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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

يادداشتيادداشت

يادداشتيادداشت

برادر ارجمند جناب آقاي 

مهندس حقيقي 
انتصاب شايسته جنابعالي را به سمت 

معاونت برنامه ريزي سازمان نظام مهندسي معدن ايران
تبريك عرض نمـوده و از درگاه ايـزد منان توفيقات روز افزون 
جنابعالي را در خدمت به نظام جمهوري اسالمي همچون گذشته 

مسألت مي نماييم.
هيأت مديره شركت كاوش خاك آريا- احسان و جمشيد پيري 

سليت
ت جناب آقاى

فاضل مرادى
 مصيبت درگذشت پدر گراميتان 

حاج رضا مرادى 
خادم الحسين(ع)

را خدمت شما تسليت عرض نموده و از 
درگاه ايزد متعال براى آن مرحوم رحمت

و مغفرت و براى شما و ساير بازماندگان
صبر و سالمتى را مسئلت داريم.

هيات حضرت امام خمينى(ره) پيروان روح ا...
هيات علمدار حسين(ع)

جناب آقاي 

شاهين فرجي فر 
انتصاب بجا و شايسته جنابعالي را به سمت

معاونت اداري، پشتيباني سازمان 
هدفمندسازي يارانه هاي كشور

تبريك عرض نموده و موفقيت روزافزونتان 
را از ايزد يكتا خواستاريم.

رئيس، هيأت رئيسه و هيأت 
نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و 

معادن استان همدان 

سليت
ت با نهايت تاسف ارتحال عالم ربانى 

حجت االسالم و المسلمين 
مصطفى رمضانى

رئيس شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى استان همدان

را به نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه همدان، جامعه روحانيت و مردم 
شريف استان تسليت عرض نموده و براى آن مرحوم علو درجات و براى 

بازماندگان صبر و شكيبايى مسئلت مى نمائيم.
شوراى مركزى خانه مطبوعات استان همدان

ُكُلّ نَْفٍس َذائَِقُة الَْمْوِت

حضور مردم و ايمان 
دينى دو عنصر برجسته 
حماسه نهم دى 88 بود
ــان كردند: نهم  رهبر معظم انقالب خاطرنش
ــت؛ بلكه آن  ــى نيس ــه كوچك دى 88، حادث
حركت عظيم و ماندگار مردمى، شبيه حركت 

بزرگ ملت در روزهاى اول انقالب است.

نمايندگان مردم تمام  
وقت خود را صرف 
قانونگذاري نمي كنند

ــي قانونگذاري و  ــدگان دو وظيفه اصل نماين
نظارت را عهده دار شده اند اما آنان، تمام وقت 

خود را صرف اين امر مهم نمي كنند.

نمايندگان استان
با اقتدار 
به پيروزي رسيدند

ــتي  هفته پنجم از رقابت هاي ليگ برتر كش
جام واليت شب گذشته با انجام سه مسابقه 
ــر و همدان دنبال  ــهرهاي تهران، مالي در ش

شد. 

بداخالقي ها در انتخابات به مفهوم ضعف فرهنگ سياسي و انتخاباتي استدعوت از رسانه ها  براي پوشش اخبار انتخابات 

كارگروه ساماندهي چه خواهد كرد؟

ميدان مركزي شهر، نماد توانمندى مسئوالن
قيف هاي ترافيكي 
در شهر همدان 
چه زماني حذف 

مي شود

جشنواره كشاورزى 
فردا در نهاوند 
برگزار مى شود

آزادراه كربال در 
انتظار سرمايه گذار
در محوطه ساختمان ادارات مركزي 
بانك صادرات همدان صورت گرفت؛

رونمايي از تنديس 
شهداي انقالب 
اسالمي (عروج) 

25 آذرماه سال جارى برگزار مى شود؛

سى وچهارمين 
مسابقات استانى 
قرآن كريم در مالير

1390 شماره 
همراه با شما

همدان پيام: امروز يكهزار و سيصد و نودمين شماره همدان 
ــال 1390 هجرى شمسى پيش روى شماست. بهانه  پيام در س
ــما خوانندگان عزيز عهد ببنديم  اى مختصر تا يكبار ديگر با ش
ــأن و آوازه  ــار روزنامه اى در ش كه تمام تالش خود را براى انتش
ــتان همدان به كار خواهيم بست  مردمان بافرهنگ و تمدن اس
ــتان در جاى جاى  ــتارى اس ــانه هاى نوش تا هرگاه نامى از رس
ــن ديار در محافل  ــان آمد نامى نيك از مردمان اي ــور به مي كش
و مجالس شنيده شود. اگرچه انتشار 1390 شماره همدان پيام 

از 8 صفحه هفته نامه اى تا ميانگين 
24 صفحه روزنامه اى در ايام حاضر 
ــادابى نشريه و  نشان از پويايى و ش
ــت؛ اما ما نيز  ــت رو به جلو اس حرك
ــما عزيزان معتقديم كه  همچون ش
ــا نقطه عالى داريم. اما  راه طوالنى ت
ــتوانه حمايت  ايمان داريم كه به پش
ها و راهنمايى هاى شما خوانندگان 

گرامى مى توانيم در آينده اى نزديك نشريه اى كشورى از ديار 
ــر كشور منتشر و ارسال نمائيم.  پايتخت تاريخ و تمدن به سراس
البته ما نيز تالش كرديم تا در كنار توسعه فعاليت رسانه اى به 
ايجاد زيرساخت هاى توسعه اى فرهنگى كشور با ايجاد و تجهيز 
چاپخانه هاى مدرن و جديد اقدام نمائيم تا با افتخار در عينيت 

شعار "جهاد اقتصادى" گام عملى برداشته باشيم.

ديدگاه كارشناسان
به بهانه 1390مين 
شماره همدان پيام:
رسانه يعنى 
تعيين كننده

زمان  فكر كردن

تجربه اي ناموفق 
همدان پيام: قابل پيش بيني بود استعفاي 
ــابقه فرهنگي وي در  ــردي كه اگر چه س م
ــي وي بر  ــر پررنگ بود اما وجه سياس ظاه
ــابقه فرهنگي اش غالب بود و براي كمك  س
ــتانش آمد و به  به يكي از نزديك ترين دوس
اندازه انتظار نتوانست كمك حال، دوستش 
باشد و اكنون به ناچار شايد براي انتخاباتي 
ــود يا  برود كه يا بايد كانديداي انتخاباتي ش
ــز و راهبرد براي كانديداهاي  مدير برنامه ري
ــاه پيش، در  ــر. تركمن 11 م ــر ديگ هم فك
ــرايطي وارد دوره دوم خدمت 30 سالگي  ش
دولتي شد كه به لطف نزديكانش در دولت و 
همراهي پيريايي براي مديريت اداره اي آمد 
ــاله به حكم قانون  كه پيش تر، جواني 27 س

بايد استعفا مي داد.

استعفاى مديرى كه 
خواست جشنواره نقد را 

در همدان راه بيندازد 
تركمن،  ــين  محمدحس ــام:  همدان پي
ــاد اسالمى استان  مديركل فرهنگ و ارش
همدان طبق اخبار واصله استعفا مى دهد 
ــوزه انتخابات به  ــت در ح ــراى فعالي تا ب
ــاه، زادگاهش برود.  هرچند قبول  كرمانش
استعفاى وى هنوز در دست بررسى است 
ــنيده ها حكايت از عدم  ــى برخى ش و حت
ــرف وزير فرهنگ و  ــتعفا از ط پذيرش اس
ــر و دار خبر  ــا در اين گي ــاد دارد؛ ام ارش
ــم  ــتعفاى تركمن همانند اعالم مراس اس
ــتان  ــمت مديركلى اس ــه اش به س معارف

همدان سريع و ناگهانى بود.

2

2

9

4

10

7

4

9
2

شماره 

رى
 نظ

ود
حم

- م
ام 

ن پي
مدا

ح: ه
طر

/

آقايان محترم
اگه ميخواين شما هم ميتونين

از اين پله ها استفاده كنيد!

                         



Y K

سه شنبه22
22 آذر ماه1390
شماره 1390

پيام 
 The Message Of                 مادستان    تاريخ ،  تمدن و فرهنگ 

 Madestan's 
                   History & Civilization & Culture

سه شنبه
22 آذر ماه1390
khabar@hamedanpayam.comشماره 1390

اخبار

يادداشت

خبر

یادداشت

شنيده ها
 shenide@hamedanpayam.com

ــت كه همه  ــال اس ــال هاي س ــام : س همدان پي
ــكاري، اعتياد و  ــام مي گويند، مثل بي ــدان ام از مي
ــخن از آنان به ميان  ــران فصلي كه هرگاه س كارگ
ــر همدان  ــت كه بر س مي آيد گويي يك بختك اس
ــوع آن به هفت كفش و  ــايه انداخته و رفع و رج س
هفت عصاي آهنين نياز دارد و مرداني رويين تن كه 

در مقابل همه سختي ها دوام بياورند.
ــدرن معماري و با  ــا بدون تعارف در دنياي م ام
ــازي  ــتاوردهاي جديد در زمينه شهرس آخرين دس
ــف و البته تعجب است  ــي تاس و ترافيك جاي بس
ــاماندهي يك ميدان  ــه هنوز مديران ما قدرت س ك
ــاماندهي  ــته و از س كوچك و جمع و جور را نداش
ــد. اين تنها يك  ــاي آن عاجز مانده ان ــي تابلوه حت
ــت و نياز اصلي براي بسامان كردن  ــكه اس روي س
ــتر به دليل وجود مشكالت رواني،  اين ميدان بيش
ــت كه در آن  ــي و اقتصادي اس ــي، فرهنگ اجتماع

متمركز شده است.
ــت و حجم  ــكل الينحل نيس ميدان امام يك مش
كارهاي عمراني و اجتماعي مورد لزوم براي تغييرش 
ــت بلكه قدرت و توان اجرايي و  حجمي سنگين نيس
شعور و شناخت مديران و سياست گذاران ماست كه 
با ناتواني خود حل اين مشكالت را پيچيده كرده است.
ميدان امام مركز يك شهر تاريخي آنهم پايتخت 
ــت. نماد و  ــرزمين بزرگ اس تاريخ و تمدن يك س
ــمبل قوت و قدرت طراحان و برنامه ريزان است.  س
ــناخت و  ــن و واضحي در ش ــل پيام هاي روش حام
معرفي فرهنگ و تمدن و شعور و عزت مردمان آن 

به همه گردشگران است.
ــم مي دانند كه اين  ــه مي دانيم و مديران ه هم
ــود و البته با بودجه زياد  ــاماندهي ش ميدان بايد س
ــت موجود. نيز  ــش از ظرفي ــدرت خالقيتي بي و ق
ــكالتي بسيار بزرگتر از ساماندهي  مي دانيم كه مش
ــهرهايي چون اصفهان، مشهد، تبريز و  ميدان در ش
حتي سمنان و ساوه با درايت و تعقل و برنامه ريزي 

و استفاده از خرد جمعي حل شده اند.
 كارگروه ساماندهي و چند شعار ساده �

ــال ها بحث و اظهار نظر هفته گذشته  پس از س
ــاماندهي ميدان امام هم  ــاهد بوديم كارگروه س ش
ــئوالن عزم خود را جزم  ــده و گويا مس ــكيل ش تش
ــتي به سر و روي نقطه مركزي شهر  كرده اند تا دس
ــذر و بهانه اي پذيرفتني  ــند. حاال ديگر هيچ ع بكش
ــيدن عقل  ــت و حتي در صورت به نتيجه نرس نيس
ــاوران  ــا دعوت از مش ــرورت دارد تا ب ــران، ض مدي
ــان مجرب در حوزه شهرسازي  خارجي و كارشناس
ــي و به بوته نقد  و معماري، راه هاي مختلف را بررس

و نظر مهندسان داخلي بگذارند.
ــخنان شهردار و  ــده س ــكيل ش در كارگروه تش
ــي، دو عضو  ــازمان نظام مهندس معاونش، رئيس س
ــهر و دو استاد دانشگاه حاوي چند نكته  شوراي ش

بود كه بررسي مي كنيم.
ــري به عنوان  ــهردار از حذف معضالت بص ش
ــخن  ــهرداري س ــورد نظر ش ــداف م ــي از اه يك
ــاره وحدت  ــاري وي نيز درب ــاون معم گفت. مع
ــات مطالبي ايراد  ــهري و حذف اغتشاش منظر ش
ــي به بحث  ــام مهندس ــازمان نظ ــرد. رئيس س ك
ــي و  ــابه خارج ــاي مش نمونه ه از  ــرداري  بهره ب
ــالمي پرداخت. عضو  ــرداري از معماري اس الگوب
شوراي شهر از ساماندهي كارگران و دستفروشان 
ــام برد. ديگر  ــهرداري ن ــه عنوان وظيفه مهم ش ب
عضو شورا انتقال مراكز درماني، پزشكي و تجاري 

را از حلقه اول خواستار شد.
 مشكالت ميدان امام انبوه است �

مشكالت موجود در ميدان امام در وهله نخست 
به مشكالت موجود در رينگ اول شهر برمي گردد. 
محوريت سه رينگ بزرگ شهر، تجمع ناوگان حمل 
ــنتي و جديد، وجود  ــل عمومي، وجود بازار س و نق

ــكي و درماني،  ــاختمان و مجتمع هاي پزش ده ها س
ــار، مراكز عمده  ــوه و تره ب ــا ميادين مي مجاورت ب
ــاجد مهم و بانك هاي متعدد حتي در  فروشي، مس
معابر ميدان اصلي، تجمع و ازدحام كارگران فصلي، 
ــت فروش ها در  ــك هاي متعدد، بازار گرم دس كيوس
ــراي فروش  ــي افراد ناباب ب ــاده رو و تردد برخ پي
كاالهاي غيرمعمول تنها بخشي از مشكالت مشهود 
اين رينگ است. براي ساماندهي ميدان امام بي شك 
ــكيل ده اتاق فكر در  ــت نيازمند تش در وهله نخس

حوزه هاي متعدد هستيم:
ــازي، اصناف، پزشكان،  حوزه معماري و شهرس
ــاني،  ــي و رانندگي، حمل و نقل، آتش نش راهنماي
ــتي  ــوزش و پرورش، سرپرس ــراث فرهنگي، آم مي

شعب بانك ها و ...
ــد در يك طرح  ــن حوزه ها باي ــر كدام از اي ه

ــات و آمار مورد نظر را جمع آوري  جداگانه اطالع
ــده  ــه و تحليل نموده و به كارگروه ياد ش و تجزي
تحويل دهد. به طور مثال مشخص شود كه چند 
ــود دارد و آيا انتقال آنها  ــهر وج بانك در مركز ش
ــت يا خير؟ چند ساختمان پزشكي در  ممكن اس
ــود دارد و آيا مي توان  ــدوده ميدان اصلي وج مح
ــاخت تا به مناطق حاشيه اي  ــكان را وادار س پزش
ــهر نقل مكان كنند؟ چند انبار بزرگ و يا چند  ش
ــده و  ــع تجاري باعث ازدحام و ترافيك ش مجتم
ــهرداري مي تواند مابه ازاى آن ساختمان و  آيا ش

مغازه در اختيار آنها قرار دهد؟
در حال حاضر آنچه از شواهد و قرائن پيداست، 
ــاره تعداد  ــتندي درب ــه هيچ آمار دقيق و مس اينك

ــاختمان هاي تجاري و انبارها و حتي  ــاغل و س مش
ــرار ندارد تا با  ــا در اختيار كارگروه ق تعداد بانك ه
آناليز اين اطالعات ميزان هزينه ها و اعتبارات مورد 

لزوم برآورد شود.
 دچار توهم نشويم �

ــورا و شهرداري پس از احداث  در صورتي كه ش
ــاده دچار اين توهم  ــك يا چند پل روگذر عابر پي ي
ــده باشند كه به همان راحتي و با استخدام چند  ش
پيمانكار اصفهاني خواهند توانست وضعيت ميدان 
ــاي بزرگي  ــد، دچار خط ــاماندهي كنن ــام را س ام
ــبه بايد  ــه تاوانش را باز هم مردم و كس ــده اند ك ش
ــاماندهي ميدان  ــس بدهند. البته اگر منظور از س پ
امام، حذف چند تابلو و عالئم مزاحم و مرتب كردن 
تابلوي مغازه ها و آب و جارو كردن پياده روها باشد، 
ــهرداري در كار خود  اين احتمال وجود دارد كه ش

ــاماندهي، انضباط  ــود. اما اگر منظور از س موفق ش
ــاغل، كاهش بار ترافيكي، انتقال ناوگان حمل  مش
و نقل به پاركينگ هاي طبقاتي، ساماندهي كارگران 
ــد، بايد گفت كه با اين  ــان باش فصلي و دستفروش
ــن مي نمايد؛ چرا  ــت موجود كاري غيرممك بضاع
ــهرداري پس از ماه ها تبليغات و بوق و كرنا  كه ش
هنوز نتوانسته است چند كارگر ساده را قانع كند 
ــكان كنند و يا پس  ــدان ديگري نقل م ــا به مي ت
ــاده راه دو خيابان را رها  ــاه اجراى طرح پي از 9 م

ــت.  كرده اس
ــش فقر عريان  ــت و نماي ــن نماي زش همچني
ــان دليل  ــامگاه و نيمروز با ازدحام دستفروش در ش
ــراي چنين  ــهرداري در اج ــر ناتواني ش ــري ب ديگ

طرح هاي كوچكي است.
ــه از كار اين  ــوال در اين مرحل اما مهم ترين س
است كه شهرداري با كدام اعتبار و هزينه مي خواهد 

مطالعات طرح را آغاز كند؟
ــاوره  ــدام تيم حرفه اي و فني تا كنون به مش ك

دعوت شده اند؟
ــي يا كساني آماده  پيش نويس طرح را چه كس

كرده اند؟
زمان بندي اجراي طرح چندساله است؟

 بضاعت اندك در طرح هاي شهرسازي �
ــواس الزمه  ــهرداري نتواند با دقت و وس اگر ش
چنين طرح هاي جامعي به موضوع ورود پيداكند به 
طور قطع و يقين به مشكلي چون يك طرفه كردن 
ناقص دو خيابان برخورد مي كند كه نه كسي را كور 

كرد و نه شفا داد.
ــي در كارنامه  ــرح و پروژه هاي ــابقه چنين ط س
مديريت شهري گواه آن است كه در بدنه شهرداري 
ــراي مطالعه اين  ــده و متخصصي ب ــاي ورزي نيروه
طرح وجود ندارد و الزاما بايد مشاوراني بكار گرفته 
ــوند. نيز بارها اتفاق افتاده است كه اين مشاوران  ش
ــده و هيچ  ــتفاده از برخي كانال ها انتخاب ش با اس
ــص آنها در نظر گرفته  ــالك و ميزاني براي تخص م

نشده است.
در طراحي المان ميدان امام بخاطر داريم كه با 
ــكه طراحان مبتدي و تازه كار وارد  اهداي چند س
ــرانجام با هزينه اي حداقلي المان  ــده و س عمل ش
ميدان را آنچنان ناشيانه طراحي و نصب كردند هيچ 
ــاختار فرهنگى و تاريخى و اثر ملى  ــنخيتى با س س
ــان زمان حتي صداي  ــن ميدان ندارد كه در هم اي
ــهردار وقت را  نماينده مردم در مجلس درآمد و ش

به ناتوانى متهم كرد.
ــكل رينگ دوم شهر اشاره  همچنين بايد به مش
ــيانه و من عندي  ــاس تصميمات ناش كرد كه بر اس
ــره بي تصميمي  ــب در چنب ــك و كاس ــا مال صده
مسئوالن گرفتار آمده و سال ها مال و امالكشان در 

معرض اين بي كفايتي ها سوخت.
ــأله  ــار ديگر مس ــيد آيا يكب ــد پرس ــال باي ح
ــور تبليغاتي  ــام به يك مان ــاماندهي ميدان ام س
ــت  ــد و يا اينكه قرار اس زودگذر تبديل خواهد ش
ــتفاده از كارشناسان  با تكيه بر خرد جمعي و اس
ــكل حلقه مركزي شهر(البته  مجرب و كاربلد مش
با رعايت قوانين و قواعد مربوط به تاريخى و ثبت 
ــه  ملى بودن ميدان مركزى) يكبار و براي هميش

حل شود.

كارگروه ساماندهي چه خواهد كرد؟

ميدان مركزي شهر، نماد توانمندى مسئوالن

 اگر منظور از ساماندهي، بازسازي نماي معماري ميدان، انضباط مشاغل، كاهش  �
بار ترافيكي، انتقال ناوگان حمل و نقل به پاركينگ هاي طبقاتي، ساماندهي كارگران 
فصلي و دستفروشـان باشـد، بايد گفت كه با اين بضاعت موجود كاري غيرممكن 
مي نمايد؛ چرا كه شهرداري پس از ماه ها تبليغات و بوق و كرنا هنوز نتوانسته است 

چند كارگر ساده را قانع كند تا به ميدان ديگري نقل مكان كنند

 در طراحي المان ميدان امام بخاطر داريم كه با اهداي چند سكه طراحان مبتدي  �
و تازه كار وارد عمل شـده و سـرانجام با هزينه اي حداقلي المان ميدان را آنچنان 
ناشـيانه طراحـي و نصب كردند كه در همـان زمان حتي صـداي نماينده مردم در 

مجلس درآمد و شهردار وقت را به ناتوانى متهم كرد

 آيا يكبار ديگر مسأله ساماندهي ميدان امام به يك مانور تبليغاتي زودگذر تبديل  �
خواهد شـد و يا اينكه قرار اسـت با تكيه بر خرد جمعي و اسـتفاده از كارشناسـان 

مجرب و كاربلد مشكل حلقه مركزي شهر يكبار و براي هميشه حل شود

تجربه اي ناموفق 
ــتعفاي مردي كه  همدان پيام: قابل پيش بيني بود اس
ــابقه فرهنگي وي در ظاهر پررنگ بود اما وجه  اگر چه س
سياسي وي بر سابقه فرهنگي اش غالب بود و براي كمك 
ــتانش آمد و به اندازه انتظار  به يكي از نزديك ترين دوس
ــد و اكنون به ناچار  ــت كمك حال، دوستش باش نتوانس
ــايد براي انتخاباتي برود كه يا بايد كانديداي انتخاباتي  ش
شود يا مدير برنامه ريز و راهبرد براي كانديداهاي هم فكر 

ديگر.
ــرايطي وارد دوره دوم  ــاه پيش، در ش تركمن 11 م
ــد كه به لطف نزديكانش  ــالگي دولتي ش خدمت 30 س
ــت و همراهي پيريايي براي مديريت اداره اي آمد  در دول

ــاله به حكم قانون بايد استعفا  كه پيش تر، جواني 27 س
مي داد.

ــد براي  ــود پله اول باش ــا قرار ب ــه گوي اداره اي ك
ــت معاونت سياسي- امنيتي استانداري  تصديگرى پس
ــاري نكرد تا بازي هاي پيدا  همدان، اما گويا روزگار ي
ــده در فضاي  ــيت هاي به وجود آم ــان و حساس و پنه
ــروصداي غيربومي ها اين  ــاي پرس ــتان و انتصاب ه اس
ــال  ــي بگيرد كه در كمتر از يكس ــت  را از پيرياي فرص
ــتان نزديكش حكم  ــه جابجايي برخي دوس ــه تنها ب ن
ــي برخي ديگر از آنان  ــتعفا و جابجاي دهد؛ بلكه با اس
مواجه شد كه نقشه آن را برخي همداني هاي به ظاهر 

ــيم كرده اند. نزديكانش براي وي ترس
اكنون تركمن در شرايطي منتظر موافقت يا مخالف 

با استعفاي خود توسط وزير فرهنگ و ارشاد است كه به 
نظر مى رسد پيش تر پيريايي در جلسه اي اداري با حرف 
ــته اي را براي آن  و حديث هاي پيش  آمده موافقت نانوش

امضا كرده باشد.
ــن دو نفر به  ــتي و رفاقت اي ــت دوس اما هر چه هس
ــردد، چنانچه تركمن نه تنها در  امروز و ديروز بر نمي گ
11 ماه گذشته همواره از پيريايي به عنوان رفيق ديرينه 
ــن جانانه دفاع  ــتاندار هم يا از تركم ــاد مي كرد كه اس ي
مي كرد و يا اگر هم سكوتي در كار بود وجه رضايتي آن 

از تركمن پررنگ تر بود.
ــت بنا به هر دليلى با  ــه هر حال اگر چه ممكن اس ب
ــت كه از اين  ــت گردد ولى بعيد اس ــتعفا مخالف اين اس
ــد، پيريايي به دليل بازگشت  ــتعفا كسي ناراضي باش اس

ــتن از حاشيه ها، تركمن براي حضور  آرام به سوي كاس
در عرصه ديگري از خدمت رساني و كاستن از فشارهاي 
ــه آن حتي تا وزارت  ــتاندار كه دامن رواني بر خود و اس
ــده بود و رسانه ها از اين جهت كه  ــاد نيز كشيده ش ارش
ــايد از تعداد نامه ها و تذكرات و فشارهاي بر رسانه ها  ش

كاسته شود.
ــه تركمن در  ــاب 11 ماه ــت كه انتص ــد پذيرف باي
ــمت مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي از نظر حتي  س
خود مديران نزديك به وى نيز يك تجربه ناموفق بود 
و امروز همه اين عزيزان خواهند پذيرفت كه علي رغم 
شايستگي هاي موجود، اين اقدام موفقي نبوده است و 
ــتعفا توسط وزير و  اگر هر كدام از راه هاى پذيرش اس
ــن آن اتفاق بيفتد باز هم در هر دو حالت بايد  نپذيرفت

ــرر كرده ايم و فرصت 6 ماهه مديريتى  بپذيريم كه ض
ــتان در گير و دار چندين استعفا  از فضاى فرهنگى اس

ــت.  ــده اس در انگيزه هاى اُفتان و خيزان مديريت ش
ــابه  ــه از ده ها انتصابات مش ــد بپذيريم ك ــس باي پ
ــته از پيريايي گرفته  ــاده در دوره هاي گذش اتفاق افت
ــي در هر زماني  ــان داد كه هر كس ــا قبل از آن نش ت
ــد؛ لذا  ــتي نمي تواند موفق باش و براي هر مكان و پس
ــراي آينده هاي  ــمان كنيم و ب ــن را بايد آويزه گوش اي
ــاني كشور بر اساس  ــرمايه هاي انس دور و نزديك از س
ــتفاده كنيم كه  ــت اس ــي درس ــاخص هاي مديريت ش
ــمنان، خيلي بيشتر از آن  ــرعت پيشرفت دنيا و دش س
ــتقبال خدمت به  ــا آزمون و خطا به اس ــت كه ما ب اس

مردم برويم.

دبيركل جمعيت هالل احمر در همدان:
افزايش پايگاه هاي سيار، از نكات برجسته طرح 

زمستاني امسال است
همدان پيام: نشست خبري مشترك دبيركل جمعيت هالل احمر و رئيس سازمان 

داوطلبان جمعيت هالل احمر با جمعي از خبرنگاران در همدان برگزار شد.
ــج فرهنگ داوطلبان جمعيت  ــت، تروي دبيركل جمعيت هالل احمر در اين نشس
ــازمان دانست كه  ــتانه را از دغدغه هاي اين س هالل احمر و توجه به اقدامات بشردوس

نيازمند همكاري تمام افراد جامعه است.
ــتان همدان در حوزه هالل احمر از وضعيت خوب  ــتمي با بيان اينكه اس ظاهر رس

ــته تاكنون امكانات امداد و  ــت، افزود: از سال گذش ــنل توانمندي برخوردار اس و پرس
ــتان مورد توجه قرار گرفته و اقدامات خوبي در اين زمينه صورت گرفته  نجات اين اس
است كه از آن جمله مي توان به اختصاص مواردي چون آمبوالنس، خودروي نجات و 
ــيكلت اشاره كرد. وي اظهار داشت: توسعه و ايجاد پايگاه هاي امداد و نجات از  موتورس
نيازهاي استان همدان محسوب مي شود كه طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته تا دو 
ــد. رستمي همچنين با اشاره به طرح زمستاني  ــال آينده اين نياز برطرف خواهد ش س
امسال جمعيت هالل احمر، عنوان كرد: همه نيروهاي فعال ما در اين حوزه به صورت 
ــه 80 درصد امكانات نيز به روز  ــل آموزش هاي الزم را دريافت كرده اند، نزديك ب كام
شده، هماهنگي بين ما و راهداري و ديگر ارگان ها بيشتر شده، همچنين افزايش برخي 

پايگاه هاي سيار از نكات برجسته طرح زمستاني امسال است.

پديده قاچاق ضربات جبران ناپذيرى
 به اقتصاد وارد مى كند

ــتاندار همدان گفت: پديده قاچاق در كشور، ضربات جبران ناپذيرى را  همدان پيام: اس
به اقتصاد و تجارت وارد مى كند.

به گزارش ايرنا، كرم رضا پيريايى در نشست اعضاى كميسيون قاچاق كاال و ارز استان با 
اشاره به سخنان مقام معظم رهبرى مبنى بر اينكه "گسترش قاچاق در امر اشتغال،  توليد 
و تجارت قانونى خطر بزرگى است"، افزود: دخالت تمامى دستگاه هاى مرتبط با قاچاق كاال 
و ارز واجب است و فرمايشات مقام معظم رهبرى در اين زمينه مى تواند عناوين وظايف را 

براى ما مشخص كند و اهميت موضوع را نشان مى دهد.

پيريايى بيان كرد: هرچه مجموعه ها تقويت شوند و طبق فرامين رهبرى عمل كنند، 
ــد و بايد بين مجموعه ها انسجام ويژه اى شكل  ــرفت هاى بزرگترى حاصل خواهد ش پيش
ــاى كميسيون ها و كميته هاى مبارزه با قاچاق كاال و ارز خواست كه از  بگيرد. وى از رؤس

حداكثر توان اعضاى خود استفاده كنند تا موفقيت هاى بيشترى كسب كنند.
ــانى  ــتن اطالعات كافى براى اطالع رس ــى تصريح كرد: تعيين اولويت ها و داش پيرياي
ــكيل اتاق فكر براى اين منظور در كميسيون فرهنگى و اطالع رسانى الزم  ضرورى و تش
ــت. معاون سياسى و امنيتى استاندارى همدان نيز از كسب رتبه سوم كشورى استان  اس
در مبارزه با قاچاق كاال و ارز خبر داد و گفت: اين كميسيون فعاليت هاى خود را با جديت 
پيگيرى مى كند و در هشت ماهه نخست سال جارى 71 جلسه اصلى و فرعى تشكيل شده 

كه 431 مصوبه را دربر داشته است.

استعفاى مديرى كه خواست جشنواره نقد را 
در همدان راه بيندازد 

فاطمه حبيبى
همدان پيام: محمدحسين تركمن، مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
ــد تا براى فعاليت در حوزه انتخابات  ــتعفا مى ده همدان طبق اخبار واصله اس

به كرمانشاه، زادگاهش برود.
ــى است و حتى برخى  ــت بررس ــتعفاى وى هنوز در دس  هرچند قبول اس
ــنيده ها حكايت از عدم پذيرش استعفا از طرف وزير فرهنگ و ارشاد دارد؛  ش
ــتعفاى تركمن همانند اعالم مراسم معارفه اش به  اما در اين گير و دار خبر اس

سمت مديركلى استان همدان سريع و ناگهانى بود.
ــم معارفه اش بوى تعامل و اجراى  ــخنان تركمن 11 ماه پيش در مراس  س
ايده هاى كالن براى استان داشت. وى در آن روز فرهنگ را به درخت تناورى 
ــبيه كرده بود كه به آرامى رشد مى كند و سايه گسترى آن سال هاى بعد  تش

مشاهده خواهد شد كه اين راه، دل هاى آگاه، معتقد و صبور مى طلبد. 
ــت قامت  وى گفته بود صبر در حوزه فرهنگ، صبورى در ناماليمات و راس
ــون و تجربه نياز دارد و عرصه فرهنگ  ــال ها آزم بودن در حوزه فرهنگ به س

عرصه فرضى نيست، بلكه عرصه هم فهمى در بسيارى از امور است.
شايد در بررسى تجربه كارى تركمن در 11 ماه فعاليتش در استان همدان، 
ــت دادن جشنواره  ــاره كرد، اما از دس به تجربه هاى موفق و ناموفقى بتوان اش
ــن موضوعى بود كه دل هنرمندان، كودكان و  ــم كودك و نوجوان مهمتري فيل
ــيدن  ــد تا با پايين كش مردم همدان را آزرد و به تجربه تلخ تركمن تبديل ش
ــنواره دائمى فيلم كودك و نوجوان از سردر مجتمع شهيد آوينى  تابلوى جش
ــد وى در پرداخت  ــود. هرچن ــتر ش همدان، نارضايتى ها از اين اداره كل بيش

بدهى جشنواره فيلم كودك و نوجوان نقش مثبتى داشت.
ــر كودك و نوجوان در همدان و  ــت هاى تئات تركمن اخيرا در جريان نشس
در نشست هاى خود نسبت به نقد رسانه ها موضع گرفته و اعالم كرده بود كه 
ــت به طورى كه حاضر است جشنواره نقد رسانه ها  ــانه اس مدافع نقد كارشناس
را در حوزه عملكرد خودش برگزار كند كه نشد. البته شايد تا قبل از موافقت 
ــتعفايش اقدام به اين كار بكند و يا با نپذيرفتن استعفايش به وعده داده  با اس

شده عمل نمايد.
ــا گله مندى از عملكرد  ــت هايش ب ــين تركمن در يكى از نشس محمد حس
برخى رسانه ها گفته بود اگر خيلي از مسائل را نمي گوييم و باز نمي كنيم تنها 

براي حفظ شأن و حرمت مردم است.
ــائل و موضوعات را كه در رسانه هاى استان  ــخ گويى به برخى مس وى پاس
عنوان شده بود، به زمانى موكول كرده بود كه به گفته خودش اگر الزم باشد 

پشت پرده برخي نوشته ها و گفته ها را بازگو خواهد كرد. 
ــنواره نقد رسانه ها كه قرار بود توسط وى در استان برگزار  به هر حال جش
ــود تا مورد بررسى مديرى از جنس رسانه ها قرار بگيرد امروز با زمزمه هاى  ش

استعفاى همان مدير بى سرانجام  است.
ــاد همدان، باز هم  ــمت مديركل ارش ــتعفاى تركمن از س به هر حال با اس
ــاد همدان ايجاد مى شود تا بعد از رفتن  ــرو سامانى در اداره ارش دوران بى س
كرمى مدير كل سابق و مديريت موقت اين اداره توسط سرپرست و به دنبال 
ــته كرمانشاهى به جاى وى و ثبات  آن با آمدن ناگهانى تركمن، مدير بازنشس
ــى غلبه كرده تا فعاليت  ــى بر فرهنگ 11 ماهه اين مدير اين بار اوضاع سياس
ــدازد و اگر هم  ــايه ان ــتان س ــوزه انتخابات بر مديريت فرهنگى يك اس در ح
استعفايش مورد تأييد قرار نگيرد آنگاه زمانى طوالنى الزم خواهد بود تا دوباره 

اوضاع در ارشاد به آرامش برگردد.
ــام امورى به  ــد روزى را براى انج ــاى قبل چن ــن در ماه ه ــد تركم هرچن

كرمانشاه رفت و فرهنگ و ارشاد همدان را از آنجا مديريت كرد. 
ــختى پيش روى  ــتعفاى تركمن، باز هم روزهاى س به هر حال با قبول اس
ــى مدير جديد باز  ــدان خواهد بود چراكه تا معرف ــاد هم اداره فرهنگ و ارش
ــاس  ــت در اين اداره خودنمايى خواهد كرد. اما آنچه احس هم حضور سرپرس
مى شود اينكه مديريت اين اداره توسط افراد غير بومى جوابگو نبود، لذا انتظار 
ــراى هر روزى كه  ــاد همدان ب ــار مديرى از جنس فرهنگ و ارش ــت اين ب اس

مديركل فعلى از آن رفت، سكان دار فرهنگ استان باشد.
ــن، وى در گفتگو با  ــتعفاى تركم ــار خبر اس ــال به دنبال انتش ــا اين ح ب
ــت  ــتعفا اعالم كرده: اين چهارمين بار اس خبرگزارى ايرنا ضمن تأييد اين اس
ــتعفا موافقت  ــت مى كنم اما تا كنون با اين اس ــتعفا از اين پس كه اقدام به اس

نشده است.
ــتعفايم  ــين تركمن در عين حال تاكيد كرد تا زمانى كه با اس محمد حس
موافقت نشود با قدرت و پر شتاب به امور فرهنگى استان اهتمام خواهم ورزيد 

و از هيچ كوششى دريغ نخواهم كرد.
ــتعفايم كامال  ــالمى همدان تاكيد كرد: اس ــاد اس مدير كل فرهنگ و ارش
ــت و ربطى به دولت ندارد. وى در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه  ــخصى اس ش
آيا به دليل فشار نمايندگان استعفا داده است گفت : اين مطلب صحت ندارد 

و هيچ نماينده اى مرا وادار به استعفا نكرده است.
ــفاف تر مشخص شود كه آيا تركمن  حال بايد منتظر روزهاى آتى بود تا ش
ــتان عطاى آن را به لقايش خواهد  ــابقه كار در حوزه فرهنگ اس با 11 ماه س
ــتاب تا زمانى كه هست به  ــيد يا باز هم به گفته خودش با قدرت و پرش بخش

ادامه فعاليت اجرايى خود خواهد پرداخت. 
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رئيس دانشگاه جامع علمى كاربردى 
همدان:

امور پژوهشى دانشگاه علمى 
كاربردى نياز بازاركار است

ــگاه جامع علمى  ــام: رئيس دانش همدان پي
كاربردى استان همدان گفت: وضعيت پژوهش 
ــى و كيفى  ــد كم ــا توجه به رش ــه ب در جامع
ــتان، با رشد  ــگاه ها و مراكز تحقيقاتى اس دانش

چشمگيرى مواجه است.
ــعيد نظرى افزود: همچنين اضافه شدن  س
ــگاه كه  مقاطع تحصيالت تكميلى به اين دانش
فعاليت هاى پژوهشى انجام مى دهند، در رشد 

پژوهش استان بسيار تاثيرگذار بوده است.
وى اظهار كرد: امور پژوهشى كه دانشجويان 
دانشگاه علمى كاربردى انجام مى دهند بيشتر 
ــاز بازاركار را برطرف  جنبه كاربردى دارد و ني
ــه جامعه امروز ما نيازمند نوعى  مى كند، چراك
پژوهش است كه بتواند علم را به ثروت تبديل 

كند.
نظرى تصريح كرد: علم به طور مستقيم با 
ــى و كنكاش در مباحث علمى  واسطه پژوهش
است كه تبديل به ثروت مي شود و تمام استان 

نيز به اين سمت گام برمى دارد.
ــان كرد: امور  ــنا بي وى در گفت وگو با ايس
ــت با نيازهاى  ــى كه در حال انجام اس پژوهش
جامعه ايران اسالمى تطابق ندارد و انتظارات را 
برآورده نمى سازد، بنابراين بايد به گونه اى عمل 
كنيم كه خروجى را جامعه ببيند و سود ببرد.

رئيس دانشگاه جامع علمى كاربردى استان 
ــى بودن  ــدان در ادامه عنوان كرد: سفارش هم
ــت به  ــتگاه ها نياز اس ــوى دس پژوهش ها از س
گونه اى كه بسيارى از دستگاه ها خود از گروه ها 
درخواست هاى خود را به محقق ارائه مي دهند 
ــتار انجام پروژه هستند. وى ادامه داد:  و خواس
ــت، سبب  اين امر عالوه بر اينكه كار خوبى اس
مي شود پژوهشگر پشتوانه اى داشته باشد و كار 

پژوهشى خود را به نحو احسن انجام دهد.
ــى اوقات  ــرد: گاه ــان ك ــرى خاطرنش نظ
پژوهش جنبه آموزشى دارد كه بايد به صورت 
فردى انجام شود و با پژوهش هاى كاربردى كه 

جنبه سفارشى دارد، متفاوت است.
ــا توجه به اينكه  ــار كرد: ب ــه اظه وى در ادام
ــگاه جامع علمى كاربردى استان داراى 22  دانش
مركز است كه به صورت خودگردان اداره مي شوند 
ــى از اعتبارات حاصل از درآمدها را به امر  و بخش
پژوهش اختصاص مي دهند. نظرى اضافه كرد: 
ــه مركز آموزش علمى كاربردى  به عنوان نمون
ــودن بحث  ــت مهم ب ــه عل ــاورزى ب جهادكش
ــتان و توجه به پژوهش هاى  ــاورزى در اس كش

تحقيقاتى، در اين زمينه بسيار موفق است.

1. على رغم اعالم استعفاى مديركل ارشاد 
اين استعفا هنوز در وزارت خانه تعيين تكليف 
ــت. گويا پس از انتشار خبر استعفاى  نشده اس
تركمن از سوى همدان پيام برخى منابع از رد 
ــتعفاى تركمن از سوى وزير در روز گذشته  اس

خبر داده بودند.
ــرح آمارگيرى نفوس و  2. با لباس هاى ط
ــتان افراد به بهانه  ــكن در برخى نقاط اس مس
ــدام به كار تبليغات  ــرى جا مانده ها اق آمارگي
ــخص  انتخاباتى مى كنند. اين افراد هنوز مش
ــتند يا مبلغان با  ــت آمارگيران مبلغ هس نيس

لباس آمارگيرى.
3. مسلم غالمى در پاسخ به برخى اظهارات 
ــال كناره گيرى از كانديداتورى  مبنى بر احتم
ــالمى از حوزه انتخابيه بهار  مجلس شوراى اس
و كبودراهنگ به نفع نماينده فعلى گفته است 

"تا آخر ايستاده ام".
4.  مجتمع ايثار روز چهارشنبه بعدازظهر به 
بهره بردارى مى رسد. گويا اين مجتمع كه پس 
ــته از حدود يك سال  از توديع خاموش خجس
پيش در گير و دار سياست و اجرا گرفتار شده 
ــنبه افتتاح خواهد  بود احتماال در روز چهارش

شد.
ــى از  ــدى پيش جمع ــت چن ــى اس گفتن
ــتان در نامه اى و پيگيرى جدى  ايثارگران اس
ــت  نمايندگان ايثارگران به نهاد رهبرى و رياس
جمهورى خواستار بهره بردارى از اين مجتمع 

شده بودند.
ــيدى به جمع  ــى خورش ــى آقا لطف 5. عل
ــوراى اسالمى از حوزه  كانديداهاى مجلس ش
ــده است.  انتخابيه بهار و كبودارهنگ اضافه ش
ــه اصالتى گل تپه اى دارد در دوره هاى  وى ك

قبل نيز كانديداى مجلس بوده است.
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اخبار اخبار كوتاه
كهكيلويه و بويراحمد 

ميزبان رئيس جمهورى 
ــي  اجراي ــاون  مع ــي  بقاي ــد  حمي ــا:  ايرن
ــه رئيس جمهورى  رئيس جمهورى خبر داد ك
ــتاي چهارمين دور  ــت در راس ــاي دول و اعض
سفرهاي استاني، اين هفته به استان كهكيلويه 
ــد. رئيس جمهورى  ــفر مي كنن و بويراحمد س
ــتاني تاكنون به  ــفرهاي اس ــارم س در دور چه
ــي، چهارمحال و  ــان جنوب ــتان هاي خراس اس
بختياري، اردبيل، همدان و همچنين تعدادي 
از شهرستان هاي استان تهران سفر كرده است.

تصويب فعاليت هاي 
صدا و سيما در خارج از كشور  
ــه  ــنا: بهروز جعفري عضو هيأت رئيس ايس
ــيون فرهنگي مجلس، از تصويب شرح  كميس
ــيما در خارج از  ــف فعاليت هاي صدا و س وظاي
ــت: مواد ياد  ــر داد. وي اظهار داش ــور خب كش
ــيما در خارج  ــاي صدا و س ــده به فعاليت ه ش
ــگان و هنرمندان،  ــايي نخب ــور، شناس از كش
ــور با  ــش تلويزيوني در نقاط مختلف كش پوش
ايجاد زيرساخت هاي الزم، مبادالت راديويي و 
تلويزيوني با ساير كشورها و نيز برنامه هايي كه 
سازمان صدا و سيما براي ايرانيان مقيم خارج 

از كشور مي تواند داشته باشد، اشاره دارد.

دعوت از رسانه ها 
براي پوشش اخبار انتخابات 
ــتاد انتخابات  ــته س ــام: روزگذش همدان پي
ــه اي از  ــدور اطالعي ــران با ص ــتان ته شهرس
ــدگان خود براى  ــانه ها دعوت كرد تا نماين رس
ــش اخبار مرحله ثبت نام از كانديداهاي  پوش
ــوراي اسالمي  انتخابات نهمين دوره مجلس ش
ــت كه در  ــن در حالي اس ــد. اي ــالم كنن را اع
ــتان ها همچون ساير فعاليت هاي  ساير شهرس
ــر با محدوديت هاي فراوان در  انتخاباتي اين ام

دقايق آخر شكل مي گيرد.
 

مشخص شدن 
نحوه صدور پروانه احزاب

ايلنا: اعضاي كميسيون شوراها و امور داخلي 
ــرح قانون احزاب،  ــور با تصويب موادي از ط كش
ــت و دائم فعاليت احزاب  نحوه صدور پروانه موق
ــخص كردند. براساس مواد مصوب در اين  را مش
ــكيل مجمع عمومي، تدوين  ــه، نحوه تش جلس
ــنامه، صدور پروانه موقت و دائم  مرام نامه و اساس
فعاليت احزاب از جمله مهم ترين موضوعاتي بودند 

كه با انجام اصالحاتي مورد تصويب قرار گرفتند.

كميسيون مشترك همكارى 
دفاعى ايران و افغانستان 

ــيون  ــالس كميس اج ــتين  ــارس: نخس ف
همكارى هاى دفاعى ايران و افغانستان با حضور 
ــت گذارى  معاون وزير دفاع ملى در امور سياس
ــتراتژى افغانستان و معاون امور بين الملل  و اس
ــران امروز  ــالمى اي ــاع جمهورى اس وزارت دف
برگزار مى شود. در اين كميسيون مسائل مورد 
ــور در حوزه هاى مختلف نظامى  عالقه دو كش

مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

جنبش وال استريت
 و تعطيلي بنادر آمريكا 

مهر: فعاالن جنبش اعتراضى وال استريت 
روزگذشته با تصرف بنادر تجارى آمريكا چرخه 
ــور را هر چند كوتاه  ــادالت تجارى اين كش مب
ــن معترضان در  ــش از اي ــد. پي ــف كردن متوق
ــاعاتى،  ــر(دو هفته پيش)، براى س روز 2 نوامب
فعاليت هاى بندر اوكلند، پنجمين بندر پر رفت 

و آمد آمريكا را مختل كرده بودند.

پيشنهاد كودتا عليه پدر 
ــر معمر  ــى پس ــالم قذاف ــارس: سيف االس ف
قذافى، ديكتاتور مخلوع ليبى در اولين بازجويى 
ــمى خود تاكيد كرد كه در ششمين روز  غيررس
ــط انقالبيون ليبى، مقامات  تصرف بنغازى توس
آمريكايى كودتا عليه قذافى، انجام سريع اصالحات 
و سياست آزادسازى نفتى را به وى پيشنهاد داده 
ــد. وى تمام دارايى هاى خانواده قذافى را 24  بودن
ميليارد دالر دانست و صدها ميلياردى كه از آن 

سخن گفته مى شود، را تكذيب كرد.

آمريكا با دستپاچگى در پى بى ثبات كردن روسيه است
همدان پيام: رئيس گروه دوستى پارلمانى ايران - روسيه ورود همراه با دستپاچگى آمريكا به مسائل انتخاباتى روسيه 
را حاكى از خواست آمريكايى ها براى بى ثبات كردن روسيه و به آشوب كشيدن آن كشور دانست. مهدى سنايى در گفتگو 
با مهر، در خصوص انتخابات روسيه از منظر داخلى اظهار داشت: روسيه هم اكنون در چارچوب تحوالت پس از فروپاشى قرار 
دارد و مسير طبيعى را طى مى كند و اين مدل با چالش ها و مشكالت خاص خود همراه است، روسيه هم اكنون نه بر اساس 
مدل شوروى و نه بر اساس مدل غربى حركت مى كند، بلكه براساس مدل مستقلى حركت مى كند و هر مدل به طور طبيعى 
چالش هاى خاص خود را دارد. وى در خصوص دخالت هاى آمريكا در حوادث پس از انتخابات روسيه نيز گفت: نكته قابل توجه 
عكس العمل آمريكا نسبت به نتايج انتخابات روسيه است كه با سراسيمگى و دستپاچگى به مسائل روسيه وارد شد و اين نشان 

دهنده آن است كه خواست مقامات آمريكايى بى ثبات كردن روسيه و به آشوب كشيدن كشور است.

توطئه اى عليه ايران در جريان است
ــورهاى غربى و  همدان پيام: رئيس حزب جمهورى خواه خلق تركيه (مهمترين حزب مخالف اردوغان) به تالش كش
ــه حريت، كمال قليچداراوغلو در  ــه ايران خبر داد. به گزارش مهر به نقل از روزنام ــتى براى توطئه علي رژيم صهيونيس
مصاحبه با شبكه خبرى تى آر تى به وضعيت موجود در سوريه اشاره كرد و گفت: تركيه در امور داخلى سوريه دخالت 
نمى كند، اما ما از هر گروهى كه به دنبال دموكراسى، آزادى و حقوق بشر در سوريه باشد حمايت مى كنيم. ما از حزب 
ــق در ادامه گفت: توطئه اى عليه ايران در خاورميانه در جريان  ــث حمايت نمى كنيم. رئيس حزب جمهورى خواه خل بع
است و تالش مى كنند تا سوريه را از يك كشور حامى ايران به مكانى براى اسرائيل و حامى آن تبديل كنند و البته اين 
يك بخش كوچك از توطئه اى بزرگ است. هدف انزواى ايران در خاورميانه است. غرب اگر دولت فعلى سوريه را سرنگون 

و يك حكومت حامى اسرائيل در آن روى كار بياورد به هدف خود رسيده است. 

سفارتخانه مجازي يك طعمه است
همدان پيام: وزير اطالعات در مورد سفارتخانه مجازي كه از سوي دولت آمريكا با ادعاي برقراري رابطه با ملت ايران 
ايجاد شده است، اظهار كرد: اين كار يك تور و طعمه است تا افرادي را براي مباحث جاسوسي دنبال كنند و مردم، بويژه جوانان 
بايد هوشياري الزم را در اين ارتباط داشته باشند. به گزارش ايسنا، حجت االسالم  والمسلمين مصلحي در حاشيه جلسه هيأت 
دولت افزود: سفارت، تعبير و اصطالحي است كه در عرف ديپلماتيك معنا دارد و تاسيس يك سفارت در يك كشور ديگر بايد 
مورد قبول آن كشور قرار گيرد و اعتبارنامه داده شود اما چيزي كه آن ها مطرح كرده اند بحث سفارتخانه مجازي است؛ مجازي 
يعني چه؟ يعني وجود خارجي ندارد و  آ قايان در وهم و خياالت هستند و اين فعاليت ها را مي كنند. وي تاكيد كرد: به عنوان 
ــتگاه اطالعاتي كشور مي گويم وضعيت سيستم اطالعاتي آمريكا ورشكسته است و ما با تمام وجود به اين ورشكستگي  دس

پي برده ايم و اين كه مي بينيم در موقعيت هاي مختلف دست به اين اقدامات مي زنند دليل بر ورشكستگي آنهاست.

جدول شماره (6) نمايندگان استان در دوره ششم مجلس شوراي اسالمي

آراى شغل قبلىتحصيالتتاريخ تولدنام و نام خانوادگى نمايندهنام حوزهرديف
مأخوذه

درصد 
آراء

تاريخ 
مرحلهبرگزارى

اول2538942/2478/11/29نمايندهفوق ليسانس1334ذبيح اله صفايىاسدآباد1

بهار و 2
اول3188925/7478/11/29پاسدارليسانس1342رضا طاليى نيككبودراهنگ

دوم2745142/6178/11/29پاسدارليسانس1341محسن تركاشوندتويسركان3

دوم 2918360/1679/2/16معلمليسانس1323محمد پيرانرزن4
مياندوره اى

فوق تخصص 1342بيژن شهبازخانىمالير5
اول3304826/3678/11/29پزشكگوارش

اول3391327/0578/11/29قاضىليسانس حقوق1337محمد كاظمىمالير6
اول2290525/978/11/29نمايندهليسانس1335محمدرضا على حسينىنهاوند7
اول5978726/7478/11/29نمايندهدكتراى الهيات 1338حميدرضا حاجى بابايىهمدان8
دوم4659054/6879/2/16دبيرليسانس1332حسين لقمانيانهمدان9

پارلـمان 
همدان پيام: مجالس پنجم و ششم به لحاظ تركيب سياسي و حضور جناح ها، تفاوت آشكاري با هم داشتند. در حالي كه اكثريت كرسي هاي مجلس 
پنجم در اختيار اصولگرايان بود و گروه هاي اصالح طلب در اقليت بودند، اين روند در مجلس ششم دگرگون شد و اصالح طلبان كه در آن زمان قوه مجريه 

را نيز در اختيار داشتند، به اكثريتي قاطع دست يافتند.

 از طرفي ميزان مشاركت مردم در دوره هاي پنجم و ششم در مقايسه با ساير دوره ها در سطح بااليي بود. در مجلس پنجم اين ميزان 71/10 
ــم 68/73 درصد واجدين شرايط پاي  ــتان همدان نيز در دوره پنجم 73/22 درصد و دوره شش ــم 67/32 درصد بود. در اس درصد و در دوره شش

صندوق هاي رأي رفتند.

ادامه دارد...

جدول شماره (5) نمايندگان استان در دوره پنجم مجلس شوراي اسالمي
آراى شغل قبلىتحصيالتتاريخ تولدنام و نام خانوادگى نمايندهنام حوزهرديف

مأخوذه
درصد 

آراء
تاريخ 
مرحلهبرگزارى

اول3104357/6674/12/18كارمندفوق ليسانس1334ذبيح اله صفايىاسدآباد1

بهار و 2
دوم4561051/3275/1/31نمايندهليسانس1333على يعقوبىكبودراهنگ

معاون امورادارى نهاد رياست فوق ديپلم1328مرتضى فضلعلىتويسركان3
دوم3056753/3975/1/31جمهورى

اول3235761/6674/12/18نمايندهفوق ليسانس1335محمدمهدى مفتحرزن4
مياندوره-اى5013244/675/11/19معلمفوق ليسانس1341الهه راستگومالير5

معاون حمل و نقل وزارت راه فوق ليسانس1337حسن رضازمانى فرمالير6
مياندوره-اى4109236/5675/11/19و ترابرى

اول2915233/9174/12/18معاونت شركت مخابراتليسانس1335محمدرضا على حسينىنهاوند7
اول13793651/3274/12/18قائم مقام جمعيت زنانحوزوى 1318مرضيه حديدچى دباغهمدان8

رئيس آموزش و پرورش فوق ليسانس1338حميدرضا حاجى بابايىهمدان9
دوم7402061/6675/1/31اسدآباد

سخنگوى كميسيون امنيت ملى:
ورود دانشجويان به سفارت انگليس مشكوك است

همدان پيام: سخنگوى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى گفت: مسائلى 
ــفارت انگليس  ــجويان به س ــان مي دهد اصل قضيه ورود دانش ــود دارد كه نش وج

مشكوك و قابل بررسى است كه مقرر شد كميسيون آن را بررسى نمايد.
ــيون امنيت ملى در خصوص  ــخنگوى كميس ــه گزارش ايلنا، كاظم جاللى س ب
ــت كميسيون درباره ورود دانشجويان به سفارت بريتانيا گفت: در اين جلسه  نشس
كه با حضور مسئوالن وزارت امور خارجه، وزارت اطالعات و نيروى انتظامى برگزار 
شد، مسئوالن نيروى انتظامى گزارش جامعى از تجمع و چگونگى ورود برخى افراد 
به سفارت انگليس ارائه كرد و اشاره نمود كه اصل تجمع داراى مجوز بوده است و 
از مسئوالن تجمع نيز تعهدنامه كتبى براى انجام نشدن اقدامى خارج از قاعده اخذ 
شده است. وى افزود: دانشجويان احساسات پاك خود را نشان دادند اما ورود آن ها به 
داخل سفارت خارج از عرف و پروتكل هاى بين المللى است كه موجب شد برخى افراد 

سودجو نيز از آن بهره بردارى هاى ناصواب و خالف كنند.
جاللى تاكيد كرد: سياست جمهورى اسالمى ايران رعايت مقررات كنوانسيون ها 
ــالمى يكى از امن ترين  ــت و به همين علت جمهورى اس و تعهدات بين المللى اس
ــت و پليس نيز در حفاظت از اعضاى سفارت و  ــفارت خانه هاس ــور ها براى س كش
ــت كه به همين دليل، بر خالف حادثه سال 59  ــفير نقش مهمى ايفا نموده اس س
ــفارت ما شهيد  ــالمى ايران در لندن كه دو تن از اعضاى س ــفارت جمهورى اس س
ــدند هيچ آسيبى به اعضاى سفارت و سفير نرسيد. سخنگوى كميسيون امنيت  ش
ــه اينكه طرف  ــائلى وجود دارد از جمل ــت خارجى تصريح كرد: مس ــى و سياس مل
ــتم حفاظتى سفارت را كامال رعايت نكرده و حتى درها به گونه اى  انگليسى سيس
بود كه افراد به راحتى توانستند داخل سفارت شوند لذا اصل قضيه مشكوك و قابل 

بررسى است كه مقرر شد كميسيون آن را بررسى نمايد.

رضا طاليي نيك:
بداخالقي ها در انتخابات به مفهوم 

ضعف فرهنگ سياسي و انتخاباتي است
ــابق مجلس شوراي اسالمي گفت: با فاصله گرفتن از  همدان پيام: يك نماينده س
رفتارهاي مغاير با مباني، اصول اعتقادي و اخالقي و قوانين ذيربط، مي توان پايه هاي 

اخالق انتخاباتي را محكم كرد.
ــا، هواداران،  ــا تاكيد بر اين كه نامزده ــنا، ب ــا طاليي نيك در گفت وگو با ايس رض
ــانه ها در انتخابات بايد به اخالق انتخاباتي مقيد باشند، اظهار  مجريان، ناظران و رس
كرد: تقيد به اخالق انتخاباتي منحصر در يكي از اجزاى انتخاباتي نيست، بلكه تحقق 

اخالق انتخاباتي منوط به رعايت آن از سوي همگان است.
ــزود: عالوه بر نياز به اخالق انتخاباتي بر مبناي قانون و جايگاه جهاني آن،  وي اف

در نظام اسالمي اين مقوله ارزش باالتري دارد.
ــالم آن را به يكي از ارزش هاي  ــا بيان اين كه جايگاه بنيادين اخالق در اس وي ب
انقالب و نظام با تبلور در قانون اساسي تبديل كرده است، تصريح كرد: اخالق سالم 
انتخاباتي جايگاه برجسته اي در قانون اساسي و قوانين انتخابات دارد و از توصيه هاي 

موكد و مكرر امام(ره) و رهبر انقالب بوده است.
طاليي نيك خاطرنشان كرد: از انتظارات جدي مردم عالوه بر ساير مباني و اصول 
نظام، رعايت موازين اخالقي توسط همه دست اندركاران، نامزدها و حاميان انتخاباتي 

است.
ــائل راهبردي با بيان اين كه براي تحقق اخالق انتخاباتي  ــناس مس اين كارش
ــود، افزود:  ــي تقويت و از رفتارهاي مغاير اخالقي پرهيز ش ــد رفتارهاي ايجاب باي
تقويت رفتارهاي ايجابي در تحكيم اخالق انتخاباتي، فرهنگ سازي، قانون مداري 
ــت از رفتارهاي غير  ــر منفعت گرايي و همين طور مراقب ــدم تكليف گرايي ب و تق
ــدرت و ثروت و  ــن از كانون هاي ق ــوط به فاصله گرفت ــات من ــي در انتخاب اخالق
ــي، اعتقادي و قانوني  ــا و عبور از خطوط قرمز اخالق ــي و تخريب رقب ماجراجوي

است.
ــالق انتخاباتي به معنويت و  ــائل راهبردي با بيان اين كه اخ ــناس مس اين كارش
غلبه مصالح ملي بر منافع شخصي در انتخابات كمك بنيادين مي كند، گفت: اساس 
ــي بين نامزدها و  ــي به جاي منفعت گراي ــات به تكليف گراي ــي در انتخاب اخالق گراي

طرفداران آن ها و دست اندركاران انتخابات كمك مي كند.
طاليي نيك با بيان اين كه بداخالقي ها در انتخابات ناشي از فرهنگ غلط يا غلبه 
ــئوليت و مقام  ــت، تصريح كرد:  پذيرش مس منفعت گرايي به جاي تكليف گرايي اس
ــخيص تكليف است، لذا پيروزي يا عدم  ــاالري ديني بر مبناي نياز و تش در مردم س
پيروزي در انتخابات نبايد اصل قرار گيرد؛ چراكه اداي تكليف براي گسترش قدرت 
ــاس پذيرش مسئوليت ها  ــرفت و خدمت به جامعه اس انتخاب مردم و كمك به پيش
ــالمي است. طاليي نيك گفت: بداخالقي ها در انتخابات به مفهوم ناديده  در نظام اس
ــي  گرفتن تكليف براي خدمت و غلبه منفعت گرايي به مفهوم ضعف فرهنگ سياس

و انتخاباتي است.

همدان پيام: رئيس جمهورى اسالمى ايران با 
ــاخت و ساز مسكن در  ــاره به اينكه آهنگ س اش
ــرعت هر چه تمام تر نواخته مى شود،  كشور با س
ــردم جلوى  ــا اهتمام م ــت: دولت ب ــار داش اظه

سوداگران مسكن را مى گيرد.
ــم بهره بردارى  محمود احمدى نژاد، در مراس
ــكونى مهر  همزمان از 18 هزار و 450 واحد مس
ــاره به اينكه جمع  ــتاندارى مازندران با اش در اس
ــردم در جهت رفع نيازهاى  كثيرى از خادمان م
ــده اند تالش مى شود در  ــكن مردم بسيج ش مس
ــود كه نيازمند  ــى پيدا نش آينده اى نزديك كس
مسكن باشد و در كوتاه ترين زمان ممكن مسكن 
ــر، وى گفت:  ــود. به گزارش مه ــردم تأمين ش م
ــازه نمى دهند كه موضوع  ــئوالن اج دولت و مس
ــى معامله شود اجازه  ــكن با مراودات سياس مس
ــى در بازار  ــراى دالل ــار ب ــوداگرى و اهرم فش س

مسكن با عزم ملى وجود نخواهد داشت.
 به وزير ما مي گويند، امكانات خاص  �

بده تا با تو كاري نداشته باشيم 
ــته در مراسم  احمدي نژاد همچنين روزگذش
ــبق  ــالگرد رحلت علي كردان وزير اس دومين س
ــور حضور يافت و با بيان اين كه مشخص بود  كش
كه استيضاح كردان يك موضوع از پيش طراحي 
ــال 88 و  ــده براي انجام كارهايي ديگر در س ش
ــاب انقالب بود،  ــورد هجمه قرار دادن جبهه ن م

ــر كه دچار  ــتيضاح از يك وزي ــت: اس اظهار داش
ــت كه با سوال  ــتباه شده موضوعي عادي اس اش
ــخ وزير مربوط انجام مي گيرد،  نمايندگان و پاس
ــازي ها و هجوم  ــاهد جوس ــه ش اما در آن جلس
سنگين عليه وي بوديم و بي ترديد تهمت و لجن 

پراكني ارتباطي با استيضاح نداشت.
به گزارش ايسنا، احمدي نژاد تصريح كرد: در 
آن دوران از رسانه هاي بيگانه تا برخي رسانه هاي 
ــتي كه حتي در طول  ــان هاي سس داخلي و انس
زندگي خود يك حرف درست نزده اند، همگي در 
ــتادند، تا قامت اين مرد را بشكنند  يك خط ايس
و اين در حالي بود كه مرحوم كردان مي توانست 
ــاي ديگري انجام دهد. وي ادامه داد: امروز  كاره
ــد به ما امكانات  ــاني به وزير ما مي گوين نيز كس
ــته باشيم، اما  خاص ارائه بده تا با تو كاري نداش
ــد و  ــت اين گونه باش مرحوم كردان هرگز نخواس
ــتاد. احمدي نژاد با  به تنهايي در برابر هجمه ها ايس
اشاره به اين كه طول زندگي اهميت ندارد و كيفيت 
زندگي مهم است، گفت: اين كه مرحوم كردان چند 
ــال در اين دنيا زندگي كرده، مهم نيست، بلكه  س
ــت كه وي انساني پاك و  آنچه اهميت دارد اين اس
خدمتگزار بود و بنده به عنوان خادم مردم، شهادت 
مي دهم كه كردان انساني پاك و دلسوخته مردم و 
ــالب بود و در حد توان  ــا و آرمان هاي انق ارزش ه

تالش مي كرد تا به مردم كمك كند.

رئيس جمهورى:

نمي گذاريم كه موضوع مسكن 
با مراودات سياسى معامله شود

ــام: معاون حقوقى و پارلمانى ديوان  همدان پي
ــرى بودجه دولت در سال  محاسبات كشور، كس
جارى را تأييد كرد و گفت كه پيش بينى مى شود 
ــال هم متأسفانه كسرى بودجه  در 6 ماه دوم س

وجود داشته باشد.
ــا فارس با  ــورى در گفت وگو ب ــد تيم حمي
ــاره به آمادگى اين ديوان براى ارائه گزارش  اش
ــت كه  تفريغ بودجه گفت: ديوان در تالش اس
ــال جارى  ــزارش تفريغ بودجه 6 ماه اول س گ
ــال آينده كل  را قبل از تقديم اليحه بودجه س

كشور به مجلس تقديم كند.
ــاس  ــن زمينه افزود: دولت بر اس وى در همي
ــال  قانون بايد 15 آذرماه جارى اليحه بودجه س
ــده را به مجلس تقديم مى كرد كه اين كار را  آين
نتوانست انجام دهد و اليحه بودجه هم اكنون در 

كميسيون هاى دولت مطرح است. 
ــبات  معاون حقوقى و پارلمانى ديوان محاس
تصريح كرد:  پيش بينى ما اين است كه با توجه 
به روند پيش رو، دولتمردان نمى توانند تا پايان 
آذر هم اليحه بودجه سال 91 را تقديم مجلس 

كنند.
ــبات   تيمورى ادامه داد: البته ديوان محاس
ــال جارى  ــا اوايل دى ماه س ــالش دارد كه ت ت
ــال 90  ــت س گزارش تفريغ بودجه 6 ماه نخس

ــوراى اسالمى كند. به گفته  را تقديم مجلس ش
وى، دولت در 6 ماه ابتداى سال جارى كسرى 
بودجه داشته و پيش بينى مى شود كه در 6 ماه 
ــرى بودجه وجود  ــال هم متأسفانه كس دوم س

داشته باشد. 
  تصويب كليات اليحه بودجه 91 در  �

هيأت دولت
اين مباحث در حالي مطرح مي شوند كه عضو 
ــب كليات اليحه  ــه مجلس از تصوي هيأت رئيس
ــور در جلسه هيأت  ــال آينده كل كش بودجه س

دولت خبر داد. 
ــبحانى نيا، با اشاره  حجت االسالم حسين س
ــال 91 در موعد  به عدم تقديم اليحه بودجه س
ــه دولت در ماه  ــا اميدواريم ك ــى گفت: م قانون
ــارى اليحه بودجه را به مجلس ارائه دهد لذا  ج
هيأت رئيسه هم مقرر كرده كه ضمن رايزنى با 
ــت برنامه ريزى رئيس جمهورى،  دولت  و معاون
ــود كه بودجه زودتر به مجلس تقديم  تالش ش

شود.  
ــس همچنين تأكيد  ــه مجل عضو هيأت رئيس
ــال 91  ــرد: البته دولت كليات اليحه بودجه س ك
ــرده و تبصره ها و مواد اليحه نيز در  را تصويب ك
ــى و بودجه سال آينده كل  ــات آينده بررس جلس

كشور در دولت نهايى خواهد شد.

ديوان محاسبات كشور كسرى بودجه دولت 
در سال جارى را تأييد كرد

ــالب در تبيين  ــم انق ــر معظ ــام: رهب همدان پي
ــان كردند: نهم  ــه نهم دى خاطرنش حقيقت حماس
ــت؛ بلكه آن حركت  ــه كوچكى نيس دى 88، حادث
ــبيه حركت بزرگ ملت  عظيم و ماندگار مردمى، ش
ــت و بايد تالش شود در  در روزهاى اول انقالب اس
سالگرد اين حماسه، حرف اصلى ملت ايران؛ يعنى 
حركت در سايه دين و تحقق وعده هاى الهى تبيين 

شود.
ــت ا... خامنه اى روز  ــزارش مهر، حضرت آي به گ
گذشته در ديدار با اعضاى ستاد بزرگداشت حماسه 
نهم دى، اراده خداوند متعال و ايمان به توفيق الهى 
ــل اصلى هدايت قلب ها و دل هاى ملت ايران  را عام
ــمردند و  ــور در عرصه هاى مختلف برش براى حض
ــان مردمى در   تصريح كردند: حضور عظيم و خروش
9 دى 88 ، تجلى بارزى از هويت و ماهيت انقالب؛ 

يعنى روح ديانت حاكم بر دل هاى مردم بود.
ــه نهم دى  ــن حقيقت حماس ــان در تبيي ايش
ــى" و " ايمان  ــترده مردم به دو عنصر "حضور گس
ــان كردند: نهم دى  ــاره و خاطرنش دينى مردم" اش
88، حادثه كوچكى نيست؛ بلكه آن حركت عظيم 
ــزرگ ملت در  ــبيه حركت ب ــدگار مردمى، ش و مان
ــود در  ــت و بايد تالش ش ــاى اول انقالب اس روزه
سالگرد اين حماسه، حرف اصلى ملت ايران؛ يعنى 
حركت در سايه دين و تحقق وعده هاى الهى تبيين 

شود.
حضرت آيت ا... خامنه اى در تشريح اولين عنصر 
ــترده مردم در صحنه هاى  يعنى اهميت حضور گس
ــر اصلى امام خمينى(ره)، وارد  مختلف افزودند: هن
ــود و در هرجايى كه مردم  كردن مردم به صحنه ب
ــجاعت، بصيرت و عمل متناسب با ايمان خود،  با ش
وارد ميدان شدند تمام مشكالت و بزرگترين موانع 

در مقابل اراده مردم از بين مى رود.
ــان خاطرنشان كردند: در هر نقطه از جهان  ايش
ــخص و ايمان و  ــعار مش چنانچه مردم با هدف و ش
ــب به عرصه بيايند هيچ عاملى قادر به  عمل متناس
ــخه كلى براى تمام  ــت و اين يك نس مقاومت نيس

ملت هاست  كه امام خمينى (ره) به آن عمل كرد و 
ــان،  ملت ايران هم با اعتماد به امام راحل عظيم الش

آن را به صورت عملى اثبات كرد.
رهبر انقالب اسالمى همچنين در تبيين ايمان 
ــى مردم، به عنوان دومين عنصر اهميت حادثه  دين

ــم دى افزودند: آن معجزه گرى كه همه  ماندگار نه
ــيج كرده، به صحنه مى آورد و با وجود  مردم را بس
همه سختى ها آنان را در صحنه نگه مى دارد، ايمان 
ــت؛ چراكه بر اساس ايمان دينى،  قلبى و دينى اس
ــرايطى پيروز خواهيد بود و شكست  شما در هر ش

معنايى ندارد.
رهبر انقالب اسالمى، حماسه نهم دى را از اين 
ــبيه صدر اسالم و همچنين روزهاى  منظر كامًال ش
ــان كردند:  ــتند و خاطرنش ــالب دانس ــروزى انق پي
ــاس وظيفه دينى خود به  ــن روز، مردم بر اس در اي
ميدان آمدند تا نشان دهند بر خالف تبليغات فتنه 
گران، مردم ايران ضمن پايبندى به نظام جمهورى 

اسالمى از عزم و اراده دينى استوار برخوردارند.
ــه اى با يادآورى وقايع تلخ  حضرت آيت ا... خامن
فتنه 88 افزودند: اين فتنه، صرفاً منحصر به حضور 
ــى از يك  ــده اى افراد در خيابان ها نبود؛ بلكه ناش ع
ــى و امنيتى قابل  ــارى بود كه با اقدامات سياس بيم
ــدن نبود و به يك حضور عظيم مردمى نياز  دفع ش

داشت كه چنين هم شد.
رهبر انقالب اسالمى به نقش عاشوراى حسينى 
و محرم در تحقق حماسه نهم دى هم اشاره كردند 
ــه كه در ابتداى انقالب، محرم  و افزودند: همان گون
ــد و امام خمينى (ره) فرمود:  به كمك اين مردم آم
ــير پيروز است» در قضاياى 9 دى  «خون بر شمش
ــه بزرگ و  ــورا به كمك ملت آمد و حماس هم، عاش

ماندگارى را خلق كرد.
ــان بر ضرورت پاسداشت اين حماسه بزرگ  ايش
تأكيد كردند و دو توصيه نيز به دست اندركاران ستاد 
بزرگداشت نهم دى داشتند: اوالً در بزرگداشت نهم 
دى جنبه هاى شعارى غلبه پيدا نكند و ثانياً به عمق 

شعارها كه حرف اصلى ملت ايران بود، توجه شود.

رهبر معظم انقالب:

حضور مردم و ايمان دينى دو عنصر برجسته حماسه نهم دى 88 بود
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ــمنان در صدد  ــام: در حال حاضر دش همدان پي
هستند با ترويج مصرف مواد مخدر در بين جوانان 
بيشترين هجمه هاي فرهنگي- اجتماعي را بر پيكره 

اين نظام وارد سازند.
ــتان نهاوند در شوراي هماهنگي مبارزه با  دادس
مواد مخدر اعتياد را مهم ترين بزه و پديده اجتماعي 
ــوان كرد و گفت: تمامي نهادها و ارگان ها بايد  عن
ــه كن كردن اين  ــود را براي ريش ــام تالش خ تم
آسيب اجتماعي به كار گيرند و هيچ نهادي نبايد 
ــل مهم نگاه تكليفي  ــه اين امر خطير و اين معض ب

داشته باشد.
وي خاطرنشان ساخت: اگر مبارزه با مواد مخدر 
ــتگاه قضا  ــار كردن اعتياد را تنها مختص دس و مه

بدانيم بي شك نتيجه خوبي نخواهد داشت.
ــتگاه قضايي  ــازات را تنها ابزار دس صادقي مج
ــت كه قبل از  ــوان كرد و گفت: اين در حالي اس عن

ــتگاه ها بايد با ارشاد، راهنمايي،  ــاير دس مجازات س
ــن پديده  ــيوع اي ــت و... از ش ــاد رعب و وحش ايج

جلوگيري كنند.
ــدار نهاوند تصريح  ــز فرمان ــت ني در ادامه نشس
ــفانه علي رغم آسيب زا بودن اين معضل  كرد: متأس
اجتماعي آنگونه كه الزم و بايسته است تمام توان و 
تالش براي مهار كردن اين آسيب بكار گرفته نشده 
ــت و اين معضل به شكل يك آسيب در جامعه  اس

پذيرفته شده است. 
اسماعيل زارعي كوشا خاطرنشان ساخت: اقدام 
ــي و گام اول براي برانداختن اين پديده شوم  اساس
اجتماعي از بين بردن مظاهر اعتياد در سطح شهر 
و پاكسازي محله هايي است كه بعضاً به عرضه مواد 

مخدر مي پردازند.
ــر اعتياد را  ــردن مظاه ــا از بين ب ــي كوش زارع
ــت در بين معتادان و از  ــبب ايجاد رعب و وحش س

ــي عنوان كرد و  ــطح امنيت اجتماع طرفي ارتقا س
ــت: كميته مقابله با مواد مخدر نيروي انتظامي،  گف
ــتر بايد در  ــداري و... با تعامل و همكاري بيش بخش
ــال گذشته اقدام به از  يك طرح ضربتي همانند س

بين بردن اينگونه مظاهر نمايند.
وي خاطرنشان كرد: در يك نگاه سطحي و غير 
ــانه اكثريت عوام بر اين باورند كه معضل  كارشناس
اعتياد ريشه در بيكاري افراد دارد اما بعضاً مشاهده 
مي شود بسياري از افراد معتاد داراي تمكن مالي و 
شغلي هستند و بنابراين اين يك نگاه رفع تكليفي 
ــت كه نه تنها نمي تواند اين معضل را  به اعتياد اس
كاهش دهد بلكه مي تواند آسيب هاي ناشي از آن را 
نيز افزايش دهد، بنابراين بايد سعي شود به صورت 
ــه اي به معضل اعتياد توجه شود و راهكارهاي  ريش

اساسي در اين راستا ارائه شود.
ــف 10  فرمانده انتظامي نهاوند نيز در ادامه كش

ــوع ترياك، يك كيلوگرم  ــرم مواد مخدر از ن كيلوگ
ــراس،  ــرم گ ــي، 211 كيلوگ ــدر صنعت ــواد مخ م
ــايي 160 نفر  ــتگيري 180 نفر متهم و شناس دس
ــتا و نيز بازرسي 450  ــطح شهر و روس معتاد در س
باب منزل و مغازه در خصوص مواد مخدر را بخشي 
ــي در 9 ماه  ــده نيروي انتظام ــات انجام ش از اقدام

گذشته عنوان كرد.
جعفر كاظمي تصريح كرد: پاكسازي نقاط آلوده 
ــت اجتماعي نيز بخش  ــطح امني با هدف ارتقاى س
ــده اين نهاد بوده كه به  ديگري از اقدامات انجام ش
ــتناد ارزيابي كارشناسان، نهاوند در بحث مبارزه  اس
با مواد مخدر در استان رتبه اول را در اين خصوص 

كسب نموده است.
ــب در  كاظمي در پايان نبود امكانات فني مناس
اين نهاد را از جمله مشكالت نيروي انتظامي عنوان 

كرد.

فامنين كمترين تعداد بي سواد استان را دارد
همدان پيام: به دليل كاهش تعداد بي سوادان شهرستان فامنين شاهد تعطيلي نهضت سوادآموزي در فامنين هستيم كه 
اميدواريم اين رقم به صفر برسد و شاهد ريشه كني بي سوادي شهرستان باشيم. فرماندار فامنين با بيان اين مطلب در شوراي 
ــوادآموزي براي باسوادي دنبال مي كنند،  ــتان گفت: طرحي كه امروز آموزش و پرورش و نهضت س آموزش و پرورش شهرس
مدنظر امام خميني (ره) بود. مهدي باب الحوائجي افزود: باسواد كردن بي سوادان و كم سوادان اقدام بسيار خوبي براي ريشه كني 
بي سوادي است. وي با اشاره به مصوبه دانشكده اقماري دانشگاه بوعلي در فامنين گفت: شرايطي فراهم شده تا به مدت 3 سال 
كالس هاي اين دانشكده در يكي از مدارس شهرستان برگزار شود و در سال آينده براي اين دانشكده دانشجو خواهيم گرفت. 
باب الحوائجي برگزاري جشن ستارگان به منظور تجليل از قبولي هاي كنكور سال گذشته را بسيار خوب ارزيابي كرد و گفت: اين 

تشويق ها بايد به صورتي باشد كه موجب حركت و پويايي و ايجاد انگيزه براي كسب رتبه هاي برتر در كنكور شود.

برگزاري همايش يك روزه ايدز در رزن
همدان پيام: همايش بزرگ يك روزه با موضوع ايدز با حضور پزشكان، بهورزان و مسئوالن ادارات شهرستان رزن در 
سالن انديشه اين شهر برگزار شد. در اين همايش معاون فني مركز بهداشت استان با ارائه گزارشي در خصوص راه هاي 
ــد كه از راه هاي مختلفي انتقال مي يابد.  ــي مي باش مبارزه با اين بيمار گفت: ايدز يكي از انواع بيماري هاي عفوني ويروس
ــد، همچنين اشيا آغشته به خون مانند  ــت: يكي از راه هاي انتقال اين بيماري از طريق خون مي باش عرفاني اظهار داش

سرنگ آلوده و تماس جنسي راه هايي هستند كه اين بيماري به افراد ديگر منتقل مي شود. 
وي بيان داشت: بيماري ايدز نه واكسني دارد و نه درمان قطعي كه راه حل اصلي آن كنترل و شناسايي افراد بيمار 
و تغيير رفتار آنها مي تواند نقش مهمي را در كنترل آن داشته باشد. معاون فني مركز بهداشت استان تصريح كرد: بايد 

با حمايت هاي ويژه از افراد مبتال به ايدز آنها را به روال عادي در زندگي هدايت نماييم. 

همايش بزرگ شناخت فرقه هاي انحرافي و جنگ نرم
ــي در مورد مهدويت، فراماسونري و شيطان پرستي در دانشگاه  ــه جلسه گفتمان و كرسي آزادانديش همدان پيام: س
ــد. اين سلسه جلسات كه با حضور احمدي  ــته تاريخ ( آمادانا) برگزار ش پيام نور كبودراهنگ به همت انجمن علمي رش
ــمگير دانشجويان برگزار شد.  ــته تاريخ دانشگاه و با استقبال چش ــي مدير گروه رش ــگر در اين زمينه ) و قريش (پژوهش
موضوع آشنايي با فرقه هاي انحرافي و آخرالزمان در قالب سه محور مهدويت، فراماسونري و شيطان پرستي مورد بررسي 
ــاس تاكيدات مقام معظم رهبري مبني بر برگزاري كرسي هاي  ــي ها بر اس ــت اين كرس و گفتگو قرار گرفت. گفتني اس
آزادانديشي در محيط هاي دانشگاهي براى مقابله با جنگ نرم برگزار شد. با توجه به حضور رئيس اداره فرهنگ و ارشاد 
ــاتيد و مسئوالن دانشگاه در اين سه كرسي  مقرر است اين مباحث به صورت وسيع تر در  ــتان كبودراهنگ و اس شهرس

سطح شهرستان و با عنوان همايش شناخت  فرقه هاي انحرافي و جنگ نرم فردا برگزار شود. 

رئيس آبفاى شهر جورقان:
خدمات امور مشتركان 

جورقان آنالين شد
ــهر  ــس آب و فاضالب ش ــام: رئي همدان پي
جورقان گفت: خدمات امور مشتركان جورقان 

آنالين شد.
ــتم  محمدرضا يادگارى با بيان اينكه سيس
ــهر جورقان آنالين شد،  ــتركان در ش امور مش
ــورت گرفته  ــت: با پيگيرى هاى ص اظهار داش
ــاعدت و حمايت هاى  ــوى اين اداره و مس از س
معاونت خدمات و امور مشتركان سيستم امور 

مشتركان در شهر جورقان آنالين شد.
ــارس، تصريح كرد:  ــا ف ــو ب وى در گفت و گ
ثبت عمليات پذيرش متقاضى، ثبت فرم نصب 
انشعاب، اصالحيه هاى شكستگى و كنتورهاى 
تعويضى، صدور قبوض  المثنى و تسويه حساب 
ــتركان قبال ًدر امور آبفاى همدان انجام  با مش
مى شد اما اكنون اين عمليات در جورقان انجام 

مى شود.
ــهر جورقان افزود:  رئيس آب و فاضالب ش
ــده و  ــن خدمات در اداره نصب ش ــزار اي نرم اف
ــه صورت آنالين  ــق اينترنت خدمات ب از طري
ــريع در  صورت مى گيرد كه همين موجب تس
انجام عمليات خدمات رسانى به مردم اين شهر 

مى شود.
ــط در ماه  ــت: به طور متوس وى بيان داش
ــتگى  و كنتورهاى  ــر براى اصالح شكس 50 نف
ــورد، 10 مورد  ــى، تعويض كنتور 10 م تعويض
ــويه  ــوض المثنى و 10 مورد تس در صدور قب
ــهر جورقان صورت مى گيرد كه  حساب در ش
ــته در همدان  ــال هاى گذش اين خدمات در س

صورت مى گيرد.
ــان كرد: مردم همواره با  يادگارى خاطرنش
خدماتى كه در حوزه آب و برق صورت مى گيرد 
بيشتر در ارتباط هستند به همين علت آنالين 
ــدن اين خدمات مساعدت بسيارى به مردم  ش

داشته و موجب رفاه آنها مى شود.
ــه در حوزه  ــى ك ــد: مباحث ــادآور ش وى ي
ــهروندان جورقان مد  خدمات مشتركان به ش
ــبكه  ــد اما پروژه اصالح ش ــر بود، انجام ش نظ
ــزار و 500 متر و يك هزار و 300  حدود يك ه
متر توسعه شبكه در برنامه هاى اين اداره وجود 

دارد كه در سال آينده نيز اجرايى مى شود.
رئيس آب و فاضالب شهر جورقان در پايان 
ــخنانش گفت: اجراى پروژه هاى مختلف در  س
ــالب نيازمند اختصاص اعتبار  حوزه آب و فاض
است و در صورت تأمين اعتبار همه آنها اجرايى 

مى شود.

اجراي جشنواره جابربن حيان 
در مدارس منطقه جوكار

ــان و والدين مهمترين  ــام: معلم همدان پي
اركان تأثيرگذار در فرآيند اجرا و تحقق اهداف 

جشنواره جابربن حيان مي باشند.
ــوآوري اداره آموزش و  ــوزش و ن معاون آم
ــوص اجراي  ــوكار در خص ــرورش منطقه ج پ
ــدارس اين  ــان در م ــن حي ــنواره جابرب جش
ــور تقويت توانمندي از  منطقه، گفت: به منظ
ــردن تحقيق و پژوهش و نيز  طريق نهادينه ك
ــتياق به تحصيل  تقويت حس كنجكاوي و اش
ــوزان دوره ابتدايي، پرورش قدرت  در دانش آم
تفكر و حل مسأله و ... جشنواره جابربن حيان 

در مدارس منطقه جوكار برگزار مي شود.
ــي اداره آموزش و  ــزارش روابط عموم به گ
ــاره به  پرورش منطقه جوكار، كريمي تبار با اش
ــن مهمترين  ــه معلمان و والدي اين مطلب ك
ــرا و تحقق  ــد اج ــذار در فرآين اركان تأثيرگ
اهداف اين جشنواره مي باشند، افزود: ميزان 
ــاي  فرصت ه از  ــوزان  دانش آم ــدي  بهره من
ــنواره مستقيماً  ــي مورد نظر اين جش آموزش
ــان و والدين  ــرد معلم ــا ديدگاه ها و عملك ب
ــان و والدين  ــي معلم ــتگي دارد و تلق پيوس
ــن رابطه و ميزان دخالت  از نقش خود در اي
ــهم دانش آموزان را از  ــا در انجام پروژه س آن ه
ــود در پروژه هاى  ــري موج فرصت هاي يادگي

علمي رقم خواهد زد.
ــت: در اين طرح  ــه اظهار داش وي در ادام
ــورت انفرادي يا  ــوزان مي توانند به ص دانش آم
ــه داراي ماهيت علمي  ــروژه ك ــي يك پ گروه
ــگاه علمي  ــت انتخاب و در نمايش و تجربي اس

مدرسه شركت كنند.
ــا در يكي از  ــن پروژه ه ــت، اي ــي اس گفتن
ــازي،  ــاي نمونه، نمايش علمي، مدل س قالب ه
ــش، تحقيق يك  ــيا براي نماي ــتفاده از اش اس

موضوع و آزمايش انجام مي شوند.

نيازمند گسترش فرهنگ رسانى به مردم هستيم
ــه بررسي  ــتاندار همدان در اولين جلس ــي امنيتي اس همدان پيام: معاون سياس
ــت: دو درصد اجراي  ــب فرهنگي همدان گف ــاي عصر كاري و ش ــات برنامه ه مصوب
مصوبات اين برنامه ها را به صورت دقيق و شفاف بررسي مي كنيم تا با تالش مديران، 

هدف گذاري مشخصي كه استاندار معين كرده، محقق شود.
ــا، ملي و فرهنگي به  ــزود: از اعتبارات تملك دارايي ه ــر فاميل كريمي اف علي اكب
ــخص  ــب فرهنگي اعتباراتي اختصاص يافته كه مش اجراي مصوبات عصر كاري و ش
و قابل سنجش است. وي اجراي مصوبات برنامه هاي عصر كاري و شب فرهنگي در 
ــت: اگر بخواهيم دلسوزانه به  ــتان همدان را مطلوب ارزيابي كرد و اظهار داش شهرس
توسعه استان نگاه كنيم، نيازمند گسترش اين فضا در خدمت رساني به مردم هستيم.
وي اضافه كرد: بايد از حاشيه سازي در كار اجرايي فاصله بگيريم و طوري تالش 
ــرد برخي از مديران در  ــند. فاميل كريمي عملك ــم كه مردم همواره اميدوار باش كني
اجراي مصوبات عصر كاري را درخور توجه و تقدير دانست و خاطرنشان كرد: اجراي 
100 درصدي اكثر مصوبات شهرهاي مريانج، جورقان و قهاوند در شهرستان همدان 

نشان مي دهند كه بخش عمده بضاعت مديران در خدمت گرفته شده است.
ــب فرهنگي را ابتكار استاندار همدان  فرماندار همدان نيز برنامه عصر كاري و ش
ــنايي با ظرفيت ها، اولويت بندي طرح ها و نظارت در شهرهاي مختلف  به منظور آش
ــيد كه  ــه طي اين برنامه به تصويب رس ــت و افزود: 53 مصوب ــتان همدان دانس اس
ــدن اين مصوبات جلسات  تك تك، مورد پيگيري قرار گرفته و بعضا براي اجرايي ش

مجزايي در سطح استاني و شهرستاني برگزار شده است.
ــتخر سرپوشيده  ــن قهرماني مطلق بيان كرد: تكميل و بهره برداري از اس حس
ــي در مريانج،  ــي و رانندگي با عوامل انتظام ــك راهنماي ــتقرار كيوس مريانج، اس
ــالي جورقان با 150 ميليون  ــعه مص تأمين آب مجتمع گلخانه اي جورقان، توس
تومان اعتبار، توسعه مصالي شهر مريانج با 100 ميليون تومان اعتبار، احداث 5 
ــراء، تكميل مجموعه ورزشي شهر قهاوند، گازرساني به 6  خانه عالم در بخش ش
ــتاي بخش قهاوند تا پايان سال جاري و اختصاص زمين براي احداث كانون  روس
ــد از جمله مصوبات عصر كاري و  ــهر قهاون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ش

شب فرهنگي است.

انتخابات شوراي انجمن اولياي گل تپه
ــام: انتخابات نمايندگان انجمن اوليا و مربيان مدارس براي عضويت در  همدان پي
ــدگان انجمن اوليا و مربيان در  ــوزش و پرورش با حضور جمعي از نماين ــوراي آم ش
ــبانه روزي زينب كبري(س) برگزار شد. مسئول حراست آموزش  محل دبيرستان ش
ــت كه در آن افرادي با مشورت و  ــورا نهادي اجتماعي اس و پرورش گل تپه گفت: ش
مباحثه راهكار مناسب براي عملياتي كردن تصميمات اتخاذ مي كنند. محمد نوروزي 
شورا را، چكيده افكار سازنده و به تبع آن نتايج تمام و كمال تصميمات عنوان كرد. 

ــوم رئيس  ــفر س همدان پيام: پس از آنكه در س
ــوان محور  ــاورزى به عن ــتان، كش جمهورى به اس
ــرار گرفت؛  ــتان مطرح و مورد توجه ق ــعه اس توس
ــا محوريت  ــاورزى ب ــنواره هاى كش ــزارى جش برگ
ــتان ها مد نظر  ــاى شهرس ــايى توانمندى ه شناس
مسئوالن مربوطه شد، چنانچه اين مهم  با برگزارى 
جشنواره گردو در شهرستان تويسركان قوت گرفت. 
ــا در نظر گرفتن اين  ــال اين موضوع و ب به دنب
شاخصه كه نهاوند بعنوان قطب توليد گياهان دارويى 
و دانه هاى روغنى و نيز شيالت و فرآورده هاى لبنى 
شهرستانى شناخته شده در استان است و حتى در 
ــور را  ــد برخى از اين محصوالت رتبه برتر كش تولي
ــب فرهنگى  ــه عصر كارى و ش دارد، در اولين جلس
ــتاندار در11 خرداد ماه به شهر برزول ، پيشنهاد  اس
برگزارى جشنواره كشاورزى توسط استاندار مطرح 

و تصويب شد.
ــه رئيس جهاد  ــنهاد، به گفت به دنبال اين پيش
كشاورزى شهرستان اين جشنواره در نهاوند با هدف 
آشنايى با توانمندى هاى شهرستان همزمان با هفته 
پژوهش برگزار مى شود تا با اين همزمانى اهميت و 
تاثير پژوهش در ترويج  وتوسعه كشاورزى بيش از 

پيش مشهود شود.
اين جشنواره با حضور كشاورزان و فعاالن بخش 
كشاورزى و معاون وزير جهاد كشاورزى در 23 آذر 
به ميزبانى جهاد كشاورزى نهاوند در محل مجتمع 

فرهنگى هنرى امام (ره) برگزار مى شود.
در همين خصوص پيشرفته ترين كارخانه لبنى 
طرح توسعه غرب كشور با مجهز ترين سيستم هاى 
ــه روز دنيا در بحث فرآورده هاى لبنى  مكانيكى و ب
با 12 ميليارد تومان هزينه در حاشيه اين جشنواره 

افتتاح مى شود. 
ــنواره، نمايشگاه  ــيه اين جش همچنين در حاش
توانمندى هاى شهرستان در بحث كشاورزى برگزار 
خواهد شد و از خانواده هاى شهداى جهاد كشاورزى 
ــاورزى و تعاونى هاى  ــز تاثيرگذاران بخش كش و ني

ــدارى، زنبور دارى و دامداران تجليل  حوزه هاى باغ
مى شود.

ــتن موقعيت  ــه لحاظ داش ــتان نهاوند ب شهرس
جغرافيايى مناسب از پتانسيل هاى خوبى در بخش 
كشاورزى برخوردار است كه جايگاه شهرستان را در 

استان در تراز اول قرار داده است.
ــاورزى نهاوند در همين ارتباط  مدير جهاد كش
ــعه  ــاورزى محور اول توس با بيان اينكه  بخش كش
نهاوند است به همدان پيام گفت: مى توان با توسعه 
ــذارى روى آن  ــرمايه گ ــى از محصوالت و س برخ

ــرفت اين شهرستان را فراهم آورده  زمينه هاى پيش
و آن را به يكى از قطب هاى اصلى كشاورزى مكانيزه 
تبديل كرد. احد ظفرى تصريح كرد: اين شهرستان 
ــيارى از محصوالت كشاورزى به ويژه در چهار  در بس
محصول در كشور و استان مطرح است كه الزم است 
ــه ديگر مناطق و  ــتر ب اين چهار محصول هرچه بيش
شهرستان هاى استان و كشور معرفى شود تا تجارب 

كشاورزان ما در اختيار ديگر مناطق قرار گيرد.
ــنواره  ــدوارى كرد: برگزارى جش وى اظهار امي
ــتر  ــعه هرچه بيش بتواند خروجى خوبى براى توس

ــد و زمينه هاى ايجاد  كشاورزى نهاوند داشته باش
صنايع تبديلى را در نهاوند فراهم كند.

ــاورزى  ــنواره جهاد كش ــت جش الزم به ذكر اس
ــت تا در هفته  ــتان نهاوند فرصت خوبى اس شهرس
ــتان  ــعه اس ــا در نظر گرفتن محور توس پژوهش ب
ــب  ــاورزى و با ارائه راهكارهاى مناس در بخش كش
ــاورزى صنعتى  ــاورزى سنتى به سمت كش از كش
حركت كنيم تا كشاورزان با آشنا شدن با شيوه هاى 
ــاورزى نوين حرف اول در جهان را براى گفتن  كش

داشته باشند.

جشنواره كشاورزى فردا در نهاوند برگزار مى شود

دادستان نهاوند:

بيشترين هجمه هاي دشمنان از راه اعتياد است

ــور خيريه  ــركل اوقاف و ام ــام: مدي همدان پي
استان همدان گفت: 25 آذرماه جارى دور استانى 
سى وچهارمين مسابقات قرآن كريم در شهرستان 

مالير برگزار مى شود.
ــاره به  ــى با اش ــد صالح ــالم محم حجت االس
ــى وچهارمين دوره مسابقات كشورى  برگزارى س
ــابقات در چند  ــار كرد: اين مس ــرآن كريم، اظه ق
ــتانى، استانى، كشورى و بين المللى  مرحله شهرس
ــود كه 25 آذرماه جارى دور استانى  برگزار مى ش

آن در شهرستان مالير برگزار مى شود.
ــه  ــق مرحل ــزارى موف ــه برگ ــاره ب ــا اش وى ب
ــابقات قرآن  ــى وچهارمين دور مس شهرستانى س
ــتان همدان،  ــتان هاى مختلف اس كريم در شهرس
ابراز كرد: وظيفه نهادهاى فرهنگى و دينى ترويج 
فرهنگ قرآنى در بين جوانان و نوجوانان است تا به 
اين واسطه انديشه و عمل آنان را با قرآن هماهنگ 
كنند.  مديركل اوقاف و امور خيريه استان همدان 
ــرآن آموزى  ــزوم توجه به قرآن و ق ــا تأكيد بر ل ب
ــار مختلف جامعه، تصريح كرد: قرآن  در بين اقش
كريم تجلى گاه خداوند و يگانه وسيله ارتباط ميان 
ــت كه بر اين اساس  بندگان و آفريدگار جهان اس
بايد در بين اقشار مختلف جامعه به ويژه جوانان و 

نوجوانان تبيين شود.
ــه اينكه يكى از مؤثرترين  وى گفت: با توجه ب
ــاى تبليغ و ترويج گرايش جوانان به مباحث  رده ه

ــه رقابت هاى قرآنى و  ــى، فراهم آوردن عرص قرآن
مسابقات گسترده است، اين مهم مورد توجه اوقاف 
و امور خيريه قرار گرفته و در سطوح مختلف براى 

اقشار گوناگون به صورت ساالنه، برگزار مى شود.
ــابقات  همچنين صالحى هدف از برگزارى مس
سراسرى قرآن كريم را رشد و تعالى معرفت دينى 
و انس با اين كتاب آسمانى به ويژه در بين جوانان 
ــرايط  ــان عنوان كرد و گفت: به دليل ش و نوجوان
سنى، مفاهيم به خوبى در نهاد آنها تبيين مى شود. 
وى با بيان اينكه در مرحله استانى قرآن كريم 
300 نفر شركت كننده به رقابت مى پردازند، گفت: 
ــركت  كنندگان در هشت رشته حفظ يك جزء،  ش
2/5جزء، پنج جزء، 10 جزء، 20 جزء و حفظ كل، 
ــال و باالى  قرائت و ترتيل در دو مقطع زير 16 س

16 سال به رقابت مى پردازند.
مديركل اوقاف و امور خيريه استان همدان با بيان 
ــابقات قرآن كريم 25 آذرماه  ــتانى مس اينكه دور اس
ــاعت 8 و 30 دقيقه صبح برگزار مى شود،  جارى س
تصريح كرد: مكان برگزارى اين مرحله مسابقات براى 
خواهران، دانشكده علوم قرآنى و براى برادران نيز تاالر 

موقوفات شهرستان مالير است. 
وى يادآور شد: مراسم اختتاميه مرحله استانى 
سى وچهارمين مسابقات قرآن كريم نيز در ساعت 
ــاه در مكان تاالر موقوفات مالير  16 روز 25 آذرم

برگزار مى شود.

25 آذرماه سال جارى برگزار مى شود؛
سى وچهارمين مسابقات استانى 

قرآن كريم در مالير

گزارش ویژه

س
 فار

س:
عك

آگهي مزايده 
در پرونـده كالسـه 900500 اجرايي طـي رأي صادره از شـعبه 10 محاكم عمومـي خانواده همدان 
محكـوم عليه كامران بنـي اردالن به پرداخت مبلغ 176997103 ريال و 10 عدد سـكه بهار آزادي 
مبلغ 4,089,942 ريال بابت هزينه دادرسـي در حق محكوم له سـهيال اردالني و نيم عشر دولتي 
و مبلـغ - ريـال لذا با توجه به اينكه محكوم عليه نسـبت به برائت ذمـه خويش اقدامي نكرده اند 
ايـن اجرا به درخواسـت محكوم له اقدام بـه توقيف 6 دانگ پالك ثبتي شـماره 12742 فرعي از 
1/4141 اصلي حومه بخش 3 همدان خانه ايست سه طبقه با مساحت (در دو طبقه) 28/7 مترمربع 
داراي امتيازات شـهري، مشـتمل بر راه پله و آشـپزخانه و يك هال و اتاق خواب و هال و توالت و 
حمام توامان نوسـاز و نماي سـنگ داراي يك باب مغازه در طبقه اول كه در صورت تعلق ملكيت 
و سـر قفلـي به محكوم عليه ارزش 820,000,000 ريال اعالم گرديده اسـت لـذا اين اجرا به  تاريخ 
1390/10/14 سـاعت 11 تـا 10/30 اقدام بـه عمليات مزايده جهت تأديه ديـن محكوم له مي نمايد. 
ملـك 5 روز قبـل از مزايده قابـل بازديد مي باشـد. ضمنًا مزايـده در دايره اجـراي احكام مدني 
دادگسـتري همدان برگزار مي گردد بديهي اسـت برنده مزايده كسي تلقي مي گردد كه بيشترين 

قيمت پيشنهاد نمايد.
دادورز اجراي احكام مدني دادگستري همدان- زائري 

آگهي مزايده 
در پرونده كالسه1135/90 اجرايي طي راي صادره از شعبه 2 دادگاه عمومي همدان دستور فروش 
ششدانگ پالك ثبتي 1301/1 بخش 3 همدان له خواهان: فرهاد گروسيان و خوانده: مهناز شاهيني 
شمس آبادي واقع در همدان بر خيابان جواديه پالك 43 عرصه ملك 280 مترمربع در دو نيم طبقه 
احداث شـده با مصالحه آهن آجر طبقه همكف 150 مترمربع و طبقه اول 150 متر مربع خرپشـته 
14/80 دو خط تلفن پاركينگ 18/90 و انباري 17/70 مترمربع داراي امتيازات 4 گانه شهري داراي 
مغازه با متراژ 15/20 كه ارزش 6 دانگ 3,029,740,000 ريال ارزيابي شده است. اين اجرا وفق مواد 
9 و 10 آيين نامه قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب 1357 نسبت به فروش آن اقدام مي نمايد 
مزايده به تاريخ 1390/10/5 ساعت 12 تا 12/30 در محل اين اجرا برگزار مي گردد كساني كه مايل 
به شـركت در مزايده هستند مي توانند پنج روز قبل از اين تاريخ از ملك فوق الذكر بازديد نمايند 
بديهي اسـت برنده مزايده كسـي تلقي مي گردد كه بيشترين قيمت را پيشنهاد نموده و 10 درصد 
آن را في المجلس و مابقي را ظرف يك ماه تأديه نمايد در غير اين صورت ده درصد واريز شـده به 

نفع دولت ضبط خواهد شد.
دادورز اجراي احكام مدني دادگستري همدان- زائري

آگهى تاسيس شركت فنى و مهندسى آرمان نيروى آريا
(سهامى خاص)

شـركت فوق در تاريخ 90/9/20 تحت شـماره 588 و شناسـه ملى 14000102829 در اين اداره به 
ثبت رسـيد اينك خالصه اى از اسـاس نامه و اظهارنامـه آن براى اطالع عموم در روزنامه رسـمى 
كشـور و روزنامـه همدان پيام آگهى مى شـود. ذيل دفتر ثبت شـركتها به لحاظ امضـاء در تاريخ 

90/9/20 تكميل گرديد.
موضوع شركت:

طراحى، نصب، راه اندازى و نگهدارى انواع نيروگاههاى برق
.(plc)طراحى، اجرا و نگهدارى خطوط انتقال و توزيع، سيستم هاى كنترل صنعتى و اتوماسيون

انجام تمامى پروژهاى برق صنعتى، سـاختمان - نصب و نگهدارى امور تاسيسات برقى- طراحي و 
اجراي تابلوهاي فشـار قوي و ضعيف (LV, MV) نصب آسانسور و درب هاي و تقسيم هاي برقي- 

شركت در مناقصات و مزايدات و نمايشگاه ها
عقـد قرارداد با اشـخاص حقيقى و سـازمان هاى دولتـى و خصوصى - صـادرات و واردات تمامى 

كاالهاى مجاز بازرگانى
استفاده از تسهيالت مالى از تمامى بانك هاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى - اخذ 

نمايندگى هاى داخلى و خارجى براى تهيه و توزيع انواع تجهيزات در زمينه فعاليت شركت.
مركز شركت: كبودراهنگ بلوار بعثت روبروى بنياد شهيد و امور ايثارگران كدپستى 6551945641

مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود
سـرمايه شركت : مبلغ شش ميليون ريال نقدى منقسم به يكصد سهام با نام شصت هزار ريالى كه 

تماما طى گواهى بانكي شماره 987811 بانك ملى كبودراهنگ پرداخت گرديده است.
مديـران شـركت: آقايان محمدرضـا بختيارى با كد ملـى4032235473 به سـمت رئيس، جالل 
آقازمانى با كد ملى 4020016178 به سـمت نائب رئيس هيات مديره و حسـين ياسـين با كد ملى 

4032233721 به عنوان مديرعامل براى مدت دو سال انتخاب شدند.
 دارندگان حق امضاء: تمامى قراردادها و اسناد رسمى و تعهدآور بانكى از قبيل چك، سفته، برات 
و اوراق بهـادار بـا امضاى مديرعامل به اتفاق رئيس هيات مديره و در نبود وى با نائب رئيس همراه 
با مهر شركت معتبر مى باشد. اوراق عادى و نامه ها با امضاى منفرد مديرعامل همراه با مهر شركت 

داراى اعتبار است.
بازرسـان شـركت: آقايان حسـن صياد خانلو با كد ملى 4030378633 و جمشيد آقازمانى با كد 
ملـى 4032234752 بـه ترتيب به عنوان بازرسـان اصلى و على البدل شـركت براى مدت سـال 

مالى انتخاب شدند.
روزنامه همدان پيام براى نشر آگهى هاى شركت تعيين گرديد.

قدير يوسفى نيا- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك كبودراهنگ

آگهى ابالغ
نظر به اينكه خواهان عزيزا... ظرافتي با وكالت مهدي يازي دادخواسـتي مبني بر دسـتور فروش 
ملك مشـاع به طرفيت خواندگان منصور خاني و عبدا... حبيبي اقبال تقديم اين دادگاه نموده كه 
در اين رابطه پرونده اي به كالسه 9009988134300568 ثبت و در حال رسيدگي مي باشد و وقت 
رسيدگي به تاريخ 1390/11/11 رأس ساعت 12 تعيين گرديده است وليكن اخطاريه عبدا... حبيبي 
فرزند محمد به دليل نقل مكان به وي ابالغ نشده است، علي ايحال مراتب حضور خوانده در جلسه 
رسيدگي وفق ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني با انتشار يك نوبت آگهي در يكي از روزنامه هاي 
كثيراالنتشـار اعالم مي گردد. ضمنًا خوانده مي تواند تا قبل از جلسه دادرسي جهت دريافت برگ 

ثاني دادخواست و ضمائم به شعبه حقوقي دادگاه بخش اللجين مراجعه نمايد.
ابراهيمي- مدير دفتر شعبه حقوقي دادگاه عمومي اللجين
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عطارباشى علمى
بزرگترين تلسكوپ راديويي 

جهان راه اندازي شد
راديويي  ــكوپ  تلس بزرگترين  همدان پيام: 

جهان كار رصد خود را آغاز كرد.
بخش اصلي تلسكوپ راديواسترون كه يك 
ــر روي فضاپيماي  ــش راديويي 10 متري ب دي
ــك مدار  ــاه ژوئيه به ي ــت، در م ــپكتر اس اس

دوكي شكل پرتاب شد. 
ــي رصدها با  ــا هماهنگ ــكوپ ب ــن تلس اي
تلسكوپ هاي راديويي در زمين از طريق شيوه 
ــنجي مي تواند رصدهايي را با وضوح  تداخل س
بسيار باال از فاصله گسترده ميان دو ديش دور 

از هم به دست بياورد.
به گزارش ايسنا، اين تلسكوپ به شناسايي 
ــده از ميزرهاي آب  ــاطع ش ــواج راديويي س ام
ــك هاي  ــاي آب در ديس ــاي مولكول ه و  ابره
ــاني خواهد پرداخت كه به اندازه گيري  كهكش
ــان ها از زمين كمك خواهد  فاصله اين كهكش
كرد. اين كار همچنين به بررسي انبساط جهان 

و انرژي تاريك نيز كمك مي كند.

كشف علت لبخند پنهاني 
افراد به بدبياري ديگران

ــان در مطالعات جديد  ــام: محقق همدان پي
ــي افراد از  ــادي پنهان ــود به دنبال دليل ش خ
بدبياري ديگران، دريافته اند كه كسب احساس 
ــبت به خود و نوعي تقويت اعتماد به  بهتر نس

نفس مي تواند از داليل اين امر باشد.
به گفته محققان، اين تجربه كه «احساس 
ــام دارد، در  ــحالى از بدبيارى ديگران» ن خوش
زمان هايي پيش مي آيد كه نوعي فرصت براي 
فرد در اين بدبياري براي ديگران وجود داشته 

يا اينكه آنها را شايسته اين حالت مي بينند. 
به گزارش ايسنا، طبق اين پژوهش، تقريباً 
ــود تجربه اين  ــي خ ــان ها در زندگ ــام انس تم
ــكل از شادي را داشته اند كه در نقطه مقابل  ش
ــراي مردم قرار  ــاس همدلي و هم دردي ب احس

دارد.

ترميم مدارهاي معيوب مغز 
با پيوند سلول هاي عصبي 

ــان داد  ــام: يك پژوهش تازه  نش همدان پي
ــلول هاي عصبي (نرون) جنيني  كه با پيوند س
ــي از مغز موش كه معموالً سلول هاي  در بخش
ــد نمي كند، مي توان مدارهاي  عصبي تازه تولي

معيوب مغز را ترميم كرد.
ــي  معمول ــاي  نرون ه ــگران،  پژوهش
ــد  ــه معيني از رش ــوس را در مرحل هيپوتاالم
مغز جنين موش هايي كه داراي دريافتگرهاي 
لپتين بودند گرفتند و آنها را در هيپوتاالموس 

موش هاي جهشي كاشتند.
ــراي آن كه  ــنا، محققان ب ــه گزارش ايس ب
ــت،  ــاي درس ــدي را در ج ــلول هاي پيون س
در  ــكوپي  ميكروس ــك  كوچ ــه  ناحي ــي  يعن
ــه  ك ــي  روش از  ــد،  بكارن ــوس  هيپوتاالم
ــوح باال  ــا وض ــكوپي ب ــونوگرافي ميكروس س

ناميده مي شود، استفاده كردند.
ــده،  در اين تحقيق، نرون هاي پيوند زده ش
ــم كردند؛ به  ــاي مغزي معيوب را ترمي مداره
ــتند به  ــي توانس گونه اي كه موش هاي جهش
ــان دهند. در نتيجه موش ها  لپتين واكنش نش

كمتر وزن اضافه كردند.

ساخت تراشه جديدى با 
قابليت افزايش عمر باترى 

دستگاه هاى بلوتوث
ــركت توليدكننده نيمه  همدان پيام: يك ش
ــه جديدى براى  ــعه تراش هاديها در حال توس
ــت كه مى تواند طول  ــتگاه هاى بلوتوث اس دس
ــه در اين  ــه كار رفت ــر باترى هاى قلمى ب عم

دستگاه ها را به 10 سال برساند.
يكى از مسائلى كه در دستگاه هاى بى سيم 
ــكل را ايجاد  ــترين مش و به ويژه بلوتوث بيش
ــخيص  مى كنند؛ طول عمر باترى و فرايند تش

دستگاه (جفت شدگى) است.
ــتگاه هاى  ــه مى تواند با تمام دس اين تراش
ــيم از جمله صفحه كليد، ماوس  بلوتوث بى س
ــته فرمان هاى بى سيم كنسول  بازى هاى  و دس

ويديويى سازگار شود.
ــاورى امكان اتصال  به گزارش مهر، اين فن
لحظه اى و خودكار ابزارهاى بلوتوث به رايانه را 
فراهم كرده و فرايند جفت شدگى ميان رايانه 

و دستگاه را ساده مى كند.

والدين معتاد، فرزند با مشكل روحى روانى تربيت مى كنند
ــده اعتياد والدين موجب بروز مشكالت جسمى، روانى و اجتماعى در كودكان  ــاس تحقيقات انجام ش همدان پيام: بر اس
مى شود. كودكان داراى والدين معتاد نسبت به ساير كودكان هم سن و سال خود از مشكالت روانى بيشترى از جمله اضطراب، 
افسردگى، مكيدن انگشتان و شب ادرارى رنج مى برند. اعتياد والدين با ايجاد اختالل در فرآيند طبيعى خانواده و تنش در اعضاي 
خانواده به خصوص در كودكان باعث بروز مشكالت جسمى، روانى و اجتماعى مى شود و با تأثير بر چگونگى واكنش آن ها نسبت 
به مشكالت در آينده باعث ايجاد يك ساختار شخصيتى متزلزل در بزرگسالى خواهد شد. اگر چه بزرگساالن تصور مى كنند 
كه دوران كودكى بدون فشار و تنش است، اما انسان ها در اين دوران با طيف وسيعى از عوامل تنش زا روبه رو هستند كه اعتياد 
والدين يكى از اين موقعيت هاست. به گزارش برنا، واكنش هاى كودكان در برابر چنين تنشى تحت تأثير مراحل تكاملى، توانايى 

سازگارى آن ها، مدت زمان بروز تنش و شدت آن ها بوده است.

نوزادان با وزن 3 تا 4 كيلوگرم كمتر به چاقى دچار مى شوند
همدان پيام: محققان در بررسى هاى خود نشان دادند كودكانى كه با وزن بين 3 تا 4 كيلوگرم به دنيا مى آيند كمتر 
با خطر ابتال به چاقى مواجه مى شوند. محققان مركز مطالعات و تحقيقات درباره چاقى در بررسى هاى خود نشان دادند 

كه وزن كودكان در زمان تولد همانند يك شاخص براى چاقى آينده به كار مى رود.
ــد با خطر كمترى براى  بر پايه اين مطالعات، نوزادانى كه با وزن بين 3 تا 4 كيلوگرم به دنيا مى آيند در دوران رش
ابتال به چاقى مواجهند. اين درحالى است كه نوزادان نارس و همچنين نوزادانى كه با وزن بيش از 4 كيلوگرم به دنيا مى 

آيند در معرض خطر افزايش وزن و برهم خوردن تعادل سيستم متابوليكى بدن قرار دارند.
ــان در اين خصوص توضيح دادند: مادر در دوران باردارى در انتخاب رژيم غذايى خود 2  ــه گزارش مهر، اين محقق ب

برابر شرايط ديگر مسئوليت دارد. درحقيقت، مشكالت ناشى از تغذيه اشتباه افراد از دوران جنينى آنها آغاز مى شود.

كودكان بيش فعال غذاى تند و شكالت نخورند
ــر بچه ها شايع دانست و توصيه كرد:  كودكان بيش فعال  ــك، اختالل بيش فعالى را در پس همدان پيام: يك روانپزش

مصرف غذاهاى شيرين از قبيل شكالت و كافئين و غذاهاى تند را به دليل محرك بودن كاهش دهند.
امير رضا چمنى با بيان اينكه اختالل بيش فعالى از سنين 3 تا  4 سالگى شروع و در سنين دبستان شناخته مى شود، اظهار 
داشت: اين اختالل 3 تا 7 درصد كودكان را مبتال مى كند. وى در اختيار قرار دادن وسايل و امكانات ورزشى به كودك را براى 
تخليه انرژى زياد، پذيرش جنب وجوش زياد كودك و پرهيز از سختگيرى هاى بيش از حد را از جمله اقداماتى ذكر كرد كه 
والدين بايد مورد توجه قرار دهند. به گزارش فارس، اين متخصص اعصاب و روان افزود:  مصرف بعضى داروها توسط پزشك، 
تمركز كودك را افزايش و باعث بهبود عملكرد تحصيلى كودك خواهد شد. همچنين عالئم اختالل را كنترل مى كند، بنابراين 

والدين نبايد نگران عوارض اين داروها باشند، چرا كه عدم درمان سبب افزايش اختالالت در كودك مى شود.

عوارض مصرف نابجاى 
آنتى بيوتيك

ــاى آنتى بيوتيك ها در دوران كودكى،  همدان پيام: مصرف نابج
ــده و احتمال ابتال به بيمارى  ــتم ايمنى ش موجب اختالل در سيس

آسم در چنين بچه   هايى سه برابر افزايش مى يابد.
يك متخصص بيمارى هاى عفونى با اشاره به اين كه بيماران بايد 
با تجويز پزشك داروهاى آنتى بيوتيك مصرف كنند و از مصرف خود 
ــال نبايد  ــرانه اين داروها پرهيز كنند، گفت: كودكان زير 15 س س
آنتى بيوتيك را به طور خودسرانه مصرف كنند؛ زيرا عوارض جبران 
ــنوايى فرد دارد و ممكن است آسيب هاى جدى  ناپذيرى بر روى ش

بر كليه آن ها وارد شود.
ــا رفائى نژاد افزود: هر دارو در كنار اثرات خوب و مفيد، اگر  رض
ــود اثرات مضرى از جمله بروز حساسيت يا  ــت مصرف نش درس
ــنوايي يا ضايعات پوستى مى تواند ايجاد  نارسايى كليه، كبد، ناش

كند. 
وي با تأكيد بر اين كه هرگز از نسخه فرد ديگرى حتى در صورت 
تشابه در بيمارى استفاده نكنيد، عنوان كرد: در صورت بروز عوارض 
ــك، دارو را  ــط پزش ــده توس جانبى پس از مصرف داروى تجويز ش

خودسرانه قطع نكنيد؛ بلكه با پزشك يا داروساز مشورت كنيد.
ــاره به  ــاى عفونى با اش ــص بيمارى ه ــزارش برنا، متخص ــه گ ب
ــرد ندارند و امروزه از  ــكى كارب اين كه آنتى بيوتيك ها فقط در پزش
آنتى بيوتيك ها به وفور در صنعت دامپرورى (گاو، گوسفند، مرغ و...) 
ــيالت (پرورش ماهى) و پرورش زنبور عسل استفاده مى شود،  و ش
ــود در بدن حيوانات نيز گاه به خوبى  افزود: آنتى بيوتيك هاى موج
تجزيه نشده و از طريق گوشت يا شير آن ها وارد بدن انسان و ساير 

حيوانات مى شوند.

شيركاكائو كودكان را 
چاق مى كند

همدان پيام: يك متخصص 
تغذيه گفت: مصرف كيك هاى 
ــيركاكائوهاى  ش ــكالتى،  ش
ــابه  ــانديس و نوش صنعتى، س
ــى كودكان  ــروز چاق موجب ب

مى شود.
سيد مرتضى صفوى اظهار 
ــگيرى از  ــراى پيش ــت: ب داش
ــد در 6 ماه  چاقى كودكان باي
ــه زندگى، كودك منحصراً  اولي

ــودكان را مجبور به  ــود. وى گفت: والدين ك ــير مادر تغذيه ش با ش
مصرف تمام غذاى داخل بشقاب نكنند همچنين از دادن تنقالت به 
كودكان هنگام تماشاى تلويزيون و بازى هاى رايانه اى پرهيز كنند.

اين متخصص تغذيه بيان داشت: والدين از دادن غذاهاى آماده، 
چرب و سرخ كردنى  به كودكان خود پرهيز كنند همچنين كودكان 
ــكالتى، شيركاكائوهاى صنعتى، سانديس و  از مصرف كيك هاى ش
نوشابه خوددارى كنند و به جاى نوشابه از آب و دوغ استفاده كنند.
ــوى در ادامه عنوان كرد: كودكان بزرگتر  به گزارش فارس، صف
ــال از لبنيات كم چرب استفاده كنند همچنين مادران سس  از 2 س
ــفيد و سس مايونز را از غذاى كودك شان حذف كنند و به جاى  س

آب ميوه هاى صنعتى از شربت ها و آب ميوه طبيعى استفاده كنند.
وى اضافه كرد: والدين كودكان را در فعاليت هاى روزانه شركت 
ــان را به مصرف  ــداى كودكى ذائقه كودكانش ــد و از همان ابت دهن

غذاهاى سالم عادت دهند.

داروهاى معرق و ضد تعريق
 نسخه شماره 1 داروى ضد تعرق شبانه  

دارو: برگ مريم گلى..................................................................... مقدار مصرف: 2 تا 4  گرم
ــده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته  طرز تهيه:  مقدار فوق را كه قبًال كوبيده ش
ــد، سپس آن را صاف كرده روزى سه بار هر  ــاعت بگذاريد تا دم بكش به مدت نيم س

بار يك فنجان ميل كنيد.
 نسخه شماره 2  

دارو: سنبل الطيب .......................................................................... مقدار مصرف: 2 تا 4 گرم
ــده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته  طرز تهيه:  مقدار فوق را كه قبًال كوبيده ش
ــد، سپس آن را صاف كرده روزى سه بار هر  ــاعت بگذاريد تا دم بكش به مدت نيم س

بار يك فنجان ميل كنيد.
 نسخه شماره 3                  

دارو: گل زوفا ................................................................................. مقدار مصرف: 2 تا 4  گرم
ــد در يك ليوان آب جوش ريخته  ــده باش طرز تهيه: مقدار فوق را كه قبًال كوبيده ش
ــد، سپس آن را صاف كرده روزى سه بار هر  ــاعت بگذاريد تا دم بكش به مدت نيم س

بار يك فنجان ميل كنيد.
 نسخه شماره 1 دارو براي ايجاد عرق (معرق)   

دارو: برگ نعناع يا پونه................................................................. مقدار مصرف: 2 تا 4  گرم
ــد در يك ليوان آب جوش ريخته  ــده باش طرز تهيه: مقدار فوق را كه قبًال كوبيده ش
ــد، سپس آن را صاف كرده روزى سه بار هر  ــاعت بگذاريد تا دم بكش به مدت نيم س

بار يك فنجان ميل كنيد.
 نسخه شماره 2 دارو براي ايجاد عرق (معرق)                       

دارو: ريشه بابا آدم.......................................................................... مقدار مصرف: 2 تا 4 گرم
ــد در يك ليوان آب جوش ريخته  ــده باش طرز تهيه: مقدار فوق را كه قبًال كوبيده ش
ــد، سپس آن را صاف كرده روزى سه بار هر  ــاعت بگذاريد تا دم بكش به مدت نيم س

بار يك فنجان ميل كنيد.
 نسخه شماره 3 دارو براي ايجاد عرق (معرق)                 

دارو: تمام گياه ريحان ................................................................. مقدار مصرف: 2  تا 4 گرم
ــد در يك ليوان آب جوش ريخته  ــده باش طرز تهيه: مقدار فوق را كه قبًال كوبيده ش
ــد؛ سپس آن را صاف كرده روزى سه بار هر  ــاعت بگذاريد تا دم بكش به مدت نيم س

بار يك فنجان ميل كنيد.
 نسخه شماره 4 دارو براي ايجاد عرق (معرق)           

دارو: گل تمام گياه بومادران..........................................................مقدار مصرف: 2 تا 4 گرم
ــد در يك ليوان آب جوش ريخته  ــده باش طرز تهيه: مقدار فوق را كه قبًال كوبيده ش
ــد، سپس آن را صاف كرده روزى سه بار هر  ــاعت بگذاريد تا دم بكش به مدت نيم س

بار يك فنجان ميل كنيد.
 نسخه شماره 5 دارو براي ايجاد عرق (معرق)            

دارو: تره تيزك (شاهى)................................................................. مقدار مصرف:2 تا 4  گرم
ــد در يك ليوان آب جوش ريخته  ــده باش طرز تهيه: مقدار فوق را كه قبًال كوبيده ش
ــد، سپس آن را صاف كرده روزى سه بار هر  ــاعت بگذاريد تا دم بكش به مدت نيم س

بار يك فنجان ميل كنيد.
 نسخه شماره 6 دارو براي ايجاد عرق (معرق)                 

دارو: گل بابونه................................................................................. مقدار مصرف:2 تا 4  گرم
ــد در يك ليوان آب جوش ريخته  ــده باش طرز تهيه: مقدار فوق را كه قبًال كوبيده ش
ــد، سپس آن را صاف كرده روزى سه بار هر  ــاعت بگذاريد تا دم بكش به مدت نيم س

بار يك فنجان ميل كنيد.

همدان پيام: رفتار انحرافى رفتارى غيرقابل انتظار يك فرد از خالف 
رانندگى گرفته تا قتل حرفه اى همه رفتارهاى انحرافى هستند. رفتارى 

كه بر خالف هنجار قانونى انجام مي گيرد. 
ــنگين كردن اعمال،  ــن نوجوانى سبك و س از ويژگى هاي مهم س
ــان دادن تمايز از بزرگسال و سرانجام ناديده گرفتن  آزمايش نقش، نش

برخى از قواعد است.
تحقيقات روانشناسان، جامعه شناسان و روانپزشكان بر اين داللت 
دارد كه تجارب و سوابق زندگى به ويژه در سال هاي اول كودكى نقش 

فوق العاده مهمى در سالمت و انحراف نوجوان دارد. 
حتى بيمارى هاي مداوم دوران كودكى از جمله تب شديد، دردهاى 
ــخت باعث احساس بى كفايتى در فرد شده و واكنش هاي غير عادى  س
را سبب مي شود. بطور كلى سال هاى اوليه زندگى، اختالفات خانوادگى 

و كمبودهاى عاطفى عامل اساسى تمام انحرافات اجتماعى است.
اكثر افراد براى انحرافات خود دليل تراشى مي كنند و با اين داليل 
ــد، در نتيجه فكر مي كنند كه كار خالفى مرتكب  خود را قانع مي كنن

نشده اند. 
ــى ها راه را براى ارتكاب انحرافات بعدى باز مي كند.  اين بهانه تراش
نوجوانى كه نتواند هويت اجتماعى بدست آورد و مراحل رشد طبيعى 

را طى كند، وجدان اخالقى موثرى نخواهد داشت. 
ــت و احساس گناه مي كند. اگر حتى نوجوان شما  وي مضطرب اس
از نظر جسمى در وضعيت مناسبى قرار ندارد بايد به او كمك كنيد تا 

توانايى هاي ممكن را بدست آورد. 
ــه توانايى انجام كارها را ندارد.  ــر اين صورت تصور مي كند ك در غي
ــده و عالقه به دنياى خارج را از دست  همين نگرانى باعث عذاب او ش

مي دهد.
ــد و شكل گيرى نوجوان  ــال هاي اوليه زندگى در رش اثر بنيادى س
ثابت شده است. بى نظمى در همانندسازى با والدين باعث اختالل هاي 
ــخصيتى مي شود. وقتى تار و پود زندگى از ناراحتى، رنج و بدبختى  ش
ــد، تجارب تلخ و ناراحت كننده از همان اوان زندگى فرد را تحت  باش

تاثير قرار مي دهد. 
ــكننده باشد، نقش الگويى آنها  اگر ارتباط بين نوجوان با والدين ش
كاهش مي يابد. در اين صورت گروه همساالن و قهرمان  هاي ورزشى به 

عنوان الگو، اهميت فزاينده اى پيدا مي كنند. 
زمانى ارزش هاي اجتماعى در نوجوان مختل مي شود كه والدين با 
فقدان مهرورزى و عاطفه او را ترك كنند. رابطه بين آنها زمانى سست 
مي شود كه نوجوان همواره مورد تنبيه و عدم تشويق قرار گيرد. به نظر 
ــه دار مي شود كه  ــيارى از اختالالت نوجوانان از آن رو ريش هربرت بس
والدين آنها نتوانسته اند در مراحل مهم رشد، با رفتارهاى تهديد كننده 

آنها بدرستى مقابله كنند.
ــود را طورى بايد كنترل  ــزارش تبيان، والدين رفتار فرزند خ به گ
ــات كه پيش نياز كودك براى  كنند كه در او همدلى و كنترل احساس

رشد اخالقى و جامعه پذيرى است، شكل گيرد. 

اما اگر بطور غيرعاقالنه رفتار انحرافى در نوجوان تقويت مثبت شود، 
ــن اين نوجوانان در  ــد. والدي ــديدى ديده خواهد ش اختالل رفتارى ش
دستورهاى خود نسبت به توقف رفتارهاى نادرست فرزند خود، كارايى 

كمتر و ابهام بيشترى داشتند.  
ــه را كه يك كودك  ــان دوران طفوليت، هرچ ــى كه از هم والدين
مي خواهد در اختيارش بگذارند، يقينا اين كار در او اين اعتقاد را بوجود 
مي آورد كه زندگى به او مديون است و نتيجه پرتوقع كردن يك كودك 
ــت كه او از جامعه و اجتماع اين انتظار را دارد  و يا يك نوجوان اين اس

كه تمام آرزوهايش را برآورده سازد.
ناگفته نماند كه محافظت شديد از يگانه فرزند مانع از اين مي شود 
ــكالت زندگى را تحمل كند. والدينى كه از همان  ــما مش كه فرزند ش
ــد در اختيارش  ــك كودك مي خواه ــه را كه ي ــت، هرچ دوران طفولي
بگذارند، يقينا اين كار در او اين اعتقاد را بوجود مي آورد كه زندگى به 
او مديون است و نتيجه پرتوقع كردن يك كودك و يا يك نوجوان اين 
است كه او از جامعه و اجتماع اين انتظار را دارد كه تمام آرزوهايش را 
برآورده سازد و وقتى در زندگى با شكست روبرو مي شود، تصور مي كند 
ــمنى دارند، بنابراين در تربيت فرزند بايد  كه همه افراد جامعه با او دش

اعتدال را رعايت كنيد.

ــت دچار هيجانات و  يك نوجوان در تكاپوى زندگى خود ممكن اس
فشارهاى روحى و روانى خاصى شود كه والدين مهمترين نقش را براى 

كم كردن و يا از بين بردن اين فشارها ايفا مي كنند.
ــاى زير نمونه هاي كوچكى از همراهى يك والدين آگاه در  راهكاره

ارتباط با كنار آمدن يك نوجوان با فشار هاي روحيش مي باشد:
ــويق كنم كه با من درباره ترس ها و اضطراب هايش  ■ فرزندم را تش

صحبت كند.
ــار مي آورد به او  ■ اگر فكر مي كنم كه فرزندم خيلى به خودش فش
ــت كمى آهسته تر برود و به عقب نگاه كند و يا  مي گويم كه خوب اس

براى بو كردن گل ها توقف كند.
■ موقعيت هاي فشارآورى را كه تجربه كرده ام و آنچه از مقابله با آنها 

ياد گرفته ام را با فرزندم مطرح كنم.
ــار روانى از تخيالت  ــم كه براى كاهش فش ــه فرزندم كمك كن ■ ب

استفاده كند.
او ياد مي گيرد كه درباره يك صحنه آرامش بخش يا اتفاق خوشايند 
ــتن دارى خود را بدست آورد و بتواند با  فكر كند تا هنگامى كه خويش

آن موقعيت مشخص كنار بيايد.
ــورد عالقه و  ــش را با رنگ هاي م ــويق كنم تا اتاق ــدم را تش ■ فرزن

هنرهاى گوناگون تزيين كند كه در كاهش فشار موثر است.
■ فرزندم را به فعاليت هاي جسمانى و ورزش ترغيب سازم.

ــن بعنوان آخرين نكته، يكى از مهمترين عوامل در كاهش  همچني
ــت. والدين بايد  ــتن با نوجوان و همدلى با اوس ــار هنر ارتباط داش فش
ــيت فرزند خود را بدانند تا بتوانند ارتباط شفاف و روشن برقرار  حساس

كنند. 

تربيت بزهكارانه چيست؟

582693471
673148529
149752638
827431965
491567382
356289147
674925813
235814796
918376254

بل
ه ق
مار

 ش
سخ

پا

شمارهسودوكوسودوكو
1390

236

58

6314

852

834

749

16

7

1643

حل: 1389

سؤاالت افقي:

ــف راديوم  ــت تفريق - كاش 1- عالم
ــرحد كشورها - تهمت و افتراء  2- س
ــي - نت چهارم  - حرف آخر انگليس
3- پيروان پيامبر - خاكستر - بالين 
4- لقب اروپايي - پايتخت استراليا - 
ــيار زراعي  آواز 5- پارچه دريايي - ش
ــي 6- رييس دربار -  - پايتخت آلبان
كلمه شگفتي - حيوان مسابقه - دست 
ماليدن 7- فرمان خودرو - سنگ خارا 
- داداش، كاكا 8- شريك - سالروز تولد 
9- قوم مغول - برائت خواستن - زهر 
10- معاون هيتلر - كشور عجايب - 
طاقچه قديمي - خويشان وبستگان 
11- فقير - قسمتي از پا - پايه و ستون 
ــب - پايتخت كوبا - تلمبه  12- جري
ــزار تزريق -  ــر و باطن - اب 13- ضمي
پرنده شبيه كالغ 14- كليد موسيقي 
- قورباغه درختي - مرات - بلندترين 
نقطه 15- اتومبيل مخصوص حمل 
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سؤاالت عمودي:

1- گذر گاه - آزاد و رها - از ياد بردن 2- جنس به ظاهر قوي - دست كم - پايتخت 
سوئد 3- قسمت سوم معده حيوانات نشخوار - كاله انگليسي - رب النوع زمين 
4- باب روز - از جانوران دريايي - نوعي مارك خودروي كره اي 5- صنم - ضرغام 
- همه 6- عالمت تصغير - كاشف سل - برگ برنده - مار زهر دار 7- بادي كه در 
شمال درياي مديترانه ميوزد - سرزمين افراسياب 8- پناهگاه - خطاب بي ادبانه 
- حرف نگفتني - همدم 9- توبه - از ميوه هاي تابستاني 10- بحر - عضو صورت - 
دويار هم قد - كالم معتبر 11- خار سر ديوار - نام قديم اهر - چله كمان 12- لكه 
سفيد روي ناخن - نام يكي از سرداران بزرگ كوروش - عضو دونده 13- مراسم و 
آيين ها - گوشت آذري - تحفه 14- اياب و ذهاب - توقف ناگهاني قلب - ضمير 

فراسوي 15- جرات - كشور و اقليم - حماسه خواني
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گزارش
عكسعكس روز

پيام مردمپيام مردم
mardomi@hamedanpayam.com

پستي: 65155-666 صندوق 

همشهريان عزي
را در هر زمين
روزنا

ــي يادداشت ــه اصل ــدگان دو وظيف ــام: نماين همدان پي
ــده اند اما آنان،  ــذاري و نظارت را عهده دار ش قانونگ

تمام وقت خود را صرف اين امر مهم نمي كنند.
نماينده مردم همدان در مجلس هشتم شوراي 
ــالمي با بيان اين مطلب در گفتگوي اختصاصي  اس
ــفانه نمايندگان  ــت: متأس با همدان پيام اظهار داش
ــت  ــته اس مجلس پس از انتخاب آنچنان كه شايس
وقت خود را صرف قانونگذاري، بررسي طرح ها و نيز 

حضور قوي در صحن مجلس نمي كنند.
ــه اي از رهبر  ــه اي با بيان جمل ــم كارخان ابراهي
ــت بايد در ريل  ــه مي فرمايد: «دول معظم انقالب ك
ــت  ــس هم بايد درس ــد و مجل ــس حركت كن مجل
ريل گذاري كند»، گفت: نمايندگان بايد در كار خود از 
تخصص و تجربه كافي و وافي برخوردار باشند در غير 

اين صورت مجلسي مقتدر و قوي نخواهيم داشت.
ــار رفع  ــدگان انتظ ــردم از نماين ــت: م وي گف
مشكالت را دارند هرچند قوانين مجلس مربوط به 
كل كشور است اما نمايندگان هم مي توانند قوانين 

مربوط به استان خود را پيگيري كنند.
ــه نمايندگان، عضو  ــاره به اينك كارخانه اي با اش
شوراي برنامه ريزي استان هستند تا برنامه ريزي ها 
ــوراي  ــد و هماهنگي بين مجلس و ش ــم بگيرن نظ
استان به وجود آيد، افزود: مردم در انتخاب نماينده 
ــعه و پيشرفت را  نبايد چيزي جزء رضاي خدا، توس
در نظر بگيرند. وي رمز موفقيت امام راحل را توجه 
به منشأ اصلي عالم بشريت دانست و افزود: امام در 
ــد و براي رضاي  ــارزه خود با طاغوت خود را دي مب

خدا كار كرد.
ــاره به عملكرد  در ادامه ابراهيم كارخانه اي با اش
خود در دوران نمايندگي گفت: زماني كه نابساماني 
ــر كشور به وجود آمده بود  قيمت مسكن در سراس
ــنهاد ماده اي در خصوص خريد و فروش  بنده پيش
زمين و مسكن و اجاره بها دادم كه رسانه هاي كشور 
مورد توجه قرار دادند. سپس تيم كارگروه مسكن با 
رياست رئيس جمهوري اين پيشنهاد را جزو دستور 

ــأله  ــاهد بوديم كه مس كار خود قرار داد و نهايتا ش
خريد و فروش زمين به صورت سايت داراي ضوابط 
ــد تا عمال جلوي افزايش بي رويه  و كد رهگيري ش

قيمت مسكن گرفته شود. 
ــدار خصوصي با رئيس  ــا بيان اينكه در دي وي ب
ــنندج را  جمهوري نيز راه آهن تهران ـ همدان ـ س
ــابق بود مطرح نمودم كه  ــنهاد استاندار س كه پيش

جزء پروژه هاي عمراني كشور شد.
ــراي مردم همدان  ــه ديگر اقدامات خود ب وي ب
ــت: پيگيري اعتبار  ــاره اي گذرا كرد و بيان داش اش

آبرساني به حاشيه شهر راه آهن، حل مشكل مسكن 
و ... از جمله مواردي بود كه پيگيري شد و به نتيجه 
رسيد. نماينده مردم همدان در دور هشتم مجلس 
شوراي اسالمي در رابطه با اهميت و جايگاه مجلس 
ــب قانونگذاري و برنامه ريزي براي  گفت: مجلس قل
ــد،  ــت اگر اين قلب قوي و توانمند نباش ــور اس كش

مشكل مردم روز به روز بيشتر خواهد شد.
وارد  ــف  مختل ــاي  تخصص ه ــا  ب ــدگان  نماين
ــكالت و آينده كشور  ــوند تا براي مش مجلس مي ش
ــي كنند. مجلس محلي است كه توسعه  چاره انديش

ــم مي زند.  ــور را رق ــي و تخصصي كش ــي، فن علم
ــر علمي، تخصصي، مهارتي و  قوي ترين افراد از نظ
ــي، اجتماعي و استاني بايد وارد  حتي ديني، سياس
مجلس شوند تا ادعا كنيم مجلسي مقتدر و كارآمد 

داريم.
وي در خاتمه افزود: مردم در قبال رأي هايي كه 
ــئول اند چرا كه آينده اين  به صندوق مي اندازند مس
ــا يك  ــور با اين رأي ها رقم مي خورد و چه بس كش
اشتباه باعث ورود فردي ناكارآمد به مجلس مي شود 

كه موقعيت كشور را به مخاطره مي اندازد.

ابراهيم كارخانه اي:

نمايندگان مردم تمام  وقت خود را 
صرف قانونگذاري نمي كنند

گرسنگي هفت ميليون نفر 
در آفريقا

ــئوالن برنامه جهاني غذاي سازمان   همدان پيام: مس
ملل (WFP) در گزارشي اعالم كردند كه بارش هاي كم 
ــاكنان  و خرابي محصوالت بين 5 تا 7 ميليون نفر از س

مناطق شمال آفريقا را با كمبود غذا روبرو كرده است.
ــكل هم اكنون در  ــن مش ــن گزارش، اي ــا بر اي  بن
ــئوالن تمام تالششان  منطقه وجود دارد و ما بايد مس
را انجام دهند تا از تاثيرات نامطلوب آن بر روي مردم 

ــود. همچنين چهار كشور «چاد»، «مالي»،  كاسته ش
ــيب را ديده اند.  ــترين آس «موريتاني» و «نيجر» بيش
ــه كمبود محصوالت  ــت ك در اين گزارش آمده  اس
ــده و  ــش قيمت غذا مصادف ش ــاورزي با افزاي كش
ــت. ــار زيادي را به مردم وارد آورده اس ــن امر فش اي
ــور مالي و نيجر براي مقابله  به گزارش ايسنا، دو كش
ــا اين معضل همكاري هايي را با برنامه جهاني غذاي  ب
ــن كاري كه  ــت و بهتري ــازمان ملل آغاز كرده اس س
مسئوالن مي توانند انجام دهند اين است كه در صدد 

پاسخگويي به نيازهاي مردم باشند.

نذر بايد با نيت قرب الهي انجام شود
ــت، ولي بايد به  همدان پيام: يك مدرس حوزه گفت: نذر عبادت نيس
ــراف و تجمل گرايي و فقط با نيت قرب الهي انجام  دور از هرگونه ريا و اس
ــود.  حجت االسالم مهرعلي حسني اظهار داشت: طبق آيات قرآن نذر  ش
ــالم نيز وجود داشت، همان طور كه در سوره آل عمران آيه 35  قبل از اس
اشاره شده است كه زن عمران مادر حضرت مريم نذر كردند كه فرزندي 
ــه خداوند حضرت مريم را  ــد ك ــه دنيا آورد تا در خدمت خانه خدا باش ب
ــده است وقتي حسنين(ع) مريض بودند،  به وي داد. هم چنين روايت ش
ــالمتي  ــرت علي(ع) و فاطمه(س) فرمودند براي س پيغمبر(ص) به حض

ــنين(ع) نذر كنند.  وي افزود: هدف از نذر رسيدن انسان به حاجتي  حس
است كه انتظار برآورده شدن آن را دارد؛ لذا نذر بايد رجحان داشته باشد 
و كار مباح را نمي توان نذر كرد، كاري كه ترك و انجامش مادي است را 
ــم است؛ نذر مشروط و  نبايد نذر كرد.  وي با تاكيد براين كه «نذر دو قس
نذر مطلق» گفت: نذر مشروط با قرار بر برآورده شدن و پس از حاجت روا 
شدن ادا مي شود و نذر مطلق نذري است كه بدون شرط انجام مي شود. 

ــا توجه به  ــان كرد: ب ــن مدرس حوزه خاطرنش ــنا، اي به گزارش ايس
ــتورات ديني، نذر زن كه احتياج به صرف هزينه از اموال شوهر دارد  دس
ــد. در نذرهايي كه صرفاً اعمال ديني  ــر باش بايد با اجازه و رضايت همس
مثل نماز و روزه هستند نيز اگر حق شوهر ضايع شود، صحيح نمي باشند. 

همدان پيام: ابراهيم كارخانه اى كه متولد كنگاور 
ــيمي تجزيه و عضو  و داراي دكتراي تخصصي ش
بازنشسته هيأت علمى دانشگاه بوعلي سيناست، در 
ــيون آموزش  مجلس هفتم، نايب رئيس اول كميس
ــات و فناوري  ــات و رئيس كميته تحقيق و تحقيق
مجلس بود. كارنامه فعاليت ها و مواضع كارخانه اى، 
ــس هفتم، گرايش  ــش و پس از راهيابى به مجل پي
ــى  و تعلق او به جبهه اصولگرايان در عرصه سياس
ــه گرچه در  ــى نمايان مى كند ك ــور را به خوب كش
ــره اى حامى  ــال 1384، به عنوان چه ــات س انتخاب
ــس از به قدرت  ــد، اما پ ــدى نژاد مطرح نش احم
ــه معدود نمايندگان  ــيدن احمدى نژاد، از جمل رس
 اين مجلس بود كه كامال حامى دولت نهم به ويژه 
در زمينه سياست هاى اين دولت در موضوع انرژى 
ــايد به همين دليل بود كه هنگامى  هسته اى بود. ش
ــس خداحافظى كرد و در  ــه او از نمايندگى مجل ك
ــم توديع  ــه چندان معمول، براى او مراس اقدامى ن
ــد، سخنگوى وقت دولت نهم نيز در  اين  برگزار ش

مراسم شركت كرد.
كارخانه اى در انتخابات مجلس هشتم، كانديدا 
ــرى او از  اين عرصه،  ــل كناره گي ــد و البته دالي نش
ــد و عمدتا در ابهام ماند. پس از  چندان روشن نش
ــال به  پايان فعاليت مجلس هفتم، او به مدت دو س
ــي معاونت علمي و فناوري  عنوان معاون هماهنگ
ــت جمهورى فعاليت كرد و سپس به عنوان  رياس
ــران در معاونت  ــتاندارد ملي اي ــازمان اس رئيس س
ــت جمهورى  برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياس
ــه  ــازمان، متفاوت از مؤسس ــد.  اين س منصوب ش
استاندارد و تحقيقات صنعتي است كه سال هاست 
ــت فعاليت مي كند و زير  ــه در زمينه كاال و صنع ك
ــت، اما از آنجا  مجموعه وزارت صنايع و معادن اس
ــام زمينه ها  ــازي در تم ــور، استانداردس كه در كش
ــت، براي اولين بار با تشكيل «سازمان  وجود نداش
ــود تمام فعاليت هاي  ــتاندارد ملي ايران» قرار ب اس
ــترش  ــازي در حوزه هاي مختلف، گس استانداردس
ــخص نيست چه اقداماتى در  اين  يابد كه البته مش
ــت. كارخانه اى همچنين  ــورت گرفته اس زمينه ص
عضويت در شوراى رقابت كه تنها مرجع رسيدگى 
به رويه هاى ضد رقابتى در عرصه فعاليت هاى كالن 

اقتصادى كشور است، را در كارنامه خود دارد.
ــت هاى  در زمينه جزئيات فعاليت هاى او در پس
ــم نمى خورد تا  ــزارش خاصى به چش ــى، گ اجراي
ــال  بتوان درباره كارنامه اجرايى اش حدود چهار س
اخير، به درستى قضاوت كرد، اما عملكرد و تالش 
ــت جمهورى،  كارخانه اى در انتخابات دهم رياس
ــمگير بود و جايگاه ويژه اى را در سطح استان  چش
همدان براى او  ايجاد نمود، تا جايى كه كارخانه اى 
از جمله كانديداهاى دولت دهم براى تصدى سمت 
استاندارى همدان بود. او استاندار همدان نشد و به 
فعاليت خود در پايتخت ادامه داد اما افزايش رفت 
و آمدهاى او به همدان در هفته هاى اخير و حضور 
ــن گمانه زنى ها را تأييد  وى در مجامع مختلف،  اي
ــه وى، جزو نامزدهاى مطرح حوزه انتخابيه  كرد ك
ــوراى اسالمى  همدان در انتخابات آينده مجلس ش

خواهد بود.
ــتند كه كارخانه اى، يكى  برخى بر  اين باور هس
ــد كه در  ــراد كامال مورد اعتماد دولت مى باش از اف
انتخابات دور هشتم مجلس، برنامه ريزان و محافل 

ــور او در عرصه هاى  ــت، حض ــت صحنه دول پش
اجرايى را مفيدتر از حضور او در مجلس، ارزيابى 
ــه برنامه ريزى همه جانبه  كردند و  اينك با توجه ب
حاميان دولت براى فتح اكثريت كرسى هاى مجلس 
نهم، حضور او در رقابت هاى انتخاباتى مجلس نهم 
ــان، نماينده  ــد و بدين س ــب مى دانن را الزم و واج
همدان در مجلس هفتم، براى آزمايش شانس خود 

در ورود به مجلس نهم، قانع شده است.
ــه اى در انتخابات مجلس  ــدن كارخان نامزد نش
هشتم كه برخى، آن را نتيجه عدم اطمينان از كسب 
ــس عنوان نمودند،  ــق در راهيابى به  اين مجل توفي
زمينه بررسى عملكرد و مواضع او در دوران تصدى 
ــس هفتم در آن زمان را  نمايندگى همدان در مجل
ــر كارخانه اى به  ــن رو، اگ ــم نكرد و از همي فراه
عنوان يكى از نامزدهاى انتخابات مجلس نهم، وارد 

عرصه رقابت هاى  اين انتخابات شود، يقينا كارنامه 
او در مجلس هفتم، مورد بررسى و نقد جدى رقبا 

و رأى دهندگان، قرار خواهد گرفت.
ــن دوره از  ــش كارخانه اى در  اي ــه تنها چال البت
ــردش در مجلس  ــى و نقد عملك انتخابات، بررس
ــش هايى  ــود و او حتما با پرس ــد ب ــم نخواه هفت
ــان دولت و به  ــاره مواضع و روابطش با حامي درب
ويژه جريان انحرافى، مواجه خواهد شد كه همين، 
ــت انتخاباتى او  ــش مهمى در سرنوش مى تواند نق
ــرار گرفتن  ــا نمايد و حتى در ق ــن دوره  ايف در  اي
ــى نامزدهاى مورد  ــت اصل يا حذف نام او در ليس
ــد. كارخانه اى  حمايت اصولگرايان، تأثيرگذار باش
ــخصيتى سالم  ــيارى از حاميانش، از ش به زعم بس
ــت و البته مواضع  و اخالقى و متعهد برخوردار اس
رسمى و روشنى درباره رد يا تأييد جريان انحرافى 

ــال اخير،  ــى كه در يكى دو س ــه اتفاقات و مجموع
ــك از آنها به نوعى به  اين  ــر نخ هر ي رخ داده و س
جريان، ختم شده است، اتخاذ ننموده يا در صورت 
ــا، ديدگاه هايش  ــن زمينه ه ــرى او در  اي موضع گي

انعكاس چندانى نداشته است.
ــه اى به احتمال قريب به يقين، از جمله  كارخان
ــت كه جريان حامى دولت، حساب  گزينه هايى اس
ــاى انتخاباتى  ــراى ورود او به رقابت ه ــژه اى ب وي
ــن انتخابات، باز  ــم و پيروزى اش در  اي مجلس نه
ــه نوع موضع گيرى  ــت كه البته با توجه ب كرده اس
ــه جريان  ــن ديدگاهش در زمين ــى تبيي و چگونگ
ــاعد ديگر طيف هاى  ــد نظر مس ــى، مى توان انحراف
ــوى خود  ــى در همدان را به س ــان اصولگراي جري
ــه اى در انتخابات مجلس هفتم  جلب كند. كارخان
ــر از رويدادهاى مرتبط با  ــه فضاى رقابت ها متأث ك
ــا توجه به تخصص  ــته اى  ايران بود، ب پرونده هس
ــه، چالش هايى همچون  ــش در  اين زمين و مواضع
«همدانى نبودن» خود را به خوبى پوشش داد. بايد 
ديد  اين بار، او چه برنامه اى دارد و به ويژه سكونت 
ــتن در همدان در سال هاى اخير و تصميم به  نداش
كانديداتوريش را، چگونه توجيه خواهد كرد؟ البته 
ــال هاى اخير را خارج از  تمامى كانديداهايى كه س
ــه  اينك قصد اعالم نامزدى در  حوزه انتخابيه اى ك
آنها را دارند، سكونت داشته اند، با اين چالش مواجه 
خواهند بود و وجود قوت در برنامه ها و نوع تعامل 
ــذ و مخصوصا رأى دهندگان آن  با گروه هاى متنف
حوزه هاى انتخاباتى است كه مى تواند  اين مشكل 

را پوشش دهد. 
ــه اى در  اين دور  ــه هر ترتيب، گر چه كارخان ب
ــس هفتم،  ــون انتخابات مجل ــات، همچ از انتخاب
ــا در بين نامزدهاى  ــاى اصالح طلبى ندارد، ام رقب
ــف اصولگرا در همدان،  متعلق به طيف هاى مختل
ــبت به  ــدى دارد كه بعضا براى خود نس رقباى ج
ــتحقاق و شانس بيشترى براى قرار  كارخانه اى، اس
ــورد تأييد  ــى نامزدهاى م ــت اصل گرفتن در ليس
اصولگرايان و راهيابى به مجلس نهم قائل هستند. 
ــخص خواهد شد كه آيا كارخانه اى،  به تدريج مش
ــى اش با دولت را در قوه مقننه ادامه خواهد  همراه
ــه بازمى گردد و  ــاره به قوه مجري ــا  اينكه دوب داد ي
ــاى انتخاباتى مجلس نهم،  ــورش در رقابت ه حض
زمينه ساز تصدى سمت استاندارى همدان توسط 

او در سال آخر فعاليت دولت دهم خواهد شد؟ 
اين گمانه زنى، از آن جهت حائز اهميت است 
ــا زمان برگزارى  ــه در طول فرصت باقى مانده ت ك
ــژه در  ايام تبليغات  ــات مجلس نهم و به وي انتخاب
رسمى نامزدهاى  اين انتخابات، جريان قابل توجهى 
ــتاندار فعلى همدان،  كه در مخالفت با عملكرد اس
ــتراك نظر و عمل دارد، فعاليت هاى گسترده و  اش
ــجم ترى را براى مقابله با وى صورت خواهد  منس
ــتعفا يا بركنارى  ــت نتيجه آن، اس داد كه ممكن اس
پيريايى از  اين سمت باشد كه در آن صورت، فردى 
ــبى براى دولتيان  همچون كارخانه اى، گزينه مناس
براى تصدى  اين سمت در سال آخر فعاليت دولت 
دهم كه از حساسيت ويژه اى برخوردار خواهد بود، 
ــد و حضور در عرصه رقابت هاى انتخاباتى  مى باش
مجلس نهم، ذهنيت افكار عمومى در سطح استان 
ــتاندار شدن كارخانه اى را،  را براى كنار آمدن با اس

آماده تر خواهد كرد.

كارخانه اى 
گزينه دولتى ها براى نمايندگى 

از آغاز ماه محرم و عزاداري 
مردم مومن استان در رثاي 

روزنامه  شهيدان،  ساالر 
هيأت هاي  معرفي  به  همدان پيام 
اين  كه  پرداختند،  استان  مذهبي 

اقدام در نوع خود بي نظير و 
است. شايسته 

مالي  وضعيت  به  توجه  با 
نياز  نيز  و  مذهبي  هيأت هاي 

و  حامي  يك  به  آنها  مبرم 
مردم  نمودن  آشنا  و  پشتيبان 

بخشيدن  رسميت  و  هيأت ها  با 
آنها  فعاليت هاي  وجود  به 

نيك  و  خداپسندانه  اقدام  اين 
با  و  مي نهيم  قدر  را  همدان پيام 
كه  گزارش هايي  از  وجود  همه 

مذهبي  هيأت هاي  از  روزانه 
حال  و  مي شود  چاپ  مختلف، 

اين  معنوي  و  زيبا  هواي  و 
است،  كرده  دوچندان  را  روزها 

اين  ارزش  مي كنيم.  تشكر 
كه  است  آن  از  بيش  گزارش ها 

آوريم،  زبان  بر  بخواهيم  ما 
بدرقه  را  خيرمان  دعاي  فقط 

مي كنيم  رسانه  اين  اهالي  راه 
و  اقدام  اين  كه  اميدواريم  و 

ادامه  ارزشى  و  بزرگ  حركت 
باشد. داشته 

استان مذهبي  هيأت هاي  مسئوالن  از  جمعي 
 در تماس با روزنامه همدان پيام

در روزهاي عاشورا و تاسوعا 
نذور و خوراكي هايي كه مردم 

 تكليف گرايي و اخالق مداري
ــوراي اسالمي چهره هاي  ــدن به انتخابات نهمين دوره انتخابات مجلس ش همدان پيام: با نزديك ش
سياسى استان كه در مركز حضور دارند، رايزني هاي خود را براي اعالم حضور و كانديداتوري در عرصه 
ــخصيت هاي تأثيرگذار استان،  احزاب سياسي و اهالي رسانه  ــتان با ش انتخابات از حوزه هاي انتخابيه اس
ــوم دي ماه جاري بتوانند آگاهانه و با تصميم  ــروع ثبت در تاريخ س افزايش داده اند تا بتوانند قبل از ش
ــوند. يكي از اين چهره ها دكتر ابراهيم كارخانه اي استاد شيمي  ــت وارد اين عرصه مهم سياسي ش درس
دانشگاه بوعلي سينا و نماينده دوره هفتم مجلس شوراي اسالمي از حوزه انتخابيه همدان مي باشد كه در 
نمايشگاه مطبوعات در آبان ماه جاري با حضور در غرفه همدان پيام به طور تلويحي آمادگي خود را براي 

حضور دور نهم انتخابات مجلس از حوزه انتخابيه همدان را اعالم كرد.
كارخانه اي كه در انتخابات مجلس هفتم در مرحله دوم انتخابات از رقيب خود خجسته پيش افتاد و 
توانست به همراه حاجي بابايي به مجلس راه يابد، در طيف اصولگرايان استان قرار داشته و در انتخابات 
ــوده به طوري كه تنها نماينده  ــوري از طرفداران پر و پا قرص احمدي نژاد ب ــت جمه نهمين دوره رياس
ــاير همكارانش در دانشگاه  ــتان بود كه به صورت علني از احمدي نژاد حمايت كرد. وي با همراهي س اس
ــتاد حمايت از احمدي نژاد را شكل دادند و مسئوليت اين ستاد را به سيد حسن  ــينا؛ اعضاي س بوعلي س
ــپردند كه بعدها اعضاي اين ستاد سمت هاي  ــوي(معاون سابق استاندار) همكالسي احمدي نژاد س موس
ــب كردند و بعدها نيز گروهي را تحت عنوان «رايحه خوش خدمت» به  ــي را در دولت نهم تصاح مختلف
فعاليت هاي سياسي خود ادامه داده و در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري نيز يكي از ستادهاي 
ــكل دادند؛ زيرا كارخانه اي در دور هشتم مجلس بنا  ــتان با مديريت كارخانه اي را ش احمدي نژاد در اس
ــد. كارخانه اي در همه حال معتقد به رعايت  ــتان از همدان وارد انتخابات نش به توصيه اصولگرايان اس
تكليف گرايي و اخالق مداري در عرصه سياست است. او اگرچه به طيف اصولگرايان تعلق دارد ولي بيشتر 

نزديك به طرفداران دولت احمدي نژاد است.
ــتيم و اگر وارد انتخابات شويم منشور اصول گرايي را  ــرباز واليت هس كارخانه اي خود مي گويد: ما س
قبول داريم؛ اگر چه ممكن است اختالف نظرهايي با برخي از چهره هاي اصولگراي استان داشته باشيم.

نكته اي كه مي تواند در انتخابات به كارخانه اي آسيب برساند چه بسا در مورد استاندار شدن وي در 
ــتانداري همدان قبل  ــت جمهوري، وى يكي از گزينه هاي قوي براي اس بعد از انتخابات دور دهم رياس
ــتان براي انتخاب وي شد. عملكرد برخي از نزديكان  از آمدن پيريايي بود كه مانع توافق اصولگرايان اس
ــتن تعامل با اصولگرايان استان و به نوعي انحصارطلبي برخي از چهره هاي شاخص  كارخانه اي در نداش
در گروه نزديك به دولت هاى نهم و دهم در استان است. اگر چه كارخانه اي خود نيز تا حدودي به اين 
ــتانم را تاييد  ــيب پي برده و در همين زمينه مى گويد: «من به هيچ وجه همه عملكرد برخي از دوس آس
ــاس تكليف و رعايت اخالق  ــوارد به عنوان فردي اصولگرا و واليي تنها بر اس ــم و در خيلي از م نمي كن
اسالمي تصميم مي گيرم.» ولي به نظر مي رسد اين چهره اخالق مدار سياست در اين دوره بايد بيشتر به 
ــتان توجه نمايد نه به توصيه هاي صرف طرفداران دولت در استان؛ بنابراين،  خرد جمعي اصولگرايان اس
ــت تا اگر اين چهره شاخص وارد صحنه  بايد به تصميمات جمعي جبهه متحد اصولگرايان احترام گذاش

انتخابات نهم از حوزه انتخابيه همدان شد موفقيت خود را تضمين شده بداند.
ــوي يار ديرين احمدي نژاد بر اساس شنيده ها از حوزه انتخابيه  ــت كه مهندس موس اين در حالي اس

همدان وارد خواهد شد و رقابت اين دو يار احمدي نژاد ممكن است به كاهش آراي آنان بينجامد. 

احتراما ضمن عرض تسليت به مناسبت فرارسيدن ايام سوگوار
مي رسانم در روزگاري كه براى نوشيدن يك ليوان آب بايد دست به
ديگر كه به داليل اقتصادي بودن بايد هزينه  آن را از قبل پرداخت ك
روزنامه وزين همدان پيام به منظور اثبات ارادت خود به اهل بيت (ع
ــهر همدان گرفته اند؛ تصميم به چاپ رايگان معرفي هيأت هاى ش

گزارشي از هيأت حضرت رقيه (س) شهرك وليعصر (عج) تهيه نمو

سفارتى كه با هيچ تعريف سياسى همخوانى ندارد؛
سفارت براى ايرانيان يا جاسوسخانه مجازى

ــايتي با موضوع ايران، به  ــد روز اخير آمريكا با راه اندازي س ــام: در چن همدان پي
عنوان سفارت مجازي كشورش عمال عرصه جنگ نرم خود با ايران را بيشتر از پيش 

نمايان و گسترده تر كرد.
ــده  ــوى آمريكا خوانده ش ــفارت مجازي براي ايرانيان» از س ــايت كه «س اين س
است،مدعي حذف شكاف هاى موجود ميان ايرانيان و آمريكايي ها است و تنها چند 

ساعت پس از راه اندازي رسمي توسط ايران، فيلتر شد.
ــي آن به عنوان  ــفارت مجازي ضمن معرف ــدازي اين س ــح علت راه ان در توضي
ــت: « در حالي كه جهان از اين كه ما سفارتي  «نمايندگي نزد مردم ايران» آمده اس
را در تهران از دست داديم آگاهي دارد، آن چه ما در عمل از دست داديم چيزي به 
ــتر از آن بود. ما روابط با مردم ايران، آگاهي از جامعه ايراني و دسترسي  مراتب بيش

به آن و هزاران مورد تعامل ميان شهروندان آمريكايي و ايراني را از دست داديم.»
از زمان قطع روابط سياسى آمريكا با ايران در بيش از سى سال پيش، دو كشور 
ــمى بين آنها به طور غيرمستقيم و از  داراى روابط ديپلماتيك نبوده اند و تماس رس

طريق سفارتخانه هاى حافظ منافع دو طرف صورت گرفته است.
در حاليكه دفتر حفاظت از منافع ايران در آمريكا تعدادى كارمند ايرانى دارد، چند 
ــال پيش، گزارش هايى در مورد تمايل اياالت متحده به داير كردن دفترى مشابه در  س

تهران با كارمندان آمريكايى انتشار يافت اما ظاهرا اين موضوع پيپگيرى نشد.
ــا توجه به اتفاقات هفته اخير كه ميان روابط ديپلماتيك ايران و  آمريكا اكنون ب
ــده  ــدن به ايران براى خود قائل ش انگليس رخ داد بهترين فرصت را براى نزديك ش

است.
ــنهاد  ــتاى پيش ــر انگيزه ايجاد چنين پايگاهى را مى توان در راس ــوى ديگ از س
ــرخ“ براي  ــك خط تلفن اضطراري بين ايران و آمريكا با عنوان ”تلفن س ــراري ي برق
ــرايط اضطراري كه مطرح شده بود، تحليل  ــور در ش تماس نيروهاي نظامي دو كش

و ارزيابي كرد.
بالطبع آمريكا پس از به كار بردن تمامى ابزارهاى تحريمى و تحت فشار گذاشتن 
ــتكش مخملي،  ــت دس عليه دولت و ملت ايران اكنون بار ديگر با تداوم تداوم سياس
ــت چدني خود اين باربا ادعاى نخ نما شده ارتباط با شهروندان ايرانى جلو آمده  دس

است.
ــهيالت براى رفت و آمد  ــايت يكى از اهداف ايجاد آن را ايجاد تس بيانيه اين س
ــت كه ايرانيان مقيم آمريكا چه طرفدار  ــان عنوان كرده بود. البته پر واضح اس ايراني
ــالمى و چه غير از ان طرفدار ايران هستند و با عشق به كشور خود به هيچ  نظام اس
ــان كوچك ترين صدمه اي وارد شود و اين موضوع به  وجه حاضر نيستن به كشورش

ــان به ايران و سرمايه گذاري هايشان مشخص است پس لزوم  وضوح از رفت و آمدش
ــانى كه قصد رفت و آمد به آمريكا را  ــت؟ آيا تا كنون كس ــتفاده از اين كار چيس اس
ــكل خاصى برخورد كرده بودند كه آمريكا حاال مى خواسته براى  ــته اند به مش داش
ــهيالت ايجاد كند؟درست است كه آنها براى گرفتن ويزا ناچارند به سفارت  آنان تس
ــركارى رعايت جوانب  ــتن ارزش براى ه ــه هاى امارات و تركيه بروند اما گذاش خان

خاص خود را مى طلبد.
ــد بايد  ــفر آنها باش ــود به جاى اينكه نگران مقدمات س به آمريكا توصيه مى ش
بيشتر نگران جان آنها با هواپيماهايى باشد كه با تحريم هاى ناجوانمردانه خود آنها 

را پرمخاطره كرده باشد.
اين موضوع كه خانم كلينتون مى گويد ”ما برخي فرصت هاي مهم را براي گفت 
ــت داده ايم.“ طبق اين گفته بايد به ايشان  ــما شهروندان ايراني از دس ــنود با ش وش
ــهروندان قائل بوده ايد كه حاال مى  ــما تاكنون چه ارزش واقعى براى اين ش گفت ش
خواهيد با ايشان صحبت كنيد؟ دم خروسه شما رو بايد باور داشت يا قسم حضرت 

عباستان را؟
ضمن آنكه آمريكائيها خيلى بيشتر بايد سعى كنند تا برخى رخدادها را فراموش 

كنيم
1- اشغال وطن در سال 20 و سرنگونى رضا شاه
2- كودتائى كه به سرنگونى دكتر مصدق انجاميد

ــتار سربازان و مردم ايران از طريق كمك نامحدود تسليحاتى (  3- كمك به كش
حتى شيميائى ) و اطالعاتى و سياسى به رژيم عراق.

4- درگيرى مستقيم جنگى عليه ايران در اواخر جنگ
5- سرنگونى هواپيماى مسافربرى ايران و كشتن مسافران بيگناه آن

6- توهين به ملت ايران از طريق دادن مدال شجاعت به فرمانده رزم ناو وينسنت
ــتن دادن غير مستقيم  ــافرى و به كش 7- تحريم فروش و لوازم هواپيماهاى مس

مردم ايران
8- تهديد دائمى به حمله نظامى به ايران

9- اعمال تحريمهاى سخت گيرانه و فشار بر روى مردم
10- از همه توهين آميز تر گرفتن ژست خاطر خواهى براى مردم ايران

ــال از مردم ايران واقعا چيست؟ با اينهمه سالهاى سال  ــما پس از 32 س تصور ش
مخالفت با منافعشان! با اينهمه بسيج دنيا بر عليه شان! با اينهمه تهديدهات روزانه 
ــتى از انان داريد؟ بيهوده نبود كه اوايل انقالب شعار  ــان داريد! انتظار دوس كه برايش

مردم ايران "مرگ به نيرنگ تو" بود!
بله هستند كسانى كه هر اتفاقى برايشان بيافتد نظام را به خاطره نداشتن ارتباط 
ــما محكوم مى كنند اما واقعا آنها چه تعداد هستند كه شما براى آنها دست به  با ش

چنين اقدام خير خواهانه اى زده ايد؟
واقعا كه سفارت مجازى اسم خوبى است، سفارتخانه اى كه ويزا صادر نكند پس 
مشغول چه كاريست ، احتماال سرگرم همه كار ، بجز وظايف درست يك سفارتخانه!
ــواى ادعاى عوام فريبانه  ــد هدف اصلى آمريكا از چنين اقدامى س به نظر مى رس
ــتفاده از اين شكاف براى اقدامات  خود فاصله انداختن ميان دولت و ملت ايران و اس

جاسوسى مى باشد.
منبع: سايت الف
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يز نكته نظرات، مشكالت، انتقادها و پيشنهادهاي خود 
نه اي كه وجود دارد مي توانند از طريق شيوه هاي زير با 
مه در ميان گذاشته و خواستار پيگيري موضوع باشند

پيامگير 24 ساعته 8280754 - 0811

gallery@hamedanpayam.com 

پخش  سينه زني  دسته هاي  در 
كردند (شربت و شير و امثال 
آن) زباله هاي يك بار مصرف 

زيادي را در خيابان ها و معابر 
بر جاي گذاشت و اين مأموران 

زحمتكش شهرداري بودند كه در 
اندك زمان دوباره پاكي را براي 

آوردند.  به ارمغان  شهرمان 
شهيدان  ساالر  با  اجرشان 
اما مردم هم بايد در كنار 

عزاداري ها به اين نكته و حفظ 
كنند. توجه  شهر  پاكيزگي 

احمدي

سه ماه است كه حقوق ما 
آموزشياران نهضت را كه به 
استخدام آموزش  به  اصطالح 
و پرورش درآمده ايم پرداخت 
نكرده اند. ما سختي كار را به 

جان خريده ايم، براي آموزش و 
تعليم و تربيت فرزندان اين مرز 

و بوم دل از خانه و خانواده 
تحمل  را  دوري  رنج  و  كنده ايم 

مسئوالن  متأسفانه  مي كنيم. 
ما  حقوق  و  ندارند  حمايتي 
پرداخت  كه  است  ماه   3 را 

نكرده اند.
از طرف ديگر هنوز وضعيت 

نشده  معلوم  ما  استخدامي 
است. اعتراض هم كه مي كنيم 
نيامده  پرسنلي  كد  مي گويند 

است! فقط و فقط همين...
نام محفوظ

ري شهادت ساالر شهيدان و ياران باوفاي آن حضرت، به استحضار 
ه جيب شد و بهاي آن را پرداخت و هزاران مورد خدماتي و توليدي 
كرد، با خبر شدم كه جناب آقاي طاقتي احسن مديرمسئول محترم 
ــان  ــالمتي خود و خانواده محترمش ع) و صرفا در قبال دعا براي س
ــت به قلم شده و  ــان دس  لذا به منظور كمك به تحقق آرزوي ايش

ودم كه به پيوست تقديم مي گردد.
مجيد توكلي وصالي

چشم انداز

نگاه

ــته  ــال گذش همدان پيام: در مصوبات دولت س
ــاه و در  ــي از همدان به كرمانش ــد آزادراه مقرر ش
ــوان آزادراه كربال  ــروي تحت عن نهايت به مرز خس
ــاوه- همدان ساخته شود،  پس از تكميل آزادراه س

اما تاكنون اين طرح به مرحله اجرا نرسيده است. 
ــر راه كلنگ زني اين  ــد صادقي، معاون وزي احم
پروژه را منوط به مشاركت بخش خصوصي و جذب 

سرمايه گذار مي داند.
به گزارش شبكه ايران آزادراه تهران- ساوه سال 
1369 به طول 112 كيلومتر با مجموع اعتبار 192 
ــد، اما تحويل و بهره برداري كامل  ميليارد مطرح ش

پروژه در سال هاي 82-78 انجام شد.
در سال 1381 هم كلنگ احداث آزادراه ساوه- 
ــول 175 كيلومتر با پيش بيني تأمين  همدان به ط
ــد،  اعتبار اوليه 250 ميليارد توماني به زمين زده ش
ــا رحمان دادمان، وزير راه و ترابري وقت كمتر از  ام
ــت و  چند هفته بعد از كلنگ زني اين پروژه درگذش
ــيدن آزادراه ساوه- همدان هم  موضوع به پايان رس
ــال به فراموشي سپرده شد؛ تا اينكه  در مدت 4 س
سال 1389 حميد بهبهاني آخرين وزير راه و ترابري 
به همراه تعدادي از مقامات دولتي تنها 60 كيلومتر 
ــاوه، غرق آباد)  ــد رفت اين آزادراه (عوارضي س از بان

را افتتاح كرد.
  آزادراهي كه در انتظار سرمايه گذار 

است
هر چند از زمان مقرر بهره برداري آزادراه ساوه- 
ــاخت آزادراه كربالست  ــتر اوليه س همدان كه بس
روزهاي زيادي سپري شده است، اما چند روز پيش 

قسمتي از اين آزادراه افتتاح شد.
حسن احمدي نوري، معاون ساخت آزادراه هاي 
ــركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل با  ش
ــاره به افتتاح بخشي از آزادراه ساوه- همدان نيز  اش
ــن زمينه گفت: اين آزادراه داراي دو باند رفت  در اي
و برگشت است كه در هفته گذشته 86 كيلومتر از 
قطعه يك آن با حضور معاون وزير راه و شهرسازي 

به بهره برداري رسيد.
با توجه به اين توضيحات واضح است كه آزادراه 
ــران عتبات  ــد موجب تردد زائ ــدي كه مي توان كلي
ــود در حال  ــور به عراق ش ــر كش ــات از سراس عالي
ــر مي برد. اين در صورتي  حاضر در بالتكليفي به س
ــهرهاي زيارتي عراق يكي از مهم ترين  است كه ش
مقاصد زيارتي مردم كشورمان هستند؛ به طوري كه 
طبق آمارهاي اعالم شده از سوي سازمان راهداري 
ــال  ــاده اي در هفت ماهه اول س ــل و نقل ج و حم
1390، نزديك به 10 هزار مسافر از مرزهاي زميني 
ــهرهاي كربال،  ــروي و مهران به قصد زيارت ش خس

نجف، كاظمين و سامرا عازم كشور عراق شده اند.
ــت كه بيشتر مسافران عتبات  اين در حالي اس
ــتان  ــات از راه زميني و مرزهاي مهران در اس عالي
ــروي در استان كرمانشاه عبور مي كنند  ايالم و خس
ــافران عتبات عاليات از كشورهاي  و درصدي از مس
ــتان نيز از ميان  ــايه چون پاكستان و افغانس همس
ــورمان مي گذرند و به همين  اين دو مرز قانوني كش
جهت راه زميني از اهميت بيشتري براي اين دسته 
ــافران برخوردار است و هرچه راه كوتاه تر باشد؛  مس
ــفر براي زائران عتبات عاليات راحت تر مي شود و  س
كوتاه شدن اين مسير با ساخت آزادراه كربال و اتصال 

آن به آزادراه ساوه- همدان ممكن خواهد شد.

ــود  ــاوه جدا مي ش اين آزادراه از كيلومتر 25 س
ــد. 85 كيلومتر از  ــداد پيدا مي كن ــا همدان امت و ت
ــت ساخت  قطعه دوم آزادراه در حال حاضر در دس
ــت و طبق مصوبات هيأت دولت در سال 1391  اس
ــيد. حسن احمدي نوري نيز در  به اتمام خواهد رس
اين زمينه عنوان كرده بود كه 50 درصدمنابع مالي 
براي ساخت اين آزادراه از منابع دولتي، 13 درصد 
ــازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و  ــط س توس

33 درصد توسط بخش خصوصي تأمين مي شود.
احمدي در خصوص آزادراه تهران- كربال تأكيد 
كرده است كه طبق ماده 215 معاونت برنامه ريزي 

و راهبردي رئيس جمهور، فرصت سرمايه گذاري به 
ــود و آزادراه همدان-  ــي داده مي ش بخش خصوص
ــي بخش خصوصي در  ــاه در صورت آمادگ كرمانش

زمان نزديك تري كلنگ زني خواهد شد.
در كنار تردد جاده اي زائران كربال به زودي سفر 
ريلي به كربال نيز ميسر مي شود؛ اين خبري بود كه 
ــازي چندي  احمد صادقي، معاون وزير راه و شهرس

پيش به خبرگزاري ها اعالم كرد.
ــم افتتاح مسير ريلي اراك تا مالير  وي در مراس
ــير ريلي اراك تا مالير بخشي از راه آهن  گفت: مس
ــت كه از منطقه اراك و سمنگان  ــور اس غرب كش

ــتان مركزي آغاز شده و در ادامه از شهرهاي  در اس
مالير و نهاوند در استان همدان مي گذرد. اين خط 
آهن سپس وارد استان كرمانشاه و شهرهاي كنگاور، 
ــالم آباد غرب شده و به مرز  ــاه و اس صحنه، كرمانش
ــود و از آنجا به كشور عراق  ــروي متصل مي ش خس
ــي مهم در توسعه غرب  مي رود. اين خط آهن نقش
ــفر ريلي زائران به  ــور دارد و موجب تسريع س كش

عتبات عاليات خواهد شد. 
ــي مي تواند در  ــه تكميل راه ريل ــت ك واضح اس
آينده ترافيك جاده اي را كاهش دهد و تردد زائران 

به هدف زيارت عتبات عاليات را تسهيل كند.

آزادراهي كه راه زيارت كربال را نزديك خواهد كرد

آزادراه كربال در انتظار سرمايه گذار

راه كربال 
نزديك تر شد

ــر باقى مانده از آزادراه  همدان پيام:30 كيلومت
ــال به بهره بردارى مى رسد كه  كربال تا پايان امس
اين مسير رسيدن به كربال و حرم امام حسين (ع) 

را نزديك مى كند.
60 كيلومتر از آزاد راه ساوه - همدان با حضور 

وزير راه و ترابرى به بهره بردارى رسيد.
وزير راه با اشاره به اتمام آزاد راه ساوه - همدان 
ــن آزاد راه تا  ــت: 30 كيلومتر باقى مانده از اي گف
پايان امسال به بهره بردارى مى رسد كه اين مسير 
رسيدن به كربال و حرم امام حسين (ع) را نزديك 
ــزى خبر، معاون  ــزارش واحد مرك ــد. به گ مى كن
ــدان گفت: با  ــور در هم ــاخت آزاد راه هاى كش س
ــاوه - همدان طول سفر از  ــايى آزاد راه س بازگش
ــير هم از 300  ــه به 180 دقيقه و مس 210 دقيق

كيلومتر به 275 كيلومتر كاهش مى يابد.
ــعود رهنما با اشاره به اينكه آزادراه ساوه -  مس
ــامل دو فاز ساوه  همدان به طول 175 كيلومتر ش
ــول 90 كيلومتر و دخان - همدان  ــان به ط - دخ

به طول 85 كيلومتر است افزود: اين آزاد راه تنها 
كريدور غرب كشور و محورى امن براى حمل كاال 

و مسافر است.
ــن آزاد راه را  ــى احداث اي ــا اهداف اصل رهنم
ــاالى عبور، كاهش  ــاخت محورى با ظرفيت ب س
زمان سفر، ايجاد دسترسى سريع مناطق مركزى 
ــور به غرب و تكميل بخش مهمى از آزاد راه  كش

تهران ـ كربال بيان كرد.
ــاوه - همدان با  ــاخت آزاد راه س وي گفت: س
ــان از محل اعتبارات ملى  ــار 50 ميليارد توم اعتب
ــرمايه گذارى بخش خصوصى به بهره بردارى  و س

رسيد.
ــذر غربى همدان به طول 29  همچنين كنارگ
كيلومتر پس از عبور از شهرهاى اللجين و بهار به 
ــه راهى صالح آباد در محور همدان – كرمانشاه  س
مى رسد و پل ارتباطى محورهاى تهران – قزوين، 
قزوين – همدان، همدان – كرمانشاه و همدان – 
سنندج است. اين طرح با 102 ميليارد ريال اعتبار 

در مدت 36 ماه ساخته خواهد شد.
  -كاهش 400 كيلومتر مسير تهران 

كربال
اگر چه در حال حاضر فاصله مسير جاده قديم 

ــاوه 130 كيلومتر برآورد مى شود، اما با  تهران- س
ــير مذكور به 112/5 كيلومتر  ساخت آزادراه، مس

كاهش يافت. 
ــاوه-  ــرايط كنونى فاصله س ــن در ش همچني
ــه با باز  ــت ك ــدود 300 كيلومتر اس ــدان ح هم
ــاوه- همدان زمان سفر از 240  گشايى آزادراه س
به 180 دقيقه و طول مسير نيز به 175 كيلومتر 
خواهد رسيد؛ البته در حال حاضر فاصله همدان- 
كرمانشاه 180 كيلومتر، كرمانشاه- خسروى 250 
كيلومتر و خسروى- كربال 120 كيلومتر است كه 
با تبديل شدن مسير همدان- خسروى به آزادراه و 
در مجموع تكميل پروژه آزادراه كربال براساس نظر 
ــى مى توان حداقل كاهش مسافت 400  كارشناس
ــفر و صرفه جويى قابل توجه  كيلومترى، زمان س
ــوخت خودروهاى تردد كننده در كل  در منابع س

مسير را شاهد بود. 
البته با بهره بردارى كامل پروژه مذكور عالوه بر 
آن مسير جديد براى اتصال قلب ايران به كربال و 
ــات به زائران عتبات عاليات به وجود  افزايش خدم
مى آيد و اين مسأله فرصت هاى اقتصادى مطلوبى 
را نيز براى بخش حمل ونقل ناوگان جاده اى ايجاد 

خواهد كرد.

يك كارشناس گردشگري تأكيد كرد:
لزوم برنامه ريزي هدفمند براي سفرهاي خارجي

ــاره به برخي گاليه ها از سفرهاي  ــگري با اش ــناس گردش همدان پيام: يك كارش
خارجي، بر لزوم برنامه ريزي هدفمند در رابطه با اين سفرها تأكيد كرد.

فاطمه مستوفي گفت: گردشگران در بيشتر كشورهاي دنيا، موقع انتخاب مقصد 
سفر، همانند بسياري از كارها مانند انتخاب كار، رشته تحصيلي، همسر و ... با افراد 

ذي صالح مشاورت مي كنند كه تأثير زيادي در انتخاب مقصد آنها دارد.
ــررات، حوادث طبيعي،  ــات در رابطه با برخي قوانين و مق ــتوفي ارائه اطالع مس
ــورهاي مختلف را از جمله اين  ــتي كش ــي، فرهنگي و حتي بهداش ــرايط سياس ش
ــاوره ها خواند و بيان كرد: در تمام دنيا هرگاه كشوري در شرايط خاص طبيعي،  مش
ــورها به اتباع خود در رابطه با سفر به آن  ــي و بهداشتي قرار گيرد، ساير كش سياس
كشور هشدار مي دهند و در شرايط خيلي اضطراري مانند همه گير شدن بيماري ها، 

تردد به برخي كشورها ممنوع مي شود.
وي بيماري ها و آسيب هاي فرهنگي را همانند بيماري هاي جسمي مخرب دانست 
و افزود: اگر ما به دنبال توسعه گردشگري پاك در كشورمان هستيم، بايد همان گونه 
ــرايط اضطراري براي جلوگيري از ورود بيماري هاي همه گير جسمي اقدام  كه در ش
ــتفاده از درمان هاي فرهنگي نسبت به ورود بيماري هاي فرهنگي نيز  مي كنيم، با اس

اقدام كنيم.
ــتي از كشورهاي معتبر و سالم براي  ــتوفي تهيه ليس به گزارش ميراث آريا، مس
ــان كرد: در حال حاضر برخي  ــي را يكي از اين اقدامات عنوان و بي ــفرهاي خارج س
كشورها مانند چين دست به اين اقدام زده اند، به گونه اي كه مردم اين كشور فقط به 

مقاصد معتبر و مورد تأييد وزارت خانه گردشگري، سفر مي كنند.
مستوفي با اشاره به سوءاستفاده از حسن اعتماد مردم براي انتخاب سفر در برخي 
ــورهاي غربي از حسن اعتماد مردمشان  ــورها ادامه داد: متأسفانه برخي كش از كش
سوءاستفاده كرده و به داليل سياسي، اطالعات غلط به گردشگران مي دهند و مانع 
ــوند؛ تا قابليت ها و ظرفيت هاي فرهنگي  ــفر آنها به كشورهايي مانند ايران مي ش س

اين گونه كشورها از ديد گردشگران دور بماند.

رئيس سازمان ميراث فرهنگى كشور:
تشويق سرمايه گذاران داخلى و خارجى

در حوزه گردشگرى همچنان در اولويت است
همدان پيام: معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
ــگرى كشور گفت: تشويق سرمايه گذاران داخلى و خارجى همچنان اولويت  و گردش

اين سازمان در حوزه گردشگرى است.
ــت: در اين راستا ساز و كارهاى متعددى در  روح ا... احمدزاده كرمانى اظهار داش
دستور كار است كه از آن جمله مى توان به ايجاد زيرساخت هاى الزم در مناطق ويژه 
ــگرى در همه نقاط كشور در قالب كمك هاى فنى، اعتبارى و بودجه  و نمونه گردش

سنواتى اشاره كرد.
ــرق و گاز در مناطق ويژه و  ــامل تأمين آب، راه، ب ــاخت ها را ش ــاد زيرس وي ايج
ــاخت ها كمك زيادى براى ورود  ــگرى عنوان كرد و گفت: ايجاد زيرس نمونه گردش

سرمايه گذاران به اين بخش مى كند.
ــدزاده كرمانى افزود: همچنين كمك خواهيم كرد كه در فرآيند قانونى اخذ  احم
مجوزها و اعطاى موافقت اصولى در بخش گردشگرى حداقل از سوى سازمان ميراث 
فرهنگى تأخيرى نباشد، هرچند اين انتظار است كه ساير دستگاه ها نيز در اين زمينه 

همكارى كنند تا شاهد رشد سرمايه گذارى باشيم.
وي تأكيد كرد: توسعه صنعت گردشگرى در رشد و توسعه اقتصاد تأثير بسزايى 
ــگرى همچنان  ــرمايه گذاران داخلى و خارجى در عرصه گرش دارد، لذا حمايت از س

اولويت محسوب مى شود.

ــي تجربه هايي  ــام: تجربه هاي كودك همدان پي
ــات جالبي كه  ــت. اتفاق ــگي و ماندگار اس هميش
ــي  ــي طالي ــد فرصت هاي ــي رخ مي ده در كودك
ــت؛ فرصت هايي كه گاه  براي آموزش كودكان اس

جايگزين كردن آن ها ممكن نيست.
ــه كوتاه مدت و  ــيدن ايام تعطيالت، چ فرا رس
چه بلندمدت نيز به جاي سردرگمي و سرگرداني 
ــياري از  ــاز خوبي براي بس ــودكان مي تواند آغ ك
ــي از اين تجربه هاست؛  تجربه ها باشد. سفر بخش
ــياري از  ــف بس ــه كودكان را براي كش امكاني ك

ناشناخته هايشان ياري مي كند.
زهرا درستي، آموزگار يكي از دبستان ها در اين 
ــد: در ايام تعطيالت تقريباً قريب  خصوص مي گوي
به اتفاق خانواده ها، حداقل يك برنامه سفر را براي 
ــيار خوبي  خانواده در نظر مي گيرند كه فرصت بس
براي آموزش كودكان است و از اين طريق مي توان 
ــراي كودكان را به  ــياري از اطالعات ضروري ب بس
آن ها انتقال داد؛ اطالعاتي كه اتفاقاً جزو اصول پايه 
ــت و هر انساني بايد به خوبي از  زندگي مدني اس

آن ها مطلع و در اجراي آن ها متعهد باشد.
وي معتقد است كه دانسته هاي زيست محيطي 
و مهم تر از همه داشتن اطالعات كافي در خصوص 
ــت از جمله اين اصول است  احترام به محيط  زيس
ــد آن را در كودكي فرا بگيرد و  ــاني باي كه هر انس
سفر و مسافرت بهترين زمان ممكن براي آموزش 

غيرمستقيم به كودكان است.
ــبختانه ما در دوره اي  ــتي مي گويد: خوش درس
ــي  ــه كودكان ما از بهره هوش ــي مي كنيم ك زندگ
ــادران نيز  ــد و البته پدران و م ــي برخوردارن خوب

ــل هاي گذشته از سطح سواد بااليي  نسبت به نس
ــد كه هردوي اين عوامل كمك مي كند  برخوردارن
تا ميان والدين و كودكان ارتباطات مؤثرتري شكل 

بگيرد.
■ سـفر و آشـنايي كودكان با تهديدهاي 

محيط زيست
ــناس محيط زيست نيز عقيده دارد  يك كارش
كه سفر فرصتي بسيار ارزنده براي آشنايي كودك 
ــت كه محيط زيست را مورد تهديد  با مسائلي اس

قرار داده است.

ــت  مونا لطفي مي گويد: اين به اين معني نيس
ــفر كنيم؛  ــه براي آموزش كودكان حتماً بايد س ك
بلكه اگر به سفري خانوادگي مي رويم مي توانيم به 
كودك خود نشان دهيم كه برخوردهاي نادرست 
ــت و نازيبا براي  ــه چهره اي زش ــا طبيعت چگون ب

محيط زيست ما ايجاد كرده است.

ــفر براي كودكان با درك  وي ادامه مي دهد: س
بسياري از پديده هاي طبيعي ديگر نيز همراه است 
ــات اهلي در  ــرات، پرندگان و حيوان و ديدن حش
ــي،  ــير و گاه حتي برخي حيوانات وحش طول مس
تصوير جديدي را پيش روي كودكان قرار مي دهد.

لطفي در اين خصوص مي گويد: همين اتفاقات 
كوچك نه تنها خاطرات بسيار شيريني را براي كودك 
به همراه دارد؛ بلكه شرايط را براي ايجاد سرفصل هاي 
ــاز كرده و حس كنجكاوي  جديد در ذهن كودك ب
او را تحريك مي كند تا بسيار بيشتر از بزرگ ترها به 

مكاشفه و درك اتفاقات جديد بپردازد.
وي معتقد است كه اين موضوع سبب بسياري 
ــود كه جواب  ــش ها در ذهن كودك مي ش از پرس
ــه آن ها نيازمند همكاري و صبوري والدين  دادن ب

است.
■ صبر در مقابل پرسش هاي كودكان

ــز در اين زمينه  ــناس كودكان ني  يك روان ش
ــفر و گشت و گذارهاي خانوادگي  گفت: بايد در س
ــش از هر زمان  ــؤاالت كودكان بي ــخ به س در پاس

ديگري حوصله به خرج دهيم.
رويا آهي افزود: صبوري والدين سبب مي شود 
ــند و بتواند  ــاس خوبي داشته باش تا كودك احس
ارتباط خوبي با فضاي خارج از زندگي خود برقرار 

كند و از آن لذت ببرد. 
وي مي گويد: متأسفانه بيشتر پدران و مادران 
ــي را براي  ــاي تفريح ــز فعاليت ه ــفر تمرك در س

ــودآگاه بر اين  ــان در نظر مي گيرند و نا خ خودش
ــفر فرصتي براي استراحت آن هاست  باورند كه س
ــود كه براي همراهي با  ــبب مي ش و همين امر س

كودكان خود چندان حوصله به خرج ندهند.
 يك كارشناس گردشگري نيز در اين خصوص 
ــفرهاي  ــودكان در س ــت دادن به ك ــت: اهمي گف
ــود كودك با اصول سفر و  ــبب مي ش خانوادگي س

گردشگري آشنا شود.
ــت: معموالً پدران  ــاه مرادي معتقد اس مينو ش
ــفرهاي خود تصميم  ــادران به تنهايي براي س و م
مي گيرند در حالي كه با مشورت با كودكان مي توان 

آن ها را درگير فرايندهاي گردشگري كرد.
ــوارد اگرچه  ــاه مرادي مي گويد: تمامي اين م ش
ــد، ولي مي     تواند تأثيرات قابل  كوچك به نظر مي رس
توجهي بر كودكان داشته باشد و آن ها را براي ورود 
به بخشي از فعاليت هاي مرتبط با اجتماع آماده كند.

ــت كه كودكان در سفر به طور  وي معتقد اس
معمول مي توانند نه تنها با طبيعت؛ بلكه با فضاهاي 
ــوند كه اين موضوع در بلوغ  ــنا ش ــهري نيز آش ش

اجتماعي آن ها تأثير درخور توجهي دارد.
ــفر مي توانيم به  ــد: در س ــاه مرادي مي گوي ش
ــه چگونه بايد در  ــود آموزش دهيم ك كودكان خ
جامعه با ديگران برخورد كنند، چگونه به ديگران 

و به عقايد آن ها احترام بگذارند. 
به طور كلي سفر، فضايي براي درك تفاوت هاست 
و فرصت خوبي براي اين كه كودك دريابد زندگي در 
هرجا شكل خاص خود را دارد و همين تفاوت هاست 

كه زندگي انسان ها را زيباتر مي كند.
منبع: ميراث آريا

تعطيالت، كودكان و سفرهاي خانوادگي

  در سفر مي توانيم به كودكان خود 
آموزش دهيم كه چگونه بايد در جامعه با 

ديگران برخورد كنند، چگونه به ديگران و 
به عقايد آن ها احترام بگذارند

  متأسفانه بيشتر پدران و مادران در 
سفر تمركز فعاليت هاي تفريحي را براي 

خودشان در نظر مي گيرند

اختصاص سهميه "عمره مفرده" 
به زوج هاي جوان

ــازمان حج و زيارت از  ــت س همدان پيام: مديركل حوزه رياس
ــهميه "عمره مفرده" به زوج هاي جوان در سال جارى  اختصاص س

خبر داد.
ــال نيز سهميه ويژه  عمره مفرده از  على اكبر غيرتى گفت: امس
سوى سازمان حج و زيارت به زوج هايي اختصاص خواهد يافت كه 

از تاريخ عقدشان بيش از يك سال نمى گذرد.
ــمول  ــه افرادى كه مش ــا بيان اينك ــزارش فارس، وى ب ــه گ ب

ــهميه زوجين هستند در موسم عمره آتى به اين  بهره مندى از س
مناسك مشرف مى شوند، خاطرنشان كرد: در جلساتى كه با حضور 
ــازمان حج و زيارت برگزار مى شود،  دست اندركاران اين امر در س
ــراى بهره مندى از اين  ــام زوجين جوان ب ــات و نحوه ثبت ن جزئي

سهميه اعالم مى شود.
الزم به يادآورى است؛ در سال گذشته زوجينى كه تاريخ عقد 
آنها از نيمه دوم سال 88 و نيمه اول سال 89 بود، مشمول استفاده 

از سهميه عمره ويژه زوجين بودند.
هزينه سفر عمره مفرده اين دسته از زوجين مانند ساير افرادى 

كه در اولويت تشرف قرار دارند، محاسبه خواهد شد.

سرپرست معاونت صنايع دستي استان همدان تأكيد كرد
توسعه اقتصاد مردم روستاي جيجانكوه با 

توليد مبلمان منبت
همدان پيام: سرپرست معاونت صنايع دستي استان همدان گفت: منبت كاري 

شغل اصلي مردم روستاهاي جيجانكوه، سيد شهاب و اشترمل است.
ــتاها از طريق فعاليت در اين رشته  ــاكنان اين روس ــي افزود: س بهجت عباس

توانسته اند اشتغال زايي و درآمد خوبي را كسب كنند.
ــتان تويسركان قرار  ــده در شهرس ــتاهاي ياد ش وي با تأكيد بر اين كه روس
دارند، تصريح كرد: اعضاي خانواده هاي روستاهاي نامبرده در كارگاه هاي توليدي 

ــت، به توليد مبلمان منبت مي پردازند  ــان مستقر اس خود كه در كنار خانه هايش
.سرپرست معاونت صنايع دستي استان همدان بيان داشت: 2 هزار و 995 كارگاه 

مصنوعات چوبي با حضور 5 هزار و 922 صنعتگر در تويسركان فعال است.
ــتان با برگزاري نمايشگاه هاي  ــد: معاونت صنايع دستي اين اس وي يادآور ش
ــتين گام را براي ايجاد بازار فروش آثار صنعتگران  تخصصي مبلمان منبت، نخس

روستاهاي ياد شده برداشته است.
ــتان همدان در گفت و گو با ميراث آريا،  ــتي اس ــت معاونت صنايع دس سرپرس
ــتان هاي  ــتاها در اس ــي از توليدات صنعتگران اين روس ــان كرد: بخش خاطرنش
اصفهان، آذربايجان غربي و شرقي، فارس، كردستان و كرمانشاه به فروش مي رسد 

و بخشي نيز در بازار مبل يافت آباد تهران عرضه مي شود.

گذري بر موزه هاي همدان
ــه عنوان گنجينه  هاي با ارزش  ــام: معرفي بهينه موزه هاي هر منطقه ب همدان پي
تاريخي فرهنگي در شناسايي هويت و پيشينه هر منطقه و همچنين تقويت و توسعه 

صنعت گردشگري و رشد اقتصادي آن از اهميت زيادي برخوردار مي باشد.
تعدد موزه هاي باستاني و تاريخي، مردم شناسي، علوم و تاريخ طبيعي و موزه هاي 
مشاهير و انديشمندان و ... خود معرف و زبان گوياي هويت تاريخي اين استان است.

ــي و  ــود دارد كه عبارتند از موزه باستان شناس ــتان همدان وج ــوزه در اس 11 م
ــينا، موزه دفاع  ــي هگمتانه، موزه تخصصي طب و بوعلي در مقبره بوعلي س تخصص
ــه، موزه حمام  ــنتي حمام قلع ــفره خانه س ــدس، موزه تاريخ طبيعي، موزه و س مق
ــتان مالير (خانه قديمي  ــوزه تاريخ و فرهنگ شهرس ــاج آقاتراب در نهاوند، م ح
ــيد  ــدآباد (در بناي يادبود س ــان لطفعليان)، موزه تاريخ و فرهنگ اس مرتضي خ
ــتان در خانه قديمي بيژن،  ــاهير اس ــدآبادي)، موزه مفاخر و مش ــن اس جمال الدي
موزه و بانك سفال استان در خانه قديمي صمدي از ديگر موزه هاي اين استان است 
ــابقه مدنيت سه هزار ساله، اين استان به تصوير  ــه هايي از س كه در اين موزه ها گوش

كشيده شده است.
ــتانى توجه زيادي به توسعه و گسترش موزه ها  ــال هاي اخير مسئوالن اس در س
ــش اين اداره كل بيش از صددرصد رشد  ــته به طوري كه موزه هاي تحت پوش داش
داشته يعني از حدود 5 موزه در سال 86 به بيش از ده موزه در سال 1390 گسترش 

يافته است.
ادامه دارد...
ابراهيم جليليان

ازار!
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ادب و هنر

يادداشت بازتاب

مهدي طراوتي توانا
ــتاق ادب و  ــايد كمتر ايراني مش همدان پيام: ش
ــر كس به طريقي دل  ــد و رباعي «ه هنر ايران باش
ما مي شكند» را نشنيده باشد و زمرمه روزهاي دل 
ــور از جاده ها  ــد. حتي در هنگام عب تنگي اش نباش
ــين ها و  ــت ماش و خيابان هاي اين مرز و بوم در پش
ــد. اما  كاميون هاي مختلف اين بيت زيبا را نديده باش
كمتر كسي است كه شاعر اين شعر را بشناسد و علت 
آن هم اين است كه قدرت و زيبايي نهفته در كلمات 
ــيني نهفته  همراه با قابليت فهم عمومي آن و دلنش
در ذات اين رباعي باعث اشتهار اين شعر شده است.

ــاعره معاصر از خطه مازندران  ناهيد يوسفي ش
ــعر و شاعري را در كنار رسالت هاي اجتماعي اش  ش
ــعر  ــرايش ش ــالگي به س ــال كرد. وي از 10 س دنب
ــانه ها به  ــعارش در رس ــه 50 اش ــت و از ده پرداخ
ــب رباعي،  ــروع فعاليت اش در قال ــيد. ش چاپ رس
ــاره بود متعاقباً به  ــزل، دوبيتي، مثنوي و چهار پ غ
ــعر از آن پس جوالنگاه  ــت و ش قالب نيمايي پيوس

الهاماتش شد.
نزديك 15 سال سكوت در سرايش باعث شد تا 
ــعر بازگردد.  وي با نرم، زبان و نگرش نو به دنياي ش
ــه هاي عصباني» فرآيند اين  مجموعه شعر «عطس

دگرگوني را به تماشا مي گذارد.
ــي دل ما  ــس به طريق ــعر «هر ك ــه ش مجموع
ــكند» گزيده ادبيات معاصر در سال 1380،  مي ش
«عطسه هاي عصباني» در سال 1384 و «گل ها به 
هوش نمي آيند» در سال  1387 از اين شاعره معاصر 
به چاپ رسيده است. وي هم اكنون مجموعه شعر 
ــيپور اسرافيل» را در دست چاپ دارد. آنچه در  «ش
ــه اختصاصي همدان پيام با  پي خواهد آمد مصاحب

اين شاعره معاصر است كه از نظر مي گذرد.
  با توجه به حضور پررنگتان در   

رسانه هاى فرهنگي دهه 50 در يك 
تحليل گذرا فضاي حاكم بر شعر آن 

سال ها چگونه بوده است؟ 
در اوايل دهه 40 گروهي دنباله رو شعر سياسي 
ــاي او را پي  ــدند و بي رويه ايده و تصويره ــا ش نيم

گرفتند و جذابيت و نوآوري را زير پا گذاشتند.
گروهي ديگر با رويكردي سوررئاليستي به موج 
ــت.  ــاملو اس ــتند كه پايه گذار آن احمد ش نو پيوس
ــرف نمادگرايي نيما اوج  در نيمه دوم دهه 40 مص
مي گيرد و از شعر نيمايي تنها قالب آن باقي مي ماند 

و شاعران جوان بيشتر به موج نو مي گرايند.
در اين دهه سانسور، عدم نشر كتاب، بي رغبتي 
ــدن انجمن هاي ادبي، انزواي  مخاطبان و تعطيل ش
ــي  ــعري پديد مي آورد؛ از طرفي جريانات سياس ش
ــي و  ــخت گيري هاي محتواي ــالب و س ــل از انق قب
واژگاني شاعران را به سمت احتياط در انتخاب واژه 

و سوژه مي كشاند و به سكوت سوق مي دهد.
در آغاز دهه 50 زبان ساده محاوره از جانب زنده 
ــنهاد مي شود و با توجه به  ياد طاهره صفارزاده پيش
ــان محاوره به نوعى  ــاملو قبال از زب اينكه فروغ و ش
ديگر و اختصاصى استفاده كرده بودند از اواسط دهه 
ــده، رديف ها و قافيه هاي  ــاى نخ نما ش 50 تمثيل ه
تكراري، كلي گويي، اخالق پردازي افراطي و حضور 

نداشتن شاعر در آثار رفته رفته كم رنگ مي شود.

ــنت سراياني  ــعر بعد از انقالب مورد توجه س ش
ــال ها خاموش بودند. اما با طبع  قرار مي گيرد كه س
آزمايي جديد به اين باور مي رسند كه ذهن و زبانشان 
ــته به ابزار و ايده هايي است كه از گذشته هاي  وابس
ــان نهادينه شده است و امروز  دور در نوع تفكراتش
ــك و نارنجك صحبت كنند نه  بايد از راكت و موش
نيزه و شمشير و سپر كه سنت گرايان اين استحاله 

را نپذيرفتند و كناره گرفتند. 
در اين راستا شاعران جوان صميمانه تر با رويداد 
ــره هولناك  ــدند و چه ــالب مواجه ش ــگ و انق جن
ــيا و  ــت را با ابزار طبيعي و ملموس و اش آن موقعي
ــعر كشانيدند و  ــترس به گستره ش اتفاقات در دس
ــبك هندي ظريف انديشي و  ــاعران س همچون ش
ــازي هاي عجيب را دوباره با شيوه نوتري  مضمون س
پديد آوردند و خوشبختانه فضاي عاطفي و اضطرابي 

زمان را در غزل با شكفتگي تمام نقاشي كردند.
  در اين ميان وضعيت شعر نو در 

اواخر دهه انقالب در چه وضعيتي بود؟
ــيم شد.  ــعر نو در آن  زمان ها به دو گروه تقس ش
شاعران دسته اول رويكرد فلسفي داشتند و گروهي 
ــتانه روي آوردند  ــعر ساده و انسان دوس ديگر به ش
و شاعراني چون هوشنگ ابتهاج، فريدون مشيري، 
ــاملو، فروغ، نيما، اخوان و  حميد مصدق در كنار ش

سپهري مطرح شدند.
  دهه 70 شعر نو چه مشخصاتي 

داشت؟
ــاختارگرايي،  ــه 70 اتفاق زباني، س در آغاز ده
ساختار شكني مدرنيته و پست مدرن مباحثي بود 
ــار مي يافت و توجه اهالي  كه فراوان ترجمه و انتش

شعر را به خود جلب مي كرد.
سود بخشي اين جريان نصيب كساني شد كه با 
ــيار به مطالعه و بهره گيري ادبيات سنتي  تعمق بس
ــران پرداختند و تئوري هاي وارداتي را هم ناديده  اي
ــعاري آفريدند كه محصول كوشش و  نگرفتند و اش

جوشش خستگي ناپذير آنهاست.
در نگاهي گذرا مي توان گفت كه شاعران بعد از 
انقالب از شاعران دهه هاى 40 و 50 پيشى گرفتند 
و متأسفانه اكثر منتقدان براى بيان اين تمايز دست 
به قلم نمي برند، همچنين صورت شعر از آرايه هاي 
ــد و تركيب هاي نو، آشنايي زدايي،  اضافي خارج ش

بهره گيري نوين از واژه هاي مهجور و واژه هاي مدرن 
امروزي به حيطه شعر نفوذ كرد.

  شكل و فرم و زاويه ديد در اين دهه 
چگونه بود؟

ــري و فردگرايي  ــادي كرد و جزئي نگ تغيير زي
ــرد و اين  ــتن راغب ك ــاعر را به اختصاصي نوش ش
ويژگي  كارهاي فروغ فرخزاد بود كه بر ذهن و زبان 
ــاعران جوان دهه 60 اثر گذاشت. همچنين شعر  ش
ــاوره و فاخر را با هم تلفيق كرد،  دهه 70 زبان مح
عينيت و ذهنيت در شعر دهه هاى 60 و 70 لحاظ 

شد كه يكي از مشخصات پست مدرن است.
ــه هاي آييني، فلسفي، علمي،  نگاهي نو به ريش
ــت و در حقيقت  ــورت گرف ــي و عرفاني ص حماس
مخاطبان همچون اكثر مخاطبان دنيا هنر متوسط 
ــوند چون فرصت آن را ندارند  را بيشتر پذيرا مي ش
ــي و هنري كنجكاوي  كه پيرامون تحوالت فرهنگ
ــبك هاي جديد آشنا شوند؛ از اين رو، از  كنند و با س

شعر معاصر ايران فاصله گرفته اند.

  سطح توليدات ادبي مخصوصاً در 
زمينه شعر جوان امروزه نشانگر پويايي 

است يا سكون؟
ــاكن نمي دانند بلكه آثار و حضورشان  جوانان س
ــعر اگر برآيند  ــت ش مترادف با انرژي و حركت اس
ــگاه هدفمند  ــاس و تخيل و زبان و ن ــام و احس اله
ــطوره و فايل هاي لبالب از  به تاريخ و جغرافي و اس
دلبستگي هاي علمي و هنري و متافيزيكي، شهودي 

و تجربه هاي بايگاني شده از معبر زمان باشد جوان 
ــيرين يا  ــاي انبوه تجربيات ش ــاعر هم بايد منه ش
شوكراني ساير فاكتورهاي فوق نباشد و توقع مي رود 
كه پتانسيل نيرومند خالقيت و جذابيتش را به ثبت 
ــاند. البته در ارائه مكتوب آثارش دغدغه توجه  برس
ــورت با كارشناسان با انصاف را نبايد فراموش  و مش

كند.
ــا چاپ چند دفتر از  ــاعر ب ناگفته نماند جوان ش
كارهاي اوليه اش توسط افراد فني و غيرفني ارزيابي 
ــمگير يا انتقاد  ــود و اگر ظرفيت تشويق چش مي ش
كوبنده را نداشته باشد شعر زده مي شود و دست از 

تالش مي كشد و آن را كنار مي گذارد.
لذا پيشنهاد مي كنم كه شاعران جوان در چاپ 
ــد كه گفته اند  ــاي آغازين صبوري كنن مجموعه ه

«صبر تلخ است وليكن بر شيرين دارد.»
  وجود انجمن هاي ادبي براي جوانان  

را چگونه تحليل مي كنيد؟
ــي  فرصت ــم  ه ــار  كن در  ــاعران  ش ــش  هماي
دوست داشتني و كارساز است اگر با فرآوري ايده ها 

و انديشه ها همراه باشد.
 فروفكري و فرافكري افراطي حاضران در صحنه 
ــك مي كند. اعتدال در  اهداف ايجاد انجمن را تاري
ــاوت و تعمق در نوآوري هاي دور از ذهن و عدم  قض
قضاوت آني از استماع شعر ملزم به بي طرفي و نگاه 

هوشمندانه به شعر است. 
ــد و نظر  ــان عام نق ــور مخاطب ــته از حض گذش
شاعران و كارشناسي منتقدان در انجمن هاي ادبي 

ضروري به نظر مي رسد.
ــتانه  ــاعر در محفلي دوس ــعرخواني چند ش ش
ــته  ــا مي تواند لحظاتي فرح بخش در پي داش تنه
ــاعران در انجمن هاي ادبي  ــد. اما همايش ش باش
ــعر پژوه در يك كالس  ــه مقوله حضور جدي ش ب
ــي است و بايد به دور  حرفه اي تخصصي و آموزش
از حمايت هاي دوستانه يا نكته پراني هاي مغرضانه 

از جانب شركت كنندگان باشد.
ــعر زمزمه مقدس و ارجمند الهي  به هر حال ش
ــاعر در گستره جهان  ــت كه در ناخودآگاهي ش اس
مادى منتشر مي شود و اين تقدسي ايجاب مي كند 
ــرايط از طرف عوام و خواص حرمت  كه در همه ش

شعر و شاعر به چالش نيفتد.

فيلم در مقام تجلي قدسي
عليرضا شرانجانى

ــت از ظهور و انكشاف امر متعالي يا  ــي» عبارت اس همدان پيام: «تجلي قدس
ــالل واقعيت مادي؛ يعني تجلي چيزي از طوري كامال متفاوت كه  مقدس از خ
ــيايي كه جزء الينفك و  ــت و در عين حال در اش فراتر از واقعيت عالم مادي اس

مكمل دنياي طبيعي و «خالي از قداست» ماست، ظاهر مي شود.
از اين نظر، اين ماهيت متناقض نماي واقعيت از آنجا ناشي مي شود كه واقعيت 
نه فقط خود را بلكه جهت و بعد ديگري را كه زيربناي آن است؛ ظاهر و آشكار 
ــئ به چيزي ديگر بدل مي شود و در عين  ــازد. با تجلي امر مقدس، هر ش مي س
حال خود باقي مي ماند. در فرهنگ هاي ديني، فقط اشيا و اماكن خاص را به طور 
مرسوم مقدس مي شمارند. اما تجلي «قدسي» مي تواند در هر جايي ظهور يابد؛ 
ــازد، به عبارت  ــت مي تواند خود را همچون جاي مقدس ظاهر س در كل، طبيع

ديگر كل عالم در تماميت خود مي تواند به يك تجلي «قدسي» مبدل شود.
ــش خاص از بيان  ــي و رويايي از فرهنگ به يك بين ــذر از يك تحليل كل گ
ــت، مستلزم تبيين رابطه خاص ميان فيلم  هنري، كه در اينجا مقصود فيلم اس
ــت. اينكه معموال فيلم را دريچه اي به فرهنگ مي دانند،  با فرهنگ يا واقعيت اس

في نفسه بيانگر رابطه فيلم و فرهنگ است.
ــي» تلقي شود، در ابتدا  ــت كه فيلم، جايگاه تجلي «قدس اگر قرار بر اين اس
بايد دانست، فرهنگ چگونه مي تواند به ماوراء خود يعني به ساحت متعالي اشاره 
ــاير هنرها براي بازنمايي واقع گرايانه  ــينما در ميان س ــپس مقام يكه س كند؛ س
ــينما (تئولوژي سينمايي) بايد  ــود. در هر نوع تلقي رباني از س جهان تعيين ش
ــخص كرد. حاصل اين موضوعات عبارتند از فرهنگ، هنر  موضوع مطالعه را مش

و فيلم.
 فرهنگ و امر متعال 

ــوال اساسي پرداخت: اينكه  در تحليل رباني از فعاليت هنري، بايد به يك س
ــهود  ــت، مرئي و مش ــهود اس هنرمند چگونه چيزي را كه ذاتا نامرئي و غيرمش

مي سازد؟
ــكار نمايش  ــتقيم و آش ــي را به طور مس ــاحت قدس گرچه هنر نمي تواند س
دهد، مي تواند وظيفه ديني ديگري را ايفا نمايد. هنر مي تواند آن لحظه ها و آن 
مكان هايي را در فرهنگ متجلي سازد كه در آن، محدوديت و تناهي و مواجهه با 

ساحت متعالي در درون خود فرهنگ احساس و بيان شده است.
ــر  هنر نمي تواند تصويري از وجه خداوند را ارائه كند، اما مي تواند تالش بش
ــراي درك حضور خداوند تصوير نمايد، يا اينكه هنر فاقد ظرفيت الزم براي  را ب
ــت، مي تواند كوشش هايي را كه در متن فرهنگ براي  بازنمايي «نامتناهي» اس
ــدود و متناهي صورت  ــرو موجودات مح ــاحت «متعالي» در قلم ــول به س وص

مي گيرد معين و مؤكد سازد و شدت بخشد.

ــه تصويري را از تالش هاي فرهنگي  ــت ك بنابراين، وظيفه رباني هنر اين اس
براي وصول به مرتبه نامتناهي، در اختيار تماشاگران قرار دهد. غرض از «اشاره» 

فرهنگ به ساحت متعالي چيست؟
ــگ را از نظر  ــد كه فرهن ــر ديني منوط به اين باش ــر امكان وجود هن اگ
ــتجوي آن براي وصول به عمق روحاني و معنوي اش نشان دهيم متوجه  جس
ــويم كه واقعيت در آن واحد هم مي خواهد مكتفي به ذات خود باشد و  مي ش
ــتياق به  ــم متعالي از خود. در فرهنگ، ميان اين دو حد يعني در ميان اش ه
ــاني وجود دارد كه البته در  ظرف بودن و ميل به مظروف بودن حركتي نوس
ــتم، اين روي آوري به ماوراء در فلسفه اگزيستانسياليسم به خوبي  قرن بيس

بيان شده است.
در «عصر دل شوره» است كه ما به طرزي تكان دهنده، با تناهي و مرگ آشنا 
شده ايم. با چنين فقر ذاتي است كه قلب انسان در برابر مطلق گشوده مي شود، 
ــت، در كشف اين  همانگونه كه اقرار به گناهان كبيره، آغاز توبه و فيض الهي اس
فقر ذاتي از يك سو و گشايش قلب براي تعالي از سوي ديگر، فرهنگ به ماوراي 

خود سوق داده مي شود و با ساحت قدسي تالقي مي يابد.
ــود، زيرا به جاي آنكه با  ــم، نمي تواند به كمال درك ديني نايل ش ايده آليس
ــد، به آن حالتي تصوري و ايده آل مي دهد.  ــاهده واقعيت آن را تعالي بخش مش
ــي خود، از آن  ــا به لحاظ تباين اساس ــم، صرف ــه اينكه، ايمان و ايده آليس نتيج

يكديگرند.
واقع گرايي، اصطالحي مبهم است و اغلب براي بيان جهان بيني به كار مي رود 

كه در آن قضاياي ديني، غيرضروري يا غيرقابل توجيه است.
ــط راجع به عالم  ــا «واقع گرايي تكنولوژيك» (كه فق ــي باوري» ب «واقع گراي
ــهود است) و هم از واقع گرايي عرفاني، (كه دنياي مادي را مانعي براي روان  مش

متعادل مي داند و آن را نفي مي كند)، متمايز است.
واقع گرايي باوري، قدرت هستي را به طرزي تناقض آميز در يك موقعيت زمان 
ــتجو مي كند: قدرت يك شئ، هنگامي كه به بن قدرتش به  و مكان واقعي جس
جلوه اي شفاف مي رسد و هم نفى مي شود و هم اثبات، به نهايت، واقعي مي شود.

ــت در شب، كه نوري خيره كننده بر همه  اين قدرت همچون رعد و برقي اس
چيز مي اندازد و لحظه بعد، همه چيز در تاريكي مطلق فرو مي رود.

هنگامي كه واقعيت از ديد واقع گرايي «متعال از خود» مشاهده شود، به چيز 
ــات و مكان هايي واقعيت ديگر مكتفي به  ــود در چنين لحظ تازه اي مبدل مي ش
ــت و بيشتر در مواجهه با عمق يا بن خود قرار دارد؛ يعني اين واقعيت  ذات نيس
به همان نحوي كه ما خودمان را اسير قدرت مطلق مي دانيم «شفاف» است. اين 

حالت را مي توان بحران لطف و عنايت توأمان ناميد.
ــه بيان اين امر تناقض آميز  ــتري ب هرقدر واژه هاي ديني با عمق و توان بيش
ــاوري» نوعي  ــذا «واقع گرايي ب ــت. ل ــتري خواهند داش ــد، قابليت بيش بپردازن
ــت كه هم «واقعي» است و هم متعال از خود و  ــي فرهنگ و دين اس گونه شناس
براي جستجوي نامتناهي بر متناهي ملموس تكيه دارد و فرهنگ را اليه ظاهري 

و سطحي عمق ديني خود مي شمارد.

شعر زمزمه مقدس الهي است كه در جهان مادي منتشر مي شود

  در شـاعر  چنـد  شـعرخواني   
مي توانـد  تنهـا  دوسـتانه  محفلـي 
لحظاتـي فرح بخش در پي داشـته 
در  شـاعران  همايـش  امـا  باشـد. 
انجمن هـاي ادبي بـه مقوله حضور 
جـدي شـعر پـژوه در يـك كالس 
آموزشـي  و  تخصصـي  حرفـه اي 
اسـت و بايد بـه دور از حمايت هاي 
دوستانه يا نكته پراني هاي مغرضانه 

از جانب شركت كنندگان باشد

ضرورت توجه به كيفيت 
داستان هاى عاشورايى 
در بخش كودك و نوجوان

همدان پيام: نويسندگان ادبيات عاشورايى 
ــتان كودك و نوجوان نسبت  در بخش داس
ــد  ــال رش به همتايان خود در بخش بزرگس
ــته اند،  ــال هاى اخير داش قابل توجهى در س
ــروه در مقابل  ــته هاى اين گ اما كيفيت نوش
ــد چندان  ــه خلق مى كنن ــت آثارى ك كمي

رضايت بخش نيست.
ــق آثار  ــته خل ــال هاى گذش در طول س
ــورايى  ادبى قابل تأمل در حوزه ادبيات عاش
ــودك و نوجوان  ــه حوزه ك ــتر متعلق ب بيش
بوده و نويسندگانى كه براى گروه هاى سنى 
ــال مى نويسند، در اين بخش چندان  بزرگس

موفق نبوده اند.
ــندگان  هر چند تعداد معدودى از نويس
ــال ها با خلق آثار  ــال در اين س گروه بزرگس
ــوزه را  ــراغ اين ح ــته اند چ ــدگار توانس مان
ــا تعداد اين  ــن نگه دارند، ام همچنان روش
ــت  آثار قابل تأمل و موفق به حدى نبوده اس
ــود به آن جنبه عمومى و فراگير داد  كه بش
ــود اين تعداد از نويسندگان را  و فقط مى ش
ــاخص جريانى دانست كه بعد  چهره هاى ش
ــالمى با اشتياق هر چه  از پيروزى انقالب اس
ــوى اين بخش از ادبيات دينى  تمام تر به س
ــداد محدودى از  ــفانه فقط تع رفتند و متاس
آنها توانستند جاى پاى خود را در اين حوزه 
محكم كنند و بقيه با نوشتن يكى دو كتاب 
ــن حوزه فاصله  ــن زمينه به مرور از اي در اي
ــندگان ادبيات  ــف نويس ــد و در ردي گرفتن
عاشورايى، بخش كودك و نوجوان قلم زدند 
و اكنون تعداد نويسندگان ادبيات عاشورايى، 
در بخش بزرگسال در مقايسه با نويسندگان 
ــودك و نوجوان به  ــوزه در بخش ك ــن ح اي

مراتب كمتر است.

ــندگانى كه رويكرد خود را از  البته نويس
ــال به بخش كودك و نوجوان  بخش بزرگس
ــد، اغلب به  ــورايى تغيير داده ان ادبيات عاش
روى  ــورايى  عاش ــتان هاى  داس ــى  بازنويس
ــته هاى اين  ــار خالقه در نوش ــد و آث آورده ان
ــن موضوع از  ــود. اي گروه كمتر ديده مى ش
ــورايى  ــيب هاى اصلى حوزه ادبيات عاش آس
ــوب مى شود كه نياز  كودك و نوجوان محس

به آسيب شناسى جدى در اين زمينه دارد.
ــندگان مستعدى هم  در اين ميان نويس
ــتند در اين سال ها با نوشتن  بودند كه توانس
ــورايى در بخش  ــتان هاى ماندگار عاش داس
ــوان، نام خود و عنوان  ادبيات كودك و نوج
ــوان نمونه هاى برتر در اين  ــان را به عن اثرش
ــا عمده آثار خلق  ــانند. ام حوزه به ثبت برس
ــده در اين بخش، كتاب هاى چند جلدى  ش
ــا تقريباً  ــت كه متن هاى آنه ــابه هم اس مش
ــان است و فقط نام نويسنده و ناشر در  يكس

برخى از آنها تغيير كرده است.
ــت تصويرى  ــن آثار كيفي ــيارى از اي بس
نامناسبى هم دارند كه در شأن شخصيت هاى 
ــتند و  ــورا نيس تاريخى مرتبط با واقعه عاش
اغلب تصاوير ناشيانه اى از يك واقعه تاريخى 
ــوند. به نظر مى رسد توجه  ــوب مى ش محس
ــات ادبيات  ــأله از ضروري ــدى به اين مس ج
ــورايى در بخش كودك و نوجوان باشد؛  عاش
چرا كه امروز بسيارى از جوانان عالقه مند به 
ــورا، شناخت و  مبانى مذهبى و حوادث عاش
ــى  درك خود از واقعه كربال را مديون بخش
ــتند كه در دوران كودكى و  از آثار ادبى هس

نوجوانى خود مطالعه كرده اند.
ــورايى است  ــتانى عاش تنها ادبيات داس
ــا را تا حدودى با  ــه كودكان و نوجوانان م ك
ــه ها و رفتار و مبارزات  ــخصيت ها، انديش ش
ــوز عاشورا را خلق  ــانى كه واقعه جان س كس

كردند، آشنا مى كند.

مهلت ثبت نام تئاتري ها در جشنواره بصيرت تمديد شد
ــنواره تئاتر بصيرت از تمديد ثبت نام و ارسال فرم شركت در جشنواره تئاتر بصيرت تا  همدان پيام: دبير اجرايي جش
پايان آذرماه امسال خبر داد.  دبير اجرايي تئاتر بصيرت گفت: به دليل دستيابي ديرهنگام هنرمندان به فرم شركت در 
ــوگواري ساالر شهيدان، برخي از هنرمندان تئاتر و عالقه مندان  ــنواره تئاتر بصيرت و نيز تالقي اين روزها با ايام س جش
براي حضور در اين يادواره نتوانستند فرم هاي خود را تا پايان مهلت مقرر كه پانزدهم آذرماه بود، ارسال كنند. به گزارش 
ايسنا، اقسامي ضمن پيش بيني شركت آثار خوب و مقبول در اين جشنواره گفت: به همين منظور هنرمندان تئاتر مايل 
به شركت در بخش تئاتر نخستين يادواره هنري «تجلي بصيرت» فرصت دارند كه فرم شركت در جشنواره را در كنار اثر 
شركت كننده تا پايان آذرماه امسال به دبيرخانه جشنواره ارسال كنند. نخستين يادواره هنري «تجلي بصيرت» به همت 

معاونت هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي دي ماه امسال در تهران و شهرستان ها برگزار مي شود.

مستند خسرو شكيبايي به جشنواره فيلم فجر مي رود
همدان پيام: مستند «ساكن صحراي سكوت» كه مروري بر شناختنامه هنري زنده ياد خسرو شكيبايي است براي حضور 
در بخش مستند جشنواره فيلم فجر تدوين مجدد مي شود. به گزارش سينما پرس، اين مستند به تهيه كنندگي جمشيد 
مشايخي و سيد هادي منبتي و به كارگرداني الهام قره خاني و اميرمهرتاش مهدوي متقاضي حضور در جشنواره فيلم فجر 
است. در «ساكن صحراي سكوت» كه آماده سازي نسخه پاياني آن حدود سه سال به طول انجاميده هنرمنداني چون جمشيد 
ــايخي، ژاله علو، مرتضي احمدي، داريوش مهرجويي، مسعود كيميايي،جالل الدين معيريان، كيومرث پوراحمد، بيژن  مش
بيرنگ، زنده ياد مسعود رسام، مهدي صباغ زاده، احمدرضا درويش، محمود پاك نيت، مهرانه مهين ترابي، مجيد جعفري، 
مجيد جوانمرد، حسين خاني بيك، رامبد جوان و مهرداد صديقيان حضور دارند و همچنين در ارتباط با زندگي خانوادگي اين 

هنرمند؛ پروين كوشيار (همسر زنده ياد شكيبايي) پوريا و پوپك (فرزندان شكيبايي) به گفتگو نشسته اند.

شناخت نامه حسين منزوى منتشر مى شود
ــش مهدى فيروزيان حاجى،  ــين منزوى در كتابى با عنوان «از ترانه و تندر» به كوش ــناخت نامه حس همدان پيام: ش
ــارات سخن در دست انتشار است. فيروزيان حاجى درباره اين كتاب گفت:  ــوي انتش در مجموعه «در ترازوى نقد» از س
ــده  ــر ش ــعار منزوى اختصاص دارد. اين اثر در چارچوب آثار منتش كتاب «از ترانه و تندر» به زندگى، نقد و تحليل اش
مجموعه «در ترازوى نقد» نشر سخن تدوين و تاليف شده است. به گزارش ايبنا، وى ادامه داد: در مقدمه اين اثر به ارائه 
ــمارى از زندگى منزوى و  ــعر معاصر پرداخته ام. در بخش هاى ديگر كتاب، سالش توضيحاتى درباره جايگاه منزوى در ش
چند گفت و گوى اين شاعر يا گفت و گوهايى كه ديگران درباره منزوى و شعر او انجام داده اند، آمده است. فيروزيان حاجى 
ــتادان زبان و ادبيات فارسى درباره شعر منزوى در اين كتاب اشاره كرد و افزود: بخش عمده  ــار مقاله هايى از اس به انتش

اين اثر به نقد و بررسى شعر منزوى اختصاص يافته است. 

ندا رستمي
همدان پيام: در فرهنگ ما، زندگي با شعر آغاز 
و با شعر بدرقه مي شود. كودك در گهواره، الاليي 
ــنود و از همان آغاز به شعر انس مي گيرد و  مي ش
پس از مرگ نيز آرايه مزارش شعري است كه برايش 
مي سرايند. اين آميختگي ما با شعر و تأثيري كه شعر 
بر فرهنگ و روحيات و رفتار ما مي گذارد، ضرورت 
ــداري از حريم اين عنصر  ــه آن و پاس پرداختن ب

اعجازآفرين را بيشتر روشن مي سازد.
ــا و  ــده درده ــه زايي ــعري ك ــداري از ش پاس
ــي پاك  ــمه گرفته از قله احساس نيازها و سرچش
ــد تا بتواند در پاي سبزه ها جاري  ــماني باش و آس
ــتن را به ارمغان آورد و به  ــود و شكفتن و زيس ش
فرموده مقام معظم رهبري «شعر و هنر، زيباترين 
ــترش و  قالب براي همه پيام هاي نوين و مايه گس
ــوي خطه وسيع دل ها و  نفوذ اين پيام ها تا هر س
ــاني است و شاعران و سخن سرايان  جان هاي انس
آگاه هميشه توانسته اند واالترين معارف انساني را 
در كتيبه روزگار با نقشي جاودانه به نسل هاي بعد 

از خود بنمايانند.»
ــاعران طنز پرداز استان در گفتگو با  يكي از ش
ــفانه روزهاي تلخي براي  همدان پيام گفت: متأس
ــي رود؛ يعني هيچ  ــعر ما م ــه ويژه ش ــات و ب ادبي
ــئوليت نمي كند و هيچ كانوني  كس احساس مس
ــاد عمومي و ملي  ــاد حقيقي يا حتي يك نه و نه
غم شعر را نمي خورد. البته شعار مي  دهند اما هيچ 
ــده و در عمل  ــته نش گاه يك گام به پيش برداش

هيچ وقت جامه عمل بر آن ها پوشيده نشده است 
ــود و بايد  ــعر ما بدتر مي ش ــه روز وضع ش و روز ب
ــد و هيچ جايي هم  روزهاي تلخ تري را انتظار بكش

مسئوليتي را نمي پذيرد.
ــواد نوري افزود: تا به امروز هيچ حركتي كه  ج
ــته فرهنگ و ادب ما باشد، شكل نگرفته و  شايس
دليلش هم اين است كه مسئوالن به درجه اهميت 
ــتند و براي هنر بايد با يك ديد  فرهنگ واقف نيس

خيلي وسيع تر تصميم گرفت.
ــت كه  ــت: اگر دليلش اين اس ــار داش وي اظه
فقط با گذاشتن يك روز خاص، در طول سال توجه 

ــود، اين روز الزم  ــتري به شاعران و اهل ادب ش بيش
نيست. بهتر است در جنبه هاي ديگر توجه شود مثًال 
حمايت از شاعران جوان براي انتشار آثارشان يا اينكه 
كتاب هايشان كمتر منتظر مجوز بمانند و گرنه فقط 

يك اسم گذاشتن هيچ دردي را دوا نمي كند.
ــاره به اينكه روز شعر  ــاعر بهاري با اش اين ش
ــهريار نام  ــت ش ــي به دليل درگذش و ادب فارس
گرفته است، گفت: اشعار شهريار درباره مسائلي 
ــود و او يك  ــا نيازمندش ب ــه جامعه م ــت ك اس
ــعر فارسي را خوب مي سرود. ترك زبان بود اما ش

ــت: برگزاري  ــاعران بهار نيز گف يكي ديگر از ش

ــنواره هاي مختلف، اشتراك بخشي به دو حوزه  جش
ادب و زبان فارسي و تركي در جهت تحكيم حاكميت 
ــناخت قابليت هاي موجود در اين دو حوزه  ملي و ش

بايد دست آورد توجه ما به ادب فارسي باشد.
مهدي طراوتي توانا افزود: اطالق فقط يك روز 
ــي اگر چه اتفاق  ــعر و ادب فارس ــه عنوان روز ش ب
ــاهد آن هستيم  ــت كه در اين زمينه ش خوبي اس
ــون ديگر  ــم نبايد همچ ــن روز ه ــلماً اي ــا مس ام
ــان همچنان در  ــا ايراني ــبت هاي تقويمي م مناس
ــرار گيرد؛ چرا كه ما  حجاب غفلت و بي توجهي ق
ــود و معرفي آن  ــت ميراث ادبي خ ــراي پاسداش ب
ــه مردم و  ــد همت همه جانب ــه جهانيان نيازمن ب
ــئوالن فرهنگي و ارتباط دو سويه آنها هستيم  مس
ــث فرهنگي و هنري  ــن به مباح ــه پرداخت و اينك

نيازمند سرمايه گذاري در اين زمينه است.
ــعر و ادب فارسي بايد  ــت: ش وي عنوان داش
ــبت ها و در تمام ايام مورد  پا به پاى ساير مناس
ــدازه آنها  ــه حد و ان ــرد اما نه ب ــه قرار گي توج
ــد براي  ــتر و بهتر و اين زمينه اي باش بلكه بيش
ــطح  ــراي برنامه هاي فرهنگي و هنري در س اج
استان ها و شهرستان ها و حتي اگر توانستيم اين 
برنامه ها را به روستاها هم تسري بدهيم؛ چرا كه 
قابليت هايي در زمينه ادبيات عامه و فولكلور در 
روستاها و شهرهاي كوچك وجود دارد كه هنوز 
ــت اندركاران فرهنگي به  ناشناخته اند و بايد دس
فرهنگ و هنر قوميت هاي مختلف اين مرز و بوم 

توجه بيشتري داشته باشند.

هيچ كس غم شعر را نمي خورد 
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حوادث

مهدي ناصرنژاد
همدان پيام: جديدترين آمارهاي مربوط به تعداد 
ــت كه  خودروهاي موجود در ايران حاكي از اين اس
به ازاي هر 5 نفر جمعيت در كشورمان يك خودرو 
ــط جمعيت هر خانوار  وجود دارد؛ يعني اگر متوس
ــم، در هر خانواده حداقل يك  ــي را 5 نفر بداني ايران
خودرو از انواع سواري آن روشن و خاموش مي شود.

ــي اين آمار و ارقام  ــت، يعن  اين ظاهر قضيه اس
ــاس توليد و فروش كارخانجات خودروسازي  بر اس
ــده است، در حالي كه خودروهاي  وطني تنظيم ش
ــور نمي شود؛ عالوه بر آن  خارجي هم كم وارد كش
ــتاها  ــورمان در روس كمتر از نيمي از جمعيت كش
ــتند و اگر قبول كنيم كه شهرنشينان  ــاكن هس س
ــد؛ بنابراين  ــواري دارن ــتر تمايل به ماشين س بيش
ــهميه خودروهاي روستانشينان هم  ــترين س بيش
ــهري مي شود و معادله كمي  نصيب خانواده هاي ش
ــاب و  ــورد، به گونه اي كه با يك حس ــه هم مي خ ب
ــه نفر  كتاب خوش بينانه بايد بگوييم به ازاي هر س

جمعيت شهرنشين يك اتومبيل وجود دارد.
حاال با اين عدد و رقم هاي كمي به يقين و كمي 
هم تقريبي مي شود به علت شلوغي ترافيك شهرهاي 

ايران، از جمله شهر گردشگري همدان پي برد.
ــهروند همداني است كه هر روز با يك  كمتر ش
احساس عيني و لمسي پا را از خانه بيرون گذاشته 
ــده باشد، احساس اينكه  و وارد كوچه و خيابان نش
ــه تعداد خودروها  ــايد هر دقيقه و ثاني هر روز و ش
ــتر شده و ترافيك دارد شلوغ تر  در سطح شهر بيش
مي شود! آيا شما اين گونه احساس نمي كنيد؟ به ما 
ــمتي بيشتر  خبرنگارها حق بدهيد كه كمي تا قس
ــيم. چون ما آموخته ايم كه  ــما احساساتي باش از ش
ــف و ضبط  ــيم و چگونگي علت  را كش كنجكاو باش
كنيم. حاال آمار ديگري را براي شما نقل كنم، همين 
ــنيدم  يك هفته قبل بود كه در البالي اخبار راديو ش
ايران از نظر رشد سريع تعداد خودرو و دستيابي به اين 

وسيله اغواكننده و جذاب در بين كشورهاي رو به رشد 
و توسعه يافته چهاردهمين كشور است.

ــداد و رقم هاي مربوط به  ــنيدن اين آمار و اع ش
ــاده و قابل هضم است و جاي شكرش  آن خيلي س
ــت كه كشورمان از جنبه هاي گوناگون  هم باقي اس
ــد و  ــاً از جنبه تجمالتي آن در حال رش و مخصوص
ــت. اما بايد پي برد كه آيا وضع ترافيك  ــعه اس توس
ــيزده كشوري كه جلوتر از ما هستند و تعداد  آن س
ــت، چگونه مي باشد؟! آيا  خودروهايشان بيشتر اس
ــرفته حدود 20 سال تعداد  ــورهاي پيش تمام كش
ــان به آمار و ارقام كنوني رسيده است  خودروهايش
ــاخت هاي  ــعه زيرس ــا به تدريج و همزمان با توس ي
شهري تعداد خودروهايشان را افزايش داده اند؟ آيا 
عمر مفيد خودرو در تمام كشورهاي توسعه يافته و 
ــعه مانند كشور ما 20 سال و 30 سال  در حال توس
و بيشتر از آن است يا كشورهاي توسعه يافته اي هم 

ــتند كه به خودروهاي خود بيشتر از پنج سال  هس
اجازه تردد نمي دهند؟!

ــان  ــعه يافته جه ــهرهاي توس ــام ش ــا در تم آي
ــكل  ــاي كور ترافيكي و ميدان هاي قيفي ش نقطه ه
نظير آنچه در شهر تاريخي خودمان مشاهده مي كنيم، 
ــود دارد؟ يا هر ميدان و چهارراه و نظير آن با انبوه  وج
ــد  ــذر و روگذرهاي چند طبقه به روي آمد و ش زيرگ
ــت. ورودي ميدان مفتح و  پروانه ها از  خودروها باز اس
ــرقي آن گذرگاه تنگ و قيفي مانندش كه  سمت ش
ــت به نظر مى آيد تنگ تر و تنگ تر مي شود  سال هاس
يا ميدان فردوسي كه از پنج طرف و در يك لحظه به 
روي انواع سواري و اتوبوس و كاميون باز است، نمونه 
بارزي از فاصله عميق رشد سريع ترافيك و ايستايي 

طرح هاي مربوط به زيرساخت هاي شهري است.
ــود مديران شهرمان زماني كه وعده  گفته مي ش
ــش را در مدت  زماني 9 ماهه  احداث زيرگذر پژوه

ــالب در محدوده طرح  ــد، از وجود كانال فاض دادن
بي اطالع بوده اند و بعد از چند ماه تازه پي بردند كه 
ــر راه احداث  در اين منطقه گويا مانع بزرگي در س
ــود دارد. قبول  ــال فاضالب وج ــذر به نام كان زيرگ
ــيار دشوار است؛ چرا كه  چنين حرف و حديثي بس
ــئوالن مربوط و در رأس آن مديران شهري  آيا مس
در طول حداقل 50 سال اخير هيچ سؤال نكرده اند 
كه فاضالب منطقه وسيعي از قسمت جنوب شرق 
همدان از چه مسير و با چه سامانه اي جمع آوري و 
منتقل مي شود!؟ راست و دروغ اين ادعا و اين قصه 
به گردن آناني كه گفته اند و آناني كه نشنيده اند، اما 
هر چه باشد چنين مشكلي باعث نابساماني ترافيك 
در بخش بزرگي از شهر براي مدت طوالني خواهد 
ــد، كما اينكه اشاره شد هر روز و هر لحظه كرور،  ش
ــهر  ــلوغي ترافيك ش ــرور به تعداد خودروها و ش ك

اضافه مي شود.

قيف هاي ترافيكي در شهر همدان چه زماني حذف مي شود داروهايى كه 
هر روز گران مى شوند

موج: معاون وزير و رئيس سازمان غذا و 
دارو گفت: هر قلم دارو به طور متوسط 7,4 

درصد افزايش داشته است.
احمد شيباني گفت: تاكنون حدود 580 
ــم مكمل دارويي و رژيمي براي اولين بار  قل
ــان حضور در بازار با صرف زمان و كار  از زم
ــترده و با همكاري سازمان  ــي گس كارشناس
ــنديكاي  ــدگان و س ــت از مصرف كنن حماي
واردكنندگان مكمل ها، مشمول قيمت گذاري 
و كاهش قابل توجه قيمت گرديده اند كه در 
اين محاسبات لحاظ نشده اند و پس از تكميل 
فرآيند قيمت گذاري اين اقالم نتايج متعاقباً 

اعالم مي شود.

 
تصويب تعرفه هاى

بيمه خدمات كاردرمانى
 تا پايان دى ماه 

ــكده  ــروه كاردرمانى دانش ــا: مدير گ ايرن
توانبخشى اعالم كرد تعرفه هاى بيمه خدمات 
كار درمانى تا پايان دى ماه امسال در معاونت 
ــت، درمان و آموزش  ــالمت وزارت بهداش س

پزشكى تصويب مى شود.
ــنى مهربان افزود: چنانچه به  افسون حس
ــات كاردرمانى ايرادى  ــاى بيمه خدم تعرفه ه
ــه تصويب خواهد  ــن تعرفه ها ب ــود اي وارد نش
ــرادات معاونت  ــيد، در غير اين صورت اي رس
ــالمت اصالح و اين طرح به تصويب نهايى  س

مى رسد.

افزايش شيوع آسم 
در كودكان ايرانى

ــاى  ــص بيمارى ه ــك متخص ــارس: ي ف
ــم در  ــيوع آس ــفانه ش كودكان گفت: متأس
ــرعت آن در  ــران رو به افزايش بوده و س اي

ميان كودكان بيشتر از افراد بالغ است.
ــم را يكى از  ــى طاهرى  آس ــا رضاي رض
ــتى در جوامع مختلف  معضالت مهم بهداش
و از جمله كشورمان دانست و اظهار داشت: 
متأسفانه شيوع آسم در ايران رو به افزايش 
و سرعت آن در كودكان بيشتر از افراد بالغ 
است همچنين مطابق مطالعات انجام شده 
ــم در ايران بين 10 تا 35  ميزان شيوع آس

درصد گزارش شده است.
 

تصويب تعرفه هاى بيمه 
خدمات كاردرمانى تا پايان 

دى ماه 
ــكده  ــر گروه كاردرمانى دانش ايرنا: مدي
ــاى بيمه  ــرد تعرفه ه ــالم ك ــى اع توانبخش
ــال  خدمات كار درمانى تا پايان دى ماه امس
در معاونت سالمت وزارت بهداشت، درمان 
ــكى تصويب مى شود. افسون  و آموزش پزش
حسنى مهربان افزود: چنانچه به تعرفه هاى 
بيمه خدمات كاردرمانى ايرادى وارد نشود 
ــيد، در  ــن تعرفه ها به تصويب خواهد رس اي
ــالمت  ــن صورت ايرادات معاونت س غير اي
اصالح و اين طرح به تصويب نهايى مى رسد.

داروى سانديمون 25 پيوند 
كليوى ها كمياب شد

ــس انجمن خيريه حمايت از  فارس: رئي
ــاره به اينكه چند روز  بيماران كليوى با اش
ــانديمون  ــت كه داروى پيوند كليوى س اس
ــت: اين دارو  ــت، گف ــده اس 25 كمياب ش
اكنون فقط در داروخانه شفا در تهران قابل 

دسترسي است.
ــمى، اظهار داشت: انجمن  مصطفى قاس
ــر اين  ــوى پيگي ــاران كلي ــت از بيم حماي
ــأله براى برطرف كردن مشكل كميابى  مس
ــا اطالع  ــت و ت ــانديمون 25 اس داروى س
ــوى بيماران بدون هيچ گونه محدوديتى  ثان
ــانديمون  مى توانند براى دريافت داروى س
25 به داروخانه شفا انجمن خيريه حمايت 

از بيماران كليوى مراجعه كنند.
ــه گفته وى هم اكنون بيماران نيازمند  ب
داروى پيوند كليوى سانديمون 25 با ساير 
ــا دوز 50 تا 75  ــه اين دارو را ب ــاران ك بيم
ــا بتوانند دوره  ــه مى كنند ت ــد، معاوض دارن

كمبود دارو را طى كنند.

ناشنوايان هم مى توانند با پليس ارتباط برقرار شد
ــدن زمينه  ــامانه پيام كوتاه براى فراهم ش ــام: معاون عمليات فرماندهى انتظامى همدان از راه اندازى س ــدان پي هم

ارتباطى ناشنوايان با پليس خبر داد.
فريدون كرمى راد در اين باره گفت: ناجا به منظور تسهيل در اطالع رسانى به شهروندان و كسب خبر انتظامى، اقدام 

به تأسيس مركز سامانه پيام كوتاه به صورت سراسرى در سطح كشور كرده است .
وى اضافه كرد: شهروندانى كه به هر دليل قادر به تماس با سامانه 110 فوريت هاى پليس نيستند و يا قصد ارسال 

اخبار مرتبط با مواد مخدر را دارند،  مى توانند پيام خود را با شماره پيام كوتاه 3000051110 ارسال كنند.
وى با ذكر اينكه اين سامانه به صورت سراسرى است،  اظهار داشت: اخبار واصله از طريق مركز فرماندهى و كنترل 

ناجا رصد مى شود و پس از اينكه در اختيار مراكز استان ها قرار گرفت، تا حصول نتيجه پيگيرى مى شود.

برپايي نمايشگاه تخصصي كتاب التين در دانشگاه بوعلي سينا
همدان پيام: معاون پژوهشي دانشگاه بوعلي سينا از برپايي نمايشگاه تخصصي كتاب التين به مناسبت هفته پژوهش 

از 20 تا 23 آذرماه سال جاري خبر داد.
ــران كتاب هاي كشور دعوت  ــگاه از شش نفر از ناش ــنا افزود: در اين نمايش ــينعلي زارعي در گفت و گو با ايس حس
ــينا داير است. وي همچنين در ادامه  ــگاه بوعلي س ــگاه در خانه فرهنگ دانش به عمل آمده و حضور دارند و اين نمايش
ــاره و بيان كرد: اجراي مراسم افتتاحيه و اختتاميه هفته پژوهش استان برعهده  ــاير برنامه هاي هفته پژوهش اش به س
دانشگاه بوعلي است. زارعي ادامه داد: دانشگاه بوعلي سينا همچنين به مناسبت هفته پژوهش يك غرفه در محل دائمي 
نمايشگاه هاي بين المللي تهران خواهد داشت. وي افزود: روز يكشنبه 27 آذرماه نيز از پژوهشگران دانشگاه بوعلي سينا 

كه حدود 80 نفر هستند، تجليل به عمل خواهد آمد.

طرح زمستانى در جاده ها موجب احترام بيشتر مردم به قانون مى شود
ــرام به قوانين راهنمايى و رانندگى در گرو  ــتان همدان گفت:  بهبود فرهنگ و احت همدان پيام: فرمانده انتظامى اس
تالش 95 روزه پليس براى اجراى هرچه بهتر طرح زمستانى پليس در سال 90 خواهد بود . مهدى معصوم بيگى در اين 
باره تصريح كرد: رانندگان و شهروندان مى توانند با احترام به قوانين و رعايت بايدها و نبايدها تالش 95 روزه پليس و 

ساير سازمان هاى خدمات رسان را در طرح زمستانه به سرانجام برسانند. 
ــبى براى جلوگيرى از بروز سوانح و تسهيل در عبور و مرور با محوريت  ــگيرانه مناس معصوم بيگي افزود: تدابير پيش
پليس و همكارى سازمان ها و نهادهاى خدمات رسان و پشتيبانى صورت گرفته است. وى با بيان اينكه 63 تيم پليس 
ــيار پوشش مى دهند، گفت: به طور حتم نتيجه اين اقدامات در  ــتان را به صورت ثابت و س راه، محورهاى مواصالتى اس

پايان طرح سبب رضايتمندى مردم و مسافران مى شود.

اكرم چهاردولي
همدان پيام: در كار روزنامه نگاري گاهي يك روز 
ــال است. نگراني ها و دغدغه هاي يك  برابر با يك س
خبرنگار سنگيني و سختي كار تهيه و تنظيم خبر، 
ــه روزها آن گونه  ــب و تبعات آن همه و هم از عواق
ــال گذشته است؛ از اين  مي گذرند كه گويي يك س
رو، هزار و سيصد و نودمين شماره همدان پيام ما را 
ــن خود را مطابق سالي  به اين فكر انداخت يكبار س

بدانيم كه در آن هستيم.
ــياري از مردم  ــال 1390 اگرچه در منظر بس س
نمايشگر گذر 14 قرن از تاريخ هجري شمسي است 
ــان در ازاي عمر فرهنگ  ــان مي دهد كه زم اما نش
ــته و انسان معاصر هنوز در ابتداي  و انديشه نگذش

راه است.
ــانه هاي ديجيتال و  ــا رس ــه ب ــي كه اگرچ راه
ــورده اما چندان بالغ و  ــبكه هاي جهاني پيوند خ ش
ــا اصحاب خبر و  ــال ها بايد ت ــل نمي نمايد و س كام
ــح از رويدادهاي  ــانه براي تكامل و درك صحي رس

پيرامون خود گام بردارند.
به همين بهانه گفتگويي با دو تن از كارشناسان 
ــام داديم تا  ــتان انج ارتباطات و روابط عمومي اس
ــانه در توسعه استان  ديدگاه آنان را درباره نقش رس

جويا شويم كه در ادامه مي خوانيد.
 مطبوعات بازگوكننده مشكالت مردم  �

باشند
ــناس ارتباطات  ــيني پناه، كارش سيد امير حس
ــا بيان اينكه  ــي - كاربردي همدان ب ــگاه علم دانش
جايگاه رسانه در جامعه بسيار مشهود است معتقد 
ــت: رسانه ها بايد به گونه اي عمل كنند كه مردم  اس
ــكالت خود را به  از طريق آنها بتوانند حرف ها و مش
ــانند؛ در حالي كه اين فضا در  گوش مسئوالن برس
ــتان ها محدودتر است اما وجود آن براي هر  شهرس
ــهري ضروري است؛ چرا كه مطبوعات و رسانه ها  ش

صداي مردم هستند.
به اعتقاد حسيني پناه، مطبوعات محلي با ايجاد 

ــاركت بين سازمان ها و مردم  فضاي همراهي و مش
ــعه و پيشرفت استان را فراهم  مي توانند زمينه توس
كنند. وي در خصوص عملكرد روزنامه همدان پيام 
ــرد: اين روزنامه در چند  ــم اين گونه اظهار نظر ك ه
ــود آورد كه خيلي ها  ــي را به وج ــال اخير فضاي س
ــياري از  ــراي بازگو كردن بس ــر آن بودند، ب منتظ
حرف ها و انتقادهايي كه مجالي براي بيان آن وجود 
ــت. اما فضاي موجود با توجه به انتقادپذيري  نداش
ــئوالن نشريه همدان پيام دارند اين زمينه را  كه مس

فراهم كرد.
بى شك زماني كه در جامعه مطبوعات و رسانه ها 
ــند مسلماً پيشرفت و توسعه  بتوانند تأثيرگذار باش

استان چند برابر خواهد شد.
ــخنانش به  ــگاه در ادامه س ــدرس دانش ــن م اي
ــد كار روزنامه  ــنهاد براي بهبود رون بيان چند پيش
ــاختار  ــكل و س ــاره كرد و تغيير ش همدان پيام اش
ــيدن به  روزنامه همچنين تغيير محتوايي را در رس
ــت. وي درباره تغيير محتوايي  اين هدف مؤثر دانس
ــي بايد به  ــريه محل ــح داد: يك نش ــه توضي روزنام
تحليل اخبار محلي بپردازد و به دليل اينكه وظيفه 
ــترده را بر عهده دارد از  اطالع رساني در سطح گس
ــش اخبار ملي هم غافل نباشد اين امر به نوبه  پوش

خود در جذب مخاطب تأثيرگذار خواهد بود.
ــل جوان به همه  ــيني پناه به دسترسي نس حس
ــت: روزنامه  ــرد و گف ــاره ك ــات اش ــار و اطالع اخب
ــورداري از تكنولوژي و  همدان پيام مي تواند با برخ
به روز كردن سايت اينترنتي خود ارائه نسخه موبايل 
ــت كار خود را باال ببرد و به نيازهاي  و PDF كيفي

مخاطبان خود پاسخ دهد.
ــه  ــع در روزنام ــي مواق ــه داد: در برخ وي ادام
همدان پيام اخباري ديده مي شود كه به نظر مي رسد 
ــتي ويراستاري نشده در حالي كه به اعتقاد  به درس
من يك ويراستار بايد از خبرنگار روزنامه حرفه اي تر 
ــويي هدايت كند  ــد و روزنامه را به سمت و س باش
ــت آورده و مردم  كه مخاطب خاص خود را به دس

احساس رضايت خواهند كرد كه روزنامه اي در حد 
حرفه اي در همدان منتشر مي شود.

 مطبوعات در خدمت توسعه به كار  �
گرفته شود

ــان علوم  ــهيلي، يكي ديگر از كارشناس فرزاد س
ــتان كرمانشاه هم معتقد  ارتباطات اجتماعي در اس
است:  يكي از موضوعات مطرح در حوزه روزنامه نگاري 
ــانه ها «روزنامه نگاري توسعه» است كه توسعه  در رس
ــرار مي دهد؛ در حالي كه در  ــد بعدي را مد نظر ق چن
كشورهاي در حال توسعه به يكي از ابعاد توسعه اي 
ــعه اقتصادي بيشتر توجه مي شود و اين  يعني توس

امر باعث شده با مشكالتي مواجه شوند.
از منظر ارتباطات بايد به گونه اي وسايل ارتباط 
جمعي و مطبوعات در خدمت توسعه به كار گرفته 
ــا در حال گذر  ــور م ــود و از آنجا كه امروزه كش ش
ــي از دوران  ــي از عقب ماندگي ها ناش ــت و خيل اس
ــرايط  ــته بوده و يا به دليل جنگ تحميلي ش گذش
نامناسب در كشور حاكم شد، بايد اين روند را پشت 
ــر گذاشته و با تغييرات رو به رشد خود را هم تراز  س
ــير نقش و اهميت رسانه كامًال  كنند كه در اين مس

آشكار خواهد بود.
ــگاه مطبوعات محلي  ــاره به جاي ــهيلي با اش س
ــي صورت گرفته  ــا توجه به ارزياب ــور و نيز ب در كش
ــتان  ــتان ها گفت: چند اس ــت مطبوعات اس از وضعي
پيشرفت هاي خوبي در زمينه مطبوعات محلي داشتند 

كه تعداد آنها متأسفانه زياد نيست اما ساير استان هاي 
ــكل مواجه  ــور در حوزه مطبوعات محلي با مش كش
هستند يا حتي در استان هايي كه اوضاع روزنامه محلي 
آنها بهتر شده تعداد روزنامه در آن استان محدود است 

و به درجه بالندگي نرسيده است.
ــگاري از نظر محتوا  ــن، در حرفه روزنامه ن بنابراي
ــتفاده از امكانات نوين و تكنولوژي صفحه آرايي  به اس
ــكل مواجه هستيم و با اين روند حل مشكالت  با مش
مطبوعات در درجه اول و ترسيم يك هدف بلندمدت 

در گام هاي بعدي بايد مورد توجه قرار گيرد.
ــيوه عملكرد  ــاره ش ــگاه درب ــتاد دانش اين اس
ــن روزنامه  ــت: اي ــه همدان پيام معتقد اس روزنام
ــتان همدان  ــريات موفق و خوب اس ــي از نش يك

محسوب مي شود.
ــهيلي، در حوزه مطبوعات، نظريات  به اعتقاد س
ــانه ها و تاكتيك هاي رسانه اي و خبري  حاكم بر رس
ــازي» مواجه هستيم كه در  با موضوع «برجسته س
حال حاضر اين موضوع در رسانه ها به صورت خيلي 
مؤثر و چشمگير اولويت عام را تعيين مي كند به اين 
ــاعت براي مردم تعيين  ــي كه مطبوعات هر س معن
ــت به  ــاعت بهتر اس ــد كه آن روز يا آن س مي كنن
ــور فكر كردن را به مردم  ــزي فكر كنند اما چط چي
ــانگر آن است كه  واگذار مي كنند و اين موضوع نش
مطبوعات و رسانه ها مي توانند براي مردم و رسانه ها 

مؤثر باشند.

ديدگاه كارشناسان به بهانه 1390مين شماره همدان پيام:

رسانه يعنى تعيين كننده زمان فكر كردن

65 درصد مشكالت
 زندگى ناشى از 

درست گوش نكردن است
ــناس اجتماعى  ــيب ش ــدان پيام: يك آس هم
ــكالت زندگى، كار  ــت: 65 درصد مش معتقد اس
ــوش نكردن به  ــى در جامعه از گ ــور اجتماع و ام

همديگر سرچشمه مى گيرد.
ــر گفت: بر  ــو با مه ــرى در گفتگ ــد ابه مجي

ــيب  ــط گروه آس ــاس پژوهش ميدانى توس اس
ــى اجتماعى بنيان علوم رفتارى، در بين  شناس
ــاى فيزيكى و  ــويى درگيرى ه ــات زناش اختالف
اختالفات هنگام خريد و فروش سوءتفاهم هاى 
ــتى و همچنين روابط  ــارى در روابط دوس رفت
ــكالت در زندگى و كار  ــاع 65 درصد مش اجتم
ــى در جامعه از گوش نكردن به  و امور اجتماع
ــتر بانوان  ــمه مى گيرد و بيش ــر سرچش همديگ
ــى درگيرى هاى فيزيكى خود با  اختالفات كالم

ــت گوش نكردن  ــان را ناشى از درس همسرانش
آنها مى دانند.

ــى با يك فرد حرف  ــه داد: وقتى كس وى ادام
ــت نكند و بر  ــه كلمات گوينده دق ــد و او ب مى زن
ــپس در موقع  ــز نمى كند س ــم وى تمرك مفاهي
ــه گيرى عبارات بدون ربط و يا ارزيابى هاى  نتيج
ــى دارد درگيرى كالمى  ــارج از موضوع ابراز م خ
ــد را بيان  ــافرى كه مقص ــود و يا مس آغاز مى ش
ــكالت فكرى آن را  مى كند اما راننده به دليل مش

ــتباه مى شنود و همين جا مبناى يك اختالف  اش
ــكايت از قيمت  ــود و يا ش و درگيرى آغاز مى ش
ــنده از ابتدا اين موضوع  ــى كه فروش كاال در حال
ــت اما خريدار مشغول تماشاى  را اعالم كرده اس

مغازه است.
ــف پايه هاى  ــناس، ضع ــه گفته اين رفتارش  ب
ــر كالس و  ــى از عدم تمركز در س تحصيلى ناش
ضعف گوش دادن درست دانش آموزان در هنگام 

تدريس آموزگاران است.

در 8 ماه گذشته رخ داد؛
افزايش 45 درصدى كشفيات مواد مخدر در نهاوند

همدان پيام: دادستان دادگاه هاى عمومى و انقالب نهاوند گفت: كشفيات مواد مخدر 
نهاوند در هشت ماهه جارى نسبت به مدت مشابه پارسال 45 درصد افزايش دارد.

ــت: تا  ــوراى مبارزه با مواد مخدر نهاوند اظهار داش  محمد صادقى جوزانى در ش
ــتر شود مطمئناً با اين پديده شوم و  زمانى كه تقاضاى مواد مخدر از عرضه آن بيش
خطرناك اجتماعى مواجه هستيم. وى به بروز واقعه خطرناك طالق در نهاوند اشاره 
كرد و افزود: بيش از 90 درصد مواردى كه به دادگاه ها براى طالق مراجعه مى شود 
عامل اعتياد به مواد مخدر است، بنابراين فرهنگسازى براى برخورد ريشه اى و مؤثر 

با اين پديده ضرورى است. 
ــتان دادگاه هاى عمومى و انقالب اين شهرستان را به دليل قرار گرفتن در  دادس
مسير عبور استان هاى غربى به مركزى و همچنين وجود بيراهه هاى متعدد در بخش 
ــتان هاى پرخطر به واسطه وجود مواد مخدر ذكر كرد  خروجى و ورودى جزء شهرس
و بيان داشت: متأسفانه تغيير رويكرد مصرف مبتاليان از سنتى به صنعتى به عامل 
ــه و كراك را مى توان بدون  ــده زيرا ماده مخدر شيش خطرناكى در اجتماع تبديل ش
ــباب و آالتى مورد استفاده قرار داد كه اين يكى از عوامل تشديد مصرف در  هيچ اس

بين نسل جوان شده است.
ــت اعالم شد در هشت ماه گذشته تاكنون در نهاوند 221 كيلوگرم  در اين نشس
انواع مواد مخدر سنتى و صنعتى در نهاوند كشف شده كه در اين رابطه 180 نفر از 

قاچاقچيان مواد مخدر دستگير و تحويل مقامات قضايى شدند.

شناسايي و انهدام يك باند قاچاق سيگارت 
در همدان

ــتان همدان  ــام: مأموران پليس اطالعات و امنيت عمومي انتظامي اس همدان پي
پس از شناسايي محل دپوي كاالي قاچاق در يكي از مناطق همدان، 7 نفر متهم را 
دستگير و 687 هزار و 440 نخ انواع سيگارت خارجي قاچاق را كشف و ضبط كردند.

رئيس پليس اطالعات و امنيت عمومي انتظامي استان همدان در اين باره گفت: 
در پي اخبار و گزارشات واصله به اين پليس مبني بر اينكه فردي به نام "فريد- ق" 
اقدام به قاچاق و دپوي انواع كاالي قاچاق شامل مشروبات الكلي و سيگارت خارجي 
ــتان همدان مي نمايد كه اين موضوع به  ــتان كردستان به اس ــطح كالن از اس در س

صورت ويژه در دستور كار اين پليس قرار گرفت.
خرم روي افزود: پس از بررسي صحت و سقم موضوع توسط مأموران اين پليس، 
ــوس تحت مراقبت  ــبانه روزي به صورت نامحس ــي گاه فرد مذكور به صورت ش مخف
ــرار گرفت و پس از اطمينان از ورود يك محموله قاچاق به محل مورد نظر پس از  ق
ــه اكيپ از عوامل اين پليس به آدرس فوق اعزام و با  هماهنگي با مراجع قضايي س

رعايت تمامي موازين شرعي و قانوني وارد منزل مذكور شدند.

ايران دومين كشور آلوده به مين در جهان است
همدان پيام: مدير مركز پيشگيرى سازمان بهزيستى با بيان اينكه ايران دومين 
ــور آلوده جهان از نظر مين و مهمات عمل نكرده است، گفت: در سال گذشته  كش

چهارده نفر در اثر انفجار مين كشته و نود نفر مصدوم شده اند.  
ــزار نفر از  ــته 450 ه ــال گذش ــه با بيان اينكه در س ــنا، نفري ــه گزارش ايس ب
ــازمان  ــى از مين و مهمات عمل نكرده س ــگيرى از معلوليت ناش آموزش هاى پيش
ــتى برخوردار شدند، اظهار كرد: اين آموزش ها شامل گروه هاى هدفى است  بهزيس
ــائل قرار دارند كه متشكل از كودكان، كشاورزان و دامداران  كه در معرض اين مس
ــاه، كردستان و آذربايجان  ــت.  وى افزود: استان هاى خوزستان، ايالم، كرمانش اس

غربى استان هاى آلوده به مين كشور محسوب مى شوند.
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ــالمى در همدان  ــوراى اس همدان پيام: مانور نهمين دوره انتخابات مجلس ش
برگزار شد. 

 كى برنده شد؟!
مهر: جزئيات چهار سناريوى افزايش قيمت آب 

 حاال اگه براى ارزونى يا افزايش خدمات، يه سـناريو هم داشتن!
همدان پيام: دعواى دالل ها به همدان رسيد.

 دست بانك مركزى درد نكنه!
واحد مركزى خبر: كشف نخستين سياره قابل سكونت 

 قابل توجه بساز بفروش هاى محترم!
همدان پيام: تركمن استعفا داد.

 كار خيلى خوبى كرد!!
ــاعت كار مفيد در ايران، 2 ساعت در  ــان؛ مركز پژوهش هاى مجلس: س خراس

روز است.
 وقتـى مالك واسـه تعريف شـاغل بودن افراد، 1 سـاعت كار در 

هفته س، 2 سـاعت كار مفيد در روز، خيلى خيلى فوق العاده س!!
همدان پيام؛ حجازى: جايگاه مجلس را به مردم نشناسانده ايم.

 ايشاال اين بار!!
خبر آنالين: استقراض پردرآمدترين دولت در تاريخ ايران 

 خب البد اين همه درآمد، كفاف هزينه هاشونو نداده ديگه!
ــى بودجه 91 در  ــه و بودجه: احتمال بررس ــيون برنام ــاك؛ رييس كميس تابن

مجلس نهم 
 اينجورى پيش بريم، بودجه هر سال، دو سال بعد تصويب مى شه!

قدس: فساد اقتصادى، ارمغان عرضه سكه دولتى
 نفرمائيد رئيس بانك مركزى ناراحت ميشه ها!!

تهران امروز: نرخ تورم 10 درصد افزايش يافت.
 همه ش؟!

جام جم: چه كسانى پشت در بانك ها طال صيد مى كنند؟
 نگيد دالل ها كه ناراحت ميشيم!

حمايت:"پيشگيرى" همچنان در انتظار قانونمند شدن!
 به همين خيال باش!
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اقتصاد

طال و ارزبازتاب

خبر

نوع ارز
نرخ خريد

(ريال)
نرخ فروش 

(ريال)
 آزاددولتىآزاددولتى

14586182001463618250يورو
10930133501096513500دالر آمريكا
17124214001718421600پوند انگليس
10731135001076813600دالر كانادا

2921325029313300ريال عربستان
2980365029903750درهم امارات

6100000---سكه تمام بهار طرح قديم
52780005850000-5075000سكه تمام بهار طرح جديد

25428002830000-2445000سكه نيم بهار
12740001450000-1225000سكه ربع بهار
717600750000-690000يك گرمي

يك گرم طالي
551000--- ساخته نشده 18 عيار

ابراهيمي جهان  پايان خدمت احسان ا...  كارت 
كدملي  به  نظامعلي  فرزند   1347 متولد 
درجه  از  و  گرديده  مفقود   4051192083

اعتبار ساقط مي باشد.

فربد عزيزم 
روزي مثل خورشيد 
طاليي در زندگي ما 

طلوع كردي و آن روز 
بهترين روز من شد

عزيزم 
سيزدهمين بهار 
زندگيت مبارك

با تشكر ويژه از جناب آقاي نظرپور 
و معلمان زحمتكش مدرسه راهنمايي 

غير انتفاعي استادان نهاوند

فربد بيات 
شاگرد نمونه 
دوم راهنمايي

دانش آموز ممتاز
پسر عزيزم

آگهي مزايده 
در پرونده كالسـه2542/90/اج اجرايي طـي رأي صادره از 
شعبه شوراي حل اختالف همدان آقاي محمدحسين نعمتي 
محكومنـد به پرداخت مبلغ 50,000,000 ريال به عنوان اصل 
خواسته در حق آقاي حسين اطلسي پاك و مبلغ 2,500,000 
ريال به عنوان نيمعشـر دولتي لذا با توجه به اينكه محكوم 
عليه- عليهما- عليهم نسبت به برائت ذمه خويش اقدامي 
نكرده اند اين اجرا به درخواست محكوم له، لهما، لهم اقدام 
به توقيف اموالي به شـرح ذيل نموده كه در تاريخ 90/10/11 
سـاعت 10صبح اقدام به عمليات مزايـده جهت تأديه دين 
محكوم عليـه، عليهما، عليهم مي نمايد معهذا كسـاني كه 
تمايل به شركت در مزايده دارند مي توانند در مدت پنج روز 
قبل از روزي كه براي فروش معين شده است اموال مشروحه 
ذيـل را مالحظه نمايند ضمناً مزايده در دايره اجراي احكام 
مدني شـوراي حل اختالف همدان برگزار مي گردد. 1-بابت 
ارزش تلويزيـون 29 اينچ ال سـي دي با مـارك ال جي يك 
دسـتگاه به قيمـت 8,000,000 ريال 2-بابـت ارزش يخچال 
فريزر دو درب سـفيدرنگ با مارك اسـنوا يك دسـتگاه به 
قيمت 6,000,000 ريال 3-ضبط و پخش سه ديسك با دو عدد 
باندهاي مجاوربا مارك سامسـونگ يك دستگاه  به قيمت 
1,600,000 ريـال 4- كمد سـه تيكه  ام دي اف زير تلويزيوني 
مخصوص دكوراسيون يك سرويس به قيمت 5,000,000 ريال 
5- فرش 4×3 (12 متري) ماشـيني محصول شـركت فرش 
خاطـره كوير يزد 400 شـانه تراكم 1500 پروانه يك تخته به 
قيمت 2,800,000 ريال 6-فرش 3×2 شـش متري ماشـيني 
شـركت فرش خاطره كوير يزد 400 شانه تراكم 1500 پروانه 
يك تخته به قيمت 1,400,000 ريال 7-فرش ماشـيني 4×3 
با زمينه سـرمه اي و الكي 350 شـانه 12 متـري  دو تخته 

بـه قيمت فـي1,300,000 ريال و جمع مبلـغ 2,600,000 ريال 
8-مبل راحتي با پايه چوبي رويه مخمل 7 نفره با سـه عدد 
ميز عسـلي و جلومبلي يك دست به قيمت 2,500,000 ريال 
9-گاز سفيد رويه البي پنج شعله طرح فر با مارك ورنا  يك 
عدد  به قيمت 1,300,000 ريال 10-ماشـين لباسشـويي پنج 
كيلويي خشك كن و سفيد رنگ هاير  يك دستگاه به قيمت 
2,500,000 ريال 11-تلويزيون 21 اينج اسنوا يك دستگاه  به 
قيمت 1,300,000 ريال 12-كامپيوتر شـامل كيس و كي برد و 
اسـپيكر و مانيتور ال جي پنتيوم فركامل  يك دسـتگاه به 
قيمت 5,000,000 ريال 13-بخـاري گازي مدل 8000 با مارك 
اتور يك دسـتگاه به قيمت 700,000 ريـال 14-بخاري گازي 
مدل 12000 مشهد كار يك دستگاه به قيمت 1,000,000 ريال 
15-سـرويس چهل پارچه چيني محصول شركت آرميتال  
يك سرويس به قيمت 9,000,000 ريال 16-دستگاه ترد ميل 
دستي شـامل تپش قلب و سـرعت  يك دستگاه به قيمت 
3,000,000 ريـال جمع كل ارزش اموال مذكـور 53,700,000 
ريال مي باشد بديهي است برنده مزايده كسي تلقي مي گردد 
كه بيشترين قيمت پيشنهاد نمايد و مي بايست ده درصد في 
را في المجلـس و مابقي را ظرف مـدت يك ماه تأديه كند. م 
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آگهي مزايده 
در پرونده كالسـه1306/90 اجرايي طي راي صادره از شعبه 
11 دادگاه عمومي همدان دسـتور فروش خواهان ها بهروز و 
بهزاد نظـري عاطف خواندگان: مرتضي، ليـال، زينب، علي، 
زهـره، مصطفي فرزندان محمد نظـري و محمدعلي و علي 
نظري فرزندان اسـدا... و معصومه اسـدي، 6 دانگ به ارزش 

3,129,000,000 ريال ارزيابي گرديده اسـت  كه اين اجرا وفق 
مـواد 9 و 10 آيين نامـه قانوني افراز و فروش امالك مشـاع 
مصوب 1357 نسـبت به فروش آن  نمايد. ارزيابي يك قطعه 
بـاغ ميوه زار واقع در اراضـي دره مرادبيگ به عمل آمد، باغ 
مـورد نظر داراي سـند مالكيت به شـماره ثبتـي 5/1013 و 
مشاعي ده شعير مشاع به استثناء بهاء ثمن اعياني ده شعير 
مشـاع كه به بتول حسـني تعلق دارد از 40 شعير مشاع از 
96 شـعير ششـدانگ اعياني يك قطعه باغ ميوه زار در دره 
مرادبيگ اسـت كه شـماالً به ميوه زار پالك 1014 شـرقاً به 
رودخانه دره مرادبيگ، غرباً جـاده عمومي و جنوباً ميوه زار 
پالك 1013 فاصله جوي اشـتراكي محدود اسـت اين باغ در 
كنـار جاده عمومـي 4470 مترمربـع مسـاحت دارد داراي 
درختـان گيالس، آلبالو، سـيب ، گالبي، آلو، هلـو، و گردو با 
سنين مختلف تا حدود 25 ساله و يك اصله درخت گردوي 
كهنسـال بوده و از نظر خاك كيفيت خوبـي دارد و از جاده 
دسترسي مناسـب هم برخوردار مي باشد در وسط باغ يك 
باب سـاختمان باغي كوچك وجـود دارد اين باغ حدود 1/5 
كيلومتر از روسـتا فاصله و از باغ هاي مرغوب دره مرادبيگ 
به شمار مي رود.ارزش باغ مذكور با توجه به سند اشاره شد؛ 
مسـاحت، كيفيت، راه دسترسي، موقعيت و جميع جهات از 
قـرار مترمربـي 700,000 ريال (هفتصد هـزار) و كال به مبلغ 
3,129,000,000 ريـال (سـه ميليـارد و يكصد و بيسـت و نه 
ميليون ريال) برآورد مي شـود ضمناً برابر آيين نامه اجرايي 
قانـون جلوگيري از خرد شـدن اراضي كشـاورزي و ايجاد 
قطعات مناسب فني و اقتصادي مصوب 1385/11/21 مجمع 
تشـخيص مصلحت نظام باغ مذكور قابل تفكيك نمي باشد 
عمليـات اجرايي مزايده بـه تاريخ 1390/10/7 سـاعت 9 تا 
8/30 در محل اين اجرا برگزار مي گردد كسـاني كه مايل به 

شركت در مزايده هستند مي توانند پنج روز قبل از اين 
تاريـخ از ملك فوق الذكر بازديد نمايند بديهي اسـت برنده 
مزايده كسي تلقي مي گردد كه بيشترين قيمت را پيشنهاد 
نموده و 10 درصد آن را في المجلس و مابقي را ظرف يك ماه 
تأديه نمايد در غير اين صورت ده درصد واريز شـده به نفع 

دولت ضبط خواهد شد.
دادورز اجراي احكام مدني دادگستري همدان- زائري

آگهي مزايده (نوبت دوم)
در پرونده كالسه 321/90 اجرايي طي رأي صادره از شعبه 
4 محاكـم عمومي همـدان محكوم عليـه حميدرضا ترك 
محكومند بـه پرداخت مبلـغ 84,485,000 ريال محكوم 
به در حق محكوم له علي روشـني اكمل و نيم عشر دولتي 
و مبلـغ 4,224,250 ريـال لذا با توجه بـه اينكه محكوم 
عليه نسـبت به برائت ذمه خويش اقدامي نكرده اند اين 
اجرا به درخواسـت ثالث آقاي سيدجواد موسوي اقدام 
بـه توقيف 6 دانگ پالك ثبتـي 3404 فرعي از 9 اصلي 
خانـه مورد ثبت شـماره 33243 در بخش 1 همدان كه 
ملك با متراژ 116 مترمربع است واقع در همدان خيابان 
نايب احمـد پالك 387 كه به ميـزان 300,000,000 ريال 
ارزيابي شـده اسـت لذا اين اجرا به تاريخ 1390/10/11 
سـاعت 12 تا 11/30 اقدام به عمليات مزايده جهت تأديه 
ديـن محكوم لـه مي نمايد. ضمنًا مزايـده در واحد اجراي 
احكام مدني دادگسـتري همدان برگـزار مي گردد. ملك 
5 روز قبل از مزايده قابل بازديد مي باشـد. بديهي اسـت 
برنده مزايده كسـي تلقـي مي گردد كه بيشـترين قيمت 

پيشنهاد نمايد.
دادورز اجراي احكام مدني دادگستري همدان- زائري 

همدان پيام: با حضور جانشين فرمانده انصارالحسين(ع)، تني چند از 
مسئوالن دستگاه هاي اجرايي استان و مديريت شعب، معاونان و كاركنان 
بانك صادرات استان همدان از تنديس شهداي انقالب اسالمي (عروج) در 

محوطه ساختمان ادارات مركزي اين بانك رونمايي شد.
ــين(ع) همدان در اين مراسم  ــين فرمانده سپاه انصارالحس جانش
اظهار كرد: با ديدن اين تنديس نام و ياد شهدا زنده شده و الگويي در 

ذهن شكل مي گيرد كه از اين منظر ماندگار و اثرگذار است.
ــي به ويژه در  ــدي صديق گفت: پرده برداري از چنين تنديس مه
ايام ماه محرم و زماني كه ما شاهد هستيم تاريخ يك بار ديگر بيانگر 
ــت، بسيار مهم و شايان توجه است؛ چرا كه  سالگرد شهداي كربالس

در اين روزها امام حسين(ع) و يارانش حال و هواي ديگري دارند.
ــت ياد و نام شهدا در هر عرصه اي،  وي با تأكيد بر لزوم گراميداش
ــهيدان موجب انتقال  ــتن ياد و خاطره ش تصريح كرد: زنده نگه داش

نسل به نسل فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه مي شود.
جانشين فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) همدان افزود: ارج نهادن 
به نام و ياد شهداي كربال و اقدام بسيار مهمي كه آقا امام حسين(ع) 
ــورايي، احياي امر به معروف و نهي  به عنوان مصلح دين در قيام عاش

از منكر انجام داد، امري شگرف و وظيفه اي مهم است.
ــين(ع) مانع انحراف در دين  ــان كرد: اگر امام حس  وي خاطرنش
ــل انتقال نمي يافت و به ما  ــل به نس ــد دين ناب محمدي نس نمي ش
ــاس ما تكليف داريم ارزش هاي اين قيام و  ــيد كه بر اين اس نمي رس

پيام هاي شهداي كربال را حفظ كنيم تا محو و نابود نشود.
ــالمي ايران نيز به همين صورت  صديق عنوان كرد: در انقالب اس

در اين قرن اقدام مهمي صورت گرفت كه در تاريخ بي نظير بود؛ چرا 
كه در آن زمان همه دنيا عليه ما بودند و براي نابودي ما بسيج شده 
ــمن ايستادند و جلوي دشمن را  بودند اما عده اي محكم در برابر دش
گرفتند كه در اين زمينه نقش شهداي انقالب اسالمي بسيار برجسته 

و شايسته تقدير است. 
ــين(ع) همدان، از اقدام پسنديده  جانشين فرمانده سپاه انصارالحس
مديريت و بسيج بانك صادرات همدان تشكر و قدرداني نمود و اين اتفاق 
ــاعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت قابل توجه و مطلوب  مهم را در اش

ارزيابي كرد و نيز آن را الگويي براي ديگر نهادها و سازمان ها دانست.
همچنين ناظمي مدير شعب استان، اين اقدام بانك صادرات را در 
راستاي اجراي منويات مقام معظم رهبري مبني بر زنده نگه داشتن 

و برجسته نمودن ياد و نام شهداي واال مقام بيان كردند.
ــيج بانك صادرات  ــن تنديس كه به همت مديريت و پايگاه بس اي
ــهادت ساخته شده سه  ــتاي ترويج فرهنگ ايثار و ش همدان در راس
ــمان  ــمت آس ــر ارتفاع دارد و حاوي كبوتري در حال پرواز به س مت
است كه از دل قرآن عروج مي كند. در اين تنديس آبشار آبي به نماد 
ــهدا جاري است و سربندهاي معلق در آسمان با اسماء  جاودانگي ش

ائمه اطهار(ع) به نشانه عروج شهدا مي باشد.
ــا توجه به اينكه  ــتقرار تنديس مي توان گفت ب درباره جايگاه اس
ــاختمان ادارات مركزي بانك صادرات استان همدان پر ترددترين  س
مكان بانك محسوب مي شود و تمام كارهاي اداري بانكي مشتريان و 
پرسنل به نحوي به اين ساختمان ارتباط پيدا مي كند مي تواند محل 

مناسبي براي تنديس باشد.

گزارش ویژه

ــازمان نظام  ــاون برنامه ريزي س همدان پيام: مع
ــراي ايجاد حداكثر  ــي معدن ايران گفت: ب مهندس
ــزوده از محصوالت معدنى بايد زمينه توليد  ارزش اف
صنايع باالستي مواد معدني در استان همدان فراهم 

شود.
ــو با خبرنگار ما،  ــيدنعمت ا... حقيقي در گفتگ س
اظهار داشت: منابع طبيعى هر كشور همراه با نيروى 
ــعه اقتصادى آن است اما در  ــانى، زيربناى توس انس
ــتفاده از منابع و ذخاير مواد  ــن منابع طبيعى، اس بي
ــده و به عبارت ديگر  معدنى، منجر به كاهش آنها ش
تجديدپذير نيستند؛ لذا بكارگيرى بهترين شيوه هاى 
ــى به  ــى و رعايت اصول و قواعد فنى و مهندس علم
منظور افزايش بهره ورى منابع معدنى اهميت زيادى 
ــازمان نظام مهندسي معدن  ــتا س دارد. در اين راس
ــازمان وظيفه تفويض  ــران مبتني بر قانون اين س اي
ــان مرتبط با فعاليت هاي معدني اعم از  امور مهندس
ــاف، استخراج، فرآوري و كاني آرايي را بر عهده  اكتش
دارد. بنا بر اظهارات وي، اعمال نظارت فني در بخش 
ــت از منابع معدني كه  ــور و حفظ و صيان معدن كش
ــازمان نظام  ــت از وظايف مهم س ــر اس تجديدناپذي

مهندسي معدن است.
حقيقي كه در حكمي به سمت معاون برنامه ريزي 
ــي معدن ايران منصوب شده   ــازمان نظام مهندس س
ــربار در بخش معدن را  ــت، كاهش هزينه هاي س اس

ــمرد و افزود:  ــن اولويت هاي خود برش جزو مهمتري
بخش هاي معدن يكي از واحدهاي توليدي انرژي بر 
است و حذف يارانه حامل هاي انرژي روي قيمت تمام 
شده ماده معدني تأثير زيادي گذاشته است. وي ادامه 
ــازي ماشين آالت  داد: به همين منظور تجهيز و نوس
ــترين بهره برداري و كمترين مصرف انرژي و  با بيش
ــرداري مطابق با  ــالح طرح هاي بهره ب همچنين اص
آخرين تغييرات علم و تكنولوژي فعاليت هاي معدني 
در دستور كار قرار گرفته است و اميدواريم با بررسي 

كارشناسي مشكالت اين بخش رفع شود. 
معاون برنامه ريزي سازمان نظام مهندسي معدن 
ــتان همدان در سطح  ايران درباره جايگاه معادن اس
ــر 51 ميليارد تن ذخاير  ــور گفت: در حال حاض كش
ــور استخراج مي شود كه استان  معدني از معادن كش
ــوفه  ــدان يك ميليارد و 700 تن از ذخاير مكش هم
معدني معادل 5 درصد ذخاير استخراجي را برعهده 
ــأله است كه معادن همدان از  دارد و بيانگر اين مس

جايگاه ويژه اي در كشور برخوردارند.
ــدن فعال در  ــد: حدود 246 مع ــادآورد ش وي ي
ــاس آمار سازمان صنعت،  ــتان وجود دارد و براس اس
معدن و تجارت تا پايان سال گذشته استخراج واقعي 
در استان 6 ميليون و 300 هزار تن برآورد شده است 
كه از نظر تعداد و ميزان استخراج 3 درصد متوسط 

استخراج كشور را به خود اختصاص مي دهد. 

حقيقي اضافه كرد: با توجه به جمعيت و وسعت 
موجود، توانمندى استان همدان از متوسط كشوري 
خيلي باالتر است و بايد اقتصاد مبتني بر اكتشافات 

مواد معدني در استان افزايش يابد. 
ــزوده در محصوالت  ــان اينكه ارزش اف وي با بي
ــت، خاطرنشان كرد: براي ايجاد  معدني بسيار باالس
ــوالت معدنى بايد  ــزوده از محص ــر ارزش اف حداكث
ــواد معدني از جمله  ــتي م زمينه توليد صنايع باالس
ــي، آجرهاي  ــك، آجرهاي سيليس ــتال، اپتي كريس
نسوز آلومينيومي سيليكاتر، توليد اتصال منيزيم از 
دولوميت، توليد انواع سراميك و كاشي هاي صنعتي 

و تزييني را در استان فراهم كنيم.
ــتان  ــي معدن اس ــازمان نظام مهندس رئيس س
ــتي مواد  ــرد: ايجاد صنايع باالدس ــدان تأكيد ك هم
ــت  معدني و ديگر اهداف مورد نظر امكان پذير نيس
ــان مجرب اين  مگر اينكه بتوانيم از نظرات كارشناس
ــه وجود نيروهاي  ــتفاده كنيم و با توجه ب بخش اس
ــتان در  ــالق در درون و خارج از اس ــص و خ متخص
آينده اي نه چندان دور شاهد شكوفايي بخش معدني 

در اقتصاد خواهيم بود.
ــت: وجود زيرساخت هاي توسعه  وي اظهار داش
ــهرك هاي صنعتي و  ــتان همچون ش صنايع در اس
همچنين وضعيت ژئوپلتيك استان كه به عنوان يك 
ــورهاي همسايه مثل عراق و  كريدور ارتباطي با كش

تركيه عمل مي كند نويدبخش گسترش فعاليت هاي 
معدني است.

ــرد: در صورتي كه  ــه ك ــي در پايان اضاف حقيق
ــئوالن عالي استان اهتمام بيشتري در خصوص  مس
ــتان  ــت از معدن و ايجاد صنايع معدني در اس حماي
ــابق حمايت هاي خود را  ــته باشند و همانند س داش
ــم انداز بسيار خوبي در بخش استان  ادامه دهند چش

متصور خواهيم بود.

معاون برنامه ريزي سازمان نظام مهندسي معدن ايران:

زمينه توليد صنايع باالدستي معدني در همدان فراهم شود

در محوطه ساختمان ادارات مركزي بانك صادرات همدان صورت گرفت؛

رونمايي از تنديس شهداي انقالب اسالمي (عروج) 

دريافت ماليات پنهان 
از سپرده هاى بانكى

همدان پيام: برنامه توسعه چهارم گامي  بود به سوى اجراى سياست پولى بر پايه 
تجربيات حاصل از اجراى قانون برنامه توسعه سوم.

ــوم، راه براى اصالح پولى و  ــايه موفقيت هاى به دست آمده در برنامه س در س
ــد. ماده 10 قانون برنامه چهارم به صراحت به تداوم  بانكى در برنامه چهارم باز ش
ــت ها و دادن اجازه عمل به بانك ها در استفاده بيشتر از منابع خود در قالب  سياس
ــازوكار هزينه فايده مي پرداخت. ماده 10 در سه  ــده و بر اساس س عقود تعريف ش
ــت هاى تكليفى و تعيين نرخ هاى سود حداقل حمايتى پايان داده و  بند به سياس
اعالم كرد در صورتى كه دولت به دنبال حمايت از بخش خاصى باشد، بايد در قالب 

بودجه منابع مورد نياز آن را در قالب وجوه اداره شده در نظر بگيرد.
ــارم و افزايش درآمدهاى نفتى،  ــال اول برنامه چه به دنبال تغيير دولت در س
رويكرد دولت نسبت به سياست پولى و مخصوصاً استفاده از درآمدهاى نفتى تغيير 
كرد و مداخالت دولت و مجلس در تعيين نرخ هاى وام دهى افزايش يافت. در سال 
1384، مجلس قانون چگونگى تعيين نرخ سود (قانون منطقى كردن نرخ سود) را 
تصويب كرد و چون دولت با مجلس هم رأى بود، به دليل باالبودن نرخ تورم شرايط 

سختى به وجود آمد كه نتيجه آن نرخ رشد پايين بوده است.
به گزارش خبرآنالين، در اين دوره با وجود اين كه عقود مبادله اى مبناست اما 
نرخ سود مشاركتى هم خيلى باالتر از نرخ سود عقود مبادله اى نيست. در واقع به 
غير از سال هاى 1363 و 1364 كه به دليل شرايط جنگى و كنترل شديد قيمت، 

تورم كنترل شده، دائماً از سپرده گذاران ماليات دريافت مي شود.
ــود تسهيالت از سپرده گذاران ماليات گرفته   يعنى به دليل منفى بودن نرخ س
ــرد. اين روند در  ــرمايه گذاران قرار مي  گي ــا نرخ پايين تر در اختيار س ــود و ب مى ش

سال هاى بعد نيز ادامه پيدا مي كند. 
عمًال تا برنامه سوم سياست هاى پولى تغيير خاصى نكرده است. در برنامه سوم 
ــاهد برخى نرخ هاى حقيقى مثبت، هرچند ضعيف  ــود، ش كه تورم كنترل مى ش
ــلطه مالى نتايج را به همان نتايج  ــتيم. اما ادامه سياست هاى تكليفى و س هس
ــورم، نرخ هاى حقيقى، منفى  ــه نحوى كه با افزايش نرخ ت ــى برمي گرداند ب قبل

مي  شوند. 
ــتيم كه مجدداً و به طور جدى بحث اصالح  ــرايطى هس در حال حاضر در ش
ــلطه مالى در دوران اجراى برنامه  ــتن س ــت پولى و كاس نرخ ها، مؤثركردن سياس
ــت. بنابراين با وجود پرداخت هزينه هاى بسيار، مجدداً به  پنجم توسعه مطرح اس

پيام برنامه هاى سوم و چهارم بازمي گرديم.
ــوم سهم 40 درصدى مشاركت مدنى نشان مي دهد كه در  تا آستانه برنامه س
عقود مشاركتى اين عقد حرف اول را مي  زند. در مورد عقود مبادله اى نيز، سهم 77 

درصدى فروش اقساطى نشان دهنده اين است كه اين عقد حرف اول را مى زند.
ــهم پايين عقود مشاركتى و سهم باالى  ــوم س با توجه به اين كه طى برنامه س
ــان  ــند نش عقود مبادله اى كه در انتهاى برنامه به ترتيب به 21 و79 درصد مي  رس
ــا عقود مبادله اى به مراتب راحت تر  ــت كه براى بانك ها كاركردن ب دهنده اين اس

از عقود مشاركتى است چون تعيين نرخ سود حداقل، كار بسيار مشكلى است. 
ــود و مداخالت دولت، اين  ــايه قانون منطقى كردن نرخ س در حالى كه در س
ــهم ها در طول برنامه چهارم وارونه شده و اعداد جابه جا مي شوند به نحوى كه  س
ــهم  ــهم عقود مبادله اى در انتهاى برنامه چهارم به 20 درصد كاهش يافته و س س

عقود مشاركتى به 80 درصد افزايش مي  يابد.
ــال ابتدايى برنامه چهارم توسعه، سهم عقود مبادله اى از تغيير در  طى چهار س
مانده تسهيالت اعطايى بانك ها و مؤسسات اعتبارى غيربانكى به بخش غيردولتى 

همواره بيشتر از سهم عقود مشاركتى بوده است. 
ــال 1385 و  ــود در س ــون منطقى كردن نرخ س ــت با تصويب قان ــن وضعي اي
جهت گيرى مشابه دولت از آغاز برنامه چهارم، سبب شد تا از سال 1386 به بعد، 
ــهيالت نسبتاً  ــود تس ــاركتى و با نرخ هاى س عمده منابع بانكى در قالب عقود مش

آزادتر جريان پيدا كند. 
ــاركتى از تغيير در مانده تسهيالت اعطايى از سهم  ــهم عقود مش در نتيجه، س
ــى گرفته و به 79/9 درصد در سال 1388 رسيد. دليل اصلى  عقود مبادله اى پيش
ــطح 12 درصد در طول سال هاى  ــود عقود مبادله اى در س اين امر تثبيت نرخ س
ــوق يافتن شبكه بانكى كشور به سمت  ــد كه منجر به س 1386 تا 1388 مى باش

اجراى عقود مشاركتى بوده است. 
گفتنى است كه تصويب قانون منطقى كردن نرخ سود تسهيالت بانكى در سال 

1385 نيز در وقوع چنين پديده اى مؤثر است.

همدان 349 تن سفال به عراق و بلغارستان صادر كرد
همدان پيام: سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان از صادرات دو ميليون و 168 هزار و 391 دالرى 

اقالم صنايع دستى اين استان در آبان ماه سال جاري خبر داد.
محمدمهدي فرشچي موحد افزود: دو ميليون و 136 هزار و 391 دالر از اين محصوالت از طريق گمرك همدان و به 
صورت رسمى به ساير كشورها صادر شده است. وى با بيان اين كه سفال در صدر جدول صادرات صنايع دستى همدان 

قرار دارد، تصريح كرد: 349 تن سفال همدان در آبان ماه سال جاري به عراق و بلغارستان صادر شده است.
به گزارش ايسنا، فرشچي موحد خاطرنشان كرد: مجموع صادرات رسمى و غير رسمى صنايع دستى همدان در آبان ماه 
سال گذشته سه ميليون و 564 هزار و 540 دالر بوده است. وي اضافه كرد: صادرات صنايع دستى اين استان در آبان ماه 

سال جاري در مقايسه با سال گذشته 39 درصد كاهش يافته است.

كليات اليحه بودجه 91 در هيأت دولت تصويب شد
ــه مجلس از تصويب كليات اليحه بودجه سال آينده كل كشور در جلسه هيأت دولت  همدان پيام: عضو هيأت رئيس

خبر داد.
ــاره به تقديم نكردن اليحه بودجه سال 91 در  ــبحانى نيا در گفت وگو با فارس، با اش ــالم حسين س حجت االس
ــه  ــه بودجه را به مجلس ارائه دهد؛ لذا هيأت رئيس ــزود: اميدواريم دولت در ماه جارى اليح ــى اف ــد قانون موع
ــود كه بودجه زودتر به  ــه ضمن رايزنى با دولت  و معاونت برنامه ريزى رئيس جمهور، تالش ش ــم مقرر كرد ك ه

مجلس تقديم شود.
ــه تصويب كرده و تبصره ها و مواد اليحه نيز در  ــال 91 را در اين جلس وي تأكيد كرد: دولت كليات اليحه بودجه س

جلسات آينده بررسى و بودجه سال آينده كل كشور در دولت نهايى مى  شود.

ديوان محاسبات كشور "كسرى بودجه" دولت را تأييد كرد
ــبات كشور، ”كسرى بودجه“ دولت در سال جارى را تأييد كرد و  همدان پيام: معاون حقوقى و پارلمانى ديوان محاس

گفت: پيش بينى مى شود در 6 ماه دوم سال هم متأسفانه كسرى بودجه وجود داشته باشد. 
حميد تيمورى با اشاره به آمادگى اين ديوان براى ارائه گزارش تفريغ بودجه افزود: ديوان در تالش است كه گزارش 
تفريغ بودجه 6 ماه اول سال جارى را تا اوايل دى ماه سال جارى و قبل از تقديم اليحه بودجه سال آينده كل كشور به 
مجلس تقديم كند. وى در گفت وگو با فارس افزود: دولت بر اساس قانون بايد 15 آذرماه جارى اليحه بودجه سال آينده 

را به مجلس تقديم مى كرد كه اين كار را نتوانست انجام دهد.
ــته و  ــرى بودجه داش ــال جارى كس ــبات، دولت در 6 ماه ابتداى س  به گفته معاون حقوقى و پارلمانى ديوان محاس

پيش بينى مى شود كه در 6 ماه دوم سال هم متأسفانه كسرى بودجه وجود داشته باشد.

تخصيص 20 درصد موجودى 
صندوق توسعه ملى به 
سرمايه گذارى خارجى

ــادى و دارايى گفت:20  ــا: وزير امور اقتص ايرن
ــعه ملى براى  ــودى صندوق توس ــد از موج درص
مشاركت سرمايه گذارى خارجى تخصيص مى يابد. 
سيدشمس الدين حسينى، موجودى فعلى صندوق 
توسعه ملى را 27 ميليارد دالر اعالم كرد و گفت: 
از اين رقم حدود 5 ميليارد و400 ميليون دالر به 

سرمايه گذارى خارجى اختصاص مى يابد.

سهم 63 درصدى صنايع 
كوچك در اشتغال صنعتى

ــازمان صنايع كوچك و  ــر: مديرعامل س مه
شهرك هاى صنعتى ايران گفت: صنايع كوچك 
93درصد از كل صنايع كشور را به خود اختصاص 
داده است كه بيش از 63 درصد اشتغال صنعتى 
ــور را شامل مى شود. به گفته فخرا... مواليى  كش
ــور را بنگاه هاى  ــش از 93 درصد صنايع كش بي
كوچك و متوسط تشكيل مى دهند كه بيش از 

63 درصد اشتغال كشور را دربر مى گيرد.

خواستار آزاد سازي نرخ 
فرآورده هاي لبني هستيم

ــه  ــس اتحادي ــداد رئي ــد علي ــنا: مجي ايس
ــت: در حالي كه مجوز  ــاي لبني گف فرآورده ه
ــال جاري در دو  ــت لبنيات در س افزايش قيم
ــت، قيمت شيرخام  مقطع، 18 درصد بوده اس
از ابتداي سال جاري بيش از 50 درصد افزايش 
ــازمان  يافته كه در اين ميان صنايع لبني از س
ــازي نرخ فرآورده هاي لبني را  حمايت، آزاد س

خواستار شده اند. 

ايجاد 2/7 ميليون واحد 
مسكونى در كشور

ــازى گفت: با اجراى  مهر: وزير راه و شهرس
طرح مسكن مهر در سال هاى 89 و 90 افزون 
بر 2 ميليون و 700 هزار واحد مسكونى (طرح 
ــتاهاى كشور  ــكن مهر) در شهرها و روس مس
ــزاد تصريح كرد: با  ــود. على نيك احداث مى ش
ــون مترمربع  ــن پروژه ها 270 ميلي ــاح اي افتت

ساخت و ساز در كشور ايجاد مى شود.

انجام 70 درصد مقدمات 
تأسيس بانك اصناف

ــوراي اصناف كشور با اعالم  ايسنا: رئيس ش
ــيس بانك  ــه 70 درصد مقدمات اوليه تأس اينك
ــت، گفت: تاكنون موفق  ــده اس اصناف فراهم ش
شده ايم حدود 70 درصد از ابزارها و مقدمات اوليه 

الزم براي تأسيس بانك اصناف را فراهم كنيم.

حداكثر قيمت هر ليتر 
بنزين  850 تومان نه بيشتر

ــت بنزين در دومين  همدان پيام: افزايش قيم
ــا به هزار  ــون هدفمندى يارانه ه ــال اجراي قان س
تومان براي هر ليتر از دو جهت خالف قانون است. 
در حالي كه طبق قانون هدفمندى يارانه ها بايد 
ــازي قيمت هاي انواع سوخت بعد از گذشت  آزادس
ــال صورت گيرد، برخي گمانه زني ها حاكي  پنج س
ــري هزار تومان از  ــش قيمت بنزين به ليت از افزاي

ابتداي سال آينده است. اين در حالي است كه به 
ــيد عماد حسيني، عضو كميسيون انرژي  گفته س
ــالمي، افزايش قيمت بنزين به  مجلس شوراي اس
ليتري 400 تومان براي هر ليتر در ابتداي اجراي 
قانون هدفمند كردن يارانه ها نيز خالف قانون بود، 
ــوخت بايد طي پنج  ــرا كه افزايش نرخ انواع س چ

سال و به تدريج انجام شود. 
ــت هر ليتر  ــن در حالي افزايش قيم  همچني
ــت كه طبق قانون  بنزين به هزار تومان مطرح اس
ــوخت پنج  هدفمندى يارانه ها بايد قيمت انواع س

ــد.  درصد پايين تر از قيمت فوب خليج فارس باش
در حال حاضر قيمت بنزين سوپر در خليج فارس 
ــر ارزش افزوده، عوارض  ــاب ماليات ب بدون احتس
ــر ليتر معادل 737  ــه حمل و نقل براي ه و هزين
ــنا، از سوي ديگر به  ــت.  به گزارش ايس تومان اس
گفته معاون وزير نفت در امور پااليشي، نرخ توليد 
هر ليتر بنزين معمولي در پااليشگاه هاي داخلي با 
احتساب قيمت 95 درصد فوب خليج فارس براي 
خوراك نفت پااليشگاه ها، بدون احتساب ماليات بر 
ارزش افزوده، عوارض و هزينه حمل و نقل حدود 

ــازي  ــي در صورت آزادس ــت. حت 700 تومان اس
قيمت بنزين، اين فرآورده بايد پنج درصد پايين تر 
ــارس يعني با قيمت 850  ــت فوب خليج ف از قيم
ــود، نه هزار تومان.  ــان براي هر ليتر عرضه ش توم
يادآور مي شود كه طبق قانون هدفمندى يارانه ها 
قيمت انواع سوخت بايد طي پنج سال و به تدريج 
افزايش يابد. اين در حالي است كه از اجراي قانون 
هدفمندى يارانه ها تنها يك سال مي گذرد و دولت 
ــوخت چهار سال ديگر  براي آزاد سازي قيمت س

فرصت دارد. 



C M

1111 سه شنبه
22 آذر ماه1390
شماره 1390

پيام 
 The Message Of                 مادستان    تاريخ ،  تمدن و فرهنگ 

 Madestan's 
                   History & Civilization & Culture

سه شنبه
22 آذر ماه1390
varzesh@hamedanpayam.comشماره 1390

ورزش

يادداشت

خبر

روى خط روابط عمومى

 تلـه كابيـن گنجنامـه بـا اقتدار  �
نيـروى زمينى ارتش را با شكسـت 

بدرقه كرد

ليگ ووشوى بانوان
 يك برد و يك باخت حاصل 

كار ووشوكاران استان
ــابقات ليگ ووشوى بانوان  همدان پيام: مس
ــم هيأت  ــور 6 تي ــور با حض ــاالن كش بزرگس
ووشوى كرمانشاه، گاز مازندران، هيأت ووشوى 
مركزى، هيأت ووشوى همدان، هيأت ووشوى 
ــميرم  ــم اداره ورزش و جوانان س ــران و تي ته
ــورت دوره اى رفت و  ــور متمركز و به ص به ط
ــت در تهران برگزار شد كه تيم ووشوى  برگش
ــوى استان  هيأت همدان ابتدا 1-9 مقابل ووش
ــيد اما در مسابقه دوم در  مركزي به برتري رس
مصاف با اداره ورزش و جوانان سميرم2-8 تن 

به شكست داد.
ــه اول و دوم اين رقابت ها اعالم  نتايج هفت

شد.
 هفته اول دور رفت �

هيأت كرمانشاه 1...................... گاز مازندران 9
هيأت مركزى1..........................هيأت همدان 9
هيأت تهران 3.............. ورزش و جوانان سميرم 7

 هفته دوم دور رفت �
هيأت مركزى 1..........................گاز مازندران 9
هيأت تهران 9........................هيأت كرمانشاه 1    
ورزش و جوانان سميرم 8.............هيأت همدان 2
ــه دوم اين  ــان هفت ــب در پاي ــن ترتي بدي
رقابت ها تيم گاز مازندران با 6 امتياز و تفاضل 
ــتاد، اداره ورزش و جوانان  ــدر ايس 16+  در ص
ــل 10+ در جايگاه  ــميرم با 6 امتياز و تفاض س
دوم قرار گرفت، هيأت ووشوى تهران 3 امتياز 
ــد و همدان با 3 امتياز و  ــوم ش و تفاضل 4+ س
ــتاد و تيم هاى  تفاضل 2+ در رديف چهارم ايس
هيأت ووشوى مركزى و كرمانشاه بدون امتياز 
ــابه 16- مشتركا در رديف پنجم  و تفاضل مش

قرار گرفتند.

بازگشت سعيد گودرزى
 به تيم تله كابين همدان

ــنبه تيم  ــروز دوش ــر دي ــام: عص همدان پي
ــراى نيروى  ــه همدان پذي ــن گنجنام تله كابي

زمينى ارتش بود.
ــم همدانى با  ــه تي ــت ك ــى اس در حال
ــودرزى،  ــى، گ ــار خارج ــتفاده از دو ي اس
ــده  جوكار و دباغى داراى قدرت زيادى ش
ــك تيم مدعى  ــون به عنوان ي ــت و اكن اس
ــاب باز كرد  ــود مى توان روى آنها حس صع
اما اختالفات گودرزى پدر با صابريون طى 
ــد تا گودرزى  ــته سبب ش هفته هاى گذش

استعفا دهد.
ــرق كرده و در حالى  ــا اكنون اوضاع ف  ام
ــرار بود صادق گودرزى از اين تيم برود  كه ق
ــتانى گودرزى  ــئوالن اس ــا ميانجيگرى مس ب
ــد و شب گذشته براي  در همدان ماندنى ش
ــك رفت، گودرزى پدر هم  تله كابين روي تش
ــرش براى  به همدان آمد و در كوچينگ پس

ــد. ــتين بار پس از مدت ها وارد عمل ش نخس

دو هاكى باز همدانى 
به اردوى تيم ملى دعوت شدند

همدان پيام: دو هاكى باز همدانى به اردوى 
تيم ملى چمنى دعوت شدند.

ــه اردوي تداركاتي هاكي  ــن مرحل چهارمي
چمني از چهارشنبه هفته جاري در كرمانشاه 

برگزار مي شود.
ــده به اين اردوى  33 ورزشكار دعوت ش
ــود را زير نظر  ــات خ ــه اى تمرين ــك هفت ي
ــفنديار صفايي براى حضوري شايسته در  اس
ــابقات قهرماني زير 21 سال آسيا برگزار  مس

مى كنند.
اسامي 33 ورزشكار دعوت شده به اين اردو 
ــامى دعوت شده نام  ــد كه در بين اس اعالم ش
مسعود مرآتي و ميالد كرامتى از همدان ديده 

مى شود.

داوران همداني 
در آبادان سوت زدند

ــوب  ــته 3 داور خ ــام: روز گذش همدان پي
همداني در يكي از رقابت هاي ليگ دسته دوم 

در آبادان قضاوت كردند.
ــي داور جوان همداني به همراه  داوود مهراب
ــان ديگر  ــي و بهروز عالمي ــا رحيم حميدرض
ــادان ديدار  ــته در آب ــتان روز گذش داوران اس
ــترش فوالد  ــت نوين آبادان و گس تيم هاي نف

سهند تبريز را قضاوت كردند.

40 كشتى گير به اردوى  تيم ملي كشتى آزاد جوانان دعوت شدند
ميرزايي تنها نماينده استان در تيم ملي

همدان  پيام: مرحله دوم اردوى تيم ملي كشتى آزاد جوانان از 29 آذرماه با دعوت از 40 كشتى گير آغاز مى شود.
مرحله دوم اردوى تيم ملي كشتى آزاد جوانان به منظور شركت در رقابت هاى آسيايى و جهانى سال آينده از 29 
آذرماه با دعوت از 40 كشتي گير در خانه كشتى شماره 2 آغاز مى شود. در بين 40 كشتي گير دعوت شده به اردو تنها 
ــتي گير از استان همدان به چشم مي خورد كه اين براي استاني كشتي خيزى چون همدان زيبنده نيست  نام يك كش
ــئوالن فكري براي كشتي استان داشته باشند. مهران ميرزايي كشتي گير 96 كيلويي اسدآبادي تنها  ــت مس و بهتر اس
نماينده استان در اين اردوست.  تيم ملي كشتى آزاد جوانان سال آينده به ترتيب در رقابت هاى آسيايى قزاقستان، جام 

جهانى چين و جهانى تايلند شركت مى كند.

از پاس بيش از اين انتظار است 
ــت 10 هفته از رقابت ها هنوز  همدان پيام: تيم فوتبال پاس همدان پس از گذش
ــان دهد و هواداران به آينده اين تيم با نگراني و  ــته چهره واقعي خود را نش نتوانس
ــابقه آسيايي دارد و از اين تيم  ــت و س ترديد نگاه مي كنند. پاس يك تيم بزرگ اس
بزرگ انتظار مي رود كه همچون بزرگان ظاهر شود. تمام تيم ها مقابل پاس با انگيزه 

ظاهر مي شوند.
پاس در 10 بازي گذشته هيچ نشاني از پاس واقعي ندارد و كادر فني تيم هنوز 
ــف و پرانتقاد پاس در  ــازد. بازي هاي ضعي ــن تيم يك تيم مدعي بس ــته از اي نتوانس
ديدارهاي خانگي حوصله هواداران را سر برده و آنها به حدي عصباني شدند كه حتي 
با شعارهايي اعتراض خود را به گوش كمالوند و همكارانش مي رسانند. اين نوع بازي 

كردن و اعتراض باعث شده كه زنگ خطر براي اين تيم به صدا درآيد.
ــه جايگاه پاس مطالبي بيان  ــفانه بعضي از اعضاى كادر فني بدون توجه ب متأس
ــود چه  ــود. اينكه گفته ش ــد كه باعث كدورت هواداران و عالقه مندان مي ش مي كنن
ــاگران همدانى از كرمانشاهي ها ياد بگيرند،  ــي پاس را به همدان آورده يا تماش كس
حرف حسابگرانه اي نيست. كادر فني با اين تيم قرارداد دارد و بايد در حد توان خود 
براي صعود پاس به ليگ برتر تالش كند و در خصوص ناكامي ها پاسخ دهد. به هيچ 
ــال يافت و كادر فني اجازه  ــس ربطي ندارد كه پاس چرا و چگونه به همدان انتق ك
ورود به مباحث كالن را ندارد. كادر فني بايد بداند كه تماشاگر همداني آنقدر فهيم 
است كه پس از گذشت ساليان دراز هنوز قدردان بيژن ذوالفقار نسب كه باعث صعود 
همدان به ليگ دسته اول قدس شد، هستند و هميشه از آن به نيكي ياد مي كنند. 
ــه كرد كه مزد زحمات كمالوند را در  ــاگران ما را با كرمانشاهى ها مقايس نبايد تماش
صعود به ليگ برتر با شعارهاي آنچناني دادند! مردم همدان آنقدر فهيم هستند كه 
ــخيص دهند و مى دانند كه چه كساني خوب كار مي كنند و  با  ــره را از ناسره تش س
وجود بازي هاي انتقادآميز هنوز تماشاگران و مردم همدان به اين تيم عشق مي ورزند 
و تا دقيقه 90 پاس را تشويق مي كنند. تمام نابساماني ها در دل باشگاه نهفته است. 
كانون هواداران عمًال تعطيل شده و ليدرهاي باشگاه خود در رأس معترضان هستند. 
ــاماني ها از دل باشگاه سرچشمه  ــفانه باشگاه مديريت خوبي ندارد و اين نابس متأس
مي گيرد.  كادر فني و تيم پاس بين خود و تماشاگران ديوار مي كشند. تمرين در 15 
ــاگران، سود نبردن از بازيكنان بومي و ارتباط  ــمان تماش هزار نفري و به دور از چش
برقرار نكردن عاطفي با تماشاگران باعث دوري هواداران از تيم شده است. اميدواريم 

فاصله ها برداشته شود و پاس با حمايت تماشاگران دوباره اوج بگيرد.

ــه يازدهم ليگ  ــاي هفت ــام: رقابت ه همدان پي
ــور جام آزادگان روز  دسته دوم باشگاه هاي كش
ــته با انجام چند بازي در شهرهاي مختلف  گذش
ــد كه در يكي از اين ديدارها پاس نوين  دنبال ش

همدان ميهمان تيم شهرداري دزفول بود.
ــه با يك بازي كمتر  ــم فوتبال پاس نوين ك تي
ــت براي تداوم و استحكام  ــين ليگ اس صدرنش
ــهرداري  ــود در دزفول به مصاف ش ــگاه خ جاي
ــي ها در اين بازي در صدد  ــهر رفت. پاس اين ش
ــب كنند و براي رسيدن  بودند امتياز كامل را كس
ــازي فوتبالي  ــان ابتداي ب ــدف خود از هم به ه
ــتند. پاس نوين كه در  ــي به نمايش گذاش تهاجم
ــي را به دليل محروميت  ميانه ميدان آرمين طالي
ــت براي گرفتن نبض ميانه ميدان  در اختيار نداش
ــدي و معصومي را در  ــو، كاظمي، احم خدابنده ل

كمربند مياني قرار داد.
ــبي  ــم كه در باالي جدول جايگاه مناس دو تي
ــتند  ــب 3 امتياز بازي برنامه داش دارند براي كس
ــي يكديگر  ــه ارزياب ــازي را ب ــه ب ــق اولي و دقاي
ــهرداري با سود بردن از مزاياي  پرداختند. تيم ش
ــترده اي براي زدن گل داشت  ميزباني تالش گس
ــي ها نيز هر چند به دنبال بسته نگه داشتن  و پاس
دروازه بودند اما نيم نگاهي نيز به دروازه حريف 
داشتند. تفكرات رضا طاليي سرمربي پاس نوين 
ــا ارائه يك  ــي ها ب ــه اول نتيجه داد و پاس در نيم
فوتبال برتر به خواسته خود رسيدند. در اين نيمه 
ــد و تا آستانه ثبت  ــاز ش پاس نوين بارها خطرس
گل پيش رفت اما كم دقتي محبي و احمدي مانع 

ــي  ــد. پاس كه برتري محسوس از نتيجه گيري ش
ــت و در خانه شهرداري يكه تازي  بر بازي داش
ــته خود  ــرانجام در دقيقه 22 به خواس مي كرد س

رسيد.
ــد و تيز پاس  ــوري مهاجم تن علي اصغر عاش
ــوپ از غفلت مدافعان  ــن به دنبال دريافت ت نوي
ــل دروازه  ــتفاده را برد و قف ــف نهايت اس حري
ــن گل تيم  ــس از اي ــرد. پ ــاز ك ــهرداري را ب ش
شهرداري به خود آمد و حمالتي را روي دروازه 
پاسي ها تدارك ديد كه پاسي ها با انسجام در خط 
دفاعي بازي را به كنترل خود درآوردند و چندين 
فرصت را نيز بدست آوردند كه نتوانستند از آنها 
ــت با همان  ــرانجام نيمه نخس بهره اي ببرند و س
تك گل عاشوري به سود پاسي ها به پايان رسيد.
ــراي زدن گل  ــه دوم دو تيم ب ــروع نيم با ش
ــهرداري كه در خانه  ــتند. ش قدم به ميدان گذاش
چيزي براي از دست دادن نداشت بي محابا حمله 
مي كرد و پاس نويني ها نيز با كنترل بازي بدنبال 

استفاده از ضد حمالت بودند. 
ــال برتر خود را ادامه  ــه دوم پاس فوتب در نيم
ــود. بازيكنان  ــر ميدان ب ــان تيم برت داد و همچن
ــط دفاعي حمالت  ــتن روزنه هاي خ پاس با بس
ــه داري را روي دروازه حريف تدارك ديدند  دامن
ــرانجام در دقيقه 75 به گل دوم خود دست  و س
ــازه وارد پاس  ــد ميرزايي، مهاجم ت ــد. حام يافتن
ــت و دومين گل  ــت گل زني قرار گرف در موقعي
ــاند. پس از اين گل تيم  پاس نوين را به ثمر رس
شهرداري كه چيزي براي از دست دادن نداشت 

ــدت حمالت خود افزود و سعي كرد تا به  بر ش
گل دست يابد. تيم پاس نيز پس از زدن گل دوم 
ــعي نمود تا با حفظ توپ  ــيني كرد و س عقب نش
ــرعت بازي كنترل مسابقه را در  ــتن از س و كاس
دست داشته باشد. عقب نشيني پاس نوين عاقبت 
ــراي زدن گل و  ــف كه ب ــتش داد و حري كار دس
ــد در دقيقه  كاهش فاصله تالش مي كرد موفق ش
ــين كليم  ــخ دهد. حس ــي از گل ها را پاس 81 يك
ــود. در دقايق  ــهرداري دزفول ب زننده تك گل ش
ــت و در  باقي مانده توپي از خط دروازه ها نگذش
ــاس نوين دو بر يك در خانه حريف به  نهايت پ
ــت يافت. در اين بازي  ــيرين دس يك پيروزي ش
ــل قبولي ارائه دادند  ــاگردان طاليي فوتبال قاب ش
و نشان دادند كه شخصيت صدرنشيني را دارند. 
ــخت ترين بازي هاي پاس  ــازي يكي از س اين ب
ــب 3 امتياز شيرين وضعيت اين  نوين بود و كس

تيم را در صدر جدول استحكام بخشيد.
ــترش  ــين گس ــاير بازي ها تيم صدرنش در س
ــت داد و از 1-3  ــادان تن به شكس ــوالد در آب ف
ــان نيز كه  ــد. پيام خراس ــوب نفت نوين ش مغل
ــروعي توفاني  ــته است ش دوباره به ليگ بازگش
داشت و در برازجان پرسپوليس اين شهر را 2-3 
شكست داد. دو تيم نفت اميديه و داتيس لرستان 

نيز به تساوي 2-2 رضايت دادند.
ــده تيم فوتبال  ــت آم با توجه به نتايج به دس
ــهند  ــترش فوالد س ــت گس پاس نوين از شكس
ــود را برد و به تنهايي در صدر جدول  نهايت س

رده بندي قرار گرفت.

در ليگ دسته دوم كشور 

پاس نوين با شكست شهرداري دزفول به صدر جدول صعود كرد
* شهرداري دزفول يك
گل: حسين كليم (85)
* پاس نوين همدان 2

گل: آرش محبي (22) و حامد ميرزايي (75)
داوران: اميد سعيدفر، فرهاد خوش نواز و اميد 

باالورد
ــين  ــهرداري)، حس ــلم اوركي (ش اخطار: مس
ــيدجمال معصومي، رضا قاسمي،  كاظمي، س
رسول بالغي، ايرج لطفي و عليرضا شاهسون 

(پاس نوين)
ــهرداري: اصغر عبداللهي، سيد  ــامي تيم ش اس
نورالدين غفاري، سعيد عليزاده، مصطفي نيك 
ــماني 73)، سجاد يزداني، ناصر  پور (حامد آس
ــاالري، فرهاد مالكي، رضا خواجوي، مسلم  س
ــين كليم 65) و  اوركي، ايمان علي وادي (حس

سعيد پورفردي
سرمربي: عليرضا خادم

ــول بالغي، ايرج  ــامي تيم پاس نوين: رس اس
لطفي، عليرضا شاهسوند، رضا حاتمي، ميالد 
ــي 75)، محمدرضا  ــد ميرزاي ــدي (حام احم
ــين كاظمي، محسن خدابنده لو،  احمدي، حس
ــيد جمال معصومي، آرش محبي (مصطفي  س
ــوري (علي  ــري 65) و علي اصغر عاش قيص

ماهوت فروش 90)
سرمربي: رضا طاليي منش

دزفول – ورزشگاه تختي، از سري رقابت هاي 
ــور – جام  ــگاه هاي كش ــته دوم باش ليگ دس

آزادگان، هفته يازدهم

6 و 7 دى ماه؛ آغاز ليگ وزنه بردارى جوانان كشور  
همدان پيام: رقابت هاى فصل جديد ليگ وزنه بردارى جوانان كشور در روزهاى 6 و 7 دى ماه با برگزارى مرحله اول 

در اهواز رسما آغاز خواهد شد.
ــل ليگ وزنه بردارى 11 تيم  ــيون، وزنه بردارى براى حضور در رقابت هاى اين فص ــازمان ليگ فدراس بنا بر اعالم س
مناطق نفت خيز جنوب، ملى حفارى اهواز، سيمان سپهر فارس، عقاب همدان، نيروى زمينى ارتش، ذوب آهن اصفهان، 
نفت و گاز مسجد سليمان، مازندران، كهكيلويه و بوير احمد، قم و سيستان و بلوچستان اعالم آمادگى كرده اند و طبق 
ــال نيز همچون سال گذشته به طور متمركز و در دو مرحله برگزار شود. مرحله  ــت رقابت هاى امس برنامه ريزى قرار اس
ــد. سال گذشته تيم ملى حفارى  ــت ليگ وزنه بردارى جوانان در روزهاى 6 و 7 دى ماه در اهواز برگزار خواهد ش نخس

اهواز عنوان قهرمانى ليگ وزنه بردارى جوانان كشور را به دست آورد.

ناشنوايان ايران با درخشش فرزند شهيد قهرمان شد
همدان پيام: مدير روابط عمومى بنياد شهيد همدان گفت: تيم فوتسال ناشنوايان ايران با درخشش يكى از فرزندان 

شهيد همدان قهرمان جهان شد.
ميثم شامخى افزود: تيم ملى فوتسال ناشنوايان ايران با درخشش على اكبر احمدوند فرزند شهيد محسن احمدوند 
ــت با غلبه بر تيم فوتسال ناشنوايان تركيه در بازى فينال، قهرمان مسابقات جهانى در كشور  ــهداى نهاوند توانس از ش
ــنوايان ايران در ديدار پايانى رقابت هاى جهانى كه در كشور سوئد  ــوئد شود. وى بيان داشت: تيم ملى فوتسال ناش س
برگزار شد با نتيجه چهار بر دو بر تيم ناشنوايان تركيه غلبه و به مقام قهرمانى جهان دست پيدا كرد. على اكبر احمدوند 
ــن احمدوند از ورزشكارانى است كه به مدت 5 سال سابقه عضويت در تيم هاى ملى را داشته و در  ــهيد محس فرزند ش
مجموع مسابقات اخير در كشور سوئد با به ثمر رساندن شش گل سهم زيادى در قهرمانى ايران در اين رقابت ها داشت.

گوشت هكمتان قهرمان ليگ دسته دوم استان شد
ــتان با تداوم  ــگاه هاي اس ــته دوم باش ــابقات فوتبال ليگ دس ــام: مس همدان پي

صدرنشيني گوشت هكمتان و سقوط مهر بهار به رده سوم جدول دنبال شد.
در حساس ترين بازي اين هفته از رقابت ها تيم هاي دوم و پنجم جدول رده بندي 
رو در روي هم قرار گرفتند كه مهر بهار با وجود بهره بردن از مزيت ميزباني نتوانست 
امتيازي كسب كند و اين عين آباد تويسركان بود كه با نتيجه 2 بر يك از سد حريف 
ــت و 3 امتياز ديگر را بر اندوخته هاي خود افزود. تويسركاني ها با اين پيروزي،  گذش
خود را در صف مدعيان صعود به ليگ دسته اول نگه داشتند تا با اميدواري بيشتري 

ليگ را دنبال كنند.
در ديگر ديدار مهم هفته گوشت هكمتان به روند شكست ناپذيري خود ادامه داد 
و اين بار با پيروزي مقابل چيني نام اللجين قهرمان ليگ دسته دوم استان شد تا با 
ــه هفته از اين رقابت ها باقي مانده با خيالي آسوده به مصاف حريفان  وجود اينكه س
ــب پيروزي 3 بر صفر مقابل حريف اختالف  ــتنبو با كس ــاگردان حجت دس برود. ش
ــد و در صدر رقابت هاي ليگ  ــم دوم به 8 امتياز افزايش دادن ــازي خود را با تي امتي
ــته اول استان  ــته دوم قرار گرفتند و اولين تيم راه يافته به رقابت هاي ليگ دس دس
لقب گرفت. در سومين بازي انجام شده اين هفته تيم هاي شهرداري مريانج و شهيد 
ــروزي ديگر را در  ــهيد كريمي يك پي ــي به مصاف هم رفتند كه در نهايت ش كريم
ــهرداري مريانج كه در انتهاي جدول جاي دارد، علي رغم  كارنامه خود ثبت كرد. ش
ــت در نهايت با اشتباهات بازيكنان خود و با  بازي خوبي كه از خود به نمايش گذاش
نتيجه 3 بر 2 بازي را به حريف واگذار كرد تا شهيد كريمي در كورس باقي بماند و 
شانسش را براي صعود به ليگ دسته اول حفظ كند. شهيد كريمي در حال حاضر در 
رده دوم جدول رده بندي قرار دارد. شايان ذكر است كه با كناره گيري پيام جوكار از 
رقابت هاي ليگ دسته دوم با توجه به قوانين هيأت فوتبال استان بازي هاي اين تيم 
ــت محاسبه نمي شود، به همين دليل نتيجه تنها بازي انجام شده اين  در دور برگش

تيم در دور برگشت در جدول رده بندي ليگ محاسبه نشده است. 
جدول رده بندي ليگ دسته دوم استان(هفته پانزدهم) �

امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازينام تيمرديف
1929+278-1192گوشت هكمتان1
221+136341917شهيد كريمي همدان2
120+136252120مهر بهار3
319+135442421شهرداري قهاوند4
118+125341716شهداي عين آباد تويسركان5
1113-123451324چيني نام اللجين6
512+42217-84پيام جوكار7
99-112361524الوند فامنين8
137-122191326شهرداري مريانج9

* در جدول رده بندي امتيازات دور برگشت پيام جوكار به دليل كناره گيري منظور نشده است.

برنامه ليگ دسته اول اعالم شد
  هفته دوازدهم-چهارشنبه 90/9/30 – ساعت 14 �

*صنعتى كاوه تهران ................................................. پاس همدان – ورزشگاه هما تهران
برنامه هفته هفته سيزدهم-سه شنبه 90/10/6 – ساعت 14

*نيروى زمينى ............................................................ پاس همدان – ورزشگاه هما تهران
برنامه هفته هفته چهاردهم- پنجشنبه 90/10/22 – ساعت 14

*پاس همدان ................................................. استقالل صنعتى – ورزشگاه قدس همدان
 برنامه ليگ دسته دوم اعالم شد �

هفته دوازدهم -دوشنبه 90/9/28 – ساعت 14
*پاس نوين همدان ............................................. چوكاى تالش – ورزشگاه مفتح همدان

 هفته سيزدهم - يكشنبه 90/10/4 – ساعت 14 �
*آشيان گستران ورامين ............................. پاس نوين همدان –ورزشگاه تختى ورامين

 معوقه هفته هفتم: جمعه 90/10/9 – ساعت 14 �
*مهر كرج ........................................................................ پاس نوين همدان – انقالب كرج

هفته چهاردهم: سه شنبه 90/10/20-ساعت 14:00 
*داتيس لرستان............................................پاس نوين همدان- ورزشگاه تختى خرم آباد

همدان پيام: هفته پنجم از رقابت هاي ليگ برتر 
كشتي جام واليت شب گذشته با انجام سه مسابقه 
ــهرهاي تهران، مالير و همدان دنبال شد. در  در ش
حساس ترين كشتي تيم تله كابين گنجنامه در سالن 
ابن سيناي همدان ميزبان نيروي زميني ارتش بود. 
دو تيم كه براي صعود، رقابت شانه به شانه اي با هم 
ــابقه حساسيت خاصي داشتند  دارند، روي اين مس
ــروز راه خود را براي صعود هموار مي كرد.  و تيم پي
تيم تله كابين كه پس از ناكامي مقابل ثامن الحجج 
ــرمربي خود را بركنار كرد سكان هدايت كشتي  س
ــي از مربيان مازني به نام عباس  ــه عفراتي و يك را ب
ــروي زميني  ــه با غلبه بر ني ــپرد تا بلك مجيدي س

اميدهاي خود را براي صعود افزايش دهد.
ــا  ــي ب ــروي زمين ــل ني ــن مقاب ــم تله كابي تي
ــاس دباغي،  ــاليكوف، عب ــون س ــتي گيراني چ كش
ــودرزي، ميثم مصطفي  مرتضي گودرزي، صادق گ
جوكار، ارسالن علي اف و خشايار دهستاني به روي 

تشك رفت.
تله كابين براي آنكه پيروزي خود را قطعي كند از 
دو كشتي گير روس و صادق گودرزي، نايب قهرمان 
ــتفاده كرد. قبل از شروع  جهان در تركيب خود اس
ــتي از جمعي از پيشكسوتان،  ــابقه هيأت كش مس
ــام تجليل كرد،  ــي نويس همدان پي مربيان و ورزش
ــهيد كشتي گير با اهداي  همچنين از خانواده دو ش

تاج گل تجليل شد.
ــدي و حميد جاللي از  ــدا... وحداني، علي قاع ي
ــد بيگم جاني،  ــامعي، وحي ــوتان و رضا س پيشكس
ــي مخزني به  ــي آبادي و عل ــماوات و عل فرامرز س
عنوان مربيان سازنده و سليمان رحيمي، دبير گروه 
ــايي مدير اطالع رساني  ورزش همدان پيام و چاروس
اداره ورزش و جوانان استان با اهداي گل، يك جلد 

كالم ا... مجيد و لوح تجليل شد.
ــابقه با كشتي در وزن 55 كيلوگرم آغاز شد  مس

ــاليكوف روس از تيم تله كابين با جواد  و شاميل س
ــعباني از نيروي زميني سرشاخ شد. در وقت اول  ش
ــرد و كار به  ــتي گير راه به جايي نب ــالش دو كش ت
كلينج كشيده شد كه بخت با كشتي گير تله كابين 
ــك  ــد حريف را به بيرون از تش ــد و موفق ش يار ش
ــد با  ــاليكوف موفق ش هدايت كند. در وقت دوم س
ــن دوخم حريف را خاك كند و اولين پيروزي  گرفت
ــت كند. در وزن 60 كيلوگرم  را به نام تله كابين ثب
ــتي گير مازني تله كابين با محمد  عباس دباغي، كش
ــد. دباغي در وقت اول موفق شد  فاتحي سرشاخ ش
2 بار حريف را خاك كند و در وقت دوم نيز با غلبه 
ــر حريف خود دومين پيروزي را براي تله كابين به  ب

ارمغان بياورد.

در وزن سوم نوبت به مرتضي گودرزي رسيد تا 
ــتي گير همداني نيروي زميني آرش  به مصاف كش
ــت اول را با يك امتياز به  ــي برود. گودرزي وق ربيع
سود خود به پايان برد، اما در وقت دوم در حالي كه 
گودرزي پيش بود، آرش ربيعي موفق شد با زيركي 
ــوم كشيده  گودرزي را خاك كند تا كار به وقت س
شود. در وقت سوم گودرزي با اداره كشتي و كسب 

يك امتياز موفق به پيروزي شد.
ــودرزي، نايب  ــادق گ ــرم ص در وزن 74 كيلوگ
ــاي فراوان  ــه با حرف و حديث ه ــان جهان ك قهرم
ــتقبال  ــك مي رفت با اس ــراي اولين بار روي تش ب
ــد و مقابل عليرضا  ــاگران مواجه ش ــور تماش پرش
ــتاد. در وقت اول گودرزي به سختي  ــمي ايس قاس

ــد اما در  ــت و پيروز ش ــك امتياز گرف ــف ي از حري
ــتي به سود  ــت و كش وقت دوم نمايش خوبي نداش
ــيد تا كار به وقت سوم كشيده  حريف به پايان رس
ــد. گودرزي با اداره كشتي و كسب يك امتياز به  ش
ــت و پيروزي تله كابين  سختي از سد حريف گذش
گنجنامه را قطعي كرد تا در كشتي هاي باقيمانده با 

استرس كمتري دنبال شود.
ــرم بود كه ميثم  ــت در وزن 84 كيلوگ اوج رقاب
ــد  ــتي خوب موفق ش مصطفي جوكار در يك كش
حريف خود حسن رحيمي را شكست دهد. جوكار 
در وقت اول كشتي خوبي نگرفت و اين حريف بود 
ــتي گير نيروي زميني  كه در كلينج وقت اول را كش

به سود خود به پايان برد.
ــوكار ضعيف آغاز كرد و  ــت دوم باز هم ج در وق
ــك بارانداز 3  ــود كه با يك خاك و ي ــن حريف ب اي
امتياز كسب كرد. موتور كشتي گير ماليري پس از 
ــن شد و با اقتدار و با  آنكه از حريف عقب افتاد روش
ــتي را به  ــدل كردن فنون مختلف 7-5 كش رد و ب

سود خود به پايان برد. در وقت سوم جوكار طوفاني 
شروع كرد و به راحتي حريف را خاك كرد و سپس 
ــد رحيمي را به پل ببرد و  با فن درختكن موفق ش
در نهايت با توجه به خسته بودن رحيمي وي روي 
ــد و پيروزي 7 بر صفر نصيب جوكار  ــك ولو ش تش

گرديد.
ــي اف  ــك عل ــالن بي ــرم ارس در وزن 96 كيلوگ
ــي تله كابين مقابل جعفر دليري  ــتي گير روس كش

ــتي گير شاخص كرمانشاهي نيروي زميني قرار  كش
ــتي پرانتقاد اولين پيروزي  گرفت و با ارائه يك كش
ــبت  را به نيروي زميني تقديم كرد تا تله كابين نس
به خريد اين كشتي گير كم توان افسوس بخورد. در 
ــتي خشايار دهستاني و سعيد زريني با  آخرين كش
ــاخ شدند كه در اين كشتي نيز دهستاني  هم سرش
ــا در نهايت تيم  ــد ت ــروزي برس ــد به پي ــق ش موف
تله كابين 6-1 برنده كشتي شود و با اميدواري دور 

برگشت را آغاز كند.
ــهداي  ــته تيم ش ــب گذش ــر ديدار ش در ديگ
ــهرداري مالير ميزبان آبفاي زنجان بود كه آنها  ش
نيز با نتيجه 6-1 به پيروزي رسيدند. در وزن 55 
كيلوگرم اميد جاللي بهار در دو تايم 5-0 و 0-6 
ــت دهد. در  ــران رضازاده را شكس ــد مه موفق ش
ــويلي موفق شد  60 كيلوگرم والديمير خنچيگاش
ــابه 2-0 مهدي قربان نژاد  در دو تايم با نتايج مش
ــد در وزن 66  ــعود كمرون ــت دهد. مس را شكس
ــود خود به  كيلوگرم پس از آنكه وقت اول را به س
ــوم كشتي را به ميثم  پايان برد در وقت دوم و س
نصيري واگذار كرد تا اولين باخت تيم شهرداري 

رقم بخورد.
ــرادي در  ــر م ــرم علي اصغ در وزن 74 كيلوگ
ــتي پاياپايي را به نمايش  برابر جعفر قاسمي كش
ــيد.  ــه پيروزي رس ــت 2-1 ب ــت و در نهاي گذاش
ــتي گير  ــالل زمان كش ــرم، ج در وزن 84 كيلوگ
ــي 2-0 و 1-2  ــهرداري در دو تايم متوال تيم ش
ــت. در  ــر راه برداش ــي را از س ــعود فيض الله مس
ــتي گئورگي گوگشليدزه موفق  حساس ترين كش
شد در دو تايم سعيد اميري را شكست دهد و در 
ــن بشنينجي، مقابل  كشتي 120 كيلوگرم محس
ــيد. در  ــدزاده 2-0 به پيروزي رس ــد گلمحم امي
ــت تهران 5-2 مغلوب  ــتي اين گروه نف ديگر كش

پيشگامان آسانسور مازندران شد.

در ليگ برتر كشتي

نمايندگان استان با اقتدار به پيروزي رسيدند

 تيم كشـتى شـهداى شهردارى  �
ماليـر 6 بر يك آبفـاى زنجان را در 

هم كوبيد
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 اوقات شرعياوقات شرعي
اذان ظهر                      12:10
غروب خورشيد             17:05
اذان مغرب                   17:25
نيمه شب شرعي           23:26
اذان صبح فردا               5:46

طلوع خورشيد فردا         7:15 
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 روزنامه صبح استان 
اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي

صاحب امتياز و مدير مسئول: 
نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان 

شريعتي، ساختمان پيام، صندوق پستي: 666 - 65155    
سردبير: سردبير: 0918315143709183151437تلفن:تلفن:82644338264433 (ويژه) (ويژه)

آگهي: آگهي: 82644338264433نمابر: نمابر: 82850488285048

پيام تاريخ 
تمدن 

و فرهنگ 
مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه (8281577 - 0811)

حكمت
اعتماد را بايد از كودكي آموخت احتياط در وجود همه از كودكي هست

انيشتين

www.Hamedanpayam.com
Hamedanpeyam@yahoo.com
litohoma@yahoo.com

پايگاه اينترنتي
ارتباط با روزنامه

چاپخانه پيام رسانه

سه   شنبه  22 آذر ماه 1390  17 محرم 1433  13 دسامبر 2011
سال هفتم  شماره 1390
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