين كشور رأي منفي دادند، در واقع 
برگزيت عبارت كوتاه شــده خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا اســت و 
مذاكرات برگزيت همكاري اتحاديه اروپا جهت خروج يك عضو از 
اين نهاد را بررســي مي كند. مجلس عوام انگليس پيش از اين يكبار 
ديگر طرح برگزيت را رد كرده بود در اين ارتباط جرمي كوربين رهبر 
حزب كارگر انگليس در جريان اين رأي گيري گفت كه برگزيت مرده 

و بايد به توافقي برسيم كه امكان مذاكره در آن وجود داشته باشد.
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مدرسه بايد خود را با نيازهاى روز دانش آموزان 
تطبيق دهد

 مدير پروژه برنامه ويژه مدارس گفت: مدرســه بايد خود را با نيازهاى روز دانش 
آموزان تطبيق دهد.به گزارش فرارو، محمود امانى طهرانى افزود: طرح بوم (برنامه ويژه 
مدرســه) بر اساس رويكرد فرهنگى تربيتى و با تأكيد بر آموزش هاى مهارت محور و 

بسط گستره فعاليت هاى پرورشى در سطح مدارس ابتدايى اجرا مى شود.
وى ادامه داد: در طرح بوم با اعتماد به صالحيت و توان مدرســه، مجوز برنامه ريزى 
درسى، اجرا و ارزشيابى حجم معينى از زمان رسمى آموزش با رعايت چهارچوب هاى 
مقرر به مدرســه واگذار مى شــود.امانى طهرانى افزود: با اجراى برنامه ويژه مدارس، 

سطح عمل حرفه اى معلمان افزايش پيدا مى كند.

درمان موفق تومورهاى سرطانى در ايران
 دقيق ترين فناورى راديوتراپى روز دنيا براى درمان موفق تومورهاى مختلف سرطانى، 
مــورد بهره بردارى قــرار گرفت. به گزارش مهر، موســوى زاده متخصص راديوتراپى و 
انكولوژى، گفت: اكنون نسل هفتم فناورى ديجيتال در شتاب دهنده هاى پزشكى با قابليت 
تصويربردارى از توده ســرطانى و بافت هاى پيرامون آن همزمان با پرتو درمانى هدفمند و 
تعديل شــده در كشور برقرار شده است.ميراحمد ، گفت: بهره گيرى از يك يا چند كمان 
پرتو درمانى با هدايت تصاوير سى تى اسكن به درمانگر و طراح درمان اين امكان را مى دهد 
تا وسيع ترين طيف از پرتو درمانى مورد نياز براى حذف سلول هاى تومورال حول محور 
360 درجه، طى كوتاه ترين زمان ممكن با ناچيزترين آسيب به بافت هاى سالم اطراف، به 

ناحيه سرطانى تابانده تا بدين ترتيب موفقيت درمانى به حداكثرممكن برسد.

كلكسيونى از بحران در جامعه داريم
 يك جامعه شناس گفت: در حال حاضر ما در جامعه خود كلكسيونى از بحران ها 
را در برابر مردم داريم.به گزارش خبرآنالين، ســعيد مدنى افزود: جامعه ما در شرايط 
بحرانى قرار دارد، به طور كلى بحران، اختالل بزرگى است كه در نظام ايجاد مى شود 
و نظام و سيســتم قادر به پاســخگويى آن نيســتند.وى ادامه داد: 25 سال پيش اين 
موضوعات به عنوان مشكل و مسئله اجتماعى مطرح مى شد و بسيارى از صاحبنظران 
نسبت به گســترش اين مشكالت هشــدار دادند ولى امروزه ديگر ما به آنها مشكل 
اجتماعى نمى گوييم و در مرحله بحرانى قرارداريم.در نشست امكان و امتناع ساماندهى 
كودكان كار و خيابان در شــهر تهران كه در محل انجمــن ايرانى اخالق در علوم و 
فناورى تشكيل شد، به بررسى ابعاد و سطوح بررسى مسئله كودكان كار پرداخته شد.

باز هم رو سياهي به ذغال مي ماند 
فيض ا... مظفرپور  »

  درست يادم مي آيد روز آخر پاييز در دفتر تحريريه همزمان 
با بارش نخســتين برف زمستاني ياداشــتي تحت عنوان زمستان 
نوشــتم. مقاله اي كه با شعر زمســتان مرحوم استاد شهريار آغاز 
شــد. در آنجا نيز ذكر كرديم كه زمســتان مي رود و روسياهي به 

مي ماند. ذغال 
 روز جمعه هنگام بازگشــت از مسافرت تهران زمستان را در مرز دو 
اســتان همدان و مركزي مشــاهده كردم كه چگونه با دقت تمام مرز 
دو اســتان را جدا كرده بودم. درســت پس از عوارضي دوم و حدود 
110 كيلومتري مانده به همدان زمســتان چهره نمود. و ســياهي را به 
سفيدي مبدل كرد با قدري تأمل در خلقت و زيبايي هاي طبيعيت بايد 

درس هاي فراواني از آنها گرفت.
از درس خداشناسي گرفته تا خودشناسي و ناتواني هاي خود در مقابل 

توانايي هاي خداوند.
درس گرفتن از اينكه  نبايد در قضاوت هايمان ســياه و سفيد ببينيم و 

نبايد در امور مختلف به پديده ها سياه وسفيد نگريست.
و خيلي مسائل اخالقي و درس هاي ديگر از محيط زيست و جغرافيا 
و آب و هوا و اهميت اين پديده ها در زندگي كه از حوصله اين مقال 

خارج است.
بپــردازم به موضوع آب اين مايه حيات كه به تعبير قرآن و«جعلنا من 

الماء كل شيء حي» «و از آب همه چيز را زنده گردانيديم.»
آب در زندگي انسان هاي روي كره زمين آنچنان اهميت داشته و دارد 
كــه برخي معتقدند جنگ آينده آب خواهد بود و نشــانه هايي از اين 
جنــگ در برخي مناطق و مرزهاي جغرافيايي كشــورها در حال رخ 

دادن است.
كشــور ما ايران عزيز به لحاظ آب از مناطق كم بارش جهان به شمار 

مي رود و ميزان متوسط بارش آن 250 ميليمتر مي باشد.
و دو ســوم كشــور در منطقه بياباني و نيمه بياباني واقع شده است و 
بزرگترين كويرهاي جهاني يعني دشــت هاي لوت و دشت كوير در 

آن واقع شده اند.
از طرفي نيز كشــور در 2 دهه گذشــته با خشكسالي هاي بي سابقه اي 
روبه رو بوده اســت كه نتيجه آن بروز كم آبي در بيشتر مناطق كشور 
از جمله در مناطق مركزي همانند اصفهان بروز بيشتري داشته است. 
و زاينده رودي كه حافظ شــيرين  سخن آن مايه حيات مي داند. ديگر 
خود حيات ندارد. حافظ مي گويد: اگر چه زنده رود آب حيات است/ 
ولي شــيراز ما از اصفهان بروز بيشتري داشته است و زاينده رودي كه 
حافظ مي گويد: اگر چه زنده رود آب حيات اســت/ ولي شيراز ما از 

اصفهان به 
استان ما همدان به رغم داشتن الوند سرافراز و ساير كوه ها در زاگرس 
كه هر كدام مركز جوشش چشمه هاي فراوان و سرچشمه بسياري از 
رودها در غرب كشــور بوده است در سال هاي اخير همواره از بي آبي 

و كم آبي در رنج بوده است.
و شاهد خشكيدن آب هاي زيرزميني در دشت هاي بهار و كبودراهنگ 
و فامنين بوده اســت كه علت اصلي آن اســتفاده بي رويه از آب هاي 

زيرزميني در اين مناطق به علت بارش هاي كم بوده است.
و بسياري از روستاها از آب آشاميدني محروم گشته و به وسيله تانكر 
آبرساني شده اند و همدان به عنوان مركز استان به علت بي توجهي به 
موضوع آب و رعايت نكردن اســتانداردهاي محيط زيستي از جمله 
قطع درختان آن و از بين رفتن كمربند سبز آن در دهه هاي گذشته ديگر 
آن خنكي و سرسبزي و طراوت دهه هاي قبل را ندارد و با كمبود آب 

و گرمي غير عادي در تابستان مواجه است.
و تمامي طرح هاي آبرساني به اين شهر و شهرهايي نظير كبودراهنگ از 
جمله طرح آبرساني از سد تالوار زنجان كه بيش از 400 ميليارد تومان 
براي آن هزينه شد. بي نتيجه ماند و آينده روشني براي طرح هاي مشابه 

از جمله طرح  آبرساني از كردستان متصور نيست.
در اين ميان اما آنچه راهگشاســت توجــه به موضوع مديريت آب و 
استفاده بهينه از آن در دو پس كشاورزي و آب شرب است كه بايد با 
توجه به محدوديت ها قدر آب را بيش از پيش بدانيم دانه هاي ســفيد 
برف كه روي زمين را ســفيد مي كند انسان ها درس رو سفيد شدن در 
اســتفاده بهينه از نعمت هاي خداداي را بدهد و در استفاده درست از 
آب در پيشگاه خداي خود و نسل هاي آينده رو سفيد باشيم و بگذاريم 
زمســتان اگر رفت رو سياهي آن فقط و فقط به همان ذغال بماند كه 
نكند خداي ناكرده ما در مقابل نســل هاي آينده سيه رو شويم و ذغال 

هميشه رو سياه را رو سفيد بكنيم.
صرفه جويي در مصرف آب و همت براي مديريت درست آن بايد در 
همين زمســتان كليد بخورد و اگر مسئولين مربوطه بشينند تا زمستان 
برود و در تابســتان خشــك و كم آب مصرف آب را مديريت كنند. 
ممكن است نتوانند در پيش مردم كه ولي نعمت آنها هستند رو سفيد 
بوده و جوابگو باشــند. پس همين اآلن بايد قدر قطره قطره هاي برف 
و باران را بدانيم و براي تابســتان آينده فكري اساسي بكنيم و آب را 

درست مصرف و مديريت كنيم.

همدان پيام: توربوجت جايگزين قطار برقي همدان شود
 حاال يه مدت هم با توربوجت مشغول بشين تا جايگزين اونم 

پيدا بشه!! 
جام جم: داستان غم انگيز آدم برفي 

 آخرش آب مى شه!!
ايران: سگ  خوش شانس شناسايى شد

  سگ ها هم خوش سانش بد شانش دارن!!
نقد حال: كاهش معلم در كرمانشاه 

 كار زلزله بود؟!!
سپهر غرب: قيمت آجيل 180 هزار تومان

  باالخره يه خورده با مردم كنلر اومدن ولى باز منصقانه نيست!!
مهر: درمان نازايي گوسفندان با چند قلوزايي 

 بدون شرح!!
خورشيد غرب: دوره بگم بگم هاي احمد نژاد گذشت

 االن دور نگم نگم شروع شده!!
كيهان: روحاني در روشنايي و ترامپ در تاريكي به عراق رفتند 

 ساعت رفتنشون با هم فرق داشته يا برق قطع بوده
ايران: سرنوشت نامعلوم 186 هزار تن كاغذ وارداتي 

 سرنوشت گوسفندهاى قاچاق شده رو به خودشون گرفتن!!
سپهر غرب: چگونه شهري خالق داشته باشيم؟

 با آدماى خالق!!
شرق: ازدواج دختران براي غذا 

 يعنى اگه ازدواج نكنن سير نمى شن!!
جام جم: پيشنهادهاي شيرين و خوشمزه براي عيد 

 خدا پولش رو برسونه!!
كيهان: سرقت طال در آرايشگاه زنانه

 بدون شرح!!  
ثروت: كوپن جايگزين يارانه ارزي 

 همه چيزمون داره جايگزين قبلش رو پيدا مى كنه!!
آرمان: احمدي نژاد در روياي بازگشت به پاستور 

 باالخره اين رويا واقعى هم مى شه!!

انفجار ترقه موجب مصدوميت نوجوان 
15 ساله شد

 فرمانده انتظامى شهرســتان همدان گفت: بر اثر انفجار موادمحترقه 
دست ساز در شهرك شهيد مدنى يك نوجوان 15 ساله دچار سوختگى 

شد.
جمشــيد باقرى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: يك نوجوان شب 
گذشته در يكى از مجتمع هاى مسكونى شهرك مدنى در حال بازى با 
موادمحترقه دســت ساز بود كه ترقه از دست وى بر روى زمين سقوط 

كرده و منفجر مى شود.
وى اضافه كرد: اين حادثه موجب آسيب و سوختگى پسر نوجوان شده 
همچنين شدت انفجار به حدى بود كه شيشه هاى واحدهاى مسكونى 
مجاور شكسته شد.فرمانده انتظامى شهرستان همدان گفت: اين نوجوان 
بالفاصله به مركز درمانى آتيه (تامين اجتماعى) واقع در شــهرك مدنى 
منتقل شــده و مورد مداوا قرار گرفت.باقرى بيان كرد: پس از انعكاس 
ايــن موضوع به فوريت هاى پليســى 110، عوامل كالنترى 16 نيز در 
بيمارســتان حضور يافتند و طبق آخرين گزارش وضعيت جسمى اين 
نوجوان 15 ســاله رو به بهبود اســت.وى به خانواده ها توصيه كرد: با 
مديريت فرزندان از بروز اين قبيل حوادث با نزديك شــدن به نوروز 
جلوگيرى كنند و در صورت مشــاهده خريــد و فروش مواد محترقه 

موضوع را به فوريت هاى پليسى 110 اطالع رسانى كنند.

 مقارن با چهلمين سالروز پيروزي انقالب 
شكوهمند اســالمي، در اقدامي كم سابقه، 
عضو گســترده اي شــامل حال بخش قابل 
توجهى از زندانيان كشــور شد؛ تا جايى كه 
فراتر از پيش بيني هاي قبلي، حدود 50 هزار 
زنداني واجد شرايط در سراسر كشور، آزاد 
شده و به آغوش خانواده هاي خود بازگشتند 
و نزديك به 30 هزار نفر نيز مشمول تخفيف 

و كاهش مجازات هاي خود شدند.
اين ارقام با توجه به آمار حدوداً 240 تا 250 
هزار نفري زندانيان، قابل توجه و چشمگير 
است؛ به ويژه اينكه تعدادي از زندانياني كه 
مشــمول اين عضو گسترده نشده اند، داراي 
شاكيان خصوصي هســتند كه اگر رضايت 
آنها را جلب يا جبران ضــرر و زيان كنند، 
آنها نيز آزاد شــده يا مشمول تخفيف هاي 

پيش بيني شده مي شوند.
در اين ميان، اما هســتند كســاني كه به هر 
علت، مرتكب جــرم «حمل» يا «نگهداري» 
مــواد مخدر در اوزان بســيار كم (زير صد 
گرم) شده اند و البته به مجازات هاي سنگيني 
نظير 25 تا 30 سال حبس، محكوم شده اند.

 پر واضح اســت كه ارتكاب جرائم مربوط 

به مواد مخــدر كه بنيان خانواده ها و هويت 
و انســانيت آحاد جامعه به ويژه جوانان را 
نشانه گرفته، حتي در كوچكترين اندازه هم، 
قابل چشم پوشي نيست و كسي از اين افراد، 

دفاع بي جا نمي كند.
اما نكته آنجا است كه سال گذشته، با اصالح 
قانــون مبارزه با مواد مخــدر و الحاق ماده 
45 به آن توسط نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي، «حمل يا نگهداري هروئين و مواد 
مخــدر صنعتي نظير شيشــه» در بار اول تا 
سقف «ســه كيلو گرم» از مجازات «اعدام» 
معاف گرديد و البته مجازات هاي ســنگين 
درجه اول (25 ســال به بــاال)، جايگزين 

«اعدام» در اين موارد شد.
حال با گذشت بيش از يكسال از اجراي اين 
ماده قانوني الحاقي، شاهد صدور احكام حبس 
25 تا 30 ســال براي مجرماني هستيم كه به 
صورت انبوه و كيلويي، مواد مخدر مذكور را 
«حمل» يا «نگهداري» كرده اند، حال آنكه تعداد 
قابل توجهي در زندان ها هستند كه ميزان مواد 
مخدر مكشوفه از آنها، اندك و حتي بعضاً زير 
100 گرم و زير 50 گرم مي باشد، اما به 25 تا 

30 سال حبس، محكوم شده اند.

اين «بي تناســبي» و «ناهمگوني» بين احكام 
صــادره، از نظر حقوقي و قضايي هم، جاي 
بحث دارد و به نظر مي رسد بتوان با صدور 
بخشنامه و آيين نامه يا صدور «رأي وحدت 
رويه»، مقياس و معيــاري را معين نمود تا 
ضمن تضمين مجازات قانوني همه مجرمان، 
«تناســبي عادالنه» برقرار گــردد و اينگونه 
نباشد كه مجرمان خرد و كالن، هر دو دسته، 

به يك چوب رانده و تأديب شوند.
اين اقــدام كه البته در صــورت اجرا، بايد 
شــامل حال زندانيان خرد و سابقه اول كه 
تنبيه و اصالح شــده باشند، شود، مي تواند 
ضمن اينكــه فرصتي مجدد بــراي جبران 
گذشته به اين دسته از افراد محسوب گردد، 
شيريني عفو گسترده چهلمين سال پيروزي 
انقالب اسالمي را دو چندان و تكميل نمايد.
بديهي اســت هر گونه اقدام كارشناسي در 
اين زمينه با سياست هاي كلي نظام و اهداف 
قوه قضائيه نظيــر افزايش تأثيــر اقدامات 
اصالحي و تربيتي براي زندانيان، اســتقرار 
و گسترش عدالت قضايي، كاهش جمعيت 
كيفري و خلوت تر شدن زندان ها، همخوان 

و هم راستا خواهد بود.

 مرخصى نوروز زندانيان تا قبل از 
عيد انجام مى شود

با تمهيدات دادگســترى همدان مرخصى 
زندانيان براى نــوروز98 يك روزه انجام 
مى شــود و هيــچ جــاى نگرانــى براى 
خانواده ها نيست. دادستان همدان با اعالم 
اين خبر گفت: با توجه به تدابير انديشيده 
شــده و قوانين الزم در اين خصوص هر 
كس مســتحق مرخصى باشــد مى تواند 
مرخصى برود و قطعا اين موضوع تا ذقبل 
از عيد به اطــالع خانواده زندانيان خواهد 
رســيد.كامران حمزه با اشاره به اينكه قرار 
نيست هر كس كه سال گذشته به مرخصى 
رفته حتما امسال هم بتواند به اين مرخصى 
برود افزود: در اين خصوص افراد مشخص 
شده اند و هيچ جاى نگرانى وجود ندارد  

دادســتان همدان در ادامــه در خصوص 
عفو گسترده زندانيان به مناسبت چهلمين 

سالگرد پيروزى انقالب اسالمى به دستور 
مقام معظم رهبــرى گفت: آزادى زندانيان 
مشــمول عفو رهبرى از 22 بهمن ماه در 
همدان در حال انجام اســت و با توجه به 
اينكه روند بررسى پرونده ها قطعا طوالنى 
خواهد بــود لذا بايد تا اجــراى كامل ان 
صبــر كرد.حمزه اظهــار كرد:عفو رهبرى 
مربوط به بيشتر جرايم مى شود اما جرايمى 
چون قتل، اسيدپاشــى، تجــاوز به عنف، 
قاچــاق مواد مخدر، قاچاق اســلحه، آدم 

ربايى،جرايم خشن و ... نمى شود.
وى ادامه داد: براى اين عفو هم شــرايطى 
در نظر گرفته شــده است كه با رعايت آن 

اقدام خواهد شد.
2 هــزار و 976 زندانى همدان 

مشمول عفو رهبرى شدند
مديركل زندان هاى همدان گفت: 2 هزار و 
976 زندانى تاكنون مشمول بخشنامه عفو 

گسترده رهبر معظم انقالب قرار گرفتند.
پژمان پروين بيان كرد: با اجراى بخشنامه 
عفو گســترده زندانيان كه در پى موافقت 
رهبر معظم انقالب با پيشــنهاد رئيس قوه 
قضاييه در استان هاى سراسر كشور به اجرا 
در آمد ، در زندان هاى اســتان همدان نيز 
بخش زيادى از مددجويان مشــمول اين 

بخشنامه شدند.
وى گفت: از 2 هــزار و 976 زندانى يك 
هــزار و 729 تن آزاد و به آغوش خانواده 
بازگشــتند و يــك هــزار و 247 تن نيز 

تخفيف مجازات گرفتند.
پروين با بيــان اينكه حــدود 50 درصد 
زندانيان همدان مشــمول اين بخشــنامه 
شــدند از همراهــى و همــكارى مراجع 
قضايى اين اســتان و پيگيرى شبانه روزى 
روســاى زندان ها، مسئوالن اجراى احكام 

و مددكاران قدردانى كرد.

استمداد تعدادي از 
خانواده هاي زندانيان از 
رياست كل دادگستري 

 ايام نوروز در پيش اســت و كمتر 
از ده روز به آغاز ســال نــو مانده و 
چشــم انتظار عزيزانمان هستيم كه هر 
يك براي خطاهاي عمد يا غيرعمدي 
كه مرتكب شــده اند، در زندان به سر 

مي برند.
بر خالف  ســال هاي قبل كه از اوايل 
اســفند ماه، زندانيان واجد شرايط، در 
تــب و تاب «مرخصي ويــژه نوروز» 
بودند، اما ظاهراً  امســال تا اين تاريخ، 
خبري در اين زمينه نيســت و احتمال 
عدم اعطاي مرخصي نوروز، همه ما به 
ويژه كودكان معصوم و چشم انتظارمان 

را نگران و نااميد كرده است.
در ايــن اوضاع نابســامان، كه غالبًا به 
علت مشــكالت حاد مالــي حتي در 
تأمين مايحتاج اوليه و ســور و سات 
كودكانمان  شــرمنده  عيــد،  معمولي 
اســتدعا داريم شــما با رفع  هستيم، 
مشــكالت موجود در زمينــه اعطاي 
مرخصي ويژه نوروز به زندانيان واجد 
شــرايط، كمك كنيد تــا الاقل در اين 
ايام شادي، در كنار پدران، فرزندان و 

برادران خود باشيم.
بديهي اســت كه فرصت، بســيار كم 
است و شايد افرادي كه براي نخستين 
بــار قصــد اســتفاده از مرخصي را 
دارند، در زمينه انجام تشــريفات الزم 
مخصوصًا بازداشت وثيقه الزم، با ضيق 

وقت و ازدحام مواجه شوند.
اما يقينــًا تدبير حضرتعالــي و ديگر 
عزيــزان مســئول و كار جهــادي و 
افزايــش زمان كاري در چند روز آخر 
ســال و ارائه خدمات در پساز ظهرها 
(عــالوه بــر وقــت اداري) ، دلهاي 
بســياري از خانواده ها را شاد خواهد 
كرد، متأسفانه شــايع شده اگر فرجي 
حاصل شــود، فقط شامل حال كساني 
اســت كه قبًال به مرخصي مي رفته اند 
و از قبل، وثيقه هاي خود را بازداشــت 
كرده اند و ممكن است به جاماندگان، 
پس از عيد نوروز، مرخصي اعطا شود. 
حال اينكه بســياري از زندانيان، واجد 
شــرايط جهت اســتفاده از مرخصي 
نروزي هســتند كه نيازمنــد رأفت و 
لطف اســالمي و انساني و اقدام عامل 

نوع دوستانه شما مي باشند.
ــردن  ــول ك ــت موك ــح اس ــر واض پ
اعطــاي مرخصي هــا بــه پــس از 
15-20 از  عمــًال  نــوروز،  عيــد 
فرورديــن مــاه ممكــن خواهــد بــود 
و ايــن، كام تلــخ كــودكان دور از 
ــران  ــادران و همس ــك م ــدر و اش پ
مظلــوم دور از عزيزانشــان را چــاره 

ــرد. ــد ك نخواه
* جمعي از خانواده هاي زندانيان

استمداد تعدادي از خانواده هاي زندانيان از رياست كل دادگستري 

آنچه شيريني عفو گسترده را 
دو چندان مي كند

شرايط واگذارى 
«مسكن» 
به مددجويان 
بهزيستى
و  مردمــى  مشــاركت هاى  معــاون   
توانمندســازى ســازمان بهزيستى كشور 
جزئيات تهيه مسكن براى مددجويان اين 

سازمان را تشريح كرد.
محمدعلى كوزه گر در گفت وگو با ايسنا، 
با اشــاره به تفاهــم نامه اخير ســازمان 
بهزيستى با بسيج سازندگى براى ساخت 
5000 واحد مســكونى مددجويان گفت: 
اين تفاهم نامه يك ساله است و اميدواريم 
تا ظرف اين يكســال كار اين تعداد واحد 

مسكونى تمام شود.
وى افزود: شــكل كار در تفاهم نامه اخير 

اين طور اســت كه ســازمان بهزيســتى 
منابع مورد نياز را تأمين مى كند و بســيج 
ســاخت  و  اجرايى  عمليات  ســازندگى 
واحدهاى مســكونى را در روســتاها و 
شــهرهاى زير 25 هزار نفر جمعيت را به 

عهده مى گيرد.
و  مردمــى  مشــاركت هاى  معــاون 
توانمندسازى سازمان بهزيستى در ادامه از 
وجود 113 هزار نفر مددجو پشت نوبتى 
براى دريافت مسكن خبر داد و گفت: 53
هزار واحد مســكونى نيز در حال ساخت 
است و حدوداً 104 هزار واحد هم عمدتًا 
از ســال 85 تا االن تحويل و واگذار شده 

است.
كوزه گر با بيان اينكه هدف گذارى ما اين 
اســت كه 113 هزار واحد باقى مانده را 
هرچه سريع تر تعيين تكليف كنيم، تصريح 
كرد: به طور ميانگين هم اكنون ســالى 10
تا 12 هزار واحــد را آماده مى كنيم، اما با 

عزم رياست سازمان بهزيستى تمايل داريم 
كه اين شتاب دو تا 3 برابر شود.

بــه گفتــه وى، اين مســكن ها عمدتًا در 
اختيــار زنان سرپرســت خانــوار، افراد 
معلول، معتادان بهبود يافته و ساير افرادى 
كه تحت سرپرستى بهزيستى هستند، قرار 

مى گيرد.
ــازمان  ــى س ــاركت هاى مردم ــاون مش مع
ــن  ــى اي ــرد: گاه ــح ك ــتى تصري بهزيس
تصــور پيــش مى آيــد كــه بهزيســتى 
مددجوهــا  بــه  و  مى ســازد  مســكن 
ــورت  ــن ص ــه اي ــًال ب ــا اص ــد، ام مى ده
نيســت و ســازمان بهزيســتى تســهيل گر 
ــه  ــكل ك ــن ش ــه اي ــت. ب ــن كار اس اي
ــكارى  ــم هم ــا ه ــتى ب ــت و بهزيس دول
مى كننــد تــا مددجــو صاحــب خانــه 

ــود. ش
كوزه گــر ادامه داد: ايــن كار چند مؤلفه 
دارد كه اولين مؤلفه اين است كه مددجو 

بايد خودش مشــاركت كند و سهم آورده 
داشــته باشد. گام پســى دولت است كه 
بهزيســتى به عنوان دولــت اوالً وام ها را 
تأمين مى كند و با ســود حدود 4 درصد 
تخصيص پيدا كند. براى هر واحد حدود 
10 ميليــون تومان نيــز كمك بالعوض 
وجود دارد. شــركاى اجتماعى و خيرين 
هم در بخش ديگرى مشاركت مى كنند كه 
در طرح اخير اين شريك اجتماعى بسيج 
سازندگى بوده اســت. اين نهادها امكان 
ساخت و ساز در كشور را دارند به عنوان 
يك شريك اجتماعى عمل كرده و هزينه 

ساخت را كاهش مى دهند.
وى افزود: اين شركا در برخى موارد مثل 
مسكن افراد داراى دو معلول و بيشتر، در 
ســهم آورده هم كمك مى كنند، بنابراين 
بهزيســتى با كمك خــود مددجو، وام و 
كمك شركاى اجتماعى مسكن ها را آماده 

مى كند و تحويل مى دهد.

اسامى دانشگاه هاى خارجى مورد تأييد 
وزارت بهداشت اعالم شد

 قائم مقام معاونت آموزشــى وزارت بهداشــت درمان و آموزش 
پزشكى اســامى دانشگاه هاى خارجى مورد تأييد وزارتخانه براى سال 

تحصيلى 2020-2019 را اعالم كرد.
به گزارش ايسنا، حميد اكبرى در خصوص ليست جديد دانشگاه هاى 
مــورد تأييد وزارت بهداشــت براى ســال تحصيلــى 2019-2020

گفت: با بررســى هاى كارشناســى وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــكى و در نظر گرفتن ســه نظــام رتبه بندى معتبــر بين المللى
Times، QS ، Shanghai ليســت دانشگاه هاى خارج از كشور 
مورد تأييد وزارت متبوع جهت وروديهاى سال تحصيلى 2019-2020

در رشته هاى مرتبط با علوم پزشكى مشخص و اعالم گرديد.

قطع عضو و كورى از عوارض حوادث 
چهارشنبه آخر سال

 رئيس انجمن جراحان پالستيك و زيبايى با هشدار در مورد استفاده 
از مواد محترقه دست ساز، گفت: براى قطع عضو و سوختگى هايى با 

درجه شديد نمى توان كار ترميمى زيادى انجام داد.
بــه گزارش مهر، علــى بيژنى، در ارتباط با حوادث چهارشــنبه 
آخر سال و تأثيرات آن بر سالمت جسمانى افراد، اظهار داشت: 
متأســفانه امروزه اكثر موادى كه در اين شــب توسط جوانان و 
نوجوانان استفاده مى شوند از نوع دست ساز بوده كه به دليل تهيه 
نادرست و مشخص نبودن دقيق ميزان تركيبات، حالت انفجارى 

بيشترى دارد.
وى گفت: قطع انگشــت، آسيب به بينى و صورت، كورى چشم 
از جمله عوارض ناشى ازاين انفجار بوده، بنابراين خانواده ها بايد 
حتى المقدور اين مواد محترقه را از مراكز قابل اطمينان خريدارى 
كننــد و يا به طوركلى دور آن را خط بكشــند، چرا كه آســيب 
ناشى از اين مواد يك عمر حســرت براى فرد و خانواده اش به 

همراه دارد.
رئيس انجمن جراحان پالستيك و زيبايى ايران گفت: انفجار ناشى 
از اين مواد ســبب قطع انگشت يا كل دست شده و به دليل اينكه 
كل نســج و استخوان از بين رفته، ديگر قابل ترميم نبوده و نقص 

عضو تا پايان عمر گريبانگير فرد خواهد بود.
بيژنى با اشــاره به اينكه سوختگى ناشــى از انفجار مواد محترقه 
مى تواند درجات مختلفى داشــته باشد، گفت: براى قطع عضو و 
سوختگى هايى با درجه شديد نمى توان هيچ كار ترميمى انجام داد 

و فرد تا پايان عمر با اين آسيب ها همراه مى شود.
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توصيفيان:
پرداخت  كميت  و  كيفيت  در  پيشرو  همدان  استان   ■  

تسهيالت اشتغالزا
 ■ طبق سند توسعه اشتغال 58 هزار شغل تا پايان 1400 

ايجاد مي شود

ميوه شب عيد از 25 اسفند ماه 
در غرفه هاى شهردارى همدان توزيع مى شود

 معاون خدمات شــهرى شــهردارى همدان گفت: توزيع ميوه دولتى در غرفه هاى 
توزيع ميوه نوروزى در 42 نقطه شــهر، از 25 اســفند ماه مطابق نرخ مصوب در ستاد 

تنظيم بازار آغاز مى شود و تا پنجم فروردين ماه ادامه دارد.
وحيد على ضمير از آغاز توزيع ميوه دولتى در غرفه هاى از 25 اسفندماه در سطح شهر 
همدان خبر داد و اظهار داشت: توزيع ميوه دولتى در غرفه هاى توزيع ميوه نوروزى در 
42 نقطه شهر، از 25 اســفند ماه مطابق نرخ مصوب در ستاد تنظيم بازار آغاز مى شود 

و تا 5 فروردين ماه ادامه دارد. در صورت توزيع ميوه توســط تعاون روســتايى تا 15
فروردين ماه تمديد مى شود.

وى با بيان اينكه ميوه شــب عيد با كيفيت و قيمت مناســب بدون هيچ كم و كاســتى 
عرضه مى شــود، به تســنيم گفت: تمام تدابير الزم براى اين بخش، از سوى شهردارى 
با همكارى ســازمان صنعــت، معدن و تجارت و اتحاديه مربوطه و تعاون روســتايى 

انديشيده شده است.
ــوروز توســط  ــام ن على ضميــر بيــان كــرد: از محل هــاى عرضــه ميــوه در طــى اي
ــاى كشــاورزى  ــاماندهى مشــاغل شــهرى و فرآورده ه ــازمان س ــم بازرســى س تي
ــتمر  ــد مس ــارت و بازدي ــرات، نظ ــاف و تعزي ــاق اصن ــدگان ات ــراه نماين ــه هم ب

بــه عمــل مــى آيــد. شــهروندان در صــورت مشــاهده هرگونــه تخلــف و مــوارد 
مشــابه، موضــوع را بــه منظــور پيگيــرى بــا ســامانه تلفنــى 137 در ميــان 

ــد. بگذارن
معاون خدمات شهرى شــهردارى همدان افزود: سازمان ساماندهى مشاغل شهرى نيز 
با ايجاد غرفه هايى در ســطح شهر از 15 اسفند ماه، عرضه محصوالت شب عيد مانند 

ماهى قرمز و سبزه را آغاز مى كند.
على ضمير عنوان كرد: فروشــگاه هاى شــهروند كد 4، 2،1، 6 نيز با طرح ويژه عرضه 
كاالهاى اساســى و گوشــت قرمز و مرغ منجمد با قيمت دولتى و اعمال تخفيف 15

درصدى در اجناس در تأمين نياز شهروندان جهت خريد فعال است.

افزايش قطعى حقوق  كارمندان و بازنشستگان 
دولتى در سال 98 چقدر است؟ 

 با توجه به تأييد مصوبه مجلس درباره شيوه افزايش حقوق كارمندان دولت 
و بازنشستگان توسط شوراى نگهبان، محاسبات صورت گرفته ميزان افزايش 

قطعى آنها را نشان مى دهد.
موضــوع افزايش حقوق كاركنان و بازنشســتگان براى ســال 98 به يكى از 
بحث هاى جنجالى و پرتنش تبديل شد. شنبه هفته قبل و در واپسين ساعات 
بررسى اليحه بودجه سال 98 در صحن علنى مجلس به يكباره پيشنهادى براى 

حقوق مطرح شد كه توسط نمايندگان به تصويب رسيد.
موضوع از اين قرار بود كه نمايندگان براى سال آينده مصوب كردند 400 هزار 
تومان ثابت به حقوق ها اضافه شود و عالوه بر آن تا 10 درصد نيز به صورت 
پلكانى در نظر گرفته شــود. مخالفت نمايندگان دولت در مجلس در رابطه با 
اين پيشــنهاد كار ساز نشد و چالش ها به رســانه ها كشيده شد. در دو نوبت 
محمدباقر نوبخت رئيس ســازمان برنامه و بودجه و پس از آن حاجى بابابى 
از مجلــس و پورمحمدى معاون نوبخــت در برنامه گفت وگوى ويژه خبرى 

مباحث مفصلى درباره اين موضوع را مطرح كردند.
نهايتا شــوراى نگهبان نيز مصوبه مجلس را تاييد كرد و بنابراين سال اينده با 

همين مدل حقوق ها پرداخت  خواهد شد.
محمدباقر نوبخت رئيس ســازمان برنامه و بودجــه در برنامه گفتگوى ويژه 
خبرى در تاريخ 13 اســفندماه در اين باره بــا تاكيد بر اينكه 32 هزار ميليارد 
تومان اعتبار براى افزايش حقوق هاى سال 98 در نظر گرفته شده است، گفته 
بــود:  اگر قرار بود همه افراد حقوق بگيــر باالى دو ميليون تومان، 10 درصد 
افزايش حقوق داشته باشند، مبلغ 8000 ميليارد تومان كم مى آورديم. مجلس 
هــم اصرار دارد كه تنها همين پول را مى توانيــم توزيع كنيم كه با اين ميزان 
بودجه تنها مى توان عالوه بر 400 هــزار تومان، 5 درصد حقوق اين افراد را 

اضافه كرد.
طبق محاســبات سازمان برنامه و بودجه كشــور، اگر بر مبناى اليحه بودجه،  
حقوق  همه افراد 20 درصد افزايش مى يافت، ميزان حقوق آنها به 1488000
تومان تا 16285000 تومان مى رسيد كه ميزان رشد خالص آنها (پس از كسر 
ماليات) از 15 درصد تا 20 درصد ثبت شده است. اما براساس مصوبه مجلس، 
حداقل بگيران كه براســاس برآوردها حدود 55 تا 60 درصد كارمندان دولت 
هســتند كه احتماال بخش اعظم بازنشستگان را بايد به آن اضافه كرد بيشترين 

نفع را از افزايش حقوق ها با مدل پيشنهادى مجلس مى برند.

استاندار به خطوط ريلي مصوب ورود كند 
■ ساخت خط آهن بيجار- زنجان، همدان را از اتصال 

به شبكه ريلي كشور بازمي دارد 
غزل اسالمي  »

 بعضي از مســئوالن همداني به شهرها و اســتان هاي ديگر بيش 
از اســتان خود خدمت مي كنند. از آن جمله حذف خط آهن فامنين- 
تاكستان از نقشــه ريلي كشور است كه پيش از اين در دست مطالعه 

بود. 
پس از اين اتفاق، خط آهن سنندج- بيجار- زنجان مورد مطالعه قرار 
گرفت و به نقشه ريلي كشور اضافه شد،كه بالفاصله برخي مسئوالن 
استان خبر آن را به تيتر رســانه هاي همدان تبديل و اعالم كردند كه 
همدان از طريق ريل به زنجان وصل مي شــود و از آن به عنوان برگ 
زريني براي همدان ياد كردنــد. در صورتي كه جايگزيني خط ريلي 
سنندج- بيجار- زنجان به جاي فامنين- تاكستان به ضرر همدان تمام 
مي شود و استان را از اتصال مفيد به شبكه ريلي كشور محروم مي كند.

مشــخص نيســت كه اين تغيير به چه دليلي بوده است. زيرا تاكنون 
طبق نقشه راه آهن كشور، در همين روزنامه مشخص كرده ايم كه اين 
راه آهن ربطي به همدان ندارد و مسير ما را در رسيدن به رشت، آستارا، 
تبريز، ارميه، جلفا، تركيه و سپس اروپا دور مي كند و مزيت استفاده از 
قطار را از همداني ها مي گيرد. و اگر قرار باشد انتشار اين اخبار نفعي به 
حال كسي داشته باشد مسئوالن، مديران و نمايندگان شهرهاي سنندج، 
بيجار، زنجان و تبريز بايد براي آن خوشــحالي و از آن به نفع تبليغ و 

معرفي خود استفاده كنند. 
به نظر مي رسد كه مسئوالن و نمايندگان شهرهاي همدان، فامنين و رزن 
در مجلس شــوراي اسالمي بايد ناراحت باشند كه چرا خط آهني كه 
قرار بود از شهر فامنين به تاكستان و قزوين احداث شود از روي نقشه 
ريلي كشور حذف شده و راه ريلي سنندج- بيجار- زنجان در دست 
مطالعه قرار گرفته است كه ربطي هم به همدان ندارد. اما برعكس، اين 

اتفاق برخي ها را خوشحال كرده است.
 به نظر مي رســد حاال كه برخي حركت ها برخالف اهداف توسعه اي 
استان پيش مي رود استاندار همدان به موضوع ورود كند و با بهره گيري 

از مشاوران كاربلد مانع آن بشود.
ريل فامنين- تاكستان ما را به دوراهي رشت- آستارا و تبريز- اروميه- 
تركيه بــا كوتاهترين فاصله وصل و فامنين را به ســه راهي تهران- 
همدان- تاكستان تبديل مي كند. و حذف آن ما را از اين مزيت محروم 
مي كند و مسافران همدان مجبور مي شوند همچنان با اتوبوس به رشت 

و تبريز سفر كنند. 
اگر همين مسئوالن كه از اين اتفاق خوشحال هستند از مشاوران زبده 
و كار بلد مشورت بگيرند هيچگاه اجازه نمي دهند اقداماتي كه توسعه 

استان و منافع مردم را به دنبال دارد از نقشه كشور پاك شود.
چنين اقداماتي قطعًا بودجه كشــور را هدر مي دهند. بودجه اي كه 
از جيب همين مردم به دســت آمده اســت، لكن انساني نيست كه 
صرف اقدامات ضد منافع ملي شــود. اگر مردم و آيندگان متوجه 
چنين اقدام غير كارشناسي شــوند قطعًا بانيان آن را مورد شماتت 

قرار مي دهند.

عرضه قطعات بى كيفيت لوازم خانگى 
به نام توليد داخل

 رئيــس اتحاديــه توليدكننــدگان و تعميــركاران صنايــع برودتــى، 
تهويــه و لباسشــويى گفــت: قطعــات يدكــى و لــوازم جانبــى بــراى 

تعميــر لــوازم خانگــى بــا كمبــود مواجــه اســت.
 ايــن در حالــى اســت كــه برخــى افــراد بــه اســم توليــد داخــل، 

ــد. ــه مى كنن ــازار عرض ــى را در ب ــت چين ــول بى كيفي محص
ــى  ــوازم خانگ ــر ل ــرايط تعمي ــا ش ــه ب ــى در رابط ــى جمال عل
بــه  توجــه  بــا  كــرد:  اظهــار  ســال،  پايانــى  ماه هــاى  در 
افزايــش قيمــت لــوازم يدكــى و محصــول نهايــى، عمــوم 
مصرف كننــدگان تعميــر را جايگزيــن خريــد محصــول نــو 
كرده انــد و ايــن در حالــى اســت كــه قيمــت قطعــات بــه 
شــدت افزايــش يافتــه و در كنــار آن كمبــود قطعــات يدكــى در 
ــن روال پيــش  ــه همي ــد ب ــر رون ــازار احســاس مى شــود و اگ ب
ــوازم  ــات و ل ــازار قطع ــود در ب ــا كمب ــده ب ــال آين ــرود در س ب

ــد. ــم ش ــه خواهي ــى مواج ــوازم خانگ ــى ل يدك
ــى،  ــع برودت ــركاران صناي ــدگان و تعمي ــه توليدكنن ــس اتحادي رئي
ــطه  ــه واس ــر ب ــاى اخي ــه داد: در ماه ه ــويى ادام ــه و لباسش تهوي
واردات  تعرفه گذارى هــا،  اعمــال  و  تصميم گيرى هــا  برخــى 
ــم  ــده و از حج ــه ش ــدى مواج ــا كن ــر ب ــى تعمي ــات يدك قطع
ــش قيمــت  ــن موضــوع افزاي ــه اي ــده اســت ك ــته ش واردات كاس

ــته اســت. ــراه داش ــه هم ــى را ب ــوازم يدك ل
ــق  ــازار از طري ــاز ب ــر ني ــاى اخي ــه در ماه ه ــان اين ك ــا بي وى ب
انبارهــاى نگهــدارى تأميــن شــده، بــه ايســنا گفــت: برخــى افــراد 
بــراى واردات از ارز دولتــى اســتفاده كردنــد و جــاى ســوال دارد 

ــازار وارد نشــده اســت. ــه ب كــه چــرا محصــوالت آنهــا ب
ــه  ــى ب ــا هماهنگ ــر ب ــاى اخي ــرد: در ماه ه ــح ك ــى تصري جمال
ــد  ــرر ش ــارت مق ــدن و تج ــت، مع ــا وزارت صنع ــده ب ــل آم عم
ــه اســتعالم  ــازار از اتحادي ــاز ب ــه ني ــا توجــه ب ــراى واردات ب ــا ب ت
ــد كاال را پــس از  ــدگان تعهــد دهن الزم دريافــت شــود و واردكنن

ــد. ــه كنن ــازار عرض ــص در ب ترخي
ــى،  ــع برودت ــركاران صناي ــدگان و تعمي ــه توليدكنن ــس اتحادي رئي
ــا انتقــاد از برخــى توليــدات بى كيفيــت در  تهويــه و لباسشــويى ب
بــازار تاكيــد كــرد: متأســفانه برخــى افــراد بــه اســم توليــد داخلــى 

ــد. ــه مى كنن ــازار عرض ــه ب ــى را ب ــت چين محصــوالت بى كيفي

 پس از اينكه مدير كل تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي در آخرين شوراي اشتغال 
ســال 97  گزارش عملكرد يك ســاله 
تسهيالت اشــتغالزا و برنامه سال آينده 
در استان همدان را ارايه كرد، استاندار بر 
ماندن او در سمت فعلي خود تأكيد كرد 
و خطاب به مديران حاضر در جلســه 
گفت كه عملكرد آقاي توصيفيان در اين 
كارگروه قابل دفاع است و بايد با قدرت 
به كار خود ادامه بدهد، ما با ايشان كار 

زيادي براي سال آينده داريم. 
سيد سعيد شاهرخي در ادامه سخنانش 
اعالم كرد كه چنــد روز پيش به ديدار 
وزيــر رفتــه و از عملكــرد توصيفيان 

تعريف و دفاع كرده است.
استاندار ســپس با اشاره به سند توسعه 
اشــتغال اســتان همدان كه توسط اداره 
كار با همــكاري ســازمان مديريت و 
برنامه ريزي اســتان و ســاير دستگاه ها 
تدوين مي شود، گفت: اين سند راهبردي 
و عملياتــي اســت و برنامــه 3 ســال 
باقيمانده از برنامه ششــم توسعه در آن 
گنجانده شده است كه در 15 فروردين 

به همه دستگاه ها ابالغ مي شود.
وي ادامه داد: در اين مدت همه مديران 
و فرمانداران بايــد آن را مطالعه كنند و 
اگر آن را قبول دارنــد امضا كنند و در 
صــورت امضا بايد آن را عملياتي كنند، 
بنابراين مــالك  ارزيابي مديران و ادامه 
همكاري آنها با اســتان سندي است كه 

زير آن را امضا مي كنند.
شاهرخي توضيح داد: تمام ظرفيت هاي 
استان شناسايي شده و به تفكيك بخشي 
و شهرستاني در آن گنجانده شده است 
كه مديران را بر همان اساس مي سنجيم 
و اگــر مديري نمي تواند كار كند بگويد 
چون وقتي تمام مديران و نمايندگان به 
جمع بندي برسند و ســند تدوين شود 
بايد كارمان را بر همام اساس و هدفمند 

آغاز كنيم.
وي ادامه داد: سيستم من در تصميم گيري 
است  مشاركتي  بلكه  نيست  ديكتاتوري 

و حرف حساب را مي پذيرم.
وي با اشــاره به گزارش عملكرد مدير 
كل كار درباره مقدار تسهيالت مصوب 
شده براي سال 98 گفت: 2 هزار و 371 
ميليارد تومان رقم خوبي براي توســعه 

و ايجاد اشــتغال در استان است اما اگر 
مي خواهيم تحولي در استان ايجاد كنيم 
بايد تالش مان براي جذب منابع بخش 
خصوصي بيشتر شود و حداقل به همين 

ميزان نيز از اين طريق جذب كنيم.
شــاهرخي تأكيد كرد كه مبلغ مصوب 
تسهيالت اشــتغالزايي سال آينده حتماً  

بايد به طور كامل جذب استان شود.
اســتاندار همانطور كه در جلسات پيش 
تأكيدش بر ارايــه آمارهاي واقعي بود، 
اين بار هم تأكيد كرد كه اولويت استان 
توجه به معيشــت و اشتغال مردم است 
و بايد همه مسئوالن عزم جدي و قوي 
براي كار كردن داشــته باشند و طوري 
توســعه به وجود بياورند كه مردم آن را 
احساس كنند؛ عملكرد ها بايد فراتر از 

آمار جلسات باشد.
درصد  تــا 7  بيــكاري  نرخ    

كاهش مي يابد
مديــر كل تعاون، كارورفــاه اجتماعي 
اســتان همــدان در يازدهمين جلســه 
كارگــروه اشــتغال و ســرمايه گذاري 
استان در سال جاري گزارشي از آخرين 
وضعيت تســهيالت اشــتغال پايدار در 
مناطق روستايي و عشايري ارايه كرد و 
اعالم كرد كه پيش از اين در دو مرحله 
هزار و 680 ميليارد ريال اعتبار روستايي 
به بانك هاي استان ابالغ شده بود كه 2 
هــزار و 60 ميليارد ريــال معادل 122 

درصد سهميه عقد قرارداد شده است.
سيد احمد توصيفيان ادامه داد: با توجه 
به ابالغ مرحله سوم به بانك هاي عامل، 
سهم استان به 2 هزارو 620 ميليارد ريال 
افزايش يافته است كه 530 ميليارد ريال 
آن به طرح هاي اشــتغالزاي دستگاه هاي 
حمايتي (كميته امداد امام خميني (ره)، 
بهزيســتي و بنياد شهيد) اختصاص پيدا 
كــرده و تاكنــون مبلغ 2 هــزارو 170 
ميليــارد ريــال با احتســاب طرح هاي 
حمايتي به مرحله عقد قرارداد رســيده 

است.
عملكرد  گزارش  ارايه  ضمن  توصيفيان 
تسهيالت روستايى به تفكيك دستگاهي 
و شهرستاني، افزود: استان همدان عالوه 
بر كميت اجرا از نظر كيفيت چگونگى 
عملكرد در زمينه تسهيالت روستايى از 

استان هاي پيشرو است.

وي بيــان كــرد: با توجه بــه برگزاري 
استاني و  فني  جلســات كميته  هفتگي 
تمامى  نظارت  جلســات  و  شهرستاني 
طرح هايى كه توســط كميته فنى مورد 
تأييد قرار گرفته اســت كامًال مطابق با 
مفاد آيين نامه و بخشــنامه هاي مربوطه 
بــوده به طوريكه بيشــترين طرح ها به 
ترتيب به رسته هاي مبل و منبت ، صنايع 
دستي ، پوشــاك و دام اختصاص يافته 

است.
 

مديــر كل تعاون، كارورفــاه اجتماعي 
اســتان همدان در ادامه توضيح داد: 96 
درصد طرح هاي عقد قرارداد طرح هاي 
ايجــادي و توســعه اي و تنها 4 درصد 
در قالب ســرمايه در گردش مي باشــد 
و تعداد 15 طرح متوســط بزرگ جمعًا 
به مبلغ هــزارو 647 ميليــارد ريال در 
كميته اســتاني و كميته ملى مصوب و 
در بانك هــاي عامل در حال بررســي 
مي باشــد. كه از جمله آنها مي توان به 3 

گلخانه اي،  طرح  صنعتي،  پوشاك  طرح 
صنايع تبديلي و كشتارگاه صنعتي كه با 
پرداخت تسهيالت به اين طرح ها شاهد 
توســعه روستايي و ارزش افزوده باالي 

محصوالت خواهيم بود ، اشاره كرد.  
توصيفيــان گفت: همواره پايش طرح ها 
در دستور كار نشست تخصصي مديران 
و كميته هــاي فني بوده اســت و در دو 
ماه گذشــته تعداد 208 طــرح به مبلغ 
973 ميليارد ريــال از طرح هاي معرفي 

شده به بانك هاي عامل كه به داليلي از 
جمله پيگيري نكردن از سوي متقاضيان ، 
نداشتن سهم آورده و تضمين هاي الزم 
موفق به اخذ تسهيالت نشده اند ، عودت 

شده  است . 
وي افــزود: بــا توجه بــه اينكه بخش 
عمــده اي از منابــع مرحلــه ســوم به 
حمايتــي  دســتگاه هاي  طرح هــاي 
اختصاص يافته اســت و دســتگاه هاي 
حمايتي تا سقف 500 ميليون ريال مجاز 

به معرفي طرح به سيستم بانكي از طريق 
سامانه كارا هستند، تاكنون 2219 طرح 
بــه مبلغ 892 ميليارد ريال ثبت نام كه از 
اين طرح ها ، تعــداد 770 طرح به مبلغ  
878 ميليارد ريال مصوب كارگروه ملي 
و 259 طــرح به مبلغ 111 ميليارد ريال 

پرداخت شده است .
 توصيفيان با تاكيد بــر اهميت نظارت 
و پرداخت تســهيالت به طرح هاي كه 
باعث توسعه روســتاها و ايجاد اشتغال 
در روستاها مى شــوند، افزود: عالوه بر 
نظارت اوليه توسط دستگاه هاي اجرايي 
و دقــت كميته هاي فنــي و بانك هاي 
عامل در تصويب و پرداخت تسهيالت، 
كميته هاي نظارت اســتاني و شهرستاني 
در حــال تمام شــماري طرح هاي عقد 
قرارداد مي باشــند و تاكنون هزارو 46 
طرح از هــزارو 320 طرح عقد قرارداد 
شــده مورد بازديد قرار گرفته است و با 
چند طرحى كه بــه تعهدات خود عمل 
نكرده اند  برخورد شده كه در جلسات 
نظارت مصوب شده تسهيالت پرداختي 

با نرخ 18درصد دين به حال گردند.
مديــر كل تعاون، كار ورفــاه اجتماعى 
اســتان همدان با اشــاره به تدوين سند 
توســعه اشتغال اســتان گفت: اين سند 
در دوره برنامه ششــم (ســه سال باقى 
مانده 1400-1398) طى جلسات متعدد 

كارشناســى تهيه و تدوين شــده است 
و اين ســند در شــش فصل با عناوين 
جمعيت، نيروى انســانى، شاخص هاى 
كالن اقتصــادى، برنامه هــاى عملياتى 
دستگاه هاى اجرايى و طرح هاى در حال 
ساخت و ســاز، بهبود فضاى كسب و 
كار و فصل نتيجه گيرى تهيه شده است. 
وي افزود: در اين ســند نــرخ بيكارى 
اســتان در ابتداى برنامه (ســال 1396) 
10/4 درصد اســت كه در پايان برنامه 
(ســال 1400) به 7 درصد كاهش پيدا 

خواهد كرد.
توصيفيــان افزود: طبق ســند توســعه 
اشتغال اســتان كاهش تعداد بيكاران در 
طى ســه ســال پايانى برنامه 17 هزارو 
997 نفر خواهد شــد، تعداد اشــتغال 
ايجاد شــده در هر سال 19 هزارو 450 
نفر و طى ســه سال مجموعًا 58 هزارو 

350 مى باشد. 
توزيــع  ســند  ايــن  در  گفــت:  وي 
ــتانى و  ــتغال شهرس ــاد اش ــد ايج تعه
ــاخص هاى  ــاس ش ــر اس ــتگاهى ب دس
منابــع  و  بــرآورد  و  شــده  مطالعــه 
ــك  ــه تفكي ــم ب ــاز ه ــورد ني ــى م مال
ســرمايه گذارى  بانكــى،  تســهيالت 
بخــش خصوصــى و اعتبــارات تملــك 
دارايى هــاى ســرمايه اى تهيــه شــده 

ــت. اس
توصيفيــان در پايان ســخنانش گفت: 
اميــد اســت بــا همــكارى و تالش 
بانك ها،  اجرايى،  دستگاه هاى  مضاعف 
فرماندارى هــا و همه مســئوالن خدوم 
به هدف گذارى هاى انجام شــده طى 3 
ســال باقى مانده از برنامه ششم توسعه 

اقتصادى دست بيابيم.

شاهرخي از عملكرد توصيفيان در كارگروه اشتغال دفاع كرد

رضايت استاندار از مديركل كار 

 نخستين قطار تهران- همدان، با حضور 
مســئوالن و نمايندگان اســتان همدان به 
مقصد رسيد و مسافران خود را پياده كرد. 
روز گذشــته مراســم بهره برداري از خط 
ريلي همــدان- تهران با ســفر نمايندگان 
همدان و فامنين در مجلس و برخي مديران 
و مســئوالن اســتاني از تهران به همدان با 
قطار، برگزار شد. اين خط ريلي پس از 13 
سال گلنگ زني و 2 سال پس از راه اندازي 
قطار همدان- مشهد و برعكس راه اندازي 

شد.
ــدان  ــتاندار هم ــى اس ــور عمران ــاون ام مع
ــاده شــدن از قطــار در مراســم  پــس از پي
افتتاحيــه عنــوان كــرد: از ســال 84 بــراى 
برقــرارى ايــن قطــار تالش هــاى فراوانــى 
ــه نتيجــه  شــده و امــروز ايــن زحمــات ب
رســيده و قطــار همــدان بــه تهــران و 
برعكــس بــا ســرعت معقولــى بــا حــدود 
140 كيلومتــر بــه طــور متوســط و بــا 
ســرعت عــادى 160 كيلومتــر در ســاعت 
ــه  ــه حمــل مســافران مشــغول اســت ك ب
ايــن زحمــات بــا تــالش همــه مســئوالن 

محقــق شــده اســت.
محمودرضــا عراقــى افــزود: بــا تيزهوشــى 
و  مســئوالن  و  نماينــدگان  تــالش  و 
پيگيــرى آنــان پــروژه راه آهــن تهــران بــه 

ــده اســت. ــام ش ــدان انج هم
عمرانــى  امــور  اينكــه  بيــان  بــا  وى 
ــت،  ــر اس ــه ب ــخت و هزين ــى س كارهاي
ــد از  ــر و امي ــت تدبي ــرد: دول ــوان ك عن

تالش هــاى  عمرانــى  امــور  در  ابتــدا 
امــور  درصــد   70 و  داشــته  بســيارى 
اجرايــى ايــن راه آهــن در دولــت تدبيــر و 

ــت. ــده اس ــق ش ــد محق امي
دولتمــردان  اينكــه  بيــان  بــا  عراقــى 
ــرد:  ــان ك خدمتگــذاران ملــت هســتند، بي
ســال 98 ســال خوبــى بــراى مــردم اســتان 
ــى  ــتان آمادگ ــن اس ــت و اي ــدان اس هم

ــران را دارد. ــردم اي ــه م ــى هم پذيراي
كشور  ريلي  شــبكه  به  به زودي   

متصل مي شويم
نماينده مردم همــدان و فامنين در مجلس 
شوراى اسالمى هم گفت: به نتيجه رسيدن 

قطار حاصل پيگيرى هاى مستمر نمايندگان 
و مسئوالن است، با فشــارهاى وارد شده 
توسط اســتاندار و نمايندگان در زمانى كه 
ريل در كشــور پيدا نمى شــد، 5 هزار تن 
ريل از آســتارا و استان هاى ديگر وارد شد 
و امروز شاهد به ثمر رسيدن آن زحمات و 

تالش ها هستيم.
نزديك  آينده  در  افزود:  خجســته  امير 
ما با سراســر كشــور از جنوب، غرب 
خواهيم  را  مواصالت  كشــور  شمال  و 

داشت.
وي ادامه داد: مديرانى براى زيرساخت هاى 
راه آهــن و فــرودگاه انتخاب شــوند كه 

تخصصى باشــند و حق مطلب را ادا كنند 
زيرا در غير اين صورت هزار ميليارد تومان 

راكد مى ماند.
نماينده مردم همــدان و فامنين در مجلس 
ميليارد تومان  شوراى اسالمى افزود: هزار 
براى راه آهن همدان هزينه شــده و 160
ميليارد تومان براى برقى كردن قطار بودجه 
تصويب شــده كه در ســال آينده اجرايى 

خواهدشد.   
خجسته در پايان سخنانش گفت: ازاصحاب 
رســانه و صداو ســيما درخواست داريم 
كــه درباره اين قطار تبليــغ كنند تا بتوانيم 

سرويس هاى اين قطار را بيشتر كنيم.

نخستين مسافران تهران- همدان از قطار پياده شدند

استاندار: 
■ ديكتاتوري عمل نمي كنم، 

مشورتي كار مي كنم
 371 هزارو   2 تصويب   ■
ميليارد تومان تسهيالت براي 
خوبي  مبلغ  استان  سال 98 
است ولي بايد به همين ميزان 
سرمايه گذاري بخش خصوصي 

هم جذب شود
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6 همدانى به اردوى تيم ملى 
اينالين هاكى دعوت شدند

 مدير روابط عمومى هيات اسكيت همدان گفت: 6 
اسكيت باز دختر و پسر همدانى به اردوى آماده سازى 

تيم ملى اينالين هاكى دعوت شدند.
محمدرضــا بهرامــى صفــت در گفــت وگــو بــا  ايرنــا 
اظهــار داشــت: اردوى آمــاده ســازى تيــم ملــى 
اســكيت هاكــى (ايناليــن) كشــور از امــروز بــه 

ــود. ــى ش ــر م ــران داي ــى ته ميزبان
وى بيان كرد: همدان با پنج اسكيت باز در بخش مردان 

بيشترين سهميه را در اين اردوى تيم ملى دارد.
بهرامى صفت خاطرنشــان كرد: افشــين محبى، عرفان 
قمرى، على ســتار، عرفان زنگنه و حميد ابكار در اين 

اردو حضور دارند.
مدير روابط عمومى هيات اسكيت همدان اظهار داشت: 
همچنين پگاه آذرخواه مقدم در بخش بانوان به اردوى 

تيم ملى دعوت شده است.

وى يادآور شــد: اين اردو به ميزبانى تهران و به منظور 
حضور قدرتمند در مسابقات جهانى اسپانيا برگزار مى 

شود.
تيم اينالين هاكى كشــورمان خردادماه سال آينده عازم 

مسابقات جهانى بارسلونا اسپانيا مى شود.
تيم ملى اينالين هاكى مردان كشورمان كه حميد آبكار 
و عرفــان زنگنه از همدان را در تركيب خود داشــت، 
شهربور ماه امسال در مسابقات آسيايى عنوان قهرمانى 

را كسب كرد.

خبـر خبـر

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

1

2

3

پيشخوان

2 مربى كشتى همدان براى مسابقات آسيايى 
انتخاب شدند

 دبير هيات كشتى همدان گفت: 2 مربى ارزنده كشتى اين استان و 
از قهرمانان سابق ملى براى حضور در مسابقات قهرمانى آسيا انتخاب 

شدند.
محمدحســين ســلطانى در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: مسعود 
مصطفى جوكار و عليرضا رضايى منش 2 مربى ارزنده كشتى مالير و 
استان همدان در تركيب نهايى تيم ملى كشتى آزاد اميدهاى كشورمان 
قرار گرفتند.وى بيان كرد: اين 2 مربى با تجربه كشتى استان قرار است 
همراه با ســاير اعضاى كادر فنى، تيم ملى را در رقابت هاى قهرمانى 

اميدهاى آسيا همراهى كنند.
سلطانى خاطرنشان كرد: مسابقات كشتى آزاد و فرنگى اميدهاى آسيا 
از يكم تا چهارم فروردين ماه سال آينده در شهر اوالن باتور مغولستان 
برگزار مى شــود.وى يادآور شد: مســعود مصطفى جوكار و عليرضا 
رضايى منش 2 مربى ارزنده كشــتى مالير با تصميم عليرضا رضايى 
سرمربى تيم ملى اميد كشورمان، در كادر فنى اين تيم عضويت يافتند.

به ياد شهداى دفاع مقدس
قايق 250 ميليون ريالى به هيات قايقرانى 

همدان اهدا شد
 رئيس هيات قايقرانى همدان گفت: يك دســتگاه قايق مسابقات 
«كاياك» كه ارزش ريالى آن 250 ميليون ريال اســت، به ياد حماســه 
آفرينى شهداى دوران دفاع مقدس به هيات قايقرانى هاى استان اهدا 

شد.
محمد ضــرورى در گفت وگو با  ايرنا اظهار داشــت: «مهدى على 
محمــدى» كه خود توليدكننده قايق اســت به پاس حماســه آفرينى 
رزمنــدگان به ويژه شــهيدان مهرداد و محمدرضــا على محمدى و 
شــهداى والفجر پنچ همدان كه در 27 بهمن 62 در محور چنگوله به 
درجه شهادت نايل آمدند، يك دستگاه قايق يك نفره كاياك به هيات 
قايقرانى همدان اهدا كرد.وى ارزش ريالى اين قايق مسابقه اى را 250
ميليون ريال اعالم كرد و گفت: اين قايق كاياك كمك شايانى به آماده 

سازى قايقرانان اين رشته ورزشى در استان خواهد كرد.
همدان از قطب هاى اصلى قايقرانى كشــور است و 120 قايقران هم 

اكنون به صورت حرفه اى در اين رشته ورزشى فعاليت دارند.

برگزارى مجمع عموى 
ساليانه هيأت بدمينتون 

استان 
 مجمــع عمــوى ســاليانه هيأت 

بدمينتون استان برگزار شد. 
بــه گزارش روابط عمومــى اداره كل 
ورزش و جوانان استان، مجمع عمومى 
ساليانه هيأت بدمينتون استان با حضور 
نصرتــى دبير و مهاجر ،مشــاورعالى 
فدراسيون و جهانشير رئيس اداره كل 
ورزش و جوانان و ســاير اعضاء در 
سالن شهيد شمسى پور برگزار گرديد 
. در اين جلسه جهانشير ضمن تقديراز 
اهتمام  خواستار  صورت  هاى  فعاليت 
بيشتر در گســترش ورزش بدمينتون 
شدند.در ادامه تيپ گزارشى از فعاليت 
هــاى اجرايى ســال 97 و بيالن مالى 

ارائه دادند.
 دبير و مشــاور فدراسيون نيز هريك 
در سخنانى خواستار توجه با استعداد 
جذب  همچنيــن  و  موجــود  هــاى 
مخاطبين با اســتعدا د و گسترش اين 

رشته در سراسر استان شدند. 

واكنش قوچان نژاد به 
خبر دبيرى اش 

در واليبال
 قوچان نــژاد در خصــوص خبــر 
گفت:  واليبال  فدراسيون   در  دبيرى اش 
فعال خبرى از دبير شــدن من نيســت 

چون حكمى صادر نشده است.
جبــار قوچان نــژاد در گفــت و گو با 
ايسنا، در مورد اخبار منتشر شده مبنى 
بر انتخاب او به عنوان دبير فدراســيون 
واليبال گفــت: همانطور كه قبًال هم به 
شــما گفتم، اگر حكمى ابالغ شود اين 
موضوع را شخصاً اعالم مى كنم اما فعًال 

خبرى نيست.
وي افزود: شــخصاً بــه جايى نگفته ام 
كه دبير فدراسيون شــده ام چون فعًال 
مســابقات ليگ در جريان اســت و از 
سوى فدراسيون هم حكمى به صورت 
رســمى صادر نشده است. بنده گفته ام 
كه اگر چنين حكمى صادر شود پس از 
فينال به تهران مى آيم اما همه جا به جز 
سايت رسمى فدراســيون واليبال خبر 

انتصاب بنده را كار كرده اند.

منچسترسيتى مقتدرانه 
راهى مرحله يك چهارم 

شد
 تيم منچسترسيتى بامداد چهارشنبه 
و درجريان ديدار برگشت مرحله يك 
هشــتم نهايى ليگ قهرمانان اروپا تيم 
شــالكه را گلبــاران و مقتدرانه راهى 

مرحله يك چهارم نهايى شد.
بــه گــزارش ايرنا؛ شــاگردان«پپ 
يك  ديــدار  ايــن  در  گوارديــوال» 
طرفه كه در ورزشــگاه «اتحاد» شهر 
بخت  نگون  تيم  شد  برگزار  منچستر 
شــالكه را در اين مرحله از رقابت 
هــاى ليگ قهرمانان اروپــا با نتيجه 
خيره كننده 7 برصفر شكســت داده 
و بــا توجه بــه برتــرى 3 بر 2 در 
ديــدار رفت در مجمــوع دو ديدار 
10 بر 2 رفت و برگشــت با نتيجه 

از ســد حريف گذشتند و به مرحله 
كردند. صعود  چهارم  يك 

با اين برد مقتدرانه تيم منچســتر سيتى 
با حذف آسان تيم شالكه راهى مرحله 

پسى اين رقابت ها شدند.
پيــش از ايــن تيــم هــاى پورتــو، 
منچســتريونايتد،تاتنهام و آژاكــس با 
حذف تيم هاى آ. اس رم، پارى ســن 
ژرمن، دورتموند و رئال مادريد راهى 
مرحله يك چهارم نهايى ليگ قهرمانان 

اروپا شد.

استقالل با بيشترين و پرسپوليس 
با كمترين بازيكن در آسيا

 تيم اســتقالل با اســتفاده از 18 بازيكن در دو بازى آســيايى اش، 
بيشترين تعداد بازيكن را در اين مسابقات استفاده كرده است. 

به گزارش مهر، با گذشــت دو هفته از رقابت هاى ليگ قهرمانان آسيا، 
تيم اســتقالل در بين تيم هاى ايرانى بيشترين تعداد بازيكن را استفاده 

كرده است.
وينفرد شفر سرمربى آبى پوشان در اين دو بازى از 18 بازيكن در تركيب 
تيمش استفاده كرده كه اين بيشترين تعداد بازيكن استفاده شده در بين 

تيم هاى ايرانى است.
ذوب آهــن 15 بازيكــن در اين دو بازى مورد اســتفاده قــرار داده و 
پرســپوليس با استفاده از تنها 13 بازيكن كمترين تعداد بازيكن استفاده 

شده را دارد.
براى اســتقالل در دو بازى گذشــته اين نفرات به عنوان بازيكن ثابت 
و يا جانشــين به ميدان رفته اند: ســيد مهدى رحمتــى، وريا غفورى، 
آرمين ســهرابيان، پژمان منتظرى، محمد دانشگر، اميد نورافكن، فرشيد 
اسماعيلى، آياندا پاتوســى، داريوش شجاعيان، فرشيد باقرى، گادوين 
منشــأ، خسرو حيدرى، ايسما، روزبه چشمى، على كريمى، ميالد زكى 

پور، محسن كريمى و طارق همام.
براى پرســپوليس در دو بازى گذشته اين نفرات به عنوان بازيكن ثابت 
و يا جانشــين به ميدان رفته اند: عليرضا بيرانوند، سيد جالل حسينى، 
شجاع خليل زاده، محمد نادرى، مهدى شيرى، كمال كاميابى نيا، احمد 
نوراهللا ى، بشار رسن، مهدى ترابى، على عليپور، ماريو بوديمير، سيامك 

نعمتى و سروش رفيعى.
براى ذوب آهن در دو بازى گذشــته اين نفرات به عنوان بازيكن ثابت 
و يا جانشــين به ميدان رفته اند: رشــيد مظاهرى، محمدرضا عباسى، 
عليرضا چراغلى، ميالد فخرالدينى، رضا حبيب زاده، قاســم حداديفر، 
حميد ملكى، وحيد محمدزاده، ارسالن مطهرى، محمد نژادمهدى، حميد 
بوحمدان، مهران درخشــان مهر، زبير نيك نفس، محمدرضا حسينى و 

كريستين اوساگونا.

آيا احمدى نژاد استقاللى است؟
آيا فرضيه استقاللى بودن محمود احمدى نژاد 

صحت دارد؟
 «زمانى كه محمود احمدى نژاد ســكاندار دولت ايران بود، شايعات 
زيادى مطرح شــد كه او طرفدار اســتقالل اســت؛ اين را ابتدا هاشم 

بيگ زاده، مدافع استقاللى و ملى پوش وقت تيم ملى لو داد.
به گزارش ايســنا، احمدى نژاد كه در تمرينات تيم ملى شركت مى كرد، 
نشــان داده بود كه طرفدار استقالل است. اين ادعا را پسها كريم باقرى 
هم مطرح كرد. او هم در تمرينات تيم ملى پى برده بود كه احمدى نژاد 
اســتقاللى اســت. با اين حال يكى از اتفاقات جالب پس از پيروزى 
استقالل مقابل السد قطر و صعود به مرحله گروهى ليگ قهرمانان آسيا، 
پيامى اســت كه عبدالرضا داورى منتشر كرده است. مديرمسئول سابق 
روزنامه شهروند كه از نزديكان احمدى نژاد محسوب مى شود، با انتشار 
عكسى از رئيس جمهورى سابق در كنار فرهاد مجيدى، پيروزى استقالل 
را به او تبريك گفته اســت. صحبت هاى رويانيان، مديرعامل ســابق 
پرسپوليس و صحبت هاى على فتح ا... زاده، مديرعامل سابق استقالل، هم 

تأييدكننده فرضيه استقاللى بودن محمود احمدى نژاد است.»

پرسپوليس، صنعت نفت و نساجى 
جريمه مالى شدند

- باشگاه هاى پرســپوليس، صنعت نفت آبادان و نساجى مازندران از 
سوى كميته انضباطى فدراسيون فوتبال جريمه نقدى شدند.

به گزارش ايرنا؛ كميتــه انضباطى، جديدترين آراى خود در خصوص 
ديدارهاى ليگ برتر را بدين شرح صادر كرد:

■ به دليل تخلفات تماشاگران پرسپوليس در ديدار مقابل پديده و استقالل 
خوزستان، اين باشگاه به جريمه نقدى 100 ميليون ريالى محكوم شد.

■ در ديدار تيم هاى نساجى و تراكتورسازى تبريز از هفته هفدهم ليگ 
برتر از سوى تماشاگران نساجى تخلفاتى مبنى بر فحاشى به تيم داورى 

و پرتاب بطرى به سوى كمك داور دوم رخ داد.
بر اين اســاس اين باشــگاه به پرداخت 50 ميليون ريال جريمه نقدى 

محكوم شد.
■ باشــگاه صنعت نفت آبادان به دليل فحاشى هوادارانش به داورى در 
ديدار برابر استقالل خوزستان به پرداخت 50 ميليون ريال جريمه نقدى 

محكوم شد.
■ در ديدار ســايپا و تراكتورســازى از هفته نوزدهم ليگ برتر از سوى 
تماشاگران تيم تراكتورسازى تخلفاتى نسبت به داور مسابقه در نيمه دوم 

بازى رخ داد كه اين تيم به توبيخ كتبى محكوم شد.

نتوانستيم يوونتوس را اذيت كنيم
 ديگــو گودين، كاپيتان اروگوئــه اى اتلتيكومادريد، از نتيجه ديدار 

ديشب برابر يوونتوس ابراز ناراحتى كرد.
به گزارش "ورزش سه"، اتلتيكومادريد كه در سالهاى اخير به عملكرد 
مستحكم دفاعى شــهره بود، در ديدار ديشب حرفى مقابل درخشش 
خيره كننده كريســتيانو رونالدو نداشت و با هت تريك ستاره پرتغالى، 

يوونتوس راهى دور پس ليگ قهرمانان شد.
گودين گفت: "ما نتوانستيم راهى براى صدمه زدن به يوونتوس پيدا كنيم. 
براى صعود به دور پسى به گلزنى نياز داشتيم اما چنين اتفاقى رخ نداد و 

گرچه دفاع كرديم، اما سه بار دروازه اتلتيكومادريد باز شد.
از فضاى اســتاديوم شگفت زده نشــديم و مى دانستيم كه قرار است 
ديدارى دشوار برابر يك تيم سرسخت داشته باشيم. يوونتوس به خوبى 
هم دفاع كردند هم در حمله حضور داشتند و تيمى با احتياط و هوشمند 

بود، در حالى كه ما نمى توانستيم به هدف مورد نظر خود دست يابيم.

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 شــماره 97/1484  مورخ 97/10/23 هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي علي اكبر 
شمسي ســدراني فرزند علي قنبر به شماره شناسنامه 134 صادره از اسدآباد 
در ششدانگ يك باب ســاختمان به مساحت 116/37 مترمربع در قسمتى از 
پالك 1132 اصلي واقع در اسدآباد خيابان پاسداران كوچه شهبازي  خريداري 
با واسطه از مالك رسمي خانم عشرت الملوك خاكي محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در 
صورتي كه اشخاص نســبت 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، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.(م الف 721)
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/11/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/13

كامران متقى 
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

آگهي مزايده نوبت اول 
در كالسه اجرايي 970248 اج م طي دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه عمومي اللجين حكم به فروش مال مشاع غير منقول 
به لحاظ عدم امكان تقسيم به رد محكوم له حسين خارائي به طرفيت محكوم عليه احداله خارائي صادر شده كه مطابق ماده 

114 قانون اجراي احكام مدني از طريق مزايده به فروش خواهد رسيد.
مشخصات مال غيرمنقول و نظريه كارشناسي:

ملك مورد نظر فاقد سند رســمي و به صورت سند عادي (دو دانگ عرصه اوقافي) به مساحت عرصه حدود 245 
متر مربع با استقرار شمالي و داراي حدود 12 متر بر از معبر اصلي و مقداري از ملك حدود 30 متر در طرح تعريض 
واقع بوده و اعياني ملك در يك طبقه به مســاحت حدود 180 مترمربع قسمت هاي قديمي ساز حدود 40 سال سال 
ساخت و قسمت نوساز با قدمت 15 سال سازه بنايي سقف طاق ضربي نما از سيمان فاقد پروانه ساخت داخل سفيد 
كاري و درب و پنجره فلز و آلومينيوم عايق بام ايزوگام سيستم سرمايشي كولر آبي و گرمايشي بخاري و آبگرمكن 

گازي و داراي امتيازات و انشعابات شهري محوطه سازي و ديوار حياط و در تصرف حسين خارائي.
با توجه به مساحت، موقعيت، كاربري و كليه عوامل موثر در ارزيابي ارزش ششدانگ ملك به مبلغ 1/580/000/000 
ريال معادل يكصد و پنجاه و هشت ميليون تومان برآورد شده است زمان و مكان مزايده: زمان روز يكشنبه مورخ 
1398/1/18 از ساعت 10 الي 10:30 صبح در دفتر اجراي احكام مدني دادگاه اللجين واقع در خيابان مهديه دادگاه 
اللجين برگزار خواهد شــدو توضيح اينكه مزايده به صورت حضوري بوده و فروش مال تعرفه شده از قيمت پايه 
شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي واگذار خواهد شــد. از برنده مزايده 10 درصد في المجلس دريافت و الباقي 
ظرف مدت 30 روز قابل وصول خواهد بود بديهي اســت در صورت انصــراف خريدار مبلغ واريزي به نفع صندوق 
دولت ضبط خواهد شد. عالقمندان به شركت در مزايده مي توانند 3 روز قبل از تاريخ برگزاري مزايده به دفتر اجرا 
مراجعه تا زمينه بازديد فراهم گردد . هزينه هاي نقل و انتقال تابع شرايط عمومي معامالت مي باشد و ساير هزينه ها 
(اعم از مبلغ قطعي و غيرقطعي) به عهده برنده مزايده مي باشد در صورتي كه روز مزايده به هر علتي تعطيل گرديد 

مزايده فرداي همان روز و رأس ساعت تعيين شده برگزار خواهد شد. (م الف 825)

 ســرمربى تيــم پــاس همــدان خواســتار 
نظــارت بيشــتر بــر ديدارهــاى باقى مانــده 
مســئوالن  توســط   2 ليــگ  پايانــى  و 
فدراســيون و ســازمان ليــگ شــد و گفــت: 
ــا  ــود ت ــى ش ــث م ــا باع ــارت ه ــن نظ اي

ــع نشــود. حــق تيمــى ضاي
احمد جمشيديان در گفت و گو با ايرنا اظهار 
داشت: بازى ها به اوج حساسيت رسيده و 

احتمال هر اتفاقى نيــز وجود دارد بنابراين 
فدراسيون مى تواند با نظارت دقيق تر نسبت 
به هرگونه مســاله خاص برخــورد الزم را 

داشته باشد.
وى بيــان كرد: همچنين توقــع مى رود در 
اين ديدارهاى حساس باقى مانده از داوران 
باتجربه و كم اشتباه استفاده شود تا بازى ها 
به دور از حاشيه و جنجال ، با سالمت كامل 

برگزار شود.
جمشــيديان افــزود: بــه هــر حــال در 
ــم  ــد تي ــروه ب چن ــژه گ ــه وي ــگ 2 ب لي
ــم  ــن تي ــود هســتند و همچني مدعــى صع
ــد و  ــقوط را دارن ــى س ــز نگران ــى ني هاي
ــر و  ــاى بهت ــارت ه ــه نظ ــبت ب ــد نس باي
ــرب و داراى  ــرى داوران مج ــز بكارگي ني

ــود. ــدام ش ــان اق ــرد درخش عملك

شهردارى همدان 
در حاشيه امن 
ليگ 2 قرار گرفت
 تيم شــهردارى همدان با كسب برترى 
مقابل ايران جوان بوشــهر در حاشيه امن 
جدول رده بندى گروه يك ليگ دسته دوم 

فوتبال كشور قرار گرفت.
در اين بازى كه عصر ســه شــنبه از هفته 
بيست و سوم رقابت هاى ليگ دسته دوم 
فوتبال كشــور از گــروه ب و به ميزبانى 

ورزشــگاه شــهداى قدس همدان برگزار 
شد، تيم شهردارى با نتيجه يك بر صفر به 
برترى رسيد.قادر پور حمزاوى مهاجم تيم 
شهردارى در دقيقه 41 گل برترى تيمش را 

در اين مسابقه به ثمر رساند.
تيم شهردارى در اين ديدار با تركيب مسلم 
باقرى ، وحيد جاللى نيــا، ميالد باقرى ، 
پيمان حشــمتى ، حســين كاظمى ، رضا 
كوهــى ، هادى بلــورى ، كاظم صالحى ، 
حسين قادرى ، مسعود رمضانى و قادر پور 

حمزاوى به ميدان رفت.
به گــزارش ايرنا تيم ايران جوان بوشــهر 

نيز با تركيب على ماليى ، سجاد مشايخ ، 
حسن حاجب ، حسين قدرتيان ، اسماعيل 
قروى ، مهرداد نورى ، حميدرضا نادرى ، 
سجاد تقوى ، الياس صالحى ، داوود جنه 
و حميدرضا سليمانى در اين بازى حضور 
يافت.تيمور شكرى، حامد ميرزايى و حامد 
بختيارى تعويض هاى تيم شــهردارى در 
اين مسابقه بودند.شهردارى با اين پيروزى 
24 امتيازى شــد و جايگاه خود را در رده 

نهم جدول استحكام بخشيد.
ايران جوان بوشهر نيز با اين شكست يك 

گام به سقوط نزديك تر شد.

سرمربى پاس خواستار شد

 نظارت بر ديدارهاى 
پايانى ليگ 2 بيشتر شود

 مدير گروه فيزيولوژى ورزشى پژوهشگاه 
علوم ورزشــى با اشاره به شــيوع يكسرى 
ناهنجاريهاى اسكلتى عضالنى در بين كاركنان 
پشت ميز نشين گفت: با پيشگيرى به موقع 
و انجام يكســرى حركات ورزشى مى توان 
از تشديد اين ناهنجارى ها جلوگيرى بعمل 

آورد.
هــادى روحانى بــا تاكيد بر انجــام پايش 
ســالمت و غربالگرى از افرادى كه پشــت 
ميزنشــين هســتند و تأثير حركات ورزشى 
براى پيشگيرى از ناهنجارى هاى اسكلتى و 
عضالنى اظهار كرد: متأسفانه پايش سالمت 
در كشور بويژه در بين كاركنانى كه پشت ميز 
نشين هستند، جدى گرفته نمى شود و همين 
امر سبب شيوع يكسرى ناهنجاريهاى اسكلتى 
و عضالنى در بين كاركنان ارگان هاى مختلف 
باشــيم. البته اگر ايــن ناهنجارى ها به موقع 
شناســايى شــوند با انجام يكسرى حركات 
ورزشى مى توان از تشديد آن جلوگيرى كرد 
تا فرد در انجام فعاليت هاى روزانه خود دچار 

مشكل نشود.
وى در گفت وگــو با ايســنا، گفت: در حال 
حاضر نگاه مديران نســبت به غربالگرى و 
پايش ســالمت صرف هزينه است و همين 
مســاله سبب شده تا اين موضوع زياد جدى 
گرفته نشــود. در حالى كه اگر سازمان ها و 
ارگان هاى مختلف به پايش سالمت به عنوان 
يك موضوع مهم براى ســالمت كاركنان و 
پيشگيرى از ناهنجارى ها توجه الزم را داشته 
باشند، قطعاً مى توان با شناسايى به موقع اين 
گونه ناهنجارى ها مانع تشديد و عوارض هاى 

ناشى از آن در آينده بود.
مدير گــروه فيزيولوژى پژوهشــگاه علوم 

ورزشــى اضافــه كــرد: يكــى از عوارض 
ناهنجارى هاى اسكلتى و عضالنى بويژه در 
افرادى كه مرتب پشــت ميز نشين هستند، 
گردن به جلو و برآمدگى پشــت است كه با 
انجام يكسرى تمرينات ورزشى ساده و منظم 
تحــت نظر متخصصان حــركات اصالحى 
مى توان از ظهور چنين ناهنجارى ها جلوگيرى 
به عمل آورد. البته در صورت درمان نكردن 
به موقع اين گونه ناهنجارى ها، در اثر ايجاد 
فشــار به نخاع و مهره هاى گردن فرد دچار 
يكسرى دردهاى شــديد در ناحيه دست و 

گردن مى شود.
وى خاطرنشــان كرد: توان قلبــى عروقى، 
انعطاف پذيــرى، قدرت بدنى، اســتقامت 
عضالنى و تعادل جز فاكتورهاى مهم آمادگى 
جسمانى هستند كه با انجام حركات ورزشى 
مى توان ايــن فاكتورها را تقويت كرد و مانع 

بروز ناهنجارى هاى اسكلتى و عضالنى شد.
روحانى در پايان گفت: براى تقويت فاكتور 
قلبــى و عروقى تمرينات هــوازى همچون 
پياده روى، دويدن، دوچرخه سوارى، تمرينات 
مقاومتى براى انعطاف پذيرى و قدرت بدنى 

و انجام يكســرى فعاليت هاى ورزشى ساده 
براى تقويت استقامت عضالنى از مهم ترين 
فعاليت هاى ورزشــى هستند كه فرد با انجام 
ايــن فعاليت ها مى تواند از بروز ناهنجارى ها 
جلوگيرى كند و در آينده بدون هيچ مشكلى 

به زندگى روزمره خود بپردازد.

رونالدو، الهه زنده فوتبال است
 ريو فرديناند، اســطوره منچستريونايتد و همبازى سابق كريستيانو 
رونالدو در اين تيم، پس از درخشش خارق العاده رونالدو مقابل اتلتيكو 

مادريد، او را به عنوان الهه زنده فوتبال توصيف كرد.  
به گزارش "ورزش ســه"، يوونتوس ديشــب درحالى در تورين به 
مصــاف اتلتيكو مادريد رفت كه از بــازى رفت با دو گل از حريف 
عقب افتاده بود و شكست 2-0 در واندا متروپوليتانو، كار كريستيانو 
رونالدو و همبازى هايش را در تورين سخت كرده بود. يووه ديشب 
دست كم به سه گل نياز داشت تا به مرحله يك چهارم ليگ قهرمانان 

برسد.
اما اين وظيفه دشــوار براى ســتاره بزرگ يووه، كريستيانو رونالدو، 
چندان دشــوار به نظر نمى رسيد. او با يك هت تريك رويايى، يك تنه 
كامبك تيمش را رقم زد تا نشان دهد مديران يووه چرا براى جدا كردن 

او از رئال و انتقالش به مادريد آن همه هزينه كرده بودند.
ريــو فرديناند، همبــازى ســابق رونالدو در 
منچســتريونايتد كه به عنوان كارشناس بازى 
در شــبكه BT حضور داشــت، درخشش 
رونالدو را اســتثنايى دانســت و او را عامل 

اصلى پيروزى يووه اعالم كرد.
رونالــدو در دقيقــه 27 بــه همراه 

خوان فــران به هوا بلند شــد و با 
پيروزى در نبرد هوايى، توپ را 
با ضربه سر زيبايى وارد دروازه 
اتلتيكو كرد. رونالدو در دقيقه 
86 هم هت تريك خود را از 
روى نقطه پنالتى كامل كرد تا 

بليط صعود يوونتوس را رزرو كند.
BT ريو فرديناند در اســتوديوى شــبكه

جمالت تحسين آميز بسيارى درباره رونالدو 
به زبــان آورد و از جمله درباره او گفت:"

كارى كه رونالدو امشب مى كند باورنكردنى 
است. او واقعا الهه زنده فوتبال است".

تاثير ورزش در پيشگيرى از ناهنجارى هاى 
بواسكلتى عضالنى ر آن همه هزين

ــابق رونالدو در 
 كارشناس بازى 
ــت، درخشش 
ـت و او را عامل 

رد.
ــه همراه 

ــد و با 
وپ را
روازه 
قيقه 
را از 
رد تا 

 رزرو كند.
BT يوى شــبكه

يارى درباره رونالدو 
مله درباره او گفت:"

مى كند باورنكردنى  ب
فوتبال است". ه
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

خداوند سبحان مى فرمايد: «پس مرا ياد كنيد تا شما را با نعمت بخشيدنم ياد كنم و مرا 
از طريق فرمانبرى و بندگى، ياد كنيد تا من نيز از طريق نعمت ها و نيكى و مهربانى و 

خشنودى [خويش]، شما را ياد كنم».
عّدة الداعي: ص 238

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

«مركز آمار ايران» آمار اوليه سفرهاى بهارى ايرانى ها در 
سال جارى را اعالم كرد

113ميليون سفر در بهار 97
 در آســتانه تعطيالت نوروزى كه يكى از مهم ترين مقاطع سفر در 
طول سال محسوب مى شود، مركز آمار ايران اعالم كرده است كه در كل 
بهار سال 97، نزديك به 113 ميليون سفر انجام شده؛ رقمى كه نسبت به 
بهار 1396، 3/ 9 درصد افزايش را نشان مى دهد. براساس گزارشى كه 
مركز آمار پيش از اين اعالم كرده بود تعداد ســفرهاى داخلى در فصل 

بهار سال 96، 102ميليون و 593هزار و 932 مورد بوده است.
 اقامت شبانه، همچنان كمتر از نصف

طبق اين گزارش در بهار سال 1397، 69 درصد از حدود 25 ميليون خانوار 
كشور حداقل يك سفر داشته اند كه تعداد خانوارهاى سفر رفته نسبت به 
بهار 1396، 1/ 1 درصد افزايش داشــته است. بر اين اساس در بهار سال 
1396 حدود 68 درصد خانوارهاى كشور معـــادل 16ميليون و 901هزار 
و 86 خـانوار حـداقل يـك سـفر داشتند؛ در مقابل 7ميليون و 777هزار و 
248 خانوارى كه در اين فصل هيچ سفرى را تجربه نكرده بودند. در همين 
حال و چنانكه اشــاره شد در بهار سال 1397، نزديك به 113 ميليون سفر 
انجام شده است. در اين ميان، تعداد سفرهاى داخلى در اين فصل، بيش از 
112ميليون سفر بوده كه 45 درصد از آن، با اقامت شبانه و 55 درصد بدون 
اقامت شبانه بوده است. اين درحالى است كه تعداد سفرهاى داخلى در بهار 
1396 نيز 102 ميليون و 593 هزار و 932 سفر بود كه 47 درصد از آنها با 
اقامت شبانه ثبت شده  بودند. اما بيشترين سفرهاى با اقامت شبانه در فصل 
بهار سال 1397، با هدف ديدار دوستان و بستگان با 59 درصد، گردش و 
تفريح با 23 درصد، درمان با 8 درصد و زيارت با 7 درصد انجام پذيرفته 
اســت. سفرهاى با اهداف فوق در مجموع 97 درصد از سفرها را تشكيل 
داده است. حدود 3 درصد از سفرها در فصل بهار با اهدافى نظير آموزش، 

خريد و كسب و كار انجام شده است.
اين تركيب در ســفرهاى بهارى ايرانى ها در سال 96 هم تقريبا برقرار 
بوده است؛ به اين ترتيب كه بيشترين سفرها با اقامت شبانه فصل بهار 
در سال 1396 با هدف ديـــدار دوســـتان و بسـتگان ( 56 درصـد) و 
سـپس بـا هدف هاى گردش و تفريح (26 درصد)، زيارت (8 درصد) 
و درمان (8 درصد) انجام پذيرفته است. سفرهاى با اهـــداف فـوق در 
مجموع 96 درصد از ســفرها را تشكيل داده است. حدود 4 درصد از 
ســفرها نيز در فصل بهار با اهدافى نظير آموزش، خريد و كســب و 
كار صورت گرفته است. الگوى ســفر به لحاظ هدف اصلى سفر، در 
سفرهاى بدون اقامت شبانه متفاوت از سفرهاى با اقامت شـبانه اسـت. 
در فصـــل بهار، بيشترين هدف اصلى از سفرهاى بدون اقامت شبانه، 
گردش و تفريح عنوان شده است در حالى كه بيشتـــر ســـفرهاى بـا 
اقامت شبانه در اين فصل، با هدف ديدار دوستان و بستگان بوده است. 
بر اين اســاس در بهار سال 1397، 34 درصد از سفرهاى بدون اقامت 
شــبانه با هدف گردش و تفريح، 29 درصد با هدف ديدار دوســتان و 
بســتگان، 19 درصد با هدف درمان و 10 درصد با هدف خريد انجام 
شــده است. 8 درصد ســفرهاى بدون اقامت شبانه هم با اهدافى نظير 
آموزش، زيارت و كســب و كار انجام شده است. اين تركيب و نسبت 

در مدت مشابه سال گذشته نيز برقرار بوده است.
 مقاصد برتر بهارى

ده اســتان خراســان رضوى، مازندران، تهران، فارس، اصفهان، گيالن، 
هرمزگان، خوزســتان، كرمانشاه و آذربايجان شــرقى مقصد بيشترين 
سفرهاى با اقامت شــبانه در بهار 1397 بوده اند. در حالى كه ده استان 
مازندران، گيالن، كرمانشاه، فارس، خوزستان، تهران، آذربايجان شرقى، 
آذربايجان غربى، اصفهان و خراســان رضوى مقصد بيشترين سفرهاى 
بدون اقامت شبانه در بهار 1397 بوده اند. بررسى سفرهاى بهارى سال 
96 از سوى مركز آمار ايران، پيش از اين نشان داده بود شهرهاى تهران، 
مشهد، رشت، شيراز، اصفهان و قم داراى بيشترين تعداد سفر بوده اند. 
اما توجه به اين نكته ضرورى است كه الگـوى گردشـگرى از لحـاظ 

نوع سفر، در اين شهرستان ها با هم متفاوت بود. 
 تثبيت الگوى اقامت

مقايسه دو گزارش از آمار سفرهاى بهارى ايرانى ها در دو بهار 96 و 97 
نشان مى دهد الگوى اقامت در اين سفرها تغييرى نكرده و تثبيت شده 
است. بر اين اساس، اقامتگاه اصلى مورد استفاده در سفرهاى داخلى با 
اقامت شبانه خانوارها در فصل بهار سال 1397، خانه بستگان و آشنايان 
بــا 72 درصد، ويال و آپارتمان اجاره اى بــا 8 درصد، ويال و آپارتمان 
شخصى با 7 درصد، چادر و كمپ شخصى با 4 درصد، اقامتگاه عمومى 
و اقامتگاه ســازمانى هر يك با 3 درصد و ساير اقامتگاه ها هم 3 درصد 
بوده اســت. در عين حال، بيشــترين اقامتگاه اصلى مورد استفاده در 
سفرهاى داخلى با اقامت شـبانه خانوارهـا در بهـار سال1396 نيز خانه 
آشنايان و بستگان با 72 درصد، ويال و آپارتمان اجاره اى با 9 درصد و 
ويال و آپارتمـان شخصـى بـا 6 درصـد عنوان شده بود. نتايج تفصيلى 
اين آمارها هنوز منتشر نشده است اما تحليل اين گزارش ها مى تواند به 
دســتيابى به الگوى سفرهاى مردم بيشتر كمك كند و نقشه راهى براى 

سرمايه گذارى براى توسعه گردشگرى كشور باشد.

اكران  نوروزى سينماها
«مترى شيش و نيم» و 

«غالمرضا تختى» 
از فجر به نوروز رسيدند

 اكران  نوروزى ســينماها از سوى شوراى صنفى 
نمايش فيلم هاى ســينمايى مشخص شد و دو فيلم 
«مترى شيش و نيم» و «غالمرضا تختى» از جشنواره 

فجر در نوروز اكران دارند.
به گزارش فارس ، اكران هاى نوروزى ســينماها در 
نوروز 98 از ســوى شوراى صنفى نمايش فيلم هاى 

سينمايى مشخص شد.
فيلــم ســينمايى «مترى شــيش و نيــم» در گروه 
سينمايى آستارا، «غالمرضا تختى» در گروه سينمايى 
استقالل، «چهارانگشت» در گروه سينمايى زندگى، 
آزادى، «رحمان  ســينمايى  «زندانى ها» در گــروه 
1400» در گروه ســينمايى ايــران، «ژن خوك» در 
گروه ســينمايى باغ كتاب و «پيشونى سفيد 3» در 
گروه ســينمايى فرهنگ براى اكــران نوروز قطعى 
شــدند. در فيلم ســينمايى «پيشونى ســفيد 3» به 
تهيه كنندگى و كارگردانى ســيد جواد هاشــمى از 
فيلم هايى است كه در نوروز 98 اكران مى شود. اين 
فيلم شاد و موزيكال به عنوان تنها نماينده سينماى 
كودك و نوجوان در گيشه نوروزى سينماها از هفته 

آينده روى پرده مى رود.
ــمى،  ــالن قاس ــادى، ارس ــال اوت ــى، لي ــان بازغ پژم
ــه، محمدرضــا شــريفى نيا، ســيدجواد  ــرالن پروان ت
حاجــى  هومــن  غفارمنــش،  اميــر  هاشــمى، 
ــدى و  ــا احم ــزى، اميررض ــاغر عزي ــى، س عبدالله
حســام نــواب صفــوى بازيگــران «پيشــونى ســفيد 

ــتند 3» هس

چرا خودروى برقى ايرانى تجارى نمى شود
 ايــران به دانش فنــى توليد موتورهاى الكتريكى دســت يافته و 
رونمايى از نمونه دانشــگاهى خودروهاى برقى، گواه اين ادعا است؛ 
اما به دليل نبود زيرســاختهاى الزم، اين خودروها با تجارى ســازى 
فاصله دارند.معصومه بخشى پورگفت : با گسترش روزافزون استفاده 
از خــودرو در صنايع مختلف، نياز به منابــع انرژى براى به حركت 
درآوردن آنها به شدت احساس مى شود و درحال حاضر سوخت هاى 
فسيلى، مهمترين منابع تأمين انرژى براى به حركت درآوردن خودرو 
هســتند.اين درحالى اســت كه به دليل پايان پذير بودن اين منابع در 
سالهاى آينده و همچنين مسائل زيست محيطى مانند انتشار گازهاى 
گلخانه اى، امروزه صنايع مختلف به دنبال جايگزينى براى منابع تأمين 

انرژى با تكنولوژى هاى نوين هستند.

انواع دويدن براى چربى سوزى بهتر 
بررسى شد

 محققان پژوهشگاه رويان طى تحقيقاتى روى انواع دويدن مشخص كردند 
كه كدام نوع در چربى ســوزى موثرتر است.به گزارش  مهر، انجام تمرينات 
ورزشى براى حفظ سالمتى الزم است. انواع گوناگونى از تمرينات ورزشى 
وجود دارد كه براى اهداف متفاوتى مانند چربى سوزى، تقويت بدن يا تقويت 
عضله اى خاص طراحى شده اند.يكى از معمول ترين و ساده ترين فعاليت هاى 
ورزشى، دويدن است كه فوايد زيادى در حفظ سالمتى دارد.اما اينكه چه نوع 
دويدنى در چه سطحى بيشترين اثر را در چربى سوزى دارد توسط محققان 
پژوهشگاه رويان مورد بررسى قرار گرفت.اين محققان به مقايسه اثر دويدن تند 
و عادى در سطوح سربااليى، سراشيبى و بدون شيب در بيان ژن هاى مربوط به 

متابوليسم و چربى سوزى در حيوان مدل آزمايشگاهى پرداختند.

افراد نابينا هم مى توانند عكس ها را درك كنند
 اپليكيشــن جديد شركت "مايكروســافت"، به افراد نابينا امكان 
مى دهــد مفهوم عكس ها را درك كنند.به گزارش ايســنا ، شــركت 
مصنوعى  هوش  اپليكيشــن  يك   ،(Microsoft)"مايكروســافت"
 Microsoft's)"موســوم به "هــوش مصنوعى بــراى مشــاهده
Seeing AI) ارائــه داده كه به افراد نابينــا و كم بينا امكان مى دهد 
داده هاى تصويرى را به صورت شــنيدارى درآورند. كاربران با كمك 
اين اپليكيشــن مى توانند مفهوم عكس ها را تنها با لمس كردن درك 

كنند.
اين اپليكيشن جديد، مبتنى بر يادگيرى ماشينى به خصوص تشخيص 
اشيا و صحنه ها اســت. تنها كارى كه كاربر بايد انجام دهد، انتخاب 

عكس از راه لمس كردن آن 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 
كســب و كارها، خبر داد.امير خوراكيان ، از انعقاد تفاهم نامه اى ميان 
مركز ملى فضاى مجازى و ســازمان تامين اجتماعى براى ساماندهى 
كســب وكارهاى فضاى مجــازى خبر داد و گفت: ايــن تفاهم نامه 
براساس يك پشتوانه نظرى و پژوهشى و با مشاركت تمامى ذى نفعان 
كامًال واقع بينانه و نتيجه بخش، تدوين شده است.وى افزود: با اجراى 
اين تفاهم نامه شــاهد برنامه ريزى، راهبرى و نظارت بر امور بيمه اى 

شاغالن كسب و كارهاى فضاى مجازى خواهيم بود.

زاكربرگ رايانه اى براى خواندن فكر 
انسان ها مى سازد

 مارك زاكربرگ مديرعامل فيس بوك در انديشــه توليد يك رابط 
كاربرى رايانه اى قابل اتصال به مغز انسان است كه از اين طريق بتوان 

فكر افراد را خواند.
بــه گزارش ديلى ميل، زاكربرگ در گفتگو با جاناتان زيترين اســتاد 
دانشكده حقوق دانشگاه هاروارد تصريح كرده كه در آينده اى نزديك 
سيســتم يادشــده به كاربران امكان مى دهد تا تنها با استفاده از مغز 
و بدون نياز به هيچ دســتگاه و ابزار ديگرى بــا محيط هاى واقعيت 
افزوده تعامل داشــته باشند. به بيان ديگر، همه گير شدن اين فناورى 
باعث حذف صفحه كليد، موشواره، نمايشگرهاى لمسى، سيستم هاى 

دريافت فرمان با حركات بدن و غيره مى شود.

 آنگاه كــه كوه الوند همدان پــس از گذراندن 
روزهاى سرد زمســتان با شنيدن صداى پاى بهار، 
دامنه ســپيدپوش خود را به دامــن پرگل طبيعت 
مى سپرد مراســم زيباى «كوسه گلين» در همدان به 

اجرا در مى آيد.
خبرگزارى مهر - گروه اســتان ها: در طول تاريخ 
در ايران به مراســمى بر مى خوريم كه اغلب جنبه 
نمايشــى داشــته و در اين نمايش هــا از گريم با 
صورتك استفاده مى شــود كه در اين ميان يكى از 
مراســم سنتى ايران «كوســه بر نشستن» يا «كوسه 
گردى» نام دارد كه ريشــه آن را در دوران ساسانى 

يا پيش از اين خاندان مى توان يافت.
نقش اصلى اين مراسم را «كوسه» كه شخصيتى پيام 
آور نوروز، شــادى، بهار و زندگى دوباره است به 
عهده دارد و مردم قدم او را براى خود پر شــگون 
مى دانســتند. اين مراسم طى زمان تغييراتى كرده و 
امروزه در بعضى از نقاط ايران با نام هاى گوناگون 
مانند كوسه، كوسا، كوســا چوپانان، كوسه گلين، 

كوسه گلدى اجرا مى شود.
اجرا كنندگان اين مراســم كوســه، زن كوســه و 
همراهان هســتند و تعداد همراهان در اغلب نقاط 
متفاوت اســت به طورى كه در بعضى از نقاط دو 

كوسه و يا دو زن كوسه مشاهده مى شود.
اجراى مراســم كوسه گردى توأم با رقص و آواز و 

هميشه همراه با سازچى است
در اين نمايش از گريم يا صورتك استفاده مى شود 
و اجراى مراسم كوسه گردى توأم با رقص و آواز 
و هميشه همراه با ســازچى است.در همدان قديم 
نيز هر ساله هنگامى كه كوه الوند پس از گذراندن 
روزهاى سرد و طاقت فرســاى پاييز و زمستان با 

شــنيدن صداى پاى بهــار، آرام 
آرام دامنه سپيد پوش و يخ بسته 
خود را به دامــن پرگل طبيعت 
مى ســپرد و جاى زخم سرماى 
چمن هاى  را  آن  زمستان  سخت 
تازه روييده و ســبز بهارى التيام 
مى بخشــيد، اين مراسم به اجرا 

در مى آمد.
پــر واضح اســت كه پيشــينه 
درخشان فرهنگى، روحيه شاد و 
طنز پردازانه اهالى، مهاجرپذيرى 
منطقــه و تنوع ايــالت و اقوام 
شــهر  اطراف  نواحى  در  ايرانى 
گونه هاى  پيدايش  سبب  همدان 
زيبا، ژرف و نابى از ســنت هاى 
منطقه  اين  در  اجتماعى  ماندگار 
بــوده و آيينــه اى تمــام نما از 
زندگــى ايرانى در ســوگ ها و 

ســرورها را به دست داده اســت به طورى كه از 
جمله آنها ســنت و مراسم و كوسه گلين است كه 

اين روزها كمتر نامى از آن وجود دارد.
 «كوسه گلين» پيام آور شادى در همدان

بر اساس اين سنت قديمى، دست افشانى، پايكوبى 
و ترانه خوانى كوســه گلين كه با جامه اى ســرخ، 
كاله بوقى و چهره ســياه كــرده و زنگوله به پا در 
خانه ها مى رفت از آئين هاى مردم همدان در ســال 
نو بوده كه در اين آئين همدانى ها بخشــيدن پول و 
شــيرينى را به نوروز خوان يا كوسه گلين خوش 

شگون مى دانستند.
در اين مراســم كه يكى از مراســم جالب ســنتى 
در روزهاى عيد بوده اســت، كوســه و كوسه زن 
در نقش زن و شــوهر چوپان ظاهر مى شدند و با 
ســاز و دهل از روستاها به راه مى افتادند و به شهر 

مى آمدند.
روى لباس نمدى كوســه تعــدادى منگوله دوخته 
شــده بود كه به اطراف آويزان بود و چوب بلندى 

در دست داشــت كه يك سر آن برجسته بود و به 
آن «قورچنگ» مى گفتند.زن كوســه نيز روى لباس 
نمدى خــود يك دامن كوتــاه از چيت رنگارنگ 
مى پوشيد كه به اين دامن پرچين، «تنبان قرى» يا به 

گويش محلى «تومن قرى» مى گفتند.
كوســه و زنش با ســاز و دهل وارد شهر مى شوند 
و تعدادى بچه ها به دنبــال آنها راه مى افتادند؛ آنها 
بــه هر خانه اى كه درش باز بود وارد مى شــدند و 
معموالً وارد خانه اعيان و اشــراف مى شدند و در 
محوطه حياط شروع به حركات جالب و خنده دار 
و رقص و پاى كوبى مى كردند و 
حد وســع  در  نيز  صاحبخانه ها 
و طبع خــود كمكــى نقدى يا 
جنسى به آنها مى دادند به طورى 
كه كوســه و زن كوسه همچون 
حاجى فيروز پيام آوران شــادى 

نوروزى و بهار بودند.
نوشته هاى  و  كتاب ها  بررســى 
دهنده  نشــان  همدانى  مورخان 
آنست كه سنت كوسه گلين در 
برخــى از مناطق همدان رنگ و 
بوى بيشترى داشته و اين سنت 
قديمى به نام مردمان اين مناطق 

ثبت شده است.
و  حيدره  در  گلين  كوسه 
شورين همدان نامدار است

و امــا كوســه در حيدره شــهر 
همدان به شــكلى ديگر آراسته 
مى شــده به نحوى كه كوســه كالهى بر سر مى 

گذاشته كه تا سر شانه اش مى رسيده است.
كوسه براى خود ابرو و ريش مصنوعى مى گذاشته 
و يــك بينى از جنس نمد دو شــاخ هم از جنس 
چوب جارو براى خود تهيه مى كرده است و با اين 

شكل و شمايل به اجراى آئين مى پرداخته است.
كوســه در شــورين همــدان نيــز شــكل و ظاهــر 
ــن  ــت و در اي ــته اس ــود را داش ــوص خ مخص
ــته و  ــى گذاش ــدى م ــى نم ــه كاله ــه كوس منطق
ــاخ  ــا دو ش ــته و ب ــى بس ــتمال م دور آن را دس
از جــارو و درســت وســط كاله دم روباهــى 

ــرده اســت. ــى ك متصــل م
شهرســتان  در  گلــدى  كوســه  توضيــح  در 
ــى  ــى بوق ــه كاله ــده اســت: كوس ــز آم ــر ني مالي
مى گــذارد كــه دم آن بــه نيم متــر مى رســد و 
ــه  ــد ب ــزان مى كن ــوك آن آوي ــه ن ــم ب ــى ه زنگ
طــورى كــه تعــدادى زنگولــه و پولك هــاى 

ــت. ــه اس ــر آن دوخت ــز ب ــگ ني رنگارن

 تاريخ اســتان همدان غنــى از ميراث 
معنوى، نمايش هاى آئينى و سنتى است

يك كارشــناس آداب و رسوم محلى استان همدان 
در اين باره گفت: تاريخ اســتان همــدان غنى از 
ميراث معنوى، نمايش هاى آئينى و ســنتى اســت 
كه از باورها و اعتقادات و اســطوره هاى مردم اين 
ديار نشأت گرفته اما برخى از اين آئين ها به دست 

فراموشى سپرده شده است.
فريبا نعمتى بابيان اينكه آئين نمايشــى كوسه گلين 
در گذشــته بســيار مورد عالقه مردم همدان بوده 
ولــى امروز اجــراى اين نمايش كمرنگ تر شــده 
اســت، عنوان كــرد: هنرمندان اســتان همدان در 
بيشتر جشنواره هاى كشــورى آئين كوسه گلين را 

اجرا  نمادين  صــورت  به 
مى كنند تا اين آئين سنتى و 
بومى به ديگر نقاط كشور 

نيز معرفى شود.
وى بــا تاكيــد بــر اينكه 
رسانه ها بايد پيشينه، ريشه 
ســنت هاى  تاريخچــه  و 
قديمــى همــدان را براى 
مردم تبييــن كنند تا مردم 
به حفظ اين آئين ها ترغيب 
شــوند، ادامه داد: به عنوان 
نمونــه كوســه گلين به 4 
مالير  در  مختلف  شــكل 

اجرا مى شده است.
وى بــا بيــان اينكــه اين 
نمايــش هــم اكنــون به 
برخى  در  نمادين  صورت 
روستاهاى همدان و مالير 
در  افزود:  مى شــود،  اجرا 
باب نمايش كوســه گلين 
2 تفكر نهفته اســت و به 
احتمال زيــاد از نام قومى 
در كوه دشــتى (زاگرس) 

گرفته شده است.
نمايشى  آئين هاى   
كشــور  معنوى  ميراث 

هستند
آنچه مســلم اســت اينكه 
ايران و به خصوص استان 
همــدان از زاويــه ميراث 
است  غنى  بســيار  معنوى 
معنوى،  ميراث  جمله  از  و 
سنتى  و  آئينى  نمايش هاى 

اســت كه برخــى از اين نمايش هــا، نمايش هاى 
شادى آور و نشــاط بخش هستند كه در جشن هاى 
مربوط به زندگى شــبانى و كشــاورزى، از ديرباز 
تا كنون برگزار مى شــدند و مى شوند و برخى نيز 
نمايش هايى هســتند كه در حــاالت غم و اندوه و 
ســوگوارى به اجرا در مى آمدند و كماكان نيز اجرا 

مى شوند.
در هــر صورت، در هــر يك از ايــن نمايش ها، 
نشانه هايى از اعتقادات و باورهاى مردم، اسطوره ها 
و آئين هاى مربوط به دفع شر و بال و بيمارى و اهدا 
فديه و قربانى ديده مى شــود كه ما امروز از آن ها 
به عنوان ميراث معنوى و ميراث شــفاهى فرهنگ 

ايرانى نام مى بريم.

آئين هايى كه ماندگارند

«كوسه گلين» پيام آور شادى در همدان

همدان  اســتان  تاريخ 
غنى از ميــراث معنوى، 
آئينــى  نمايش هــاى 
و ســنتى اســت كه از 
باورهــا و اعتقــادات و 
اين  مردم  اسطوره هاى 
اما  گرفته  نشــأت  ديار 
به  آئين ها  اين  از  برخى 
سپرده  فراموشى  دست 

شده است


