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يت
تسل برادر ارجمند جناب آقاى

رضا عسگـرى 
مدير محترم آموزش و پرورش كبودراهنگ

و مديرمسئول نشريه راهنگ سبز
حضرتعالى  خدمت  را  بزرگـوارتان  پدر  درگذشت  مصيبـت 
تسليت عرض نموده و از درگاه حضرت حق براى آن مرحوم 
رحمت و مغفرت و براى جنابعالى و ساير بازماندگان صبر و اجر 

مسئلت داريم.
مصطفى شيرمحمدى

آحاد  همدردي  و  محبت  اظهار  از  بدينوسيله 
فقيه  ولي  معزز  نماينده  بويژه  شريف  مردم 
در استان، سلسله جليله روحانيت مسئولين 
ارشد، مديران كل و مسئوالن قضايي استان 
بزرگداشت  مراسم  در  خود  گرم  حضور  با  كه 

مرحوم 

حجت االسالم والمسلمين 
رمضاني

رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي استان

باعث تسكين آالم و تسلي خاطر بازماندگان 
شدند صميمانه تشكر و قدرداني مي نماييم.
شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي استان 
حفاظت اطالعات دادگستري كل استان

 خانواده مرحوم 

من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق 

اولين انتخابات نمايندگان مجمع اعضاى كانون از روز پنجم دى ماه لغايت دهم دى ماه سال جارى به صورت آراء 
پستى برگزار مى گردد.

ستاد  سوى  از  ناجا  بازنشستگان  كانون  اساسنامه  تصويب  به  توجه  با  پليس،  اطالع رسانى  پايگاه  گزارش  به 
فرماندهى معظم كل قوا در نظر است اولين انتخابات نمايندگان مجمع اعضاى كانون از روز پنجم دى ماه لغايت 

دهم دى ماه سال جارى به صورت آراء پستى برگزار  گردد.
گفتنى است، نظر به اينكه انتخابات از طريق صندوق هاى پستى انجام مى گيرد شماره صندوق بر روى برگ 
آراء قيد گرديده و پيشكسوتان محترم ناجا بايستى از 3 سه نفر كانديد با مشخصات ذيل كه تعيين صالحيت 
شده اند يك نفر كانديد مورد نظر خود را انتخاب و پس از درج مشخصات وى در برگ آراء از طريق صندوق هاى 

پستى اقدام نمايند.

انتخابات مجمع عمومى كانون بازنشستگان ناجا در همدان

1- سرهنگ 
احمد قاسمخانى 
فرزند اروجعلى 

به شماره شناسايى 
2240101559000

2- سرهنگ 
عبدالمجيد جعفرى 

فرزند محمود به 
شماره شناسايى 

2240106422900

3- سرهنگ 
عباس خضريان 

فرزند ابوالقاسم 
به شماره شناسايى 
2226005371100

در اجراي ماده 45 قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي و ماده 21 آيين نامه اجرايي آن، بدينوسيله به اطالع عموم مردم شريف 
استان همدان مي رساند كه:

ثبت نام از داوطلبان نمايندگي دوره نهم مجلس شوراي اسالمي در حوزه هاى انتخابيه از 
روز شنبه مورخه 1390/10/03 تا پايان روز جمعه مورخه 1390/10/09 جمعًا به مدت 7 

روز به عمل خواهد آمد.
لذا داوطلبان مي توانند به منظور اعالم داوطلبي خود در مهلت تعيين شده با همراه داشتن مدارك ذيل به فرمانداري ها يا ستاد 

انتخابات كشور مراجعه و اقدام به تكميل فرم ثبت نام نمايند.

1- اصل  كارت ملي و سه نسخه تصوير آن
2- اصل شناسنامه عكس دار و سه نسخه تصوير تمامى صفحات آن

3- عكس جديد 4×3 ده قطعه (ترجيحاً با زمينه روشن)
4- اصل و تصوير آخرين مدرك تحصيلي و يا مدرك معادل كه معتبر باشد.

5- اصل و تصوير گواهي رسمي مبني بر قبول استعفاء و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل مشمول استعفاي موضوع ماده 29 
قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي.

6- اصل و تصوير برگ پايان خدمت وظيفه عمومي و يا مدركي معتبر دال بر روشن بودن وضعيت مشموليت خدمت وظيفه عمومي

به استناد ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي، انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:
1- اعتقاد و التزام عملي به اسالم و نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران

2- تابعيت كشور جمهوري اسالمي ايران
3- ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي واليت مطلقه فقيه

4- داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن
5- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه

6- سالمت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينايي، شنوايي و گويايي
7- حداقل سن سي سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام.

تبصره 1- داوطلبان نمايندگي اقليت هاي ديني مصرح در قانون اساسي از التزام عملي به اسالم، مذكور در بند (1) مستثني بوده و 
بايد در دين خود ثابت العقيده باشند.

تبصره 2- حذف شد.
تبصره 3- هر دوره نمايندگي مجلس شوراي اسالمي معادل يك مقطع تحصيلي فقط براي شركت در انتخابات محسوب مي شود.

بر اساس قانون تفسير ماده (28) كه در تاريخ 1390/05/12 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده، مدرك معادل تحصيلي در هر 
مقطع تحصيلي مدركي است كه واجد ارزش استخدامي باشد.

در ضمن به استناد تبصره 2 ماده 9 قانون ياد شده هيچ يك از داوطلبان نمايندگي نمي توانند در بيش از يك حوزه انتخابيه خود را 
نامزد نمايند. در غير اين صورت نامزدي آنان كًال باطل و از شركت در انتخابات آن دوره مجلس محروم مي گردند.

همچنين به استناد ماده 46 قانون مذكور هر يك از داوطلبان نمايندگي مجلس مي توانند شخصاً و به صورت كتبي انصراف خود را به 
فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه و يا وزارت كشور اعالم نمايند و عدول از انصراف هم پذيرفته نيست.

آگهي ثبت نام انتخابات مجلس 
در استان همدان

كميته اطالع رسانى  ستاد انتخابات دوره نهم مجلس شوراى اسالمى در استان همدان

فرم شماره 23

اسامى برگزيدگان 
مسابقه بزرگ كتابخوانى 

نماز وعبادت امام رضا(ع)

صفحه 10

ثبت نام نامزدهاى مجلس نهم از امروز
■ پيش بينى حضور چهره هاى جديد در رقابت هاى استان همدان

 انتظار مردم، ورود افراد شايسته به عرصه رقابت ها 
 كارآمدى مجلس با انتخاب نمايندگان كارآمد

مديريت لغزان
 در امور ايثارگران

  رئيس اخير بنياد شهيد يك سال نشده، رفت
همدان پيام: توديع خاموش، معارفه پنهان  افتتاح خاموش 
ــته  ــال گذش همه و همه اصطالحاتي بود كه در مدت يك س
ــهيد و امور  ــه بنياد ش ــي كه بر مجموع ــوص حوادث در خص

ــتيم و  ــتان حاكم بود نوش ايثارگران اس
ــان از  ــرداري پنه ــه بهره ب ــت آخر ب دس
ــي  ــع فرهنگي ورزش ــن مجتم بزرگ تري
ــى غرب كشور كه مديران سابق  توانبخش
مدت ها براي بهره برداري آن تالش كرده 
ــيديم. هر چند روز بهره برداري  بودند رس

ــدند اما  ــاق افتاد، خبرنگاران دعوت نش ــته اتف كه هفته گذش
ــام تالش كرد كه حداقل براي اداي دين به خانواده  همدان پي
ــتان بهره برداري از فاز يك اين  ــهدا و جامعه ايثارگري اس ش

پروژه را پيشاپيش نويد دهد.

ــد صندلي هاي  ــا روز بع ــته ها كافي بود ت ــن نوش ــا اي گوي
ــه "بهره بردارى  ــر روى آن جمل ــده و بنرهايي كه ب چيده ش
ــم در خفا و  ــد باز ه ــده بودن ــب ش ــى(موقت)!؟" نص آزمايش
ــه  ــوند و جلس ــي جمع آوري ش خاموش
ــع و معارفه رئيس  ــه و نيز تودي افتتاحي
ــه زمزمه تغيير او  ــه اين بنياد ك 11 ماه
ــود به روز  ــده ب ــنيده ش پيش از اين ش
ــود. روزي كه قرعه به  ديگري موكول ش
نام «پنج شنبه» افتاد تا محسن انصاري 
ــهيد كشور بدون دعوت از رسانه ها  قائم مقام سازمان بنياد ش
ــا با دعوت از خبرگزاري دولتي ايرنا، حامِل حكم توديع  و تنه
ــد كه دقيقاً يك سال پيش  و معارفه خاموش مدير بنياى باش

براى مدير سابق آن به همدان آمده بود.

■■  سايه سياست سايه سياست 
بر سر خدمت به خاندان شهدابر سر خدمت به خاندان شهدا

■■  بنياد شهيد حياط خلوت بنياد شهيد حياط خلوت 
بازى  هاى سياسى شده استبازى  هاى سياسى شده است

در كارگروه اشتغال استان در كبودراهنگ مطرح شد:

ايجاد اشتغال پايدار 
مسئوليت جديد فرمانداران

همدان پيام: شهرستان كبودراهنگ روزهاى چهارشنبه و پنجشنبه 
ــتان  ــدان و هيأت همراه بود كه اين شهرس ــتاندار هم ميزبان اس
چهارمين شهر دور سوم سفر استاندار محسوب مى شد كه در اين 

دو روز برنامه ها با كيفيت مطلوبي انجام شد. بعد از گذشت يك روز 
پركار با برگزاري جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان همدان و 

بررسي مصوبات دور سوم سفر رياست جمهوري آغاز شد.

چهاردهمين جشنواره 
موسيقى سنتى استان زمينه 
بروز استعدادهاى مختلف 
ــدان و  ــتان هم ــيقى در اس ــگاه موس جاي
ــائلى است كه همواره  پرداخت به آن از مس
با چالش هاى مختلفى مواجه بوده و هست.

پيشكسوت عرصه چاپ 
درگذشت

ــوان  ــه عن ــو ب ــن حاجيل ــوم حس مرح
ــوت عرصه چاپ در استان همدان و  پيشكس
يكي از عرصه هاي برجسته فرهنگي صبح روز 

چهارشنبه 30 آذرماه دار فاني را وداع گفت.
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شماره 1399

پيام 
 The Message Of                 مادستان    تاريخ ،  تمدن و فرهنگ 

 Madestan's 
                   History & Civilization & Culture

مشكالت چند روزه بازار دامن همدان پيام را هم گرفت!

khabar@hamedanpayam.com
اخبار

يادداشت

يادداشت

شنيده ها
 shenide@hamedanpayam.com

ــه پنهان   ــع خاموش، معارف ــام: تودي همدان پي
ــه اصطالحاتي بود كه  ــوش همه و هم افتتاح خام
ــته در خصوص حوادثي  ــال گذش در مدت يك س
ــهيد و امور ايثارگران استان  كه بر مجموعه بنياد ش
ــه بهره برداري  ــت آخر ب ــتيم و دس حاكم بود نوش
ــي  ــن مجتمع فرهنگي ورزش ــان از بزرگ تري پنه
ــور كه مديران سابق مدت ها  ــى غرب كش توانبخش
براي بهره برداري آن تالش كرده بودند رسيديم. هر 
ــته اتفاق افتاد،  چند روز بهره برداري كه هفته گذش
خبرنگاران دعوت نشدند اما همدان پيام تالش كرد 
كه حداقل براي اداي دين به خانواده شهدا و جامعه 
ايثارگري استان بهره برداري از فاز يك اين پروژه را 

پيشاپيش نويد دهد.
ــا روز بعد  ــود ت ــي ب ــته ها كاف ــن نوش ــا اي گوي
ــده و بنرهايي كه بر روى آن  صندلي هاي چيده ش
جمله "بهره بردارى آزمايشى(موقت)!؟" نصب شده 
ــي جمع آوري شوند  بودند باز هم در خفا و خاموش
ــه افتتاحيه و نيز توديع و معارفه رئيس 11  و جلس
ــر او پيش از اين  ــه زمزمه تغيي ــه اين بنياد ك ماه
ــنيده شده بود به روز ديگري موكول شود. روزي  ش
كه قرعه به نام «پنج شنبه» افتاد تا محسن انصاري 
ــور بدون دعوت از  قائم مقام سازمان بنياد شهيد كش
ــزاري دولتي ايرنا،  ــانه ها و تنها با دعوت از خبرگ رس
حامِل حكم توديع و معارفه خاموش مدير بنياى باشد 
ــابق آن به  ــال پيش براى مدير س كه دقيقاً يك س

همدان آمده بود.
در اين جلسه قائم مقام سازمان بنياد شهيد كشور 
گفت: در نظام ما و نظام الهي مسئوليت و پست يك 
مرحله از امتحان الهي و ذخيره اي براي آخرت است؛ 
هر كس كه در پست مديريتي قرار مي گيرد بايد هدفي 

جز تقرب الهى و خدمت به مردم نداشته باشد.
ــن انصاري بيان داشت:  پست مديريت در  محس
ــت هاي مديريتي  ــهيد افضل پس مجموعه بنياد ش
ــت. به فرموده رهبر معظم انقالب، «بنياد شهيد  اس
و امور ايثارگران دستگاه عصمت و طهارت است كه 
جايگاه رفيعى به ايثارگران مي بخشد» اين دستگاه، 

دستگاه بهترين ها و افضل هاست.
وى بدون اشاره به علت بركنارى حسينى با بيان 
اينكه مدير سابق (جعفر حسيني) در اين سمت در 
ــير خدمت به جامعه هدف، گام برداشت، افزود:  مس
از روز اول كه به وي پيشنهاد مديريت را داديم، وى، 
رستمي نسب را معرفي كرد اما در آن زمان حسيني 

به داليلي انتخاب شد.
ــهدا  ــاري وظيفه اصلي بنياد را اتصال راه ش انص
ــود كه  ــت و گفت: بايد تالش ش ــه آيندگان دانس ب
ــه  اين جهاِد فرهنگي رخ دهد؛ نبايد بگذاريم حماس
ــال دفاع مقدس به افسانه  ايثارگران انقالب و 8 س
تبديل شود. آيندگان ما به ارزش هاي ديني، واليي 

و معنوي شهدا و ايثارگران نياز دارند.
ــهادت را  ــج فرهنگ ايثار و ش ــه تروي وي نتيج
انقالب هاي برگرفته از قيام امام خميني(ره) دانست 
ــزل در بنيان  ــن فرهنگ تزل ــت: با اي و اظهار داش
ــرائيل به وجود آمده و بيداري اسالمي همچون  اس
ــم،  ــي رود. وى در اين مراس ــه جلو م ــي رو ب توفان
ــمت قائم مقامى  ــينى را به طور شفاهى به س حس
ــا تاكنون چنين  ــوب كرد؛ هر چند گوي بنياد منص

پستى در بنياد شهيد وجود نداشته است.
ــتاندار همدان نيز با  ــي امنيتي اس معاون سياس
اشاره به اينكه در اهميت حوزه ايثارگران و خدمت 
ــه آنان همين بس كه با اين خدمات به مؤلفه هاي  ب
ــيم، گفت:  ــت و امنيت مي رس ــي چون مراقب مهم
ــه امنيت ملي  ــيب در اين حوزه ب كوچك ترين آس
ــريح آرمان هاي  ــيب خواهد زد؛ چرا كه در تش آس
ــهدا بايد گفت تكريم ايثارگران در حفظ امنيت  ش
ملي در تراز بااليي قرار دارد. لذا اين حوزه را با تمام 

اثرگذاري بايد مديريت كرد.
ــفر  علي اكبر فاميل كريمي مهم ترين مصوبات س
ــتان ها در ديدار با ايثارگران را  استانداري به شهرس
ــاظ قدرت مادي بلكه  ــاي جايگاه آنان نه از لح ارتق
امنيت دانست و گفت: براي برآوردن اين خواسته ها 
ــد كه  ــيار باال باش ــراز مديريت اداره كل بس بايد ت
ــيدن به  ــران، حداكثر ما را در رس ــري مدي بكارگي

اهداف ياري خواهد كرد.
ــت  ــه اينكه از زمان تصدي پس ــاره ب وي با اش
ــات متعددي در  ــط مدير سابق جلس مديريت توس
خصوص اعتبارات مباحث فرهنگي و... برگزار شده، 
ــر امور بود  ــورت نهفته پيگي ــيني به ص گفت: حس
ــي آنها را مطرح نمي كرد. نجابت، حيا و توجه به  ول

مصلحت هاي استان از ويژگي هاي اين مدير است.
ــهيد چه  ــي توجه به حوزه بنياد ش فاميل كريم
ــط مديران سابق  ــته توس هم اكنون و چه در گذش
ــمند خواند و افزود: رسانه ها به اين  ــيار ارزش را بس
ــتان  فضا كمك كنند و اجازه ندهند اين فضا در اس
ملتهب شود و حرمت ها بشكند؛ چرا كه شأن جامعه 

ايثارگري استان بيش از اين است.
ــتاندار همدان، همدان  معاون سياسي امنيتي اس

ــار از منابع گرانقدر دانست و گفت: در استان  را سرش
منابعي وجود دارد كه به آن توجه نشده است. به عنوان 
مثال نيروي انساني بسيار ارزشمندي در استان داريم 
كه باعث افتخار هستند و اجازه نمي دهيم هيچ آسيبي 
ــي وارد شود. مجموعه نيروهاي  به اين نيروهاي ارزش

بنياد شهيد نيز از اين قاعده مستثنى نيستند.
ــهيد و امور  ــاد ش ــابق بني ــر س ــه مدي در ادام
ــود پرداخت  ــتان به بيان عملكرد خ ــران اس ايثارگ
ــتاني و  ــض اختيار به مديران شهرس و گفت: تفوي
ــارات ويژه به آنها، نگاه واحد به مجموعه  دادن اعتب
بنيادهاي شهرستان ها، تمركززدايي و بسط عدالت 
در بين جامعه ايثارگري از جمله اقداماتي بود كه با 

تالش كاركنان تقويت شد. 
ــاختمان بنياد شهيد  ــت س خرابه اي هم در پش

ــي آن را به  ــدام عمران ــت كه با يك اق ــود داش وج
پاركينگ ويژه ايثارگران و همكاران تبديل نموديم.

ــورى اين  ــگاه مديران كش ــا بيان اينكه ن وي ب
ــرداري مورد  ــدون پروانه بهره ب ــه مجتمع ب ــود ك ب
ــر اخذ پروانه  ــرد، افزود: پيگي ــرداري قرار گي بهره ب

شديم تا بهره برداري قانوني انجام شود.
ــن تقدير از حضور  ــركل جديد بنياد نيز ضم مدي
همكاران دفتر نماينده مردم همدان در مجلس شوراى 
ــهيد نهادي  ــه گفت: بنياد ش ــالمى در اين جلس اس
ــت نه خدماتي؛ لذا هدف ترويج فرهنگ  فرهنگي اس

ايثار و شهادت است.
ــراي خدمت به اين  ــب افزود: ب احمد رستمي نس
جامعه ذره اي از مقررات عدول نخواهم كرد و در راهي 
قدم خواهم گذاشت كه عدالت حرف اول را در آن بزند.

مديريت لغزان در امور ايثارگران
■  رئيس اخير بنياد شهيد يك سال نشده، رفت

سايه سياست بر سر خدمت به خاندان شهدا
فاطمه حبيبى

ــنبه اول دى ماه سال 90، آخرين روز هفته گذشته و آغاز ماه  همدان پيام: پنج ش
جارى بود كه از رفتن رئيسى ديگر از بنياد شهيد استان حكايت داشت تا با تغييرات 
ــتان همدان و آغاز موجى ديگر از تغييرات  ــال اخير بنياد شهيد اس ناگهانى يك  س
مديريتى در فضاى حاكم بر انتخابات مجلس نهم، استان همدان و فضاى مديريتى 

آن تجربه غافلگيركننده و غيرمنتظره اى را شاهد باشد. 
ــهور به " توديع خاموش" در بنياد شهيد  ــت يك سال از توديع مش بعد از گذش
استان همدان و رفتن غير منتظره خجسته، رئيسى كه 5 سال در بنياد شهيد استان 
بود و معرفى سرپرست در اين اداره كل، امروز بعد از يك سال دوباره در آستانه همان 
ــازمان متزلزل شد و در توديعى ديگر كه رنگ و بوى سياسى  زمان، مديريت اين س
ــينى كه در زمان مديريت خجسته معاونت اين  ــيدجعفر حس به خود گرفته بود، س
سازمان را بر عهده داشت و با "توديع خاموش" وى به عنوان سرپرست بنياد شهيد 
استان همدان معارفه شد، تنها زمانى كه چندماهى است حكم رياست وى بر بنياد 
شهيد استان زده شده بود، پنج شنبه اول دى ماه بنا به داليل پشت پرده اى كه يك 
ــالى است در اين اداره كل اتفاق مى افتد و مديرى مى آيد و مديرى مى رود و ... از  س
اين سمت كنار رفت تا باز هم بنياد شهيد استان شاهد تغيير مديريتى در يك سال 
اخير باشد. حسينى كه بعد از يك سال سرپرستى بنياد شهيد استان همدان، تنها 3 
ماه با حكم رياست بر صندلى اين اداره كل تكيه زده بود، هفته گذشته ميز كارى اش 
ــتان تغيير داد تا بعد از اينكه خودش  ــهيد اس را از مدير كلى به قائم مقامى بنياد ش
ــوت معاونتى جانشين رئيس اش شده بود، اين بار معاون خودش جايگزينش  در كس
ــت بنياد  ــين از همان ابتدا با حكم مديركلى به اتاق رياس ــود. البته اين بار جانش ش

شهيد استان رفت.
ــهيد استان همدان و گره كور ايجاد شده در اين  بى ثباتى ميز مديريتى بنياد ش
پست در يك سال اخير نيازمند واكاوى است. سايه حاشيه و سياست بر حوزه بنياد 

شهيد استان همدان سنگينى مى كند.
 حوزه اى كه كارش جز خدمت به ايثارگران و بازماندگان ايثار و شهادت نيست، 

امروز در مديريت خود دچار تزلزل شده و با نوعى بداخالقى مواجه شده است. 
بداخالقى كه دى ماه سال گذشته با توديع مدير قبلى رنگ گرفت، بعد از آن در مراسم  
و افتتاحيه هاى اين حوزه رنگين تر شد، اين در حاليست كه جوهره و خميرمايه فعاليت ها 
و خدمات بنياد شهيد و امور ايثارگران خدمت بى منت به جامعه ايثارگرى، حفظ و ترويج 
فرهنگ ايثارگرى و ارج نهادن به خدمات آنهايى است كه 8 سال براى اعتالى اين مملكت 
جنگيدند و امروز، يا در جمع ما نيستند و يا اينكه با مجروحيتى پايان ناپذير و آثار فراوان 

روحى و جسمى بر خود و خانواده هايشان در كنار ما زندگى مى كنند.
 خدمت براى اين حوزه همتى مضاعف و خدمتى بى ادعا مى طلبد. تنها ادعاى حفظ 
بازمانده ها و يادى از خاطره شهدا يا بعضا حمايت مالى از خانواده هاى اين اقشار نمى تواند 
دليلى بر اداى دين به حوزه ايثار و شهادت باشد؛ چراكه بهره گيرى از اخالق و سياست 
ــالم براى حفظ مملكت و داشته هاى دينى بايد  ــانى هاى شهداى اس ايثارگران و جانفش

سرلوحه خدمت در اين مملكت باشد.
ــتان با تغييرات غير منتظره به گونه اى به   اما امروز خدمت به جامعه ايثارگرى اس
حاشيه رفته و سياست بر اداره بنياد شهيد استان همدان سايه انداخته و مباحث كالن 
ــيه كشيده شده است. كه مى توان فقدان يك مدير كارآمد پس از 5  اين حوزه  به حاش

سال تالش جانانه را حس كرد.
 اما واقعيت كار مديريتى يك سال اخير بنياد شهيد استان به صداى دهلى شبيه 
ــت! چراكه  ــت كه از آن هيچ صدايى نمى آيد تا بگوييم صدايش از دور خوش اس اس
تغييرات غير منتظره اين اداره كل در توديع و معارفه مديرانش نشان از بى ثباتى در 
حوزه تصميم گيرى  است. تغيير مديران همراه است با تغيير تصميم گيرى ها و اعمال 
نظرهاى متفاوتى كه عالوه بر حوزه مديريتى داخل، تصميماتى خارج از مجموعه و 

برخى الين هاى ديگر بر مديريت اين حوزه اعمال مى شود.
ــت بر فرهنگ ايثار و شهادت استان ما نيز غلبه كرده و حوزه هاى  اما گويا سياس
ــت قرار گرفته اند؛ به نوعى كه  ــتان، از ناحيه مديريتى در حاشيه سياس فرهنگى اس

اخالق فرهنگى در استان بوى سياست زدگى مى دهد. 
ــتان همدان براى  ــاد اسالمى اس ــتعفاى اخير تركمن مديركل فرهنگ و ارش اس
ــن بار كه البته گويا به گفته خودش اين بار براى حضور در عرصه انتخابات  چهارمي
استعفا مى دهد نشان از بى ثباتى در حوزه فرهنگ استان و مديريت اين نهاد بزرگ در 
استانى است كه نام پايتختى تاريخ و تمدن ايران زمين را با خود به يدك مى كشد.

ــى ديگر تزلزل  ــتان حوزه  فرهنگ ــهيد و امور ايثارگران اس ــن بار در بنياد ش  اي
ــود و قائم مقام رئيس بنياد شهيد كشور در فاصله 3 ماه براى  مديريتى ايجاد مى ش
ــتان به همدان سفر مى كند كه البته هر بار  ــهيد اس توديع و معارفه مديران بنياد ش
در سكوت خبرى اين اقدام انجام مى شود و مديريت جامعه ايثارگرى ما حتى بدون 

حضور ايثارگران دوباره تغيير مى كند. 
ــى چرايى تغيير مديريتى اين حوزه اين بار به افتتاح مجتمع فرهنگى   البته بررس
ورزشى ايثارگران باز مى گردد كه گويا افتتاح نكردن آن به بهانه نداشتن پروانه بهره بردارى 
باعث وارد آوردن فشارهاى مختلفى بر مديريت بنياد شهيد استان شده و در نهايت باعث 

كنار رفتن وى شده است هر چند كه اين تاخير يك ساله افتتاح را توجيح نمى كند.
ــكوت خبرى 23 آذرماه امسال به بهره بردارى رسيد كه   البته اين مجتمع در س
صندلى هاى چيده شده براى بهره بردارى از اين مجتمع بدون حضور مدعوين به ويژه 
خانواده شهدا، ايثارگران و جانبازان خالى ماند تا در يك خاموشى باور نكردنى البته 
به گفته مدير سابق بنياد شهيد اين مجتمع با حضور تعدادى از نمايندگان ايثارگران 

مورد بهره بردارى آزمايشى قرار گرفت.
ــوال بى جايى است كه از شخصيت هاى صاحب نفوذ استان بپرسيم  اما آيا اين س
كه اگر هدف آنها خدمت به مردم خصوصا جامعه ايثارگرى و تالش براى پيشرفت و 
توسعه استان است، چرا شاهد اقداماتى غير اخالقى و بى ثباتى در مديريت ها هستيم 

كه متاسفانه مصالح و منافع استان در آن ناديده گرفته مى شود؟
ــزل و نصب ها در حوزه مديريتى بنياد  ــيه ع خالصه آنكه قصد پرداختن به حاش
ــهيد استان نيست، بلكه سخن اصلى بر سر نفوذها، توانايى ها و فرصت هايى است  ش
كه به جاى همدلى و كوشش براى آبادانى و توسعه، صرف مقابله و حكم رانى سياست 
ــيه بر فرهنگ و داشته هاى استان مى شود كه حاصلى جز كند شدن توسعه  و حاش
استان ندارد. به هر حال بار ديگر با توديع و معارفه اى ديگر از نوع مشهور" خاموش" 
ــكان دارى بنياد شهيد استان به چالش كشيده شد و با تغيير مجدد در طول يك  س
سال بى ثباتى را در اين سازمان رقم زد تا ببينيم اين مدير در كدام بازى سياسى و 

تا چه زمانى مى تواند در اين پست باقى بماند!
ــت اين حوزه قرار بگيرد  ــد مد نظر جامعه ايثارگرى خصوصا مديري ــا آنچه باي ام
حفظ جايگاه ايثارگران و خانواده شهدا است؛ چراكه تكريم جامعه ايثارگرى و دورى 

جستن از هياهوى سياسى از اهداف بنياد شهيد است.

بنياد شهيد حياط خلوت بازى  هاى سياسى 
شده است

سمانه جهانگيرى عرش
ــدان پيام: باز هم توديع خاموش و معارفه پنهان در اداره كلى كه از آن به عنوان  هم
يك بنياد تاثير گذار در امنيت اجتماعى ياد مى كنند، اتفاق افتاد تا با اين اتفاق گريزى 

كوتاه به رخدادهاى يك سال گذشته اين اداره كل داشته باشيم.
از زمانى كه زمزمه هاى پايان كار مجلس هشتم شنيده  شد تا نامزد هاى انتخاباتى، 
ــايعه كانديدا شدن مديركل سابق  ــازند، ش خود را براى اين رقابت تنگاتنگ آماده س
بنياد شهيد و امور ايثارگران استان براى نمايندگى مردم در دور نهم مجلس شوراى 
ــد چنانچه گوش رقبا را بد  ــالمى؛ زنگ خطرى براى رقباى انتخاباتى اين دور ش اس

جور مى آزرد.
بايد براى كنار زدن اين رقيب سرسخت كه در طول مدت خدمت اثرات مثبت و قابل 

توجهى از خود بر جاى گذاشته بود چاره اى انديشيده مى شد تا بيش از اين، ميدان براى 
تصدى كرسى مجلس نهم تنگ نشود.

ــوذان او از ميدان رقابت خارج  ــوذ برخى از ذى نف ــه چيز مهيا بود تا با قدرت نف هم
ــود و آوازه  اش از اذهان دور گردد. اگر در مدت باقى مانده تا زمان استعفاى قانونى باز  ش
ــت باقى مى ماند و تالش هاى چند ساله خود را كه قرار بود با افتتاح  ــر اين پس هم بر س
بزرگترين مجتمع فرهنگى ورزشى به ثمر برساند، رسانه اى مى نمود جايگاه رفيعى براى 
خود كسب مى كرد كه در انتخاب او براى مجلس نهم بى تاثير نبود.  روز كنار زدن رقيب 
ــال و يك ماه پيش بود كه  ــيد. حدود يك س ــياه جلوه دادن پرونده نامبرده فرا رس و س
تماس گرفتند و به خجسته كه در مراسم نماز جمعه حضور داشت، گفتند بايد در اداره 
كل حاضر شوى. خودش هم نمى دانست چه پيش آمده است خود را به محل رساند در 
سكوت و بدون هياهوى خبرى كارنامه 5 ساله اش را دستش دادند و در همان حال سيد 
جعفر حسينى را به سمت سرپرست اداره كل برگزيدند. در اين مدت تالش زيادى كرد تا 
ال اقل به وعده اى كه به جامعه هدف مبنى بر بهره بردارى از مجتمع فرهنگى ورزشى ايثار 

داده بود جامه عمل بپوشاند، تالش ها بى هدف بود چرا كه او ديگر مدير كل بنياد نبود.
ــتان كه حداقل نام او را به عنوان يك مدير در ذهن داشتند در  اما جامعه ايثارگر اس
مراسمى باشكوه و خودجوش از خجسته تقدير كردند كه آيت ا... محمدى نماينده ولى 
فقيه و سردار همدانى رئيس مجمع ايثارگران كشور اين نوع توديع و معارفه كه از آن به 
عنوان "توديع و معارفه خاموش " نام گرفت را باعث تاسف و توهين به جامعه ايثارگرى 
دانستند. براى تعيين تكليف مديريت اين نهاد مقدس، حدود يك سال پيش در همين 
ــهيد از جانب معاون رئيس  ــازمان بنياد ش ــردار انصارى قائم مقام رئيس س ايام پيش س
جمهور و رئيس سازمان بنياد شهيد كشور در يك مراسم غير رسمى با حضور تنى چند 
ــهادت معاون سياسى و نيروى انسانى بدون  از خانواده ايثارگران، مديران حوزه ايثار و ش
حضور رسانه ها خجسته را توديع و سيد جعفر حسينى را به عنوان سرپرست بنياد شهيد 

و امور ايثارگران استان معرفى كرد تا پايان بخش يك بازى سياسى و جنجالى باشد.
البته اين سياسى بازى ها به اين پنهان كارى ها ختم نشد بلكه هفته پيش كه قرار بود 
ــى ايثارگران به بهره بردارى برسد زمزمه توديع مدير كل جديد  مجموعه فرهنگى ورزش

بنياد نيز پس از سه ماه حكم مديريت شنيده شد.
ــم بهره بردارى از اين مجتمع كه گويا برخى ها مخالف آن بودند بدون برگزارى  مراس
مراسمى رسمى تنها با دعوت از چند تن از خانواده ايثارگران مورد بهره بردارى آزمايشى! 

قرار گرفت تا به سياسى كارى هاى افراد ذى نفوذ صحه بگذارد.
شنيده  مى شد برخى افراد ذى نفوذ از ترس اينكه نكند در اين لحظه حساس نزديكى 
ــود با بهره بردارى  ــانه اى ش به انتخابات با بهره بردارى از اين مجتمع نام برخى افراد رس
ــر مركزى؛ نمايدگان جامعه  ــار هاى دفت ــم مخالف بودند كه البته با فش و برگزارى مراس

ايثارگرى مجتمع در سكوت خبرى مورد بهره بردارى قرار گرفت.
ــنبه  ــت، ول كن بنياد نبود چرا كه با اين بهره بردارى بى موقع روز پنجش گويا سياس
هفته گذشته پرونده مدير جديد بنياد هم به دستش داده شد و باز در مراسمى خاموش 
بدون حضور اصحاب رسانه پست مدير كلى اين اداره كل به احمد رستمى نصب سپرده 
شد تا منتظر باشيم و ببينيم چندى ديگر ميز رياست از آِن چه كسى خواهد شد و كدام 

جريان بنياد را به محلى براى بازى سياسى! تبديل خواهد كرد.  

باز هم آيين توديع و معارفه 
مديران سابق و جديد بنياد 
شهيد از نوع خاموش آن

همدان پيام: بي خبري در بنياد شهيد و امور 
ايثارگران استان همدان به خودي خود به يك 
خبر تاپ تبديل شده و سوژه اصلي مطبوعات 

محلي را تشكيل مي دهد.
ــاد پرمخاطب و  ــن نه ــا در اي ــه خبره البت
ــت چرا  ــخص نيس ــت اما مش پرتالش زياد اس
ــت اندركاران بنياد به ويژه در  ــئوالن و دس مس
يك سال اخير اصرار دارند به رسانه هاي محلي 
بقبوالنند هيچ خبري نيست و آب از آب تكان 

نخورده است.
پنج شنبه (اول دي ماه سال 1390) مراسم 
ــابق و جديد بنياد  ــع و معارفه مديران س تودي
ــدان در  ــتان هم ــور ايثارگران اس ــهيد و ام ش
ــكوتي مطلق برگزار شد. اين دومين مراسم  س
ــت و به اين  ــال جاري اس ــوع خود در س در ن
دليل كه خبرنگاران را به اين گونه مراسم راهي 
ــد، چرا مديري  ــت، بر ما هم مشخص نش نيس
ــتي اش و  ــد ماه اول از سرپرس كه حدود چن
ــپس از مديريتش در اين نهاد نمي گذرد،  س
ــود را به  ــي، جاي خ ــچ اعالم قبل ــدون هي ب
معاون خويش مي دهد و خود مي رود تا امور 
ــي و رئيس كنوني بنياد  معاونتي، معاون قبل
ــهيد و امور ايثارگران استان را ادامه دهد.  ش
هنوز يك سال نشده است كه امير خجسته، 
ــهيد و امور ايثارگران  ــبق بنياد ش رئيس اس
ــادابي و  ــتان همدان در اوج فعاليت و ش اس
ــت  ــالم قبلي و در آييني آرام و پش بدون اع
ــته، ميزش را به معاون خود سپرد.  درهاي بس
ــنبه هم معاون سابق آقاي خجسته  روز پنج ش
جايش را به معاون خود داد؛ يعني اينكه در اين 
چند ماه رئيس مي رود و معاون اول، اداره امور 
را به دست مي گيرد مجدداً رئيس تازه مي رود 

و معاون او مي آيد.
ــا ءا.. خير است و از اين  هر چه هست ان ش
تغيير و تحوالت پي در پي و خاموش، خانواده 
شريف ايثارگران منتفع و چرخ يكي از نهادهاي 
ــالميمان در  ــمند و ارزش مدار جامعه اس ارزش

حركت و استمرار و خدمت شده و باشد.
ــهيد  ــت كه تفاوت بنياد ش ــوال اينجاس س
ــاير سازمان ها و  ــتان با س و امور ايثارگران اس
ــالمي  ــته از بطن انقالب اس ــاي برخاس نهاده
ــت و  ــق روال و عرف سياس ــه طب ــت ك چيس
ــم توديع و معارفه  مديريت و اجرا، ناگزير مراس
ــانه هم  ــود و اهل رس هم همه جا برگزار مي ش
ــاني  ــه خود را انجام مي دهد و اطالع رس وظيف
مي كند، وليكن در اين ديار و اين عرصه آسمان 

رنگ ديگري است و هزاران حرف مگو!!!
ــريف و قدرشناس  به منظور اطالع مردم ش
ــم  ــدان، خبرنگاران را كه به مراس ــتان هم اس
توديع و معارفه روز اول دي ماه در بنياد شهيد 
ــتان همدان راه ندادند، اما  و امور ايثارگران اس
ــن روز و  در آيين ويژه اي  ــم در اي اطالع يافتي
ــاله سيداحمد حسيني مدير  از زحمات يك س
ــهيد قدرداني به عمل آمده و  ــابق بنياد ش س
ــر جديد بنياد  ــوان مدي ــتمي به عن احمد رس
معرفي شد. در اين آيين ويژه جمعي از مديران 
ــهدا و  ــازمان ها و ادارات و خانوده معظم ش س

ايثارگران نيز حضور داشتند.
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تحليل خبر
ــد كه وقتي براي تهيه پيش خبر بهره برداري از پروژه مجتمع فرهنگي ورزشى «ارم» شب 22 آذرماه به مجتمع مراجعه  ــأ اين خبر از زمانى آغاز ش ــر منش س
كرديم كه با بنرهاي نصب شده اين مراسم مواجه شديم اما سكوت حاكم بر مجتمع خبر ديگري را هشدار مي داد. از يك منبع آگاه شنيده بوديم كه قرار است مديركل 

توديع و معارفه شود حتي كارمندان مجموعه هم از اين خبر اظهار بي اطالعي مي كردند.
ــت  ــئوالن، پروژه مورد بهره برداري پنهان قرار گرفت و همين بود كه كارنامه 3 ماهه مدير جديد به دس باالخره فرداي آن روز بدون حضور خبرنگاران و مس

خودش بسته شد.
ــهيد حداقل 3 مدير را به خود ببيند، چنان گرم جنجال هاي حاشيه اي،  ــته باعث شده بود بنياد ش ــال گذش ــي كه در مدت يك س ــت پرده اين بازي سياس پش
محافظه كاري و پنهان كاري بود كه اغلب رسانه ها مجبور بودند آهسته و پيوسته بنويسند اما نوشتن در خصوص بهره برداري خاموش پروژه فرهنگي ورزشي «ارم» همانا 

و توديع خاموش و معارفه پنهان مدير جديد بنياد شهيد براي بار سوم همانا.
منابع آگاه خبر روز توديع را گزارش دادند دعوتنامه اي كه هر بار براي چنين جلسات حساسي ارسال مي شد در كار نبود. قرار بود جلسه در سالن اجتماعات 
اداره كل بنياد شهيد استان برگزار شود. خود را به اداره رساندم اما اجازه ورود خبرنگاران همچون هميشه صادر نشده بود. مگر در اتاق جلسات بنياد شهيد قرار 

است چه خبر مهمي اتفاق افتد كه جامعه ايثارگري استان بايد از آن بي خبر باشند.
از معاون سياسي استاندار كه در معارفه خاموش مدير سابق بنياد گفته بود «بنده بي اطالع هستم؛ وگرنه حضور خبرنگار مانعي ندارد» دعوت نشدن خبرنگاران 
ــري تكان داد و وارد سالن شد كه 10 دقيقه بعد خبر دادند من هم وارد جلسه شوم.  ــدم و گاليه كردم كه وى بدون حرف س ــئول يادآور ش را به همين مقام مس

فقط من و خبرنگار ايرنا در جلسه حضور داشتيم. معاون سياسي از برگزاري اين جلسه به اين شكل به روابط عمومي خرده گرفت.
صحبت هاي قائم مقام سازمان بنياد شهيد كشور حول محور مديريت، خدمت بي منت بود اما زماني كه مدير سابق (حسيني) از عملكرد مديريت پيشين انتقاد كرد تا 
عملكرد خود را توضيح دهد انصارى نيز گزارش او را تأييد كرد. تا بدين ترتيب تمام عملكرد مدير اسبق (خجسته) زير يك عالمت سؤال بزرگ برود كه چه شده كه قائم 
مقام سازمان بنياد شهيد كشور در جلسه توديع خاموش خجسته از توانمندى ها و شجاعت وى مى گفت امروز در كمتر از يكسال چرخشى 180 درجه دارد تا شايد باز 

هم يادآور بازى هاى سياسى پشت پرده اى باشد كه براى خبرنگاران و مردم عادى شده است.
 به راستي اگر عملكرد مدير سابق در مدت 5 سال گذشته چنين بوده است چرا وي را پيش از اين كنار نگذاشته بودند آيا اين همه آمار و ارقام و موفقيت 

كشوري به ويژه در حوزه گلزار شهدا دروغ بود؟!
چرا هم اينك كه وي در جلسه حضور نداشت بايد اين مباحث و اين انتقادات مطرح مي شد در حالي كه در معارفه پيشين، انصاري و معاون سياسي از وي 
كه در جلسه حاضر بود به دليل مديريت ارزشي و شايسته اش تقدير كرده و تنها دليل رفتن خجسته را اتمام دوره مديريت و تحول در ادارات بنياد شهيد كشور! 

مطرح نموده بودند.
معاون سياسي از نيروي انساني به عنوان منابع مفيد استان ياد كرد و گفت: تالش استانداري حفظ اين منابع ارزشمند است؛ در حالي كه بارها شاهد بوديم 
مديران ارزشي استان به راحتي توديع مى شوند و در استان هاي ديگر با بهترين فرصت ها بهترين موفقيت ها را كسب مي كنند. اين است كه بايد گفت در استان ما 
قدر مديران توانمند آنچنان كه شايسته است دانسته نمي شود. در اثبات اين ادعا همين بس كه نماينده ولي فقيه در استان نيز از اين نوع توديع و معارفه پنهان اظهار 

نارضايتي كرده بود. 
البته پيگير پاسخ اين سوال هم بوديم كه حسينى در گفتگوى تلفنى اظهار داشت «فشارهاى سياسى زيادى از سوى مركز مبنى بر بهره بردارى از پروژه بر 
ــت آخر پروانه بهره بردارى را گرفتم. كه هم اينك به دليل رعايت نكردن قانون و تعلل  ــتن پروانه بهره بردارى نمى پذيرفتم دس من وارد بود كه من به دليل نداش

در بهره بردارى توديع شدم.»
باز هم جاى سوال باقى بود كه چرا خبرنگاران به جلسه توديع و معارفه دعوت نشدند؟ البته در جلسه معارفه مدير سابق، نماينده مردم همدان در مجلس با 
اين ادعا كه چون حسينى حدود 7 ماه سرپرست بود ديگر نيازى به معارفه و جلسه رسمى نداشت لذا جلسه رسمى برگزار نشد خبرنگاران را قانع كرد. اما اين 

بار چه بهانه اى براى برگزار نشدن جلسه داشتند؟
ديگر اينكه چرا در غياب مديران عملكرد آنان زير سؤال مى رود ولى در حضور آنان به به و چه چه گفتن ها فضاى سالن را پر مى كند؟ از جمله سواالتى هستند 
كه مديران حاضر، وقت پاسخگويي به آن ها را نداشتند و ما منتظر مي مانيم كه پيك حامل حكم توديع و معارفه مدير بعدى بنياد شهيد و امور ايثارگران استان 

بار ديگر با سفر به استان همدان اين سؤاالت را در فرصتي مناسب با حضور اصحاب خبر در فضايي رسانه اي پاسخ دهد.

ــابق همدان به  ــهردار س 1. على قلى زاده ش
ــتان منصوب شده است.  ــهردار گلس سمت ش
ــگريان كه در همدان به همت  وى پيش از عس
گوشى بدستان استيضاح شد، به اين سمت در 

شهر گلستان منصوب شده است.
ــگ و  ــران كل فرهن ــتعفاى مدي ــا اس 2. ب
ــور توسط وزير موافقت  ارشاد چند استان كش
ــود اين استعفاها براى  شده است. گفته مى ش
ــد.  ــورى در انتخابات مجلس مى باش كانديدات
گفتنى است استعفانامه مدير كل ارشاد همدان 
ــتعفاى ديگر مديران قرار  نيز در ميان نامه اس

دارد كه احتماالً با آن موافقت شده است.
ــكه از بانك ها  ــد س ــى خري ــيوه دالل 3. ش
ــت. گويا برخى پرسنل يكى از  تغيير يافته اس
ــتان در روزهاى اول پيش فروش  بانك هاى اس
ــتفاده از كد ملى مشتريان اقدام به  سكه با اس
ــكه براى خود و فروش  ــد 100 تا 300 س خري

در بازار كرده اند.
گفتنى است اين شيوه فروش سكه به دليل 

بسيارى مشكالت متوقف شد.
ــوق  ــت حق ــوزش رعاي ــداران آم 4. فرمان
شهروندى مى بينند. گويا اين كارگاه آموزشى 
ــى از رعايت حقوق  ــش آگاه ــور افزاي به منظ
شهروندى در حيطه كارى آنان برگزار مى شود!

ــاد براى بانوان  ــدان مركز ترك اعتي 5. هم
ــاد در همدان  ــود زنان معت ندارد. گفته مى ش
ــراى گذراندن  ــرك مى نمايند ب ــه اقدام به ت ك
دوره هاى درمان به ساير استان ها بايد مراجعه 

نمايند.

همدان پيام: در پى تماس هاى برخى مخاطبان محترم 
ــكى) چاپ  ــئوال علت تك رنگ (مش روزنامه مبنى بر س
ــه اطالع  ــه همدان پيام ب ــى روزنام ــات ميان ــدن صفح ش
ــكالت اقتصادى  ــاند در پى مش ــان گرامى مى رس مخاطب
ــور در چند روز گذشته و نوسان  بوجود آمده در بازار كش
ــركت هاى  ــديد قيمت دالر و طال كه موجب امتنان ش ش
ــى از جمله  ــوالت مختلف چاپ ــروش محص ــى ف نمايندگ
ــده و با توجه به اينكه  ــور ش كاغذ روزنامه و زينك در كش
ــور  ــده همدان پيام از كش ــدارى ش ــه زينك خري محمول
ــيده لذا به  ــا تاخير به گمرك بندرعباس رس تايوان نيز ب
ــازى  ــاط و با هدف ذخيره س ــت جانب احتي ــور رعاي منظ
ــته و حدود يك هفته آينده  ــتثناً چند روز گذش زينك اس

ــكى)  ــكل تك رنگ (مش ــات اليى همدان پيام به ش صفح
ــريات متعدد غرب كشور و  ــد تا چاپ نش چاپ خواهد ش
بخصوص روزنامه وزين ايران براى استان هاى غرب كشور 

با مشكل مواجه نشود. 
ــه  ــئول روزنام ــر مديرمس ــفر اخي ــت س ــى اس گفتن
ــور چين و حضور در نمايشگاه صنعت  همدان پيام به كش
ــتا و به منظور  ــز در همين راس ــانگهاى چين ني چاپ ش
ــورامارات  ــارى همدان پيام از كش ــركاى تج جايگزينى ش
ــور برادر چين!  ــهر دبى) و تايوان به كش متحده عربى (ش
ــد بود تا با توجه به نزديكى ايام انتخابات و احتمال  خواه
تاثير تحريم هاى نابحق كشورهاى زياده خواه بر عليه ملت 

ــويم. ــكالت چاپ نش ايران دچار مش

پيشكسوت عرصه چاپ درگذشت
ــن حاجيلو به عنوان پيشكسوت عرصه چاپ در استان  همدان پيام: مرحوم حس
ــنبه 30 آذرماه دار  ــته فرهنگي صبح روز چهارش همدان و يكي از عرصه هاي برجس
فاني را وداع گفت. وي كه از يك خانواده اصيل همداني است با برادراني اهل فرهنگ 
ــد يافته بود و سال هايي اقدامي به تأمين چاپخانه ميهن در همدان نمود  و ادب رش
ــتان از حداقل امكانات فرهنگي برخوردار بود. مرحوم حاجيلو همچنين  كه اين اس
بنيانگذار اولين نشريه سياسي، اجتماعي در همدان با نام نداي ميهن بود كه امروز 
ــد. چاپخانه ميهن همدان كه ابتدا در پل پهلوانان داير بود، امروز با  به چاپ نمي رس
داشتن دستگاه افست و چاپ رول يكي از چند چاپخانه معتبر استان است. فرزندان 
ــه كار بوده و از خادمان عرصه  ــغول ب حاجيلو نيز همگي در حوزه صنعت چاپ مش

فرهنگ به شمار مي روند. 
ــليت عرض  ــود اين ضايعه را به خانواده وي تس ــه همدان پيام به نوبه خ روزنام

مي نمايد.
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اخبار اخبار كوتاه
ايران بايد صادركننده علم 

به دنيا باشد
ــاره به  ــع تقليد با اش ــى از مراج ــر: يك مه
ــاى علمى جوانان اظهار اميدوارى كرد  تالش ه
ــالمى بتواند صادركننده علم  كه جمهورى اس

به دنيا باشد.
ــيرازى به جايگاه  ــر مكارم ش آيت ا... ناص
ــالمى در گذشته اشاره  ــورهاى اس واالى كش
ــال مى كنيم علم از  ــت: امروز خي ــرد و گف ك
ــرق وارد مى شود و ما بايد مصرف  غرب به ش
ــيم در حالى كه در  كننده علوم غربى ها باش
ــرق به غرب رفته  ــته علم و دانش از ش گذش

است.
ــرد: جوانان و  ــد تأكيد ك ــن مرجع تقلي اي
ــر هم مسائل مهم  ــور ما پشت س ــاتيد كش اس
ــدوارم رتبه  ــف مى كنند و امي جديدى را كش
ــور ما ارتقا يابد و زمانى فرا رسد كه  علمى كش
وضعيت علمى گذشته تكرار شود تا ما بتوانيم 

صادركننده علم به دنيا باشيم.

فضاي انتخاباتي 
هنوز سرد است

ايسنا: يك نماينده پيشين مجلس شوراي 
ــرد بودن فضاي انتخاباتي در  ــالمي از س اس
ــور انتقاد كرد و گفت: انتخابات مجلس،  كش
ــت و موفقيت آن وابسته به  ــتراتژيك اس اس
مشاركت باالي مردم است و اگر مي خواهيم 
ــات صد در  ــك انتخاب ــويم بايد ي ــق ش موف
ــن هر جرياني كه  ــود؛ بنابراي صدي برگزار ش
ــرد مي كند بايد  ــور انتخابات مجلس را س تن

شناسايي شود.

پنج شنبه خونين در بغداد

ــاى محله هاى  ــار نهايى انفجاره فارس: آم
ــين بغداد به 65 كشته و دست كم  شىعه نش

197 زخمى رسيد.
 زياد طارق سخنگوى وزارت بهداشت عراق 
ــنبه محله هاى  ــى انفجارهاى پنج ش ــار نهاي آم
شىعه نشين شهر بغداد را 65 كشته و دست 

كم 197 زخمى اعالم كرد.
هنوز هيچ طرفى مسئوليت اين انفجارها را 
ــت، اما نايب رئيس ديوان  برعهده نگرفته اس
ــنبه  ــنت عراق  انفجارهاى پنج ش وقف اهل س
ــدت  ــيعيان عراق را به ش ــتار ش ــداد و كش بغ
ــالمى براى ايجاد  محكوم و آن را عملى غير اس

تفرقه در ميان مردم عراق دانست.

207 حوزه انتخابيه در كشور پيش بينى شده است
ــين رئيس ستاد انتخابات كشور گفت: 207 حوزه انتخابيه در سراسر كشور براى برگزارى نهمين  همدان پيام: جانش

دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى پيش بينى شده است.
ــى از داوطلبان نمايندگى مجلس نهم، از امروز آغاز مى شود،  ــنعلى نورى با بيان اينكه نام نويس به گزارش ايرنا، حس
ــت براى ثبت نام اقدام كنند. نورى همچنين از نامزدهاى احتمالى  افزود: انتظار مى رود اين داوطلبان در روزهاى نخس
مجلس نهم خواست به قوانين و مقررات تبليغاتى توجهى ويژه داشته باشند. مديركل دفتر انتخابات وزارت كشور با اشاره 
به حضور گسترده مردم در انتخابات مختلف ايران اسالمى، گفت: مردم همان گونه كه در سال هاى گذشته حضور خود را 
در صحنه ها به نمايش گذاشتند، در اين دوره از انتخاب نيز حماسه اى ديگر خلق خواهند كرد. نورى از رسانه هاى جمعى 

خواست با اطالع رسانى مناسب، فضا را براى حضور پرشور مردم در اين انتخابات فراهم كنند.

واكنش وزارت خارجه به بيانيه شوراي همكاري خليج فارس
همدان پيام: سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان در رابطه با بيانيه سران كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس 
گفت: متأسفانه برخي ادعاهاي مطرح شده از جمله دخالت ايران در امور داخلي اين كشورها ضمن مردود بودن، بيان كننده 

مواضع يك جانبه برخي از اعضاي شورا بوده و با روح كلي روابط جمهوري اسالمي ايران با اين كشورها مغايرت دارد.
ــاختگي و غيرمستند مقامات آمريكايي مورد  ــت افزود: در اين بيانيه ادعاهاي س ــنا، رامين مهمانپرس به گزارش ايس

اشاره قرار گرفته است؛ حال آنكه انتظار مي رفت اقدامات جاسوسي آمريكا عليه جمهوري اسالمي ايران محكوم شود.
وي همچنين ضمن تأكيد بر اصول سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران مبتني بر حسن همجواري، احترام 
ــخ گويي صحيح به مطالبات مشروع مردم در منطقه را  ــاير كشورها، پاس متقابل و دخالت نكردن در امور داخلي س

ــت. ضروري دانس

 ربودن مهندسان ايراني براي فشار آوردن به ايران است
ــوريه در تحليل علت ربودن 5 مهندس ايرانى در سوريه گفت: دو هدف، مدنظر  ــفير كشورمان در س همدان پيام: س
ربايندگان است؛ در درجه اول به كارگيرى اهرم رعب و وحشت با هدف تحت فشار قرار دادن جمهورى اسالمى ايران 
در تغيير موضع خود در قبال تحوالت سوريه، دوم متأثر كردن فعاليت هاى اقتصادى، صنعتى و سرمايه گذارى جمهورى 
ــوريه. به گزارش مهر، محمدرضا رئوف شيبانى در رابطه با مفقود شدن پنج تكنسين ايرانى كه در  ــالمى ايران در س اس
نيروگاه جندر مشغول به كار بوده اند، ضمن تأييد خبر مذكور به صدور بيانيه اى از سوى سفارت اشاره كرد و در مورد 
اقدامات به عمل آمده اظهار داشت: بالفاصله مراتب به اطالع مقامات سياسى و امنيتى سورى رسانده شد و يك تيم 
ــت اين عزيزان تشكيل شد.  شيبانى ضمن محكوم كردن شديد اين  ــى براي پيگيرى موضوع و تعيين سرنوش كارشناس

اقدام، از دولت دوست و برادر سوريه خواست تا نسبت به آزادسازى هرچه سريع تر تكنسين هاى ايرانى اقدام كنند.

 هيچ فردي با هدفمندي يارانه ها زمين نخورده است
 همدان پيام: رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه هيچ فردي به خاطر اجراى هدفمندى 
يارانه ها زمين نخورده است، خطاب به ملت توصيه كرد: زيبايى زندگى در اين است 

كه همه با هم باشيم و فردي در اين كشور فقير نباشد.
ــيه ديدار عمومى با مردم  ــزارش فارس، محمود احمدى نژاد كه در حاش  به گ
ــؤالى مبنى بر اينكه  ــخ به س ــرق تهران با خبرنگاران گفت وگو مى كرد در پاس ش
ــور متعلق  اين ديدارها چه تأثيرى در تصميمات دولت دارد، گفت: معتقديم كش
ــور را اداره كنند و بايد خواسته ها و اراده عمومى بر  ــت و آنها بايد كش به مردم اس

كشور حاكم شود.
وى در ادامه نيز با اشاره به پيش بينى هايى كه قبل از اجراى هدفمندى يارانه ها 
ــاهد تالطم در بازار و ركود اقتصادى خواهيم  ــد و برخى معتقد بودند ش انجام مى ش
ــت: علت اينكه اين پيش بينى ها اتفاق نيفتاد اين بود كه دولت مردم  بود، اظهار داش

را در مديريت مشاركت داد.
احمدى نژاد با بيان اينكه با مشاركت مردم در هدفمند ي يارانه ها، مردم اقتصادى 
مى شوند، گفت: اينكه سال هاى طوالنى مى گفتيم شما به اقتصاد كار نداشته باشيد 
و ما كارها را انجام مى دهيم اين نمى تواند موفق باشد و ديديم كه رشد اقتصادى مان 
ــترده مردمى در امر يارانه ها موجب شد كه ما  كند بود. وي تأكيد كرد: مديريت گس
در اين طرح موفق باشيم و تقريباً به همه اهداف دست يافتيم و از اين پس هم بايد 

اين گونه باشد و اين سياست قطعى دولت است.

دولت در واسپارى پست هاى كليدى دقت كند
ــيت و اهميت قضاوت در اسالم  همدان پيام: رئيس قوه قضائيه با تأكيد برحساس
گفت: متأسفانه دستگاه قضا دچار ضعف هايى است كه سبب شده تا به حق و جايگاه 

شايسته خود دست نيابد.
ــاه و چهارمين دوره  ــى در افتتاحيه پنج ــر، آيت ا... آملى الريجان ــه گزارش مه ب
ــتى قم با حضور  ــهيد بهش ــى روحانيون كه در مجتمع قضايى ش ــوزى قضاي كارآم
ــد، گفت: شأن قضاوت در جمهورى اسالمى  ــئوالن عالى قضايى كشور برگزار ش مس

بسيار مهم است و نبايد به اين مسند حياتى اسالم نگاه سطحى و مادى داشت.
وى با بيان اينكه براساس نص صريح قانون اساسى جمهورى اسالمى قوه قضائيه 
ــت، افزود: براساس ماده 156 به بعد قانون اساسى دستگاه  داراى اختيارات كافى اس
قضا و در رأس آن قوه قضائيه عالوه بر اختيارات اجرايى كامل، اختيارات نظارتى نيز 

بر ديگر قوا و دستگاه هاى اجرايى كشور دارد.
ــين حوزه علميه قم، با بيان اينكه اگر محكم و قاطع برخورد  عضو جامعه مدرس
كنيم، فساد اقتصادى رخ نمى دهد، اظهار داشت: البته قوه مجريه هم بايد در انتصاب 

افراد سالم در پست هاى كليدى دقت نظر داشته باشد. 
 اعتبار قوه قضائيه با آبروى نظام پيوند خورده است 

وى با تأكيد بر اينكه هنوز با جايگاه واقعى دستگاه قضا فاصله داريم، اضافه كرد: اگر 
اعتبار قوه قضائيه در نظر مردم كاهش پيدا كند، هويت نظام اسالمى زير سؤال مى رود.

الريجانى:
نصايح مراجع تقليد به دولتمردان 

از سر دلسوزى است
همدان پيام: رئيس مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه مراجع عظام تقليد مال و 
مقامى از كسى نمى خواهند، گفت: مراجع و علما دردمندانه مسائل مردم را پيگيرى 

مى كنند و اگر توصيه هايى به دولتمردان دارند از سر دلسوزى است.
به گزارش مهر، على الريجانى در نخستين جشنواره ملى قرآن پژوهى و طب كه در 
دانشگاه علوم پزشكى قم برگزار شد، اظهار داشت: مراجع و علما دردمندانه مسائل مردم را 
پيگيرى مى كنند و اگر توصيه هايى به دولتمردان دارند از سر دلسوزى است. آنها كينه اى 

از كسى ندارند و چيزى هم نمى خواهند؛ بلكه حرف آنها صالح امت است. 
ــد و چون در بطن  ــى نمى خواهن ــرد: مراجع، مال و مقامى از كس ــد ك وي تأكي
ــائل آنها را مى دانند، با فكر اسالمى به مداوى  توده هاى مردم زندگى مى كنند و مس

مشكالت آنها مى پردازند.

سياري در نشست خبري رزمايش بزرگ واليت:
بستن تنگه هرمز به تصميم بزرگان نظام 

بستگي دارد
ــالمي ايران به تشريح ابعاد  همدان پيام: فرمانده نيروي درياي ارتش جمهوري اس
گوناگون رزمايش بزرگ دريايي واليت 90 پرداخت و پيام اين رزمايش را پيام صلح 

و دوستي براي كشورهاي منطقه خواند.
ــنا، حبيب ا... سياري در نشست خبري رزمايش بزرگ واليت 90  به گزارش ايس
كه در ستاد نيروي دريايي برگزار شد، با اشاره به تأكيدات مقام معظم رهبري درباره 
ــان دادن  جايگاه نيروي دريايي و اقتدار آن گفت: نيروي دريايي راهبردي، براي نش
اقتدار خود بايد در آب هاي آزاد حضور داشته باشد. نيروي دريايي در دريا حضور دارد 
و الزم است كه توان دفاعي اين نيرو در رزمايش هاي مختلف به نمايش گذاشته شود.

ــش مي دهد،  ــا بيان اينكه رزمايش بزرگ واليت 90، ابعاد مختلفي را پوش وي ب
ــان دادن توان دفاع و  ــلح و نيز نش ــزود: نمايش عزم و اراده و اقتدار نيروهاي مس اف
ــاي آزاد از جمله اهداف  ــالمي ايران در آب ه قدرت بازدارندگي ارتش جمهوري اس

اجراي اين رزمايش است.
وي خاطرنشان كرد: نشان دادن توان جمهوري اسالمي ايران در كنترل منطقه و 
تامين امنيت كشتي راني در عرصه آب هاي آزاد، آزمايش انواع سامانه هاي موشكي و 
اژدر و نشان دادن توان نيروي دريايي در برقراري امنيت و آرامش در منطقه از ديگر 

اهداف اين رزمايش بزرگ است.
ــوم دي ماه  وي مدت انجام رزمايش را 10 روز عنوان كرد و افزود: رزمايش از س

آغاز مي شود و تا سيزدهم ادامه خواهد داشت. 
اين رزمايش داراي مراحل مختلفي از جمله آمادگي، گسترش يگان ها براي انجام 
ــودي به صورت كامًال واقعي و  ــمن و خ عمليات، مرحله تاكتيكي بين نيروهاي دش
مرحله نمايش قدرت و مانور دريايي است كه مرحله آمادگي را پشت سر گذاشته و 

مرحله گسترش يگان ها در حال انجام است.
سياري در پاسخ به اين سؤال كه آيا تنگه هرمز در اين رزمايش به طور آزمايشي 
ــي خليج فارس و درياي عمان،  ــته خواهد شد يا نه؟ تصريح كرد:  پشتوانه اساس بس
تنگه هرمز است. توانمندي اجراي چنين برنامه اي در نيروي ارتش جمهوري اسالمي 
ايران و سپاه پاسداران انقالب اسالمي وجود دارد، ولي اينكه اين تصميم اجرايي شود 
ــتگي دارد. مطمئناً وقتي ما مي توانيم در آب هاي  ــا نه، به تصميم بزرگان نظام بس ي
ــت؛ "چون كه صد  ــاني اس آزاد ورود پيدا كنيم، بحث تنگه هرمز هم براي ما كار آس

آيد نود هم پيش ماست".

همدان پيام: با شروع ثبت نام داوطلبان نمايندگي 
مجلس از امروز، روند اجرايي نهمين دوره انتخابات 
مجلس شوراي اسالمي وارد فاز جديد خود مي شود. 
ــوم خردادماه سال  ــمي از س روندي كه به طور رس
ــكيل ستاد انتخابات كشور كليد خورد.  جاري با تش
ــد مباحث مربوط به اين دوره از انتخابات از  هر چن
ــش از آن در محافل  ــال و حتي پي همان ابتداي س

سياسي و رسانه اي مطرح شده بود.
ــر نهادن حوادث و رويدادهاي  ــت س پس از پش
ــوري دهم كه  ــت جمه ــه انتخابات رياس مربوط ب
ــت، در فضاي  ــاي آن تا مدت ها ادامه داش بازتاب ه
ــي كشور مسائل و موضوعات مختلفي مطرح  سياس
ــس از جمله آنها  ــد كه موضوع انتخابات مجل گردي
ــدن بحث هاي مربوط به آن از اوايل  بود. با جدي ش
ــي بر ميزان  ــال جاري، احزاب و گروه هاي سياس س
ــات الزم براي حضور  ــرك خود افزودند تا مقدم تح
ــد. در اين ميان طيف  ــات را فراهم نماين در انتخاب
اصولگرايان در غياب اصالح طلبان با در نظر گرفتن 
ــرايط و موقعيت فعلي جامعه و اهميت انتخابات  ش
ــتيابي به  مجلس تالش هاي زيادي را در جهت دس
وحدت آغاز كردند كه پس از گذشت ماه ها فعاليت، 
ــمي،  ــمي و غيررس ــات رس از جمله برگزاري جلس
ــكل هاي اصولگرا در قالب مدل  بيشتر احزاب و تش
ــد اصولگرايان  ــم آمدند تا جبهه متح ــرد ه 8+7 گ
ــن تالش ها همواره با  ــكيل دهند؛ هر چند اي را تش
موفقيت همراه نبود و بعضاً گروه ها و طيف هايي نيز 
حاضر به قرار گرفتن در اين جمع ياد شده نشدند.

ــه پس از  ــاي اصالح طلب ك ــي گروه ه از طرف
ــخت و پرچالشي را  ــال 88، شرايط س اتفاقات س
ــر نهاده اند، از ابتداي سال ضمن بررسي  پشت س
ــي و اجتماعي  ــرايط و اوضاع سياس ــي ش و ارزياب
ــور، تالش ها و حركت هايي را براي حضور در  كش
ــه پس از كش و  ــروع كردند كه البت انتخابات ش
ــاي متعدد، در  ــراوان و گمانه زني ه ــاي ف قوس ه
ــا در عرصه  ــور واحد آنه ــري از حض ــت خب نهاي
ــام جريان  ــب به ن ــن ترتي ــد و بدي ــا نش رقابت ه
ــه نخواهد  ــايد ارائ ــت واحدي ش اصالح طلب ليس
ــدادى از چهره هاي  ــد. با اين حال احتماالً تع ش
ــتقل  ــاخص اصالح طلب احتماالً به صورت مس ش
ــد؛ ضمن اينكه  ــه رقابت ها خواهند ش وارد عرص
ــمارى از اين چهره ها از قبل اعالم آمادگي در  ش
ــا خبرهاي انعكاس يافته  انتخابات را نموده اند ام
از جبهه اصالحات حاكي از آن است كه مشاركت 

افراد اصالح طلب به نام اين جريان نخواهد بود.
ــور در مقياس استاني  مشابه وضعيت كلي كش
نيز وجود دارد و طي ماه هاي اخير شاهد تحركات و 
فعاليت هاي گوناگوني از سوي اشخاص و گروه هاي 
سياسي در استان همدان بوديم كه خود باعث داغ تر 

شدن فضاي انتخابات شد.
ــي انتخابات و صدور  ــاز فرآيند اجراي پس از آغ

ــور، نوبت به استعفاي  ــتاد انتخابات كش اطالعيه س
ــيد كه جزء مديران اجرايي استان  كانديداهايي رس
ــتان كانديد شوند و  ــت در همين اس بوده و قرار اس
ــش ماه قبل از ثبت نام  بايد طبق قانون انتخابات ش
ــمت خود كناره گيري مي كردند. اين اتفاق در  از س
ــوم تا نهم  ــز افتاد و در فاصله س ــتان همدان ني اس
ــتعفاي برخي از چهره ها با هدف  ــاهد اس تيرماه ش
ــم. بهرام نيا فرماندار  ــور در انتخابات آتي بودي حض
ــهر همدان،  ــوراي ش ــركان، ميرزايي عضو ش تويس
ــلم غالمي  ــتاندار، مس ــوي معاون عمراني اس موس
ــت اميري  ــگ و حكم ــدار كبودراهن ــاون فرمان مع

شهردار نهاوند از جمله اين افراد بودند.
ــتان  ــي در حوزه هاي انتخابيه اس ــه طور كل ب
ــي  ــاي مختلف سياس ــي از طيف ه ــراد مختلف اف
ــرح بودند كه  ــداي احتمالي مط ــه عنوان كاندي ب
ــتر آنها در اواخر خردادماه از طريق  ــامي بيش اس
همدان پيام به اطالع عموم رسيد. هر چند برخي 
ــخن گفتند  ــن افراد بعدها از نيامدن خود س از اي
ــتن آنها قطعي شده است  و يا اكنون حضور نداش
ــياري از نام ها نيز جزء آن اسامي نبودند و  اما بس
ــون امكان حضور آنها در رقابت هاي انتخاباتي  اكن

بيشتر شده است.
ــامي كانديداهاي احتمالي  آنچه در پي مي آيد اس
استان به تفكيك حوزه ها و تغييرات صورت گرفته 
ــت كه تا حدود زيادي مشخص كننده  تاكنون اس

ــد. وضعيت كانديداهاي هر حوزه انتخابيه مي باش
 اسدآباد 

ــون محمدباقر  ــوزه انتخابيه نام هايي چ ــن ح در اي

ــرزاده، ابراهيم  ــي، اكبر رنجب ــي، بهروز نعمت بهرام
ــرمدي و مصطفي  فهلي، ايرج حيدري، كيومرث س
ــي مطرح بودند كه در حال حاضر نام منوچهر  خزاي

عواطف فاضلى نيز بدانها اضافه شده است.
 بهار و كبودراهنگ 

در ابتدا قرار بود اين حوزه انتخابيه از هم جدا شوند، 
اما با توجه به عدم تصويب اليحه دولت در مجلس و 
رأي نياوردن طرح دو فوريتي نمايندگان مجلس در 
خصوص افزايش تعداد نمايندگان، چنين موضوعي نيز 
منتفي شد. در حوزه بهار و كبودراهنگ نام اشخاصي چون 
احمد حيدري، محمدعلي پورمختار، رضا طاليي نيك، 
ــلم غالمى، شيخ  ــي جعفري، ناصر مطلبي، مس عيس

محمدى، شيخ بابايى و  توسلى مطرح است.
 رزن 

در حوزه انتخابيه رزن اشخاصي مانند محمدمهدي 
ــاهنجرين و  ــدي، ش ــالم محم ــح، حجت االس مفت
ــيدناصر محمودي مطرح بودند كه در ميان آنها  س
موسوي معاون عمراني سابق استاندار نياز به استعفا 
ــت و در اوايل تيرماه از سمت خود كناره گيري  داش
كرد. هرچند بعدها احتمال حضور موسوى در حوزه 
ــت اما احتمال  انتخابيه همدان نيز قوت گرفته اس

حضور در اين حوزه نيز دارد.
 مالير 

ــن  ــاني مانند حس براي اين حوزه انتخابيه نيز كس
ونايي، علي نعمت چهاردولي، شهبازخانى، الماسى، 
ــالم  ــماعيل صفري زاده، رضا زنگنه، حجت االس اس
ــي، احمد  ــوروزي، علي اكبر وناي ــا ن ــان، رض فاضلي
ــري، عبداللهي، پيمان رجبى،  آريانژاد، محمد مالي

ــوند مطرح هستند. در  اكبر فراهانى و فريدون قياس
اين ميان رحيمي نماينده فعلي مالير پيش از اين از 

نيامدن خود سخن گفته است.
 نهاوند 

ــنايي،  ــخاصى مانند مهدي س ــام اش ــد ن در نهاون
ــالم قنبرى، عليرضا  محمدرضا كاوياني، حجت االس
ــن بهرام نيا،  ــاهپوش، حجت االسالم علوى، حس ش
محمد تقى كاويانى و قاسم قاسمى مطرح هستند. 
ــيت خاصي  ــت در اين حوزه انتخابيه از حساس رقاب

برخوردار است.
 تويسركان 

در تويسركان احتماالً افرادي چون شهريار طاهرپور، 
علي اشرف پيري، محسن تركاشوند، حسين كياني، 
محمدامين جليلوند، امامعلى عبدالمالكي، بختياري، 
ــيدمحمدجعفر  ــاني، نصرت اعتماد، س سعيد احس
ــركانى، محمود  ــيدناصر كوليوند تويس ــى، س نقيب
ــه عنوان  ــليمى ب ــدى و كاظم س نانكلى، ناصر اس

كانديدا طي روزهاي آتى ثبت نام كنند.
 همدان و فامنين 

ــادي مطرح بودند  ــوزه انتخابيه افراد زي ــن ح در اي
ــياري از آنها وارد عرصه نشدند و ديگر جزء  كه بس
ــتند. با اين حال افرادي  كانديداهاي احتمالي نيس
ــيدكاظم حجازي،  ــته، س چون امير غالمي خجس
ــي، محمود نيلي،  ــا ميرزايي، نعمت حاجي باباي رض
ــيدجالل رضوي، فتحعلي  مجذوبي، فرزانه نيكو، س
حسيني، عليرضا ابراهيمي، علي اكبر نظري، ابراهيم 
كارخانه اى و حميد عسگرى احتمال حضورشان در 

عرصه رقابت ها بيش از ديگران است.

ثبت نام نامزدهاى مجلس نهم از امروز
■ پيش بينى حضور چهره هاى جديد در رقابت هاى استان همدان

فيض ا... مظفرپور
ــي انتخابات  ــق تقويم اجراي همدان پيام: طب
ــالمي، از امروز  ــوراي اس نهمين دوره مجلس ش
شنبه سوم دي ماه ثبت نام از كانديداهاي مجلس 
ــوراي اسالمي در فرمانداري هاي سراسر كشور  ش
ــود و تا پايان روز جمعه نهم دي ماه به  آغاز مي ش

مدت يك هفته ادامه خواهد داشت.
ــات نهمين دوره مجلس  با اين اوصاف انتخاب
شوراي اسالمي وارد فاز اجرايي مي شود و ثبت نام 
ــاي اجرايي انتخابات اولين  از نامزدها در هيأت ه

گام براي تشكيل مجلس نهم خواهد بود.
ــي گمانه زني ها در  ــه تمام ــا پايان اين هفت ب
ــده در  ــوص آمدن يا نيامدن افراد مطرح ش خص
ــي در چند ماه گذشته  محافل رسانه اي و سياس
ــات، به اتمام خواهد  ــراي ورود به ميدان انتخاب ب
ــه افراد  ــن موضوع ك ــدون توجه به اي ــيد؛ ب رس
ثبت نام شده واجدالشرايط قانوني بوده و يا نبوده 
ــوراي  و از فيلتر هيأت هاي اجرايي و نظارتي (ش

نگهبان) خواهند گذشت يا نه؟
ــود چه تعداد كانديدا در يك  مشخص مي ش
ــوزه انتخابيه ثبت نام كرده اند و از  هفته در هر ح
ــند و آمار و  اين تعداد چند نفر خانم و آقا مي باش

ارقامي از اين دست.
از تاريخ ثبت نام كانديداها تا برگزاري انتخابات 
(12 اسفند90) حدود دو ماه و اندي فرصت باقي 
است و اين زمان براي محافل رسانه اي، احزاب و 
ــي به ويژه مردم فرصت مناسبي  گروه هاي سياس
است تا نسبت به تعهد، تخصص، تجربه و عملكرد 
افراد در مديريت هاي گذشته اعم از اينكه نماينده 
مجلس بوده اند و يا در ساير مديريت هاي اجرايي 
مسئوليت داشته اند؛ شناخت نسبي حاصل كرده 

و آنان را به كمك تجربه بيازمايند. 
ــي نظام اسالمي، يك نماينده  در قانون اساس
ــئول بوده و مي تواند در  در تمامي امور ملت، مس
همه زمينه ها اظهار نظر نمايد. نمايندگان وظايف 
ــه فرموده امام  ــترده اي دارند و ب و اختيارات گس
راحل عظيم الشأن نيز مجلس در رأس امور است؛ 
به همين دليل موضوع انتخاب درست و آگاهانه و 
رأي به نمايندگاني كه واجد شرايط حداكثري در 
زمينه هاي مختلف از جمله واليت پذيري، اعتقاد 
ــه و قانون  ــه واليت مطلقه فقي ــزام عملي ب و الت

اساسي جمهوري اسالمي ايران باشند، از اهميت 
دوچنداني برخوردار مي شود و نيز اين نمايندگان 
بايد  در حوزه  تخصصي خويش صاحب نظر باشند 
ــيون هاي تخصصي از حقوق  و بتوانند در كميس

موكالن خود دفاع نمايند.
ــتن مدرك فوق ليسانس  قانون جنجالي داش
براي داوطلبان نمايندگي كه در مجلس هشتم به 
ــيد، علي رغم همه ايراداتي كه داشت  تصويب رس
ــك نماينده بايد  ــأله بود كه ي ناظر به همين مس
ــوده و به نوعي  ــالت بااليي برخوردار ب از تحصي

متخصص در رشته تحصيلي خود باشد.
ــم انقالب مبني  ــد رهبر معظ ــي تأكي از طرف
ــه باندهاي ثروت و  ــاب نمايندگاني كه ب بر انتخ
ــند وظيفه مردم را در دقت  ــته نباش قدرت وابس
ــوراي  ــاب نمايندگان مجلس ش ــر براي انتخ نظ
اسالمي سنگين تر مي كند و توجه مرم به سوابق 
كانديداها و تحقيق و بررسي پيرامون وابستگي يا 
ــتگي آنان با باندهاي ثروت و قدرت در  عدم وابس
دو ماه باقي مانده تا انتخابات كمك شاياني براي 

انتخاب درست آنان خواهد كرد.
ــت دوره مجلس شوراي اسالمي  در طول هش
ــت كه نمايندگان  ــيده اس به خوبي به اثبات رس
ــته اند عالوه بر  متعهد و كارآمد در مجلس توانس
دفاع از حقوق موكالن خود در حوزه هاي انتخابيه 
مربوط از حقوق ملت نيز در تصويب و نظارت بر 
قوانين و موضع گيري هاي سياسي به خوبي دفاع 
نمايند و اينگونه نمايندگان با قدرت چانه زني باال 
و تأثيرگذاري بيشتر در مجلس و در تعامل با وزرا 
و رئيس جمهور توانسته اند امكانات و بودجه هاي 
ــتري به حوزه انتخابيه خود سرازير نمايند و  بيش
ــدان مي  توان حاجي بابايي  در حوزه انتخابيه هم
ــال) كه  ــار دوره نمايندگي (14 س را كه در چه
ــر به وزارت وي در نظام آموزش و پرورش  دور آخ
انجاميد مثال زد كه عالوه بر افزايش آراي وي در هر 
ــبت به دوره قبل اقدامات و تالش هاي وي  دوره نس
ــرده بود. به هر حال بايد مردم عزيز  افزايش پيدا ك
كشور به ويژه مردم فهيم استان همدان در اين دوره 
براي انتخاب نمايندگان قوي و كارآمد دقت كافي 
ــند تا آنها بتوانند از آبرو و حقوق استان  داشته باش
همدان به ويژه مردم شهر همدان به عنوان پايتخت 

تاريخ و تمدن ايران زمين به خوبي دفاع نمايند.

مجلس افراد شايسته مى خواهد
محمد سهرابى

ــان  ــام داوطلب ــروز ثبت ن ــام: از ام همدان پي
ــالمي در دوره  ــوراي اس ــي مجلس ش نمايندگ
ــاني كه از شرايط الزم  ــود و كس نهم آغاز مي ش
ــد، مي توانند به  ــوري برخوردارن ــراي كانديدات ب
ــداري ها  ــا يا بخش فرمانداري ه ــور،  وزارت كش
ــراي حضور در  ــود را ب ــي خ ــه و آمادگ مراجع
رقابت هاي انتخاباتي اعالم كنند. بسياري از اين 
كانديداهاي احتمالي از ماه ها قبل فعاليت هايي 
را براي فراهم كردن مقدمات حضور در انتخابات 
ــاز كرده اند. احزاب و  ــي خود به مردم آغ و معرف
ــش با برگزاري  ــي نيز كم و بي گروه هاي سياس
ــات و همايش هاي متعدد فضاي انتخابات  جلس
ــاده ورود به عرصه  ــگ كرده و اكنون آم را پررن
ــتند، در اين ميان آنچه بيش از هر  رقابت ها هس
ــت دارد و نبايد از نگاه افكار عمومي،  چيز اهمي
ــت اندركاران انتخابات در  ــانه ها و حتي دس رس
ــز كانديداهاي  ــاي اجرايي، نظارتي و ني بخش ه
احتمالي دور بماند، ضرورت شكل گيري مجلس 
ــت  ــتگان ملت اس قوي و كارآمد با حضور شايس

كه زمينه هاي آن از هم اكنون بايد آماده شود.
ــرايطي به استقبال انتخابات مجلس  ما در ش
ــاظ داخلي و هم  ــه لح ــم كه هم ب ــم مي روي نه
ــا چالش هاي متعددي  منطقه اي و بين المللي ب
ــائل و موضوعات مختلفي  ــتيم و مس روبرو هس
ــي و اقتصادي  ــي، اجتماع در زمينه هاي سياس
ــات را باال برده  ــن دوره از انتخاب ــيت اي حساس
ــت. تجارب گذشته، وضعيت حساس كنوني،  اس
ــور در  ضرورت هاي مربوط به آينده نظام و كش
ــانگر آن است كه  عرصه هاي گوناگون همگي نش
انتخابات مجلس نهم اهميت فراواني دارد و بايد 
به نحوي برگزار شود كه حاصل آن شكل گيري 
مجلس نيرومند در شأن نظام جمهوري اسالمي 

باشد.
ــوه قانونگذاري در  ــگاه و اهميت باالي ق جاي
ــالمي بر همگان روشن است  نظام جمهوري اس
ــالمي به عنوان مهم ترين  ــوراي اس و مجلس ش
ــذاري نقش كليدي و  ــن نهاد قانونگ و اصلي تري
ــازي ها و تصميم گيري هاي  ويژه اي در تصميم س

ــف اين  ــا و وظاي ــه دارد. كاركرده ــم جامع مه
ــه تصميمات آن  ــت ك ــم به نحوي اس نهاد مه
ــي،  اجتماع ــي،  سياس ــف  مختل ــاي  برحوزه ه

اقتصادي، فرهنگي و... تأثير فراواني دارد.
ــاس قانون اساسي نمايندگان  از طرفي بر اس
مجلس در قبال همه امور جامعه مسئول بوده و 
حق اظهار نظر در خصوص تمام مسائل را دارند، 
ــن جامعه بوده و  ــس برآمده از مت چرا كه مجل
ــل(ره) به زيبايي فرموده اند:  آنگونه كه امام راح

« مجلس در رأس همه امور است.»
الزمه تشكيل چنين مجلس كارآمدي، ورود 
ــته به خانه ملت است تا  ــخاص اليق و شايس اش
ــد باالي خود  ــه، تخصص و تعه ــايه تجرب در س
ــف خود در  ــبت به وظاي ــكل نس ــه بهترين ش ب
ــذاري و نظارت عمل  ــاي مختلف قانونگ بخش ه

كنند.
ــه تمام  ــي ك ــاي ممتاز و سرشناس چهره ه
ــته  ــاي نمايندگي را داش ــاخص ها و ويژگي ه ش
باشند و بدون وابستگي به مراكز قدرت و ثروت 
يا تالش براي بهره برداري از موقعيت خود براي 
كسب قدرت و شهرت تنها و تنها به فكر اصالح 
ــعه  ــد و توس ــكالت مردم، رش جامعه، حل مش

كشور در همه ابعاد و زمينه ها باشند.
ــه مجلس در  ــت ك ــرايطي اس در چنين ش
ــدرت تمام در  ــرد و با ق ــور قرار مي گي رأس ام
ــير واقعي خود حركت مي كند و بدون آنكه  مس
ــي تأثير پذيرد،  از تهديدها و چالش هاي سياس
ــي خود را حفظ  ــت مي كند و جايگاه واقع حرك

مي كند.
انتظار مردم نيز شكل گيري مجلسي موفق و 
قوي است تا از قدرت تأثيرگذاري باال برخوردار 

و شايسته عنوان خانه ملت باشد.
همه اين شرايط و ضرورت ها ايجاب مي كند 
ــوند، در  ــق وارد عرصه رقابت ها ش ــراد الي تا اف
ــرايط  ــه حقيقتاً داراي ش ــاني ك اين ميان كس
ــي و  ــتند و از تواناي ــي هس ــراي نمايندگ الزم ب
ــي در خانه ملت  ــاال براي نقش آفرين ظرفيت ب
ــتاي  ــد و مؤثر در راس ــاي مفي ــه برنامه ه و ارائ
ــكالت مردم و جامعه برخوردارند، الزم  حل مش

ــا ورود به  ــه حضور يابند و ب ــت كه در صحن اس
ــود را در معرض انتخاب  عرصه رقابت ها، هم خ
ــاز  ــردم قرار دهند و هم با اقدام خود زمينه س م
ــكيل مجلس موفق و اثرگذار باشند. برعكس  تش
حضور افرادي كه از ويژگي هاي كافي برخوردار 
ــتند و نمي توانند از عهده وظايف نمايندگي  نيس
ــان خوبي در ميان مردم  مجلس برآيند يا امتح
پس نداده اند و تنها به دنبال باال رفتن از نردبان 
قدرت و شهرت بوده اند، نبايد وارد چنين عرصه 
ــور آنها در  ــوند؛ چرا كه حض ــاس ش مهم و حس
رقابت ها تنها باعث باال رفتن هزينه ها و احتماالً 
ــير  ــدن مس ــخت ش انحراف افكار عمومي و س

انتخاب آگاهانه مردم مي شود.
ــي به ويژه  ــم نظارت ــاي مه ــي نهاده از طرف
ــي و تأييد  ــتاي بررس ــان در راس ــوراي نگهب ش
ــه افراد  ــد اقدام كند ك ــا طوري باي صالحيت ه
ــن پايگاه  ــدون در نظر گرفت ــته ب اليق و شايس
ــي و وابستگي هاي جناحي، تنها و تنها بر  سياس
ــاس معيارهاي الزم براي نمايندگي، گزينش  اس
شوند. در اين ميان دست اندركاران دستگاه هاي 
ــان به ويژه  ــوراي نگهب ــا محوريت ش ــي ب نظارت
ــي در اين حوزه موظفند،  تصميم گيرندگان اصل
ضمن جلوگيري از ورود اشخاص نااليق و ضعيف 
به عرصه، زمينه را براي حضور و مشاركت تمام 
ــرايط و ويژگي هاي پيش گفته را  كساني كه ش
ــتند و جامعه نيازمند بهره گيري از توان  دارا هس

و ظرفيت آنهاست، فراهم نمايند.
ــود و  ــرايط موج ــم ش ــي ه ــور كل ــه ط ب
ــات مجلس نهم   ــيت هاي انتخاب ــژه حساس به وي
ضرورت هايي كه در خصوص آينده نظام و كشور 
با محوريت چشم انداز بيست ساله توسعه مطرح 
ــس آينده  ــاب مي كند، مجل ــت، همگي ايج اس
بسيار قوي تر و مؤثرتر باشد تا روند پيشبرد امور 
ــبي  ــكل مناس و تعقيب اهداف عالي نظام به ش

دنبال شود.
ــور افرادي  ــن امري حض ــه تحقق چني الزم
ــا و ورود چهره هاي  ــته در صحنه رقابت ه شايس
خدوم، مجرب، متعهد، اهل فكر، برنامه و دلسوز 

به خانه ملت است.

به بهانه آغاز ثبت نام كانديداهاي مجلس نهم 

لطفًا ضعيف ها نيايند
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خبر ويژه خبر
فرماندار مالير:

اشاعه فرهنگ ها اسالمى
نياز به عزم همگانى دارد

ــاعه  ــام: فرماندار مالير گفت: اش همدان پي
ــه عزم همگانى به  ــالمى نياز ب فرهنگ هاى اس

ويژه در ميان مسئوالن دارد.
حسن خيريانپور در شوراى فرهنگ عمومى 
ــتان مالير اظهار كرد: با توجه به اينكه  شهرس
ــى و  ــى وظيفه بررس ــوراى فرهنگ عموم ش
ــتان  تصميم گيرى در خصوص فرهنگ شهرس
ــد در كار فرهنگى به ظرافت و زمان  را دارد باي
ــتا اعضاى شوراى  ــود كه در اين راس توجه ش
فرهنگ عمومى، ارتباط خود را با دبيرخانه اين 

شورا بيشتر كنند.
ــا تأكيد به اعضاى  ــه گزارش فارس، وى ب ب
ــوراى فرهنگ عمومى گفت: اعضاى شوراى  ش
فرهنگ عمومى بايد نظرات و پيشنهادات خود 
ــامل وقف، زكات،  ــاى مختلف ش را در زمينه ه
ــائل اقتصادى و... به دبيرخانه  علم آموزى، مس
ــورا در خصوص آن  ــا در اين ش ــه دهند ت ارائ

تصميم گيرى و در جامعه عملى شود.
ــال اجراى  ــتين س فرماندار مالير به نخس
قانون هدفمندى يارانه ها اشاره كرد و ادامه داد: 
ــيارى بر اين تصور  ــداى اجراى طرح بس در ابت
بودند كه اين طرح با مشكل مواجه خواهد شد 
اما بعد از گذشت يك سال از اجراى آن شاهد 

موفقيت هاى خوبى در اين زمينه بوديم.
ــخنانش با اشاره  وى در بخش ديگرى از س
به برنامه هاى اجرا شده در ايام محرم در مالير 
ــزادارى در ايام  ــم ع ــبختانه مراس گفت: خوش
ــه اين امر جاى  ــد ك محرم به خوبى برگزار ش

تقدير و تشكر دارد.
ــگ امر به  ــت: فرهن ــور اظهار داش خيريانپ
ــتر بايد در  ــروف و نهى از منكر هر چه بيش مع

جامعه احيا و نهادينه شود.
ــن دوره انتخابات  ــزارى نهمي ــه برگ وى ب
مجلس شوراى اسالمى اشاره كرد و افزود: همه 
دستگاه ها بايد در ارتباط با فرهنگ تبليغات و 
ــته باشند تا شاهد  انتخابات اهتمام جدى داش

برگزارى انتخاباتى سالم در شهرستان باشيم.
ــان با  ــر در پاي ــتان مالي ــدار شهرس فرمان
ــاس  ــالمى بر اس بيان اينكه نظام جمهورى اس
ــت، تصريح كرد:  ــتوار اس مقبوليت عمومى اس
ــتگى به آراى مردمى دارد و  اين مقبوليت بس
ــور حداكثرى مردم  زمينه هاى الزم براى حض
بايد فراهم شود كه شوراى فرهنگ عمومى در 

اين زمنيه تأثير خوبى دارد.

فعاليت هاى پژوهشى 
زير بناى توسعه پايدار

در كشور هستند
ــگران  ــگاه پژوهش ــام: رئيس باش همدان پي
ــركان گفت: فعاليت هاى  ــگاه آزاد تويس دانش
ــى و تحقيقاتى  ــى، علم ــانه پژوهش كارشناس

زيربناى توسعه پايدار در كشور هستند.
على بداغى افزود: در شرايط كنونى دنياى 
ــروز، افزايش توليدات علمى و توجه ويژه به  ام
فعاليت هاى پژوهش محور بخش جدايى ناپذير 

پيشرفت همه جانبه محسوب مى شود.
وى در گفت وگو با ايرنا با اشاره به عملكرد 
آزاد  ــگاه  دانش ــوان  ــگران ج ــگاه پژوهش باش
ــال جارى اضافه كرد: انتشار  ــركان در س تويس
ــاى  ــه در همايش ه ــه isi و 10 مقال 15 مقال
ــى و 36 مورد در همايش هاى داخلى  بين الملل
از جمله فعاليت هاى اثرگذار باشگاه به حساب 

مى آيند.
ــى  ــام اول طرح پژوهش ــب مق بداغى كس
گروه علوم انسانى در جشنواره فرهيختگان به 
ــمى و ثبت يك مورد ختراع  وسيله بابك قاس
ــگاه در سال جارى  را از ديگر موفقيت هاى باش
دانست و اظهار داشت: كسب دو مدال برنز در 
ــگاه آزاد، كسب  دومين المپياد مخترعان دانش
ــومين دوره مسابقات  مدال طالى شصت و س
ايده ها و اختراعات كشور آلمان و كسب جايزه 
ــيله  ــيه به وس ــور در روس ويژه مخترعان كش
ــرحدى از ديگر  ــد بادامى نژاد و پيمان س حمي
ــه در مجموعه افتخارات  عنوان هاى قابل توج

باشگاه محسوب مى شوند.
ــت مدال نقره  ــان كرد: درياف وى خاطرنش
ــدال برنز  ــتان و م ــات لهس ــنواره اختراع جش
ــيله فرزانه  ــوئد به وس ــنواره اختراعات س جش
ــدال نقره  ــناس و م ــوند و نرگس كارش تركاش
همين دوره از مسابقات توسط پيمان سرحدى 
و حميد بادامى نژاد از ديگر موفقيت هاى باشگاه 

پژوهشگران جوان است.

رشد 5 درصدى تولد در نهاوند
ــتان نهاوند گفت: در هشت ماهه نخست سال 2 هزار و 200 نفر در شهرستان  همدان پيام: رئيس ثبت احوال شهرس

نهاوند متولد شده اند كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد افزايش دارد.
ــاره به اهميت ثبت وقايع حياتى ادامه  ــكرى در كارگروه ثبت وقايع حياتى نهاوند با اش به گزارش فارس، محمد ش
ــبت به ثبت واقعه تولد فرزندانشان در مهلت قانونى اقدام  ــده، ميانگين 99 درصد والدين نس داد: از تعداد افراد متولد ش
كرده اند كه باعث شده نهاوند جزو شهرستان هاى برتر استان در زمينه ثبت واقعه والدت قرار گيرد. وي گفت: از اسامى 
ــر انتخاب كردند؛ مى توان به اميرعلى، محمدطه و محمدمهدى و براى دختران به ترتيب  كه والدين براى فرزندان پس
فاطمه، ستايش، زهرا، نازنين زهرا اشاره كرد. شكرى افزود: ميانگين تعداد فوت شدگان در مقايسه با مدت مشابه سال 

گذشته به ازاى هر ماه سه نفر افزايش يافته است.

معاون فرماندار بهار:
وحدت و واليتمدارى مردم در 9دى تجلى كرد

ــان داد. على اكبر  ــه نهم دى وحدت و واليت مدارى مردم ايران را نش همدان پيام: معاون فرماندار بهار گفت: حماس
ــتان بهار اظهار كرد: حماسه نهم  ــه هماهنگى و برنامه ريزى گراميداشت نهم دى ماه در شهرس ــلطانى راد در جلس س
ــت مردم انقالبى و واليى ايران اسالمى شكل گرفت. وى گفت: مردم در اين روز با  ــه بزرگى بود كه به دس دى حماس
وحدت  خود به دشمن ثابت كردند كه همواره براى حفظ اين نظام در صحنه حضور خواهند داشت. به گزارش فارس، 
سلطانى راد افزود: عوامل فتنه قصد آسيب زدن به سياست ايران و مسائل امنيتى آن را داشتند و حتى از انسان هاى 
سرشناس استفاده شد تا نظام را زير سؤال ببرند، اما مردم اين مرزوبوم با حضور خود در صحنه انتخابات و آراى 40 

ميليونى، حركت عليه دشمن را ثابت كرده بودند و در روز نهم دى نيز اوج واليت مدارى خود را ثابت كردند.

لزوم تشكيل گروه هاي تخصصي در هالل احمر 
ــتان مالير گفت: با توجه به برنامه هاي هالل احمر الزم است گروه هاي  ــئول جمعيت هالل احمر شهرس همدان پيام: مس

تخصصي در هر رشته كه افراد  تخصص دارند، تشكيل شود و در اين كالس ها مباحثى به اعضاي پايگاه آموزش داده شود.
مرتضى ميرزايي با تبيين اهداف اين جمعيت افزود: براى اجراي هر چه بهتر برنامه هاي اجرايي پايگاه منطقه، اعضا 

پايگاه با هالل احمر مركز هماهنگي داشته باشند تا در صورت لزوم آمادگي خود را اعالم نمايند.
 در ادامه ابوالقاسم روستايي معاون پرورشي و تربيت بدني اداره آموزش و پرورش اين منطقه با بيان اين مطلب كه 
ــي به موالي مومنان حضرت علي(ع) است، اظهار داشت: «با همت كادر اداري آموزش و پرورش  كمك به ديگران، تأس
منطقه، پايگاه داوطلبان در قالب چهار تيم كاري شامل مشاركت، هدايت، حمايت و مهارت و با تعداد چهل عضو شكل 
گرفته است كه بر اساس مهارت و تخصص در امور مورد نياز و در زمان وقوع حادثه آماده كمك به آسيب ديدگان است.

اكرم حميدى
روزهاى  كبودراهنگ  ــتان  شهرس همدان پيام: 
ــنبه و پنجشنبه ميزبان استاندار همدان و  چهارش
هيأت همراه بود كه اين شهرستان چهارمين شهر 
ــوب مى شد كه در  ــوم سفر استاندار محس دور س
اين دو روز برنامه ها با كيفيت مطلوبي انجام شد.

بعد از گذشت يك روز پركار با برگزاري جلسه 
ــتان همدان و  ــعه اس ــوراي برنامه ريزي و توس ش
ــي مصوبات دور سوم سفر رياست جمهوري  بررس

آغاز شد.
ــراز  ــا اب ــه ب ــن جلس ــدان در اي ــتاندار هم اس
رضايتمندي از عملكرد و اجراي مصوبات دورهاى 
ــت جمهوري گفت:  ــفر رياس ــوم س اول، دوم و س
ــتان كبودراهنگ كارهاي بسيار خوبي  در شهرس
ــتر از اين  ــت ولي انتظار ما بيش ــام گرفته اس انج
است. همچنين حق مردم واليت مدار و شهيدپرور 

كبودراهنگ هنوز ادا نشده است.
ــتان  شهرس در  ــزود:  اف ــي  پيرياي ــا  كرم رض
ــت جمهوري  ــفر رياس كبودراهنگ در دور اول س
ــوم  ــد و دور س ــد و دور دوم 95 درص 98/5 درص
ــده است و با  تاكنون 44 درصد مصوبات انجام ش
ــپري  ــوم س توجه به اينكه زمان زيادي از دور س
ــده است با تالش مسئوالن اين شهرستان اين  نش
ميزان درصد پيشرفت مصوبات، رقم خوبي است.

ــتان كبودراهنگ  ــح كرد: در شهرس وي تصري
ــده   ــفر مصوبه اجرايي ش در دورهاى اول و دوم س
نداشتيم كه تنها 3 پروژه پيشرفت كندى دارند از 
ــتم خنك كننده نيروگاه شهيد  جمله تبديل سيس
ــرفت فيزيكي كه مصوبه  ــح با 30 درصد پيش مفت
ــت، مجتمع  ــوري بوده اس ــت جمه دور اول رياس
ــرفت  ــگ 60 درصد پيش ــهر كبودراهن بانوان ش
ــز 70 درصد  ــيده ني ــتخر سرپوش ــي و اس فيزيك
ــته كه اميدواريم به زودي  پيشرفت فيزيكي داش
ــئوالن  ــد و از مس اين پروژه ها به 100 درصد برس
ــالش كنند تا اين  ــتاني انتظار داريم كه ت شهرس

پروژه ها نيز به نحو مطلوبي به انجام برسند.
پيريايي اظهار داشت: در دور دوم سفر رياست 
ــتان كبودراهنگ 3 پروژه درصد  جمهوري شهرس
پيشرفت تقريبا كندي داشتند از جمله آموزشكده 
فني و حرفه اي و كشاورزي با 45 درصد پيشرفت 
ــهر كبودراهنگ  ــماره يك ش فيزيكي، درمانگاه ش
ــرفت فيزيكي و شهرك صنعتي  با 60 درصد پيش
ــأله توجه جدي  ــاز هم اين مس ــو  كه ب شيرين س

مسئوالن را براي اجراي اين مصوبات مي طلبد.
ــدان نيز  ــتانداري هم ــاون برنامه ريزي اس مع
ــتان كبودراهنگ  ــه گفت: در شهرس در اين جلس
پروژه هاى مصوب دور سوم سفر رياست جمهوري 
ــت و در كل 44 درصد پيشرفت  در دست اجراس
ــز 100 درصد  ــي موارد ني ــي دارند و برخ فيزيك
ــي، كمك هاي  ــه بازرگان ــرفت دارند از جمل پيش
ــي، آموزش قالي بافي،  فني اعتباري براي قالي باف
ــاخت  ــت براي قالي بافي، س ــهيالت ارزان قيم تس
سيلو توسط سازمان غله، پرداخت تسهيالت براى 
ــهيالت براي ايثارگران،  ــراد عادى، پرداخت تس اف
تأمين لوازم منزل براي افراد تحت پوشش كميته 
ــي گاز  ــكوني، لوله كش امداد، تأمين واحدهاي مس
ــش كميته امداد، پرداخت  منازل افراد تحت پوش
ــام رضا (ع)،  ــهيالت از طريق صندوق مهر ام تس
ــتگاه تاكسي،  كمك به دهياري ها، خريد 15 دس
ــيج،  ــن ثابت، تكميل پايگاه هاي بس واگذاري تلف
ــنجش آلودگي هوا، تصفيه خانه ويان،  ايستگاه س
ــت، كمك به فعاليت هاي  خودرو براي محيط زيس
ــوم سفر 100 درصد انجام  فرهنگي و ... در دور س

شده است.
ــزود: در بعضى از مصوبات  ــدر نوري اف علي حي
ــرفت كم  تاكنون اقدامي صورت نگرفته يا با پيش
ــل و پايانه ها براي  ــل و نق ــتند از جمله حم هس
ــوده، محيط زيست، شركت  بازسازي ناوگان فرس
ــرورش، اداره  ــي، آموزش و پ ــع طبيع گاز و مناب
ــان؛  ــالمي و ورزش و جوان ــاد اس ــگ و ارش فرهن
ــا در كارها و پروژه هاي  ــه برخي از اين اداره ه البت
ــته اند كه  ــرفت مطلوبي نيز داش ديگر ميزان پيش
ــوم  ــكالتي اين مصوبات دور س به دليل وجود مش
سفر رياست جمهوري پيشرفت كندي داشته كه 

اميدواريم با برطرف شدن مشكل مصوبات، كارها 
به خوبي پيش برود.

ــت  در ادامه فرماندار كبودراهنگ در اين نشس
ــت: در دور اول 60 مصوبه با 109 پروژه، دور  گف
ــوم 129  ــا 91 پروژه و دور س ــه ب دوم 54 مصوب
ــروژه و در مجموع 243 مصوبه  ــه با 302 پ مصوب
ــار 170 ميليارد و 914  ــا اعتب ــا 502 پروژه و ب ب
ــتيم كه به طور متوسط شاهد  ميليون تومان داش

پيشرفت 79 درصدى اين مصوبات بوديم.
ــزود: از محل اعتبارات  ــين مرادي اف عبدالحس
ــارد و 114 ميليون تومان  تملك دارايي 14 ميلي
ــل و 55 برنامه و 204 پروژه و از محل  در 17 فص
ــه با دو ميليارد و  ــارات عصر كاري 33 مصوب اعتب
ــان از محل ماده 10 قانون، 18  300 ميليون توم
ــون تومان و  ــك ميليارد و 423 ميلي ــه با ي مصوب
كانون برنامه توسعه 923 ميليون تومان داشتيم و 
جمعا 18 ميليارد و 960 ميليون تومان براي كل 
ــال شهرستان كبودراهنگ در نظر  پروژه هاي امس

گرفته شده است.
وي ادامه داد: براي روستاي باشقورتران از دور 
ــت جمهوري 900 ميليون تومان  سوم سفر رياس
ــازي  ــت كه براي زيرس اعتبار تخصيص يافته اس
ــازي روستا، تحت  ــفالت راه روستايي، بهس و آس
ــبكه هاي تلويزيوني، خانه  ــش قرار گرفتن ش پوش
بهداشت، منابع طبيعي، كشاورزي، آب و ... هزينه 

مي شود.
ــرمايه گذاري  ــتغال و س ــه كارگروه اش در ادام
ــگ با حضور  ــتان كبودراهن ــتان ويژه شهرس اس
مسئوالن استاني و شهرستاني در محل فرمانداري 
ــتاندار همدان به  ــد و در اين نشست اس برگزار ش
ايجاد اشتغال پايدار در اين شهرستان تأكيد كرد 
ــال هاى 91 و 92 به سمت  و گفت: ما بايد براي س
ــتغال پايدار را افزايش  ــتغال پايدار برويم و اش اش
ــئول اند  ــتان ها مس دهيم و فرمانداران در شهرس
پيگير اشتغال پايدار باشند و اين مسأله بايد يكي 

از اهداف مهم مسئوالن شهرستان  ها باشد.
ــراي اين  ــگ نيز گفت: ب ــدار كبودراهن فرمان
ــغلي است كه  ــتان 5,495 تعهد فرصت ش شهرس
ــده اند كه  ــامانه ش ــغلي ثبت س 6,835 فرصت ش

معادل 124/4 درصد است.
عبدالحسين مرادي افزود: امسال 12 كارگروه 
اشتغال در اين شهرستان داشتيم كه 9 جلسه آن 

درباره اشتغال روستايي بوده است.
نماينده مردم بهار و كبودراهنگ در خانه ملت 
ــم دهيم تا  ــت ه ــت در دس نيز گفت: ما بايد دس
ــتغال اين ديار حل شود و تالش كنيم  مشكل اش
تا از اشتغال فصلي به سمت اشتغال پايدار برويم.

ــور مديران و  ــزود: حض ــري اف ــي جعف عيس
ــتان ها موجب اميد  ــئوالن استاني در شهرس مس
ــم كه  ــت. اميدواري ــردم اس ــراي م ــه ب و روحي
ــكوفايي  ــد و ش ــاهد رش در آينده اي نزديك ش

شهرمان شويم.
ــد 40  ــه مصوب ش ــن جلس ــن در اي همچني
ــد فوالد در كارخانه فوالد  ميليون يورو براي تولي

ــا اجراي اين  ــد كه ب ويان كبودراهنگ مصوب ش
طرح و تخصيص اعتبار، هزار فرصت شغلي ايجاد 

مي شود.
شايان ذكر است، جلسه شوراي تأمين مسكن 
استان همدان (ويژه شهرستان كبودراهنگ) نيز از 

ديگر جلساتي بود كه در ادامه برگزار شد.
استاندار همدان در اين جلسه اظهار داشت: در 
سال 89، تعداد 34 واحد مسكونى و امسال 342 
ــت و انتظار مى رود تا  ــده اس واحد تحويل داده ش

پايان سال 408 واحد تحويل داده شود.
كرم رضا پيريايي افزود: بحث طرح مسكن مهر 
در كشور از سال 86 آغاز شده و در كبودراهنگ از 
ــروع شد كه در اين زمينه  مهرماه 89 اين طرح ش
ــاهد بوده ايم، همچنين در  ــرفت خوبي را ش پيش
ــتغال مسكن از سال 89 پيشرفت خوبي  بخش اش

داشته است.
در ادامه فرماندار شهرستان كبودراهنگ گفت: 
ــهري 1057 واحد در  ــر ش ــكن مه در بخش مس
ــال جاري و در بخش مسكن روستايى 2/150  س
ــه و 523 واحد  ــازي صورت گرفت ــد مقاوم س واح
ــتان، 427 واحد در  ــازي در سطح شهرس انبوه س
ــد گل تپه و 34 واحد  ــهر كبودراهنگ، 62 واح ش
ــده كه مقدمات آن  ــو در نظر گرفته ش شيرين س

فراهم شده و در حال واگذاري است.
ــد به  ــزود: 396 واح ــرادي اف ــين م عبدالحس
ــد در  ــه 329 واح ــتيم ك ــرادي داش ــورت انف ص
ــو، 36 واحد  ــگ، 31 واحد در شيرين س كبودراهن
ــوده و 66 واحد  ــه و 72 واحد بافت فرس در گل تپ
ــازده كه  ــاي اقتصادي و زودب ــهيالت بنگاه ه تس
ــامل 894 واحد مى شود، 65 واحد در  مجموعا ش
شيرين سو و 98 واحد در گل تپه در حال اجراست 
ــغ 44 ميليارد و  ــه در كل 1/057 واحد به مبل ك
ــط بانك ها به ويژه بانك  297 ميليون تومان توس

مسكن پرداخت شده است.
ــا الزم مي دانم از  ــت: در اينج ــان داش وي بي
ــتان  ــكن و بانك هاي شهرس ــكاري بانك مس هم
ــكاري و  ــه هم ــن زمين ــه در اي ــگ ك كبودراهن

مساعدت هاي الزم را داشته اند تقدير كنم. 
ــتاندار همدان به شهرستان  ــفر اس در ادامه س
ــد و  ــز بازدي ــروژه ني ــن پ ــگ از چندي كبودراهن
ــاره  ــدادي از آنها اش ــه تع ــد كه ب ــي ش كلنگ زن

مي كنيم.
بازديد از مجتمع ورزشي بانوان كبودراهنگ

كل مساحت 6 هزار مترمربع
ساختمان اداري 134 مترمربع

ــد  ــع، 100 درص ــي 1746 مترمرب ــالن ورزش س
پيشرفت

سرايداري تأسيسات برق 201 مترمربع
استخر سرپوشيده 1343 مترمربع
زمين چمن فوتبال 673 مترمربع

ــع كل زيربنا 3557  ــن 134 مترمربع، جم رختك
ــع و كل هزينه 23990 ميليون ريال بوده  مترمرب
كه با 60 درصد پيشرفت فيزيكي از مصوبات دور 

اول سفر رياست جمهوري بوده است.

 بازديد از شركت گياه بافت غرب  
توليد مينى تى يوبر سيب زميني از طريق كشت 
ــانته  و آگريا به ميزان دو ميليون  بافت از ارقام س
ــال با تأييد مؤسسه بيوتكنولوژي كشور  غده در س
و مؤسسه تحقيقات و ثبت گواهي بذر فعال كشور 

بخش سبزي و صيفي وزارت جهاد كشاورزي
مساحت گلخانه 5/140 مترمربع

تسهيالت بانكي اخذ شده 1200 ميليون ريال
مساحت آزمايشگاه گلخانه 300 مترمربع

آورده شخصي 5000 ميليون ريال
سال تأسيس 87، سال شروع به كشت ارقام 90

ــر  ــه 12 نف ــر ك ــاغالن 20 نف ــداد كل ش تع
كارشناس و تكنسين كشاورزي هستند.

  -چهارخطه كردن كبودراهنگ  
شيرين سو- قيدار

ــوم سفر رياست  اين پروژه جزء مصوبات دور س
ــتحفاظي  ــروژه در دوره اس ــت كل پ جمهوري اس
شهرستان كبودراهنگ 54 كيلومتر مي باشد. قرارداد 
قطعه اول آن در سال جاري به طول 9/8 كيلومتر با 

اعتباري بالغ بر 27400 ميليون ريال مي باشد.
از بازديد از مسكن مهر 96 واحدي كبودراهنگ
در زميني به مساحت 10200 مترمربع در 32 

قطعه 150 متري در چهار طبقه
ــا 125 متر فضا كه 85 متر  ــر يك از واحده ه
آن به صورت مسكوني و مابقي به صورت مشاعات 

و پاركينگ مي باشد.
65 درصد پيشرفت فيزيكي دارد و قيمت تمام 
ــال و هر واحد از  ــده هر واحد 400 ميليون ري ش
250 ميليون ريال تسهيالت استفاده كرده است.

  بازديد از مسكن مهر 279 واحدي  
كبودراهنگ

در زميني به مساحت 21600 مترمربع در 93 
ــري در 3 طبقه به صورت صنعتي  قطعه 150 مت

هر يك از واحدهاي يادشده 90 متر فضا دارند.
ــد و مابقي  ــاي مفي ــورت فض ــر به ص 77 مت

مشاعات و 26 درصد پيشرفت دارند.
ــت كه  ــون ريال قيمت هر واحد اس 300 ميلي
250 ميليون ريال تسهيالت و 5 ميليون ريال آن 

شخصي مي باشد.
  افتتاح ساختمان مجتمع فرهنگي  

هنري كبودراهنگ
2 طبقه به مساحت 502 متر احداث شده

ــده و تاكنون  ــال 86 شروع ش اين پروژه از س
ــته  ــر داش ــه در ب ــال هزين ــون ري 4300 ميلي
ــه همكف  ــامل دو  طبق ــروژه ش ــت و اين پ اس
ــالن  ــا 129/3 مترمربع، س ــگاه ب ــالن نمايش س
ــع موتورخانه 55 مترمربع،  كنفرانس71 مترمرب
ــرويس بهداشتي و راهرو و راه پله  آبدارخانه و س
ــه اول كالس هنري 129  ــع در طبق 56 مترمرب
مترمربع و آبدارخانه و سرويس بهداشتي راهرو 
ــتخر آموزش  ــه 62 مترمربع و در پايان اس و راه پل
ــهيد  ــتان ش و پرورش كبودراهنگ نيز در هنرس

ذيغمي كلنگ زني شد.

در كارگروه اشتغال استان در كبودراهنگ مطرح شد:

ايجاد اشتغال پايدار مسئوليت جديد فرمانداران كمبود فضاي آموزشي 
در بهار سد راه تحول است

ــتان بهار گفت: مجموعه آموزش و  ــام: رئيس آموزش و پرورش شهرس همدان پي
پرورش اين شهرستان به شدت با كمبود فضاي آموزشي مواجه است.

علي زارعي در شوراي آموزش و پرورش بهار با بيان اين مطلب افزود: 11 هزار و 
500 دانش آموز در بهار، اللجين و صالح آباد در حال تحصيل هستند كه بيشتر آنان 

از مراكز آموزشى و فضاي استاندار برخوردار نيستند.
وي ادامه داد: مجموعه آموزش و پرورش شهرستان با داشتن نيروهاي مجرب از 
توانمندي و توان بااليي براي انجام طرح هاي آموزشي نوين برخوردار است، ولي اين 

نيروها از امكانات و تجهيزات مناسب برخوردار نيستند.
ــتاندارد، تاكنون  ــب و اس ــتان بهار به علت كمبود فضاي مناس وي افزود: شهرس
ــده  ــمپاد نش ــاهد، نمونه دولتي و يا س قادر به ايجاد مدارس خاص نظير مدارس ش
است، پژوهشگران اين شهرستان كه از دانش آموزانى نخبه و با استعداد هستند، در 
جشنواره خوارزمي، توليدات محتوايي، المپياد زيست، فيزيك، الكترونيك، روباتيك 

و مباحث مربوط به نانو تكنولوژي رتبه هاي درخشاني را در كشور كسب كرده اند.
ــت: اين شهرستان حتي يك هنرستان با امكانات مجهز و كافي  زارعي بيان داش
براي دانش آموزان عالقه مند به دروس فني و حرفه اي ندارد، همچنين بهار از كمبود 

كانون فرهنگي نيز به شدت در مضيقه است.
ــال آينده نيز گفت:   ــي 6-3-3 در س ــاره به اجراي طرح آموزش زارعي با اش
ــده مجموعه آموزش و پرورش احتياج به 17 كالس در  براي اجراي طرح ياد ش
ــدارس ابتدايي كه حتي قادر به يك  ــي دارد، چرا كه فضاي كنوني م دوره ابتداي
ــت كه در  ــده ايم، براي اجراي اين طرح نوين كافي نيس نوبته كردن اين دوره نش
ــكل مواجه خواهد شد  ــدن فضاي كافي اجراي اين طرح با مش صورت تأمين نش
ــب تحصيل كنند. رئيس آموزش و  و دانش آموزان با اجبار بايد در فضاي نامناس
پرورش بهار همچنين در اين شورا اختصاص بودجه در برنامه سال آتي براي احداث 
ــگاه، واگذاري 2 واحد  ــاختمان اداري آموزش و پرورش، احداث حداقل 2 آموزش س
ــوده را  ــازماني و اختصاص بودجه كافي براي تخريب و تجهيز مدارس فرس خانه س
خواستار شد و اظهار داشت: مسئوالن ارشد شهرستان بايد به طور جد پيگير جذب 
بودجه مناسب و كافي براي هوشمندسازي مدارس شهرستان باشند، چرا كه اجراي 

اين طرح، سطح آموزشي و تربيتي شهرستان را افزايش خواهد داد.
زارعي با اشاره به پروژه هاي راكد مجموعه آموزش و پرورش شهرستان عنوان 
ــه به علت كمبود بودجه  ــروژه عمراني و تعمير و تجهيز اين مجموع ــت: 8 پ داش
مناسب راكد است و ادامه و اتمام اين پروژه ها اختصاص اعتبار جديد را مي طلبد.

ــتان نيز پس از انتقاد رئيس آموزش و  ــازي مدارس اس معاون فني اداره كل نوس
ــي، فرهنگي و ورزشي  ــت: اعتبار فصل آموزش ــورا عنوان داش پرورش بهار در اين ش
ــتان بهار در سال جاري 812 ميليون تومان بوده  مجموعه آموزش و پرورش شهرس

كه تاكنون 50 درصد اين اعتبار به شهرستان تخصيص داده شده است.
ــرفت 82 درصدي پروژه هاي آموزشي شهرستان  ــاره به پيش محمدرضا مرادي با اش
گفت: پروژه هاي آموزشى شهرستان نسبت به تخصيص اعتبار، 32 درصد بيشتر، پيشرفت 
ــت: تاكنون 3 ميليارد و 200 ميليون تومان  ــته است. مرادي اظهار داش فيزيكي داش
ــده است و الباقي اختصاص  ــتان بهار هزينه ش در مجموعه آموزش و پرورش شهرس
اعتبار نيز در دست اقدام است. وي افزود: با وجود امكانات محدود و جذب اعتبارات 

رسيدگي كامل به وضعيت مدارس مدت زمان طوالني را مي طلبد.
ــت: 60 درصد از اعتبارات مصوبات سفر هيأت دولت از  وى همچنين اظهار داش
ــتاني تأمين مي شود؛ لذا اعتبار الزم  محل اعتبار ملي و 40 درصد از محل اعتبار اس
ــت به طور  ــفرهاي هيأت دولت اس براي تخريب و تجهيز مدارس كه از مصوبات س

كامل از محل اعتبارات ملي تأمين مي شود.
 امام جمعه بهار نيز گفت: با توجه به سردسير بودن منطقه، اقدامات عمرانى بايد 

قبل از بروز سرما انجام گيرد تا مشكلى در شهرستان حاصل نشود.
ــتار نظارت دقيق بر پروژه هاى نوسازى  ــالم احمد عظيمى زاده خواس حجت االس
ــا باعث اجراى صحيح كار  ــد و بيان كرد: نظارت دقيق بر اجراى پروژه ه ــدارس ش م
ــط پيمانكاران خواهد شد. در ادامه فرماندار بهار اظهار داشت: اقدامات نوسازى  توس
ــتان قابل توجه بوده است، اما با توجه به تنگناهاى فضاهاى آموزشى در  مدارس اس

شهرستان بهار، توجه ويژه به اين شهرستان ضرورى است.
ــول زندگى مى كنيم كه  ــان گفت: امروزه در جهان تح ــرت  گلكارزاده در پاي نص
ــه رئيس آموزش و  ــد. در ادام ــرورش نبايد از اين تحوالت بى بهره باش ــوزش و پ آم
ــتم 6-3-3 در اللجين 30 كالس  ــرورش منطقه اللجين گفت: براى اجراى سيس پ
درس كم داريم براى اجراى اين سيستم بايد فضاهاى آموزشى مطلوب باشد، چرا كه 

كالس هاى درس زير استاندارد موجب كاهش بازده آموزشى مى شود.
ــدى، اضافه كرد: اجاره فضاى آموزشى كه آموزش و پرورش اللجين در  زكريا اس
ــال اخير تمديد نشده و بايد دانشگاه اين  ــگاه پيام نور قرار داده در دو س اختيار دانش

فضا را عودت دهد.
ــوق دادن 50 درصد دانش آموزان  ــت دولت مبنى بر س ــح كرد: سياس وى تصري
ــت، اين در حالى است كه زيرساخت ها  ــته هاى فنى و حرفه اى و كاردانش اس به رش

مناسب نبوده و در اللجين هنرستان دخترانه وجود ندارد.
اسدى اعالم كرد: در سال جارى در اللجين 50 نيروى جديد نهضتى جذب شده 

كه صددرصد كالس ها را پوشش خواهند داد.

يت
تسل برادر ارجمند جناب آقاى 

رضا عسگرى
مدير محترم آموزش و پرورش كبودراهنگ

و مديرمسئول نشريه راهنگ سبز
با نهايت تاسف و تاثر مصيبت درگذشت پدر 

بزرگوارتان را خدمت حضرتعالى تسليت 
عرض نموده و از درگاه قادر يكتا براى 
آن مرحوم رحمت الهى و براى جنابعالى 

و ساير بازماندگان صبر جميل و اجر 
جزيل را مسئلت داريم.

روزنامه همدان پيام

آگهي حصر وراثت
آقاي حامد لشكري گلريز فرزند حسين داراي شناسنامه 
شـماره 2152 متولـد 1352 بـه شـرح دادخواسـت به 
كالسـه900491ح131ح از ايـن حوزه درخواسـت گواهي 
حصـر وراثت نمـوده و چنين توضيـح داده كه شـادروان 
حسين لشگري گلريز فرزند سيف ا... به شناسنامه شماره 
13 متولـد 1327 در تاريخ 90/9/9 در اقامتگاه دائمي خود 
بـدرود زندگي گفتـه ورثـه آن مرحوم منحصر اسـت به: 
يك عيال دائم بنام منصوره طاليي فرزند اصغر به شـماره 
شناسـنامه 1763 متولـد 1333 صادره از حـوزه مركزي 
شهرسـتان همدان ويك پسـر بنام حامد لشـكري گلريز 
به شـماره شناسـنامه 2152 متولد 1352 صـادره از حوزه 
مركزي شهرسـتان همدان و سه دختر به اسامي 1- نرگس 
لشـگري گل ريز به شـماره شناسـنامه 322 متولد 1357 
صادره از حوزه 3 شهرسـتان همدان 2- نسـرين لشگري 
گلريز به شـماره شناسـنامه 12584 متولـد 1359 صادره 
از حوزه 3 شهرسـتان همدان 3- نسيم لشگري گلريز به 
شماره شناسـنامه 2073 متولد 1363 صادره از حوزه يك 
شهرسـتان همدان والغيـر و ارزش ماتـرك متوفي طبق 
اظهارنامـه مالياتي به شـماره 39855 مورخـه 90/9/28 
بيش از سي ميليون ريال اعالم گرديده است اينك با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي 
نزد او باشـد از تاريخ نشر نخسـتين آگهي ظرف يك ماه 

تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف 4325
قاضي حوزه 131 شوراي حل اختالف همدان

آگهي حصر وراثت
خانم معصومه علي پور فرزند قربانعلي  داراي شناسـنامه 
شـماره 1586 متولد 1339 به شـرح دادخواسـت به 
كالسـه90/900607 ح 121 از ايـن حوزه درخواسـت 
گواهـي حصر وراثت نموده و چنيـن توضيح داده كه 
شـادروان محمدآقا كريمي فرزند ولي  به شناسـنامه 
شـماره 1340 متولـد 1332 در تاريخ 1390/9/5 در 
اقامتـگاه دائمـي خود بـدرود زندگي گفتـه ورثه آن 
مرحـوم منحصر اسـت به: يـك همسـر دائمي و يك 
پسـر و سـه دختـر متوفي به شـرح ذيـل والغير 1- 
مريـم كريمـي فرزنـد محمـد به شـماره شناسـنامه 
787 متولـد1362 صـادره از همدان، دختـر متوفي 
2-سـحر كريمي فرزند محمد به شماره شناسنامه 79 
متولـد1365 صادره از همدان، دختـر متوفي 3-طيبه 
كريمـي فرزنـد محمـد بـه شـماره شناسـنامه 2115 
متولد1358 صادره از همدان، دختر متوفي 4-عليرضا 
 212 شناسـنامه  شـماره  بـه  محمـد  فرزنـد  كريمـي 
متولد1367 صادره از همدان، پسـر متوفي 5-معصومه 
علي پـور فرزنـد محمد به شـماره شناسـنامه 1586 
اينك  متوفي  همسـر  همدان،  از  صـادره  متولد1339 
با انجام تشـريفات مقدماتي درخواسـت مزبور را در 
يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسـي اعتراضي دارد 
و يـا وصيتنامه از متوفي نزد او باشـد از تاريخ نشـر 
نخسـتين آگهي ظرف يك مـاه به دادگاه تقديم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شـد. م الف 4326
قاضي حوزه 121 شوراي حل اختالف همدان

shenide@hamedanpayam.com سرويس شنيده ها
khabar@hamedanpayam.com سرويس خبر
varzesh@hamedanpayam.com سرويس ورزش

madestan@hamedanpayam.com سرويس شهرستان
mardomi@hamedanpayam.com سرويس پيام مردمى
farhang@hamedanpayam.com سرويس فرهنگ و هنر

siasat@hamedanpayam.com سرويس سياسى
agahi@hamedanpayam.com سرويس آگهى

gonagon@hamedanpayam.com سرويس گوناگون
gozaresh@hamedanpayam.com سرويس گزارش
gardesh@hamedanpayam.com سرويس گردشگرى

adab@hamedanpayam.com سرويس ادب
ejtemaei@hamedanpayam.com سرويس اجتماعى
eghtesad@hamedanpayam.com سرويس اقتصاد

niaz@hamedanpayam.com سرويس نيازمندى
gallery@hamedanpayam.com سرويس عكس و فيلم و صوت

رايانامه هاى 
ارتباطى با 
سرويس هاى 
روزنامه
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گوناگون

عطارباشى علمى

افزايش وزن در دوران كودكي مسري تر است
ــه اين مشكل مي تواند در دوران كودكي شما و  ــكان مي گويند اگر اكنون از چاقي رنج مي بريد ريش همدان پيام: پزش
مربوط به افرادي باشد كه كودكي خود را با آنها گذرانده ايد.  گروهي از كارشناسان تغذيه دانشگاه نيوكسل در انگليس 
دريافته اند كه افزايش وزن بدن در دوران كودكي يك فاكتور مسري است؛ به طوري كه از ساير اعضاي خانواده به كودكان 
سرايت مي كند.  به گزارش ايسنا، به گفته اين كارشناسان، تاثير و نقش اطرافيان در چاق شدن ما در دوران كودكي خيلي بيشتر 
و قوي تر از دوران بزرگسالي است و تمام افرادي كه در كودكي با آنها زندگي كرده ايم روي چاق شدن ما در سنين باالتر نقش 
بسزايي داشته اند.  در اين مطالعه وزن 236 جفت خواهر و برادر نوجوان كه با هم زندگي مي كردند با وزن 838 جفت خواهر و 
برادر كه با هم زندگي نمي كردند، مقايسه شدند. در اين بررسي ها اهميت اقدامات و رفتارهاي اوليه در دوران كودكي در زمينه 

پيشگيري از چاقي آشكار شده است. جزئيات اين مطالعه در مجله «چاقي» به تفصيل گزارش شده است. 

رژيم غذايى كم كالرى به جوانى مغز كمك مى كند
همدان پيام: تيمى از پژوهشگران ايتاليايى در بررسى هاى خود دريافتند رژيم غذايى كم كالرى نه تنها مى تواند مانع 

بروز بيمارى هاى مرتبط با چاقى شود، بلكه قادر است به حفظ جوانى مغز كمك كند. 
تاكنون نقش رژيم غذايى كم كالرى در پيشگيرى از بيمارى هاى مرتبط با چاقى مفرط و اضافه وزن مشخص شده 
بود. اكنون محققان دانشگاه كاتوليك رم دريافتند كه كم خورى و رژيم كم كالرى مى تواند با فعال كردن پروتئينى به 
ــه حفظ جوانى مغز كمك كند. به گزارش مهر، كليد مولكولى Creb1 كه عملكردهاى مهم مغزى مثل  ــام Creb1 ب ن

حافظه، يادگيرى و كنترل اضطراب را تنظيم مى كند و مسير پيرى از نظر فيزيولوژيكى كاهش مى يابد.
ــمندان، در ادامه يك رژيم غذايى كم كالرى مى توان توليد اين پروتئين را  ــت كه به گفته اين دانش اين درحالى اس

حتى در سنين باال افزايش داد.

مصرف نوشابه موجب زودرنجى مى شود
همدان پيام: يك محقق طب اسالمى گفت: در نوشابه هاى كوالدار موادى به نام كافئين و تئوبرومين وجود دارد كه 
موجب بروز يبوست، حساسيت و زودرنجى مى شود، به دليل اينكه اين مواد فوق العاده محرك است.  سيدعلى ابوالحبيب 
در گفت وگو با فارس اظهار داشت: مصرف نوشابه موجب خرابى دريچه فم معده يا كاردينال معده مى شود. وى گفت: آسيب 
دريچه فم معده موجب بروز ناراحتى در معده مى شود و هنگام خواب محتويات معده وارد حلق مى شود يا به عبارتى موجب 
بروز ريفالكس گوارشى مى شود. اين محقق طب اسالمى بيان داشت: يكى ديگر از عوارض ناگوار نوشابه تضعيف كاركرد معده و 
دستگاه گوارش است و مصرف آن موجب مى شود تا آنزيم هاى گوارشى به اندازه كافى توليد نشود؛ در حقيقت هضم غذا به غلط 
به وسيله نوشابه انجام مى شود. ابوالحبيب اضافه كرد: در نوشابه هاى كوالدار ماده اى به نام كافئين و تئوبرومين وجود دارد كه 
موجب بروز يبوست، حساسيت و زودرنجى مى شود، به دليل اينكه كافئين و تئوبرومين موادى فوق العاده محرك هستند.

ــردردهاي مكرر شكايت داريد بهتر  ــما هم از س همدان پيام: اگر ش
ــتند و  ــكل مواجه هس ــت بدانيد كه عده زيادي از مردم با اين مش اس
ــردردهاي مزاحم و  ــان اين س ــكاري براي درم ــه دنبال راه ــواره ب هم

آزاردهنده مي گردند. 
ــاي رواني را كنار  ــترس و تنش ه ــينوزيت، اس  اگر عواملي چون س
ــتند كه يك  بگذاريم، فقط تعداد اندكي از مردم از اين مطلب آگاه هس
رژيم غذايي معمولي هم مي تواند عاملي براي بروز سردردهاي تكراري 

باشد. 
ــنا، در اين مقاله به عوامل پنهاني و غيرمرضي كه در  به گزارش ايس
ــاره شده كه به  ــردردهاي آزاردهنده نقش دارند، اش ايجاد اين قبيل س

قرار زير است: 
ــالمت مي گويند رژيم گرفتن  - رژيم گرفتن: متخصصان تغذيه و س
ــت. تغيير ناگهاني در  ــردرد اس يكي از فاكتورهاي تاثيرگذار در بروز س
ــم غذايي و كاهش ناگهاني ميزان كالري مصرفي در طول روز نقش  رژي
مهمي در ايجاد سردرد دارد. متخصصان مي گويند بويژه اگر براي رژيم 
گرفتن مقدار كربوهيدرات كم شود يا به طور كامل حذف شود، احتمال 
ــود چون مغز فقط مي تواند از كربوهيدرات ها به  ــردرد تشديد مي ش س
عنوان سوخت استفاده كند. هم چنين افت قند خون و كاهش مصرف 

آب از عوامل ايجاد سردرد هستند. 
- اسيد آمينه تيرامين: اين اسيد آمينه با كاهش سطح سروتونين در 
مغز و اثرگذاري روي عروق خوني موجب سردرد مي شود. متداول ترين 

ــواع خاصي از  ــكالت و ان ــامل پنير، ش خوردني هاي حاوي تيرامين ش
گوشت هاي فراوري شده هستند. 

- شكالت: شكالت نيز حاوي مقادير زيادي تيرامين است و موجب 
ــيار مهم است.  ــود اما البته مقدار مصرف آن نيز بس بروز ميگرن مي ش
براي مثال مبتاليان به ميگرن كه شكالت زياد مصرف مي كنند به خاطر 
چربي زياد موجود در شكالت، بيشتر دچار سردردهاي مكرر مي شوند. 
ــت و  - قهوه: متخصصان تغذيه مي گويند قهوه اندكي اعتيادآور اس
پس از مدت طوالني مصرف، حذف ناگهاني آن موجب سردرد مي شود. 
ــاس به  ــت مثال در افراد حس ــا در افراد مختلف تاثير آن متفاوت اس ام
ــود اما در برخي ديگر  ــردردهاي ميگرني ش كافئين مي تواند موجب س

مي تواند ميگرن را از بين ببرد و عروق خوني در مغز را آرام كند. 
- قند: قند طبيعي يك فاكتور مهم است چون تمام موجودات زنده 
ــان انرژي شيميايي را به شكل قند در بدن خود ذخيره مي كنند.  و انس
ــيرين كننده هاي مصنوعي ارجحيت دارد.  اما قند طبيعي به قندها و ش
ــياري از مشكالتي كه قندهاي مصنوعي براي سالمت بدن  عالوه بر بس
ــاس هستند و به  ــبت به اين قندها حس ايجاد مي كنند، برخي افراد نس

دليل تحمل نداشتن بدن شان، دچار سردرد مي شوند. 
بنابراين اگر دچار سردردهاي مكرر مي شويد و دليل مرضي براي 
ــتجو كنيد.  ــدا نمي كنيد، علت آن را در رژيم غذايي خود جس آن پي
ــك مي تواند بسيار  ــورت با پزش ــيدن به نتيجه مطلوب مش براي رس

موثرتر باشد. 

مصرف انار و سبزى 
آثار آلودگى هوا را كم مى كند

ــوق تخصص ريه گفت:  همدان پيام: يك ف
ــردد در هواى آلوده  ــاى ممكن از ت افراد تا ج
ــند  ــد و نفس هاى عميق نكش ــوددارى كنن خ
ــوا از انار و  ــوارض آلودگى ه ــراى كاهش ع و ب

سبزيجات بيشتر مصرف كنند.
 مصطفى قانعى در گفت وگو با فارس اظهار 
داشت: افراد بايد توجه كنند كه فعاليت آنها و 
قدم برداشتن آنان در هواى آلوده به آهستگى 
ــد زمان ورزش كه فرد به  صورت پذيرد و مانن
ــق احتياج دارد  ــاى پى در پى و عمي تنفس ه

صورت نپذيرد.
ــر در  ــم ديگ ــه مه ــه داد: نكت ــى ادام قانع
ــت،  ــرف غذا در زمان آلودگى هواس مورد مص
ــواد غذايى مانند  ــه بايد افراد از م به طورى ك
ــبزيجات و كلم كه آنتى اكسيدان دارد  انار، س
ــيار كنند تا هر چه بيشتر عوارض  استفاده بس
آلودگى هوا در بدن آنان كمتر شود ولى اين به 
معناى آن نيست كه اين عوارض صفر مى شود.

باتري كاغذ خور
 محصول جديد سوني!

همدان پيام: شركت سوني در ادامه راه خود 
ــتي، دست به  براي توليد لوازم با فناوري زيس
ــت كه با تغذيه از  ــاخت نوعي باتري زده اس س

كاغذ باطله، آن را به انرژي تبديل مي كند.
ــاخت كه در  ــنا اين پيش س به گزارش ايس
Eco-) نمايشگاه توليدات هماهنگ با طبيعت

ــش  ــه نماي ــو ب Products) 2011 در توكي
درآمده، ازاين آنزيم ها براي تجزيه كاغذ باطله 

به سوخت قابل مصرف استفاده مي كند.
شركت سوني در سال 2007 به رونمايي از 
يك ضبط واكمن پرداخت كه از باتري زيستي 
استفاده مي كرد. اين باتري آلي از طريق هضم 

غذا، برق توليد مي كرد.
ــوخت  ــري از آب ميوه به عنوان س ــن بات اي
ــرژي الزم را براي  ــتفاده كرده و مي تواند ان اس
پخش يك موسيقي در يك خودرو تامين كند. 
ــال حاضر نمونه  ــت كه در ح اين در حالي اس
ــركت قادر به توليد ميزان  جدي باتري اين ش

كمي از انرژي است.

عمليات «كنجكاوي» 
در راه سياره سرخ آغاز شد

ــه اكنون  ــا ك ــنا: مريخ نورد جديد ناس ايس
ــفر هشت ماهه خود به  در سومين هفته از س
ــياره مريخ قرار دارد، در حال حاضر  ــوي س س

تحقيقاتش را آغاز كرده است.
ــگر كنجكاو كار خود را با استفاده از  كاوش
ــنجش پرتو (RAD) آغاز  ــاز س ابزار آشكارس
كرده كه به نظارت بر ذرات پرانرژي خورشيد، 

ابر نو اخترها و ديگر منابع مي پردازد.
ــان  ــور بالقوه براي انس ــن پرتويي بط چني
ــت آمده  ــاك بوده، از اين رو نتايج بدس خطرن
ــط اين كاوشگر مي تواند به دانشمندان در  توس
برنامه ريزي براي ماموريت هاي آينده انساني به 

سياره مريخ كمك كند.
ــگر كنجكاو كه محور اصلي ماموريت  كاوش
25 ميليارد دالري آزمايشگاه علمي مريخ بوده، 
ــج آذر) به مقصد دهانه  ــر (پن در روز 26 نوامب

گيل سياره مريخ به فضا پرتاب شد.

موفقيت در مراودات 
اجتماعي با عينك ساطع 

كننده بو و صدا!
ايسنا:محققان دانشگاه كيئو در توكيو دست 
به ساخت نوعي عينك زده اند كه تجربه كاربر 
را با ارائه محرك هاي صوتي و بويايي بيشتر در 

برخوردهاي اجتماعي افزايش مي دهد.
اين عينك كه به ساطع كننده بو و بلندگو 
ــار عالئم صوتي و بويايي  ــت به انتش مجهز اس

مخصوص به فرد مقابل مي پردازد.
ــي  ــك از طريق بلوتوث با گوش ــن عين اي
ــود. به محض  ــمند مرتبط مي ش همراه هوش
ــز روي  ــاي مادون قرم ــس گره ــه ح اين ك
ــخص ديگر با  ــه حضور يك ش ــك متوج عين
ــود،  عينك صوت و بو در نزديكي خود مي ش
پيامي محتوي اسم، شماره تلفن و نشانه هاي 
منحصر به فرد بويايي و صوتي كاربر را به آن 
فرد مي فرستد. در پاسخ، تلفن فرد گيرنده با 
ــك ارتباط برقرار كرده و بو و صداي فرد  عين

ــاطع مي كند. اول را س

 همدان پيام: شما يادتون نمياد شبا تلويزيون 
بيشتر از 12 ساعت برنامه نداشت سر ساعت 12 
ــرود ملى و پخش مى كرد و قطع مى شد... سر  س

زد از افق…مهر خاوران !
ــروع برنامه يه مجرى ميومد اولش  قبل از ش
ــعر مى خوند بعدهم برنامه ها رو پشت سر هم  ش
اعالم مى كرد…آخرشم مى گفت شما رو به ديدن 

برنامه فالن دعوت مى كنم.
ــيرين نمي دونم تلخ اما  ــه روزهايي ش واي چ
ــه نفرى  ــتني، رو نيمكت ها بايد س ــت داش دوس
ــتيم بعد موقع امتحان نفر وسطى بايد  مى نشس

مى رفت زير ميز.
شما يادتون نمياد، سرمونو مى گرفتيم جلوى 

پنكه مى گفتيم: آ آ آ آ آ آآآآآ
ــمار  ــب اين بود كه نوك مداد قرمز سوس جال

نشاُن كه زبون ميزدى خوش رنگ تر ميشد.
كي يادشه تو فيلم سازدهنى مرده با دوچرخه 
ــى زد و مى خوند: ِدريااااااا موجه  توكوچه ها دور م

كاكا.. ِدريا موجه.
ــكه مى داديم  آن روزا، كاغذ باطله و نون خش
ــون مى داد بعدش هم نمك  به نمكى، نمك بهم
ــود نمك يددار  ــرفت كرده ب يددار اومد كه پيش
ــى پاره مى گرفت  ــتون ها هم دمپاي مى داد، تابس

جوجه هاى رنگى مى داد.
ــمى رو  ــه وقتي، خانواده آقاى هاش كي يادش
كه ميخواستن از نيشابور ببرن كازرون، تو كتاب 

تعليمات اجتماعى !
ــان بايد بين  ــما يادتون نمياد موقع امتح ش
ــتيم رو ميز كه  خودمون و نفر بغلى كيف ميذاش

تقلب نكنيم.
ــب  ــما يادتون نمياد، پيك نوروزى كه ش ش
ــتمون حالمونو تا روز آخر عيد  عيد ميدادن دس
ــگ بوديم مي داديم خواهر  مى گرفتن ما هم زرن

بزرگه حلش مي كرد !
ــد كيف و  ــادش بخير، زنگ آخر كه مى ش ي
كوله رو مى نداختيم رو دوشمون و منتظر بوديم 
ــيم كه از كالس  ــگ بخوره تا اولين نفرى باش زن
ميدوه بيرون،  آن موقع ها يك مدت از اين مداد 
تراش رو ميزى ها مد شده بود هركى از اونا داشت 

خيلى با كالس بود.
شما يادتونه دستمال من زير درخت آلبالو گم 

شده سواد دارى؟
ــما يادتون نمياد ماه رمضون كه ميشد اگه  ش
كسى مى گفت من روزه ام بهش ميگفتيم: زبونتو 

در بيار ببينم راست ميگى يا نه !
ــتر  ــا كانال هاى تلويزيون دو تا بيش آن روزه

نبود، كانال يك و كانال دو !
پاكن هاى جوهرى كه يه طرفش قرمز بود يه 
طرفش آبى بعد با طرف آبيش مى خواستيم كه 
ــه آخرش يا كاغذ رو  خودكارو پاك كنيم، هميش

پاره مى كرد يا سياه و كثيف مى شد !
شما يادتون نمياد، سر صف پاهامونو 180 درجه 
باز مى كرديم تا واسه رفيق فابريكمون جا بگيريم !

ــو كه با خط  ــم كالس اول رو بگ دعواي معل
ــتمون كه گوشه دفترهات رو  كش مي زد رو دس

خراب نكن.
ــن ورقه هاى دفتر  ــه پايي ــادش بخير گوش  ي
ــيديم. بعد تند برگ  ــى مى كش مشقمون، نقاش

مى زديم ميشد انيميشن.
شما يادتون نمياد، آرزومون اين بود كه وقتى 
از دوستمون مى پرسيم درستون كجاست اونا يه 

درس از ما عقب تر باشن !
ــما يادتون نمياد، با آب و مايع ظرفشويى  ش
كف درست مى كرديم، تو لوله خالى خودكار بيك 

فوت ميكرديم تا حباب درست بشه !
ــما يادتون نمياد: انگشتر فيروزه، خدا كنه  ش

بسوزه !
ــما يادتون نمياد، اون موقع ها يكى ميومد  ش
ــتن:  ــون و ما خونه نبوديم رو در مى نوش خونه م

آمديم نبوديد!!
شما يادتون نمياد، دبستان كه بوديم، هر چى 
ميپرسيدن و ميمونديم توش، مى گفتيم ما تا سر 

اينجا خونديم !
ــاد: گل گل گل اومد كدوم  ــما يادتون نمي ش
گل؟ همون كه رنگارنگاره براى شاپركها يه خونه 
ــاپرك؟؟ همون كه روى  قشنگه. كدوم كدوم ش
ــرخ و زرده، با بالهاى قشنگش  بالش خال هاى س

ــاپرك  ــرده، ميره و برميگرده.. ش ــره و برميگ مي
خسته ميشه… بالهاشو زود ميبنده… روى گلها 

ميشينه… شعر ميخونه، ميخنده !
شما يادتون نمياد، بچه كه بوديم مى خواستيم 
بريم حموم بايد يك ساعت قبل بخارى تو حموم 

روشن مى كرديم.
ــياب بشين ميشينم،  ــما يادتون نمياد آس ش
ــياب بچرخ ميچرخم،  ــياب پاشو پاميشم، آس آس
ــم؛ جوون ننه جون، پا  ــو،پا نميش ــياب پاش آس
چمدون،پاميشم..آسياب  قفل  جوونه  نميشم؛… 

تند ترش كن، تندتر تندترش كن!
 راستى چى شدن اينا؟

ــى كه چرخو  ــاد چرخ فلك ــما يادتون نمي ش
ــت و با  ــتر نداش ــش رو مياورد 4 تا جا بيش فلك

دست ميچرخوندش. 
يادش به خير

ياد كودكى...و اون زمان خوب و همه بچه هاى 
اون موقع

ياد اون روزا بخير...

ردپايي از خاطرات ردپايي از خاطرات 

300 روز آفتابى داريم
همدان پيام: مدير عامل سازمان انرژى هاى نو ايران 
(سانا)، طبق مطالعات صورت گرفته، ظرفيت توليد 
ــور را 40 هزار مگاوات  برق از نيروگاه هاى بادى كش
ساعت اعالم كرد و گفت: توان بالفعل ظرفيت توليد 
برق نيروگاه هاى بادى در كشور 300 ميليون كيلووات 
ــف آرمودلى در حاشيه جشنواره  ساعت است.  يوس

ــاره به وضعيت مناسب  انرژى هاى تجديدپذير با اش
ــع تجديدپذير افزود:  ــور در توليد انرژى از مناب كش
متوسط تابش خورشيد در ايران 5 كيلو وات ساعت 
ــت و بيش از 300 روز آفتابى  بر متر مربع در روز اس
ــور داريم. به گزارش مهر، مدير عامل سازمان  در كش
ــاره به وضعيت وزش باد در  انرژى هاى نو ايران با اش
كشور اظهار داشت: كشور توانايى نصب نيروگاه بادى 
ــرق را دارد و مطالعات  ــا ظرفيت 15هزار مگاوات ب ب

ــان داد كه اين ظرفيت را مى توان تا 40  اخير ما نش
هزار مگاوات افزايش داد. اين در حالى است كه توان 
ــده در كشور 300 ميليون  دو نيروگاه بادى نصب ش
ــاعت است كه توسط دو نيروگاه دولتى  كيلو وات س
توليد مى شود.  وى با تاكيد بر استفاده از منابع تجديد 
ــان  ــن انرژى هاى مورد نياز، خاطرنش پذير براى تامي
ــازمان مستقلى براى  كرد: براى اين منظور نياز به س
ــعه آن داريم ولى  ــك به توس ــت منابع و كم مديري

ــفانه برخى از مسئوالن درصدد حذف سازمان  متاس
ــانا) هستند. آرمودلى ايجاد  موجود در اين زمينه (س
سازمان انرژى هاى نو ايران را در راستاى بند 8 تبصره 
اصالح الگوى مصرف در زمينه ايجاد سازمان متولى 
ــتفاده از انرژى هاى تجديدپذير  در زمينه توسعه اس
دانست و ادامه داد: در اين زمينه اساسنامه اى تدوين 
و به منظور بررسى به هيأت دولت ارائه شده است كه 

در صورت تاييد به مجلس ارسال مى شود.

عوامل پنهاني كه موجب بروز سردردهاي مكرر مي شوند

نارنگى و خواص مفيد آن

نارنگى به خاطر داشتن فسفر زياد و ويتامين هاى فراوان، باعث تقويت حافظه و 
هوش مى شود و براى رفع بى اشتهايى و كاهش گرماى بدن نيز مفيد است.

ــته  ــب ها نمى توانيد خواب آرام و راحتى داش ــر از بى خوابى رنج مى بريد و ش اگ
ــاعت قبل از خواب چند دانه  ــيد، متخصصان تغذيه توصيه مى كنند يكى دو س باش

نارنگى ميل كنيد.
كارشناسان تغذيه مى گويند نارنگى به دليل داشتن ويتامين هاى ث، آ و ب مفرح 

قلب است و مى تواند اعمال قلب را تنظيم كند.
ــكن خوبى براى سلسله اعصاب  ــرد است و مس به گفته آنان، طبيعت نارنگى س

است. اين ميوه ادرار آور خوبى است و از اين رو مى تواند سموم بدن را دفع كند.
ــرگيجه رنج مى برند نيز توصيه  ــكان خوردن نارنگى را به بيمارانى كه از س پزش
ــه مى كند، در نتيجه تصلب  ــبندگى خون را معالج ــد. اين ميوه پاييزى چس مى كنن
شرايين، ورم جدار وريد و سياه شدن شريان، فلج ناقص و آنژين را بهبود مى بخشد.

ــق در فعاليت عضالنى،  ــت و از اين طري ــى حاوى مقدار زيادى منيزيم اس نارنگ
دستگاه گوارش و سيستم عصبى موثر است و به خاطر داشتن ميزان فسفر و كلسيم 

باال، يكى از ميوه هايى است كه در تشكيل استخوان و اسكلت بدن موثر است.
اين ميوه پاييزى چسبندگى خون را معالجه مى كند، در نتيجه تصلب شرايين، ورم

جدار وريد و سياه شدن شريان، فلج ناقص و آنژين را بهبود مى بخشد.
نارنگى به خاطر داشتن فسفر زياد و ويتامين هاى فراوان، باعث تقويت حافظه و 

هوش مى شود و براى رفع بى اشتهايى و كاهش گرماى غريزى بدن نيز مفيد است.
نارنگى، اين ميوه پرخاصيت، براى درمان بسيارى از بيمارى ها، از جمله فشارخون 

باال بسيار مفيد است.
 :برخى از خواص نارنگى عبارتند از  

1- منبع غنى ويتامين C است.
2- منبع غنى بتاكاروتن است.

3- براى كاهش تب و رفع تراكم خون در كبد مفيد است.
ــه اعتقاد برخى، به خاطر خاصيت ضدعفونى كننده اش، مى تواند در درمان  4- ب

سفليس موثر باشد.
ــرطان مفيد  ــگيرى از س ــت و براى پيش 5- داراى مقادير فراوانى ويتامين A اس

است. اين ميوه پرخاصيت، براى درمان اين  بيمارى ها  مفيد است:
چاقى، برونشيت، التهاب ريه، آسم، زكام، فشارخون باال

 بيمارى هاى مختلف پوستى  
 نارنگى؛ ميوه اى مفيد براى درمان چاقى

ــى كانادا درباره  ــگاه انتاريوى غرب ــمندان دانش طبق تحقيقات جديدى كه دانش
ــوه پى برده اند كه نه تنها موجب  ــى انجام داده اند، به وجود ماده اى در اين مي نارنگ
ــرايين است،  ــود، بلكه ضد ديابت نوع دو و حتى تصلب ش جلوگيرى از چاقى مى ش

(بيمارى كه علت اصلى بيشتر حمالت قلبى و سكته هاى مغزى است).
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سؤاالت افقي:

1- اسرار - آشفته و دگرگون - اوراق بهادر 
2- رودي در كشور قزاقستان - كنار جوي 
3- امروز تازي - اندك - سنگ معدني - 
منزلت 4- عدد روستا - بيماري آفريقايي 
- نوشتن مطلبي در كتاب - جام معروف 
ــلوار جين  5- دور دهان - درخت انار - ش
ــزه دار - دانه كش بي آزار - جايگاه  6- ني
زور 7- آتمسفر زمين - زبان مردم كشور 
اوروگوئه - عالمت مصدر جعلي 8- ساز 
شاكي - توزيع كننده - بهاي پاكت نامه 
- ذهب 9- پسوند شباهت - خدم - پول 
ــور خوشبخت  ژاپن 10- كميابي - كش
ــازك 11- آش - پيامبران -  ــواي ن - مق
ــراب 12- از شهرهاي كرمان - كمان  ش
تير اندازي - جهنم - حرص 13- پر خور 
- بحر - از حروف يوناني - زردش هم ميوه 
ــت 14- كشتي جنگي تندرو - ماده  اس
منفجره قوي 15- طرف چپ - توقف گاه 
خودرو - سيب آذري است و نيز فيلمي 

از اكبر صادقي
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سؤاالت عمودي:
1- ميوه قابل خوردن - كاال - لساني 2- فاكهه - موسسه علمي كشور در زمينه 
ــلولهاي بنيادين - چانه زدن براي خريد 3- آماس - آخرين توان - خرس  س
آسماني - پرچم و بيرق 4- حرف آخر انگليسي - عمارت بسيار بلند - شمشاد 

5- نارو - رشك - ابزار احتياطي 6- بوزينه - صوف - تخت
7- حرف فاصله - درياچه شاعر 8- رود پر آب ايران - ارزان 9- در گذشته به 
كبير معروف بود - بيماري 10- دور كردن از پيش خود - حكم و دستور - نام 
ــنام - از اثرهاي  ــهر تبريز 11- چاه آب - نترس - ذره باردار 12- دش قديم ش
ــر  ــار هم قد 13- رب النوع زمين - خار س ــم مقام فراهاني - دوي ــروف قائ مع
ديوار - از شهرهاي تهران - از شهرهاي مازندران 14- پسران فريدون - مالقات 

پزشك - دردناك 15- يخ بسته - قطار - واحد پول اسپانيا
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پيام 
 The Message Of                 مادستان    تاريخ ،  تمدن و فرهنگ 

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

گزارش
عكسعكس روز

پيام مردمپيام مردم
mardomi@hamedanpayam.com

پستي: 65155-666 صندوق 

همشهريان عزي
را در هر زمين
روزنا

بدون شرح!
گنجنامه
عكس: بهزاد عليپور

همشهريان در ص

كيوسك

ــه مجموعه اي از  ــه صنعتي ب همدان پيام: خوش
ــه در يك منطقه  ــود ك ــب و كار اطالق مي ش كس
ــده و  جغرافيايي و يك گرايش صنعتي متمركز ش
ــكاري و تكميل فعاليت هاي يكديگر به توليد  با هم
ــات مي پردازند و از  ــدادي كاال و خدم ــه تع و عرض

چالش ها و فرصت هاي مشترك برخوردار هستند.
ــاي  ــادي واحده ــداد زي ــه ها تع ــاً خوش عموم
ــط، و حتي بزرگ را  اقتصادي خرد، كوچك، متوس
ــر جغرافيايي اين واحدها  ــد كه از نظ در برمي گيرن
ــتان  ــهر يا شهرس ــتا، ش ــطح روس مي توانند در س
ــند. بدين ترتيب، مشخصه خوشه هاي  پراكنده باش
ــكاري در تكميل  ــي، تمركز جغرافيايي، هم صنعت
ــترك  فعاليت هاي يكديگر، توليدات و خدمات مش

و همينطور چالش ها و فرصت هاي مشترك است.
ــامل واحدهاي  ــه صنعتي نه فقط ش يك خوش
ــخص  ــه توليدات و با خدمات مش ــب و كار ك كس
خوشه را توليد و ارائه مي كنند، بلكه عالوه بر تأمين 
ــه، پيمانكاران فرعي، خريداران،  كنندگان مواد اولي
ــين آالت  ــدگان ماش ــن كنن ــدگان، تأمي صادركنن
ــاوران خدمات  ــتيبان، مش ــف پش ــاي مختل نهاده
ــتم حمل و نقل  عمومي ، واحدهاي مربوط به سيس
ــه را از  ــاير تأمين كنندگان كه توليد در خوش و س
فعاالن مثل اتحاديه ها، گروهاي همياري، تعاوني ها 
ــب و كار بخش هاي مختلف  كه ترغيب كننده كس
خوشه هستند نيز قرار مي گيرند كه به طور كلي به 
مجموعه اشاره شده ذينفعان خوشه گفته مي شود.

ــه  ــي در مورد خوش ــيم بندي هاي مختلف تقس
ــه ها را مي توان  ــي وجود دارد، از جمله خوش صنعت
بر اساس نوع توليدات يا خدماتي كه ارائه مي دهند، 
دسته بندي كرد. در يك تقسيم بندي ديگر، خوشه ها 
را براساس پويايي، استقرار و پوشش جغرافيايي به 
ــه هاي صنايع محلي كه فقط بازارهاي محلي  خوش
ــه هاي وابسته به صنايع  ــش مي دهند. خوش را پوش
طبيعي محلي كه فعاليت شان به صنايع و نهادهاي 
مناطق محلي استقرار وابسته است و خوشه هايي كه 
ــته به محل استقرار خود از نظر محيط  اساساً وابس
ــتند و به آن ها خوشه هاي تجاري  كسب و كار نيس
ــد. در يك  ــدي مي نماي ــود، بخش بن اطالق مي ش
دسته بندي ديگر خوشه ها را مي توان از نظر ميزان 
ــعه يافتگي در منحني عمرشان به خوشه هاي  توس
ــعه  ــعه و توس ــكل يافته در مرحله توس جنيني، ش
ــيم نمود. دسته بندي ديگري نيز با توجه  يافته تقس
ــطح و نوع تكنولوژي خوشه ها وجود دارد كه  به س
ــنتي و هنري تقسيم  ــاس آن خوشه ها به س بر اس

مي شوند.
ــروي كار  ــه در جذب ني ــي خوش ــدازه بزرگ ان
ــص تأمين كنندگان و نهادها، تعيين كننده  متخص
ــر افزايش بهره وري  ــوده و مي تواند تأثير مثبتي ب ب
ــد، با اين حال  ــته باش ــه داش واحدهاي عضو خوش
ــه به عنوان يك مشخصه و معيار  هنوز اندازه خوش
ــده است. موارد متعددي  اصلي در موفقيت آن نش
ــه هاي فعال در سطح جهاني وجود دارد كه  از خوش
ــاي كمي  را در بر  ــن موفقيت، تعداد واحده در عي
ــته اند به عنوان مثال، يك خوشه موفق صنعت  داش
ــوب در اتريش وجود دارد كه واحدهاي آن كمتر  چ

از يك دو جين مي باشد.
ــتقيم توزيع منابع  ــئول مس اگر چه دولت، مس
ــعه  ــا توس ــت، ام ــه ها نيس ــعه در درون خوش توس
خوشه هاي صنعتي به داليل متعددي براي مديران 
ــتگذاران اهميت دارد از جمله اين  اقتصادي سياس

كه:
1- خوشه هاي صنعتي مي توانند موتور محركه 
ــند، چرا كه در نتيجه  اقتصاد ملي و منطقه اي باش
ــه ها باز  ــاي درون خوش ــه ها بنگاه ه ــعه خوش توس
ــر از امكانات و  ــتفاده تخصصي ت ــتر و اس ــي بيش ال
اولويت هاي موجود كار مي كنند و باز زماني واكنش 
آنها نسبت به بازار كمتر از حالتي خواهد بود كه به 
صورت انفرادي كار مي كنند از سوي ديگر بنگاه ها و 
مراكز تحقيقاتي مرتبط به سطح جديد و باالتري از 

توان نوآوري مي رسند.
ــش خصوصي در  ــعه بنگاهاي بخ 2-  امر توس
ــعه خوشه اي به دليل افزايش همكاري و  قالب توس
انجام فعاليت هاي مشاركتي، داراي بازدهي بيشتري 

است. همچنين هزينه مداخله دولت در سطح تك 
ــيار زياد و راندمان آن بسيار پايين  تك واحدها بس
است به عالوه در صورت موفقيت فرآيند توسعه يك 
ــبي براي تسري و  ــه، اين فرايند الگوي مناس خوش
ــياري مناطق و خوشه ها خواهد بود وجه  تعميم بس
ــده تمركز بخش سياستگذاري بر  بارز موارد ياد ش
توانمندسازي به جاي مداخله مستقيم و در نتيجه 
ــت.  ــعه حاصل اين روش اس پايايي و پايداري توس
ــه ها، با توجه به حجم گزاري  انتخاب صحيح خوش
آن ها بر اقتصاد منطقه اي و ملي مي تواند تأثير قابل 
ــتگذاران در اين عرصه  ــر موفقيت سياس توجهي ب

داشته باشد.
3- سياست هاي سطح صنعت، متناسب با يك 
رشته صنعتي خاص بوده و داراي ابعاد  جغرافيايي 
ــته صنعتي مثل نساجي  ــت، به عالوه يك رش نيس
ــته ها و محصوالت  ــا صنايع فلزي در بردارنده رش ي
ــه صنعتي  ــت. حال آن كه يك خوش متعددي اس
ــطح  ــت هاي س را دنبال نماييد. در حالي كه سياس
ــا و مبني بر اولويت هاي  ــت منبعث از برنامه ه صنع
ــوند  ــي  و براي يك صنعت خاص طراحي مي ش مل
ــه اي بايد به گونه اي  ــعه خوش ــت هاي توس سياس
ــه ها را مبني بر  ــعه خوش انعطاف پذير ظرفيت توس
ــطح منطقه اي و محلي ارتقا  رويكرد ملي، اما در س
دهند و بنابراين، اين دو با تأثير متقابل، همديگر را 

تقويت مي كنند.
4- رويكرد بنيادي در توسعه خوشه هاي صنعتي 
به عنوان يك سيستم اقتصادي، اجتماعي و صنعتي 
ــت. در  ــازي يا پايايي اس ــر پايه توانمند س مبني ب
توانمند سازي كوشش مي شود قابليت هاي خوشه ها 
ــكوفا  گردد،  ــه ش ــر هنجارهاي خود خوش مبني ب
بنابراين زمينه هاي همه بسترها و فرصت هاي الزم 

براي توانمند شدن، فراهم مي گردد.

ــه گونه اي صورت مي گيرد  اما همه اين موارد ب
ــه بتوانند خود  ــدت، ذينفعان خوش ــه در دراز م ك
ــه نياز به مداخله  ــردي كرده و بدون اين ك را راهب

مستقيم خارجي، خود را مديريت كنند.
ــتلزم آموزش و مشاركت ذينفعان   اين امر، مس
ــه سعي و  ــعه خوش در مراحل مختلف فرآيند توس
خطاي ذينفعان خوشه در عمل است در اين صورت 
ــكل  ــاختارهاي ش مي توان به پايا بودن فرآيند و س

گرفته در خوشه، به صورت پويا اميدوار بود.
 اهميت خوشه 

ــاخت نيست. يعني  ــه كسب و كار بشر س خوش
ــت كه با طراحي اوليه كسي  ــتايي اس همانند روس
ايجاد نمي شود، بلكه براساس مزيت هايي كه در يك 
ــه خود و به تدريج  ــه وجود دارد بطور خود ب منطق
ــرض مي توان نتيجه  ــكل مي گيرد با اين پيش ف ش
ــكل گيري خوشه در هر منطقه بيانگر  گرفت كه ش
وجود مزيت هايي مثل دسترسي به مواد اوليه وجود 
ــي به بازار  ــص يا ماهر، دسترس ــروي كار متخص ني
ــب و ... است.  ــاخت هاي مناس مصرف، وجود زير س
ــكل گيري  ــاي منطقه باعث ش ــود اين مزيت ه وج
ــود كه طي زمان (و يا گذر تاريخ )  خوشه اي مي ش
قابليت عرضه محصول يا خدمت را به طور بهينه (و 
احتماالً در رقابت با ساير توليد كنندگان مناطق دور 

و نزديك ديگر) داشته است.
بدين ترتيب شكل گيري و ادامه حيات خوشه در 
ــانات  يك منطقه خاص و پايداري آن در مقابل نوس
اقتصادي، اجتماعي و صنعتي محيط مي تواند مبين 

ــبي است. نكته مهم  ــد كه وجود مزيت نس اين باش
ــت كه اغلب خوشه هاي كسب و كار به دليل  آن اس
ــنا نبودن با  ــه با بازارهاي محلي و ملي و آش مواجه
بازارهاي بزرگتر از يك سو و فقدان سطح مناسبي از 
سرمايه اجتماعي از طرف ديگر، داراي قابليت كافي 
ــتند؛  براي بهره مندي از همه قابليت هاي خود نيس
بنابراين در صورتي كه قابليت هاي خوشه ها مبتني 
ــان و در ارتباط با محيط بازار  بر هنجارهاي خودش
ــكوفا شوند، مي توان انتظار  بزرگتر ملي و جهاني ش
ــتقر هستند نيز از  ــت منطقه اي كه در آن مس داش
ــادي- اجتماعي برخوردار گردد. اين امر  رونق اقتص
پايه توسعه اقتصادي مبتني بر خوشه هاي كسب و 
ــت كه اخيراً در تعدادي از كشورهاي موفق  كار اس

دنيا به كار گرفته شده است.
 كاركرد خوشه 

ــه ظهور صنايع  ــاً انقالب صنعتي منجر ب اساس
ــد، اما بتدريج الزامات تكنولوژيك موجب  بزرگ ش
ــوان تأمين  ــك حتي به عن ــه صنايع كوچ توجه ب
كنندگان صنايع بزرگ شد. از سوي ديگر در اغلب 
ــنتي  ــه تاريخي، به طور س ــورهاي داراي عقب كش
ــتي و محلي وجود  ــك و بصورت دس ــع كوچ صناي
داشته اند كه كم و بيش به حيات خود ادامه دادند.

پس از انقالب صنعتي، مالك سنجش در توجه 
به صنايع بزرگ مقياس اقتصادي توليد بوده است، 
يعني هرچه قدر توليد در مقياس بزرگتري صورت 
ــتفاده كارآمدتر از دارايي ها  ــت، به دليل اس مي گرف
اقتصادي تر شناخته مي شد. اين همان نكته اي است 
كه بنگاه هاي كوچك و سنتي و دستي در آن دچار 
ــتند، اما به تدريج اين وقوف ايجاد  ضعف جدي هس
شد كه آيا مقياس اقتصادي فقط در بخش توليد كه 
بنگاهاي كوچك در آن داراي ضعف هستند داراي 

اهميت است؟
ــن رويكرد مورد توجه قرار  در دهه هاي اخير اي
گرفت كه در صورتي كه بتوان مقياس اقتصادي در 
ــب و كار  را مورد توجه  بخش حلقه هاي ديگر كس

قرار داد، مسأله در توليد قابل حل است.

فروش، بازاريابي، حمل و نقل و انبارش فرآوري، 
طراحي، مواد به عبارت ديگر، در صورتي كه بتوانيم 
بازاريابي را در مقياس اقتصادي مناسب انجام دهيم 
ــت) امكان  (كه عموماً مورد نياز بازارهاي بزرگ اس
توليد محصول به طور مشترك براي بنگاه هايي كه 
ــبيه به هم و در كنار هم قرار دارند، وجود دارد،  ش
ــاز و كارهايي نيز بنا به  اما به طور بديهي نيازمند س

اقتضا خواهد بود.
   مزايا و فوايد خوشه ها 

در توسعه منطقه اي و محلي به لحاظ جنبه هاي 
ــعه اقتصادي به عنوان  ــي ، فرهنگي و ...، توس اقليم
ــود و فرض بر آن  ــه ورود در نظر گرفته مي ش نقط
ــت كه مي توان در اين حالت توسعه همه جانبه  اس
ــت از منظر كاربردي همراه با توسعه  را انتظار داش
ــعه متوازن در حوزه هاي ديگر  خوشه  صنعتي، توس
ــه نيز اتفاق مي افتد؛ چرا  زندگي در محدوده خوش
كه توسعه خوشه بر هنجارهاي منطقه استوار است 
ــازي هاي پايه اي  ــا به هر حال در كنار ظرفيت س ام
ــعه هستند، دستاوردهاي  و كاربردي كه محور توس
ــبي نيز در حاصل مورد انتظار است، از جمله  مناس
ــه و منطقه،  ــد اقتصادي آحاد جامع ــش درآم افزاي
افزايش سطح دانش، مهارت و افزايش سطح آگهي 
و سرمايه اجتماعي (كه پايه هاي برنامه هاي توسعه 

ــتند) افزايش بنگاه هاي كسب و كار،  خوشه اي هس
نوآوري و خالقيت، افزايش تعداد شبكه هاي كسب 
ــخ به تقاضاي محيط، افزايش اشتغال  و كار در پاس

بهبود جدي در سطح رفاه جامعه و...
 برنامه توسعه خوشه اي  

 برنامه هاي توسعه خوشه اي معموالً شامل چند 
گام مشترك است 

• شناسائي همه خوشه هاي صنعتي موجود در 
ــور؛ اين كار معموالً با اجراي پروژه تهيه نقشه  كش
ــوري خوشه هاي صنعتي و مطالعه فراگيرانه به  كش

اجرا در مي آيد.
• انتخاب خوشه هاي داراي اولويت براي مداخله 

توسعه اي 
ــته اي براي عامليت توسعه  • انتخاب فرد شايس

خوشه و آموزش تخصصي فرد 
• آغاز پروژه توسعه خوشه اي

 پروژه توسعه خوشه اي 
ــي  ــي، كوشش ــه صنعت ــعه خوش ــروژه توس پ
ــط يك موسسه  ــت كه توس ــده اس برنامه ريزي ش
ــعه اي (از درون يا بيرون خوشه) با همكاري و  توس
كمك نهادهايي مختلف محلي جهت ارتقاى سطح 
پويايي يك خوشه و بهبود قابليت رقابت پذيري آن 

به اجرا در مي آيد.
ــعه خوشه از يك سو بر ارتباطات  يك پروژه توس
ــه تمركز كرده و از  دروني بخش هاي مختلف خوش
ــه  ــوي ديگر به زنجيره ارزش اقتصادي كه خوش س
ــي از آن است، توجه دارد؛  صنعتي مورد نظر بخش
ــن مواد و نهاد هاي  ــعي مي كنند از تأمي بنابراين س
اوليه گرفته تا ارائه محصول به مصرف كننده نهايي 
را به مسيري صحيح تر هدايت و راهبري نمايد؛ در 
ــناريوهاي  ــد ضمن توجه به روند ها و س اين فرآين
بين المللي، ملي و سطح صنعت، بر مشكالت موجود 
ــعه خوشه تأكيد مي شود، معموالً  و مسير هاي توس
ــكل يا گلوگاه  ــك يا چند مش ــه هاي داراي ي خوش
ــا مي توانند در حوزه  ــتند و اين گلوگاه ه اصلي هس
ــطح سرمايه اجتماعي و اعتماد،  تكنولوژي، بازار، س
ــد. شناسائي صحيح و كامل مسائل  كيفيت و ... باش
مبتال به خوشه و طراحي بهترين راهكارهاي مبتني 
بر مشاركت، پيش نيازهاي اصلي توسعه يك خوشه 

است.
 گام هاي اصلي پروژه توسعه خوشه اي 

ــعه  ــه در مدل ها و روش هاي مختلف توس اگرچ
ــاي مختلفي ياد  ــات و فازه ــه اي از اصطالح خوش
ــود، اما اغلب روش ها به ويژه روش هايي كه به  مي ش
خوبي در مناطق مختلف جهان به اجرا درآمده اند، با 
طي مراحل يا گام هاي اصلي زير به اجرا در مي آيند:

• انجام مطالعه شناختي 
• اعتماد سازي و ارتقاى سطح سرمايه گذاري 

• حصول چشم انداز مشترك
• تدوين برنامه عمل 

• پياده سازي 
• خروج

  زمان مورد نياز براي اجراي يك 
پروژه توسعه خوشه اي

 مدت زمان اجراي پروژه كامًال وابسته به حصول 
ــطحي از توانمندي  ــه به س زير مجموعه هاي خوش
ــت كه بتوانند بصورت مشاركتي و نهادينه شده  اس
مسائل پيش روي خود را شناخته و مديريت نمايند. 
ــخصات منحصر به فرد هر خوشه و  با توجه به مش
ــعه خوشه  ضرورت هاي اختصاصي آن، فرآيند توس
نيز به زمان هاي متفاوتي نياز دارد، اما معموالً اجراي 
اين پروژه ها بيش از 3سال طول مي كشد. به عبارت 
ــعه خوشه پس از اجراي پروژه هاي  ديگر عامل توس
ــطح خوشه، آنگاه كه  فراگير مورد نظر و ارتقاى س
ــه به سطح مناسبي از پويايي  احساس نمايد خوش
ــيده است، اقدام به اعالم پايان پروژه و خروج از  رس

خوشه مي نمايد .
بهرام هاشمى - معاون صنايع كوچك و متوسط شركت 
شهرك هاى صنعتى استان همدان

خوشه هاى 
صنعتى 

مى توانند موتور 
محركه اقتصاد 

ملى باشند

3هزار كيلومتر از راه هاى اصلى 
بين استانى به دوربين مجهز مى شوند

ــور از تجهيز 3 هزار   همدان پيام: معاون عمليات ترافيكى پليس راه كش
ــتانى به دوربين هاى كنترل ثابت تخلفات  كيلومتر از راه هاى اصلى بين اس

در 2 سال آينده خبر داد.
ــفنديارى گفت: از آنجايى كه اجراى قانون جديد راهنمايى و   صمد اس
ــيارى از كارشناسان بر اين باورند كه  ــد، بس رانندگى از اول دى  اجرايى ش
اين قانون مى تواند نقش چشمگيرى در كاهش تلفات جاده اى داشته باشد.

ــت: هدف، به وجود آمدن قانون جديد  به گزارش فارس، وى اظهار داش

پيشگيرى از جرايم است تا با توجه به افزايش سطح جرايم رانندگى هزينه 
ــالف قانون در رانندگى از  ــى به انجام اعمال خ تخلف باال برود و كمتر كس
خود گرايش بروز دهد. معاون عمليات ترافيكى پليس راه كشور با اشاره به 
ضرورت هاى نظارت سيستماتيك بر جاده هاى كشور گفت: محورهاى تهران 
ــيراز هم اكنون به صورت 24 ساعته با دوربين هاى  ــهد، اصفهان - ش - مش
ــوند.  وى، گفت: طبق برنامه ريزى هاى صورت گرفته در  ثابت كنترل مى ش
ــتانى كه با  ــال آينده 3 هزار كيلومتر از راه هاى اصلى بين اس يك الى دو س
ــتند به دوربين مجهز خواهند شد و نظارت  حجم بااليى از تردد روبه رو هس

در اين راه ها با سطح خطاى كمترى صورت خواهد پذيرفت.

 نيمى از كتاب هاي آموزشى كشور
غيراستاندارد است 

ــد، گفت: 50 درصد كتاب هاى  ــارات رش  همدان پيام: مديركل انتش
آموزشى موجود در كشور مطابق با استادارد هاى آموزش و پرورش كشور 

نيست. 
ــته تنها 18  ــت: در گذش به گزارش مهر، محمد ناصرى  اظهار داش
ــى مطابق با استاندارد هاى آموزش و پرورش  درصد از كتاب هاى آموزش
ــيده است. وى، تصريح كرد:  بود ولى اكنون اين ميزان به 50 درصد رس
با اين وجود 50 درصد از ناشران كشور كتاب هاى غير استاندارد را چاپ 

و روانه بازار مى كنند.  وى با اشاره به فعاليت هاى صورت گرفته در راستاى 
استاندارد سازى كتاب هاى آموزشى، بيان كرد: طبق ابالغيه رئيس جمهور در 
بهار امسال مديران مدارس موظف هستند كتاب هاى آموزشى در مدارس 

توزيع كنند كه مطابق با استاندارد هاى آموزش و پرورش باشد.
ــد: برخى از مجوزهاى انتشارات كتاب هاي آموزشى   وى، ياد آور ش
نيز از سوى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى صادر مى شود كه طبق اين 

ابالغيه وزارت ارشاد بايد تعامالتش را با آموزش و پرورش قوى تر كند.
ــد اشاره كرد و گفت: هم  ــارت رش  ناصرى در ادامه به عملكرد انتش
اكنون 32 عنوان مجله رشد ويژه هر سليقه و ذائقه اى در كشور منتشر 

مى شود.

  يك پروژه توسعه خوشه
از يك سو بر ارتباطات دروني 

بخش هاي مختلف خوشه تمركز 
كرده و از سوي ديگر به زنجيره 

ارزش اقتصادي كه خوشه صنعتي 
مورد نظر بخشي از آن است، توجه 

دارد

  عموماً خوشه ها تعداد زيادي 
واحدهاي اقتصادي خرد، كوچك، 

متوسط، و حتي بزرگ را در 
برمي گيرند كه از نظر جغرافيايي 

اين واحدها مي توانند در سطح 
روستا، شهر يا شهرستان پراكنده 

باشند

 همدان سالم:  رقابت درون گروهي اصولگرايان در همدان 
همدان پيام: نشريه همدان سالم در شماره هفته پيش خود، مطالب پرباري را به 
همراه داشت. با نزديك شدن به زمان برگزاري انتخابات مجلس نهم، اين نشريه نيز 
خبر يك خود را به اوضاع و احوال استان در روزهاي انتخابات اختصاص داده است.

در اين گزارش كه با تيتر «رقابت نفس گير اصولگرايان در همدان كليد مي خورد» 
انتشاريافته، آمده است: «در استان همدان علي رغم آن كه به باور بسياري انتخابات 
در اين استان جزو غيرقابل پيش بيني ترين انتخابات هاست ،اما مطمئنا رقابت اصلي 
ــان و نه جريان انحرافي؛  ــه كانديداهاي اصولگرا خواهد بود و نه اصالح طلب متعلق ب

هيچ كدام بخت چنداني براي تكيه زدن بر 9 كرسي نمايندگان استان ندارند».
ــده در استان، امكان  ــاره ش ــريح اوضاع گروه هاي اش اين گزارش در ادامه با تش
ــته و پرونده جريان  پيروزي اصالح طلبان را تنها  در يك حوزه انتخابيه محتمل دانس

انحرافي را هم در استان بسته دانسته است.
همدان سالم در ادامه اين تحليل به پيش بيني آرايش هاي احتمالي در حوزه هاي 
ــي همدان و فامنين اين  ــتان پرداخته و در پيش بيني آرايش انتخابات ــي اس انتخابات
ــت:« در اين حوزه انتخابيه سيد كاظم حجازي نماينده كنوني مردم  گونه آورده اس
ــت و جزو رقيبان اصلي به شمار مي آيد. از ديگر  در مجلس قطعا حضور خواهد داش
ــته، حميد عسگري،  اصولگرايان حاضر در اين حوزه انتخابيه مي توان به امير خجس
ــيد حسن موسوي، ابراهيم كارخانه اي، علي اكبر نظري، رضا ميرزايي، سيد حسن  س
فاضليان، حسين كنعاني مقدم، قاسم مستقيم، سيد جالل رضوي، عليرضا ابراهيمي و 
... اشاره كرد كه بي شك تعدد آنها ممكن است باعث تقسيم آرا شده و احتمال رفتن 
ــي براي انتخاب هر دو نماينده همدان را افزون كند»، اين  ــات به دور دوم حت انتخاب
نشريه كه از شكل و شمايلي حرفه اي برخوردار است و در انعكاس و كيفيت اخبار آن 
نيز اين خصيصه احساس مي شود، در ستون يادداشت خود در مطلبي تحت عنوان« 
مديران اصولگرا زير تيغ نگاه نقادانه مردم» آورده است: « امروز از مديراني كه به نام 
ــت ها تكيه زده اند انتظار  ــي ها و پس اصولگرايي و با حمايت مردم واليت مدار بر كرس

مي رود تمام قد در دفاع از ولي فقيه به ميدان بيايند».
ايراد سخنان ايجابي مانند من سرباز واليتم، انقالب خميني الحدوث و خامنه اي 
ــت، الزم اما كافي نيست اصولگرايان انتظار دارند مسئوالن در مقابل جريانات  البقاس

انحرافي نيز به صراحت اعالم موضع كنند.
ــت:« پس سوابق مثبت مصونيت نمي آورد همان طور  اين مقام در پايان آورده اس
كه در انقالب خودمان نيز افرادي را ديديم كه احكام متعددي را از امام (ره) داشتند 

ولي در مقابل ولي فقيه ايستادند».
لذا مديران و مسئوالني كه در  زير بيرق اصولگرايي سينه مي زنند، بدانند همچنان 
ــتند و در آينده نه چندان دور  در بوته امتحان الهي و زير تيغ نگاه نقادانه مردم هس

دوباره عملكرد و موضع آن ها قضاوت خواهد شد.

 طنين غرب؛ برخورد تبعيض آميز وزارت ارشاد با نشريات محلي 
ــتره توزيع آن در استان هاي غربي كشور است  طنين غرب، هفته نامه اي كه گس
ــماره جديد خود عكس يك خود را به سفره شب يلدا اختصاص داده است. در  در ش
مطلب اين عكس هم به ذكر تاريخچه اي از رسم و رسوم شب يلدا در ميان ايرانيان 
ــرمقاله اين هفته طنين غرب در كنار ديگر مطالب اين  ــت. اما س ــده اس پرداخته ش

نشريه بيشتر خودنمايي مي كند.
ــت كه به قلم مديرمسئول اين هفته نامه نگاشته شده است با عنوان  اين يادداش

عدالت مطبوعاتي از حرف تا عمل به چاپ رسيده است.
ــنده در مقاله خود با اشاره به برخورد سياسي وزارت ارشاد با مطبوعات در  نويس

دولت هاي گذشته به ادامه اين روش برخورد در دولت نهم تأكيد كرده است.
در اين يادداشت آمده است:« ... متأسفانه در سال هاي اخير در كشور ما تعرفه اي 
ــكن به مرسوالت پستي تعلق گرفت كه مطبوعات از آن بي نصيب  سنگين و كمرش
ــت به گونه اي  ــريات گذاش نماندند و اين موضوع تأثيري نامطلوب بر روند توزيع نش
ــريات محلى و منطقه اي توان توزيع در شهرستان هاي تابع استان خود  كه اكثر نش
را از دست دادند. اين موضوع شايد به برخي نشريات كه مرهون الطاف ويژه هستند 
خللي وارد نكند اما حيات اكثر نشريات را تحت تأثير قرار داده كه اين موضوع نوعي 

ايجاد مانع محسوب مي شود».
در اين مقاله نويسنده با اشاره به وجود تبعيض در برخورد وزارت ارشاد با نشريات 
ــتاني مي افزايد:« بايد از وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي و  ــريات اس ــور و نش مركز كش
ــت كه نشريات برخوردارمركز كه  ــيد كه اين چه عدالتي اس معاونت مطبوعاتي پرس
در ماه ميليون ها تومان آگهي دولتي و خصوصي دارند با صاحباني كه هر كدام غول 
ــه ماه يك بار از پنجاه تا صد ميليون  ــوب مي شوند هر س ــور محس اقتصادي در كش
تومان يارانه كاغذ دريافت مي كنند و نشريات محروم استان هاي محروم تر دو ميليون 
ــال؟ آيا اين برخورد دوگانه جز سانسور مطبوعات محلي و نرسيدن  تومان در يك س
صداي آنها به مركز است؟ البته ما به حق دولت براي تقويت نشريات وابسته احترام 
مي گذاريم اما تضعيف ديگر مطبوعات عملي مشروع نيست و در كشوري كه براساس 
ــت و آزادي به پيش مي رود چنين  ــتوار عدال ــاالري ديني و بر پايه اصل اس مردم س

اجحافي بخشودني نيست».

از مسئوالن و دست اندركاراني 
كه پل روگذر رسالت را ساختند 
قدرداني مي كنم. بار ترافيكي در 
اين نقطه از شهر كاهش يافته و 

رانندگي در اين شرايط لذت بخش 
است.

همچنين از لحاظ چهره و زيبايي 
شهر، اثرات خوبي داشته است. 

اميدواريم كه به زودي پل زيرگذر 
پژوهش هم به بهره برداري برسد.

شكوري

اگر پوشيدن لباس هاي دست دوم 
و تاناكورا خوب نيست، چرا اصًال 

اجازه فروش مي دهند؛ چطور 
با دست فروشان، حاال فروشنده 
هر كااليي (ميوه، كفش و لباس) 

برخورد مي شود، آن وقت اين 
آقايان، همين فروشندگان لباس 
دست دوم و ساختاري منظم به 
چنين كاري اقدام مي كنند. وقتي 
در بازار عرضه شود مردم هم 

مي خرند ديگر ...
منصوري

مسئوالن، رئيس، رؤسا؟ كشاورزان 
را دريابيد. جلوي واردات سير را 
بگيريد. درآمد ما هم از همين راه 

كشت سير است، اگر اين هم با 
واردات سير چيني محقق نشود كه 

ديگر هيچ.
يك كشاورز

راه هاي روستايي تجهيز نيستند
ما اهالي روستاي ابرو نسبت 

به تجهيز راه روستايي معترض 
هستيم؛ چرا كه راه اين روستا 

داراي روشنايي نبوده و عالوه 
بر آن در برخي قسمت ها باريك 
و خطرناك است كه مي توان با 

اقدامات اساسي از حوادثي كه اتفاق 
مي افتد جلوگيري كرد.

هفته گذشته يك سرباز وظيفه 
پليس راهور به نام حميدرضا 
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                   History & Civilization & Culture gardesh@hamedanpayam.com

ميراث وگردشگرى
س روزعكس روز

يز نكته نظرات، مشكالت، انتقادها و پيشنهادهاي خود 
نه اي كه وجود دارد مي توانند از طريق شيوه هاي زير با 
مه در ميان گذاشته و خواستار پيگيري موضوع باشند

پيامگير 24 ساعته 8280754 - 0811

gallery@hamedanpayam.com 

صف آزمايش!!!
عكس: محمود رمضانى

چشم انداز

نگاه

ــادي و پولي  ــت هاي اقتص ــام: سياس همدان پي
ــت؛ به  ــائل مختلفي تأثيرگذار اس هر منطقه بر مس
گونه اي كه اين سياست ها هم مي توانند باعث رونق 
ــم مي توانند  ــوند و ه ــرايط اقتصادي ش و بهبود ش

موجب ركود اقتصادي در مناطق مختلف باشند.
ــدي يارانه ها هم  ــت هاي هدفمن ــراي سياس اج
ــت و مي تواند موجب  ــي از همين سياست هاس ناش
ــت گذاري  دريافت بازتاب هاى متفاوتي از اين سياس

در نظام اقتصادي كشور باشد.
ــون هدفمندي  ــته كه قان ــال گذش در طول س
يارانه ها اجرا شد فعاالن گردشگري با كاهش آمار و 

يا ثبات آمار متقاضيان سفر روبه رو شدند.
ــتداران سفر نرخ سفر  ــگران و دوس براي گردش
ــت و اين مورد در  ــژه اي برخوردار اس از اهميت وي
ــگران  ــوي گردش ــفري از س ــته هاي س انتخاب بس
ــه همين منظور  ــرار دارد. ب ــه در اولويت ق هميش
طراحان بسته هاي سفري همواره در تالش هستند 
تا برنامه ريزي هايي براي تورها انجام دهند تا بتوانند 
ــب و خدمات مطلوب يك تور را  با قيمت هاي مناس

به فروش برسانند.
ــافرتي نيز  البته در اين ميان دفاتر خدمات مس

ــه تورهايي با قيمت هاي  ــتند تا با ارائ در تكاپو هس
مناسب بتوانند در زمينه رقابت با يكديگر بازار خريد 

و فروش بسته هاي سفر را به دست گيرند.
ــب كاهش  ــفر در دفاتر موج ــرخ س ــش ن افزاي
تقاضاي سفر از سوي گردشگر است؛ چراكه سفر در 
رديف نيازهاي يك خانواده هرگز در اولويت نيست 
ــفر را در آخرين رده  و خانواده هاي ايراني همواره س
ــد. خانواده ها در درجه اول در  انتخاب قرار مي دهن
ــكن  ــاك و مس ــراي تأمين خوراك و پوش تالش ب
ــفر وقتي معيار مناسبي براي انتخاب  ــتند و س هس
ــازاد در دخل خانواده به  ــت كه پولي اضافه بر م اس

جاي ماند.
ــطوح مختلف خانواده ها از لحاظ  يارانه ها در س
ــت. به اين  ــي خواهد داش ــادي تأثير متفاوت اقتص
ترتيب كه خانواده هايي با درآمد باال ممكن است 
ــش نرخ ها براي  ــت تأثير افزايش يا كاه زياد تح
ــند و حتي با  ــه نيازهاي خود نباش ــخگويي ب پاس
ــم تغييري در روند  ــال اين طرح اقتصادي ه اعم
زندگي خود احساس نكنند. خانواده هاي با سطح 
درآمد متوسط يا حتي پايين براي سفر كردن دچار 

ترديد خواهند شد. 

ــناور بودن  ــرفته، ش ــورهاي پيش امروزه در كش
قيمت ها حرف اول را مي زند در كشور ما نيز اگر قرار 
باشد اجراي اين قانون شرايط اقتصادي را به سمت 
شناور بودن قيمت ها پيش ببرد بايد آسيب شناسي 
ــگري داخلي و خارجي بايد  صورت گيرد. در گردش
ــود كه قيمت تمام شده تورهاي داخلي و  تالش ش

خارجي متناسب با هم و يكسان باشد.
ــوان گفت؛  ــه مي ت ــت ك ــورت اس ــن ص در اي
ــد. اگر سفرهاي  ــت ها نيز بايد متوازن باش درخواس
ــفرهاي خارجي گران تر باشد  ــبت به س داخلي نس
موجب كاهش درخواست سفرهاي داخلي از سوي 
ــه در نهايت تقاضاي  ــود ك مردم يك جامعه مي ش

سفرهاي خارجي افزايش مي يابد. 
ــان حوزه هاي  ــكالتي گريب در اين صورت مش
ــوزه  ــرد. در ح ــادي را مي گي ــي و اقتص اجتماع
اقتصادي به عنوان مثال ارز  بري صورت مي گيرد 
ــور  ــافرهاي خارجي به خاطر گراني در كش و مس
ما، قيد سفر كردن به ايران را مي زنند كه در اين 
ــرايط اقتصادي جامعه بهبودي نمي يابد  حالت ش
ــه محلي نيز  ــاع اقتصادي جامع ــه اوض و در نتيج

نامطلوب مي شود. 

اين در حاليست كه اگر نسبت سفرهاي داخلي 
ــرايط  ــي افزايش يابد تحول ش ــفرهاي خارج به س

اقتصادي دور از انتظار نيست. 
 حوزه سرمايه گذاي در بخش گردشگري 

ــت دولت در استفاده از  با توجه به اينكه سياس
ــت و اين  ــرمايه گذاري هاي بخش خصوصي اس س
ــرمايه گذاران داخلي و خارجي  سياست ها شامل س
ــده مواد، تجهيزات و  ــود؛ اگر قيمت تمام ش مي ش
ــوان گفت كه آن  ــوخت افزايش پيدا  كند، مي ت س
ــراي ورود به حوزه  ــت بخش خصوصي تمايلي ب وق
گردشگري در راستاي سرمايه گذاري ندارد و دولت 
ــرمايه گذاران روبه رو خواهد شد  با كاهش تمايل س
ــرمايه گذاري در  ــر پيكره س ــيب جدي ب و اين آس

گردشگري هميشه ماندگار مي ماند.
ــياري قابل  ــنهادات بس ــا در اين زمينه پيش ام
ــه حوزه هاي  ــي و مطالع ــت از جمله بررس ارائه اس
سرمايه گذاري سفر و ايجاد انگيزه براي سفر توسط 
ــازمان ميراث  ــه همان س ــش دولتي ك متولي بخ
ــت و همچنين توجه به بازار و بازاريابي  فرهنگي اس

در گردشگري. 
مسعود ملكى - كارشناس ارشد توريسم

افزايش قيمت سفر آمار گردشگرى را كاهش مى دهد

ــود  ــه مي ش ــوزه ك ــت از م ــام: صحب همدان پي
ــه زيبا به  ــالن يا محوط ــودآگاه تصوير يك س ناخ
ــيا و ابزار قديمي متعلق  ذهن مي آيد. جايي كه اش
ــخص  به دوره هاي گوناگون به كمك روش هاي مش

علمي در آن نگهداري مي شود.
ــايل داخل موزه از جمله  ــيوه نگهداري از وس ش
ــت كه برخي را عالقه مند به بازديد  ويژگي هايي اس

از موزه ها مي كند.
ــه از «موزه يون»  ــت ك موزه يك واژه يوناني اس
ــده است و  ــتگان گرفته ش به معناي مجلس فرش
ــته گنجينه هاي گران بهاي خود  ايراني ها در گذش
را به منظور حفظ كردن آنها درون حفره ها پنهان 
ــوزه ايران  ــوزه داري ايران با م ــد. تاريخ م مي كردن
ــال 1316  ــت. اين موزه س ــتان گره خورده اس باس
ــت و به دليل قدمت  ــده اس ــيدي افتتاح ش خورش
ــره موزه هاي مادر دنيا  ــياي موجود در آن در زم اش

به حساب مي آيد.
ــراث فرهنگي  ــازمان مي ــوزه اي كه س از 209 م
ــت در ايران وجود دارد 11 موزه در  اعالم كرده اس

استان همدان واقع شده است.
ــط  ــتند كه توس البته موزه هاي ديگري هم هس
ــازمان هاي ديگر همچون شهرداري يا  ارگان ها و س

محيط زيست محافظت مي شوند.
با بيان اين موارد قصد بر اين بود كه عنوان كنيم 
چه عاملي بازديد از موزه را براي همه اقشار جامعه 

يك هدف در سفر مي كند.
«ملموس بودن اشياي داخل موزه و توضيحات 
ــب به  ــذب مخاط ــل ج ــي از عوام ــوزه داران يك م
ــه ابراهيم  ــار نظر مربوط ب ــت.» اين اظه موزه هاس

ــه بود، اين  ــده موزه هگمتان ــوي بازديد كنن مرتض
هنرمند اصفهاني كه براي انجام مأموريت كاري به 
ــل بازيد از مجموعه  ــفر كرده بود به دلي همدان س
ــه اين موزه آمده  ــاي موجود در هگمتانه ب تدفين ه

بود.
وي دريافت تصاوير اين تدفين ها را در اينترنت 
موجب برنامه ريزي براي بازديد از اين موزه در شهر 
همدان عنوان كرد و گفت: وجود كوزه هاي سفالي و 
ظرف هاي قديمي كه مشابه آنها امروز در خانه هاي 
ما ايرانيان يافت مي شود باعث شد به بازديد از تمام 

قسمت هاي موزه هگمتانه ترغيب شوم. 
بودن كليسا در كنار يك سايت تاريخي كه محل 
كشف آثار دوره اسالمي است يكي از داليل بازديد 
آنتونيو، گردشگر ايتاليايي 52 ساله از سايت تاريخي 

هگمتانه و موزه  اين مجموعه بود.
ــايت و مجموعه اي كه  ــت: س آنتونيو معتقد اس
ــا و هم آثاري كه مربوط  بتواند هم موزه و هم كليس
ــد را به نمايش بگذارد از  ــالمي باش به دوره هاي اس
جمله مجموعه هاي نادري است كه هر عالقه مند به 
تاريخ را ترغيب مي كند تا در برنامه ريزي سفر خود 

ــايت را در برنا مه هاي  ــهر، بازديد از اين س به اين ش
خود قرار دهد.

وجود ترانشه هاي باز و كارگاه هايي كه سازه هاي 
قديمي است از نگاه بازديدكنندگان موزه هگمتانه 
يك انگيزه براي آمدن به اين سايت تاريخي است. 

ــتان در اين  ــت معاونت گردشگري اس سرپرس
زمينه معتقد است: بهترين راهكارهاي تقويت رابطه 
ــزان بازديدكنندگان  ــوزه با مخاطب و افزايش مي م

موزه، هدف گذاري در مخاطب شناسي است.
ــه مهم ترين  ــمي مي گويد: از جمل عليرضا قاس
ــجويان،  گروه مخاطبان هر موزه دانش آموزان، دانش
اساتيد، محققان و مردمي هستند كه به تاريخ عالقه  

دارند.
ــه بايد بتواند  ــد: موزه هگمتان وي ادامه مي ده
مخاطبان متعدد از هر گروه سني و شغلي را به خود 
جذب كند و اين توانايي با ابتكار در طراحي و ارائه 
ــه در موزه مورد توجه  توضيحات موزه داران هميش
ــت و يكي از داليلي كه همواره باعث  قرار گرفته اس
ــاس خستگي  ــده تا بازديدكنندگان بدون احس ش
ــافت تقريباً طوالني را بين قسمت هاي متعدد  مس
سايت تاريخي هگمتانه طي كنند؛ تنوع آثاري چون 
ــا ها، موزه و تپه تاريخي است كه  ــه ها، كليس ترانش

همواره مورد توجه است.
ــمي يكي از داليل طراحي نرم افزارهاي سه  قاس
ــتداران  بعدي براي معرفي هگمتانه را ترغيب دوس
ــر دنيا عنوان كرد و گفت: با تبليغات  موزه در سراس
ــي مي توان  ــن موزه هاي ــات از چني ــه اطالع و ارائ
گردشگران را ترغيب كرد تا با داشته هاي واقعي هر 

منطقه بيش از پيش آشنا شوند.

آنچه بازديد از موزه را دل انگيز مي كند 
ايده هايي نو براي سپري كردن تعطيالت 

در كوهستان 
همدان پيام: همدان شهري در سايه سار الوند و كوهپايه آن است و برخالف آنچه 
اهالي اين ديار مي انديشندكه تفريح در آب و هواي سرد همدان خيلي ميسر نيست، 
اما جالب است بدانيد كوهستان همدان فرصتي ايجاد مي كند تا همداني ها تعطيالت 

را به گونه هاي متفاوت در دل كوهستان سپري كنند. 
آيا گذراندن تعطيالت شما را كسل و خسته مي كند؟ آيا انگيزه شما براي تجربه 
ــده و همچنان درگير و دار يافتن راهي جديد براي  ــته ش ديدن مناطق جذاب كاس
تماشاي دوباره جاذبه هاي تكراري  هستيد؟ اگر چنين است برنامه هاي زير ايده هاي 

تازه اي براي سپري كردن تعطيالت در اختيار شما قرار مي دهد.
 پياده روي 

پياده روي در كوهستان بسته به ميزان توانايي افراد متفاوت است، اما در هر سطح 
ــدي متفاوت تر از جهان در  ــاير فعاليت ها بوده و دي ــدازه به مراتب جذاب تر از س و ان

مقايسه با قدم زدن در ساحل را به افراد مي دهد. 
از سويي ديگر نيازي به هزينه هاي بسيار زياد براي انجام چنين فعاليتي نيست؛ 
ــيله مورد نياز، كفش هايي مخصوص پياده روي كوهستان است و  زيرا مهم ترين وس
هزينه اي به مراتب ارزان تر از ساير فعاليت هاي ماجراجويانه داشته و براي مرد و زن 
ــت. از اين رو مي توان پياده روي را بهترين گزينه براي سپري  ــترس اس نيز قابل دس
ــت زني در جنگل هاي  ــردن تعطيالت ناميد، خواه صعود به مناطقي مرتفع يا گش ك

آمازون باشد.
 كوهنوردي 

ــوع و مرغوبيت لوازم  ــن از كوه يا صخره، بدون در نظر گرفتن ن ــوالً باال رفت معم
ــتقيمي با مهارت و چابكي افراد دارد، اما انواع جديدي از كفش ها  همراه، رابطه مس
ــرايط را براي آن دسته از افرادي كه  ــده كه ش يا پوتين هاي كوهنوردي وارد بازار ش

مي خواهند بي خطر از كوه صعود كنند، ساده تر كرده است. 
همچنين آن دسته از افرادي كه صخره نوردي در سطوح كامًال عمودي را انتخاب 
مي كنند، نيازمند كفش هاي مخصوصي هستند كه امكان اتصال به صخره ها را براي 

آن ها فراهم كند. 
در حال حاضر شركت هاي متعددي وجود دارند كه سفرهايي سالم و مناسب در 
سراسر جهان را براي عالقه مندان به كوهنوردي ارائه داده و متناسب با بودجه افراد، 

مسيرها را براي آن ها معرفي مي كند.
 دوچرخه سواري 

گذراندن تعطيالت با دوچرخه در كوهستان بهترين  روش  براي بازديد از طبيعت 
ــواري در دامنه كوه، عالي ترين  ــدي از جهان با دوچرخه س ــت. ديدن بخش جدي اس
ــت. به  روش براي تصديق و تأييد زيبايي هاي مناطق مختلفي از جهان پيرامون اس
ــگري متعددي در اقصا نقاط جهان با در اختيار قرار  همين منظور مقصدهاي گردش
ــگران اين فرصت را مي دهند تا  از  ــيار كم، به گردش دادن دوچرخه با هزينه اي بس

قسمت هاي مختلف شهرها ديدن كنند.
 اسكي بازي 

ــكي بازي ورزشي بسيار جذاب و هيجان انگيز به شمار مي رود كه عالقه مندان  اس
زيادي نيز در سراسر جهان دارد. 

پيست هاي اسكي متعددي در كشورهاي مختلف وجود دارد كه مي توان عالوه بر 
كرايه پوشاك و لوازم اسكي در آن ها با هزينه هايي بسيار كم اين ورزش را آموخت. 
ــكي به عالقه مندان اين امكان را مي دهد تا مباني اين ورزش را پيش از  آموزش اس

سرازير شدن در داخل پرتگاه ها يا هزينه كردن در خريد لوازم آن ياد بگيرند. 
گذشته از جذابيت هايي كه در ذات اين ورزش نهفته، اسكي بازي فعاليتي مفرح 
ــكي بازي  و پرانرژي براي گذراندن تعطيالت بوده و از ويژگي هاي منحصر به فرد اس
ــت كه در صورت مجاور بودن با مناطق مخصوص اسكي مي توان در نزديكي  اين اس

خانه نيز به انجام آن پرداخت.

زنان روستاي محروم قشالق دهنو 
به مرواربافي روي آوردند

ــالق دهنو  ــتاي محروم قش همدان پيام: آموزش هنر مرواربافي در روس
ــاكن در اين روستا شد.  ــتغالزايي تعداد زيادي از زنان س مالير منجر به اش
ــتان با اعالم اين خبر افزود: سال گذشته در اين  ــتي اس معاون صنايع دس
روستا دوره هاي آموزش صنايع دستي برگزار شد. بهجت عباسي با اشاره به 
ــتا تنها از طريق كشاورزي تأمين مي شد،  ــاكنان اين روس اين كه درآمد س
ــتاي قشالق دهنو بر  ادامه داد: هنرمندي كه آموزش مرواربافي را در روس
ــت اكنون اقدام به راه اندازي كارگاهي در اين روستا كرده است.  عهده داش

ــتاي قشالق دهنو در دامنه كوه واقع شده، تصريح  وي با بيان اين كه روس
ــاير  ــتا اكنون در س ــا توجه به اين كه توليدات مرواربافي اين روس ــرد: ب ك
ــتان هاي كشور و همچنين عراق به فروش مي رسد، پيش بيني  مي شود  اس

شرايط اقتصادي ساكنان اين روستا بهبود يابد.
ــاغل در كارگاه مرواربافي روستاي  ــي اظهار داشت: صنعتگران ش عباس
ــكل ها و اندازه هاي مختلف  ــه توليد مروار در ش ــاعت ب مذكور روزانه 7 س

مي پردازند.
ــتي و گردشگري  ــد: مديركل ميراث فرهنگي، صنايع  دس وي يادآور ش
ــتان همدان نيز از كارگاه مرواربافي اين روستا بازديد و صنعتگران را از  اس

تسهيالت حمايتي و شيوه بهر ه مندي از آن ها آگاه كرد.

تعويض شيرواني گنبد علويان
ــتي و گردشگري همدان از تعويض شيرواني گنبد علويان خبر  همدان پيام: مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دس

داد. اسدا... بيات افزود: شيرواني گنبد علويان به منظور حفظ و حراست از اين بناي تاريخي تعويض مي شود.
ــياري در  ــاله برنامه هاي بس وي در ادامه تصريح كرد: با توجه به اهميت و قدمت تاريخي گنبد علويان، هر س

راستاي حفظ اصالت تاريخي اين بنا از سوي اداره ميراث فرهنگي همدان صورت مي گيرد. 
بيات اظهار داشت: گنبد علويان يكي از شاهكارهاي معماري و گچ بري بعد از اسالم در اين شهر است كه با شماره 
94 در تاريخ 1310/10/15 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده  است. گفتني است؛ بر اساس شناسنامه فني بنا، اين 
گنبد يكي از يادمان هاي متعلق به اواخر دوره سلجوقيان در قرن ششم هجري است كه توسط خاندان علويان ابتدا 

به عنوان مسجد ساخته شده و در دوره هاي بعد با ايجاد سردابي در زيرزمين به مقبره آن خاندان مبدل شده  است.

كشف بقايايى از شهر تاريخى كيش
همدان پيام: شهر تاريخي "حريره" كيش از آن گروه آثار تاريخي است كه بيشتر 
دوستداران به سفر و تاريخ نام آن را شنيده اند. اين شهر همواره در رديف انتخاب هاي 
اول همداني ها براي سفر قرار مي گيرد. شايد برايتان جالب باشد اگر بدانيد اين شهر 

تاريخي هنوز قسمت هاي ناشناخته اي دارد. 
ــف بقايايى از شهر تاريخى  ــت هيأت كاوش شهر "حريره" كيش از كش سرپرس
ــاى جديد در بخش  ــروع كاوش ه ــته خبر داد وگفت: با ش كيش در چند روز گذش
شمالى شهر تاريخى جزيره كيش، آثار با ارزش ديگرى از زير خاك بيرون آورده شد.

ــازمان منطقه آزاد كيش، مصطفى  ــل از روابط عمومى و امور بين الملل س به نق
راستى دوست با اشاره به اينكه بخش حفارى شده، نزديكترين نقطه اين شهر تاريخى 
به دريا است، افزود: در ابتدا 50 گمانه را با پيگردى سازه ها باز كرديم و از اين تعداد 
تاكنون، كاوش روى 35 گمانه آغاز و حدود هزار مترمربع حفارى و جستجو صورت 

گرفته كه نتايج خوبى دربر داشته است.
ــاحت داشته و  ــت هزارو500 مترمربع مس گويا محدوده اين محوطه حدود هش
ــت؛ البته  ــازه هاى اصلى آن در بخش غربى و جنوبى اين محدوده قرار گرفته اس س
ــورد كاربرى اين محل نمى توان نظر قطعى داد، ولى با توجه به موقعيت محل  در م
ــد اين محل يك مركز ادارى مثل گمرك، بارگيرى  ــازه ها به نظر مى رس و شكل س

محموله يا حتى يك قلعه و مركز سياسى بوده است. 
ــت، يافته ها در اين محل را شيشه، سفال و سكه هاى مسى ذكر كرد  راستى دوس
ــازه هاى  ــت: در اين محل يك مجموعه كامل معمارى وجود دارد كه س و اظهار داش
ــيله گچ برى هاى قالبى، دندان  ــت كه به وس ــتون، اتاق و درگاه اس آن پايه و تنه س
موشى و كنگره اى تزيين شده اند و در بخش غربى اين مجموعه نيز يك فضاى پايه 

و پلكان است.
وي دو فضاى اتاق مانند به ابعاد سه در پانزده متر كه در اين منطقه كشف شده 
ــاى اصلى اين مجموعه خواند و افزود: در اين دو اتاق طاقچه هاى متعدد  را از يافته ه
80 تا 90 سانتى مترى به ارتفاع يك متر و همچنين يك حوضچه به طول دو متر و 
عرض 50 سانتى متر يافت شده كه كف آنها به صورت خزينه است و تصور مى كنيم 

مايعاتى مانند شيره خرما و يا انگور در آن ها نگهدارى مى شده است.
ــكل ُگرده ماهى خواند و گفت: نمونه اين  ــت كف اين اتاق ها را به ش راستى دوس
نوع كف اتاق در مكان هاى ديگرى مثل بندرگاه حريره نيز يافت شده است كه شيب 
آنها از جنوب به سمت شمال است كه احتمال كاربرى توليدى و صنعتى را در اين 

اتاق ها افزايش مى دهد.
شهر تاريخى حريره به وسعت 120 هكتار در شمال جزيره كيش قرار دارد. 

همدان پيام: مديركل دفاتر خدمات گردشگرى 
ــود برنامه  ــرمايه گذاران گفت: نب ــا س ــدار ب در دي
ــفرهاى ارزان قيمت مشكل اصلى مراكز اقامتى  س

است.
ــت: مشكل اساسى  ــريفى اظهار داش مرتضى ش
ــور در جذب مسافر و پايين آمدن  مراكز اقامتى كش
ــته هاى حمايتى در  ــغال هتل ها، نبود بس درصد اش

راستاى ايجاد سفرهاى ارزان قيمت در كشور است.
ــؤال يكى از سرمايه گذاران  وى در پاسخ به س
صنعت هتلدارى مبنى بر زمان واگذاري بسته هاى 
ــتاى هدفمندى يارانه ها به مراكز  حمايتى در راس
ــازمان  ــنهادى ما به س ــته پيش ــت افزود: بس اقام
ــده و اميدوار  ــال ش ــت از مصرف كننده ارس حماي

هستيم در آينده اى نزديك اجرايى شود.
وى با اشاره به آمار 96 درصدى اشتغال هتل ها 
ــنهاد ما به هتل داران و  در دبى بيان كرد: اما پيش
ــت اندركاران صنعت هتلدارى اين است كه به  دس

بسته هاى سفرهاى ارزان قيمت فكر كنند.
ــازى و  ــت: بايد فرهنگ س ــريفى اظهار داش ش
ــفرهاى ارزان قيمت در  تمركز ما بر روى رونق س
ــور باشد؛ به طورى كه مردم به اقامت در هتل  كش
عادت كرده و آن را يك كاالى لوكس تلقى نكرده 

و جزيى از سفر بدانند.
ــاره به مجوزهاى بند(ب) صادر شده  وي با اش
در گذشته كه به استان ها تفويض اختيار شده بود، 
ــى هايى كه صورت گرفت مشخص  افزود: با بررس

ــتان ها مجوزهاى فعاليت دفاتر  ــد در برخى اس ش
ــگرى بدون كمترين  ــافرتى و گردش خدمات مس
ــكالت و  ــترين مش ــده كه بيش ــه صادر ش ضابط

معضالت نيز از سوى آنان ايجاد شده بود.
ــه داد: از اين پس مجوز بند (ب) دفاتر  وى ادام
ــگرى با رعايت كامل  ــافرتى و گردش خدمات مس

ضوابط در تهران صادر مى شود.
ــريفى افزود: اعتقاد قطعى ما درباره توسعه  ش
ــت كه رونق اين صنعت به  ــگرى بر اين اس گردش
امنيت و اشتغال پايدار مى انجامد و با تمام توان در 
ــگرى هستيم و دست يارى  خدمت صنعت گردش
ــاالن اين صنعت را در  ــت اندركاران و فع تمام دس

راستاي تدوين قوانين جامع تر مى فشاريم.

مديركل دفاتر خدمات گردشگرى تأكيد كرد:

نبود برنامه سفرهاى ارزان قيمت مشكل اصلى مراكز اقامتى

جهانگيري خودروي مرا به دليل 
تخلف جريمه كرد، زياد اعتراض 

كردم به قولي صداي خود را براي 
او بلند كردم اما او آنچنان با 

آرامش و بيان دليل با من صحبت 
كرد كه شرمنده او شدم و پذيرفتم 
كه جريمه ام به حق است. اي كاش 

همه كساني كه به مردم خدمت 
مي كنند درست به مردم پاسخ 

دهند تا رفتارها اصالح شود و هر 
روز شاهد جنگ و دعواي خياباني 

نباشيم.
عباس پور

گنجنامه  جاده  در  تصادف  خبر 
واقعاً تكان دهنده بود، با اين كه 

جرائم جديد رانندگي اعالم و تشديد 
شده است اما اگر فرهنگ سازى 

نكنيم باز اين وضع است. جوانان 
مراقب جان خود باشيد، كمي هم 

فكر پدران و مادران باشيد.
تماس تلفني

به نظر مي رسد شرايط و وضعيت 
وسايط نقليه عمومي از جمله 

اتوبوس و تاكسي در شهر بزرگ 
همدان در مقايسه با گذشته بهبود 

يافته است، از طرفي مي بينيم ترافيك 
گيج كننده شهر با توجه به ورود 

لحظه اي خودروهاي جديد به سامانه 
ترافيك روز به روز شلوغ تر و 

سرسام آورتر مي شود. از سوي ديگر 
گزارش مطبوعات و آمار و ارقامي 

كه مي دهند حاكي است، شلوغي 
بيش از حد ترافيك شهر ناشي 
از ورود وسايط و خودروهاي 
تك سرنشين به محور ترافيكي 

است. آيا بهتر نيست با توجه به 
اين كه بنزين هم جيره بندي است 

مردم براي كار هاي روزانه و 
معمول خود از اتوبوس شهري كه 
بسيار ارزان و شيك و راحت است 

استفاده كنند تا همه از آرامش 
بهتري برخوردار شوند.

حسينى
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ادب و هنر

معرفى اخبار هنرى
تلويزيون از  تندگويان  شهيد  زندگي  مستند  پخش 

همدان پيام: مستند زندگي شهيد تندگويان با كارگرداني ارسالن طريقتي در 
ــيد. فيلم «درس چهارم» به پايان رس

ــتند، گفت: عنوان «درس چهارم»  ــالن طريقتي كارگردان اين فيلم مس ارس
براي مستند زندگي شهيد تندگويان از كتاب فارسي دوم راهنمايي كه چهارمين 
ــد كه متاسفانه چهار سال است  ــهيد تندگويان بود، گرفته ش درس آن زندگي ش

كه از كتاب هاي فارسي حذف شده است.
وي با اشاره به تالش هايي كه گروه توليد براي پيدا كردن كتاب فارسي چهار 
ــتند كه با همكاري تعدادي  ــال پيش كرده اند، گفت: در بخش آغازين اين مس س
از دانش آموزان شهرري و با لهجه هاي مختلف گرفته شده آن درس يك بار ديگر 
ــهيد تندگويان هنوز در مدارس تمامي  ــود تا يادآوري كنيم ياد ش خوانده مي ش

كشور طنين انداز است.
ــنا، طريقتي از اتمام آخرين مراحل تدوين اين فيلم خبر داده  به گزارش ايس
ــتند و حتي  ــهيد تندگويان همكاري خوبي داش و افزود: در اين فيلم خانواده ش
ــهيد كه در دو دهه گذشته مصاحبه نكرده بود، 45 دقيقه، خيلي راحت،  مادر ش
ــهيد نيز به عنوان  ــت كرد. مهدي تندگويان فرزند آن ش ــهيد صحب درباره آن ش
ــاور كارگردان از ماه ها قبل از آغاز توليد در كنار من و شاهد مراحل مختلف  مش
ــتان حقيقي و همرزمان آن شهيد نيز كه در گفت و گوها  كار بود. از تمامي دوس

شركت كردند سپاسگزارم.
ــتند «درس چهارم» را از  ــتند توضيح داد: مس وي درباره روند توليد اين مس
ــتند با همكاري شركت حفاري شمال و  ــال كليد زديم. اين مس ــهريورماه امس ش
ــت،  مديريت آن مهندس خادمي پيش رفت و به بهترين نتيجه اي كه امكان داش
ــكالت زيادي در اين كار بود. هميشه فكر مي كردم شهدا زنده  ــيده است. مش رس
ــير توليد فيلم و هر مشكلي كه  ــعاري بيش نيست اما همه ما در مس ــتند ش هس
ــهيد تندگويان را احساس  ــت سر مي گذاشتيم، حضور شهدا و به خصوص ش پش

مي كرديم.
ــهادت شهيد  ــالگرد ش ــالن طريقتي در س «درس چهارم» با كارگرداني ارس
ــيماي جمهوري اسالمي ايران پخش مي شود. در اين فيلم  تندگويان از صدا و س
ــاور كارگردان، مهندس نجات ا... خادمي به عنوان  مهدي تندگويان به عنوان مش
ــمال به عنوان مجري طرح حضور  ــركت حفاري ش مدير طرح، روابط عمومي ش
دارند. ديگر همكاران اين پروژه نيز مدير توليد: محمود عبدالكريمي، دستيار يك 
ــتيار دوم كارگردان: مختار زهرايي،  ــام كالنتري، دس كارگردان و برنامه ريز: حس
ــم در 33 دقيقه  ــتند. اين فيل ــي و تصوير: علي فراهاني هس ــن: حامد بخش تدوي

آماده شده است.

نام «سيروان خسروي» در صدر فهرست بهترين هاي راديوي هلندي
همدان پيام: سيروان خسروي، خواننده  و آهنگساز جوان پاپ، مقام نخست جدول هفتگي راديوي هلندي «فانيكس» 
را به  دست آورد. راديوي هلندي «فانيكس» در پنجاهمين جدول هفتگي برترين هاي موسيقي در سال 2011، آهنگ 

«نه نرو» سيروان خسروي را در رتبه  اول نشاند.
ــراي آن امير ارجيني بوده است.  ــروي ساخته شده  است و ترانه س ــهاب رمضان و زانيار خس «نه نرو» با همكاري ش
ــيروان 27 ساله، از 16 سالگي به دنياي موسيقي پا گذاشته است و در سال 2004 (1383) اولين  ــنا،  س به گزارش ايس
آلبوم خود را روانه  بازر كرد. به گزارش وب سايت رسمي راديوي «فانيكس» با آدرس (www.funx.nl)، رتبه  دوم اين 
جدول هفتگي به «ريحانا» خواننده  باربادوسي براي ترانه  «ما عشق را يافتيم» رسيد و پس از او «كري هيلسون» خواننده  

آمريكايي با ترانه  «كنترلت را از دست بده» در مقام سوم جدول هفتگي راديوي هلندي «فانيكس» نشست.

ترجمه  شعرهاي راميز روشن آمد
همدان پيام: گزيده  شعرهاي راميز روشن با ترجمه  رسول يونان منتشر شد. اين مجموعه با نام «بايد در را آرام باز كرد 

و رفت» در 106 صفحه با شمارگان 1100 نسخه و قيمت 2500 تومان از سوي نشر نقد افكار به چاپ رسيده است.
ــن يكي از  ــد: «راميز روش ــكارچي رؤياها» مي نويس ــزارش ايبنا،  يونان در مقدمه اي بر اين كتاب با عنوان «ش ــه گ ب
ــن شاعري تصويرگراست. درست مثل يك عكاس حرفه اي  ــت. روش چهره هاي خوش نام ادبيات جمهوري آذربايجان اس
ــعرهايي بسيار  ــوژه ها و لحظه ها در نور فالش دوربينش ش ــود، عكس مي گيرد و س عمل مي كند. از هركجا كه رد مي ش
دل انگيز و زيبايند. او شكارچي بي بديل لحظه هاي رؤيايي است. اين كتاب كم حجم حاوي گزينه  شعرهاي راميز روشن به 
عالوه  گفت وگوي من با ايشان است. غير از چند شعر تازه كه استاد برايم ارسال كردند، تمام اين شعرها را از كتاب هاي 

چاپ شده اش انتخاب و ترجمه كردم. اميدوارم وقتي وى كتاب را مي بينند، خوشحال شده از ته دل بخندند.»

«فرهنگ عشاق جهان» در راه است
همدان پيام: فرخنده حاجي زاده از نگارش «فرهنگ جامع عشاق جهان» خبر داد. اين نويسنده با همكاري پريا لطيفي خواه 
به نگارش «فرهنگ جامع عشاق جهان» مشغول است. وى در توضيحي در اين باره گفت: وقتي وارد كار شديم، ديديم خيلي 
ــعر فراتر رفتيم و مثال به اين  ــنتي و صرفا آوردن بيوگرافي و چند خط ش جاي كار دارد. دنياي عجيبي بود. از آن حالت س
پرداختيم كه مشابه رابطه  ليلي و مجنون را در كدام يك از عشاق ديگر جهان مي توان ديد. در مجموع، وارد وادي هاي ديگري 
از منظر روان شناسي و جامعه شناسي شديم. به گزارش ايسنا، حاجي زاده همچنين كتاب «فرهنگ ضرب المثل ها» را در حال 
حروف چيني دارد و به ويرايش رمان جديدش مشغول است كه در حجمي بيش از 300 صفحه نوشته شده است. اين نويسنده 
ــب مجوز نشر ارائه شده بودند، گفت: رمان «ساعت به وقت 77» و  ــتاني اش كه براي كس ــاره به دو اثر داس در عين حال با اش

مجموعه  داستان «نامتعارِف آقاي مترجم!» كه از سوي انتشارات نگاه براي كسب مجوز نشر ارائه شده بودند، مجوز نگرفتند.

ــى  ــاخت آثار نمايش ــام: همواره در س همدان پي
ــود  ــا موفقيت مواجه مى ش ــى كه يك اثر ب هنگام
ــته و ناخواسته به گونه دنباله دار در مى آيد يا  خواس
ــود براى ديگر ساخته هاى نمايشى و  الگويى مى ش
ــى كه با اقبال  ــازى از يك اثر نمايش امروز دنباله س
ــرى رايج در صنعت هنر  ــده، ام عمومى رو به رو ش
نمايش در مديوم هاى مختلف است كه اين رويكرد 
ــى دارد كه مجموعه  ــران نيز نمونه هاى فراوان در اي
ــبكه دوم  ــى «فرات» را كه به تازگى از ش تلويزيون
ــد مى توان يكى از تازه ترين اينگونه  سيما پخش ش

آثار برشمرد.
ــار ميرى به  ــى مازي ــه كارگردان ــرات» كه ب «ف
ــيما  ــبكه دوم س ــبت ماه محرم روى آنتن ش مناس
ــباهت هاى عجيبى به مجموعه موفق و به  رفت، ش
ــاخته محمدرضا هنرمند  ــى «زير تيغ» س يادماندن
ــت. شباهت هاى ياد شده به حدى پر رنگ بود  داش
كه نمى توان آن را تصادفى دانست، با اين تفاوت كه 
ــخصيت هاى اصلى اثر (حاج ابراهيم  در «فرات» ش
ــتند و فقط  ــر دو وضعيت مرفهى داش ــم) ه و كاظ
ــدن كينه هاى كهنه  يك نامه قديمى موجب باز ش
ــت كه در «زير تيغ»  ــد. اين در حاليس و قديمى ش
ــتى قاتل و مقتول بسيار عميق و ريشه دار بود  دوس
ــاى الزم از طريق يك ضد قهرمان  و زمينه چينى ه

فوق العاده به نام قدرت در آن صورت گرفته بود.
ــمت پنجم سر از  اما در «فرات» مخاطب تا قس
ــم در نمى آورد و مجهول بودن  ــر به مهر كاظ راز س

ماجرا به شدت آزارش مى دهد.
ــال پيش توسط پسر  ــكل يافتن نامه 20 س ش
ــتى و نچسب برگزار شد  ــيار سردس خانواده نيز بس
ــن چنين نامه اى به اين درجه از اهميت البه  و يافت

الى خرت و پرت هاى انبارى غير قابل هضم است.
ــدك و ضعيف در  ــاى ان ــن زمينه چينى ه همي
ادامه كار را با مشكل مواجه كرد و مخاطب را براى 
ــخصيت هاى محورى داستان  همذات پندارى با ش

دچار مشكالت اساسى مى كند.
ــه بيننده براى  ــر تيغ» ك ــت برخالف «زي درس
ــت  ــخصيت «اوس اكبر» كه دوس ــه ش ــى ب نزديك
ــهواً به قتل رسانده، مشكلى  چندين ساله اش را س
ــاى ادامه  ــه تماش ــيار ب ــا هيجان بس ــت و ب نداش
ــت  ــى از اين دس ــت. در مجموعه هاي آن مى نشس

ــش فيلمنامه به  ــن بخ ــخصيت پردازى مهمتري ش
ــاب مى آيد كه متاسفانه آنچنان كه بايد جدى  حس
گرفته نشده و شتاب براى رساندن كار به پخش نيز 

مزيد بر آن شده است.
ــر قديمى با  ــوان يك تاج ــم به عن ــاج ابراهي ح
ــه هاى مذهبى بطور شايسته از كار درنيامده و  ريش
ضعف هاى بسيارى در پرداخت شخصيت در او ديده 
ــود كه براى نمونه مى توان به آمدن راننده از  مى ش
زندان آزاد شده اى به نام «رضا» اشاره كرد كه براى 
تشكر از او به سراغش آمده در حالى كه روحش نيز 
از آن بى خبر است، با اين حال تعجب چندانى بروز 
ــذرد. كينه او از كاظم  ــرى از آن مى گ نداده و سرس
ــتى و وصلت خانوادگى  ــا توجه به عمق دوس نيز ب
ــان، منطقى و ريشه دار نيست و نمى تواند به  ميانش
ــود، براى نمونه  ــق درامى قوى و اصيل ختم ش خل
مى توان از صحنه رودررويى كاظم با ابراهيم پس از 
اطالع از قصد او براى برهم زدن نامزدى فرزندانشان 
ــار يك برخورد توفانى را  ياد كرد كه مخاطب انتظ
ــوى كاظم داشت اما در نهايت به بغض و گريه  از س

غيرمنتظره كاظم ختم مى شود.

ــر كار نيز به  ــخصيت هاى ديگ از طرف ديگر ش
تبعيت از اين دو، ضعيف و سطحى از كار درآمده و 

بعضى زائد و خنثى به نظر مى رسند.
ــر جوان اين  براى نمونه مى توان به دختر و پس
ــه بايد از كار  ــاره كرد كه آنچنان ك ــواده اش دو خان
ــش را به همذات  ــد بينندگان ــده و نمى توان درنيام
ــن دو نيز تفاوت  ــود وادارد؛ مادران اي پندارى با خ
ــال ها پيش  ــه اى س ــنتى كليش چندانى با زنان س
ــته و تاثير عميقى روى كنش شخصيت هاى  نداش

اصلى مجموعه بر جاى نمى گذارد.
فرزند بزرگتر حاج ابراهيم كه قرار است داستان 
ــه اش به جلو هل داده و نقطه  را با رفتارهاى بچگان
عطف دوم فيلمنامه را شكل دهد، ضعيف تر از تصور 
ــه هاى قديمى و نخ نما شده  از آب درآمده و كليش
ــت. بازى  ــكل داده اس ــده اى از آن را ش بخش عم
هميشگى و تكرارى رامين راستاد نيز اين كليشه ها 
را پررنگ تر و ضعف هاى آن را برجسته تر كرده است.
ــه در ايرنا آمده  ــرات» اينك ــاره «ف ــر درب و ديگ
ــان و جذاب  ــه فيلم درخش ــت: مازيار ميرى ك اس
ــعادت آباد او اكران موفقى را در روزهاى گذشته  س

پشت سرگذاشت، در «فرات» نااميدكننده ظاهر شد 
و كارگردانى بخشى از آن توسط فردى ديگر نيز به 

يكدستى آن لطمه بسيار وارد كرده است.
سهل انگارى هاى زيادى نيز در ساختار مجموعه 
تلويزيونى «فرات» ديده مى شود كه بخش عمده اى 

از آن به شتابزدگى در توليد باز مى گردد.
ــه كار نبرده و  ــرى خالقيت چندانى در آن ب مي
بيشتر چشم به تقليد از مجموعه «زير تيغ» دوخته 
است. وى حتى در انتخاب بازيگرانش هم خالقيت 
ــت كه اين امر در رابطه با  چندانى به خرج نداده اس
ــتاد با  گوهرخيرانديش و فريبا جديكار و رامين راس
شدت بيشترى به چشم خورده است و فقط حسن 
پورشيرازى و اكبر زنجانپور با اتكا به سابقه درخشان 
بازيگرى خود در ايفاى نقش هاى محوله موفق عمل 

كرده اند.
مجموعه تلويزيونى «فرات» با وجود بهره گيرى از 
بهترين هاى سينما و تلويزيون كشور به علت نداشتن 
نوآورى در داستان و اصرار بيش از حد سازندگانش به 
گرته بردارى از مجموعه اى همچون «زير تيغ»، عمق 

پيدا نكرده و در سطح متوقف شده است.

«فرات»؛ كپى كمرنگ و ناموفق از «فرات»؛ كپى كمرنگ و ناموفق از 
مجموعه «زير تيغ»مجموعه «زير تيغ»

معرفى كانون هاى فرهنگى هنرى 
مساجد همدان (4)

كانون مهديه كانون 
تخصصى شعر و ادبيات 

همدان پيام: كانون فرهنگى هنرى مهديه 
ــجد  ــان مهديه(مس ــع در خياب ــدان واق هم
ــتين كانونى است كه در سال  مهديه) نخس
1371 از اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى مجوز 

فعاليت گرفت.
ــرى مهديه  ــون فرهنگى هن ــر كان مدي
ــا بيان اين مطلب گفت: اين كانون  همدان ب
بيش از300 عضو دارد و عالوه بر فعاليت هاى 
ــال كانون تخصصى شعر  مختلف در طول س

و ادبيات است.
ــى در مورد فعاليت ها و  غالمرضا فريدون
برنامه هاى اجراى كانون در طول سال گفت: 
ــترده است،  ــيار گس فعاليت هاى كانون بس
ــى هنرى در  ــاى فرهنگ ــزارى كالس ه برگ
طول سال بويژه در فصل تابستان به منظور 
غنى سازى اوقات فراغت دانش آموزان، برگزار 

مى شود.
ــير  وى برگزارى كالس هاى احكام، تفس
قرآن، نقاشى كودكان، برگزارى 90 روز نماز 
جماعت مغرب و عشا در فصل تابستان در 
ــتان مردم، سركشى از خانواده شهدا،  بوس
ــى در حوزه ادبيات  ــاپ فصلنامه آموزش چ
ــزارى اردوهاى درون و  ــگارى، برگ و خبرن
برون استانى را از ديگر فعاليت هاى كانون 

برشمرد.
ــهادت و اعياد ائمه  ــى برپايى ش فريدون
ــى دى هاى  اطهار(ع)، تجهيز نوارخانه و س
ــه فرهنگى  ــار ماهنام ــون، چاپ و انتش كان
ــار» را از ديگر  ــا عنوان «مهدي ــى ب و آموزش

برنامه هاى كانون عنوان كرد.
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همدان پيام: مديركل امور اجتماعى استاندارى 
ــى صيانت از  ــزارى كارگاه آموزش ــدان از برگ هم
ــهروندى در هفته آينده و در شهرستان  حقوق ش

همدان خبر داد.
ــى امور  ــتنده در كارگروه تخصص ــد رس احم
اجتماعى و فرهنگى شهرستان همدان اظهار كرد: 
دولت در ابتداى فعاليت خود چهار مأموريت را به 
ــى، تحول اقتصادى، تحول  نام هاى تحول اجتماع
فرهنگى و تحول علمى دارد كه در خصوص تحول 
اقتصادى حضور همه جانبه مردم و هماهنگى بين 
ــد زيادى اين  ــور تا ح ــاى اجرايى كش مجموعه ه

تحول را به وجود آورده است.
ــرح در هفت محور  ــان اينكه اين ط ــا بي وى ب
ــتان همدان جزو  ــت، افزود: اس ــده اس تعريف ش
ــتفاده از  ــت كه با اس ــتان هايى اس ــتين اس نخس

ــداران به  ــگاهى و فرمان ــان،  افراد دانش كارشناس
بازنگرى اين طرح پرداخت.

ــتاندارى همدان  ــور اجتماعى اس ــركل ام مدي
ــى و فرهنگى  ــرد: در قالب تحول اجتماع ــراز ك اب
ــوزش، ورزش  ــه فرهنگ و هنر،  آم چندين كميت
ــهادت،  و جوانان،  كميته ترويج فرهنگ ايثار و ش
ــى،  بانوان خانواده، صيانت از  رفاه و تأمين اجتماع
حقوق شهروندى، پژوهش، آسيب هاى اجتماعى،  
ــتانى، ملى و بين المللى، حقوقى و  فعاليت هاى اس

قضايى و امنيت اجتماعى تعريف شده است.
وى با اشاره به طرح اطلس اجتماعى، گفت: در 

حال حاضر 32 نوع از جرائم استان در اين اطلس 
ــاس اين اطالعات  ــت كه بر اس مشخص شده اس
مى توانيم در راستاى كاهش آسيب هاى اجتماعى 

برنامه ريزى الزم را انجام دهيم.
ــه 1 همدان در  ــوزش و پرورش ناحي مدير آم
ــرد جديد آموزش و  ــان كرد: رويك ادامه خاطرنش
ــاس  ــت كه بر همين اس پرورش رويكرد قرآنى اس
دانش آموزان، پرسنل و اوليا از كالس هاى مختلف 
ــوند. حسن مظاهرى  ــال بهره مند مى ش در ايام س
ــاجد و برگزارى  ــوزش خانواده ها در مس گفت: آم
ــت و آموزه هاى  ــى مهدوي ــاى تخصص كارگروه ه

دينى به صورت كارگاهى از جمله اقدامات مهمى 
ــت كه در راستاى كاهش آسيب هاى اجتماعى  اس
ــدار همدان  ــت. همچنين فرمان صورت گرفته اس
ــتگاه ها موظفند در مدت 40 روز با در  گفت: دس
ــيب ها و چالش هاى بومى برنامه  نظر گرفتن آس
هاى اجتماعى سال 91 خود را ابالغ كنند. حسن 
ــول اجتماعى  ــان اينكه تح ــى مطلق با بي قهرمان
ــت افزود:  يكى از مباحث مطرح كنونى جامعه اس
ــى بخش تحول اجتماعى برنامه ريزى  با كارشناس

براى سال آينده بهتر محقق خواهد شد.
ــروه گفت: 14  ــاره مصوبات اين كارگ وى درب
ــى و خانواده  ــى فرهنگى، اجتماع كميته تخصص
ــده است و دستگاه  ــتگاه ها ابالغ ش همدان به دس
ــه هايى قابل بهره  ــد در مدت 40 روز برنام ها باي

بردارى را تدوين كنند.

ejtemaei@hamedanpayam.com
جامعه

نيش و نوشاخبار

نگاه

ــالم قبلي مرحله دوم  ــاس اع همدان پيام: بر اس
ــيدگي به تخلفات رانندگي  اجراي قانون جديد رس
ــال جاري به مرحله  ــنبه اول ديماه س از روز پنجش
ــد. هرچند به نظر مي رسد پليس  ــته ش اجرا گذاش
ــتر  راهور ناجا در نظر دارد در روزهاي ابتدايي بيش
ــاني در اين خصوص اقدام كند  به تذكر و اطالع رس
ــاز دوم قانون جرايم رانندگي  ــدن ف اما با اجرايي ش
در كشور سقف جرايم رانندگي به 200 هزار تومان 

افزايش مي يابد.
پيش از اين سقف جرايم رانندگي در كشور 30 
هزار تومان و كف آن يكهزار تومان بود كه با اجرايي 
ــدن مرحله دوم اجراي قانون جديد رسيدگي به  ش
ــقف جرايم به 200 هزار تومان  تخلفات رانندگي س
ــش مي يابد كه  ــزار تومان افزاي ــه 3 ه ــف آن ب و ك
بيشترين افزايش نرخ جرايم تعيين شده در جدول 
جديد جرايم رانندگي مربوط به تخلفات حادثه ساز 

است.
بر اساس جدول جديد نرخ جرايم رانندگي، نرخ 
ــهرها، مراكز  ــه بخش «كالنش جرايم رانندگي به س
استان ها، جاده هاي بين شهري و مناطق آزاد تجاري 
ــهرها» و «روستاها و راه هاي  ـ صنعتى»، «ساير ش

روستايي» تقسيم شده است.
بر اساس جدول جديد جرايم، رانندگي در حالت 
ــا مواد افيوني در  ــتي و مصرف روانگردان ها و ي مس
ــزار تومان جريمه  ــور 200 ه تمامي جاده هاي كش
ــش ماه ضبط  ــه راننده به مدت ش دارد و گواهينام

و راننده مذكور به مراجع قضايي معرفي مي شود.
ــي مانند دورزدن  ــوي ديگر حركات نمايش از س
ــيكلت بر روي يك چرخ،  درجا و يا حركت موتورس
ــش از 50 كيلومتر در  ــرعت مجاز ( بي ــاوز از س تج
ــاي دوطرفه،  ــاز در راه ه ــبقت غيرمج ــاعت)، س س
ــا دنده عقب  ــورت مارپيچ و حركت ب ــت به ص حرك
ــهرها، مراكز  ــا در «كالنش ــا و بزرگراه ه در آزادراه ه
استان ها، جاده هاي بين شهري و مناطق آزاد تجاري 

ـ صنعتي» 100هزار تومان جريمه دارد.
در عين حال انجام همزمان دو تخلف از تخلفات 
ــده به جز حركت با دنده عقب در آزادراه ها و  ياد ش
بزرگراه ها عالوه بر جريمه، توقيف 72 ساعت خودرو 

را نيز به همراه دارد.
ــرعت مجاز  ــاس قانون جديد، تجاوز از س بر اس
ــاعت)، تجاوز به  (بيش از 30 تا 50 كيلومتر در س
ــايط نقليه از پياده رو،  چپ از محور راه، عبور وس
ــن  ــتفاده از تلف ــوع، اس ــل ممن دور زدن در مح
ــايط ارتباطي مشابه حين رانندگي  همراه و يا وس
ــص فني موثر  ــرعت باالي 60 كيلومتر، نق در س
ــب، رعايت  ــنايي در ش ــتم روش يا نقص در سيس
ــل جاده اي  ــي حمل و نق ــررات ايمن ــردن مق نك
ــايط نقليه عمومي  مواد خطرناك، رانندگي با وس
ــرايط مندرج  بيش از زمان مجاز، رعايت نكردن ش
ــتفاده از عينك و ...، توجه  ــه مانند اس در گواهينام
ــم مراقبين عبور و  ــت يا پرچ نكردن به فرمان ايس
ــه، رعايت نكردن  ــلان يا پليس مدرس مرور محص
مقررات حمل بار، نصب پالك هاي متفرقه يا تغيير 
ــيله نقليه، مغايرت مشخصات  استاندارد پالك وس
ــه،  در آغوش  ــيله نقلي ــايي وس فني با كارت شناس
ــل تيرآهن،  ــن رانندگي، حم ــال حي ــتن اطف داش
ــرايط  ــزي و امثال آن بدون رعايت ش ــاي فل ورق ه
ايمني و مقررات مربوط، نداشتن مقررات حمل بار 
ــه تعويض پالك به هنگام  ترافيكي، اقدام نكردن ب
ــتكاري  ــيله نقليه، هرگونه دس ــد و فروش وس خري
ــرعت نگار وسايط نقليه عمومي،  در دستگاه هاي س
ــتن بيمه نامه شخص ثالث معتبر، توقف دوبله  نداش
ــتادن ممنوع، عبور كاميون و اتوبوس  در محل ايس
در خط سرعت بزرگراه ها و آزادراه هاي داراي بيش 
از دو خط عبوري در هر سمت، حمل مواد سوختي 
خارج از باك توسط وسايط نقليه غير مجاز يا نصب 
باك غيرمجاز، سوار كردن مسافر يا سرنشين داخل 
صندوق عقب يا هر قسمت خارجي وسيله نقليه، 
ــالك غيرمجاز يا  ــه با پ ــيله نقلي ــي با وس رانندگ
ــژه، تعميري، خارج از  ــالك گذرموقت، وي داراي پ
ــده و يا پالك تعويض نشده  زمان و مكان تعيين ش
متعلق به مالك قبلي، حمل مواد محترقه با وسايط 

نقليه غيرمجاز، نداشتن مجوز فعاليت راننده وسيله 
ــن يا چراغ داراي  ــتفاده از نورافك نقليه عمومي، اس
ــفيد و ...  ــده، چراغ هاي الوان، نور س ــور خيره كنن ن
ــيله نقليه، نصب هرگونه تجهيزات يا  در جلوي وس
اجسام اضافي بر روي بدنه وسيله نقليه يا روي چرخ 
ــد  ــطح بيروني آن تجاوز كند، توقف و س ــه از س ك
ــطح و يا روي حريم تقاطع ها و ميادين  معبر در س
ــي از توجه نكردن  ــطوح نارنجي، تصادف ناش يا س
ــي و عرضي  ــت نكردن فاصله طول ــه جلو يا رعاي ب
ــاني  ــا جانبي، اعالم نكردن نش ــيله جلويي ي با وس
ــكونت مالك وسيله نقليه در مهلت  محل جديد س
ــي و رانندگي، عبور  ــده به ادارات راهنماي تعيين ش

ــط ويژه، تخليه نخاله،  ــايط نقليه غيرمجاز از خ وس
ــاختماني، فاضالب و ايجاد هرگونه  زباله، مصالح س
ــايط نقليه در راه ها  ــير عبور و مرور وس مانع در مس
ــتفاده از شيشه دودي به نحوي كه  و حريم آنها، اس
راننده و سرنشين آن قابل تشخيص نباشد، سبقت 
ــمت راست وسيله نقليه در راه هايي كه در هر  از س
ــت فقط يك خط عبوري دارد و  طرف رفت و برگش
يا با استفاده از شانه راه و عدم تجهيز وسايط نقليه 
مربوطه يا محل به عاليم هشداردهنده در عمليات 
ــهرها، مراكز  ــا در«كالنش ــي راه ه ــي و عمران اجراي
استان ها، جاده هاي بين شهري و مناطق آزاد تجاري 

ـ صنعتي» هر كدام 50 هزار تومان جريمه دارد.
ــبقت اتوبوس و  ــنا، همچنين س به گزارش ايس
ــدا و انتهاي  ــهر، توقف در ابت ــون در داخل ش كامي

ــافر يا سرنشين در سمت چپ  پيچ ها، نشاندن مس
ــوار شدن و پياده شدن از  ــوار كردن يا س راننده، س
ــيله نقليه در حال حركت، نداشتن پالك جلوـ   وس
ــن نكردن چراغ از  ــب و يا ناخوانا بودن آن، روش عق
هنگام غروب تا طلوع آفتاب و در مواقع لزوم حركت 
عمدي به موازات اتومبيل ديگر به نحوي كه موجب 
كندي و انسداد حركت شود، حركت نكردن وسايط 
نقليه بين دو خط يا تغيير خط حركت بدون رعايت 
ــي شده، استفاده  مقررات مربوطه در معابر خط كش
ــاز از چراغ گردان، آژير و امثال آن در خارج  غيرمج
ــيرهاي تعيين  از زمان ماموريت، رعايت نكردن مس
شده حركت در معابر منتهي به تقاطع ها، استفاده از 
وسايل آتش زا از قبيل اجاق گاز، پيك نيكي و بخاري 
ــردن قفل مخصوص  ــايل نقليه، باز ك در داخل وس
ــوران راهنمايي و  ــط مام ــه توس ــايط نقليه ك وس
ــت، تجاوز از سرعت مجاز  ــته شده اس رانندگي بس
(تا 30 كيلومتر در ساعت)، حمل كود، زباله، نخاله 
ــدون حفاظ و  ــاختماني و امثال آن ب ــح س و مصال
پوشش الزم، توجه نكردن به فرمان ايست و حركت 
پليس، حمل بار تجاري توسط وسايط نقليه عمومي 
ــتادن ممنوع  ــف در محل ايس ــافر، توق ــل مس حم
ــيله نقليه  (توقف مطلقا ممنوع)، حمل جنازه با وس
غيرمجاز، حركت با دنده  عقب غير ضروري در راه ها، 
توقف وسايط نقليه در پياده رو، سوار يا پياده كردن 
مسافر در خارج از پايانه هاي مسافربري يا مكان هاي 
ــتيك هاي غيراستاندارد،  ــتفاده از الس غيرمجاز، اس
ــتن مجوز الزم  ــرويس مدارس بدون داش انجام س
ــايل نقليه غيرمجاز، عدم نصب يا استفاده  يا با وس
ــزات الكترونيكي و غيرالكترونيكي  صحيح از تجهي
ــيله نقليه، حمل بار  ــوب كنترل و موقعيت وس مص
ــايط نقليه غيرباربري به  ــيا با وس غيرمتعارف يا اش
نحوي كه قسمتي از آن از اطراف وسيله نقليه خارج 
ــود،  توليد صداي ناهنجار يا نامتعارف از بوق هاي  ش
ــامانه صوتي يا بلندگوي  ــيپوري و لوله اگزوز، س ش
نصب شده در وسايل نقليه و امثال آن، سوار و پياده 
ــافر يا سرنشين در محل هاي غيرمجاز يا  كردن مس
به نحوي كه موجب اخالل در عبور و مرور گردد در 
«كالنشهرها، مراكز استان ها، جاده هاي بين شهري 
ــق آزاد تجاريـ  صنعتي» هر كدام 40 هزار  و مناط

تومان جريمه دارد.
ــتفاده از  ــاس جدول جديد اس همچنين بر اس

ــايل ارتباطي مشابه حين  ــاير وس تلفن همراه و س
ــر از 60 كيلومتر در  ــرعت هايي كمت رانندگي در س
ساعت، توقف ساير وسايط نقليه در ايستگاه وسايط 
ــيله نقليه پشت سر  نقليه عمومي، راه ندادن به وس
براي سبقت، توقف وسايط نقليه عمومي، حمل بار 
و مسافر در خارج از ايستگاه هاي تعيين شده، پرتاب 
ــات، زباله، آب دهان و بيني  كردن يا ريختن ضايع
ــطح معابر، توقف  ــايط نقليه به س و امثال آن از وس
ــطح سواره رو راه ها و محل هايي  وسايط نقليه در س
كه شانه كناري وجود ندارد و حمل مسافر با وسايط 
ــخصي يا غير مجاز، توقف دوبله در معابر،  نقليه ش
ــتفاده نكردن از كاله  ــايل دودزا، اس رانندگي با وس
ــيكلت حين رانندگي،  ــين موتورس ايمني و سرنش
ــط راننده يا  ــتفاده نكردن از كمربند ايمني توس اس
سرنشين وسيله نقليه در حال حركت در آزادراه ها و 
ــد  بزرگراه ها و جاده ها، هر نوع توقف كه منجر به س
معبر يا اخالل در عبور و مرور گردد، همراه نداشتن 
ــت يا هر يك  گواهينامه رانندگي، بيرون آوردن دس
از اعضاي بدن از وسيله نقليه در حال حركت، بوق 
زدن در محل هاي ممنوعه هر كدام 30 هزار تومان 
ــهرها، مراكز استان ها، جاده هاي  جريمه در «كالنش
ــاريـ  صنعتي» به  ــق آزاد تج ــهري و مناط بين ش

همراه دارد.
ــخص ثالث،  ــتن بيمه ش همچنين همراه نداش
ــوار كردن كودكان كمتر از 12 سال در صندلي  س
ــف در محل ممنوع (پارك ممنوع)، حمل  جلو، توق
و در آغوش گرفتن حيوانات يا سرگرم شدن با آنها، 
همراه نداشتن كارت شناسايي وسيله نقليه، ورود و 
ــايط نقليه غيرمجاز در معابر، محدوده ها و  تردد وس
مناطقي كه ممنوع اعالم شده است، رعايت نكردن 
ــايط نقليه در  ــق تقدم عابر يا تجاوز يا توقف وس ح
گذرگاه عابر پياده و خوردن و آشاميدن و استعمال 
دخانيات در هنگام رانندگي در «كالنشهرها، مراكز 
استان ها، جاده هاي بين شهري و مناطق آزاد تجاري 
ــر كدام 20هزار تومان جريمه خواهد  ـ صنعتي» ه

داشت.
ــيمتر و توجه نكردن  ــتفاده نكردن از تاكس  اس
ــتن گواهي يا  به اخطار و تذكر پليس و همراه نداش
ــب معتبر معاينه فني در «كالنشهرها، مراكز  برچس
استان ها، جاده هاي بين شهري و مناطق آزاد تجاري 

ـ صنعتي» 10 هزار تومان جريمه دارد.

در راستاى اجراي مرحله دوم قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي

جريمه30هزارتوماني براي استفاده نكردن 
ازكمربند و كاله ايمني
■ 50هزارتومان جريمه صحبت با تلفن همراه

  جرايـم سـقف  ايـن  از  پيـش   
رانندگي در كشـور 30 هـزار تومان 
و كـف آن يكهـزار تومان بـود كه با 
اجرايـي شـدن مرحلـه دوم اجراي 
قانون جديد رسـيدگي بـه تخلفات 
بـه 200  جرايـم  سـقف  رانندگـي 
هـزار تومـان و كـف آن بـه 3 هزار 
تومان افزايش مي يابد كه بيشترين 
افزايش نرخ جرايم تعيين شـده در 
جـدول جديد جرايم رانندگي مربوط 

به تخلفات حادثه ساز است

بعد از هدفمندي يارانه ها رخ داد
كسري 600 ميليارد توماني 

بيمارستان هاي دولتي
ــت  ــاون درمان وزارت بهداش فارس: مع
گفت: بيمارستان هاي دولتي و دانشگاه هاي 
ــكي پس از هدفمندي يارانه ها با  علوم پزش
ــديد 600ميليارد توماني جبران  كسري ش
ــي مراكز حتي توان  ــده، مواجهند، برخ نش
ــد و به قطع برق،  پرداخت قبض ها را ندارن
آب و گاز تهديد مي شوند و كيفيت خدمات 

بيمارستاني نيز افت كرده است. 
ــر  ــاره تاثي ــوي درب ــي رض ــن امام حس
هدفمندي يارانه ها بر خدمات درماني كشور 
گفت: اجراي قانون هدفمندي يارانه ها آثار 
ــب صرفه جويي و  ــته كه موج ــي داش مثبت
كاهش مصرف انرژي، آب، برق و گاز توسط 
مردم به تبع آن در بيمارستان ها شده است.
ــه بعد از  ــت ك ــاله مهم اين اس   اما مس
ــون هدفمندي يارانه ها و افزايش  اجراي قان
هزينه ها در كشور پيشنهاد وزارت بهداشت 
ــال تعرفه خدمات پزشكي  اين بود كه امس
ــش يابد تا  ــط 23درصد افزاي به طور متوس
ــتان ها و  ــار افزايش هزينه ها براي بيمارس ب
ــود، اما به هر حال  مراكز درماني جبران ش
دولت موافقت نكرد و به افزايش 9درصدي 

تعرفه ها رأي داد.

رشد 10 درصدي طالق در 
مقابل فقط 2درصد رشد 

ازدواج
ــده در  ــنا: تعداد ازدواج هاي ثبت ش ايس
ــبت  ــال 1390 به نس هفت ماهه ابتداي س
ــال 1389 رشد دو درصدي  مدت مشابه س

را نشان مي دهد.
ــازمان ثبت   به گزارش روابط عمومي س
ــور، تعداد ازدواج هاي  ــناد و امالك كش اس
ــه  ــر ازدواج در هفت ماه ــده در دفات ثبت ش
ــال 515 هزار  و 860 فقره بوده  ابتداي امس
ــال  ــه با هفت ماهه ابتداي س كه در مقايس

گذشته، دو درصد رشد داشته است.  
همچنين تعداد طالق هاي ثبت شده در 
دفاتر ثبت طالق تعداد 79 هزار  و 727 فقره 
ــبت مدت مشابه سال  بوده است كه به نس

قبل 10درصد رشد داشته است.

قرعه كشي عمره مفرده
نيمه دوم دي انجام مي شود

ــت و روابط  فارس: مديركل حوزه رياس
ــازمان حج و زيارت از قرعه كشي  عمومي س
عمره مفرده در نيمه دوم دي ماه خبر داد. 

علي اكبر غيرتي با اعالم اين خبر اظهار 
ــت: با توجه به لزوم برنامه ريزي هاي  داش
ــه،  مربوط ــاي  نرم افزاره ــه  تهي و  الزم 
ــپرده گذاران از لحاظ  ــق اطالعات س تطبي
ــات و تكراري نبودن  ــح بودن اطالع صحي
ــپرده گذاري در دو بانك عامل ثبت نام،  س
ــاي اعزام  ــن اولويت ه ــي و تعيي قرعه كش
ــال جاري انجام  ــاه س ــه دوم دي م در نيم

مي شود.

محكوميت به قصاص قاتل 
وزنه برداري

ــل قهرمان  ــان پرونده قت ــارس: متهم ف
وزنه برداري با رأي دادگاه به قصاص، حبس 
ــالق محكوم شدند. يعقوب محبوب وند  و ش
قهرمان وزنه برداري اواخر خرداد سال جاري 
ــت مقابل خانه اش در  ــت جواني مس به دس

شهريار كشته  شد. 
ــوب در دادگاه كيفري  ــده قتل يعق پرون
ــد و در حالي كه  ــتان تهران رسيدگي ش  اس
شاهين متهم رديف اول آن مدعي بود زمان 
ــه ياد نمي آورد  ــت بوده و چيزي ب قتل مس
ــعبه 71 دادگاه كيفري  ــات ش ــات قض هي
ــتان تهران او را مجرم دانستند و بعد از   اس
ــرم قتل به قصاص  ــور اين جوان را به ج ش
ــالق  ــرب خمر به 80ضربه ش ــه جرم ش و ب

محكوم كردند.
ــف دوم پرونده كه  ــم ردي ــام، مته  بهن
ــراري دادن  ــت در قتل و ف ــم به معاون مته
ــاهين بود نيز به سه سال حبس و فرهاد  ش
ــاهين هم كه  ــوهرخواهر و احمد پدر ش ش
ــاهين بودند به  ــراري دادن ش ــه ف متهم ب

پرداخت جريمه نقدي محكوم شدند.

شبكه هاي ماهواره اي نمونه هجمه فرهنگي دشمن هستند
همدان پيام: رئيس پليس امنيت عمومي فرماندهي انتظامي استان با اشاره به آسيب هاي شبكه هاي ماهواره اي گفت: 
شبكه هاي ماهواره اي نمونه بارزي از هجمه وسيع فرهنگي و رسانه اي دشمن است كه از بيرون مرزها سازماندهي شده و 
اهداف متنوع و بلندمدتي را دنبال مي كند. خرم رويي اظهار داشت: برآوردهاي اوليه نشان مي دهد كه در فضاي اقليمي 
جمهوري اسالمي ايران 20 هزار شبكه تلويزيوني قابل دريافت است كه تماما در تقابل با احكام و آموزه هاي ديني اسالم 
است. بر اين اساس نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران در سال جاري با رويكردي جدي مبارزه با تجهيزات دريافت 

از ماهواره را در دستور كار خود قرار داده است.
ــال تاكنون اقدامات موثري در اين زمينه داشته و با اجراي  ــتان نيز از ابتداي س وي ادامه داد: فرماندهي انتظامي اس

طرح جامع جمع آوري تجهيزات ماهواره درصدد مقابله با حمالت فرهنگي دشمن است.

بررسى سه ساله شدن معاينه فنى براى خودروهاى عمومى
همدان پيام: عضو كميسيون قضايى مجلس گفت: در كميسيون قضايى بررسى شد كه معاينه فنى خودروهاى عمومى و 
دولتى 3 سال اعتبار داشته باشد. به گزارش فارس، موسى قربانى نماينده مردم قائنات در مجلس شوراى اسالمى با اعالم اين 
خبر گفت: در حال حاضر بر طبق مقررات جديد راهنمايى و رانندگى كه از پنج شنبه اجرايى شده است معاينه فنى خودروها 5 
سال اعتبار دارد. وى گفت: بر اساس طرحى كه از سوى مسئوالن ارائه شده بود درخواست شده تا اين اعتبار 5 ساله به 2 يا 3 
سال كاهش پيدا كند. عضو كميسيون قضايى مجلس تصريح كرد: در جلسه سه شنبه هفته گذشته كميسيون قضايى با توجه 
به توضيحات مسئوالن اعضاى كميسيون به اين نتيجه رسيدند كه معاينه فنى خودروهاى شخصى 5 سال اعتبار داشته باشد. 
وى افزود: در عين حال نمايندگان كميسيون قضايى مصوب كردند كه معاينه فنى خودروهاى عمومى، دولتى و خودروهاى 

سنگين كه نسبت به خودروهاى شخصى در طول سال بيشتر فعاليت مى كنند 3 سال اعتبار داشته باشد.

هفته آينده برگزار مى شود؛

كارگاه آموزشى صيانت از حقوق شهروندى در همدان

ازدواج اجبارى و آسيب هاى فراوان پس از آن

ــيب هاى اجتماعى كه هنوز در بسيارى از شهرها و  همدان پيام: يكى از آس
به ويژه روستاها مشاهده مى شود اين است كه خانواده ها فرزندانشان را مجبور 

مى كنند در سن، شرايط و يا با فردى كه مد نظر آنهاست ازدواج كنند. 
ــرايط محيطى،  ــد كه ش ــته باش ــاله داليل متفاوتى مى تواند داش اين مس
ــكالت  ــوم، ميزان تحصيالت، مش فرهنگى، تعداد فرزندان خانواده، آداب و رس
خانوادگى و به ويژه شرايط مادى خانواده ها را مى توان از مهمترين داليل اين 

امر برشمرد.
اين درست است كه بسيارى از افراد معتقدند ازدواج سن خاصى ندارد و بنا 
ــرايط خاص، افراد در سنين گوناگون آمادگى ازدواج را پيدا مى كنند، اما  به ش
توجه به آسيب هاى بعدى كه ممكن است در انتظار افراد باشد نيز بسيار مهم 
است. در بعضى روستاها و شهرهاى كوچك، كودكان در سنين چهارده پانزده 

سالگى و حتى پايين تر از اين سنين ازدواج مى كنند.
ــن ازدواج ها با مخالفت اين كودكان و نوجوانان و در نهايت اجبار   گاهى اي
ــان آماده  ــر عرف و عادت آنها خودش ــورت مى گيرد و گاهى بنا ب ــواده ص خان

پذيرش اين قضيه هستند و از طرف آنها مخالفتى صورت نمى گيرد.
ــان محيط كوچك باقى بمانند  ــه در مواردى كه اين افراد در هم اين قضي
ــياق زندگى خود را ادامه  ــكل ساز نمى شود و به همان سبك و س معموال مش
ــهر  ــرايط كارى يا تحصيلى به ش ــه به دليل ش ــى در مواردى ك ــد ول مى دهن
بزرگترى مهاجرت كنند، دچار تناقضات زيادى شده و با مقايسه خود با شرايط 
ــرخوردگى شده و رضايت از  ــن و ساالن خود دچار س زندگى ديگران و همس

زندگى را از دست مى دهند.
ــت و پنجه نرم  ــمى زوج ها از يكديگر و دس ــدن عاطفى و حتى رس جدا ش
ــكالت پس از طالق، كوچكترين مساله اى است كه براى اين افراد  كردن با مش
ــاد، رو آوردن به  ــى، اعتي ــش خواهد آمد و مواردى مثل خيانت، همسركش پي
انواع بزه، انواع ناراحتى ها و بيمارى هاى روحى و روانى آسيب هايى است كه در 

نتيجه ممكن است، وجود داشته باشند.
آسيب مهمى ديگرى كه اينگونه ازدواج هايى كه بدون شناخت و در شرايط 
سنى و فكرى نامناسب صورت مى گيرد به بار خواهد آورد، درباره فرزندان اين 
خانواده هاست. بيگناهانى كه به خاطر اشتباه ديگران حاال بايد تاوان پس داده 

و شرايط سخت خانوادگى و جامعه را تحمل كنند.
ــازى خانواده ها درباره عواقب ازدواج هاى نادرست و آموزش انتخاب  آگاه س
ــو و تلويزيون كه  ــوص رادي ــانه ها و به خص ــت از طريق رس ــه و درس آگاهان
ــتر  ــت كه توجه هرچه بيش ــترى از مخاطبان را دارند امر مهمى اس طيف بيش

سياستگذاران و مسئوالن را مى طلبد.
مصطفى اقليما، جامعه شناس

همدان پيام؛ استاندار: مشكل بيكارى با اشتغال فصلى، حل نمى شود.
 اما برخى مسئوالن اقتصادى كشور، مسأله بيكارى رو، نه با يك فصل 

اشـتغال، بلكه با يه سـاعت اشـتغال افراد در هفته، حل مى كنن!!
ــال 2011، دانشگاه هاى  ــگاه هاى جهان در س تابناك: در رده بندى بهترين دانش

ايران، روندى نزولى را پشت سر گذاشته اند.
 اتفاقا خيلى هم صعود داشـتيم، زورشـون اومده نگفتن!

همدان پيام: رفتارهاى تنش زا و چالش زا
 لوازمات ضرورى واسـه رأى آوردن!

جام جم آنالين: بازار گرمي با بيمه زنان خانه دار 
 باالخره هر كى با يه چيزى، ديگران رو مى ذاره سـِر كار ديگه!

ــازان همدانى را دور مى زند. همدان پيام: فارابى، فيلمس
 اونـا كه مسـئوالن مون رو هم دور زدن، فيلمسـازان كـه جاى خود 

دارن!
ــد. ــد مى ده ــراى دالالن نوي ــا را ب ــن روزه ــازار ارز بهتري ــاك: ب تابن

 پس مى خواسـتى يه دردى از دردهاى اين مردم، كم كنه؟!
ــت؟ همدان پيام: وظيفه حمايت از حقوق مصرف كننده چيس

 و مهمتر از اين، بر عهده كيسـت؟!!
ــكه به نفع بانك مركزى يا مردم  زندگى: پيش فروش س

 شـك نكنيد كه بانك مركزى، به نفع خودش كار نمى كنه اصال!
ــه در همدان غوغا مى كند. ــهرى همدان: شيش همش

 صداشـو درنيار، مسـئولين ناراحت ميشـن!
ــركت كنترل كيفيت هواي شهرداري  ــايت ش جام جم آنالين: اين روزها ديگر س
ــاني در خصوص وضعيت آلودگي هوا  ــران، منبع قابل اعتمادي براي اطالع رس ته

نيست.
 زيادى راسـت مى گفته يا همه ش خالى مى بسـته؟!

ــرق:  مجرم حرفه اي كه در زندان به صورت فشرده زبان انگليسي را فراگرفته  ش
ــتفاده كرد.  ــرقت اس بود، بعد از آزادي از دانش تازه اش، به عنوان راهي براي س

 اصل بد، نيكو نگردد، چون كه بنيادش بد اسـت!
ــنا: ركورد 1600 تومان براي دالر  ايس

 نگران نباشـيد اگه پول ملى اصالح شـد عددها ريز مى شـه!

تعويض 51 كنتور معيوب در مدارس روستاهاى همدان
همدان پيام: سرپرست اداره خدمات و امور مشتركان آب و فاضالب روستايى همدان از تعويض 51 كنتور معيوب 

در مدارس روستاهاى سطح استان همدان خبر داد.
على بختيارى اظهار كرد: شركت آب و فاضالب روستايى استان همدان به منظور كاهش پرت و تلف آب اقدام به تعويض 
51 كنتور معيوب در مدارس روستاهاى سطح استان كرده است. وى در تشريح اين خبر تأكيد كرد: كنتور معيوب دو مدرسه 
در شهرستان همدان، 15 مدرسه در شهرستان مالير، هفت مدرسه در شهرستان نهاوند، چهار مدرسه در شهرستان تويسركان 
و چهار مدرسه در شهرستان اسدآباد تعويض شدند. به گزارش فارس، سرپرست اداره خدمات و امور مشتركان آب و فاضالب 
روستايى استان همدان گفت: با اقدامات صورت گرفته كنتور معيوب يك مدرسه نيز در شهرستان كبودراهنگ، يك مدرسه در 

شهرستان بهار، 14 مدرسه در شهرستان رزن و سه مدرسه در شهرستان فامنين تعويض شده است.



Y K

 شنبه1010
3 دى ماه1390
شماره 1399

پيام 
 The Message Of                 مادستان    تاريخ ،  تمدن و فرهنگ 

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

اقتصاد

خبر

طال و ارز

نوع ارز
نرخ خريد

(ريال)
نرخ فروش 

(ريال)
 آزاددولتىآزاددولتى

14389185001443918900يورو
11035142001107014450دالر آمريكا
17326230001738623500پوند انگليس
10765145001080215000دالر كانادا

2948345029583550ريال عربستان
3008380030183900درهم امارات

6150000---سكه تمام بهار طرح قديم
6000000---سكه تمام بهار طرح جديد

2900000---سكه نيم بهار
1500000---سكه ربع بهار
760000---يك گرمي

يك گرم طالي ساخته 
553000---نشده 18 عيار

همدان پيام: همدان به عنوان يكى از مراكز توليد 
ــور، سهم بسزايى در صادرات  ماهيان زينتى در كش
ــش دارد؛ به نحوى كه مى توان آن را قدمى  اين بخ
ــاورزى اين  در تحول وضعيت اقتصادى بخش كش

استان دانست.
ــفره  ــي به س ــى زينت ــدارى ماه روزگارى نگه
هفت سين محدود بود، اما امروزه همگام با صنعتى 
شدن زندگى، استفاده از آكواريوم و ماهيان زينتى به 
عنوان جزيى از فضاى داخلى منازل، مراكز عمومى، 
ــاى درمانى  ــگاه ها و محيط ه ــتوران ها، نمايش رس

ضرورى به نظر مى رسد.
ــا افزايش  ــه امروزه ب ــت، اينك ــلم اس آنچه مس
استقبال مردم، زمينه فعاليت بيشتر عالقه مندان به 

پرورش اين ماهيان، فراهم شده است.
  پرورش ماهى زينتى در شهرها 

احتياج به سرمايه و زمين اندك دارد
ــهرها احتياج به  ــى زينتى در ش ــرورش ماه پ
ــتغال  ــدك دارد و زمينه اش ــن ان ــرمايه و زمي س
فراوانى ايجاد مى كند؛ به نحوى كه در هر كارگاه 
ــت كم دو نفر  ــرورش ماهى زينتى دس كوچك پ
ــتقيم  ــتقيم و دو نفر به طور غيرمس ــه طور مس ب
ــغول به كار خواهند شد.  واضح است با توجه  مش
ــوآورى و روى آوردن به صنايع  به اينكه امروزه ن
ــوب  ــرفت اقتصاد محس ــن از اهم عوامل پيش نوي
ــدن روحى نو در كالبد  ــود، لزوم دميده ش مى ش
ــاورزى به خصوص صنعت پرورش آبزيان به  كش

شدت احساس مى شود.
ــمارى از جوانان  به گزارش مهر، از همين رو ش
ــرورش ماهيان زينتى  ــى با ورود به عرصه پ همدان
ــدان در اين بخش را  ــالش براى مطرح كردن هم ت
ــان و  ــرار داده اند كه در گفتگو با كارشناس هدف ق
فعاالن اين بخش آنچه بيشتر مورد توجه بود اينكه 
ــاندن تالش ها اهميتى  حمايت دولت در به ثمر رس

دوچندان دارد.
ــى از فعاالن اين عرصه با بيان اينكه پرورش  يك
ــنتى به شكل مدرن  ماهيان زينتى از روش هاى س
سوق پيدا كرده است، گفت: بايد اين روند را سرعت 
بخشيد. على امكانيان افزود: تعريف اقتصادى توليد 
ماهيان زينتى و ايجاد فضاهاى فرهنگى و تفريحى 
ــيدن به مدرن شدن  ــرعت بخش نقش مهمى در س

توليد دارد.
  دولت فضاى پرورش ماهى زينتى را 

در اختيار متقاضيان قرار دهد
ــه خدماتى مانند  ــت: دولت با ارائ ــان گف امكاني
ــى زينتى به  ــراى پرورش ماه ــاص فضايى ب اختص

ــرط تمليك نقش بسيار مهمى  صورت اجاره و با ش
در افزايش پرورش ماهيان زينتى خواهد داشت.

ــتان همدان  ــاورزى اس ــناس جهاد كش كارش
ــات اصلى در  ــه يكى از موضوع ــا بيان اينك نيز ب
ــتان تالش براى ايجاد اشتغال پايدار است،  هر اس
ــته در توسعه آبزى  پرورى به  گفت: در دهه گذش
ــت يافته ايم، اما توجه به  موفقيت هاى خوبى دس
ــيار كم بوده و بايد بيشتر مورد  ماهيان زينتى بس

توجه قرار گيرد.
ــت: استان همدان جايگاه  اكرم نخله اظهار داش
ــرورش گونه هاى  ــبى براى تكثير و پ ــيار مناس بس
ــى دارد و تالش بخش  ــاب و گران قيمت ماه كمي
ــتگاه هاى دولتى بوده و حتى  خصوصى بيش از دس

انتقال تجربه نيز صورت گرفته است.
  استفاده از ظرفيت هاى موجود در 

توليد ماهيان زينتى و آكواريوم نيازمند 
فرهنگ سازى است

ــاى موجود  ــتفاده از ظرفيت ه ــه افزود: اس نخل
ــد  ــوم نيازمن ــى و آكواري ــان زينت ــد ماهي در تولي
ــت كه اين امر نيز توجه شايسته  فرهنگ سازى اس

جهاد كشاورزى و شيالت را مى طلبد.
ــت: در برخى از پارك هاى استان  وى بيان داش

ــان وجود دارد كه  ــدان زمينه پرورش اين ماهي هم
خود نيازمند توجه خاص شهردارى هاست.

ــر و پرورش  ــعه تكثي ــه داد: توس ــه ادام نخل
ــان زينتى  ــژه توليد ماهي ــى به وي ــان زينت ماهي
ــى مى تواند،  ــاغل خانگ ــه عنوان مش ــزل ب در من
ــيارى از فارغ التحصيالن  ــتغال بس ــاى اش جنبه ه

شيالتى را فراهم كند.
ــاره به اينكه اين شاخه از علم شيالت  وى با اش
ــيار بزرگ و سودآور تبديل شده  به يك صنعت بس
است، گفت: با برنامه ريزى و حمايت از شركت هايى 
ــه بازاريابى و صادرات محصول فعاليت  كه در زمين
ــر و پرورش با  ــوان زمينه هاى تكثي مى كنند؛ مى ت

هدف اشتغال را فراهم كرد.
  تربيت نيروى كارى متخصص در 

اجراى طرح پرورش ماهيان زينتى 
ضرورى است

ــرح تكثير  ــراى ط ــر اينكه ب ــا تأكيد ب ــه ب نخل
ــروى كارى  ــى تربيت ني ــان زينت ــرورش ماهي و پ
ــت: تكنيك هاى  ــت، گف متخصص از ضروريات اس
تكثير و پرورش با توجه به نوع گونه توليدى، فراهم 
كردن آب مناسب، شرايط محيطى، عوامل مؤثر در 
ــد، تراكم ماهيان، تغذيه و نحوه محاسبه غذاى  رش

ــيار  ــت و بيمارى ها، بس ــورد نياز روزانه و بهداش م
متنوع است.

كارشناس ماهيان زينتى شيالت استان همدان 
ــاغل  نيز با بيان اينكه پرورش ماهيان زينتى از مش
خانگى سودآور است، افزود: پرورش ماهيان زينتى 
به عنوان يكى از مشاغل خانگى داراى سود مناسب 
ــت كه در آن مى توان از نيروى كار زنان  مطرح اس

نيز استفاده كرد.
ــان  ــيار آس ــرايط بس احمد روحانى از وجود ش
ــان زينتى خبر  ــدازى كارگاه هاى ماهي ــراى راه ان ب
ــتن حداقل 70 متر فضاى خانگى  داد و گفت: داش
ــتن  ــال، نياز نداش براى توليد 50 هزار قطعه در س
ــهرى  ــتفاده از آب ش به آب هاى جارى و امكان اس
چاه هاى داخل منازل و... از مهمترين شرايط سهل 
ــه موجب ترغيب و  ــت ك راه اندازى اين كارگاه هاس

تقويت انگيزه سرمايه گذاران مى شود.
 وي انواع ماهيان زينتى استان را كوپى، آنجل، 
ــى، فايتر،  ــوراس، گورامى، پالت ــوارتر، پرت، كري س
ــكار، فالورهورن، گلدفيش، زبرا و تايگر  ــورم، اس س
ــتقبال  معرفى كرد. روحانى با بيان اينكه ميزان اس
ــردم و همچنين بازار هر نوع از ماهيان زينتى در  م
ــتگى به رنگ، اندازه و  ــر فصل متفاوت بوده و بس ه

ــتر در  زيبايى خاص آن دارد افزود: ماهى فايتر بيش
عيد نوروز مورد عالقه بازار است.

  22 كارگاه پرورش ماهيان زينتى در 
همدان فعال است

ــن تعداد كارگاه هاى فعال پرورش  وى همچني
ماهيان زينتى اين استان را 22 كارگاه با اشتغال 
ــرد و گفت: به ازاى هر 30 هزار  40 نفر عنوان ك
ــتغال ايجاد  ــان زينتى يك اش ــه توليد ماهي قطع

مى شود.
ــاالنه يك  ــدان با توليد س ــه كرد: هم وى اضاف
ــتم  ــال رتبه هش ــون و 660 هزار قطعه در س ميلي
ــيالت استان همدان  ــور دارد. مديركل ش را در كش
ــتان به  نيز گفت: بخش زيادى از ماهيان زينتى اس
ــاه، لرستان و  ــتان هاى همجوار از جمله كرمانش اس

كردستان صادر مى شود.
ــرورش ماهيان زينتى  ــو اضافه كرد: پ على دول
ــرورش دهنده و محيط  ــه آلودگى براى پ هيچ گون
ندارد و نيازمند تكنولوژى و امكانات خاصى نيست 

و خروجى آب نيز بسيار محدود است.
ــيار زياد پرورش  ــاره به مزيت هاى بس وي با اش
ماهيان زينتى، از حمايت گسترده سرمايه گذاران و 
اجراى طرح هاى ويژه براى رشد و توسعه اين بخش 

در استان همدان خبر داد.
  شهرك پرورش ماهيان زينتى در 

همدان راه اندازى مى شود
ــراى ايجاد  ــات اوليه ب ــام مطالع ــو از انج دول
ــرورش ماهيان  ــزار مترمربعى پ ــج ه ــهرك پن ش
ــهرك گلخانه اى  ــدان در ش ــتان هم ــى اس زينت
ــرد خبر داد و گفت: با راه اندازى اين مركز،  امزاج
ــى زينتى به توليد  ــاالنه دو ميليون قطعه ماه س

استان افزوده است.
 بر اساس آنچه عنوان شد؛ مى توان به اين نتيجه 
ــت يافت كه با توجه به فرهنگ اسالمى مردم،  دس
ــراه ماهيان زيبا و رنگين  نگهدارى آكواريوم به هم
ــب تر از نگهدارى سگ است؛ چراكه  در منازل مناس
ماهى تنها موجود زنده بدون سر و صدا و مزاحمت 

در منزل براى همسايگان است.
 از سوى ديگر پيوستن به جمع فعاالن پرورش 
ماهيان زينتى نه تنها منبع درآمدى را براى شخص 
فراهم مى كند؛ بلكه در ايجاد آرامش روانى نيز مؤثر 

است.

دريا را به خانه بياوريد!

اشتغال و اقتصاد در پرورش ماهى هاى زينتى معاون وزير صنعت و تجارت خبر داد:
منع حضور تشكل هاي توليدي در انجمن 

مصرف كنندگان
ــازمان حمايت  ــارت و رئيس س ــر صنعت، معدن و تج ــام: معاون وزي همدان پي
ــدگان و مصرف كنندگان اعالم كرد كه در هيات مديره انجمن هاي حمايت  توليدكنن
ــكل هاي صنفي توليدكننده نمي توانند حضور داشته  از مصرف كنندگان اعضاي تش

باشند.
محمدحسين نكويي مهر كه در ميزگرد تخصصي نقش NGOها در حمايت از حقوق 
مصرف كنندگان سخن مي گفت ابتدا در مورد رابطه بخش دولت با انجمن مصرف  كنندگان 
عنوان كرد: در مورد اينكه مجموعه دولت در اين انجمن وجود داشته باشد بايد اشاره كرد 
به اين كه هم اكنون همه كساني كه در كشور زندگي مي كنند مصرف كننده هستند و 
نمي توانيم بگوييم كه دولتي ها مصرف كننده نيستند در واقع اين بخش نيز مي تواند مانند 
اعضاي ديگر در اين انجمن ها حضور داشته باشند. به گزارش ايسنا، وي با اشاره به وجود 
هشت هزار تشكل صنفي در كشور يادآور شد: در مقابل اين تعداد تشكل مصرف كنندگان 
كشور تشكلي نداشتند كه به همين دليل انجمن هاي حمايت از مصرف كنندگان به تدريج 

شكل گرفته است و هم اكنون انجمن ملي آن نيز آغاز به كار كرده است.
ــعه  رقابتي  ــا بيان اين كه انجمن هاي حمايت مصرف كنندگان به دنبال توس وي ب
ــتند، افزود: در آيين نامه جديد براي اين انجمن ها اعالم شده كه در  ــدن بازار هس ش
هيات مديره  انجمن هاي حمايت از مصرف كنندگان نبايد اعضاي تشكل هاي صنفي 
توليدكننده حضور داشته باشند. نكويي مهر در ادامه با بيان اين كه منافع توليدكننده 
ــت مصرف كنندگان  ــازمان حماي ــده تضادي با هم ندارند، در مورد س و مصرف كنن
ــازماني حاكميتي محسوب مي شود و  ــازمان س ــد: اين س و توليدكنندگان يادآور ش

جايگاهش باالتر از آن است كه به گروهي گرايش داشته باشد. 

تجهيز و نوسازى 80 هزار هكتار زمين
 در راستاى هدفمندى يارانه ها

ــاورزى وزارت جهاد كشاورزى از  همدان پيام: مديركل دفتر امور آب و خاك كش
اجراى هدفمندى يارانه ها در 80 هزار هكتار زمين زير پوشش طرح تجهيز و نوسازى 

اراضى كشاورزى خبر داد.
ــب براى اجراى قانون هدفمندى  ــتار با اشاره به ايجاد شرايط مناس عليرضا پرس
ــده و كاهش  ــت: اين قانون در 80 هزار هكتار از اراضى زراعى انجام ش ــا، گف يارانه ه

هزينه توليد به ميزان 30درصد در هر هكتار را به دنبال داشته است.

تشكيل 90 فرم تعزيرات براي واحدهاي متخلف

همدان پيام: رئيس مجمع امور صنفي همدان، گفت: با اجراى طرح نظارتى ويژه 
شب يلدا در همدان فرم تعزيرات براي 90 واحد متخلف صنفي تشكيل شد.

ــمس، افزود: از ابتداي هفته تاكنون 880 مورد بازرسي انجام شده كه  عليرضا ش
نتيجه آن تشكيل 90 فرم تعزيرات براي واحدهاي متخلف بوده است. 

به گزارش روابط عمومي سازمان صنعت، معدن، تجارت استان همدان، وي با بيان 
ــي از عوامل برخورد با واحدها بوده است، اظهار  اينكه درج نكردن قيمت و گرانفروش

كرد: ارزش ريالي اين تخلفات سه ميليون و 570 هزار تومان است. 
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    اسامى برگزيدگان مسابقه بزرگ كتابخوانى نماز وعبادت امام رضا(ع)
كتاب واسطه بين نسل ها وحامل علم وفرهنگ به انسان هاست. 

شهرستان تويسركان
جايزهنام پدرنام ونام خانوادگىرديف

كمك هزينه عتباتذبيح ا...مصطفى سورى1
كارت هديهكرم ا...فاطمه فقيرى 2
كارت هديهمعصومعلىصديقه صيفى3
كارت هديهمحمدمريم كرمى 4
كارت هديهحسينعاطفه نانكلى5
كارت هديهمحمد حسنمرضيه شريفى6
كارت هديهحسن عبد ا... الوندى 7
كارت هديهمحمد رضا آسيه نوروزى8
كارت هديهحسينناهيد بختيارى 9
كارت هديهمحمد باقر منور تركاشوند 10
كارت هديهرحمانمريم مالمير 11
كارت هديهعزيز ا...مائده مالمير 12
كارت هديهسيد كرمعلى رضوان السادات ذوالفقارى 13
كارت هديههاشم كاظم اسمعيل پور 14
كارت هديهخدا داد شهال  صمدى 15
كارت هديهسبز على ابرهيم دالورى 16
كارت هديهمحمد حسينمحمد كهزادى 17
كارت هديهفتح ا... يوسف بختيارى 18

شهرستان كبودراهنگ
جايزهنام پدرنام ونام خانوادگىرديف

كمك هزينه عتباترضا پريسا اسدى كمال 1
كارت هديهعلى اكبرفيروزه ملكى2
كارت هديه محمود رضا زهرا سرمدى 3
كارت هديهحسنباب ا... بيگ محمدى 4
كارت هديهعلى مريم بيگلرى 5

كارت هديهنصرت ا...زهرا سيفى6
كارت هديهفضل ا...محمد رضا همتى 7
كارت هديهقنبر على رحيم شاه رضايى 8
كارت هديهعلى بخش محمد ناصر كاظمى ظهور 9
كارت هديهعباسعلى  بهزاد محمدى راد 10

شهرستان رزن
جايزهنام پدرنام ونام خانوادگىرديف

كمك هزينه عتباتقاسمسارا بهرى1
كارت هديهقندعلىفاطمه كمندانى نژاد پور 2
كارت هديهحيدرداود غفرانى دالور3
كارت هديهمحمدفاطمه ظفرى 4
كارت هديهعلى اكبرمحمد مهدى واحدتى نيا5
كارت هديهاسماعيلهانيه شهريارى وش6
كارت هديهرضامجيد رستمى اهور7
كارت هديهغالمحسينسميه ابراهيمى 8
كارت هديهحسين مريم كريمى بهروزيان9
كارت هديهحبيب ا...مهدى رضايى صابر10

شهرستان بهار
جايزهنام پدرنام ونام خانوادگىرديف

كمك هزينه مشهدوجيه ا...گوهر تاج رمضانى1
صديقه حقيقتى نوين 2

كارت هديهقنبر علىمنفرد
كارت هديهكمند علىگلزار عبد خدا3
كارت هديهيحيىنبى ا... طبى واحد4
كارت هديههدايتاكرم گنجور امين5
كارت هديهعزيز ا...محبوبه شاه حسينى6
كارت هديهعلىمهدى بياتى7

شهرستان فامنين
جايزهنام پدرنام ونام خانوادگىرديف

كمك هزينه مشهدعباسمحمد باقر محراب1
كارت هديهعباسرحمان محققى2
كارت هديهابراهيممحمد نصيرى3
كارت هديهمحمدكامران درخشنده 4
كارت هديهقياسعلىمحمد شاكلى 5

شهرستان نهاوند
جايزهنام پدرنام ونام خانوادگىرديف

كمك هزينه مشهدمحمدطيبه زمانيان1
كارت هديهرضاراضيه زمانيان2
كارت هديهحسينعلى اكبر اسماعيلى3
كارت هديهمحمد جاللسجاد خوشيوند4
كارت هديهسليمفريگل مالمير5

شهرستان اسدآباد
جايزهنام پدرنام ونام خانوادگىرديف

كمك هزينه مشهدمهدى هديه يار احمدى1
كارت هديهغالمرضاپروانه مرادى2
كارت هديهعيسىكبرى صفاى مهران3
كارت هديهفضل ا...سجاد صاحبى عزيز4

شهرستان مالير
جايزهنام پدرنام ونام خانوادگىرديف

كمك هزينه مشهدعلى اصغرمحمد رضا باللى1
كارت هديهحبيب ا...مهناز دهش پور2

ساير استانها

شهرستانجايزهنام پدرنام ونام خانوادگىرديف
كمك هزينه اله قلىفاطمه گورينى1

كنگاورمشهد
شميراناتكارت هديهمحمد حسينفيروزه سليمانى2
خدابنده گرمابكارت هديهنصرت ا...صفيه زنكى3
تهرانكارت هديهنصرا...سارا ثابتى4

شهرستان همدان
جايزهنام پدرنام ونام خانوادگىرديف

كمك هزينه حجبيرامعلىفاطمه صفدر پور1
كمك هزينه عتباتمجيدسعيده قلخباز2
كارت هديهغالممعصومه زندى 3
كارت هديهمحمد حسينامين زرين صدف4
كارت هديهسيد جمالسيد مهدى بختيارى5
كارت هديهغالمرضارضا روزبهانى6
كارت هديهغالمرضامحدثه يدالهى 7
كارت هديهمحمدكبرى خادم لو8
كارت هديهرستمعلىرحمانعلى اله يارى صفت9
كارت هديهسيد ابراهيمگيتى السادات آل طه10
كارت هديهعلى اصغرعلى آهنگر نجاريان11
كارت هديهمحمد هاشمپروانه على زمانى12
كارت هديهرمضاناحمد عسگرى13
كارت هديهحسنسعيد جوكار14
كارت هديه على اصغرمحسن روحى15
كارت هديهمهردادنيلو فر مرات16
كارت هديهاحمدگيتى روغنى17
كارت هديهمحمد حسينزهرا اسفنديارى18
كارت هديهمحمودنقى كاظميان19
كارت هديهابوطالبمحمود على بابايى20

كارت هديهعلىمژگان غضنفرى21
كارت هديهيدا...مريم احمد وند22
كارت هديهچمند علىمعصومه امدادى23
كارت هديهعبد الكريممحمود قادرى 24
كارت هديهعبد الرضاسحر چهاردولى25
كارت هديهسيد محمودسيد مهرداد موسويان26
كارت هديهقاسمعلىطاهره خوش نوا 27
كارت هديهحبيب ا...حميد امينى28
كارت هديهمسلمصغرا قياسوند 29
كارت هديهطاهرفاطمه احمدى 30
كارت هديهاحمدبهاره قنبر طلب 31
كارت هديهحاجعلىبهنام مهرداد پور32
كارت هديهمحمد ابراهيمحميد رضا شكرى 33
كارت هديهعبد ا...نر گس قنبرى 34
كارت هديهاحمد علىمحمد على خليلى خو35
كارت هديه*****مهدى عزيزى 36
كارت هديهبهرامراحله دريايى  37
كارت هديهيوسفعلىروح ا... احمدى 38
كارت هديهمحمدقدرت ا... قنبرى معين39
كارت هديهمحمدنيره يزدان دوست40
كارت هديهخيرا...عبد ا... نورى فر41
كارت هديهولى ا...عشرت افشار42
كارت هديهمحسنسارا هوشمند43
كارت هديههادىافسر فروتن44
كارت هديهاحمدعذرا دست پيمان45
كارت هديهمحمد رضايوسف شهبازى46
كارت هديهعلى يارزهرا مرادى گلسرخى47
كارت هديهمحمد علىمهدى زندى آشكار48
كارت هديهعلى پاشاسعيد حيدرى پيرو49

مطالعه كتاب هاى دينى باعث تامل در مورد ارزشها 
گرديده  جامعه  در  اعتقادى  هنجارهاى  تقويت  و 
است لذا ستاد اقامه نماز استان با توجه به واقعيت 
مذكور و با برگزارى مسابقه كتابخوانى نماز وعبادت 
امام رضا(ع) انديشه ها وافكار عامه مردم ،جامعه را 
با حقايق نماز آشنا ساخته واز اين طريق نسبت به 
توسعه وترويج فرهنگ نورانى نماز  اين پل ارتباطى 

خالق ومخلوق اقدام مى نمايد.

بدين وسيله ضمن قدر دانى از عموم مردم واليتمدار 
شركت  معنوى   مسابقه  اين  در  كه  همدان  استان 
نمودند وبا توجه به بضاعت وامكانات محدود اسامى 

برگزيدگان بشرح زير اعالم ميگردد.
مورد  برگزيدگان  اطالع  براى  زير  موارد  پايان  در 

دقت مى باشد:
1- الزم است تمامى برگزيدگان در مراسم تقدير 
وتجليل و دريافت هديه خود در روز پنجشنبه مورخه 

90/10/8 راس ساعت 8 حضور بهم رسانند.
2- براى دريافت هديه اصل شناسنامه يا كارت ملى 

وكپى ، همراه برگزيدگان باشد.
دريافت  براى  شخصاً  است  الزم  برگزيدگان   -3

هديه حضور داشته باشند.
هيچ  تجليل  مراسم  در  حضور  عدم  صورت  4-در 

حقى از سوى فرد ذينفع  قابل قبول نمى باشد.
5- براى كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن هاى 

2521874 و 2517866 تماس حاصل فرمائيد.
از  تقدير  و  تجليل  مراسم  برگزارى  محل   -6
برگزيدگان: همدان، خيابان مهديه، شركت توزيع 

برق استان، سالن اجتماعات

ستاد اقامه نماز استان همدان

پيشنهاد وزارت نيرو 
براي افزايش 20درصدي قيمت آب

ــي هاي فراوان  ــه وزارت نيرو پس از بررس ــالم كرد كه مجموع ــر نيرو اع ــام: وزي همدان پي
ــنهاد 20درصدي قيمت آب را مطرح كرده و اكنون تصميم گيري دررابطه با اين موضوع  پيش

به عهده كارگروه تحول اقتصادي و ستاد هدفمند كردن يارانه هاست.
مجيد نامجو افزود: پيشنهاد ما براي افزايش قيمت آب در فاز دوم اجراي قانون هدفمندي 
يارانه ها 20 درصد افزايش قيمت بوده است كه بايد براي اين موضوع توسط ستاد هدفمندي 

يارانه ها تصميم گيري شود.
اين عضو كابينه دولت با تاكيد بر اين كه ستاد هدفمندي يارانه ها براي افزايش قيمت آب 

ــباتي مشخصي دارد، گفت: اينكه چه زماني سناريوهاي وزارت نيرو در  مكانيزم و روش محاس
مورد قيمت آب به مصوبه تبديل شود، در اختيار اين ستاد است.

ــنا، با اشاره به راهكارهاي چهار گانه افزايش قيمت آب كه در سال  وي در گفت وگو با ايس
ــئوال كه آيا افزايش قيمت آب براي دستيابي به  ــخ به اين  س ــده بود، در پاس جاري مطرح ش
ــت؟ گفت: ما سناريوها و پيشنهادات خود را  ــده به سال آينده موكول شده اس قيمت تمام ش
ــي هاي  ــورد افزايش قيمت آب در پلكان دوم ارائه كرده ايم و در اين زمينه تاكنون بررس در م
ــت كه در فاز دوم اجراي  ــت و رئيس جمهور هم تاكيد كرده اس زيادي هم صورت گرفته اس

هدفمندي به اين موضوع نيز توجه شود.
نامجو در واكنش به اين سئوال كه آيا ستاد هدفمندي يارانه ها اعالم كرده است كه بررسي 
ــال جاري دنبال نخواهد شد و كارها در سال آينده دنبال  راهكارهاي افزايش قيمت آب در س

مي شود؟ افزود: ما هر تصميمي كه توسط ستاد گرفته شده را قبول داريم و از نظر ما هرچه 
كه ستاد هدفمندي يارانه ها اعالم كند، درست است.

ــده يا براي  ــده آب نهايي ش ــئوال كه آيا باالخره قيمت تمام ش ــخ به اين س وي در پاس
ــكل علي الحساب شاهد باشيم؟  ــي به ش افزايش قيمت ها در مرحله دوم باز هم بايد افزايش
ــخص است، ولي تصويب قيمت  ــده آب از نظر وزارت نيرو مش تصريح كرد: قيمت تمام ش
ــنهاد وزارت نيرو ابتدا بايد توسط سازمان  ــنهادي و روش كار اين گونه است كه پيش پيش

حسابرسي بررسي شود.
وى خاطر نشان كرد: پس از بررسي اموال و دارايي هاي اين وزارتخانه، اين سازمان نظرات 
ــن زمينه اختالف نظرهايي بين  ــتاد هدفمندي يارانه ها ارائه كند كه البته در اي ــود را به س خ

وزارت نيرو و سازمان حسابرسي وجود دارد.
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بانوان كاراته  در
 مسابقات كاپ ايران زمين

همدان پيام: تيم كاراته بانوان براى شركت 
در مسابقات كاپ ايران زمين اعزام مى شود.

تيم كاراته بانوان براى شركت در مسابقات 
ــنى به  ــن در تمام رده هاى س ــران زمي كاپ اي
ــيما خداويسى، فائزه  ــود. س تهران اعزام مى ش
ــه اصغرى،  ــمى، فاطم ــرين قاس تركمان، نس
ــه مربيگرى  ــتاره محمدى ب فاطمه بيات و س
پريزاد مومنه در اين مسابقات حاضر مى شوند.

بانوان كاراته
 در كالس استاژ فنى

همدان پيام: تيم بانوان كاراته كا همدانى به 
ــنى  ــتاژ فنى كه در تمام رده هاى س كالس اس
ــد. تيم بانوان را سيما  ــود اعزام ش برگزار مى ش
ــمى،  ــرين قاس ــى، فائزه تركمان، نس خداويس
ــتاره محمدى،  فاطمه اصغرى، فاطمه بيات، س
ــوى، زهرا كاشى،  رويا آقامحمدى، فاطمه موس

ليال سلگى و پريزاد مومنه همراهى مى كند.

يادواره پيشكسوت ورزشى 
بسكتبال در نهاوند برگزار شد

ــكار  ــتين يادواره ورزش ــام: نخس همدان پي
مرحوم رسول شهبازى از پيشكسوتان ورزشى 

بسكتبال در نهاوند برگزار شد.
معاون فرماندار نهاوند در اين مراسم گفت: 
ــى، تجليل از  ــوتان ورزش ــل از پيشكس تجلي
ــت كه  قهرمان پرورى و احترام به زحماتى اس
ــوت در دوران جوانى خود  ورزشكاران پيشكس
ــان رزاقى ورزش  ــده اند. على احس ــل ش متحم
ــكتبال در نهاوند را با وجود كمبود امكانات  بس
و سالن هاى مورد نياز يكى از رشته هاى موفق 
ــتان دانست. وي، رسول شهبازى را  اين شهرس
ــابقه 50  ــى از افرادى خواند كه در طول س يك
ــاله اش در ورزش بسكتبال با وجود امكانات  س
ــذب و تربيت  ــبت به ج ــت نس محدود توانس
ــته اقدام كند  ــدادى از عالقه مندان اين رش تع
ــود كه در سطح شهرستان و استان  و باعث ش

رتبه هاى برتر را كسب كنند.
ــد نيز اظهار  ــس ورزش و جوانان نهاون رئي
داشت: در طول سال هاى 89 و 90 بيش از 120 
مدال رنگى توسط ورزشكاران نهاوند در رشته هاى 
مختلف ورزشى در نهاوند بيش از 5 هزار و 600 
ــازمان يافته داريم كه تشكيل بيمه  ورزشكار س
ــته هاى ورزشكاران  ورزشكاران مهمترين خواس
است. سعيد كوليوند تجهيز و راه اندازى سالن هاى 
ورزشى در نهاوند را در چهار سال گذشته تاكنون 
ــطح شهرستان بيش  مثبت خواند و گفت: در س
ــى در حال اجراست كه باعث  از 20 پروژه ورزش
مى شود سرانه ورزشى نهاوند تا پايان سال 90 

به 80 سانتى متر افزايش  يابد.

از سوي كميته انضباطي هيأت فوتبال 
تيم هاي مالير و فامنين 

جريمه شدند
همدان پيام: كميته  انضباطي هيأت فوتبال 
ــتان بر اساس گزارش هاي ناظران بازي هاي  اس
ــتان، چند رأي انضباطي صادر كرد  داخلي اس
ــاس آن سه تيم از مالير و يك تيم از  كه بر اس

فامنين جريمه شدند.
در اولين حكم كميته انضباطي حمزه عباسي 
ــيدحامد موسوي بازيكن تيم  مربي بدنساز و س
ــه جوانان مالير به 6 ماه از همراهي تيم خود  خان
در فصل 91 محروم و مبلغ 3 ميليون ريال جريمه 
ــم خانه جوانان به انجام  نقدي محكوم كرد و تي
يك بازي خانگي در زمين بي طرف محكوم شد. 
ــر كميته انضباطي نيز مربوط به  حكم ديگ
ديگر تيم ماليري بود. در اين حكم محمدرضا 
ندافي بازيكن تيم وحدت مالير به مدت يكسال 
ــد و به مبلغ يك ميليون ريال جريمه  محروم ش
نقدي نيز محكوم گرديد. باشگاه وحدت مالير نيز 
ــارت به خودروي داور مسابقه مبلغ  به دليل خس

يك ميليون ريال جريمه نقدي محكوم شد.
در آخرين حكم كميته انضباطي، تيم الوند 
ــت و همه جرايم را درو كرد.  فامنين گل كاش
ــي و 3 بازيكن اين تيم به دليل اعتراض به  مرب

داور و حركات غير ورزشي محروم شدند. 
ــت كه تيم الوند فامنين به دليل  گفتني اس
ترك زمين و دريافت بيش از 5 كارت زرد مبلغ 
يك ميليون و ششصد هزار ريال جريمه نقدي 
ــازي اين تيم مقابل  ــوم گرديد و نتيجه ب محك

شهرداري قهاوند 3 بر صفر اعالم شد.

تابلوى نتايج در هفته دوازدهم
*گسترش فوالد سهند 3.............................................................. پرسپوليس برازجان صفر

به علت حاضر نشدن پرسپوليس بازي 3 بر صفر به سود گسترش اعالم شد 
*پاس نوين همدان يك........................................................................... چوكاى تالش صفر

گل: علي اصغر عاشوري(30)
*مهر كرج صفر............................................................................................نفت نوين آبادان 2 

گل ها: مهدي صالحي(88) و حميد خفايي (90)
*نوژن شهردارى نوشهر 3...................................................... آشيان گستران ورامين صفر

گل ها: فرشيد خزايي(5 و60) و اميرحسين موسي زاده(65)
*منطقه ويژه بندرعباس صفر..................................................................... نفت اميديه يك

گل: حسين دريس(83)
*پرشيان زنجان صفر.................................................................................. داتيس لرستان 2

گل ها: پويا عالي خاني(36) و ياسر درويشي(86)
*پيام خراسان  صفر ........................................................................... شهرداري دزفول صفر

 جدول گلزنان در هفته دوازدهم  
*7گل: علي اصغر عاشوري(پاس نوين)

ــترش) محمد ابراهيم  ــرافراز (نفت نوين) محمدرضا فرامزي(گس  *6گل: محمد س
كوه افكن(مهر)     

ــر)، توفيق  ــايپا مه ــتران) عليرضا امير نسب(س ــيان گس ــن عبادي(آش *5گل: امي
خذيراوي(نفت نوين) فرشيد خزايي(نوژن)، پويا عاليخاني(داتيس)،

ــعيد  ــپولس)، رضاخواجه فرد و س ــول پورآزاد (پرس ــفي و رس ــن فلس *4گل: حس
پيرسرانديب (شهرداري دزفول) دانيال امامي(چوكا) 

ــي زاده (منطقه ويژه) كيومرث  ــيدجمال معصومي(پاس نوين)، يونس باق *3گل: س
ــپولس)، ميالد همرنگ(چوكا) مجتبي  ــت اميديه)، علي بحري زاده (پرس چراغي(نف

ممشلي(گسترش فوالد)
 14 برنامه هفته سيزدهم - يكشنبه 90/10/4 – ساعت 

*پرسپوليس برازجان .............................................. مهر كرج – ورزشگاه تختى برازجان
*آشيان گستران ورامين ............................ پاس نوين همدان – ورزشگاه تختى ورامين

سه شنبه 90/10/6 – ساعت 14
*نفت اميديه ........................................................ پرشيان زنجان – ورزشگاه نفت اميديه
*نفت نوين آبادان ................................. منطقه ويژه بندرعباس – ورزشگاه تختى آبادان
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ذوب فلزات بهار مدعي شماره يك صعود
ــور جام آزادگان هفته  ــته دوم باشگاه هاي كش همدان پيام: رقابت هاي ليگ دس
سيزدهم خود را با انجام 5 بازي پشت سر گذاشت و تيم فوتبال ذوب فلزات بهار با 
ــي فاصله خود را با تعقيب كننده ها افزايش داد و مدعي  غلبه بر ميهمان خود ميناش

شماره يك صعود لقب گرفت.
ــزات در يك بازي پرگل با 4 گل  ــه ماقبل تعطيلي اين رقابت ها، ذوب فل در هفت
ــي را با شكست بدرقه كرد تا جمع امتيازات خود را به عدد 28  ميهمان خود ميناش

برساند و از حاشيه امنيت بيشتري برخوردار باشد.
در اين هفته تيم دارتاك لرستان با 3 گل دارايي اراك را برد و با 3 پله صعود با 
ــقوط  ــتاد و دارايي به انتهاي جدول س 22 امتياز پس از ذوب  فلزات در رده دوم ايس
ــهرداري اين شهر از پس ميهمان خود گلچين رباط كريم برنيامد  كرد. در بروجرد ش

و بدون گل متوقف شد. 
ــت داد و دو پله  ــر دهلران را شكس ــهر با يك گل فج ــپوليس دره ش تيم پرس
ــر اراك يك بر يك متوقف  ــهرداري بانه نيز مقابل مه ــود كرد. تيم فوتبال ش صع
ــر و گردن از ساير رقبا باالتر است و اگر اين  ــد. تيم فوتبال ذوب  فلزات يك س ش
ــود هيچ  ــد راه اين تيم نش ــكالت مالي س ــي غلبه كند و مش تيم بتواند بر حواش
تيمي جلودارش نيست و مي تواند بدون حرف و حديث از گروه خود صعود كند. 
وحدت و يكدلي در اردوي اين تيم موج مي زند و همه اعضاي تيم براي سربلندي 

تيم تالش مي كنند.
ــتاز جدول است و  ــت 13 هفته از رقابت ها ذوب  فلزات با 28 امتياز پيش با گذش
ــهرداري بانه با 21 امتياز در تعقيب  ــتان با 22 و گلچين رباط كريم و ش دارتاك لرس
ــين هستند. در انتهاي جدول تيم هاي شهرداري صحنه، ميناشي اسالم آباد،  صدرنش
ــپوليس دره شهر حال و روز چندان مناسبي ندارند و براي فرار از  دارايي اراك و پرس
ــقوط تالش مي كنند. اين رقابت ها 16 روز تعطيل شد تا تيم با استراحت  منطقه س
نفسي چاق كند و نقاط ضعف خود را بپوشاند تا با شروع رقابت ها بتواند جايگاه خود 

را ارتقا بخشد.
  (گروه چهارم) جدول رده بندي ليگ دسته سوم كشور- هفته سيزدهم
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ــال ذوب فلزات الوند بهار  همدان پيام: تيم فوتب
ــوم  ــته س ــتان در رقابت هاي ليگ دس نماينده اس
باشگاه هاي كشور توانسته با كسب نتايج مورد نياز 
ــت در صدر گروه  ــه دوم از دور برگش ــا پايان هفت ت
چهارم قرار گيرد. فاصله 8 امتيازي اين تيم در صدر 
ــراي اين تيم ايجاد  ــيه امنيت خوبي ب جدول حاش

كرده است .
ــن تيم را  ــوند اي ــيه نش اگر ذوبي ها دچار حاش
ــه دور بعدي  ــاي صعود كننده ب ــوان از تيم ه مي ت
ــراوان از گزينه هاي اصلي  ــا و به احتمال ف رقابت ه

صعود به ليگ دسته دوم كشور دانست.
 در اين بين تالش هاي علي ضميري و كادر فني 

اين تيم بسيار ثمربخش بوده است.
سرمربي ذوب فلزات بازي تيمش مقابل ميناشي 
را بسيار عالي دانست و گفت: در نيم فصل اول مقابل 
اين تيم شكست بدي را متحمل شديم و با توجه به 
اينكه در آن زمان شرايط خوبي از نظر بدني و تيمي 
نداشتيم شكست 4 بر يك دور از ذهن نبود اما بعد 
ــدي را گذرانديم و جايگاه  از آن بازي روند رو به رش

ــد؛ چرا كه در  ــا نيز اين امر را تأييد مي كن فعلي م
ابتداي فصل در انتهاي جدول بوديم و در چرخشي 
180 درجه اي به صدر رسيديم و شخصيت تيمي ما 

نيز بسيار متفاوت از ابتداي فصل شده است.
علي ضميري در ادامه افزود: از ميناشي شناخت 
ــتيم و مي دانستيم كه بازي آنها فقط بر  خوبي داش
ــده است و با  ــال هاي بلند برنامه ريزي ش روي ارس
ــتيم بچه ها به خوبي حربه آنها را  تمريناتي كه داش

خنثي كردند و توانستيم پيروز شويم.
وي در پاسخ به اين سوال كه مشكالت مالي تيم 
ــده است يا خير تصريح كرد: فعال خير.  ذوب حل ش
بازيكنان در اين بازي مقابل ميناشي نمي خواستند به 
ــروع بازي  زمين بروند كه باالخره 30 دقيقه قبل از ش
اين امر ممكن شد. البته آنها حق داشتند؛ چرا كه قرار 

بود قبل از بازي مبلغي به بازيكنان داده شود.
ــتان، تعطيالت  ــان اس ــون مربي ــئول كان مس
ــرايط تيمش  ــدن ش را زمان خوبي براي بهتر ش
ــت: تيم و تمرينات را 3 روز  دانست و اظهار داش
ــد از آن دوباره تمرينات را از  تعطيل كرديم و بع

سرخواهيم گرفت.
ــد خبر داد و  ــري از جذب 3 بازيكن جدي ضمي
ــت اما در خط  ــت: آمار گلزني ما خوب بوده اس گف
ــك بازيكن خوب در  ــود داريم و بايد ي حمله كمب
اين پست جذب كنيم، در حال حاضر3 جاي خالي 
ــت هاي دفاع، هافبك و  ــم كه در هر يك از پس داري
حمله يك نفر را كه به احتمال فراوان بومي خواهد 

بود، جذب خواهيم كرد.
ــد بسياري  وي اضافه كرد: ما از نظر فوتبالي رش

ــته ايم و به شرايط مطلوبي رسيده ايم اما از نظر  داش
ــت  ــي ما تا به اينجا بوده اس ــي كه دغدغه اصل مال
ــكل حل نشده  ــته ايم و هنوز اين مش ــكل داش مش
است. محمد زارعي مديرعامل تيم در حد توان خود 
كمك كرده است اما اين پرداخت ها با تأخير صورت 
مى گيرد و بازيكنان از اين موضوع ناراحت هستند و 
مسئوالن به ويژه نماينده و فرماندار بهار و افتخاري 
ــتان با كمك به  ــركل اداره ورزش و جوانان اس مدي
ذوب فلزات، نماينده استان مي توانند راه گشاي اين 

مشكل باشند.
ضميري در پايان با بيان اينكه كادر فني خوبي 
ــت: عباس بهزادي، حميد  ــت، گف در تيم ذوب هس
ــدي در كادر فني تيم زحمات  ــانه اي و رضا احم ش
ــا روزهاي خوبي را  ــند و در كنار آنه زيادي مي كش
ــم و اميدوارم كه تجربه خوبي را در پايان  مي گذراني

فصل بدست آوريم.
 از بازيكنان نيز تشكر مي كنم، آنها تالش زيادي 
براي موفقيت تيم داشته اند و با تمام مشكالت تا به 

اينجا ميدان را خالي نكرده اند.

نبرد عقاب در هفته سوم ليگ برتر وزنه برداري 
همدان پيام: تيم مناطق نفت خيز جنوب ميزبان رقابت هاى هفته سوم ليگ برتر وزنه بردارى بزرگساالن و مرحله نخست 
ــت با ديگر حريفان خواهد  ــتان در اين رقابت ها به رقاب ــت كه تيم عقاب همدان نماينده اس ــگ وزنه بردارى جوانان اس لي

پرداخت و جوانان وزنه بردار استان نيز در رقابت هاي جوانان حضور خواهند داشت.
ــارى اهواز، مناطق  ــور 7 تيم ملى حف ــاالن با حض ــوم ليگ برتر وزنه بردارى بزرگس ــاى هفته س رقابت ه
ــروى هوايى ارتش)، پيك  ــارس، عقاب همدان (ني ــپهر ف ــيمان س ــز جنوب، نيروى زمينى تهران، س نفت خي
ــى مناطق نفت خيز در اهواز  ــان و هيأت وزنه بردارى ايالم در روزهاى 4 و 5 دى ماه به ميزبان ــاى اصفه صب
ــت ليگ وزنه بردارى جوانان در روزهاى  ــود و بالفاصله پس از پايان آن، رقابت هاى مرحله نخس برگزار مى ش

ــد. 6 و 7 دى برگزار خواهد ش

ــب  ــتان و كس ــعه ورزش اس همدان پيام: توس
ــى مرهون  ــيايى، جهانى و مل ــگاه متعدد آس جاي
استفاده بهينه از زير ساخت هاى موجود در ورزش 

بوده است.
ــتان با اعالم اين  ــركل ورزش و جوانان اس مدي
ــأت دولت  ــتانى هي ــفرهاى اس ــر گفت: در س خب
مصوبات خوبى را در عرصه ورزش شاهد بوديم و با 
ــتاندار  نگاه ويژه دولت و وزير ورزش و جوانان و اس
ــى گرديد و در  ــر ورزش اين مصوبات اجراي ــه ام ب
برخى موارد نيز به مراحل پايانى خود رسيده است 
ــب جايگاه متعدد  ــعه ورزش استان و كس كه توس
آسيايى، جهانى و ملى مرهون استفاده بهينه از زير 

ساخت هاى موجود در ورزش بوده است.
ــه داد: در دولت هاى نهم و دهم 112  وى ادام
ــتان همدان به بهره بردارى  ــى در اس پروژه ورزش
رسيده است كه از اين تعداد 100 پروژه مربوط به 
ــه سال اخير بوده است كه سرانه ورزشى استان  س
تا قبل از دولت هاى نهم و دهم تنها 23 صدم متر 
مربع بوده است كه با تالش مجموعه ورزش استان 
ــئوالن امر به 59 صدم  و حمايت  هاى بى دريغ مس
ــل پروژه ها به 75  ــا يافته كه در صورت تكمي ارتق

صدم متر مربع خواهد رسيد.
ــت: عدالت را  ــيد عبدى افتخارى اظهار داش س
ــازهاي ورزشى در استان  ــه در ساخت و س هميش
ــه مرور زمان  ــرار داده ايم و ب ــرلوحه كار خود ق س
سرانه ورزشى در سطح استان به حد اعتدال خواهد 
رسيد. در مالير سالن 3 هزار نفرى ايجاد شده است 
كه هر هفته در ليگ برتر كشتى ميزبان چشمگير و 
ــاگران ماليرى است يا در تويسركان با  پرشور تماش
ــالن دو هزار نفرى الغدير ميزبانى مسابقات  افتتاح س
ــاهد بوديم و در  ــال كشور را ش ــال زير 15 س فوتس
كبودراهنگ نيز ميزبان مسابقات كبدى كشورى در 
چند دوره بوده ايم كه اين موارد نشان از رشد فضاى 
ورزشى مناسب و مطلوب در كشور دارد؛ به طورى كه 
ــاخت هاى مناسب  امروز بايد گفت همدان با زيرس

ورزشى به قطب ميزبانى كشور رسيده است.

ــتان تاكيد كرد:  ــركل ورزش و جوانان اس مدي
ــتان شاهد  ــال 86 تنها 37 ميزبانى را در اس در س
بوديم كه امروز با رشد چشمگير فضاهاى ورزشى 
در سال 89 به 112 مورد رسيده است و ان شاءا... 
ــالن  در آينده نزديك اثرات مثبت و پرپار افتتاح س
ــى 6 هزار نفرى همدان، در ورزشكار بيشتر  ورزش
ــالن  ــتن اين س ــدا خواهد كرد و با داش ــود پي نم
ــتاديوم 15 هزار نفرى كه بارها ميزبان  مجهز و اس
ــابقات بوده است  ــابقات ليگ برتر و ديگر مس مس
ــابقات مختلف ملى و جهانى  مى توانيم ميزبان مس

و كشورى باشيم.
وى افزود: سرانه ورزشى خوب بسته شده است 
ــكوفايى  ــاهد ش ــا همين پروژه ها روز به روز ش و ب
ــكاران متعدد از استان همدان در عرصه هاى  ورزش
ــم و بحمدا... امروز با  ــورى و بين المللى بوده اي كش
ــتان  كمال افتخار اعالم مى كنيم جايگاه ورزش اس
در بين 31 استان كشور از رتبه دهم به رتبه سوم 
ــيده است و در استان هاى منطقه دو كشور نيز  رس

رتبه نخست را به خود اختصاص داده ايم.
مديركل ورزش و جوانان استان همدان به نگاه 
ويژه دولت هاى نهم و دهم و مسئوالن ارشد كشور 
ــاره كرد و افزود: براي اولين بار  به ورزش بانوان اش
ــور و با توجه به ديدگاه دولت خدمتگزار به  در كش
ــفر  ورزش قهرمانى و همگانى بانوان در دور اول س
رياست جمهورى به استان مصوب شد 8 مجموعه 
ــود تا شاهد  ــتان احداث ش تخصصى بانوان در اس
ــتان همدان باشيم.  ــرفت ورزش بانوان در اس پيش
مجموعه هاي ورزشى بانوان داراى سالن مسابقات 
ــالن  ــاگران و س ــكوهاى تماش ــد منظوره و س چن
بدنسازى، رختكن مجزا و استخر سرپوشيده، سونا، 
جكوزى و رختكن هاى مجزا مى باشد و با توجه به 
ــته پرطرفدار فوتبال  ــتقبال بانوان استان از رش اس
اولين زمين چمن مصنوعي ويژه بانوان نيز در اين 

مجموعه  تعريف شده است.
ــاءا...  ــه داد: ان ش ــارى ادام ــيدعبدى افتخ س
ــى بانوان مالير و سالن هاى ورزشى  مجموعه ورزش

ــار و كبودراهنگ در  ــدآباد، به ــدان، اس رزن، هم
ــال به بهره بردارى خواهد رسيد كه  دهه فجر امس
ــاهد  ــل و افتتاح اين پروژه ها مى توانيم ش با تكمي
انقالبى عظيم در عرصه ورزش بانوان كشور باشيم.

وى گفت: با حمايت هاى استاندار و كمك هاى 
ــن ايجاد انگيزه  ــال 90 و همچني ــى وي در س مال
ــكار با برگزارى مراسم تجليل  در بين بانوان ورزش
ــاهد  ــته روز به روز ش ــال گذش از قهرمانان در س
پيشرفت و درخشش ورزش بانوان استان در كشور 
ــتيم كه نمونه بارز آن درخشش آرزو حكيمى  هس

در مسابقات آسيايى قايقرانى است.
ــت: ورزش  ــارى اظهار داش ــيدعبدى افتخ س
ــاى خدمتگزار نهم  ــتان با حمايت هاى دولت ه اس
ــمگيرى به لحاظ فضاى عمرانى  ــد چش و دهم رش
ــده در ميادين  ــارات ارزن ــب افتخ ــى و كس ورزش
ــته است كه اين  مختلف بين المللى و جهانى داش
نشان از توجه دولت به امر ورزش دارد و اميدواريم 

روز به روز شاهد شكوفايى ورزش استان باشيم.

سرمربي ذوب فلزات بهار:

اگر از نظر مالى تامين شويم
 مى توانيم به ليگ 2 صعود كنيم

ــال پاس همدان در هفته  همدان پيام: تيم فوتب
ــته اول نتيجه خوبي نگرفت و با  دوازدهم ليگ دس
توقف مقابل تيم ته جدولي كاوه دل هوادارانش را به 
ــا اميدواري كمتري به آينده اين  درد آورد تا آنها ب

تيم نگاه كنند.
پاس كه در ديدارهاي خارج از خانه بهتر نتيجه 
ــري خود مقابل  ــت از برت مي گرفت اين بار نتوانس
ــوپ و ميدان را  ــرد و علي رغم آنكه ت ــود بب كاوه س
در دست داشت مقابل شاگردان نامجومطلق متوقف 
ــد تا اميدهايش را براي رسيدن به جمع مدعيان  ش

از دست بدهد.
ــود كه چنين  ــت پاس را چه مي ش معلوم نيس
نتايجي كسب مي كند. اين تيم كه به گفته مربيانش 
ــت  بهترين نفرات و ليگ برتري ها را جذب كرده اس
ــخت افزاري و نرم افزاري خوبي دارد در  و امكانات س

ــه اگر چنين  ــب نتايج ضعيف عمل مي كند ك كس
ــانس صعود به ليگ  ــته باشد ش روندي تداوم داش
ــقوط پاس به نيمه  ــت خواهد داد. س برتر را از دس
ــواداران افزايش داد و  ــدول نگراني را نزد ه دوم ج
ــتري كند تا آب رفته را به  اين تيم بايد تالش بيش

جوي بازگرداند.
ــم دو تيم  ــه دوازده ــاي هفت ــاير ديداره در س
ــزگان در  ــوم هرم ــز و آلوميني ــازي تبري ماشين س

حساس ترين بازي هفته مقابل هم قرار گرفتند.
ــالش بدون گل به  ــم پس از 90 دقيقه ت دو تي
تساوي رسيدند. تيم نيروي زميني تهران با يك گل 

مقابل گهر زاگرس درود تن به شكست داد. 
تيم فوتبال نساجي مازندران با يك گل ميهمان 
خود گل گهر سيرجان را با شكست بدرقه كرد. تيم 
ــك بازي پر گل تيم  ــتقالل صنعتي در ي فوتبال اس

ــيرين فراز كرمانشاه را شكست داد تا  نگون بخت ش
در انتهاي جدول به اوضاع خود سر و سامان بدهد. 
دو تيم برق شيراز و نفت مسجد سليمان نيز بدون 
گل مساوي به پايان رسيد. با انجام ديدارهاي هفته 
ــقوط به رده ششم  دوازدهم تيم پاس با يك پله س

ــاجي وگهر با غلبه بر  جدول تنزل كرد و دو تيم نس
ــتند. در اين هفته  ــان به جمع مدعيان پيوس حريف
هيچكدام از مدعيان پيروز نشدند تا رقابت در باالي 
ــود. هفته  ــتري دنبال ش ــيت بيش جدول با حساس
پاياني نيم فصل دوشنبه اين هفته دنبال خواهد شد.

سقوط پاس به رده ششم جدول

پاس بزرگ را چه مي شود

 (هفته دوازدهم) B جدول رده بندي ليگ دسته دوم-گروه 
امتيازتفاضلخوردهزده باختمساويبردبازينام تيمرديف

724+12732169ماشين سازي تبريز1
823+12651135آلومينيوم هرمزگان2
219+125431311گهر زاگرس لرستان3
318+125341512گل گهر سيرجان4
218+12462119نيروي زميني تهران5
317+114521310پاس همدان6
117+125251413نساجي مازندران7
214-12354810برق شيراز8
414-123541115تربيت يزد9
113-113441011شهرداري ياسوج10
212-122641113استقالل صنعتي اهواز11
611-122551117شيرين فراز كرمانشاه12
710-12246916نفت مسجد سليمان13
48-121561115كاوه تهران14

جدال 4 تيم براي نايب 
قهرماني در ليگ 2

همدان پيام: هفدهمين هفته از رقابت هاي ليگ 
ــته دوم فوتبال استان با انجام سه ديدار دنبال  دس

خواهد شد.
ــي انجام خواهد  ــه از رقابت ها در حال اين هفت
ــخص شده است  ــابقات مش ــد كه قهرمان مس ش
ــه 8 امتيازي با  ــت هكمتان با ايجاد فاصل و گوش
ــده قهرماني خود را در هفته  تيم هاي تعقيب كنن

قبل در ليگ دسته دوم مسجل كرد و تيم هاى مهر 
ــهيد كريمي همدان، عين آباد تويسركان و  بهار، ش
شهرداري قهاوند دو هفته سخت را براي تصاحب 
ــته اول  جايگاه دومي به منظور صعود به ليگ دس

پيش رو دارند.
حساس ترين ديدار هفته بين شهرداري قهاوند 

و شهيد كريمي انجام خواهد شد.
ــهيد كريمي كه آخرين ديدار خود را پيش  ش
ــراي قرار گرفتن در رده دوم بايد در اين  رو دارد ب
ــاز از اين ديدار  ــود و حداقل امتي ــدار پيروز ش دي
ــد كرد و در طرف  ــن تيم را دوا نخواه دردي از اي

ديگر شهرداري قهاوند كه هنوز شانس خوبي براي 
قرار گرفتن در مكان دوم دارد از 2 بازي باقي مانده 
ــخت به  خود 6 امتياز مي خواهد و در اين ديدار س
ــال پيروزي بر حريف خواهد بود. اين ديدار در  دنب

ورزشگاه شهداي قهاوند انجام خواهد شد.
ــي نايب قهرماني در ديدار  مهر بهار ديگر مدع
پاياني فصل خود پذيراي چيني نام اللجين است. 
ــازي خود را  ــهيد كريمي بايد ب ــر نيز مانند ش مه
ــد كه ديگر  ــال كند و اميدوار باش ــا پيروزي دنب ب
ــد و در آن  ــت بدهن ــاي مدعي امتياز از دس تيم ه
سوي ميدان چيني نام با قرار گرفتن در ميانه هاي 

ــال افزايش امتيازهاي  ــدول در اين بازي به دنب ج
خود است و پيروزي يا شكست در اين ديدار براي 

اين تيم فرقي ندارد.
ــم رده  ــه هفدهم تي ــدار هفت ــومين دي در س
ــركان به مصاف شهرداري  چهارمي عين آباد تويس
ــاد در نيم فصل دوم با  مريانج خواهد رفت. عين آب
ــاندن امتيازات خود به عدد 18 از شانس هاي  رس
اصلي صعود به ليگ دسته اول محسوب مي شود و 
براي قرار گرفتن در رده دوم در اين ديدار خانگي 
ــود و در هفته پاياني  بايد پيروز از ميدان خارج ش

نيز بايد اين پيروزي را تكرار كند.

بانوي ناشنواي استان در اولين اردوى تيم ملى واليبال 
همدان پيام: اولين اردوى آمادگى تيم ملى واليبال بانوان ناشنوا براى حضور در هفتمين دوره بازى هاى ناشنوايان آسيا 
و اقيانوسيه كره جنوبى در محل كمپ تيم هاى ملى فدراسيون برگزار مي شود كه در اين بين نام هانيه عبدالملكي يكي از 
بانوان ناشوناي واليباليست استان نيز ديده مي شود. فرزانه مارانى، حميده شبانپور، الهام نجفى، مينا مختارزاده (اصفهان)، 
سميه مختارى صامت (البرز) ، فاطمه قنبرى (چهارمحال و بختيارى)، ندا گلمكانى، زيبا بابايى، مينا غفورى تبريزى، فهيمه 
عبدى (تهران)، ندا نيك بين، راضيه پاساالرى، سحرناز نعمت زاده، زيبا زاهديان، معصومه پشنگيان (فارس)، بتول محمدى 
شاهرخ آبادى، فاطمه صادقى، محبوبه صادقى، آزاده افضلى، انيس ابراهيمى پور، فاطمه بهزادى، زهرا غزنوى (كرمان)، هانيه 

عبدالملكى (همدان)، سحر حسينى نژاد و آزاده دهقان (يزد) در اين اردو حضور دارند. 
هفتمين دوره بازى هاى ناشنوايان آسيا و اقيانوسيه خردادماه سال آينده در سئول كره جنوبى برگزار مي شود.

مسابقات قهرمانى كشور كانوپولو بانوان آغاز شد
حضور همدان در گروه سوم رقابت ها

همدان پيام: مسابقات قهرمانى كشور كانوپولوى بانوان در بخش جوانان و بزرگساالن در استخر كوثر مشهد 
برگزار مى شود.

ــتان و دومين دوره مسابقات  ــور كانوپولوى بزرگساالن با حضور 9 اس ــابقات قهرمانى كش هفتمين دوره مس
قهرمانى كشور جوانان با حضور 6 استان در خراسان رضوى آغاز خواهد شد.

ــى، تيم هاى شركت كننده در مسابقات در بخش بزرگساالن در گروه A تيم هاى اصفهان،  با انجام قرعه كش
ــان و در گروه C تيم هاى تهران، همدان و  مركزى و يزد، در گروه B تيم هاى گيالن، آذربايجان غربى و خراس

مازندران به مصاف هم خواهند رفت. 

مديركل اداره ورزش و جوانان استانمديركل اداره ورزش و جوانان استان

ورزش با زير ساخت ها توسعه مى يابدورزش با زير ساخت ها توسعه مى يابد
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The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

 اوقات شرعياوقات شرعي
اذان ظهر                      12:15
غروب خورشيد             17:10
اذان مغرب                   17:30
نيمه شب شرعي           23:31
اذان صبح فردا               5:52

طلوع خورشيد فردا         7:21 

 آب و هوا
پيش بيني وضع هوا: 

صاف تا كمى ابرى همراه با وزش باد
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 روزنامه صبح استان 
اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي

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

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

روبروي دبيرستان شريعتي، ساختمان پيام
صندوق پستي: 666 - 65155    

سردبير: سردبير: 0918315143709183151437تلفن:تلفن:82644338264433 (ويژه) (ويژه)
آگهي: آگهي: 82644338264433نمابر: نمابر: 82850488285048

پيام تاريخ 
تمدن 

و فرهنگ 
مادستان ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه (8281577 - 0811)

www.Hamedanpayam.com پايگاه اينترنتي........................... 
info@Hamedanpayam.com ارتباط با روزنامه........................
Hamedanpeyam@yahoo.com.....................................................
modir@Hamedanpayam.com ارتباط با مديرمسئول...........
sardabir@Hamedanpayam.com ارتباط با سردبير...........
agahi@hamedanpayam.com سرويس آگهى........................
eshterak@hamedanpayam.com سرويس اشتراك............
litohoma@yahoo.com..............................................چاپخانه پيام رسانه

 chap@hamedanpayam.com.........................................................

حكمت
من تنها يك چيز مى دانم و آن اينكه هيچ نمى دانم. 

سقراط

 farhang@hamedanpayam.com

خواندنىخواندنى

حضور جهانىحضور جهانى

سينما و تئاترسينما و تئاتر

ايرانايران

خبر

 سينما
قدس: 

سالن شماره يك: شيش و بش
سالن شماره دو: سعادت آباد

كانون پرورش فكرى: شيش و بش
بهمن مالير: سعادت آباد
انديشه نهاوند: تعطيل

آزادى تويسركان: آژانس ازدواج
 تئاتر

تاالر فجر: ---
مجتمع شهيد آوينى: ---

نوسانات بازار دالر!
طرح: رضا باقرى كاريكاتوركاريكاتور

«شكرستان» نوروز 91 مى آيد
همدان پيام: تهيه كننده انيميشن «شكرستان» از توليد اين مجموعه تلويزيونى براى 

پخش در نوروز خبر داد.
ــعود صفوى تهيه كننده «شكرستان» با اعالم اين خبر در خصوص كم و كيف  مس
توليد اين مجموعه تلويزيونى به مهر گفت: مجموعه تازه از انيميشن «شكرستان» هم 
ــمت ها وارد مرحله  ــت و پس از پايان نگارش هر يك از قس اكنون در حال نگارش اس
ــمت هاى اين مجموعه تلويزيونى  ــود در واقع نگارش و توليد تازه ترين قس توليد مى ش
ــاخت سرى  ــود. وى در ادامه افزود: در مرحله اول از س همزمان با يكديگر انجام مى ش
جديد «شكرستان» نظر داريم 13 قسمت 25 دقيقه اى ويژه ايام نوروز را با موضوعاتى 
ــيزده بدر بسازيم و در ادامه 52 قسمت از  ــفر در نوروز و  س مربوط به ديد و بازديد، س

اين مجموعه را براى پخش در طول سال آماده خواهيم كرد.

«يه حبه قند» در جشنواره  «ويلينيوس»
همدان پيام: فيلم سينمايي «يه حبه قند» به كارگرداني رضا ميركريمي به جشنواره 

«ويلينيوس» ليتواني مي رود.
ــنواره بين المللي فيلم  ــن دوره جش ــه قند» در هفدهمي ــينمايي «يه حب فيلم س
 Vilinius Intenational Film Festival KINO PAVASARIS ويلينيوس
ــده و به كشور ليتواني مي رود. به گزارش ايسنا،  اين جشنواره در تاريخ 15  پذيرفته ش
ــور ليتواني  ــفندماه تا 10 فروردين 1391 در كش ــا 29 مارس 2012 برابر با 25 اس ت
برگزار خواهد شد. بر اساس اين خبر، جشنواره بين المللي فيلم ويلينيوس، بزرگ ترين 
و مهم ترين رويداد سينمايي در كشور ليتواني است كه اولين دوره آن در سال 1995 
برگزار شد و اكنون بعد از گذشت 16 سال، شهرت خود را به دليل نمايش جديدترين 

فيلم ها و با كيفيت باال به دست آورده است. 

قدرت عشق و محبت
ــيد و باد با هم در حال گفتگو بودند و هر كدام نسبت به ديگرى ابراز  روزى خورش
ــيد مى گفت كه من از تو قوى تر هستم، خورشيد هم ادعا  برترى مى كرد، باد به خورش

مى كرد كه او قدرتمندتر است. گفتند بياييم امتحان كنيم، خب حاال چه طورى؟
ديدند مردى در حال عبور بود كه كتى به تن داشت. باد گفت كه من مى توانم كت 
ــروع كن. باد وزيد و وزيد، با تمام  ــيد گفت پس ش آن مرد را از تنش در بياورم، خورش
قدرتى كه داشت به زير كت اين مرد مى كوبيد، در اين هنگام مرد كه ديد نزديك است 
كتش را از دست بدهد، دكمه هاى آن را بست و با دو دستش هم آن را محكم چسبيد.

ــتگى تمام رو  ــت كت مرد را از تنش بيرون بياورد و با خس باد هر چه كرد نتوانس
ــختى بود، هر چه تالش كردم موفق نشدم،  ــيد كرد و گفت: عجب آدم سرس به خورش

مطمئن هستم كه تو هم نمى توانى.
ــيد گفت تالشم را مى كنم و شروع كرد به تابيدن، پرتوهاى پر مهرش را بر  خورش

سر مرد باريد و او را گرم كرد. مرد احساس آرامش و امنيت كرد.
با تابش مدام و پر مهر خورشيد او نيز گرم شد و ديد كه ديگر نيازى به اينكه كت را 
به تن داشته باشد نيست، بلكه به تن داشتن آن باعث آزار و اذيت او مى شود. به آرامى 

كت را از تن به در آورد و به روى دستانش قرار داد.
ــق و محبت كه بى منت به  ــيد پر عش ــر به زير انداخت و فهميد كه خورش باد س
ــت به زور كارى را به  ــيار از او كه مى خواس ــد بس ديگران پرتوهاى خويش را مى بخش

انجام برساند، قوى تر است.
حكايت عاميانه

از شاعر پيشكسوت رزن تجليل شد
ــاعر پيشكسوت اين  ــتان با حضور در منزل ش ــئوالن و هنرمندان شهرس همدان پيام: جمعي از مس

شهرستان كه در روستاي جاميشلو ساكن است از وي تجليل كردند.
ــاد اسالمي گفت: اين حضور به پاس  ــت صميمي، علي مرادي نور رئيس اداره فرهنگ و ارش در اين نشس
زحمات نيم قرن يك شاعر بي ادعاست كه از پنجاه سال پيش با حضور در جلسات هفتگي و ماهانه انجمن هاي 
ادبي تهران و همدان با كهولت سن همچنان عاشقانه و عارفانه با احساس ظريف و لطيف خود الگويي است 
ــال فعاليت در حوزه ادبيات هزاران بيت شعر  پايدار براي جوانان امروزي كه چگونه يك هنرمند در پنجاه س
سروده است و هنوز هم در تمام جلسات ادبي شهرستان حضور فعال و موثر دارد و به عنوان يك هنرمند متعهد 
هميشه با وقار و متانت غزل هاي پر از مضامين گوناگون، روح و روان مخاطبان را آرامش مي دهد. قربانعلي نامدار 
شاعري پيشكسوت رزنى نيز در اين نشست بيان كرد: 50 سال است كه در انجمن هاي ادبي استان همدان 
و تهران با بزرگاني همچون استاد سبزواري، استاد جواد محقق، استاد روح القدوس و ميرهاشم ميري شعر را 

پيگيري كرده ام و چند سال متوالي با راديو همدان و برنامه معروف «بامدادي» همكاري داشته ام.

برگزاري نمايشگاه عكس خانه هاي روستايي ايران در تويسركان
همدان پيام: نمايشگاه عكس خانه  هاي روستايي ايران در شهرستان تويسركان با موضوع معرفي بافت 
ساختار معماري سازه هاي روستايي به مدت يك هفته در محل دائمي نمايشگاه عكس مجتمع فرهنگي 
هنري فردوسي برگزار شد. در آئين گشايش اين نمايشگاه علي جاللي رئيس بنياد مسكن تويسركان، گفت: 
هدف از برگزاري اين نمايشگاه معرفي آداب و رسوم روستاييان مناطق مختلف ايران،  معرفي نحوه آداب و 

رسوم و تلفيق مسكن و سازه روستايي با فرهنگ بومي است.

دبير شوراى فرهنگ عمومى:
79 دقيقه وقت مردم صرف مطالعه كتاب مى شود

ــوراى فرهنگ عمومى و دبيركل نهاد كتابخانه هاى عمومى كشور گفت: تنها 79  همدان پيام: دبير ش
دقيقه از وقت مردم ايران صرف مطالعه، خواندن كتاب و مجالت در شبانه روز مى شود.

به گزارش ايرنا، منصور واعظى اظهار داشت: اين در حالى است كه روزانه حدود چهار ساعت از وقت 
ــنيدن برنامه هاى  ــاعت نيز صرف ش ــاهده برنامه هاى تصويرى و ديدارى و بيش از دو س مردم صرف مش

شنيدارى مى شود.
وى با تاكيد بر ضرورت افزايش منزلت مطالعه در كشور گفت: تمام دستگاه هاى ذى ربط بايد ارتقاى 

فرهنگ مطالعه را براى خود يك تكليف بدانند.

پايان ماه صفر، آخرين مهلت مسابقه كتابخوانى «محرم»
ــابقه كتابخوانى «محرم» در استان همدان توزيع شد و شركت كنندگان تا پايان ماه صفر  ــواالت مس همدان پيام: س

فرصت دارند كه فرم سواالت را تكميل كنند و به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان تحويل دهند.
ــابقه كتابخوانى «محرم» از كتاب عبرت هاى  ــواالت مس ــاد در اين باره گفت: س معاون فرهنگى اداره كل ارش
ــتان همدان توزيع  ــت كه اين كتاب نيز به تعداد كافى در اس ــده اس ــورا تاليف مقام معظم رهبرى انتخاب ش عاش

شده است.
مجيد فروتن افزود: بيستم بهمن ماه سال جارى نفرات برتر اين مسابقه در مراسمى معرفى خواهند شد.

شايان ذكر است، سواالت مسابقه كتابخوانى «محرم» هر روز از سوى صدا و سيماى مركز همدان پخش مى شود و 
در پايگاه اطالع رسانى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى قابل دسترسى مى باشد.

ــتان همدان و پرداخت به آن از مسائلى  ــيقى در اس همدان پيام: جايگاه موس
است كه همواره با چالش هاى مختلفى مواجه بوده و هست.

ــود يكى  ــطه مباحث متفاوتى كه بايد در انجام آن لحاظ ش اين حوزه به واس
ــيارى از موارد با انتقادات مختلفى از سوى مديران،  ــت كه در بس از هنرهايى اس
ــدان در حوزه  ــتان هم ــت. اس ــدان و عالقه مندان به اين حوزه درگير اس هنرمن
ــنواره هاى  ــت كه حضور در جش ــيقى داراى توانمندى ها و قابليت هايى اس موس
ــب رتبه هاى مختلف توسط گروه هاى موسيقى همدان تاييدى  بين المللى و كس

بر اين ادعاست.
ــتان همدان با برگزارى كالس هاى  ــيقى در اس ــگاه هاى مختلف موس آموزش
ــيقى در زمينه ارتقاى موسيقى در استان  ــى در رشته هاى مختلف موس آموزش

نقشى اساسى و چشمگير ايفا مى كنند.
ــيقى درمانى و نقش  ــيقى كودك و مباحثى همچون موس پرداخت به موس
ــدان در حال انجام و  ــت كه در هم ــراد مباحثى اس ــيقى در روح و روان اف موس
ــت و اين نكته قابل توجه است كه برخى هنرمندان موسيقى استان  پيگيرى اس
ــى كتاب هاى مختلفى  ــاز و آواز اكتفا نكرده و در حوزه پژوهش همدان تنها به س

را در دست تاليف دارند.
ــتان همدان دارا بودن موسيقى مقامى است و  ــيقى اس ديگر توانمندى موس
ــيق هايى كه در شمال استان در كبودراهنگ و رزن زندگى مى كنند صداى  عاش

ساز و نوايى مقامى شان هنوز در آسمان الوند مى پيچد.
و اما يكى از مباحثى كه برخى اساتيد موسيقى و هنرمندان استان همواره در 
گفتگوهاى مختلف به آن پرداخته و از مسئوالن گله مندند، برگزارى كنسرت هاى 

موسيقى توسط گروه هاى بومى است.
ــيقى كه پيگيرى  ــكالت در حوزه موس حال با توجه به تمامى مباحث و مش
ــنواره  ــتان را مى طلبد، چهاردهمين جش ــئوالن فرهنگى و هنرى اس جدى مس
ــتان همدان از 16 بهمن ماه به مدت 2 روز در شهر همدان  ــيقى سنتى اس موس
برگزار مى شود و اين جشنواره مى تواند زمينه بروز استعدادهاى مختلف موسيقى 
را در استان بروز دهد و پله اى باشد براى هنرمندانى كه زير نظر اساتيد فعاليت 

موسيقى خود را آغاز كرده و مى خواهند توانايى خود را محك بزنند.
رئيس اداره امور هنرى اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى استان در خصوص اين 
جشنواره استانى گفت: اين دوره جشنواره در دو بخش گروه نوازى و تك نوازى 

و بخش آواز برگزار مى شود.
محمدعلى فرجى اظهار داشت: شرايط شركت در رشته گروه نوازى، ارائه آثار 
جديد ترجيحا ساخته اعضاى گروه، اجراى آثار اساتيد موسيقى با تنظيم جديد 

و تلفيق صحيح شعر و موسيقى در بخش با كالم است.
ــاتيد  ــته تك نوازى و آواز ارائه يك قطعه ضربى از اس فرجى ادامه داد: در رش
ــتگاه يا آواز انتخابى و ارائه يك اثر از  ــه هاى دس ــلط بر گوش ــوت، تس پيشكس
ــركت كننده در جشنواره در نظرگرفته شده است كه  ساخته هاى هنرمندان ش
بخش آخر اختيارى است. وى خاطرنشان كرد: شركت در بخش هاى گروه نوازى، 
تك نوازى و آواز براى هنرمندان بالمانع است و به هر هنرمند در صورت كسب 
ــام تنها در يك بخش جايزه تعلق مى گيرد. وى همچنين اعالم كرد: انتخاب  مق
آثار براى اجرا آزاد است ولى در بخش گروه نوازى براى گروه هايى كه آثار جديد 

ــى، مذهبى يا ملى ارائه كنند  ــال جهاد اقتصادى يا موضوعات ارزش با موضوع س
نسبت به كيفيت اثر، امتيازى ويژه در نظر گرفته خواهد شد.

ــيقى استان در همه سنين تا 25 دى ماه جارى  فرجى گفت: هنرمندان موس
ــركت در جشنواره به  ــرده همراه با فرم ش مى توانند آثار خود را در قالب لوح فش
دبيرخانه جشنواره واقع در اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان ارسال كنند 

و به آثارى كه بعد از اين تاريخ ارسال شود ترتيب اثر داده نمى شود.
وى اضافه كرد: تعداد اعضاى گروه هاى شركت كننده در اين جشنواره حداقل 
5 نفر و حداكثر 10 نفر است. گفتنى است، نام گروه ها و هنرمندان راه يافته به 

جشنواره يكم بهمن ماه سال جارى اعالم خواهد شد.

چهاردهمين جشنواره موسيقى استان 
بهمن ماه برگزار مى شود

ــاد اسالمي با بيان اين كه با اصل برنامه هاي  همدان پيام: وزير فرهنگ و ارش
ــا زماني كه مجوز  ــدارد، گفت: متون بعضي از تئاتره ــر مخالفتي وجود ن تئات

مي گيرند، با زماني كه اجرا مي شوند، تفاوت دارند.
ــراي نمايش هايي مثل  ــرا ب ــائلي كه اخي ــيني درباره  مس ــيدمحمد حس س
ــانه  ببر» پيش آمد و توقيف آن ها، گفت: مدتي  ــالي و دروغ» و «افس «خشكس
مسافرت بودم و از توقيف اين دو كار اطالعي ندارم.  بعضي از كارهاي تئاتر 
زماني كه مجوز مي گيرند، با زماني كه روي صحنه اجرا مي شوند، خيلي تفاوت 

دارند و طبيعي است كه به اين گونه كارها تذكر داده شود.
به گزارش ايسنا، وى همچنين يادآور شد: قسمت هايي از اين گونه تئاترها 
ــود، كار  ــرعت انجام ش ــاج دارند و اگر اين اصالحات به س ــه اصالح احتي ب
ــت به دليل اصالحات در آن وقفه ايجاد  مي تواند ادامه پيدا كند.  اما ممكن اس
ــود و دوباره به روي صحنه برود. با تعاملي كه وجود دارد، جاي هيچ گونه  ش
ــت. قابل توجه است، نمايش هاى «خشكسالي و دروغ» و «افسانه   نگراني نيس
ببر» به دليل مسائلى در بازنگارى دوباره اجرايشان متوقف شد كه برخى اخبار 
از اجراى دوباره نمايش «خشكسالي و دروغ» از ديروز جمعه دوم دى حكايت 
ــاد همچنين درباره  موفقيت هاي بين المللي فيلم «جدايي نادر  دارند.  وزير ارش
از سيمين» و معرفي اين فيلم از سوي ايران به آكادمي اسكار، گفت: بايد صبر 

كنيم و ببينيم داوران چه ارزيابي  در مورد اين فيلم مي كنند.

توضيح وزير ارشاد درباره  تئاتر

برادر گرامى جناب آقاى 

رضا عسگرى
مدير محترم آموزش و پرورش كبودراهنگ

و مديرمسئول نشريه راهنگ سبز
مصيبت درگذشت پدرگراميتان را خدمت شما 
بزرگوار تسليت عرض نموده و از درگاه ايزد منان 
براى آن مرحوم رحمت و مغفرت 
و براى جنابعالى و ساير بازماندگان 
صبر و سالمتى را خواستاريم.

نمايندگى آموزش و پرورش 
بخش شيرين سو


