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ــالمي تأكيد  همدان پيام: رهبر معظم انقالب اس
ــت وارد عرصه  ــا قصد خدم ــد: نامزدها بايد ب كردن
انتخابات شوند؛ زيرا اگر كساني با هدف قدرت طلبي 
و بدست آوردن ثروت يا انگيزه هاي ناسالم ديگر وارد 
ــور خدمت نخواهند  ــوند، به مردم و كش انتخابات ش
ــاني مقام معظم  ــزارش پايگاه اطالع رس ــرد. به گ ك
رهبري، در اين ديدار كه همزمان با سالروز قيام مردم 
ــال 1356، برگزار شد، حضرت  قم در نوزدهم دي س
ــان  آيت ا... خامنه اي در خصوص انتخابات خاطرنش
ــد: از مدت ها قبل، از مركز و قرارگاه فرماندهي  كردن
ــتكبار گرفته تا پادوها و پياده نظام  جبهه كفر و اس
ــترده اي بكار  اين جبهه در داخل و خارج، تالش گس
ــردم در انتخابات مجلس  ــور م ــده تا حض گرفته ش

كمرنگ باشد اما به لطف و فضل الهي، حضور مردم 
ــد بود. رهبر  ــكن خواه ــمن ش در اين انتخابات دش
ــالمي با تأكيد بر اين كه انتخابات موجب  انقالب اس
نشاط جديد و دميده شدن خون تازه در پيكره نظام 
اسالمي خواهد شد، افزودند: عرصه انتخابات در كنار 
ــته و مهم، آفت هايي هم دارد  اين ويژگي هاي برجس
كه بايد مراقب بود اين آفت ها پيش نيايند. حضرت 
آيت ا... خامنه اي انتخابات سال 88 را يادآور بهترين 
و بدترين خاطره ها دانستند و تأكيد كردند: بهترين 
خاطره ها، حضور عظيم و خيره كننده چهل ميليوني 
ــردم پاي صندوق هاي رأي بود و بدترين خاطره ها  م
ــي برخي افراد ناباب،  مربوط به «جرزني هاي» سياس

نادان و بعضاً معاند، در انتخابات بود.
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آگـهي مـزايـده
صفـحه 10

نوبت سوم

بانـك صـادرات همـدان

اطالعيه هاى معاونت امور فرهنگى و 
پيشگيرى بهزيستى استان همدان

صفـحه 10

شماره:90/31/3/10/48 آگـهي تجديد 
منـاقصه عمـومى

دبيرخانه مزايدات و مناقصات دانشگاه علوم پزشكى همدان

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان همدان در نظر دارد
نسبت به واگذاري امور سرويس اياب و ذهاب پرسنل مراكز آموزشي درماني تخصصي و فوق تخصصي 

بعثت به ميزان 1500 ساعت ماهيانه از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجدشرايط اقدام نمايد.
بدين منظور از تمامى شركت هايي كه داراي تأييد صالحيت از شركت اتوبوسراني و پروانه كار در استان و نيز داراي تجربه و سوابق كافي 
و مفيد در امور مربوطه مي باشند و تمايل به همكاري دارند دعوت مي شود از تاريخ درج آگهي براى دريافت، تكميل و ارائه اوراق شركت 
در مناقصه به آدرس، همدان، چهارراه شريعتي، ابتداي بلوار آيت ا... كاشاني، ساختماني شماره 3 دانشگاه، طبقه اول دبيرخانه مزايدات 
و مناقصات مراجعه و يا براى كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 2529710-0811 تماس حاصل فرمايند. بديهي است مهلت ارائه قيمت 
پيشنهادي و تحويل پاكت هاي الك و مهر شده الف-ب-ج تا ساعت 14 روز چهارشنبه 1390/10/28 بوده و به پيشنهادات واصله پس 

از تاريخ و ساعت فوق ترتيب اثر داده نخواهد شد. بازگشايي پاكات رأس ساعت 9 صبح روز پنج شنبه 1390/10/29 انجام خواهد شد.
- مدت موضوع قرارداد يكسال شمسي 

- هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
- دانشگاه در رد هر يك يا تمامى پيشنهادات مختار است و نياز به ارائه دليل ندارد.

آگـهي منـاقصه

روابط عمومي شهرداري سركان 

با توجه به مجوز شوراى اسالمي شهر، 
شهرداري سركان در نظر دارد

نسبت به واگذاري محوطه سفره خانه سنتي 
پارك كمر بسته و پاركينگ ضلع شمالي و 
جنوبي پارك به صورت اجاره يكساله اقدام 

نمايند.
اسناد  دريافت  و  بيشتر  اطالعات  كسب  براى  متقاضيان 
مزايده ظرف مدت 10 روز پس از نشر آگهي نوبت دوم به 

امور مالي شهرداري سركان مراجعه نمايند.
تلفن تماس: 0852-4432000-1

تاريخ آگهي نوبت دوم 90/11/2 مي باشد.

نوبت اول آگـهي منـاقصه 
عمـومى

روابط عمومى شركت شهرك هاي صنعتي استان همدان

شركت شهرك هاي صنعتي استان همدان در نظر دارد 
پروژه هاي مندرج در جدول زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد صالحيت و داراي 

رتبه بندي از معاونت نظارت راهبردي رئيس جمهور واگذار نمايد. 
لذا از پيمانكاران واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد از تاريخ درج آگهي نوبت دوم به مدت چهار روز كاري براي خريد اسناد مناقصه 

به آدرس اين شركت واقع در همدان، خيابان جهاد، روبروي خيابان آزاد، پالك 137 مراجعه نمايند. 
(فروش اسناد از تاريخ 90/10/22 لغايت 90/10/26 مي باشد)

برآورد اوليه نام پروژهرديف
(ميليون ريال)

محل تأمين 
اعتبار

مدت 
پيمان 
(ماه)

مبلغ تضمين 
شركت در 

مناقصه (ريال)

مبلغ فروش 
اسناد- بانك 
ملت (ريال)

رشته و پايه 
مورد نياز

فهرست بهاي پايه 
برآورد اوليه

شماره حساب براي واريز 
سپرده شركت در مناقصه 

(بانك ملي- سيبا)
نوع مناقصه

1
اجراي عمليات حفاري چاه با 

دستگاه ضربه اي در ناحيه صنعتي 
قهاوند

37,000,000200/000عمراني410
مجوز حفاري 

از مراجع 
ذيصالح

يك 2175675604008چاه و قنوات- 88
مرحله اي

اجراي عمليات تكميل تصفيه خانه 2
آب و 617,000,000500/000عمراني3,443فاضالب شهرك صنعتي مالير1

تاسيسات- 5
ابنيه، شبكه جمع آورى 
و تأسيسات مكانيكي 

و برقي 88
يك 2175675604008

مرحله اي 

خالصه شرايط شركت در مناقصه:
1- نوع تضمين شركت در مناقصه، ضمانت نامه بانكي معتبر سه ماهه و 
وجه نقدي واريزي طبق جدول فوق مي باشد. (ارائه هر نوع چك يا سند 

ديگري موجب رد پيشنهاد مي گردد)
2- ارائه فيش بانكي و معرفي نامه كتبي بابت بهاي خريد اسناد مناقصه 

واريز شده به حساب جام شماره 2567560393 بانك ملت.
3- پيشنهاددهندگان مي بايست داراي رتبه بندي و صالحيت فني و توان 
مالي و امكانات و ماشين آالت الزم و سابقه در اجراي پروژه هاي زيربنايي 

مرتبط باشند و مدارك و مستندات مربوطه را به اسناد مناقصه منضم نمايند.
مناقصات  ملي  پايگاه  كاربري  كد  همچنين  و  اقتصادي  كد  ارائه   -4
كشوري به آدرس http://iets.mporg.ir و شناسه ملي خدمات براي 

تمامى پيمانكاران الزامي است.
5- مناقصه گزار در قبول يا رد تمام يا هر يك از پيشنهادات مختار است.

6- ساير شرايط در اسناد مناقصه درج گرديده است.
7- براي كسب اطالعات بيشتر با تلفن هاي 8-8235806-0811 امور 

اجرايي يا مالي تماس حاصل فرمائيد.

متقاضيان واجد شرايط مي توانند مدارك خود را همراه با فتوكپي شناسنامه و كارت پايان 
خدمت حداكثر دو هفته پس از درج اين آگهي به صندوق پستي 3131-65165 ارسال و 

يا با شماره تلفن 4486333-0812 تماس حاصل نمايند.

شركت توليدي واقع در همدان، براى تكميل كادر پرسنلي خود نيازمند به همكاري 
تعدادى راننده به شرح ذيل مي باشد:
■ راننده خودرو نيمه سنگين- سنگين

■ حداكثر سن 40 سال 

■ نداشتن هيچگونه منع استخدامي 
■ دارا بودن كارت پايان خدمت براي آقايان 

■ ساكن شهرستان همدان 

جناب آقاى ميسر 
قائم مقام محترم صدا و سيماى مركز همدان

بدينوسيله مصيبت وارده را به جنابعالى 
عرض  تسليت  محترمتان  خانواده  و 
خداوند  از  را  درجات  علو  مى نمايم 

سبحان خواستارم.

محمدحسين تركمن

روزنامه هـمدان پيـام
پرتيـراژترين نشـريه محلى اسـتان

8264400 - 8264433

www.www.HHamedanamedanPPayam.comayam.com

رتبه اول توليد علم
در منطقه براى ايران

ــن آمار  ــالم جديدتري ــاس اع براس
پايگاه استنادى اسكوپوس، ايران رتبه 
ــى را در  ــم جهان ــه و هفده اول منطق

توليد علم كسب كرد.

  آموزش و پرورش 
بايد با برنامه اداره شود 
نه اعمال سليقه

دبيركل شوراى عالى آموزش و پرورش 
كشور با تاكيد بر اينكه آموزش و پرورش 

بايد با برنامه اداره شود نه با سليقه...

صادرات 
18 ميليون دالرى 
بخش صنعت همدان

ــت، معدن و  ــازمان صنع رئيس س
ــتان همدان گفت: در 9 ماه  تجارت اس
سال جارى 18 و هشت دهم ميليون ...

رهبر معظم انقالب: 

خدمت، هدف ورود به عرصه انتخابات باشد

هنگامه تحول در حوزه 
فرهنگ و هنر استان 
فرا رسيده است

همدان پيام: اين روزها خبرهاي داغ و به قول 
اهل رسانه «خبر تاپ» براي مطبوعات همدان 
ــتعفاي مديركل  ــت كه خبر قبول اس كم نيس
ــاد اسالمي استان و صدور حكم  فرهنگ و ارش
ــط وزير فرهنگ براي مديريت جديد اين  توس
اداره كل هم به آن اضافه شد. خبر جديدي كه 
ــانه هاي استان از هفته ها قبل در كمين آن  رس
نشسته بودند. بله آقاي محمدحسين تركمن، 
ــاد  ــاهي االصل فرهنگ و ارش مديركل كرمانش
اسالمي همدان كه از 11 ماه پيش عهده دار اين 
سمت بود، شليك چهارم خود را به هدف نشاند 
و رفت تا بلكه به عنوان نماينده بخشي از استان 
كرمانشاه از مجلس نهم و ساختمان بهارستان 

تهران سر درآورد. 

معرفى افراد تأييد صالحيت شده به هيأت نظارت

امروز،  مهر تأييد صالحيت كانديداها زده مى شود

ريخت وپاش هاى بى حساب؛
 آفت انتخابات امروز

حضور مردم در انتخابات 
يك رزمايش سياسى است
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آخرين رويدادها
 در صفحه انتخابات

ــي صالحيت  ــج بررس ــه نتاي ــروز ك ام
ــط  توس ــده  ش ــام  ثبت ن ــاي  كانديداه
ــور براي  ــي وزارت كش ــاي اجراي هيأت ه
ــوراي  ــات مجلس ش ــن دوره انتخاب نهمي
اسالمي، اعالم شود، عمال پروسه انتخابات 
ــود. البته  آتي وارد مرحله دوم خود مي ش
ــي  ــالم نتايج بررس ــت كه اع ــي اس طبيع
ــي كانديداها،  ــد برخ ــا و تأيي صالحيت ه
ــل آنان  ــد صالحيت كام ــاي تأيي به معن
نيست، چرا كه پس از بررسي صالحيت ها 
ــور،  ــط هيأت هاي اجرايي وزارت كش توس
مجلس  نمايندگي  ــان  داوطلب پرونده هاي 
ــوراي نگهبان  ــم بر روي ميز ناظران ش نه
ــد گرفت تا آنها  ــي قرار خواه قانون اساس
نيز براساس گزارشات مراجع چهارگانه به 

بررسي پرونده داوطلبان بپردازند.

هدف جاسوسان دستگيرشده، انتخابات بود حكمتي به اعدام محكوم شد
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ــى آموزش و  ــوراى عال همدان پيام: دبيركل ش
ــور با تاكيد بر اينكه آموزش و پرورش  پرورش كش
ــليقه گفت: براي  ــود نه با س ــد با برنامه اداره ش باي
ــيدن به اين هدف بايد برنامه و نقشه راه داشت  رس
ــتا تدوين و  ــن در اين راس ــند تحول بنيادي كه س

رونمايي شد.
ــدى نويد ادهم در همايش مديران مدارس    مه
ــول بنيادين در همدان  ــتان با موضوع طرح تح اس
ــروز آموزش و پرورش در يك نقطه عطف  افزود: ام
ــند  ــرار دارد و تدوين و اجراي س ــي خود ق تاريخ
تحول بنيادين يك مسئوليت بزرگ تاريخي است. 
ــي و همكاري معلمان  ــم بتوانيم با همراه اميدواري
ــرورش ديني  ــك نمونه آموزش و پ ــان ي و فرهنگي

مطلوب را به جهانيان ارائه كنيم.
ــن آموزش و  ــه تحول بنيادي ــا بيان اينك وي ب
پرورش ضرورت اجتناب ناپذير است، اظهار داشت: 
ــند  امروز گفتمان غالب آموزش و پرورش بحث س
تحول بنيادين است كه مقصود و مراد از اين تحول، 
ــه، نظام مند،  ــه اي و همه جانب تحولى عميق، ريش
ــاى وحيانى و  ــى بر آموزه ه ــه و مبتن آينده پژوهان

معارف اسالمى خواهد بود.
ــور  ــى آموزش و پرورش كش ــوراى عال دبير ش
ــام تعليم و  ــه ضرورت هاي تحول در نظ ــاره ب با اش
تربيت تصريح كرد:  كاستى در همپايى با تحوالت 
محيطى، كاستى در تامين و تربيت نيروهاى مورد 
نياز جامعه، ضعف در پاسخگويى به نيازهاى انقالب 
ــالمى در سطح ملى و جهانى، كهنگى و عدم به  اس
ــاختارها و پايين بودن نرخ بهره وري و  روزآورى س
ــي از ويژگي هاي آموزش و پرورش فعلي و  اثربخش
ــت كه ايجاد تحول را  ــان دهنده نواقص آن اس نش

ضروري مي كند.
ــند تحول  ــال 83  بحث س وى  ادامه داد: از س
ــال 600 نفر  ــد و در طول پنج س بنيادين مطرح ش
ــرورش و صاحب  ــان خبره آموزش و پ از كارشناس
ــه و تدوين اين  ــگاه براي تهي ــران حوزه و دانش نظ
ــوراي  ــند فعاليت كردند و در نهايت طرح در ش س
عالي آموزش و پرورش و بعد از آن در شوراي عالي 

انقالب فرهنگي مطرح شد و به تصويب رسيد.
ــوزش و پرورش با  ــند آم ــا بيان اينكه س  وى ب
ــناد باال دستى، سند چشم انداز 20 ساله كشور،  اس
ــور  ــه جامع علمى كش ــت كلى نظام و نقش سياس
ــند ملى آموزش و  ــى دارد، تصريح كرد: س همخوان
ــند  ــامل دو بخش بنيان هاى نظرى و س پرورش ش

ــمى عمومى در  تحول راهبردى در نظام تربيت رس
جمهورى اسالمى ايران است.

ــن و تعالى  ــت، تكوي ــم تعريف تربي ــد اده نوي
ــتگى هاى پايه، اركان  ــات طيبه، شايس هويت، حي
ــاخت هاى شش گانه تربيتى را از مفاهيم  موثر و س
بنيان هاى نظرى تحول برشمرد و خاطرنشان كرد: 
ــوند تحول محقق  ــن واژگان خوب درك ش ــر اي اگ
ــت كه  ــد. خطري كه وجود دارد اين اس خواهد ش
ــود و مفاهيم و محتوا  فقط در ظاهر تغيير ايجاد ش

همان محتواي قبلي باقي بماند.
وي با بيان اينكه 80 درصد از برنامه هاى تحول 
با شكست روبرو مى شوند، گفت: دليل شكست اين 
ــت كه مفاهيم نظرى و تئورى درك نمى شود و  اس

فقط تغيير ظاهري صرف ايجاد مي شود.
ــادى، عبادى و  ــزود: تربيت اعتق ــد ادهم اف نوي
ــتى و  ــى، زيس ــى، تربيت اجتماعى و سياس اخالق
ــى و فن آورى و  ــى، علم ــى، هنرى و زيباشناس بدن
تربيت اقتصادى و حرفه اى از ساخت هاى شش گانه 
ــت كه تالش ما اين است با آموزش اين  تربيتى اس
مهارت ها و مفاهيم دانش آموزان به نداي الهي لبيك 

گويند و حيات طيبه را بدست آورند.
ــم تفكر برنامه محورى  وى با بيان اينكه تحكي
ــند تحول  ــطح كالن و خرد از راهبردهاى س در س
بنيادين در نظام آموزش و پرورش است، خاطرنشان 
كرد: اين سند و برنامه تا سال 1404 وجاهت دارد و 
قابل اجراست و برعكس هميشه با تغيير مسئوالن 

تغيير نخواهد كرد.
 وى گفت: حاكميت رويكرد فرهنگى و تربيتى، 
ــى و تربيتى، ارتقاى  ــازى عدالت آموزش نهادينه س
شايستگى هاى مديران و معلمان و تحول در محتوا 
ــند تحول بنيادين آموزش  از راهكارهاى مهم در س

و پرورش است .
نويد ادهم افزود: استقرار ساختار نظام آموزشى 
ــى صالحيت هاى  ــام سنجش ــتقرار نظ 3-3-6، اس
ــتقرار نظام ملى تربيت معلم، خالقيت  عمومى، اس
ــيابى و تضمين كيفيت، رتبه بندى  و نوآورى، ارزش
مدارس و بالندگى و شايسته ساالرى از نظام سازى 

تحول بنيادين است.
دبير شوراى عالى آموزش و پرورش كشور تاكيد 
ــرورش را  ــي آموزش و پ ــر كاركرد صرف آموزش ب
ضعف مهم ديگر اين نظام عنوان كرد و گفت: نبايد 
ــا كاركرد نهاد تعليم و تربيت  آموزش علمي را تنه
ــازي  ــت، بايد اين روند تغيير كرده و نظام س دانس

شود كه در سند تحول به آن پرداخته شده است.
وى  رسالت مديران تحول آفرين نيز اشاره كرد و 
ــه ضرورت تحول بنيادين در آموزش و پرورش،  باور ب
ــنايي عميق و دقيق با مفاهيم جديد تحول آفرين  آش
ــگ تحول خواهي و  ــترش فرهن ــاركت در گس و مش

تحول آفريني را از جمله آنها برشمرد.
ــدان نيز در  ــوزش و پرورش هم ــر كل آم   مدي
اين گردهمايي گفت: سند تحول بنيادين نمايشگاه 
ــاى آموزش و پرورش و حاصل تالش نخبگان و  زيب

متفكران كشور است.
ــند تحول در  ــنى محتشم افزود: س عباس حس
هفت فصل و 130 راهكار ارائه شده است كه اجراى 
نظام آموزشى 3-3-6 در سال تحصيلى آينده گام 
اول اجراى سند تحول بنيادين در آموزش و پرورش 

است.
ــى فرهنگيان و همه  ــرد: با همدل ــه ك وى اضاف
مسئوالن اجراى نظام آموزشى جديد در سال آينده 

تحصيلى بدون دغدغه اجرا مى شود.
ــاماندهى نيروى انسانى و  ــت: س وى اظهار داش
ــند تحول بنيادين  ــى اولين گام س فضاهاى آموزش

است كه در استان همدان به خوبى اجرايى شد.
ــم گفت: محصول تثبيت سند  ــنى محتش حس
تحول بنيادين در آموزش و پرورش خواست مردم، 
ــبرد  ــوزان و مصلحت نظام براى پيش نياز دانش آم

اهداف نظام است.
ــرفت ايران موجب بيشتر  وى با بيان اينكه پيش
ــود، افزود: آموزش و  ــدن موانع و توطئه ها مى ش ش
پرورش يك نهاد پوياى آموزشى است كه مى تواند 

الگوى قابل قبولى به جامعه جهانى عرضه كند.
ــاى  ــزارى كارگروه ه ــت: برگ داش ــار  اظه وى 
ــانى و  ــى و نيروى انس ــاماندهى فضاهاى آموزش س
آموزش نيروى انسانى اولين گام براى اجراى طرح 
تحول بنيادين بود كه در استان اجرايى شده است.

ــه كارگروه هاى  ــم با بيان اينك ــنى محتش حس
قوانين، پشتيبانى، اطالع رسانى و نظارت و پايش و 
ارزيابى براى طرح تحول بنيادين در همدان برگزار 
ــت، گفت: به همين منظور 72 نشست با  ــده اس ش

128 مصوبه برگزار شده است.
وى اظهار داشت: راهكارهايى مشخص شده تا از 
مدل بومى استان همدان در بحث فضاهاى آموزشى 
ــود و طرح پروژه مهر و هجرت سه در  ــتفاده ش اس
سال جارى با اولويت دوره ابتدايى و نظام آموزشى 

جديد انجام مى شود.
ــت وزارت  ــه سياس ــر آنچ ــرد: ه ــه ك وى اضاف
ــوده با  ــته ب ــال گذش ــوزش و پرورش در دو س آم
پشتكار فرهنگيان و مديران استان همدان اجرايى 
ــتان هاى شاخص كشور در  ــده و همدان جزء اس ش

عرصه هاى مختلف آموزشى است.
ــدود 500 نفر  ــت كه با حضور ح ــن نشس در اي
ــتان همدان برگزار شد، دبير  از مديران مدارس اس
ــوراى عالى آموزش و پرورش به سواالت مديران  ش

در زمينه طرح تحول بنيادين پاسخ داد.

محمدمهدى خلجى
ــعارهاى مختلفى كه  ــام: با وجود ش همدان پي
ــه درباره حوزه  ــود و نكاتى ك ــواره داده مى ش هم
ــان و دولتمردان گفته  ــط كارشناس فرهنگ توس
ــت اين حوزه يكى  ــود بايد گفت كه مديري مى ش
ــد و همواره با  ــن مديريت ها مى باش از بى ثبات تري
ــت ها نيز  ــر مدير حوزه فرهنگ و هنر سياس تغيي
ــردرگمى  ــرده و اهالى اين حوزه را به س تغيير ك
دچار مى كند و نشان مى دهد كه در جامعه ادارى 
ما اكثر سياست هاى اجرايى قائم به شخص است.

رهبر معظم انقالب همواره به تالش و كوشش 
ــته اند و به دليل  ــن حوزه تاكيد فراوان داش در اي
اينكه حوزه فرهنگ مقوله اى ديربازده اما ماندگار 
ــئوالن اجرايى به  است خواستار توجه جدى مس

اين حوزه هستند.
ــتان  ــالمى اس ــاد اس اداره كل فرهنگ و ارش
همدان چندى است كه به يكى از پرحاشيه ترين 
ــتان تبديل شده است و مباحث اين  نهادهاى اس
ــيه هاى آن همواره تيتر يك رسانه ها  نهاد و حاش

بوده است.
ــتعفاى  ــزل مديريتى اين اداره از زمان اس تزل

سيدآقا حسينى آغاز شد كه به منظور شركت در 
انتخابات مجلس شوراى اسالمى صورت پذيرفت 
ــى مديريت اداره  ــان صندل ــى از همان زم و گوي
ــاد استان به صندلى داغى بدل شد  فرهنگ و ارش
كه مديران توان نشستن بيش از يكسال را بر آن 

ندارند و مدام استعفا نامه مى نويسند.
ــاختمان مرمر فرهنگ و  ــيد آقا حسينى س س
ــالمى را ترك كرد و سكان اين اداره به  ارشاد اس
ــت مديرى جوان سپرده شد كه آن سال ها بر  دس

اين انتصاب حرف و حديث فراوانى زده شد.
ــتان همدان در زمان  حوزه فرهنگ و هنر اس
ــت سر گذاشت  كرمى چالش هاى مختلفى را پش
ــه برخى از آنها به عنوان ارثيه براى مدير بعدى  ك

باقى ماند.
كرمى پس از ده ماه استعفا نامه خود را تقديم 
ــاد  ــى اداره كل فرهنگ و ارش ــرد و معاون مال ك
ــت  ــالمى به دليل حق امضا به عنوان سرپرس اس

معرفى شد.
نهايتا سكان اين اداره در دى ماه 89 به دست 

ــت صميمى استاندار  محمدحسين تركمن دوس
ــد و تركمن به صورت مامور به  همدان سپرده ش
ــر  ــتان همدان آمد تا به قول خود اوضاع بى س اس
ــتان همدان را  ــامان حوزه فرهنگ و هنر اس و س

منسجم كند.
ــه  ــى ك ــر قبل ــه مدي ــد و ارثي ــن آم تركم
ــنواره، مشخص  چالش هايى همچون بدهى جش
ــنواره فيلم و  ــودن ميزبانى همدان براى جش نب
ــاد  ــامان ادارات ارش تئاتر كودك و اوضاع نابس

استان ها را تحويل گرفت.
ــا  ــا ب ــود باره ــت خ ــن در دوره مديري تركم
ــت،  ــه گذاش ــدان حوزه هاى مختلف جلس هنرمن
ــود ديد،  ــت دفتر خ ــاى مختلفى را پش تجمع ه
اعتراض هاى مختلف رسانه ها و اهالى هنر استان 
ــنواره فيلم كودك از همدان  را پس از انتقال جش
ــگرفى كه قابل توجه  ــنيد، اما باز هم اتفاق ش ش
اهالى هنر و رسانه ها باشد در حوزه فرهنگ و هنر 
استان رخ نداد و سرانجام پس از چهار بار استعفا 
ــور در دفاتر  ــاه 90 با حض ــوم دى م در تاريخ س

ــتان مهر تاييدى به رفتن  ــانه هاى اس مختلف رس
ــم دى ماه جارى  ــتان مى زد و هجده خود از اس
ــراى حجازى معاون  ــتى اين اداره ب حكم سرپرس
ــده و بهنام حجازى در جايگاه  مالى اداره صادر ش
سرپرست اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى اينك 
ــاد استان ها در  در همايش مديران ادارات كل ارش

تهران حضور دارد.
ــتان صندلى داغ  ــال با مرورى بر اين داس ح
ــگ و هنر اين  ــى فرهن ــانه ها و اهال ــار رس انتظ
ــتار مديرى با ثبات و قوى در  ــتان كه خواس اس
ــتند، امرى به حق  ــى و هنرى هس امور فرهنگ

مى باشد.
اينكه مى خواهيم شعار پايتخت تاريخ و تمدن 
ــاندن آن  ــا حس كنيد براى به عينيت رس را واقع

تالش كنيد امرى پسنديده نيست؟
ــان بومى و  ــه گواه كارشناس ــتان همدان ب اس
ــدى و ظرفيت هاى باالى  غير بومى داراى توانمن
ــت و اگر خواسته شود كه با  فرهنگى و هنرى اس
فراهم نمودن بستر مناسب توسط متولى امر اين 
ــود، خواسته اى  توانمندى ها را به فعل درآورده ش

مقبول مى باشد.   

 اعزام دانش آموزان بسيجي بهار به راهيان نور 
همدان پيام: 535 نفر از دانش آموزان بسيجي سپاه ناحيه بهار با همكاري سازمان 
ــال، به مناطق عملياتي  ــفند ماه امس آموزش و پرورش بهار و اللجين در بهمن  و اس

راهيان نور اعزام خواهند شد.
ــزام دانش آموزان به مناطق عملياتي  ــپاه ناحيه بهار گفت: هدف از اع فرمانده س
ــهدا و تجديد بيعت با مقام معظم  ــنايي آن ها با آرمان هاي امام و ش دفاع مقدس آش

رهبري و بصيرت افزايي است.
ــن و بازخواني  ــب براي تبيي ــزود: راهيان نور فرصتي مناس ــيني اف مجتبي حس
ــل چهارم انقالب با آرمان هاي شهدا و روحيه  ــنايي نس ارزش هاي دفاع مقدس و آش

ايثارگري و فداكاري رزمندگان هشت سال دفاع مقدس است.

برگزاري يادواره شهداي روحاني تويسركان

ــرداران شهيد شهرستان تويسركان با  ــهداي روحاني و س همدان پيام: يادواره ش
حضور خانواده هاي معظم شهدا و بازنشستگان سپاه ناحيه تويسركان برگزار شد.

ــتان در اين يادواره  ــئول نمايندگي ولي فقيه در سپاه انصارالحسين (ع) اس مس
ــهدا و امام راحل در مرزهاي ايران  ــالمي و  آرمان هاي ش گفت: ارزش هاي انقالب اس
اسالمي محصور نيست و امروز مسلمانان سرچشمه بيداري اسالمي در همه جوامع 
ــدگان از اوايل حركت  ــزود: روحانيون و رزمن ــالم رضوي راد اف ــده اند. حجت االس ش
امام(ره) همواره با او بودند و در جبهه هاي حق عليه باطل نيز در عرصه هاي مختلف 

با رشادت هاي خود دينشان را به انقالب و جمهوري اسالمي ايران ادا كرده اند.
ــركان نيز گفت: امروز رسالت سپاه  ــپاه ناحيه تويس ــگر مجيدي فرمانده س عس
ــكيل حلقه هاي صالحان و تربيت بسيجيان  ــاختن كادر دروني شايسته و نيز تش س

مخلص و اشاعه تفكر بسيج است.

جمع   آوري 8 ميليارد ريال زكات در كميته امداد كبودراهنگ

همدان پيام: امسال بيش از 8 ميليارد ريال زكات توسط كميته امداد امام خميني(ره) 
شهرستان كبودراهنگ جمع آوري شده است. جمشيد محمدي مدير كميته امداد امام 
خميني(ره) شهرستان كبودراهنگ با اعالم اين خبر گفت: اين ميزان زكات جمع آوري 
ــده در سال 89 در اين شهرستان، 91 درصد رشد را  ــده نسبت به كل زكات جمع ش ش

نشان مي دهد كه 1200 نفر از كشاورزان شهرستان در 30 روستا پرداخت كرده اند.

تشكيل 21 كميته اجراى برنامه هاى دهه فجر در بهار

ــه هماهنگي دهه فجر شهرستان  همدان پيام: معاون فرماندار بهار در اولين جلس
ــا همكاري و  ــتگاه هاي اجرايي بايد ب ــئوالن دس ــي مديران و مس ــار گفت: تمام به
ــتان در برگزاري مراسم دهه فجر با استفاده از  ــاركت همه جانبه خود در شهرس مش

توانمندى هاي مردمي روح انقالب را طراوت دهند.
ــلطاني راد از تشكيل 21 كميته در شهرستان براي اجراي برنامه هاي  علي اكبر س
دهه فجر خبر داد و گفت: حجت االسالم قمري نيا رئيس تبليغات اسالمي شهرستان 

به عنوان دبير ستاد برگزاري مراسم دهه فجر مى باشد.
ــتگاه هاي اجرايي را ملزم به همكاري با  معاون فرماندار بهار همچنين تمامي دس
اصحاب رسانه شهرستان دانست و گفت: مديران و مسئوالن شهرستان در اين دهه 
مبارك بايد نسبت به اطالع رساني در خصوص اقدامات و پروژه هاي قابل افتتاح حوزه 

خود اقدام كنند.

صندلى داغ مديريت فرهنگ استان

دبيركل شوراى عالى آموزش و پرورش كشور در همدان: 

  آموزش و پرورش بايد با برنامه اداره شود نه اعمال سليقه

هنگامه تحول در حوزه فرهنگ و هنر استان 
فرا رسيده است

مهدي ناصرنژاد

ــر تاپ» براي  ــانه «خب ــن روزها خبرهاي داغ و به قول اهل رس ــام: اي همدان پي
مطبوعات همدان كم نيست كه خبر قبول استعفاي مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
ــط وزير فرهنگ براي مديريت جديد اين اداره كل هم به  ــتان و صدور حكم توس اس
آن اضافه شد. خبر جديدي كه رسانه هاي استان از هفته ها قبل در كمين آن نشسته 
ــين تركمن، مديركل كرمانشاهي االصل فرهنگ و ارشاد  بودند. بله آقاي محمدحس
ــمت بود، شليك چهارم خود را  ــالمي همدان كه از 11 ماه پيش عهده دار اين س اس
به هدف نشاند و رفت تا بلكه به عنوان نماينده بخشي از استان كرمانشاه از مجلس 
نهم و ساختمان بهارستان تهران سر درآورد. گويا آقاي تركمن از همان روز اول هم 
قرار نداشت كه در همدان بماند واال دليلي نداشت چهاربار استعفا دهد. مگر صندلي 
ــاد اسالمي همدان چه اشكالي دارد كه تاكنون و حداقل در  مديركلي فرهنگ و ارش
ــته اند دوام بياورد. در مدت يك سال  ــي روي آن دوام نياورده يا نگذاش دهه 80 كس
گذشته، مديراني بوده اند كه سه، چهار سال در حوزه فرهنگ و هنر استان مانده اند و 
كار كرده اند، اما عمر مديريتي 6 نفر ديگر به شش ماه هم نرسيده است. هر چند اين 
ــتي داشته اند و از همان اول مشخص بود كه موقت هستند.  شش نفر حكم سرپرس
ــت كه شرايط عمومي فرهنگ در استان همدان ساختار مذهبي  واقعيت امر اين اس
ــت و مديران حوزه  دارد و آدم و عالم مي دانند كه همدان به دارالمؤمنين معروف اس
ــت گذاري كنند كه باورهاي  فرهنگ و هنر در چنين خطه اي بايد به گونه اي سياس

ديني مردم با نوآوري هاي فرهنگي خدشه دار نشود.
ــيم كه چنين تعبيري شرط صاحبنظران برجسته  ــته باش بنابراين اگر قبول داش
ــكان دار حوزه  ــد، بايد مدير و س ــوزه ادب و فرهنگ همدان، كامًال صحيح مي باش ح
ــتان خاك خورده اين آب و خاك و از جنس مردمان دين  باور  فرهنگ و هنر اين اس
ــتيز خطه دارالمؤمنين همدان باشد. تكيه بر باورهاي ديني در پايتخت  و ناهنجار س
تاريخ و تمدن ايران زمين به معناي آن نيست كه شاكله فكري مردم اين ديار كهن 
ــت. مثًال يك پديده  با نوآوري در نوع بيان ارزش هاي اجتماعي همخوان و هم پا نيس
عمومي مانند جشنواره بين المللي فيلم كودك و نوجوان براي جامعه همدان آنچنان 
حركت بنيان كن و هنجارستيز نيست كه نتوان ميزبان آن بود، اما با نگاهي ظريف تر 
و قدرت اجرايي باالتري مي توان چنين جشنواره با ميهمان هاي ويژه آن را به گونه اي 
ــا دهن كجي هايي به ارزش هاي  ــى تأثير پذيرد نه اينكه ب ــزار كرد كه از باورهاي برگ
فرهنگي و باورهاي بي آاليش مردم مهمان نواز و واقع گرا اين گوشه از ميهن اسالمي، 

موجب تكدر خاطر شهروندان بي غرض و بي پيرايه بگردد.
ــيار بااليي  ــتان همدان در حوزه فرهنگ و ادب و هنر داراي ظرفيت هاي بس اس
ــت كه امروز در سطح ملي و بين المللي براي كشورمان افتخارآفرين و تأثيرگذار  اس
هستند. در چنين شرايطي و در حالي كه فرزندان ما را براي مديريت ملي و فراملي 
ــت كه از انجام كارهاي استاني خودمان عاجز  قبول دارند و برمي گزينند، چگونه اس

مي مانيم يا عاجزمان نگه مي دارند؟!
ــور از لحاظ  ــتان هاي بزرگ كش ــه با برخي اس ــتان همدان اگرچه در مقايس اس
ــتان و چهار گوشه  ــبت كوچك تر است، اما در همين اس ــعت جغرافيايي به نس وس
آن، قوميت هاي مختلف با ريشه قوي زندگي مي كنند و با درك عميقي از اصالت و 
همبستگي قومي با هم، عرق شديدي نسبت به استان خود نشان مي دهند؛ بنابراين، 
در حوزه مديريتي نيز بسيارند نيروهاي توانمند و متعهدي كه بتوانند شجره تنومند 
ــزاوارانه آبياري كرده و از گزند فرهنگ هاي وارداتي و  فرهنگ و ادب اين خطه را س
ــخن حداقل در حوزه فرهنگ مصداق هاي  ــمنان محفوظ بدارند. اين س هجمه دش
مشخص دارد و با اطمينان مي توان نوشت، كمتر كسي يافت مي شود كه از مديران 
ــتان در بخش هاي مختلف خرده بگيرد، هر چند متأسفانه در سطوح باالتر  بومي اس
ــت و  ــتان در حوزه اجرا و عمل كم بوده اس فرصت آزمون براي نيروهاي توانمند اس
ــت گذاران و مديران ارشد استان است كه آن نقطه عطف بزرگي  اين بر عهده سياس
ــد. همين چند روز پيش و قبل از خبر قبول استعفاي محمدحسين  ــتان باش در اس
تركمن توسط وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي بود كه پيريايي استاندار همدان در ديدار 
ــته و دادن فرصت به مديري  ــانه، وعده داد با انتخابي شايس با جمعي از اصحاب رس

توانمند، تحول بزرگي در حوزه فرهنگي استان ايجاد خواهد كرد.

معاون سياسى امنيتى استاندار:
مديري كه پيگير امور 

نيست نشان دهنده 
بي عالقگي او در كارهاست 
همدان پيام: معاون سياسي امنيتي استانداري 
ــاى فرهنگى  ــئوالن كميته ه ــت: مس همدان گف
ــي  ــه حواش ــن ب ــواده از پرداخت ــى و خان اجتماع

خودداري كنند.
ــي اكبر فاميل كريمي در كارگروه تخصصي  عل
فرهنگي، اجتماعي و خانواده عنوان كرد: توجه به 
اصل موضوع و دور شدن از حاشيه ها بهترين قدم 
براي خدمتگزاري است و در راستاي اجرايي شدن 
برنامه ها بايد از عقالنيت استفاده كرد چراكه دوري 

از خدمتگزاري نوعي ظلم است.

وي افزود: تمامي كميته هاي اين كارگروه بايد 
براي اجرايي شدن برنامه ها با يكديگر تعاون داشته 

باشند تا امور آنها به خوبي پيش رود.
وي بيان كرد: تمامي كميته ها بايد برنامه هاي 
كوتاه مدت، بلند مدت و ميان مدت خود را تعيين 
ــال  ــد و تا پايان هفته برنامه هاي مربوط به س كنن
ــص اعتبارات  ــه دهند تا براي تخصي آينده را ارائ

برنامه ريزي شود.
ــئوالن كميته ها  فاميل كريمي اضافه كرد: مس
ــد از اجراي برنامه هاي مقطعي خودداري كنند  باي
چراكه برگزاري برنامه هاي مقطعي آسيب زا و غير 
ــا را از بين مي برد،  ــا هزينه ه ــت كه تنه مفيد اس
بنابراين بايد برنامه ها به صورت مداوم برگزار شود.

ــي امنيتى استاندار همدان اظهار  معاون سياس
ــل كنند و  ــد هنرمندانه عم ــران باي ــت: مدي داش

نسبت به تخصيص اعتبارات اقدام كنند و مديري 
ــان دهنده بي عالقگي او در  ــت نش كه پيگير نيس
ــه مديران به نوعي  ــت كه اينگون پيگيري امور اس

روحيه خدمتگزاري ندارند.
ــد:  ــنا، فاميل كريمي يادآورش ــه گزارش ايس ب
ــنخيت در قالب  ــته برنامه هايي بدون س در گذش
ــدون برنامه ريزي و بدون  ــاي مختلف ب همايش ه
ــبختانه با حضور  ــد كه خوش ــدف برگزار مي ش ه
ــنخيت  ــياري از برنامه ها س ــتاندار همدان بس اس
ــدف و برنامه ريزي هاي  ــدا و درحال حاضر با ه پي

كارشناسي شده، انجام مي شود.
وي تأكيد كرد: توجه به برنامه هاي مناسبتي از 
وظايف مربوط به كميته ساماندهي مناسبتهاست.

ــرم مردم به صورت  ــه داد: در ايام مح وي ادام
خودجوش مشاركت دارند و بايد در اين ايام براي 

ادارات و محيط اداري برنامه ريزي كرد.
فاميل كريمي گفت: طرح هاي مربوط به كميته 
ــيار تأثيرگذار و مفيد است و  خانواده طرح هاي بس
ــه اين كميته به دليل  ــد تمامي موارد مربوط ب باي
ــرار گيرد و  ــتر مورد توجه ق اهميت خانواده بيش

دقيق تر برنامه ريزي شود.
ــه مدير امور اجتماعي استانداري  در اين جلس
ــان كرد: طرح هاي مربوط به كميته خانواده  نيز بي
طرح هايي هستند كه بايد بيشتر مورد توجه قرار 
گيرند. احمد رستنده افزود: برخي طرح ها از قبيل 
طرح "طليعه مودت" و طرح "مهر" ملي هستند و 
بايد براي اختصاص اعتبارات تعيين تكليف شوند.

ــه هنوز تعيين  ــرد: طرح هايي ك ــد ك وي تأكي
ــخص و  ــد هر چه زودتر مش ــده اند باي تكليف نش

برنامه ريزي شوند.

بازديد مسئوالن جمعيت هالل 
احمر استان از كانون اصالح و 

تربيت زندان همدان
همدان پيام: مسئوالن جمعيت هالل احمر 
ــتان از كانون اصالح و تربيت زندان همدان  اس

بازديد كردند. 
ــم نامه همكاري  ــتاي اجراي تفاه  در راس
ــالل احمر و  ــترك في ما بين جمعيت ه مش
ــماري  ــتان همدان، ش اداره كل زندان هاي اس
ــر همدان با  ــئوالن جمعيت هالل احم از مس
ــتان، از  ــركل زندان هاي اين اس همراهى مدي
ــالح و تربيت  ــمت هاي مختلف كانون اص قس

بازديد كردند. 
ــدان در اين ديدار  مديركل زندان هاي هم
ــراي برنامه هاي  ــي از نحوه اج ــه ارائه گزارش ب
ــر تعامل با  ــت و ب ــي پرداخ ــي و تربيت اصالح
ــاير نهادها و دستگاه هاي مختلف اجرايي در  س

دستيابي به اهداف مهم سازماني تاكيد كرد.
كريم ملكي افزود: در حال حاضر برنامه هاي 
مختلف فرهنگي، قرآني، احكام و فعاليت هاي 
ــتاي كاهش آسيب رفتارهاي  ــي در راس ورزش
ــت براي  ــازي اوقات فراغ ــي س ــر و غن پرخط
ــده و در حال  ــه ش ــر گرفت ــان درنظ مددجوي
ــان جمعيت هالل  ــت. معاون امور جوان اجراس
ــتان همدان نيز نظم و انضباط حاكم  احمر اس
بر كانون و اجراي برنامه هاي اصالحي و تربيتي 
و آموزش هاي فرهنگي و قرآني در اين مركز را 

مطلوب ارزيابي كرد.
ــر انعقاد تفاهم نامه  ــادي عالوه ب مهدي رش
ــدان و ارائه  ــتان هم با اداره كل زندان هاي اس
ــگيري از برخي  آموزش هاي الزم پيرامون پيش
ــدز و همچنين  ــا مانند هپاتيت و اي بيماري ه
مهارت هاي زندگي بتوان گام مهمي در اصالح 

و تربيت مددجويان برداشت.

 شهادت يك جانباز همدانى 
در ميدان مين 

ــهيد و امور  ــس بنياد ش ــام: ريي همدان پي
ــهادت  ــتان همدان از به ش ــران شهرس ايثارگ
ــتان در  ــيدن يكى از جانبازان اين شهرس رس
ــازى منطقه آلوده به مين  حين عمليات پاكس
ــان“ در گفت و گو با  ــر داد.“مجيد صفدري خب
ــنا، افزود: روز يكشنبه  در منطقه دهلران  ايس
ــهيد ”جواد سلطانى شايان فرجى“ در حين  ش
ــازى منطقه آلوده به مين به درجه رفيع  پاكس
شهادت نائل آمد. وى اظهار كرد: تشييع پيكر 
ــهيد بزرگوار  فردا انجام خواهد شد كه  اين ش
ــكيل ستاد  ــاعت دقيق آن امروز پس از تش س
ويژه اى در محل فرماندارى مشخص مى شود. 

فرماندار همدان خبر داد:
افتتاح نخستين كارخانه توليد تراورس بتونى 

زير ريل در دهه فجر
همدان پيام: فرماندار همدان از افتتاح نخستين كارخانه توليد تراورس بتونى زير ريل 

در دهه فجر در اين شهرستان خبرداد.
حسن قهرمانى مطلق در كميته برنامه ريزى شهرستان افزود: اين كارخانه با هزينه 
ــرفت فيزيكى  ــده و حدود 97 درصد پيش 13 ميليارد تومان بخش خصوصى احداث ش

دارد.
وى تصريح كرد: اين پروژه براى 72 نفر به صورت مستقيم اشتغالزايى دارد و ساالنه 

300 هزار قطعه توليد خواهد داشت.
ــاره به اينكه راه آهن از آرزوهاى ديرينه مردم همدان  قهرمانى مطلق همچنين با اش
است، بيان كرد: در چهار سال گذشته كار عملياتى راه آهن همدان شدت بيشترى گرفته 

و 70 درصد زيرسازى آن در در چهار قطعه انجام شده است.
وى اضافه كرد: كمترين پيشرفت راه آهن در قطعه اول است كه بايد در اين قسمت 

بيشتر كار شود.
ــال ادارات شهرستان را 64 و  فرماندار همدان همچنين ميزان تخصيص بودجه امس
يك دهم درصد ارزيابى كرد و گفت: اين ميزان در استان 63 درصد است و اميدواريم تا 

پايان سال تخصيص شهرستان به 75 درصد برسد.
به گزارش ايسنا، قهرمانى مطلق همچنين از تصويب 28 پروژه استانى در كميسيون 

215 خبرداد و افزود: از اين تعداد، 11 پروژه به شهرستان همدان اختصاص دارد.
وى ادامه داد: احداث كتابخانه مركزى و ساختمان مركزى دانشگاه علوم پزشكى، احداث 
دانشكده برق و كامپيوتر و دانشكده مهندسى شيمى و نفت دانشگاه صنعتى، احداث فاز دوم 
دانشكده شيمى، كتابخانه مركزى، دانشكده آمفى تئاتر و مركز همايش هاى بين المللى دانشگاه 
بوعلى، احداث تاالر بزرگ شهر، مصال و باند دوم محور همدان-گل تپه و بهسازى و تكميل و 

توسعه فرودگاه همدان اين پروژه ها را شامل مى شود.
ــتان، افزايش 100  ــى شهرس ــاره به پروژه هاى ورزش قهرمانى مطلق همچنين با اش
ــى همدان را تحولى بزرگ در اين بخش برشمرد و از اينكه برخى  ــرانه ورزش درصدى س
پروژه ها مانند پيست اسكى غريب مانده اند، اعالم كرد: يك ميليارد و 200 ميليون تومان 
براى اين پيست هزينه شده اما كمتر از 10 درصد مردم شهرستان از وجود آن آگاهند.

***
توضيحات شركت مخابرات

 با طعم آگهى
ــتون  ــده در س با عنايت به مطلب چاپ ش
ــه]  ــورخ [مورخ م ــه  روزنام آن  ــنيده هاي  ش
ــتاني هاي عزيز  ــالع هم اس ــه اط 90/10/11 ب
مي رساند قبوض تلفن همراه استان تا پايان سال 
جاري چاپ و توزيع مي شود وليكن با عنايت به 
لزوم اجراي مصوبات دولت الكترونيك و اينكه 
ــذي جمع آوري  ــع قبوض كاغ ــه زودي توزي ب
مي شود مي بايست همشهريان گرامي تمهيدات 
الزم را در خصوص پرداخت غير حضوري انجام 
ــق SMS، تلفن بانك، اينترنت و  داده و از طري
09990 براي همراه و 1818 جهت تلفن ثابت 

قبض مخابراتي خود را پرداخت نمايند.
محسن ترانيان، مدير روابط عمومى شركت 
مخابرات استان همدان

ــاد  1- نام هاى جديدى براى مديريت ارش
استان مطرح شده است. گويا يكى از اين نام ها 
ــركت هاى دولتى است كه  كاركنان يكى از ش
پيش تر در برگزارى كنگره آيت ا... بهارى سمتى 

داشته است.
ــدگان صالحيت  ــامى رد و تاييد ش 2- اس
ــاى انتخاباتى امروز كتباً به كانديداها  كانديداه
ابالغ مى شود. رد شدگان 4روز فرصت خواهند 
ــتان اعتراض  ــارت اس ــت تا به هيأت نظ داش
نمايند. گويا در اين دوره تأييد شدگان نيز نامه 

كتبى دريافت خواهند كرد.
ــى  ــوراى  برخورد با منكرات سياس 3- ش
ــكيل مى شود. گويا قرار  در بحث انتخابات تش
ــورا به طور نامحسوس رفتارهاى  ــت اين ش اس
غيراخالقى و منكرات سياسى را رصد و گزارش 

دهد.
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انتخابات

يادداشت ميهمانيادداشت

اخبار

ــت 17 روز از آغاز ثبت نام  ــام: با گذش همدان پي
كانديداهاى نهمين دوره مجلس شوراى اسالمى در 
كشور و همزمان با آن در استان همدان 133 نفر تا 

پايان روز جمعه 9 دى ماه ثبت نام كردند.
ــر ثبت نام  ــان گام اول انتخابات مبنى ب ــا پاي ب
ــه، انتخابات از روز  ــتادهاى انتخابي كانديداها در س
ــد صالحيت ها در  ــاز دوم و تأيي ــاه وارد ف 10 دى م
ــد. با شروع به كار هيأت هاى  هيأت هاى اجرايى ش
ــى  ــاى بررس ــر روزه ــط و اواخ ــى در اواس اجراي
صالحيت ها، 5 كانديدا از حوزه انتخابيه مالير و يك 
ــدا از حوزه انتخابيه همدان و فامنين انصراف  كاندي
دادند تا تعداد نامزدها به 127 نفر در استان همدان 

برسد.
به هر حال با به پايان رسيدن بررسى صالحيت 
ــوراى اسالمى،  كانديداهاى نهمين دوره مجلس ش
ــده امروز به هيأت  ــامى افراد تأييد صالحيت ش اس
ــال مى شود تا اين بار اين هيأت نظارت  نظارت ارس
باشد كه به بررسى شكايات و انتقادات كانديداها در 

رد صالحيت ها بپردازد.
جانشين ستاد انتخابات كشور با اشاره به اينكه 

ــفندماه هيأت هاى نظارتى مى توانند بر  تا دوم اس
ــته باشند، گفت:  صالحيت كانديدا ها نظارت داش
ــتانى موظف هستند بررسى  هيأت هاى نظارت اس
ــان و هيأت  ــاه به داوطلب ــى را تا 20 دى م نهاي

ــتان ها اعالم كنند.  نظارت اس
ــه تا دوم  ــاره به اينك ــورى با اش ــنعلى ن حس
ــفند هيأت هاى نظارتى مى توانند بر صالحيت  اس
ــته باشند، گفت: هيأت هاى  كانديدا ها نظارت داش

ــتانى موظف هستند بررسى نهايى را تا  نظارت اس
20 دى ماه به داوطلبان و هيأت نظارت استان ها 

اعالم كنند.
ــى  ــورى با بيان به اينكه فرصت قانونى بررس  ن
ــانى  ــت، گفت: كس ــا تا 19 دى ماه اس صالحيت ه
ــكايتى  ــده اند يا به هر دليلى ش كه رد صالحيت ش
ــس از تاريخ 20 دى  ــاى نظارت دارند پ از هيأت ه
ــكايت خود را به  ــه مدت 4 روز فرصت دارند تا ش ب

هيأت هاى نظارت هر استان اعالم كنند. 
ــن انتخابات با  ــروز فاز دوم مارات ــه هر حال ام ب
تأييد صالحيت كانديداها براى آغاز فازهاى رسمى 
ــده در  ــد تا افراد تأييد صالحيت ش به اتمام مى رس

استان عرض اندام كنند.
ــده  ــد ديد با معرفى افراد تأييد صالحيت ش باي
ــوى هيأت اجرايى از بين 127 كانديداى مرد  از س
ــتان چه تعداد در ادامه انتخابات به رقابت  و زن اس

خواهند پرداخت.
ــن دوره مجلس  ــت، انتخابات نهمي گفتنى اس
ــفندماه در سراسر كشور  ــالمى 12 اس ــوراى اس ش

برگزار مى شود.

معرفى افراد تأييد صالحيت شده به هيأت نظارت

امروز، مهر تأييد صالحيت كانديداها زده مى شود آخرين رويدادها در صفحه 
انتخابات

ــي  ــج بررس ــه نتاي ــروز ك ــام: ام همدان پي
ــط  ــده توس صالحيت كانديداهاي ثبت نام ش
ــور براي نهمين  هيأت هاي اجرايي وزارت كش
ــوراي اسالمي، اعالم  دوره انتخابات مجلس ش
ــه انتخابات آتي وارد مرحله  ــود، عمال پروس ش

دوم خود مي شود.
ــت كه اعالم نتايج بررسي  البته طبيعي اس
صالحيت ها و تأييد برخي كانديداها، به معناي 
تأييد صالحيت كامل آنان نيست، چرا كه پس 
از بررسي صالحيت ها توسط هيأت هاي اجرايي 
وزارت كشور، پرونده هاي داوطلبان نمايندگي 
ــوراي  ــز ناظران ش ــر روي مي ــس نهم ب مجل
ــد گرفت تا  ــي قرار خواه نگهبان قانون اساس
ــات مراجع چهارگانه  ــاس گزارش آنها نيز براس
(وزارت اطالعات، دادستاني كل كشور، پليس 
ــور) به  ــازمان ثبت احوال كش بين المللي و س

بررسي پرونده داوطلبان بپردازند.
ــورا  ــخنگوي اين ش  آن طور كه از زبان س
ــده، نتايج نهايي بررسي پرونده هاي  شنيده ش

داوطلبان، 2 اسفندماه اعالم مي شود.
با مشاهده و بررسي اسامي كه در انتخابات 
ــام كرده اند مي توان دريافت  آتي مجلس ثبت ن
ــط  ــن داوطلبان توس ــري از اي ــده  كثي كه ع

نهادهاي نظارتي تأييد صالحيت خواهند شد.
ــان از امروز  ــأله داوطلب با توجه به اين مس
ــه ادامه تحركات  ــتر، ب با اطمينان خاطر بيش
انتخاباتي خود در استان دست خواهند زد و با 
نزديك تر شدن به زمان انتخابات، اين فعاليت ها 

سرعت بيشتري به خود خواهد گرفت.
با گسترده شدن فضاي انتخاباتي در استان، 
به طبع رسانه ها كه از اركان اينگونه فعاليت ها 
ــاوت و ويژه  ــاز و كاري متف ــند نيز س مي باش
ــر حجم اطالعات،  ــراي خود تعريف كرده و ب ب
ــات خود در خصوص  اخبار، تحليل ها و گزارش
انتخابات و روند فعاليت هاي گروه ها، جريان ها 

و كانديداها، خواهند افزود.
ــه از ديرباز به عنوان  ــام نيز ك همدان پي
ــن  ــع در چني ــذار و مرج ــانه اي تأثيرگ رس
ــناخته شده، از  ــتان ش فعاليت هايي در اس
ــي انتخابات  ــه اختصاص ــروز كليد صفح ام
ــدگان و  ــد تا خوانن ــم را مى زن ــس نه مجل
از  را  ــود  خ ــه  فرهيخت و  آگاه  ــان  مخاطب
آخرين اخبار و رويدادهاي اين كارزار مهم 
ــتان آگاه سازد و به  ــطح اس سياسي در س
ــاركتي  ــور و با مش برگزاري انتخاباتي پرش
ــاب كانديداهاي اصلح  ــاال و همراه با انتخ ب
ــوزان  كمك كند، چرا كه هدف تمامي دلس
ــن  ــز  اي ــتان ج ــه اس ــگان جامع و فرهيخت
ــعه استان  ــير تعالي و توس ــت كه مس نيس
ــته  ــات پيش رو هموارتر از گذش ــا انتخاب ب
ــود و قطار فعاليت ها و اقدامات مسئوالن  ش
ــرعت تر از گذشته در آن حركت  استان پرس

كند.
ــدگان و مخاطبان عزيز از  ــن رو خوانن از اي
ــه انتخابات  ــروز مي توانند صفحه مختص ب ام
مجلس نهم را در صفحه 3 همدان پيام مطالعه 
ــر و اراده مديريت و همكاران بر آن  نمايند. نظ
ــت كه در اين صفحه تمامي خبرها و  بوده اس
گزارشات انتخاباتي اعم از استاني و كشوري در 
ــود و مطالب تحليلي و مقاالت  آن گنجانده ش
ــات در كنار آن منعكس  نيز در موضوع انتخاب

شود.
و  ــام  همدان پي ــه  فرهيخت ــدگان  خوانن
ــان، يعني  ــه صفحه ايران و جه ــدان ب عالقمن
ــابق نيز مي توانند از امروز مطالب  صفحه 3 س
ــان را در صفحه 4 روزنامه  ــوع ايران و جه متن

مطالعه نمايند. 
همچنين صفحه مادستان كه اختصاص به 
اخبار مختلف شهرستان هاي استان داشت، از 
اين پس بر اساس موضوعيت خبر يا گزارش در 

ساير صفحات روزنامه قرار مي گيرد.
ــدازي اين صفحه بتواند نياز   اميد كه راه ان
ــه در مركز  ــاي انتخاباتي چ ــتان به خبره اس
ــتان ها را مرتفع كند و  ــتان و چه در شهرس اس
ــته و شايسته است به رسالت  آنچنان كه بايس
ــطوح  ــي خود به س ــاني و آگاهي ده اطالع رس

مختلف جامعه عمل كند.
ــريف و مجاهد ديار   اميدواريم كه مردم ش
ــر انتخابات  ــز چون ديگ ــتان اين بار ني مادس
ــور خود و انتخاب  ــاركت پرش ــته با مش گذش
ــم پرافتخار جمهوري  كانديداهاي اصلح، پرچ
ــزاز درآورده و برگ  ــه اهت ــالمي ايران را ب اس
ديگري از كتاب قطور عزت و سربلندي ايران و 

استانمان را ورق زنند.

حضور مردم در انتخابات يك 
رزمايش سياسى است

ــور مردم در  ــدار كبودراهنگ گفت: حض ــام: فرمان همدان پي
صحنه انتخابات يك رزمايش سياسى است

ــت انتخابات و  ــرادى افزود: با توجه به اهمي ــين م عبدالحس
تأكيد رهبرى بر شركت در اين رويداد سياسى حضور در صحنه 

انتخابات ضرورى است.
ــه مجلس در رأس امور  ــا اتكا به فرموده امام راحل ك  وى ب
ــت، اظهار داشت: مجلس را مى توان عصاره ملت تعبير كرد؛  اس

ــاى صندق هاى رأى واجب و ضرورى  بنابراين حضور مردم پ
است.

به گزارش ايرنا، فرماندار كبودراهنگ با بيان اينكه مردم بايد 
آگاهانه كانديداى مورد نظر خود را انتخاب كنند، گفت: تاكنون 
ــده، ولى برخى  ــوان تخلف گزارش نش ــمى به عن تبليغات رس
ــا در منزل افراد با نفوذ  ــمى ي نامزدها در برخى مجالس غيررس

محالت حضور مى يابند.
ــار و كبودراهنگ يك  ــتان به مرادى با ذكر اينكه دو شهرس
ــوب مى شوند، گفت: 138 شعبه اخذ رأى،  حوزه انتخابيه محس

آراى مردم شهرستان كبودراهنگ را جمع آورى مى كنند.

معاون فرماندار بهار:
رعايت قانون و عدالت

زمينه ساز برگزارى انتخابات سالم است
ــون و عدالت  ــار گفت: رعايت قان ــاون فرماندار به ــام: مع همدان پي

زمينه ساز برگزارى انتخاباتى سالم، باشكوه و بى نظير خواهد بود.
ــى  ــى و توجيه ــترك آموزش ــه مش ــلطانى راد در جلس علي اكبرس
ــار و حوزه هاى فرعى  ــز حوزه هاى انتخابى به ــاى اجرايى مرك هيأت ه
ــت  ــت به دس ــتان بهار افزود: همه بايد دس اللجين و صالح آباد شهرس
ــكوه  ــالم و باش هم دهيم و با همكارى و هميارى يكديگر، انتخاباتى س

را برگزار كنيم.
ــته باشيم، ادامه داد:  وى با بيان اينكه بايد در هر كارى تقوا داش
ــت كه در همين  ــيار مهم اس ــور امرى بس برگزارى انتخابات در كش
ــته  ــرافيت كامل به قانون داش ــتا اعضاى هيأت اجرايى بايد اش راس

باشند.
معاون فرماندار بهار با بيان اينكه همه كانديداها مورد قبول و قابل 
احترام هستند، بيان كرد: عوامل برگزارى انتخابات نبايد نسبت به هيچ 

كانديدايى تعصب داشته باشند.
ــردم مهمترين و  ــالمى رأى م ــام اس ــه در نظ ــان اينك ــا بي وى ب
ــرد: دو اصل مهم رعايت قانون  ــت، اضافه ك تأثيرگذارترين انتخاب اس

ــرلوحه كار انتخابات قرار گيرد و مبناى كار بايد توجه  و عدالت بايد س
به قانون باشد؛ چراكه اين دو امر مهم موجب مى شود انتخاباتى سالم، 

باشكوه و بى نظير برگزار شود.
ــان كرد: در برگزارى انتخابات سه مجموعه  ــلطانى راد خاطرنش س
ــتند كه هر سه مجموعه  برگزاركنندگان، كانديداها و مردم دخيل هس
بايد نهايت تالش خود را براى فراهم كردن زمينه هاى مناسب برگزارى 

انتخاباتى سالم و باشكوه به كار گيرند.
ــزارى انتخابات  ــار در برگ ــتان به ــت: در شهرس ــان گف وى در پاي
ــكلى وجود ندارد و تمام نيروها آماده برگزارى انتخاباتى  هيچگونه مش

سالم و قانونمند هستند.

حركت به سمت مردم ساالرى دينى
«كار نمايندگان مثل ريل گذاري است تا قطار آباداني را خوب حركت دهد.»

مقام معظم رهبري

ــالمي ايران يكي از بركات انقالب  ــور جمهوري اس همدان پيام: انتخابات در كش
اسالمي است تا مردم با اراده و تصميم خود در تعيين سرنوشت كشورشان تأثيرگذار 
ــعه و آباداني كشور  ــاركت در اداره امور را فراهم آورند و براي توس بوده و زمينه مش
ــورد تأكيد مقام معظم  ــاالري ديني كه م ــمت مردم س تالش نمايند و حركت به س

رهبري نيز مي باشد را در جامعه عملي نمايند.
ــه در صحنه ايران اسالمي در همه  ــور و حماسي مردم آگاه و هميش حضور پرش
عرصه ها از ابتداي انقالب تا امروز باعث شده كه روز به روز شاهد پويايي و نشاط نظام 
مقدس جمهوري اسالمي بوده و نقشه هاي شوم دشمنان قسم خورده انقالب به يأس 
تبديل شود و انقالب اسالمي به بركت خون شهدا و رهبري مقتدرانه حضرت آيت ا...

العظمي خامنه اي و حضور آگاهانه مردم در همه صحنه ها تا امروز از همه توطئه ها و 
نقشه ها به سالمتي عبور كرده و آينده اي روشن را براي ايران اسالمي ترسيم نمايد.

ــواه جهان با  ــه ملت هاي آزادي خ ــالمي ك ــون و در عصر بيداري اس ــا هم اكن ام
ــتم حاكمان وابسته خود به پا  ــالمي ايران در برابر ظلم و س الگوگيري از انقالب اس
ــته و خواستار برقراري حكومت اسالمي هستند، تشكيل يك مجلس انقالبي و  خاس
ــتر به گوش جهانيان رسانده  مقتدر مي تواند صداي عدالت خواهي ملت ايران را بيش
و از طرفي تشكيل يك مجلس مردمي و كارآمد مي تواند به عنوان سدي محكم در 
ــمنان، صحنه را خالي نكنند بلكه  ــد و با يك نهيب دش برابر زورگويي هاي غرب باش

اقتدار و عزت نظام جمهوري اسالمي را در همه تصميم گيري ها به نمايش بگذارند.
اما هم اكنون انتخابات مجلس نهم شوراي اسالمي پيش روي ماست و حساسيت 
اين دوره از انتخابات بر هيچ كسى پوشيده نيست و به همين دليل برگزاري باشكوه 
انتخابات با مشاركت حداكثري مردم يك ضرورت است كه بايد مورد توجه قرار گيرد 
و مردم آگاه و هميشه در صحنه بايد سعي داشته باشند با انتخاب كانديداهاي اصلح 
بر اساس رهنمودها و معيارهاي رهبر فرزانه انقالب، برگي زرين ديگري به افتخارات 
اين مرز و بوم بيفزايند و زمينه تشكيل يك مجلس انقالبي، كارآمد، مردمي و واليي 

را فراهم سازند.
بديهي است مردم واليت مدار و هميشه در صحنه استان همدان نيز يك بار ديگر 
با حضور حماسي و حداكثري خود در اين انتخابات، به فرموده حضرت امام خميني 
ــام و رهبري ادا نموده و با  ــبت به انقالب، نظ ــف ديني و الهي خود را نس (ره)، تكلي
انتخاب نمايندگان اصلح و كارآمد، در توسعه و پيشرفت كشور و استانشان تأثيرگذار 
بوده و در عمل وفاداري خود را به آرمان هاي اسالم و رهبر فرزانه انقالب به نمايش 

خواهند گذاشت.
سيد حسن موسوي

حادثه خاصى در انتخابات رخ نخواهد داد
ــا بيان اينكه عمده  ــام: فرمانده نيروى انتظامى ب همدان پي
اقدامات تأمين امنيت انتخابات بر عهده نيروى انتظامى است، 
ــتگاه هاى اطالعاتى، امنيتى،  ــر همه دس ــت: در حال حاض گف
ــيجيان آمادگى تأمين امنيتى فضاى انتخاباتى  انتظامى و بس
كشور را دارند. وى افزود: تصور مي كنم با تهديد خاصى روبرو 

ــتيم و حادثه خاصى هم در انتخابات رخ نخواهد داد. نيس
ــدم فرمانده نيروى  ــماعيل احمدى مق به گزارش مهر، اس
ــيه مراسم گراميداشت مرحوم حاج ذبيح ا...  انتظامى در حاش
ــات اين نيرو  ــگاران در خصوص اقدام ــى در جمع خبرن بخش
ــته  ــت: طبيعتا طبق روال گذش ــات پيش رو گف ــراى انتخاب ب
ــاير مراجع ذى ربط  ــوراى امنيت و س ــور، دفاتر ش وزارت كش
ــتگاه هاى امنيتى  ــكيل مي دهند كه همه دس ــتادى را تش س
ــرايط امنيتى در منطقه  ــب با ش در آن حضور دارند و متناس

سازماندهى صورت مي گيرد. 

وزارت كشور اخبار تغيير رئيس ستاد 
انتخابات كشور را تكذيب كرد 

ــور مى گويد كه مرتضوى رئيس ستاد  همدان پيام: وزارت كش
ــتاد تكذيب  ــت و هرگونه تغيير در مديريت اين س انتخابات اس

مى شود. 
پيش از اين برخى اخبار از فشار برخى افراد منتسب به دولت 
براى بركنارى مرتضوى و جايگزينى روح ا... احمدزاده كرمانى به 

اين سمت خبر داده بودند.
به گزارش فارس، در اطالعيه روابط عمومى وزارت كشور آمده 
است؛ نظر به انتشار برخى اخبار غير مستند در بعضى از سايت ها و 
ــانى در خصوص وقوع تغيير در مديريت ستاد  پايگاه هاى اطالع رس
انتخابات كشور، بدين وسيله ضمن تأكيد بر بى پايه و اساس بودن همه 
اين شايعات، هرگونه تغيير در مديريت ستاد انتخابات كشور تكذيب 

مى شود. 

اصالح طلبان مخالفان قطعى تحريم انتخابات 
همدان پيام: قائم مقام حزب اعتماد ملى با بيان اينكه مشاركت مردم در انتخابات 
ــاركت مردم در  ــمن براى كاهش مش ــت، گفت: دش ــجام ملى اس نماد اقتدار و انس
انتخابات تهديد و فشار روانى را به كار گرفته كه حضور مردم مى تواند پاسخى قاطع 

به اين تهديدها و فشارها سياسى باشد.
رسول منتجب نيا قائم مقام حزب اعتماد ملى در گفت وگو با فارس، با بيان اينكه 
حضور مردم در انتخابات پاسخى قاطع به تحريم كنندگان انتخابات و دشمنان انقالب 
اسالمى است، اظهار داشت: براى كانديداتورى انتخابات مجلس ثبت نام نكرده ام اما 

قطعا براى رأى به نامزدهاى مورد نظر در پاى صندوق هاى رأى حاضر خواهم شد.
وى با بيان اينكه همه دلسوزان انقالب اسالمى بايد از مردم براى حضور در پاى 
صندوق هاى رأى دعوت كنند، افزود: شركت در انتخابات حق مردم است و هيچ كسي 

نمى تواند آنان را از اين حق مسلم خود محروم كند.

تأكيد بر تمكين جبهه پيروان از جبهه متحد 

همدان پيام: سخنگوى جبهه پيروان خط امام و رهبرى گفت كه اين جبهه  خود 
را ملزم به تمكين به نظر جبهه متحد اصولگرايان مى داند و قطعا به نظر اين جبهه 

در تهيه ليست احترام خواهد گذاشت.
ــخنگوى جبهه پيروان خط امام رهبرى در گفت وگو با  ــجادى س ــيدكمال س س
ــكل  زير مجموعه  ــان اينكه جبهه پيروان خط امام و رهبرى از 14 تش ــارس، با بي ف
خود براى معرفى نامزد هاي مورد نظر در خواست كرده  است، گفت: برخى تشكل هاى 
جبهه پيروان اسامى نامزد هاى خود را به جبهه پيروان ارائه كرده اند اما هنوز تمامى 

تشكل ها اين كار را نكرده اند.
ــاى مورد نظر را به جبهه پيروان ارائه  ــكل نامزده وى افزود: بعد از اينكه 14 تش
ــى قرار خواهد  ــوراى مركزى جبهه پيروان مورد بررس ــامى كانديدا در ش كردند، اس
گرفت و در نهايت يك ليست كامل از سوى جبهه پيروان به جبهه متحد اصولگرايان 

براى قرار گرفتن در ليست جبهه متحد ارائه خواهد شد.

در بيانيه جبهه متحد اصولگرايان اعالم شد:
دشمن چند دستگى اصولگرايان را مي خواهد 

ــر كشور،  همدان پيام: هيأت هاي داوري و اجرايي جبهه متحد اصولگرايان سراس
ــاخص هاي الزم براي  ــه اي بر برخي ش ــا صدور بياني ــت خود، ب ــس از پايان نشس پ
ــتي و ضديت  نامزدهاي اين جبهه از جمله واليت مداري، تدين، كارآمدي، ساده زيس

با فساد تاكيد كردند.
 به گزارش ايسنا در متن اين بيانيه آمده است: وحدت، امروز نه تنها يك تاكتيك 
ــت كه برخي ساده انگارانه، اين  ــتراتژي و راهبرد دائمي نيروهاي انقالب اس بلكه اس
ــمن با پيچيدگي، طراحي  ــده مي گيرند. بايد دقت كنيم كه دش ــه مهم را نادي مقول
ــته، افتراق و  ــتر از گذش ــمن بيش جديدي را در مورد اصولگرايان اجرا مي كند. دش
ــتگي در ميان اصولگرايان را دنبال مي كند. جريان فتنه، فساد و انحراف نيز  چند دس
به عنوان پياده نظام استكبارجهاني، از چند دستگي اصولگرايان، به دنبال زمينه سازي 
ــتند. اگر امروز پرده از چهره بسياري از عناصر فتنه گر، منحرف  توطئه هاي خود هس
ــالمي را  ــتگي حضور در اركان حاكميت اس ــد افتاده و به همين دليل، شايس و فاس
ــفيد، چراغ خاموش،  ندارند، ليكن امروز تالش دارند با ترفندهايي چون مهره هاي س
ــي و... دوباره با دور زدن نهادهاي قانوني نظام و فريب  ــازي فضاي سياس دوقطبي س
ــازي خود  ــبز مجلس نهم را تصاحب كنند و به بازس ــي هاي س افكار عمومي، كرس
بپردازند، چراكه بصيرت باالي مردم در جريان فتنه 88 و تحوالت ابتداي سال 90، 
موجب لطمه جدي به اين جريانات شد كه مجددا با طراحي نظام سلطه در صددند 
ــازي خود پرداخته و كار ناتمام  با حضور در مجلس با ظهور و بروزي جديد، به بازس

خود در ضربه زدن به نظام اسالمي را پي  بگيرند.

ــى فعال  همدان پيام: اين روزها گروه هاى سياس
ــر و دار  ــخت در گي ــور(عمدتا اصولگرا) س در كش
فعاليت هاى انتخاباتى و چانه زنى با افراد و طيف هاى 
ــت انتخاباتى مطلوب خود  ــف براى ارائه ليس مختل
ــتند. در اين ميان جناح نابسامان اصالح طلب،  هس
ــز عيان بود تاكنون  ــان كه از مدت ها پيش ني آنچن
ــخص و واضحى از چگونگى  نتوانسته تاكتيك مش
حضور خود در كارزار انتخابات مجلس نهم را براى 
ــران اين جناح از  ــد. ابتدا عده اى از س خود برگزين
ــد. پس از آن  ــردن در انتخابات دم زدن ــركت نك ش
ــدم ارائه  ــر اين جريان از ع ــى چهره هاى ديگ برخ
ــد و بيان  ــخص در انتخابات خبر دادن ــت مش ليس
داشتند كه البته منعى براى حضور مدعيان اصالح 
طلبى به صورت شخصى در انتخابات وجود ندارد. 

ــى در ميان  ــى و يك ــن واكنش هاى سينوس اي
ــى  جريان اصالح طلب تازمان آغاز مهلت نام نويس
ــات مذكور ادامه پيدا كرد.  كانديداها براى انتخاب
ــى از كانديداها، شاهد آن  ــروع نام نويس اما با ش
ــناس جناح  ــم كه عده اى از چهره هاى سرش بودي
اصالح طلب على رغم اظهارنظرهاى قبلى از سوى 
ــران اين جناح، اقدام به نام نويسى و شركت در  س
ــس از آن نيز با  ــس نهم كردند. پ ــات مجل انتخاب
ــاالرى از سوى شاخه اى  ــكيل جبهه مردم س تش
ــوراى هماهنگى جبهه اصالحات(هرچند كه  از ش
ــر كليت جريان  ــاالرى نمايانگ اين جبهه مردم س
ــت) وجود ناهماهنگى و  اصالح طلب نبوده و نيس
نبود انسجام تاكتيكى در اين جناح بيش از پيش 

ــد.  بر همگان عيان و معلوم ش
البته شرايط و فضاى حاكم بر انتخابات مجلس 

نهم كه با برخى اظهارنظرهاى تريبونى برخى افراد 
و چهره هاى تأثيرگذار در روند انتخابات همراه بوده 
ــخص از  را نمى توان در اتخاذ نكردن تاكتيكى مش
ــت. اظهاراتى كه  ــوى اصالح طلبان ناديده گرف س
ــى خالف تأكيدات مقام معظم  در برخى مواقع حت
ــرايط و فضا براى حضور  رهبرى بر فراهم كردن ش
گسترده افراد و ساليق مختلف در انتخابات آتى بود. 
ــاى جريان اصالح  ــرايط برخى از چهره ه در اين ش
طلب وضعيت حضور اين جناح در انتخابات آتى را 

همچنان نامشخص و مبهم مى دانند.  
  وضعيت اصالح طلبان به "هندوانه 

سربسته" مى ماند 
ــت مجلس، وضعيت  ــيون اقلي يك عضو فراكس
ــان در انتخابات مجلس نهم را مانند يك  اصالح طلب
هندوانه سربسته دانست و گفت: يك احتمال قوى 
ــده اند از  ــود دارد كه تتمه افرادى كه حاضر ش وج
ــب كانديداى  ــزاب و گروه هاى اصالح طل برخى اح
ــا يكديگر هماهنگ  ــوند ب انتخابات مجلس نهم ش

شوند.
ــا مهر با بيان  ــا خباز در گفت وگو ب محمدرض
ــان در عرصه  ــت اصالح طلب ــب، وضعي ــن مطل اي
ــك تجربه جديد براى  ــات مجلس نهم را ي انتخاب
ــت و گفت: تاكتيك انتخاباتى  اصالح طلبان دانس
ــركت در  ــراى نحوه ش ــات ب ــران اصالح ــه س ك
ــر گرفته اند اتفاق  ــم در نظ ــات مجلس نه انتخاب

ــور مى افتد. ــت كه در كش جديدى اس
ــس در يادآورى  ــيون اقليت مجل ــو فراكس عض
ــران  ــان گفت: س ــى اصالح طلب ــك انتخابات تاكتي
ــم و پرچم  ــت نمى دهي ــد "ليس ــات گفته ان اصالح
ــانى كه در  ــم اما كس ــد نمى كني ــات را بلن اصالح

حوزه هاى انتخابيه زمينه دارند كانديدا شوند".
ــاره تبيين آرايش  ــوالى درب ــخ به س وى در پاس
ــات مجلس نهم  ــى اصالح طلبان در انتخاب انتخابات
ــه بر مبناى يك سرى  گفت: تحليل هاى ما هميش
ــه در انتخابات مجلس نهم  ــات بوده، اما آنچ تجربي
ــت، لذا براى ارائه  اتفاق مى افتد تجربه جديدى اس
ــش انتخاباتى كانديداهاى  تحليل در خصوص آراي
ــرايطى  ــب بايد صبر كرد تا ببينيم چه ش اصالح طل

پيش مى آيد. 
ــاد ملى بيان  ــوراى مركزى حزب اعتم عضو ش
داشت: هنوز تعداد افرادى كه اصالح طلب هستند و 
بدون پرچم و تابلو، كانديداى انتخابات مجلس نهم 
ــده اند را نمى دانيم. بايد بررسى كنيم چه تعداد  ش
ــان موفق به اخذ تائيديه  از كانديداهاى اصالح طلب
شوراى نگهبان مى شوند، سپس بايد بر روى آرايش 

نيروها فكر كرد.
ــيون خط امام (ره) ليست انتخاباتى ارائه  فراكس

نمى كند
ــيون اصالح  ــخنگوى فراكس  در همين رابطه س
طلبان مجلس هشتم نيز به تشريح جزئيات آخرين 

جلسه اين فراكسيون پرداخت.
ــو با ايلنا، گفت: در  داريوش قنبرى در گفت و گ
ــيون برگزار  ــه اى كه با حضور اعضاى فراكس جلس
ــائل اقتصادى  ــد، در مورد انتخابات مجلس، مس ش
ــور بحث و  ــى روز كش ــائل سياس ــن مس و همچني

گفت و گو شد.
وى افزود: در مسأله انتخابات و موضع فراكسيون 
در برابر اين مسأله اعضا به اين جمع بندى رسيدند 
ــر حقوقى در  ــام (ره) از نظ ــيون خط ام كه فراكس
ــت انتخاباتى نيست و بنابراين اين  جايگاه ارائه ليس

كار از سوى فراكسيون انجام نمى شود.
ــيون خط امام (ره) گفت: از  ــخنگوى فراكس س
آنجايى كه در اين دوره از انتخابات اصالح طلبان به 
صورت جريانى حضور ندارند، حضورشان محدود تر 
ــود و اعضاى  ــل خواهد ب ــه دوره هاى قب ــبت ب نس
ــق مواضع قبلى، با  ــيون تصميم گرفتند طب فراكس
ــاى اصالح طلب خارج  هماهنگى كامل با جريان ه

از مجلس عمل  كنند.
داريوش قنبرى در ادامه گفت و گوى خود تصريح 
ــيون درباره آرايش  ــت اعضاى فراكس كرد: در نشس
ــى اصولگرا در انتخابات مجلس نيز  نيروهاى سياس
بحث و گفت و گو شد كه طبق اخبار رسيده جريان 
ــراى ورود به مجلس هزينه هاى  ــته به دولت ب وابس
هنگفتى را درنظر گرفته اند كه معلوم نيست از كجا 

تأمين شده است.

ريخت وپاش هاى بى حساب؛ 
آفت انتخابات امروز

ــات مجلس  ــم انتخاب ــيدن موس ــواره با فرا رس ــام: هم همدان پي
ــران و اصحاب  ــوى صاحب نظ ــور، دغدغه هاى فراوانى از س در كش
ــم و چگونگى فعاليت كانديداها  ــت در خصوص اين كارزار مه سياس
ــده است . آنچه كه  ــعارهاى انتخاباتى مطرح ش در ارائه برنامه ها و ش
ــم، دادن وعده  ــاهد آن بوده اي ــته به وفور ش در انتخابات ادوار گذش
ــت. تبليغات پر هزينه برخى  ــدنى بوده اس و وعيدهاى فراوان و ناش
ــتان ها  ــتان ها و شهرس ــاى مجلس مخصوصا در حيطه اس كانديداه
ــك دوره نمايندگى مجلس مى  ــد برابر جمع دريافتى ي ــه گاه چن ك
ــه در اين برهه انجام مى گيرد،  ــد و ريخت و پاش هاى فراوانى ك باش
از آشكارترين بدعت هاى فعاليت هاى انتخاباتى در ساليان اخير بوده 
است. كار به جايى رسيده است كه ديگر داشتن پشتوانه عظيم مالى 
و لزوم هزينه كرد پول هاى هنگفت در راه تبليغات انتخاباتى، يكى از 
ــود. در همين رابطه چند  فاكتورهاى پيروزى كانديداها فرض مى ش
ــا خبرگزارى ها بر لزوم  ــتم در گفتگو ب تن از نمايندگان مجلس هش
ــار انتخاباتى كانديداها و هزينه كرد منابع مالى آنها در  نظارت بر رفت

ايام انتخابات تأكيد كرده اند. 
نماينده مردم كرمانشاه در مجلس، خواستار نظارت دستگاه هاي 
ــات انتخاباتي داوطلبان  ــع مالي درتبليغ ــئول بر هزينه كرد مناب مس
ــي كانديداها براي ورود به خانه  ــد و گفت: برخ نمايندگي مجلس ش

ملت، مبالغ بسياري را هزينه مي كنند.
ــا بيان اينكه درآمد  ــنا، ب جهانبخش اميني، درگفت وگو با ايس
ــورت راهيابي آنان به  ــت كه در ص ــي مجلس آنقدر نيس نمايندگ
ــا را كند، گفت: كانديداهايي كه براي  مجلس جبران اين هزينه ه
ــي ديگران مي روند و از  ــن مخارج تبليغات خود زير دين مال تأمي
ــره مي برند، مطمئنا در صورت ورود به مجلس  كمك هاي آنان به
ــد، لذا ديگر  ــرآورده كنن ــات آنان را ب ــران كرده و توقع ــد جب باي
نمي توانند به وظايف اصلي نمايندگي خود بپردازند و به واقع بايد 

ــند. تنها نماينده آن عده خاص باش
ــه رعايت اخالق  ــوت كانديداها ب ــا دع ــده مجلس، ب ــن نماين اي
انتخاباتي، گفت: متأسفانه گاه ديده مي شود برخي كانديداها به جاي 
ــه برنامه هاي خود را بيان كنند، به تخريب ديگران مي پردازند و  اينك
عملكرد آنان را زير سوال مي برند، حال اينكه ممكن است اگر آن فرد 

نيز در موقعيت آن مسئول قرار گيرد، عملكرد بهتري نداشته باشد.
ــاي خود بپردازند  ــد به ارائه برنامه ه ــي افزود: كانديداها باي امين
ــردم بهترين قاضيان صحنه  ــردم واگذارند، زيرا م ــاوت را به م و قض

انتخابات هستند و آنها بايد به كانديداها نمره قبولي يا رد بدهند.
ــخنراني هاي خود  وي ادامه داد: همچنين برخي كانديداها در س
ــنخيتي ندارد و  وعده هايي مي دهند كه با وظايف نمايندگي هيچ س
ــادر نخواهند بود اين وعده ها را عملي  چنانچه به مجلس راه يابند ق
ــازند و همين امر موجب بي اعتمادي به عملكرد مسئوالن خواهد  س
ــيون  ــي در مردم ايجاد مي كند. يك عضو فراكس ــد و نوعي بدبين ش
ــتفاده صرف از شعارها  اصولگرايان مجلس نيز در اين رابطه گفت: اس
ــده، عالوه بر  ــز و تحريك كنن ــالف برانگي ــي اخت ــات جنجال و ادبي
ــفتگي  ــش توقع غيرواقعي مردم، فضاي آرام جامعه را دچار آش افزاي

و دودستگي مي كند.
ــت: تبليغات نامزدهاي انتخابات بايد بر  ناصر سوداني، اظهارداش
ــاس قانون و چارچوب هاي تعريف شده، باشد و كانديداها نبايد به  اس

مردم وعده اي دهند كه در توان شان نيست.
وي دادن وعده هاي غيرعملي به مردم را از آفت هاي انتخابات 
ــت و افزود: نامزدهاي انتخابات بايد وعده اي دهند كه عملي  دانس
ــيون  ــد. اين عضو فراكس ــك نماينده باش ــا وظايف ي ــط ب و مرتب
ــتي  اصولگرايان مجلس، با بيان اينكه نفي ديگر كانديداها راه درس
نيست، تصريح كرد: افراد نبايد كانديداهاي ديگر را تخريب كنند، 
بلكه آن ها بايد براي اثبات خود تالش كنند. وي گفت: مردم بايد 
ــاس توانايي ها، آرمان ها، ديدگاه ها، موضع گيري ها و عملكرد  براس
ــين كانديداها آن ها را انتخاب كنند، كانديداهايي كه گرفتار  پيش
ــالم اقتصادي  بوده و به كانون هاي ثروت و قدرت  فعاليت هاي ناس

وابسته اند نبايد مورد نظر مردم باشند.

علت بالتكليفى اصالح طلبان چيست ؟

هندوانه سربسته يا تاكتيكى نامعلوم 
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ايران وجهان

خبر اخبار

اتهام زنى الهاشمى به ايران
ــده است، روزگذشته (دوشنبه) به  ــمى معاون رئيس جمهورى عراق كه حكم جلب او صادر ش همدان پيام: طارق الهاش
فرافكنى براى فرار از محاكمه خود پرداخت و ايران را به دخالت در امور داخلى عراق متهم كرد. به گزارش ايلنا، طارق الهاشمى 
در گفتگو با روزنامه سعودى «عكاظ»، نورى المالكى نخست وزير عراق را به زعم خودش فردى مستبد خواند و با طرح اتهامى 
واهى عليه ايران مدعى شد: اقشار مختلف مردم عراق در مشت يك فرد (نورى المالكى) و يك حزب واحد قرار گرفته اند 
كه تحت تسلط ايرانى است كه سيطره خود بر عراق و آينده آن را تحكيم مى بخشد. وى در ادامه ادعاهاى خود گفت: 
آمريكا، عراق را با همه ساكنان و اقشار و طوايف آن تحويل ايران داده است. طارق الهاشمى كه از اعضاى فهرست العراقيه 
و مورد حمايت عربستان سعودى و مجرى طرح هاى اين كشور در عراق است، همچنين ادعا كرد: شيعيان عراق امروز 

بيش از آنكه در معرض دخالت هاى اعراب و كرد ها قرار داشته باشند؛ در معرض دخالت هاى ايران قرار دارند.

برخورد كامال احساسى دستگاه ديپلماسى غرب 
همدان پيام: معاون كنسولى، مجلس و ايرانيان خارج از كشور وزارت امور خارجه گفت: غرب فقط مى خواهد با ايجاد عمليات 
روانى و تبليغاتى افكار عمومى خود را از بحران عميق اقتصادى و بحران يورو در آمريكا و اروپا و جنبش وال استريت حتى براى 
مدتى كوتاه هم كه شده منحرف كنند؛ بنابراين، با مسائل بسيار احساسى و غير عقالنى برخورد مى كند. به گزارش مهر، حسن 
قشقاوى با بررسى گزينه هاى مختلف نظام سلطه عليه جمهورى اسالمى ايران به گزينه نظامى اشاره كرد و گفت: وزير دفاع 
آمريكا در آخرين سخنان خود توقف روند هسته اى شدن ايران را ناممكن دانسته و گفته تنها ممكن است چند ماه تاخير در 
آن ايجاد شود اما متوقف نخواهد شد. اين سخنانى يعنى اينكه غرب هم اكنون عمال هيچ گزينه اى عليه ايران اسالمى ندارد و 
در همه زمينه ها با شكست مواجه شده است؛ چرا كه ما هسته اى شده ايم و تمام اين حركات فقط جنگ روانى، تشويش اذهان 

عمومى، ايجاد نارضايتى و تحريك مردم عليه حكومت و فضاسازى براى متشنج كردن اوضاع هدف غرب را شامل مى شود.

هدف جاسوسان دستگيرشده، انتخابات بود
ــان اجراي طرح ها و  ــوس گفت كه «هدف اين جاسوس ــتگيري چند جاس ــاره به دس همدان پيام: وزير اطالعات با اش
برنامه هاي آمريكا در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسالمي بوده است». به گزارش ايسنا، حيدر مصلحي با تاكيد بر 
اينكه اشراف اطالعاتي خوبي بر فعاليت هاي جاسوسان دستگير شده داشتيم، افزود: برنامه ما براساس كامل شدن اطالعات 
درباره فعاليت هاي اين مجموعه و شناسايي نوع ارتباطات افراد و سپس دستگيري آنها بود. وي با بيان اينكه افراد دستگير 
شده به دنبال اجراي طرح ها و برنامه هاي آمريكا در روند انتخابات مجلس نهم از طريق شبكه هاي مجازي و اجتماعي بودند، 
خاطرنشان كرد: جاسوسان دستگير شده از طريق فضاي مجازي با خارج از كشور ارتباطاتي داشتند كه بعد از كامل شدن 
اطالعات درخصوص اقدامات آنها، اقدام به دستگيري كرديم. وزير اطالعات تصريح كرد: جاسوسان دستگير شده مجموعه 

قدرتمند و مهمي نبودند كه بتوانند كاري انجام دهند اما آنها در حال اجراي برنامه هايي براي انتخابات بودند.

ــالمي تأكيد  همدان پيام: رهبر معظم انقالب اس
ــت وارد عرصه  ــد با قصد خدم ــد: نامزدها باي كردن
ــا هدف قدرت  ــاني ب ــوند؛ زيرا اگر كس انتخابات ش
ــت آوردن ثروت يا انگيزه هاي ناسالم  طلبي و بدس
ديگر وارد انتخابات شوند، به مردم و كشور خدمت 

نخواهند كرد.
ــام معظم  ــاني مق ــزارش پايگاه اطالع رس به گ
ــالروز قيام  ــري، در اين ديدار كه همزمان با س رهب
ــال 1356، برگزار شد،  مردم قم در نوزدهم دي س
ــوص انتخابات  ــه اي در خص ــرت آيت ا... خامن حض
ــل، از مركز و  ــا قب ــد: از مدت ه ــان كردن خاطرنش
ــتكبار گرفته تا  ــرارگاه فرماندهي جبهه كفر و اس ق
ــه در داخل و خارج،  ــا و پياده نظام اين جبه پادوه
ــترده اي بكار گرفته شده تا حضور مردم  تالش گس
ــد اما به لطف و  ــات مجلس كمرنگ باش در انتخاب
ــمن  ــل الهي، حضور مردم در اين انتخابات دش فض

شكن خواهد بود.
رهبر انقالب اسالمي با تأكيد بر اين كه انتخابات 
ــدن خون تازه در  ــاط جديد و دميده ش موجب نش
ــد، افزودند: عرصه  ــالمي خواهد ش پيكره نظام اس
ــته و مهم،  انتخابات در كنار اين ويژگي هاي برجس
ــد مراقب بود اين آفت ها  آفت هايي هم دارد كه باي

پيش نيايند.
ــال 88 را  حضرت آيت ا... خامنه اي انتخابات س
يادآور بهترين و بدترين خاطره ها دانستند و تأكيد 
ــور عظيم و خيره  ــن خاطره ها، حض ــد: بهتري كردن
ــردم پاي صندوق هاي رأي  كننده چهل ميليوني م
ــه «جرزني هاي»  ــود و بدترين خاطره ها مربوط ب ب
ــي برخي افراد ناباب، نادان و بعضاً معاند، در  سياس

انتخابات بود.
ــان با تأكيد بر اينكه در هر انتخاباتي ممكن  ايش
است عده اي معترض باشند، خاطرنشان كردند: در 

ــت،  ــرايطي، قانون، راه را معين كرده اس چنين ش
ــال 88 عده اي راه قانون شكني،  اما در انتخابات س
تحميل هزينه به كشور و مردم، شاد كردن دشمن و 
اجراي برنامه هاي مورد نظر دشمن را برگزيدند ولي 
ــه جايي نبردند زيرا مردم در صحنه بودند و تا  راه ب
زماني كه ملت در صحنه است، هيچكس در كشور 

نمي تواند كارهاي خالف قانون را به پيش ببرد.
رهبر انقالب اسالمي قضاياي بعد از انتخابات سال 
88 را يك تجربه و درس، خواندند و افزودند: انتخابات 
مظهر حضور مردم و نتيجه آن، مظهر خواست و رأي 

مردم است و همه بايد به آن احترام بگذارند.
ــر لزوم  ــا تأكيد ب ــت ا... خامنه اي ب ــرت آي حض
برگزاري انتخاباتي سالم و رقابتي خاطرنشان كردند: 
ــت،  رقابت غير از خصومت و تهمت زني متقابل اس
ــت.  رقابت به معناي اثبات خود با نفي ديگران نيس
رقابت، دادن وعده هاي خالف قانون، براي جلب نظر 

مردم نيست.
ــان همه مجريان و مسئوالن و نامزدها را به  ايش
ــروط انتخابات سالم فراخواندند و  رعايت آداب و ش
ــات اعم از دولت  ــد: مجريان برگزاري انتخاب افزودن
ــوراي نگهبان بايد  ــن ش ــور و همچني و وزارت كش

ــت داري رأي مردم و  ــام تالش خود را براي امان تم
ــالم انجام دهند و همه بدانند  برگزاري انتخاباتي س

هيچ چيزي باالتر از قانون نيست.
ــخنان خود  حضرت آيت ا... خامنه اي در ادامه س
ــزد  ــي را درخصوص نامزدهاي انتخابات گوش نكات
كردند و از همه مردم خواستند اين نكات را به دقت 

دنبال كنند.
ايشان افزودند: نامزدها بايد با قصد خدمت وارد 
عرصه انتخابات شوند زيرا اگر كساني با هدف قدرت 
ــت آوردن ثروت يا انگيزه هاي ناسالم  طلبي و بدس
ديگر وارد انتخابات شوند، به مردم و كشور خدمت 

نخواهند كرد.
ــا با  ــاط نامزده ــالمي، ارتب ــالب اس ــر انق رهب
ــتند و  ــيار مخرب دانس مراكز ثروت و قدرت را بس
ــان كردند: اين، همان شيوه اي است كه به  خاطرنش
اصطالح دموكراسي هاي دنيا بويژه در امريكا مرسوم 
است و نامزدها با حمايت مالي كمپاني ها، شركت ها 
ــوند و بعد از  ــراد ثروتمند، وارد انتخابات مي ش و اف
ــتند و  پيروزي در انتخابات نيز وامدار اين افراد هس
ــه جاي خدمت به مردم، در جهت منافع صاحبان  ب

قدرت و ثروت، قانون وضع مي كنند.

ــتفاده از بيت المال  حضرت آيت ا... خامنه اي اس
ــتند كه  ــراي انتخابات را يكي ديگر از نكاتي دانس ب

مردم بايد بشدت در مورد آن حساس باشند.
ايشان افزودند: استفاده از بيت المال در انتخابات 
ــه هر فردي را هم  ــكال مضاعف دارد، ضمن آنك اش

نمي توان براحتي متهم به اينگونه مسائل كرد.
ــان مردم را به دقت و حساسيت در انتخاب  ايش
ــخيص  نامزدها فراخواندند و تأكيد كردند: براي تش
ــت دو راه وجود دارد: يا انسان خودش تحقيق  درس
كند و به نتيجه برسد و يا استفاده از نظرات افرادي 

كه بين انسان و خدا حجت ايجاد مي كنند.
ــالمي اظهار اميدواري كردند با  رهبر انقالب اس
لطف خداوند و حضور پرشور مردم و انتخاب درست 

آنان، مجلسي در شأن نظام اسالمي تشكيل شود.
ــات مجلس  ــت ا... خامنه اي، انتخاب ــرت آي حض
ــم و تأثيرگذار  ــالمي نيز مه ــراي ملت هاي اس را ب
ــت كه  ــن دليل اس ــه همي ــد: ب ــد و افزودن خواندن
دستگاه هاي خبيث استكبار اعم از امريكا، انگليس، 
صهيونيست ها و ديگران تالش دارند تا اين انتخابات 
ــاي ديگر مأيوس كننده  را مخدوش و براي ملت ه

جلوه دهند.

ــاى  ــت و آمده ــر رف ــرورى ب ــام: م همدان پي
ــالمى ايران و كشورهاى  ديپلماتيك جمهورى اس
ــه آنچه اياالت  ــان مى دهد ك آمريكاى التين نش
ــراى خود  ــوت» ب ــاط خل ــكا «حي ــده آمري متح
مى پنداشت، امروز در تسخير ديپلماسى مبتنى بر 

عدالت و احترام متقابل است.
به گزارش ايرنا، روابط تهران با كشورهاى منطقه 
استراتژيك آمريكاى التين از آغاز دولت نهم تاكنون 

رشد چشمگيرى يافته و در مجموع بيش از يكصد 
ــوى تلفنى بين  ــمى و گفت و گ ــفر، مالقات رس س
عالى ترين مقامات ايران و كشورهاى اين منطقه در 
6 سال اخير نشان دهنده پيوندهاى نزديك ملت ها و 

دولت هاى منطقه است.
 اين اشتراكات تا جايى است كه محمود احمدى 
نژاد، رئيس جمهورى اسالمى ايران قبل از عزيمت 
ــور  ــفر دوره اى به چهار كش به كاراكاس در آغاز س
ونزوئال، نيكاراگوئه، كوبا و اكوادور، بيدارى و روحيه 
ــد و  ــى ملت هاى آمريكاى التين را يادآور ش انقالب

ــه را تقريبا همزاد  ــخصا انقالب مردم نيكاراگوئ مش
انقالب اسالمى ملت ايران دانست.

ــانه هاى چين دعوت رهبران  ــتا رس در اين راس
ــكاى التين از احمدى نژاد را به عنوان مدركى  آمري
از شكست سياست هاى آمريكا عليه ايران دانستند.

رسانه هاى چين روزگذشته (دوشنبه) در اخبار و 
گزارش هاى خود آغاز سفر رئيس جمهورى اسالمى 
ــكاى التين را منعكس  ــور آمري ايران به چهار كش

كردند.
 روزنامه «گلوبال تايمز» 
ــفر  تيتر اصلى خود را به س
داد  اختصاص  نژاد  احمدى 
ــدام  ــوان اق ــه عن و از آن ب
ايران در به چالش كشاندن 

آمريكا ياد كرد.
ــاره  ــه با اش ــن روزنام  اي
ــات متهورانه رئيس  به اقدام
ــرايط  جمهورى ايران در ش
ــور آمريكاى التين كه  ــت: چهار كش ــاس، نوش حس
ــفر را به آنجا آغاز كرده  ــدى نژاد دور تازه اى از س احم
ــتند و آن داشتن  ــترك هس همگى در يك چيز مش

سياست هاى ضد آمريكايى است.
ــا ذكر اين مطلب كه  ــن روزنامه چاپ پكن ب  اي
ــاط خلوت آمريكا رفته  ــدى نژاد به منطقه حي احم
است، نوشت: سخنگوى مجلس آمريكا در اين مورد 
عنوان داشته كه ما قبال به همه كشورهاى جهان به 
طور كامل و آشكار اعالم كرده ايم كه شرايط حاضر 

به هيچ وجه زمان تعميق روابط با ايران نيست.

ــه اصلي  ــا آغاز مرحل ــان ب ــام: همزم همدان پي
ــپاه،  ــهداي وحدت" نيروي زميني س رزمايش "ش
ــكاور در پنج مرحله به مواضع  ــاي زرهي و ت يگان ه
دشمن فرضي هجوم مي آورند. به گزارش ايسنا، حميد 
ــهداي وحدت" در  ــرخيلي سخنگوي رزمايش "ش س
آخرين روز از مرحله اصلي اين رزمايش به اقدامات اين 
ــاره كرد و گفت: در مرحله اصلي رزمايش،  مرحله اش
ــج مرحله مواضع  ــكاور در پن ــاي زرهي و ت يگان ه
دشمن فرضي را مورد هجوم قرار مي دهند و دشمن 

را با آتش سنگين و پرحجم مواجه مي كنند.
 وي افزود: در مرحله اصلي اين رزمايش، يگان هاي 
ــداف از پيش  ــمت اه ــك هايي را به س ــي، موش زره
تعيين شده شليك مي كند و همچنين پدافند هوايي و 
موشك هاي دوش پرتاب با پشتيباني آتش توپخانه عليه 

اهداف ارتفاع پست وارد عمل مي شوند. 
ــمن فرضي نيز به  ــن مرحله پهپادهاي دش در اي
پرواز درآمده و مورد هدف قرار مي گيرند. وي با اشاره 
ــت،  به اينكه اين رزمايش تمرين جنگ ناهمتراز اس
خاطرنشان كرد: تاكتيك ها و تكنيك هاي بومي سازي 
شده در اين رزمايش مورد بهره برداري قرار مي گيرند. 

ــاهده  ــن در اين رزمايش تجهيزاتي مش بنابراي
ــوند كه در نگاه اول گمان آن مي رود كه واقعي  مي ش
ــب" و داراي  ــتند، در صورتي كه "تجهيزات فري هس
ــتند. وي با بيان اينكه  ــريع هس قابليت جابه جايي س
ــد طيفي در  ــن نيز تورهاي چن ــتتار نوي "در بعد اس
ــتفاده قرار مي گيرد"، افزود: در  اين رزمايش مورد اس
رزمايش "شهداي وحدت" از نفربر فوق سبك شني دار، 
نفربر چرخ دار و آمبوالنس زرهي رونمايي شد كه هر 

كدام از آنها قابليت هاي بسيار تعيين كننده اي را در 
ماموريت هاي يگان هاي زرهي دارند.

 براي مقابله با هرگونه تهديد آماده ايم 
ــپاه گفت: براي مقابله با هرگونه  فرمانده كل س
ــمن  ــه حتي اگر به ذهن دش ــد و تجاوزي ك تهدي
خطور كند آماده ايم. محمدعلي جعفري در مرحله 
ــروي زميني  ــهداي وحدت" ني اصلي رزمايش "ش
سپاه اين رزمايش را تمريني براي تاكتيك هاي نبرد 
نامتقارن به منظور جلوگيري از پيشروي دشمن در 

محورهاي حياتي و مهم دانست. 
ــاعت ها كار و  وي افزود: اين رزمايش حاصل س
ــي به منظور تمرين و اجراي نحوه  تالش كارشناس
ــت و  ــمن اس ــتفاده بهتر عليه توان دش مقابله و اس
ــمن را كه به آن  ــه بتوانيم برتري فناوري دش اين ك
متكي است با تاكتيك، فكر و ايده هاي جديد تلفيق 

و خنثي كنيم.
  ايران مهم ترين عامل تامين امنيت 

تنگه هرمز است 
ــلح گفت:  ــتيباني نيروهاي مس وزير دفاع و پش
ــن عامل تامين  ــران مهم تري ــالمي اي جمهوري اس

امنيت تنگه هرمز است.
ــات دولت در جمع  ــه هي وحيدي پس از جلس
خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره احتمال بستن 
ــه در خبرگزاري هاي  ــوي ايران ك تنگه هرمز از س
ــت، افزود: نگفتيم تنگه  ــده اس خارجي منعكس ش
ــت كه اگر  ــأله اين اس هرمز را مي بنديم، بلكه مس
كسي بخواهد امنيت خليج فارس را به خطر بيندازد 

براي همه به خطر مي افتد.

دفتر سخنگوي قوه قضاييه: 
حكمتي به اعدام محكوم شد

همدان پيام: «امير ميرزايي حكمتي» جاسوس دستگاه هاي اطالعاتي آمريكا كه 
چندي پيش از سوي وزارت اطالعات دستگير شده بود و اعترافات تلويزيوني او نيز 
ــعبه 15 دادگاه انقالب اسالمي در ششم دي ماه،  ــد، پس از محاكمه در ش پخش ش

به اعدام محكوم شده است.
ــه جرم همكاري با دولت متخاصم آمريكا  ــدوي «ميرزايي حكمتي» را ب دادگاه ب
ــرويس اطالعاتي CIA عليه جمهوري اسالمي ايران محارب و مفسد في االرض  و س

شناخته و به اعدام محكوم كرده است.
دفتر سخنگوي قوه قضاييه دراين باره به ايسنا گفت: حكم صادره به وكيل متهم 

ابالغ شده است و اين حكم قابل قابل اعتراض در ديوان عالي كشور است.
ــاس اين گزارش، «حكمتي» 28 ساله، مقيم ايالت ميشيگان، چندي قبل  بر اس

توسط ماموران وزارت اطالعات به اتهام همكاري با سازمان سيا بازداشت شده بود.
در جلسه  محاكمه نيز پس از قرائت كيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي 
ــالب تهران، «ميرزايي حكمتي» به دفاع از خود پرداخت و ضمن اقرار به جرم  و انق

ارتكابي، مدعي شد كه فريب خورده و قصد ضربه زدن به كشور را نداشته است. 

رسيدگي به شكايت نمايندگان 
از رئيس جمهورى قبل از انتخابات 

ــوراى اسالمى با بيان اينكه 4  ــيون اصل نود مجلس ش همدان پيام: عضو كميس
ــال شده است از تهيه  ــت جمهورى ارس ــكايت نمايندگان از احمدى نژاد به رياس ش
گزارش اين 4 شكايت بر اساس ماده 233 آيين نامه داخلى مجلس براى بررسى در 

صحن علنى قبل از برگزارى انتخابات خبر داد.
ــى  ــيون اصل نود با بررس ــوى در گفتگو با مهر، با بيان اينكه كميس فاضل موس
ــكايت نمايندگان از رئيس جمهورى بر اساس ماده 233 مشكلى ندارد  گزارش 4 ش
ــيون اصل نود از 4 شكايت نمايندگان از  ــت: پس از قرائت گزارش كميس اظهار داش
رئيس جمهورى در مهرماه امسال، كميسيون از نمايندگان شاكى خواست ظرف يك 
هفته مستندات خود را براى تدوين اين گزارش بر اساس ماده 233 آيين نامه داخلى 

مجلس به كميسيون اصل نود ارائه دهند.
ــكايت نمايندگان از رئيس  ــت، در صورت تصويب گزارش 4 ش ــايان ذكر اس ش
ــدگان از رئيس  ــكايت نماين ــاده 233 آيين نامه داخلى، ش ــاس م ــورى بر اس جمه

جمهورى به قوه قضائيه ارسال مى شود. شكايات واصله بدين شرح مي باشد:
ــال در صحن علنى  ــكايت اول نمايندگان از رئيس جمهورى كه مهرماه امس ش

مجلس قرائت شد در 9 بند مورد بررسى قرار گرفته است:
در بند 1 نمايندگان نسبت به تصميم هيأت دولت مبنى بر پرداخت يك ميليون تومان 
هديه به هر نوزاد ايرانى شكايت كرده اند. در بند2 عدم اهتمام به اجراى برنامه چهارم مد 
نظر نمايندگان بوده است. در بند 3 اين شكايت ارائه نشدن گزارش عملكرد برنامه چهارم 
و فاصله گرفتن از هدف چشم انداز مورد اشاره قرار گرفته است. در بند4 تخلفات مكرر در 
اجراى قانون بودجه از جمله تفريغ بودجه مورد نظر نمايندگان شاكى بوده است. در بند 5 
عدم پايبندى به قانون اصل 44 از تخلفات شمرده شده است. در بند 6 عدم ارائه به موقع 
لوايح بودجه ساالنه مورد توجه قرار گرفته است. در بند 7 اين شكايت عدم اجرا و سرپيچى 
از اجراى قوانين مختلف نظير تغيير و كاهش ساعت كار ادارات و امتناع از پرداخت وجوه 
مربوط به قانون استفاده از تسهيالت ارزى مصوب 15 اسفند سال 88 و همچنين عدم 
ــوراهاى عالى مصوب 1387، عدم اهتمام در  ــراى قانون ماده واحده قانون انحالل ش اج
تدوين و تصويب آيين نامه برخى از قوانين مصوب مجلس هفتم مورد اعتراض نمايندگان 
ــتنكاف از ابالغ برخى از مصوبات مجلس و  ــت. در بند 8 اين شكايت اس قرار گرفته اس
عدم ارسال برخى از مصوبات دولت به رئيس مجلس ذكر شده است. در بند 9 شكايت 
نمايندگان صحبت از دخالت بيش از حد در نظام بانكى در قطع عجوالنه منابع بانكى و 
ــدن آنها در طرح هاى حساب نشده و بخش هاى داللى و نتيجتا كاهش قدرت  بلوكه ش

سرمايه گذارى و نيز تامين سرمايه در گردش طرح هاى توليدى و خدمات شده است.
در نامه شكايت سوم نمايندگان از رئيس جمهورى نسبت به تخلف از اصول 135 
و 133 قانون اساسى و تفسير شوراى نگهبان از اين اصول و تخلف رئيس جمهورى 
ــام وزارتخانه ها مورد  ــيوه ادغ ــعه در خصوص ش از ماده 53 قانون برنامه پنجم توس

شكايت نمايندگان است.
و در نامه شكايت چهارم، 12 تن از نمايندگان مجلس در نامه اى مقاومت رئيس 
ــالمى مبنى بر ابقاى حجت  جمهورى در مقابل اجراى حكم رهبر معظم انقالب اس
ــالم مصلحى در مقام وزارت اطالعات را مصداق عدم رعايت شئونات و نقض يا  االس

استنكاف از اجراى قانون توسط رئيس جمهورى خواندند.

ترس اوباما از بانوى اول آمريكا سوژه رسانه ها شد؛
حكمران واقعى كاخ سفيد كيست

همدان پيام: يك خبرنگار آمريكايى با پرداختن به روابط پشت پرده كاخ سفيد از نفوذ 
"ميشله اوباما" بر رئيس جمهورى آمريكا خبر داد. با انتشار كتاب جديدى در آمريكا پرده 
از قدرت واقعى بانوى اول اين كشور در كاخ سفيد برداشته شد. تاكنون گمان مى شد دفتر 
رياست جمهورى آمريكا محلى براى مبارزه دمكرات ها و جمهوريخواهان و مبارزه رئيس 
جمهور با كنگره است اما كتاب يادشده نشان مى دهد كه در كنار اين رقابت هاى طاقت 
فرسا، جنگ قدرت پنهانى نيز بين مقامات كاخ سفيد و "ميشله اوباما" در جريان است. به 
گزارش مهر، "جودى كانتور" خبرنگار نيويورك تايمز در كتاب خود "خانواده اوباما" شرح كاملى 
از كشمكش هاى بوجود آمده ميان مقامات ارشد كاخ سفيد و همسر "باراك اوباما" كه عمدتا به 
شكست حريفان ميشله انجاميده، ارائه داده است. بر اين اساس "رام امانوئل" رئيس دفتر رياست 

جمهورى نخستين كسى است كه طعم رودررويى با ميشله را چشيده است. 

رهبر معظم انقالب: 

خدمت، هدف ورود به عرصه خدمت، هدف ورود به عرصه 
انتخابات باشد انتخابات باشد 

همزمان با آغاز مرحله اصلي رزمايش "شهداي وحدت" شكل گرفت؛

رونمايي از دو نوع نفربر جديد 
با قابليت هاي تعيين كننده  

بازتاب سفر دوره اي رئيس جمهورى به حياط خلوت آمريكا:

سفر احمدى نژاد به آمريكاى التين 
شكستى براى آمريكاست

دستگيري معاون وزير صنعت 
ــيدگي قضايي به پرونده  ايلنا: در ادامه  رس
فساد عظيم بانكي يكي از معاونان وزير صنعت، 
ــا گروه  ــام همكاري ب ــارت به اته ــدن و تج مع
ــده است.  پيش  ــت ش «اميرمنصور آريا» بازداش
ــور اعالم كرده بود كه  ــتان كل كش از اين دادس
4 نماينده مجلس نيز براي توضيح درباره  برخي 
فعاليت هاي مرتبط با اين پرونده احضار شده و از 
آنها تحقيق شده است. هم چنين به گفته  محسني 
 اژه اي، پسر يكي از نمايندگان مجلس نيز با اتهامي 

سنگين در اين رابطه در بازداشت است.

استعفا در 
وزارت آموزش و پرورش

ــى و تربيت  مهر: زكريا يازرلو معاون پرورش
ــتعفا كرده  ــى وزارت آموزش و پرورش اس بدن
ــل كار خود حاضر  ــت كه در مح و چندى اس
ــود.  به اذعان كارشناسان پرورشى، باز  نمى ش
ــى و تربيت بدنى در كمتر  هم معاونت پرورش
ــد بدون آنكه  ــال دچار تغيير خواهد ش از يكس
برنامه عملياتى خاصى در اين حوزه پس از احيا 
ــد. گفته مى شود كه محمد  صورت گرفته باش

بنيادى مشاور وزير جايگزين وي خواهد شد.

تعطيلي مجلس از  25 بهمن
ــبحاني نيا، عضو هيأت  ــين س فارس: حس
ــه زمان بندي  ــه مجلس، از تعيين برنام رئيس
ــات خبر داد و  ــس تا زمان انتخاب و كاري مجل
گفت: بر اين اساس مجلس از 25 بهمن تا زمان 
ــت  ــه اي نخواهد داش برگزاري انتخابات جلس
ــفند،  ــس از انتخابات، از 14 اس ــه پ و بالفاصل

جلسات علني  خود را آغاز خواهد كرد.

به رسميت شناختن 
پنج اتحاديه دانشجويى  

ــين آيتى معاون دانشجويى  مهر: محمدحس
ــاره به وضعيت  ــت با اش و فرهنگى وزير بهداش
ــگاه هاى علوم  ــكل هاى دانشجويى در دانش تش
ــكى گفت: ما اتحاديه هاى رسمى تشكل ها  پزش
ــى مى دانيم و معتقديم كه افت جنبش  را قانون
ــردى در ميان  ــجويى منجر به ايجاد دلس دانش
ــت  ــاره وضعي ــود. وي درب ــجويان مى ش دانش
ــجويى در اين وزارتخانه افزود:  تشكل هاى دانش
ــرى  ــت 5 اتحاديه سراس ــا در وزارت بهداش م
ــه  ــه اتحادي ــجويى از جمل ــكل هاى دانش تش
ــتقل، جامعه  ــالمى طيف مس ــاى اس انجمن ه
اسالمى، جنبش عدالتخواه، دفتر تحكيم وحدت 

و بسيج دانشجويى را به رسميت مى شناسيم.

دمپايي با عكس مبارك
ايسنا: به نقل از روزنامه فرامنطقه اي القدس 
ــالب مصر با در  ــهداي انق ــي، خانواده ش العرب
ــتن دمپايي هايي كه عكس حسني  دست داش
ــابق مصر، جمال و عال  مبارك رئيس جمهور س
ــور دوره  ــرش، حبيب العادلي، وزير كش دو پس
ــل نظام وي بر روي  ــارك و تعدادي از عوام مب
آن چاپ شده، در خارج از سالن دادگاه مبارك 
ــاخت چين  ــن دمپايي ها س ــع كردند. اي تجم
هستند و هركدام 20 پوند مصري قيمت دارند.

برگزارى جشن در بحبوحه فقر
ــالگى حزب  ــن صدس ــزارى جش ــر: برگ مه
نلسون ماندال(حزب كنگره ملى آفريقاى جنوبى 
(ANC)) در بحبوحه وضعيت نابسامان اقتصادى 
آفريقاى جنوبى انتقادهاى زيادى را متوجه دولت 
اين كشور كرده است.  از جمله اهداف اين جشن 
تجليل از مبارزات طوالنى فعاالن اين حزب براى 
برقرارى عدالت در اين كشور از جمله ماندالست.

آگهى مزايده مرحله دوم
باتوجـه به اينكه در پرونده كالسـه900138 اجراي احكام حقوقي دادگسـتري 
رزن محكـوم عليه آقاي بيـت ا... حبيبي فرزنـد نعمت ا... محكـوم به پرداخت 
محكـوم بـه در حق محكوم لـه  آقاي علي دشـتباني گرديده اسـت و تاكنون 
اقدامي براى پرداخت ذمه خويش ننموده است در اين خصوص اموال بالمعارض 
شـامل زمين كشـاورزى  به مسـاحت 46492 متر داراي پـالك ثبتى  واقع در 
روسـتاي جربانلو از محكوم عليه توقيف شـده كه محكوم له تقاضاي مزايده و 
فروش آن را نموده اسـت. لذا اجراي احكام اين دادگسـتري در تاريخ 90/11/5 
ساعت 10 صبح در دايره اجراي احكام حقوقى اقدام به برگزاري عمليات مزايده 
و فروش اموال توقيفي خواهد نمود و اين آگهي براى اطالع عموم نشر مي گردد 
لذا كساني كه تمايل به شركت در اين مزايده را دارند مي توانند ظرف يك هفته 
قبـل از روز مزايده از امالك توقيفي واقع در روسـتاي جربانلـو بازديد نمايند 
قيمت پايه به مبلغ يكصد و شـش ميليون و نهصد و سـي و يك هزار و ششصد 

ريال تعيين گرديده است.
دفتر اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان رزن

آگهي حصر وراثت
آقاي شـريف كرد داراي شناسـنامه شـماره 12555 به شـرح دادخواسـت به 
كالسـه114/661/90 از اين حوزه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شـادروان ثمربيگ محمدي به شناسـنامه شـماره 6 در تاريخ 

1390/9/11 در اقامتـگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر 
اسـت به:1-شريف كرد متولد 1336 به شماره شناسنامه12555 صادره از حوزه 
1 كبودراهنگ پسر متوفيه 2-اباذر كرد متولد 1356 به شماره شناسنامه12524 
صـادره از حـوزه 1 كبودراهنگ پسـر متوفيه 3-محمد كـردى متولد 1347 به 
شـماره شناسـنامه9490 صادره از حوزه 1 كبودراهنگ پسـر متوفيه به غير از 
نامبـردگان ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشـريفات مقدماتي درخواسـت 
مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسـي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه 
از متوفي نزد او باشـد از تاريخ نشر نخسـتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضي حوزه 114 شوراي حل اختالف كبودراهنگ 

آگهي حصر وراثت
آقاي حسـين علي قرباني داراي شناسـنامه شـماره 6 به شـرح دادخواست به 
كالسـه129/900733/90 از اين حوزه درخواسـت گواهي حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شـادروان عليمحمد قرباني به شناسـنامه شماره 126 در 
تاريـخ 90/7/26 در اقامتـگاه دائمي خود بدرود زندگي گفتـه ورثه آن مرحوم 
منحصر است به: 1-حسـين قرباني متولد1328 به شماره شناسنامه9 صادره از 
همدان فرزند متوفي 2-بهجت قرباني متولد1335 به شـماره شناسـنامه2115 
صـادره از همدان فرزند متوفي 3-حسـين علي قرباني متولد1338 به شـماره 
شناسـنامه6 صـادره از همـدان فرزند متوفي 4-محسـن قربانـي متولد1336 

به شـماره شناسـنامه763 صـادره از همـدان فرزند متوفي 5-عبـاس قرباني 
متولد1342 شـماره شناسـنامه312 صادره از همدان فرزنـد متوفي 6-طاهره 
قرباني متولد1344 به شـماره شناسـنامه2351 صادره از همدان فرزند متوفي 
7-حديقه غفوري متولد1311 به شـماره شناسنامه509 صادره از همدان همسر 
متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايـد تا هر كسـي اعتراضي دارد و يـا وصيتنامه از متوفي نزد او باشـد از 
تاريخ نشـر نخسـتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد.م الف 4573
قاضي حوزه 129 شوراي حل اختالف همدان

آگهي حصر وراثت
خانم ربيعه نيازي فرزند صيدعلي داراي شناسـنامه شـماره 2806 متولد1320 
به شـرح دادخواست به كالسـه900519ح125ح از اين حوزه درخواست گواهي 
حصـر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شـادروان غالمرضا رسـولي فرزند 
هاشـم به شناسـنامه شـماره 2050 متولد1309 در تاريخ 89/2/20 در اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: يك عيال دائم 
بنام ربيعه نيازي فرزند صيدعلي به شـماره شناسنامه2806 متولد 1320 صادره 
از حوزه يك شهرسـتان بهار و دو پسر به اسامي 1-محمدتقي رسولي به شماره 
شناسـنامه107173 متولد1347 صادره از حوزه يك شهرسـتان همدان 2-نقي 
رسولي به شماره شناسنامه109872 متولد1352 صادره از حوزه يك شهرستان 

همـدان و دو دختر به اسـامي 1-فاطمه رسـولي به شـماره شناسـنامه2628 
متولد1361 صادره از حوزه يك شهرسـتان همدان 2-شـهين رسولي به شماره 
شناسنامه24 متولد1341 صادره از حوزه يك مركزي دهستان صالح آباد و الغير 
و ارزش ماتركـش طبق اظهارنامـه مالياتي به شـماره 42029 مورخه 90/10/11 
بيش از سي ميليون ريال اعالم گرديده است اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواسـت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسـي اعتراضي دارد و 
يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشـد از تاريخ نشـر نخستين آگهي ظرف يك ماه 

تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف 4555
قاضي حوزه 125 شوراي حل اختالف همدان

دادنامه
پرونده كالسه: 151/92/90ح دادنامه: 140 

مرجع رسيدگي كننده: شعبه 151 شوراي حل اختالف همدان 
خواهان: اسـماعيل زعيميان- همدان،خيابان پاسـداران، روبروي بانك اعتماد 

ايرانيان 
خوانده: اكرم سلطانى ماهر- مجهول المكان

خواسته:مطالبه وجه 
گردشكار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس 
از ارجاع به اين شعبه و ثبت و اجراي تشريفات قانوني، قاضي شورا پس از مشورت با 

اعضا حوزه به شرح آتي الذكر با استعانت از خداوند منان مبادرت به صدور مي نمايد.

رأي قاضي شورا 
در خصـوص دادخواسـت خواهـان آقـاي اسـمعيل زعيميـان فرزنـد علي به 
طرفيـت خوانده خانم اكرم سـلطاني ماهر فرزند علي به خواسـته مطالبه مبلغ 
19,000,000ريـال از بابت 2 فقره چك به شـماره 139422-90/3/20 و 139423 
-90/4/15 عهده بانك ملي شـعبه تختي و هزينه دادرسـي و تأخير تأديه آن با 
توجه به اينكه خواهان در جلسه دادرسي حاضر هستند و اظهار مي دارد از بابت 
مطالبه وجه دسـتي مبلغ فوق الذكر را ازخوانده طلبكارم كه متأسفانه با گذشت 
چند ماه از پرداخت بدهي خود اسـتنكاف دارد و آخرين نيز محل سكونت خود 
را تغيير داده و جاي مشـخصي از ايشـان ندارم و از شورا تقاضاي مطالبه مبلغ 
19,000,000 ريـال و تأخيـر تأديه آن را دارم و خوانده علي رغـم ابالغ قانوني از 
طريق نشـر آگهي در روزنامه (عصر اقتصاد) سـاعت 10 صبـح مورخه 90/7/6 
در جلسـه دادرسي حاضر نشـده و اليحه دفاعيه نيز تسليم حوزه ننموده است 
و دليلي بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نكرده اسـت. مستنداً به مواد 313، 314 
قانون تجارت ماده 198قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379دعوي مطروحه 
را وارد و ثابت دانسته و حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 19,000,000 
ريال بابت چك هاي مورد دعوا در حق خواهان صادر و اعالم مي دارد و به استناد 
ماده 522 دايره اجراي خسارت دير كرد را از تاريخ عدم وصول تا زمان اجرا از 
خوانده اخذ و در حق خواهان پرداخت نمايد رأي صادره غيابي است و ظرف 20 
روز از ابالغ قابل واخواهي در همين حوزه و سـپس 20 روز از ابالغ قابل تجديد 

نظر در محاكم عمومي همدان مي باشد. م الف 4575
قاضي شوراي حل اختالف شهر همدان- جعفري 
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عطارباشى علمى
 كدو حلوايي؛  خوردني مفيد سفره هاي زمستاني 

ــاقه هاي بلند  ــت كه داراي س  همدان پيام: كدو حلوايي، ميوه يك گياه علفي اس
ــبيه خربزه و يا  ــت. گل هاي اين گياه زرد و ميوه آن ش و خزنده و برگ هاي پهن اس

خيلي بزرگتر از آن است.
قسمت هاي مورد استفاده كدو حلوايي عبارتند از ميوه، پوست، تخم ميوه و گل. 

كدو حلوايي را به صورت پخته، ترشي و مربا مورد استفاده قرار مي دهند.
 خواص كدو حلوايي 

اگر كدو حلوايي را پخته و به صورت بماليد و نيم ساعت صبر كنيد، رنگ چهره 
و رخسار باز شده و صورت را براق و زيبا مي نمايد. خوردن كدو افسردگي را برطرف 

مي كند. كدو براي درمان قولنج مفيد است.
ــد. خوردن كدو باعث تجديد  ــانده گل كدو براي سينه بسيار مفيد مي باش جوش
قواي جسمي و روحي مي شود. كدو براي درمان كم خوابي مؤثر است. كدو طبيعتي 

سرد دارد و صفرا را تسكين مي دهد.
ــتا يك فنجان از  ــت را برطرف مي كند، لذا بايد صبح ناش ــيره تخم كدو يبوس ش

آن ميل شود.
ــتگي اعصاب  ــر درد و رفع بي خوابي و درمان خس ــينا كدو را براي رفع س ابن س

تجويز مي كرد.
كدو غذايي مفيد براي معده هاي ضعيف است. 

كدوي پخته با عدس، غذايي مناسب براي گرفتگي سينه است. 
ــكل  ــلول هاي مغز را فعال و به ش ــاس نتايج پژوهش هاي متعدد، كدو س ــر اس ب

چشمگيري حافظه را تقويت مي كند.
كمپوت كدو مخلوط با سيب، ملين خوبي است و براي رفع يبوست مفيد مي باشد.

آب كدوي پخته، مدر است و براي رفع اختالالت كليه و مثانه مفيد مي باشد.
ــتها آور و هضم  ــي كدو، اش ــت. ترش مرباي كدو تقويت كننده بدن و اعصاب اس

كننده غذا است.
ــت. سوخته شده پوست  غرغره با آب كدوي پخته براي درمان گلو درد مفيد اس
ــا دارد؛ به طوري كه فوراً خونريزي را بند  ــدو، براي بند آوردن خون اثر معجزه آس ك
ــوزش و ناراحتي زخم را خيلي زود  ــباند و س مي آورد و دو لبه زخم را به هم مي چس

تسكين مي دهد.
سوخته پوست كدو حلوايي براي درمان سوختگي ها مفيد است به اين منظور بايد 
پوست سوخته شده كدو را در روغن زيتون مخلوط كرده و در محل سوختگي بماليد.

ــوخته پوست كدو، لكه هاي سفيد پوست را درمان مي كند، به اين منظور بايد  س
را در سركه پوست كدو حلوايي را خشك كرده و بسوزانيد، سپس اين پوست سوخته 

ــه در محل بماليد تا  ــر روز الاقل يك مرتب ــوط كرده ه مخل
بهبودي حاصل شود.

خوردن روغن كدو براي معالجه افسردگي، خمودگي 
اعصاب، ماليخوليا و تشنج بسيار مفيد است.

روغن تخم كدو براي درمان بي خوابي بسيار مفيد و مقدار 
استعمال اين روغن در هر مرتبه حداكثر 35 گرم است.

ــه مقدار 35 گرم در روز  ــوردن مغز خام تخم كدو ب  خ
ــكين صرفه  ــراي درمان زخم معده، خونريزي ريه، تس ب

و... مفيد است.
ــل، تشنگي و زخم  مغز تخم كدو براي درمان س

روده مفيد است.
ــت و  ــدو داراي ويتامين هاي زيادي اس انواع ك

براي امراض قلبي بسيار مفيد مي باشد.

قايقي كه در سرعت باال، هواپيما مي شود
ــاخت نوعي قايق  ــت به س ــرعت جديد در جهان، دس ــتراليايي با هدف ثبت ركورد س همدان پيام: يك تيم اس
ــود. به گزارش ايسنا، بخش اعظمي از «وستاس سيل راكت دو» در  ــرعت باال به هواپيما تبديل مي ش زده  كه در س
سرعت باال در هوا پرواز كرده و به شيوه ايروديناميك پشتيباني مي شود. اين طراحي در كنار طراحي هاي ديگري 
ــرعت هاي  ــتر قايق ها در س ــته و از اين رو محدوديت هاي قايق ها را ندارند. بيش قرار مي گيرد كه كاربرد آبي نداش
ــكان هاي معمولي با تبخير شدن آب در يك سو، استحكام خود  ــت مي دهند. س باالي 50 گره، ثبات خود را از دس
ــكان در برابر بادبان پرداخته و به نوعي تعادل را حفظ مي كند.  ــيل راكت دو به موازنه س ــت مي دهند، س را از دس
ــتاوردهاي سرعتي الزم براي غلبه بر محدوديت هاي سرعت باال در  ــتيابي به دس به گفته محققان، اين قايق بر دس

ــز دارد. ــي تمرك قايقران

تلويزيون خود را با 22 دالر به رايانه تبديل كنيد
همدان پيام: محققان دانشگاه كمبريج دست به ساخت ابزاري زده اند كه تنها با قيمت 22 دالر مي تواند هر تلويزيوني 

را به يك رايانه تبديل كند.
ــاخت اوپتون و رابرت مولينز، رايانه اي به اندازه يك يو  اس  بي اندازه  ــنا، دستگاه Raspberry Pi س به گزارش ايس
انگشت بوده كه با اتصال به تلويزيون، صفحه كليد و ماوس مي تواند برنامه هاي مورد نياز در يك رايانه از جمله پردازش 
ــتم عامل لينوكس كار مي كند كه  واژه، اينترنت، بازي و حتي راديو و تلويزيون را فراهم كند. اين رايانه جيبي با سيس
ــازش پذير بوده و مي توان آنها را با قيمت  ــده است. تراشه ها و رابطها بسيار س ــتگاه ش باعث پايين ماندن هزينه اين دس
پايين تهيه كرده و دوربين يا ديگر دستگاه ها را با يو  اس  بي به اين رايانه متصل كرد. نمونه هاي نهايي Pi براي مدارس 

و مناطق فقيرتر طراحي شده كه از تعداد رايانه كمتري برخوردارند.

زن ها پيچيده ترين و بزرگترين راز كائنات هستند
ــناس معاصر، زنان را بزرگترين و  ــته ترين فيزيكدان و اخترش ــتفان هاوكينگ مشهورترين و برجس همدان پيام: اس

پيچيده ترين راز كائنات معرفى كرد. 
به گزارش ايرنا، هاوكينگ در پاسخ به سوال مجله نيوساينتيست در مورد پيچيده ترين مسأله در كائنات گفت: زن ها 
ــمند دهه آخر قرن بيستم است، در دانشگاه  ــتند. هاوكينگ پرآوازه ترين دانش پيچيده ترين و كامل ترين راز خلقت هس
معروف كمبريج همان كرسى استادى را در اختيار داشت كه بيش از دو قرن پيش زمانى به اسحق نيوتن كاشف قانون 
ــت. همچنين وى را انيشتين دوم لقب داده اند زيرا مى كوشد تئورى معروف نسبيت را تكامل بخشد و  جاذبه تعلق داش
ــتى از  از تلفيق آن با تئورى هاى كوانتومى فرمول واحد جديدى ارائه دهد كه توجيه كننده تمامى تحوالت جهان هس

ذرات ريز اتمى تا كهكشان هاى عظيم باشد.

يك گردو در روز؛ نسخه 
سحرآميز سالمتي

ــان تغذيه و  ــنا: در حالي كه متخصص ايس
ــالمت تأكيد مي كنند كه مصرف يك مشت  س
ــكبار در روز خطر بروز بيماري هاي  از مغز خش
قلبي را به ميزان قابل توجهي كاهش مي دهد، 
ــيار  ــز گردو عالوه بر اين مزيت، خواص بس مغ
ديگري نيز براي بدن دارد و مصرف روزانه يك 
عدد مغز گردو شما را از پزشك بي نياز مي كند.
ــي از چربي هاي مفيد   مغز گردو منبع غن
ــيدهاي چرب امگا3 است  و با ارزش يعني اس
ــوند.  ــي و تخمه كتان يافت مي ش ــه در ماه ك
اين چربي ها خطر ابتال به بيماري هاي قلبي را 

كاهش مي دهند.
ــاي امگا3 در تقويت  عالوه بر اين، چربي ه
ــتند،  ــيار موثر هس ــي بدن بس ــتم ايمن سيس
ــاده دارند و از  ــي فوق الع ــت ضد التهاب خاصي
بدن در برابر آرتريت، آسم، پسوريازيس و انواع 

خاصي از سرطان ها محافظت مي كنند. 

دقيق، منظم و كافي
غذا بخوريد

باشگاه خبرنگاران: به منظور كنترل وزن و 
ــي، دقيق، منظم و كافي غذا  جلوگيري از چاق

بخوريد.
ــيني، متخصص تغذيه و رژيم  ــعيد حس س
ــت:  ــي ضمن بيان اين مطلب اظهار داش درمان
ــي از جنبه هاي تغذيه  ــوري يك پرهيز از پرخ
ــت و اين كار فقط براي حفظ تناسب  سالم اس
اندام نيست، بلكه با تنظيم حجم مناسب معده  
ــوان از ابتال به  ــان وعده هاي غذايي مي ت و مي
ــياري از بيماري هاي غير واگير پيشگيري  بس

كرد.
ــه دليل جايگزين  ــزود:  افراد نبايد ب وي اف
ــيريني و تنقالت، وعده هاي غذايي  ــدن ش ش
ــت حجم مصرف  ــود را حذف كنند بهتر اس خ
آنها را كاهش داده تا تعادل بين انرژي دريافتي 

و مصرفي مورد نياز بدن حفظ شود.

سگ ها نيت انسان را 
درك مي كنند

ايسنا: شيوه برقراري ارتباط سگ ها با انسان 
بسيار شبيه نوع ارتباطي است كه پيش از اين 

تنها به نوزاد انسان نسبت داده شده بود. 
ــال“ از آكادمي علوم  ــوزف توپ به گفته ”ي
ــيار مشابه يك  ــتان، رفتار سگ ها بس مجارس
ــاله است و هر دو تقريبا  كودك 6 ماهه تا 2 س
از يك سيگنال براي برقراري ارتباط احساسي 
ــامل ارتباط كالمي و  ــتفاده مي كنند كه ش اس

چشمي است.
ــت كه در آن از  ــتين تحقيقي اس اين نخس
ــي  ــم براي بررس تكنيك رديابي حركات چش
ــتفاده شده است.  ــگ ها اس رفتار اجتماعي س
ــگ ها در  ــان مي دهد س ــا نش ــي داده ه بررس
ــل دارند جهت  ــراري ارتباط تماي ــگام برق هن
ــگاه فرد مورد نظر را دنبال كنند، به طوري كه  ن
ــگ نيز به همان سمت  ــر فرد، س با حركت س

خيره مي شود.

ساخت روبات با الگوگيري
از مارمولك 

ــك با الهام از  ــا: محققان علوم روباتي ايرن
ــورها روبات هايى  جهش مارمولك ها و دايناس
ــرى  ــه دم چاالك ت ــد ك ــى كرده ان را طراح
ــگاه كاليفرنيا در بركلى  دارند. محققان دانش
ــا را حتى  ــرش خوب مارمولك ه چگونگى پ
ــو مى خورند،  ــد و تلوتل ــه مى لغزن ــى ك وقت
بررسى كردند. مارمولك ها براى پيشگيرى از 
افتادن، دم خود را به سوى باال نگه مى دارند 
ــك كند از  ــه آنها كم ــر مى تواند ب ــن ام و اي

درخت باال بروند. 
ــودروى  ــه يك خ ــى را ب ــگران دم پژوهش
ــه كرده و  ــوم Tailbot اضاف ــك موس روباتي
ــر دو بايد به  ــد روبات و مارمولك، ه دريافته ان
ــبى براى مقابله با اثر تلوتلو خوردن  طور مناس
ــد. با دمى كه به  ــه دم خود را تنظيم كنن زاوي
ــبى كنترل مى شود، حتى روبات ها  طور مناس

نيز مى توانند جهش كنند و واژگون نشوند.
الهام از دم مارمولك مى تواند به روبات هاى 
ــتجوگر و امدادگر چاالك ترى منجر شود  جس
ــخيص  ــتر براى تش كه همچنين توانايى بيش
ــناختى و  ــيميايى زيست ش ــريع تر مواد ش س

هسته اى دارند.

تشديد خطر ابتال به سرطان كبد با چاقى
ــنا: پزشكان تأكيد كردند افراد چاق و بيماران مبتال به هپاتيت  ايس
ــتر با خطر ابتال به سرطان كبد مواجه هستند.  ــنين باالتر بيش C در س
در دو مطالعه جديد كه در مركز تخصصي مايوكلينيك انجام گرفته اند 
تصوير شفاف تري از افزايش خطر ابتال به سرطان كبد ارائه شده كه در 
سه دهه اخير قرباني بيشتري در آمريكا داشته است. به گفته پزشكان، 
ــرطان اگر در مراحل پيشرفته تشخيص داده شود احتمال زنده  اين س
ــيب ديدگي  ــت. آس ــال آينده 10 تا 12 درصد اس ماندن بيمار تا 5 س
ــد تا به  ــال طول مي كش ــي از هپاتيت C  حدود 20 تا 30 س كبد ناش

ــود.  ــرطان تبديل ش س

مصرف مسكن بيش از 2 روز در هفته ممنوع
ــگاه خبرنگاران: افرادى كه به علت آرام كردن دردهاى بدنى به  باش
ــكن مصرف مى كنند، نبايد مصرف آنها از 2 روز  ــردرد مس خصوص س
ــه تجاوز كند. متخصص مغز و اعصاب گفت: افرادى كه ميگرن،  در هفت
سردرد و بيمارى هاى ديگرى دارند، بايد مراقب باشند تا زياد از مسكن 
ــتفاده نكنند.  منصوره تقاء افزود: افراد ميگرنى داروهاى ضد ميگرن  اس
مانند ترگويامين را بسيار مصرف نكنند زيرا مصرف بيش از 2 روز مسكن 
ــته به آن مى كند. تقاء تصريح كرد: برخى افراد به  در هفته افراد را وابس
محض متوجه شدن سردرد در ساعت هاى اوليه صبح يك مسكن مصرف 

مى كنند كه همين امر سبب تشديد درد آنها مى شود.

ــراى هر فردي  ــب ب ــر مناس همدان پيام: همس
تعاريف خاص خودش را دارد، اما اصولى وجود دارد 
ــان باشد. در واقع همسر  كه بايد در همه آنها يكس
ــت كه معيارهاى پايه را داشته  خوب، همسرى اس
ــما را  ــس از آن معيارهاى مورد عالقه ش ــد و پ باش

دارا باشد.
ــر مناسب را  در اين مطلب معيارهاى پايه همس
خواهيد خواند. يادتان باشد اين معيارها براى خود 
ــت و بايد سعى كنيد آنها را در  ــما هم صادق اس ش
خود تقويت كنيد. اولين ويژگى يك همسر مناسب 
ــراى اداره زندگى  ــى الزم ب ــت كه به پختگ آن اس
ــرايط مختلف،  ــى بتواند در ش ــد؛ يعن ــيده باش رس
تصميم گيرى درست و منطقى داشته باشد، مهارت 
ــدرت كنترل و  ــرل زبان، ق ــنجيده گويى و كنت س
ــات را داشته باشد، آينده نگر، واقع  غلبه بر احساس
بين، انتقادپذير و داراى قدرت تشخيص و تجزيه و 
ــبت به مسائل و اتفاقات پيرامون  تحليل صحيح نس

باشد.
در اينجا به تبيين اين شاخصه ها مى پردازيم.

ــتفاده از زبان و گفتار  ــان: مهارت اس كنترل زب
ــت كه با دقت و تمرين  صحيح بسيار ارزشمند اس
(به موقع و به اندازه سخن گفتن) به دست مى آيد؛ 
ــيارى از مشكالت و سوءتفاهم ها  به اين ترتيب بس

برطرف شده و محبتتان افزايش مى يابد.
كنترل احساسات: كنترل احساسات و هيجانات 
ــه در مقابل  ــيرتان باز نمى دارد؛ بلك ــما را از مس ش
ــدا مى كنيد.  ــدرت مقابله پي ــتى ها ق بدى ها و زش
ــود در برابر شكست ها نااميد نشده و در  باعث مى ش

پيروزى ها مغرور نشويد. 
آينده نگرى: برنامه ريزى منظم، تالش و فعاليت 
ــت به آينده  هدفمند از آثار آينده نگرى و نگاه درس
است؛ بنابراين براى آينده خود برنامه مناسب داشته 
باشيد تا براى رسيدن به انگيزه هاى خود كمتر دچار 

مشكل شويد.
انتقاد پذيرى: با پذيرش انتقادات سازنده نسبت 
ــگان ديگران  ــات راي ــد از تجربي ــه خود مى تواني ب
ــتفاده كنيد و به اصالح خطاها و اشتباهايتان در  اس
ــب بپردازيد. روحيه انتقادپذيرى عالوه  زمان مناس
ــس تعامل، محبت  ــازندگى، خوش بينى و ح بر س

ديگران را نيز براى شما به ارمغان خواهد آورد.
ــل: در روزگارى كه خوب  ــدرت تجزيه و تحلي ق
ــخيص مرز ميان  ــد در كنار هم قرار دارند و تش و ب
ــت؛ مى توان با مطالعه و  آن ها به راحتى ممكن نيس
به دست آوردن بينش درست كه نتيجه همنشينى 
ــخيص و تجزيه و  ــت، قدرت تش ــا افراد امين اس ب
تحليل امور و رويدادهاى شخصى و اجتماعى را به 

دست آوريد. 
استقالل فكرى: صالح مملكت خويش خسروان 
ــورت با افراد آگاه مفيد  دانند! درست است كه مش
است، اما داشتن استقالل فكرى و بارى به هر جهت 
نبودن و گاهى پافشارى در تصميم هاى درست الزم 
است؛ چراكه هر فردي به واقعيات درونى و بيرونى 
ــتقالل  ــت، البته اس خود بيش از ديگران واقف اس

فكرى با خودسرى تفاوت دارد.
را  ــخصيت  ش و  ــظ  حف را  ــل  عق ادب،  ادب: 
استحكام مى بخشد، با رعايت ادب، اجازه بى ادبى و 

سوءاستفاده كردن را به ديگران ندهيد.

واقع بينى: گاهى واقعيت به نظر تلخ مى آيد، اما 
ــر مى كند. واقع بينى  ــن آن زندگى را تلخ ت نپذيرفت
ــردازى، توقعات نابجا و انتظارات  ــما را از خيال پ ش

غيرمنطقى دور مى نمايد. 
مسئوليت پذيرى: تعهد و مسئوليت پذيرى فرد 
ــغل، اجتماع و... نشان دهنده  در مقابل خانواده، ش
رشد فكرى است كه باعث جلب اعتماد و اطمينان 

ديگران، كسب اعتبار و وجهه و موفقيت مى شود.
ــرار، شما را محبوب و معتمد  رازدارى: حفظ اس

مى كند. 
ــوش اخالقى يكى از كماالت  خوش اخالقى: خ

انسانى است. 
ــاداش صاحب  ــرم(ص) فرمودند: «پ ــر اك پيامب
ــب زنده دار  ــاداش روزه دار ش ــالق نيكو مانند پ اخ
ــالم براى اخالق در امر ازدواج اهميت  ــت.» اس اس
بسيارى قائل است تا جايى كه آن را به عنوان يكى 

از معيارهاى انتخاب همسر قلمداد مى كند.
انعطاف پذيرى: انعطاف پذيرى موجب مى شود 

به جاى پافشارى روى خواسته ها و نظرات (درست 
ــرف تفكر، تغيير و اصالح  ــت)، انرژى ها ص يا نادرس
بيشتر شود كه نتيجه آن آرامش در زندگى خواهد 

بود. 
ــبب مى شود كه  قناعت: قانع بودن در زندگى س
ــند باشيد، حسرت نداشته ها  همواره راضى و خرس
ــودگى خيال  را نخوريد و در ميدان رقابت نيز با آس

زندگى كنيد.
ــتباهات ديگران و  ــم پوشى از اش گذشت: چش
ــود تا  ــت در مقابل خطاى آن ها موجب مى ش گذش
ــازندگى  ــه توزى و جدايى دور بمانيد و با س از كين

روحى موجب تداوم روابطتان با ديگران شويد.
ــد كه در  ــا: حيا ادب خاصى به فرد مى بخش حي
ــيدن  ــار، نگاه، طرز صحبت كردن و لباس پوش رفت
ــان مى دهد و اين باعث مى شود  شخص خود را نش
كه نه شخص وارد حريم خصوصى ديگران شود، نه 

اجازه دهد ديگران وارد حريم خصوصى او شوند. 
منبع : تبيان 

ــى از ازدواج ها به  ــن روزها خيل ــام: اي همدان پي
خاطر مسائل مالى برهم مى خورد و پول هم يكى از 

علت هاى طالق است. 
نكته جالب اين است كه هر روز تعداد طالق هايى 
كه به خاطر مشكالت مالى اتفاق مى افتد، بيشتر و 
ــود. پول، يا اگر بخواهيم بهتر بگوييم،  بيشتر مى ش
رويكردهاى متفاوت دو طرف به پول، ريشه بسيارى 

از اختالفات زناشويى است.
ــؤال كنيد به  ــاوران خانواده س اگر از وكال و مش
ــيارى از دعواهاى زن و  ــما خواهند گفت كه بس ش
ــت. اما چرا پول  ــوهرها در مورد مسائل مالى اس ش
ــول تا اين اندازه  ــا رويكردهاى متفاوت افراد به پ ي

خانمان برانداز شده است؟
ــت كه  ــا، اين خود پول نيس ــر ازدواج ه در اكث
ــت كه  ــرش افراد به پول اس ــالف مى آورد. نگ اخت
ــه آن معنى  ــود. اين ب ــاجره مى ش موجب بروز مش
نيست كه در مورد مسائل مالى بايد دقيقاً رويكردى 
شبيه به همسر خود داشته باشيد، فقط كافى است 
ــازگار با هم داشته باشيد. ممكن  كه نگرش هايى س
ــت براى يك طرف پول همه چيز زندگى باشد،  اس
ــيله اى باشد براى رسيدن  اما براى ديگرى فقط وس
به اهداف. حال اگر اين به آن معنا باشد كه از همه 

ــخصيتان استفاده  پولى كه داريد براى تمايالت ش
كنيد، فشار و اختالف بين دو طرف زياد خواهد شد.
ــكل  ــت. مش ــول بخش مهمى از هر رابطه اس پ
ــتر ما احساس مى كنيم حرف  ما اين است كه بيش
ــت و  ــت و غيراخالقى اس ــول زش ــورد پ زدن در م
ــطحى نگر  ــود در نظر ديگران فردى س باعث مى ش
ــويم. اما هرچه زودتر متوجه شويم كه پول  تلقى ش
ريشه مشكالت ما نيست؛ بلكه عشق به آن است كه 

مشكل ساز است، براى ما بهتر خواهد بود.
ــت كه فقط بايد يكى از اين ها  باور عموم اين اس
وجود داشته باشد، يا پول يا عشق. يا بايد براى پول 

ازدواج كنيد يا براى عشق.
ــازگار  ــرف به پول با هم س ــى نگرش دو ط وقت
باشد، هر مشكل مالى قابل حل است. يكى از داليل 
اينكه مشكالت مالى زوج ها به صورت دوطرفه حل 
ــود و موجب بروز تنش و كشمكش بين آنها  نمى ش
مى شود؛ اين است كه واقعاً در مورد آن با هم حرف 
ــدن از رويكرد و نگرش طرف  نمى زنند. ناراحت ش
مقابل به پول باعث مى شود سر مسائل ديگر و كامًال 

بى ارتباط با اين مسأله دعوا راه بيفتد. 
ــازگار  ــدگاه زوج ها در مورد پول باهم س اگر دي
ــتر خواهد  ــد، احتمال ماندن آنها كنار هم بيش باش
بود. مسأله اين است كه در اين مورد ديدگاه درست 
ــايد به همين دليل است كه  يا غلط وجود ندارد. ش
نگرش ها نسبت به پول مى تواند شروع خوبى باشد. 

ــى را  فقط بايد امتحان كنيد و كس
ــى شبيه به  انتخاب كنيد كه نگرش
ــما به پول و مسائل مالى داشته  ش

باشد.
ــر پول را به همه چيز ترجيح  اگ
ــرتان  ــد آيا همس ــد، ببيني مى دهي
ــت. اگر ترجيح  ــز همين طور اس ني
ــق و هواى آزاد  مى دهيد كه با عش
ــم فقط تا  ــد و پول ه ــى كني زندگ
ــت كه  ــدازه اى برايتان كافى اس ان
ــان را بكند،  ــد گذران زندگيت بتوان
ــه ديدگاهى  ــى را پيدا كنيد ك كس

شبيه به شما داشته باشد. 

خيلى قسمت  هاى زندگى ما حول پول مى چرخد 
ــرمايه گذارى ها،  كه عبارتند از اندوخته ها، وام ها، س

حقوق و درآمدها.
 بايد بدانيم كه اولين جرقه هاى عشق معموالً ما 
را كور مى كند، اما وقتى اين جرقه خاموش مى شود، 
ــت همه چيز عوض شود. به همين دليل  ممكن اس
ــت كه قبل از ازدواج در كنار همسرتان يك  بد نيس

تست سازگارى پولى بدهيد.

يك همسر مناسب چه ويژگى هايى دارد

پيدا كنيد رابطه پول و ازدواج را
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سواالت افقى:

1- خداشناسي - مخترع ماشين حساب 
ــوه - رئيس  ــك مي ــدان2- لرزان - خان
جمهور آمريكادر زمان جنگهاي داخلي 
ــور كه موفق به لغو قانون برده  اين كش
ــار - ميوه هندي -  داري گرديد 3- افس
ــيطان 4- از تقسيمات ارتشي  صفت ش
ــباهت - راوي - حرف عصا  - پسوند ش
ــتاخيز - حمام بخار  5- وطن - روز رس
ــت - با وقار  ــي با بازي براد پي 6- فيلم
ــه - آباد،  7- حرف ندا - خاطر و انديش
ــزرگ - عزم و قصد  داير 8- جد و پدرب
ــوز 9- اتفاق و  ــوع زمين - آغ - رب الن
حادثه - كالم پرسش - از رودهاي اروپا 
10- بنيانگذار هندسه تحليلي - الابالي 
ــت و نيز فيلمي  ــيب آذري اس 11- س
ــاري كم خوني  ــي - بيم ــر صادق از اكب
ــك و ترديد - مقابل -  - مزدور 12- ش
ــده - روش 13- اول - قفل  خزنده گزن
ــب  ــي قديمي - ويرگول 14- كاس چوب
ــرده - بادام  ــم اهر 15- بي پ - نام قدي

زميني - معده
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سؤاالت عمودي:

ــت - درمانگاه 3- از نامهاي  ــيار - طرفدار و حامي - لبريز 2- دالل ــر چيز كلي و بس 1- ه
بانوان - مسكن 4- دوات - جواب هاي - عقب و پشت سر - ستاره بنات النعش 5- آخرين 
ــص - خورجين - حرص -  ــم ناخال ــتاني 6- ابريش توان - خوي و خلق آدمي - آتش باس
عالمت مفعولي 7- پايتخت پاناما - روشن 8- آموختني لقمان - يك چهارم از جزء قرآن 
- كشت باراني - گل جوي آب 9- خواهر گرامي - نابجا 10- همه - صد متر مربع - كتاب 
ــران فريدون - نگهبان خانه - حرف نداري 12- نوعي قايق -  ــلمانان - الفت 11- پس مس
مجلس اعيان - بلندترين نقطه - دهان 13- واحد اندازه گيري - دا، مرض 14- نژاد كشور 

اتريش - كاشانه 15- هرگز نه عرب - تزيين ناخن - تخم ميوه
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پستي: 65155-666 صندوق 

همشهريان عزي
را در هر زمين
روزنا

كيوسك

كارخانه توليد ن

باشگاه ورزشي شهيد فهميده بهار 
تجهيزات گرمايشي مناسبي ندارد. 
من مدتي است در كالس ايروبيك 

ثبت نام كرده ام و هفته اي 3 روز 
ساعت 8 و30 دقيقه صبح كالس 

دارم، ولي يك ساعت از مدت زمان دو 
ساعتي اين كالس را همگي از سرما 

مي لرزيم با اينكه شهريه مناسبي نيز 
از ما دريافت مي كنند، ولي تجهيزات 

و امكانات قابل قبولي ارائه نمي دهند. 
از مسئوالن تربيت بدني بهار 

مي خواهيم به مشكالت كالس هاي 
ورزشي رسيدگي كنند.

يك جوان بهاري

آسفالت خيابان اصلي شهرك 
فرهنگيان بهار كنده شده و گودالي 

ايجاد كرده است كه دقيقاً كنار 
راه آب است. هر روز اين گودال 

بزرگتر مي شود و امكان دارد مثل 
برخي خيابان هاي تهران يكباره با 
عبور ماشين فرو برود و مشكالت 

بيشتري را به وجود آورد.
با اينكه هر روز ماشين گشت 

شهرداري در حال بازديد از 
خيابان ها و كوچه هاي شهر 

است، نمي دانم چرا گودال به اين 
خطرناكي را نمي بينند؟!

يك شهروند بهاري

بعد از مدت ها پرداخت هم ياري 
به شهرداري منطقه 4، اما كوچه 

ما واقع در اسالم شهر (حصار 

سالم 
صداى مرا به همه جا برسانيد ما كه غير از خدا هيچ كسى را ندا
شهرستان فامنين مهندس ناظر انتخاب كنند كه مالك اين انتخاب
ــگاه را بدون آزمون معر ــده از دانش بلكه يك تازه فارغ التحصيل ش

حق خورى ها در ادارات دولتى باشيم، ما اميدوار بوديم كه پس از سال
دست به كار شويم. صداى ما رو به همه جا برسانيد، ما كه دستمان

ــيون تعليم و تربيت  همدان پيام: رئيس كميس
ــت: آموزش و  ــالب فرهنگى گف ــوراى عالى انق ش
ــتثنايى در سند تحول بنيادين آموزش  پرورش اس
ــده است كه بايد در  و پرورش مورد غفلت واقع ش
اصالحيه هاى بعدى سند اين نقيصه برطرف شود. 
ايراندخت فياض افزود: موضوع كودكان استثنايى 
و نخبگان در اصل مبانى نظرى ديده شده، اما در خود 
سند به شكل ويژه به آن پرداخته نشده است كه بايد 

در بازبينى هاى بعدى اين مشكل برطرف شود.

به گزارش مهر، براساس آخرين آمار ارائه شده 
از سوى رئيس آموزش و پرورش استثنايى، بيش از 
104 هزار دانش آموز و 20 هزار معلم در آموزش و 
پرورش استثنايى كه دانش آموزان معلول و ناتوان 
ــش قرار  ــمى و حركتى را تحت پوش ذهنى، جس

مى دهد، تحصيل و فعاليت مى كنند.
وى ادامه داد: اين سند همچون سندهاى ديگر 
ــت كه پيش بينى شده كه در  دچار نقص هايى اس
ــكان بازبينى آن  ــوراى عالى انقالب فرهنگى ام ش
وجود داشته باشد تا در فرآيندى اشكاالتى از اين 

دست را برطرف كنيم.
ــيون تعليم و تربيت شوراى عالى  رئيس كميس
ــدر آموزش و  ــح كرد: آنق ــالب فرهنگى تصري انق
ــه ما به بخش هاى  ــت ك پرورش پير و گرفتار هس
ــيدگى كرديم و معلوم است كه به طور  مهمى رس
اتوماتيك بخش هايى مورد غفلت واقع شده است، 
ــدارد و به همين  ــى هيچ غرضى در آن وجود ن ول
دليل شوراى عالى انقالب فرهنگى امكان بازبينى 

آن را ديده است.

 امتحان در نظام آموزش و پرورش 
مرحله اى از يادگيرى است 

همدان پيام: عضو هيأت علمى گروه روانشناسى دانشگاه تهران گفت: امتحان در 
نظام آموزش و پرورش مرحله اى از يادگيرى است كه نقاط قوت و ضعف آموخته هاى 

دانش آموزان را مورد سنجش و ارزيابى قرار مى دهد.
على اصغر احمدى درباره شيوه برخورد والدين با نمره و كارنامه تحصيلى فرزندان 
ــى كنيم نه اينكه  ــه فرصتى براى يادگيرى تلق ــزود: بايد امتحان را به مثاب ــود اف خ

براساس آن كسى را تشويق و تنبيه كنيم. 
وى با بيان اينكه كارنامه تحصيلى در واقع نمودارى از ميزان تالش دانش آموزان 
است، اظهار داشت: حاصل هر امتحانى به صورت نمره در كارنامه دانش آموزان ارائه 
ــود كه دانش آموز بايد براساس آن يك ارزيابى از تالش خود داشته باشد تا به  مى ش

رفع نقاط ضعف و همچنين تقويت نقاط قوت خود بپردازد. 
ــرد: والدين بايد به فرزندان خود كمك كنند  ــه گزارش ايرنا، احمدى تصريح ك ب

تا به يك تحليل درستى از وضعيت نمرات و جايگاه خود در كالس دست يابند. 
  نمرات باال مورد توجه قرار گيرد 

ــاهده  ــان كرد: به طور معمول پدر و مادر هنگام مش ــدى در ادامه خاطرنش احم
ــرات پايين توجه مى كنند در صورتى كه بايد اول  ــه فرزندان خود، ابتدا به نم كارنام

نمرات باال را ببينند و بعد به مرز نمرات برسند. 
ــند؛ بلكه با  ــه رخ دانش آموز نكش ــن نمرات پايين را ب ــه كرد: همچني وى اضاف

بزرگوارى از آن عبور كنند و اجازه بدهند كه فرزندشان در رفع آن تالش كند. 

همدان پيام: معاون آموزشى مؤسسه آموزشى و 
ــاندن زن به  ــى امام خمينى (ره) گفت: كش پژوهش
عرصه اجتماع به عنوان كارگرى ارزان توطئه غرب 

است.
 محيط كار 

حجت االسالم سيد ابراهيم حسينى در گفت و گو 
با  فارس در خصوص موضوع زنان، اشتغال و خانواده 
ــالم براساس مسئوليت هايى كه  اظهار مى دارد:  اس
بر عهده افراد گذاشته، تكاليف مختلفى را نيز براى 

آن ها تعيين كرده است.
ــزود: با نگاهى به زندگى حضرت على (ع)  وى اف
ــيم كه  ــرت فاطمه (س) به اين نكته مي رس و حض
ــيم كار وجود داشت  در زندگى اين دو بزرگوار تقس
ــه اى كه وظايف داخل منزل بر عهده حضرت  به گون
ــرون از خانه بر عهده  ــه (س) و فعاليت در بي فاطم

اميرالمؤمنان قرار داشت.
ــى و پژوهشى  ــى مؤسسه آموزش معاون آموزش
امام خمينى (ره) با بيان اينكه حضرت فاطمه (س) 
ــزل فعاليت و حضور  ــيدگى به امور من عالوه بر رس
ــتند،  گفت: ايراد خطبه  ــى پررنگى نيز داش اجتماع
ــه  اى از فعاليت هاى  ــه در دفاع از واليت نمون فدكي

اجتماعى حضرت فاطمه (س) است.
ــت: از نظر  ــالم ابراهيمى اظهار داش حجت االس
اسالم فعاليت زن در بيرون از منزل با رعايت حدود 
شرعى و رسيدگى مناسب به همسر و فرزندان جايز 

است.
ــن نفقه و  ــالم تأمي ــه اينكه اس ــاره ب وى با اش
ــت،  ــته اس هزينه هاى زندگى را بر عهده مرد گذاش
عنوان كرد: از نظر اسالم زن هيچ وظيفه اى را براى 
ــدارد و وظايفى ديگر از  تأمين هزينه هاى زندگى ن
ــيدگى به امور منزل بر  جمله تربيت فرزندان و رس

عهده او قرار گرفته است.
ــرى ميان زن  ــعار براب ــا بيان ش ــت ها ب فمنيس
ــئوليت هاى اصلى خود دور  ــرد، زن ها را از مس و م
ــرده و آن ها را به حضور افراطى در عرصه اجتماع  ك

كشانده اند.
  مشاغل سخت هيچ تناسبى با 

ظرافت و لطافت جسم و روح زن ندارد

ــه  ــى مؤسس ــه گزارش تبيان، معاون آموزش ب
ــى (ره) گفت:  ــى امام خمين ــى و پژوهش آموزش
ــتغال زنان در خارج از  در فعاليت اجتماعى و اش
ــت كه شأن زن حفظ شود،  منزل بايد توجه داش
ــه رانندگى كاميون يا كار  ــى از كارها از جمل برخ
ــب با شأن زن ايرانى نيست؛ چرا  در معدن متناس
ــم  ــه زن داراى ظرافت و لطافتى در روح و جس ك
ــبى با اين  ــخت هيچ تناس ــاغل س ــت كه مش اس

ــدارد. ــات او ن خصوصي
حجت االسالم ابراهيمى با بيان اينكه هم اكنون 
ــور نيازمند حضور زنان در رشته هاى تخصصى  كش
ــت،  افزود: آموزش دختران  پزشكى و پرستارى اس
ــط افراد  ــوز و معاينه بيماران زن بايد توس دانش آم

همجنس آن ها صورت بگيرد.
ــاعت از زمان خود را  وى گفت: اگر يك زن 8 س
در طول روز در بيرون از منزل بگذراند ديگر فرصتى 
ــيدگى به همسر و فرزندان خود نخواهد  را براى رس
داشت، از اين رو شاهد سپردن كودكان به مهدهاى 

كودك هستيم.

 آسيب هاى كار زنان 
معاون آموزشى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام 
خمينى (ره) با اشاره به اينكه آسيب هاى اجتماعى 
ــدت  طوالنى را  ــادران آن ها م ــى كه م در نوجوانان
ــت،  ــتر اس در بيرون از منزل فعاليت مى كنند، بيش
تصريح كرد: در قانون بايد شرايط مناسبى را لحاظ 
ــرون از منزل  ــان زمان كمترى را در بي كنيم تا زن
ــتغال زنان را  ــاعت اش ــور پيدا كنند، يعنى س حض

نسبت به مردان كاهش داد.
ــه داد: البته زنان  ــالم ابراهيمى ادام حجت االس
نبايد اين انتظار را داشته باشند تا با كاهش ساعت 
ــد، چون  ــوق آن ها نيز همانند مردان باش كارى حق
ــل به جذب  ــورت بخش خصوصى تماي ــن ص در اي

نيروهاى مرد پيدا مى كند.
ــت:  در اسالم از زن خواسته شده  وى اظهار داش
ــه جامعه تحويل  ــالمى را تربيت و ب ــا فرزندان س ت
ــت كه بايد  ــئوليت زنان اس دهد، اين مهم ترين مس
با فرهنگ سازى از طريق رسانه ها به زنان بفهمانيم 
كه مسئوليت مهم آن ها رسيدگى به وظايف مادرى 

و همسرى است.
معاون آموزشى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام 
خمينى (ره) عنوان كرد:  در سال هاى اخير با توجه 
ــه نگاه غرب، زن به عنوان يك كارگر ارزان قيمت  ب

به كار گرفته مى شود.
  حضور افراطى زن در اجتماع توطئه 

فمنيست
وى با اشاره به نگاه هاى فمنيستى به زن افزود: 
ــعار برابرى ميان زن و مرد،  ــت ها با بيان ش فمنيس
ــود دور كرده  ــئوليت هاى اصلى خ ــا را از مس زن ه
ــه اجتماع  ــور افراطى در عرص ــه حض ــا را ب و آن ه

كشانده اند.
حجت االسالم ابراهيمى گفت: نگاه هاى نادرست 
ــران در موضوع زن و خانواده  ــرب باعث ايجاد بح غ
در اين كشورها شده است و شاهد محروميت زنان 
ــيرين زنانگى و مادر بودن هستيم،  غربى از طعم ش
ــده كه  امروزه زن در غرب به مرد ديگرى تبديل ش
ــى و اقتصادى  ــكالت متعدد اجتماع در عرصه مش

دست و پا مى زند.

ــرا گاهى برخى از  ــام: فكر مى كنيد چ همدان پي
ــرهاى نوجوان و جوان باشوق و ذوق  دخترها و پس
ــوند كه از همان ابتدا  وارد روابطى با يكديگر مى ش
افراد بزرگ سال، آن را مخرب و محكوم به شكست 
ــما چه عواملى در شكل گيرى  مى دانند؟ به نظر ش

اين روابط مؤثرند؟
ــه گزارش تبيان، علل و عوامل گوناگونى در به  ب
وجود آمدن برخوردها و روابط نامطلوب و نادرست 
ــش دارند كه مى توان  ــران نق در بين دختران و پس

آن ها را به طور كلى به 3 دسته تقسيم  كرد:
 ارتباط دختر و پسر 

ــما در زندگى  ــوان: ش ــى نوج ــكار غير واقع اف
ــى را جذب و  ــته اطالعات محيط بيرون خود پيوس
درون سازى مى كنيد و سپس از طريق شناخت هاى 
ــته تان، آن ها را با واقعيت ها منطبق مى كنيد،  گذش
ــالى، فرد به  ــنين ميان س ــازى؛ در س يعنى برون س
ــود و منطقى تر و با احتياط  واقعيت نزديك تر مى ش
بيشترى عمل مى كند. ولى در سنين نوجوانى فرد 
ــاً احتمال  ــور را به صورت مطلق مى بيند و اساس ام
ــتباه نمى دهد؛ لذا در اين سنين مراقبت بيشتر  اش
ــق برقرارى روابط  ــكار و روابط نوجوان از طري از اف

صميمانه با وى اهميت زيادى دارد.
خانواده و شيوه هاى برخورد با نوجوان: مهم ترين 
ــت اول اينكه بايد الگوى درستى  عامل، خانواده اس
ــان دهد و دوم  از روابط اجتماعى را به فرزندش نش

اينكه به او اين الگو را بياموزد و منتقل كند.
ــت از دين:  پوشيده بودن  ــت نادرس الف: برداش
ــت ها، و مجاز  ــدن زن بجز صورت و كف دس كل ب
نبودن صحبت بين زن و مرد به گونه اى كه احتمال 
گناه باشد؛ از حدودى است كه در قرآن كريم به آن 
ــده است، اما اين به معناى اين  صراحتاً پرداخته ش
ــت كه مسلمان به طور مطلق نمى تواند جنس  نيس
مخالف خود را ببيند يا حرف زدن آن ها با هم مطلقاً 

حرام است!!
ــن  ــاً اي ــى: حتم ــا درون ــى ي ــرل بيرون ب-كنت
ضرب المثل را شنيده ايد كه دختر و پسر مثل پنبه 
ــند!!! اگر  ــتند و لذا بايد از هم دور باش و آتش هس

سطح ارزش نوجوان تان را تا حد يك شئ مثل پنبه 
ــن آورده ايد، در واقع او را بى اراده جلوه  و آتش پايي
داده ايد، پس از چنين فردى انتظار نداشته باشيد كه 
ــته باشد؛ زيرا بى اراده است  بتواند تقواى درون داش
ــم شما خطا كند!  ــت دور از چش و هرآن ممكن اس
يادتان باشد اين شما نيستيد كه فرزندتان را متقى 
ــان آورده و تقوا  ــت كه ايم مى كنيد؛ بلكه خود اوس
ــما تنها به او آگاهى مى دهيد، ارزشش  مى كند؛ ش
ــه او يادآورى و اراده اش را تقويت مى كنيد. امام  را ب
ــى كه خودش را محترم  هادى(ع) مى فرمايند: كس

مى شمارد با گناه آن را خوار نمى كند.
ــا با جوان تان در مورد واقعيت هاى جنس  ج- آي
مخالف صحبت كرده ايد؟ ممكن است فرزند شما از 

ــته  جنس مخالف  تصورى ايده آل و الهه گونه داش
ــد يا برعكس او را تا حد يك حيوان تنزل دهد.  باش
هيچ كدام از اين تصورات درست نيست. به فرزندتان 
بياموزيد كه جنس مخالف او نيز يك انسان است با 
نيازها، افكار و احساسات متفاوت و مخصوص خود 

نيست.
ــرف والدين: گاهى  ــى از ط ــاى خودنماي د- الق
ــكوفايى  ــان در راه ش والدين بجاى هدايت جوان ش
استعدادها و توانايى هايش، او را تشويق به عريانى و 
تالش در جهت جلب توجه جنس مخالف مى كنند. 
ــب دخترش با  پدرى كه با ديدن برخورد نامناس
ــرى او را كتك مى زند، نه تنها رفتار او را اصالح  پس

ــت؛ بلكه شخصيت اجتماعى او را لگدمال  نكرده اس
كرده است.

ــبت به نوجوان:  ــخت گيرى و خشونت نس ه- س
ــتقالل فكرى و شخصيتى  ــنين نوجوانى آغاز اس س
ــت. اگر به او اجازه پرورش اين استقالل  نوجوان اس
ــود يا تبديل به فردى مى شود كه در روابط  داده نش
ــتقالل  ــت و اس اجتماعى خود به ديگران متكى اس
ــخصيت اتكايى) يا فردى مى شود كه كًال  ندارد (ش
ــته باشد و  نمى تواند با ديگران ارتباط عميقى داش
حتى بعد از ازدواج نيز نمى تواند با همسرش رابطه 

صميمى برقرار كند (شخصيت منزوى).
و- سخت گيرى درمورد ازدواج: آيا مطمئنيد كه 
ــما  ــان تمام دغدغه ها و تعارضاتش را با ش نوجوان ت
ــى نباشد او در  مطرح مى كند؟ وقتى در خانه گوش

بيرون به دنبالش خواهد گشت!

ــرعى درمورد محرم  ح- آموزش ندادن حدود ش
و نامحرم

ط- غيرتى بودن افراطى پدر يا برادر: پدرى كه 
ــرى او را  ــب دخترش با پس با ديدن برخورد نامناس
كتك مى زند، نه تنها رفتار او را اصالح نكرده است؛ 

بلكه شخصيت اجتماعى او را لگدمال كرده است.
ــوان: نحوه برخورد  ــيوه برخورد جامعه با نوج ش
ــيارى  ــاع در پيش گيرى از بس ــه افراد اجتم عاقالن
آسيب ها مؤثر است. آنچه كه در اسالم تحت عنوان 
ــاره به  ــده اش أمر به معروف و نهى از منكر بيان ش
ــاز  ــوع دارد. از جمله عوامل زمينه س ــن موض همي
ــر به  اجتماعى در ايجاد روابط نامطلوب دختر و پس

نكات زير مي توان اشاره كرد:
ــت  ــى نتيجه گيريت درس ــف: ازكجا مطمئن ال
ــت؟ گاهى ناظمى دفترچه هاى بچه ها را فقط به  اس
ــه خاطرات» دارند، از  اين دليل كه عنوان «دفترچ
ــاده را به صورت افراطى  آن ها مى گيرد يا رفتارى س
ــير مى كند. در حالى كه در اسالم هم سوءظن  تفس
داشتن  و هم تجسس در كارهاى ديگران از گناهان 

كبيره است. 
 دختر و پسر - دوستى 

ب: چرا فكر مى كنى كوچك تر از تو محترم نيست؟ 
انسان جايز الخطاست! در دين اسالم هيچ كسي حق 
ندارد جوانى را به صرف گناه يا اشتباهى به ديد انحرافى 
نگريسته و آن را به رخ او بكشد. امام على(ع) خطاب به 
مالك اشتر مى فرمايند: اگر شب هنگام كسى را در حال 
ــم نبين! شايد  گناه ديدى صبحگاه او را به همان چش
ــد و تو نفهميده باشى!. براى  سحرگاه توبه كرده باش
نوجوان ارزش قائل شويد. ذهن پويا و روح جستجوگر 
او را هدايت كنيد نه اينكه با تحقير و توبيخ او را مجبور 
ــئوليت بدهيد، در مقابل  ــه اطاعت كنيد!. به او مس ب
خطايش با بزرگوارى گذشت كنيد، او را وارد گروه هايى 
ــى و اجتماعى كنيد تا فرآيند  مثل هيأت هاى مذهب
كسب استقالل، هويت اجتماعى و رشد روانشناختى 

در مسيرى درست و مناسب پرورش يابد.
 :نتيجه گيرى  

ــنين بلوغ و درگير  ــا نوجوانى كه در س جوان ي
ــت، ناگهان نوعى از  ــى اس با غليان هيجانات جنس
ــبت به جنس مخالف  ــاس نياز را نس توجه و احس
ــاس مى كند. اين مسأله اى طبيعى است  خود احس
و در دين اسالم نيز راهكارهاى متعددى براى پاسخ 
ــت. ولى  ــده اس به اين نياز و ميل خدادادى بيان ش
مى بينيم گاهى بجاى اينكه در جهت ايجاد خانواده 
ــاى ديگرى  ــان قدم در راه ه ــى ببينيم، جوان تالش
ــرع و عرف  ــارج از چارچوب ش ــه روابط خ از جمل
ــكل شامل مسائلى مربوط  مى گذارند. علت اين مش

به خود نوجوان، خانواده اش و جامعه مى باشد.
ــام روابط بين اين  ــا ما ادعا نمى كنيم كه تم  ام
ــمت بعد به ارائه و  ــت است!. در قس 2جنس نادرس
ــر خواهيم  ــت بين دختر و پس ــريح روابط درس تش

پرداخت. انشاءا...

شأن زنان شأن زنان 
در انتخاب شغلدر انتخاب شغل

  غفلت از آموزش و پرورش استثنايى 
در سند تحول بنيادين 

واقعيت هايى از جنس مخالف

  محراب؛ ساالنه 15 ميليون مترمكعب آب در همدان هدر 
مي رود

همدان پيام: نشريه محراب روز شنبه 17 دي ماه از قول عضو هيأت علمي بخش 
ــت: ساالنه 15  ــاورزي همدان اعالم كرده اس ــي مركز تحقيقات كش فني و مهندس

ميليون مترمكعب آب در همدان اتالف مي شود.
رضا بهراملو مي افزايد: حجم تلفات آب پوشش هاي بتن معادل 40 درصد از حجم 

سد اكباتان است كه رقم بسيار بااليي از تلفات آب را شامل مي شود.
وي خاطرنشان مي كند: هم اكنون طرح اصالح شبكه آبياري بخش كشاورزي به 
دستگاه هاي اجرايي ابالغ شده تا به جاي استفاده از پوشش هاي بتن از پوشش سنگ 

مالت در آبياري استفاده شود.
  سپهر غرب؛ تمركز هيأت هاى عزاداري همدان در يك هيأت 

واحد در روز اربعين
ــپهر غرب 15 دي ماه از وحدت هيأت هاى  ــتون خبر صفحه دو روزنامه س در س

عزاداري همدان در قالب يك هيأت خبر داده شده است.
ــالمي همدان آمده است: برنامه تجميع  در اين خبر از قول مديركل تبليغات اس
ــاخص و محوري در قالب يك هيأت  هيأت هاي مذهبي همدان به صورت طرحي ش

عزاداري در ميدان امام خميني (ره) همراه با عزاداري و نوحه سرايي است.
ــوان همه هيأت هاي  ــان و دفعي نمي ت ــان مى كند: به صورت يكس وي خاطرنش

عزاداري را متمركز كرد.

 مسئوالن، استعدادهاي كشتي استان را حفظ كنند 
ــماره سپهر غرب مربي كشتي استان همدان  ــي اين ش در خبر يك صفحه ورزش
ــتعدادهاي نابي در ورزش استان به ويژه ورزش كشتي وجود دارد  اظهار مي دارد: اس

كه حفظ آنها همت مسئوالن را مي طلبد.
ــرمايه  ــا صفاري مي افزايد: اگر بتوانيم بخش عظيمي از انرژي، زمان و س عليرض
ــتان هزينه كنيم بي شك در دو سال آينده  ــتي استان را براي مقطع جوانان اس كش

چندين مهره ارزنده در تيم ملي بزرگساالن خواهيم داشت.
  ايران زمين همدان؛ پيشرفت 70 درصدي ساخت كمپ هاي 

گردشگري در همدان
ــرفت 70  ــنبه 17 دي ماه از پيش تيتر يك روزنامه ايران زمين ويژه همدان روز ش

درصدي ساخت كمپ هاي گردشگري در همدان خبر داده است.
ــتي و  ــات، مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دس ــدا... بي ــن خبر از قول اس در اي
ــاخت 3 اردوگاه گردشگري در محوطه  ــگري همدان آمده است: مطالعه و س گردش
ــال هاي 89 و 90 از مصوبات دور سوم سفر هيأت دولت  ــهري سطح استان در س ش
ــرفت فيزيكي در  ــتان همدان بود كه هم اكنون اين پروژه ها با 70 درصد پيش به اس

حال انجام است.
 همشهري همدان؛ كاهش آمار ازدواج در همدان 

ــهري همدان روز شنبه 17 دي ماه در خبري از قول مديركل دفتر  روزنامه همش
ــتان  ــت: «آمار ازدواج در اس ــتانداري همدان اعالم كرده اس امور بانوان و خانواده اس

كاهش يافت».
پروانه رضاقلي زاده مي افزايد: با توجه به افق و چشم انداز 20 ساله در سال 1404 در 
ــبت طالق به ازدواج را به حد معمول  ــت نس خصوص طالق و ازدواج، دولت موظف اس

برساند تا به مرحله اي برسيم كه تنها از هر هزار ازدواج يكي منجر به طالق شود.
ــيب هاي بزرگ استان عنوان كرده  ــي را از جمله آس وي اعتياد، طالق و خودكش
ــتگاه ها وظايفي دارند كه بايد  ــيب ها همه دس و مي گويد: براي رفع و كاهش اين آس

آنها را اجرا كنند.
 ورودي هاي همدان ساماندهي مي شود 

ــاماندهي  ــهردار منطقه چهار همدان از س ــهري همدان ش ــر ديگر همش در خب
ورودي هاي شهر خبر داده است.

ــي مي افزايد: براي اين كار بايد ميدان سپاه و بلوار انقالب به عنوان  مجيد درويش
ــود و ترافيك سنگين در اين محل به  ــهر ساماندهي ش يكي از ورودي هاي اصلي ش

علت نبود مسير كندرو است.
ــاره به اينكه انجام اين طرح 4 ميليارد ريال هزينه دارد، مي گويد: يك  وي با اش
ــازي مناطق همدان و بقيه از  ميليارد و 300 ميليون ريال از محل اعتبار توانمندس

محل اعتبارهاي داخلي شهرداري تأمين خواهد شد.

اختيارات جديد
براى مديران تامين اجتماعى استان ها

ــن اجتماعي از تصويب اختيار  ــام: مديرعامل صندوق تأمي  همدان پي
تقسيط بدهي كارفرمايان به مديران كل استان هاي و مديران كل تأمين 
ــت ا... حافظي افزود: يكي از اختيارات  ــتان ها خبر داد.  رحم اجتماعي اس
ــيط بدهي كارفرمايان است كه در ماه هاي  صندوق تأمين اجتماعي تقس
اخير با اين شيوه،  درآمدهاي وصولي تأمين اجتماعي افزايش چشمگيري 
داشته و ركوردهاي بي سابقه اي در اين حوزه ثبت شده است.  به گزارش 
ايسنا، وي با بيان اينكه مديران كل استاني تأمين اجتماعي مي توانند بنا 

ــط تقسيط كنند،  به صالحديد و ضرورت، بدهي كارفرمايان را تا 36 قس
ــت كه مديرعامل صندوق تأمين اجتماعي اختيار  گفت: اين در حالي اس

تقسيط تا 60 قسط را نيز دارد.
حافظي خاطرنشان كرد: اخيراً در نشست مشتركي با مديران استاني، 
ــيط 60 ماهه به  ــي در خصوص تقس ــل تأمين اجتماع ــار مديرعام اختي
مديران كل استان ها هم تفويض شد. مديرعامل صندوق تأمين اجتماعي 
در خصوص نحوه استفاده از اين تسهيالت توضيح داد: كارفرماياني كه در 
پرداختي هاي خود به تأمين اجتماعي تاخير دارند، مي توانند با مراجعه به 
ادارات كل استان ها از اين تسهيالت برخوردار شوند و بدهي خود را ظرف 

مدت حداكثر 60 ماه با تأمين اجتماعي تسويه كنند.

سود  آدامس بيشتر از داروست!
همدان پيام: احمد شيباني رئيس سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت 
با انتقاد از وضعيت نابسامان دارو در كشور سود يك بسته آدامس را بيشتر 

از يك بسته دارو عنوان مي كند.
ــه گزارش فارس، يك آدامس 500 تا 700 توماني حداقل 25 درصد  ب
ــت حداقل سود توليد  ــود دارد در حالي كه در مورد دارو اين طور نيس س

دارو 15 درصد، براي توزيع 12 درصد و براي داروخانه 16 درصد است.
ــرانه دارو از ديگر مشكالت كشور است كه به علت نبود  مصرف خودس

يك پروتكل استاندارد براي تجويز و مصرف دارو به وجود آمده است.

ــت. توليد كننده امروز دارو را توليد  ــيه اس ــتم اقتصادي دارو نس سيس
ــه داروخانه و  ــركت پخش هم ب ــركت پخش مي دهد، ش مي كند و به ش
داروخانه دارو را به بيمه شده مي دهد و 8 ماه بعد پولش را مي گيرد و دوباره 
اين پول بايد بچرخد و به دست توليد كننده برسد. هميشه سيستم دارويي 
ــور نسيه است. شركت هاي توزيع دارو حدود 700 تا 800 ميليارد  در كش
تومان از بيمارستان ها و مراكز درماني طلب دارند كه آنها هم همين طلب 
ــت. مصرف 10 قلم دارو  را از بيمه ها دارند كه اين يك چرخه معيوب اس
ــورمان بيشتر از داروهاي ديگر است كه استامينوفن در رديف اول  در كش
ــيلين پرمصرف ترين  است و  قرار دارد و در رده آنتي بيوتيك ها، آموكسي س

در كورتن ها نيز دگزامتازون پرمصرف ترين مي باشد.
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چشم انداز

نگاه

همدان پيام: استان كردستان يكي از استان هاي 
منحصر به فرد كشور در مقوله جاذبه هاي فرهنگي 
ــاير مناطق  ــتان بر خالف س ــت؛ زيرا در اين اس اس
ــور، هنوز عوامل فرهنگي و تاريخي در زندگي  كش
مردم جاري است و با وجود پيشرفت هاي روز افزون 
ــبختانه  ــت و هجوم فرهنگ هاي بيگانه خوش صنع
ــه هاي  ــتن ريش فرهنگ بومي منطقه به علت داش
ــته به حيات خود  ــتاني، پوياتر از گذش عميق و باس

ادامه مي دهد.
استان كردستان به علت دارا بودن شرايط خاص 
فرهنگي مانند زبان، لباس و پوشش، رقص كردي، 
ــيقي و صنايع دستي ــ كه به آن ها  جشن ها، موس
اشاره خواهد شد ــ سرزميني غني از فرهنگ هاي 

ناب ايراني است. 
 زبان 

ــي در  ــتان همانند زبان فارس زبان مردم كردس
ــي" قرار  ــروه "هند و اروپاي ــه  زبان هاي گ مجموع
ــتاري داراي  ــتوري و نوش ــرد و از لحاظ دس مي گي

قوانيني خاص است.
اين زبان به علت وسعت زياد مناطق كردنشين 
داراي لهجه هاي اصلي و زيرلهجه هاي بسياري است 
ــداد كلمات، زبان  ــه از لحاظ تع ــه اين تنوع لهج ك
ــاخته است؛ به طوري كه بسياري  كردي را غني س
از منظومه هاي كردي از حدود يكصد سال پيش به 
زبان هاي مختلف ترجمه شده اند. زبان كردي داراي 
لهجه هاي سوراني، اردالني، كلهري و هورامي است.

 لباس و پوشش 
لباس كردي از زيبا ترين لباس هاي ايراني است 
و همين امر سبب شده به دفعات در جشنواره هاي 
ــود.  ــوان لباس برتر انتخاب ش ــي جهان به عن محل

ــا وضعيت  ــب ب ــل لباس كردي كامًال متناس تكام
ــتاني  ــين -كه اغلب كوهس اقليمي مناطق كردنش
ــيوه نگرش آميخته با احترام  ــت- مي باشد و ش اس
ــتفاده آن  ــش موجب حفظ و اس مردم به اين پوش

تا امروز شده است.
 جشن ها 

ــني كه در ميان  ــن و عمومي ترين جش مهم تري
مردم كردستان مرسوم است، جشن نوروز مي باشد. 
ــه صورت  ــتان ب ــن در اقصا نقاط كردس ــن جش اي
ــص كردي و برپايي  ــم رق خودجوش همراه با مراس
ــن عيد فطر و قربان  ــود. همچني آتش برگزار مي ش
ــاد مذهبي در اين منطقه اهميت  نيز به  عنوان اعي

خاص  دارند.
ــتان  ــمي كه در ميان مردم كردس از ديگر مراس
ــان جايگاه خاصي دارد؛  به ويژه مردم منطقه اورام

ــت. اين مراسم در  ــم عروسي "پيرشاليار" اس مراس
ــه دوم بهمن ماه كه  ــتاي اورامان تخت در هفت روس
مصادف با جشن سده است، برگزار مي شود و ادامه 
ــل بهار مصادف با پانزدهم  آن نيز در نيمه اول فص
ــاليار با عنوان  ــل آرامگاه پيرش ــت در مح ارديبهش

مراسم "كومساي" برگزار مي شود.
 رقص كردي 

ــتان آن را "هه لپه  رقص كردي كه مردم كردس
ركي" مي نامند، با زيبايي خاص، آيينه اي تمام نما از 
زندگي گذشته اين مردم است. حركات رقص كردي 
برگرفته از زندگي و كار روزانه مردم مانند كشاورزي، 
مراسم و جشن هاي بزرگ، بازي هاي محلي، جنگ و 
دفاع، اعتقادات ديني و حاالت روحي افراد بوده است. 
اين رقص به علت دور بودن از ابتذال، پيوندي تاريخي 

و اجتماعي با زندگي مردم دارد. 

 موسيقي 
ــتان يكي از غني ترين استان هاي  استان كردس
ــت. وجود گروه هاي  ــيقي اس ــور از لحاظ موس كش
مختلف موسيقي در استان، وجود اساتيد موسيقي 
ــهرهاي بزرگ كشور كه برخاسته از  در تهران و ش
ــاخت سازهاي  ــتان كردستان اند و همچنين س اس
ــع چوبي و  ــرفت صناي ــت پيش ــه عل ــيقي ب موس
ــيقي موجود در  ــتعداد موس نازك كاري در كنار اس
ــتان، كردستان را به مهد موسيقي كشور تبديل  اس
ــتان را مي توان به سه  ــت. موسيقي كردس كرده اس
بخش تقسيم  كرد. نخستين بخش؛ موسيقي ديني 
است كه در مراسم مولودي به مناسبت تولد پيامبر 
و يا اعياد مذهبي با آواز و دف اجرا مي شود. دومين 
ــيقي مناطق شهري است كه به وسيله  بخش؛ موس
ــومين  ــود و س ــيقي دانان حرفه اي اجرا مي ش موس
ــيقي روستايي و سنتي است كه به آن  بخش؛ موس

"بيت" مي گويند.
 صنايع دستي 

ــي از ميراث  ــوان بخش ــه عن ــتي ب صنايع دس
فرهنگي و به عنوان نمادي از نوع زندگي فرهنگي 
ــگران بوده  ــه همواره مورد توجه گردش هر جامع
است. صنايع دستي استان كردستان به علت عدم 
ــتيالي بخش صنعتي هنوز از لحاظ كيفيت و  اس
گستردگي در سطح كشور مطرح است؛ به گونه اي 
ــتان به همراه محصوالت  كه فرش و گليم كردس
ــطرنج شهرت جهاني پيدا  نازك كاري همچون ش
كرده است و بيشتر مسافران و گردشگراني كه به 
ــفر مي كنند، محصوالت نازك كاري،  كردستان س
ــرور را خريداري  ــم اين منطقه هنر پ فرش و گلي

مي كنند.

همدان پيام: گردشگرى ورزشى يكى از شاخه هاى 
جديد در برنامه ريزى گردشگرى است. برنامه ريزى 
براى اين شاخه مهم از گردشگرى، قدمتى كمتر از 
ساير حوزه هاى اين صنعت دارد. بدون شك كشور 
ــاص جغرافيايى خود در جهان،  ايران با وضعيت خ
ــى  ــگران ورزش قابليت هاى فراوانى در جذب گردش
دارد. يكى از مهمترين ويژگى هاى جغرافيايى ايران 
ــوع آب و هوايى و ژئومورفولوژيكى آن  دارا بودن تن
است كه عبارتند از كوه، دريا، درياچه، كوير، بيابان، 

دامنه، دره، ساحل و... 
ــود كه  ــوع آب و هوايى در ايران باعث مى ش تن
ــى را در  بتوان در يك فصل انواع فعاليت هاى ورزش
ــام داد و اين خود يكى  ــور انج مناطق مختلف كش
ــگران  ــاى بى نظير ايران در جذب گردش از جاذبه ه
ــى را مى توان به  ــگرى ورزش ــى است. گردش ورزش
ــفرى است كه به داليل  اين صورت تعريف كرد: س
ــمى بر پايه  ــمى يا غيررس غيرتجارى به صورت رس
ــويق ورزشكاران به  ــاى ورزش و تش تفريح يا تماش
صورت كوتاه مدت يا تعريف شده در داخل يا خارج 
ــاني كه حداقل24  ــور صورت مى گيرد. كس از كش
ساعت و حداكثر 1سال به محيط هاي خارج از محل 
ــفر مي كنند و انگيزه و هدف  زندگي دائمي خود س
اصلي آنان مشاركت فعال يا غيرفعال در ورزش هاي 
ــور در رويدادهاي  ــي يا تفريحي يا حتي حض رقابت
ــويق نمودن  ــذت بردن و تش ــي به منظور ل ورزش
ورزشكاران است را، گردشگر ورزشى مى نامند. حال 
ــده از مفهوم گردشگرى  با توجه به تعاريف ارائه ش
ورزشى، مى توان گردشگران ورزشى را به دو دسته 
ــى 2-  ــاركت كنندگان ورزش ــيم كرد: 1-مش تقس

ــى. همچنين گردشگرى ورزشى  تماشاگران ورزش
ــيم نمود:1- ــته مهم تقس را هم مى توان به دو دس

ــى طبيعت محور 2-گردشگرى  ــگرى ورزش گردش
ورزشى رويداد محور.

ــى تفريحى را كه عمدتاً  انواع فعاليت هاى ورزش
ــوان به صورت  ــوند را مى ت در طبيعت انجام مى ش
ــوردى و طبيعت  ــته بندى كرد. 1-دامنه ن زير دس
ــكار و صيد3- ورزش هاى زمستانى4-  گردى 2-ش
ــردى 6-كوه  ــاحلى و آبى 5-بيابانگ ورزش هاى س

نوردى و غار نوردى  7-ورزش هاى هوايى
ــى هم  ــابقات و رويدادهاى ورزش مهم ترين مس
ــود و باعث جذب ميليون ها  كه در دنيا برگزار مى ش

گردشگر ورزشى مى شود به شرح زير است.
 المپيك هاى ورزشى (تابستانى-زمستانى) جام 
ــا (فوتبال) جام  ــى فوتبال جام ملت هاى اروپ جهان
ــيايى جام  ــگاه هاى اروپا (فوتبال) بازى هاى آس باش
ملت هاى آسيا (فوتبال) مسابقات تنيس ويمبلدون 

مسابقات اسكى آلپاين.
ــبت به ساير شاخه هاى  گردشگران ورزشى نس
ــتر صرف مى كنند و اقامت  ــگرى هزينه بيش گردش
ــگرى ورزشى  بلندمدت ترى دارند. همچنين گردش
داراى ويژگى خاص از نظر حجم گردشگران است. 
در گردشگرى ورزشى رويداد محور تيم هاى ورزشى 
و هوادارانشان به سوى محل برگزارى مسابقه عازم 
مى شوند كه با حجم باالى گردشگران ميزان هزينه 

كردن آنها در مقصد هم باالست.
آمارها بيانگر اين است كه بسيارى از كشورهايى 
كه شرايط مناسبى در خصوص گردشگرى ورزشى 
ــود را از طريق  ــش عظيمى از اقتصاد خ دارند، بخ
اقتصاد گردشگرى ورزشى اداره مى كنند. گردشگرى 
ــى كليد عظيم ميزبانى حادثه اى بزرگ مثل  ورزش
رقابت هاى المپيك يا جام جهانى است و اين دليل 
صرف ميليون ها دالر را با جذب گردشگران به دنبال 
ــگرى صنعتى تركيبى  دارد. تجارت ورزش و گردش
ــودآورى دارد كه تمام كشورها،  ــت و آن قدر س اس
مناطق، دفاتر مسافرتى، سازمان هاى متولى ورزش 
ــى نيز از آن سود مى برند؛  ــته هاى ورزش و خود رش
ــورى كه بابت هر روز برگزارى رقابت ها گاهى  به ط
ــود عايد كشور ميزبان  تا حدود400 ميليون دالر س
ــى طبيت محور  ــود. اما در گردشگرى ورزش مى ش
معموالً حجم گردشگران زياد نيست و آنها عاشقانى 
ــاص در مكانى  ــتند كه براى انجام فعاليتى خ هس
خاص حاضرند مبالغ زيادى براى رسيدن به آرزوى 
ــاخه از گردشگرى ورزشى،  خود بپردازند. در اين ش
ــد بااليى نصيب جامعه  ــگر درآم با حجم كم گردش
ــت كه با توجه به  ــود. اين در حالى اس محلى مى ش
بررسى هاى صورت گرفته، جمهورى اسالمى ايران 
ــان از نظر جذابيت هاى  ــور اول جه يكى از 10 كش
ــت. اما، آنچه مسلم است اين كشور  گردشگرى اس
ــيارى در زمينه  ــتن توانمندي هاي بس با وجود داش

گردشگرى، متأسفانه هنوز نتوانسته به آن درجه از 
اعتبار و جايگاه واقعى خود دست يابد؛ چراكه سهم 
گردشگرى كشور ما از توليد ناخالص ملى فقط يك 
دهم درصد است. با توجه به محدوديت هايى كه در 
كشور ما در ارتباط با گردشگرى وجود دارد، موضوع 
ــى  ــى به لحاظ فرهنگى و ارزش ــگرى ورزش گردش
شرايط مطلوب تر و مناسب ترى را ايجاد مى كند. از 
طرفى، كشور ايران از نظر آب و هوايى نيز نسبت به 
تمامى كشورهاى منطقه و بعضى كشورهاى جهان 
ــورهاى عربى گرماى  برتري دارد. زمانى كه در كش
طاقت فرسايى حاكم است يا در اروپا برف سنگينى 
باريده، مناطقى در ايران وجود دارد كه از لحاظ آب 
ــيار مساعد و دلپذير و آماده پذيرايى از  و هوايى بس
گردشگران به طور عام و گردشگران ورزشى به طور 

خاص ( رويدادها و اردوهاى ورزشى) است.
ــى رويدادمحور  ــگرى ورزش  اما هنوز در گردش
هيچ گونه برنامه ريزى خاصى در جهت بهره بردارى 
و  ورودى  ــاى  تيم ه از  ــگرى  اقتصادى-گردش
ورزشكاران ورودى به ايران در دهه هاى اخير صورت 
نگرفته است. على رغم مناطق بى نظير و منحصر به 
ــخص و  ــى در ايران هم برنامه ريزى مش فرد طبيع
مدونى براي گسترش و تعريف فعاليت هاى ورزشى 
ــود،  ــگر ش طبيعت محور كه منجر به جذب گردش

نشده است.
بهنام افتخاريان - كارشناس مديريت جهان گردى

سهم ناچيز 
ايران در 

گردشگري 
ورزش

سفر به كردستان
و آشنايي با فرهنگ ناب ايراني

آشنايى با خانه هاى قديمى و تاريخى ايران
همدان پيام: معمارى ايرانى كه ابتدا در محدوده فالت ايران و سپس در حوزه نفوذ 
ــكل گرفت، همچون همه معمارى هايى كه ريشه در فرهنگ بومى  فرهنگ ايرانى ش
دارند، به اقليم توجه داشته و تا پايان دوره قاجار آثار با ارزشى از خود به جا گذاشته 
ــت. از جمله خصوصيات خانه هاى قديمى در بيشتر شهرهاى ايران مساحت زياد  اس
ــت كه از دو قسمت اندرونى و  ــت. سبك معمارى آنها نيز به اين صورت اس آن هاس

بيرونى تشكيل شده اند.
 هشتى ها 

اغلب به شكل هشت ضلعى يا نيمه هشت ضلعى و يا بيشتر مواقع 4 گوش است. 
ــتى داراى سقفى كوتاه و يك منفذ كوچك نور در سقف گنبدى شكل آن است  هش

و عموماً سكوهاي براى نشستن در آن طراحى شده است.
هشتى براى انشعاب قسمت هاى مختلف خانه و گاه براى دسترسى به چند خانه 
ساخته مى شد. در خانه هاى بزرگ، اندرونى و اقامتگاه هاى خدمتكاران نيز به هشتى 

راه داشتند و اغلب براى جدا سازى آقايان و خانم ها دو قسمتى ساخته مى شد.
  داالن 

راهروى باريكى بود كه با پيچ و خم، وارد شونده را از هشتى به حياط خانه هدايت 
ــرد. پيچ و خم داالن براى رعايت حريم خصوصى خانه بود. حياط در خانه هاى  مى ك
قديمى مركز و قلب ساختمان بوده است. حياط مركزى همراه با ايوان در هر سمت، 

ويژگى بود كه از گذشته هاى دور در معمارى ايرانى به چشم مى آمد.
همچنين حياط، محلى براى برگزارى مراسم مذهبى، عروسى و تجمع اقوام است. 
ابعاد حيات را تعداد و عملكرد فضاهاى اطراف آن تعيين مى كنند. هر حياط معموالً 
ــرايط مختلف محلى مانند آب و هوا  ــته به ش يك حوض و چند باغچه دارد كه بس
ــكال متفاوتى مى يابد. حوض و باغچه در حياط سازى خانه هاى  و عوامل فرهنگى اش

قديمى معتبرترين عناصر به شمار مى رفته است.

امام) خيابان مسلم بن عقيل 
آسفالت نشده. حداقل از مسئوالن 

مي خواهيم براي سال جديد آسفالت 
اين كوچه را در برنامه داشته 

باشند تا ما (ساكنان محل) با گل و 
الي كوچه ميهمانان نوروزي خود 

را مشايعت و بدرقه نكنيم.
هادي فرجي

از صدا و سيما مي خواهيم در ايام 
نزديك به انتخابات اطالعاتي در مورد 

مجلس، نمايندگان و وظايف آنان در 
قالب برنامه هاي مختلف به مردم ارائه 

دهد تا آگاهي مردم در اين زمينه باال 
برود كه در نتيجه مشاركت بيشتر را 

به همراه خواهد داشت.
جاللي

در روزنامه همدان پيام خوانديم كه 
مديركل استاندارد گفته بود كه نمك 
استاندارد در استان توليد نمي شود. 

حال كه اين مشكل وجود دارد آيا 
بهتر نيست فروشگاه هايي را معرفي 

كنيد كه نمك هاي استاندارد توليد 
ساير استان ها را وارد و به مردم 

عرضه مي كنند. نمي شود نمك را از 
غذاي روزانه حذف كرد، پس به فكر 

سالمت مردم باشيد تا ضمن اينكه 
نمك استاندارد با بنر مشخص را 
از مكاني ويژه خريداري مي كنند، 
توليدكنندگان نمك غيراستاندارد 
نيز بازار خود را از دست بدهند.

زارعي

اريم، كجا بايد بريم. بعد از مدت ها دوندگى قرار بود براى اداره برق 
ب آزمون و مصاحبه بود، اما بعد از مدتى نه تنها آزمونى برگزار نشد، 
رفى كردند، فقط به خاطر اينكه پارتى داشت. تا كى بايد شاهد اين 
ل ها فارغ التحصيلى و بيكارى الاقل با آزمون و لياقت خود، در جايى 

ن از همه جا كوتاه است و هيچ پارتى و پولى نداريم.
نام محفوظ (ايميل ارسالى)

دكوراسيون خانه هاي ايراني
خالي از نقوش و طرح هاي سنتي

همدان پيام: پس از انقالب صنعتي نقش كاربردي صنايع دستي كاهش 
ــه و اين صنعت به صورت يك كاالي فرهنگي مورد توجه قرار گرفته  يافت

است.
ــتي در اقصا  ــاز نگاه تازه اي به صنايع دس اين تغيير جايگاه، زمينه س
نقاط جهان مي شود؛ به اين دليل كه جنبه فرهنگي و هنري صنايع دستي 

افزايش يافته، نقش هنرمند و نوآوري او اهميت بيشتري مي يابد.
ــوآوري و خالقيتي صورت  ــود ن ــي به اين وجه موجب مي ش بي توجه

ــد و  نگيرد و يا با ضعف طراحي و معيارهاي فرهنگي و هنري همراه باش
ــتي  براي برون رفت از اين حالت بايد جايگاه هنرمند طراح در صنايع دس
ارتقا يابد. به جرأت مي توان گفت كه موضوع دكوراسيون و جلوه بخشي فضاها 
ــتن در  ــاب مي آيد و زيس از مهم ترين جنبه هاي زندگي هاي امروزي به حس
ــال و هواي متفاوت تأثيرات مثبت و منفي فراوان بر  فضاهاي مختلف با ح

شيوه زندگي انسان و رفتار و نگرش هاي او دارد.
به كار بردن نقوش هندسي و شكسته روي گليم ها و بافته هاي ايراني 
ــاخته هاي چوبي كه بايد فضاي داخلي يك اتاق ايراني را تزيين  و دست س
ــت. حضور بافته ها روي زمين به عنوان زيرانداز و  كند، خالي از لطف نيس

روي ديوار به عنوان تابلو شايد زيبا باشد.

مشتريان لوكس، اميد آينده صنعت گردشگري
ــردم جهان به دليل  ــوان مالي و قدرت خريد م ــام: در پي كاهش ت  همدان پي
ــترش بحران اقتصادي و متعاقب آن متزلزل شدن بخش مسافرت هاي رفاهي،  گس
ــگري همچون چراغي درخشان در اين مسير  بخش مرفه يا لوكس در حوزه گردش
ــافرتي را بر آن داشته است تا  ــركت هاي بزرگ مس تاريك خودنمايي مي كند و ش
ــتريان سود ده و پرمنفعت خود را  ــمت گرايش يابند و مهمتر از آن، مش به اين س

حفظ كنند.
اما نخستين چالش در اين مسير، عرضه خدمات ويژه به مسافران و گردشگراني 
ــوند. براي دستيابي به اين مهم،  ــت كه در حوزه گردشگري مرفه تعريف مي ش اس
ــوند، بايد نيازهاي  ــركت هايي كه پيشرو اين بخش محسوب مي ش ــته از ش آن دس
ــس آن برآيند. با اين  ــي مديريت كنند و از پ ــگران مرفه را به  خوب ــوع گردش متن
ــه خدمات دهي به  ــركت ها تجرب ــني مي توان دريافت كه اكثر ش تفاصيل، به  روش
تقاضاهاي مشخص شده را ندارند و بدين ترتيب آموزش و حرفه اي شدن كاركنان 
در آژانس هاي مسافرتي امري حياتي خواهد بود؛ زيرا هنوز هيچ پيشاهنگ زبده و 
آزموده اي با قدرت رهبري كافي در حوزه گردشگري مرفه كه دانا به نكات ظريف 

و دقيق اين بخش باشد، وجود ندارد.
ــدگان برتر حوزه بازاريابي  ــراي ورود به اين حوزه، فراخوان توليدكنن معموالً ب
ــوزه كاربردي ويژه مخصوص  ــراي به وجود آوردن يك ح ــي، راهي منطقي ب رفاه
ــه جواب نمي دهد؛ زيرا افرادي با  ــيوه هميش ــتريان پردرآمد است، اما اين ش مش
ــه يادگيري تخصص هاي  ــتاق ب ــب تر و در عين حال مش مهارت هاي فردي مناس
ــايد شايسته تر از ديگران از عهده اين كار برآيند. به همين دليل بايد  مورد نياز، ش
ــيت هاي باال را مهم ترين نكته در اجراي بهتر و  مهارت هاي فردي ويژه و با حساس

مناسب تر خدمات دهي به مشتريان در نظر گرفت.
ــده در  ــخص و تعريف ش ــرد كه عملكردهاي مش ــن نكته توجه ك ــد به اي باي
ــاي دقيق در رفع  ــي در انتخاب راه حل ه ــب، همراه با تواناي ــار بازاريابي مناس كن
ــتريان، مشكل  زا نيستند، امري  نيازمندي هايي كه به دليل قدرت خريد باالي مش
ــركت ها مي توانند با اعزام كارمندان خود به  ــت. در اين روش، ش مهم و كليدي اس
ــي و مهارت آموزي در مناطق يا شهرهاي تعريف شده و با ابالغ  ــفرهاي آموزش س
دستوري مشخص براي بررسي اختالف هاي موجود در ميان امكانات رفاهي اماكن، 
ــخص است كه هيچ  ــت بياورند. به  خوبي مش اطالعات جامعي از اين حوزه به دس
ــي نمي تواند جايگزين تجربه شود، اما ناتوانايي افراد براي ديدن مقصدهاي  آموزش

مختلف، مشكالت بي شماري را به وجود خواهد آورد.
ــتفاده  ــافرتي، اس از ديگر روش ها براي افزايش مهارت كاركنان آژانس هاي مس
ــري افراد در  ــزايي در افزايش درك بص ــت كه تأثير بس ــرده اي اس از لوح هاي فش
ــيدن و برانگيختن  ــناخت امكانات موجود دارد. عالوه بر آن، ضرورت الهام بخش ش
ــت كه اين افراد از زماني كه در  ــگري مرفه به اين معناس متخصصان نوپاي گردش
زمره بهترين هاي اين حوزه قرار مي گيرند براي انجام مأموريت هاي محوله انتخاب 

مي شوند.
ــاب اقتصادي-اجتماعي  ــه و بازت ــوالت مرف ــان ارزش درك محص ــكاف مي ش
ــرد. دريافتي هاي تكراري و  ــد به دقت مورد مطالعه قرار گي ــدگان فروش باي نماين
گرايش به هزينه بسيار ميان مشتريان پردرآمد و نيازمندي هايشان، يا فقدان آن به 
منظور توجيه چنين هزينه هاي نجومي و سرسام آوري، براي احترام قائل شدن به 
مشتريان سود ده امري الزم و ضروري است. هزينه هاي واقعي اين بخش بر درآمد 
كلي شركت هاي مسافرتي، دركي عملي از نقش ويژه اي كه كارمندان در سود دهي 

به شركت ها ايفا مي كنند بر جاي خواهد گذاشت.
ــروش روش ها و راه حل هاي  ــت كه ف ــا بايد به اين نكته مهم توجه داش در انته
ــگري مرفه نيازمند هوش احساسي بسيار بااليي است.  شناخت مسافرت و گردش
توانايي قرار دادن خويش به جاي ديگران و فكر كردن همچون آن ها مهارتي است 

كه تنها افرادي با قدرت پاسخگويي باال، مي توانند به دست بياورند.

كپي رايت شامل حال 
صنايع دستي مي شود؟

ــعه و ترويج  ــركل دفتر توس ــام: مدي همدان پي
معاونت هنرهاي سنتي و صنايع دستي گفت: قانون 
كپي رايت شامل حال صنايع دستي مي شود و خالقان 
اثر در صورت ثبت شدن آثار هنري شان و سوءاستفاده 

از آن ها مي توانند پيگيري قانوني كنند.
ويدا توحدي درباره  اين  كه مهر اصالت يونسكو 
ــر آثار صنايع  ــن حفاظت از حق تكثي چقدر ضام
دستي است و قانون كپي رايت چگونه شامل حال 
ــان  ــود؟ اظهار كرد:  اين نش ــتي مي ش صنايع دس
نمي تواند ضامني براي سوء استفاده نكردن از روش 

توليد و اثر هنرمندان صنايع دستي باشد ، ولي اگر 
هنرمندي نسبت به كپي شدن آثارش نگران است، 

بايد آن ها را ثبت كند.
وي بيان كرد: متولي قانون كپي رايت يا حمايت 
ــوق مالكيت ادبي و هنري، وزارت فرهنگ و  از حق
ــالمي است و صنايع دستي نيز جزو اين  ارشاد اس
ــمار مي آيد. معاونت صنايع دستي براي  آثار به  ش
ــار و حفاظت از حق  ــت از حقوق خالقان آث حماي

تكثر آن ها با وزارت ارشاد همكاري مي كند.
توحدي ادامه داد: اگر هنرمندي بخواهد قانون 
ــود، مي تواند آثار  كپي رايت شامل حال آثارش ش
ــالمي ارائه  ــاد اس خود را به وزارت فرهنگ و ارش
ــخيص آثار  دهد ، ولي چون اين وزارتخانه براي تش

ــناس ندارد،  اين پرونده ها به  ــتي كارش صنايع دس
ــتي فرستاده مي شوند و پس از  معاونت صنايع دس
بررسي و اعالم نظر ما به وزارت ارشاد،  درباره  ثبت 

شدن يا نشدن آن ها نظر قطعي داده مي شود.
وي همچنين يادآوري كرد: حفاظت و حمايت از 
حقوق خالقان آثار ، موضوع مالكيت معنوي است كه 
ــور دو متولي دارد؛ يكي اداره  مالكيت صنعت  در كش
سازمان ثبت اسناد و ديگري وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي. حق تكثير يا كپي رايت، مجموعه اي از حقوق 
انحصاري است كه به ناشر يا پديد آورنده  يك اثر اصل 
و منحصربه فرد تعلق مي گيرد و حقوقي مانند نشر، 
تكثير و الگوبرداري از اثر را شامل مي شود. در بيشتر 
حوزه هاي قضايي، حق نشر از آغاز پديد آمدن يك اثر 

به آن تعلق مي گيرد و به ثبت اثر نياز نيست. معادل 
اين حق در نظام هاي حقوقي پيرو حقوق مدون حق 

مؤلف است.
دارندگان حق تكثير براي كنترل تكثير و ديگر 
ــخصي  ــا از آثار خود، براي زمان مش بهره برداري ه
ــد از آن اثر  ــي و انحصاري دارند و بع حقوق قانون
به مالكيت عمومي وارد مي شود و هرگونه استفاده 
ــر  و بهره برداري از آثار منوط به دريافت اجازه از ناش
ــتفاده در شرايطي كه  ــت. اس يا پديد آورنده  آن اس
طبق قانون محدوديت يا استثنايي وجود دارد، مانند 
استفاده  منصفانه، به دريافت اجازه از دارنده  حق تكثير 
نياز ندارد، همچنين دارنده  حق تكثير مي تواند حقوق 

خود را به شخص ديگري منتقل كند.

شگفتي هاي كوير، مسافران نوروزي را 
به سوي خود جلب مي كند

ــگفتي هاي كوير، صحراهاي پوشيده از نمك، تپه هاي  همدان پيام: ش
ــافران نوروزي را به  ــن هاي روان، كوه ها و تپه هاي خاكي مس ــي، ش طالي

سوي خود جلب مي كنند.
ــبز، كوه هاي بلند و قلل سفيدپوش، سواحل نيلگون  گرچه طبيعت س
و... زيبا و تماشايي است، اما در كوير نيز مناظر شگفت انگيز و ديدني هاي 

بسيار وجود دارد كه در هيچ جاي ديگر نمي توان يافت.
ــن مناطق  ــر» از بزرگ ترين و مهم تري ــت كوي ــيع «دش ــه وس منطق

ــاي حيواني و گياهي در  ــه از نظر تنوع گونه ه ــت ك اكولوژيكي ايران اس
جهان بي نظير مي باشد.

ــال 1343 به عنوان پارك ملي اعالم شد.  ــي از اين منطقه از س بخش
ــرقي  ــاحت در جنوب ش پارك ملي كوير با بيش از 600 هزار هكتار مس

تهران واقع شده است و قسمتي از آن در استان قم قرار دارد.
اين پارك ملي نمونه اي تقريباً بكر از طبيعت است كه به دليل داشتن 
ذخاير با ارزش گياهي و جانوري و ويژگي هاي استثنايي ، از ميراث طبيعي 
و ملي كشور به شمار مي آيد. تپه هاي ايجاد شده از شن هاي روان با وزش 
ــتند. انبوه اين شن هاي  ــكل و جابجايي هس باد ، همواره در حال تغيير ش
روان طاليي همراه با بوته هاي پراكنده مناظر زيبايي را به وجود مي آورند.
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ادب و هنر

يادداشت نگاه
تأملى بر روند فعاليت دو دهه خانه سينما

خشت كج خانه سينما
ــيارى  ــينما به دليل جاذبه ها و جمع هنرها در آن مورد توجه بس همدان پيام: س
ــه دليل وجود صحنه هاى  ــت، اين هنر پيش از انقالب ب ــى فرهنگ و هنر اس از اهال
مستهجن، غيراخالقى و نامناسب مورد توجه آحاد مردم قرار نمى گرفت و همين امر 
ــتانه پيروزى انقالب برخى از افراد  ــد تا با بروز حركت هاى انقالبى و در آس باعث ش

سينماها را به آتش كشيدند.
ــانه مهم غافل نبود و با هوشمندى   امام راحل (ره) از توانمندى و قدرت اين رس
و درايت در اولين سخنرانى خود پس از پيروزى انقالب اسالمى بيان داشتند «ما با 

سينما مخالف نيستيم با فحشا مخالفيم». 
ــالمى را به وضوح  ــينماى ايران پس از انقالب اس اين جمله كليدى وضعيت س
مشخص كرد و امام به روشنگرى خود در اين زمينه ادامه داد تا سينما جان گرفت. 
با رشد سينما آرام آرام جشنواره به عنوان ويترين سينماى ايران تشكيل شد و اهالى 
هنر دور هم گرد آمدند تا براى اعتالى سينماى ايران تالشى مضاعف صورت گيرد. 
ــالمت نفس براى ارتقاى سطح  ــينما افرادى فرهنگى، فرهيخته و داراى س اهالى س

كيفى و كمى آثار تالش كردند. 
ــرى حقوق حقه صنفى خود  ــن افراد براى حفظ صيانت و پيگي ــن ميان اي در اي
تصميم به تشكيل نهادى صنفى گرفتند. نهادى كه بتواند مشكالت صنف را مرتفع 

كند و در جهت منافع عموم سينماگران قدم بردارد.
ــنامه به مواردى از جمله تدوين و اجراى  ــنامه اى تنظيم شد كه در آن اساس  اساس
ــينما براى باال بردن  ــته هاى مختلف س ــت اندركاران رش برنامه هاى آموزش براى دس
ــهيالت براى تامين اجتماعى اعضا در صورتى كه زير  ــطح مهارت آنان، ايجاد تس س
ــند، تالش براى فراهم آوردن امكانات رفاهى از قبيل  ــش تامين اجتماعى نباش پوش
ــكن، مهد كودك و پرداخت قرض الحسنه در حد  ــركت هاى تعاونى مصرف و مس ش

مقدورات پيش بينى شد.
 نگاهى به چگونگى تنظيم اساسنامه خانه سينما 

اين اساسنامه در سال 1366 تنظيم شد اما متاسفانه در همان سال مراحل قانونى خود 
را طى نكرد؛ اين در حالى است كه در آيين نامه مصوب سال 64 گروه فرهنگ عمومى 
ــت كه اساسنامه بايد به تاييد و تصويب شوراى  ــوراى عالى انقالب فرهنگى آمده اس ش
عالى انقالب فرهنگى برسد اما اين امر در مورد اساسنامه خانه سينما صورت نمى گيرد و 

اساسنامه خانه سينما در 21 ماده تنظيم شده اما مسكوت باقى مى ماند.
ــينمايى موقعيت خود را در خطر مى بينند   پس از آنكه مديران وقت معاونت س
ــال 72  ــينما تصميمى جديد اتخاذ مى نمايند. در س ــيطره خود در س براى ادامه س
معاونت سينمايى وقت (فخرالدين انوار) نامه اى تنظيم كرده و اساسنامه اى مشتمل 
ــوراى فرهنگ  ــه مى نمايد و بدون تصويب ش ــاده (غيرقانونى) ضميمه نام ــر 32 م ب
عمومى و تنها با اخذ نامه اى از ثبت شركت ها، خانه سينما فعاليت غيرقانونى خود را 
آغاز مى كند. متاسفانه مراحل قانونى ثبت شركت ها هم براى خانه سينما به درستى 
ــوز فعاليت معرفى  ــركت ها را در اذهان عمومى مج ــده و انوار نامه ثبت ش ــى نش ط
ــت. مطابق قانون، مجوز فعاليت و تاسيس  ــه مجزاس مى كند، در حالى كه دو پروس
موسسه دو مبحث جداگانه است و دو پروسه كامًال مجزاست كه با هم، فرآيند قانونى 

مجوز تاسيس تشكيل و فعاليت را تكميل مى نمايد.
ــاده كرد غير قانونى  ــركت ها آم ــينمايى براى ثبت ش نامه اى كه معاونت وقت س
ــوراى فرهنگ عمومى مراحل قانونى خود را  ــده در ش ــنامه مطرح ش بود، زيرا اساس
ــاس قوانين و مقررات بايد طى يك نامه به هيأت نظارت بر مراكز  طى نكرده  و براس
و موسسات فرهنگى ارجاع شده و درخواست مجوز فعاليت و تاسيس خانه سينما از 
سوى معاونت وقت صورت مى گرفت اما گويا فرصتى براى ارائه نامه باقى نمانده بود 
و مديران بايد پست خود را ترك مى كردند و مقام و منصب را به ديگران مى سپردند 
ــنامه كه به  پس با عجله و بدون فوت وقت با نامه غيرقانونى مدير وقت و ارائه اساس
ــيده (غيرقانونى) به اداره ثبت شركت ها نامه  ــوراى فرهنگ عمومى نرس تصويب ش

ارسال شده و خانه سينما به ثبت مى رسد.
 خانه سينما توسط مديران دولتى پايه گذارى شده است 

ــط مديران دولتى پايه گذارى مى شود و مديران وقت موسسان  خانه سينما توس
اصلى آن هستند. 

ــتقل و غيردولتى مزين مى شود اما در  ــينما به عنوان نهادى صنفى، مس خانه س
عمل يكى از دولتى ترين و خودخوانده ترين نهادها به شمار مى آيد.

ــينما را مرور كنيم خواهيم ديد در دوره هاى مختلف   اگر دوران فعاليت خانه س
با نزديك شدن به انتخابات رياست جمهورى عده اى با ايجاد هيجانات كاذب از اين 
ــط  ــده توس هيجانات به نفع خود بهره بردند و برخى در دام اين موج هاى ايجاد ش

جناح هاى مختلف سياسى گرفتار آمدند.
ــفه وجودى آن رفع مشكالت  ــينما و فلس ــالت خانه س  اين در حالى بود كه رس
ــترى براى دست يابى به قله هاى آرمانى كه  ــينما و فراهم آوردن بس صنفى اهالى س

امام راحل (ره) آن را پيش تر ترسيم كرده بود، بنا نهاده شده بود.
منبع: فارس

«در جهان رمان مدرنيستى» فتح ا... بى نياز منتشر شد
ــى تئورى هاى ادبيات با عنوان «در جهان رمان  ــار تازه ترين اثر خود در حوزه بررس همدان پيام: فتح ا... بى نياز از انتش
ــاره به انتشار اين اثر گفت: گرچه آثارى شبيه اين كتاب در زبان هاى  ــتى» خبر داد.  بى نياز در گفتگو با مهر با اش مدرنيس
انگليسى و فرانسوى زياد منتشر شده است، اما در زبان فارسى، عده اندكى به نگارش چنين متونى پرداخته اند و به طور كلى 
چنين سنتى در ايران چندان متداول نيست. وى ادامه داد: اين كتاب يك متن نظرى است و در آن سعى كردم به شيوه 
مستقيم مفاهيم و مقوله هاى مهم ادبيات مدرنيستى را به خواننده ارائه كنم. به گفته بى نياز، اين كتاب از منظر كيفى و با 
نگاهى كلى به مقوله داستان نگاه كرده و فرض وى در اين متن بر اين بوده است كه خواننده، مقوالت مرسوم ادبيات داستانى 
را مى شناسد. وى همچنين تاكيد كرد كه در تمام مباحث اين كتاب به سطح باالتر و مهم ترى از  داستان پردازى مدرنيستى 

پرداخته است. كتاب «در جهان رمان مدرنيستى» را نشر افراز با 192 صفحه و قيمت 4800 تومان منتشر كرده است.

مجموعه 10 جلدى رودابه حمزه اى منتشر مى شود
همدان پيام: رودابه حمزه اى از آماده سازى يك مجموعه 10 جلدى از كتاب هاى شعر كودك خبر داد كه قرار است 
توسط انتشارات سوره مهر منتشر شود. رودابه حمزه اى شاعر كودك و نوجوان گفت: طبق تفاهمنامه اى كه با انتشارات 
سوره مهر امضا كرده ام، يك مجموعه شعر كودك در 10 جلد را در دست انجام دارم كه در حال حاضر، سرودن اشعار 

9 جلد آن به پايان رسيده و مشغول كار روى اشعار جلد دهم آن هستم.
به گزارش ايبنا، وى افزود: در اين 10 كتاب، موضوعاتى را كه به بچه ها مربوط مى شود، تقسيم بندى كرده ام. بچه ها 
براى شناخت خودشان نياز دارند تا ابتدا پيرامون خود را بشناسند. با توجه به اين موضوع، با محور قرار دادن بچه ها با استفاده از 
مفهوم «ما» كتاب هاى اين مجموعه توليد شده و مى شوند. هنوز نام قطعى مجلدات و مجموعه انتخاب نشده است، ولى به 

عنوان مثال، 3 عنوان از كتاب ها درباره وسايل و اشياى اطراف بچه ها هستند كه عنوان فعلى آن ها «وسايل ما» است.

نسخه  الكترونيكي «تاريخ امام حسين(ع)» عرضه مي شود
همدان پيام: نسخه الكترونيكي كتاب بيست وچهار جلدي «تاريخ امام حسين (ع) - موسوعه االمام حسين» هم زمان 

با مراسم رونمايي از اين كتاب و با حضور آيت ا... مكارم شيرازي رونمايي مي شود.
ــين (ع)» كه رويكردي پژوهشي دارد، دفتر انتشارت  ــتفاده عموم مردم از كتاب تخصصي «تاريخ امام حس براي اس
ــالمي به توليد نسخه الكترونيكي اين كتاب اقدام كرده  ــي با همراهي مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اس كمك آموزش
است. به گزارش ايسنا، دانش آموزان، دانشجويان و محققان مي توانند با در اختيار داشتن يك نسخه از اين لوح فشرده، 

محتوايي را كه مد نظر دارند، در ميان تمامي واژه هاي گردآوري شده، جست و جو و به تهيه مقاله اقدام كنند.
ــنبه 25 دي ماه، با حضور  ــين (ع) - موسوعه االمام حسين» روز يك ش ــت وچهارجلدي «تاريخ امام حس كتاب بيس

حضرت آيت ا... مكارم شيرازي در شهر قم رونمايي مي شود.

مكتب هرات؛ دوران بلوغ 
نقاشى ايران

ــى از  ــرات» يك ــب ه ــام: «مكت همدان پي
مشخص ترين دوره هاى تجلى نقاشى در ايران 
ــت كه برخى از زيباترين و نفيس ترين آثار  اس
هنرى ماندگار ايران در آن دوران ترسيم شده 

است.
هشتمين دوره دوساالنه ملى نقاشى ايران 
با تم نگاهى نو به مكتب هرات -براى اولين بار 
ــاالنه هاى نقاشى-  با در نظر گرفتن تم در دوس
برگزار شده است. اين دوساالنه تالش مى كند 
ــرى دوباره آثار آن دوره كه اوج فضاى  به بازنگ
تصويرى و نگين درخشان تاريخ هنر ايران بعد 

از اسالم است، بپردازد.
ــابقه  به گزارش ايرنا، اين مكتب به دليل س
ــا دارد، مى تواند پلى  ــى م طوالنى كه در نقاش
براى ارتباط ميان نقاشى كهن و معاصر كشور 

باشد.
ــش هنرى بايد گفت  ــف اين گراي در توصي
ــبك هنرى نقاشي كتب، نگارگرى،  كه اين س
ــازي را به  درجه كمال خود  تذهيب و مرقع س
رساند كه به دليل اجتماع بزرگترين هنرمندان 
آن زمان در شهر هرات به اين نام شهرت يافت.
ــبك هنرى چند تن  مروجين اصلى اين س
ــالف تيمور به نام هاى بايسنقر، شاهرخ و  از اس
ــين بايقرا بودند كه به آن مكتب  ــلطان حس س
تيمورى يا مكتب سمرقند نيز مى گويند. پس 
ــول، دوره جديدى در هنر و صنعت  از دوره مغ
ايران پديد آمد كه آن را دوره تيمورى يا عصر 
سمرقند و بخارا نام نهادند؛ زيرا در اين زمان دو 
ــمرقند و بخارا از جمله مراكز هنرى و  شهر س

ادبى آن روزگار بودند.
مكتب هرات را يكى از «پيش مكتب»هاى 
مهم مكتب تبريز و مكتب اصفهان مى دانند و 

اين امر بر اهميت آن مى افزايد.
ــجم بر اساس  تركيب بندى متقارن و منس
ــتن از رنگ هاى غنى و شفاف  دايره، سود جس
ــرق دور- ــات فراوان و وجود عناصر ش و تزيين

ــفير ميان ايران و چين  كه احتماال از مبادله س
ــد-، تاكيد و تمركز بر شخصيت  ــى مى ش ناش
ــتفاده از  ــپكتيو مقامى و اس اصلى تصوير، پرس
ــه مهمترين ويژگى هاى  ــودى از جمل كادر عم

اين سبك هنرى بوده است.

از سوى ديگر زمينه هاى فيروزه اى متمايل 
ــن رنگ هاى به كار  ــبز، از مهمتري به آبى و س

رفته در اين مكتب است.
در مكتب هرات، تصاوير انسان ها به صورت 
ــده اند و مينياتورها با  ــيم ش ريز و كوچك ترس

خطوط ساده و بى پيرايه اجرا شده اند.
ــودن اين مكتب  ــته ب يكى از داليل برجس
ــه فرد، بايد  ــالوه بر ويژگى هاى منحصر ب را ع
حضور هنرمندان بزرگى در اين دوران دانست 
ــه «كمال الدين بهزاد»  ــه از جمله آنها بايد ب ك
ــاره كرد كه براى اولين بار سعى در نمايش  اش
و طراحى دقيق پيكره انسانى كرد و موضوعات 
ــيد. به دليل  روزمره را در آثارش به تصوير كش
ــگاه و اهميت اين هنرمند در مكتب هرات  جاي
عده اى از شرق شناسان او را هراتى مى خواندند.

ــى  ــر راهى كه در هنر نقاش ــزاد به خاط به
ــان بعدى  ــيع بر كار نقاش ــود، تاثيرى وس گش
ــياى ميانه  ــران و حتى هند، تركيه و آس در اي

گذاشت.
ــى هاى قالى و  امروز در آثار معمارى، نقاش
ــى از گرايش به اين  ــى مى تواند نمونه هاي كاش

سبك را مشاهده كرد.
تابلوى «خمسه نظامى» و «مرجع گلشن» 
به امضاى كمال الدين بهزاد، «گلچين» اسكندر 
ــاهنامه» محمد جركى، «بوستان  سلطان، «ش
ــه» امير  ــوب به بهزاد، «خمس ــعدى» منس س
ــرف الدين على  ــرو دهلوى، «ظفرنامه» ش خس
ــراد» آق قويونلو  ــوب به بهزاد، «م يـزدى منس
ــته دوران بلوغ هنرى ايران، يعنى  از آثار برجس

مكتب هرات به شمار مى آيند.
ــنقرى از جمله شاهكارهاى  شاهنامه بايس
ــال 833 قمرى از جمله مهمترين  هنرى به س

آثار مكتب هرات است.

ــز «ماموريت:  ــام: فانتزى هيجان انگي همدان پي
غيرممكن- پروتكل شبح» و واقعيت تلخ «تعميركار، 
ــوس» كه اخيرا اكران شده اند  ــرباز، جاس خياط، س

نشان مى دهند ژانر فيلم جاسوسى زنده است.
ــن» با بازى تام  ــن «ماموريت: غيرممك چهارمي
ــكلى ديوانه وار  ــروز در نقش ايتن هانت كه به ش ك
ــت از فرمول  ــت نمونه خوبى اس پردل و جرأت اس
ــوس در نقش يك  ــك جاس ــوب ي ــه محب هميش

ابرقهرمان.
ــد تام كروز در صحنه هاى  فقط همين كه بداني
ــرده و مثال از  ــتفاده نك ــم از بدل اس ــاك ه خطرن
ــه در دبى - كه  ــه برج خليف ــاختمان 160 طبق س
ــت باال رفته - كافى  بلندترين ساختمان جهان اس
ــالن سينما منتظر هيجان  است تا مخاطبان در س

باشند.
ــد هفته كه  ــن چن ــبح» در همي ــكل ش «پروت
ــطح  ــى در س ــته فيلم پرفروش ــروش آن گذش از ف
ــبك  ــى بوده و يك ماجراجويى ناب به س بين الملل
ــه در آن واقعيت هرگز  ــت ك ــاى مصور اس كتاب ه
ــا در اين  ــن فيلم تنه ــد. هدف اي ــه نمى كن مداخل
ــاال ببرد تا فقط  ــما را ب ــت كه آدرنالين خون ش اس
ــويد. هانت و ماموريت غيرممكن اش  هيجان زده ش
ــاالت دنياى آينده را امتحان مى كنند  تمامى احتم
ــقوط، مشت، گلوله و تصادف  و در فيلم هرگونه س

وجود دارد.
 اما در «تعميركار، خياط، سرباز، جاسوس» همه 
ــم در اوايل دهه  ــت، ماجراى فيل چيز زمينى تر اس
1970 و دوران جنگ سرد مى گذرد. فيلم براساس 
ــيك جاسوسى سال 1974 جان لوكاره  رمان كالس
نوشته شده، نويسنده اى كه در نوشتن داستان هاى 

جاسوسى مهارت خاصى دارد.
برعكس قسمت چهارم «ماموريت: غيرممكن» 
ــت، «تعميركار،  ــه لحظه به لحظه اش هيجان اس ك
خياط، سرباز، جاسوس» فضاى حس خطر و تنش 

عميق را به تدريج خلق مى كند.
ــمايلى  ــان «نامعمول» اين فيلم جرج اس  قهرم
ــرى اولدمن نقش او را بازى مى كند،  نام دارد كه گ
ــال هاى سال دست به گريبان  مردى اخالقى كه س
ــرويس مخفى بريتانيا  دوراهى اخالقى بوده و در س
كار كرده و مشغول بازى خطرناك شطرنج با كارال، 
بزرگترين جاسوس شوروى سابق است. اسمايلى (به 
معناى آدم خندان) اگر هيچ اشاره فرامتنى نداشته 
ــمايلى براى پيروزى  باشد حداقل كنايى است، اس
ــه از مغز و  ــه از زور بازوى خود ك ــمنانش ن بر دش
هوش خود استفاده مى كند. البته هر وقت موفق به 

شناخت دشمن خود شود.
 سينماى جاسوسى جريان دارد 

ــردگى جارى در  ــه جنبه اخالقى و افس با اينك
ــى را زير سلطه  ــان ادبيات جاسوس زندگى جاسوس
ــون گراهام  ــندگان بزرگى چ ــود گرفته و نويس خ
ــوكاره و دن ديتون به  ــر، جان ل ــن، اريك امبل گري
ــينماى جاسوسى جدا از چند  آن ها پرداخته اند، س
استثناى مشهور و مهم بيشتر به زندگى جذاب شده 
ــكوه و ماجراجويى  ــوس ها عالقه داشته، به ش جاس
ــان آدم  ــى دقيق مي ــوس ها و خط كش ــم جاس دائ

خوب ها و آدم بدها.
ــى  ــاى جديد در ژانر جاسوس ــر فيلم ه  از ديگ
مى توان از «ِدين»، «سالت»، «توريست»، «هانا» و 
ــال جديد ميالدى  ــازى منصفانه» نام برد. در س «ب
ــى ديگر روى پرده  (2012) هم چند فيلم جاسوس
ــراث بورن» (چهارمين فيلم مجموعه  مى روند؛ «مي
ــكاى فال»  ــته) و «اس ــال گذش ــورن» در 10 س «ب
ــز باند).  ــم مجموعه جيم ــومين فيل ــت و س (بيس
اكران فيلم دوم همزمان است با 50 سالگى حضور 
فيلم هاى جيمز باندى روى پرده سينما. اولين فيلم 

ــت و پنجم اكتبر  ــو» نام داش ــز باند «دكتر ن جيم
1962 در لندن روى پرده رفت.

ــى  ــتى فيلم جاسوس ــرد هيچكاك به درس  آلف
ــن،  ــن معرفى كرد؛ تركيبى عجوالنه از اكش را چني
ــاى او بيننده را به  ــز. فيلم ه ــس، تعليق و طن رمان
ــرد، چيزى كه  ــذاب مى ب ــب و ج ــاى غري مكان ه
ــورن و «ماموريت:  ــاى باند، ب ــه فيلم ه در مجموع

غيرممكن» هم تكرار شد.
ــك زيرگونه در ژانر  ــد ي  اما هيچكاك موفق ش
ــى خلق كند: رهگذر بيگناه. رهگذر بيگناه  جاسوس
ــكلى اتفاقى  ــه به ش ــت ك ــهروندى معمولى اس ش
ــيده مى شود. اين زيرگونه  پايش به يك توطئه كش
ــه كارگردانى  ــدگارى ب ــهور و مان ــاى مش نمونه ه
ــت»  ــه زياد مى دانس ــون «مردى ك ــكاك چ هيچ
ــال  ــكاك در س ــط هيچ ــازى توس (1934 و بازس
ــه» (1935)، «خبرنگار خارجى»  1956)، «39 پل
(1940)، «خرابكار» (1942) و شايد بهترين آن ها 
ــمال غربى»  ــمال از ش و جذاب ترين آنها يعنى «ش
ــوس اشتباه  دارد كه در آن كرى گرانت با يك جاس

گرفته مى شود.
ــاى هيچكاك بيگناه   البته هيچ كس در فيلم ه
ــقانه ترين و  ــه عاش ــام» (1946) ك ــود، در «بدن نب
ــت  ــى هيچكاك اس ــم جاسوس ــن فيل پرتعليق تري
ــت) در آمريكاى  ــور آمريكايى (كرى گران يك مام
ــر نظر نازى ها  ــا زنى (اينگريد برگمن) زي جنوبى ب
رابطه عاشقانه دارد. در داستان هاى هيچكاك طرح 
داستانى جاسوس بازى در درجه دوم قرار دارد؛ همه 
ــمال از شمال غربى»  به خاطر مى آورند كه در «ش
ــمور اوا مرى سنت را  كرى گرانت در كوه هاى راش
ــى به ياد نمى آورد واقعا  از مرگ نجات داد، اما كس

دشمنان در اين فيلم به دنبال چه بودند.
 تاثير جنگ جهانى دوم و جنگ سرد 

ــدن  ــاخته ش ــگ جهانى دوم منبع الهام س جن
ــى براساس ماجراى واقعى با  چند َده فيلم جاسوس
حضور نازى ها در نقش منفى بود. در «پنج انگشت» 
ــى را با نام رمز  ــن نقش يك نازى واقع جيمز ميس

ــرو بازى مى كرد. «نام او را با غرور حك كن»  سيس
ــتان جذاب ويولتا سژابو، مادرى است  (1958) داس
ــده و به ارتش مقاومت فرانسه  كه در جنگ بيوه ش

مى پيوندد. 
ــتند  ــبك مس «خانه خيابان 92» (1945) از س
ــتفاده مى كند تا  ــردارى در مكان واقعى اس و فيلمب
داستان يك مامور اف بى آى را روايت كند كه موفق 
ــى نازى ها در  ــرده از يك گروه جاسوس ــود پ مى ش

نيويورك بردارد. 
ــازى  «مردى كه هرگز نبود» (1956) هم بازس
ــه در آن متحدين در مورد  ــك اتفاق واقعى بود ك ي

حمله به سيسيل فريب خوردند.
 تريلرهاى پس از جنگ با محوريت نئو-نازى ها 
ــكوه دوران رايش  ــا موضوع بازگرداندن ش (اغلب ب
ــاى محبوب در  ــوم) هم يكى ديگر از زيرگونه ه س
ــى بود و فيلم هايى مثل «پرونده  فيلم هاى جاسوس
ــا» (1974) و  ــده اودس ــر» (1966)، «پرون كوئيل
ــتند.  ــت هس ــران برزيل» (1978) از اين دس «پس
ــده و اين  در فيلم آخر 94 بدل براى هيتلر خلق ش
كار حاصل آزمايش هاى دكتر ِمنگل (گريگورى پك) 
ــكنجه شدن داستين  شيطان صفت است. صحنه ش
هافمن در فيلم «دونده ماراتن» (1976) توسط الرنس 

اوليوير نازى هم در خاطر سينماروها مانده است.
ــدن  ــا روى كار آم ــه 1940 ب ــر ده  در اواخ
ــم در  ــترش كمونيس ــته اى و گس ــالح هاى هس س
ــتان هاى جاسوسى نازى هاى شرور  بسيارى از داس

جاى خود را به كمونيست هاى بدذات دادند. 
فيلم هاى جاسوسى موسوم به «ترس از سرخ ها» 
ــتند و بيشتر فيلم تبليغاتى  جذابيت مستقل نداش
بودند تا سرگرم كننده و بيشتر به دستور واشنگتن 

ساخته مى شدند. 
ــازى اليزابت و رابرت  ــر» (1949) با ب «توطئه گ
ــب»  ــن فيلم ها بود. «آدم هاى ش ــى از اي تيلور يك
ــازى  ــا ب ــر دو ب ــس» (1969) ه (1954) و «رئي
ــاى چنين  ــر نمونه ه ــم از ديگ ــورى پك ه گريگ
فيلم هايى بودند. شايد بهترين نمونه فيلم جاسوسى 

با داستانى در مورد ترس از كمونيست ها «كانديداى 
منچورى» (1962) باشد. 

فيلمى كه براساس رمان ريچاردن كاندن ساخته 
ــده و يكى از اصيل ترين فيلم هاى ژانر جاسوسى  ش
ــيناترا به همراه چند  ــت. در اين فيلم فرانك س اس
ــط كمونيست هاى چينى شستشوى  تن ديگر توس
مغزى مى شود، هدف چينى ها انتخاب يك عروسك 
خيمه شب بازى به عنوان رئيس جمهور آمريكاست 

كه همسرش كمونيست است.
 سينماى جاسوسى مدرن 

سينماى اكشن-فانتزى جاسوسى با روى كار آمدن 
ــز باند يا همان «مامور 007» با فيلم «دكتر نو»  جيم
شكل گرفت. در پنج دهه گذشته فيلم هاى جيمز باندى 
بين عالى بودن («از روسيه با عشق» و «گلدفينگر») و 
ضعيف («مردى با تپانچه طاليى» و «مون  ريكر») در 
نوسان بودند، اين مجموعه تركيبى از تعليق، كمدى، 
ــت انداختن واقعيت هاى دوران ساخته  ــن و دس اكش
ــدن فيلم است. سال 2006 اين مجموعه فيلم ها با  ش
ــو رويال» به اصل خود يعنى به رمان هاى ايان  «كازين
ــال 1953 اولين داستان جيمز باندى  فلمينگ كه س

را نوشت بازگشتند.
 از طرفى ديگر «جاسوسى كه از سردسير آمد» 
(1963) نوشته جان لوكاره اثرى پرفروش در سطح 
ــيار واقعى  بين المللى بود و به فيلمى پرتنش و بس
ــالخورده  ــا بازى ريچارد برتن در نقش مأمورى س ب
ــد، برتن در اين فيلم به «منطقه سردسير»  بدل ش

مى رفت تا مأموريتى را انجام دهد.
ــر  ــن از ديگ ــته ديت ــرس» نوش ــده ايپك «پرون
ــتان جاسوسى است كه سال  نمونه هاى موفق داس
ــاس آن  ــازى مايكل كين براس ــى با ب 1965 فيلم
ــتان/ فيلم تركيبى جذاب  ــد، اين داس ــاخته ش س
ــا واقعيت تلخ  ــز باند ب ــاى جيم ــودرام فيلم ه از مل
رمان هاى لوكاره بود. مايكل كين در اين فيلم نقش 
ــاس به نام هرى پالمر را بازى  ضدقهرمانى بى احس
مى كرد، موفقيت فيلم چنان بود كه دو دنباله داشت 
ــى ديگر هم با  ــم تلويزيون ــه 1990 دو فيل و در ده

محوريت اين شخصيت ساخته شد.
ــان مى دهد ژانر جاسوسى در طول   همه اينها نش
ــيارى براى فيلمسازها و  ــينما جذابيت بس تاريخ س
ــال دو فيلم «ماموريت:  مخاطبان داشته است و امس
غيرممكن- پروتكل شبح» و «تعميركار، خياط، سرباز، 
ــوس» به نمايندگى از دو رويكرد متفاوت به اين  جاس

ژانر روى پرده رفته و هر دو با استقبال روبرو شده اند.
منبع: سينما پرس-خبرآنالين

جاسوس هاى 
دوست داشتنى

مهمترين نمايشگاه هاي 
كتاب سال 2012

همدان پيام: وب سايت ماليزين اينسايدر فهرستي از 10 
نمايشگاه مهم كتاب در سال 2012 را تهيه كرده است.

ــنا، ماليزين اينسايدر فهرستي را از 10  به گزارش ايس
نمايشگاه مهم كتاب كه در سال 2012 ميالدي در سراسر 
ــوند، تهيه كرده و توضيحاتي راجع به  جهان برگزار مي ش
ــزاري اين رويدادهاي ادبي ـ فرهنگي  زمان و نحوه ي برگ

ارائه كرده است.
ــو از رويداد هاي  ــي كتاب دهلي ن ــگاه جهان 1- نمايش
ــود.  ــار برگزار مي ش ــال يك ب ــت كه هر دو س ــي اس مهم
ــاالنه ي دهلي نو از 25 فوريه تا چهارم ماه  بيستمين دوس
ــان  ــفندماه)  ميزبان كتابفروش مارس 2012 ( 6 تا 14 اس
ــور هند پس از آمريكا  ــدگان خواهد بود. كش و بازديدكنن
ــر كتاب هاي انگليسي زبان در  ــومين ناش ــتان، س و انگلس
ــگاه جهاني كتاب دهلي  ــوب مي شود و نمايش دنيا محس
ــو بزرگترين رويداد بين المللي در هند ويژه ي كتاب هاي  ن
ــال 2010 بيش از 1200 ناشر  انگليسي زبان است. در س
ــگاه محصوالت فرهنگي خود  ــروش در اين نمايش و كتابف
ــك ميليون  ــث جذب بيش از ي ــد كه باع ــه كردن را عرض

بازديدكننده شد.
ــي از مهم ترين  ــگاه بين المللي كتاب ابوظب 2- نمايش
ــگاه هاي كتاب منطقه خاورميانه است كه بخشي از  نمايش
ــگاه كتاب فرانكفورت اداره مي شود. در  ــط نمايش آن توس
ــر از  ــال 2011، اين رويداد فرهنگي، ميزبان 850 ناش س
ــور بود. انگلستان كشوري است كه بيست  حدود 60 كش
و دومين نمايشگاه كتاب ابوظبي در سال 2012 روي آن 
ــي از 28 ماه مارس تا  ــز مي كند. اين رويداد فرهنگ تمرك
دوم آوريل (9 تا 14 فروردين 1391)  در امارات متحده ي 
ــود حدود 200  ــود و پيش بيني مي ش عربي برگزار مي ش
ــخنراني، كتابخواني،  ــد. س ــته باش هزار بازديدكننده داش
ــت هاي مختلف از رويدادهاي فرهنگي  شعرخواني و نشس
است كه در سال 2012 در اين نمايشگاه برگزار مي شود.

ــگاه كتاب  ــگاه كتاب لندن مهمترين نمايش 3- نمايش
ــود كه چهل و يكمين  ــوب ش بهاره در قاره ي اروپا محس
ــا 30  ــل (28 ت ــا 18 آوري ــزاري آن از 16 ت  دوره ي برگ
ــداد فرهنگي كه  ــن روي ــود. اي ــن 91)  برپا مي ش فروردي
ــوب  ــتان محس ــن رخداد در صنعت چاپ انگلس بزرگتري
ــگاه بزرگ كتاب در جهان ويژه ي  مي شود، دومين نمايش
كتاب هاي انگليسي زبان به شمار مي رود. بيش از 23 هزار 
فعال عرصه ي نشر به عنوان نماينده ي بيش از 100 كشور 
جهان در اين نمايشگاه كتاب حضور پيدا مي كنند. امسال 

ــگاه كتاب لندن روي بازار كتاب كشور چين تمركز  نمايش
مي كند.

ــن  ــكا بزرگتري ــورك آمري ــاب نيوي ــگاه كت 4- نمايش
ــي زبان است كه صد و يازدهمين  نمايشگاه كتاب انگليس
ــن 2012 (15 تا 18 خرداد  ــا 7 ماه ژوئ دوره ي آن از 4 ت
ــگاه كه مهمترين در نوع  ــود. اين نمايش 91)  برگزار مي ش
ــمالي به شمار مي رود، بيش از 1500  خود در آمريكاي ش
ــنده را درسال 2011 به خود جذب  غرفه دار و 500 نويس
كرد. حدود 20 هزار كتاب دوست در اين نمايشگاه حضور 
داشتند. نمايشگاه كتاب نيويورك در سال 1902 با حضور 
ــناس آمريكايي، براي  ــنده ي سرش «مارك تواين»، نويس

اولين بار برگزار شد.
ــگاه كتاب كيپ تاون بزرگترين رويداد ادبي  5- نمايش
در آفريقاي جنوبي محسوب مي شود. ششمين دوره ي اين 
نمايشگاه از 15 تا 17 ژوئن 2012 (26 تا 28 خرداد 91)  
ــود. در سال 2010 اين نمايشگاه  در كيپ تاون برپا مي ش
با حضور 45 هزار بازديدكننده روبرو شد. نمايشگاه كتاب 
ــه در كنار  ــت ك ــگاه كتابي اس ــپ تاون دومين نمايش كي
نمايشگاه ابوظبي از سوي نمايشگاه كتاب فرانكفورت برپا 
ــود. در سال 2010، 200 ناشر از بيش از 31 كشور  مي ش
ــركت داشتند و امسال پس از يك  در اين رويداد ادبي ش

سال توقف، اين نمايشگاه كار خود را از سر مي گيرد.

ــگاه بين المللي كتاب توكيو امسال  6- نوزدهمين نمايش
ــود را آغاز مي كند و تا  ــوالي (15 تير 1391) كار خ از 5 ج
هشتم همين ماه به كار خود ادامه مي دهد. «TIBF» امسال 
ــور ژاپن تمركز دارد. پيش بيني مي شود  بر صنعت نشر كش
ــگاه بين المللي توكيو امسال، دومين نمايشگاه بزرگ  نمايش
جهان شناخته شود. ادبيات داستاني، كتاب هاي تجاري و بازار 
نسخه هاي ديجيتالي ژاپن از مسايل مورد تمركز نوزدهمين 
ــگاه خواهند بود. در سال 2011  دوره ي برگزاري اين نمايش
ــگاه روي كشور اسپانيا بود، 88 هزار و  كه تمركز اين نمايش
767 نفر از 23 كشور، از اين نمايشگاه بازديد كردند و ركورد 

قابل توجهي را بر جاي گذاشتند.
ــوالي (28 تير تا 3  ــت و چهارم ج ــم تا بيس 7- هجده
ــگاه كتاب هنگ كنگ  ــت كه نمايش مردادماه 91) زماني اس
برگزار مي شود. اين رويداد فرهنگي بزرگترين نمايشگاه كتاب 
ــاله تعداد زيادي از  ــيا محسوب مي شود كه هرس قاره ي آس
كتاب دوستان را به خود جذب مي كند. نمايشگاه سال 2011 
هنگ كنگ با تمركز بر صنايع ديجيتالي و توسعه ي استفاده 
از نسخه هاي ديجيتالي، با حضور 250 غرفه دار از 16 كشور 

جهان برگزار شد و حدود يك ميليون بازديدكننده داشت.
از  ــن  چي ــن  پك ــاب  كت ــي  بين الملل ــگاه  نمايش  -8
ــت كه نوزدهمين دوره ي آن  بزرگترين ها در نوع خود اس
ــت تا دوم سپتامبر 2012 (29 مرداد تا 12  بين 29 آگوس

شهريورماه 91) برپا مي شود. حدود 200 هزار عضو صنعت 
نشر و عالقه مند به حوزه ي كتاب در اين نمايشگاه شركت 

مي كنند.
ــران و نويسندگان سرتاسر  9- بزرگترين گردهمايي ناش
جهان، نمايشگاه كتاب فرانكفورت است كه از 10 تا 14 اكتبر 
(19 تا 23 مهرماه 91) در آلمان فعاليت دارد. در سال 2011 
بيش از هفت هزار شركت كننده از 106 كشور در اين نمايشگاه 
ــتند و در 3200 رويداد فرهنگي اين  بين المللي حضور داش
ــتند. 280 هزار و 194 بازديدكننده  ــگاه فعاليت داش نمايش
ــگاه فرانكفورت حضور پيدا كردند. در  در اين دوره از نمايش
شصت و چهارمين دوره ي برگزاري اين رويداد فرهنگي مهم، 
شخصيت هاي برجسته ي حوزه ي كتاب، بازي هاي ويديويي، 
تلويزيون و سينما دور هم جمع خواهند شد. عالوه بر موضوع 
داغ نسخه هاي ديجيتالي،  كشاكش بازار كتاب چاپي با دنياي 

ديجيتال از محورهاي مورد تمركز اين نمايشگاه خواهد بود.
10- نمايشگاه بين المللي كتاب گوادالخارا از 24 نوامبر 
ــامبر 2012 (9 تا 12 آذرماه 91)  در مكزيك برپا  تا دوم دس
مي شود. «FIL» مهمترين رويداد فرهنگي جهان در حوزه ي 
ــپانيايي زبان است كه بيست و ششمين  ــر كتاب هاي اس نش
دوره ي خود را تجربه مي كند. بيش از 500 هزار بازديدكننده 
ــر در  در اين رويداد فرهنگي حضور دارند و حدود 2000 ناش

آن شركت مي كنند.
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جامعه

نيش و نوشخبر

نگاه

ــالم جديدترين آمار  ــاس اع همدان پيام: براس
پايگاه استنادى اسكوپوس، ايران رتبه اول منطقه 

و هفدهم جهانى را در توليد علم كسب كرد.
ــگاه بوعلي سينا در اين باره گفت:   رئيس دانش
ايران در سال 2011 تركيه را از نظر علمي در ابعاد 

بين المللي مقتدرانه پشت سر گذاشت.
ــي گل در گفت و گو با خبرنگار  محمدعلي زلف
ــاس اطالعات علمي پايگاه  ــت: براس ما اظهار داش
ــكوپوس ايران 33 هزار و 20 سند و  ــتنادي اس اس
ــند علمي تا 15 دي ماه  تركيه 30 هزار و 971 س

1390 توليد كرده اند.
وي اظهار داشت: پيشتازي ايران در سال 2012 هم 
ادامه داشته و از مجموع آمار فوق ايران 1153 و تركيه 

759 توليد علمي تا 15 دي ماه 1390 ثبت كرده اند.
ــران از تركيه  ــي گرفتن اي زلفي گل علت پيش
ــب، تدوين سياست هاي  ــرمايه گذاري مناس را س
ــعه دوره هاي تكميلي، جذب اعضاي  مناسب، توس
ــگاه ها و مديريت  ــد در دانش ــأت علمي توانمن هي

مدبرانه رهبري نظام بيان كرد.
ــه  ب ــا  بن  2011 ــال  س در  داد:  ــه  ادام وي 
سرمايه گذاري از يك طرف و تدوين سياست هاي 
ــوي ديگر ايران، 1/55 درصد توليد  ــب از س مناس
ــه 1/45 درصد از كل توليدات  ــم جهان و تركي عل
علمي جهان را كسب كرده و در منطقه حائز رتبه 
ــان به ترتيب رتبه هاي 17  اول و دوم و در كل جه

و 19 را به دست آورده است.

زلفي گل تصريح كرد: اگر مديران اجرايي كشور 
دانشگاه ها را باور داشته باشند و 3 درصد از درآمد 
ــت به پژوهش اختصاص  ناخالص  ملي كه قرار اس
ــود مي توان گفت به معناي واقعي در  يابد، داده ش
پايان برنامه پنجم جزء 10 كشور برتر توليد كننده 

علم در دنيا خواهيم بود.
همانطور كه 14 سال قبل از پايان سند چشم انداز 

رتبه اول توليد علم را در منطقه كسب كرديم.
وي با بيان اينكه پازل افتخارات ايران اسالمي 
در حال تكميل شدن است، اضافه كرد: قرار بر اين 
ــه در افق 1404 ايران رتبه علمي منطقه را  بود ك
پيدا كند كه خوشبختانه در سال 1390 يعني 14 

سال زودتر تحقق پيدا كرد.

روزانه150 هزار تن زباله 
در نهاوند توليد مى شود

همدان پيام: فرماندار نهاوند گفت: روزانه در 
ــواع زباله توليد  ــد حدود 150 هزار تن ان نهاون
ــا در سومين  ــماعيل زارعى كوش ــود. اس مى ش
ــالمت و امنيت غذايى  ــى س كارگروه تخصص
نهاوند اظهار داشت: هم اينك روزانه 150 هزار 
ــود كه مى توان  تن زباله در نهاوند توليد مى ش
ــات بازيافت،  ــن زباله ها با ايجاد كارخانج از اي
ــتفاده بهينه را برد. وى تصريح كرد: تأمين  اس
سالمت و امنيت غذايى مردم به جز با همكارى 
ــت؛ لذا ارائه  مردم و خانواده ها امكان پذير نيس
ــراى خانواده ها امرى  ــاى گوناگون ب آموزش ه

الزم و ضرورى است.
به گزارش فارس، وى گفت: استفاده بهينه از 
نعمات خداوندى موجب جلوگيرى از هدررفت 
منابع ملى در جامعه مى شود؛ بنابراين مى توان 
ــتفاده بهينه به نوعى از اسراف جلوگيرى  با اس
ــاره به  ــتان نهاوند با اش ــرد. فرماندار شهرس ك
ــتى  ــه طرح جمع آورى زباله هاى بهداش مطالع
ــهرهاى نهاوند، برزول،  در سطح روستاها و ش
ــروزان خبر داد و افزود: براى اجراى  گيان و في
ــارد تومان هزينه  ــرح بيش از 1/5 ميلي اين ط
ــت كه مشاركت مردم و همكارى آن ها  نياز اس
با شبكه بهداشت، محيط زيست، بخشدارى ها، 

شهردارى ها و دهيارى ها ضرورى است.

افزايش 98 درصدي نرخ 
باسوادي در مالير 

ــتان  ــوادي در شهرس همدان پيام: نرخ با س
ويژه مالير كه در استان همدان از آن به عنوان 
شهر فرهنگي ياد مي شود در 31 سال گذشته 
ــن ميزان  ــت كه اي ــيده اس ــه 98 درصد رس ب

پيشرفت چشمگير و با اهميت است.
ــوادآموزي شهرستان مالير با  رئيس اداره س
اعالم اين خبر در نشست خبري با اصحاب رسانه  
گفت: اين موفقيت بر اساس تأكيدات مقام رهبري 
مبني بر اينكه «بايد نرخ بي سوادي در كشور به 

صفر برسد» حاصل شده است.
ــود كاظمي با توجه به تحول بنيادين  محم
ــعه براى  آموزش و پرورش و برنامه پنجم توس
ــوادي افراد بيسواد و واگذاري آن به بخش  باس
غيردولتي اظهار داشت: اين اقدام و برنامه ريزي 
ــال در  ــام اين مهم از مرداد ماه امس براي انج
شهرستان مالير آغاز شده است. كاظمي از 11 
هزار بي سواد در مالير خبر داد و تصريح كرد: با 
توجه به اينكه هم اكنون 80 آموزش دهنده در 
ــن طرح وجود دارد، تمامى افرادي كه داراي  اي
ــتند مي توانند اين  ــدرك ديپلم و باالتر هس م
اداره را در ريشه كني بي سوادي همراهي كنند.

كارگاه آموزشي 
تغيير رفتار 

براي دانش آموزان اللجين
ــالح و تغيير رفتار  ــام: كارگاه اص همدان پي
ــا حضور دكتر  ــوزان منطقه اللجين ب دانش آم
محققي و مشاوران و معاونان و مربيان پرورشي 

منطقه اللجين برگزار شد.
معاون پرورشي منطقه اللجين اجراي اين 
ــالالت رواني  ــواع اخت ــناخت ان كارگاه را در ش

دانش آموزان مفيد ارزيابي كرد.
ــه هدف اصلي  ــري در ادام  محمدرضا نظ
ــالالت رواني را  ــناخت اخت از اجراي كارگاه ش
ــانگان، انواع و علل، تشخيص و  پرداختن به نش
پيامد و اصالح درمان دانست. در پايان كارگاه، 
ــه صورت  ــگاه ها ب ــي آموزش ــكالت ارجاع مش

تفكيكي مورد بررسي قرار گرفت.

مديران و معلمان مصمم در 
اجراي نظام آموزشي6-3-3 
همدان پيام: مدير آموزش و پرورش بهار در 
جمع مديران آموزش و پرورش اين شهرستان 
گفت: از آنجا كه اجراي نظام آموزشي 6-3-3 
يكي از مهم ترين برنامه هاي تحول بنيادين در 
آموزش و پرورش است، اين مهم به هماهنگي 
دقيق و منسجم از نظر فضاي آموزشي نيروي 

انساني و اطالع رساني نياز دارد.
علي زارعي از تشكيل كميته هاي شش گانه 
ــوزش و پرورش بهار خبر داد و  در مديريت آم
ــي  ــازماندهي فضاهاي آموزش افزود: كميته س
ــده و پيش بيني فضاهاي مورد نياز  تشكيل ش
ــكيل كالس ششم  براى اجراى اين طرح و تش

ابتدايي انجام شده است.

همدان پيام: سومين جلسه كميته نيازسنجى به 
ــى و اولويت بندى طرح هاى پژوهشى  منظور بررس

برگزار شد.
در اين جلسه طرح هاى پژوهشى اداره كل پست 
ــتان، اداره ثبت احوال استان و اداره كل تعاون،  اس
كار و رفاه اجتماعى استان مورد بررسى قرار گرفت 
و نماينده هاى دانشگاه آزاد اسالمى واحد همدان و 
پيام نور استان همدان همچنين سرپرست پارك علم 
و فناورى استان و مديركل دفتر آموزش و پژوهش 
ــتاندارى نظرات و انتقادات خود را به طرح هاى  اس
ارائه شده، وارد كرده و در پايان محمدابراهيم الهى 
ــتاندارى  ــار، مديركل دفتر آموزش و پژوهش اس تب
ــب و براى ارائه  ــدان طرح هاى منتخب را تصوي هم
ــتان  در كارگروه پژوهش، فناورى و تحول ادارى اس

آماده كرد.
به گزارش ايسنا، نماينده اداره كل پست استان 
ــازمان را با عنوان  ــه طرح س ــدان در اين جلس هم
ــى اجرايى نمودن پيشخوان دولت در پست“  ”بررس
ــردن اين طرح،  ــرد و گفت: براى اجرايى ك ارائه ك
ــتگاه هاى اجرايى احصا كرده ايم  633 خدمت از دس
كه قابل ارائه از دفاتر پست روستايى و شهرى و قابل 

اجرا شدن در طرح پيشخوان هستند.
ــهر و  ــت افزود: مردم در ش ــد ياقوت درس احم
ــخوان دولت مى توانند به امور  روستا از طريق پيش
ــيدگى كنند كه اين امر باعث صرفه جويى  خود رس

در زمان خواهد شد.
ــت  ــخوان دول ــن پيش ــه داد: همچني وى ادام
ــه ادارات دولتى و  ــات مردم ب ــراى كاهش مراجع ب
غيرحضورى كردن فعاليت هاى مردم ديده شده كه 
ــتر اين  ــى اجرايى كردن هر چه بيش طرح ما بررس

كار است.
ــت با بيان اينكه 400 دفتر خدمات  ياقوت درس
ــخوان در سطح روستاها و 100 دفتر در سطح  پيش
شهر فعاليت مى كنند، اظهار داشت: اداره پست اين 
ــخوان ها فاقد  دفاتر را مديريت مى كند اما اين پيش
ــيارى از كارهايى كه در  ــتند، چراكه بس محتوا هس

ــخوان انجام مى شود از طريق پست احصا شده  پيش
است.

ــتان همدان نيز در اين  مديركل ثبت احوال اس
جلسه سه طرح پيشنهادى خود را با عناوين بررسى 
ــازى و توليد  و مطالعه روش هاى ثبت، به هنگام س
آمار مهاجرت و چالش هاى فراروى آن، تأثير شبكه 
ــع حياتى و قضازدايى از  اعالم در ارتقاى ثبت وقاي

مقررات ثبت احوال مطرح كرد.
عبدا... مقصودى فر اظهار كرد: اگر سه درصد از 
ــه  بودجه اداره را به امر پژوهش اختصاص دهيم س
ــون و 300 هزار تومان اعتبار و اگر نيم درصد  ميلي
تخصيص يابد يك ميليون و 700 هزار تومان اعتبار 
ــش رو خواهيم  ــراى عملياتى كردن طرح هاى پي ب

داشت.
ــت اداره ثبت احوال  ــح طرح نخس وى در توضي
چنين گفت: آمار مهاجرت از طريق عمليات ميدانى 
ــه اطالعات افراد  ــود بدين گونه ك ــتخراج مى ش اس
ــتر از طريق كارت شناسايى و كد پستى رصد  بيش

مى شود.
ــت: با توجه به اينكه در  مقصودى فر اظهار داش
هر سرشمارى چندين ميليارد تومان در بخش هاى 
ــود  گوناگون مانند جمعيت و مهاجرت هزينه مى ش
ــد ما با ارائه  ــت برونداد آن به روز نباش و ممكن اس

اين طرح به دنبال به روز بودن آمار كارى هستيم.
وى درباره طرح دوم اين اداره بيان كرد: در اين 
ــرح ثبت وقايع حياتى يعنى ثبت وقايع والدت و  ط
ــت و با اجراى اين طرح مى توانيم  فوت مدنظر ماس

آمار ثبت آنها را به صددرصد برسانيم.
ــدان در ادامه  ــتان هم مديركل ثبت احوال اس
ــتان 99 و دو دهم درصد  ــرد: در كل اس تصريح ك
ــت  ــا در مهلت زمانى مقرر كه 15 روز اس والدت ه
ــد فوت ها نيز در فاصله زمانى 10 روز به  و 97 درص

ثبت مى رسند.
مقصودى فر درباره طرح سوم اين اداره نيز گفت: 
ــى از وقت قضات و مردم ما  ــا توجه به اينكه بخش ب
ــن صرف  به علت انجام امورى مانند تغيير نام و س

ــه دنبال كاهش  ــراى اين طرح ب ــود ما با اج مى ش
مراجعات مردم به سمت دادگاه ها هستيم.

وى با اشاره به اينكه نگاه ما در اين طرح نه تنها 
استانى،بلكه ملى است، ادامه داد: در سند چشم انداز 
ــود دارد كه انجام اين امر به ثبت  نيز اين بحث وج
ــپرده شود و با اين طرح به دنبال سنجش  احوال س

عملياتى شدن يا نشدن اين كار هستيم.
ــتان  ــاون، كار و رفاه اجتماعى اس ــركل تع مدي
ــا عناوين  ــه دو طرح ب ــز در اين جلس ــدان ني هم
ــران موفق  ــا و مدي ــت بنگاه ه ــايى و حماي شناس
ــعه  ــتغال و توس كارآفرين براي افزايش ظرفيت اش
بنگاه هاى مؤثر و بررسى علل حوادث ناشى از كار به 
ــت و  تفكيك بخش هاى منجر به حادثه حضور داش

به توضيحاتى در اين رابطه پرداخت.
ــت اين اداره  ــعود اقالمى درباره طرح نخس مس
ــايى بنگاه هايى با ظرفيت 50  ــت: آغاز به شناس گف
ــم با ظرفيت هاى  ــاال، كرده ايم كه مى تواني نفر به ب
ــتفاده كنيم كه  ــر از آنها اس ــود و هزينه كمت موج
ــكار يك پنجم هزينه ها را براى داير كردن بنگاه  اين

جديد مى طلبد.
وى درباره طرح دوم اين اداره بيان كرد: صيانت 
ــروى كار يكى از وظايف قانون كار و وزارتخانه  از ني
است و عوامل متفاوتى مانند نيروى انسانى، محيط 
كار و وسايل ايمنى پارامترهاى حوادث كار محسوب 

مى شوند.
ــتان  ــاون، كار و رفاه اجتماعى اس ــركل تع مدي
ــرد: با اجراى طرح عوامل حوادث  همدان تصريح ك
ــى قرار مى گيرد  كار براى كاهش حادثه مورد بررس
ــائل افزايش حادثه از  و مى توان گفت بعضى از مس

توسعه كار نشأت مى گيرد.
كارشناس پژوهشى دانشگاه پيام نور استان همدان 
نيز درباره طرح هاى پيشنهادى ادارات حاضر در جلسه 
ــه اظهار نظر پرداخت و گفت: طرح ها حين كار بايد  ب
ــيابى قرار گيرند، چراكه درصد عمده اى از  مورد ارزش

پژوهش هاى ما طرح هاى ارزشيابى است.
نصرا... عرفانى، ارزشيابى طرح اجرايى پيشخوان 

دولت در پست را به اجراى عنوان طرح اداره پست 
پيشنهاد و تصريح كرد: پشتوانه اى علمى براى اين 
ــه متخصص امر  ــت و بايد ب ــا مورد نياز اس طرح ه
سپرده شود تا موانع و مشكالت آن شناسايى شود.

ــاى اداره ثبت احوال نيز بيان  وى درباره طرح ه
كرد: طرح سوم ثبت احوال ماهيت ملى دارد و بهتر 
ــود،  ــطح ملى واگذار ش ــت به ثبت احوال در س اس
ــى بايد ضمانت اجرايى آن  چراكه طرح هاى پژوهش

نيز مورد توجه قرار گيرد.
ــتان همدان  ــت پارك علم و فناورى اس سرپرس
ــه گفت: براى اجرايى كردن كارها  نيز در اين جلس
ــورت نمى گيرد و بايد  ــخوان ها، پژوهش ص در پيش
ــتفاده مردم از اين  ــنجى براى اس طرح هاى نظرس

خدمات صورت پذيرد و موانع نيز شناسايى شود.
ــرو پيرى تصريح كرد: بايد بررسى شود كه  خس

633 طرح احصا شده قابليت اجرا شدن را دارد.
ــتاندارى  ــر آموزش و پژوهش اس مديركل دفت
ــه عنوان كرد:  ــدان نيز در جمع بندى اين جلس هم
ــرح از 633  ــت در حدود 12 ط ــرح اداره پس در ط
طرح احصا شده، به اجرا رسيده است كه بايد موانع، 
ــيابى  ــاط ضعف و قوت و اهداف طرح مورد ارزش نق

قرار گيرد.
ــت ثبت احوال را مورد  الهى تبار دو طرح نخس
تأييد قرار داد و طرح سوم را در صورت تأمين اعتبار 

بيشتر پذيرفت.
ــده همايش يا كارگاه  ــالم كرد: هفته آين وى اع
ــتگاه ها و معاون يا  ــى با حضور مديران دس آموزش
ــناس پژوهشى آن دستگاه خواهيم داشت كه  كارش

مسائل پژوهشى را تببين خواهد كرد.
ــرد و ضمانت  ــا به دنبال راهب ــه داد: م وى ادام
ــش در بين  ــر پژوه ــرش ام ــر نگ ــى و تغيي اجراي
ــتيم؛ يعنى پژوهش را بر  ــتگاه هاى اجرايى هس دس

كارهاى دستگاه هاى اجرايى مسلط كنيم.
وى بيان داشت: برخى مديران خواستار اجبارى 
كردن امر پژوهش در دستگاه هاى خود هستند كه 

پيگير اين موضوع هستيم.

مديركل ثبت احوال استان همدان خبر داد: 

در ثبت احوال قضازدايى از مقررات اجرا مى شود

طبق جديدترين آمار پايگاه استنادى اسكوپوس اعالم شد

رتبه اول توليد علم در منطقه براى ايران/ تركيه از رقابت جا ماند

سازمان حج و زيارت اعالم كرد:
واجدان شرايط تشرف به عمره

هر چه سريعتر به دفاتر زيارتى مراجعه كنند
همدان پيام: سازمان حج و زيارت از تمامى افراد واجد شرايط تشرف به عمره خواست در مهلت مقرر به دفاتر زيارتى 

مراجعه و براى تعيين زمان عزيمت نام نويسى كنند.
به گزارش فارس سازمان حج و زيارت از تمامى دارندگان فيش هاى عمره بانك ملى و دارندگان اولويت هاى يك تا 

230بانك ملت دعوت كرد براى ثبت نام خود در كاروان هاى عمره امسال اقدام كنند.
ــاس اين گزارش، چنانچه افراد واجد شرايط در مهلت تعيين شده به دفاتر زيارتى مراجعه نكنند، براى تكميل  براس

ظرفيت كاروان ها از اولويت هاى بعدى براى نام نويسى دعوت خواهد شد.

ناجا تأييد كند، هزينه همه بيماران تصادفى رايگان مى شود
همدان پيام: وزير بهداشت گفت: هيچ يك از بيمارستان ها به هيچ بهانه اى از جمله نداشتن پول حق دريافت وجهى 
ــتان مى آيند اگر كالنترى يا نيروى  ــان به بيمارس ــاران تصادفى را ندارند و در مورد بيماران تصادفى كه خودش از بيم
انتظامى تصادف را تأييد كند، كل هزينه ها رايگان مى شود. مرضيه وحيد دستجردى، در گفت و گو با فارس گفت:  قانون 
ــن بيماران بايد از 10درصد هزينه بيمه  ــتانى حق ندارد از بيمار تصادفى پول بگيرد و هزينه اي ــد هيچ بيمارس مى گوي
شخص ثالث پرداخت شود و اگر در هر جايى پول مى گيرند، خالف مى كنند. مردم بايد به وزارت بهداشت شكايت كنند 
ــيدگى شود. وحيد دستجردى افزود:  ما تأخير در پرداخت هزينه بيمه هاى شخص ثالت و بيمه هاى خصوصى را  تا رس
ــعه چهارم كه در برنامه پنجم به ماده 37 تبديل شده است،  هزينه  ــاس ماده 90 قانون برنامه توس همه جا داريم، براس

درمان تصادفى  ها را بايد بيمه هاى شخص ثالت بپردازند.

آغاز  ثبت نام كاردانى پودمانى دانشگاه علمى كاربردى از امروز
ــي ناپيوسته و  ــتان همدان از آغاز ثبت نام دوره هاي كارشناس ــگاه جامع علمي كاربردي اس همدان پيام: رئيس دانش

كارداني پودماني دانشگاه جامع علمي كاربردي از امروز 20 دي ماه سال جاري خبر داد.
ــروع  ــود و ش ــعيد نظري گفت: نتايج دوره هاي كارداني پودماني علمي كاربردي،  نيمه دوم بهمن ماه اعالم مي ش س
ــت: پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ناپيوسته پودماني از  كالس ها از اواخر بهمن ماه خواهد بود. نظري اظهار داش
ــد و پذيرفته شدگان نيز از  ــال 91 برگزار خواهد ش ــت ماه س طريق آزمون صورت مي گيرد كه اين آزمون 29 ارديبهش
مهرماه آينده شروع به تحصيل مي كنند. وي خاطرنشان كرد: در مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته پودماني دانشگاه 
جامع علمي كاربردي،  ظرفيت پذيرش در مجموع 215 هزار نفر است كه از اين تعداد 146 هزار نفر در مقطع كارداني 

پودماني و 69 هزار نفر در مقطع كارشناسي ناپيوسته پودماني پذيرفته مي شوند.

ــتان همدان  ــده انتظامي اس ــام: فرمان همدان پي
ــت:  حمايت و اجراي صحيح قانون راهور با هدف  گف
خدمتگزاري و رفاه بيشتر مردم از وظايف عمومي همه 
ــم  ــت. مهدي معصوم بيگي در مراس كاركنان ناجا اس
صبحگاه عمومي با اشاره به سابقه و قدمت قوانين راهور 
يكي از داليل نظم پذيري و احترام به قانون در جامعه و 
همچنين اقتدار عوامل اجرايي در نظارت بر آن را به روز 

بودن قوانين جاري كشور دانست. 
ــته و كار  ــا اقدام شايس ــي افزود: ب معصوم بيگ
ــجم، قانون راهور براي اجرا به  كارشناسانه و منس
پليس كشور ابالغ شد كه اين قوانين در دو مرحله؛ 
ــال و بخش عمده آن در دي ماه  ــت امس ارديبهش
ــان ناجا را در  ــد. وي توجه ويژه كاركن اجرايي ش
ــدن قوانين از عمده مأموريت ها دانست  اجرايي ش
ــد مدافع  ــروي انتظامي باي ــه ني ــت:  مجموع و گف
ــدف انجام خدمت مضاعف  ــراي اين قانون با ه اج
ــريح و توجيه  ــتر تش ــند و بس براي رفاه مردم باش
ــبت به فوايد اين قانون را فراهم نمايند.  مردم نس

ــاني و  ــي تأكيد كرد: كاهش تلفات انس معصوم بيگ
جلوگيري از خسارات ناشي از تصادفات و تخلفات 
ــت  حوزه راهور هدف اصلي اجراي قانون جديد اس
و تالش پليس براي جلوگيري و به حداقل رساندن 
ــد؛ بنابراين پليس  ــارات در اين زمينه مي باش خس
منافع ديگري را در اجراي اين قانون دنبال نمي كند.

ــورت گرفته،  ــار اقدامات ص ــزود: در كن وي اف
ــا رفتار  ــورت ويژه و ب ــد به ص ــزان راهور باي عزي
هوشمندانه و دقت نظر در اجراي اين قانون تالش 
ــار ترافيكي رانندگان و  ــرده تا زمينه اصالح رفت ك
ــاركت  ــود. معصوم بيگي ميزان مش مردم فراهم ش
مردم در اجراي اين قانون را مهم دانست و تصريح 
كرد: بايد تالش شود اذهان عمومي را براي اجراي 
ــته  اين قانون آماده نماييم تا همراهي مردم را داش
ــم كه اين همراهي مي تواند پليس را همچون  باش
ــيدن به هدف نهايي كه  ــاير مأموريت ها در رس س
ــت مضاعف به  ــاه عمومي جامعه و خدم ــا رف همان

مردم مي باشد، ياري نمايد.

همدان پيام: متخصص ارتوپدى و فوق تخصص 
ــت و ميكروسكوپى گفت: جراحى هاى  جراحى دس
ــت و  ــانه، آرنج، مچ دس ــل ش ــكوپى مفاص آرتروس
ــكوپى اعصاب محيطى  جراحى هاى ترميم ميكروس

در بيمارستان بعثت همدان انجام مى شود.
ــا ايرنا افزود: اين  ــين صارمى در گفت و گو ب حس
ــد و  ــط در تهران انجام مى ش ــى تاكنون فق جراح
ــاى زياد براى انجام  ــكالت و هزينه ه بيماران با مش

جراحى و درمان به اين شهر اعزام مى شدند.
ــت: در جراحى هاى آرتروسكوپى  وى اظهار داش
مفاصل شانه، آرنج و مچ دست جراح براى انجام آنها 
ــاد نمى كند و در واقع  ــكافى روى اندام ايج ديگر ش
ــكاف  ــت و عضالت را ش در اين نوع جراحى ها پوس
جراحى يا انسزيون نمى دهند و تنها از طريق دو يا 
ــوراخ ايجاد شده در اطراف مفصل، جراحى  چند س

انجام مى شود.
ــام اين جراحى ها اين  ــى ادامه داد: در انج صارم

بيمارستان تنها با كمبود تجهيزات مواجه است كه 
ــدن اين تجهيزات مى توان بيش از 90  با فراهم ش
درصد جراحى هاى شانه را مطابق با استانداردهاى 
ــكوپى و تنها 10 درصد  ــه صورت آرتروس جهانى ب
ــه كرد: تعداد  ــورت باز انجام داد. وى اضاف را به ص
ــن جراحى و در  ــتان نيازمند اي بيمارانى كه در اس

ليست انتظار هستند، بسيار زياد است.
ــى درباره هزينه اين جراحى ها افزود: هزينه  صارم
جراحى آرتروسكوپى بسته به تعداد و نوع پيچ هايى كه 
براى ترميم مورد استفاده قرار مى گيرد، متفاوت است.

ــرد: هزينه هاى اين نوع جراحى كه در  وي  بيان ك
حال حاضر در مركز فوق تخصصى بعثت همدان انجام 
ــوده و در واقع ارزان ترين  ــود به صورت دولتى ب مى ش
مكان در سراسر كشور است. صارمى اظهار داشت: همه 
روزه بعدازظهرها درمانگاه بيمارستان بعثت در زمينه 
جراحى دست يا ساير مسائل ارتوپدى در اندام فوقانى؛ 

به بيماران خدمت رسانى مي كند. 

آشنايي رانندگان ناوگان 
اتوبوسرانى همدان با قوانين 

جديد راهنمايى و رانندگى 
همدان پيام: رانندگان ناوگان اتوبوسرانى فعال 
ــركت در جلسه  ــهرى با ش در محورهاى برون ش
توجيهى با قوانين جديد راهنمايى و رانندگى آشنا 

شدند.

ــرارگاه پليس راه  ــا، نماينده ق ــه گزارش ايرن ب
ــئوالن انجمن صنفى  استان همدان در جمع مس
ــهرى  ــرى از رانندگان فعال برون ش ــع كثي و جم
ــفر به  ــت نكات ايمنى هنگام س ــا تأكيد بر رعاي ب
خصوص در فصل زمستان از رانندگان خواست: به 
امانت دارى خود در حفظ جان و مال مردم اهميت 

داده و دقت كافى را در اين زمينه داشته باشند.
على پناه با ارائه توضيحاتى در خصوص اجراى 

ــى و رانندگى  ــه دوم قوانين جديد راهنماي مرحل
گفت: اجراى مرحله نخست اين قوانين با موفقيت 
ــپرى شد و اجراى مرحله دوم  و همكارى مردم س
ــروع شده تا  با افزايش مبلغ جرائم و موارد ديگر ش

رانندگان به رعايت قوانين عادت كنند.
وى افزود: افرادي كه قانون را رعايت مي كنند؛ 
ــود جريمه اي نيز پرداخت  عالوه بر حفظ جان خ

نمي كنند .

ــا در  ــل و پايانه ه ــده اداره كل حمل ونق نماين
ــافرى همدان نيز گفت: رانندگان پليس  پايانه مس
را حامى خود مى دانند و اين جلسه بنا بر ضرورت 
و به منظور همكارى و مشاركت مطلوب رانندگان 

در اجراى مرحله دوم طرح يادشده تشكيل شد.
على تحريرى افزود: برقرارى ارتباط بين پليس 
ــش رانندگان  ــث اطمينان و آرام ــدگان باع و رانن

قانونمند و وظيفه شناس مى شود.

انجام جراحى هاى پيشرفته كشور در همدان مأموريت ناجا اجراي صحيح قانون راهور است

چرا جوانان ما سردرگم اند؟

ــت،  ــى به آنومى معروف اس ــفتگى اجتماعى كه در جامعه شناس همدان پيام: آش
ــت كه در آن هنجارهاى مسلط يك جامعه قدرت تأثيرگذارى اش را بر  وضعيتى اس

رفتار و اراده جمعى از دست مى دهد.
ــط اميل دوركيم،  ــت، اما اولين بار توس ــه يونانى اس اين واژه اگرچه داراى ريش
ــناس مطرح فرانسوى در كتاب هاي «تقسيم كار و خودكشى» بيان شد كه  جامعه ش

ناظر بر حالتى است كه جامعه به داليلى دچار بى هنجارى يا بحران هنجارهاست.
به نظر دوركيم در جوامع صنعتى به دليل سرعت تحول جامعه منافع پاره اى از 
گرو ه ها با هم در تضاد قرار مى گيرد و هيچ فردي در جاى خودش نيست. در حقيقت 
ــع، جامعه از يك وضعيت ثابت قبلى در  ــدن جوام بايد گفت كه در روند صنعتى ش

جهت رسيدن به تعادل جديد حركت مى كند.
به گزارش خبرآنالين، در اين حركت ارزش هاى مرحله قبل سست شده، هنجارها و 
نرم هاى رفتارى وابسته به آن هنجارها اقتدار خود را از دست داده و از طرفى هنجارهاى 
ــدا كند، لذا در اين حالت افراد  ــد هم نمي تواند جاى خود را در رفتارهاى مردم پي جدي
جامعه مخصوصاً جوانان دچار وضعيت بى هنجارى مى شوند كه به «آنومى» معروف است.

ــد كه داراى  ــعه رخ مى ده ــتر در جوامع در حال توس ــن اتفاق هم اكنون بيش اي
ــنت هاى محكم در عرصه هاى مختلف اجتماع هستند و با ورود فرهنگ، توسعه و  س
تكنولوژى هاى نوين خود را در وضعيتى مى بينند كه جوانان از قواعد سنتى اطاعت 

نمى كنند و قوانين جامعه نوين را نيز نمى دانند.
اين وضعيت بى هنجار موجب ايجاد مخاطرات اجتماعى فراوان مى شود كه اميل 

دوركيم يك نمونه آن را در بروز پديده خودكشى بررسى كرده است.
ــنتى  به عنوان مثال در جامعه ما طالق تا مدت ها امرى مذموم و نگاه جامعه س
به زن مطلقه، فرزندان طالق و حتى مرد زن طالق داده؛ نگاهى توأم با برخى پيش 

داورى ها بود.
اما با رشد طالق كه به طور حتم در برخى از زندگى ها يك ضرورت است و ازدياد 
ــكل جديدى از روابط زناشويى البته در شهرها و  ــد كه ش اين پديده، به نظر مى رس
ــت كه طالق در آن لزوماً پايان همه چيز و  ــكل گيرى اس مخصوصاً تهران در حال ش

دروازه ورود به دنياى مطرودان نيست.
اما در اين ميان هستند كسانى كه با نگرش هاى جديد نمى خواهند تا ابد بر يك 
ــارند و از طرف ديگر در مواجهه با پديده طالق كامًال از  ــامان پاى بفش زندگى نابس
پيامدهاى سنتى آن در هراسند كه اين گونه افراد دچار آنومى هستند. بيشتر قتل ها 
ــيله همين افراد رخ مى دهد كه نه از زندگى خود  ــونت هاى خانوادگى به وس و خش

راضى هستند و نه مى توانند طالق بدهند.
ــكل بحران هويت ظاهر مي شود و  بايد گفت كه اين معضالت براى جوانان به ش
ــان از هنجارهاى زودگذر، مدهاى عجيب و  ــه بروز و ظهور آنها در پيروى جوان منص
غريب و باالخره بى آرمانى و پوچ گرايى رخ مى نمايد كه اگر در همين مرحله كنترل 
ــود باز جاى شكر است. اما برخورد غلط و فاقد آگاهى بخش رسمى جامعه با اين  ش
پديده مى تواند باعث كاناليزه شدن بى هنجارى در ايجاد و رشد جرائم اجتماعى شود.

همدان پيام: زوج هاى نوپا در انتظار درمان تب طال
 چه انتظار طوالنى و نااميد كننده اى!
ملت ما: زلزله ارزى، مسكن را هم تكان داد.

 چشم مسئوالن مون روشن!
همدان پيام: جابجايى 8 مدير و سرپرست تجربه دهه 80 اداره كل فرهنگ و ارشاد 

همدان
 سالى يه مدير، تنوع خوبيه ديگه!

رسالت: آيا دولت، يارانه ها را دوبرابر مى كند؟ 
 اگه رقباى انتخاباتى اجازه بدن و ناظران هم خواب باشن، چرا كه نه!

همدان پيام: چرخ كاميون ها با قانون جديد رانندگى نمى چرخد.
 چرخ اونا هم مى چرخه اگه زرنگ باشن!

فارس: در آستانه نهمين دوره انتخابات مجلس، برخى كانديداها و نمايندگان فعلى 
براى جلب آراى مردم در برخى شهرها، وعده گازرسانى مى دهند. 

 اين روزا كه كانديداها، رسـما خودشونو در جايگاه رئيس جمهور و وزير 
نفت و گاز و اقتصاد و... مى بينن!

همدان پيام: هزينه خانوارها، سال گذشته بيش از تورم افزايش يافت.
 حاال پيدا كنيد پرتقال فروش را!

تابناك: چرا مديران ما از رسانه هاى خودى، وحشت دارند؟ 
 چون به راحتى، نميشه پيچوندشون!

فارس؛ دبيركل جبهه پايدارى: اعتبار گرين كارتم تمام شده. 
 حاال مقابل كى، بايد پايدارى كنين تا تمديدش كنن؟!

ــكل اشتغال و گرانى  تابناك؛ رئيس مجلس: دولت به جاى تغيير در مديريت ها، مش
را حل كند. 

 خب شرطش به دست آوردن مجلسه كه از طريق همين تغيير مديريت 
ها، قراره فتح بشه البد!!

ــروزى، ايران رابمباران  ــت جمهورى: درصورت پي ــرق؛ يكى از كانديداهاى رياس مش
مى كنم!

 تو اول برو يه كم تاريخ معاصر ايران و آمريكا رو بخون!
ايسنا: فارس، گران ترين استان كشور شد. 

 حق استان همدان رو خوردن!
مهر: مترو بايد «هل بده» استخدام كند! 

 پس سوخت و انرژى مترو، در حال اتمامه!



Y K

سه شنبه1010
20 دى ماه1390
شماره 1414

پيام 
 The Message Of                 مادستان    تاريخ ،  تمدن و فرهنگ 

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

اقتصاد

طال و ارزخبر

نوع ارز
نرخ خريد

(ريال)
نرخ فروش 

(ريال)
 آزاددولتىآزاددولتى

14241188001429118600يورو
11224139001125914000دالر آمريكا
17338250001739826000پوند انگليس
10904164001094116600دالر كانادا

2999375030093950ريال عربستان
3060460030704700درهم امارات

6450000---سكه تمام بهار طرح قديم
6300000---سكه تمام بهار طرح جديد

3140000---سكه نيم بهار
1590000---سكه ربع بهار
790000---يك گرمي

يك گرم طالي ساخته 
639000---نشده 18 عيار

اخبار كوتاه

اطالعيه

معاونت امور فرهنگي و پيشگيري بهزيستي استان همدان 

سازمان بهزيستي در نظر دارد
تأسيس و راه اندازي مراكز كاهش آسيب (DIC) و مراكز سرپناه (شلتر) در 

سطح استان همدان را به سازمان هاي مردم نهاد واگذار نمايد.
لذا سازمان هاي مردم نهاد كه اساسنامه آنها در راستاي اهداف سازمان بهزيستي مي باشد 
مي توانند حداكثر ظرف 15 روز از انتشار اطالعيه براى ارائه تقاضا و مدارك الزم به معاونت 
پيشگيري سازمان بهزيستي استان همدان واقع در ميدان بعثت، 18 متري قهرمان، 

اداره بهزيستي شهرستان همدان مراجعه نمايند.

آگهى مزايـده

بانك صادرات همدان 

بانك صادرات همدان در نظر دارد
يك دستگاه خودرو وانت نيسان آبي رنگ مدل 1380 خود را 

از طريق مزايده عمومي به فروش برساند.
متقاضيان شركت در مزايده مي توانند:

1- به منظور بازديد از خودروي مذكور از ساعت 9 الي 13 روزهاي اداري به پاركينگ بانك صادرات واقع در همدان، 
ابتداي خيابان شريعتي، ساختمان سرپرستي مراجعه نمايند.

2- متقاضيان خريد پس از بازديد در صورت تمايل به شركت در مزايده نسبت به واريز مبلغ 5,000,000 ريال به 
حساب 0102490440003 به نام دايره تداركات و ساختمان به عنوان تضمين شركت در مزايده اقدام و رسيد واريزي 
را به همراه برگه شرايط شركت در مزايده و قيمت پيشنهادي را در پاكت سربسته قرار داده و حداكثر ظرف ده روز 

پس از تاريخ انتشار آگهي به دايره روابط عمومي تحويل داده و رسيد دريافت نمايند.
3- پرداخت تمامى هزينه هاي متعلقه از قبيل ماليات، عوارض، نقل و انتقال، معاينه فني، انتشار آگهي و... به عهده 

برنده مزايده خواهد بود.
4- مهلت شركت در مزايده از تاريخ نشر آگهي 10 روزكاري مي باشد.

5- قيمت پايه خودرو مذكور 65,000,000 ريال مي باشد كه توسط كارشناس رسمي دادگستري قيمت گذاري 
گرديده است.

6- بانك صادرات همدان در قبول يا رد پيشنهادهاي واصله مختار است.

نوبت سوم

شماره  به  عموعموها  زهرا  دانشجويي  كارت 
كارشناسي  رشته   8869122009 دانشجويي 
معماري دانشگاه علمي- كاربردي كرمانشاه مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

جناب آقاي
حسين موميوند 
شهردار محترم فيروزان 

تسليت  جنابعالي  به  را  وارده  مصيبت 
براي  منان  ايزد  درگاه  از  و  نموده  عرض 
و  شما  براي  و  مغفرت  و  رحمت  آن مرحوم 
ساير بازماندگان صبر و اجر جزيل مسألت 

داريم.

مهدي بحيرايي
سرپرست روزنامه همدان پيام در نهاوند

معاونت امور فرهنگي و پيشگيري بهزيستي استان همدان معاونت امور فرهنگي و پيشگيري بهزيستي استان همدان 

به اطالع تمامى مراكز درماني اقامتي كوتاه مدت (ترك اعتياد كمپ) غيرمجاز مي رساند
تا پايان سال جاري فرصت دارند نسبت به دريافت مجوزهاي الزم از بهزيستي شهرستان محل كمپ اقدام نمايند

در غير اين صورت از طريق مراجع ذي صالح اقدام قانوني صورت خواهد گرفت. عيه
طال

ا

اتا پايا

عيه
طال

ا

معاونت امور فرهنگي و پيشگيري بهزيستي استان همدان 

سازمان هاي مردم نهاد كه اساسنامه آنها در راستاي اهداف بهزيستي (طرح هاي پيشگيرانه) مي باشد در صورت آمادگي اجراي طرح 
پيشگيري اجتماع محور در سطح استان همدان مي توانند براى ارائه درخواست و مدارك الزم ظرف 15 روز از انتشار اطالعيه به 
معاونت پيشگيري سازمان بهزيستي استان همدان واقع در ميدان بعثت 18 متري قهرمان اداره بهزيستي شهرستان همدان مراجعه 

نمايند.

آگهي حصر وراثت
آقـاى ابوالفضـل محمـدى راسـتى داراي شناسـنامه شـماره 767 به شـرح 
دادخواسـت به كالسـه112/1110/90 از اين حوزه درخواست گواهي حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شـادروان بشـير محمدى راسـتى به شناسنامه 
شماره 12 در تاريخ 1390/7/12 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 

آن مرحوم منحصر است به:1
-محمود محمدى راسـتى به شماره شناسنامه 144 متولد 1361 صادره از حوزه 
يك كبودراهنگ پسر متوفي 2-احمد محمدى راستى به شماره شناسنامه 916 
متولد 1357 صادره از حوزه 3 رزن پسـر متوفى3- ابوالفضل محمدى راسـتى 
به شـماره شناسـنامه 767 متولد 1354 صـادره از حوزه 3 رزن پسـر متوفى 
4- امير محمدى راسـتى به شـماره شناسنامه 171 متولد1364 صادره حوزه دو 

كبودراهنگ پسـر متوفى 5- مومنه محمدى راسـتى به شماره شناسنامه 916 
متولد 1352 صادره حوزه 3 رزن 6- فضه محمدى راسـتى به شماره شناسنامه 
14112 متولـد 1358 صـادره از حوزه 2 كبودراهنگ دختـر متوفى7- محبوبه 
محمدى راسـتى به شـماره شناسـنامه 145 متولد 1361 صادره از حوزه يك 
كبودراهنـگ دختـر متوفـى8- فاطمه عباسـقلى ابـن يعقوبعلى به شـماره 
شناسـنامه 1341 متولد 1333 صادره از حوزه دو كبودراهنگ همسر متوفى 

و ورثـه ديگـرى نـدارد.
 اينك با انجام تشـريفات مقدماتي درخواسـت مزبـور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايـد تا هر كسـي اعتراضـي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشـد از 
تاريخ نشـر نخسـتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد.
قاضي حوزه 112 شوراي حل اختالف كبودراهنگ 

ــت، معدن و  ــازمان صنع همدان پيام: رئيس س
ــال جارى  ــتان همدان گفت: در 9 ماه س تجارت اس
ــادرات كاالهاى  ــت دهم ميليون دالر ص 18 و هش

صنعتى و معدنى داشته ايم.
محمدمهدى فرشچى موحد افزود: اين ميزان 27 
و پنج دهم صادرات استان را از نظر ارزشى به خود 

اختصاص داده است.
ــه داد: از اين ميزان 16 ميليون و 836  وى ادام
هزار دالر در زير شاخه صنعت و يك ميليون و 977 

هزار دالر در زير شاخه مواد شيميايي بوده است.
ــدار از صادرات  ــچى موحد اين مق به گفته فرش
ــوده كه 82 درصد از  ــر وزني 108 هزار تن ب از نظ
صادرات استان را از نظر وزنى از آن خود كرده است.
ــوان مهم ترين  ــيمان به عن وى تصريح كرد: س

ــي به ارزش  ــن بخش با صادرات ــي اي كاالي صادرات
ــي10  ــه تنهايي از نظر ارزش ــت ميليون دالر ب هف
درصد و از نظر وزني 68 درصد صادرات استان را به 

نام خود ثبت كرده است.
ــت: در مدت ياد شده چيني آالت  وي اظهار داش
ــه ميليون و 69 هزار دالر  ــتي با صادرات س بهداش

ششمين كاالي صادراتي استان بوده است.

ــتان  ــازمان صنعت، معدن و تجارت اس رئيس س
يادآور شد: جار  و بطر شيشه اي با صادرات يك ميليون 
و 72 هزار دالر و لوله پي وي سي نيز با صادرات يك 
ميليون و 37 هزار دالري از ديگر كاالهاي صادراتي اين 
بخش به شمار مي رود كه هر كدام توانسته دو درصد 

صادرات را به نام خود ثبت كند.
ــچى موحد اظهار داشت: در زير شاخه مواد  فرش

شيميايي نيز رزين با يك ميليون و 385 هزار دالر 
ــد صادرات را از آن خود كرده و با 20 برابر  دو درص
ــدن صادراتش باالترين ميزان رشد را در 10 قلم  ش

عمده كاالهاي صادراتي به نام خود كرده است.
ــاخه صنعت و  وي گفت: 27 قلم كاال در زير ش
شش قلم كاال در زير شاخه مواد شيميايي از گمرك 
ــيمان،  ــه مهم ترين آن ها س ــده ك همدان صادر ش
ــه اي، وت  ــتي، جار و بطر شيش چيني آالت بهداش
ــفندي، كربنات كلسيم  بلو، كاشي، ساالمبور گوس
ــت كه به 16 كشور  رزين پارافين و وازلين بوده اس
بزرگ جهان شامل انگلستان، ايتاليا، عراق، تركيه، 
امارات، سوريه، ارمنستان، تركمنستان، آذربايجان، 
گرجستان، افغانستان، هند، مالزي، اتيوپي، اكوادور 

و پرو صادر شده است.

ــازمان حمايت با اشاره به  همدان پيام: رئيس س
ــي كه مورد هدف قاچاقچيان قرار  چهار گروه كاالي
ــور  مي گيرند، گفت: اين كاالها قبل از ورود به كش
ــند؛ ويژگي كد  ــته باش حتماً بايد كد رهگيري داش
ــت كه در مرحله ثبت سفارش بر  رهگيري اين اس
ــي كه به مرحله  ــود تا وقت روي كاالها نصب مي ش
ــيد، مجاز و قانوني بودن واردات آن براي  عرضه رس

مصرف كننده قابل شناسايي باشد. 
محمدحسين نكويي مهر در گفت وگو با  مهر اين 
ــامل لوازم خانگي، موبايل،  چهار گروه كااليي را ش
ــي و بهداشتي و تجهيزات پزشكي ذكر  لوازم آرايش
كرد و گفت: از اول بهمن ماه اين چهار گروه كااليي 
ــند، چون عرضه اين  ــته باش بايد كد دو بعدي داش
كاالها بدون كد رهگيري قاچاق محسوب مي شود و 

با آن برخورد خواهد شد. 
وي توصيه كرد: مردم به عنوان مصرف كنندگان 
ــاركت در نخريدن كاالي قاچاق از ورود  كاال با مش

آن به كشور جلوگيري كنند. 

رئيس سازمان حمايت افزود: در مورد كاالهاي 
بي كيفيت وارداتي سازمان استاندارد در حال پيگيري 
است و تمهيداتي را در پيش گرفته است تا كاال پيش 
از ورود توسط واردكنندگان از سوي سازمان استاندارد 
ــد اين كار در  مورد رصد قرار گيرد كه به نظر مي رس

ورود كاالهاي با كيفيت مؤثر باشد. 
وي درباره واردات كاالهاي چيني غيراستاندارد 
ــور و عرضه اين كاالها در بازار بدون داشتن  به كش
ــده  كاالهاي  ــت: عم ــس از فروش گف ــات پ خدم
ــور  ــت از طريق كانال هاي قاچاق وارد كش بي كيفي
ــوند. قاچاق موضوعي است كه بايد در كشور  مي ش
ــمت  ــود و مجموعه انتظامي و نظارتي به س حل ش

ريشه كن كردن آن برود. 
ــه با قاچاق بايد  ــي مهر با بيان اينكه مقابل نكوي
ــود، افزود: مردم هم بايد  در مردم فرهنگ سازي ش
در اين زمينه فعال شوند و با مشاركت در نخريدن 
ــور  ــن قبيل كاالها به كش ــاق از ورود اي كاالي قاچ

جلوگيري كنند. 

معاون وزير جهاد كشاورزي: 
مسئوليتي براي اعالم قيمت تمام شده شيرخام نداريم 

■ وزارت جهاد كشاورزي اعتباري ندارد به شير يارانه بپردازد
ــامان بوده و وزارت تجارت  ــير خام و لبنيات نابس همدان پيام: درحالي كه بازار ش
ــاورزي درباره چگونگي عرضه  ــيدگي به اين اوضاع را منوط به نظريه وزارت كش رس
شير خام دانسته است، معاون وزير كشاورزي گفت: اين وزارت خانه هيچ مسئوليتي 
براي اعالم قيمت تمام شده شيرخام نداشته و اعتباري ندارد كه به شير يارانه بپردازد. 
سعادت ا... عباسي در گفت وگو با ايسنا، تصريح كرد: پس از حذف يارانه شير طبق 
مصوبه ستاد هدفمندي  يارانه ها قيمت تمام شده شير خام، صنايع لبني و همچنين 
ــتاني به رياست استاندار بايد  نرخ محصوالت براي مصرف كنندگان را كميته هاي اس

تعيين كند. 
ــدگان و توليدكنندگان نيز مكاتبه  ــازمان حمايت از مصرف كنن ــت: به س وي گف
ــاورزي هيچ مسئوليتي براي اعالم قيمت تمام شده  ــده است كه وزارت جهاد كش ش

شير خام ندارد. 
ــت از مصرف كنندگان و  ــازمان حماي ــه علي رغم اعالم س ــت ك اين درحالي اس
ــيرخام 600 توماني و افزايش قيمت محصوالت لبني  توليد كنندگان كه با فروش ش
ــتند كه پاسخ وزارت  ــده هس ــود، قيمت ها همان قيمت هاي گران ش برخورد مي ش
ــاورزي  ــت كه هنوز وزارت جهاد كش صنعت، معدن و تجارت به اين وضعيت اين اس

پاسخ مكاتبات آن ها را نداده و سياستش در مورد شير خام را اعالم نكرده است. 
ــير خام، اظهار  ــده ش ــاورزي درباره  كاهش قيمت تمام ش معاون وزير جهاد كش
ــي از علوفه مورد نياز صنعت دامپروري وارداتي است  ــت: با توجه به اينكه بخش داش
و قيمت هاي جهاني افزايش يافته، تسهيالت براي تأمين علوفه پرداخت شده است. 

ــي در پاسخ به كم بودن ميزان تسهيالت كه نتوانسته باعث كاهش قيمت   عباس
علوفه شود، تصريح كرد:  اگر اين اعتبار پرداخت نمي شد علوفه از قيمت فعلي گران تر 
ــد قيمت  ــان يارانه براي تأمين علوفه باعث ش ــد و پرداخت 100ميليارد توم مي ش

نهاده هاي دامي گران تر از ميزان فعلي نشود. 
ــده توليد، اصالح ساختار گاوداري هاي  وي گفت: براي كاهش هزينه هاي تمام ش
شيري در نظر گرفته شده است كه بدين منظور طبق قانون هدفمندي  يارانه ها 10 

هزار واحد دامداري در پنج سال بايد اصالح ساختار شوند. 
ــاورزي اعالم كرد:  براي اصالح ساختار و تجهيز تأسيسات  معاون وزير جهاد كش
دامداري ها كه منجر به كاهش هزينه تمام شده و افزايش كيفيت شير خام توليدي 

مي شود 30 ميليون تومان وام قرض الحسنه در نظر گرفته شده است. 
ــي درباره باال بودن قيمت تمام شده شير خام در كشور و سياست حمايتي  عباس
وزارت كشاورزي در اين زمينه، اعالم كرد: وزارت جهاد كشاورزي اعتباري ندارد كه 

يارانه به شير اختصاص دهد. 

ــري هزينه  ــج طرح آمارگي ــام: نتاي همدان پي
ــتايي در سال  ــهري و روس درآمد خانوارهاي ش
ــهرها و  ــه ترتيب ش ــان مي دهد ك ــته نش گذش
ــور به شكل محسوسي  ــتاهاي پرهزينه كش روس

تغيير كرده است.
ــه همواره تصور  ــنا، درحالي ك به گزارش ايس
مي شده پايتخت كشور پر هزينه ترين شهر است، 
اما نتايج اين طرح نشان مي دهد در بخش شهري 
تهران رتبه سوم و در بخش روستايي، تهران رتبه 

شانزدهم هزينه هاي خانوار را كسب كرده است.
همچنين براساس اين گزارش استان همدان 
ــهرى رتبه 21 و در بخش روستايى  در بخش ش

رتبه 19 را كسب كرده است.
ترتيب استان هاي كشور براساس هزينه خانوار 

در بخش روستايي به شرح زير است:
1- فارس 2- آذربايجان غربي 3- اردبيل  4- 
ــدران 5- زنجان  6- اصفهان 7- چهارمحال  مازن
ــتان  خوزس  -9 ــاه   كرمانش  -8 ــاري   بختي و 
ــالم 12- گيالن  ــرقي 11- اي 10- آذربايجان ش
ــم 16-  ق ــتان 15-  كردس ــن 14-  قزوي  -13
ــهر 18- يزد  19- كهگيلويه و  تهران  17- بوش
بويراحمد 20- مركزي 21- همدان  22- كرمان 
23- سمنان 24- گلستان 25- خراسان رضوي 

26- لرستان 27- خراسان شمالي 28- هرمزگان 
29-خراسان جنوبي30- سيستان و بلوچستان

ــتان هاي كشور براساس  همچنين ترتيب اس
هزينه خانوار در بخش شهري به شرح زير است:

ــارس 2- كهگيلويه و بويراحمد 3- تهران  1- ف
4- مازندران 5- خوزستان 6- اصفهان 7- آذربايجان 
ــاه 11-  غربي 8- اردبيل9 – مركزي 10- كرمانش
ــتان 13- گيالن  چهارمحال و بختياري 12- لرس
ــرقي 15- زنجان 16- هرمزگان  14- آذربايجان ش
ــان  17ـ  قزوين 18- ايالم 19- همدان 20- خراس
ــتان 22- بوشهر 23- كردستان  رضوي 21- گلس
24- كرمان 25- سمنان 26- خراسان شمالي 27- 
ــان جنوبي 29- قم30- سيستان و  يزد 28- خراس

بلوچستان  

100 هزار تن مازاد 
تخم مرغ در سال آينده 

ــرغ  ــه م ــل اتحادي ــام: مديرعام همدان پي
تخم گذار اعالم كرد: در پي افزايش 30 درصدي 
ــزار تني  ــازاد پنج ه ــه با م ــزي ماهان جوجه ري

تخم مرغ مواجه هستيم كه اين ميزان در سال 
آينده به 100 هزار تن خواهد رسيد كه ضروري 
ــت،  تعرفه  ــري از افت قيم ــت براي جلوگي اس
صادرات صفر شود. هدايت اصغري در گفت وگو 
ــنا گفت: با توجه به اينكه سه ماه پاياني  با ايس
ــتيم،  ــال با مازاد توليد تخم مرغ مواجه هس س

پيشنهاد شده است با در نظر گرفته شدن جايزه  
ــازار و جلوگيري از افت  صادراتي براي تعادل ب
قيمت ها، صادرات شكل گيرد. وي اظهار داشت: 
ــه  واردات تخم مرغ صفر و  ــال حاضر تعرف درح
تعرفه  صادرات 70 درصد تعيين شده است كه 
ــكل كمبود توليد و افزايش  با توجه به رفع مش

ــازار، بايد تعرفه  ــازاد مصرف ب ــه ميزان م آن ب
ــر و جايزه صادراتي در نظر گرفته  صادرات صف
شود. اصغري گفت: حداقل ماهانه بايد پنج هزار 
تن تخم مرغ صادر شود تا تعادل در بازار داخل 
ــش 30 درصدي  ــد، چراكه با افزاي به وجود آي

جوجه ريزي با مازاد توليد مواجه شده ايم.

فروزنده اعالم كرد: 
عيدي امسال كارمندان دولت 350 هزار تومان 

تعيين تكليف قطعي كارمندان شركتي تا پايان سال
همدان پيام: معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور مبلغ عيدي امسال 

كارمندان را 350 هزار تومان اعالم كرد. 
ــخصي در زمينه عيدي  ــون برنامه حكم مش ــان اين كه قان ــده، با بي ــف ا... فروزن لط
كارمندان دارد كه پنج هزار امتياز ضرب در ضريب حقوق آن ها مي شود، گفت: اين رقم 

براي امسال حدود 350 هزار تومان خواهد بود. 
ــاني در  ــاماندهي نيروي انس ــت دولت، س ــا تأكيد بر اين كه سياس ــن ب وي همچني

ــم هر نيرويي كه در  ــتيم و معتقدي ــت، افزود: ما قائل به بحث تعديل نيس دستگاه هاس
سيستم هست، از طريق آموزش و به كارگيري در مشاغلي كه استعداد انجام آن را دارد، 

مي تواند بهينه شود. 
ــمت مي رود كه هر نيرو به جايگاهي منتقل  فروزنده با بيان اين كه دولت به اين س
شود كه استعداد كار كردن در آن را دارد، ادامه داد: ان شاءا... به زودي وضعيت نيروهاي 

شركتي نيز به طور كامل مشخص خواهد شد. 
ــال 87 حل شده  ــنا وي افزود: وضعيت نيروهاي فوق ديپلم قبل از س به گزارش ايس
و به تمام دستگاه ها ابالغ شده است كه با اجازه دولت و مجلس، نيروهاي فوق ديپلم تا 
ــال 87 قراردادي شوند. درباره نيروهاي شركتي كه كار حجمي دارند نيز دولت  پايان س

تصميم گرفته كه آن ها را به كارگيرد. 

كارشناس اقتصادى:  
اجراى فاز دوم هدفمند ى، افزايش فقر را 

به دنبال دارد 
ــدار به دولت در خصوص  ــائل اقتصادى، ضمن هش ــناس مس همدان پيام: يك كار ش
ــدى يارانه ها موجب  ــت: اجراى هدفمن ــدى يارانه ها گف ــاز دوم قانون هدفمن ــراى ف اج

استضعاف بيشتر در جامعه و پيامد هاى احتمالى تشديد ركود تورمى خواهد شد. 
محمد خوش چهره در گفت و گو با ايلنا افزود: تناقضات در گفته هاى مسئوالن دولتى، 
ارائه نكردن دستور العمل اصالحات اقتصادى و اجراى طرح هاى مسكن همچون پرداخت 
يارانه در قالب ايجاد عدالت در لفافه باعث ايجاد موج جديد استضعاف در جامعه و افزايش 

ركود تورمى در كشور مى شود.  بنابر اظهارات اين كار شناس اقتصادى استمرار پرداخت 
يارانه شايد در كوتاه مدت مسكنى براى درد هاى پنهان اقتصادى باشد، اما در ميان مدت 
و بلند مدت باعث افزايش فقر و تضعيف فرصت هاى شغلى مولد و اقشار كم درآمد جامعه 
مى شود. نماينده سابق مجلس هفتم در ادامه با بيان اينكه تمايل مديريت كالن اقتصادى 
براى وابسته كردن معيشتى يا به تعبيرى جيره خوار كردن گروه هاى درآمدى فقير و كم 
ــانى است، گفت:  درآمد به دولت به دور از جهت گيرى ارزش نظام مبتنى بر كرامت انس
نداشتن ارتزاق و كسب درآمد از طريق دسترنج و بي توجهي به رونق توليد موجب حذف 

شغل هاى مولد از جمله كشاورزى و واردات بى رويه شده است. 
خوش چهره در ادامه ريشه بسيارى از سياست هاى نامناسب اقتصادى را ناشى از دستورى 
بودن آن دانست و گفت: به نظر مى رسد مسئوالن اقتصادى تنها يك فرمان بر بيشتر نيستند. 

وانت جديد وارد بازار 
خودروى ايران مى شود 

ــه زودى و پس از رفع ايرادات  همدان پيام: ب
جزيى و به روز شدن وانت، يك محصول جديد و 
منطبق با استانداردهاى روز دنيا وارد بازار خواهد 
ــرايى مديرعامل  ــزارش مهر، رضا س ــد. به گ ش
شركت زامياد گفت: با توجه به آئين نامه ارتقاى 
ــال  ــازان كه در س كيفيت محصوالت خودروس
گذشته توسط وزارت صنايع و معادن ابالغ شد، 
اين شركت همراه با برنامه هاى پيشين خود در 
راستاى افزايش سطح كيفيت، راهبرد نوينى را 
هم راستا با اهداف تصريح شده، تبيين و اجرايى 

كرده است.
وى افزود حاصل راهبرد زامياد در سال جارى 
ــره منفى از محصول وانت دوگانه  كاهش 30 نم
سوز، كاهش 24 نمره منفى از وانت ديزلى و حفظ 
سطح كيفى خوب براى محصول وانت شوكا بوده 
است. همچنين در محصوالت سنگين نيز انواع 
ــاد، ون A36-13 و مينى بوس  كاميون هاى زامي
آذر A50-12 همانند سال هاى گذشته در سطح 

خيلى خوب قرار دارد.
ــازى  ــوه پياده س ــوص نح ــرايى در خص س
استانداردهاى خودرو بر روى محصوالت زامياد 
ــى شركت  ــت: با توجه به خط مش اظهار داش
زامياد و هدف اين شركت در ارتقاى محصوالت 
ــت تمام الزامات  ــعه همه جانبه، با رعاي و توس
تعيين شده در خصوص قطعات و مجموعه ها، 

موفق به اخذ استانداردهاى الزم شده ايم.

در 9 ماه سال جارى رخ داد؛

صادرات 18 ميليون دالرى 
بخش صنعت همدان

هزينه خانوارها در استان هاي كشور 

همدان رتبه 21 هزينه درآمد خانوار
در بخش شهرى

رئيس سازمان حمايت: 

ورود بدون كد رهگيري 4 گروه كااليي از اول بهمن ماه  
قاچاق است
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كوتاه از پاس روى خط روابط عمومى
مالير قهرمان

 كشتى پهلوانى استان
ــابقات  ــام: تيم مالير قهرمان مس همدان پي

كشتى پهلوانى استان شد.
ــركت 29  ــتى پهلوانى با ش ــابقات كش مس
ــتان در 4 دور و با  ــتى گير از شهرهاى اس كش
ــى ميرزاى  ــتى در زورخانه عل ــام 37 كش انج
ــه در پايان تيم مالير با  ــد ك همدانى برگزار ش
ــاى همدان و  ــد و تيم ه 18 امتياز قهرمان ش
تويسركان نيز به ترتيب با 17 و 16 امتياز دوم 

و سوم شدند.
در نتايج انفرادى نيز در وزن 55+ كيلوگرم 
ــان  ــد و ساس عليرضا جعفرى از همدان اول ش
ــد احمدلو از بهار  ــركان و محم مالمير از تويس

دوم و سوم شدند.
در وزن 60+ محمد غفارى از مالير در جايگاه 
ــتاد و حمدا... عبدالملكى از تويسركان و  اول ايس

اميد دينى از همدان دوم و سوم شدند.
ــلمان بختيارى از  در وزن 70+ كيلوگرم س
ــر، ميثم صفايى از نهاوند و جواد مرادى از  مالي

همدان به ترتيب اول تا سوم شدند.
در وزن 80+ كيلوگرم نيز على روزبهانى از 
ــيف از نهاوند و  ــد و پيمان س مالير قهرمان ش

اميد كوليوند از تويسركان دوم و سوم شدند.

تماشاى مرحله نهايى
كشتى آزاد رايگان اعالم شد

ــى  نهاي ــه  مرحل ــاى  تماش ــام:  همدان پي
رقابت هاى ليگ برتر كشتى آزاد (جام واليت) 
ــور رايگان  براى عالقه مندان به ورزش اول كش

اعالم شد.
مرحله نيمه نهايى و نهايى رقابت هاى ليگ 
ــتى آزاد با تصميم فدراسيون كشتى  برتر كش
صبح و عصر روز سه شنبه 27 دى ماه در سالن 

12 هزار نفرى آزادى تهران برگزار مى شود.
ــيون تماشاى  ــئوالن فدراس با تصميم مس
مسابقات مرحله نيمه نهايى و نهايى ليگ برتر 
ــتى آزاد براى عموم عالقه مندان به ورزش  كش

اول كشور رايگان اعالم شد.
دوستداران كشتى مى توانند 27 دى ماه با 
حضور در سالن 12 هزار نفرى مجموعه ورزشى 

آزادى تهران مشوق تيم هاى خود باشند.
تاكنون صعود تيم هاى خونه به خونه بابل، 
موسسه مالى اعتبارى ثامن الحجج (ع) سبزوار 
و شهردارى مالير به مرحله نيمه نهايى قطعى 

شده است.

فينال جام حذفي
 به اسفند موكول شد

ــازمان  ــئوالن س همدان پيام: با تصميم مس
ــگ زمان برگزاري فينال جام حذفي فوتبال  لي

تغيير كرد.
ــيون  ــيون فدراس پس از آن كه كنفدراس
ــت ايران براي تغيير زمان  ــيا با درخواس آس
ديدار تيم هاي استقالل و ذوب آهن موافقت 
ــراي فراهم  ــازمان ليگ ب ــئوالن س كرد، مس
ــرايط براى حضور تيم استقالل در  كردن ش
ــي را در زمان برگزاري  اين رقابت ها تغييرات
داربي و همچنين فينال جام حذفي به وجود 

آوردند.
عزيزا... محمدي در اين باره به ايسنا گفت: 
ــه كرده ايم ديدار  ــه اي كه تهي ــاس برنام بر اس
ــپوليس به جاي 14 بهمن در  استقالل و پرس
روز پنجشنبه 13 بهمن و از ساعت 18 برگزار 
مي شود. همچنين ديدار فينال جام حذفي كه 
قرار بود نهم بهمن در ورزشگاه حافظيه شيراز 
برگزار شود با ايجاد تغييراتي در اسفند برگزار 
ــدار متعاقبا اعالم  ــد كه زمان اين دي خواهد ش

مي شود.

داور همدانى
كمك داور تراكتور و ذوب آهن

همدان پيام: داور همدانى در هفته نوزدهم 
ــور قضاوت خواهد  ــگاه هاى كش ليگ برتر باش

داشت.
ــامى  ــيون فوتبال اس كميته داوران فدراس
ــگاه هاى  ــه نوزدهم ليگ برتر باش داوران هفت
ــور را اعالم كرد كه در اين هفته مصطفى  كش
ــتان، كمك داور ديدار  فراهانى داور ماليري اس
ــز و ذوب آهن اصفهان در  ــازى تبري تراكتورس

ورزشگاه يادگار امام (ره) تبريز خواهد بود.
ــن تركى  قضاوت اين ديدار بر عهده محس

است.

همدان پيام: رضا طاليي سرمربي پاس نوين در 
ــتان از آمادگي باالي  ــتانه ديدار با داتيس لرس آس
ــت: تيم از نظر بدني  ــم خود گفت و اظهار داش تي
ــن 8 روز 13  ــي قرار دارد و در اي ــرايط خوب در ش
ــي و حتي در  ــتيم از نظر بدن ــه تمرين داش جلس
ــرايط ايده آلي هستيم و از نظر روحي رواني نيز  ش

خوب هستيم.
وي افزود: در تالش هستيم تا در نيم فصل دوم 
ــدف ما صعود به ليگ  ــز با اقتدار كار كنيم و ه ني

دسته اول است.
طاليي با اشاره به بازي در خرم آباد كه با حواشي 

فراواني همراه است، گفت: اين دليل نمي شود كه با 
ترس بازي را آغاز كنيم بلكه با قدرت قدم به ميدان 
مي گذاريم و براي كسب 3 امتياز بازي از همان دقايق 

اوليه برنامه خواهيم داشت.
وي با اشاره به باخت مقابل مهر كرج و نزديك 
شدن مدعيان گفت: هنوز 13 بازي پيش رو داريم 
و در آن بازي نيز روي بدشانسي شكست خورديم، 
اما فرصت براي جبران وجود دارد و بچه ها هم قسم 

شده اند كه تيم را به ليگ يك بياورند.
ــاره به ضيافت شام مديران باشگاه  طاليي با اش
ــوتان،  ــت: در اين جمع اهالي فوتبال، پيشكس گف
مديران باشگاه ها، متوليان ورزش و اصحاب رسانه 
ــتند و بازيكنان دريافتند كه همدان از  حضور داش
ــينه خوبي در فوتبال برخوردار است و استان  پيش
ــر اين بزرگان و  ــي را دارد كه با تكيه ب ــن تواناي اي

تالش جوانان به ليگ دسته اول صعود كند.

ــان تيم رضا  ــن به مصدوم ــرمربي پاس نوي س
ــاره كرد و گفت:  ــي و محمدرضا احمدي اش حاتم
به غير از اين دو بازيكن ساير بازيكنان در سالمت 
ــروع  ــر مي برند و براي ش ــل به س ــي كام و آمادگ

مسابقات آماده ايم.
وي به بحث جدايي مجتبي عسگري پرداخت 
و گفت: اين بازيكن راهي تيم گيتي پسند اصفهان 
شده اما هنوز موفق به جذب بازيكن خوبي نشديم 
ــتيم كه در 24  ــه دنبال يك مهاجم گلزن هس و ب
ــبت به جذب آن اقدام خواهيم  ــاعت آينده نس س

كرد.

همدان پيام: رقابت هاي ليگ دسته دوم قهرماني 
ــروز قدم به  ــام آزادگان ام ــور ج ــگاه هاي كش باش
ــذارد و تيم هاي حاضر در  ــل دوم خود مي گ نيم فص
ــقوط به مصاف  اين رقابت ها براي صعود و فرار از س

يكديگر مي روند.
ــابقه گروه دوم امروز پاس  در حساس ترين مس
ــود تا با  ــين راهي فلك االفالك مي ش نوين صدرنش

داتيس خرم آباد ديدار كند.
ــين  ــاز صدرنش ــا 28 امتي ــه ب ــن ك ــاس نوي پ
ــت براي تداوم اين صدرنشيني به كسب  رقابت هاس
پيروزي در اين ديدار مي انديشد و شاگردان طاليي 
ــت پر از خرم آباد برگردند.  ــتند تا با دس مصمم هس
ــه جدول به دنبال آن  ــس نيز با حضور در ميان داتي
ــت تا به جمع مدعيان اضافه شود و در اين بازي  اس
خانگي فقط به پيروزي و كسب 3 امتياز مي انديشد 
و براي رسيدن به مقصود از تمام ابزار موجود نهايت 

سود را خواهد برد.
ــته تمرينات خوبي  ــا در روزهاي گذش نويني ه
ــتند و با آمادگي كامل قدم به اين  پشت سر گذاش
ــا مي گذارند. طاليي كه به تيم خود اعتماد  رقابت ه
راسخ دارد و شور و انگيزه را در وجود تك تك آنها 
ــاس مي كند با تركيبي هجومي قدم به ميدان  احس

خواهد گذاشت.
نيم فصل دوم همان حكايت نيمه  مربيان است و 
حاال تيم ها با شناخت بيشتري از يكديگر به ميدان 
مي روند. در نيم فصل دوم كسب امتياز سخت است 
ــند كه فرصت ها را از  ــيار باش ــي ها بايد هوش و پاس

دست ندهند.
ــيد  پاس كه در بازي رفت با 3 گل به پيروزي رس
حاال آماده تر از آن بازي است و چون خطر را در پشت 
سر خود احساس مي كند براي آنكه از قافله عقب نماند 

به پيروزي در اين بازي سخت نيازمند است.
ــي بدني در وضعيت خوبي به  تيم از نظر آمادگ
ــي كامال براي اين  ــر مي برد و از نظر روحي روان س
ــان آماده اي چون  ــت. حضور بازيكن بازي آماده اس
ــوري، لطفي،  ــي، خدابنده لو، عاش ــي، معصوم بالغ

ــت و پاس با  ــي و ... براي هر تيمي نعمتي اس طالي
برخورداري از اين نيروها لياقت صدرنشيني و صعود 

به ليگ دسته اول را دارد.
ــگاه به خوبي نيازها  مديريت عالقه مند اين باش
ــي و بازيكنان بدون  ــد و كادر فن ــرف مي كن را برط
دغدغه به ميدان مي روند و به چيزي جز پيروزي و 

افتخارآفريني فكر نمي كنند.
طاليي با آناليز حريف و با آگاهي از نقاط ضعف 
ــتد كه به  و قوت بازيكنان خود را به زمين مي فرس

ــرج لطفي، ميالد  ــول بالغي، اي احتمال فراوان رس
ــا نورمحمدي،  ــوند، رض ــدي، عليرضا شاهس احم
ــيد جمال  ــو، آرمين طاليي، س ــن خدابنده ل محس
ــوري و  ــين كاظمي، علي اصغر عاش معصومي، حس
ــه پاس به ميدان  ــي قيصري در تركيب اولي مصطف
خواهند رفت. پاس نوين از همان دقايق اوليه بازي 
ــف حمله خواهد كرد و به دنبال تكرار  به قلعه حري

نتيجه دور رفت است.
اما در ساير ديدارهاي اين هفته دو تيم هم استاني 

ــادان به مصاف هم  ــت نوين و نفت اميديه در آب نف
مي روند. آباداني ها كه روز به روز بهتر مي شوند براي 
ــيدن به صدر جدول تالش مضاعفي دارند. اين  رس
ــت  ــاس اين هفته اس ديدار از جمله ديدارهاي حس
ــدري داور جوان  ــاوت آن بر عهده پيام حي كه قض

همداني است.
دو تيم ته جدولي پرشيان و نوژن شهرداري نوشهر 
ــان با هم ديدار مي كنند. هر دو تيم براي فرار  در زنج

از انتهاي جدول به پيروزي در اين بازي مي انديشند.
ــهر پذيراي  ــپوليس اين ش در برازجان تيم پرس

تيم منطقه ويژه بندرعباس است.
ــاس  ــقوط را احس ــه كابوس س ــا ك برازجاني ه
مي كنند براي فرار از منطقه خطر به بازي انتحاري 
روي مي آورند. منطقه ويژه نيز كه از حاشيه امنيت 
ــت به دنبال 3 امتياز بازي است تا از  برخوردار نيس

منطقه خطر دور شود.
ــاس انجام مي شود.  در دزفول نيز يك بازي حس
سايپاى مهر كرج كه با غلبه بر پاس نوين خود را به 
جمع مدعيان رساند و احيا شد امروز در دزفول كار 

سختي برابر شهرداري اين شهر دارد.
ــايپاى مهر ايران ماندن در كورس قهرماني و  س
شهرداري براي رسيدن به جمع مدعيان به 3 امتياز 
اين بازي سخت نياز دارند و تساوي حكم مرگ هر 

دو تيم را دارد.
ــز يك ديدار  ــه اين رقابت ها فردا ني ــا در ادام ام
انجام مي شود و تيم گسترش فوالد تبريز يكي ديگر 
ــود تا با چوكاي  ــان ليگ راهي تالش مي ش از مدعي
ــراي حضور در  ــترش ب ــت بازي كند. گس نگون بخ
ــراي فرار از منطقه خطر  كورس قهرماني و چوكا ب

به پيروزي در اين بازي فكر مي كنند.

هافبك گل گهر در تيررس پاس
همدان پيام: تيم فوتبال پاس براي تقويت خط هافبك خود به دنبال جذب امير 
رفعتي است. رفعتي كه در نيم فصل اول در گل گهر سيرجان بازي كرده است سخت 
ــت و پاسي ها در صدد هستند تا با  مورد توجه تيم هاي پاس و پيكان قرار گرفته اس

وي به تفاهم برسند. امروز و فردا تكليف رفعتي روشن خواهد شد.

شايد عابدي نژاد از پاس جدا شود

ــنيده مي شود كه مربيان پاس به همت عابدي نژاد مدافع شيرازي  همدان پيام: ش
ــود. عابدي نژاد كه در نيم فصل اول  ــته اند كه مي تواند از پاس جدا ش پاس اعالم داش
ــيب ديدگي ميكائيلي در تركيب تيم قرار گرفت بازي هاي نسبتا خوبي  و پس از آس
ارائه داد اما ظاهرا باب ميل كمالوند نيست. البته زمان براي انتخاب تيم بعدي براي 
عابدي نژاد كم است و وي دوست دارد كه فوتبال را با پاس ادامه بدهد اما اگر وي از 

پاس جدا شد يا به نيمكت تبعيد شد زياد نبايد تعجب كرد.

مديران سابق از پاس شاكي شدند

ــتند و  ــاكي هس ــابق پاس از اين تيم ش ــود مديران س ــام: گفته مي ش همدان پي
شكوائيه اي را به كميته انضباطي فدراسيون فوتبال ارسال كرده اند.

كريم مالحي مديرعامل، مجتبي پيمبري سرپرست و حسين كياني پزشك تيم 
پاس در فصل گذشته با ارسال شكايتي خواهان مطالبات خود از پاس شده اند.

گفته مي شود در خصوص حيف و ميل بيت المال توسط اين افراد مديريت جديد 
قصد شكايت داشت كه با دخالت استاندار از اين شكايت چشم پوشي كرد.

ــن كميته امروز  ــراد به كميته انضباطي گويا اي ــكايت اين اف ــال ش به دنبال ارس
سه شنبه 27 بهمن  ماه را براي رسيدگي به اين شكايت تعيين كرده است.

هيأت مديره پاس تمايلي براي حمايت ندارد

همدان پيام: گفته مي شود رئيس هيأت مديره پاس ديگر قصد حمايت از اين تيم 
را ندارد و مدعي است توانايي پرداخت هزينه هاي ميلياردي را ندارد.

ــنيده مي شود هيأت مديره به دنبال بهانه اي براي از سر باز كردن اين تيم  ش
است و حتي يكي از دوستان پيشنهاد اداره تيم به نيروي انتظامي و سپاه را دارد 
ــود. البته اين تيم متعلق به  ــرباز اين تيم تقويت ش تا حداقل با جذب بازيكنان س
ــت و كسي نمي تواند نسبت به واگذاري آن تصميم بگيرد و اميدواريم كه  شهداس
ــايعات  هيأت مديره و رئيس هيأت مديره با حمايت قاطع خود خط بطالني بر ش

موجود بكشد.

يكدلي در اردوي پاس حاكم نيست

همدان پيام: تيم فوتبال پاس اردويي يك هفته اي را در تهران برگزار كرد و سپس 
ادامه آماده سازي خود را در استاديوم قدس از سر گرفت.

خبرهاي درز كرده از اردوي پاس حكايت از نبود يكدلي و يكرنگي است. تعدادي 
ــده پاس زياد  ــراز نگراني مي كنند و به آين ــم بر اردو اب ــرايط حاك ــان از ش از بازيكن
خوشبين نيستند. وقتي با بازيكنان در خصوص فضاى حاكم بر پاس سوال مي شود با 
ابراز نگراني اظهار نارضايتي مي كنند. گفته مي شود كمالوند تنها به بازيكنان خود اهميت 
مي دهد و اين دوگانگي باعث به وجود آمدن ناهماهنگي شده است. پاس كه در روزهاي 
آينده نيم فصل ليگ را شروع مي كند بهتر است از حواشي حاكم بر تيم كم كند و با ايجاد 
تفاهم و وحدت تيم را روانه ميدان كند. مربيان پاس تمام هم و غم خود را براي گرفتن 

نتيجه در نيم فصل دوم به كار ببرند و اجازه ندهند اين تيم بيش از اين زيان كند.

قضاوت داوران استان در ليگ 2

همدان پيام: رقابت هاي فوتبال ليگ دسته دوم در نيم فصل دوم امروز آغاز مي شود. در 
اولين هفته نيم فصل دوم 3 نفر از داوران استان قضاوت خواهند كرد.

ــروز در آبادان بازي دو تيم نفت نوين آبادان  ــام حيدري داور جوان همداني ام پي
ــا رحيمي و احمد  ــد زد كه در امر قضاوت حميدرض ــوت خواه ــت اميديه را س و نف
ــروز عالمي كمك داور خوب  ــان وي را همراهي خواهند كرد. همچنين به محمودي
ــايپاى  ــهرداري دزفول و س همداني امروز در دزفول قضاوت دارد. عالمي در ديدار ش
ــت. شايان ذكر است كه در  ــين ترابيان قاضي اين ديدار اس مهر كرج كمك اول حس
ديدار پاس نوين و پرسپوليس برازجان هادي مسلمي به همراه سجاد قنبري و فرهاد 

مروجي اين بازي را قضاوت خواهند كرد.

امين متوسل زاده در پاس

همدان پيام: امين متوسل زاده مهاجم فوالد به پاس پيوست.
ــل زاده كه سال ها در تيم هاي ليگ برتري توپ زده در تيم فجر سپاسي با  متوس

يك حركت جوانمردانه زبانزد اهالي فوتبال شد.
اين مهاجم نوك در نيم فصل اول در تيم فوالد خوزستان توپ زد اما جاللي به اين 

بازيكن فرصت چنداني نداد تا آنكه وي در نيم فصل از اين تيم جدا شد.
ــئوالن پاس به توافق رسيد و به اين تيم  ــل زاده پس از جدايي با مس امين متوس
پيوست. پاس كه در خط حمله با ضعف بزرگي روبرو بود در نقل و انتقاالت نيم فصل 

دو مهاجم خود را از دست داد و در عوض 3 مهاجم جذب كرد.
جدايي شاهين مجيدي و روح ا... بيگدلي كه اولي به پارسه رفت و دومي به مس 
ــت، پاس نيك نهال را از نفت تهران، قاسم اكبري را از تربيت يزد و  سرچشمه پيوس

امين متوسل زاده را از فوالد گرفت تا خط آتش خود را تقويت كند.

مهرزاد رضايي در شاهين به پرواز درآمد

ــه هاي كمالوند جايي  همدان پيام: مهرزاد رضايي مدافع جوان پاس كه در انديش
نداشت پس از جدايي از اين تيم به تيم ليگ برتري شاهين بوشهر پيوست و حتي 
در اولين بازي اين تيم مقابل فوالد نيز به ميدان رفت. رضايي در دقايقي كه به ميدان 
ــت و فيروز كريمي نيز با شناخت توانايي هاي  رفت فوتبال خوبي را به نمايش گذاش
ــته اول تنها دقايقي به  وي به رضايي اعتماد كرد. رضايي در نيم فصل اول ليگ دس
ميدان رفت و سپس به يك نيمكت نشين تمام عيار تبديل شد. اينكه چرا رضايي در 
ــوالي است كه كادر  ــته اولي جايي ندارد اما در ليگ برتر به ميدان مي رود س تيم دس

فني پاس بايد پاسخ آن را بدهند.

ليگ 2 در نيمه دوم

پاس نوين در قلعه فلك االفالك

همدان پيام: مهاجم تيم فوتبال پاس نوين همدان 
ــادرم به فوتبال اعتقادي ندارند اما اين  گفت: پدر و م
امر هيچگاه در فوتبالم تاثيرگذار نبوده است و در عين 

احترام به والدين به فوتبال نيز ادامه مي دهم.
ــازي مقابل  ــري اظهار كرد: در ب مصطفي قيص
ــت  ــايپاى مهركرج موقعيت هاي خوبي را از دس س
ــى ام در روزهاي  ــث ناراحت ــر باع ــن ام دادم و همي
ــت تاثير اين بازي و  ــده و تمريناتم نيز تح اخير ش

موقعيت هايم قرار گرفته است.
وي ادامه داد: اگر بازي را برده بوديم مي توانستيم 
با رقبا فاصله بگيريم و من خود را در تحقق نيافتن 
اين امر مقصر مي دانم و اميدوارم اعضاي كادر فني 

فرصت جبران را در بازي هاي آينده به من بدهند.
وي درباره بازي هاي نيم فصل دوم خاطرنشان كرد: 

ــوار است؛ چراكه  ــيار دش بازي هاي نيم فصل دوم بس
ديگر جاي اشتباه وجود ندارد و در صورتى كه اشتباهي 
از تيمى سر بزند فرصت جبران بسيار كم خواهد بود و 

شايد يك اشتباه آخرين اشتباه باشد.
قيصرى اضافه كرد: پاس نوين توانمندى صعود 
ــت دارم  ــته يك را دارد و من هم دوس به ليگ دس

مراحل ترقى را پله پله با اين تيم دنبال كنم.
مهاجم تيم فوتبال پاس نوين اظهار كرد: هميشه 
در ليگ هاى فوتبال نيم فصل دوم رقابت ها دشوارتر 
ــت اما ما ديگر نمي خواهيم به  و تعيين كننده تر اس
هيچ تيمي امتياز بدهيم و قبل از اتمام فصل جشن 
صعود خواهيم گرفت. وي در پايان يادآور شد: پاس 
نوين فعلى تيمى است كه همدلى و صداقت در بين 

بازيكنانش حرف اول را مى زند.

مهاجم تيم فوتبال پاس نوين:

در نيم فصل دوم شايد يك اشتباه، آخرين اشتباه باشد

همدان پيام: نايب قهرمان كشتى آزاد جهان و 
عضو تيم تله كابين گنجنامه گفت: با شكست تيم 
ــود به دور نهايى ليگ  ــروى زمينى ارتش، صع ني

برتر را جشن مى گيريم.
ــودرزى افزود: تيم ما در دور رفت با  صادق گ
ــش بر يك مقابل نيروى زمينى  نفرات ذخيره ش
ــز به دنبال  ــيد و اين بار ني ــش به برترى رس ارت

كسب يك پيروزى قاطع هستيم.
ــورت  ــه در ص ــن هفت ــت: اي ــان داش وى بي
ــك مى روم و  ــى بر روى تش ــد كادر فن صالحدي
مى خواهم باز هم براى تله كابين گنجنامه امتياز 

كسب كنم.
ــور  ــانس حض ــت: ش ــار داش ــودرزى اظه گ
ــى همچون  ــى تيم و نفرات ــتى گيران خارج كش
ــابقه  ــى و جوكار براى حضور در اين مس ابراهيم

ــت؛ چرا كه كادر فنى از اين مسابقه  نيز زياد اس
يك پيروزى قاطع مى خواهد.

ــوص ديدارهاى نيمه نهايى ليگ  وى در خص
ــانس هر چهار تيم  ــتى كشور گفت: ش برتر كش
ــابقات يكسان است  ــيدن به فينال مس براى رس
ــى  ــان تيم تله كابين گنجنامه نيز با بررس و مربي
حريف نيمه نهايى خود قطع و يقين راه هاى الزم 

را براى كسب پيروزى پيدا كرده است.
گودرزى افزود: همه براى صعود تيم به فينال 
مسابقات تالش مى كنند و دوست دارم در فينال 
ــت،  ــهردارى مالير مبارزه كنيم. گفتنى اس با ش
تيم كشتى تله كابين گنجنامه همدان در آخرين 
ــت مرحله مقدماتى ليگ برتر  هفته از دور برگش
ــنبه هفته جارى ميهمان نيروى  ــور چهارش كش

زمينى ارتش است.

صادق گودرزى:

با شكست نيروى زمينى تهران
جشن صعود مى گيريم

سرمربي پاس نوين:

با آمادگي كامل به مصاف داتيس مي رويم

پاس نويني ها به دنبال مطالبات خود
همدان پيام: بازيكنان و مربيان پاس به دنبال مطالبات خود در فصل گذشته هستند.

ــته دوم تعدادي از بازيكنان و مربيان اين تيم به خبرنگار  در ضيافت قهرماني پاس نوين در نيم فصل اول ليگ دس
ــگاه پاس طلب دارند اما هيچ اقدامي در  ــته از باش ــتند كه از فصل گذش ما از مطالبات معوقه خود گفتند و اظهار داش

خصوص پرداخت آن صورت نگرفته است.
ــتند تا فكري نيز به حال آنها كرده و مطالبات آنها را  ــگاه پاس خواس ــت موقت باش اين بازيكنان از صوفي سرپرس

پرداخت نمايد.
يكي از پاس نويني ها حتي مدعي بود كه مديران پاس نوين در فصل گذشته قول دادند در صورت صعود به ليگ 2 

براي آنها پاداش سفر به كربال در نظر بگيرند اما حاال از پرداخت حق و حقوق معوقه آنها نيز امتناع مي كنند.

پيشكسوتان فوتبال در ضيافت پاس نوين تجليل شدند
ــور  ــته دوم كش ــتاني و قهرماني نيم فصل ليگ دس همدان پيام: به دنبال قهرماني اميدهاي پاس در رقابت هاي اس

مديران اين تيم در ضيافت شامي از اين قهرماني ها تجليل كردند.
ــتان است به خوبي قدر هم سن و ساالن خود را دانست و  ــوتان فوتبال اس مديرعامل پاس نوين كه خود از پيشكس
ــپيدان فوتبال در اين ضيافت جمع بودند  در اين ضيافت با دعوت از آنها و تقدير دوباره، آنها را زنده كرد. اكثر موي س
و مديريت پاس نوين كه نگاه تازه اي به فوتبال حرفه اي دارد از بزرگاني چون نيلى، پاينده، شديدي، برفى، بوجاريان، 
ــم با چهره  ــاخه گل تقدير كرد و جوانان حاضر در مراس ــچي، فراهاني و ... با اهداي لوح و ش ــني، احمدي، فرش محس
ــتان آشنا شدند. همچنين در اين مراسم از صوفي رئيس هيأت فوتبال، افتخاري مديركل  ــت هاي قديمي اس فوتباليس

اداره ورزش و جوانان، صيادي مدير گروه ورزش و سليمان رحيمي دبير گروه ورزش همدان پيام تجليل شد.

حسينى: اميدوارم در فينال با تيم همدان روبرو شويم
همدان پيام: مدير تيم كشتي شهرداري مالير گفت: اميدواريم در فينال ليگ برتر با تله كابين همدان روبرو شويم.

ــالن 12 هزار نفري ورزشگاه آزادي  ــاره به برگزاري ديدار نهايي ليگ برتر كشتي در س ــيدروح ا... حسيني با اش س
تهران، عنوان كرد: با توجه به تعاملي كه بين تيم ما و تيم تله كابين همدان به وجود آمده و با يكديگر همرنگ شده ايم، 
ــال در تهران براي ما فرقي ندارد و اميدواريم به همراه تله كابين، فينال اين رقابت ها را برگزار كنيم.  به  ــزاري فين برگ
گزارش ايسنا، حسيني  خاطرنشان كرد: صحبت هايي كه در مورد تماشاچيان ما مي شد به خاطر توجيه شكست هايي 
بود كه تيم ها متحمل مي شدند. مديرعامل تيم كشتي شهرداري مالير با ابراز نارضايتي از ميزباني بروجرد در مرحله 
نيمه نهايي، گفت: به دليل برخورد بد مسئوالن ورزشي در بروجرد به خصوص رئيس اداره ورزش اين شهرستان، در 

پايان ديدار تيم ما با خونه به خونه بابل از ميزباني بروجرد رضايت نداريم.

ــتى  آزاد  ــل تيم كش ــام: مديرعام همدان پي
تله كابين گنجنامه همدان گفت:  حتما در ديدار 
مقابل نيروى زمينى در ليگ برتر كشتى پيروز 
ــويم و حتى ذره اى به ناكامي و شكست  مى ش

فكر نمى كنيم.
عفراتى درباره ديدار تله كابين در هفته آخر 
ليگ برتر مقابل نيروى زمينى ارتش گفت:  در 
همدان با نتيجه 6 بر يك مقابل نيروى زمينى 
ــيديم و براى مبارزه در تهران هم  به برترى رس
ــويم و  آماده ايم. حتما در اين ديدار پيروز مى ش
حتى ذره اى به ناكامي و شكست فكر نمى كنيم. 
ــن دو هفته از تمام  ــرد: ظرف اي وى تصريح ك
ــتفاده خواهيم كرد و هر چه داريم  توان تيم مان اس
رو خواهيم كرد تا بهترين نتيجه را در نهايت كسب 
كنيم. مديرعامل تيم كشتى  آزاد تله كابين گنجنامه 
درباره انتخاب تهران به عنوان ميزبان مرحله پايانى 
رقابت هاى ليگ برتر كشتى آزاد گفت: در جلسه اى 
ــئوالن فدراسيون كشتى و با ساير  كه با حضور مس
ــدان را به عنوان ميزبان  ــتيم ما هم هم تيم ها داش

پيشنهاد داديم، اما در نهايت به اين نتيجه رسيديم 
كه تهران به عنوان ميزبان انتخاب شود. وى ادامه داد: 
مخالفتى با ميزبانى تهران نداريم؛ هر چند دوست 
داشتيم در همدان ميزبان ساير تيم ها باشيم؛ در هر 
صورت نظر هر 4 تيم اعمال شد و تصميم عادالنه اى 

گرفته شد.
ــى ارتش و  ــروى زمين ــاى ني ــدار تيم ه دي
ــوب هفته پايانى  ــن گنجنامه در چارچ تله كابي
ــنبه در تهران  ــتى آزاد چهارش ــگ برتر كش لي

برگزار مى شود.

ــال زنان پاس  ــت تيم فوتب همدان پيام: سرپرس
ــت  ــرمربى اين تيم هفته هاس ــدان گفت كه س هم
ــم را ترك كرده و در  ــدون ارائه هرگونه دليلى تي ب
حال حاضر دو بازيكن در غياب او ساير بازيكنان را 

هدايت مى كنند.
ــه دوم مرحله  ــاس از هفت ــال زنان پ ــم فوتب تي
ــال زنان بدون  ــت رقابت هاى ليگ برتر فوتب برگش
ــه مسابقه به ميدان  ــرمربى تمرين كرده و در س س
رفته است. در غياب سرمربى، دو بازيكن پاس فريبا 
ــم را به عهده  ــى هدايت تي ــرين صادق ترك و  نس

گرفته اند و بازيكنان را تمرين مى دهند.
ــرين صادقى  اقدس نجف نيا از فريبا ترك و نس
ــم را به عهده  ــود لوينى تمرين و ارنج تي ــه در نب ك

گرفته و آرامش به تيم بازگردانده اند، تشكر كرد.
وى گفت: زهره لوينى سرمربى تيم در هفته دوم 

ــت رقابت ها بدون اطالع قبلى به بهانه  مرحله برگش
داشتن امتحان حاضر به همراهى تيم براى رويارويى با 
شهردارى بم نشد و تيم از اين هفته بدون مربى تمرين 

كرده و در مسابقات حاضر مى شود.
ــا از طريق  ــس از اينكه باره ــف نيا افزود: پ نج
باشگاه و بازيكنان با خانم لوينى تماس گرفتيم از او 
خواستيم به كادر فنى بازگردد و به مربيگرى ادامه 

دهد، حاضر به اين كار نشد.
سرپرست تيم فوتبال زنان پاس گفت: على رغم 
ــن مواجه  ــا كمبود بازيك ــداى فصل ب ــه از ابت اينك
بوديم، متاسفانه با غيبت سرمربى تيم در تمرينات 
ــميرا لوينى و آسيه زارعى  دو بازيكن به نام هاى س
ــوند و اين مسأله  نيز در تمرينات تيم حاضر نمى ش
مشكل كمبود بازيكن و خالى بودن نيمكت ذخيره 

ما را تشديد كرده است.

تيم فوتبال زنان پاس بدون سرمربي

عفراتى: صعود ما حتمى است



Y K

 اوقات شرعياوقات شرعي
اذان ظهر                      12:23
غروب خورشيد             17:23
اذان مغرب                   17:42
نيمه شب شرعي           23:39
اذان صبح فردا               5:56

طلوع خورشيد فردا         7:24 
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 روزنامه صبح استان 
اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي

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

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

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

آگهي: آگهي: 82644338264433نمابر: نمابر: 82850488285048

پيام تاريخ 
تمدن 

و فرهنگ 
مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه (8281577 - 0811) سه   شنبه  20 دى ماه 1390  16 صفر 1433  10 ژانويه 2012
سال هفتم  شماره 1414

حكمت
 هر اميدوارى جوينده است و هر بيمناكى گريزان از آنچه مى ترسد.

امام على عليه السالم

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

پايگاه اينترنتي
ارتباط با روزنامه

چاپخانه پيام رسانه


