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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

يادداشتيادداشت

آگـهي مزايده

روابط عمومي شركت خوش نوش همدان 

شركت خوش نوش همدان در نظر دارد 
750 عدد پالت آهني (قوطي 8×2 و 4×2) به وزن تقريبي 25 

كيلوگرم را از طريق مزايده به فروش برساند.
متقاضيان مي توانند تا 10 روز پس از انتشار اين آگهي با مراجعه به واحد فروش جانبي و بازديد 

نسبت به اخذ مدارك شركت در مزايده اقدام نمايند.
متقاضيان مي توانند براى كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن هاي 18-2545116-0811 و 

09188180900 تماس حاصل فرمايند.

برادر گرامى جناب آقاى حسن افشـار 

مصيبت درگذشت مادربزرگوارتان را خدمت شما 
تسليت عرض نموده و براى آن مرحومه از درگاه 
ايزد متعال رحمت و براى شما و ساير بازماندگان 
صبر و شكيبايى را مسئلت داريم.

مديريت و كاركنان مجتمع تفريحى، 
توريستى ورزشى گنجنامه همدان

جناب آقاى 
على احسان ظفرى مديرعامل محترم كارخانه فرآورده هاى لبنى احسان سپيده 

بدينوسيله افتتاح فاز دوم كارخانه فرآورده هاى لبنى احسان سپيده نهاوند كه بزرگترين واحد توليدى و صنعتى غرب 
كشور مى باشد و به مدرن ترين دستگاههاى روز دنيا مجهز مى باشد را به جنابعالى و كاركنان آن كارخانه تبريك گفته 

اميدواريم اين كارخانه كه با حضور جناب آقايان
عباسى معاون محترم توليدات دامى وزارت جهاد كشاورزى

مهندس پيريايى استاندار محترم همدان
اسماعيل زارعى كوشا فرماندار محترم نهاوند

مهدى سنايى نماينده محترم مردم نهاوند در مجلس شوراى اسالمى
عليرضا رنجبر ضرابى رئيس محترم سازمان جهاد كشاورزى 

به بهره بردارى رسيده است مايه خير و بركت براى مردم استان و كشور باشد.
رسول سورى- مديريت شركت ليفتراك سازى پارسيان گستر فخر نهاوند

جناب آقاي مهندس

سيد نعمت ا... 
حقيقي 

رياست محترم سازمان نظام مهندسي استان همدان 
اينك كه به فضل الهي، محصول دانش، تجربه، پشتكار و 
نيك انديشي آن جناب منجر به انتصاب شايسته و به حق 

معاونت برنامه ريزي 
سازمان نظام مهندسي معدن ايران

گرديده، بدين وسيله مراتب خشنودي خود
را اعالم و از درگاه ايزد منان توفيقات مضاعف 
و روز افزون حضرتعالي را خواستاريم.

صديقي، موسايي فر
شركت آذين سنگ هگمتان 

دهمين 
جشنواره 

استاني

با استعانت از خداوند متعال اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان همدان دهمين جشنواره استاني 
هنرهاي تجسمي را از تاريخ 25 تا 26 بهمن ماه 1390 در شهرستان تويسركان برگزار مي نمايد.

جشنواره در دو بخش اساتيد و پيشكسوتان (باالي 40 سال) و هنرمندان (زير 40 سال) برگزار مي گردد 
رشته هاي جشنواره در بخش پيشكسوتان نقاشي، طراحي و گرافيك و در بخش هنرمندان زير 40 سال 

در رشته هاي نقاشي، گرافيك، كاريكاتور، نگارگري طراحي و عكاسي مي باشد.
موضوعات جشنواره:

رشته نگارگريرشته كاريكاتوررشته هاي نقاشي، طراحي، گرافيك و عكس 
خودكفايي، جهاد اقتصادي، دستاوردها (خاص استان 
همدان) نماز و نيايش، عفاف و حجاب، ايثار و مقاومت 

اشتغال
 اعتياد

انتخاب موضوع در بخش 
نگارگري آزاد مي باشد

- هر هنرمند مي تواند با ارسال حداقل 2 و حداكثر 3 اثر در يكي از بخش هاي مشخص شده جشنواره شركت نمايد.
- در مرحله انتخاب آثار و كسب امتياز الزم براي ورود به جشنواره آثار صرفا در قالب لوح فشرده و با فرمت jpg ارسال گردد.

تقويم اجرايي جشنواره:
آخرين مهلت تحويل آثار به دبيرخانه: 1390/11/1

زمان برگزاري جشنواره: 25 و 26 بهمن 1390
(عالقه مندان مي توانند براى كسب اطالعات بيشتر و تكميل فرم ثبت نام تا تاريخ مقرر به يكي از ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمي 

شهرستان هاي استان مراجعه نمايند.)
نشاني دبيرخانه جشنواره:

تويسركان، ميدان فرشيد، بلوار سركان، مجتمع فرهنگي هنري فردوسي 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان تويسركان تلفن هاي تماس 4220018 و 0852-8222414

جشنواره 
استاني

با استعانت از خداوند متعال اداره كل فرهـنگ و ارشاد اسالمي استان همدان جشنواره استاني خوشنويسي 
را در تاريخ 20 اسفـند ماه 1390 در شهرستان اسدآباد برگزار مي نمايد.

رشته هاي جشنواره: نستعليق، ثلث، نسخ، شكسته 
بخش هاي جشنواره:

الف) نمايشگاهي (هنرمندان پيشكسوت و اساتيد باالي 40 سال) با موضوع آزاد 
ب) كارگاهي (هنرمندان زير 40 سال) با موضوعات الف) كلمات قصار مولي الموحدين حضرت علي(ع) در نهج البالغه ب) دو 

بيتي هاي باباطاهر 

شرايط و مقررات:
- هر هنرمند مي تواند با ارسال حداقل 2 و حداكثر 3 اثر در يكي از بخش هاي مشخص شده جشنواره شركت نمايد.

- هنرمندان راه يافته به جشنواره براى كار در كارگاه بايد لوازم مورد نياز را همراه داشته باشند.
- ارسال تصوير صفحه اول شناسنامه براي شركت كنندگان الزامي است.

- ابعاد آثار ارسالي به جشنواره حداقل 35× 25 و حداكثر 100× 70 سانتي متر با احتساب پارسپارتو تعيين گرديده است.
تقويم اجرايي جشنواره:

- آخرين مهلت تحويل آثار به دبيرخانه: 1390/11/20
- زمان برگزاري جشنواره: 20 اسفند 1390

(عالقه مندان مي توانند براى كسب اطالعات بيشتر و تكميل فرم ثبت نام تا تاريخ مقرر به يكي از ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمي 
شهرستان هاي استان مراجعه نمايند.)

نشاني دبيرخانه جشنواره:
اسدآباد- مجتمع فرهنگى و هنرى سيد جمال الدين، اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان اسدآباد

تلفن هاى تماس:  08123226098-08123225058 

ــى كاميون در  ــام: راننده همدان همدان پي
آخرين روزهاى پايان مهلت بخشودگى جرايم 
با مراجعه به پليس با  پرينت جريمه 3/5 مترى  
كه بيشتر آن مربوط به پارك در محل ممنوع 

بود مواجه شد.
با اجراي قانون جديد راهنمايي و رانندگي 
زماني كه قبوض جريمه هاي شهروندان را نگاه 
مي كنيم آنچه بيش از همه خودنمايي مي كند 
ــترين جرايم رانندگان به دليل نبود جاي  بيش
ــوند  ــارك و پاركينگ بوده كه مجبور مي ش پ
ــل در منزل پارك  ــود را مقاب ــيله نقليه خ وس
كنند زماني كه دليل اين كار را جويا مي شويم 
ــب و دوري  ــخي جز نبود پاركينگ مناس پاس
ــوي  ــير برخي از پاركينگ ها خصوصاً از س مس
رانندگان ماشين سنگين كه به نوعي ورود آنها 

به مناطق مسكوني ممنوع است نمي شنويم. 
ــدان، افزايش  ــاي كم عرض هم  خيابان ه
ــباع گذرگاه ها از وسايط نقليه  توليدخودرو، اش
ــهري پيام هاي  ــاد روزافزون جمعيت ش و ازدي
روشني هستند كه به مسئوالن مي گويند: شهر 

همدان نيازمند پاركينگ  هاي متعدد است. 
ــذف پاركينگ از برخي  ــا در مقابل با ح ام
ــا را به  ــر كوچه ه ــكوني، سراس واحدهاي مس
ــي طرح هاي  ــرده و برخ ــگ تبديل ك پاركين
ــار به ساكنان رينگ  ترافيكي باعث افزايش فش
ــت كه از تردد شبانه روزي  ــهر شده اس اول ش

خودروها امان و آسايش ندارند.

جريمه جريمه 55//33 متري خودرو متري خودرو
 در همدان  در همدان 

■ رئيس پليس راه استان خبر داد: 
اجراى جريمه هاى سنگين رانندگى

 از اول دى ماه

اين قافله تا به حشر لنگ است؛
فرهنگ 

در سنگالخ سياست
مهدي طاهري

ــتان مديريت فرهنگي  همدان پيام: داس
ــت قصه هاي تلخي  ــدان از آن دس در هم
است كه همچون ديگر شئون اجرايي اين 
ــردم كم توقع و  ــار محروم، گريبانگير م دي

قانع آن بوده و هست.
ــال ها پيش كه اميد مي رفت حال و  س
ــي رو به بهبود برود و  هواي اوضاع فرهنگ
مديران كشوري سخن از تزريق بودجه هاي 
ــال نزار  ــي به ح ــامان بخش كالن براي س
ــي معتقد بودند  ــگ مي راندند، برخ فرهن
ــي به مديريت  ــب فرهنگ كه بودجه مناس
شايسته نياز دارد و بدون آن هرگونه تزريق 

بودجه اي اثربخش نخواهد بود.
ــان هياهوي  ــا در مي ــرات ام ــن نظ اي
ــت هاي  ــغال پس ــت بازان براي اش سياس
فرهنگي گم شد تا آنجا كه يك اداره دست 
ــاد  ــومي در ميان ادارات فرهنگ و ارش س
ــور با انتصاب هاي مكرر و استعفاهاي  كش
ــت فرهنگ  ــته وضعي ــته يا ناخواس خواس
ــاند كه تمام  ــتان را به جايي رس و هنر اس
ــي آن صرف آمد و  انرژي و توان كارشناس

شد مديران شد.

سياسى ترين شهر استان عرصه تقابل جدى 
حاميان دولت و اصولگرايان منتقد دولت 

نقش شهر موزه ها در توسعه گردشگري

در همدان شهرموزه بسازيد
تاريخ برگزارى 

آزمون  استخدام 
شهردارى ها
 تغيير كرد

بيداري اسالمي
 نتيجه نداي بت شكنانه 

امام در طول 
تاريخ است

50 درصد
 لباس فروشان همدان 

گران فروشند

سرشماري 
بازشماري مي شود؟!
براساس آخرين اطالعات دريافتي، مشخص 
ــت كه علت تاخير در اعالم نتايج  ــده اس ش
ــكن سال  ــماري عمومي نفوس و مس سرش
ــاري، زياد بودن تعداد خانوارهاي غايب و  ج

نبود اطالعات... 

رسانه ها واقعيت ها را 
همان گونه كه هست 
منعكس كنند

ــار واقعي و  ــالت انتقال اخب ــانه ها با رس رس
ــته باشند  انعكاس واقعيات بايد در نظر داش
ــكاس واقعيات بايد به موقع و به  كه اين انع

جا صورت پذيرد.

مجلس يك دست، مجلس موفقى نيست                                                                       خودكشى در استانداري پايتخت
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مجتمع ايثار در سكوت خبري به بهره برداري رسيد

افتتاح 
از نوعى ديگر!
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پيام 
 The Message Of                 مادستان    تاريخ ،  تمدن و فرهنگ 

 Madestan's 
                   History & Civilization & Culture khabar@hamedanpayam.com

اخبار

يادداشت

خبر

شنيده ها
 shenide@hamedanpayam.com

اين قافله تا به حشر لنگ است؛
فرهنگ در سنگالخ سياست

ــگ هم نبودند از جنس  ــه يك: مديراني كه اگر از جنس فرهن ــه از صفح ادام
جناح هاي صاحب قدرت بوده و در تركيب نيروهاي مديريتي استان نقشي اساسي 

ايفا مي كردند.
ــيد روحانيون دانشگاه ديده، برخي  ــال هاي نه چندان دور با ورود س  اما در س
اميد داشتند تا اندك تغييري در اوضاع حاصل شود و نشاط و شور به اين عرصه 
بازگردد، وى على رغم تالش هاى فراوان با نقاط قوت و ضعف اداره امور را پيش 
برد. پس از گذشت مرحله اول انتخابات مجلس و فروكش كردن برخي اختالفات 
ــر كار خود بازگشت و چند ماه اين اداره با سرپرستي  ــان به س جناح ها دوباره ايش
معاون وي گذران امور كرد تا آنكه نمايندگان مجلس با فشارهاي مكرر بر مديريت 

جديد استان باعث شدند تا چند چهره ناآشنا كانديد مديريت ارشاد شوند.
با روي كارآمدن حجازي و سپس روي كار آمدن روحاني ديگري كه مديريت 
سازمان ملي جوانان را بر عهده داشت، سپردن معاونت فرهنگي به يكي از اصحاب 
مطبوعات و اختالف مبنايي او با استاندار يك بار ديگر چالش بر سر مديريت ارشاد 
ــتعفا شد و سعيد كرمي نيز  ــد كه غالمرضا فريدوني مجبور به اس آنچنان حاد ش
ــنواره فيلم كودك به حكم قانون عطاي مديريت ارشاد را به  پس از برگزاري جش

لقايش بخشيد.
ــاد آن هم از  ــود كه زمزمه ورود يك مدير غيربومي در حوزه ارش ــس از آن ب پ

جرگه مديران منسوب به استاندار كفه را به نفع مديران غيربومي سنگين كرد.
آمدن تركمن از آن روي كه نفوذي در وزارتخانه داشته و از نزديكان محمدزاده 
ــاد كرد كه وضع فرهنگ و هنر تغيير كرده و  ــمار  مي رفت، اين توقع را ايج به ش
ــدي داشته باشد. غافل از آنكه اين توان مديريتي و  ــتان همدان روند رو به رش اس
حتي تعداد پروژه هاي فرهنگي در دست اقدام نبود كه ماندن يا نماندن يك مدير 
را تعريف مي كرد؛ بلكه اين روابط پشت پرده و گاه سياسي مديران باالدستي  است 

كه سرنوشت فرهنگ كم توان و بي رمق را رقم مي زند.
گرچه تركمن خود از اصحاب رسانه بوده و مدعي تئوري پردازي در اين عرصه 
است، اما نشان داد كه قواعد بازي در زمين ميزبان را بلد نيست و به گمان خويش 
مي تواند با تكيه بر رسانه هاي خارج از استان و رانت مديران ارشد وزارتي شرايط 

را به نفع خود هموار كند.
به اين لحاظ هر بار كه تحت فشار مديران استان قرار گرفت تهديد به استعفا 

نموده و در خفا براي ابقاي خود رايزني مي كرد.
تركمن نه تنها جشنواره بين المللي فيلم كودك را تحت تأثير عوامل بيروني، از 
همدان به بيرون فرستاد؛ بلكه در حوزه بسياري از پروژه هاي ماندگار و زيرساختي 
نتوانست از خود استقالل رأي الزم را نشان دهد تا آنجا كه به دليل فشارهاي پيدا 
ــتعفاي خود را تقديم كرد تا نشان دهد چندان با وضعيت  و پنهان يكبار ديگر اس
ــود را در بازي بودجه و  ــت و نمي تواند منويات مربي خ ــازگار نيس تيم ميزبان س

دروازه حريف عملي كند.
صرف نظر از محق بودن يا برحق نبودن اين ادعا بايد به يك مشكل اساسي تر 
ــاختار مديريتي فرهنگ و ارشاد  ــال اخير س ــش س ــاره كرد و آن اينكه در ش اش
ــنگالخ سياست شده و در اين ميان سرعت  ــالمي استان دستخوش عبور از س اس
و قدرت موتور محركه و اجرايي زيرساختي ترين عرصه مورد ادعاي آقايان گرفته 

شده است. 
اين در حالي است كه حال عمومي ناشران وخيم بوده، چاپخانه داران در آستانه 
ــتند، مطبوعات با آخرين رمق تن بيمار و نحيف خود را يدك  ــتگي هس ورشكس
ــرتي برپا  ــه اي ناچيز تئاتري برگزار كرده و يا كنس ــد، اصحاب هنر با نوال مي كش
مي كنند و همه و همه چشم به دست پر خست اداره اي دارند كه هزينه آمد و شد 
ــاالنه بوده و همواره در هزينه كرد آن با صدها  مديرانش بيش از بودجه و اعتبار س
امر و نهي مواجه است و گرچه خود متولي برگزاري شوراي فرهنگ عمومي است، 
ــاط هنري گوش به تهديد و خط و نشان كساني بايد  ــنواره و بس اما براي هر جش

داشته باشد كه در اين عرصه نه صاحب نظرند و نه ذي سهم.
ــنگالخ سياست به چالش افتاده و گمان  ــاد همدان در س حاال يكبار ديگر ارش
مي رود تا سال آينده همچنان در بالتكليفي به سر برده و با سرپرست اداره شود تا 
يكبار ديگر در پريود ساالنه رخوت و فترت به خواب زمستاني فرو برود شايد مدير 

َقَدر قدرتي از راه برسد و آن را در مسيري هموار به راه بيندازد.

نشست تخصصى! 
روابط  عمومى هاى 

استان بدون حضور 
متوليان

ــده به  ــال ش همدان پيام: محتواى فكس ارس
ــركل و مدير عامل  ــر روزنامه اين بود "مدي دفت
ــترك  ــت مش محترم با عنايت به برگزارى نشس
ــوراى هماهنگى روابط  ــه ش اعضاى هيأت رئيس
ــاى كميته هاى  ــتان و اعض ــى ادارات اس عموم
ــه صبح  ــاعت 9 و 30 دقيق ــورا س ــه ش چهارگان
ــالن جلسات سازمان  ــنبه در محل س روز چهارش
بهزيستى،  دستور فرماييد مدير روابط عمومى آن 
مجموعه حضور به هم رسانند" البته اين متن تايپ 
ــده بود، اما همان  ــده با امضا به ادارات فكس ش ش
فكس با دست نوشته اى بر روى آن با عنوان ارسال 
ــانه ها ارسال شده بود  براى خبرنگاران به دفاتر رس
ــه حرفه و  ــرام و ارزش گذارى ب ــان از احت كه نش

ــت!  ــانه و خبرنگار داش جايگاه يك رس
ــازى كه در هر صورت آن  به دور از اين كاغذب
ــأن افراد است براى پوشش  ــان دهنده حفظ ش نش
نشست تخصصى مديرانى از جنس رسانه ها به جلسه 
رفتم. ساعت 9 و 25 دقيقه در مكان برگزارى جلسه 

حاضر شدم. اعضا يك به يك وارد مى شدند.
ــاعت 9 و 50 دقيقه شد و ما كماكان منتظر  س
ــط عمومى هاى  ــره از كل رواب ــا بوديم. باالخ اعض
استان 23 نفر در جلسه حاضر شدند. برنامه اى كه 
ــخنرانى  بر روى ميزها قرار گرفته بود حاكى از س
ــتان به عنوان ميزبان اين  ــتى اس مديركل بهزيس
ــت و مدير روابط عمومى استاندارى همدان  نشس
ــت و چند برنامه جانبى ديگر. مجرى مراسم  داش
ــه را شروع كرد تا  كم كم با بيان نكاتى كلى جلس
ــايد مديران اصلى جلسه حاضر شوند، اما بعد از  ش

نيم ساعت مدير روابط عمومى بهزيستى استان از 
حضور نداشتن مدير كل بهزيستي در استان خبر 
ــتاندارى نيز  ــه دنبال آن نماينده حاضر اس داد و ب
ــتاندارى و حضور  از نيامدن مدير روابط عمومى اس
ــه هر حال اين  ــتان خبر داد.  ب ــتن وى در اس نداش
جلسه كه از همان شروع با حاشيه همراه بود با همان 
تعداد حاضران با مديريت روابط عمومى بهزيستى و 

نماينده استاندارى برگزار شد.
كل  اداره  ــى  عموم ــط  رواب ــر  مدي ــى  وكيل
بهزيستى استان مشكل حاضر روابط عمومى ها را 
برخوردهاى سليقه اى عنوان كرد و گفت: برگزارى 
ــراى دورى از  ــى ها ب ــت ها و هم انديش ــن نشس اي
برخوردهاى سليقه اى روابط عمومى هاست كه بايد 
ــبى را در  ــخص و مناس با تدوين برنامه، اصول مش
ــتا تعريف كرد. قشمى نماينده استاندارى  اين راس
ــه برگزار شده در 13 تيرماه  هم با نگاهى بر جلس
در استاندارى مبنى بر تشكيل هيأت رئيس روابط 
ــر مديريتى در  ــتان و بعد از تغيي عمومى هاى اس
ــت. به گفته وى  ــتاندارى پرداخ روابط عمومى اس
ــت اداره روابط عمومى  ــى به وضعي در نگاهى كل
ــال 84 تا امروز تقريباً 6  ــتاندارى از ابتداى س اس
ــتند و بعد دچار  ــئول در مجموعه حضور داش مس
ــده اند كه اين تغييرات در روابط عمومى  تغيير ش
استاندارى، افت و خيزهاى كلى را نيز در وضعيت 
ــاير روابط عمومى هاى استان ايجاد كرده است.  س
در ادامه اين جلسه مسئوالن كميته هاى ارتباطات، 
ــى از  ــزى و تدوين به گزارش ــيابى، برنامه ري ارزش

جلسات برگزار شده درونى خود پرداختند. 
ــران در بحث  ــه؛ حاض در بحث آزاد اين جلس
ــرح كردند. اما اى كاش روابط  آزاد مباحثى را مط
ــوان دروازه رابط بين  ــه عن ــتان ب عمومى هاى اس
ــاى  ــرون ادارات و مجموعه ه ــط بي ادارت و محي
ــتان و به عبارتى به عنوان دست راست مديران  اس
ــه، برنامه ريزى هاى دقيق ترى را در اجراى  مجموع
برنامه ها خصوصاً برنامه هاى رسانه اى داشته باشند.

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي همدان:
پژوهش هاى غير كاربردى نمى خواهيم

ــتان همدان گفت: پژوهش چراغ  همدان پيام: مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي اس
راه برنامه ريزي است.

ــزود: برنامه ريزي بدون تحقيق و پژوهش  ــعود اقالمي در همايش پژوهش كار اف مس
علمي و بدون در نظر گرفتن مشكالت و امكانات كشور نمي تواند محقق شود.

ــورها با برنامه ريزي كوتاه مدت و بلندمدت مسير  وي تصريح كرد: امروزه تمامي كش
پيشرفت و توسعه را طي مي كنند؛ چراكه حركتي موفق خواهد شد كه با برنامه و تدبير 

همراه باشد.

اقالمي با بيان اينكه محقق و پژوهشگر در تحقيق و پژوهش خود بايد اطالعات كافي 
و وافي از وضعيت كشور داشته باشد، ادامه داد: كسي كه به عنوان محقق فعاليت مي كند 
بايد از تنگناها و مشكالت آگاه باشد و اطالعات كافي در اتباط با پژوهش مورد نظر داشته 

باشد و بداند چه افقي را دنبال مي كند.
ــورت گيرد؛  ــي و اطالعات ص ــق و پژوهش بدون آگاه ــر تحقي ــرد: اگ ــه ك وي اضاف
ــي كه جنبه كاربردي نداشته باشد به طور قطع مورد نظر  ــت و پژوهش نتيجه بخش نيس

ما نخواهد بود.
به گزارش ايسنا، اقالمي بيان كرد: در حال حاضر ما در امر تحقيق با پژوهش هايي با 
عنوان جمع آوري اطالعات مواجه هستيم كه از نظر ظاهر و شكل مورد توجه هستند، اما 

از نظر محتوا قابل اجرا نيستند.

ــيدن به اهداف  ــرد: بايد در امر پژوهش و تحقيق كه يكي از راه هاي رس ــان ك وي بي
محسوب مي شود؛ برنامه ريزي ها به نوعي تنظيم شود كه مورد استفاده قرار گيرد.

ــدان نيز گفت: پيش زمينه هر كار،  ــتان هم دبير همايش هفته پژوهش و فناوري اس
اختراع و پيشرفتي اگر بررسي شود، بحث تحقيق و پژوهش است.

كريم مطهري مؤيد خاطرنشان كرد: هيچ وقت نمي توان ادعا كرد كه پيشرفت علمي 
حادث شده، اما محققي پشت اين موضوع نبوده است.

ــتاندارى همدان اظهار كرد: پژوهش و  ــتيبانى و مديريت منابع انسانى اس معاون پش
تحقيق از بدو خلقت وجود داشته، اما شيوه و نوع آن با هم متفاوت بوده است.

ــط  ــده به طور قطع توس ــي توليد و علمي ايجاد ش ــري تصريح كرد: اگر دانش مطه
پژوهشگران و محققان بوده است.

ــود به توليد دانش منجر  ــرد: در صورتي كه علم و ايمان با هم همراه ش ــان ك وي بي
خواهد شد و بدون تحقيق نمي توان كاري را پيش برد.

ــود و نتيجه  ــوان كرد: هيچ اقدامي بدون پژوهش منجر به تغيير نمي ش ــري عن مطه
مطلوب حاصل نخواهد شد.

ــتجو كند و بكاود، افزود:  ــكافد، تحقيق و جس وي با بيان اينكه محقق بايد دائماً بش
ــياري از پژوهش ها وجود دارند كه ثبت نشده اند و محرمانه هستند و بدون احتساب  بس

آنها ايران در جايگاه دوم بعد از تركيه و شايد هم جلوتر قرار داشته باشد.
گفتني است؛ در اين مراسم از "مجيد خالقي فر"، "مهرداد سوري"، "غالمرضا كارگر" 
ــگران برتر حوزه كار و تعاون استان همدان تجليل به  ــا" به عنوان پژوهش و "لطفي پارس

عمل آمد. 

همدان پيام: فرمانده پليس راه استان گفت: مرحله دوم قانون جديد 
ــيدگى به تخلفات رانندگى از اول دى  در استان همدان همزمان با  رس
سراسر كشور اجرا مى شود و طبق اين قانون اگر جرايم رانندگى در دو 

ماه پرداخت نشود، خودروى فرد توقيف مى شود.
محمد خيري، كه در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، افزود: مرحله 
اول قانون جديد از دهم ارديبهشت سال جارى اجرايى شد اما اين قانون 
براى عملياتى تر شدن نياز به آيين نامه هاى اجرايى داشت كه هم اكنون 

اين آئين نامه ها آماده شده تا از اول دى ماه اجرا شود.
وى با اشاره به جداول جديد جرائم رانندگى گفت: از آنجايى كه به 
ــاز هستيم، 20 مورد از تخلفات از جرايم  دنبال حذف جرائم حادثه س
ــم، اگر فردى تخطى  ــه عالوه بر اين جرائ ــده اند ك بااليى برخوردار ش
ــب نمره منفى شامل ابطال و ضبط  كند عالوه بر توقيف خودرو و كس

گواهينامه مى شود.
ــتان با بيان اينكه 170 كد   رئيس پليس راه اس
جرائم در كشور اصالح شده است، گفت: اين كدها 
ــد و هر  ــف الف - ب و ج اجرا خواهند ش در 3 ردي

كدام رقم متفاوت را دربرخواهند گرفت.
ــه  ــوط ب ــف مرب ــف ال ــه داد: ردي ــري  ادام خي
ــهرها، مراكز استان ها، جاده هاى بين شهرى  كالن ش
ــاير  ــت. رديف ب مربوط به س و مناطق تجارى اس
شهرها و رديف ج مربوط به راه هاى روستايى است.

ــد راهنمايى  ــت: در قانون جدي ــار داش وى اظه
ــم خود اعتراض دارد  ــى فردى كه به جرائ و رانندگ
مى تواند در مرحله اول با مراجعه به اجرائيات پليس 
مشكل خود را مرتفع كند كه اگر اين مشكل از بين 
نرفت مى تواند با مراجعه به واحدهاى قضايى مستقر 
ــكل از يك قاضى و كارشناس  در اجرائيات كه متش

راهو  ر است مطالبات خود را پيگيرى كند.
ــيدگي به تخلفات  ــت: مرحله دوم  رس وي گف
رانندگي با هدف كاهش تلفات و رعايت صددرصدي 
قوانين رانندگي اجرا خواهد شد و تمام بندهاي آن 

يك به يك به حقوق شهروندي توجه ويژه دارد.
ــد جرايم رانندگى  ــاره به نرخ جدي خيري با اش
ــارى از نظر اقتصادى  ــت:  اين مبالغ جديد فش گف
بر مردم وارد نمى كنند؛ چرا كه هدف ما پيشگيرى 
و بازدارندگى است. اين مبالغ تصويب شده در سبد 
ــانى  ــوار وجود ندارد و تنها اين ارقام باال به كس خان
ــون را اجرا نكنند. وي اضافه  اختصاص دارد كه قان
ــرد: تاكنون حداقل ميزان جريمه 30 هزار ريال و  ك

حداكثر ميزان جريمه دو ميليون ريال بوده  است.
 بخشودگى بعد از 6 ماه بدون  �

تخلف
خيري ادامه داد: در قانون جديد لحاظ شده اگر 
ــى در 6 ماه تخلفى را انجام ندهد نمرات منفى  كس

وى حذف و مشمول بخشودگى خواهد شد.
 توقيف خودرو در صورت  �

پرداخت نكردن جريمه در 4 ماه
وى بيان داشت: در قانون جديد مهلت پرداخت 
ــت، اگر  جريمه از يك ماه به 2ماه افزايش يافته اس
ــقف جرائمش به يك ميليون تومان برسد  كسى س
ــت آن نكند خودروى وى تا زمان  و اقدام به پرداخ

ــاب توقيف خواهد شد،  تسويه حس
ــد از 4 ماه  ــن اگر فردى بع همچني
ــوض جريمه  ــدام به پرداخت قب اق
ــودروى وى توقيف  ــد خ خود نكن

خواهد شد.
ــه در قانون  ــري با بيان اينك خي
ــتيم  ــا به دنبال درآمد نيس جديد م
ــاب خزانه  گفت: همه جرايم به حس
ــًال در اين بين  ــود و عم واريز مى ش

پليس هيچ نقشى ندارد.
ــه قانون  ــاره به اينك ــا اش وي ب
پيشين راهنمايى و رانندگى متعلق 
ــود، اعالم كرد  ــال پيش ب به 40 س
كه در قانون جديد ديگر تنها راننده 
متهم حوادث نيست و رئيس پليس 
راه استان خاطر نشان كرد: براساس 
قانون جديد اگر نقص راه يا وسيله 
ــته  نقليه در بروز تصادف نقش داش
ــد، قطعاً سهم بخش مربوط در  باش

اين خصوص مشخص و دستگاه متخلف به دادگاه معرفى مى شود .
ــا همگي قانونمند بوده اما در  ــه اعتقاد خيري، رانندگان جامعه م ب
ــن را به طور صحيح  ــدودي از رانندگان  قواني ــي موارد تعداد مع برخ
رعايت نمي كنند؛ بنابراين بايد اين تعداد كم اصالح شوند و بايد بدانند 

كه رعايت قوانين به نفع خودشان است.
ــد: در قوانين جديد نمره هاي منفي، نمره  هاي مختلف  وي يادآورش
با شرايط متفاوت تدارك ديده شده است و در صورتي كه ميزان نمره 
منفي به حد زيادي برسد، گواهينامه وي متوقف مي شود كه فرد براي 
ــدد گواهينامه بايد از طريق آزمون اقدام به اخذ گواهينامه  گرفتن مج

كند و در كنار آن جريمه مورد نظر را پرداخت كند.
ــتفاده  ــري اضافه كرد: در صورتي كه راننده اي از مواد مخدر اس خي
كند، ضمن جلوگيري از رانندگي وي تا زمان مد نظر، دو ميليون ريال 
جريمه مي شود و بايد به مركز درماني مراجعه كند و تحت درمان قرار 

گيرد و كارت درمان دريافت كند.
ــنگين بر  ــزود: تعداد معدودي از رانندگان خودروهاي س خيري اف
ــتفاده از مواد مخدر مانع از ايجاد خستگي براي آنها  اين باورند كه اس
مي شود، درحاليكه تحقيقات و آزمايشات انجام شده در اين زمينه اين 

باور را ابطال مي كند و هيچگونه دليل علمي و منطقي ندارد.
ــنگين كه  وي ادامه داد: تعداد معدودي از رانندگان خودروهاي س
ــتگي از مواد مخدر استفاده مي كنند  براي رانندگي و جلوگيري از خس
ــان تحت تأثير قرار مي گيرد و پيامدهاي جدي  سيستم كنترلي بدنش

براي سالمت آنها به همراه دارد.
ــواري  خيري تأكيد كرد: رانندگان رديف جلو و عقب خودروهاي س
ــتفاده از كمربند براي  ــتفاده كنند و اس بايد از كمربند هاي ايمني اس

تمامي سرنشينان خودروهاي سواري الزامي است.
ــي بود تا  ــراي اين طرح فرصت ــرد: در مرحله اول اج ــان ك وي بي
ــز كنند اما در مرحله  ــايل نقليه خود را به كمربند مجه رانندگان وس
ــد به نفع تمامي  ــتفاده از كمربن ــد؛ چرا كه اس دوم برخورد خواهد ش
سرنشينان بوده و در صورت مواجه شدن با حادثه تصادف خطر جاني 

آنها كاهش مي يابد.
وي به رعايت قوانين جديد در بين موتور سواران اشاره كرد و گفت: 
ــاده عبور كند، همچنين در  ــواري نبايد از محل عابر پي هيچ موتور س

مسير خالف جهت حركت نبايد حركت كنند.

وي ادامه داد: موتور سواران نبايد از حركات آكروباتي براي نمايش 
و جلب توجه استفاده كند، همچنين هيچ موتوري نبايد اقدام به حمل 
ــا آنها به صورت جدي  ــر متعارف كند در غير اين صورت ب ــايل غي وس

برخورد مي شود.
ــطح شهر با سرعت  خيري ادامه داد: در صورتي كه راننده اي در س
ــاعت رانندگي كند 100 هزار تومان جريمه  بيش از 50 كيلومتر در س
خواهد شد و راننده اي كه زير 50 كيلومتر در ساعت رانندگي كند 50 

هزار تومان جريمه مي شود.
ــفرها ميزان تلفات جاده اي در  وي افزود: با وجود افزايش حجم س
ــت درصد كاهش يافته است كه اين  ــش ماهه نخست امسال  هش ش

كاهش آمار نشان دهنده رعايت بيشتر قانون توسط مردم است.
ــاره كرد و گفت: در طرح زمستاني  ــتاني اش خيري به طرح زمس
ــرما  ــفر هاي غير ضروري در فصل س ــود از س به مردم توصيه مي ش
ــايل  ــفر بايد وس جلوگيري كنند، همچنين در صورت ضرورت در س

ــي مجهز كنند. نقليه خود را به تجهيزات گرمايش
خيري اظهار داشت: رانندگان مي توانند با ارسال مدارك گواهينامه 

به شماره پيامك 30005151 از ميزان نمره منفي خود مطلع شوند.
 افزايش 32 درصدي كشفيات مواد مخدر در استان �

ــدر از افزايش 32  ــس مبارزه با مواد مخ ــت پلي در ادامه اين نشس
ــال نسبت به مدت مشابه  ــفيات مواد مخدر در 8 ماهه امس درصد كش

سال گذشته خبر داد.
محمد اشتري همچنين با اشاره به افزايش قيمت ترياك و كاهش 
ــه در 8 ماهه  ــفيات شيش ــه از افزايش 115 درصدي كش قيمت شيش
ــاره به متالشي شدن 35 باند در استان  ــال سخن گفت. وي با اش امس

گفت: ميزان دستگيري ها 12/6 درصد افزايش يافته است.
ــتري با بيان اينكه دنيا با معضل مواد مخدر مواجه است، افزود:  اش
ــوب  در حال حاضر مواد مخدر يكي از مصاديق عيني جنگ نرم محس
مي شود. وي ادامه داد: در زمينه مبارزه با مواد مخدر تالش هاي زيادي 
صورت گرفته و تمامي دستگاه ها به نوبه خود فعاليت مي كنند هر چند 

كاستي هايي وجود دارد كه بايد مرتفع شود.
ــتري ميزان تحصيالت دستگيرشدگان را 10/8 درصد بي سواد،  اش
ــيكل، 41/1 درصد ديپلم، 1/4  26/9 درصد ابتدايي و 39/1 درصد س

درصد فوق ديپلم و 1/2 درصد ليسانس عنوان كرد.

رئيس پليس راه استان خبر داد: 

اجراى جريمه هاى سنگين رانندگى از اول دى ماه
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ادامه از صفحه يك: محله هاي مختلف شهر 
ــده اند كه عالوه بر  ــه پاركينگ هايي تبديل ش ب
ــاكنان آن، قيمت منطقه اي  تجاوز به حقوق س
ــدت كاهش داده است و در اين  امالك را به ش
ــاوان بي برنامگي  ــتند كه ت ميان اين مردم هس
ــئوالن را مي پردازند هر چند پس از سال ها  مس
ــراى برنامه ريزى  ــته مردم ب ــت از خواس گذش
ــكالت اخيراً  ــهرى و پيش بينى حل اين مش ش
ــزوم و نياز  ــدان از ل ــهر هم ــوراى ش رئيس ش
ــاخت پاركينگ طبقاتى گفته است حال كى  س

برنامه ريزى و كى اجرا شود خدا داند!
به اعتقاد رانندگان در اين مكان هايي كه براي 
ــنگين در نظر گرفته شده  پارك خوروهاي س
ــي براي مراقبت از خودروها وجود دارد،  نگهبان
اما از امنيت الزم برخوردار نيست و مكان مورد 
نظر فاصله زيادي با مناطق مسكوني رانندگان 
دارد بنابراين آنها مجبور مي شوند ماشين خود 
ــب با  ــوي در منزل پارك كنند و هر ش را جل
ــوند  جريمه راهنمايي و رانندگي مواجه مي ش
ــود و  ــيده ش در حالي كه بايد تدابيري انديش
ــته باشد و  مكان مورد نظر امنيت الزم را داش
ــرويس اياب و ذهاب براي چنين رانندگاني  س
ــارك خودروهاي آنها در نظر گرفته  به محل پ
ــدگان از پاركينگ  ــورت رانن ــود در اين ص ش
ــتقبال بيشتري خواهند كرد. هر  مورد نظر اس
ــير  چند رئيس راهنمايي و رانندگي دوري مس
پاركينگ را توجيهي از سوي رانندگان اين گونه 
ــته 4  خودروها مي داند و مي گويد اگر در گذش
هزار تومان جريمه براي پارك خودرو سنگين 
در نظر گرفته مي شد از اين پس اين رانندگان 
ــب 20 هزار تومان جريمه خواهند شد.  هر ش
ــاب بايد ببينيم آيا نمايندگان مردم  با اين حس
در شوراهاى شهر و دستگاه هاى متولى به فكر 
ــاد و در عمل اقدامى  ــكل خواهند افت حل مش
خواهند كرد يا نه، منتظر بود تا مردم هر صبح 
ــوند و آنقدر ادامه  با برگه هاى جريمه مواجه ش
ــه چهارراه نجفى و  ــد تا خداى ناكرده حادث ياب

ميدان رسالت تكرار گردد!

ــتان در حال  ــاز اس ــالح هاي غيرمج 1- س
ــود در فراخواني  جمع آوري است. گفته مي ش
ــردم مي توانند با  ــوي مراجع ذي صالح م از س
ــي مراحل قانوني  ــالح غيرمجاز و ط تحويل س

مجوز قانوني حمل و استفاده از سالح بگيرند.
2- استعفاهاى مصلحتى در پاس دوباره در 
ــت. گفته مي شود اين بار  حال شكل گيري اس
قائم مقام پاس به بهانه مشكل مالي تيم استعفا 
كرده است. گويا سناريوي استعفا براي انحراف 
افكار عمومي از شكست ها و ناكامي ها تاكتيك 
جديد اين تيم است. چندي پيش نيز سرمربي 
ــت پس از  ــتعفا داده بود.  گفتني اس ــم اس تي
ــقوط اين تيم از ليگ برتر همه عوامل وعده  س

بازگشت به ليگ برتر در فصل بعد را داده اند.
ــاماندهى و  ــنهاد تعيين متولى س 3- پيش
ــاخت مكان ويژه براي معترضان در همدان  س
ــش تجمع هاي  ــت! گويا با افزاي ــده اس داده ش
مردمي در مقابل فرمانداري و استانداري براي 
ــته هاي  ــات مختلف و خواس پيگيري موضوع
ــنهاد داده شده است. گفتني  عمومي اين پيش
است اين بار اهالي حسن آباد شهرك مدني در 
تجمع مقابل فرمانداري خواستار ارائه خدمات 

شهري و حل مشكل آب و برق و گاز شده  اند.
ــگر نمونه  ــذف پژوهش ــالش براى ح 4- ت
ــگاه مالير با واكنش منفى برخى  بسيجى دانش
اساتيد آن دانشگاه روبروشده است. گفته مى شود 
ــتاد بسيجى، گويا تمامى شرايط كسب  اين اس

رتبه برتر پژوهشگر را احراز كرده است.
ــده براي  ــالم ش ــاي اع ــماره تلفن ه 5- ش
ــخگويي به متقاضيان استخدام شهرداري  پاس
ــماره هاى اعالم  ــخگو نيستند. تماس با ش پاس
ــوى متقاضيان براى كسب اطالع  ــده از س ش
ــاير اطالعات  ــر زمان برگزاري آزمون و س تغيي

بي پاسخ مي مانند.
ــتان  ــتگاه ها و ادارات اس ــي از دس 6- برخ
ــتند. گويا  ــمي كشور عقب هس ــاعت رس از س
ــا موضوع پژوهش در  ــه اي كه ديروز ب در جلس
ــتان برگزار گرديده بود  ــي از ادارات كل اس يك
ــده در محل جلسه از ساعت  ــاعت نصب ش س
ــاعت عقب بوده است.  ــور يك س ــمي كش رس
ــه با تأخير نزديك به  ــت اين جلس گفتني اس
ــت. گفتنى است  ــاعت تشكيل شده اس يك س
ــب اعتبار و  ــنهاد تصوي در هفته پژوهش پيش
آسيب شناسي تأخير در استان و چنين مسائلي 

داده شده است.
7- اجراي بدون كارشناسي طرح ساماندهي 
مشاغل خانگي با مشكل مواجه شده است. گويا 
ــكالت موضوع بازرسي و  در يك مورد از اين مش
بازديد از محل اين مشاغل و نظارت بر فعاليت آنها 
به دليل مسكوني بودن امكان پذير نبوده و نيازمند 
هماهنگي و صدور مجوز و زمان مي باشد. گفتني 
است بيشترين نوع فعاليت در اين زمينه مربوطه 
ــت كه نيازمند  ــاي مواد غذايي اس به فرآورده ه

نظارت مستمر بر مسائل بهداشتي آن است.

ــهر  ــده اين ش ــدان پيام: عجب حكايتى ش هم
ــت و رقابت رنگ و بوى همه چيز را  همدانا، سياس

با خود برده.
ديگر مثل قديم نيست كه براى كلنگ زنى يك 
ــئول و مقام  ــد ميليونى چندبار مس پروژه چند ص
ــم و از زواياى مختلف  ــورى را زحمت مى دادي كش
ــايد به جاى  نوك كلنگ را به زمين مى زديم تا ش
18 ساله در 15 سالگى به بلوغ برسد و اكنون براى 
ــى آنهم براى عزيزترين  يك پروژه 8 ميليارد تومان
ــار جامعه با شك و ترديد و هزار القاب و ترفند  اقش
ميز و صندلى و پرچم و بنر خيرمقدم و افتتاحيه را 
ــا باز هم در روز افتتاح عده اى  هم مهيا مى كنيم ام
ــع كرده و با تنى به آب زدن ايثارگران آنرا در  را جم
افتتاحى خاموش به بوى دوران دفاع مقدس تبرك 
مى كنيم و هزار جواب و سكوت تحويل خبرنگاران 
ــتاندار  ــم و معاون عمرانى اس ــران مى دهي و ايثارگ
ــون از خدمات و زحمات  ــت تريب هم كه بايد از پش
دولت عدالت محور براى ايثارگران بگويد به مراسم 
ــات و مبهوت  ــى مى بريم كه خودش هم م افتتاح
ــت كه مگر چه خبر است و چه شده است. واقعاً  اس
اگر آماده افتتاح نبود چرا آنرا افتتاح مى كنيد و بنر 

بهره بردارى آزمايشى "موقت"! نصب مى كنيد و اگر 
آماده است نگران چه هستيد كه بزرگترين مجتمع 
اختصاصى ايثارگران و جانبازان در غرب كشور را با 
اين روش به بهره بردارى موقت! مى رسانيد كه انگار 
ــى مى كنيد. يعنى  ــرى را رونماي يك پروژه فوق س
ــروژه اينقدر ما را  ــدن اين پ نگرانى از انتخاباتى ش

محتاط كرده است كه مبادا كسى از آن بهره بردارى 
بكند؟ يعنى هنوز اين مردم را نمى شناسيم؟ يعنى 
ــوز نپذيرفته ايم كه به بركت اين انقالب و همان  هن
ــده اند كه  ــهدا اين ملت اينقدر آگاه ش خون هاى ش
مى توانند بفهمند كى چى كاره است و كى كار كرده 

و كى شعار داده.

ــت يك روز صندلى ها را مى چينيم،  عجيب اس
ــم و روز بعد  ــم، خبرنگار دعوت مى كني بنر مى زني
ــى روزنامه ها را مى بينيم همه را جمع مى كنيم  وقت
ــادا مردم  ــم خبر نمى كنيم كه مب ــانه ها را ه و رس
ــام زور و توان خود را  ــت؟ و تم بدانند چه خبر اس
ــكار مى گيريم تا حكم بركنارى مديرى را به دليل  ب
ــاء مجدد تغيير  ــف از بركنارى به ابق عملكرد ضعي

دهيم!
ــهر چه خبر است؟ يعنى  ــتى در اين ش به راس
اينقدر بى برنامگى و ضعف و ترس از برخى چهره ها 
و شخصيت ها كه مبادا در آينده كاره اى شوند ما را 
نگران كرده كه حاضريم مدال پر افتخار خدمت به 
ــده از  ــان اصلى انقالب را به هر بهايى كه ش صاحب

گردن خودمان بيرون درآوريم؟
ــهر و  ــانى ملى را از ش چرا بايد فرصت اطالع رس
ــادا در زاهدان و  ــلب  كنيم كه مب ــار خودمان س دي
ــنيدن اين خبر فردى بردست اندركاران  بيرجند از ش
آن آفرين بگويد. به راستى تا كى بايد خالق ايده ها و 
تفكراتى باشيم كه در آن معناى كلمه افتتاح و بهره 
بردارى را از لغت نامه دهخدا تغيير دهيم و بنويسيم 

اين نوع افتتاح يعنى سياست!

افتتاح از نوعى ديگرافتتاح از نوعى ديگر!!

مجتمع ايثار 
در سكوت خبري به بهره برداري رسيد

ــال وعده و وعيد باالخره  ــدان پيام: بهره برداري از پروژه مجتمع ايثارگران همدان پس از يك س هم
صبح روز چهارشنبه بدون حضور مسئوالن در سكوت رسانه اي انجام گرفت.

اين بهره برداري خاموش در حالي انجام شد كه به گفته سرپرست بنياد شهيد و امور ايثارگران استان 
با دعوت تلفني از تعدادي از منتخبان ايثارگران طرح مورد بهره برداري قرار گرفت.

ــت: براي بهره برداري از اين طرح قرار نبود  ــيني در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داش ــيدجعفر حس س
برنامه اي ترتيب داده شود. بلكه براي افتتاح برنامه و مراسم ويژه خواهيم داشت.

ــت كه با تأمين اعتبار به  ــده اس ــمت هاي طرح به طور كامل تجهيز نش وي افزود: هنوز برخي از قس
زودي تجهيز خواهد شد.

حسيني همچنين در خصوص مراسم توديع و معارفه اي كه قرار بود در خالل بهره برداري از اين طرح 
برگزار شود، اظهار داشت: فعًال چيزي اعالم نشده قطعاً اگر چنين تصميمي مد نظر باشد پيشاپيش اعالم 
مي شود. وي از مسئوالن ، نماينده مردم همدان در مجلس و استاندار به لحاظ درايت و مساعي ويژه در 

تكميل اين پروژه تقدير كرد.
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اخبار اخبار كوتاه
خودكشى 

در استانداري پايتخت
ــى يكى از  ــارس: پس از اقدام به خودكش ف
ــاختمان جديد  كاركنان خدمات پيمانكارى س
استاندارى تهران (شركت عصر تهران) به دليل 
ــتاندارى  دريافت نكردن حقوق 7 ماه خود، اس
ــببان  تهران در اطالعيه اى اعالم كرد كه از مس

وقوع  اين حادثه شكايت خواهد كرد. 
ــكايت خود وقوع  ــتاندارى تهران در ش اس
ــاختمان جديد خود را  حادثه خودكشى در س
ــت و اعالم كرد  متوجه پيمانكار قديمش دانس

كه از مسببان اين حادثه شكايت كرده است.

به حد نصاب رسيدن طرح 
سؤال از رئيس جمهور  

ــا: نماينده تبريز و عضو كميته پيگيرى  ايلن
طرح سؤال از رئيس جمهور گفت: در حال حاضر 
منتظر اعالم وصول طرح سؤال از رئيس جمهور، 
از سوى هيأت رئيسه هستيم؛ چراكه امضاهاى آن 
ــيده است و تقريباً بيش از  به حد نصاب الزم رس
ــدگان اين طرح را امضا كرده اند.  80 نفر از نماين
ــان كرد: در اين طرح  مسعود پزشكيان خاطرنش
بحث تقابل مطرح نيست؛ بلكه قانون اجرا نشده 
ــه توضيح از  ــتار ارائ ــت و نمايندگان خواس اس

سوى مسئوالن در اين خصوص هستند.

سفرهاي استاني 
جبهه متحد اصولگرايان

ــنا: توانگر مسئول روابط عمومي جبهه  ايس
متحد اصولگرايان با اعالم اين خبر كه سفرهاي 
ــي جبهه متحد  ــأت اجراي ــتاني اعضاي هي اس
ــط هفته آينده آغاز مي شود و  اصولگرايان از اواس
بعد از آن نيز نشست هاي استاني جبهه به صورت 
مرتب در استان هاي مختلف برگزار خواهد شد، 
ــت: در كميته بانوان جبهه نيز نمايندگاني از  گف

اضالع مختلف جبهه حضور دارند.

برگزاري راهپيمايي ها 
در كميسيون شوراها

ــوراها و امور  مهر: سخنگوي كميسيون ش
ــه كميسيون  ــاره به جلس داخلي مجلس با اش
ــي طرح نحوه فعاليت احزاب  كه به ادامه بررس
ــي اختصاص داشت، گفت:  و گروه هاي سياس
ــوه  برگزاري  ــا 44 اين طرح به نح ــواد 40 ت م
ــيون  ــا مي پرداخت كه در كميس راهپيمايي ه
ــوراها به تصويب رسيد. عبدالحسين ناصري  ش
ــاره  نحوه برگزاري  ــت: اين مواد درب اظهار داش
ــوي احزاب بود  ــا و تظاهرات از س راهپيمايي ه

كه با بحث هاي زياد تصويب شد.

معرفي رئيس جديد دانشگاه 
آزاد در30 آذر

ــات و فناوري از  ــنا: وزير علوم، تحقيق ايس
ــه هيأت امناي دانشگاه آزاد در  برگزاري جلس
ــر داد. كامران  ــنبه (30آذرماه) خب روز چهارش
ــجو گفت:  تاكنون گزينه اي براي رياست  دانش
ــت من نرسيده است و اعضاي  دانشگاه به دس
هيأت امنا در جلسه گزينه هاي پيشنهادي خود 

را معرفي مي كنند.

مهمترين وظيفه شوراي 
هماهنگي تبليغات اسالمي

ــي، امور مجلس و دفاتر  ايرنا: معاون حقوق
استان هاي شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي 
ــرايط موجود از  ــي از ش ــناخت كاف ــت: ش گف
ــوراي هماهنگي  ــن وظايف اعضاي ش مهمتري
ــالمي و مردم خواهد بود. نصرت ا...  تبليغات اس
ــت: تالش در مسير مشاركت  لطفي اظهار داش
ــان مردم،  ــي در مي ــري و بصيرت افزاي حداكث
وظيفه اصلي شوراي هماهنگي تبليغات است.

تحقير كامرون 
در پارلمان انگليس 

فارس: با افزايش تنش ميان سياست مداران 
انگليسى درباره رأى منفى اين كشور به اصالح 
ــك كلگ معاون  ــه اتحاديه اروپا، ني پيمان نام
ــه پارلمان حضور پيدا  ــت وزير در جلس نخس
ــر ديويد  ــن موضوع موجب تحقي ــرد كه اي نك
ــت وزير انگليس از سوى اعضاى  كامرون نخس

حزب مخالف كارگر شد.

احمدى نژاد پارتي مردم در دولت 
همدان پيام: رئيس جمهور گفت: اين احمدي نژاد با افتخار پارتي شما مردم در دولت است. محمود احمدي نژاد در جمع 
مردم ياسوج گفت: در شرايطي كه حدود   5/  2 ميليون جوان فاقد شغل در كشور حضور دارند، مهم ترين كار، ايجاد اشتغال 
است. هركس از برنامه اشتغال حمايت كند و به دنبال برداشتن موانع باشد دلسوز ملت و جوانان ايراني است. احمدي نژاد گفت: 
با اين معيار مي توان سنجيد كه چه كساني با ملت ايران هستند و چه كساني به دنبال پست و مقام و ثروت هستند. امسال 
دولت اعالم كرده كه بايد   5/  2 ميليون شغل ايجاد شود و ما در اين راه مصمم بوده و در خدمت جوانان و مردم ايران هستيم. به 
گزارش ايسنا، رئيس جمهور اظهار كرد: برخي جوانان عزيز به ما گفتند كه برخي مسائل در استانشان وجود دارد. من با افتخار 
عرض مي كنم اين احمدي نژاد با افتخار پارتي شما مردم در دولت است. وي افزود: ان شاءا... در جلسه دولت آن چه كه ما بر عهده 
داريم، انجام خواهيم داد و اگر جايي قرار است وام دهيم و زمين در اختيار بگذاريم و مجوز دهيم پشتيباني مي كنيم. 

دولتمردان تركيه آتش بيار معركه شده اند
همدان پيام: يكى از مراجع تقليد قم گفت: مثلث شوم آمريكا، اسرائيل و يك كشور عربى دست به دست هم داده اند 
و نقشه خود را از سوريه آغاز كرده و در اين ميان دولتمردان تركيه آتش بيار معركه شده اند. به گزارش فارس، آيت ا... 
ــور آمريكا يك درصد مردم عمده ثروت ها را در اختيار دارند  ــيرازى در درس خارج فقه خود گفت: در كش ناصر مكارم ش
و 99 درصد در محروميت به سر مى برند، معلوم نيست اين همه ثروت را براى چه مى خواهند، براى نسل آينده و حتى 
ــتاد حوزه علميه قم در ادامه با اشاره به اوضاع كشور سوريه گفت: ما نمى گوييم  ــتر است. اس ــل آينده نيز بيش هفت نس
سوريه مشكالت ندارد، بايد مشكالت حل و فصل و خشونت برچيده شود و مردم اين كشور دموكراسى را احساس كنند. 
ــت: آنها مدتى در خط ضدصهيونيست بوده و محبوبيتى در كشورهاى  ــيرازى در خصوص تركيه نيز اظهار داش مكارم ش

اسالمى پيدا كرده و حاال دست در دست اسرائيل و آمريكا گذاشته اند تا اينكه اين مثلت شوم را محقق كنند.

تحويل اراضى منوط به اجازه فرمانده كل قواست
همدان پيام: معاون ستاد كل نيروهاى مسلح گفت: اگر دادگاه حكم دهد كه فالن ملك متعلق به فالن شخص است و 
بايد تحويل داده شود ضوابط در نيروهاى مسلح اين است كه بايد از فرمانده كل قوا اذن بگيرند. به گزارش ايرنا، محمد حجازى 
در همايش سراسرى مشترك سازمان اوقاف و نيروهاى مسلح اظهار داشت: به دليل اينكه نيروهاى مسلح شايد بيشترين اراضى 
را در اختيار داشته باشند طبعا مشكالتى نيز با برخى سازمان ها و مردم و تملك اراضى جديد خواهند داشت. وي خاطرنشان 
كرد: مسئوالن نيروهاى مسلح و سازمان اوقاف در قبال وظايفشان، 2 راه پيش رو دارند، يكى اينكه الزاما از طريق حكم قانونى 
و ابالغيه ها و مراجع قضايى اقدام كنند و يكى اينكه با انگيزه دينى و اعتقادات مسائل را حل و فصل كنند. وي تاكيد كرد: اگر 
همين االن دادگاه جمهورى اسالمى حكم دهد كه فالن ملك متعلق به فالن شخص است و بايد تحويل داده شود ضوابط 

در نيروهاى مسلح اين است كه بايد از فرمانده كل قوا اذن بگيرند و اگر ايشان گفتند تحويل دهيد، تحويل مى دهند.

همدان پيام: رئيس قوه قضاييه گفت: قوه قضاييه 
ــدارد در مراحل اجرا و نظارت  ــه هيچ وجه قصد ن ب
ــالمي دخالت كند  ــوراي اس بر انتخابات مجلس ش
ــتادهاي قوه قضاييه تنها در چارچوب وظايف  و س
ــه جرايم و  ــگيري ب ــي عالوه بر پيش ــرح قانون مص

تخلفات انتخاباتي رسيدگي خواهد كرد.
ــنا، آيت ا... صادق آملي الريجاني  به گزارش ايس
ــئوالن عالي قضايي با اشاره به برخي  در جلسه مس
ــت مندرج در رسانه ها مبني بر  نقل قول هاي نادرس
برنامه دستگاه قضايي براي دخالت در روند انتخابات 
ــيطنت آميز خواندن اين اطالع رساني رسانه اي  و ش
ــي به  ــد كرد: در قانون انتخابات و قانون اساس تاكي
ــفاف وظايف هر يك از دستگاه ها  صورت واضح و ش
ــده و بر  ــخص ش و نهادهاي مرتبط با انتخابات مش
ــاس وظيفه نظارت بر انتخابات تنها بر عهده  اين اس
ــرا بر عهده هيأت هاي  ــوراي نگهبان و وظيفه اج ش
ــت و  ــده اس ــته ش ــور گذاش اجرايي و وزارت كش
دستگاه هاي ديگر از جمله قوه قضاييه حق ورود در 

روند نظارت و اجرا را ندارند.
وي با اشاره به ماده 17 قانون انتخابات، به وظيفه 
دستگاه قضايي در اين زمينه نيز اشاره كرد و ادامه 
ــات و خارج از بحث  ــاده 17 قانون انتخاب داد: در م
نظارت بر انتخابات و اجراي آن كه هركدام مسئول 

ــتگاه قضايي در  ــاص خود را دارد، به وظايف دس خ
انتخابات اشاره شده و آمده است كه محاكم صالحه 
ــات و جرايم انتخاباتي به  ــي موظفند به تخلف قضاي

صورت فوري و خارج از نوبت رسيدگي كنند.
ــتگاه را  ــزم اين دس ــتگاه قضايي ع ــس دس رئي
ــريع به  ــن دوره از انتخابات، عمل دقيق و س در اي
وظايف قانوني خود و رسيدگي به جرايم انتخاباتي 
ــمرد و افزود: عزم  ــوع جرم برش ــگيري از وق و پيش
ــته  ــتگاه قضايي در اين دوره از انتخابات برجس دس

كردن كار قوه قضاييه و انجام وظايف در وقت خود 
ــت؛ زيرا مطابق قانون، جرايم انتخاباتي مشخص  اس
ــده است و در جرايم  و مجازات هاي آن نيز معين ش
مشهود نيازي به اعالم مجريان نداريم و اگر جرمي 
ــد،  ــهود باش ــراي ظابطان قضايي و يا قضات مش ب
ــران يا مجريان  ــر نمي مانيم كه از ناحيه ناظ منتظ

انتخابات به ما گزارش شود.
ــريح آخرين  ــپس به تش ــس قوه قضاييه س رئي
ــت و از صدور  ــاد مالي پرداخ ــت پرونده فس وضعي

ــت اين پرونده در آينده اي نزديك خبر  كيفرخواس
داد.

ــيدگي  آملي الريجاني با تاكيد بر ادامه روند رس
ــيع اين پرونده گفت: قوه قضاييه  دقيق به ابعاد وس
ــيدگي  همچنان با تمام قوا و تمام وقت در حال رس
ــت. براي تعدادي از متهمان قرار  به اين پرونده اس
مجرميت صادر شده و كيفرخواست اين پرونده نيز 
ــود و اميدواريم كه در دادگاه با  به زودي صادر مي ش

سرعت و دقت تكليف اين پرونده روشن شود.
ــيدگي به اين  ــه در روند رس ــان اينك وي با بي
پرونده، ابعاد جديدي از جمله شبهاتي در خصوص 
واگذاري برخي كارخانه هاي مهم همچون كارخانه 
ــده كه نياز به  ــوالد به اين گروه متخلف مطرح ش ف
ــان كرد: احتمال  ــتري دارد، خاطرنش بررسي بيش
ــاي مهم از  ــر قانوني برخي كارخانه ه ــذاري غي واگ
جمله كارخانه فوالد به گروه آريا تقويت شده است؛ 
لذا رئيس سازمان بازرسي كل كشور ماموريت يافته 
ــي كند كه آيا اصل  ــت كه در اسرع وقت بررس اس

واگذاري ها قانوني بوده است يا خير.
ــود كه  ــي الريجاني تاكيد كرد: اگر ثابت ش آمل
واگذاري ها به اين شركت از ابتدا و اساس غيرقانوني 
ــيدگي ها نيز تا حدي  ــت مسير قضايي رس بوده اس

تغيير خواهد كرد و ابعاد جديدي خواهد يافت.

رئيس قوه قضاييه:

دستگاه قضا نمى خواهد در انتخابات دخالت كند

ــه با  ــخنگوي وزارت امورخارج ــام: س همدان پي
ــالمي ايران  بيان اينكه تهديدها عليه جمهوري اس
ــت، تاكيد كرد: آمريكا و رژيم  صرفا جنگ رواني اس
ــف براي جنگي  ــتي با تهديدهاي مختل صهيونيس

كردن فضاي منطقه تالش مي كنند.
ــنا، رامين مهمان پرست در پاسخ  به گزارش ايس
ــالمي ايران  ــا جمهوري اس ــش كه آي ــه اين پرس ب
توانايي بستن تنگه هرمز به عنوان اهرم بازدارنده در 
ــران را دارد؟ گفت: جمهوري  برابر تهديد ها عليه اي
اسالمي ايران بار ها اعالم كرده است كه بحث بستن 
تنگه هرمز در دستور كار قرار ندارد؛ زيرا بر اين باور 
است كه ثبات و آرامش بايد در منطقه برقرار باشد 
ــورهاي منطقه در سايه امنيت و آرامش  و همه كش

براي پيشرفت و توسعه تالش كنند.
ــري «العالم»  ــبكه خب ــت، كه با ش مهمان پرس
ــكان دارد آن ها  ــرد با بيان اينكه ام گفت وگو مي ك
ــي و غيرعاقالنه برخي اقدامات  به صورت غيرمنطق
ــتور كار خود قرار دهند، تصريح كرد:  نظامي در دس
ــود، در آن صورت همه  اگر فضاي منطقه جنگي ش

چيز جنگي خواهد شد.
سخنگوي وزارت امور خارجه درباره تهديدهاي 
ــمنان عليه ايران اسالمي گفت: تهديدهايي كه  دش

ــران وجود  ــات نظامي عليه اي ــاره اجراي عملي درب
ــورهاي  ــگ رواني دارد. كش ــا جنبه جن دارد، صرف
ــتي به هيچ  غربي به ويژه آمريكا و رژيم صهيونيس
ــي در منطقه براي خود  ــه امكان عمليات نظام وج
متصور نيستند. چنين اقدامي براي آن ها هزينه هاي 
ــت. بنابراين، آن ها  فوق العاده سنگيني خواهد داش
سعي مي كنند با روي آوردن به جنگ رواني بخشي 
ــت رفته خود را بازيابند و نبايد به  از حيثيت از دس

اين مسائل زياد توجه كرد.
وي درباره مواضع جمهوري اسالمي ايران درباره 
تهديد ها و تحوالت بين المللي گفت: برخي افرادي 
كه در كشور مسئوليت رسمي سياسي ندارند ممكن 
ــت در قالب نماينده مجلس و نماينده بخشي از  اس
مردم، نظرات شخصي خود را ابراز كنند، اما مواضع 
ــمي و سياسي  ــمي ايران از طريق مقامات رس رس

اعالم مي شود.
ــت با اشاره به طرح برخي سناريو ها  مهمان پرس
ــوي دشمنان  ــورهاي منطقه از س عليه ايران و كش
ــناريوهايي  ــن س ــرد: طرح چني ــد ك ــالم تاكي اس
ــتي است و بايد  تامين كننده منافع رژيم صهيونيس
ــاره اين گونه اتهام ها و  ــا درايت كافي و كامل درب ب

توطئه ها اقدام مناسبي در پيش گرفته شود.

همدان پيام: دادستان كل كشور درباره اقدامات 
دادستانى كل كشور درباره تهديد به ترور فرماندهان 
ــوى چند تن از نمايندگان كنگره  نظامى ايران از س
آمريكا گفت: بطور طبيعى دولت جمهورى اسالمى 
ايران، وزارت خارجه و دستگاه قضايى حسب وظيفه 
ــته اند از جمله اينكه، دادستانى  خود اقداماتى داش
ــت. براى  ــتا اقدام كرده اس ــور در اين راس كل كش
ــكايت، در دادگسترى تهران  اين دو نفر با اعالم ش
ــده و از قاضى مربوط خواسته  پرونده اى تشكيل ش
ــده را تعقيب كند و  ــد كه از طريق اينترپل پرون ش
ــد. به گزارش ايلنا، محسنى  اين كار انجام و ثبت ش
اژه اى در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه در آبان ماه 
چند تن از نمايندگان كنگره آمريكا، پيشنهاد ترور 
ــردار سليمانى فرمانده  يكى از فرماندهان سپاه (س
ــپاه قدس) را به دولت آمريكا ارائه كردند. آيا قوه  س
ــته است؟ گفت:  قضائيه در اين زمينه اقداماتى داش
ــت كه اين دو مقام  ــيار مايه تعجب و تأسف اس بس
ــره آمريكا در يك مكان  ــى در اجالس كنگ آمريكاي
ــماً بخواهند  ــمى و دولتى در جمع ديگران، رس رس
يك مقام مسئول در جمهورى اسالمى ايران را ترور 

كرده و به قتل برسانند.

حجت االسالم و المسلمين محسنى اژه اى ادامه 
ــانى كه مدعى مبارزه با تروريست هستند  داد: كس
ــور ها را اشغال مى كنند  و به اين بهانه بعضى از كش
ــمى  ــازه مى دهند كه بطور رس ــور به خود اج چط
ــت و دولت، در روز  ــته به حكوم در يك مكان وابس
روشن بخواهند، يك فرمانده سپاه پاسداران انقالب 
اسالمى را ترور كنند. شايد مّهم تر اين باشد، كه در 
مقابل اين درخواست نامشروع و خالف همه موازين 
ــرادى تأييد كرده يا  ــرى، اف بين المللى و حقوق بش
ــكوت خود اين معنا را مورد تأييد قرار داده اند  با س
ــى در مقابل  و مقامات ديگر آمريكا نيز هيچ واكنش
ــت نشان نداده و آن را محكوم  اين سخنان ناشايس
ــه آن ها اين  ــا حداقل بيان نكرده اند ك ــد، ي نكرده ان

سخنان را خودسرانه زده اند.
محسنى اژه اى در پاسخ به سوال خبرنگار پرس 
ــوه قضائيه صالحيت  ــر اينكه آيا ق ــى وى مبنى ب ت
ــه اقدامات را دارد؟ با تأييد اين مطلب گفت:  اينگون
اگر چنانچه هر فردى چه در داخل و چه در خارج از 
ايران عليه جمهورى اسالمى ايران يا شهروند ايرانى 
ــته باشد قابل تعقيب است و  اقدام مجرمانه اى داش

جزء صالحيت هاى دستگاه قضايى مى باشد.

ــالم جيالنى ضواك  ــه عقيده غ ــام: ب همدان پي
تحقيق پيرامون هواپيماى جاسوسى بدون سرنشين 
ــده و نشست  ــط ايران به غنيمت گرفته ش كه توس
ــتان و پاكستان،  قريب الوقوع 3 جانبه ايران، افغانس

وزير دفاع آمريكا را به كابل كشانده است.
غالم جيالنى ضواك در گفت وگو با فارس، اظهار 
ــت دادن هواپيماى بدون سرنشين  ــت: از دس داش
ــدت مقامات  ــه ش ــران، ب ــاك اي RQ-170 در خ
ــاخته است. وى افزود: آمريكا  آمريكايى را نگران س
نگران است كه مبادا ايران اين هواپيما را در اختيار 
كشورهاى دوست خود قرار دهد تا از آن الگوبردارى 
ــان افزود: نگرانى  ــناس افغ صورت گيرد. اين كارش
آمريكا از اين رويداد به حدى بود كه مقامات نظامى 
آمريكا گزينه حمله به محل نگهدارى اين هواپيما در 
ايران را مطرح كردند اما به دليل پيامد ناگوار آن، از اين 
حمله منصرف شدند. لئون پانتا در ديدارى غيرمنتظره 
ــده و با برخى از فرماندهان نظامى  وارد افغانستان ش

آمريكايى و افغان ديدار كرده است.
 پشت صحنه سناريوى سقوط پهپاد  �

آمريكايى در كنيا
ــناريوى  ــداف س ــى اه ــام آگاه نظام ــك مق ي
خبرگزارى آمريكايى آسوشيتدپرس در انتشار خبر 

سقوط يك پهپاد آمريكايى در كنيا را افشا كرد.
يك مقام آگاه نظامى در گفتگو با فارس با اشاره 

ــقوط يك فروند پهپاد آمريكايى  ــار خبر س به انتش
ــار خبرگزارى  ــر را اولين ب ــا گفت: اين خب در كني
ــيتدپرس منتشر كرد و به سرعت  آمريكايى آسوش
ــش داده شد.  ــانه هاى غربى پوش ــط ساير رس توس
ــت كه خبر شكار پهپاد آمريكايى  اين در حالى اس
ــط نيروهاى دفاعى ايران تا زمانى كه فيلم آن  توس
ــر شد، در سانسور مطلق بود و  از تلويزيون ما منتش

رسانه هاى غربى اشاره چندانى به آن نمى كردند.
ــى آمريكا(پهپاد)  وى افزود: پرنده هاى جاسوس
ــه رهيابى آنها  ــوده و رادارها قادر ب ــيار مدرن ب بس
ــتند و به دليل خصوصيت خودنابودى آنها در  نيس

ــقوط آن توسط  ــاس، على القاعده س ــرايط حس ش
ــور ضعيفى مثل  ــانه هاى كش نيروى نظامى يا رس
ــت. از سوى ديگر، آمريكايى ها  كنيا قابل رصد نيس
در انتشار اخبار تلفات نظامى خود به شدت محتاط 
ــتند و به هيچ وجه حاضر نيستند بدون دليل  هس
ــى خود را  ــقوط يك پهپاد جاسوس خاصى خبر س
ــاس، انتشار اين خبر  ــر نمايند. بر همين اس منتش
ــوى خبرگزارى آمريكايى آسوشيتدپرس، يك  از س
ــناريوى روانى-تبليغاتى به شمار مى آيد كه بايد  س
در اصل اين خبر به شدت ترديد كرد. آنها با طراحى 
ــناريو در صدد القاى اين مطلب هستند اول  اين س

اينكه، اين پرنده هاى جاسوسى در حدى از اهميت 
نيستند كه صرفاً عليه كشورهاى داراى توان دفاعى 
باال مثل ايران بكار گرفته شوند بلكه در كشورهاى 
ضعيفى مثل كنيا هم عمليات مى كنند؛ دوم اينكه، 
ــود دارد فلذا ممكن  ــقوط اين پرنده ها وج امكان س
است پهپاد شكار شده در ايران هم خودبخود سقوط 

كرده باشد.
 ادامه عمليات هواپيماهاى بدون  �

سرنشين در ايران 
وزير دفاع آمريكا اعالم كرد كه به رغم به غنيمت 
گرفته شدن يكى از فوق پيشرفته ترين هواپيماهاى 
بدون سرنشين آمريكا توسط ايران فعاليت مخفيانه 
اين نوع هواپيماها بر فراز ايران ادامه خواهد داشت. 
لئون پانتا وزير دفاع آمريكا در مصاحبه اختصاصى 
ــبكه خبرى فاكس نيوز اعالم كرد كه با وجود  با ش
از دست دادن يكى از پهپادهاى با ارزش و پيچيده 
آمريكا در خاك ايران، فعاليت مخفيانه هواپيماهاى 
ــتان  ــين آمريكا بر فراز مرزهاى افغانس بدون سرنش
ــدون اظهارنظر  ــت. وي ب و ايران ادامه خواهد داش
ــاد "آر كيو 170"  ــتقيم درباره نوع فعاليت پهپ مس
ــكا هيچ برنامه اى  ــه داد: ارتش آمري ــران، ادام در اي
براى متوقف كردن عمليات هاى هواپيماهاى بدون 
سرنشين خود در خارج از مرزهاى غربى افغانستان 

ندارد.

جدول (9)  وضعيت تحصيالت نمايندگان استان در هشت دوره اخير مجلس
دوره هشتمدوره هفتمدوره ششم دوره پنجمدوره چهارمدوره سومدوره دومدوره اولمدرك تحصيلى
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ــله مباحث مربوط به  ــام: آخرين بخش از سلس همدان پي
تاريخچه مجلس در ايران به ارائه اطالعاتى در خصوص تحصيالت 
نمايندگان استان اختصاص دارد. در شماره هاى پيشين ذكر شد 
كه طى هشت دوره مجلس شوراى اسالمى، 49 نفر از استان به 
خانه ملت راه يافته اند كه در ميان آنها به لحاظ شغلى مواردى 
ــتاندار،  ــك، كارمند، قاضى، مدير، اس همچون فرهنگى، پزش
ــغل آزاد ديده  ــدار، استاد دانشگاه و ش ــفير، پاس فرماندار، س
ــود. در جدول زير وضعيت تحصيلى نمايندگان استان  مى ش
ــاهد تنوع خاصى در مدت  ــكاس يافته كه از اين لحاظ ش انع
هشت دوره اخير مجلس بوده ايم؛ هرچند مدارك زير ديپلم 
ــاير  و ديپلم تنها به دوره هاى اول و دوم اختصاص دارد اما س

مدارك تحصيلى تقريباً در بيشتر دوره ها وجود دارد.

پارملان

سخنگوي وزارت امورخارجه:

تنگه هرمز را نمى بنديم
اقدامات دادستانى تهران درباره تهديد به ترور فرماندهان نظامى؛ 

اينترپل نمايندگان آمريكا را 
تعقيب مى كند

در پي سفر وزير دفاع آمريكا به افغانستان مطرح شد؛

RQ-170 يكى از اهداف سفر پانتا به كابل

نسبت "شعبان بى مخ" و "وكيل الدوله"
نمايندگان منظم مجلس را آزرد! 

همدان پيام: عضو كميسيون فرهنگى مجلس در خانه ملت نسبت به اظهارات 
ــعبان بى مخ" خواندن برخى نمايندگان انتقاد  على مطهرى نماينده تهران در "ش

كرد.
ــيون  ــميرم و عضو كميس ــه گزارش فارس، بهروز جعفرى نماينده مردم س ب
فرهنگى مجلس شوراى اسالمى در جلسه علنى چهارشنبه طى تذكرى با استناد 
به بند 11 ماده 23 آيين نامه داخلى مجلس، نسبت به اقدامات برخى نمايندگان 
در آستانه انتخابات مجلس نهم انتقاد كرد و اين حركات را سناريويى براى تخريب 
ــرايط روحى و روانى خوبى  ــتم دانست. وى گفت: اگر نمايندگان ش مجلس هش

نداشته باشند، قطعا آن را در آراى خود اعمال نظر مى كنند.
اين نماينده مجلس بر همين اساس يادآور شد: اخيرا سناريويى عليه مجلس 
ــى از همكاران دنبال  ــده كه از طرف برخ ــراى تخريب قوه مقننه طراحى ش و ب
مى شود و يك پرده از آن در دانشگاه تهران اجرا شد. به گفته وى، يكى از همكاران 
ــگاه تهران برخى نمايندگان را "شعبان بى  مخ" و  (مطهري- نماينده تهران) در دانش
برخى از نمايندگان را نيز "وكيل الدوله" خوانده است، گويا دولت كنونى خارج از نظام 
و مملكت است. جعفرى همچنين يادآور شد: در آستانه انتخابات مجلس نهم، مجلس 
ــرايط فعلى را با شرايط زمان  ــتم توسط برخى نمايندگان تخريب مى شود و ش هش
ــه مى كند. وى در خاتمه خواستار دفاع على الريجانى رئيس  "شعبان بى مخ" مقايس
مجلس از عملكرد مجلس هشتم شد و اين تخريب را درست ندانست. على الريجانى 
رئيس مجلس در پاسخ به تذكر جعفرى گفت: هر كسى مى تواند نظرات خودش 

را بيان كند اما اين بيان نظرات بايد با رعايت اصول و محدود باشد.
ــت اين تذكر در حالي در صحن علني مجلس مطرح شد كه  ــايان ذكر اس ش
ــاره كرد كه  ــرف دل اكثر نمايندگان نيز بود با اين حال بايد به اين امر نيز اش ح
ــتم به اوج خود  ــواره بي نظمي هايي در مجلس وجود دارد كه در مجلس هش هم
رسيده است در اين راستا گزارش هاي متعدد خبرگزاري ها و رسانه ها گوياي اين 
ــل از خبرگزارى ها، محمدرضا  ــد.(خبر90/9/21 همدان پيام به نق مطلب مي باش
ــت صحن علنى را  ــه در غياب الريجانى رياس ــر نايب رئيس اول مجلس ك باهن
ــاركت ضعيف و مداوم نمايندگان در  ــت، به دليل مش ــاعتى برعهده داش براى س
ــترى در رأى گيرى ها  ــا، چندين بار به آ نان تذكر  داد كه حضور بيش رأى گيرى ه
ــند. وي با انتقاد از مشاركت ضعيف نمايندگان در رأى گيرى ها گفت:  داشته باش
گويا مشترى هاى رأى دهنده ثابت هستند و برخى از نمايندگان به طور ثابت در 

رأى گيرى ها شركت نمى كنند.)

مجلس يك دست، مجلس موفقى نيست
ــوراى اسالمى با تأكيد بر اينكه  همدان پيام: يك نماينده اصولگراى مجلس ش
تاريخ انقالب نشان داده، مجلس يك دست، مجلس موفقى نيست، گفت: هر دو 
جريان و تفكر اصولگرا و اصالح طلب بايد بتوانند خود را در انتخابات عرضه كنند، 

زيرا در اين صورت مردم مى توانند راحت انتخاب كنند.
ــالم و المسلمين سيدجالل يحيى زاده نماينده مردم تفت و ميبد  حجت االس
ــت: قطعا در بين دو  ــالمى در گفت و گو با ايلنا، اظهار داش ــوراى اس در مجلس ش
ــتند كه شرايط حضور در صحنه  تفكر اصالح طلب و اصولگرا آدم هاى زيادى هس

را دارند.
ــرايط، شرايطى است كه قانون مشخص كرده و آن  وى افزود: منظور من از ش

افراد هم كامال پايبند به آن هستند.

سليت
ت

برادر ارجمند جناب آقاى 

خسرو نوروزى منعم
مديرمسئول محترم نشريه خورشيد غرب

با نهايت تاسف و تاثر مصيبت درگذشت مادر گراميتان را 
خدمت شما تسليت عرض نموده و از درگاه خداوند يكتا 
ساير  و  شما  براى  و  مغفرت  و  رحمت  مرحومه  آن  براى 

بازماندگان صبر و سالمتى را مسئلت داريم.
روزنامه همدان پيام

سليت
ت برادر گرامى جناب آقاى

حسن افشـار 
مصيبت درگذشت مادربزرگوارتان را خدمت شما 

تسليت عرض نموده و براى آن مرحومه از درگاه 
ايزد متعال رحمت و براى شما و ساير بازماندگان 

صبر و شكيبايى را مسئلت داريم.
روزنامه همدان پيام
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ديدگاه نگاه

اخبار شهرستان

ــتا  روس در  ــردن  ك ــي  زندگ ــام:  همدان پي
ــي آن را حس مي كني  ــي دارد كه وقت ويژگي هاي
ــوي. مردانگي و گذشت و  شيدا و مفتونش مي ش
ــتاييان ساده و بي آاليش، صميميت و  ديانت روس
ــتي به دور از هرگونه ريا و اقتدايشان به  نوع دوس
ــت و گذر  ــي (ع) همچنان پررنگ و عميق اس عل
زمان و پيشرفت تكنولوژي در عرصه هاي مختلف 
ــِر قرن 21 هنوز نتوانسته اين يكرنگي  زندگي بش
ــت زندگي مردمان  ــتاييان بگيرد. حكاي را از روس

روستايي، بيان سادگي آنان است.
ــوي، جنب و جوش  ــه مي ش ــتا ك  وارد روس
ــفالت نشده روستا و  كودكان در كوچه هاي آس
ــلوارهاي تا زانو گلي شده  كفش هاي محلي و ش
ــش مظلوميتي از  ــت كه نق را مي بيني، اينجاس
روستاييان برايت هويدا مي شود. زنان و دختران 
ــتايي را  ــالش و مردان باغيرت زندگي روس پرت
ــد كه براي  ــين و جذاب نموده ان ــان دلنش آنچن
لحظه اي از زندگي در شهر و مشكالت بي شمار 
ــير مي شوي و آرزوي زندگي چنين ساده  آن س
در خاطرت نقش مي بندد؛ از اين رو، در راستاي 
ــتايي، روستاي  احياي فرهنگ زندگي ناب روس

ــتان  علوي كه به تازگي به بخش مركزي شهرس
ويژه مالير ملحق گرديده را معرفي خواهيم كرد.

ــدن به مشخصات و ويژگي هاي  قبل از وارد ش
بارز اين روستا خاطرنشان مي شود، روستاي علوي 
كه در دهستان ترك شرقي از توابع بخش جوكار 
ــتان مالير واقع شده بود با تصويب  شمال شهرس
ــيون سياسي و بنا بر پيشنهاد  وزيران عضو كميس
ــتان مالير  ــور، از بخش جوكار شهرس وزارت كش
ــده است.  جدا و به بخش مركزي مالير الحاق ش
ــدار 48 درجه و 55 دقيقه طول  ــتا در م اين روس
شرقي و 34 درجه و 32 دقيقه عرض شمالي واقع 

گرديده است.
ــتا در منطقه اي جلگه اي  قرار گرفتن اين روس
طبيعت زيبايي را براي اهالي آن به ارمغان آورده 
است. اين روستا طبق آخرين سرشماري عمومي 
ــال 85 داراي 550 خانوار  ــكن در س نفوس و مس
ــوي در خصوص  ــتاي عل ــت. دهيار روس بوده اس
ــتاي علوي از  ــتا مي گويد: روس موقعيت اين روس
شمال با روستاي اسالم آباد و از جنوب با روستاي 

طجر علوي همسايه مي باشد. 
ــته كوه  ــي ادامه مي دهد: همچنين رش فراهان

ــد در  ــنگي مي باش ــه كه يكپارچه صخره س رومي
شمال اين روستا قرار گرفته است.

وي كه خود كشاورز است با صميميت خاصي 
ــتاهاي قديمي استان  مي گويد: علوي يكي از روس
ــفانه قدمت  ــوب مي شود كه متأس همدان محس

تاريخي آن هنوز مشخص نشده است.
وي در خصوص آثار باستاني اين روستا اظهار 
داشت: تپه باستاني (كه جزء آثار ملي شناخته شده) 
و همچنين امامزاده ابراهيم (ع) اين روستا را مي توان 

از جمله آثارهاي ماندگار آن عنوان كرد.
ــتا به زبان  ــان اينكه اهالي اين روس ــا بي وي ب
ــي صحبت مي كنند، گفت: با توجه به ديم زار  ترك
ــتاى علوي آب  ــاورزى روس بودن زمين هاى كش
ــاي خاني،  ــته قنات به نام ه ــاز از 3 رش ــورد ني م

بي نشان و يونس آباد تأمين مي شود.
ــامل انگور  ــتا ش ــي اين روس ــوالت باغ محص
ــگري و صاحبى، آلو سياه،  كشمشي، فخري، عس
ــر گندم، جو،  ــت و محصوالت نظي هلو و گردوس

گاودانه و ... است.
از جمله مهمترين مراسمى  كه در طول سال و 
با همت همه مردم و به صورت خودجوش برگزار 

ــم عاشوراي حسيني و  ــود مي توان به مراس مى ش
ــاره كرد كه همه مردم  ــوم امام (12 محرم) اش س
ــر و مردم  ــتاهاي ديگ ــتا و حتي برخي روس روس
ــجد جامع آن حاضر مي شوند و به  ــهر در مس ش
ــاران باوفايش  ــين (ع) و ي ذكر مصيبت امام حس
ــه در اين  ــت ك ــم سال هاس مي پردازند و اين رس
ــياري از مردم حوائج  ــتا برگزار مي شود و بس روس
خود را طبق نيت و اعتقاد از حضور در اين مراسم 

و خوردن غذاي آن مي گيرند.
ــتا و اقتصاد علوي بر  ــغل عمده مردم روس ش
ــتوار  ــاي دامداري، زراعي و خدماتي اس فعاليت ه
ــتا  ــن غذاهاي محلي اين روس ــت. از مهمتري اس
مي توان كوفته، آش مصطفي و آش دوغ را نام برد 

كه سادگي زندگي را نمايان تر مي كند.
اما زندگي در روستا با آنچه در شهر مي گذرد 
بسيار متفاوت است. در روستا نبض زندگي تندتر 
مي زند. انبوه درختان كهنسال سر به فلك كشيده 
در كنار رودخانه هاي فصلي آنچنان طبيعت بكري 
ــوي زندگي  را به وجود مي آورد كه مطمئن مي ش
ــاده و بي آاليش تنها در روستا خالصه مي شود  س

و بس.

گزارش روستا

روستاي علوي مالير، تاريخ را در دل خود نهان دارد

استانداردهاي بين المللي چرا و چگونه؟
همدان پيام: در هفته منتهي به هفته پژوهش اغلب ادارات دولتي استان اقدام به 
برگزاري سمينارهاي علمي ـ پژوهشي با دعوت از اساتيد برجسته كشوري كرده اند تا 
در خصوص فعاليت هاي تخصصي حوزه فعاليت اداره مربوط آگاه سازي نمايند. در اين 
بين اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان همدان در سال جهاد اقتصادي با 
مهم ارزيابي كردن موضوع پژوهش و نقش آن در توسعه اقتصادي كشور و از آن نظر 
كه اين اداره كل با ارتباط داشتن با واحدهاي صنعتي مي تواند علوم حاصل شده در 
ــت را به تخصص در حرفه و در نهايت ارتقاي كيفيت تبديل نمايد، با برگزاري  صنع
ــتانداردهاي بين المللي و با دعوت از اساتيد در  كنفرانس تخصصي ايزو در تدوين اس

نظر دارد كه در هفته پژوهش گامي براي توسعه كشور بردارد. 
ــتاندارد استان در اين هفته با دعوت از مژده روشن طبري پژوهشگر  اداره كل اس
پژوهشكده استاندارد و رئيس كميته هاي فني سازمان بين المللي استاندارد اقدام به 
ــنبه مي كند كه در اين ارتباط قسمتي از  ــكيل كنفرانس پژوهشي در روز پنجش تش
مطالبي كه قرار است در اين كنفرانس طرح شود براي اطالع هرچه بهتر پژوهشگران، 

اساتيد و انديشمندان استان ارائه مي شود.
ــازي  ــال 1947 به منظور يكسان س ــتاندارد ISO در س ــازمان بين المللي اس س
ــهيل ارتباطات و تجارت بين المللي در كشور سوئيس  ــتانداردهاي صنعتي و تس اس
ــكيل شد. اين سازمان در حال حاضر داراي 163 عضو از سراسر جهان است كه  تش
با تشكيل كميته هاي فني و گروه هاي كاري، استانداردهاي بين المللي را تدوين و از 

اين طريق راه ورود محصوالت را به بازارهاي جهاني هموار مي نمايد.
ــتانداردهاي بين المللي با ارتقاي ايمني و كيفيت محصوالت، روش هاي توليد  اس
ــورها براي ورود به  ــعه پايدار ايفا مي نمايد و كش و خدمات، نقش مهمي را در توس
ــتانداردهاي بين المللي مدارك  ــوند. اس بازارهاي جهاني ناچار به كاربرد آنها مى ش
معتبر علمي هستند كه براي تمامي گروه هاي ذي نفع در سراسر جهان كاربرد دارد 
ــول به بازار ارائه  دهند و با  ــا كمك مي نمايد، محصوالتي با كيفيت قابل قب ــه آنه و ب
ــگاه هاي استاندارد نتايج يكسان و معتبري را در محل هاي مختلف  بهره گيري از آزمايش
به دست آورند.  عالوه بر اين مصرف كنندگان نيز به فراورده هاي مطابق با استانداردهاي 
ــازمان ISO، استانداردها را بر پايه دموكراسي و با  ــتري دارند. س بين المللي اعتماد بيش
هزينه اي كم تدوين مي كند. اين سازمان براساس وظايف و حقوق مساوي، از مشاركت 
ــتقبال مي كند. مشاركت در  ــورهاي عالقه مند براي تدوين استانداردها اس تمامي كش
ــت آوردن اطالعات و انتقال  فعاليت هاي ISO ارزان ترين راه انتقال فناوري براي به دس

تجربيات از كشوري به كشور ديگر است.
ــت كه از اهميت  ــعه يافته و عمده تجاري مدت هاي زيادي اس ــورهاي توس كش
ــد، اما  ــتفاده مي كنن ــاي آن اس ــتند و از مزاي ــي آگاه هس ــتانداردهاي بين الملل اس
ــعه اطالعات كمي درباره استانداردها دارند  ــفانه اكثر كشورهاي در حال توس متأس
ــطح ملي  ــيون و ارزيابي انطباق در س ــي كه از طريق استاندارديزاس و از فرصت هاي
ــي نقش و ارزش  ــود، آگاهي ندارند و اغلب حت ــان فراهم مي ش ــي برايش و بين الملل

موسسات استاندارد ملي خود را در فعاليت هاي بين المللي نمي دانند.
ــتند بايد به خاطر داشته باشند كه  ــركت ها در هر موقعيت و اندازه اي كه هس ش
براي بقاي خود بايستي به طور جدي در تدوين استانداردها مشاركت كنند. هنگامي 
ــود، در حقيقت  ــط يك گروه كاري تدوين مي ش ــتاندارد بين المللي توس كه يك اس
ــود كه مي تواند بر صنعت، شركت، بهداشت و زندگي  تصميمات مهمي اتخاذ مي ش

انسان ها اثر بگذارد. 
ــاي مربوط به  ــع در فعاليت ه ــي گروه هاي ذي نف ــت كه تمام ــن الزم اس بنابراي
استانداردها نقش داشته باشند، تصميمات را تحت تأثير قرار دهند و مطالب مهمي 
كه در استانداردهاي بين المللي لحاظ مي شود را درك كنند. زيرا در غير اين صورت 

براي اجراي استانداردها و دستيابي به بازارهاي جهاني دچار مشكل خواهند شد.

معصومه كمالوند

حسينم واي حسينم، امام و نور عينم/ ياراالرين 
آخار قاني، باجي اولسون باشين هاني 

ــته و  همدان پيام: مداح در ميان عزاداران نشس
ــم هاي خونبار  ــوا با آنها زمزمه  مي كند با چش همن
ــا زينب (س)  ــرت، همنوا ب ــر از حس ــي پ و صداي
ــينم/ اي نور  ــن، واي حس ــين م ــد: حس مي خوانن
ــم هايم از زخم هايت خون جاريست، خواهرت  چش

بميرد پس سرت كو.
ــود و فرياد  ــان صداي زمزمه ها بلند مي ش ناگه
"يا زينب" فضاي هيأت را پر از غم و ناله مي كند.

اينجا زماني است كه صداي همدلي و همدردي 
با اسوه صبر قيام عاشورا برمي خيزد.

ــوان داغ دل تو را كه  ــب! هيچگاه نمي ت يا زين
ــين(ع) و طعنه شاميان و  ــهادت برادرت حس از ش
ناله هاي دخترك 3 ساله حسين(ع) كه هنوز هم، 
ــت را  فرياد مظلوميتش در گوش زمان پيچيده اس
ــمن از  ــپاه دش درك كرد. يا زينب! آن زمان كه س
كوفه تو را به اسارت مى برد و سر بريده اسوه ايثار 
ــه جنگ مي بردند و  ــل ديدگانت براي تحف را مقاب
ــان  اين حركت ننگين را در تاريخ حكومت ظالمش
ــپيد و چهره ات آنچنان  ثبت مي كردند، موهايت س
پير و فرتوت شده بود كه همسرت عبدا... نيز تو را 

نشناخت، اين چه رنجي بود كه بر تو رفت.
ــأت قمر  ــاي هي ــه همچنان فض ــداي گري ص
ــتگاه دوم،  ــهرك ولي عصر، ايس ــم(ع) ش بني هاش

كوچه پاكدل را پر كرده است.
ــو كبودراهنگ  منطقه مهربان بخش شيرين س
ــت و حدود  ــتان زنجان و همدان اس مرز ميان اس
ــود، اهالي اين منطقه از  80 روستا را شامل مي ش
ــال پيش تاكنون به همدان مهاجرت  حدود 40 س
ــبب زبان و فرهنگ مشترك دور هم  كردند و به س
ــدند و دست توسل به دامان سقاي دشت  جمع ش
ــين(ع) از جان و دل  ــد و دوباره با حس ــال زدن كرب
بيعت كردند و در اشاعه فرهنگ ديني و مذهبي با 
اجراي برنامه هاي مختلف در مناسبت  هاي ساليانه 
ــال 79 با مهرباني هاي مقيم  فعاليت خود را در س

همدان آغاز كردند.
در كنار مراسم  و برنامه هاي فرهنگي هيأت در 
ساير روزهاي سال، موضوع ترويج فرهنگ عاشورا 

ــوه ديگري به  ــين(ع) جل ــفه قيام امام حس و فلس
ــاير هيأت هاي  ــت و همچون س اين هيأت داده اس
ــخنراني،  مذهبي عزاداري هاي خود را در قالب س
ــي در اول  ــرايي و مداح ــورا و نوحه س زيارت عاش
ــأت مهرباني هاي مقيم  ــد. هي ــرم آغاز مي كنن مح
ــين(ع)  ــوب مي دانند كه بر دردانه حس همدان خ
ــاله اش چه گذشت. آنها مهرباني را  بر كودك 3 س
ــد و خوبتر مي دانند زماني كه خميه ها را  مي فهمن
ــم آتش كينه سوختند و رقيه(س) با چهره  به خش
ــاي برهنه از  ــمان گريان و پاه خاك آلوده و چش
ــر  داد،  ــت و فرياد بي پناهي س ــه بيرون جس خيم
ــت. مهرباني ها آب را  ــش چه مي گذش بر دل غريب
مي فهمند كه چه ناجوانمردانه بر حسين و اهل بيتش 
ــته هاي سينه زني هيأت متوسلين به  بسته شد. دس
ــم، آداب و رسومش را  از بزرگانش كه  قمر بني هاش

100 سال سابقه دارد، وام گرفته است.
شيوه هاي سينه زني و عزاداري آنها سنتي است 
و بيشتر به شيوه و آداب زنجاني ها گرايش دارد در 
ــار دوش، برگردهم مي آيند و لحن  حلقه هايي قط

نوحه هايشان نيز تركي است.

ــاد قمر  ــه هيأت ها، ي ــم هم ــز به رس ــا ني آنه
ــم را بزرگ مي دارند و كتلي كه نمادي از  بني هاش
دست سقاي كربالست در ميان هيأت و دسته هاي 
سينه زني خود به همراه دارند و جفاي سپاه كفر را 

يادآوري مي كنند.
ــلين قمر بني هاشم، قيام  مسئول هيأت متوس
ــفه اين نهضت بزرگ را تنها محدود  عاشورا و فلس
ــل بيت او  ــارت اه ــين(ع) و اس ــنگي حس به تش
ــين(ع) براي احياي  ــد، وي مي گويد: حس نمي دان
ــام كرد و آن را  ــه معروف و نهي از منكر، قي امر ب
ــط، آنگونه كه در  ــب پرهيز از افراط و تفري در قال
ــت، عنوان  ــث و روايات آمده اس ــوب احادي چارچ

مي كند. 
محمدجواد يداللهي فر گرايش فرهنگ مردم را 
ــد و مي گويد كه اگر  ــورايي مي دان به فرهنگ عاش
ــل جديد انقالب،  ــان با جوان ها و نس در برخوردم
ــي كه بزرگانمان براي  راهكارهاي مثبت و متعادل
ــفارش  ــروف و نهي از منكر س ــر به مع ــراي ام اج
كرده اند به كار ببريم، جذب حداكثري به خصوص 

از نسل جوان را  در هيأت ها خواهيم داشت.

عزاداري مهرباني هاي مقيم همدان با مداحاني 
كه در كار خود مهارت دارند و آموزش ديده اند در 
ــفه عاشورا،  ــود كه از فلس ايام محرم برگزار مي ش
شهادت امام حسين(ع)، امر به معروف و موضوعات 
ــتناد به روايات مي گويند و با نظم،  اخالقي با اس
ــان  برنامه هايش ــزي خاصي  برنامه ري و  ــجام  انس
ــا به دليل  ــيوه مداحي آنه ــود.  ش برگزار مي ش
ــه همين  ــتر ب ــتان زنجان، بيش ــرزي با اس هم م

استان نزديك است.
ــاي خود را  ــرلوحه برنامه ه ــن هيأت كه س اي
ــفه قيام عاشورا قرار داده  تشريح فرهنگ و فلس
ــزرگ اين قيام، نماز ظهر  ــت در تحقق هدف ب اس
عاشورا را به تبعيت از امام و ساالر شهيدان دشت 
ــود َعلَم ها  كربال، برپا مي كند. وقت اذان كه مي ش
ــراي اقامه نماز  ــا صداي اذان  ب ــد و ب را مي خوابانن
ــين(ع) قيام مي كنند و  عشق بر سجاده ايثار حس
در ركوع،  عاشقانه تعظيم مي كنند و سر به آستان 
ــجودش مي بَرند و با اشك هايي كه بر مظلوميت  س
حسين و ياران با وفايش ريختند، سالم صاله را به 

روح بندگان صالح خداوند نثار مي كنند.

هيأت مهربانى هاى مقيم همدان، بيعتى دوباره با اهل بيت(ع) 

معاون سياسي استاندار همدان در مالير  خبرداد

پيشرفت 70 درصدى عصركارى درمالير

در جامعه اسالمي همه بايد بسيجي باشند
همدان پيام: امام جمعه مهاجران در مراسم توديع و معارفه فرمانده بسيج مهاجران گفت: در جامعه اسالمي همه بايد 

بسيجي باشند، بسيجيانى كه طبق نص صريح قرآن، مقابل دشمنان محكم و در در مقابل دوستان مهربانند.
ــركان و دوم دوستي با اهل بيت(ع) و دوستداران  ــيفي افزود: بسيج دو جزء دارد يك برائت از مش ــالم س حجت االس

آنها كه اين راهبرد بسيج است.
ــيج گفت: بسيج تأسيس  ــخنان رهبري در خصوص بس ــپاه ناحيه بهار، وى با اتكا به س  به گزارش روابط عمومي س
يافته تا ميقاتي براي پابرهنگان و تربيت يافتگان اسالم ناب محمدي باشد. وي افزود: بسيج با پيروزي انقالب يك نهال 
نوپا بود اما امروز يك شجره طيبه و تناوري شده است كه شكوفه هاي بهاري آن را در بيداري اسالمي جهان به درستي 

مي توان به تماشا نشست.

زمينه منكرات در ادارات شناسايي شود
همدان پيام: امام جمعه بهار گفت: آسيب هاي موجود در دستگاه هاي اجرايي كه مي تواند عرصه وقوع منكرات باشند 

بايد شناسايي شود.
ــيب هاي  ــالم عظيمي زاده در همايش احياى امر به معروف و نهي از منكر بهار افزود: امروزه يكي از آس حجت االس
موجود در ادارات، نبود شناخت كافي از وظايف در كاركنان و مسئوالن است. عظيمي زاده ادامه داد: مهمترين معروف، 
ــت و انجام دقيق و به موقع اين وظايف نيز مستلزم  ــاندن انجام وظايف در ادارات و ارگان هاي دولتي اس به حداكثر رس
نظارت مديران است. وي عنوان داشت: در حال حاضر در بسياري از دستگاه هاي اجرايي جاي ارباب رجوع با كارمندان 

عوض شده است و تكريم ارباب رجوع آنگونه كه بايد صورت نمي گيرد.
حجت االسالم عظيمي زاده همچنين بر آگاه كردن مردم نسبت به وظايف دستگاه هاي اجرايي تأكيد كرد.

ــب  ــفرهاي "عصر كاري" ش ــام: س همدان پي
ــهرهاي زير 25  ــتاندار همدان به ش فرهنگي اس
ــدام و خدمتي به  ــدان اق ــتان هم ــزار نفر اس ه
ــكالت شهرهاي  منظور تعميق ارتباط و حل مش

كوچك است.
معاون سياسي امنيتى استاندار همدان با بيان 
اين مطلب در جلسه پيگيري مصوبات عصر كاري 
ــفرها  ــت: هدف مهم و تعالي اين س ــر گف در مالي
خدمت و رسيدگي به مشكالت مردم در شهرهاي 

كوچك است.
ــي با بيان اينكه مصوبات  علي اكبر فاميل كريم
ــت،  ــده اس ــفرها جهت دار، برنامه ريزي ش اين س
ــفرها  ــياري از مصوبات اين س ــت: بس اظهار داش

اجرايي شده و مابقي نيز در حال اجرا مي باشد.
ــئول را  ــل كريمي وظيفه يك مدير و مس فامي
ــت  خدمت در برابر تعهدات مربوط به جامعه دانس
ــود بايد براي  ــت: هر خدمتي كه انجام مي ش وگف
رضاي حق باشد در غير اين صورت پايداري خود 

را از دست خواهد داد.
ــري مصوبات مالير  ــت پيگي ــج مثب وي از نتاي
ــفر كاري  ــد از همدان خبر داد و گفت: در 4 س بع
ــتاندار در قالب عصركاري 48 مصوبه فرهنگي  اس
ــيده كه 13 مصوبه از اين تعداد در  به تصويب رس
ــت قرار دارند و بخش عمده اي از آن به اجرا  اولوي

درآمده است.
ــتاندار بازديد از  ــى اس ــي امنيت معاون سياس

ــهدا و مالقات عمومي  پروژه ها، ديدار با خانواده ش
ــفرها  با مردم را از جمله برنامه هاي اين دوره از س
ــدي اين  ــرفت 70 درص ــت: پيش ــمرد و گف برش
ــرفت اين  مصوبات باعث اميدواري در زمينه پيش

شهرستان محسوب مي شود.
ــدار ويژه  ــتاندار و فرمان ــاون اس ــه مع در ادام
شهرستان مالير از پيشرفت و اجرا شدن مصوبات 
ــه و ازندريان  ــوكار، زنگن ــامن، ج در 4 بخش س
ــامن 12  ــي ارائه كرد و گفت: در بخش س گزارش
ــه كامال  ــيد كه 5 مصوب ــه تصويب رس ــه ب مصوب
ــدن  ــده و مابقي آن در حال اجرايي ش اجرايي ش

است.
ــرفت فيزيكي مصوبات  ــن خيريانپور پيش حس

ــامن را بيش از 58 درصد عنوان  ــده در س اجرا ش
ــي پروژه ها بيش از 41  ــرفت باق كرد و گفت: پيش

درصد است.
 وي از تصويب 10 مصوبه در زنگنه خبر داد و 
گفت: 7 مصوبه با 70 درصد پيشرفت فيزيكي در 

اين شهر عملي شده است.
ــات جوكار نيز گفت: از  وي در خصوص مصوب
ــه به طور كامل  ــهر جوكار 7 مصوب 10 مصوبه ش

انجام و 3 مصوبه ديگر در حال اجرا شدن است.
خيريانپور مصوبات شهر ازندريان را 15 مصوبه 
ــت: 9 مصوبه از اين تعداد  عنوان كرد و اظهار داش
به طور 100 درصدي اجرا شده است كه پيشرفت 

60 درصدي را به همراه دارد.

هفته پژوهش فرصتي مناسب براي دانش پژوهان خالق است
ــبي براي دانش پژوهان خالق است،  همدان پيام: از 22 تا 29 آذر ماه هفته پژوهش نام دارد، اين هفته فرصت مناس
ــان اين مطلب گفت:  ــم نواختن زنگ پژوهش با بي ــتيباني آموزش و پرورش مالير در مراس ــزي و پش ــاون برنامه ري مع
دانش آموز و معلم پژوهنده بايد پرسشگر، خالق، خستگي ناپذير و واقع بين باشد و بتواند عالوه بر اينكه ديگران را نقد 

مي كند خود نقدپذير باشد.
عالمحمد روزبهاني افزود: در فعاليت هاي علمي پژوهشي امور اقتصادي 5درصد طبيعي و ذاتي 20 درصد و اجتماعي 
ــت: اجراي كالس هاي  ــوزش و پرورش در هفته پژوهش گف ــد. وي در خصوص فعاليت هاي آم ــر دارن ــد تأثي 75 درص
پژوهشي، بازديد از مراكز علمي، تشويق و تقدير از دانش آموزان و معلمان موفق و پژوهنده و بسياري برنامه هاي متعدد 

ديگر در مالير انجام مي شود كه اين فعاليت ها نشان از اهميت موضوع دارد.

مردم بهترين ها را
 براي انتخابات گزينش كنند

ــام:  همدان پي
ــام  نظ ــه  آنچ
الري  ــا مردم س
ديگر  از  را  ديني 
مدعي  نظام هاي 
الري  ــا مردم س
ــز مي دهد،  تميي
ــم آميختن  در ه
ــاب،  انتخ ــق  ح
و  ــت  مل اراده 

ــام حق رأي و  ــت. در اين نظ تكاليف الهي اس
ــه راهنمايي و هدايت  ــاب ملت با توجه ب انتخ
ــرار گرفته و  ــير صحيح خود ق معنوي در مس
در مجموع سير حركت تكاملي جامعه محقق 

خواهد شد.
ــام  نظ ــي  اصل ــاخصه  ــان ش مي ــن  اي در 
ــاخصه ها و  ــف ش ــي، تعري ــاالري دين مردم س

معيارهايي براي صاحبان قدرت است.
ــي اسالم تنها  بدين معنا كه در نظام سياس
كساني از مشروعيت تصدي قدرت برخوردارند 
ــاي الزم  ــتگي ها و صالحيت ه از شايس ــه  ك
برخوردار بوده و توانايي الزم براي انجام وظايف 
محوله را دارا باشند؛ البته مؤلفه هاي صالحيت، 
ــوده و  ــف متفاوت ب ــاي مختل ــراي بخش ه ب
ــب با حدود و اختيارات، اين معيارها و  متناس

شاخصه ها تعريف شده است.
ــن خصوص  ــري در اي ــم رهب ــام معظ مق

مي فرمايند:
ــيله شوراي نگهبان  «آن كساني كه به وس
ــود، معنايش اين  ــت آن ها اعالم مي ش صالحي
ــت مورد نياز  ــت كه اين از حداقل صالحي اس

برخوردار است. 
در اين بين اين كساني كه اعالم مي شوند، 
افرادي هستند با صالحيت هاي باالتر، افرادي 
ــطح پايين تر، هنر ملت ايران و  ــتند در س هس
ــت  ــهرها و حوزه هاي انتخابيه اين اس مردم ش
ــند اصلح  ــد، نگاه كنند، بشناس ــه دقت كنن ك
ــد؛ بهترين از لحاظ  ــن را انتخاب كنن را، بهتري
ــالص و امانت،  ــاظ اخ ــن از لح ــان، بهتري ايم
ــداري و آمادگي براي  ــاظ دين ــن از لح بهتري
حضور در ميدان هاي انقالب؛ دردشناس ترين و 
دردمندترين نسبت به نيازهاي مردم را انتخاب 

كنند.
ــتند كه، بايد مردم  اين ها فرصت هايي هس
ــيارانه، با  ــور هوش عزيز ما در همه جاي كش
ــدا كنند و با  ــالش كنند، پي ــرت تمام ت بصي
ــي كه  ــجل كنند و آن مجلس ــود مس رأي خ
مورد نياز جامعه كنوني ما مي باشد را تشكيل 

بدهند.» 
اكنون كساني كه قصد كانديداتوري مجلس 
را دارند  بايد از هزينه هاي كالن پرهيز نمايند و 
سعي كنند از كمترين امكانات به نحو مطلوب 
ــته استفاده كافي را ببرند، زيرا سوالي  و شايس
ــت  ــردم پيش مي آيد اين اس ــه در ذهن م ك
ــاي چند صد  ــردي كه ريخت و پاش ه كه ف
ميليوني براي انتخابات مجلس اعم از هديه، 
شام، پوسترهاي رنگي، تبليغات زودهنگام و 
استقرار ستاد انتخاباتي در بهترين نقطه شهر 
ــت چگونه مي خواهد آن  و ... را هزينه كرده اس

را جبران كند؟
ــان آگاه و  ــه ذهن هر انس ــا فكري كه ب ام
ــور مي كند اين  ــي در اين خصوص خط منطق
است كه نماينده اي كه با هزينه هاي كالن وارد 
مجلس شده ديگر فرصت انجام رسالت قانوني 
ــته و مجبور است براي جبران  خويش را نداش
ــه فعاليت هاي  ــورت پذيرفته ب ــاي ص هزينه ه
اقتصادي بپردازد. كه اين امر نتايج و پيامدهاي 
ــون بي اعتمادي و هتك حرمت به  منفي همچ
انتخاب مردم هميشه در صحنه و انقالبي را به 

دنبال خواهد داشت.
ــي  ــا درايت و تيزهوش ــردم بايد ب ــذا م ل
ــد  ــات و عقاي ــه احساس ــر از هرگون صرف نظ
ــه  ــر ك ــي و خطي ــن اساس ــخصي، دو رك ش
ــترده در انتخابات و  ــي حضور فعال و گس يك
ــردي توانمند كه از جايگاه  ديگري انتخاب ف
ــي و محبوبيت مردمي  و تجربه قدرت اجراي
ــد را به عنوان خادم و امين  برخوردار مي باش
ــاءا...  ــس معرفي كنند تا ان ش ــت به مجل مل
ــه و ابهامي باقي نماند  جاي هيچ گونه دغدغ
ــته مطالبه  و حقوق حقه مردم به نحو شايس
ــدن  ــرفت و اجرايي ش ــاهد پيش ــود تا ش ش
ــي ايران  ــران و آبادان ــات در روند عم مصوب

اسالمي باشيم.
محمد شمخانى
فارغ التحصيل مجمع عالى بررسى و تحليل سياسى
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عزاي حسيني در بهار 
ــالم بر اندوه هاي دل آنان كه به سوغات بر  ــالم بر حسين(ع) و س همدان پيام: س
مزار كشتگان عشق بردند و به مويه نشستند و به شوق زيارتش به سوگ مي نشينيم.
عزاداري حسين از رازهاي هستي است. نهضت عاشورا و حوادثي كه در آن فاصله 
زماني رخ داد هر چند قابل بازگويي نيست اما مردمان بهاري دل شهرستان بهار براي 
نشان دادن زواياي مختلف اين نهضت حسيني و تأمل و درس آموزي از آن همانند 
تمامي مسلمانان به سوگ حسيني نشسته اند و بر سينه مى زنند و از حسين ياري 
ــئول شوراي هيأت هاي مذهبي شهرستان بهار در گفتگو با خبرنگار  مى جويند. مس
ما، گفت: مراسم عزاداري حسين(ع) امسال نسبت به سال گذشته با توجه به جلسات 
ــئوالن هيأت ها و مداحان اهل بيت بسيار  ــوراي هيأت هاي مذهبي و آموزش مس ش
مناسب و حسيني برگزار شد و همه افراد مسئول و غير مسئول موارد متذكر شده را 

رعايت كرده و دسته ها به خوبي هدايت شدند.
محمد يونسي افزود: مداحان با مطالعه، شعرهاي اصولي و در شأن سيدالشهدا(ع) 
ــتي مديريت كردند. وي اعالم  ــئوالن هيأت ها نيز به درس به مداحي پرداختند و مس
داشت: معموالً همه هيأت ها از اول محرم تا آخر صفر زيارت عاشورا را بر پا مي كنند، 
ــنامه اي با عنوان «غريب بابا» اجرا  ــوم نمايش همچنين هيأت رزمندگان در دهه س

خواهد كرد.

اجرائيه
مشخصات محكوم له: نويد جعفري فرزند جليل به آدرس: اللجين، بلوار، روبروي بيمه اجتماعي 

مشخصات محكوم عليه: حامد سلطاني فرزند روح ا... به آدرس: مجهول المكان 
محكوم به: به موجب دادنامه شماره 88190 مورخ 90/3/28 شوراي حل اختالف اللجين شعبه 112 
ح كه وقف دادنامه شـماره- شـعبه- دادگاه- تجديدنظر استان قطعيت حاصل كرده است محكوم 
عليه محكوم اسـت به پرداخـت مبلغ چهل ميليون ريال (40,000,000 ريال) بابت اصل خواسـته و 
سـي هزار ريال بابت هزينه دارسـي و هزينه نشر آگهي و خسـارت تأخير تأديه در حق محكوم له 
و همچنين پرداخت مبلغ دو ميليون ريال (2,000,000 ريال) بابت نيم عشـر دولتي در حق صندوق 

دولت.
محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجراييه:

پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد.2- ترتيبي براي پرداخت محكوم 
به بدهد.3- مالي معرفي كند كه اجرا حكم و اسـتيفاء محكوم به از آن ميسـر باشـد و در صورتي 
كـه خـود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارايي خود را 
به قسـمت اجرا تسـليم كند اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذكور معلوم شـود كه قـادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم بـه بوده ايد ليكن براي فرار 
درپرداخـت اموال خـود را معرفي نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايـي خود بدهيد به نحوي كه 
اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجراييه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6روز ماه محكوم 
خواهيد شـد.4- عالوه بر موارد باال كه قسـمتي از ماده 34 قانون اجراى احكام مدني مي باشد به 
مـواردي از قانون اجراي احكام و قانون آيين دادرسـي مدني مصـوب 1379/1/21 و همچنين مفاد 
قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي محسوب 10 آبان 1377 كه ظهر برگ اجراييه درج گرديده 

است توجه نموده و به آن عمل نمايد.
حوزه 112 شوراى حل اختالف اللجين

آگهي ابالغ اجرايي طبق ماده 18 آيين اجرايي مفاد اسناد رسمي
بدينوسيله به آقاي شـهرام كريمي تبار، فرزند قربانعلي به شماره شناسنامه 7997 ابالغ مي شود 
كه بانك كشـاورزي اسدآباد، خيابان فرهنگ به استناد قرارداد داخلي به شماره 35219 به تاريخ 
90/6/28 اقـدام بـه صدور اجراييه به مبلـغ 698051824 ريال بابت اصل و سـود و جرايم و حق 
الوكاله متعلقه نموده اسـت كه از تاريـخ 90/5/22 مبلغ 319739 ريال بابت جريمه تأخير روزنامه  
الي يوم الوصـول بـه اصل بدهي اضافه مي گـردد و پرونده اجرايـي به كالسـه 3529 در اين اداره 
تشكيل و در جريان اقدام است لذا برابر گزارش اين اداره در آدرس قيد شده در اجرائيه شناخته 
نشـده ايد وبنا به درخواسـت بسـتانكار به شـماره 8568 مورخ 90/9/9 و طبق ماده 19 آيين نامه 
اجرايي مفاد اسناد رسمي يك مرتبه در يكي از جرايد كثيراالنتشار كشور آگهي مي گردد چنانچه 
ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشـار اين آگهي كه روز ابالغ محسـوب مي گردد نسـبت به پرداخت 
بدهي خود اقدام ننماييد عمليات اجرايي برابر مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد و به جز آگهي 

مزبور آگهي ديگري انتشار نخواهد يافت.
سرپرست ثبت اسناد و امالك اسدآباد - كامران متقي 
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عطارباشى علمى
ضدعفوني كردن محيط 

بيمارستان ها با فناوري جديد
ــاوري جديد  ــام: محققان يك فن همدان پي
ضد عفوني را ابداع كرده اند كه روش گندزدايي 

محيط بيمارستان را متحول مي كند.
به گزارش ايسنا، اين تكنولوژي نوين شامل 
پمپ كردن تركيب بخار هيدروژن پروكسيد به 
درون اتاق بيمارستان است كه كامًال همه چيز 
از جمله ديوار، كف اتاق، پرده، صندلي و ساير 

سطوح ديگر را ضدعفوني مي كند.

واكسن زيرزباني 
براى مقابله با آنفلوآنزا

همدان پيام: پزشكان بين المللي از توليد يك 
ــن جهاني بالقوه خبر دادند كه مي تواند با  واكس
انواع مختلفي از ويرو س هاي آنفلوآنزا و عفونت هاي 
ــدت واگيردار  ــامل نسخه به ش ــي از آنها ش ناش
ويروس آنفلوآنزاي پرندگان يا ويروس آنفلوآنزاي 
ــد. آنها نحوه فعاليت  خوكي (نوع A) مقابله كن
ــتر  ــايي كرده اند كه در بيش ــي ژني را شناس آنت
ــت و معموالً  ــترك اس ويروس هاي آنفلوآنزا مش
ــناخته  با عنوان ماتريكس پروتئين 2 يا M2 ش
مي شود. به گزارش ايسنا، واكسن آزمايشي توليد 
شده از اين آنتي ژن اگر به شيوه زيرزباني مصرف 

شود، سيستم ايمني در ريه ها را تقويت مي كند 

مهارت هاي مورد نياز را به 
مغز خود دانلود كنيد!

ــن باورند كه  ــمندان بر اي ــام: دانش همدان پي
ــري هنرهاي رزمي، كنترل يك  در آينده، يادگي
هواپيما و حتي يادگيري يك زبان جديد بدون نياز 
به هوشياري و تنها با استفاده از رايانه براي ارسال 
فايل آنها به مغز امكان پذير خواهد بود.اين محققان 
اكنون در حال كار بر روي راه هايي هستند كه يك 
 (FMRI) دستگاه رزونانس مغناطيسي عملكردي
ــال عالئمي از طريق  ــط ارس بتواند دانش را توس
قشر بينايي افراد كه الگوي فعاليت مغزي را تغيير 
ــن فرايند «بازخورد عصبي  مي دهد، القا كند. اي
رمزگشايي  شده» نام دارد و به هيچ دارويي احتياج 

ندارد و حتي نيازي به هوشياري فرد نيست. 

نگهداري از گياهان آپارتماني

سيكالمن يا نگونسار
 Cyclamen ــم علمى گياه نگونسار همدان پيام: اس

persicum و از خانواده Primulaceae مي باشد.
ــان  ــف از گياه ــه مختل ــس داراى 15 گون ــن جن اي
ــى در كشورها و جزاير  ــت كه به صورت وحش غده دار اس
ــر ما، بومى  ــود. گونه مورد نظ ــه اي يافت مي ش مديتران
ــت. ارتفاع آن  ــرقى مديترانه اي و ايران اس كشورهاى ش
ــانتى متر مي رسد. گل هاى آن معموالً در  به 15 تا 25 س

ــيكالمن برگ هاى كروى و  اوايل بهار ظاهر مي شوند. س
ــبز تيره دارد. در بعضى واريته ها لكه هاي نقره  اى رنگ  س
روى برگ ها به چشم مي خورد. گل هاى معطرى به طول 
ــگ صورتى، قرمز، ارغوانى و  ــانتى متر و به رن 2/5 تا 3 س

سفيد دارد.
ــيكالمن يك محصول مهم گلخانه اى است كه در  س
ــود. نگهدارى آن در  ــتان به بازار عرضه مى ش فصل زمس

منازل نسبتاً مشكل و نيازمند مراقبت بيشترى است.
ــيكالمن به هواى  ــا و مراقبت: به طور كلى س ■ نيازه
خنك و مرطوب نياز دارد. دماى شبانه مورد نياز اين گياه 

ــت. دما هيچ گاه نبايد  معموالً حدود 10 تا 15 درجه اس
باالى 25 درجه باشد. دماى باال و كوددهى زياد منجر به 
عدم گلدهى مى شود. دماى خيلى كم و كوددهى كم نيز 

منجر به گياهى نمو نيافته با دم گل هاى طويل مى شود.
■ نور: از فروردين تا مهرماه بايد با ايجاد سايه از شدت 
ــود و پس از آن نيز در معرض نور خيلى  ــته ش نور كاس

شديد قرار نگيرد.
ــت؛  ■ تهويه هوا: تهويه هوا براى اين گياه ضرورى اس
چون از هواى خفه بيزار است. براى همين در گلخانه هاى 
توليدى معموالً زير گلدان سيكالمن يك گلدان خالى را 

به صورت معكوس به عنوان پايه قرار مى دهند تا گياه در 
ارتفاع بيشترى قرار بگيرد و گلدان ها را طورى مى چينند 
كه برگ هاى گياهان به هم ديگر برخورد نكند و بين دو 

گلدان فضاى كافى براى گردش هوا وجود داشته باشد.
■ آبيارى: آبيارى متوالى مفيد است، ولى آب نبايد ته 
ــود كه منجر به پوسيدگى  ــته ش گلدان و پاى گياه انباش

مى شود. 
ــار را مى توان به  ــورد نياز گياه نگونس ــود: كود م ■ ك
ــتان و دو  ــزان 3 گرم در ليتر، هر هفته يكبار در تابس مي

هفته يكبار در زمستان مورد استفاده قرار داد.

■ خاك: مخلوطى از خاك برگ و ماسه براى رشد اين 
گياه مناسب است. تركيب 2 تا 3 قسمت خاك معمولى 
و خاك برگ همراه يك قسمت ماسه و يك قسمت كود 

حيوانى پوسيده. 
■ ازدياد: افزايش اين گياه بيشتر با كشت بذر در اواخر 
مرداد و شهريور انجام مى شود. درصد جوانه زنى بذرها كم 

است  و بذرهايى با سن كمتر از يكسال بهتر هستند. 
■ آفات و بيمارى ها:

ــه و  ــيكالمن، تريپس، نماتد ريش اين گياه به كنه س
… حساس است.

شيرازى پلو
■ مواد الزم:

برنج..............................................................3 پيمانه
ماست....................................................نصف پيمانه
زعفران دم كرده.................1 قاشق سوپ خورى
شكر.......................................3 قاشق سوپ خورى
سينه مرغ........................................................1 عدد
پياز نگينى خرد شده....................................1 عدد
نمك، فلفل و زردچوبه.....................به مقدار الزم
تخم مرغ..........................................................3 عدد
زرشك..................................3 قاشق سوپ خورى
بادمجان دلمه اي...........................................1 عدد
خالل پسته..........................1 قاشق سوپ خورى

■ روش تهيه:
ــك و آب به مدت يك  ــا مقدارى نم ــج را ب برن

ساعت خيس نماييد.
ــد، آبكش  ــوش بريزي ــپس آن را در آب ج س

نماييد و با ماست و زعفران مخلوط كنيد.
ــدارى نمك، فلفل و  ــينه مرغ را با پياز و مق س
ــه و آب روى حرارت قرار دهيد تا مرغ  زردچوب
پخته شود، آن گاه آن را از آب خارج و تكه تكه 

نماييد.
ــت،  ــا را به برنجى كه با ماس ــاال تخم مرغ ه ح

زعفران و شكر تركيب نموده ايد، بيفزاييد.
ــد، نيمى از  ــس را چرب كني ــف ظرف پيرك ك
ــده  برنج را در آن بريزيد و روى آن مرغ تكه ش
زرشك و بادمجان هاي خرد و سرخ شده را قرار 

دهيد و خالل پسته بپاشيد.
ــپس بقيه برنج را روى آن بريزيد و با پشت  س

قاشق فشار دهيد.
ــه مدت يك  ــد و ب ــرف را بگذاري ــاال در ظ ح
ــاعت در فرى كه از قبل با دماى 200 درجه   س
ــانتى گراد گرم شده است، قرار دهيد تا برنج  س
دم بكشد و در سطح پايين ظرف طاليى شود.

اكنون پلو را در ديس برگردانيد.

دارو براي بازكردن 
انسداد هاي كبد و طحال

 نسخه شماره 1 �
دارو: تمام گياه علف چاى ............................................................. مقدار مصرف: 2تا 4 گرم

طرز تهيه: مقدار فوق را در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت بگذاريد 
تا دم بكشد، سپس آن را صاف كرده روزى سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.

 نسخه شماره 2   �
دارو: تمام گياه ماميران .................................................................... مقدار مصرف: نيم گرم 
طرز تهيه: مقدار فوق را در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت بگذاريد 

تا دم بكشد، سپس آن را صاف كرده روزى سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
توجه: اين دارو سمى است و فقط توسط پزشك تجويز مي شود.

 نسخه شماره 3 �
دارو:  تمام گياه  قنطوريون صغير ............................................. مقدار مصرف: 2 تا 4  گرم

طرز تهيه:  مقدار فوق را در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت بگذاريد 
تا دم بكشد، سپس آن را صاف كرده روزى سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.

توجه: اين دارو سمى است و فقط توسط پزشك تجويز مي شود.
 نسخه شماره 4   �

دارو: ريشه يا گل برگ كاسنى.................................................... مقدار مصرف: 2 تا 4  گرم
طرز تهيه: مقدار فوق را در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت بگذاريد 

تا دم بكشد، سپس آن را صاف كرده روزى سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
 نسخه شماره 5 �

دارو: تمام گياه شاهتره.............................................................. مقدار مصرف: نيم تا 2  گرم
ــاعت  ــوق را در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم س ــرز تهيه:  مقدار ف ط
ــه بار هر بار يك فنجان  ــپس آن را صاف كرده روزى س ــد، س بگذاريد تا دم بكش

ميل كنيد.
 نسخه شماره 6 �

دارو:  تمام گياه  افسنطين ........................................................... مقدار مصرف: 2 تا 4 گرم
طرز تهيه: مقدار فوق را در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت بگذاريد 

تا دم بكشد.
سپس آن را صاف كرده روزى سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.

 نسخه شماره 7  �
دارو: ميوه يا پوست گياه زرشك................................................ مقدار مصرف: 4 تا 8  گرم

طرز تهيه: مقدار فوق را در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت بگذاريد 
تا دم بكشد.

سپس آن را صاف كرده روزى سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
 نسخه شماره 8  �

دارو: ريشه يا تمام گياه گل قاصد .............................................. مقدار مصرف: 2 تا 4 گرم
طرز تهيه: مقدار فوق را در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت بگذاريد 

تا دم بكشد.
سپس آن را صاف كرده روزى سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.

 نسخه شماره 9  �
دارو:  برگ اوكاليپتوس ............................................................... مقدار مصرف: 3 تا 6  گرم
طرز تهيه: مقدار فوق را در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت بگذاريد 

تا دم بكشد.
سپس آن را صاف كرده روزى سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.

ــالم به ويژه امام  ــراى ائمه اطهار عليهم الس ــام: عزادارى ب همدان پي
حسين (ع) ريشه در فرهنگ ايرانيان دارد و از ديرباز مردم نقاط مختلف 
ــهيدان و ياران باوفايش به سوگ نشسته و  ــاالر ش ــور در عزاى س كش

آيين هاي متفاوتى در هر شهر و ديار برگزار مي كنند.
ــت زمان نه  ــهدا با گذش عزادارى و برگزارى مجالس براى سيدالش
ــاله با شور و عشق بيشتر  تنها رنگ كهنگى به خود نگرفته؛ بلكه هر س
ــبت به ساحت مقدس امام حسين (ع) برگزار مي شود كه هر يك از  نس

اين عزادارى ها در نوع خود بى نظير و قابل تأمل است. 
ــهرهاى  ــى كه در ش ــب به برخى از آيين ها و مجالس ــن مطل در اي

مختلف ايران در ايام محرم برگزار مي شود، اشاره مي كنيم.
 همدان �

با شروع ماه محرم، مردم همدان به خاطر ارادت ويژه اى كه به اهل 
ــهدا و ياران  ــوگوارى سيد الش بيت (ع) دارند خود را براى عزادارى و س

باوفاى ايشان آماده مى كنند.
ــياه پوش  ــن عزادارى در همدان به روش هاي مختلفى مانند س آيي
ــهر، برپايى تكايا و چادرهاى عزادارى، دسته هاى سينه زنى و  كردن ش

زنجير زنى، روشن كردن شمع و پخش نذور انجام مى شود.
ــم مي توان به آيين تعزيه خوانى و شبيه خوانى اشاره   از ديگر مراس

كرد كه قدمتى ديرينه دارد.
اين آيين ها بيشتر در كبودراهنگ و مريانج برگزار مى شوند، اما در 

ديگر نقاط استان نيز شاهد آنها هستيم.
ــي را ترتيب  ــت؛ در ايام محرم زنان همدانى نيز مجالس گفتنى اس
مى دهند و در اين مجالس به كارهايي از جمله گستردن سفره حضرت 
ــى اصغر(ع) و همچنين حجله  ــت كردن گهواره عل ابوالفضل(ع)، درس

حضرت قاسم(ع) مى پردازند.
 بيجار  �

ــينى در بيجار، مراسمى كم نظير  ــورا و تاسوعاى حس مراسم عاش
است. با ديدن هالل محرم در آسمان بيجار، چند علم سياه و نقش دار 
ــجدها برافراشته مي شود و مردم در عاشوراى حسينى به ياد  بر بام مس

امام پابرهنه هستند و آب نمى نوشند. 
 تركمن صحرا  �

ــورا در مساجد جمع مي شوند و به  ــوعا و عاش تركمن ها در روز تاس
نيازمندان غذا مي دهند و عزادارى مي كنند. تركمن هاي شمال خراسان 
در روزهاى محرم نان ويژه اي به نام قتلمه مي پزند و در ميان عزاداران 
ــين (ع) پخش مي كنند. همچنين به خانواده هايى كه در يك  امام حس

سال گذشته، عزيزان شان را از دست داده اند، سر مي زنند. 
 كرمانشاه  �

ــاه تكيه هاي بسيارى در مركز شهر  از عهد قاجار به بعد در كرمانش
ــم عزادارى ماه محرم برگزار مي شود.  ــد كه در آن ها مراس ــاخته ش س
ــوراى حسينى، بيرون از فضاى  ــته هاي زنجيرزن در تاسوعا و عاش دس
مسجد به سوگوارى مي پردازند. هيأت هاي گوناگون عزادارى، با حمل 
ــجد  ــنج زن ها از مس ــته هاي زنجيرزن و س ــم و كتل به همراه دس عل
ــهيدان حركت مي كنند. دور تا دور  ــمت مزار ش بيرون مي آيند و به س
ــهر با آهنگى غم انگيز، شعرهايى در سوگ امام  كتل ها، پيرمردهاى ش
حسين (ع) مي خوانند و زن ها پشت سر آن ها شيون و زارى مي كنند. 

 آمل  �
در آمل هم مثل ديگر شهرهاى كشورمان با آمدن محرم شهر سياه 
پوش مي شود. مردم بيشتر نذرهايشان را كه عموماً آش، خرما و شربت 
است در ماه محرم ادا مي كنند. در آمل و روستاهاى اطراف آن، مراسم 

نخل گردانى مرسوم است. 
ــالم  ــه كنار نخلى مي روند و به آن س ــه مردم ب ــم، هم در روز هفت
ــت.  ــين (ع) اس ــد. آن ها بر اين باورند كه نخل، تابوت امام حس مي كنن
ــتم، مردم نخل را بيرون مي آورند و در محله ها مي گردانند.  در روز هش
ــانى كه نذر شير دارند، در روزهاى هشتم و نهم و دهم، بين مردم  كس
ــد، اهالى خانه  ــير پخش مي كنند و نخل به در هر خانه كه مي رس ش

نذرشان را ادا مي كنند. 
 خرمشهر  �

خرمشهر كه كربالى ايران است و داستانى نينوايى دارد از گذشته 
ــتن ده ها حسينيه به نجف ثانى مشهور است. در روزهاى  به خاطر داش

محرم، دسته هاي گوناگون در خرمشهر به عزادارى مي پردازند. 
هيأت هاي كردها، لرها، بوشهرى ها، آذربايجانى ها و عشاير عرب به 
شيوه هاي گوناگون عزادارى مي كنند. در حسينيه حيدريه كه بيش از 
دويست سال قدمت دارد، عزادارى سنتى برپا مي شود. در مسجد جامع 

شهر هم مردم فراوانى به ياد شهيدان كربال جمع مي شوند. 
 جزيره قشم  �

ــتر مردم آن سنى  ــور كه بيش ــم، بزرگترين جزيره كش جزيره قش
ــتند  در روزهاى عاشورا مردم قشم به احترام امام حسين (ع) روزه  هس
مي گيرند و در مسجد قرآن مي خوانند. شيعيان جزيره در مسجدهاى 

بزرگ قشم براى ساالر شهيدان سوگوارى مي كنند. 
 كاشان  �

ــق كاشانى ها نسبت به اهل بيت (ع) به اوج خود  در ماه محرم، عش
ــد. هزاران دسته عزادارى تشكيل و شهر يك پارچه سياه پوش  مي رس

مي شود. خيابان ها پر از پرچم هاي سرخ و سبز و سياه است. عزادارى ها، 
اول محرم آغاز مي شود و آخر ماه صفر به پايان مي رسد. 

مراسم ويژه از اول محرم تا شانزدهم محرم ادامه دارد كه به "شش 
امام حسين (ع)" معروف است. 

 آذرى زبانان  �
ــالمى كه  ــاه محرم، عزاداران آذرى زبان در هر جاى ايران اس در م
ــند به شيوه هاي خاصى در سوگ شهادت امام حسين (ع) عزادارى  باش
ــوم  ــوگوارى در آذربايجان بر طبق آداب و رس ــد. اين برنامه س مي كنن

مخصوصى برگزار مي شود. 
■ مراسم تشت گذارى 

يك هفته مانده به محرم و يا در آخرين جمعه ماه ذى الحجه  الحرام 
مراسمى با عنوان استقبال از محرم و اعالن عزاى حسينى برپا مي شود. 
ــم، مداح روضه خوانى مي كند و عزاداران نيز به سينه زنى  در اين مراس
ــى مي پردازند. در آن حال، دو صف مقابل هم قرار مي گيرند  و زنجيرزن
و يك نفر به عنوان مياندار كه با رجزها و آهنگ ها آشنا باشد، انتخاب 
مي شود. در پايان مراسم، حدود 10 نفر از عزاداران كوزه هاي پر از آب 
ــانى هاي علمدار  را گرداگرد مجلس مي چرخانند. اين كار به ياد جانفش
ــعارهاى  ــود. مردم عزادار نيز با ش ــال حضرت عباس (ع) اجرا مي ش كرب

"دخيل يا عباس" از آب كوزه ها مي نوشند. 
■ مراسم دسته هاي شاه حسينى (واخس شاخس) 

شب هاي تاسوعا و عاشورا، مراسم " واخس شاخس" برگزار مي شود؛ 
عزاداران حاضر روى زانوهاى خود نشسته، دست ها را به طور هماهنگ 
باال مي برند و محكم روى زانوهاى خود مي كوبند و يا در روز اين عمل 
ــا كوبيدن به زمين در حالى كه دايره وار مي چرخند انجام مي دهند  را ب

و اشعار و كلمات را همگى با هم تكرار مي كنند. 
 خلخال  �

ــهادت امام  ــومين روز ش ــبت س ــن عزادارى يقه بندان به مناس آيي
حسين (ع) و شهداى كربال در خلخال برگزار مي شود. 

ــاجد و  ــه در تمام مس ــنت ديرين ــاس يك س ــن آيين بر اس در اي
حسينيه هاي شهر، شام پخته مي شود تا هيچ يك از اهالى شهر از اين 
ــفره بى نصيب نمانند. اهالى خلخال در حسينيه ها، مساجد و منازل  س
ــام، دكمه  ــم عزادارى و صرف ش حضور يافته و پس از برگزارى مراس
پيراهن سياه يقه آن ها توسط پيرغالمان كه معموالً از سادات هستند با 

راز و نياز و دعاى سالمتى تا سال آينده بسته مي شود. 
 مراغه  �

ــاه محرم در  ــتم م ــنتى "واى عباس" همزمان با روز هش ــن س آيي
ــتان مراغه برگزار مي شود. در  ــينيه ها و هيأت هاي مذهبى شهرس حس
ــود، عزاداران در  ــوعاى كوچك ناميده مي ش اين روز كه در مراغه تاس
گروه هاي20 تا 30 نفرى به ياد فداكارى هاي حضرت عباس(ع)، عباس 

گويان در هيأت ها و حسينيه ها سينه زنى مي كنند. 
در اين روز بيشتر عزاداران حسينى بر سر و صورت خود گل ماليده 

و با پاى برهنه مسيرهاى عزادارى را طى مي كنند. 
 آذربايجان  �

ــژه اى در روزهاى محرم دارند.  ــم وي به گزارش ايرنا، آذرى ها مراس
ــت گذارى است. دو روز پيش از آغاز ماه محرم، مراسم  يكى از آنها، تش
ــرايى شروع شده و مردم  ــت گذارى آغاز مي شود. مراسم با نوحه س تش
ــوگ حضرت ابوالفضل (ع) عزادارى مي كنند. ريش  ــينه زنى در س با س

ــين چى" گفته مي شود، مسئول  ــفيدان هيأت ها كه به آن ها "حس س
ــتند. يكى از آن ها پرچمى دستش مي گيرد و جلو حركت  مراسم هس
ــت خالى به دوش گرفته و دنبال  ــين چى" ديگرى تش مي كند و "حس
ــك  ــين چى هاي ديگر با مش ــت مي كند. دنبال آن ها هم حس او حرك
ــه، فرياد "لبيك يا  ــر آب حركت مي كنند. در اين فاصل ــاي پ و كوزه ه
ــت را در گوشه اي از مسجد يا حسينيه  حسين"به گوش مي رسد. تش
مي گذارند و آب كوزه ها و مشك ها را در آن خالى مي كنند. پس از اين 
ــه (س) يا على اصغر(ع)  ــه حضرت ابوالفضل (ع)، حضرت رقي كار، روض
خوانده مي شود. بعد هر كسى به نوبت تشت را مي بوسد و ليوانى از آب 

آن را به نيت تبرك مي نوشد. 
 يزد  �

ــود  ــور و حرارتى برگزار مي ش ــم ماه محرم با چنان ش در يزد مراس
ــود. در ميدان كه  كه بعضى اوقات به يك التهاب مذهبى مبدل مي ش
ــده، چوب بست بزرگى تعبيه شده كه  مقابل مدخل اصلى بازار واقع ش
ــال آن را با شال و  ــت به نام "نخل" و هر س نماينده يك نوع تابوت اس

آيينه مي پوشانند. 
 خوانسار  �

ــارى هاي  ــاً تمام خوانس ــرم، تقريب ــوگوارى ماه مح ــام س در اي
ــتان هاي ديگر به اتفاق خانواده، دوستان و آشنايان  ــاكن شهرس س
ــاز مى گردند؛ همچون  ــار خويش ب ــل اقامت به دي ــهرهاى مح از ش
قطره هايى جوشان كه مشتاقانه به سمت دريا در حركتند؛ با حضور 
ــه، حتى جمعيت آن به  ــهر جنب و جوش خاصى يافت اين افراد، ش

چهار يا پنج برابر مي رسد. 

آيين سوگوارى؛ تعظيم شعائر الهى 

آيين هاى مذهبى در ايران
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سؤاالت افقي:

1- بيماري عقب ماندگي در اثر كمبود 
يد - گوسفند استراليايي 2- اجير - عدد 
حمام - مدرسه بزرگساالن 3- بيهوشي 
- پوست بز دباغي شده - نمك متبلور 
ــت و برهنه -  ــف - لخ 4- دوش و كت
ــد - همراه  ــده 5- جوهر بي ــا ش جابج
ــلوار - ضربه آهنگ 6- باالي فرنگي  ش
ــوروش - حرف ندا  ــروز - دختر ك - دي
7- باد خنك - شكاف و رخنه - خيس 
8- حرف دهان كجي - كهبد - دشنام 
ــره آلو - خار بيابان - كمر بند  9- افش
مقدس زرتشتيان 10- از رودهاي اروپا 
- برف همراه با باد شديد - پايبندي در 
دوستي - خاندان 11- ميوه هزار دانه - 
برگ برنده - برنج خرد شده 12- اداره 
كردن امور مملكت - چيز - گل سرخ 
13- دوازده ماه - بام فلزي - صورت غذا 
14- درودگري - كلمه اي در مقام تنبيه 
- نخ بافتني 15- از شهرهاي سمنان - 
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سؤاالت عمودي:

ــرد - از حروف يوناني - پاداش كار نيك 3- در آمدن  ــداد - ورام 2- نب 1- ام
ــواي گرفته - خاك صنعتي 5-  ــن برتر 4- ضمير خارجي - روزها - ه - دي
ــرافي 7- آتش گرفتن  ــتار - زهر - جعبه ميز - چيزها 6- حكومت اش پرس
ــطرنج - حال - قرض  ــي 8- بازنده ش ــر تراش چيزي - راه ميان بر - تيغ س
ــول اهللا  ــاد - اثر 10- بازيگر فقيد فيلم محمد رس 9- صندلي پارك - شمش
ــان عرب - مقياس اندازه  ــي و اقتصادي - رازقي - ده 11- حق ويژه سياس
ــس - لحظه كوتاه  ــلمانان - قاب عك ــري 12- عدد قهرمان - كتاب مس گي
ــهرهاي قزوين - آواز  ــص 14- كلرا - از ش ــه مصر - حري ــن ملك 13- آخري

15- تفنن - از شهرهاي اردبيل
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پيام 
 The Message Of                 مادستان    تاريخ ،  تمدن و فرهنگ 

 Madestan's 
                   History & Civilization & Culture gozaresh@hamedanpayam.com

جوابيهجوابيه

گزارش
عكسعكس روز

پيام مردمپيام مردم
mardomi@hamedanpayam.com

صندوق پستي: 65155-666

همشهريان عزي
را در هر زمين
روزنا

كيوسك

مدتي بود كه از حذف كنكور 
سراسري صحبت مي شد. به نظر 

من همين حاال هم عمًال كنكور 
تعطيل و حذف شده، چون همه 

قبول مي شوند. افزايش ظرفيت ها 
كه هنر نيست، هنر آن است كه 

براي اين فارغ التحصيالن كار 
و فرصت شغلي ايجاد شود. با 

توجه به قدرت مكندگى باالى 
دانشگاه ها رفتن فرزندان به اين 
مراكز آموزشى البته با در نظر 
گرفتن برخي مزاياي تربيتي و 

آموزشي، اتالف وقت و سرمايه 
است. مسئوالن قدري فرصت هاي 
شغلي را افزايش دهند، نه مدرك 

گرفتن را.
حسينيان

دولت يارانه هايي را كه ماهيانه 
مي دهد بهتر است يكجا 

كارخانه،  كند،  سرمايه گذاري 
كارگاه توليدي و فرصت هاي 

شغلي براي نان آوران ما ايجاد 
كند. اگر اين اتفاق بيفتد مردان ما 
اميدوارند، با روحيه و سرزندگي 

ادامه زندگي مي دهند. االن 
يارانه ها، كه  اميد  مي نشينند به 
اين خوب نيست. مردان  ما كار 
مي خواهند...  عزت  مي خواهند، 

دادن يارانه ها اين درد را دوا 
نمي كند.

علي رضا.م 

به نظر بايد براي انتخابات مجلس 
از همه طيف ها و سليقه ها وارد 

با عنايت به مطلب چاپ شده در روزنامه همدان پيام شم
در دسترس نمي باشد) در پاسخ به مطلب مذكور به استحض
مدت يكماه در برخي نقاط و در بعضي اوقات مشكل داشتي
ــوص قبوض تلفن همراه در آينده نزديك ــاً در خص ثاني
ــد. مشتركان م ــتان قبوض چاپ و توزيع نخواهد ش بلوچس

را پرداخت نمايند.

 سپهر غرب: اگر مسئوالن ساكن ديزج شوند اذيت  �
نمي شوند؟!

همدان پيام: بازديد فرماندار همدان از منطقه ديزج در روز چهارشنبه هفته گذشته 
بهانه اي شد تا يكي دو روزنامه استان تيتر اول خود را به اين گزارش اختصاص دهند. 
سپهر غرب نيز با قراردادن اين موضوع به عنوان خبر اول روزنامه، به انعكاس مفصل 
ــتان همدان از اين منطقه در صفحات  ــتگاه هاي شهرس ديدار فرماندار و مديران دس
ــماره روز يكشنبه سپهر غرب، فرماندار همدان در  ــت. در ش مياني خود پرداخته اس
پاسخ به مطالبات حقه مردم منطقه محروم و فاقد امكانات ديزج كه در حاشيه شهر 
همدان قرار دارد ذكر كرده است كه حتي اگر آسفالت، گاز، برق و... را نداشته باشيم 
ــعادت دنيا و آخرت را  ــت و س ولي زير چتر واليت زندگي كنيم اين براي ما بس اس

براي ما خواهد داشت.
البته در اين بين، سخنان يكي از شوراهاي اين منطقه نيز جالب به نظر مي رسد 
ــوالي دارم و آن اين است كه اگر روزي  ــئوالن حاضر در جلسه س كه مي گويد از مس
يكي از اين مسئوالن بخواهد در ديزج ساكن شده و زندگي كند آيا خانواده اش اذيت 
نمي شود؟! بنابراين مسئوالن طوري برنامه ريزي  كنند كه اگر روزي در اينجا سكني 
گزيدند البته كه اين چنين نيست و همگي در باالي شهر ساكن هستند خانواده آنها 

دچار مشكل و اذيت نشود.
ــت هاي مختلف در  ــماره خود كه به لحاظ وجود يادداش ــپهر غرب در اين ش س
ــه 3 اين روزنامه  ــي از اين مقاالت كه در صفح ــار مي نمايد در يك ــات آن، پرب صفح
ــار يافته است بر لزوم پويايي جامعه تأكيد ورزيده است. نويسنده اين مقاله كه  انتش
ــه ضلع اقتصاد، فرهنگ و ورزش، به انتشار رسيده  با عنوان پويايي جامعه در گرو س
ــب با تورم موجود  ــي درآمد يكي خانواده متناس ــت: «... وقت ــت در آن آورده اس اس
ــد قدرت خريد افراد پايين مي آيد و اين مي شود كه در اواسط ماه خانواده ها به  نباش
خصوص كارمندان با معضل خالي بودن جيب مواجه مي شوند از همين رو بايد گفت 
ــت كه استراتژي مشخصي براي رفع معضل بيكاري  ــده اس تا به امروز كمتر ديده ش
ــطح توليد در جامعه استان در نظر گرفته شده باشد، واضح تر بخواهيم  و افزايش س
ــت كه هنوز برنامه دروني براي به فعل درآوردن پتانسيل هاي استان  بگوييم اين اس
ــده است همه ما مي دانيم كه همدان در زمينه هاي صنعت توريسم،  همدان ارائه نش
ــيل هايي دارد كه براي به عرصه درآمدن، نيازمند  كشاورزي و صنايع تبديلي پتانس
برنامه اي دقيق و علمي است، برنامه اي كه اگر هم بوده هنوز به عرصه عمل بارگذاري 
نشده است، يعني نه مسئوالن چندان به دنبال آن رفته اند و نه نمايندگان مردم در 
مجلس تا به امروز خواهان آن بوده اند و نه خود برنامه اي ارائه داده اند كه البته آن را 
مي توان به عنوان نقطه سياهي در كارنامه نمايندگان فعلي مجلس دانست. نويسنده 
در ادامه اين مقاله مي افزايد: «... مسئوالن و نمايندگان مجلس بايد به شادي و نشاط 
جامعه نيز توجه كنند، شادي و نشاطي كه در گرو فرهنگ، هنر و ورزش نهفته است 
ــال هاي گذشته قدم هاي خوبي چون جشنواره كودك و باشگاه پاس  كه البته در س

برداشته شد اما مراقبت الزم انجام نشد و بنيان هاي اين دو نيز فرو ريخت».
 در پايان اين يادداشت آمده است ... اگر پويايي جامعه و شادي و نشاط آن را در 
ــه ضلع مثلث، اقتصاد، فرهنگ و ورزش ببينيم اين مثلث هنوز در استان تشكيل  س
نشده و برنامه مدوني نيز براي آن ارائه نشده است و تا اين روند ادامه دارد خودكشي 

جوانان، مهاجرت، اعتياد و باقي معضالت جامعه همچنان ادامه خواهد يافت.

 ايران زمين؛ چاپ باالي كتاب و مطالعه پايين جامعه  �
ويژه نامه ايران زمين استان همدان در شماره روز يكشنبه اين هفته خود با تهيه 
گزارش اختصاصي از آخرين وضعيت مصوبات هيأت دولت در شهرستان اسدآباد به 
گفتگو به فرماندار اين شهرستان پرداخته است. خبر ديگر اين ويژه نامه كسب رتبه 

ششم كشوري توسط استان همدان در حوزه چاپ كتاب است.
ــالمي استان  ــاد اس در اين خبر معاون فرهنگي و هنري اداره كل فرهنگ و ارش
گفته است كه ميزان كتاب هاي چاپ شده از ابتداي سال جاري تاكنون 300 عنوان 
ــرانه مطالعه نيز اشاره  ــئول در پايان اين خبر به پايين بودن س ــت. اين مس بوده اس
كرده و آن را نشانه وجود مشكل فرهنگي دانسته است كه البته اين درد هميشگي 
ــدت ضعيف و نازل است  جامعه ما بوده كه فرهنگ مطالعه و كتابخوابي در آن به ش
در اين بين نبايد نقش فرهنگ سازي مناسب از سوي دستگاه هاي مسئول را فراموش 
ــتيم متأسفانه  ــاهد آن هس ــخن دارد. آنچه كه امروز ش ــي س كرد كه خود جاي بس
سطحي نگري و بي انگيزگي قشر جوان جامعه در حوزه كسب علم و دانش است، ذهن 
امروز جوانان، تبديل به هارد ديسك هايي شده كه در مدت تحصيل قادر به فعاليت 

است و بعد از آن گويي هيچ چيز در آن نبوده است.

پليس مصمم به اجراى قانون عفاف و 
حجاب است 

ــام: معاون اجتماعى نيروى انتظامى با تأكيد بر اينكه پليس   همدان پي
ــت: اين نيرو در  ــت، اظهار داش مصمم به اجراى قانون عفاف و حجاب اس

پاسدارى از امنيت اخالقى اسير تبليغات و عمليات روانى نمى شود.
بهمن كارگر افزود: چهاردهم مردادماه سال 1385 راه كارهاى عفاف و 

حجاب به تصويب رسيد كه در آن 26 دستگاه مسئوليت داشتند.
وى با بيان اينكه با تصويب اين مصوبه اجراى قانون عفاف و حجاب در 
اولويت برنامه هاى دستگاه هاى اجرايى قرار گرفت، خاطرنشان كرد: در اين 

قانون وظايف دستگاه ها بر دو دسته سلبى و ايجابى است. 
معاون اجتماعى نيروى انتظامى با تأكيد بر اينكه هدف عفاف ستيزان 
در فضاى جنگ نرم تغيير باورها، ارزش ها و رفتار هاى مردم و سوق دادن 
آنها به سوى زندگى غربى است، گفت: نخستين فردى كه اهداف استكبار 
ــخيص داد و به مردم و دستگاه ها گوشزد كرد،  ــتى تش فرهنگى را به درس

مقام معظم رهبرى بودند.  
به گزارش پايگاه خبرى پليس، كارگر با اشاره به اينكه نيروى انتظامى 
ــت: پليس در  ــت، اظهار داش در اين مهم اقدامات ارزنده اى انجام داده اس
انجام وظيفه خود شك نمى كند و اسير تبليغات و عمليات روانى مخالفان 

نمى شود. 

دولت يارانه درمان اعتياد را زياد كند 
همدان پيام: مديركل دفتر پيشگيري  و درمان اعتياد بهزيستي با بيان 
ــي براي درمان اعتياد براساس روانشناختي معتاد  اينكه اكنون هيچ روش
ــود، گفت: در حالي اكنون شكست درمان اعتياد در بسياري  انجام نمي ش
ــناختي معتاد  ــه بى توجهى به حوزه مددكاري و روانش ــوارد مربوط ب از م
ــت كه اين دو بخش مهمي از حمايت هاي اجتماعي از بهبوديابندگان  اس
ــت موضوع حمايت  ــاره به اهمي ــد.  فريد براتي با اش ــكيل مي ده را تش
ــد در حمايت از  ــودي اظهار كرد: باي ــادان در حال بهب ــي از معت اجتماع
ــان راهي توجه كرد؛  ــودي به ايجاد خانه هاي مي ــاي در حال بهب معتاده
زيرا در صورت بى توجهى به اين مسأله، فردي كه بعد از ترك مواد مخدر 

جايي براي زندگي كردن ندارد و دوباره به سمت اعتياد كشيده مي شود.  
ــگيري  و درمان اعتياد بهزيستي با  ــنا، مديركل دفتر پيش به گزارش ايس
اشاره به اينكه شركت هاي بيمه براي بيمه معتادان موضع مي گيرند، بيان 
ــادان بهبوديافته مبالغ كالني را  ــازمان هاي بيمه براي درمان معت كرد: س
درخواست مي كنند لذا تا زماني كه سازمان هاي بيمه به تصميمي مبني 
بر ارائه خدمات بيمه به معتادان در حال بهبودي برسند بايد دولت يارانه 
ــتي آن را تنها  درمان را زياد كند.  وي افزود: با اعطاي اين يارانه، بهزيس
براي ارائه خدمات اجتماعي و روانشناختي قرار مي دهد و با اين روش تنها 
مراكز درماني دارويي يارانه را دريافت نمي كنند، بلكه با تعلق گرفتن يارانه 
به مراكز ارائه دهنده خدمات رواني و اجتماعي آن مركز خود را به مددكار 

و روانشناس آموزش ديده مجهز مي كنند تا يارانه هم دريافت كند. 

يك جامعه شناس:
آگاهي صحيح نسبت به مسأله حجاب 

به جامعه داده نمي شود
ــناس گفت: نهادينه نشدن فرهنگ خودي و عناصر آن  همدان پيام: يك جامعه ش
توسط جوانان و نوجوانان باعث بي ارزش جلوه كردن فرهنگ خود و برتري فرهنگ 
ــد.  سوسن فاضلي با بيان اين كه يكي از داليل رعايت نكردن حجاب،  بيگانه خواهد ش
ناآگاهي نسبت به مسأله حجاب و ناآشنايي با مرجعي مناسب عنوان شده است، اظهار 
ــنايي با الگوي مناسب كه بايد در  ــش و آش كرد: آگاهي به معناي جامع حجاب و پوش
خانواده، مدرسه، جامعه و نهادهاي فرهنگي مختلف صورت گيرد، ظاهراً به درستي انجام 
نشده است و جامعه پذيري مطلوبي صورت نگرفته است.  وي ادامه داد: مهم ترين داليل 
مطرح شده از سوي جامعه آماري، احساس نياز به جلب توجه ديگران و ايجاد شخصيت 
ــت، نياز نوجوان و جوان به توجه و شخصيت قائل شدن از سوي ديگران مثل  كاذب اس
خانواده، هم ساالن و گروه هاي مرجع، نياز جدي است كه بايد به درستي تأمين شود تا به 
انحراف كشيده نشود.  به گزارش ايسنا، وي خانواده را عنصر مهمي در پايه ريزي عفاف 
ــت و افزود: بسياري از افراد بي حجاب يا بدحجاب، كانون  و حجاب در فرزندان دانس
ــوب  خانواده را مقصر مي دانند؛ چراكه خانواده اي كه اصل حجاب در آن ارزش  محس
ــود، نمي تواند اين ارزش را به فرزندان خود انتقال دهد.  اين جامعه شناس برخي  نش
ــانه ها را در امر ترويج بي حجابي بسيار مؤثر برشمرد و تصريح كرد: درصد بااليي  رس
ــينما و تلويزيون اشاره مي كنند كه گاهي  از جامعه آماري به ترويج بي حجابي در س
ــتن حجاب به عنوان يكي از نشانه هاي دين اسالم را  به طرق مختلف ضرورت نداش
ــعي در زير سوال بردن التزام  ــد»، س ــبهه «دلت پاك باش القا مي كنند و با ترويج ش
عملي به احكام اسالم را دارند، وجود زنان بي حجاب در نقش هاي اول و برتر مي تواند 
الگوي نامأنوسي براي جوانان عالقه مند به سينما و تلويزيون و بازيگران مشهور باشد. 
ــيوه نادرست ارائه اسالم در جامعه اشاره كرد و گفت: عده اي  وي همچنين به ش
ــنا نبودن به  ــراد جامعه تأكيد دارند به اجبار نمي توان مردم را دين دار كرد. آش از اف
شيوه هاي درست تربيت و جامعه پذيري در خانواده و جامعه، منجر به پيدايش چنين 

تصوري در بين جوانان و نوجوانان شده است. 

ــن آينه مؤمن  ــا بر روايت «مؤم همدان پيام: بن
ــانه ها در نقد عملكرد مسئوالن و جامعه  است» رس
ــل كرده و واقعيات  ــون بايد همچون آينه عم پيرام
ــت انعكاس دهند، با  ــود را همان گونه كه هس موج
چنين نقد و انعكاس اخباري است كه مي توانند در 

توسعه جامعه بسيار تأثيرگذار باشند.
ــران در جمهوري  ــالمي اي ــفير جمهوري اس س
آذربايجان با توجه به برگزاري نمايشگاه مطبوعات و 
نزديكي زمان برگزاري جشنواره مطبوعات به منظور 
ــنايي با چگونگي روند فعاليت هاي رسانه اي در  آش
ــتان همدان در دفتر روزنامه همدان پيام حضور  اس
پيدا كرد و با اعالم اين مطلب اظهار داشت: رسانه ها 
ــان دهند و سياه و  بايد همچون آينه واقعيات را نش

سفيد نقد نكنند.
ــه امروز در  ــاره به اينك محمدباقر بهرامي با اش
ــانه ها در دست صهيونيست ها و عوامل آنها  دنيا رس
ــي ترين مشكل رسانه اي  ــتند، بيان كرد: اساس هس
ــت كه رسانه ها  ــت و يكم اين اس امروز و قرن بيس
تابع قدرت هاي سياسي هستند و در انعكاس اخبار 
ــليقه اي و مطابق با نوعي آپارتايد عمل  به صورت س
ــد كه فرهنگ  ــان مي ده ــد و اين خود نش مي كنن

رسانه ها در جامعه بشري يكسان نيست.
ــوت امام  ــاره به دعاي قن ــا اش ــن ب وي همچني
ــا هم بايد با اين  ــانه امروز م خميني(ره) گفت: رس
ــد كه خداوند  ــتار اين باش دعا انس گرفته و خواس
ــان  ــتند به آنها نش ــيا را آن گونه كه هس متعال اش
دهد تا خداي ناكرده در انعكاس اخبار دچار اعمال 

سليقه هاي شخصي و حب و بغض نشود.
ــال 2010 همچنين خاطرنشان  سفير نمونه س
ــالت رسانه ها انعكاس  كرد: البته با وجود اينكه رس
ــت اما بايد  ــت واقعيات اس ــت و بي كم و كاس درس
ــر واقعيتي را  ــت كه ه ــه را در نظر داش ــن نكت اي

ــر بهرامي نگاه  ــرد. محمدباق ــود بيان ك هم نمي ش
ايدئولوژيك در حرفه رسانه را بسيار مهم دانست و 
گفت: نگاه ايدئولوژيك همان نگاه عاشقانه است كه 

كار را به نوعي عبادت بدل مي كند. 
وي با تشبيه رسانه ها در نقد مسئوالن و عملكرد 
ــه را نمي توان  ــت: آيين ــه اظهار داش ــان به آيين آن
ــت و همه اين نقدها بايد به اصالح بينجامد.  شكس
ــانه ها را در مبحثي اين گونه  ــار از رس بهرامي انتظ

ــالت انتقال اخبار واقعي  عنوان كرد: رسانه ها با رس
و انعكاس واقعيات بايد در نظر داشته باشند كه اين 
انعكاس واقعيات بايد به موقع و به جا صورت پذيرد؛ 
ــهراب فايده اي  ــد از مرگ س ــرا كه نوش دارو بع چ

نخواهد داشت.
ــي از منكر را نوعي نقد  ــر به معروف و نه وي ام
ــود تخريب به دنبال  ــت و گفت: نقد اگر با خ دانس
داشته باشد هرگز قابل پذيرش قرار نخواهد گرفت.

مديرمسئول روزنامه همدان پيام هم در اين ديدار  
با ارائه توضيحاتي درباره روند فعاليت اين رسانه از ابتدا 
ــابقه حضور هشت  تاكنون بيان كرد: همدان پيام با س
ــاله خود در عرصه رسانه اي از ابتداي فعاليت خود  س
مباحث آموزشي و پژوهشي را در اولويت كار خود قرار 
داده است و هميشه سعي در حركت به سمت  ارائه كار 
ــن درباره حضور  حرفه اي دارد. نصرت ا... طاقتي احس
همدان پيام در گستره ملي نيز عنوان كرد: نمايشگاه 
ــال بهترين فرصت براي همدان پيام  مطبوعات امس
ــود را در نقاط مختلف  ــر و نيروهاي خ ــود تا دفات ب
ــه اي عرصه مطبوعات  ــور از ميان فعاالن حرف كش
ــه  ــاب كند. وي براي ورود به عرصه ملي پروس انتخ
ــال  ــخصي را ذكر نكرد و گفت: از اول امس زماني مش
ــا با اضافه كردن صفحات روزنامه و تخصصي كردن  م
ــرويس هاي مختلف روزنامه گام هاي اساسي را در  س
زمينه كشوري شدن همدان پيام برداشته ايم و انشاا... 
در مد ت زمان مشخص همدان پيام را در چهارچوب و 

اسلوب كشوري منتشر و توزيع خواهيم كرد.
ــاره  ــانه همچنين با اش ــر چاپخانه پيام رس مدي
ــانه اظهار  ــاز دوم چاپخانه پيام رس ــه راه اندازي ف ب
داشت: با راه اندازي نخستين چاپخانه رول تخصصي 
ــريه  ــدان چاپ بالغ بر 50 نش ــور در هم غرب كش
ــور در اين چاپخانه انجام مي شود  محلي غرب كش
ــه ايران براي توزيع به هنگام در  و هم اكنون روزنام

غرب كشور در اين چاپخانه منتشر مي شود.
ــاره به خريد  ــى نيز در همين زمينه با اش بهرام
ــط پرسنل روزنامه  ــهام چاپخانه پيام رسانه توس س
ــوز موفقيت  ــه را يكي از رم ــن نكت ــام اي همدان پي
ــت. در پايان محمدباقر بهرامي از  همدان پيام دانس
تحريريه و قسمت هاي مختلف روزنامه همدان پيام 
ــئول  بازديد كرد و از نزديك با توضيحات مديرمس

روزنامه با روند فعاليت اين رسانه آشنا شد.

همدان پيام: با اينكه شهرستان اسدآباد در مقايسه 
با شهرستان هايى همچون همدان، شهرستانى كوچك 
محسوب مي شود، اما از برخى خصيصه هاى شهرهاى 
بزرگ به ويژه در زمينه هاى سياسى برخوردار است. 
ــى ترين»  ــدآباد، «سياس به جرأت مي توان گفت اس
شهر استان همدان است كه مبحث انتخابات در آن، 
بسيار جدى و حساس است و جالب تر اينكه اينگونه 
ــت كه رقابت هاى انتخاباتى نامزدها و طرفداران  نيس
ــا نهايتا يكى دو ماه پس  ــا، در فرداى انتخابات ي آنه
ــى و پيامدها  ــد، بلكه اين حواش از آن به پايان برس
ــته  ــار آن تا انتخابات بعدى نيز ادامه دارد و دس و آث
بندى هاى ناشى از آن، در بسيارى از محافل مختلف 

اين شهرستان، به خوبى قابل مشاهده است.
ــران،  ــالمى در اي ــالب اس ــروزى انق ــس از پي پ
ــش دوره از هشت دوره مجلس  ــدآبادى ها در ش اس
ــالمى، فقط دو نامزد خاص كه هر يك  ــوراى اس ش
ــى  ــت يكى از جناح هاي سياس ــا مورد حماي از آنه
ــوراى اسالمى  ــور بوده اند را به مجلس ش اصلى كش
ــيار جدى در بين رأى  فرستاده اند و دو دستگى بس

دهندگان اين شهرستان،  حاكم بوده است.
ــه دوره از ادوار  ــدام در س ــزد، هر ك ــن دو نام  اي
ــدآباد را بر عهده  ــتان اس مجلس، نمايندگى شهرس
داشته اند؛ محمدباقر بهرامى در دوره هاي دوم، چهارم 
ــى در دوره هاي  ــح ا... صفاي ــس و ذبي ــم مجل و هفت
ــم مجلس، به عنوان نماينده اين  سوم، پنجم و شش
ــدند و فضاى دو قطبى  ــتان راهى پارلمان ش شهرس
حاكم بر شهر، بسيارى از ابعاد زندگى رأى دهندگان 

اسدآبادى را تحت تأثير خود قرار داده بود. 
ــيت و توجه  ــات مجلس نهم نيز از حساس انتخاب
ــت و مباحث، تحركات،  اسدآبادى ها، مستثنى نيس
ــاگرى ها  ــمى انتخاباتى و حتى افش تبليغات غيررس
ــت كه در سطح اين  درباره برخى نامزدها، مدتى اس
ــده و هر چه به اسفندماه نزديك  شهرستان آغاز ش

تر مي شويم، بر شدت اين فعاليت ها افزوه مي شود. 
ــفير ايران  در حال حاضر از محمدباقر بهرامى(س
در آذربايجان)؛ بهروز نعمتى(فرماندار سابق بيجار)؛ 
اكبر رنجبرزاده(نماينده اسدآباد در مجلس هشتم)؛ 
ــرورش)؛ ايرج  ــوزش و پ ــد آم ــم فعلى(كارمن ابراهي
حيدرى(رئيس سابق دانشگاه آزاد اسالمى اسدآباد)؛ 
كيومرث سرمدى(رئيس سابق شوراى شهر اسدآباد) 
و مصطفى خزايى(دبير آموزش و پرورش) به عنوان 
ــات مجلس نهم در حوزه  نامزدهاى احتمالى انتخاب

انتخابيه اسدآباد نام برده مي شود.
ــن نامزدها،  ــد يكى از اي ــاره ش همان گونه كه اش
ــت  ــت كه مدتى پس از شكس محمدباقر بهرامى اس
ــتم، از سوى متكى وزير امور  در انتخابات مجلس هش
خارجه وقت و با موافقت احمدى نژاد به عنوان سفير 
ايران در جمهوري آذربايجان منصوب شد كه هنوز هم 

در اين سمت فعاليت دارد.  وي داراى مدرك دكتراى 
ــوابقش، عضويت هيأت  حقوق بوده و در كارنامه و س
علمى دانشگاه، رياست كميسيون اجتماعى مجلس 
هفتم، رياست كميسيون رسيدگى به اليحه مديريت 
خدمات كشورى و سه دوره نمايندگى مجلس به چشم 
مي خورد. بهرامى در انتخابات مجلس پنجم، در حوزه 
انتخابيه همدان نامزد شد و توانست به همراه حاجى 
ــده  بابايى كه براى اولين بار نامزد انتخابات مجلس ش

بود، به رقابت هاي مرحله دوم اين انتخابات راه يابد. 
ــه اين اقدام، چنين عنوان كرده بود  وي در توجي
كه «اسدآباد، ديگر براى من كوچك است»؛ البته او 
على رغم اينكه در اين انتخابات، مورد حمايت جدى 
ــت و حتى  ــت قرار داش ــوم به جناح راس طيف موس
ــت فعلى نيز در حمايت  افرادى همچون وزير بهداش
از او به همدان سفر كردند، اما به مدد حمايت خانم 
ــاغ نماينده اول همدان در انتخابات مجلس پنجم  دب
از حاجى بابايى و فضاى سياسى كشور در آن هنگام 
ــازندگى در عرصه  ــر از حضور كارگزاران س كه متأث
ــت خورد و مجددا  ــاي انتخاباتى بود، شكس رقابت ه
ــت و  ــدآباد بازگش در انتخابات مجلس هفتم، به اس

ــن دوره، در غياب رقيب ديرينه اش صفايى، كه  در اي
ــط شوراى نگهبان رد شده بود با  صالحيت وى توس
ساير رقبا به رقابت پرداخت و به مجلس راه پيدا كرد.

ــند، ضمن تأييد  ــه بهرامى را مي شناس برخى ك
برخى قابليت هاي فردى او، معتقدند كه بهرامى الاقل 
ــه دوره نمايندگى اش در اسدآباد، با  در دو دوره از س
ــى در زمينه رد صالحيت رقيب اصلى  خوش شانس

اش، مواجه بود است. 
ــاي مختلف،  ــار و گزارش ه ــر ترتيب، اخب به ه
حاكى از تصميم وى براى ورود به عرصه رقابت هاي 
انتخاباتى مجلس نهم در شهرستان اسدآباد مي باشد 
ــتان را،  ــت انتخابات در اين شهرس ــه يقينا وضعي ك
ــاس تر خواهد نمود و فضاى دوقطبى را در اين  حس

حوزه انتخابيه، ايجاد و تشديد خواهد كرد. 
البته اين فضاى دو قطبى كه به احتمال زياد بين 
ــكل  ــدآباد) ش بهرامى و رنجبرزاده(نماينده فعلى اس
ــين  ــد گرفت، متفاوت از فضاى دوقطبى پيش خواه
ــت  ــت كه با حضور بهرامى از اردوگاه جناح راس اس
ــان فعلى و صفايى از اردوگاه جناح  قديم و اصولگراي

چپ قديم و اصالح طلبان فعلى، شكل مي گرفت. 

ــت برخى از هواداران صفايى  هر چند بعيد نيس
ــى در جبهه  ــاى دو قطبى جديد برخ ــز، در فض ني
بهرامى و برخى در كنار ساير رقبا قرار گيرند، گرچه 
محتمل تر آن است كه آنها با استفاده از شكافى كه با 
ــور اين دو نامزد، در بين رأى دهندگان اصولگرا  حض
پديدار خواهد شد، به دنبال پيروزى نامزدى متمايل 
ــر از رنجبرزاده و بهرامى  ــتقل كه غي به خود ولو مس
است، باشند. انتخابات مجلس نهم در حوزه انتخابيه 
ــدى رويارويى  ــدآباد، يقينا يكى از عرصه هاي ج اس
حاميان دولت و ديگر گروه هاي اصولگرا خواهد بود. 

قطعا مي توان گفت كه نماينده فعلى اسدآباد در 
مجلس، در بين نمايندگان استان همدان در مجلس 
ــويى را با دولت فعلى داشته  هشتم، بيشترين همس
ــت موجب بروز  ــه همين، ممكن اس ــه البت و دارد ك

مشكالتى براى او در انتخابات آينده مجلس شود. 
ــدآباد و  ــه دور بودن بهرامى از اس همان گونه ك
ــنه  ــت پاش ــور، ممكن اس فعاليت او در خارج از كش
ــنتى  ــورد تأييد طيف هاي س ــيل بهرامى كه م آش
اصولگرايان قرار دارد و البته تا كنون موضع صريحى 

از او در مورد حاميان دولت مطرح نشده، گردد. 
اما جنجال رسانه اى كه اخيرا در پى موضع گيرى 
ــد  ــه اظهارات يكى از مقامات ارش ــى در زمين بهرام
نظامى كشور در مورد آذربايجان در برخى سايت هاي 
ــان از آن دارد كه رقيب يا  ــد، نش ــى بر پا ش اينترنت
ــاى او، از رصد كردن اقدامات و اظهارات بهرامى  رقب
در كسوت سفير و بهره بردارى در مواقع لزوم نيز غافل 
نبوده و شايد بدين سان، هشدارهاى الزم درباره ورود 
ــدآباد را،  ــدد او به عرصه انتخابات مجلس در اس مج
ــز معتقدند با توجه به  ــال نموده اند.   برخى ني ارس
ــفير ايران  اينكه بهرامى در همين دولت به عنوان س
ــده، ممكن است  در جمهورى آذربايجان انتخاب ش
ــود و در مقابل، به  ــا در اين انتخابات نامزد نش اساس
مقام سفارت در كشورى مهم تر يا حتى پستى مهم 
ــردد يا حتى به عنوان  ــه منصوب گ در وزارت خارج
ــداى مورد تأييد دولتيان و اصولگرايان، مجددا  كاندي

از حوزه انتخابيه همدان كانديدا شود.
ــت كه  ــر ترتيب، بهرامى نامزد مطرحى اس به ه
ــدآباد را با حضور خود، تحت  فضاى انتخابات در اس
ــر وارد عرصه رقابت هاي  ــرار خواهد داد و اگ تأثير ق
ــود، بايد داليل محكم و قانع كننده اى  انتخاباتى ش
ــفارت و تمايلش  در زمينه چرايى دل كندنش از س
ــتفاده از  ــايد بتواند با اس ــه وكالت، ارائه نمايد تا ش ب
نقاط احتمالى ضعف نماينده فعلى و كارنامه خود در 
دوران سفارت در آذربايجان و دورى از اسدآباد، براى 
ــه در اين صورت،  ــود ك چهارمين بار وارد مجلس ش
ــود و دور از ذهن  ــه به همين، قانع ش ــت ك بعيد اس
نيست كه گام در مسيرى بگذارد كه حاجى بابايى، در 

چهارمين دوره نمايندگى اش، آن را طى كرد.     

سفير ايران در آذربايجان در دفترهمدان پيام:

رسانه ها واقعيت ها را همان گونه كه هست منعكس كنند

سياسى ترين شهر استان، عرصه تقابل جدى حاميان دولت و اصولگرايان منتقد دولت 

محمدباقر بهرامي در 27 سالگي در دومين انتخابات مجلس شوراي اسالمي با كسب 66/92 درصد 
آراى مأخوذه به عنوان نماينده مردم شهرستان اسدآباد به مجلس شوراي رفت.

ــوراي اسالمي نيز در كسوت نماينده مردم  محمدباقر بهرامي در دوره هاي چهارم و هفتم مجلس ش
ــتان اسدآباد در مجلس شوراي اسالمي حضور داشت و در مجلس هفتم شوراي اسالمي رياست  شهرس
ــيون آيين نامه هاي داخلي مجلس، كميسيون مشترك رسيدگي به  ــيون هاى اجتماعي، كميس كميس
اليحه مديريت خدمات كشوري، گروه دوستي پارلمان ايران و اتريش و كميته مشترك مجلس شوراي 
اسالمي و شوراي نگهبان را برعهده داشت و به عنوان عضو ناظر مجلس شوراي اسالمي در شوراي عالي 
ــتغال، عضو هيأت عالي نظارت مجلس شوراي  ــوراي اسالمي در شوراي اش اداري، عضو ناظر مجلس ش
اسالمي، عضو ناظر مجلس شوراي اسالمي در شوراي برنامه ريزي استان همدان  در دوره هفتم مجلس 

شوراى اسالمى مشغول به خدمت بود.
بهرامي تحصيالت خود را تا مقطع دكترا در رشته علوم سياسي ادامه داد و با عنوان عضو هيأت علمي 

دانشكده علوم سياسي واحد تهران مركز در اين دانشكده به تدريس پرداخت.
ــالمي ايران در جمهوري آذربايجان  ــفير جمهوري اس ــال 1388 با عنوان س محمدباقر بهرامي در س
ــوي كشور آذربايجان و رسانه هاي جمعي به  ــال 2010 ميالدي از س ــد و به باكو رفت و در س معرفي ش

عنوان سفير نمونه معرفي شد.
بهرامي تاكنون چندين كتاب مختلف در حوزه تحصيلي و تخصصي خود تأليف نموده است كه اين 
كتاب ها در مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم سياسي به عنوان كتاب هاي منبع و مرجع از سوي اساتيد 

معرفي مي شود.
نامه اي هم كه بهرامي در سال 1386 به يان كي مون دبير كل سازمان ملل متحد نوشت مورد توجه 
رسانه هاي مختلف قرار گرفت و بهرامي در آن نامه با ارائه پيشنهاداتي خواستار توجه بيشتر سازمان ملل 

متحد به مباحثي همچون صلح جهاني و بهداشت جهاني شده بود.
ــاندن قوانين  ــالمي در تدوين و به تصويب رس ــوراي اس محمدباقر بهرامي در دوره هفتم مجلس ش
ــه قانون مديريت خدمات  ــت كه از آن جمله مي توان ب ــش عمده و مهمي را بر عهده داش ــي نق مختلف
ــاني در بخش بهداشت و  ــتخدام معلمان حق التدريس، قانون استخدام نيروي انس ــوري، قانون اس كش
درمان، قانون تأسيس سازمان توسعه و عمران روستايي، قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، قانون 
بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت، تصويب اليحه تشكيل سازمان بسيج سازندگي، تصويب اليحه 
تشكيل سازمان مديريت بحران، تصويب اليحه تشكيل پليس قضايي، تصويب اليحه اصالح قانون بنياد 

شهيد و تصويب اليحه الحاق حوزه هاي علميه داخل و خارج به فهرست نهادها اشاره كرد.

بهرامى نماينده مردم اسدآباد در سه دوره مجلس
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چشم انداز

نگاه

گذري بر موزه هاي همدان(3)
ــه، از مهمترين موزه هاي  ــتاني هگمتان ــوزه تخصصي و باس ــدان پيام: م هم
ــرق تپه باستاني هگمتانه و  ــياي تاريخي در استان است كه در ش نگهداري اش
ــتمل بر دو  ــياي موجود در موزه كه مش ــوي ها قرار دارد. اش جنب گودال فرانس
ــتاني است از معتبرترين اسناد پيشينه تاريخي  بخش اختصاصي  هگمتانه و اس

پايتخت تاريخ و تمدن ايران محسوب مي شود.
ــفالي و نمونه هايي منحصر به فرد از روش هاي تدفين  ــنگي، س وجود آثار س

كه مربوط به هزاران سال قبل است از جمله يافته هاي معتبر اين موزه است.
كاربري ساختمان اين مكان در گذشته كاربري آموزشي (مدرسه) بوده است 
و اين موزه "مدرسه پرورش" ناميده مي شد كه در نتيجه تغييرات و تعميراتي به 
منظور ايجاد يك موزه موقت براي نگهداري اشياي مكشوفه از حفاري هاي سايت 

باستاني هگمتانه به بهره برداري رسيده و مجهز به آزمايشگاه مرمت اشيا است.
ــنگي، سفالي، استخواني و فلزي از دوره هاي پيش و  در اين مجموعه آثار س

پس از اسالم به نمايش درآمده است.
ــوف از هگمتانه نگهداري  ــمت راست موزه اشياي مكش در راهرو و تاالر س
ــتون هاي متعلق به  ــار مي توان به پايه س ــته ترين اين آث ــوند و از برجس مي ش
كاخ هاي هخامنشي از جمله شالي ستون مربوط به دوران اردشير دوم با متن 
ــه اي مربوط به دوران قبل از اسالم و  ــتامپي سنگي و شيش ميخي، دو مهر اس
ــاره كرد از جمله آثار  ــفال متعلق به دوران هخامنشي اش ــر گاو از جنس س س
ــفالي است كه  مربوط به  ــنگي و س ــاخص اين موزه مجموعه تابوت هاي س ش
ــت و از ميدان شيرسنگي همدان به دست آمده اند، خمره ها و  دوره پارتيان اس
ــنگ قبرهاي دوران مختلف اسالمي، نيز  ــنگ هاي تزئيني با نقوش زيبا و س س
ــالن مركزي و راهروي سمت چپ موزه قرار  ــتند كه در س از جمله آثارى هس

داده شده اند.
ادامه دارد...

ضرورت اجراي طرح ملي موزه مدرسه 
تقويت نقش آموزش مي باشد

ــه براي اولين بار در زمستان سال 1389  همدان پيام: ايده طرح ملي موزه مدرس
ــتي و  ــازمان ميراث فرهنگي، صنايع دس در واحد برنامه ريزي اداره كل موزه هاي س
ــگري كشور مطرح و مورد بررسي و تأييد مسئوالن امر قرار گرفت تا به حال  گردش
كه به مرحله تهيه طرح توجيهيـ  تفصيلي رسيده است و اميد مي رود با برنامه ريزي 
و بررسي هاي كارشناسي كه در ادامه اين طرح ضروري مي نمايد در تمامي استان ها 

به فاز اجرايي وارد شود.
در دوران باستان شيوه نگهداري و گردآوري اشياي گران بها تحت مالكيت شاهان 
ــت؛ به طوري كه خزانه دربار و  ــتگي خاصي با كتابخانه هاي شاهي داش بود و پيوس

كتابخانه در يك محل نگهداري مي شدند. 
به اين  ترتيب در دوران باستان موزه ها، كتابخانه ها و نقش تحقيقاتي و آموزشي 
آنها كنار هم ديده مي شد. نمونه آشكار و واضح اين مورد در دوره بطليموس اول در 
اسكندريه ديده مي شود كه مجموعه اي از كتاب هاي نفيس را در كنار اشياي قيمتي 

نگهداري مي كردند.
اين پيوستگي كتابخانه و خزانه نشان از اهميت كتابخانه ها در كنار مجموعه هاي 
ــان مي داد كه كتاب نيز اثر فاخري بوده است. اين  ــت و اين نكته را نش گرانبها داش
ــمولين (وابسته به كمبريج انگلستان)  ــتگي كتابخانه ها به موزه ها در موزه اش پيوس
ــوب مي گردد به وضوح قابل درك است؛ زيرا موزه  كه اولين نوع موزه امروزي محس

اشمولين توسط دانشگاه كمبريج گسترش و توسعه يافت. 
از اين رو نقش آموزشي و پژوهشي موزه يك ركن اساسي و مهم تلقي مي شود؛ 
ــتاندارد، فضايي براي كتابخانه و قرائت  به طوري كه در طراحي موزه ها به صورت اس

خانه در نظر گرفته شده و مي شود.
ــي موزه ها، موزه ها را به همكار بزرگ مدارس و مراكز آموزش عالي  نقش آموزش
ــت، به طوري كه تصور موزه اي بدون حضور كودكان و دانش آموزان  تبديل كرده اس
ــخت عذاب آور خواهد بود. ارتباط متقابل موزه با مدارس نيز باعث فراگيري بهتر  س
محتويات كتاب هاي درسي دانش آموزان در حيطه هاي گوناگون همچون تاريخ، هنر 

و علوم پايه خواهد شد.
ــور ما تا حدودي ديده شده  ــي موزه ها هرچند كه در موزه هاي كش نقش آموزش
ــت، اما باعث ايجاد انگيزه و عالقه در كودكان، نوجوانان و جوانان براي بازديد از  اس

موزه ها و يا تكرار بازديدها نشده است.
ابراهيم جليلى

ارتباطاتـي،  اختالل هـاي  همدان پيـام: 
شـرايط آب و هوايي و مسـائل فني هواپيما 
برخـي از مشـكالتي هسـتند كـه موجـب 
تأخير پروازها شـده و تجربه پرواز نه چندان 
دل چسـبي را براي مسافران ايجاد مي كنند، 
اما در صورتي كه عجله اي براي انجام كارهاي 
خود نداشته باشـيد، توقف طوالني مدت در 
برخـي از فرودگاه هاي جهان چندان مسـأله 

ناراحت كننده اي محسوب نمي شود.
طراحي هـاي بي نظيـر، مـواد مصرفـي با 
كيفيـت، امكانـات رفاهي و فروشـگاه هاي 
موجـود در اين فرودگاه هـا حتي تأخير چند 
سـاعته پروازهـا را نيز بـراي مسـافران به 

تجربه اي جالب تبديل خواهد كرد.
 فرودگاه بين المللي پكن در چين �

به منظور برگزاري بازي هاي المپيك تابستاني 
ــن،  ــي پك ــرودگاه بين الملل ــئوالن ف 2008، مس
ــه كردند كه  ــن فرودگاه اضاف ــال 3 را به اي ترمين
ــرودگاه جهان  ــن ترمينال هاي ف يكي از بزرگتري
ــتر طراح انگليسي  ــوب مي شود. نورمن فاس محس
ــال  وظيفه طراحي و تكميل ترمينال 3 را در 4 س
ــتاي تحقق اين هدف از  ــته و در راس بر عهده داش
ــت. سقف فرودگاه  ــويي بهره برده اس هنر فنگ ش
ــته و از شكل  پكن حالتي كامًال آيروديناميك داش
ــتفاده از رنگ و  ــت. اس ــا گونه برخوردار اس اژده
نمادهاي سنتي قرمز و طاليي چين در ساخت اين 
فرودگاه مورد توجه قرار گرفته است. اين ترمينال 
ــقفي واحد بهره مي برد.  ــم اندازي زيبا و س از چش
نورگيرهاي خطي نيز به خوبي از نور روز استفاده 
ــاختمان شاهد  ــافران با عبور از اين س كرده و مس

تغيير رنگ از قرمز به زرد خواهند بود.
 فرودگاه بين المللي كاراسكو در  �

اروگوئه
كاراسكو فرودگاهي متعلق به بخش خصوصي 
ــور مديريت  ــركت پوئرتادل س ــط ش ــوده و توس ب
ــش ظرفيت و  ــرودگاه براي افزاي ــود. اين ف مي ش
ايجاد رشد تجاري و گردشگري در مناطق اطراف 

مونته ويدئو پايتخت اروگوئه احداث شده است. 
سقف بيروني كاراسكو با الهام از چشم اندازهاي 
طبيعي اروگوئه ساخته شده و نه تنها نقطه عطفي 
ــود؛ بلكه  ــوب مي ش ــي و معماري محس در طراح
ــمه بسيار زيبا به نظر  همانند يك تنديس و مجس

مي رسد.

 فرودگاه بين المللي دنور در آمريكا �
ــال 1996 آغاز به كار  فرودگاه "دنور" كه در س
ــن فرودگاه  ــوالً به عنوان بهتري ــت، معم كرده اس
ــوي مجله بيزينيس تراولر  ــمالي از س آمريكاي ش
انتخاب مي شود. ايجاد تعادل ميان امنيت پرواز و 
ــش از جمله عوامل مؤثر در اين  تجربه اي لذت بخ
زمينه است. سقف ترمينال فرودگاه دنور با الهام از 
چادرهاي سفيد سرخ پوستان ساخته شده است. 

كرتيس فنترس طراح آمريكايي تا حد ممكن 
ــن فرودگاه  ــاك را در اي ــتفاده از انرژي هاي پ اس
ــتفاده از پنل هاي  ــت. اس مورد توجه قرار داده اس
خورشيدي و همچنين به كار بردن موادي در سقف 
كه 20 درصد از نور خورشيد را در تابستان جذب 
كرده و به حفظ گرما در زمستان كمك مي كند، از 
جمله اقدام هاي صورت گرفته در اين زمينه است. 
ــال 2009 عمليات بهسازي در فرودگاه دنور  در س
انجام شده و به سيستم بازيافت مجهز شده است.

 فرودگاه بين ا لمللي اينچئون در  �
كره جنوبي

از زمان آغاز به كار فرودگاه "اينچئون" در سال 
2001، از نظر تجربه پروازي مسافران اين فرودگاه 

در بين بهترين ها قرار داشته است. 
ــرودگاه اينچئون را  كرتيس فنترس طراحي ف
نيز بر عهده داشته و از فرهنگ كره در ساخت آن 
بسيار الهام گرفته است. وي به مكان هاي مختلف 
ــور سفر كرده و خطوط و فرم هايي كه در  اين كش

ساختمان هاي سنتي اين كشور مورد استفاده قرار 
ــت. قوس  ــد را مورد مطالعه قرار داده اس گرفته ان
سقف فرودگاه اينچئون از معابد قديمي كره الهام 
ــده و راه روها با الهام از مصنوعات كره اي  گرفته ش
ــرودگاه كامًال  ــده اند. ترمينال ريلي ف ــي ش طراح
آينده نگر بوده و درخت هاي كاج و گل هاي وحشي 
در داخل ساختمان كاشته شده اند. سيستم حمل 
ــن فرودگاه قابليت جابجايي 31هزار چمدان  بار اي
ــته و از كامپيوتر مركزي و  ــاعت را داش در يك س
ــدن باركد بهره  ــودكار با قابليت خوان ريل هاي خ

مي برد.
 فرودگاه ليون سنت اگزوپري در فرانسه �

ــنت اگزوپري" دو قوس  از ويژگي هاي بارز "س
ــده در حال پرواز را  ــراي فوالدي بوده كه پرن همگ
ــراوا طراحي اين  ــانتياگو كاالت ــي مي كند. س تداع
ــن طراحي  ــته و در اي ــاختمان را برعهده داش س
ــنايي  ــور روز براي روش ــي از ن ــد به خوب بال مانن
فضاي داخل استفاده كرده است. اگرچه يك قطار 
ــت، اما روياي  ــرعت با فرودگاه در ارتباط اس پرس
كاالتراوا براي تبديل كردن اين منطقه به يك مركز 

بين المللي با شكست مواجه شد.
 فرودگاه مالويناس آرجانتيناس در  �

آرژانتين
ــه تيرا دل فوئگو  ــاس در نزديكي درياچ مالوين
ــع محيط طبيعي  ــن زيباي ها تاب ــده و اي واقع ش
ــا فاصله  ــگام فرود ب ــا در هن ــت. هواپيماه آن اس

ــد پرواز كرده و با عبور از  كمي بر فراز كوه هاي آن
ــت هاي شمالي و تپه هايي هموار به سمت اين  دش
ــاختمان شيشه اي مالويناس  فرودگاه مي آيند. س
نور خورشيد را بازتاب داده و چارچوب هاي چوبي 

داخلي از مشخصه هاي اصلي آن است.
 فرودگاه مراكش منارا در مراكش �

ــالمي در كنار  ــنتي اس ــدرن و س ــي م طراح
ــرودگاه "مراكش منارا"  ــكل گيري ف يكديگر به ش
ــت. طراحي اين فرودگاه بر عهده يك  انجاميده اس
 E2A ــتي مركز طراحي و معماري تيم به سرپرس
در كازابالنكا، بوده است.  ترمينال جديدي در سال 
ــده است. در داخل طراحي  2008 به آن افزوده ش
ــوزي كامًال  ــتون هاي ل ــقف با س ــكل س لوزي ش
ــتند و روكش صندلي ها و مبل هاي  هماهنگ هس

اين فرودگاه از پارچه هاي سنتي مراكش است.
 فرودگاه سنگاپور چانگي در سنگاپور �

سنگاپور چانگي حاصل يك طرح بلند پروازانه 
ــال2000 است. در داخل آن  و گسترش آن در س
استفاده از گياهان طبيعي از ويژگي هاي بارز است. 
نورگيرهاي اين فرودگاه كه به شكل بال هستند به 
خوبي براي روشنايي فضاي داخلي استفاده شده و 
ميزان حرارت توسط سنسورهاي برنامه ريزي شده 
كنترل مي شود. فضاي سبز عمودي 5 طبقه ملقب 
ــبز تكميل كننده عناصر طبيعي به كار  به ديوار س

رفته در اين فرودگاه است.
 فرودگاه سانديكا بيلبائو در اسپانيا �

ــانديكا بيلبائو" در چشم انداز "سبز  فرودگاه "س
ــت.  ــده اس ــهر بيلبائو واقع ش دره" در نزديكي ش
ــال 1990 آغاز شد، اما تكميل آن  اين پروژه از س
ــال  ــه يك دهه به طول انجاميد و در س نزديك ب
ــارد دالري به  ــرمايه گذاري 39 ميلي ــا س 2000 ب
بهره برداري كامل رسيد. طراحي سانديكا با توجه 
به محيط پيرامون آن صورت گرفته است. به دليل 
ــرودگاه الپالوما يا  ــكل پرنده گونه آن به اين ف ش

كبوتر نيز گفته مي شود.
 فرودگاه بين المللي تمپل هاف در آلمان �

يكي از پررفت وآمدترين  فرودگاه "تمپل هاف" 
ــپير  ــط آلبرت اش فرودگاه هاي آلمان بود كه توس
طراحي شد. از ويژگي هاي خاص تمپل هاف سقف 
بزرگ و قايق مانند آن است. اگرچه اين فرودگاه در 
سال 2008 تعطيل شد، اما بسياري از كارشناسان 
طراحي معتقد هستند كه ويژگي هاي آن در شكل 

فرودگاه هاي آينده به كار گرفته خواهد شد.

ــش موزه ها در  ــد نق ــدون تردي ــام: ب همدان پي
توسعه گردشگري غيرقابل انكار است؛ در اين ميان 
ــهري به عنوان يك موزه تخصصي كه  موزه هاي ش
به بيان تمام جوانب مربوط به يك شهر مي پردازند 
ــهر و  ــر و خطيرتر در معرفي يك ش ــي مهمت نقش
استان كه منجر به توسعه گردشگري در كنار بحث 
ــود دارند، به طوريكه از شهر موزه ها  آموزش مي ش
مي توان به عنوان ميزباناني خاص اشاره كرد كه در 
ــاعه فرهنگ يك شهر ايفاي نقش مي كنند. اين  اش
در حاليست كه ايجاد شهر موزه در استان همدان از 
نياز هاي غير قابل انكار است و با توجه به وسعت تپه 
ــده  تاريخى هگمتانه قدمت همدان در آثار يافت ش
ــهر و همچنين لزوم ايجاد موزه استاندارد  در اين ش
ــب امكان  نگه دارى از آثار تاريخى در مكانى مناس

ايجاد موزه شهر در همدان است.
ــدن  ــروزي با متحول ش ــدرن ام ــاي م در دني
ــي از عناصر  ــهرها به عنوان يك ــري ش زندگي بش
ــته خود را از دست داده اند.  مرزبندي، مفهوم گذش
ــالوه بر اينكه به عنوان مكاني براي  به طوري كه ع
ــوب مي شوند، بايد به دليل  زندگي اجتماعي محس
ــزي از يكديگر  ــاص و با وجوه تماي ــاي  خ ويژگي ه
ــند. از وجوه اين تمايز موزه است،  قابل تفكيك باش
ــتاني و يا مردم شناسي؛ بلكه  اما نه موزه تاريخ، باس

موزه تخصصي شهر يا « شهر موزه »؛ به طوري كه 
ــهر نباشد خود به  ــهري كه داراي موزه ش امروزه ش
خود مفهوم شهر بودنش را از دست مي دهد. وظيفه 
ــي توانمندي ها و ظرفيت هاي  ــهر موزه ها بررس ش
ــي جوانب و به  ــهر در تمام ــوه و بالفعل يك ش بالق
ــهر از ديرباز  ــيه هاي يك ش ــيدن حاش تصوير كش
ــت. موز ه هاي شهري تنها مربوط به يك  تاكنون اس
ــتند و با موزه استان تفاوت  ــهر يا شهرستان هس ش
دارند؛ اين موزه ها به معرفي كلي و همه جانبه شهر 
و توانمندي ها و ظرفيت هاي موجود آن مي پردازند.

ــهر به اختصار از  در اين موزه ها بحث تاريخي ش
ــيار دور و پيش از تاريخ آغاز شده و با  ــته بس گذش
ــهر در  پرداختن به حكومت هاي موجود و نقش ش
ــف تا به امروز پيش مي روند. وجه  دوران هاي مختل
ــي،  ــهر، جغرافياي طبيعي، مردم شناس ــميه ش تس
ــهر، مفاخر و  ــعه ش ــش آنها در توس ــع  و نق صناي
ــمند، جاذبه هاي گردشگري  ارزش ــخصيت هاي  ش
ــه در تعريف  ــت ك ــام از مواردي اس ــاص و گمن خ
موزه هاي شهري مورد تأكيد قرار گرفته اند و در اين 

موزه ها به آنها پرداخته مي شود.
ــهر از طريق مجموعه هاي متنوعي  يك موزه ش
ــهر براي آن تعريف  كه بنا به نوع موزه و موقعيت ش
ــمندي را در زمينه هاي  ــات ارزش ــود اطالع مي ش

ــار مخاطبان قرار  ــهر در اختي مختلف مربوط به ش
مي دهد و به معرفي آن مي پردازد. معرفي جغرافيايي 
ناحيه اي شامل جغرافياي طبيعي، انساني، تاريخي 
ــن عملكردهاي موزه   ــي از مهمتري و زيست شناس
ــئوليت موزه هاي شهري  شهر است. مهمترين مس
منطقه گرايي و تأكيد بر ارزش هاي بومي و فرهنگي 
ــت كه با آموزش همراه مي شود. آموزش  منطقه اس
ــت و با توجه  ــن كاركردهاي هر موزه اس از مهمتري
ــه موضوعات متفاوت  ــهر ب به اينكه در موزه هاي ش
ــود؛ بنابراين كاركرد آموزش در اين  پرداخته مي ش
ــته ها و شاخه هاي مختلف  موزه ها متنوع تر و در رش

صورت مي گيرد.
ــهر مي توان به  از اهداف مهم آموزش در موزه ش
ــي و تبليغ آداب  پرداختن به موضوعات مردم شناس
ــاختن هرچه  ــي، آشنا س ــوم در حال فراموش و رس
ــينه تاريخي و باستاني  ــتر مردم منطقه با پيش بيش
ــگري و به دنبال  خصوصاً معرفي جاذبه هاي گردش
ــي و خاص آنها و  ــي انواع گونه هاي گياه آن معرف
معرفي گونه هاي حيواني و زندگي جانوري موجود 

در منطقه اشاره كرد.
ــي جامع از  ــت اطالعات ــگرخواهان درياف گردش
ــت كه آن را به عنوان مقصد سفر خود  ــهري اس ش
ــهر مهمترين  ــت و موزه هاي ش ــاب كرده اس انتخ

ــمار مي روند.  ــن اطالعات به ش ــع دريافت اي مرج
ــه اطالعاتش  ــهري ك ــگر در بدو ورود به ش گردش
پيرامون آن محدود است مي تواند با بازديد از موزه 
شهر اطالعاتي پيرامون ظرفيت هاي آن شهر كسب 
كرده و بر حسب عاليق خود مكان ها و جاذبه هايي 

خاص را براي بازديد انتخاب كند.
ــنايي  ــهر فرصت آش همچنين بازديد از موزه ش
ــناخته شده  ــگران را با ظرفيت هاي كمتر ش گردش
ــوغات  ــهر فراهم مي آورد. عرضه و فروش س آن ش
ــتي نيز در موزه شهر  و غذاهاي محلي و صنايع دس
ــگران قرار خواهد  ــتقبال گردش ــك مورد اس بي ش
ــهر مي تواند  ــه يك موزه ش ــالوه بر اينك گرفت؛ ع
مكاني براي به تصوير كشيدن زنده آئين هاي سنتي 

و محلي آن شهر در مناسبت هاي مختلف باشد.
ــهري «  ــوان گفت موزه هاي ش ــت مي ت در نهاي
ــتند كه به  ــري » هس آئينه تمام نماي زندگي بش
گردشگر فرصت آشنايي با تمامي ظرفيت هاي يك 
ــا  ــهر را در مدت زماني كوتاه مي دهند و چه بس ش
ــگران نيز منجر شوند؛  به افزايش ماندگاري گردش
ــت در دوران كنوني موزه هاي  ــم مي توان گف و بازه
ــهر به  ــهري ضرورتي غيرقابل انكار براي يك ش ش
شمار مي روند كه توسعه گردشگري شهرها به آنها 

وابسته است.
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كيش ميزبان نمايشگاه فرزندان 
اللجين است 

ــفالگر اللجينى گفت: جزيره زيباى كيش  همدان پيام: يك هنرمند س
ــراميك اللجين به عنوان  فرزندان اللجين  ــفال و س ــگاه س ميزبان نمايش

است.
ــگاه كه با  ــل در گفت وگو با ايرنا افزود: اين نمايش ــرج گلزارى جمي اي
ــدف معرفى هنر  ــت، با ه ــن در حال برگزارى اس ــوان فرزندان اللجي عن
شاخص مهد سفال ايران برپا شده است.  وى بيان كرد: همواره در جزيره 
ــفال اقدام و تاكنون  ــگاه ها و كارگاه هاى زنده س كيش به برگزارى نمايش

ــن هنرمند اظهار  ــيارى معرفى كرده ام. اي ــت خود را به افراد بس هنر دس
ــگاه توليدات كاربردى سفال  ــت: آثار به نمايش درآمده در اين نمايش داش
ــت. گلزارى  ــتفاده اس را در بر مى گيرد كه در زندگى روزمره افراد قابل اس
ــد: منطقه آزاد كيش از موقعيت بسيار خوبى براى فروش  جميل يادآور ش
محصوالت صنايع دستى برخوردار است و مى تواند بهترين فضا براى برپايى 
ــد. وى با بيان اين كه اين  ــراميك اللجين باش ــگاه هاى سفال و س نمايش
نمايشگاه تا 23 آذرماه جارى برپا است، خاطرنشان كرد: در بخشى از اين 
ــده در تهران به فروش مى رسد.  ــگاه نيز محصوالت چوبى توليد ش نمايش
گفتنى است نمايشگاه فرزندان اللجين در مجتمع خدماتى گلديس كيش 
به مدت پنج روز براي عالقمندان صنايع دستى و هنرهاى سنتى برپاست. 

شاخص ها و معيارهاي انتخاب مناطق 
نمونه اصالح مي شود

ــگري معاونت  ــه گردش ــق نمون ــر مناط ــركل دفت ــام: مدي همدان پي
ــگري از اصالح معيارها  ــازمان ميراث فرهنگي و گردش سرمايه گذاري س
ــگري خبر داد. بهرام كريمي  ــاخص هاي انتخاب مناطق نمونه گردش و ش
ــه در حال حاضر 1165 منطقه  نمونه   ــنا، با بيان اين ك در گفت وگو با ايس
ــرد:  از ميان اين مناطق، تا  ــگري مصوب دولت وجود دارد،  اظهار ك گردش
كنون 228 منطقه  نمونه  گردشگري مراحل اجرايي را طي كرده اند و طرح 
ــت كه تعداد اين  ــده اس ــعه پيش بيني ش جامع دارند؛  ولي در برنامه  توس
مناطق به 500 منطقه مي رسد. وي ادامه داد: با توجه به امكانات، بودجه 
ــازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اين است كه  و برنامه ريزي ، اعتقاد س

ــگري از پايين انجام شود ، در حالي كه در  برنامه ريزي مناطق نمونه  گردش
ــود. وي درباره  دليل افزايش يافتن  ــته اعتقاد به برنامه ريزي از باال ب گذش
ــگري ، گفت: وقتي مسئوالن كشور در مواجهه  تعداد مناطق نمونه گردش
ــت آن ها رسيدگي مي كنند، ما نيز وقتي  با مردم قرار مي گيرند، به خواس
ــود الزم مي دانيم كه  ــده اند، بر خ ــن مناطق در هيأت دولت مصوب ش اي
ــت  ــا كار كنيم. كريمي همچنين درباره  مكان يابي نادرس روي تمام آن ه
برخي مناطق نمونه  گردشگري مصوب هيأت دولت بنا بر اظهارات برخي 
ــت كه معيارها و  ــح داد: يكي از برنامه هاي ما اين اس ــان، توضي كارشناس
ــي كنيم و پس  ــدي را تعيين و دوباره مناطق را بررس ــاخص هاي جدي ش
ــرايط و  ــود. در ادامه نيز اگر منطقه اي با ش ــدي انجام ش از آن، اولويت بن
ــاخص هاي ما هماهنگ نبود، در نامه اي به استان اعالم مي كنيم كه از  ش

اولويت خارج شود.

شوند، حضور داشته باشند، 
مرزبندي نكنند. اگر حق رأي و 

انتخاب با ماست پس بايد اجازه 
دهند براي همه سليقه ها، كانديدا 

وجود داشته باشد. خط قرمز 
نگذاريد.

نام محفوظ 

سه راهي فامنين- تهران كه در 
حال حاضر دو طرفه است چون 

عرض و پهناي آن كم است حوادث 
زيادي را ايجاد مي كند بهتر است 

اين باند را يك طرفه كنند تا امنيت 
بيشتري داشته باشد.

تماس تلفني 

مراكز كاريابي كه ايجاد 
شده اند، فقط براي كارگران 

ساده يا منشى ها خدمات دهي 
فارغ التحصيالن  ما  مي كنند. پس 
دانشگاهي بايد به كجا مراجعه 

كنيم؛ هر چند كه تمام اين موارد 
بي نتيجه است و فقط پول 

مي گيرند و هيچ!!
تماس تلفنى

نانوايي شماره 651 با مديريت 
آقاي انصاري واقع در ميدان 

شاهد، بعد از هدفمند شدن 
يارانه ها، نان با كيفيت بااليي را به 

مردم ارائه مي كند تشكر مي كنيم 
و اميدواريم ساير نانوايي ها هم 
اينگونه باشند و نان باكيفيت به 

دست مردم بدهند.
اهالي ساكن در حوالي ميدان شاهد

ماره 1384 مورخه 90/9/10 با عنوان (مشترك مورد نظر 
ضار مي رساند به علت ارتقاي سيستم و افزايش ظرفيت به 

يم.
ــتان و  ــتان هاي تهران، گيالن، كرمان و سيس ك همچون اس
محترم مي بايست از طريق 09990 قبوض تلفن همراه خود 

روابط عمومي شركت مخابرات استان همدان

ارسال پرونده آيين سوگواري عاشورايي اقوام 
ايراني به يونسكو براي ثبت جهاني

همدان پيام: معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري از ارسال پرونده آيين سوگواري عاشورايي اقوام ايراني به 

يونسكو به منظور ثبت جهاني در فهرست آثار معنوي خبر داد.
ــورايي اقوام ايراني  ــوگواري عاش روح ا... احمدزاده كرماني گفت: آيين س
ــد و از تنوع بااليي برخوردار  ــاب مي آي جزو ميراث معنوي ايرانيان به حس
است. از اين رو ظرفيت ارسال به يونسكو به منظور ثبت جهاني در فهرست 

ميراث ناملموس را دارد.
وي افزود: با حمايت رئيس جمهور در پي پنج سال گذشته موفق به ثبت 
9 اثر در فهرست آثار معنوي جهان شديم كه يكي از اين پرونده ها اثر معنوي 
تعزيه بود كه خوشبختانه با رأي قاطع اعضاي يونسكو به ثبت رسيد كه نشان 

از ديدگاه مثبت اين سازمان به آثار معنوي ايران دارد.
ــوگواره  ــندي از برگزاري س ــا، وي با ابراز خرس ــه گزارش ميراث آري ب
ــت و ضبط آيين هاي  ــوگواره و ثب ــد: برگزاري اين س ــورايي يادآور ش عاش
ــوگواري عاشورايي اقوام ايراني باعث نجات اين آيين ها  از خطر  مرتبط با س

فراموشي خواهد شد.
ــنايي هر چه  ــه عالقه هموطنان براي آش ــاره ب احمدزاده كرماني با اش
ــتر با اين آيين ها خاطرنشان كرد: تداوم برگزاري اين گونه سوگواره ها  بيش
ــوام ايراني يك مطالبه ملي  ــتر آيين هاي گوناگون اق و معرفي هر چه بيش

است و بايد به اين مطالبه پاسخ داد.
ــانه ها در معرفي آيين هاي متنوع اقوام ايراني از  ــاره به نقش رس وي با اش
ــت در خصوص معرفي هر چه بيشتر اين  ــاير رسانه ها خواس ــانه ملي و س رس

آيين ها بيش از پيش تالش كنند.

 آزاد واحد همدان

شهر!!!
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ادب و هنر

ــودك و نوجوان هنگامى  همدان پيام: ادبيات ك
ــدند كودكان  ــاالن متوجه ش ــد آمد كه بزرگس پدي
ــناختى و  ــبب گنجايش هاى ش ــان به س و نوجوان
ــدى خود آمادگى پذيرش متن هاى  ويژگى هاى رش
ــاز دارند كه  ــه متن هايى ني ــد و ب ــنگين را ندارن س

پاسخگوى دوره  رشد آن ها باشد.
كودكان خردسال به متن هايى آهنگين و كوتاه 
ــد الاليى ها، ترانه و متل ها و ترانه هاى آهنگين  مانن
ــه گروه  ــان مى دهند. هرچ ــترى نش ــش بيش واكن
ــنى مخاطبان باالتر برود، آنها كم كم مى توانند  س
داستان هايى را با واژگان بيشتر پذيرا باشند. ويژگى 
ــت كه با  ــر ادبيات كودك و نوجوان در اين اس ديگ
سطح سواد كودكان پيوند دارد. كودك نوآموز تنها 

مى تواند متن هاى ساده را بخواند و بفهمد.
هرچه سواد او بيشتر مى شود، متن هايى با دايره  
واژگانى بيشتر را درك مى كند. كودكانى كه به مرز 
نوجوانى و پس از آن مى رسند مى توانند رمان هاى 
متناسب با نيازهاى خود را داشته باشند. امروزه اين 
ــتان هاى  ــتر در قالب فانتزى ها يا داس رمان ها بيش
ــر مى شود. البته داستان هاى  علمى و تخيلى منتش
واقع گرا كه بازتاب دهنده احساسات و درگيرى هاى 
ــد موضوع جدايى  ــتى و اجتماعى نوجوانان مانن زيس
ــق هاى  پدر و مادر يا مرگ نزديكان و بيمارى ها و عش
ــت به فراوانى در اين حوزه منتشر  دوره نوجوانى اس
مى شود. روزنامه تلگراف چاپ انگليس چندى پيش 
فهرست 20 كتاب ماندگار ادبيات كودك را منتشر 

كرد كه در ادامه اين فهرست را مشاهده مى كنيد.
 باد در بيد / كنت گراهام �

ــد  ــتى و رش ــتان ”دوس از موقع ظهور اين داس

ــخه منتشر شده است  اخالق“ در بيش از 100 نس
ــوى خانواده ها براى  ــاليانه صدها هزار بار از س و س
ــت. نثر جذاب و  ــده اس كودكان خود خريدارى ش
ــه نوجوان به نام هاى مول،  روان گراهام داستان س
رتى و باجر را دنبال مى كند كه بيشتر زندگى خود 
ــاى ماجراجويانه اختصاص داده اند و  را به گردش ه
ــپرى مى كنند.  ــان س باقى اوقات خود را در قايقش
ــم مى گيرند به وزغى در  ــا اينكه اين 3 نفر تصمي ت
ــفرهاى پرخطر خود كمك كنند و در ماجراهاى  س
مختلفى بعد از فرار از زندان و شركت در مسابقات 
ــود در بازپس  ــدف اصلى خ ــى براى ه اتومبيل ران

گرفتن عمارت وزغ تالش كنند.
 ارباب حلقه ها / جى.آر.آر تالكين �

ــتان حماسى تالكين براى تسلط بر اقليمى  داس
ــرزمين ميانى“  ــتان، ”س ــتانى كه در خود داس باس
ــتر درگيرى بين نيروهاى  ــود و بيش خوانده مى ش
ــال 1954  ــا رخ مى دهد؛ از س ــوب و بد در آنج خ
ــته  ــخه فروش داش تاكنون تقريباً 150 ميليون نس
ــط پيتر جكسون  ــه گانه  آن توس ــت و فيلم س اس
ــكار را به خود اختصاص  ــت بيشتر جوايز اس توانس
ــربچه اى به نام فورودو  ــتان مربوط به پس دهد. داس
ــت كه به همراه دوستان وفادار خود  از هابيت ها اس
ــد و خطرناك را به  ــعى مى كند حلقه اى قدرتمن س
ــرد و آن را نابود كند و در ميانه هاى اين  كوه فنا بب
ــير اتفاقاتى براى وى و دوستانش پيش مى آيد  مس
ــايرون يا  ــكر س كه همگى تقابل نيروهاى نور با لش

همان ارباب تاريكى را شامل مى شود.
 مجموعه هرى پاتر / جى كى رولينگ �

ــاب از مجموعه  ــه اولين كت ــال 1997 ك از س
ــه جادوگرى به نام  ــتان هاى هرى پاتر و مدرس داس
ــنگ جادو به بازار كتاب آمد؛ تاكنون  هرى پاتر و س
داستان هاى اين نويسنده انگليسى به 67 زبان زنده 
ــده است و در سراسر جهان بيش از  دنيا ترجمه ش
ــته است. داستان  ــخه فروش داش 400 ميليون نس
ــتش  ــن مجموعه ماجراهاى هرى پاتر و دو دوس اي
ــى و هرمونى گرانجر را روايت مى كند كه  رون ويزل
براى توقف سلطه  لرد ولدمورت در دنياى جادوگرى 
ــر كتابى به  ــد و در اين ميان در ه ــالش مى كنن ت
ــود و براى  ــاوت ولدمورت ظاهر مى ش گونه اى متف

نابودى هرى نقشه مى كشد.

 نيروى اهريمنى اش/ فيليپ پولمن �
ــاى  كتاب ه ــه  گانه  س ــه  مجموع ــك  ي ــام  ن
ــط فيليپ پولمن  ــت كه توس ــتانى تخيلى اس داس
ــه ترتيب  ــا ب ــن كتاب ه ــت. اي ــده  اس ــته ش نوش
ــر  ــمالى(Northern Lights)، خنج ــپيده ش س
ــن  دوربي و   (The Subtle Knife)ــف ظري
كهربايى(The Amber Spyglass) در سال هاى 
ــر شده اند. كتاب اول  1995، 1997و 2000 منتش
در آمريكا با نام قطب نماى طاليى شناخته مى شود 
و در سال 2007 فيلمى نيز با همين عنوان ساخته 
ــده  است كه در سال 2008 برنده جايزه اسكار و  ش
ــد. كتاب  جايزه بافتا براى بهترين جلوه هاى ويژه ش
سوم از مجموعه نيروى اهريمنى اش در سال 2008 
برنده  جايزه  كتاب سال Whitebird در انگلستان 

شد كه يك جايزه معتبر ادبى به شمار مى  رود.
 داستان هاى نارنيا: شير، جادوگر و  �

كمد لباس/ سى اس لوئيس
ــى پيونسى به طور  ــوزان، ادموند و لوس پيتر، س
ــيروانى مى شوند  اتفاقى وارد كمد لباس اتاق زير ش
ــرزمينى عجيب در مى آورند كه اهالى  ــر از س و س
ــا خطاب مى كنند.  ــب و غريب تر آنجا را نارني عجي
ــمن اصلى جادوگر  ــيرى است كه دش اصالن نام ش
و ملكه سرما كه حكمرانى اين سرزمين را به عهده 
ــخصيت  ــت. ماجراهايى براى اين چهار ش دارد، اس
نوجوان پيش مى آيد كه باعث مى شود تاكنون اين 
ــاخته  ــرى فيلم هم از روى آن س كتاب كه يك س
ــده است 85 ميليون نسخه به 29 زبان زنده دنيا  ش

فروش داشته باشد.
 درخت دورافتاده/ ايند باليتون �

ــال 1943 منتشر  اين كتاب كه  اولين بار در س
ــى  ــه نوجوان به نام هاى جو، بس ــتان س ــد؛ داس ش
ــتجوى يك  ــت مى كند كه در جس ــى را رواي و فان
ــانه اى با موجوداتى  درخت بزرگ در يك جنگ افس
ــوند كه بر شاخه هاى آن درخت زندگى  آشنا مى ش
ــتان مثل داستان هاى افسانه اى  مى كنند. اين داس
ــوب  ــار كودك و نوجوان محس كه مورد عالقه  اقش

ــب و غريب و در  ــود با خلق موجوداتى عجي مى ش
ــت داشتنى سعى مى كند  عين حال مهربان و دوس
با روايت داستان هاى اين درخت و مبارزه  اهالى آن 
با دشمنان و موجودات مخالف هيجان و تخيلى به 
ــد كه بعد از چهل سال نيز در ميان  كودكان ببخش

اين قشر زنده مانده است.
 جزيره گنج / آر ال استيونسون �

ــرد.  ــافرخانه اى  مى مي ــر در مس ــوردى  پي دريان
ــا مادرش  در  ــه  نام  ”جيم“  همراه  ب ــر نوجوانى  ب پس
ــج  را پيدا مى كند.  ــه   يك  گن صندوق  پيرمرد، نقش
ــتانش  در جستجوى گنج  به  جزيره اى   جيم  و دوس
ــفر مى كنند، اما دزدان  دريايى  هم  به  دنبال   دور س
ــوند؟ آيا جيم   ــتند. كدام  يك  موفق  مى ش گنج  هس
ــتانش  مى توانند به  ”جان سيلور“ ، دريانورى   و دوس
ــر  با يك  پاى  چوبى  اعتماد كنند. تاكنون در سراس
جهان 74 فيلم سينمايى و تلويزيونى و برنامه هاى 
ــده است كه آن را  ــاخته ش راديويى از اين كتاب س
ــتان هاى تاريخ ادبيات  به يكى از ماندگارترين داس

كودك تبديل كرده است.
 بچه هاى راه آهن / اى نسبيت �

ــايندى  روبرتا، پيتر و فيليس چون اتفاق ناخوش
ــتند به همراه  ــت؛ مجبور هس براى پدر رخ داده اس
مادر خانه  خود را ترك كنند و در يك خانه  كوچك 
ــك راه آهن زندگى كنند. مادر ترجيح مى دهد  نزدي
ــه بچه ها چيزى از ماجرا ندانند؛ اما بچه ها پس از  ك

ماجراهاى مختلف از اين راز با خبر مى شوند.
بچه هاى راه آهن داستان كشمكش اين بچه ها با 
ــت كه ناگهان زندگى آنها را دگرگون  مشكالتى اس
ــت. فقر، دورى پدر و ناراحتى مادر زندگى  كرده اس
ــى در كنار  ــت. اما زندگ ــرده اس ــخت ك آنها را س
ــت. تماشاى  راه آهن براى آنها هيجان انگيز نيز هس
ــافران قطار  ــكان دادن براى مس ــت ت قطارها و دس
ــرگرمى هاى لذت بخش آنهاست و اتفاق هاى  از س

ــبيت  جالبى را براى آنها به وجود مى آورد. اديت نس
ــال 1906 منتشر كرده  ”بچه هاى راه آهن“ را در س
است و از آن هنگام تاكنون همواره چاپ شده است.

 پرستوها و آمازون / آرتور رانسوم �
ــتانى براى  ــفر تابس ــنده با الهام از يك س نويس
آموزش قايقرانى به كودكان دوستش داستان هايى 
ــى روايت  ــازون و جنگل هاى وحش ــرزمين آم از س
ــد. بچه ها عليه عمو جيم يا همان بالكت پير  مى كن
گروهى متحد را تشكيل مى دهند و اعتقاد دارند او 
ــته است كه مقاصد پليدى  يك دزد دريايى بازنشس
ــد از روزهاى متوالى قايقرانى، ماهيگيرى و  دارد. بع
ــه از ميان جنگل هاى  ــفر در ميان رودخانه اى ك س
آمازون عبور مى كند بچه ها تصميم مى گيرند خانه  

قايقى عمو جيم را تصرف كنند و ...
 وينى پو / ا.ا ميلن �

ــجاع و  ــى پو يك خرس قطبى باهوش و ش وين
ــعرهاى بامزه و زيباست؛  ــاعر با ش در عين حال ش
ــما مى شناسيد.  اما نه از آن خرس هاى قطبى كه ش
ــك خرسى است به نام ”ادوارد خرسه  او يك عروس
ــى مى كند. از آنجا  ــه خودش را  وينى پو معرف ” ك
ــن“ خيلى مهربان  ــتوفر رابي ــه صاحبش ” كريس ك
ــت و او را خيلى دوست دارد، هر روز از نويسنده  اس
ــر حيوانات  ــاره او و ديگ ــراى او و درب ــد ب مى خواه
ــف كند. كتاب  ــكى اش قصه هايى بامزه تعري عروس
ــا و رويدادهاى پر  ــراى اين قصه ه ــى پو“ ماج ”وين
ــن قصه ها همگى  ــخصيت اي ــت. ش هيجان آنهاس
ــتند ياور يكديگر كه در هنگام دورى  حيواناتى هس
ــود. ”پيگلت“ خوكى  ــان براى هم تنگ مى ش دلش
ــه دمش را گم  ــت، ”ايور“ ك ــقلى اس كوچك و فس
كرده، االغى است خاكسترى رنگ و غمگين، ”كانگا 

” كانگورويى است نگران گم شدن بچه اش و...
اولين بار اين كتاب در سال 1958 منتشر شد و 
تاكنون به زبان هاى مختلف از جمله به زبان التين 
ــا نام ”وينى ايلو پو“ (Winnie ille Pu) ترجمه  ب
شده است كه والت ديزنى مجموعه هاى بسيارى از 

روى آن ساخته است.
 چارلى و كارخانه شكالت سازى /  �

رونالد داهل
ــر شكالتى چارلى“  ــتان ”پس نام اصلى اين داس
ــرى را تعريف مى كند كه  ــت كه داستان 5 پس اس
ــازى  ــكالت س ــى بازديد از كارخانه  ش بليت طالي
ــوند و هر كدام با ساليق  ”ويلى ونكا“ را برنده مى ش

و روش هاى مختلفى زندگى مى كنند. قرار است از 
ــينى ويلى ونكا  ــن 5 نفر يك نفر به جانش ــان اي مي
انتخاب شود و كارخانه را بعد از او اداره كند. چارلى 
ــرى مودب از خانواده اى فقير است كه به  بوكت پس
صورت اتفاقى بليت را از درون شكالت ساخته  اين 
ــتان بازديد از يك  كارخانه پيدا مى كند. كتاب داس
ــازى تخيلى را روايت مى كند  ــكالت س كارخانه ش
ــينمايى ساخته شده  كه خواننده يا بيننده فيلم س
ــه عنوان  ــم برتون ـ ب ــط تي ــاب ـ توس از روى كت
ــم مى تواند از اين كارخانه بازديد  بازديدكننده  شش
كند ولى در اصل پيام اصلى فيلم آزمايش انسان در 
ــت كه در هر مرحله يك  مراحل مختلف زندگى اس
ــيله و جذابيت دنيا وى را مى فريبد و نمى تواند  وس

به مرحله  بعد برسد.
 گرفالو / جوليا دونالدسون �

ــيارى زندگى  ــات بس ــزرگ حيوان ــگل ب در جن
ــد. موش از همه كوچك تر و ضعيف تر بود.  مى كردن
اما به آسانى مى توانست در كنار شكارچى هاى قوى 
زندگى كند. مى دانيد چگونه؟ اين داستان همراه با 
ــان مى دهد كه فكر و هوش مهم تر  تصاوير زيبا نش
ــت. اين كتاب كه در سال 2009  از زور و قدرت اس
انيميشنى 30 دقيقه از آن ساخته شد تاكنون بيش 

از 10 ميليون نسخه فروخته است.
 پيتر و وندى(پيتر پن) / جى ام برى �

ــت كه هرگز  ــرى اس ــتان كتاب درباره  پس داس
بزرگ نمى شود و در يك سرى ماجراهاى افسانه اى 
ــتان خود به جزيره اى واقع در سرزمين  همراه دوس

ــفر مى كنند و در آنجا با گروه هاى شرور  عجايب س
ــارزه مى كنند. در  ــوك مب ــت كاپيتان ه ــه رياس ب
ــن كتاب را به  ــرى“ تمام حقوق اي ــال 1929 ”ب س
ــرد ولى آنها در  ــتان اوموند انگليس اعطا ك بيمارس
سال 2007 اين حق را به سازمان ديگرى سپردند.

 واترشيپ داون / ريچارد آدامز �
موضوع اين رمان يك گروه خرگوش هستند كه 
از نابودى النه خود توسط انسان ها به سوى اقامتگاه 
جديدى فرار مى كنند. اين خرگوش ها با هم سخن 
ــتان تعريف مى كنند و اسطوره هاى  مى گويند، داس
ــه غير از اين موارد مانند  ــاص خود را دارند، اما ب خ
خرگوش زندگى مى كنند، يعنى لباس نمى پوشند، 
مانند انسان ها رفتار نمى كنند و از همان پنجه هاى 
ــكونى استفاده  طبيعى خود براى كندن گودال مس
مى كنند. ريچارد آدامز اين داستان را براى سرگرم 
نمودن فرزندان خود در سال 1972 خلق كرده بود، 
و به دليل وجود خرگوش ها، كتاب نخستين بار در 
رده كودك و نوجوان ارائه شد. اما سيل خوانندگان 
بزرگسال و نقدهاى عالى باعث شد كه تجديد چاپ 
ــه يكى از  ــام گيرد و ب ــاالن انج آن در رده بزرگس
ــارات مشهور پنگوئن  پرفروش ترين كتاب هاى انتش

در تمام تاريخ اين انتشارات تبديل شود.
 داستان تريسى بيكر / ژاكلين  �

ويسلون
ــر  ــال 1991 منتش ــاب اولين بار در س اين كت
ــى از مجموعه هاى  ــد و از آن موقع به عنوان يك ش
ــى براى كودكان پخش  تلويزيونى شبكه بى بى س
شده است و هنوز هم ادامه دارد. داستان اين كتاب 
ــرح حال زندگى خود نويسنده است كه ”تريسى  ش
بيكر“ شورشى در حقيقت بخشى از شخصيت خود 
ــكيل مى دهد كه خشونت و جنگ  ــنده را تش نويس
ــت او را براى زندگى در  ــده سرنوش داخلى باعث ش
ــادر خود را در  ــگاه مجبور كند. بيكر م يك پرورش
ــت داده است و رفتار  ــتناك از دس حادثه اى وحش
ــئوالن پرورشگاه باعث شده وى  بد اطرافيان و مس
تصميم بگيرد نقشه  خونخواهى خود را از دشمنانش 

بكشد.
 ببرى كه براى چاى آمد / جوديت كر �

ــادرش يك روز  ــوفى و م دختر جوانى به نام س
ــيدنى هاى موجود در  ــر تمام غذا و نوش بعد از ظه
ــان را به يك ببر هميشه گرسنه مى دهند و  خانه ش
ــز تمام چاى و خوراكى هاى موجود در خانه را  او ني
ــورد و چيزى براى آنها نمى گذارد. ولى آنها از  مى خ
اين موضوع راضى به نظر مى رسند و حاضر هستند 
هر روز غذايشان را به ببر بدهند و با اين اميد انتظار 
دوستشان را مى كشند و به همين خاطر نيز مقدار 
ــفانه ببر  زيادى غذاى ببر تهيه مى كنند ولى متاس

ديگر بر نمى گردد...

 داستان پيتر خرگوش / بيتريكس پاتر �
اولين بار نويسنده اين داستان را در سال 1893 
ــاله مدير سابقش نوشت  ــر 5 س براى نوئل مور پس
ــال 1901 با هزينه شخصى  كه اولين بار نيز در س
نويسنده بعد از اصرار فراوان و انكارهاى متعدد ناشر 
ــرعت در ميان  ــار به س ــد؛ ولى بعد از انتش چاپ ش
ــورش و  ــتان ماجراى ش ــد. داس ــردم محبوب ش م
سركشى هاى پيتر خرگوش در باغ آقاى مك گرگور 
ــش از 45 ميليون  ــت مى كند كه تاكنون بي را رواي
نسخه از اين كتاب در سراسر جهان به فروش رفته 
است و به 36 زبان زنده دنيا نيز ترجمه شده است.

 چيزهاى وحشى كجا زندگى مى كنند  �
/ موريس سنداك

فيلم موجودات وحشى كجا هستند؟، برگرفته از 
رمانى كالسيك براى كودكان نوشته موريس سنداك 
ــام مكث (مكث  ــر نوجوانى به ن ــت كه روايت پس اس
ــادرش (كاترين  ــت كه پس از دعوا با م ريكوردز) اس
ــى رود و در آنجا تخيالت  ــودش م ــر) به اتاق خ كين
ــه دنياى خودش مى برد، جنگلى با  قوى مكث او را ب
موجوداتى عجيب، بزرگ و وحشى كه مكث فرمانرواى 

آنهاست...

نگـاه كتاب  ماندگار ادبيات  كودك و نوجوانخبر

كودكان و نوجوانان به كتاب هايى متناسب سن خود نياز دارند
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نمايش خالق
ــت؟ روش هاى نمايش خالق (حركات ريتميك،  همدان پيام: نمايش خالق چيس
ــراى نمايش خالق  ــازى و بداهه پردازى) نكات مهم در اج ــخصيت س پانتوميم، ش

هستند.
خالقيت را مى توان جزء جدانشدنى هر هنرى دانست از جمله هنر نمايش. از هنر 
ــاس بازى نمايشى بوجود  ــاره نمود كه براس نمايش نيز مى توان به نمايش خالق اش

مى آيد و يك شكل طبيعى نمايش براى كودكان (تئاتر كودكان) است.
در حقيقت نام ديگر نمايش خالق را مى توان نمايش غير رسمى دانست كه در آن 
ــكل مى گيرد. مربى با كودكان  صحنه اى وجود ندارد و اعمال و گفتار كودكان بداهه ش
ــود. اين نظرها در تمرين ها و بازى هاى نمايشى  ــكوفا ش حرف مى زند تا نظرهاى آنها ش
پرورش مى يابد. در اصل مربى نقش راهنما را ايفا مى كند. در نمايش خالق لباس و لوازم 
مهم نيستند، چون شخصيت پردازى درست، از حركت بدن، پانتوميم و گفتار بداهه ناشى 

مى شود. ممكن است از وسايل ساده و در دسترس نيز استفاده شود ولى الزامى نيست.
در نمايش خالق تفاوتى بين بازيگران و تماشاچيان وجود ندارد، وقتى گروهى از 
كودكان صحنه اى را بازى مى كنند، ديگران تماشا مى كنند و اغلب با ايجاد صداهاى 
ــود  ــركت مى كنند، در بازى بعدى جاى اين دو گروه عوض مى ش الزم در نمايش ش

و در نهايت كودكان و مربى راه هايى را براى بهتر شدن نمايش پيشنهاد مى دهند.
هدف نمايش خالق فراهم آوردن تجربه اى خالق و ارزشمند براى كودكان است 
كه در آن مى توان مسائل آموزشى و پرورشى بسيارى را با ظرافت هرچه تمام جاى 
ــت كه كودكان اجرا را بسيار دوست دارند، بعد از  داد. توجه به اين نكته ضرورى اس
آنكه مدتى با يكديگر كار و نسبت به نمايش خود احساس آرامش كردند، مى توانند 
آن را براى گروهى از كودكان و حتى بزرگساالن اجرا كنند. در حقيقت نمايش خالق 

را مى توان يكى از پايه هاى تئاتر رسمى به حساب آورد.
در نمايش خالق تأكيد ما بر خالقيت است؛ بنابراين، براى طراحى دوره آموزشى 
آن نيز بايد يك طرح كامًال خالقانه در نظر گرفته شود، با وجود قدم هاى دقيقى كه 
ــد، براى تغييرات و  براى ارائه آن وجود دارد توجه داريم اين برنامه قابل انعطاف باش
ــنهاد مى شود، هميشه بايد جايى در نظر گرفته  پيشرفت هايى كه توسط گروه پيش
ــد كه  ــن افراد گروه، اولين قدم مى باش ــود. براى تنظيم و ارائه آن نيز توجه به س ش
براساس آن محتواى برنامه شكل مى گيرد، چون هر گروه سنى در شرايط خاصى از 
رشد همه جانبه (ذهنى، جسمى، اجتماعى، هيجانى و ...) قرار دارند كه اين شرايط، 

پايه و اساس تمرين ها و فعاليت هاى موجود است.
 روش هاى نمايش خالق �

■ حركات ريتميك
ــت و نوع حركت بر اساس نوع  ــاده ترين راِه آغاز اس براى اغلب گروه ها حركت س

گروه تعيين مى شود.
ــل انواع راه رفتن: راه رفتن معمولى، راه رفتن با طناب  هرگونه حركات بدنى مث

فرضى كه به سر، بينى،  شكم،  لگن، زانو و پنجه هاى پا بسته شده است.
راه رفتن حيوانات: از بچه ها مى خواهيم نشان دهند هر حيوانى چطور راه مى رود.

ــنين مختلف  ــخصيت هاى مختلف، راه رفتن در س راه رفتن آدم هاى مختلف، ش
زندگى، راه رفتن با پاى شكسته، راه رفتن با دست چسبيده به بدن، راه رفتن روى 
ــتادن،  ــه، راه رفتن با وزنه، راه رفتن تند، راهپيمايى، ايس ــن، راه رفتن روى شيش ش

دويدن، پريدن و ...
در ابتدا تمام افراد گروه باهم حركات را انجام مى دهند تا شرايط الزم براى ايجاد 
اعتماد به نفس و از بين رفتن كم رويى و خجالت بين كودكان فراهم شود. كم كم 
تمرين ها را گسترش مى دهيم تا جايى كه هر كودك به تنهايى توان انجام حركات و 
حتى بيان ديالوگ ها را بدست آورد. براى ايجاد حركات مختلف مى توانيم از ريتم ها 
و ضرب آهنگ هاى مختلف و متفاوتى استفاده كنيم، براى ايجاد ريتم و ضرب آهنگ 
هم مى توان از وسايل و ابزار مختلف نظير دستگاه پخش موسيقى يا ابزارهاى ساده 
ساخت صدا كه مخصوص كودكان است نظير دايره زنگى، طبل، چوب هاى صدادار، 

خاش خاشك، ّدقك، قاشقك، سنج، مثلث و زنگوله ها استفاده نمود.
 تهيه و ساخت اين وسايل با كمى دقت و صبر و توجه به مواد دور ريز پيرامون، 
ــد. براى ايجاد حركات ريتميك مى توان از  ــط خوِد كودكان،  امكان پذير مى باش توس
بازى هاى نمايشى و آوازى كه بسيار مورد پسند و پذيرش كودكان است نيز بهره جست. 
بازى هايى نظير عموزنجيرباف، گرگم وگله مى برم، ماه تى تى كاله تى تى، گنجشك و 
پنبه دونه، قربون دستت عمو جون و ... اساتيد برجسته كار كودك مانند افسانه شعبان 
نژاد و اكرم قاسم پور و مرحوم حميد عاملى در اين زمينه آثار ارزشمندى را از خود 

به جاى گذاشته اند كه منابع ارزشمندى براى كار با كودك به حساب مى آيند.
■ پانتوميم

ــباهت زيادى با  ــود و ش پانتوميم از همان مراحل اوليه نمايش خالق آغاز مى ش
حركات ريتميك دارد با اين تفاوت كه در آن براى بيان موضوع و احساسات فقط از 
ــود بدون بكارگيرى كالم. براى ارائه آن حتى مى توان از هيچ  حركت استفاده مى ش
ــتفاده نكرد. پانتوميم را مى توان با اعمال ساده انفرادى، خلق  موسيقى و صدايى اس
تصوير با بدن و پانتوميم روايى يعنى روايت داستان با بازى و بدون استفاده از كالم، 
ــته به موقعيت و سن افراد گروه مى توان از آشناترين  به كار گرفت. در اينجا هم بس

اعمال و ساده ترين آنها شروع كرد. براى نمونه تمرين هاى زير ارائه مى شود:
ــدن درخت، نخ كردن  ــاى تلويزيون، بري ــفر با اتوبوس، گفتگوى تلفنى، تماش س
ــوزن، ِدرو كردن، مورچه اى كه دنبال غذاست، نان پختن، ميوه چيدن از درخت،  س

و ...
براى ارائه تمرين ها مى توانيم از طرح و نظر كودكان نيز استفاده نماييم.

پانتوميم باعث مى شود ذهن شفاف و دقيق عمل كند همچنين كودكان را عادت 
ــتفاده كنند.  مى دهد تا هم از حركات بزرگ بدنى و هم از رفتارهاى جزئى مؤثر اس
ــود.) به اين ترتيب در شخصيت  (ماهيچه هاى بزرگ و كوچك كودكان تقويت مى ش

سازى به آنها كمك مى كند.
■ شخصيت سازى

در بازى هاى ابتدايى كودكانه، كودك خود را به جاى تمام آدم ها، حيوانات و اشيا 
تصور مى كند بازى هاى ابتدايى كودكان اساس شخصيت سازى در نمايش مى باشد. 
اين همزاد پندارى نه تنها در ارائه نمايش بسيار كمك كننده است، بلكه در زندگى 
ــزايى دارد، از اين طريق كودك با مردمان مختلف  واقعى كودك نيز تأثير مهم و بس
(از نظر شخصيتى و صنفى و ...) آشنا مى شود، كه اين شناخت براى زندگى آينده او 
بسيار ارزشمند است. همچنين هر كدام از اين شخصيت ها در شرايط و موقعيت هاى 
ــرايط و موقعيت ها نيز براى  ــوند،  آشنايى با اين ش ــى و تحليل مى ش مختلف بررس
كودكان الزم و ضرورى است زيرا اين شناخت و آشنايى در بزرگسالى براى انتخاب 
ــت در زندگى، راهنماى خوبى براى آنها خواهد بود. براى  ــير و برخوردهاى درس مس

كسب اين مهارت روش بعدى كه در نمايش خالق بكار مى رود، بسيار مؤثر است.
منابع مورد استفاده:
نمايش بازى خالق - آموزش نمايش،  بازى خالق در مدارس دوره ابتدايى
نمايش خالق: قصه گويى و تئاترهاى كودكان و نوجوانان

در حاشيه استعفاى شهرام كرمى 
تئاتر  نوزدهمين جشنواره  دبير 

كودك و نوجوان همدان

من اسپارتاكوس 
نيستم!

ــتعفى تاالر هنر در  همدان پيام: مدير مس
ــهر  ــايت مجموعه تئاتر ش وبالگ خود در س
با اشاره به دو سال حضورش به عنوان مدير 
ــپارتاكوس  ــود را به مثابه اس ــاالر هنر،  خ ت
ندانست كه بتواند چندين كار را با هم انجام 

دهد.
ــى ناگوار و  ــان اگر اتفاق ــى انس در زندگ
ــت تبديل به يك عادت شود روندى  نادرس
ــر در آن نمى توان  ــكل مى گيرد كه ديگ ش
ــروز و ظهور اتفاقى مثبت براى ايجاد  توقع ب

شرايطى مناسب را داشت.
ــت به صورت  ــى اين اتفاقات نادرس  وقت
مستمر رخ دهند جزيى از زندگى مى شوند و 
اگر روزى رخ ندهند تعجب برانگيز خواهند 

بود.
تئاتر نيز به مثابه زندگى است و مى تواند 
شرايطى كه در زندگى روزمره وجود دارد در 
خود جاى دهد. اين روزها تئاتر ايران به يك 
اتفاق نادرست عادت كرده و بدون آن روزش 
روز نمى شود. اين اتفاق كه چند ماهى است 
به صورت مستمر در تئاتر ايران رخ مى دهد، 

استعفاى مديران تئاترى است.
ــران در تئاتر  ــتعفاها و تغيير مدي اين اس
ــته به اندازه اى بوده  ايران طى چند ماه گذش
ــه عنوان يكى از ويژگى هاى تئاتر ايران  كه ب
ــت. اين روزها وقتى خانواده  مطرح شده اس
ــد در انتظار  ــود را آغاز مى كنن تئاتر روز خ
شنيدن استعفاى مديران تئاترى هستند كه 
ديگر نمى توانند مانند يك مدير با برنامه و با 

انگيزه به كار خود ادامه دهند.
هر كدام از اين مديران در دوران مديريت 
خود شرايط را بسيار مثبت ارزيابى كردند و 
در محافل مختلف تأكيد كردند كه در عرصه 
مديريت با مشكلى مواجه نيستند و از سوى 
مديران باالدستى تحت فشار قرار نمى گيرند. 
ــن مديران  ــتعفاى اي ــا زمانى كه خبر اس ام
منتشر مى شد وضعيت به گونه اى ديگر بود. 
ــدام از اين مديران تأكيد مى كردند  هر ك
ــرايط براى ادامه فعاليت آن ها مناسب  كه ش
ــذارى الزم را  ــد تأثيرگ ــت و نمى توانن نيس
ــند.  شهرام كرمى يكى از همين  داشته باش
ــت كه در بين مديران  مديران مستعفى اس
ــتر از حسين  تئاتر اگر صبر و تحملش بيش

مسافرآستانه نباشد،  كمتر هم نيست.
ــاه پيش و بدون  كرمى كه حدود يك م
ــانه اى شدن از مديريت تاالر هنر استعفا  رس
داده بود، بعد از رسانه اى شدن خبر استعفاى 
خود اظهار نظرهاى جالبى را در وبالگ خود 
ــهر درج كرده  ــايت مجموعه تئاتر ش در س
ــال مديريت تاالر هنر  ــت. وى كه دو س اس
ــته در اظهار نظر اخير خود  ــر عهده داش را ب
ــتش كار تاالر وقت  ــت: راس چنين گفته اس
ــغله من زياد  و انرژى زيادى مى خواهد. مش
شده و احساس كردم فرد جديدى كه بتواند 
براى اين مسئوليت وقت و انرژى بگذارد الزم 

است. به همين راحتى!
از سوى ديگر مدير مستعفى تاالر هنر در 
يادداشت خود آورده است: من اسپارتاكوس 
نيستم كه بتوانم چند كار را با هم انجام دهم. 

بايد در حق خودم عادالنه عمل مى كردم. 
ــارزه برده اى  ــپارتاكوس يادآور مب نام اس
ــار و محدود  ــل فش ــاب و تحم ــت كه ت اس
ــت و به همين منظور دست  ــدن را نداش ش
ــتعفى  ــه قيام زد. به طور حتم مديران مس ب
تئاتر ايران را در زمان مديريت شان نمى توان 
ــپارتاكوس دانست؛ زيرا نسبت به شرايط  اس

وفق پذيرند و اعتراضى نمى كنند.
ــد  ــه مانن ــز ب ــان ني ــان كارش ــا پاي ام
ــى را براى  ــت زيرا داليل ــپارتاكوس نيس اس
ــد كه حاكى از  ــتعفاى خود بيان مى كنن اس
همان وفق پذيرى شان دارد و بيانگر آن است 
كه شرايط به قدرى براى آن ها مهيا بوده كه 
خود به اين نتيجه رسيده اند كه لياقت حضور 
ــرايط را نداشتند. اما هر چه باشد  در اين ش
نمى توان اين واقعيت را ناديده گرفت كه اگر 
ــپارتاكوس هم در دوره كنونى تئاتر ايران  اس
به عنوان مدير فعاليت مى كرد، شرايطى بهتر 
ــتانه،  ــين مسافرآس از محمد حيدرى،  حس
ــهرام كرمى و مديران  ــايى، ش حسين پارس

مستعفى ديگر نداشت.

ترجمه  شعر معاصر ايران به ژاپني، اردو و آذربايجاني
ــه زبان ديگر منتشر شد. مديرعامل انجمن شاعران ايران گفت: در  ــعر معاصر ايران به س همدان پيام: گزيده اي از ش
ــعر معاصر ايران به زبان هاي مختلف دنيا، اين گزيده به زبان هاي ژاپني، تركي آذربايجاني و اردو  ادامه  ترجمه  گزيده  ش

نيز ترجمه شده است.
به گفته  فاطمه راكعي، گزيده  شعر ايران به زبان  اردو توسط شاهد چهدري و به زبان آذربايجاني توسط رسول دوزال 
ترجمه و منتشر شده است. به گزارش ايسنا، همچنين در ادامه  ترجمه  گزيده  يك صد  سال شعر معاصر ايران به زبان هاي 

ديگر توسط اين انجمن، سروده هايي از شاعران ايراني توسط عليرضا ترحمي به زبان ژاپني ترجمه شده است.
ــي، عربي، فرانسه، آلماني، ايتاليايي، اسپانيولي و  ــال شعر معاصر ايران به زبان هاي انگليس تاكنون گزيده  يك صد س

روسي ترجمه و منتشر شده است.

مقاالت منتخب همايش علمى دوساالنه نگارگرى منتشر مى شود
همدان پيام: مقاالت منتخب همايش علمى هشتمين دوساالنه ملى نگارگرى ايران منتشر مى شود. همايش علمى هشتمين 
ــه  ــاالنه ملى نگارگرى ايران با موضوعات تاريخ، حكمت و زيبايى و آموزش نگارگرى 22 و 23 آذرماه جارى در موسس دوس
ــه محور تاريخ، حكمت و زيبايى و آموزش نگارگرى برگزار شد و  ــد. اين همايش علمى در س فرهنگى ، هنرى صبا برگزار  ش
هنرمندان و پژوهشگران مطالبى را در اين محورها بيان كردند. به گزارش خبرگزارى هنر، در همايش علمى هشتمين دوساالنه 
ملى نگارگرى ايران بيش از 30 مقاله در سه محور تاريخ، حكمت و زيبايى و آموزش نگارگرى به دبيرخانه رسيد كه داوران 
همايش متشكل از يعقوب آژند، حسن بلخارى، محمد خزايى، صمد سامانيان و مهران هوشيار 13 مقاله را براى چاپ و انتشار 
انتخاب كرده است. هشتمين دو ساالنه ملى نگارگرى ايران با 275 اثر از 226 هنرمند در بخش رقابتى در موزه هنرهاى معاصر 
اصفهان و 58 اثر از 35 استاد و هنرمند پيشكسوت در موسسه فرهنگى، هنرى صبا برگزار شده است و تا 5 دى ماه ادامه دارد.

«پسر آدم، دختر حوا» در راه هندوستان
ــاخته رامبد جوان در نهمين جشنواره بين المللي فيلم «چناي» هند به  ــر آدم، دختر حوا» س همدان پيام: فيلم «پس
نمايش درمي آيد. نهمين  جشنواره بين المللي فيلم «چناي» از 23 آذر تا اول دي  ماه در شهر «چناي هند» برگزار خواهد 
ــور به مدت يك هفته در  ــانه هاي تصويري، در اين دوره 140 اثر از 45 كش ــه رس ــد. به گزارش روابط عمومي موسس ش
بخش هاي  سينماي جهان، سينماي هند، بخش رقابتي به نمايش و رقابت خواهند پرداخت. بر اساس اعالم سايت رسمي 
اين جشنواره، در نهمين جشنواره بين المللي فيلم «چناي» هند، فيلم «پسر آدم، دختر حوا» نيز در بخش سينماي جهان 
ــنواره حضور خواهد داشت. فيلم «پسر آدم، دختر حوا» با نقش آفريني مهناز افشار، حامد كميلي، رامبد جوان،  اين جش
شيال خداداد، داستان رقابت دو وكيل جوان بر سر تصاحب دفتر كاري ـ كه با كالهبرداري به آنها داده شده ـ مي باشد. 

اين فيلم پيش از اين نيز توسط موسسه رسانه هاي تصويري در جشنواره بين المللي كازان روسيه به نمايش درآمد.
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ــودرو اش را  ــوييچ خ ــرد س ــام: پيرم همدان پي
ــد، يكبار ديگر چرخاند روشن  ــن نش چرخاند روش
ــد، رفت كه كاپوت رو باال  ــد، از ماشين پياده ش نش
ــت: اي بابا باتري چرا خالي كرده،  بزنه، زير لب گف
ــمش به جاي خالي باتري و آيسيو افتاد  وقتي چش

رنگ رخسارش تغيير كرد.
سكوتي سرد و خاموش در چهره اش نقش بست.

آن شب به ميهماني دعوت شده بود كه ساعاتي 
ــادي بگذراند، از پله هاي  را در كنار فرزندانش در ش
آپارتمان باال رفت، در كه باز شد رو به پسرش گفت: 

باتري و  ايسيوام را برده اند و ديگر هيچ.
ــودم كه يكي از  ــوز به محل كار نيامده ب اما هن
دوستان كه خودروي ايسوزويي دارد را ديدم، گفتم 
چه خبر؟ بازار خوب است؟ گفت هيچي بابا، ديشب 
ــده اي تلخ بر لبانش  ــينم رو بردند و خن باتري ماش

نقش بست.
ــرقت خودرو يكى از موضوعاتى است كه در   س
صفحه حوادث رسانه ها همواره مطرح است و سرقت 
ــايل، يكى از دغدغه هاى هميشگى مالكان  اين وس
خودروهاست كه بسياري از مالكان براي جلوگيري 
ــن اتفاق تلخ از ابزارهاي مختلفي از جمله قفل  از اي
فرمان، قفل پدال و دزدگير و غيره استفاده مي كنند 

اما جالب تر از آن مدگرايي در اين سرقت ها است.
ساالنه يك ميليون و 400 هزار دستگاه خودروى 
جديد وارد چرخه ترافيك كشور مى شوند، از طرفى 
ــايل لوكس و گرانقيمتى كه  قيمت خودروها و وس
ــرد. با رعايت نكات  ــارقان قرار مى گي مورد توجه س
ــيارى در معامالت خودروها  ايمنى و امنيتى، هوش
ــيكلت ها و خريد و فروش در مراكز مجاز،  و موتورس

خطر سرقت كمتر مى شود.
ــا رينگ و  ــزار آالت خودروها و ي ــرقت اب اما س
ــوع جديدي  ــوت آن ها موض ــتيك و ضبط ص الس
ــيو خودروها به  ــري و ايس ــدن بات ــت اما دزي نيس
ــت كه در  خصوص پيكان وانت يك طرح جديد اس

بين سارقان، مد شده است.

ــود آيا  ــتر دزد مي ش اما قصه تخم مرغ دزد، ش
ــايل خودرو هم صادق است؟  ــارقان وس در مورد س
ــتر  ــارقان از موضوع تخم مرغ و ش ــا قصه اين س ام
ــيو دزدي، پول  ــت، فروش باتري و ايس گذشته اس

كراك معتادان را كه در مي آورد.
 استفاده از ابزارهاى حفاظتى و  �

امنيتى در خودروها
ــايل و  ــودرو بايد از وس ــت از خ ــراى محافظ ب
ــرقت  ــارقان فكر س ــتفاده كنيم تا س ابزارهايى اس
ــتفاده از اين  ــد، مسلماً  براى اس ــان نرس به ذهن ش

خودروها بايد هزينه كرد.
سوييچ مخفى، سوييچ قطع كننده سوخت، قفل 
پدال خودرو، قفل دنده، قفل چرخ، قفل كاپوت كه 
از دستيابى سارق به سيستم امنيتى و باترى خودرو 

جلوگيرى مى كند.
 چگونه قربانى سرقت خودرو نشويم؟ �

ــد مى كنند: برخى  ــوران پليس آگاهى تأكي مأم

سهل انگارى ها باعث مى شود تا سارقان براى سرقت 
ــراى اين كه قربانى  ــتفاده را ببرند. لذا ب ــت اس نهاي

سرقت نشويم بايد نكاتى را رعايت كنيم.
ــوييچ خودروى  ــت:  س در اين توصيه ها آمده اس
خود را برداريد زيرا جا گذاشتن سوييچ باعث سرقت 
خودرو مى شود. خودروى خود را قفل كنيد. تقريباً 
نيمى  از خودرو هاى دزديده شده، قفل نشده بودند.

ــت: هرگز سوييچ  پليس آگاهى تأكيد كرده اس
يدك را داخل خودرو پنهان نكنيد. اگر سارق كمى 
ــدك را پيدا  ــوييچ ي  وقت صرف كند، به راحتى س

خواهد كرد.
در توصيه هاى پليس آگاهى آمده است: خودرو 
ــد، سارق  را در جايى پارك كنيد كه نور كافى باش
ــت دارد. ــتر دوس ــوت را بيش ــك و خل ــل تاري مح

ــارك كنيد.  ــه نگهبان دارند پ ــى ك در توقفگاه هاي
ــاهدى داشته باشد و  ــارق خودرو نمى خواهد ش س

توقفگاه هاى بدون نگهبان را ترجيح مى دهد.

ــان، خودروى  ــك توقفگاه داراى نگهب اگر در ي
خود را پارك مى كنيد، تنها كليد در يا سوييچ را به 
نگهبان بدهيد. اگر صندوق عقب و داشبورد خودرو با 
يك كليد باز مى شوند، قفل يكى از آنها را عوض كنيد. 
ــه راحتى به كليد  ــد نگهبان توقفگاه ب اجازه ندهي

صندوق عقب و داشبورد دسترسى داشته باشد.
ــود را حتى براى يك  ــن خ هرگز خودروى روش
ــه ترك نكنيد. خودروها معموالً در محل هايى  لحظ
مانند فروشگاه هاى كوچك، پمپ  بنزين، عابربانك ها 
و ... دزديده مى شوند. گاهى اوقات وسايط نقليه در 
ــرد هنگامى كه صاحبان خودرو براى گرم  هواى س

شدن آن را ترك مى كنند، به سرقت مى روند.
ــودرو را كامًال  ــگام پارك تمام پنجره هاى خ هن
ــارق به خودرو  ببنديد. هيچ امكانى را براى ورود س
ــتن كيف و اشياى قيمتى در  ايجاد نكنيد. با گذاش
معرض ديد، خودروى خود را در معرض سرقت قرار 

ندهيد.

رواج مدگرايى در سرقت از خودروها

رئيس اتحاديه صنفى پوشاك همدان:
50 درصد لباس فروشان همدان گران فروشند

همدان پيام: رئيس اتحاديه صنفى پوشاك همدان گفت:10 درصد پوشاك مردانه 
و زنانه موجود در بازار شهرستان قاچاق است.

ــاك قاچاق در فصل زمستان و شامل  ــكندري، افزود: بيشترين پوش غالم رضا اس
كاپشن، پالتو و ساير البسه زمستانى است.

ــاك، ورود اين كاال از  وى ادامه داد: به دليل باال بودن تعرفه گمركى واردات پوش
مسيرهاى قانونى انجام نمى شود و اصوالً پوشاك وارداتى نداريم.

اسكندرى، در گفت  و گو با ايسنا تأكيد كرد: باز گذاشتن مرزها در ورود اجناس 
قاچاق تأثيرگذار است.

ــنهاد  ــاره به اينكه ايران بخصوص همدان توليدكننده قوى ندارد، پيش وى با اش
داد: به جاى وارد كردن جنس چينى دستگاه هاى با كيفيت و پيشرفته از اين كشور 

وارد كنيم.
ــكندرى تصريح كرد: كسانى كه اجناس آن ها توسط گمرك مصادره مى شود  اس
ــود از پيگيرى و پس گرفتن اجناس  ــامل اجناس مى ش به علت جريمه بااليى كه ش

منصرف مى شوند.
وى اعالم كرد: گمرك اين اجناس را كه مصادره كرده است پس از پيگير نبودن 

صاحبان به مزايده گذاشته و اين اجناس به نحو ديگرى وارد استان مى شود.
ــش قيمت ها نيز گفت:  ــاك همدان در رابطه با افزاي ــس اتحاديه صنفى پوش رئي
ــته 40 تا 50 درصد افزايش  ــه با مدت مشابه سال گذش ــاك همدان در مقايس پوش
ــته 25 درصد افزايش قيمت  ــت كه تنها در ماه گذش ــته و اين درحاليس قيمت داش

داشته است.
وى اضافه كرد: افزايش قيمت پارچه و گران شدن انرژى پس از قانون هدفمندى 

از داليل افزايش قيمت پوشاك محسوب مى شود.
وى با اشاره به اينكه افزايش هزينه ها موجب كاهش قدرت خريد مردم شده است 
اظهار كرد: به علت فروش باالى مغازه داران در سال هاى قبل به سود 10 درصد اكتفا 
ــود خود را بيشتر كرده اند تا  ــال جارى به علت فروش كمتر س مى كردند، ولى در س

فروش كم خود را جبران كنند.
ــكندرى در ادامه با بيان اينكه سود مصوب و قانونى فروشندگان پوشاك 20  اس
ــنا گفت: تقريباً 50 درصد واحدهاى صنفى 20 درصد و مابقى  ــت، به ايس درصد اس

باالى 20 درصد از مردم سود مى گيرند.
ــت كرده ايم  ــازمان صنعت، معدن و تجارت درخواس وى بيان كرد: چند بار از س
ــاك را پس از هدفمندى افزايش دهند ولى تاكنون اقدامى صورت  ــود پوش تا نرخ س
ــد: اين اتحاديه 500 عضو دائم داراى پروانه كسب 10 ساله و  نداده اند. وى يادآور ش

65 عضو موقت داراى پروانه كسب يك ساله دارد.
ــب اقدام  ــه اظهار كرد: 200 واحد صنفى براى دريافت پروانه كس رئيس اتحادي
كرده اند. وى در پايان اعالم كرد: حدوداً 300 مورد در واحدهاى صنفى پوشاك انجام 

شده كه به هر 300 واحد تذكر داده شده است.

محكوميت قاچاقچيان كاال در همدان
همدان پيام: با حكم شعبه تعزيرات حكومتي استان همدان، تعدادي از قاچاقچيان 
ــوفه به پرداخت جزاي نقدي در حق صندوق دولت  كاال عالوه بر ضبط كاالي مكش

محكوم شدند.
 با اعالم شكايت گمرك همدان، پرونده هاي اين افراد پس از سپري كردن مراحل 
ــعبه ويژه رسيدگي به جرايم قاچاق كاال  ــيدگي و اعمال قانون به ش قانوني براي رس
ــتقر در گلوگاه شهيد زارعي همدان ارجاع شد و با توجه به شواهد و قرائن  و ارز مس
موجود در پرونده ها، متخلفان عالوه بر ضبط كاالي مكشوفه به پرداخت بيش از 706 

ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم شدند.

ــكده  ــي دانش ــاون پژوهش ــام: مع ــدان پي هم
ــينا گفت: دانشكده  ــگاه بوعلي س مهندسي دانش
ــي از نظر پژوهشي در شمار سه دانشكده  مهندس

برتر دانشگاه قرار دارد.
 مسعود مكارچيان با اشاره به وضعيت پژوهش 
ــكده تصريح كرد: ميزان كار پژوهشي  در اين دانش
ــت و  ــأت علمي متفاوت اس ــان اعضاى هي در مي
ــطح  ــتگي به افراد دارد به گونه اي كه ما در س بس
ــگر برتر داريم كه اسامي آنان را  دانشكده پژوهش

هم به وزارتخانه ارسال كرده ايم.
ــد  ــاره به اين مطلب كه اگر قرار باش وي با اش
ــد آن نمره در  ــكده نمره اي بده به وضعيت دانش
حدود 17 خوهد بود، خاطرنشان كرد: در دانشكده 
ــته ها دانشجوي كارشناسي  مهندسي در همه رش
ــده اساتيد و  ــد داريم كه اين مسأله باعث ش ارش
دانشجويان در كنار هم و به صورت همگام به كار 

پژوهشي بپردازند.
وي اضافه كرد: در گروه هاي مكانيك و عمران 
دانشكده فارغ التحصيل دكترا دارد و از امسال نيز 
ــته دكترا صنايع را تاسيس كرده كه  دانشكده رش
ــي در دانشكده  ــانگر وجود زمينه هاي پژوهش نش

است.
ــال باالترين امتياز  مكارچيان تاكيد كرد: امس
ــت كه توسط يكي از  ــكده مهندسي 71 اس دانش
ــاتيد كسب شده و در ميان پنج پژوهشگر برتر  اس

ــمي در  ــت از وي در مراس قرار گرفته كه قرار اس
استانداري همدان تقدير شود.

ــجويي نيز  ــان كرد: در زمينه هاي دانش وي بي
ــب  ــت رتبه اول را كس انجمن علمي صنايع توانس

كند و به عنوان انجمن برتر شناخته شود.
ــي  ــكالت حوزه پژوهش مكارچيان درباره مش
ــكالت ما در سطح  نيز گفت: يكي از مهمترين مش
ــت كه در استان واحدهاي صنعتي  همدان اين اس
بزرگ نداريم و اين مساله ما را در برقراري ارتباط 

با صنعت دچار مشكل كرده است.
به گزارش ايسنا، وي يكي ديگر از مشكالت را 
به روز نبودن دستگاه ها و آزمايشگاه هاي دانشكده 
ــت و تاكيد كرد: كار كارگاهي و آزمايشگاهي  دانس
در دانشكده مهندسي اهميت زيادي دارد از اين رو 
بايد امكانات مناسب هم براي آن فراهم شود تا به 
ــد و دكترا دانشجويان بتوانند  ويژه در مقاطع ارش

فعاليت كنند.
ــتر  ــفانه بيش ــح كرد: متاس ــان تصري مكارچي
ــگاه هاي  ــجويان قوي تمايل دارند تا در دانش دانش
ــأله باعث  ــه تحصيل بپردازند كه اين مس تهران ب
ــتان كمتر بتوانند  شده است دانشگاه هاي شهرس

كار پژوهشي كنند.
ــجويان همكاران اساتيد در  وي بيان كرد: دانش
زمينه پژوهشي هستند و تركيب استاد دانشجو و 

تجهيزات، پژوهش را ممكن مي سازد.

سرشماري بازشماري مي شود؟!
همدان پيام: براساس آخرين اطالعات دريافتي، مشخص شده است كه علت تاخير در اعالم نتايج سرشماري عمومي نفوس 
و مسكن سال جاري، زياد بودن تعداد خانوارهاي غايب و نبود اطالعات آن ها در بانك اطالعاتي سرشماري است. حدود پنج 
درصد خانوارهاي كل كشور هنگام سرشماري عمومي نفوس و مسكن غايب بوده و يا اطالعات در اختيار ماموران سرشماري 
قرار نداده اند.  با وجود اعالم حدود 21 ميليون خانوار در كل كشور، در واقع بيش از يك ميليون خانوار اطالعات خود را در بانك 
اطالعاتي مركز آمار ايران ثبت نكرده اند.به گزارش ايسنا اگرچه ستاد سرشماري در اطالعيه اوليه خود جمعيت كشور را حدود 
75 ميليون نفر اعالم كرد، اما مشخص نيست با وجود نبود اطالعات جمعيتي بيش از چهار ميليون نفر، اين تعداد به جمعيت 
اعالم شده كشور افزوده مي شود و يا جزيي از آن است. با وجود اين كه سرشماري عمومي نفوس و مسكن بيست و دوم آبان 

ماه يعني بيش از يك ماه پيش به پايان رسيده، اما نتايج اوليه اين سرشماري هم هنوز در هاله اي از ابهام قرار گرفته است.

رنگ جديد لباس پرستاران تعيين شد
ــات درمانى تعيين شد و در صورت تأييد  ــش كاركنان پرستارى مؤسس ــتانداردهاى ملى پوش همدان پيام: اس
ــت براى اجرا به دانشگاه ها ابالغ  ــوراى معاونان وزارت بهداشت با دستور وزير بهداش ــتگذارى و ش ــوراى سياس ش

مي شود.
 به گزارش مهر، آذر محمودى، كارشناس مسئول دفتر پرستارى وزارت بهداشت اعالم كرد: بر اساس اين استاندارد 
ــورمه اى و لباس فرم پرستاران مرد نيز شامل روپوش  ــامل روپوش سفيد، مقنعه و شلوار س ــتاران زن ش يونيفرم پرس

سفيد و شلوار سورمه اى است.  
وى ادامه داد: البته همه پرستاران داراى كارت شناسايى هستند و با رنگ از يكديگر متمايز مي شوند به عنوان مثال، 

ليبل مربيان پرستارى طاليى، دانشجويان پرستارى سبز فسفرى و پرستاران در همه بخش ها سفيد است. 

تاريخ برگزارى آزمون استخدام شهردارى ها تغيير كرد
ــتاندارى همدان گفت: تاريخ برگزارى آزمون استخدام شهردارى هاى استان كه قرار  همدان پيام: معاون عمرانى اس

بود آذرماه انجام شود به ماه آينده موكول شد.
به گزارش ايرنا خسرو سامرى در اين باره افزود: تاريخ برگزارى آزمون استخدام در شهردارى ها سراسرى است و از 

25 آذر ماه به 16 دى ماه سال جارى تغيير يافته است .
وى اظهار داشت: اين تغيير زمان با تصميم سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى وزارت كشور و همچنين نظر سازمان 

سنجش انجام شده است .
ــه آدرس اينترنتى  ــامانه ثبت نام ب ــهردارى ها از طريق س ــتخدام ش ــت زمان دريافت كارت آزمون اس ــى اس گفتن

REGISTER.OMORSHAHRDARI.IR اطالع رسانى مي شود.

6-3-3 فعالً اجرا نمى شود!
همدان پيام: وزير آموزش و پرورش در حالى 
ــى3-3-6  دو هفته پيش از اجراى نظام آموزش
ــر داده كه رئيس  ــال تحصيلى آينده خب از س
ــى  ــيون آموزش و تحقيقات در واكنش كميس
ــى جديد  ــه نظام آموزش ــالم كرد ك جدى اع
ــوراى عالى انقالب فرهنگى  هنوز به تصويب ش
نرسيده و تغيير نظام آموزشى مدارس از سال 
آينده امكان پذير نيست. به گزارش مهر، تغيير 
ــى فعلى به نظام جديد يعنى شش  نظام آموزش
سال دوره ابتدايى، سه سال راهنمايى و سه سال 
ــت كه دو سال  ــطه يكى از موضوعاتى اس متوس
ــته در هفته پژوهش از سوى وزير آموزش  گذش
ــد؛ موضوعى كه همواره بين  و پرورش مطرح ش
ــخص حميدرضا حاجى بابايى مورد  مجلس و ش
بحث و چالش بوده و با وجود اينكه وزير آموزش و 
پرورش هشتم آذر امسال به طور قاطع و مشخص 
اعالم كرد كه از سال تحصيلى 92-91 اين نظام 
آموزشى اجرا مى شود، باز هم مجلس نسبت به 

اين طرح موضع گرفته است.

پرداخت فقط 2 درصد 
هزينه هاى دندانپزشكى 

توسط بيمه ها
ــازمان نظام پزشكى  همدان پيام: رئيس س
ــه صندوق هاى  ــا توجه به اينك ــور گفت: ب كش
ــاى  ــد هزينه ه ــا 3 درص ــط 2 ت ــه اى فق بيم
دندانپزشكى را پرداخت مى كنند، بنابراين الزم 
ــبت به تحت پوشش  ــت اين صندوق ها نس اس
قراردادن خدمات دندانپزشكى بازنگرى داشته 
ــهاب الدين صدر  ــزارش مهر، ش ــند. به گ باش
افزود: در شرايط فعلى 90 درصد از هزينه هاى 
ــالمت در حوزه دهان و دندان توسط مردم  س
ــت غير قابل  ــود كه اين وضعي پرداخت مي ش
ــت و اين موضوع فشار عظيمى را در  قبول اس
بخش پيشگيرى و درمان بيمارى هاى دهان و 

دندان به مردم وارد كرده است.

اختصاص 1/2 درصد توليدات 
علمي جهان به ايران

ــنا: وزير علوم با تاكيد بر تالش مستمر  ايس
محققان در عرصه  جهاد علمي از اختصاص 1,2 
ــان به ايران، جذب  ــد توليدات علمي جه درص
ــات علمي در  ــزار نفر عضو هي ــش از پنج ه بي
ــگاه ها و انعقاد حدود 100 ميليارد تومان  دانش
تفاهم نامه  بين وزارت علوم و دانشگاه ها با مراكز 

مختلف داخلي خبر داد.

 40درصد از بازار دخانيات ايران 
در سيطره سيگارهاي قاچاق

ــاس تازه ترين اطالعات منتشر  ايسنا: براس
ــن 30 تا 35  ــال حاضر حداقل بي ــده در ح ش
درصد از نياز بازار دخانيات كشور از محصوالت 
ــود. ، در حالي كه مصرف  ــاق تأمين مي ش قاچ
ــيگار در كشور بين 60 تا 65 ميليارد نخ در  س
سال برآورد مي شود، مديركل مبارزه با قاچاق 
ــركت دخانيات ايران به تازگي اعالم كرده كه  ش
ــال گذشته 20 ميليارد نخ سيگار به كشور  در س
ــت.  به گفته مصطفي كرباليي،  قاچاق شده اس
حجم كشف سيگار قاچاق در سال گذشته بيش 
از 44 درصد نسبت به سال 1388 افزايش داشته 
ــمي فوق در حالي اعالم شده كه  است. آمار رس
ــزي حدود 10  ــم دقيق تر قاچاق چي معموال رق
ــت.  به اين  ــده اس درصد بيش از اعداد اعالم ش
ــب مي توان نتيجه گرفت كه در حال حاضر  ترتي
حدود 40 درصد از نياز بازار دخانيات كشور از 

طريق سيگارهاي قاچاق تامين مي شود. 

جمع آورى تبليغات آرايشى 
و بهداشتى در داروخانه ها

ــور دارو و مواد  ــر ام ــر نظارت ب ــا: مدي ايرن
ــهيد  ــكى ش ــگاه علوم پزش ــاد آور دانش اعتي
ــر  ــت: داروخانه هاى سراس ــتى تهران گف بهش
ــارى فرصت دارند تا  ــور تا پايان آذرماه ج كش
ــتى را از  ــى و بهداش تبليغات محصوالت آرايش
ــد در غير  ــا جمع آورى كنن ــردر اين مكان ه س
ــه فعاليت آن ها تمديد نخواهد  اين صورت پروان
ــين ميركريمى افزود: همچنين با  شد. اميرحس
سازمان هاى بيمه گر هماهنگ شده تا از پذيرش 
ــته به اين دانشگاه كه  نسخه داروخانه هاى وابس
هنوز تبليغات محصوالت آرايشى و بهداشتى در 

اين مكان ها وجود دارد، خوددارى شود.

معاون پژوهشي دانشكده مهندسي دانشگاه بوعلي:

ادارات دولتى پژوهش ها را 
جدى نمى گيرند

ــتان و  ــام: نماينده ولي فقيه در اس همدان پي
امام جمعه همدان گفت: نماز حقيقتي مهم و پل 

ارتباطي ميان خالق و مخلوق است.
ــوراى  ــت ا... غياث الدين طه محمدى در ش آي
اقامه نماز استان همدان افزود: نماز عهدى ميان 
ــت كه  ــقه اى با معبود اس ــده با خالق و معاش بن
موجب نجات بشريت مى شود.  وى ادامه داد: اگر 
ــتى درك شود؛ اقامه آن با  حقيقت نماز به درس

عشقى وصف ناپذير همراه خواهد بود. 
ــت ا... غياث الدين طه محمدى تصريح كرد:  آي
امام خمينى (ره) در خصوص نماز دو كتاب بسيار 
ــرار نماز" را  گرانبها با عناوين "آداب نماز" و "اس
ــن دو كتاب براى  ــگارش كرده اند كه مطالعه اي ن

همگان الزم و ضرورى است. 
ــرح و اجرايي  ــتاندار همدان نيز گفت: ط اس
ــري خطاب به  ــدن پيام هاي مقام معظم رهب ش
اجالسيه هاي سراسري اقامه نماز بايد در اولويت 
برنامه هاي كميته ستاد اقامه نماز استان همدان 

قرار گيرد.
ــى افزود:  ــا پيرياي ــزارش ايرنا، كرم رض ــه گ ب
نامه اى از سوى معاون برنامه ريزى وزير كشور در 
ــتانداران ارسال  خصوص اقامه نماز، خطاب به اس

شده كه حاوى نكات پراهميتى است. 
ــرورت اجراى تمامى مفاد  ــا تأكيد بر ض وى ب
اين نامه ادامه داد: مديران دستگاه هاى اجرايى و 
اعضاى كميته ستاد اقامه نماز استان در خصوص 

اجرايى شدن دستورات اين نامه تالش كنند. 
پيريايى ترويج فرهنگ اقامه نماز را موضوع 
ــت و  ــتان دانس ــى كميته هاى فرهنگى اس اصل
ــتان  ــوراى اقامه نماز اس ــت: بايد ش اظهار داش
حداقل دو ماه يكبار تشكيل و در آن گزارشات 

ــود.  كميته ها ارائه ش
ــتاندار همدان نيز  ــى امنيتى اس معاون سياس

ــد از مصوبات عصركارى  گفت: بيش از 70 درص
در چهار شهر زنگنه، جوكار، سامن و ازندريان از 

توابع شهرستان مالير اجرايى شده است. 
ــاره به پيگيرى  ــر فاميل كريمى با اش على اكب
ــب فرهنگى"  مصوبات برنامه هاى "عصركارى، ش
ــتاندار همدان در شهرستان مالير روند اجراى  اس
اين مصوبات را مطلوب ارزيابى كرد و افزود: چهار 
برنامه عصركارى در شهرهاى مالير 48 مصوبه به 
ــت كه 13 اولويت براى اين شهرها در  همراه داش
نظر گرفته شد.  وى بازديد از 17 پروژه، ديدار با 
چهار خانواده معظم شهدا و پيش بينى هاى الزم 
براى انجام مالقات مردمى با 240 نفر و پيگيرى 
ــكالت مردم را از ديگر برنامه هاى انجام شده  مش
در برنامه هاى عصركارى و شب فرهنگى شهرهاى 
مالير عنوان كرد.  در ادامه رئيس ستاد اقامه نماز 
ــتاد در دو  ــتان همدان گفت: مباحث اين س اس
ــاى عمومى و برنامه هاى نظارتى و  محور برنامه ه

ارزيابى دستگاه ها انجام شده است. 
حجت االسالم مرتضى حسنى حلم افزود: شش 
هزارو 500 جلد كتاب با عنوان "عبادت امام رضا" 
در سال جارى در سطح استان توزيع شده است. 

ــه تا خدا" در  ــابقه "پله پل وى ادامه داد: مس
ــزار دانش آموز  ــرورش براى هفت ه ــوزش و پ آم

روستايى برگزار شد. 
 حجت االسالم حسنى حلم در خصوص طرح 
"نويسندگان جوان" افزود: اين طرح با هدف سوق 
دادن جوانان به سوى نويسندگى و نوشتن مسائل 
مربوط به مبانى دينى به خصوص بحث نماز بوده 

است. 
ــگ نمازو مربيان  ــوزش مروجان فرهن وى آم
مهدهاى كودك و برپايى دوره عمومى 28 ساعته 
ــت را از ديگر  ــنل دول ــن خدمت براى پرس ضم

اقدامات اين كميته برشمرد. 

امام جمعه همدان در شوراى اقامه نماز

نماز پل ارتباطي خالق و مخلوق است 

همدان پيام: هواى همدان كم كم انتخاباتى مى شود.
 اينم يه نوع نزوالت آسمانيه يا آلودگى و گرد و غبار؟!

تابناك؛ مقامات جمهورى آذربايجان: به دنبال تجزيه ايران هستيم. 
 اى مگس، عرصه سيمرغ، نه جوالنگه توست!

همدان پيام: سرمايه گذارى در مناطق نمونه گردشگرى با چالش روبروست.
 واى به حال بقيه مناطق كه نمونه هم نيستن!!

تابناك؛ اوباما: از ايران خواسته ايم هواپيماى آمريكا را پس دهد. 
 گيرم هواپيما رو پس داديم، با آبروى رفته چه مى كنى؟!

ــار حمايت  ــم انتظ ــل ايرانى، چش ــاس و مد اصي ــام: طراحان لب ــدان پي هم
توليدكنندگان

 مگه توليد كننده داخلى در زمينه لباس هم داريم؟!
ــانتي متر و عرض يك  ــنا: بزرگترين كفش جهان به طول دو متر و 55 س ايس

متر طراحي و ساخته شد.
 اينجورى خيلى ها مى تونن پا تو كفش همديگه بكنن!

ــهميه ايران در رقابت هاى ليگ قهرمانان آسيا،  ــهرى آنالين: كاهش س همش
ــال بود كه در اواخر آبان 1390  ــيون فوتب يكى ديگر از ناكامى هاى فدراس

اتفاق افتاد.
 كل فوتبال مون هم از بين بره، كفاشيان عوض نميشه كه نميشه!

ــدارهاى جدى پليس درباره عدم شماره گذارى خودروهاى  خبرآنالين: هش
غير استاندارد و غير ايمن، همچنان خودروسازان بى رقيب و دولتى كشور را 

به واكنش هاى غيرمسؤوالنه وا مى دارد.
 خب از سود بادآورده هنگفت شون كه نمى تونن بگذرن!

فارس؛ نماينده مردم سقز و بانه: هدفمندى يارانه ها  ناقص اجرا شد. 
 فعال كه همه مسئوالن راضى هستن!

مهر؛ ديوان محاسبات كشور: 64درصد بودجه 88 رعايت نشده است. 
 واسه همينه كه دولت نمى خواد كه مجلسى ها، زحمت بررسى اليحه 

بودجه رو متحمل بشن ديگه!
خراسان؛ سخنگوى شوراى نگهبان: نمى توان مانع ورود افراد قانونمدار حتى 

از گروه هاى قانون شكن به انتخابات شد.
 ببينيم و تعريف كنيم!

تهران امروز: كسرى 15 هزار ميليارد تومانى قانون هدفمندى؛ پرداخت يارانه 
ها متوقف مى شود؟

 تا صندوق ذخيره ارزى مون هست، نگرون نباش! 

جانشين فرمانده ناجا خبرداد:
برخورد پليس با هرگونه 

شيطنت و بي نظمي 
در انتخابات مجلس

ــده ناجا گفت:  ــين فرمان ــام: جانش همدان پي
ــام توان خود را براي برقراري  نيروي انتظامي تم
ــم و امنيت مطلوب در زمان انتخابات مجلس  نظ

شوراي اسالمي به كار خواهد بست.
ــنا احمدرضا رادان در حاشيه  به گزارش ايس
همايش ملي عفاف و حجاب در خراسان شمالي 
ــاز و كارهاي الزم، آماده  ــازي س گفت: با آماده س
ــوراي  ــزاري هرچه بهتر انتخابات مجلس ش برگ

اسالمي هستيم.
وي با تاكيد بر برقراري امنيت در شأن مردم 
ــت: با هرگونه  ــاركت خود آنان اظهار داش با مش
ــاس اختيارات قانوني  ــيطنت و بي نظمي براس ش

برخورد خواهيم كرد.

جانشين فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينكه 
ــور ما بي بديل ترين مردم و بهترين وضعيت  كش
امنيت را با وجود ناامني و بي قانوني كه دور تا دور 
ــان كرد: براي عده اي  ما را گرفته، دارد، خاطرنش
ــز دو راهكار  ــتند ني ــز كه محدود هس قانون گري
ــگ و عمليات رواني براي  ايجابي در حوزه فرهن
اعالم مضرات قانون گريزي و راهكار سلبي برخورد 

و اعمال قانون در نظر گرفته شده است.
رادان اجراي قانون جديد راهنمايي و رانندگي 
را در راستاي راهكار سلبي دانست و تصريح كرد: 
ــد رانندگان  ــدود پنج درص ــار ، ح ــاس آم بر اس
ــتند كه عامل 20  بي توجه به رعايت مقررات هس

هزار تلفات ساليانه در سال هاي گذشته بوده اند.
ــتا با همراهي  ــن راس ــه داد: در همي وي ادام
مردم ، قانون جديد راهنمايي و رانندگي به كمك 
مردم آمده تا با راهكار اعمال جرايم براي تخلفات 
ــاز ، افراد متخلف را متنبه كنيم و كمتر  حادثه س

شاهد قانون گريزي در اين عده محدود باشيم.
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اقتصاد

طال و ارزخبر

خبر

نوع ارز
نرخ خريد

(ريال)
نرخ فروش 

(ريال)
 آزاددولتىآزاددولتى

14292180001434218150يورو
10970136501100513800دالر آمريكا
17017213501707721500پوند انگليس
10631134501066813600دالر كانادا

2931325029413300ريال عربستان
2990365030003750درهم امارات

6130000---سكه تمام بهار طرح قديم
53300005940000-5125000سكه تمام بهار طرح جديد

25688002850000-2470000سكه نيم بهار
12844001450000-1235000سكه ربع بهار
722800760000-695000يك گرمي

يك گرم طالي
549000--- ساخته نشده 18 عيار

در آينده نزديك استاندار به تويسركان مي رود
همدان پيام: فرماندار تويسركان گفت: از ابتداي سال جاري تاكنون با تعامل و همگرايي مجموعه دستگاه هاي اجرايي 

پنج هزار و 120 فرصت شغلي در اين شهرستان ايجاد شده است.
حسن رضانيا در كارگروه اشتغال و سرمايه گذارى تويسركان افزود: تعهد ايجاد اشتغال در سال جارى در شهرستان 
ــتغال كنونى، 106 درصد از ميزان سهميه، اشتغال ايجاد شده  ــت كه با توجه به آمار اش چهار هزار و 818 مورد بوده اس
ــاره به لزوم در اختيار داشتن منابع مالى الزم براى سرمايه گذارى هاى كارشناسانه بيان  ــت. به گزارش ايرنا، وى با اش اس

كرد: در حقيقت در اين بخش منابع محدود و خواسته ها نامحدود است.
رضانيا در ادامه از سفر شهرستانى استاندار به تويسركان در آينده اى نزديك خبر داد و اظهار داشت: حضور عالى ترين 

مقام استانى دولت در تويسركان فرصت مطلوبى براى ايجاد شتاب در روند توسعه پايدار شهرستان محسوب مى شود.

150 تن سيب زميني بذري در سردخانه هاي همدان ذخيره شد
ــتان همدان گفت:150 تن سيب زميني بذري تاكنون در سردخانه هاي  ــتيباني امور دام اس همدان پيام: مديركل پش

باالي صفر اين استان ذخيره سازي شده است.
ــازى  ــتان به ميزان دو هزار تن به ذخيره س ــردخانه هاى باالى صفر اس ــى افزود: كل ظرفيت س ــرت ا... چهاردول نص
سيب زمينى هاى بذرى استان اختصاص يافته است. وى در گفتگو با ايرنا، با اشاره به اهميت و جايگاه سيب زمينى هاى 
ــاورزى استان به عنوان قطب توليد سيب زمينى كشور افزود: سيب زمينى هاى بذرى براى  بذرى براى اقتصاد بخش كش
ــت؛ در استان همدان ساالنه بين 22 هزار تا  ــال آينده در سردخانه هاى استان نگهدارى مى شوند. گفتنى اس ــت س كش
26 هزار هكتار سيب زمينى كشت مى شود و ميزان توليد استان از 850 هزار تن تا يك ميليون تن متغير است كه اين 

قابليت همدان را به عنوان قطب اول توليد سيب زمينى در كشور مطرح مى كند.

قطع سهميه سوخت موتورسيكلت هاى بنزين سوز جديد
همدان پيام: قائم مقام ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور از آغاز اجراى طرح صدور مكانيزه كارت سوخت آژانس ها از 
اول دى ماه امسال خبر داد و گفت: طرحى به ستاد هدفمندى يارانه ها ارائه شده است كه در صورت تصويب، موتورسيكلت هاى 
بنزين سوز جديد ديگر سهميه سوخت نخواهند داشت. عبدا... جاللى با بيان اينكه تاكنون تاكسى هايى كه از آژانس ها خارج 
ــدند؛ كارت سوخت شان به صورت دستى تغيير مى يافت، گفت: از اول دى ماه تغيير كارت سوخت آژانس ها به صورت  مى ش
مكانيزه انجام مى شود. به گزارش مهر، وي درباره تخلفات افزايش كرايه آژانس ها اظهارداشت: سهميه فعلى آژانس ها در ماه 300 
ليتر است و هم اكنون220 هزار كارت سوخت آژانس در كشور وجود دارد كه از ابتداى دى ماه ساماندهى كارت ها به صورت 
مكانيزه صورت مى گيرد. جاللى با اشاره به اينكه حدود 7/8 ميليون موتورسيكلت كارت سوخت دارند، گفت: برنامه ريزى شده 

تا موتورسيكلت هايى كه از زمان توقيف آنها سه تا شش ماه مى گذرد و داراى بيش از 10 سال عمر هستند.

پيش بيني افزايش قيمت طال 
و سكه در نوروز91

ــاس پيش بينى رئيس  ــر اس ــن: ب خبرآنالي
ــر قيمت طال  ــال و جواه ــورى ط اتحاديه كش
ــه عيد نوروز كاهش پيدا  در روزهاى نزديك ب

نخواهد كرد.
ــى آخرين  ــتى آراى در بررس ــد كش محم
ــازار داخلى و جهان،  ــت قيمت طال در ب وضعي
ــال در روزهاى  ــود از قيمت ط ــى خ پيش بين
ــه مطرح كرد: قيمت  ــال را اينگون باقيمانده س
ــدودى كاهش پيدا  ــازار جهانى تا ح طال در ب
كرده كه دليل آن سال نو ميالدى است و مردم 
ــبب شده اند تا حدى  با فروش طالهاى خود س
ــد، ولي با  ــته باش ــير نزولي داش قيمت طال س
صراحت مى گويم با ادامه ركود اقتصادى جهان 
ــال آينده ميالدى، مجدداً شاهد افزايش  در س

قيمت طال در بازارهاى جهانى خواهيم بود.
ــاز داخلى  ــت طال در ب ــه داد: قيم وى ادام
تابعى از قيمت ارز و قيمت جهانى است و با توجه 
ــت، پيش بينى  به اينكه هر دو عامل صعودى اس
ــوروز 91 قيمت  ــاى نزديك به ن  مى كنم روزه
ــبينانه ترين حالت همين  سكه و طال در خوش
ــد كه در حال حاضر هست و  قيمت هايى باش

كاهش قيمتى را مشاهده نخواهيم كرد.

آغاز بررسى  ها در دولت 
براى افزايش قيمت بنزين و 

سى. ان. جى
ــره جايگاه داران  ــس هيأت مدي فارس: رئي
ــتاد هدفمندى  ــت س ــى.ان.جى از درخواس س
ــاى جديد  ــنهاد قيمت ه ــراى پيش ــا ب يارانه ه
ــال افزايش قيمت  ــى. ان. جى به دليل احتم س

بنزين خبر داد.
ــير دادرس با اشاره به گمانه زنى هايى  اردش
ــى.ان. مبنى بر افزايش قيمت هر مترمكعب س

ــى.ان.جى به دليل  ــى گفت: افزايش نرخ س ج
ــن در گام هاى  ــاال رفتن قيمت بنزي احتمال ب

بعدى هدفمندي يارانه ها است.
وي تصريح كرد: ما اعالم كرديم قيمت هر 
ــى.ان.جى بين 30 تا 35 درصد  مترمكعب س
ــر اين كار صورت  ــت كه اگ از قيمت بنزين اس
ــز به جايگاه داران  ــرد؛ قيمت فروش گاز ني پذي
افزايش خواهد يافت و احتمال باالرفتن كارمزد 

جايگاه ها نيز وجود دارد.

"كيزاشي" به زودي در خيابان ها
ــنا: پس از گرندويتارا، محصول سواري  ايس
ــوزوكي موتور ژاپن به  شركت خودروسازي س
ــي" به زودي ميهمان خيابان هاي  نام "كيزاش
ــودرو اوايل  ــركت ايران خ ــود.  ش ايران مي ش
ــه تصميم دارد يك  ــال اعالم كرده بود ك امس
مدل سواري سوزوكي با نام "كيزاشي" را وارد 
ــن اخبار گمرك  ــاس تازه تري ايران كند. بر اس
ايران، در آبان ماه امسال 150 دستگاه خودروي 
ــي به ارزش سه ميليون و 94  سوزوكي كيزاش

هزار و 211 دالر وارد كشور شد.

سهم 32 درصدي روستاها 
از خدمات پست بانك

ايسنا: پست بانك ايران با ارائه خدمات متنوع و 
نوين بانكي در روستاها و اقصا نقاط كشور به ويژه 
در مناطق محروم، 32 درصد از مجموع كل 35 
درصد سهم روستاها از خدمات بانكي را به خود 
اختصاص داده است. محمدحسن محبيان، رئيس 
هيأت مديره و مدير عامل پست بانك ايران گفت: 
ــتاهاي باالي 50 خانوار در كشور 34  تعداد روس
ــت كه 11 هزار و 59 شعبه  هزار و 500 روستاس
و باجه خدمات بانكي در آن ها ايجاد شده و سهم 
پست بانك از اين تعداد 10 هزار دفتر و باجه است.

همدان پيام: فرماندار همدان گفت: تنوع كشت در 
شهرك هاى گلخانه اى بايد افزايش يابد و كشاورزان 

از تك محصولى بودن در اين گلخانه ها پرهيز كنند.
كارگروه امور اقتصادي و توليدي بخش كشاورزي 
ــته با محوريت اصلي  ــتان همدان روز گذش شهرس
ــد،  ــهرك گلخانه اي در جورقان برگزار ش احداث ش
ــه فرماندار همدان براي  ــش از برگزاري اين جلس پي
آشنايي با مشكالت گلخانه داران بازديدي از شهرك  
ــه عمل آورده  ــه اي و ديگر گلخانه هاي آزاد ب گلخان
ــود چرا كه اين واحدهاي كوچك توليد محصوالت  ب
كشاورزي از افزايش دو برابري تعرفه هاي حامل هاي 
ــتند،  ــدي يارانه ها انتقاد داش ــرژي بعد از هدفمن ان
ــده محصوالت توليدي  همچنين در قيمت تمام ش
آنان مطابق با استانداردها ابهامي وجود داشت كه با 
بررسي مسائل و مشكالت گلخانه داران فرماندار قول 
مساعد براي پرداخت وام و ديگر تسهيالت را به آنها 

داده است.
ــروه خطاب به  ــدان در ادامه كارگ ــدار هم فرمان
ــت در محصوالت و  ــت: تنوع كش ــه داران گف گلخان
ــايه در شهرك هاى  ــناخت ذائقه كشورهاي همس ش
ــاورزان از تك  ــد و كش ــد افزايش ياب ــه اى باي گلخان

محصولى بودن در اين گلخانه ها پرهيز كنند.
ــرد:   ــان ك ــر نش ــق خاط ــن قهرماني مطل حس
ــموم را به  ــته اند مصرف آب و س گلخانه داران توانس
خوبي مديريت كنند به طوري كه با مصرف يك دهم 

آب 10 برابر برداشت مي كنند.
ــاره به اينكه بايد شاخص هاي صادراتي  وي با اش
ــود، اظهار كرد:  ــاورزي رعايت ش در محصوالت كش
ــكل گلخانه داران انسجام خاصي بين  با تشكيل تش
آنها ايجاد مي شود و مي توانند به منظور رفع خود با 

مسئوالن ارتباط بيشتري داشته باشند.
فرماندار همدان تأكيد كرد: از آنجايي كه اقتصاد 
اين شهرستان تنها مبتني بر كشاورزي نيست ولي تا 
زماني كه صنايع تبديلي را در شهرستان ايجاد نكنيم 

توليدات كشاورزي بهره وري زيادي نخواهند داشت.
ــمتى حركت كنيم  ــه داد: ما بايد به س وي ادام

ــاورزي صادر نكنيم و  ــه ديگر محصوالت خام كش ك
با بهره وري توليدات از ارزش افزوده باالتري بهره مند 
شويم. رئيس جهاد كشاورزى شهرستان همدان نيز 
در اين كارگروه كاهش سود در توليدات گلخانه ها را 
ــت و تك محصولي  ــردي آب و هوا، تنوع كش در س
ــتر به  ــت و افزود: گلخانه داران بيش بودن آنها دانس
ــت خيار و گوجه فرنگي مي پردازند كه اين كار،  كش

آنها را از ميدان رقابت بيرون مي كند.
ــيدي درباره احداث شهرك گلخانه اي  جواد رش
جورقان گفت: شهرداري يك ميليون متر مكعب آب 
ــهرك اختصاص داده كه اين مقدار تنها  براي اين ش
ــوده و اين در  ــخگوي 10 هكتار از اين اراضي ب پاس
حالي است كه شهرك گلخانه اي جورقان 52 هكتار 
است. وي با اشاره به اينكه با مشكل انتقال آب از سد 
اكباتان به شهرستان براي تامين آب شرب مواجهيم، 

ــد: استفاده از منابع آب زيرزميني با اهداف  يادآور ش
جهاد كشاورزي مغايرت دارد.

وي با اشاره به اينكه 600 هكتار زمين در مجاري 
ــهري وجود دارد، افزود: استفاده از پساب  فاضالب ش
سيستم فاضالب همدان براي آبياري سبزي كاري ها 
كه تا حدودي در حد آب شرب است راهكاري براي 

صرفه جويي در آب است.
ــاورزى  ــش تحقيقات كش ــس بخ ــه رئي در ادام
هواشناسى همدان نيز گفت: ميزان بارش ها از ابتداى 
ــال زراعى همدان تا كنون 142 ميلى متر گزارش  س
ــته 106 ميلى متر و  ــده كه نسبت به سال گذش ش
ــبت به ميانگين بلند مدت 52 ميلى متر افزايش  نس
داشته است. مجيد تركمن افزود: ميزان بارندگى در 
ــعيديه نيز 271 ميلى متر  ــتگاه س اين مدت در ايس
ــده كه نسبت به سال گذشته 192 ميلى  گزارش ش

ــبت به ميانگين بلند مدت 123 ميلى متر  متر و نس
ــته است. پس از پايان كارگروه هنگامى  افزايش داش
كه فرماندار و حاضران در جلسه قصد خروج از سالن 
را داشتند با جمعى از اهالي روستاي حسن آباد مواجه 
شدند كه علت حضور آنان از صحبت هايشان چنين 
برآورد مي شد كه از مشكالت موجود در منطقه خود 
به تنگ آمده و شكايت خود را به نزد فرماندار آورده 

بودند.
ــار زير متوسط شهر همدان  اين اهالي كه از اقش
ــد روزگار در منطقه  خارج  ــاب مي آمدند از ب به حس
ــازهاي  ــاخت و س از محدوده و غيرمجاز اقدام به س
ــن علت از حق  ــرده بودند و به اي ــاي خود ك خانه ه
ــعابات گاز، آب و برق  ــدي از انش ــتفاده و بهره من اس
محروم شده بودند و در حال حاضر اين منطقه نه در 

محدود شهري و نه روستايي قرار دارد.
ــال 81 و از زمان  ــا بر اظهارات اين اهالي از س بن
ــاخت و سازهاي  ــابق بحث برخورد با س فرماندار س
ــت بررسي است كه نه تنها تا كنون  غيرمجاز در دس
كاري نشده بلكه از آن موقع سه كوچه ديگر در اين 
ــقايق1 ، 2 و 3) اضافه شده كه تمامي به  منطقه (ش

صورت غير مجاز ساخته شده اند.
ــاخت غيرمجاز و غيرقانوني  اين اهالي بر بحث س
ــا اين حال از  ــتند ولي ب خانه هاي خود اعتراف داش

مسئوالن خواستار رسيدگي به وضعيت خود بودند.
ــهرداري  فرماندار همدان نيز در اين باره گفت: ش
موظف است با تمامي ساخت و سازهاي غير قانوني 
ــما در آينده  ــكل ش برخورد كند و در خصوص مش
ــتانداري براي پيگيري اين  ــه اي در اس نزديك جلس

موضوع برگزار خواهد شد.

فرماندار همدان تاكيد كرد:

گلخانه  ها از توليد تك محصولي خارج شوند
■ در حاشيه تجمع اهالى روستاى حسن آباد در فرماندارى

اعتبارات تعاونى هاى فراگير ملى ابالغ نشده است
ــام: قائم مقام اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى همدان گفت: يك هزار و  همدان پي
150 ميليارد تومان اعتبارات ايجادى و همچنين 50 ميليارد تومان اعتبار مصوب در 

خصوص تعاونى هاى فراگير ملى تاكنون ابالغ نشده است.
حميدرضا يارى اظهار كرد:  طرح هاى فراگير ملى كه قابليت بررسى و اجرا دارند 
به صورت متمركز در حال پيگيرى است كه در همين راستا نيز تاكنون هشت تعاونى 

تشكيل و 12 مورد نيز درخواست براى تشكيل اين نوع از تعاونى ارائه شده است.
ــده در  وى افزود: اختصاص اعتبارات مربوط به تعاونى هاى فراگير ملى مصوب ش
ــهام شركت هاى دولتى تعريف شده است، لذا  ــه هيأت دولت از محل فروش س جلس

تأمين اعتبار از اين محل به سختى صورت مى گيرد.
ــارى در گفت وگو با فارس، عمده فعاليت تعاونى ها را در حوزه خدمات، صنعت،  ي
ــرى در گل تپه،  ــرد: در حال حاضر تعاونى ريخته گ ــالم و بيان ك ــاورزى و ... اع كش
صنايع مبلمان، چوب و كشمش در مالير و تعاونى شيشه در اسدآباد قادر به تشكيل 

تعاونى هاى فراگير ملى هستند.
ــت، تصريح كرد: از  وى با بيان اينكه يك هزار و 800 تعاونى در همدان فعال اس
ابتداى سال جارى تاكنون افزون بر 223 تعاونى تشكيل شده است كه تا پايان سال 
ــاره به اينكه 25 درصد از  ــن رقم به 350 تعاونى افزايش خواهد يافت. يارى با اش اي
اعتبارات مصوب در شوراى اشتغال كشور صرف تعاونى مى شود، خاطرنشان كرد: در 
سفر چهارم هيأت دولت به استان همدان يك هزار و 150 ميليارد تومان به تصويب 
ــيد كه با عملياتى شدن اين مصوبه 25 درصد از اين مبلغ به امور تعاونى استان  رس

اختصاص داده خواهد شد. 
وى تأكيد كرد: اين ميزان اعتبار عالوه بر 50 ميليارد تومان مربوط به تعاونى هاى 
ــتر طرح ها كه شامل 5  ــت. يارى بيان كرد: بيش ــده اس فراگير ملى، تاكنون ابالغ نش
ميليارد تومان سرمايه در گردش و 6 ميليارد تومان اعتبارات ايجادى است پرداخت 
و هزينه شده كه عالوه بر اين موارد از سال 86 تاكنون 33 مورد از طرح هاى تعاونى 

از 375 ميليارد تومان بنگاه هاى زودبازده تأمين اعتبار شده است.

سهميه بنزين دى ماه امكان دارد مثل آذر باشد
ــوخت كشور درباره ميزان قيمت و  ــتاد حمل و نقل و س همدان پيام: قائم مقام س
ــهميه بنزين براى دى ماه گفت: سهميه بنزين دى ماه امكان دارد مثل آذرماه (60  س
ــد. به گزارش فارس، عبدا... جاللى در خصوص ميزان سهميه بنزين دى ماه  ليتر) باش
افزود: تصميم گيرى در خصوص قيمت سوخت و ميزان سهميه بنزين دى ماه توسط ستاد 
هدفمندى يارانه ها انجام مى گيرد. وى بيان كرد: هنوز هيچ پيشنهاد جديدى در خصوص 

ميزان سهميه به ما داده نشده است، اما ممكن است سهميه مانند آذرماه باشد.

زينب قاسمي
رشته نقاشي

دانشگاه آزاد همدان

سحر زيوري غفار
رشته پزشكي

دانشگاه شهيد 
بهشتي تهران

زهرا نساج
رشته معمارى

غيرانتفاعى همدان

سيده زهرا 
حسيني

رشته مهندسي برق
دانشگاه تهران

فاطمه چيتگري
رشته حقوق

دانشگاه تهران

ساره تاري 
مرادي مطلق

رشته معماري
دانشگاه بوعلي

زهرا تقي پور
رشته داروسازي
دانشگاه تهران

شبنم همت
رشته مهندسي 

صنايع
دانشگاه اميركبير

عاطفه جعفري
رشته روانشناسي
دانشگاه بوعلي

معصومه باراني
رشته مهندسي 

كشاورزي
پيام نور همدان

سمانه كرمي
رشته حقوق

دانشگاه آزاد 
همدان

سيده مريم 
مصطفوي
رشته معماري

دانشگاه آزاد همدان

محمدحسن 
ثابتي

رشته هوا فضا
دانشگاه شريف

علي نوراله زاده
رشته نقشه كشي 

معماري
شهيد مفتح همدان

مهيا رضوانيان
رشته مهندسي 

صنايع
بوعلي همدان

محدثه نوري
رشته مهندسي 

صنايع
دانشگاه شريف

مهسا 
ثروتي نژاد

رشته صنايع غذايي
دانشگاه كرج

اميد 
خدايارزاده

رشته برق و قدرت
پيام نور همدان

شيرين 
صامتي زاده
رشته روانشناسى
پيام نور همدان

سجاد هادي پور
رشته تكنولوژي 

پرتوشناسي
بوعلي همدان

هادي مرادي
رشته كامپيوتر
دانشگاه آزاد 

همدان

محمد جواد 
علي آبادي

رشته نقشه كشي 
معماري

دانشگاه آزاد ساوه

اميد محمدي
رشته ماشين آالت
دانشگاه مفتح 

همدان

سيد محمد حسين 
خلوصي سادات
رشته دندانپزشكي
دانشگاه كرمانشاه

پذيرفته شدگان فرزندان شاهد و ايثارگر 
در دانشگاه هاى كشور

 طرح پراكنده شاهد آموزش و پرورش ناحيه يك همدان 
در سال تحصيلي 90-91

مرحله دوم آگـهي مزايده

روابط عمومي شهرداري تويسركان 

قيمت  به   28 ايران  انتظامي 813د32  به شماره  پژو  سواري   -1
پايه 85,000,000 ريال.

2- سواري سمند به شماره انتظامي 677د13 ايران 28 به قيمت 
پايه 63,000,000 ريال 

حساب  به  پايه  مبلغ  درصد   5 معادل  سپرده اي  واريز  شرايط: 
0107673082002 شهرداري تويسركان نزد بانك ملي و يا ارائه 

چك تضمين شده در وجه شهرداري تويسركان 
2- سپرده نفرات اول تا سوم مزايده در حساب تا عقد قرارداد 
برنده  انصراف  در صورت  و  مي ماند  باقي  وجه خودرو  دريافت  و 

از خريد خودرو سپرده وي به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
3- ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مزايده مندرج است.

4- هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.

به  نياز  و  است  پيشنهادات مختار  قبول  يا  رد  در  5- شهرداري 
ارائه دليل ندارد.

آگهي  انتشار  از  پس  كاري  روز   10 مزايده  در  مهلت شركت   -6
است.

حراست  دفتر  تحويل  مي بايست  قيمت  پيشنهاد  پاكت هاي   -7
گردد.

8- پرداخت هر گونه عوارض و ماليات به عهده خريدار مي باشد.
9- هزينه هاى نقل و انتقال به صورت مساوي مي باشد.

عهده  به  فروش  تاريخ  تا  خودرو  هزينه هاي  ساير  و  10- خالفي 
شهرداري مي باشد.

شهرداري تويسركان قصد دارد دو دستگاه خودرو سواري خود را 
با مشخصات ذيل از طريق مزايده به فروش برساند.

آگهي فقدان سند مالكيت 
شـركت صنايع پتروشيمي هگمتانه سـهامي خاص با تسليم دو برگ استشهاد محلي 
مصدق به مهر دفترخانه 5 همدان مدعي اسـت كه سـند مالكيت شـش دانگ پالك 
15/2434  واقع در بخش چهار ذيل ثبت 18410 صفحه383 دفتر 19 سابقه ثبت دارد 
و نزد كسـي در بيع شرط هسـت به علت نامعلوم مفقود گرديده لذا به استناد تبصره 
الحاقي به ماده 120 آيين نامه قانون ثبت بدين وسيله آگهي مي شود تا هر كس مدعي 
انجام معامله و يا وجود سند مالكيت نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي طي مدت 
ده روز به اداره ثبت اسـناد و امالك مراجعه و ضمن ارائه اصل سـند مالكيت و يا سند 
معامله  اعتراض كتبي خود را تسليم نمايد در صورت انقضاء مدت واخواهي و نرسيدن 
اعتراض و يا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالكيت ارائه نشود سند المثني به نام 
متقاضي صادر و تسـليم خواهد شد. طبق سند 234325 مورخ 82/9/20 دفترخانه 5 
همدان و 67024 مورخ 87/6/17 دفتر 180 تهران و 68429 مورخ 87/11/12 دفتر 180 

تهران نزد بانك ملي در رهن است. م الف 4069
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان همدان- هادي يونسي عطوف 

آگهي حصر وراثت
آقاي سـيداصغر موسـوي مطهر داراي شناسـنامه شـماره 7 به شـرح دادخواسـت به 
كالسـه986/90/ 112ح از اين حوزه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان سيده مه لقا موسوى مطهر  به شناسنامه شماره 736 در تاريخ 90/8/17 
در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1-اصغر موسوى 
مطهر به شـماره شناسـنامه 7 پدر متوفيه 2- حمايل بيرامى به شماره شناسنامه 3 مادر 
متوفيه 3-وحيد رسـتمى به شماره شناسـنامه 8-026811-402 پسر متوفيه 4-پريسا 

رستمي به شماره شناسنامه 1-55108-402 دختر متوفيه 5- على مردان رستمي به شماره 
شناسنامه 1188 همسر متوفيه اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ 

نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضي حوزه 112 شوراي حل اختالف كبودراهنگ

آگهي حصر وراثت
آقاي علي ا... اكبري داراي شناسنامه شماره 1413 به شرح دادخواست به كالسه113/90/274ح 
از اين دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيف ا... 
اكبري به شناسنامه شماره 469 در تاريخ 90/8/16 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1-علي ا... اكبري فرزند سيف ا... به شماره شناسنامه1413 
متولد1350، پسر متوفي 2-اكبر اكبري فرزند سيف ا... به شماره شناسنامه1611 متولد1358، 
پسر متوفي 3-ابوالفضل اكبري فرزند سيف ا... به شماره شناسنامه122 متولد1366، پسر 
متوفي 4-اكرم اكبري فرزند سيف ا... به شماره شناسنامه1411 متولد1335، دختر متوفي 
5-جيران اكبري فرزند سيف ا... به شماره شناسنامه1118 متولد1341، دختر متوفي 6-كبري 
اكبري فرزند سيف ا... به شماره شناسنامه1356 متولد1346، دختر متوفي 7-ملوك اكبري 
فرزند سيف ا... به شماره شناسنامه1357 متولد1348، دختر متوفي 8-معصومه اكبري فرزند 
سيف ا... به شماره شناسنامه1610 متولد1357، دختر متوفي 9-قجر طالبي فرزند جعفرعلي  
به شـماره شناسـنامه2 متولد1322، همسـر متوفي اينك با انجام تشـريفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه 
از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد.
رئيس شعبه 113 دادگاه عمومى اللجين
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ورزش

اخبار ورزشى صادق گودرزي:روى خط روابط عمومى

براي موفقيت تله كابين 
تالش مى كنم

ميثم مصطفى جوكار:

با دور شدن حواشي 
قهرمان خواهيم بود

شهداى برزول قهرمان
جام فوتسال نهاوند

ــرزول مقام  ــهداى ب ــم ش ــام: تي همدان پي
ــهداي غدير،  ــال يادواره ش قهرمانى جام فوتس
ــيد معافى و بسيجى مرحوم حامد  شهيد فرش

ملكى را كسب كرد.
ــم به صورت  ــا با حضور 8 تي ــن رقابت ه اي
دوره اى در سالن ورزشى شهداى برزول برگزار 
شد. اين جام با همكارى اداره ورزش و جوانان 
و بنياد شهيد شهرستان نهاوند برگزار شد و در 
ــهداى برزول، شهداى معافى  پايان تيم هاى ش

و گيل آباد به عنوان اول تا سوم دست يافتند.
ــن  ــوان تيم اخالق، محس ــورا عن تيم عاش
ــى عنوان بهترين گلزن و عباس حسن  درويش

گاويار عنوان بهترين بازيكن را كسب كردند.

فردوسى ميزبان 
صدرنشين ليگ برتر

ــگ برتر  ــه هفتم لي ــام: در هفت همدان پي
ــان  ــدان ميزب ــى هم ــوان فردوس ــال بان واليب

صدرنشين جدول خواهد بود.
ــال بانوان  ــر واليب ــى ليگ برت ــه پايان هفت
ــنبه و جمعه به ميزبانى تهران،  روزهاى پنجش

همدان و اصفهان برگزار مى شود.
ــى همدان ميزبان  در اين هفته تيم فردوس
ــاگردان آرا در تيم  گيتى پسند خواهد بود. ش
ــاز به صدر جدول  ــند كه با 16 امتي گيتى پس
تكيه زده اند، در صورت كسب پيروزى خارج از 
خانه مقابل فردوسى، عنوان قهرمانى را كسب 
ــى با 3  ــرد. در حال حاضر فردوس ــد ك خواهن
امتياز در رده هفتم جدول رده بندى قرار دارد.

ــاز كمتر در  ــا يك امتي ــا هم كه ب گازى ه
ــتند در اين هفته در  ــين هس تعقيب صدرنش

خانه واليبال از عصر چوب پذيرايى مى كنند.
ــا يك پيروزى در طول  عصر چوب نيز تنه

مسابقات دور رفت كسب كرده است.

مصاف پاس
در شهردارى گرگان

ــگ برتر  ــت لي ــام: در دور برگش  همدان پي
فوتبال بانوان تيم فوتبال پاس همدان به مصاف 

سرخ پوشان گرگان مى رود.
ــه دوم دور  ــدار هفت ــاس ترين دي در حس
ــهردارى بم و ملوان بندر  ــت تيم هاى ش برگش

انزلى به مصاف هم مى روند.
شهردارى بم كه در هفته اول مقابل فريكو 
سيرجان در وقت اضافه به تساوى رضايت داده 
بود در اين هفته مقابل شاگردان سرمربى تيم 

ملى به ميدان مى رود.
ــه در دور رفت با  ــرگان ك ــان گ سرخ پوش
ــگاه دوم جدول قرار  ــاى رحيمى در جاي گل ه
دارند، براى رسيدن به صدر جدول با تيم پاس 
ــود كه با 6 امتياز در جايگاه نهم  روبه رو مى ش

است.
ــا روز جمعه  ــرار بود بازى ه ــش از اين ق پي
ــور كاردانى به  ــه دليل كنك ــود كه ب برگزار ش
كارشناسى اين رقابت ها امروز پيگيرى مى شود.

فرنگى كاران نوجوان همدان 
در راه قهرمانى كشور

همدان پيام: تيم كشتى فرنگى نوجوانان به 
مسابقات قهرمانى كشور اعزام مى شود.

مسابقات كشتى فرنگى نوجوانان قهرمانى 
ــتان  ــدت 2 روز در اس ــروز به م ــور از ام كش

خوزستان شهر آبادان برگزار مى شود.
ــدان را در وزن هاى 42  ــره هم تيم 10 نف
ــگر تكلو  ــين بربط، عس تا 100 كيلوگرم حس
ــوند مربيگرى و مهدى گروسى  و محمد قياس

سرپرستى مى كنند.

مربيگرى آمادگى جسمانى 
درجه 3 در همدان

ــام: دومين دوره كالس مربيگرى  همدان پي
ــالن  ــمانى درجه 3 مردان در س آمادگى جس
ــينا برگزار  ــگاه بوعلى س ــهيد محبى دانش ش
ــى به مدت 3 روز با  ــود. اين دوره آموزش مى ش
حضور 40 نفر به مدرسى پوريا حصارى مدرس 

فدراسيون برگزار مى شود.
ــجويان  ــن كالس را دانش ــران در اي حاض
رشته تربيت بدنى تشكيل مى دهند كه بعد از 
قبولى در آزمون گواهينامه مربيگرى درجه 3 

فدراسيون را كسب مى كنند.

ــتي تله كابين گنجنامه در  همدان پيام: تيم كش
ــتي آزاد موفق  ــه حضور خود در ليگ برتر كش ادام
ــروي زميني ارتش را در  ــد با نتيجه 6 بر يك ني ش

هفته پنجم دور رفت شكست دهد. 
ــد، صادق  ــه در همدان انجام ش ــن ديدار ك در اي
ــتي گير وزن 74 كيلوي استان با دوبنده  گودرزي كش
تله كابين گنجنامه براي اولين بار كشتي گرفت و يك 
پيروزى كسب كرد. نايب قهرمان جهان كه به داليلى 
ــابقه گذشته روى تشك نرفت و حرف و  در چند مس
حديث بسيارى به همراه داشت بازگشت خوبى داشت.

كشتي گير وزن 74 كيلويي تله كابين گفت: كشتي  
خوبي گرفتيم و پس از قرار گرفتن در تركيب تيم براي 
ــتم سهمي كوچك  اولين ديدار بد كار نكردم و توانس
ــاري خداوند در  ــم و به ي ــته باش در اين پيروزي داش
ــتي مي گيرم و براي  ديدارهاي آينده بهتر از اين كش

سربلندي كشتي استان تالش خواهم كرد. 
صادق گودرزي در مورد نرفتن خود به لندن بيان 
داشت: با توجه به اينكه سفارت انگليس در ايران بسته 
ــد و  ــه نفر ديگر از اعضا صادر نش بود، رواديد من و س
متأسفانه نتوانستيم تيم را در اين مسابقات همراهي 
ــابقات آزمايشي بود و نتايجي كه  كنيم، البته اين مس
بدست آمد زياد مهم نبود و با ياري خداوند در المپيك 

اصلي حضوري مقتدر خواهيم داشت.

ــت  ــوءتفاهم دانس ــيه هاي اخير را س وي حاش
ــودرزي زحمات  ــعيد گ ــدرم س ــح كرد: پ و تصري
ــيده است و برخي  ــتي استان كش زيادي براي كش
ــاگردان  ــه خود بنده از ش ــتي گيران از جمل از كش
ــق زيادي دارد  ــتيم كه وي بر گردن ما ح وي هس
ــوءتفاهماتي بين وي و تيم  ــن چند هفته س و در اي
تله كابين گنجنامه به وجود آمده كه با صحبت هايي 
ــت و در چند روز آينده  ــته اند حل شده اس كه داش
صحبت هاي نهايي براي بازگشت پدرم انجام خواهد 

شد و به احتمال فراوان به تيم بازخواهد گشت.
ــان كرد:  ــان جهان در پايان خاطرنش نايب قهرم
ــم و نتايج بد  ــيه بودي در دور اول كمي دچار حاش
ــأت مي گرفت كه با عادي  تيم نيز از همين امر نش
ــدن اوضاع و ايجاد شرايط رواني و روحي مثبت،  ش
ــتي هاي بهتري را از كشتي گيران  در  برگشت كش

شاهد خواهيم بود. 
ــرار دارد و  ــطح خوبي ق ــم از نظر فني در س تي
ــتي گيران خوبي در تله كابين گنجنامه حضور  كش
ــام خواهم داد تا  ــم را انج دارند. من نيز تمام تالش
براي تله كابين مفيد باشم و در عرصه ملي نيز بايد 
ــود را به مربيان تيم ملي براي حضور در المپيك  خ
ــگ مي تواند به من  ــتي هاي لي تثبيت كنم كه كش

كمك بسياري كند.

از  ــوكار  مصطفي ج ــم  ميث ــام:  همدان پي
ــت  ــتان اس ــاده و آينده دار اس ــتي گيران آم كش
ــن گنجنامه،  ــتي تله كابي ــه در تركيب تيم كش ك
ــا جلب نظر  ــت تا ب ــتي هاي خوبي گرفته اس كش
غالم محمدي سرمربي تيم ملي كشتي آزاد بتواند 
ــد و با ياري  ــي را بر تن كن ــاره دوبنده تيم مل دوب

خداوند راهي المپيك لندن شود. 
ــن رحيمى  ــتى زيبا مقابل حس وي پس از كش
ــود گفت: در آمادگي  ــا ابراز رضايت از وضعيت خ ب
ــت  ــرم و تمرينات خوبي را پش ــر مي ب خوبي به س
ــته ام و در مصافي كه با حسن رحيمي  ــر گذاش س
ــتي خوبي بگيرم و اين حريف  داشتم توانستم كش
را شكست دادم و نوار پيروزي هايم را براي تله كابين 

حفظ كردم.
ملى پوش كشورمان در المپيك پكن خاطرنشان 
كرد: حريفم انگيزه بااليي داشت و در تايم اول البته 
با خوش شانسي پيروز شد اما من در دو تايم بعدي 
ــري گرفتم و  ــتي بهت ــر از وي كار كردم و كش بهت
سومين پيروزي خودم را با دوبنده تله كابين كسب 
ــابقات  ــا ياري خداوند اين روند را در مس كردم و ب

آينده نيز حفظ خواهم كرد.
وي باخت هاي تيم را ناشي از حواشي دانست و 
ــرد: در هفته هاي اخير به خصوص بعد از  تصريح ك

ــيه شده ايم كه با  باخت هفته قبل كمي دچار حاش
ــئوالن تيم، مشكالت در حال حل شدن  درايت مس

است. 
ــا از نظر فني  ــتي گيران م ــيد كش مطمئن باش
ــي نيز دچار  ــر از نظر روان ــم ندارند و اگ ــزي ك چي
ــوند يكي از مدعيان اصلي قهرماني در  ــكل نش مش

ليگ خواهيم بود.
ــه از  ــن گنجنام ــري تله كابي ــتي گير مالي كش
ــعيد گودرزي خبر داد و بيان داشت:  ــت س برگش
ــان و مربيان باسابقه استان  گودرزي از زحمتكش
ــياري از  ــادي بر گردن من و بس ــت و حق زي اس
ــئوالن  ــي كه با مس ــا صحبت هاي ــا دارد. ب بچه ه
ــده است و به ياري  ــته همه چيز حل ش تيم داش
ــد و به  ــد وي دوباره به ما ملحق خواهد ش خداون

تيم كمك خواهد كرد.
وي در پاسخ به اين سوال كه به دوبنده تيم ملي 
فكر مي كند، گفت: هر كشتي گيري دوست دارد كه 
ــورش به روي تشك برود و  با پيراهن تيم ملي كش
ــم را انجام خواهم داد تا با حفظ  من نيز تمام تالش
ــتي هاي خوب نظر  روند پيروزي هايم و گرفتن كش
ــرمربي تيم ملي را براي دعوت شدن به تيم  ملي  س
جلب كنم و با ياري خداوند به اين مهم دست پيدا 

خواهم كرد.

در كالس مربيگري اسكيت
23 نفر به مربيان استان اضافه شد

ــكيت استان اقدام به برگزاري كالس مربيگري اسكيت در  همدان پيام: هيأت اس
ــته به جرگه  بخش پايه نمود كه در پايان اين دوره 23 نفر از عالقه مندان به اين رش

مربيان پيوستند.
در اين دوره 25 نفر از عالقه مندان به مربيگري در دو بخش آقايان و بانوان حضور 
داشتند كه زير نظر ابوالفضل مجيدي سرمربي تيم ملي اسكيت سرعت و خانم نژاد 

ابراهيمي از مدرسان فدراسيون با نكات مربيگري و آموزشي اين رشته آشنا شدند.
گفتني است كه در پايان دوره به 23 نفري كه در آزمون نهايي موفق به اخذ نمره 

كافي شدند مدرك مربيگري پايه اهدا شد.

فردوسي همدان در زيرگروه ليگ واليبال كشور
همدان پيام: تيم واليبال مردان استان با قرعه كشي مسابقات زيرگروه دسته اول، 
حريفان خود را شناخت. مسابقات واليبال زيرگروه كشور با حضور 13 تيم در 3 گروه 
ــتان در اين رقابت ها در گروه  ــد كه تيم فردوسي همدان، نماينده اس ــي ش قرعه كش
ــي با تيم هاي شهرداري كرمانشاه، سيمان خوي و كردستان  اول قرار گرفت. فردوس

هم گروه شده است كه در هفته اول 16 دي ماه ميزبان سيمان خوي خواهد بود.
ــابقات زيرگروه واليبال به صورت رفت و برگشت برگزار  شايان ذكر است كه مس
مي شود كه از هر گروه دو تيم به دور نهايي صعود خواهند كرد كه در نهايت از 6 تيم 

نهايي دو تيم راهي ليگ دسته اول كشور خواهد شد.

كارگاه آموزش مربيگري و داوري هندبال در مالير
ــي خود اقدام به  ــتان در ادامه فعاليت هاي آموزش همدان پيام: هيأت هندبال اس

برگزاري كارگاه آموزشي مربيگري و داوري نموده است.
اين كارگاه آموزشي با حضور 30 نفر از مربيان و دبيران آموزش و پرورش استان 

در چندين دوره برگزار مي شود.
ــد داوري و مربيگري  ــي دبيران با قوانين و اطالعات جدي ــن كارگاه آموزش در اي
ــم شكريان به ترتيب در بخش هاي مربيگري و  هندبال زير نظر بهروز ميرزايي و قاس

داوري آشنا مي شوند.
شايان ذكر است كه اين كارگاه دوره اول خود را كه يك روزه است فردا در مالير 

پشت سر خواهد گذاشت و دوره هاي بعدي در نهاوند و همدان برگزار خواهد شد.

همدان قهرمان سوم ليگ كشتي بسيج كشور شد
همدان پيام: مسابقات قهرماني ليگ بسيج كشور با عنوان سومي تيم بسيج سپاه 

انصارالحسين (ع) همدان به پايان رسيد.
ــومي، جام اخالق را نيز  ــب عنوان س ــيج همدان با كس در اين رقابت ها تيم بس

تصاحب كرد تا شيريني اين جام دوچندان شود.
در هفته پاياني ليگ كشتي بسيج كشور تيم كشتي بسيج سپاه انصارالحسين(ع) 
ــت دهد و سوم شد. تيم  ــيج تهران را 3-4 شكس ــد حريف خود بس همدان موفق ش

مازندران نيز 2-5 برابر لرستان پيروز شد و عنوان قهرماني را تصاحب كرد.
ــين(ع) در وزن هاي 55 كيلوگرم امين نوري، 66  ــپاه انصارالحس ــتي س تيم كش
كيلوگرم محسن صفري، 96 كيلوگرم مهدي ديني و 120 كيلوگرم مهدي گنبداني 
ــب كردند و 60 كيلوگرم محمدمهدي يعقوبي، 74  با غلبه بر حريفان پيروزي را كس
ــعيد حشمتي در مقابل تيم تهران نتوانستند  كيلوگرم علي غالمي و 84 كيلوگرم س

پيروز شوند.
شايان ذكر است، تيم كشتي سپاه انصارالحسين (ع) با مربيگري مجتبي توتوني و 
سرمربيگري مرتضي قاسمي توانست كاپ اخالق اين مسابقات را نيز از آن خود كند.

قضاوت فراهاني و الوندي در جام حذفي
ــروز رقابت هاي جام حذفي از مرحله يك چهارم پاياني با انجام دو  همدان پيام: ام
ديدار دنبال مي شود كه در يكي از اين ديدارها داوران استان قضاوت مي كنند. امروز 
در شهر ياسوج تيم شهرداري اين شهر ميزبان فوالد خوزستان است تا برنده اين بازي 

براي مصاف با استقالل تهران شناخته شود.
ــود كه دو داور همداني در اين  ــتان ياسوج انجام مي ش اين بازي امروز در شهرس
ــاوت اين بازي را به  ــيون فوتبال قض ــم خواهند زد. كميته داوران فدراس ــازي پرچ ب
محمود رفيعي سپرده است كه در امر قضاوت مصطفي فراهاني داور ماليري استان و 

مهدي الوندي داور بهار رفيعي را همراهى مي كنند.

بانوان فوتباليست همدانى در راه تيم ملى
همدان پيام: سه بانوى همدانى به اردوى انتخابى تيم ملى جوانان دعوت شدند.

اين اردو از امروز به مدت 4 روز در كمپ تيم هاى ملى برگزار مى شود.
زهرا بخشيان بهبود، مهسا قربانپور و الهه حسينى از همدان به همراه 28 نفر ديگر 

از استان هاى تهران، زنجان، اصفهان و گيالن در اين اردو حضور دارند.

در وزنه برداري جوانان ايران 
استان صاحب دو مدال برنز شد

ــابقات وزنه برداري قهرماني جوانان كشور كه در اروميه برگزار مي شود وزنه  مس
بردار جوان استان موفق به كسب دو مدال برنز در دسته 85 كيلو گرم شد.

ــر بردن وزنه146 كيلوگرمي پس از  داود پيهانى در حركت يك ضرب با باالي س
وزنه برداران اصفهان و البرز صاحب مدال برنز شد و در حركت دو ضرب با زدن وزنه 
ــد و در نهايت با مجموع 318 كيلو به مدال برنز مجموع  172 كيلوگرمي چهارم ش

دست يافت. گفتني است كه در اين وزن 24 وزنه بردار حضور داشتند.

سوپر ليگ كاراته
ــگاه هاى كشور فردا جمعه با انجام  ــوپر ليگ باش همدان پيام: رقابت هاى كاراته س

چند ديدار در سالن شهيد افراسيابى تهران پيگيرى خواهد شد.
در يكي از ديدارهاي اين هفته پاس همدان به مصاف فوالد مباركه سپاهان خواهد 
ــخت به مصاف دانشگاه آزاد و  ــپس مناطق نفت خيز جنوب در دو بازى س رفت و س

فوالد سپاهان مى رود. 
فوالد به مصاف نفت مى رود. در ديگر ديدار برق هرمزگان با سپاهان نوين مسابقه 

مي دهد و لبنيات ارژن فارس و شهردارى بندرعباس به ديدار هم مي روند.

كشتي گير روسي تله كابين: ايران هيجان انگيزترين ليگ را دارد
همدان پيام: كشتي گير روسي عضو تيم تله كابين گنجنامه همدان گفت: كشور ايران هيجان انگيزترين ليگ دنيا را در رشته 
كشتي دارد. شاميل روساليخوف به ايرنا گفت: ليگ برتر ايران ميعادگاه بهترين كشتى گيران جهان است و اى كاش اين رقابت ها 
در عرصه جهانى هم برگزار مى شد. وى با ابراز عالقه به حضور در ايران گفت: خوشحالم كه با عضويت در تيم تله كابين گنجنامه 
همدان توانستم ضمن حضور در اين كشور تاريخى، حضور در جذاب ترين ليگ برتر كشتى را تجربه كنم. ساليخوف با بيان اينكه 
حمايت مالى از كشتى گيران بايد در تمام دنيا مد نظر باشد، گفت: از اينكه بخش خصوصى نظير تله كابين گنجنامه با حضور در 
اين مسابقات حمايت مالى مناسب از كشتى گيران داشته است، بايد توجه خاصى به اينگونه سرمايه داران داشت تا همچنان در 
اين راستا حضور فعال داشته باشند. وى گفت: كشور روسيه اين توان را همچون ايران در برگزارى ليگ ندارد و اشتياق ايرانيان 

در برگزارى مسابقات ليگ برتر باالست و كشتى گيران روسيه نيز تمايل به حضور در اين مسابقات دارند.

قايقرانان استان در اردوى تيم ملى 
همدان پيام: اولين مرحله اردوى آماده سازى تيم ملى آب هاى آرام بانوان با حضور 19 قايقران آغاز شد. پس از برگزارى تست 
انتخابى تيم ملى آب هاى آرام 19 قايقران كه در مجموع 3 دور مسابقات موفق شدند بهترين ركوردها را به ثبت رسانند به اردوى 
تيم ملى دعوت شدند تا خود را براى حضور در المپيك 2012 لندن و 2016 برزيل آماده كنند. در ميان دعوت شده ها دو بانوي 
قايقران همداني به نام هاي نرگس خدابنده لويي و آرزو حكيمي حضور دارند. اولين مرحله اردوى تيم ملى آب هاى آرام از 21 
آذرماه آغاز شد و تا 12 دى ماه نيز ادامه خواهد داشت. نرگس خدابنده لو، آرزو حكيمى از همدان، هديه كاظمى از هرمزگان، 
نجمه سجادى، انسيه رهرو، رقيه رهرو و بهناز عبدى پور از گيالن، هيوا افضلى، ناديا تاالنك و آزاده محمدى از كرمانشاه، بهنوش 
اكابرى، فاطمه خيرخواه از تهران در رده سنى بزرگساالن و سارا حنيفه زاده، مهسا آذرى، آناهيتا آقاخان و مائده طهماسبى از 

تهران، هستى قپانپور از كرمانشاه، مينا عبداللهى از هرمزگان قايقرانان دعوت شده به تيم ملى مى باشند.

همدان قهرمان تنيس روى ميز دانشگاه آزاد 
همدان پيام: دانشگاه آزاد اسالمى همدان قهرمان مسابقات تنيس روى ميز دانشجويان پسر منطقه پنج دانشگاه آزاد اسالمى 
ــد. مسابقات تنيس روى ميز دانشجويان پسر منطقه پنج دانشگاه آزاد اسالمى با حضور 14 تيم از واحدها و مراكز  ــور ش كش
دانشگاهى منطقه پنج دانشگاه آزاد اسالمى برگزار شد. بر اساس اين گزارش، تيم تنيس روى ميز پسران دانشگاه آزاد اسالمى 
همدان در پايان مسابقات تيمى و بعد از 25 بازى بر سكوى قهرمانى ايستاد. تيم نراق نيز بر سكوى نايب قهرمانى جاى گرفت و 
تيم هاى اراك و خرم آباد نيز به طور مشترك مقام سومى اين دوره از مسابقات را كسب كردند. در بخش انفرادى نيز دانشجويان 
دانشگاه آزاد اسالمى همدان موفق بودند و در اين بخش كه با حضور 64 ورزشكار به صورت تك حذفى برگزار شد عادل ركن 
شريفى از همدان مدال طال را بر گردن آويخت. در اين دور اعضاى تيم همدان را عادل ركن شريفى، سجاد يعقوبى، حميد 

كمال آبادى و امين قويمى به عنوان بازيكن و حسين ترابى به عنوان سرپرست و مربى تشكيل دادند. 

همدان پيام: دور برگشت رقابت هاي ليگ دسته 
ــگاه هاي كشور جام آزادگان امروز با انجام  سوم باش
ــهرهاي بانه، دهلران، اراك، رباط كريم  5 بازي در ش
ــاس ترين بازي  ــود كه در حس و صحنه آغاز مي ش
ــام در اراك به  ــراي گرفتن انتق ــزات بهار ب ذوب فل

مصاف مهر اين شهر مي رود. 
ــت در همدان با يك گل  ــا كه در دور رف ذوبي ه
ــازي را به مهر واگذار كردند در اين بازي به دنبال  ب
ــت  ــتند. ذوبي ها هم مي خواهند شكس ــام هس انتق
ــد و با غلبه بر مهر بر روند  ــت را جبران كنن دور رف

صدرنشيني خود ادامه دهند.
نماينده استان در ليگ 3 كه دور رفت را با اقتدار 
ــد را در دور  ــت تا اين رون ــپري كرد در صدد اس س
ــت نيز دنبال كند و اگر مسائل حاشيه اي بر  برگش
اين تيم حاكم نشود اين مجموعه توانايي صعود به 

ليگ 2 را دارد.
ــده از  ــم موفق ش ــرمربي تي ــي ضميري س عل
ــان، تيمي قدر و مدعي بسازد  بازيكنان بي نام و نش

و علي رغم مشكالت مالي در صدر جدول يكه تازي 
كند اما خبرهاي دريافتي از اردوي اين تيم حكايت 
ــر دل به تمرين  ــان كمت ــي دارد و بازيكن از بي پول

مي دهند.
ــم محمد زارعي تالش زيادي  مديرعامل اين تي
ــي را حل كند اما بضاعت وي  ــكالت مال دارد تا مش
نيز كم است و اين وظيفه مسئوالن رده باالي استان 
است تا به نحو شايسته اي از اين تيم حمايت كنند 
و اجازه ندهند مشكالت حاشيه اي چون موريانه به 

جان اين تيم بيفتد و آن را از درون بپوساند.
ذوب حاال به هماهنگي الزم دست يافته و رفته 
رفته اين هماهنگي بيشتر و بيشتر مي شود. اين تيم 
در طول فصل ضعف هايي نيز داشت كه با توجه به 
نزديكي زمان نقل و انتقاالت نيم فصل بهتر است تا 

اين ضعف ها را بپوشاند؛ البته گفته مي شود بودجه 
مورد نياز براي جذب بازيكن وجود ندارد و اين تيم 
ناچار است با همان داشته هاي نيم فصل اول بسازد.

ــت در يك بازي ضعيف  ذوب فلزات در بازي رف
ــد و حال بازيكنان بهار در  با يك گل مغلوب مهر ش
بازي امروز مي خواهند اين شكست را جبران كنند 
ــازي خود در صدر  ــر مهر اراك به يكه ت ــا غلبه ب و ب

جدول ادامه دهند.
ــر ديدارهاي اين هفته و در دهلران فجر  در ديگ
ــهر ميزبان دارتاك لرستان است. دو تيم در  اين ش
نيمه دوم از مدعيان به شمار مي روند و اين بازي در 
سرنوشت دو تيم تأثير بسزايي دارد. شهرداري بانه 

پذيراي تيم ضعيف دارايي اراك است.
در رباط كريم گلچين اين شهر از تيم پرسپوليس 

دره شهر پذيرايي مي كند و دو تيم همنام شهرداري 
در ورزشگاه آزادى صحنه به ميدان مي روند. در اين 
بازي شهرداري صحنه ميزبان همنام بروجردي خود 

است.
ــيون  ــه دليل انصراف تيم هاي جوانرود، فدراس ب
ــت بازي هاي اين تيم مقابل حريفان  در دور برگش
را اعالم نكرده و حريفان اين تيم استراحت خواهند 
داشت. هماي جوانرود به دليل مشكالت مالي كنار 
ــن تيم لحاظ  ــازات نيم فصل اول اي ــيد اما امتي كش
ــاعت 14 در  ــود. رقابت هاي ليگ 3 امروز س مي ش
ورزشگاه هاي مختلف انجام مي شود. در حال حاضر 
تيم ذوب فلزات با 22 امتياز صدرنشين است و تيم 
شهرداري بروجرد با 3 امتياز كمتر و 19 امتياز دوم 

است. 
ــقوط  ــدول نيز هماى جوانرود س در انتهاي ج
كرده و تيم هاي ميناشي، شهرداري صحنه، دارايي 
اراك و پرسپوليس دره شهر نيز براي فرار از منطقه 

خطر تالش مي كنند.

آغاز دور برگشت ليگ 3

ذوب فلزات به دنبال انتقام از مهر اراك

ــگ برتر  ــال لي ــابقات فوتب ــام: مس همدان پي
ــتان به هفته هاي پاياني خود نزديك مي شود  اس
ــدول رده بندي به  ــيت در باال و پايين ج و حساس
ــيده است كه اين به جذابيت بازي ها  اوج خود رس

خواهد افزود.
ــروز و فردا با  ــتمين هفته از ليگ برتر ام بيس
انجام پنج ديدار دنبال خواهد شد كه جابجايي در 

صدر جدول مي تواند مهمترين اتفاق باشد.
ــود،  ــه امروز انجام مي ش ــداري ك ــا دي در تنه
ــپيده نهاوند تيم دوم جدول رده بندي  احسان س
ــدارس خواهد  ــازي م ــختي مقابل نوس ديدار س
داشت. اين بازي كه در ورزشگاه عليمراديان انجام 
ــپيده را براي يك  ــود از يك سو احسان س مي ش
ــده صدرنشين ليگ خواهد كرد و از  روز هم كه ش
سوى ديگر نوسازي مدارس با كسب حداقل امتياز 
از اين ديدار مي تواند بقاي خود را در ليگ برتر تا 

حدودي مسجل كند.
ــاس ترين ديدار هفته بيستم فردا مهر  در حس
ــت صدرنشين ليگ است در  همدان كه هفته هاس
ــدان خواهد رفت. مهر  ــن تختي نهاوند به مي زمي

ــته سوم كشور  براي قهرماني و صعود به ليگ دس
ــازي ندارد و  ــتباهي در اين ب جايي هيچگونه اش
ــروزي در اين  ــر تختي نهاوند با پي در طرف ديگ
ــهري خود  ديدار مي تواند صدر جدول را به همش
احسان سپيده هديه كند و خود را به عنوان مدعي 

يكي از جايگاه هاي اول تا سوم معرفي نمايد.
ــم هفته، خانه  ــي ديگر از بازي هاي مه در يك
ــرار دارد و  ــوم ق ــه در مكان س ــان مالير ك جوان
هفته هاي خوبي را سپري كرده است براي تثبيت 
ــدت خواهد بود.  ــراي تاالر وح ــگاه خود پذي جاي

تاالري ها كه تا اين هفته از دور برگشت شكستي 
را تجربه نكرده اند با پيروزي در اين ديدار خود را تا 
رده سوم باال خواهند كشيد و با توجه به اينكه يك 
ــبت به ديگر تيم ها كمتر دارد خود را  بازي نيز نس
به عنوان يكي از مدعيان معرفي خواهد كرد. اين 

بازي در ورزشگاه تختي مالير انجام خواهد شد.
ــهيد اميني همدان ديگر  ــهرداري رزن و ش ش
ديدار اين هفته را انجام مي دهند. شهرداري براي 
ــود در ميانه هاي جدول به  ــا و تثبيت مكان خ بق
ــت  ــب پيروزي از اين ديدار خانگي اس دنبال كس
ــهيد اميني بي انگيزه كه شانسي براي كسب  و ش
ــيدن خود تا رده  مقام ندارد فقط به دنبال باال كش
چهارم خواهد بود. ورزشگاه سرداران رزن ميزبان 

اين ديدار خواهد بود.
پنجمين ديدار هفته مصاف ذوالفقار تويسركان 
ــدار با  ــه اين دي ــد بود ك ــر خواه ــدت مالي و وح

كناره گيري تيم تويسركاني برگزار نخواهد شد.
شايان ذكر است كه در اين هفته تيم شيرودي 
ــي بازي ها رأس  ــتراحت دارد و تمام ــن اس اللجي

ساعت 14 انجام خواهد شد.

اوج حساسيت در هفته بيستم ليگ برتر استان 
مهر همدان به دنبال تثبيت صدرنشينى 

اول دي نقل و انتقال ليگ 3
ــيون فوتبال زمان نقل و  همدان پيام: فدراس
ــاغل در ليگ 3 را اعالم كرد.  انتقال بازيكنان ش
ــال، تيم هاي ليگ  ــيون فوتب بنا بر اعالم فدراس
ــوم از اول تا 15 دي ماه فرصت دارند  ــته س دس
كه نسبت به جابجايي بازيكن و جذب آن اقدام 
نمايند. تيم هاي ليگ دسته سوم تنها مي توانند 
يك بازيكن را از فهرست خارج كنند و به شرط 
داشتن جاي خالي مي توانند نسبت به پر كردن 

ليست خود اقدام نمايند.

همدان در مسابقات اتومبيلرانى 
ــابقات  مس دوره  ــن  پنجمي ــام:  همدان پي
اتومبيلرانى كشور با حضور بيش از 30 راننده از 
استان هاى تهران، البرز، همدان، اصفهان، گلستان، 
ــان رضوى، در پيست اتومبيلرانى  قزوين و خراس
ــاى پرايد  ــران در كالس ه ــه آزادى ته مجموع
استاندارد، پژو 206، پژو 206 (1400 سى سى)، 
پژو 206 (1600 سى سى)، 1400 جى تى، 1600 
جى تى و كالس آزاد برگزار خواهد شد. در پايان 
ــدگان برتر هر كالس با اهداى  اين رقابت از رانن
ــام قهرمانى تقدير به عمل خواهد آمد  حكم و ج

و قهرمان سال اين پيكارها معرفى خواهد شد.
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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 ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه (8281577 - 0811)
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eshterak@hamedanpayam.com سرويس اشتراك............
litohoma@yahoo.com..............................................چاپخانه پيام رسانه
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حكمت
مالك خوبي و بدي امتحان كردن است

بوعلى سينا

 farhang@hamedanpayam.com

خواندنىخواندنى

حضور جهانىحضور جهانى

سينما و تئاترسينما و تئاتر

ايرانايران

خبر

نكته

جهان

صدا و سيما

هفته پژوهش..!!!
طرح: سعيد صادقى كاريكاتوركاريكاتور

 سينما
قدس: 

سالن شماره يك: سعادت آباد
سالن شماره دو: راه آبى ابريشم
كانون پرورش فكرى: شيش و بش

بهمن مالير: يه حبه قند
انديشه نهاوند: تعطيل

آزادى تويسركان: شيش و بش
 تئاتر

تاالر فجر: ---
مجتمع شهيد آوينى: ---

فراخوان دوازدهمين دوساالنه ملي عكس ايران
ــدون حضور و  ــاالنه ملي عكس ايران ب ــوان دوازدهمين دوس ــدان پيام: فراخ هم

همكاري انجمن عكاسان ايران منتشر شد.
ــالمي و  ــاد اس ــمي معاونت امور هنري وزارت فرهنگ و ارش ــز هنرهاي تجس مرك
مؤسسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر با همكاري اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
ــتان يزد، دوازدهمين دوساالنه ملي عكس ايران را ارديبهشت سال 91 همزمان در  اس

شهرهاي تهران و يزد برگزار مي كند.
ــاالنه به رياست محمود شالويي  ــنا، شوراي سياستگذاري اين دوس به گزارش ايس
ــيدعباس ميرهاشمي، افشين شاهرودي،  ــماعيل عباسي، س را هنرمنداني همچون اس
ــي و عبدالرحيم  ــعود زنده روح كرمان ــليماني، مس ــا كريمي صارمي، فرهاد س عليرض

سياهكارزاده تشكيل داده اند. همچنين دبير دوساالنه اسماعيل عباسي است.
ــتند و عكاسي نوآورانه  ــاالنه در دو بخش عكاسي مس ــاس اين فراخوان دوس بر اس
ــادر داوودي، فرهاد  ــتند را ن ــي مس ــود كه هيأت داوران در بخش عكاس برگزار مي ش

سليماني، جاسم غضبان پور، محمد غفوري و مجيد ناگهي تشكيل داده اند.
ــهريار توكلي، افشين شاهرودي، كيارنگ عاليي،  ــي نوآورانه نيز ش در بخش عكاس

رومين محتشم و مهدي مقيم نژاد آثار را داوري خواهند كرد.
مهلت ارسال آثار به پايگاه اينترنتي دوساالنه ملي عكس ايران تا ساعت 8 صبح روز 
دوشنبهـ  8 اسفند ماهـ  است و داوري آثار در تاريخ هاي 10،11 و 12 اسفندماه انجام 

و نتايج 15 اسفندماه اعالم مي شود.

انتشار «تفسير موضوعي قرآن» به انگليسي و عربي
ــي به زبان هاي  ــي قرآن» تأليف احمد مخمل ــير موضوع همدان پيام: كتاب «تفس
ــي و عربي منتشر شد. احمد مخملي كتاب «تفسير موضوعي قرآن» را در پنج  انگليس
فصل اساس دين اسالم، راه هاي خوب و بد براي رستگار شدن، اسامي و صفات خداوند 

در قرآن كريم، صفات نيكوكاران و صفات گمراهان و بدكاران تنظيم كرده است.
ــروع دين مانند نماز، روزه، جهاد و حج و  ــن فصل اول اين اثر به اصول و ف همچني
ــي و اقتصادي اختصاص پيدا  ــل دوم آن به آيات مرتبط با روابط اجتماعي، سياس فص
ــوم كتاب «تفسير موضوعي  ــنا، احمد مخملي در فصل س ــت. به گزارش ايس كرده اس

قرآن» حدود 250 عدد از صفات و اسامي خداوند را معرفي و تنظيم كرده است.
ــي و  ــرآن» در قطع رقعي و 430 صفحه به زبان هاي انگليس ــير موضوعي ق «تفس
عربي توسط مؤسسه فرهنگي، هنري و انتشارات بين المللي الهدي منتشر شده است.

داستان وصيت لقمان 
لقمان حكيم در توصيه به فرزندش گفت: فرزندم ! دل بسته به رضاى مردم و مدح 
و ذم آنان مباش؛ زيرا هر قدر انسان در راه تحصيل آن بكوشد به هدف نمى رسد و هرگز 
نمى تواند رضايت همه را به دست آورد. فرزند به لقمان گفت: معناى كالم شما چيست؟ 

دوست دارم براى آن مثال يا عمل و يا گفتارى را به من نشان دهى.
لقمان از فرزندش خواست با هم بيرون بروند بدين منظور از منزل همراه درازگوشى 
خارج شدند. پدر سوار شد و پسر پياده دنبالش به راه افتاد. در مسير با عده اى برخورد 
ــوار شده و بچه خويش  نمودند. بين خود گفتند: اين مرد كم عاطفه را ببين كه خود س
را پياده از پى خود مى برد. چه روش زشتى است ! لقمان به فرزند گفت: سخن اينان را 

شنيدى. سوار بودن من و پياده بودن تو را بد دانستند؟
حكايت عاميانه

«شور شيرين» در هفت قسمت براى سال 92 آماده مى شود
همدان پيام: مجموعه هفت قسمتى «شور شيرين» به كارگردانى جواد اردكانى و تهيه كنندگى ابراهيم 

اصغرى براى پخش از شبكه يك سيما در سال 92 آماده نمايش خواهد شد.
ــيما صورت گرفته است تا بخش هايى كه  ــبكه اول س ابراهيم اصغرى تهيه كننده گفت: توافقاتى با ش
نياز هست به فيلم سينمايى «شور شيرين» اضافه شود فيلمبردارى شده و به صورت يك مجموعه هفت 

قسمتى به همين نام براى پخش در هفته دفاع مقدس سال 92 آماده نمايش گردد.
وى در ادامه به بخش هايى كه نياز است به فيلم سينمايى اضافه گردد، گفت: حدود 10 يا 15 درصد 
تصوير براى اضافه شدن به فيلم نياز است كه اين بخش ها را سال آينده فيلمبردارى و مجموعه را آماده 

خواهيم كرد.
اصغرى در افزود: امسال و سال آينده را براى آماده شدن و اكران فيلم سينمايى قرار داديم كه پس 

از اكران فيلم، آن را به صورت مجموعه آماده و در اختيار رسانه ملى قرار خواهيم داد.
به گزارش روابط عمومى سازمان صدا و سيما، فيلم سينمايى «شور شيرين» كه مقاطعى از زندگى 
شهيد كاوه، يكى از فرماندهان كردستان را به تصوير مى كشد، در كردستان، مشهد و تهران فيلمبردارى 
ــده است. جواد اردكانى فيلمنامه  «شور شيرين» را براساس تحقيقات گسترده اى از يكى از هم رزمان  ش

شهيد كاوه و بسيارى از سرداران وقت نوشته است.
رضا رويگرى، ماه چهره خليلى، حميد عمارلو، شبنم قلى خانى، پرديس افكارى، على كشورى، مهرداد 
شيرعلى، مجتبى ودودى، منوچهر اميريان، مرضيه شاملو، ياسر حمزه و كميل سهيلى از بازيگران «شور 

شيرين» هستند.

نيكالس كيج با سري جديد «روح موتورسوار 2» 
در راه سينماهاي جهان

ــد. پروژه  ــينماهاي جهان ش ــوار 2» آماده اكران در س ــكالس كيج با «روح موتورس ــام: ني همدان پي
ــد از 17 فوريه (28 بهمن) به اكران گسترده بين المللي خود  ــوار 2» آماده ش ــينمايي «روح موتورس س
برسد. كلمبيا پيكچرز اعالم كرد، «روح موتورسوار  2» با عنوان فرعي «روح انتقام» در مرحله پاياني پس 
از توليد قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاري هنر، چندي پيش «كريستوفر لمبرت» بازيگر آثاري چون 

«مرد كوهستان» نيز به پروژه سينمايي «روح موتورسوار 2» پيوست.
بنا بر اعالم ديجيتال اسپاي، اين كمپاني فيلمسازي معتبر پيشتر گفته بود: حضور «نيكالس كيج» و 

«اوا مندز» در سري دوم فيلم اكشن و تريلر «روح موتورسوار2» قطعي شده است.
نسخه اصلي «روح موتورسوار2» محصول  2007 ميالدي، شركت فيلمسازي «كلمبيا پيكچرز» است. 
ــوار  2» را بر عهده گرفته   ــارك نولدين و برايان تيلور كار نگارش فيلمنامه و كارگرداني «روح موتورس م
بودند. در اين روايت «جاني بليز»، يك موتور سوار حرفه اي مسابقات ركوردشكني و پرواز از روي موانع 
ــوار در كتاب هاي كميك خلق شده و پيشينه آن به  ــخصيت روح موتورس ــت. بنا بر اين گزارش، ش اس
سال هاي دور برمي گردد. اين روح سوار نوعي شخصيت بوده كه داراي سري به شكل اسكلت است كه از 
آن آتش فوران مي كند و يك زنجير به دور كمر خود بسته است و سوار بر يك موتورسيكلت كه سراسر 
ــهر مي گردد. پروژه سينمايي روح موتورسوار؛ روح انتقام در كشورهاي روماني و  آن را آتش گرفته در ش
ــت. «نيكالس كيج» با نام «نيكوالس كيم كوپوال» در آمريكا به دنيا آمده  تركيه مقابل دوربين  رفته اس
ــور ادبيات و مادرش «جوي فوگلزانگ» آلماني طراح رقص و  ــت. پدرش «آوگوست كوپوال»، پروفس اس

عمويش «فرانسيس فورد كاپوال» كارگردان سه گانه  «پدر خوانده» است.

همدان سومين ميزبان نمايشگاه عكس خانه هاى روستايى ايران
ــگاه عكس  ــت ميزبان نمايش ــتان هاى فارس و اصفهان توانس ــتان همدان پس از اس همدان پيام: اس
خانه هاى روستايى ايران باشد و اين نمايشگاه را در سه شهرستان اسدآباد، كبودراهنگ و بهار برگزار كرد 

و در نظر دارد در ديگر شهرستان هاى استان نيز اين نمايشگاه را برگزار كند.  
اين نمايشگاه كه در سراسر كشور برگزار خواهد شد، روابط عمومى بنياد مسكن استان همدان هدف 
ــتايى و نوع آداب و رسوم اجتماعى حاكم بر  ــنايى مردم با خانه هاى روس ــگاه را آش از برپايى اين نمايش

روستاها و معرفى روستاهاى كشور عنوان كرده است.
در اين نمايشگاه 165 قطعه عكس كه توسط عكاسان حرفه اى گرفته شده در معرض ديد عموم قرار 
ــتاهاى مختلف ايران قصد  ــگاه براى آنانى كه در امور فرهنگى، هنرى و معمارى روس گرفت. اين نمايش

تحقيق و پژوهش را دارند فرصت بسيار مناسبى بود.

مميزى ها انگيزه اى براى ترجمه باقى نگذاشته است
همدان پيام: مژده دقيقى گفت: مجموعه شرايط حاكم بر انتشار يك ترجمه در كشور به ويژه اصالحات 

فراوانى كه بر آثار وارد مى شود، مرا نسبت به ترجمه بى انگيزه كرده است.
مژده دقيقى در گفتگو با مهر، با اشاره به اينكه در يكى دو سال اخير به عنوان يك مترجم كمتر انگيزه اى 
براى ترجمه آثار ادبى در وى باقى  مانده است، گفت: معموال كمتر پيش مى آيد كه به عنوان يك مترجم 
روى يك نويسنده متمركز شوم. براى ترجمه به نظرم صحيح تر آن است كه دست به انتخاب يك نويسنده 
زد، اما با اين حال خودم وقتى مى بينم كه براى انتشار يك اثر بعد از ترجمه آن بايد تن به اصالح يا حذف 

بخش زيادى از آن بدهم، ديگر انگيزه اى براى اين انتخاب ها در خودم نمى بينم.
ــبقت  ــنده در ايران خيلى ها از هم س وى ادامه داد: گاهى مى بينيم كه مثال براى ترجمه آثار يك نويس
ــنده ممكن است ارزش ترجمه نداشته باشد و از  ــت كه هر اثرى از يك نويس مى گيرند، اما واقعيت اين اس
طرف ديگر به نظرم آنقدر اثر خوب ترجمه نشده روى زمين مانده است كه حيف است فقط بخواهيم روى 

چند نويسنده خاص متمركز شويم.
مترجم مجموعه داستان «يك ميهمانى يك رقص» گفت: مجموعه شرايط حاكم بر وضعيت ترجمه مرا 
هم به اين سمت سوق داد كه از ترجمه به سمت ديگر فعاليت هاى انجام نشده ام تمركز كنم. البته نه اينكه 

ترجمه نمى كنم، ولى تمركزم را روى موضوعاتى ديگرى گذاشتم.

انتشار "نغمه هاى ارغوانى" از همدان
همدان پيام: كتاب «نغمه هاى ارغوانى» مجموعه شعرهاى رسول باقرى (شباويز) توسط انتشارات اميركبير منتشر شد. مجموعه 
نغمه هاى ارغوانى به طور كلى درباره موضوع اهل بيت(ع) و دفاع مقدس سروده شده است. در موضوع اهل بيت(ع) به طور خاص 

به زبان حال حضرت زينب(س) بيشتر توجه شده است.
ــعار اين مجموعه ملهم از رشادت ها و شهامت ها و ايثارگرى هاى  ــارات اميركبير، در موضوع دفاع مقدس نيز اش به گزارش انتش

رزمنده هاست كه رنگ و لعابى حماسى از 8 سال دفاع مقدس دارند.
شاعر اين كتاب رسول باقرى متولد سال 1346 استان همدان است و اشعار اين كتاب را در دهه 70 سروده است. در مجموع 

27 شعر در اين كتاب گردهم آمده اند كه در قالب هاى غزل، مثنوى و رباعى سروده شده اند.
انتشارات اميركبير كتاب «نغمه هاى ارغوانى» را در قطع جيبى و 63 صفحه با قيمت 800 تومان منتشر كرده است.

برگزارى دوره تربيت مدرس قرآن در همدان
ــتان و با هدف تكميل كادر تخصصى به زودى در  ــتادان دارالقرآن الكريم اس همدان پيام: دوره تربيت مدرس قرآن كريم با حضور اس

استان همدان برگزار مى شود.
مسئول كانون قرآن اداره تبليغات اسالمى مالير اظهار كرد: دوره تربيت مدرس قرآن كريم با حضور استادان دارالقرآن الكريم استان و 

با هدف تكميل كادر تخصصى به منظور تدريس در دوره تربيت معلم قرآن در استان همدان برگزار مى شود.
ــركت كنندگان در اين دوره داشتن مدرك تحصيلى  ــرايط ش ــالمى، ايرج يارمحمدى گفت: از ش به گزارش روابط عمومى تبليغات اس
ــتن گواهينامه تربيت معلم روخوانى و روانخوانى قرآن كريم با معدل 17 به  ــطح 4 يا آزمون مربوط و داش ــانس، گواهينامه قرائت س ليس
باالست. يارمحمدى خاطرنشان كرد: از شهرستان مالير 12 نفر از مربيان مجرب و توانمند براى شركت در دوره به دارالقرآن استان همدان 

معرفى شدند.

ــى  قرآن ــاى  قصه ه ــون  مضم ــام:  همدان پي
پيشگيرى از آسيب و مبتال نشدن به سرنوشت 
ــين بوده است و در واقع قصص قرآنى  اقوام پيش
ــتگان و آيندگان  ــت گذش ــك تابلو از سرنوش ي

است.
ــر، در  ــوم قرآنى مالي ــكده عل ــس دانش رئي
ــاره اهميت پژوهش هاى  ــو با ايكنا، درب گفت و گ
دينى گفت: قرآن و اسالم به پژوهش و كار توأم 

با تحقيق اهميت فراوانى داده است.
حجت االسالم محمداكبرى گفت: در روايات 
و احاديثى كه از ائمه و پيامبر نقل شده است به 
ــخنان ديگران را  اهميت كار پژوهش و اينكه س
با تحقيق و پژوهش تأييد يا تكذيب كرد بسيار 

سفارش شده است.
ــيب ها و خألهاى موجود  ــان كرد: آس وى بي
ــان  ــش و منش انس ــش در بين ــوزه پژوه در ح

خودنمايى مى كند.
ــى گفت:  ــاى بينش ــاره به خأله ــا اش وى ب
ــى و روانى  ــادر همه امراض روح ــتى م هوا پرس
است، هواى نفس كه انسان به آن دچار مى شود 
ــان حكم ولى خدا و كتاب خدا را  و با اينكه انس
ــت اما امر رسوالن الهى و امامان را  شناخته اس

زير پا مى گذارد.
ــانى كه در امر پژوهش  وى با بيان اينكه كس
ــش را به  ــالت پژوه ــت مى كنند بايد رس فعالي
ــزود: از جمله خألهاى  ــتى ابالغ كنند، اف درس
ــتى و تعلق به  ــز دنيا طلبى، پول پرس ــى ني منش
ــول تاريخ جاعالن  ــت؛ در ط زرق و برق دنياس
ــول گرفتن از  ــيارى بوده اند كه با پ ــث بس حدي
ــت مى كردند يا  بزرگان حديث هاى جعلى درس
ــاى ديگران را به نام خود نگارش  تاليف كتاب ه

مى كردند.
شيطان  ــه هاى  وسوس اكبرى  حجت االسالم 
ــت:  ــد و گف ــش خوان ــاى من ــر خأله را از ديگ
وسوسه هاى شيطان باعث انحرافات فكرى و كج 
ــيارى از دانشمندان و عالمان در طول  رفتن بس
تاريخ بوده است به طورى كه وسوسه فكر، جان 

و روح انسان را به اسارت شيطان در مى آورد.
ــرد: تحقيق و پژوهش در امور  وى تصريح ك
ــت و  ــائل مربوط به آن داراى قداس دينى و مس

حرمت است.
رئيس دانشكده علوم قرآنى مالير اظهار كرد: 
علوم پايه و علوم انسانى به جهت خدمت رسانى 
ــى تكامل و تربيت  ــم و روح آدمى و ترق به جس
پرورش گوهر جان آدمى داراى قداست است و 

بايد به آن احترام گذاشت.
ــفانه در حوزه  ــرد: متاس ــان ك وى خاطر نش
ــالم و  ــت اس ــده اس پژوهش هاى دينى ظلم ش
ــتمر و مستدل  معارف ناب الهى بايد به طور مس
ــان و بشر ارائه شود چون غذاى درونى و  به انس
ــر است و طبيعتا انسان از نظر  روحى فطرت بش

روحى و عقلى و فطرى بهتر از اين مى شود.
ــكده علوم قرآنى مالير در ادامه  رئيس دانش
ــالم  ــش آن طور كه اس ــر كار پژوه ــزود: اگ اف
ــرد اثر بخش و نتيجه بخش  مى گويد صورت گي
ــد بود و وضعيت جامعه از لحاظ اعتقادى،  خواه

فرهنگى، اقتصادى و علمى بهتر مى شود.
ــريات و  ــدر كه به نش ــرد: آنق ــه ك وى اضاف
ــه اصل و  ــود ب ــاى متفرقه توجه مى ش كتاب ه
ــت توجه  ــه گنجينه الهى اس ــرآن ك ــق ق حقاي

نمى شود.
ــت بى توجهى به قصص و  ــان كرد: عل وى بي
ــتان هاى قرآنى جهل و نادانى مردم نسبت  داس
به آنهاست و اگر مردم آنها را به چشم سرگرمى 
ــعى كنند از مفاهيم آنها در زندگى  نبينند و س
ــراى تربيت و پرورش و  ــتفاده كنند و ب خود اس
ــتفاده كنند در زندگى خود  تعالى روح خود اس

موفق تر خواهند بود.
ــون قصه هاى  ــرد: مضم ــان ك وى خاطر نش
ــيب و مبتال نشدن به  ــگيرى از آس قرآنى پيش
ــت و در واقع  ــين بوده اس ــت اقوام پيش سرنوش
ــت گذشتگان  قصص قرآنى يك تابلو از سرنوش

و آيندگان است.
وى اضافه كرد: حقيقت قصه ها حكمت است 
ــت؛  و كار تحقيق و پژوهش كارى حكيمانه اس
ــان حكيم بدون دليل و سند حرفى بر  زيرا انس

زبان نمى راند و مطلبى بر قلم نمى نگارد.
ــى  وى در پايان بيان كرد: مومن واقعى كس
است كه تمام امور علمى را محققانه و مستدالنه 

و با برهان بپذيرد.

فردا آخرين مهلت 
ثبت نام در طرح نهضت 

ملى حفظ قرآن
همدان پيام: دانش آموزان و فرهنگيان استان 
تا فردا 25 آذر ماه سالجارى فرصت دارند تا در 

طرح نهضت ملى حفظ قرآن ثبت نام كنند.
ــتان همدان  مدير كل آموزش و پرورش اس
ــتان تا  بيان كرد: دانش آموزان و فرهنگيان اس
ــا مراجعه به  ــاه فرصت دارند ب ــردا 25 آذر م ف
www.Quran.medu. ــى  اينترنت ــامانه  س
ــرآن ثبت نام  ــرح نهضت ملى حفظ ق ir در ط

نمايند.
عباس حسنى محتشم گفت: طرح نهضت 
ــوزان و فرهنگيان  ــرآن دانش آم ــى حفظ ق مل
ــم رهبرى اجرا  ــتاى منويات مقام معظ در راس

مى شود.
ــان كرد: بر  ــزارش ايكنا، وى خاطرنش به گ
ــت آن وزارت  ــا پايان مهل ــاس اين طرح ت اس
ــور بايد 2  ــر كش ــوزش و پرورش در سراس آم
ــن دانش آموزان و  ــرآن از بي ــون حافظ ق ميلي

فرهنگيان را تحويل جامعه دهد.
ــژه اى در رابطه  ــزود: امروز فرصت وي وى اف
ــطح آموزش  ــى و دينى در س ــائل قرآن با مس
ــت و همه  ــده اس ــور ايجاد ش ــرورش كش و پ
ــتفاده  دانش آموزان و فرهنگيان  بايد بهره و اس

الزم را از آن ببرند.
ــم عنوان كرد: در اين رابطه  حسنى محتش
ــه اى،  ــان طرح همايش هاى مدرس پس از پاي
شهرستانى، منطقه اى، استانى و كشورى برگزار 
و از فعاالن و مسئوالن موفق آموزش و پرورش 
در اين رابطه به نحو شايسته تقدير خواهد شد.
ــتان همدان  مدير كل آموزش و پرورش اس
بيان كرد: كسانى كه بتوانند از نيم جزء تا تمام 
ــه  قرآن را حفظ نمايند از 25 هزار تومان تا س
ــفر حج عمره  ــون تومان به اضافه يك س ميلي

جايزه خواهند گرفت.
مديركل آموزش و پرورش استان از اولياى 
ــت  ــدارس خواس ــران م ــوزان و مدي دانش آم
ــام در اين طرح  ــراى ثبت ن ــوزان را ب دانش آم
ــب نمايند و از  ــويق و ترغي ــظ قرآن تش و حف
ــانى جامع و  ــت در اطالع رس ــانه ها خواس رس

مستمر نقش خود را ايفا نمايند.

قصص قرآنى تابلويى
از سرنوشت گذشتگان و آيندگان است

ــكنانه امام  همدان پيام: نداي مظلوميت و بت ش
ــخ موجب خروش مردم  ــي(ره) در طول تاري خمين
ــالمي شد كه امروز نهضت هاي  و نهضت بيداري اس

هدايت بخش را راهنمايي مي كند. 
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان همدان 
با بيان اين مطلب در همايش شعر بيداري اسالمي 
كه در مالير برگزار شد، افزود: انديشه هاي شعورمند 
ــواج فتنه باعث  ــتن ام ــري بعد از درهم شكس رهب

بيداري اسالمي شده است.
محمدحسين تركمن با بيان اينكه قدرت ايمان 
ــالي غرب را به  ــالمي ديوارهاي پوش در انقالب اس
ــت، گفت: همه توان و نيروي  ــته اس ــدت شكس ش
ــلطه در ايمان و  ــلمانان براي سركوب نظام س مس

رهبري خالصه مي شود.
ــران را رهاورد بزرگ  ــالمي اي تركمن انقالب اس
ــه هاي ناب امام خميني(ره) دانست و اظهار  انديش
ــه، قرن هاست كه سبب مقابله با  داشت: اين انديش
ظلم و جور و سلطه گري در جهان اسالم شده است.

ــه هاي امام از  ــن اضافه كرد: انديش وي همچني
ــت كه گذر زمان آن را هر  جنس وحي و عدالت اس

روز پررنگ  و معنادار جلوه مي دهد.
وي تالش رسانه هاي غربي عليه انقالب اسالمي 
ــانه ها نه تنها  ــت و گفت: اين رس ــه دانس را بي نتيج
نتوانستند افكار جامعه جهاني را عليه ايران تسخير 
كنند، بلكه عاملي مثبت براي ريشه يابي و كندوكاو 
ــالم و انقالب  ــتيابي به اس ــراي دس ــق مردم ب دقي

شده اند.
ــان اينكه  ــتان همدان با بي ــاد اس مديركل ارش
دشمن ديگر نمي تواند در مقابل انديشه سرخ علوي 
ــتد افزود: ايران و ايراني به خود مي بالد كه به  بايس
ــته زمينه ساز  عنوان پرچمدار امامت و واليت توانس

نهضت بيداري اسالمي شود.
ــالمي  ــح كرد: نهضت بيداري اس تركمن تصري
ــت كرده نهضت مهدويت با قدرت تمام مي تواند  ثاب

در جهان صادر شود و دنيا را تسخير كند.
ــالمي را محال  ــن نهضت اس ــري از اي وي جلوگي

عنوان كرد و گفت: فرعونيان زمان مي دانند كه بيداري 
و جنبش اسالمي تمام آرامش آنان را برهم زده و رمز 

موفقيت مسلمانان را در واليت رهبري مي دانند. 
ــش هنرمندان در  ــان در خصوص نق وي در پاي
ــدان در اين  ــه از زمان گفت: نقش هنرمن اين بره
زمان بارزتر از هميشه است چرا كه ترسيم زيبايي، 
ــهادت و مقاومت بر عهده هنرمندان است و هيچ  ش
نيرويي نمي تواند مانع از بيان اين افكار و احساسات 

گردد. 
ــعر استاني با  ــود همايش ش ــان مي ش خاطرنش
ــاعر از  ــا حضور 16 ش ــالمي ب ــوع بيداري اس موض
ــالن اداره فرهنگ و ارشاد  ــتان در س ــهرهاي اس ش
ــامخ  ــالمي مالير با هدف ارج نهادن به مقام ش اس

شهدا برگزار شد.
ــن همايش يك روزه كه با حضور مديركل  در اي
ــاد استان و جمعي از مسئوالن برگزار شد از دو  ارش
ــات دفاع مقدس  ــهيد كه در عرصه ادبي خانواده ش

فعاليت داشتند تجليل شد.

در همايش شعر بيدارى اسالمى مالير مطرح شد:

بيداري اسالمي نتيجه نداي 
بت شكنانه امام در طول تاريخ است

ــمنان در  ــا توجه به حركت دش ــام: ب همدان پي
راستاي ترويج و آموزش و جذب جوانان و نوجوانان 
به گروه ها و فرقه هاي انحرافي، اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمي كبودراهنگ به منظور روشنگري و معرفي 
ــذب فرهنگي  ــراب هاي ك ــن فرقه ها و س كامل اي
ــنايي با فرقه هاي انحرافي و  همايشي به عنوان آش

جنگ نرم برگزار نمود.
ــالمي ضمن  ــاد اس رئيس اداره فرهنگ و ارش
ــوزش مربيان  ــن همايش گفت: آم بيان هدف اي
ــاي  ــكاس آموزش ه انع ــتان و  ــي شهرس پرورش
ــوزان مقطع  ــه دانش آم ــش ب ــي در هماي دريافت
ــجويان كه  ــنايي دانش ــطه و همچنين آش متوس
ــيب پذير جامعه هستند  ــر تحصيلكرده و آس قش

ــهال  ــت. ش ــروري و اجتناب ناپذير اس ــيار ض بس
اسدزاده خاطرنشان كرد: همايش ها و نشست ها و 
ــاني در اين زمينه ها جوانان را از افتادن  اطالع رس
ــا وعده هايي چون  ــتر ب ــى كه بيش در دام مذاهب
ــكن  به فريب آنان مشغول اند، نجات  ــتغال، مس اش

مي دهد.
ــگ نيز در  ــور كبودراهن ــگاه پيام ن رئيس دانش
ــاي انحرافي و جنگ نرم  ــش مبارزه با فرقه ه هماي
ــي جنگ نرم بر  ــناخت و بررس ــت: اهميت و ش گف
ــي پوشيده نيست و برگزاري اين همايش يكي  كس
از ويژه ترين راه هاي مبارزه با جنگ نرم و فرقه هاي 

انحرافي مي باشد.
ــن مطلب گفت:  ــن بيان اي ــا آزادبخت ضم رض

ــل در مرزهاي  ــي و تقاب ــخت روياروي در جنگ س
جغرافيايي صورت مي گيرد در حالي كه جنگ نرم 

به رويارويي افكار و انديشه ها باز مي گردد.
ــرم و جنگ  ــگ ن ــه جن ــزود: در مقايس وي اف
ــرم باورها  ــد كه در جنگ ن ــخت خواهيم دي س
ــيه راندن اصول اعتقادي،  و اعتقادات و به حاش
ــخت  ــت و در جنگ س ــي، مذهبي مطرح اس مل
ــتاورد  ــب منابع، اموال و زمين حاصل دس تصاح

جنگ سخت است.
ــات حاصل از  ــايد تلف ــان كرد: ش وي خاطرنش
ــد و با گذشت زمان  ــخت قابل جبران باش جنگ س
خسارت هاي وارده ترميم شود. اما خسارات حاصل 

از جنگ نرم غيرقابل جبران است.

در همايش آشنايي با فرقه هاي انحرافي در كبودراهنگ عنوان شد

خسارات حاصل از جنگ نرم قابل جبران نيست
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