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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

يادداشتيادداشت

يادداشتيادداشت

جناب آقاي

احمد توانا
انتصاب شايسته 

جنابعالي را به سمت

رياست محترم اداره تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي شهرستان نهاوند

تبريك و تهنيت عرض نموده موفقيت 
و سربلندى حضرتعالى را در سايه ايزد 
يكتا و در راه خدمت به مردم شهرستان 

نهاوند خواستاريم.

حزب موتلفه اسالمى 
شهرستان نهاوند

تبريك و تهنيت

انتصاب شايسته جنابعالى را به سمت
 معاون محترم ادارى مالى سازمان تعاون روستايى استان همدان

تبريك و تهنيت عرض مى نمائيم. اميد است كه با عنايت حضرت حق، توسعه اهداف بخش تعاون 
روستايى در سايه  هم انديشى ، همسويى، تعامل و تجربيات سازنده و ارزنده شما محقق گردد. 

موفقيت و بهروزى شما بزرگوار را خواهان و خواستاريم.

تبريك و تهنيت

اتحاديه تعاون روستايى استان همدان و اتحاديه شركت هاى تعاون روستايى 
شهرستان هاى همدان، مالير، نهاوند، تويسركان، كبودراهنگ، اسدآباد، بهار و رزن

برادر ارجمند جناب آقاى

برادر ارجمند جناب آقاى 

محمدرسول طاهرى 
رئيس محترم شوراى اسالمى استان همدان

با نهايت تاسف مصيبت درگذشت پدر گراميتان 
عرض  تعزيت  و  تسليت  جنابعالى  خدمت  را 
مى نماييم و از درگاه خداوند منان براى آن مرحوم 
رحمت و مغفرت بى كران الهى و براى جنابعالى 

صبر و شكيبايى را مسئلت داريم.

همكاران شما در ستاد شاهد ناحيه 1 
آموزش و پرورش همدان

جناب آقاى

 سيد روح ا... رسولى
 كسب مقام اول مسابقات قوى ترين 

مردان ايران نيروهاى مسلح
 را به شما و جامعه ورزشى استان تبريك 
عرض نموده اميد است كه همواره در سايه 

حضرت حق در ساير مراحل زندگى 
 موفق و مويد باشيد.

ماه انبارى، نيك فرجام، جوازيان

تبريك و تهنيت

 بدينوسيله برخود الزم مى  دانيم انتصاب بجا و شايسته حضرتعالى را به عنوان 

رياست محترم اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى شهرستان رزن 
تبريك و تهنيت عرض نموده و از درگاه ايزد منان موفقيت و سربلندى

 روزافزونتان را خواستاريم.

جناب آقاى

روابط عمومى شركت سيمان هگمتان

برادر گرامى جناب آقاى

 محمدرسول طاهرى 
رئيس محترم شوراى اسالمى استان همدان
با نهايت تاسف و تاثر درگذشت پدر بزرگوارتان

 را خدمت جنابعالى تسليت عرض نموده و از درگاه 
ايزد يكتا براى آن مرحوم رحمت و مغفرت بى كران

 الهى و براى جنابعالى صبر و شكيبايى را مسئلت داريم.

سبحانى- رئيس و اعضاى
 شوراى اسالمى شهرستان فامنين

شركت ثمين صنعتشركت ثمين صنعت
توليدكننده روغن DOP (دى او پى)

دفتر مركزى:44022768-021    كارخانه:0281-2244919         
همراه:09127813440

آگـهي مـزايـده عمومى
صفـحه 10

شركت سهامي آب منطقه اي همدان

نوبت دوم

سايـت اطالع رسانى همـدان پيـام در طرحى نو!
w w w. H a m e d a n p a y a m . c o m

سايـتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اطالع

همدان پيامخبر خوشى ديگر از 
وز باشيد

با ما به ر

امام جمعه مالير:

اخالق انتخاباتى را 
همه رعايت كنند

■ كانديداها توجيه شوند كه قول هاى غيرمنطقى ندهند

در هفته چهارم دور برگشت ليگ برتر كشتي كشور رخ داد

صعود مقتدرانه شهردارى مالير
و شكست تله كابين همدان

مشكالت محله منوچهرى
زير ذره بين

توانمند سازان حاشيه شهر

ترانه هاي كار همدان 
ميراث ماندگار شد

ــال    در خبري، يازدهم دي ماه امس
ــتان اعالم  ــوي ميراث فرهنگي اس از س
ــد؛ 20 اثر تاريخي، طبيعي و معنوي  ش
همدان در رديف آثار ملي كشور به ثبت 

رسيده است.

مسأله زن و خانواده 
از مسائل درجه يك 
كشور است
ــا تأكيد بر  ــالمى ب رهبر انقالب اس
ــائل  ــأله زن و خانواده از مس اينكه مس

درجه يك كشور است...

استان همدان 
با 50 درصد كمبود كادر 
قضايى مواجه است
رئيس كل دادگسترى استان همدان گفت: 
در حال حاضر، اين استان با 50 درصد كمبود 

كادر قضايى مواجه است.

تالش عده اي براي فرستادن نااليقان به مجلس تاكيد دوباره هاشمي بر فراجناحي بودن خود 

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان:
80 درصد انرژى مصرفى

 در ساختمان هاي همدان هدر مي رود

انتخابات نهم 
و فضاي سياسي مالير 
ــان ثبت نام  ــام زم ــا اتم ــام: ب همدان پي
ــوراي  ــاي نهمين دور مجلس ش كانديدا ه
ــه وارد حال و هواي  ــالمي، فضاي جامع اس
ــده است و با گذشت  رقابتي و انتخاباتي ش
هر روز از سال، مردم شهرستان هاى مختلف 
ــت  ــه روز به انتخاب سرنوش ــتان روز ب اس
خود  نزديك تر مي شوند تا گرماي سياست 
ــك امسال غلبه  ــرماي خش انتخابات بر س
ــس و محافل  ــون نقل مجال ــد.  هم اكن نماي
صحبت از افراديست كه براي حضور در اين 
ــالم آمادگي كرده اند و  ــات اع دوره از انتخاب
بسياري از مردم (چه آنان كه آشنايي با امور 
دارند و چه آنهايي كه بي تفاوت هستند) در 
اين مورد اظهار نظر مي كنند.  اما در شهرستان 
ويژه مالير، ميدان رقابت براي عده اي از اهالي 

علم و فرهنگ مهيا شده است. 

جلوي خيلي از گراني ها 
را مي شود گرفت

همدان پيام: موضوع افزايش قيمت در هر 
ــاختار اقتصادي  مقطع زماني و مكاني در س
ــت و اساساً  ــور، قابل پيش بيني اس يك كش
ــادي در هر  ــازان اقتص ــا و برنامه س دولت ه
ــه عرضه و تقاضا و  ــه براي ايجاد زمين جامع
حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان، 
ــده قيمت ها را تنظيم  ــه صورت كنترل ش ب
مي كنند و در اين راستا طبيعي است قيمت 
ــاي مصرفي و  ــاس و كااله ــياري از اجن بس
ــد پيدا مي كند. البته برخي  سرمايه اي، رش
ــت كاهش يابد كه  قيمت ها هم ممكن اس
ــامانه مركزي به طور رسمي  از طريق س
ــفانه در گير و دار  ــود. متأس اعالم مي ش
افزايش هاي موردي،  و  ــا  قيمت ه ــر  تغيي
ــارج از كنترل هم  ــتفاده هاي خ ــوء اس س

مرسوم است. 

اليحه پيشگيري از وقوع جرم، بايدها و نبايدها 
قوه قضائيه  به تنهايى نمى تواند 

از جرم پيشگيرى كند ــتي  ــت رقابت هاي كش هفته چهارم از دور برگش
ليگ برتر كشور جام واليت، شب گذشته با ميزباني 
ــد. در اين رقابت ها تيم  ــتان دنبال ش نمايندگان اس
ــتي تله كابين گنجنامه همدان ميزبان تيم اول  كش
گروه مؤسسه مالي اعتباري ثامن الحجج(ع) سبزوار 
بود و در بروجرد تيم شهداي شهرداري مالير از تيم 
ــرد. دو تيم نماينده  ــه خونه بابل پذيرايي ك خونه ب
ــتان در مصاف با حريفان قَدر خود نمايش خوبي  اس

داشتند و مي توانستند تيم پيروز ميدان باشند. تيم 
ــا حريف خود به چند  ــتي تله كابين در مصاف ب كش
ــتراحت داده بود و حريف  ــاخص اس ــتي گير ش كش
ــجل كرده بود با  ــود خود را از قبل مس ــز كه صع ني
ــرات دوم به همدان آمده بود. حضور عالقه مندان  نف
ــينا يك بار ديگر نشان داد  ــمار در سالن ابن س پرش
ــتحقاق ميزباني رقابت هاي مرحله  كه همداني ها اس

نيمه نهايي را دارند.

يك وكيل دادگستري معتقد است، يكي 
از كاستي هاي اليحه پيشگيري از وقوع جرم 
ــت كه در شوراي عالي پيشگيري از  اين اس
ــري مانند  ــاد مهم و مؤث ــرم از نه وقوع ج
ــتري» در جهت  «كانون هاي وكالي دادگس
ــه  ــداف اليح ــراي اه ــتگذاري و اج سياس

استفاده نشده است. حسين ساعتچي يزدي، 
ــگيري از وقوع جرم  ــل اليحه پيش در تحلي
گفت: اين اليحه در اجراي بند 5 اصل 156 
ــي تنظيم شده است كه موادي  قانون اساس
از اين اليحه، محل اختالف شوراي نگهبان 

و مجلس شوراي اسالمي است. 

ــرژى در  ــاى مصرف ان ــان مولفه ه در مي
ــاختمان، سيستم هاى گرمايشى كه عمده  س
ــاص داده و  ــرژى را به خود اختص ــرف ان مص
ــتفاده مى كنند  ــيلى اس ــوخت هاى فس از س
ــازي مصرف  ــژه اى در بهينه س ــت وي از اهمي
ــه دولت با  ــتند و از آنجايي ك ــوردار هس برخ

ــا به دنبال  ــون هدفمندي يارانه ه اجراي قان
ــت  ــاي انرژي اس ــرف حامل ه ــش مص كاه
ــاختمان ها نيز به تحقق  كنترل هدر رفت س
ــرد.  توجه به عوامل  اين امر كمك خواهد ك
گوناگونى كه در ميزان مصرف انرژى گرمايشى 

ساختمان نقش دارند...
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پيام 
 The Message Of                 مادستان    تاريخ ،  تمدن و فرهنگ 

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

اخبار
يادداشت روز

خبر

یادداشت

شنيده ها
 shenide@hamedanpayam.com

تشنگان خدمت
 يا 

شيفتگان قدرت
مهدي غالمي

ــي از عناصر مهم  ــام: جمهوريت يك همدان پي
ــالمي  ــكيل دهنده نظام مقدس جمهوري اس تش
ــت كه در جهت عينيت بخشيدن به آن، همه  اس
ــاله انتخابات متعدد و مهمي برگزار مي گردد و  س
مقام هاي عالي رتبه، منصب هاي مهمي را به وسيله 

مردم با واسطه يا بدون واسطه بدست مي گيرند.
در هر انتخابات، افراد و گروه هاي مختلف با اهداف 
و افكار متفاوت مي كوشند با ارائه شايستگي هاي خود 
در رقابتي طاقت فرسا آراي مردم را از آن خود كنند تا 
توفيق خدمت هرچه بيشتر به مردم و نظام اسالمي و 

رضايت خدا را به دست آورند.
ــان تبليغات  ــا پاي ــل از آغاز ت ــن دلي به همي
ــس از آن، افراد و  ــا پ ــت ت ــروزي يا شكس و از پي
ــان و پيروزشدگان و  گروه ها، نامزدها و هوادارانش
ــت خوردگان در انتخابات بايد در همه حال  شكس
اخالق و آداب سياسي و اسالمي را رعايت كنند و 
از انصاف و عدالت خارج نشوند كه توفيق خدمت و 
رضايت خداوند جز از اين طريق به دست نمي آيد.
ــا تمامي مراحل  ــن انتخابات ب ــن، تبيي بنابراي
ــث و آيات الهي  ــاي آن از ديدگاه احادي و جنبه ه
اموري بسيار ارزشمند و پسنديده است تا با عمل 
ــب در اختيار جهانيان و همه  ــه آن الگويي مناس ب
ــدگان راه حق قرار دهيم و راه و روش خود را  پوين
ــدگان زر و زور و قدرت جدا كنيم كه «ما  از جوين

تشنگان خدمتيم، نه شيفتگان قدرت».
ــعار در مورد  ــد ديد تا چه حد اين ش حال باي
ــود. با اين  ــور ما رعايت مي ش ــتمداران كش سياس
تفاسير بد نيست اشاره اي به بي اخالقي هاي شكل 
ــتانه انتخابات كرد و از آن به عنوان  گرفته در آس

نمودي به منظور به ثمر نشاندن بحث انجام داد.
ــه به زمان برگزاري انتخابات مجلس  هر روز ك
ــن تحركات  ــويم با باال گرفت ــم نزديكتر مي ش نه
ــوارد خصوصا  ــا، در پاره اي از م ــي نامزده انتخابات
ــا جناح هاي غالب  ــداران جناح ها و مخصوص طرف
ــان مي دارند كه نه تنها موجب تنش  مطالبي را بي
ــور مي گردد بلكه بعضا فضاي  در جو سياسي كش
سياسي را ملتهب و چالش هاي ناخواسته را دامن 
مي زنند كه برازنده نظام سياسي كشور ما و شخص 

گوينده يا نامزد مورد نظر وي نمي باشد.
ــن افراد نيز  ــر ناآگاهي اي ــه اگر فرض را ب البت
ــور بايد  ــا توجه به تهديد منافع كش ــرار دهيم ب ق
برخوردها بدون اغماض صورت گيرد؛ همانگونه كه 
ــورها كه بسياري از هنجارهاي  در بسياري از كش
اجتماعي آنان مورد توجه يا قبول ما نيست اما به 
لحاظ آموزه هاي سياسي كه عمدتا در قالب احزاب 
ــي در  ــكل مي گيرد فرهنگ فعاليت هاي سياس ش
مرحله طرفداران و چه در سطوح باالتر عضويت يا 
كادر رهبري آنها، رفتارها و عملكردهاي انتخاباتي 
ــي  ــه فرهنگ سياس ــته ك ــه نحوي تبيين گش ب
ــد برنامه هاي انتخاباتي  ــور فرآين انتخابات آن كش
ــبب حفظ  ــت كه اين امر س ــف نموده اس را تعري
حريم انتخاباتي خواهد شد. به نظر نگارنده، بعد از 
ــت جمهوري 88، فرهنگ انتخابات  انتخابات رياس
حال خواسته يا ناخواسته توسط نخبگان سياسي 
ــروزه نخبگان  ــت، ام ــايان ذكر اس تغيير كرد. ش
ــي به عنوان گروه هايي شناخته شده كه در  سياس
ــده و بدين ترتيب به  انتخابات مختلف انتخاب ش
ــروعيت هستند و به اين امر  طور قانوني داراي مش

برگزيده مي شوند، تفسير و تعريف مي شوند.
اين فرهنگ با وجود اينكه به چهار دهه بعد از 
ــود اما همواره بعد از هر دوره  انقالب نزديك مي ش
ــي را در درون خود مي بيند كه  ــات، تحوالت انتخاب
اين امر خود سبب شده كارشناسان امر به سادگي 
انتخابات دوره هاي بعدي و اتفاقاتي كه در آن قرار 
است شكل بگيرد را پيش بيني كنند و با استفاده از 

واژه ها و الفاظي و نضج آن در ذهن افكار عمومي به 
راحتي به قدرت و منافع خود و نه خدمت به مردم 
ــت پيدا كنند. همانطور كه اشاره شد بيش از  دس
ــكل گيري انقالب اسالمي مي گذرد  سه دهه از ش
ــت دوره انتخابات  ــاهد برگزاري هش و منظم ما ش
ــت جمهوري  ــات رياس ــس و ده دوره انتخاب مجل
بوده ايم. اما اين تجارب در برگزاري انتخابات سبب 
ــي اين دوره  ــان در برگزاري حت ــده ما همچن نش
ــيم. حواشي كه  ــاهد حواشي نباش مجلس نيز ش
مي تواند منافع ملي را به خطر بيندازد. در انتخابات 
88 با وجود حضور اكثريت مردم پاي صندوق هاي 
ــي كه از ابتداي انقالب مورد  رأي، نخبگان سياس
ــتند پاسخگوي اين امر  اعتماد مردم بودند نتوانس
ــند، حال كه نزديك سه سال از آن  ــمند باش ارزش
ــا و جناح ها،  ــذرد همچنان گروه ه ــات مي گ اتفاق

قدرت را به خدمت ترجيح مي دهند. 
ــود را به  ــتم در حالي جاي خ ــس هش مجل
ــس نهم مي دهد كه به لحاظ رعايت اخالق،  مجل
نمره خوبي دريافت نمي كند. از موضع گيري هاي 
ــد از انتخابات  ــاح در بع ــي دو جن ــد و افراط تن
ــاي بين مجريان و  ــر گرفته تا زد و خورده اخي
ــال شكايت به قاضيان كشور،  قانونگذاران و ارس
ــالمي در اين  همين بس كه بنيانگذار انقالب اس
ــتا مي فرمايند: «مردم در انتخابات موظفند،  راس
ــتند كه از اختالفات كوبنده  ــرعي هس موظف ش
ــت كه بين  ــد و اين يك امري اس ــت بردارن دس
ــي متوجه به همه  ــت، يعني يك تكليف همه هس
ــت به من طلبه كه اينجا نشسته ام و به شما  هس
ــرهاي ملت،  ــا و همه علماي بالد و همه قش علم
ــنفكران، همه نويسندگان، گويندگان،  همه روش
ــت كه نگذاريد مسأله  به همه تكليف شرعي اس
ــود، آنطور نباشد كه  مثل مسأله مشروطيت بش
ــمن  ــري را بكوبد و آني كه دش ــدام ديگ ــر ك ه
مي خواهد، خطوط مختلفه را در انتخابات عملي 

ــام، ج 18، ص 174) ــه ام ــد.» (صحيف كن
آيا ترجيح خدمت بر قدرت يعني مصوب كردن 

ــيدن به  قوانين به نفع خود، تخريب در جهت رس
ــاي نيك براي  ــتفاده از نام ه ــخصي، اس اميال ش
ــيدن به آخرين پله از پلكان قدرت، ارجحيت  رس
منافع فردي بر ملي، بسترسازي در جهت انعكاس 

و تحميل تفكرات شخصي به افكار عمومي و ...!
ــت  ــي مطلبي اس ــي سياس در جامعه شناس
ــا كه دو  ــي؛ بدين معن ــار منطق ــوان رفت با عن
ــار منطقي و رفتار  ــار وجود دارد، رفت نوع رفت
ــت كه  ــار منطقي، رفتاري اس ــي؛ رف غيرمنطق
ــر ذهني به يك  ــر عيني و هم از نظ هم از نظ
ــاورزي را تصور كنيد  ــد. مثال كش ــه برس نتيج
ــدي از نتيجه كار  ــي كارد تا درآم ــه گندم م ك
ــت آورد اين عمل  خويش در پايان كار به دس
ــك نتيجه خواهد  ــي و هم عيني به ي هم ذهن
ــيد. رفتارهايي غير از اين روند غيرمنطقي  رس
ــه رفتار، پيوندي  ــت؛ به عبارت بهتر چنانچ اس
ــته  غيرمنطقي از نظر ذهني و عيني با هم داش

ــد آن رفتار غيرمنطقي خواهد بود. باش
آيا در آستانه انتخابات مجلس نهم با وجود اينكه 
ــون و نامتعارف در جامعه ما  الفاظ و واژه هاي گوناگ

رواج يافته است با رفتار منطقي منطبق است؟
ــخاص با  ــتهزاى اش آيا تهمت، تخريب و اس
ــت؟ و كليت موضوع و  رفتار منطقي منطبق اس
شايد اهمي كه به فراموشي سپرده شده است را 
ــالم به  مي توان در نامه اميرمومنان علي عليه الس
ــره خالصه كرد: «به خدا  فرمانرواي خود در بص
سوگند اگر تو اي دنيا، موجودي زنده و كالبدي 
ــودي، به  ــدني ب ــوس ش و جاني ديدني و محس
ــبب اينكه بندگاني را فريب داده اي و مردمان  س
بي خبر را در پرتگاه هاي مصيبت  انداختي و شهر 
ــاختي و آنان را در  ــار را نابود س ــاران نيك رفت ي
ــدي كه هيچ كس  ــختي در افكن گرداب هاي س
ــت نبود، عدالت خداي را در حق تو  را راه بازگش
ــزاي افسون كاري هايت  اجرا مي كردم و تو را بس
مي رساندم.» (نهج البالغه، نامه ها، نامه به عثمان 

 بن حنيف انصاري)

جلوي خيلي از گراني ها را مي شود گرفت
مهدي ناصرنژاد

ــاختار  ــت در هر مقطع زماني و مكاني در س ــوع افزايش قيم ــام: موض همدان پي
ــور، قابل پيش بيني است و اساساً دولت ها و برنامه سازان اقتصادي  اقتصادي يك كش
ــت از توليدكنندگان و  ــا و حماي ــه عرضه و تقاض ــراي ايجاد زمين ــر جامعه ب در ه
ــده قيمت ها را تنظيم مي كنند و در اين راستا  مصرف كنندگان، به صورت كنترل ش
ــياري از اجناس و كاالهاي مصرفي و سرمايه اي، رشد پيدا  ــت قيمت بس طبيعي اس
مي كند. البته برخي قيمت ها هم ممكن است كاهش يابد كه از طريق سامانه مركزي 
ــفانه در گير و دار تغيير قيمت ها و افزايش هاي  ــمي اعالم مي شود. متأس به طور رس
موردي، سوء استفاده هاي خارج از كنترل هم مرسوم است و هستند عناصري واسطه 
ــودجويي بيشتر دست به تقلب و احتكار و ده ها راهكار غير قانوني و غير  كه براي س
عرف مي زنند تا جيب خود را پر و پرتر كنند. در چنين شرايطي است كه ابزار قانوني 
را بايد به كار گرفت و در مقابل عناصر سودجو و فرصت طلب ايستاد. اوضاع و احوال 
جامعه اسالمي ما بر هر شخص آگاهي واضح و پيداست؛ چرا كه دشمنان اصلي اين 
آب و خاك و مردم مسلمان به هر حيله و ترفندي دست مي يازند تا انقالب اسالمي را 
به زانو درآورند. تحريم هاي اقتصادي آمريكا و اروپا عليه ايران موضوع تازه اي نيست. 
ــفانه همواره سخت و سخت تر مي شود و امروزه شمشير دشمن كامًال از رو  اما متأس

بسته شده و دست نشاندگان او هم آشكارا چنگ و دندان نشان مي دهند.
مسأله افزايش بي رويه قيمت ارزهاي عمده يكي از اين حيله هاي اقتصادي دشمن 
ــأله دامن مي زنند و فقط و فقط به دنبال  ــودجو هم به اين مس ــت كه عده اي س اس
ــتند و شرايط مردم را درك نمي كنند. در اين ميان عده اي  منفعت طلبي خود هس
ــياب  ــل كالغ كردن موضوع، آب به آس ــك كالغ و چه ــر هم با ي ــدا بي خب از خ
ــورد نياز مردم به  ــه برخي كاالهاي م ــد و اگر بتوانند از عرض ــمنان مي ريزن دش
ــان در انبار باال برود  ــودداري مي كنند تا بلكه قيمت جنس هايش ــازار مصرف خ ب
ــن هم در چنين  ــايعه هاي اعصاب خردك ــا آورده اي به جيب بزنند. ش ــود ي و س
ــودجويي هاي غيرمشروع گل آلودتر مي سازد. اخيراً يكي  شرايطي، آب را براي س
ــت: چنانچه حداقل 10 سال برخي  از آگاهان اقتصادي در اين باره اظهار مي داش
ــاي داخلي بدون هيچ  ــود موجودي انباره ــورمان نش كاالهاي مورد نياز وارد كش
ــتي جوابگو خواهد بود. اولي گفت: چه ربطي به باال رفتن قيمت دالر  كم و كاس
دارد كه برخي از صنوف خدماتي، قيمت خدمات و دستمزدهاي خود را بدون هيچ 

مجوزي افزايش مي دهند.
ــنده  ــت روي هر كاال و خدماتي مي گذاري، فروش ــه وي، اين روزها دس ــه گفت ب

بالفاصله افزايش قيمت ارز را به رخ مي كشد و مي گويد... شما خبر نداريد!!!
ــب يك آرايشگاه دار چه ارتباطي با افزايش قيمت ارز  به گفته وي مثًال كار و كس
ــد، اصناف دستمزدهاي خود  دارد كه به دلخواه، نرخ خود را باال مي برد؛ اگر قرار باش

را باال ببرند، پس قشر حقوق بگير بايد چه كار كند؟
جا دارد كه دست اندركاران و مسئوالن اقتصادي و اتحاديه هاي صنفي در چنين 
مقطعي با احساس مسئوليت بيشتر به عنوان يك وظيفه ديني و ملي، دندان طمع 
عناصر سودجو را در بين كسبه شريف و صاحبان درستكار خدمات بكشند و تا دير 

نشده اجازه ندهند، تورم به صورت خودسرانه رشد كند.

رسانه ها و نقش مهم آن ها
 در افزايش شور و نشاط انتخاباتي

محمد سهرابى
ــه از اتمام ثبت نام كانديداهاي نمايندگي  ــت حدود يك هفت همدان پيام: با گذش
ــي صالحيت ها در هيأت هاي اجرايي و  ــرايطي كه مراحل بررس مجلس نهم و در ش
ــدن فضاي انتخابات در نقاط مختلف و  ــده است، شاهد پررنگ ش ــروع ش نظارت ش
ــكل جدي تري به  ــتيم كه به تدريج ش جنب و جوش كانديداها و حاميان آن ها هس

خود مي گيرد.
انتخابات در كشور ما نه  تنها فرصتي براي تجلي اراده ملي و حضور پررنگ مردم 
ــرايطي را ايجاد مي كند تا تمام ساليق و  ــاز است بلكه ش در صحنه هاي سرنوشت س
طيف هاي سياسي و اجتماعي به صحنه آيند و در يك فضاي مناسب، خود را به مردم 
عرضه كنند. در اين ميان تحرك و شادابي جامعه و پرشور شدن انتخابات از اهميت 
و ضرورت بااليي برخوردار بوده و خود زمينه ساز حضور و مشاركت حداكثر قشرهاي 

مختلف پاي صندوق هاي رأي مي باشد.
ــت و از نخبگان  ــرايط گوناگوني اس ــكل گيري چنين فضايي در گرو عوامل و ش ش
سياسي، مسئوالن و دست اندركاران امور انتخابات در بخش هاي مختلف گرفته تا احزاب و 
تشكل هاي سياسي و خود كانديداها با برنامه ها و شعارهايشان در داغ شدن تنور انتخابات 
و برگزاري پرشور آن دخيل هستند. در اين ميان رسانه ها از جايگاه خاصي برخوردارند 
ــدرت تأثيرگذاري باال به راحتي مي توانند به برگزاري موفق  ــا توجه به ظرفيت ها و ق و ب
انتخابات و افزايش شور و نشاط سياسي در جامعه كمك كنند. به طور طبيعي با جدي 
شدن مباحث انتخابات، رسانه ها نيز به صورت جدي موضوع را پيگيري مى كنند و در ابعاد 
مختلف مسائل انتخابات را مورد بررسي و تحليل قرار مي دهند. ارتباط گسترده رسانه ها 
ــو و نقش آفريني آن ها در امر  ــي از يك س با مردم و گروه هاي مختلف اجتماعي و سياس
اطال ع رساني و آگاهي بخشي به جامعه باعث شده كه نگاه ها به رسانه در فضاي انتخابات 
ــند. تجربه دوره هاي پيشين انتخابات نيز نشان مي دهد كه مخاطبان  بيش از پيش باش
ــانه هاي گوناگون اعم از صوتي، تصويري، مكتوب و ... به صورت گسترده اي افزايش  رس
مي يابد و بسيارى از افرادي كه ارتباط آن ها با رسانه ها محدود و كم رنگ است در چنين 

شرايطي بيشتر مي شود.
ــات فعلي جامعه در ابعاد گوناگون  ــرايط و مقتضي اهميت انتخابات پيش رو و ش
نيز ايجاب مي كند كه رسانه ها با جديت و حساسيت بيشتري وارد عرصه شوند و با 
دقت نظر خاص خود و لحاظ كردن همه ضرورت هاي كشور و نظام در همه عرصه ها، 

مسائل را پيگيري و دنبال كنند.
نقش رسانه ها در انتخابات از جهات گوناگون اعم از افزايش شور و نشاط سياسي، 
ــاركت حداكثر مردم در انتخابات، آسان شدن انتخابات  ــدن زمينه هاي مش فراهم ش
آگاهانه براي مردم، شناسايي مهم ترين و اصلي ترين معيارها و مالك هاي كانديداي 
اصلح، معرفي برنامه هاي كانديداها و فراهم شدن زمينه هاي برگزاري انتخابات سالم، 

پرشور و موفق، كامًال روشن و واضح است.
ــر و فعاالنه آن ها در عرصه انتخابات داراي ضرورت  ــن رو حضور پررنگ، مؤث از اي

فراوان مي باشد.
ــرايط سياسي و اجتماعي هر منطقه و  ــتاني و با توجه به ش اين مهم در قالب اس
ــت. از زمان جدي شدن مباحث انتخابات به  حوزه  انتخابيه اى نيز داراي اهميت اس
ــته  ــانه ها و مطبوعات نيز به صورت جس ــتان، رس ويژه آغاز فرآيند اجرايي آن در اس
گريخته مسائل را پيگيري كردند. هر چند در ابتداي امر و در ماه هاي آغازين، فضاي 
ــانه اي استان به صورت پررنگ به بحث انتخابات نپرداخت، اما با گذشت زمان و  رس
ــدن تالش ها و فعاليت هاي احزاب، كانديداهاي احتمالي و سايرين در  ــترده ش گس

استان، رسانه ها و به ويژه مطبوعات هم به طور جدي وارد عرصه شدند.
ــات فاصله داريم و  ــا موعد برگزاري انتخاب ــر كه كمتر از دو ماه ت ــال حاض در ح
تحركات سياسي و انتخاباتي در استان روز به روز پررنگ تر مي شود، انتظار از رسانه ها 
ــائل انتخابات را دنبال كنند و حركت ها و فعاليت هاي  ــت كه با نگاه ويژه مس آن اس
آن ها در جهتي باشد كه به برگزاري انتخابات پرشور و نشاط در استان بيش از پيش 

كمك كند.
نكته قابل توجه اينكه تمام عواملي كه در پررنگ شدن موضوع انتخابات و افزايش 
شور و نشاط سياسي در جامعه مؤثرند، چنانچه در تعامل و ارتباط با يكديگر باشند، 
ــرايط مناسب تري براي انتخابات در ابعاد مختلف ايجاد مي گردد. در همين راستا  ش
وجود تعامل مثبت و سازنده ميان رسانه ها و مسئوالن اجرايي به ويژه دست اندركاران 
ــود كانديداها از  ــي و خ ــور انتخابات، ناظران انتخابات، احزاب و گروه هاي سياس ام

اهميت خاصي برخوردار است.
ــتر و در نظر گرفتن  ــتان با جديت بيش ــانه هاي اس در مجموع انتظار مي رود رس
اوضاع و شرايط استان در زمينه هاي مختلف و نيز با توجه به اهميت خاص انتخابات 
ــوند و از تمام ظرفيت و توان خود در جهت پرشور شدن  مجلس نهم، وارد عرصه ش
فضاي انتخابات در استان و برگزاري موفق آن و نيز فراهم كردن زمينه هاي حضور و 

مشاركت حداكثري مردم، استفاده كنند.

همدان پيام: به مناسبت پانزدهم دي ماه سالروز 
تشكيل هسته گزينش در ادارات، همايشي به همت 
ــتان همدان در محل  اداره كل آموزش و پرورش اس

خانه معلم برگزار شد.
ــته گزينش آموزش و  ــم مدير هس در اين مراس
پرورش استان با بيان اينكه هر ساله به اين مناسبت 
ــي برگزار مي شود تا آرمان هاي امام راحل و  همايش
ــت را  ــده اس وظيفه اي كه براي اين گروه تعيين ش
يادآور شويم، گفت: تأكيد امام و رهبري بر پااليش 
ــتاي كارآيي نظام  ــا در راس ــت ت نيروهاي زبده اس
ــالمي افرادي به كار گرفته شوند كه با  جمهوري اس
تخصص و تعهد خود بتوانند امور را به دست گيرند.

ــام (ره) در امر  ــت: ام ــي اظهار داش ــي بخش عل
گزينش پرهيز از افراط و تفريط را سفارش مي كرد. 
ــد بايد از  ــي كه دارن ــار صفات ــران در كن گزينش گ
تنگ نظري، سهل انگاري و ... دوري كنند. به فرموده 
امام(ره) گزينش همان صراط مستقيم است تا نهايتا 
افرادي در مسند كار باشند كه نمايندگان شايسته 

نظام در دستگاه هاي اجرايي را پرورش دهند.

ــه در مجموع، پرونده هايي  ــاره به اينك وي با اش
كه در 9 ماهه سال مورد بررسي قرار گرفته 5200 
مورد بوده كه 3 هزار و 924 پرونده به نتيجه رسيده 
است، افزود: 1363 پرونده نيز در حال بررسي است.

ــمت  قس در  ــه  اينك ــه  ب ــاره  اش ــا  ب ــي  بخش
ــاي  ــل پرونده  ه ــراردادي تبدي ــتخدامي هاي ق اس
پيماني به آزمايشي، حق التدريسي هاي غيردولتي و 
پيش دبستاني فاكتورهايي مورد بررسي قرار گرفته 
ــت، افزود: در امر گزينش، راهنمايي و ارشاد هم  اس
مهم است و تنها پرونده ها به رد يا داشتن صالحيت 

ختم نمي شود.
ــزان كار و تالش مجموعه گزينش آموزش  وي مي
ــبت به سال گذشته  ــال جاري را نس و پرورش در س
دوچندان دانست و خاطرنشان كرد: در مجموع 2700 
پرونده ابالغي رأي مثبت، 370 پرونده رأي مشروط و 

180 پرونده نيز رأي منفي به خود گرفته اند.
ــاره به شرايط حاكم بر جامعه و جنگ  وي با اش
ــت هاي  ــمن تأكيد كرد: بايد افرادي در پس نرم دش
اداري قرار بگيرند كه بتوانند نسل هايي متعالي براي 

جامعه ايراني تربيت كنند.
ــتان  ــته گزينش آموزش و پرورش اس مدير هس
نقش معلم در سازندگي اجتماع را بسيار پررنگ تر از 
نقش ساير كارمندان دانست و گفت: معلمي وظيفه 
ــى  ــت كه هر كس ــي اس ــنگين، خطير و حساس س

نمي تواند در آن، نقش ايفا كند.
ــمن مي خواهد از دل  ــى بيان داشت: دش بخش
ــرباز  ــه نيروهايي را تربيت و مانند س ــن جامع همي
جنگي وارد جامعه كند كه مسئوالن گزينش ها بايد 

مانع آن شوند.
ــگاه پيام نور استان نيز  نماينده ولي فقيه در دانش

ــت و مسئوليت حساس  با بيان اينكه با توجه به پس
نيروهاي گزينش زمينه سقوط و گناه آنان هم زياد 
است، گفت: نيروهاي گزينش در معرض افشاي راز 
ــئوليت را به بار سنگين تشبيه  ــتند، قرآن مس هس
ــه اين نوع  ــت ك ــه حاكي از آن اس ــت ك كرده اس

مسئوليت ها امانت هستند.
حجت االسالم دوست پرور گفت: در گزينش تنها 
مؤلفه حجاب مالك نيست بلكه بايد تمام آيتم ها مد 
نظر باشد و اين مؤلفه ساير مؤلفات را تحت تأثير قرار 

ندهد (هرچند مخالف حجاب در ادارات نيستم).
ــي اداره كل آموزش و  ــاون پرورش ــه مع در ادام
ــتان شرط خدمت را تقواي الهي دانست  پرورش اس
و گفت: كار گزينش گرها، كاري ريشه اي است؛ چرا 
كه براي ورود افراد به بطن كار ضوابط و قوانيني از 

همان ابتدا براي آن تعريف شده است.
ــن مظاهري مهمترين مالك و معيار براي  حس

گزينش را تقوا و قدرت تشخيص آن دانست. 
در پايان اين مراسم پيام وزير آموزش و پرورش 

به مناسبت روز گزينش خوانده شد.

در همايش هسته گزينش ادارات مطرح شد؛

تقوا مالك گزينش در ادارات باشد يادداشت

بارش برف و باران از فردا 
در همدان 

ــازمان هواشناسى كشور در  همدان پيام: س
اطالعيه اى اعالم كرد: بارش برف در استان هاى 
آذربايجان غربى، زنجان، كردستان، چهارمحال 
ــمال  ــه و بوير احمد، ش ــارى، كهكيلوي و بختي
ــدان و دامنه هاى  ــاه، برخى نقاط هم كرمانش

جنوبى البرز بارش برف رخ مى دهد.
طبق اين اطالعيه، بارش برف از روز جمعه 
16 دى ماه آغاز شده و تا پايان امروز شنبه 17 

دى ماه ادامه خواهد داشت.
در همين حال بر اساس گزارش كارشناس 
ــنبه با نفوذ  ــتان، از فردا يك ش هواشناسى اس
ــى از مناطق غرب و شمال غرب  ــامانه بارش س
كشور در استان همدان، در روزهاى يك شنبه 
و دوشنبه هفته جارى بارش برف و باران همراه 

با وزش باد پيش بينى مى گردد.
ــامانه از اواخر روز  به گفته نادر پيرتاج، اين س
دوشنبه به تدريج از استان همدان خارج مى شود.

آب و فاضالب همدان در 
بخش مسكن مهر همگام با 

دولت حركت كرده است 
و  آب  ــركت  ش ــل  مديرعام ــام:  همدان پي
ــركت آب و  ــتان همدان گفت: ش فاضالب اس
فاضالب استان همدان به عنوان اولين شركت 
در ارائه خدمات به مسكن مهر، همگام با دولت 

حركت كرده است.
مرتضى عزالدين افزود: در دولت هاي نهم و 
دهم طرح مسكن مهر به عنوان انقالبى بزرگ 
ــكن كشور و در راستاى كاهش تورم در  در مس

قيمت مسكن مطرح و اجرا شد. 
وى اظهار داشت: شركت آب و فاضالب استان 
ــد  ــدان در كنار افزايش خدمات همراه با رش هم
جمعيت، در خدمت رسانى به پروژه هاى مسكن 
مهر نيز پيشقدم است. عزالدين ادامه داد: اجراى 
قانون هدفمندى يارانه ها يكى از مطالبات اصلى 
ــركت آب و فاضالب بود كه در دولت هاي نهم  ش
ــد و به دنبال آن در سال جارى  و دهم محقق ش
ــته در استان  ــبت به سال گذش مصرف آب نس

همدان پنج درصد كاهش يافته است. 
ــازندگى بخش آب  وى اضافه كرد: ضريب س
و فاضالب كشور پيش از پيروزى انقالب اسالمي 
كمتر از يك درصد بود كه هم اكنون بيش از 40 
ــت و در استان همدان  درصد افزايش يافته اس

اين افزايش بيش از 57 درصد است. 

ــه شوراى  همدان پيام: امام جمعه مالير در جلس
فرهنگ عمومى اين شهرستان گفت: رعايت اخالق 
انتخاباتى براى انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان 

الزم است.
ــالم سيد حسن فاضليان تأكيد كرد:  حجت االس
ــت كه مجريان و  ــأله انتخابات بحث مهمى اس مس
ــتورالعمل الزم  ــد برنامه ريزى و دس ناظران آن باي
ــالق انتخاباتى را مدنظر  ــراى رعايت فرهنگ و اخ ب

قرار دهند.
وى افزود: دشمن تك تك آرا و حضور مردم ما در 
انتخابات را زير نظر دارد؛ به همين دليل مردم بايد با 

حضور حداكثرى خود، پاسخ دشمنان را بدهند.
ــد: در اينكه  ــالم فاضليان يادآور ش حجت االس
ــالمى را دوست دارند  مردم اصل نظام جمهورى اس
ــكى نيست، اكثريت جامعه ما مسلمان، ديندار و  ش
دوستدار اهل بيت(ع) هستند و زيبنده نيست برخى  
از كانديدا شدن انصراف بدهند؛ چراكه وقتى كسى 

انصراف مى دهد بخشى از آرا هم از بين مى رود.
ــى در  ــت كس وى تصريح كرد: اصًال خوب نيس
ــل انصرافش اين  ــالم كند كه دلي ــاس با من اع تم
ــتاها و مناطق  ــردم برخى از روس ــت كه رأى م اس
توسط بعضي از داوطلبان با توزيع كاميون هاى برنج 

خريدارى شده است.
حجت االسالم فاضليان با تأكيد بر لزوم برگزارى 
ــه اى براى توجيه داوطلبان در رعايت اخالق  جلس
انتخاباتى، اظهار كرد: دروغ گفتن، انگ و نسبت هاى 
ناروا دادن به ديگران و خارج كردن ساير كانديداها 
ــه آنها، با اخالق  ــه انتخابات با افترا زدن ب از صحن
ــت؛ به همين دليل شوراى  ــازگار نيس ــالمى س اس
فرهنگ عمومى موظف به برگزارى چنين جلسه اى 

تا قبل از انتخابات است.
ــان در  ــران و منحرف ــه داد: االن فتنه گ وى ادام
ــل و رخنه در انتخابات  ــد و به دنبال ايجاد خل كارن
ــدى در  ــد با ورود از بعد فرهنگى، س ــتند و باي هس
مقابل اين خلل ها ايجاد كنيم و تالش داشته باشيم 
انتخابات با عظمت و بدون درگيرى، نزاع و حاشيه 

برگزار شود.
  اجازه نمى دهيم در تبليغات كسى 

فراتر از قانون عمل كند
ــى اجتماعى  ــاون سياس ــنا، مع به گزارش ايس
ــازه نمى دهيم  ــر  نيز گفت: اج ــدار ويژه مالي فرمان
ــا را فراتر از  ــى در تبليغات انتخابات مجلس پ كس

قانون بگذارد.
ــينى افزود: تمامى شعب اخذ  ــيد رسول حس س

رأى مالير به اينترنت پرسرعت مجهز خواهند شد. 
وى خاطرنشان كرد: جلسه اى را با عنوان بررسى 
ــوه و بالفعل  ــگام كانديداهاى بالق ــات زودهن تخلف
ــتان  ــتاد انتخابات اس ترتيب داديم تا تخلفات به س

معرفى شود.
ــينى با بيان اينكه مراحل اجرايى انتخابات  حس
مالير در مسير خود به خوبى در حال پيگيرى است، 
ــى پايش را از  ــرد: اجازه نخواهيم داد كس تأكيد ك
ــذارد و در تبليغات انتخاباتى حريم  ــون فراتر بگ قان

ديگران را رعايت نكند.
ــاركت مردم را به عنوان  وى افزايش ميزان مش
مشخصه اصلى انتخابات دانست و خاطرنشان كرد: 
به دنبال مشاركت بيشتر مردم در انتخابات هستيم 
و در اين زمينه برنامه هاى فرهنگى در نظر گرفته ايم 

تا شاهد حضور باشكوه مردم باشيم. 
  كانديداها توجيه شوند كه قول هاى 

غير منطقى ندهند
ــر گفت:  ــترى مالي ــس دادگس ــه رئي در ادام
متأسفانه تنها چيزى كه در تبليغات از كانديداها 
ــا براى برطرف  ــنويم، نقايص قانونى و ادع نمى ش

ــت. كردن اين نقايص اس
ــرد: رئيس قوه  ــد اظهارك ــدى احمدى تجوي مه

قضاييه كشور، ستادى براي اجراى راحت و سريع تر 
ــس درنظر گرفته  ــن مربوط به انتخابات مجل قواني
است و تشكيل ستاد پيشگيرى از تخلفات انتخاباتى 

نيز از ديگر اقدامات قوه قضاييه است.
ــات همواره در  ــرد: مجريان انتخاب وى اضافه ك

محور قانون حركت مى كنند.
ــداد قول هاى  ــا اعالم اينكه تع احمدى تجويد ب
غيرمنطقى و غيرقابل اجراى كانديداها در تبليغات 
ــالم،  ــاس يك اصل در اس ــت، گفت: بر اس كم نيس
ــيله را توجيه نمى كند و اگر نماينده اى با  هدف وس
ــاورد و با همان  ــى بتواند رأى اضافه اى بي دروغ گوي
ــس از  ــد، كارش در مجل ــس راه ياب ــه مجل رأى ب
ــكال دارد. وي بيان كرد: رسيدگى  ــرعى اش نظر ش
ــت و به طور  ــارج از وق ــم انتخابات در خ ــه جرائ ب

فوق  العاده، توسط دادگسترى بررسى مى شود.
احمدى تجويد تهديد و تطميع در امر انتخابات، 
اخالل در انتخابات، توصيه به نوشتن اسم كانديداى 
ــعب انتخاباتى و  ــراد حاضر در ش ــط اف خاصى توس
ايجاد رعب و وحشت براى رأى دهندگان در شعب 
ــى خواند و ادامه  ــايع انتخابات اخذ رأى را جرائم ش
ــه اى كانديداها را توجيه كنيم تا  داد: بايد در جلس

قول هاى غيراجرايى و غيرمنطقى به مردم ندهند.

امام جمعه مالير:

اخالق انتخاباتى را همه رعايت كنند
■ كانديداها توجيه شوند كه قول هاى غيرمنطقى ندهند

1. شوراياران همدان امروز با شهردار همدان 
ــود در پي انتقادات  ــه دارند. گفته مي ش جلس
ــهرداري در  ــوراياران از عملكرد ش ــح ش صري
جلسات توانمندسازي حاشيه شهر، شهرداري 
ــا اندكي از  ــه با آنان گرفته ت ــم به جلس تصمي

فشارهاي آنان به شهرداري كاسته شود.
گفتني است در يك ماهه اخير تشكيل جلسه 
ــوراياران از طرف اشخاص و گروه ها و برخي  با ش

ادارات به يك رويه معمول مبدل گشته است.
ــي به راه  ــي پيامك ــي و طالع بين 2. فال بين
ــود به دنبال گسترش  ــت. گفته مي ش افتاده اس
ــاي مجازي برخي  فال بيني و طالع بيني در فض
ــتري بيشتر از طريق تلفن هاي  به فكر جلب مش
ــن پيامك ها اعالم  ــد. گويا در اي ــراه گرفته ان هم
ــتفاده از سرويس فال بيني در هفته اول  شده اس
ــاب  ــد و بعد از آن مبالغي به حس رايگان مي باش
مشتركان نوشته خواهد شد. گفتني است ارسال 
غيرقانوني پيامك هاي تبليغاتي بدون اخذ مجوز 
ــراض مردم واقع  ــتركان همواره مورد اعت از مش
شده ولي مخابرات با توجيهات ناروا از ارسال اين 
نوع پيامك ها خودداري كرده است. البته فروش 
غيرقانوني اطالعات مشتركان نيز در چند هفته 

اخير به اين داستان اضافه شده است.
3. در پي اعالم وزارت كشور مبني بر تغيير 
ــا 15 روز قبل از  ــه كانديداها ت ــوزه انتخابي ح
ــتان نيز  انتخابات، گويا برخي كانديداهاي اس
تصميم به تغيير حوزه انتخابيه خود گرفته اند.

گفته مي شود تعداد اندك كانديداها در برخي 
از حوزه هاي انتخابيه استان علت اين تصميم بوده 
ــترين تعداد كانديدا در  است. گفتني است بيش
حوزه انتخابيه تويسركان به تعداد 26 نفر به ازاي 
ــده و كمترين آن مربوط به حوزه هاي  يك نماين
انتخابيه رزن و بهار و كبودراهنگ به تعداد 7 نفر 

به ازاي يك نماينده بوده است.
4.خبرگزارى پانا استان همدان در ارزيابى 
ــاير  ــن س ــه اول را در بي ــه رتب ــورت گرفت ص

خبرگزارى هاى كشور كسب كرده است.

استان همدان با 50 درصد 
كمبود كادر قضايى مواجه است

ــترى استان همدان گفت: در  همدان پيام: رئيس كل دادگس
ــتان با 50 درصد كمبود كادر قضايى مواجه  حال حاضر، اين اس

است و نيروها با چند برابر ظرفيت خود كار مى كنند.
ــع و معارفه رييس جديد  ــب' در آيين تودي 'محمدرضا مترق
ــامن مالير افزود: كمبود كادر قضايى هم  حوزه قضايى بخش س
ــتگاه قضايى را با چالش مواجه كرده و ممكن است از  اكنون دس
ــرز عدالت رفتارى  ــار زياد كارى، كاركنان و قضات از م نظر فش

ــال  ــت: با توجه به اينكه در چهار س ــوند.وى اظهار داش خارج ش
اخير در سطح استان جذب قاضى نداشتيم، با شرايط فعلى تا دو 
سال آينده نيز امكان جذب وجود ندارد و بايد تمام توان خود را 
براى رفع چالش موجود به كار گيريم.مترقب با بيان اينكه قضات 
ــوان نماينده مقام معظم رهبرى  ــمت و جايگاهى به عن در هر س
هستند، بيان داشت: قضات به اذن رهبرى مشغول به كار هستند 
و اين امر ايجاب مى كند كه همواره شئون، رفتار و گفتار خود را 

به درستى حفظ كرده و زينت واليت باشند.
به گزارش ايرنا، وى همچنين بر برخورد قاطع قضات با جرايم، 
ــريع در امر رسيدگى قضايى، اجراى صدور احكام، برخورد با  تس

ــروبات الكلى، برخورد با مجرمان اقتصادى،  توزيع كنندگان مش
برخورد با هنجار شكنان و كسانيكه قصد تهاجم فرهنگى و افكار 
ضد دين و نظام جمهورى اسالمى و ساير جرايم قضايى و رعايت 

عدالت قضايى و قانون در تصميم گيرى ها تاكيد كرد.
ــال جارى تا  ــترى مالير نيز گفت: از ابتداى س رييس دادگس
ــترى مالير 26 هزارو  كنون، تعداد پرونده هاى ورودى به دادگس
493 فقره بود كه 20 هزارو 712 فقره از فرآيند رسيدگى خارج 

و مختومه شد.
'مهدى احمدى تجويد' اظهار داشت: تعداد دادنامه هاى صادر 
شده در سال 90، حدود 12 هزارو 283 فقره بود در حاليكه سال 

ــته 10 هزارو 943 فقره و در سال 88 حدود 9 هزارو 121  گذش
فقره بوده است.

ــن و قديمى را يكى از  احمدى تجويد وجود پرونده هاى مس
دغدغه هاى دادگسترى عنوان كرد و گفت: در سال 88 براى 55 
فقره پرونده در دادگسترى مالير، 30 فقره در بخش سامن و 99 

فقره در بخش جوكار هنوز راى صادر نشده است.
وى بيان داشت: اين در حاليست كه در سال 89 تعداد 259 
ــامن و 46 فقره در  ــره پرونده در مالير، 96 فقره در بخش س فق
بخش جوكار هنوز راى صادر نشده و پيش بينى مى شود تا پايان 

سال اين امر به اتمام برسد.
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ايران و جهان

انتخاباتاخبار كوتاه
ادعاى جالب معاون 

احمدى نژاد در مورد اشتغال
مهر: معاون توسعه مديريت و منابع انسانى 
ــزوم كوچك  ــاره به ل ــس جمهورى با اش رئي
ــازى دولت تصريح كرد: دولت متولى ايجاد  س
ــت و در حال حاضر نيز اضافه نيرو  شغل نيس
ــان اينكه دولت  ــده با بي ــف ا... فروزن دارد. لط
ــت بر لزوم اصالح  ــتغال نيس متولى ايجاد اش
ــبت به ايجاد در جمع مديران  باور عمومى نس
دستگاه هاى اجرايى تصور عموم مبنى بر ايجاد 
ــوى دولت را تصحيح كرد و گفت:  شغل از س
ــتغال مربوط نيست و هم  فعاليت دولت به اش

اكنون دولت اضافه نيرو هم دارد.

سايت اعالم نرخ ارز و طال 
فيلتر شد!

 تابناك: يك پايگاه خبرى كه نرخ ارز، طال، 
فلزات گرانبها و ... را به صورت لحظه اى اعالم 
مى كرد، فيلتر شدن سايت مثقال كه اطالعات 
ــال و قيمت آن در  ــه اى قيمت جهانى ط لحظ
بازار داخلى و قيمت انواع ارز را نشان مى دهد، 
ــت. الزم به ذكر است، در پى  ــده اس فيلتر ش
ــور در  ــكه و ارز كش برخى التهابات در بازار س
چند ماه اخير و شيوع پديده داللى سكه و ارز، 
ميزان مراجعه به اين سايت افزايش يافته بود.

حمايت سيد احمد خاتمي
از انحالل خانه سينما 

ــرگان رهبري  ــنا: نماينده مجلس خب ايس
ــر و اقتصاد نبايد  ــينما، تئات اظهار كرد: در س
ــد بلكه بايد  ــته باش ــم وجود داش سكوالريس
ــا از ايجاد هرگونه  ــد ت محتواي آن ديني باش
انحراف در بين مردم جلوگيري شود و وزارت 
فرهنگ و ارشاد در اقدامي مناسب خانه سينما 
ــي تصريح  ــيد احمد خاتم ــل كرد. س را منح
ــور مردم را  ــران مي خواهند حض كرد: فتنه گ
ــات مجلس كمرنگ جلوه دهند و در  در انتخاب
ــعي دارند تا در 12 اسفند انتقام  اين راستا س

حماسه نهم دي ماه را از مردم ايران بگيرند.

كشته شدن 15 نظامى 
پاكستانى توسط طالبان

مهر: اجساد 15 نظامى دولتى پاكستان كه از 
دو هفته پيش توسط طالبان ربوده شده بودند، 
ــف شده است.  ــمال غرب اين كشور كش در ش
ــبه نظاميان  ــه گفته يك مقام محلى، گروه ش ب
ــوم به ”طريق طالبان“ مسئوليت اين اقدام  موس
ــر محسود“ از  ــت.“على ش را به عهده گرفته اس
 (FC) فرماندهان نظامى نيروهاى پاسبان مرزى
ــتان گفت اين اجساد كه به تازگى كشف  پاكس
شده اند پيشتر در شاوا از شهرهاى كوچك ايالت 

وزيرستان شمالى كشته شده اند.
 

همسويى عربستان 
با اقدامات ضد ايرانى

ــتان سعودى با بيان  مهر: وزير نفت عربس
ــتن تنگه  ــه در پى تهديد ايران براى بس اينك
هرمز قيمت نفت در بازار جهانى افزايش يافته 
است از ظرفيت رياض براى توليد بيش از 12 

ميليون بشكه نفت خبر داد.
ــرد: تهديد اخير  ــى النعيمى“ اعالم ك ”عل
ــز افزايش 4  ــتن تنگه هرم ايران مبنى بر بس
ــت در بازارهاى جهانى را در  دالرى قيمت نف
ــت. وى در راستاى همسويى با  پى داشته اس
سياست هاى ضد ايرانى غرب افزود: عربستان 
ــه 12 ميليون و  ــعودى ظرفيت توليد روزان س

500 هزار بشكه نفت را دارد.

توافق اتحاديه اروپا درباره 
تحريم نفتى ايران

ــاى اروپايى از امضاى  رجانيوز: ديپلمات ه
يك توافقنامه اصولى ميان كشورهاى اروپايى 
ــام از ايران خبر  ــم واردات نفت خ براى تحري
ــالم كردند اين  ــن ديپلمات ها اع ــد. اي داده ان
توافقنامه تنها زمانى اجرا نخواهد شد كه ايران 
ــا جامعه جهانى  ــته ايش ب در مورد برنامه هس
همكارى كند. اين منابع ديپلماتيك افزوده اند 
هنوز بايد در مورد اين پرونده تا زمان برگزارى 
ــت وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا در  نشس
ــل در سى ام ژانويه (10 بهمن 1390)  بروكس

كارها و اقداماتى صورت بگيرد.

22 كشته در انفجارهاي پياپي در عراق 
همدان پيام: مجموعه اي از انفجارها در دو منطقه شيعه نشين بغداد حداقل 22 كشته بر جاي گذاشت.

پليس عراق اعالم كرد كه اين حمالت پنجشنبه و زماني آغاز شد كه بمبي كه در موتورسيكلتي در نزديكي ايستگاه 
اتوبوس كار گذاشته شده بود، منفجر شد. به گزارش ايلنا، اين ايستگاه اتوبوس محل تجمع كارگراني بود كه براي پيدا 
كردن كار در شهر «صدر» در انتظار بودند. انفجار اين بمب كشته شدن 9 تن را به دنبال داشت. بعد از آن بمبي كنار 
جاده اي منفجر شد كه در اثر آن يك تن جان خود را از دست داد. پليس همچنين اعالم كرد كه بمب سومي را كشف 
ــاعت بعد، دو انفجار در منطقه شيعه نشين «كاظميه» در شمال بغداد به وقوع  ــت. كمتر از دو س و آن را خنثي كرده اس
پيوست كه 12 كشته بر جاي گذاشت. مقام هاي پزشكي در كاظميه آمار قربانيان اين انفجار كه شامل حدود 60 زخمي 

نيز هست را تأييد كرده اند.

تالش عده اي براي فرستادن نااليقان به مجلس 
ــالمى تخريب رئيس مجلس شوراى اسالمى و برخى چهره هاى خدوم كشور  همدان پيام: قائم مقام حزب موتلفه اس
ــدا... بادامچيان در اجالس مقدماتى اولين همايش جبهه متحد  ــت. اس ــتقالل مجلس دانس ــتاى تضعيف اس را در راس
ــاره به تالش برخى افراد براى از بين بردن استقالل مجلس و نفوذ دادن برخى انسانى هاى  ــتان قم با اش اصولگرايان اس
نااليق به مجلس گفت: آنها به دنبال اين هستند كه مجلس پر از وكيل الدوله شود، در حالى كه مجلس نمى تواند وكيل 
الدوله بشود. به گزارش مهر، وى افزود: نماينده مجلس وكيل ملت و حامى و شريك دولت است و اگر قرار شد اين وكيل 
ــد. قائم مقام حزب موتلفه اسالمى تاكيد كرد: اگر مجلس وكيل الدوله شد؛  ــد ديگر نمى تواند وكيل ملت باش الدوله باش
يعنى استقالل قوه مقننه از بين برود. اين نگاه افراطى كه دولت هر كارى مى كند منتقد باشيم درست نيست. ما از هر 

كار خوب دولت حمايت كرده و مى كنيم.

مشاور عالى مشايى رئيس سازمان ميراث فرهنگى شد
همدان پيام: رئيس جمهورى در حكمى سيدحسن موسوى مشاور عالى سابق اسفنديار رحيم مشايى در مركز ملى 
مطالعات جهانى شدن را به عنوان ”معاون رئيس جمهورى و رئيس سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى“ 
منصوب كرد. به گزارش مهر، سيد حسن موسوى از نزديكان رئيس دفتر رئيس جمهورى و مشاوران عالى رحيم مشايى 

در“مركز ملى مطالعات جهانى شدن“ بود.
ــگرى بود در ابتداى امسال خبر منتشر  ــازمان ميراث فرهنگى و گردش ــرمايه گذارى س وى كه مدتى معاون س
ــگرى را تنها  ــازمان ميراث فرهنگى و گردش ــده مبنى بر انتصابش به عنوان معاون رئيس جمهورى و رئيس س ش
ــدى معاونت اجرايى رئيس  ــش از اين يكى از گزينه هاى جدى براى تص ــايعه خوانده بود. همچنين وى پي ــك ش ي

جمهورى بود.

همدان پيام: صدها نفر از انديشمندان، نخبگان، 
ــاتيد حوزه و دانشگاه، پژوهشگران و مؤلفان آثار  اس
ــه اى رهبر  ــرت  آيت ا... خامن ــى، همراه با حض علم
ــت انديشه هاى  ــومين نشس ــالمى در س انقالب اس
ــل فكرى و  ــالمى، به تعام ــردى جمهورى اس راهب
بررسى ابعاد مختلف موضوع زن و خانواده پرداختند.

به گزارش ايلنا، هدف از نشست هاى انديشه هاى 
ــه قبلى آن با موضوع «الگوى  راهبردى كه دو جلس
اسالمى – ايرانى پيشرفت» و «عدالت» برگزار شده 
است، ايجاد فضايى علمى و تخصصى براى تضارب 
ــاد گفتمان علمى و  ــت ايج ــه ها در جه آرا و انديش
كاربردى و تصميم سازى درباره موضوعات راهبردى 

و مورد نياز كشور است.
در اين نشست 4 ساعته،10 نفر از صاحب نظرانى 
ــه مقاالت و پژوهش هاى آنان از ميان 188 مقاله  ك
ــوان آثار برتر  ــت به عن ــيده به دبيرخانه نشس رس
ــده، به بيان ديدگاه ها و طرح نظريات  ــناخته ش ش

خود پرداختند.
ــرت آيت ا...  ــاالت علمى، حض ــه مق ــد از ارائ بع
خامنه اى رهبر انقالب اسالمى در سخنانى هدف از 
برگزارى سلسله نشست هاى انديشه هاى راهبردى 
ــمندان را، تبادل نظر عالمانه به  با نخبگان و انديش
منظور ايجاد زمينه استفاده از ديدگاه هاى مختلف 
علمى و دستيابى به يك انديشه صحيح و جامع به 
ــتند و تأكيد  ــوان قاعده برنامه ريزى و اجرا دانس عن
ــت ها كه در موضوعات  ــتاورد اين نشس كردند: دس
ــن، عميق،  ــد يافت، بايد متي ــى ادامه خواه اساس

ماندگار و قابل عرضه و دفاع باشد.
ــان كردند: در خصوص مباحث  ايشان خاطرنش
ــت قبلى، كارهاى خوبى  ــده در دو نشس مطرح ش
انجام گرفته است و با جديت نيز پيگيرى مى شود.

رهبر انقالب اسالمى با تأكيد بر اينكه مسأله زن 
و خانواده از مسائل درجه يك كشور است، افزودند: 
ــالمِى  در خصوص زن و خانواده، منابع و تعاليم اس
برجسته و متقنى وجود دارد كه بايد پس از تئوريزه 
شدن به صورت نظريه هاى قابل استفاده در اختيار 

همه قرار گيرد.
ــهم بانوان  ــت ا... خامنه اى نقش و س حضرت آي
ــتند و  ــالمى را ممتاز و بى بديل دانس ــام اس در نظ
ــوان در دوران مبارزه،  ــان كردند: نقش بان خاطرنش
پيروزى انقالب اسالمى، پس از انقالب به ويژه دوره 
بسيار سخت دفاع مقدس و در عرصه هاى مختلف، 

ــى مؤثر، ممتاز و بى جايگزين است كه با هيچ  نقش
معيارى قابل اندازه گيرى نيست.

ــى كه  ــالمى افزودند: اولين كس رهبر انقالب اس
ــاز  نقش و جايگاه ممتاز بانوان را درك كرد و زمينه س
نقش آفرينى برجسته زنان در عرصه هاى مختلف شد، 
امام بزرگوار بود، همچنان كه آن امام، اولين كسى بود 

كه جايگاه مردم و تأثير حضور آنان را درك كرد.
ــان با تأكيد بر اينكه كشور همواره به حضور  ايش
زنان در مجموعه حضور ملى، نيازمند است، خاطرنشان 
كردند: بر همين اساس بايد براى حفظ ظرفيت بانوان 

در جامعه و نقش آفرينى آنان، تالش شود.
رهبر انقالب اسالمى، دومين علت مهم ضرورت 
ــى و محورى زن  توجه به موضوع زن را، نقش اساس

در خانواده دانستند.
ــمنان بر  ــت ا... خامنه اي، تمركز دش حضرت آي
مقوله زن به عنوان يكى از مبانى هجوم سياسى – 
ــالمى را، سومين علت ضرورت  تبليغاتى به نظام اس
ــد و افزودند: بايد  ــه كامل به مقوله زن خواندن توج
ــردم جهان، اجازه  ــنگرى در افكار عمومى م با روش
ندهيم اهداف سياستگذاران و برنامه ريزان غربى در 

«حمله به مبانى اسالم در قبال زن»، محقق شود.
ــان در همين زمينه به فرار زيركانه غرب از  ايش
ــاره و خاطرنشان كردند:  ورود به مقوله خانواده اش
ــدت مطرح مى كنند، اما  ــا، بحث زن را با ش غربى ه
اسمى از خانواده نمى آورند؛ چراكه بحث خانواده از 

نقاط ضعف بارز آنهاست.
ــرى و مادرى را فوق العاده مهم  ايشان نقش همس
توصيف و خاطرنشان كردند: همسر خوب مى تواند مرد 

را در جامعه به عنصرى مفيد و مؤثر تبديل كند.
حضرت آيت ا... خامنه اى، مسأله اشتغال زنان در 
جامعه را امرى قابل قبول و بدون اشكال خواندند و 
ــرط اساسى را  تأكيد كردند: در اين زمينه بايد 2 ش
كامًال رعايت كرد؛ نخست اينكه اشتغال، كار اساسى 
ــئوليت مهم همسرى و  زن در خانه و خانواده و مس
مادرى را تحت الشعاع قرار ندهد و دوم اينكه مسأله 

محرم و نامحرم رعايت شود.
ــراى كمك به زنان  ــان با توصيه به دولت ب ايش
شاغل افزودند: دولت به گونه اى برنامه ريزى كند كه 
زنان شاغل بتوانند به كار اصلى خود يعنى رسيدگى 

به خانه و خانواده نيز بپردازند.
ــالمى، ازدواج را يك موضوع  ــالب اس ــر انق رهب
ــالم  ــه ويژه دين اس ــان مختلف ب ــدس در ادي مق
دانستند و خاطرنشان كردند: نبايد با برخى كارهاى 
ــت همچون مهريه هاى سنگين و يا تشريفات و  زش
ــى ازدواج را در جامعه  هزينه هاى زائد، جنبه قدس

از بين برد.
حضرت آيت ا... خامنه اى با تأكيد بر اينكه ترويج 
ــاده، كم خرج و با مهرالُسنه نيازمند  ازدواج هاى س
ــد: افراد  ــت، افزودن ــه اس ــازى در جامع گفتمان س
تأثيرگذار جامعه، اساتيد حوزه و دانشگاه و رسانه ها 

به ويژه صدا و سيما نقش مهمى در شكل گيرى اين 
گفتمان دارند.

ــان همچنين نقش مردان را در حفظ كيان  ايش
ــان كردند:  ــيار مؤثر ارزيابى و خاطرنش خانواده بس
يكى از وظايف مهم مردان، قدرشناسى دائم از نقش 
ــه ويژه بانوانى كه  ــت، ب و زحمات زنان در خانه اس
ــه را دارند، اما براى  ــور در خارج از خان زمينه حض
ــتغال خارج از خانه را  ايفاى كامل نقش مادرى، اش

انتخاب نكرده اند.
  پيام تسليت رهبر معظم انقالب به 

مناسبت درگذشت حاج بخشى
ــت حاج ذبيح ا... بخشى حضرت  در پى درگذش
ــالمى در  ــت ا... خامنه اى رهبر معظم انقالب اس آي
ــت اين پير دالور جبهه هاى جهاد را  پيامى درگذش
ــليت گفتند و پاداش صبر و ثبات را براى ايشان  تس

از خداوند متعال مسألت كردند.
به گزارش مهر، متن پيام به اين شرح است:

بسم ا... الرحمن الرحيم
ــاى جهاد، پدر دو  ــت پير دالور جبهه ه درگذش
ــهيد، مرحوم  ــراه هزاران ش ــهيد و همرزم و هم ش
ــه مجاهدان راه حق  ــى را به هم حاج ذبيح ا... بخش
ــليت مى گويم و  و به خانواده محترم آن مرحوم تس
ــان از  علو درجات و پاداش صبر و ثبات را براى ايش

خداوند متعال مسألت مى نمايم.
سيد على خامنه اى

تأكيد رهبر معظم انقالب در سومين نشست انديشه هاى راهبردى:

مسأله زن و خانواده از مسائل درجه يك كشور است

در نشست خبري وزيران خارجه ايران و 
تركيه مطرح شد  

 اوغلو حامل
 پيام اشتون به جليلى 

همدان پيام: در نشست خبرى وزير امور خارجه 
ــه در محل تاالر  ــورمان با همتاى ترك خود ك كش
ــد، ارائه پيام  ــه برگزار ش ــه وزارت امور خارج آئين
ــتون به جليلى توسط اوغلو، درخواست تركيه از  اش
ــوريه و ... مورد اشاره  ــأله س ايران براى ورود به مس

قرار گرفت.
ــى در آغاز اين  ــه گزارش مهر، على اكبر صالح ب
نشست خبرى يكى از اولويت هاى سياست خارجى 
ايران را برقرارى بهترين، عميق ترين و گسترده ترين 
ــاره به ديدار وزير  ــط با تركيه اعالم كرد و با اش رواب
ــاون اول رئيس جمهورى  ــور خارجه تركيه با مع ام
ــورمان گفت: در اين ديدار دو ساعته درباره  در كش
ــائل دو جانبه، ارتقاى سطح روابط تجارى و باال  مس
بردن حجم تبادالت تجارى فيمابين بحث و گفتگو 
شد و اراده مسئوالن دو كشور بر اين بود كه هرچه 

مى توانند حجم تبادالت را باالتر ببرند.
ــان اينكه  ــورمان با بي ــه كش ــر امور خارج وزي
ــال حجم روابط تجارى ايران و تركيه به بيش  امس

ــيد، گفت: هدفمان  ــارد دالر خواهد رس از 15ميلي
رساندن حجم روابط تجارى بين دو كشور به سطح 

نزديك 30 ميليارد دالر است.
ــده به  ــه آين ــرف دو هفت ــود ظ ــفر خ وى از س
ــادى و امضاى  ــراى ادامه گفتگوهاى اقتص آنكارا ب
موافقتنامه هايى در اين زمينه خبر داد و گفت: روابط 
ــال حاضر در  ــى ايران و تركيه در ح فرهنگى سياس
بهترين شرايط خود قرار دارد و در ديدارى كه با وزير 
ــتيم تا ساعت يك نيمه شب  امور خارجه تركيه داش
در ارتباط با تحوالت منطقه و مسائل مهم بين المللى 

رايزنى خوبى صورت گرفت.
ــرات مفصل و طوالنى بين  صالحى درباره مذاك
ــعيد جليلى نيز گفت:  وزير امور خارجه تركيه و س
ــتر  در اين ديدار طوالنى، تحوالت منطقه كه در بس
ــود مورد بررسى قرار  ــالمى انجام مى ش بيدارى اس
ــراى ايران و  ــان داد كه هم ب ــت و بحث ها نش گرف
هم براى تركيه كه دو كشور نقش آفرين در منطقه 
هستند تحوالت منطقه مهم است لذا اين دو كشور 
با همكارى يكديگر مى توانند صلح و ثبات و امنيت 

در منطقه را تضمين كنند.
ــه داراى نقاط  ــه ايران و تركي ــا بيان اينك وى ب
ــتند، افزود: ايران و تركيه هر  مشترك فراوانى هس
ــورها  ــاى مردمى در تمامى اين كش دو از حركت ه
ــبت به دخالت هاى  حمايت مى كنند. همچنين نس

ديگران در امور داخلى هر كشورى مخالف هستيم 
و معتقديم امنيت منطقه يك امنيت دسته جمعى و 

اجماعى است و نمى تواند تفكيك پذير باشد.
ــورمان سفر داود اوغلو به  وزير امور خارجه كش
ــفرها و ديدارهاى وزراى امور  ايران را مانند ديگر س
ــه موفقيت آميز ارزيابى كرد و  خارجه ايران و تركي
ــر را مالقات مى كنيم يك  ــت: هر بار كه يكديگ گف

قدم به جلو مى رويم.
ــه نيز در اين  ــر امور خارجه تركي ــو وزي داود اوغل
ــت خبرى درباره آنچه كه در سفر به ايران مورد  نشس
ــت، گفت :  در اين ديدار  توجه و مذاكره قرار گرفته اس
ــد حجم  ــط دو جانبه را مطرح كرديم و مقرر ش رواب
ــور ايران و تركيه امسال  تبادالت تجارى بين دو كش
به 15 ميليارد دالر برسد و در برنامه هاى آينده سطح 

معامالت تجارى مان را به 30 ميليارد دالر برسانيم.
ــريح نگاهش  ــه تركيه در تش ــر امور خارج وزي
ــت: تحوالت منطقه  ــبت به تحوالت منطقه گف نس
ــريع مى گذرد و ما اين امر را يك بيدارى  ــيار س بس
ــم. در تونس يك روند  ــه اى و مردمى مى داني منطق
صلح آميزى طى شد و حكومت و دولتى مردمى سر 
ــابه افتاد  كار آمد و همين طور در مصر اتفاقى مش
ــد. در ليبى نيز اختالفات و  و انتخابات ها برگزار ش
ــش كرده و روند مثبتى  درگيرى هاى داخلى فروك
ــوان تركيه،  ــه عن ــود. ب ــور طى مى ش در اين كش

بيدارى هاى مردمى منطقه را حمايت مى كنيم.
ــأله سوريه نگرانى هايى  داود اوغلو افزود: در مس
ــتر شده است. ما دوست  داشتيم كه متاسفانه بيش
داريم در سوريه ايرادهاى مردم به حكومت و دولت 
ــرى داخلى صورت  ــوريه بدون خونريزى و درگي س
ــا حمايت هاى مردمى  ــرد و تحول و تغييراتى ب گي
ــوريه  ــم ايران در رابطه با س ــود. باور داري انجام ش
ــوريه  مى تواند نصيحت هاى خوبى را به حكومت س

ارائه كند و مسئوليت هايشان را يادآورى كند.
وى در بخش ديگرى از سخنانش در تشريح نگاه 
خود در ارتباط با اخراج نيروهاى آمريكايى از عراق و 
آينده عراق گفت: براى تاسيس آينده عراق بايد دست 
ــت هم دهيم و با روابط بسيار نزديك سياسى  به دس
سعى كنيم صلح و آرامش و ثبات در اين كشور حاكم 
ــچ اقدامى دريغ  ــود، لذا تركيه در اين رابطه از هي ش
نخواهد كرد و دوست داريم هرچه زودتر درگيرى هاى 
اخير سياسى كه در عراق رخ داده است فروكش كند و 

جاى خود را به ثبات و آرامش دهد.
ــتون كه گفته  ــو با يادآورى اظهارات اش داود اوغل
بود منتظر پيام از ايران هستيم، گفت: اظهارات خانم 
اشتون را به آقاى سعيد جليلى گفتم. آقاى جليلى در 
خصوص از سرگيرى مذاكرات نظر مساعدى داشتند. 
ديدگاه تركيه نيز نسبت به از سرگيرى مذاكرات مثبت 

است و اميدواريم نتايج مثبتى گرفته شود.

ــنجاني بار ديگر بر  ــمي رفس  همدان پيام: هاش
فراجناحي بودن خود – ويژگي كه هاشمي بسيار 
ــتانه انتخابات  ــت _  در آس ــه آن عالقه مند اس ب
ــتا دفتر  ــرد. در همين راس ــس نهم تاكيد ك مجل
آيت ا... هاشمى رفسنجانى در اعتراض به سياست 

برخي رسانه هاي گروهي بيانيه صادر كرد .
ــبت به اشاعه  به گزارش ايلنا، در اين بيانيه نس
ــانه هاى  ــاس در برخى رس ــه و اس ــات بى پاي القائ
ــنجانى در  ــر دخالت آيت ا... رفس ــى مبنى ب گروه

آرايش گروه هاى سياسى اعتراض شده است.
متن كامل اين بيانيه كه به امضاى رئيس دفتر 

رفسنجانى رسيده است به شرح ذيل مى باشد:
ــاس در برخى  ــاعه القائات بى پايه و اس در پى اش
ــانه هاى گروهى مبنى بر دخالت آيت ا... هاشمى  رس
ــى گروه ها و جناح هاى  رفسنجانى در آرايش سياس
ــه انتخابات مجلس  ــات از جمل ــف در انتخاب مختل
شوراى اسالمى كه عمدا و عمدتا با اغراض و اهداف 
ــى طيف خاصى دنبال مى شود و نمونه اخير  سياس
ــاهد  ــانه ملى ش ــش خبرى 20/30 رس آن را در بخ
بوديم، همانگونه كه وى در سخنرانى ها و اظهاراتش 
بار ها بيان كرده  بدينوسيله براى چندمين بار تاكيد 
ــخصيتى فراجناحى داشته و به  مى گردد كه وى ش

ــى وابسته نبوده و نيست  هيچ حزب و جناح سياس
و در انتخابات اخير مجلس شوراى اسالمى نيز نفيا و 
اثباتا در مورد كانديداهاى هيچ حزب، گروه و جناح 
خاصى اظهار نظرى نكرده و نخواهد كرد. اينكه برخى 
ــانه ها به رغم مخالفت وى به عمد سعى و اصرار  رس
ــاح خاصى در انتخابات  ــد وى را به حزب يا جن دارن
ــه در اهداف و اغراض سياسى  ــب كنند ريش منتس
ــت پرده اى دارد كه قابل تامل و  ــده پش شناخته ش
توجه است. گفتني است اين براي چندمين بار است 
ــمي رفسنجاني بر نقش فراجناحي خود در  كه هاش

عرصه سياسي كشور تاكيد مي ورزد. 

 طي بيانيه اي از سوي دفتر هاشمي اعالم شد؛

تاكيد دوباره هاشمي بر فراجناحي بودن خود 

معاون امنيتى انتظامى وزارت كشور:
امنيت انتخابات مجلس را تامين خواهيم كرد

ــور با تاكيد بر اينكه امنيت همه  ــام: معاون امنيتى انتظامى وزارت كش همدان پي
جانبه انتخابات آتى مجلس شوراى اسالمى را تامين خواهيم كرد، گفت: براى تامين 
امنيت انتخابات، تدابيرى انديشيده شده و جلساتى مستمر با حضور دست اندركاران 

انتخابات برگزار مى شود.
به گزارش مهر، على عبداللهى در جلسه شوراى تامين با اشاره به اينكه دشمنان 
ــم خورده نظام همواره در حال توطئه چينى عليه نظام جمهورى اسالمى ايران  قس
ــتند، اظهار داشت: بايد مردم و دستگاه هايى كه در راستاى تأمين امنيت كشور  هس
ــمنان  ــيار بوده و اجازه هيچ گونه دخالت و تصرفى را به دش فعاليت مى كنند هوش

نمى دهند.
عبداللهى با تأكيد بر اينكه اجازه هيچ گونه فعاليت ضد امنيتى در زمان انتخابات 
ــتاندارى ها،  ــتاى تامين امنيت انتخابات همه اس را نخواهيم داد، عنوان كرد: در راس
ــده اند و دستورالعمل هاى الزم نيز ابالغ  ــبت به اين قضيه توجيه ش فرماندارى ها نس

شده است.
  در موضوع امنيت با كسي شوخي نداريم 

وى با بيان اينكه در موضوع امنيت كشور و مردم با كسى شوخى و تعارف نداريم، 
ــات را دارند بايد بدانند مقوله امنيت  ــانى كه قصد مخدوش كردن انتخاب افزود: كس

شوخى بردار نيست.
ــب انتخابات را از  ــاختار مناس ــور، وجود س ــاون امنيتى انتظامى وزارت كش مع
ــور  ــايه امنيت موجود در كش ــور عنوان و ابراز اميدوارى كرد در س ويژگى هاى كش

انتخابات آتى در امنيت كامل برگزار خواهد شد.
ــگيرانه،  ــراف اطالعاتى و اقدامات پيش عبداللهى با تاكيد بر اينكه با توجه به اش
ــور در 11 ماه گذشته هيچ گونه عمليات تروريستى  گروه هاى تروريستى شرق كش
ــيطان و در غرب گروهك  ــرق گروهك تروريستى جندالش ــته اند، گفت: در ش نداش

تروريستى پژاك به طور كامل با تدابير امنيتى مسئوالن در حال فروپاشى است.

 توصيه عضو شوراي نگهبان به اصولگرايان 

ــوراي نگهبان جبهه متحد اصولگرايى و جبهه   همدان پيام: عباس كعبي عضو ش
ــرايط به جاى رقابت با يكديگر بايد در مقابل جريان هاى تجديد  پايدارى در اين ش
 نظر طلب، غرب گرا، طرفداران اصالحات  آمريكايى و منحرف از اصول انقالب، متحد 
شوند. جريان هاى تجديد نظر طلب، غرب گرا، طرفداران اصالحات  آمريكايى و منحرف 
ــاركت  ــتند و پروژه مش ــول انقالب با تمام ظرفيت در انتخابات نهم فعال هس از اص
ــاش و فتنه، ايجاد اختالف در اردوگاه اصولگرايان  حداقلى، نفوذ در حاكميت، اغتش

را دنبال مى كنند.
ــيم نيوز گفتگو مي كرد، افزود: اين جريان ها از سويى  وي كه با پايگاه خبري نس
ــتند كه در انتخابات مجلس نهم ثبت نام نمى كنند ولى از سويى ديگر از  مدعى هس
طريق افرادى ناشناخته و غيرمعروف به ميدان آمده اند تا بعد از عبور از فرآيند تاييد 

صالحيت به شكل انبوه سازماندهى شوند.
كعبي ادامه داد: اين جريانات به دنبال شكل گيرى يك اقليت فعال 100 الى 120 
نفرى در مقابل جريان معتقد به اصول انقالب اعم از جبهه متحد اصولگرايى و جبهه 

پايدارى هستند؛ لذا جريان اصولگرا بايد اين سناريو را جدى بگيرند.

 چراغ خاموش؛ اين بار براي جريان انحرافي 

همدان پيام: حسن غفورى فرد نماينده تهران و عضو كميسيون انرژى مجلس در 
ــفاف با تاكيد بر اينكه جريان انحرافى با چراغ خاموش  گفت و گو با پايگاه خبري ش
در انتخابات شركت كرده است، گفت: جريان انحرافى با چراغ خاموش شركت كرده 
و هنوز هيچ اسم يا ليست متعلق به آنها را نشنيديم و مشخص نيست چه كسانى از 

سوى اين جريان ثبت نام كردند.
ــر  ــوى جريان انحرافى در سراس ــد 150 نفر از س وى تصريح كرد: به نظر مى رس
كشور كانديدا شدند اما تا زمانى كه ليست ها بيرون نيايد نمى توان تشخيص داد كه 
ــوى اين جريان ثبت نام كردند. جريان انحرافى فعال است و حتما  ــانى از س چه كس

افراد وابسته به اين جريان در انتخابات شركت كرده اند. 
ــان مى دهد كه جريان  ــيون اصولگرايان ادامه داد: اطالعات نش ــن عضو فراكس اي
ــركت مى كند اما در حال حاضر به صورت چراغ خاموش  انحرافى به صورت فعال ش

هستند و هنوز پرچم اصلى را بلند نكردند.
ــعاب در  ــت جداگانه جبهه پايدارى موجب انش ــا بيان اينكه ليس ــورى فرد ب غف
ــت، خاطرنشان كرد: جبهه پايدارى را خارج از اصولگرايى نمى بينيم  اصولگرايى نيس
ــت اما رأى اصلى متعلق به جبهه متحد  آنها اگر رأى بياورند رأى به اصولگرايان اس

اصولگرايان است.
ــركت  ــترده و پرحجم در انتخابات ش وي با بيان اينكه اصولگرايان به صورت گس
ــاركت گسترده اى  كردند، افزود: پيش بينى مى كنم كه در انتخابات مجلس نهم مش
از سوى مردم خواهيم ديد و مجلس نهم، مجلس قوى باشد. در عرف ديپلماتيك و 
سياسى جهان مشاركت يكى از عوامل اقتدار نظام است و هرچه سطح مشاركت باال 

باشد نشان مى دهد كه اقتدار نظام و اعتماد مردم به نظام باالتر است.
 

 تشريح نحوه فعاليت جبهه متحد در تهران و استان ها

همدان پيام: نماينده رئيس مجلس در جبهه متحد اصولگرايان انتخابات پيش رو 
ــن انتخابات اولين انتخابات بعد  ــت و تصريح كرد: اي را داراي مميزات ويژه اي دانس
ــد از انقالب هاي منطقه اي، اولين انتخابات بعد از  ــان فتنه، اولين انتخابات بع از جري
ــورهاي آزاد شده از قيد ديكتاتوري و اولين انتخابات بعد از شروع  انتخابات اين كش

جنگ بزرگ فقر و غناست كه امروز در اروپا و آمريكا شاهد آن هستيم.
كاظم جاللي در نشستي با اصولگرايان استان مركزي كه با هدف تشكيل جبهه 
ــتان مركزي برگزار شد، در راستاي تشكيل جبهه اصولگرايي در  متحد اصولگرايان اس
ــده و در نهايت مقرر شد كه تهران به هيچ وجه  ــتان ها بررسي هاي بسياري انجام ش اس
كانديداهايي را براي استان ها تعيين نكند لذا كانديداها از دل جبهه اصولگرايي، براساس 
خواست مردم و طبق شاخص ها و معيارهاي اصولگرايي در هر استان انتخاب مي شوند.

وي با تأكيد به اينكه هريك از كانديداهاي اين جبهه كه اعتبار بيشتري در ميان 
ــت جبهه متحد اصولگرايي قرار مي گيرند، گفت: در هر  ــته باشند در ليس مردم داش
استان جبهه متحد استان روي كانديداها كار مي كند و در نهايت ليست نمايندگان 
را به عنوان نمايندگان اصولگرا به تهران اعالم مي كنند؛ شوراي مركزي جبهه متحد 
در مورد اختالفات احتمالي استان ها كه به مركز ارجاع مي شود نظر داده و رأي آنها 

فصل الخطاب خواهد بود.
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خبر يادداشت شهرستان

نمايشگاه جابربن حيان در گل تپه
همدان پيام: نمايشگاه طرح جابربن حيان با هدف اجراي دستورالعمل هاي وزارتي در مجتمع شهيد بهشتي عليصدر 

در حال برگزاري است.
ــگاه تحقيقاتي دانش آموزان  رئيس آموزش و پرورش گل تپه در جمع مديران و دانش آموزان گفت: اين اولين نمايش
در مقطع ابتدايي منطقه گل تپه است كه علم پژوهان با تهيه و ارائه آثار تحقيقاتي و پژوهش در قالب علوم گياه شناسي، 

طبيعت شناسي و سنگ هاي موجود در طبيعت و خلق آثار دستي و تجسمي در آن شركت مي كنند.
ــگاه را همسو با برنامه هاي تحول بنيادين  آموزش و پرورش دانست و افزود: اين  حميدرضا خدابنده لو برپايي اين نمايش
نمايشگاه در توسعه خالقيت، ابتكار و ابداع، تحقيق و پژوهش و بروز استعدادهاي نهفته علمي همه دانش آموزان تاثير گذار 
است. در پايان مسئوالن آموزشي از دستاوردهاي علمي و عملي دانش آموزان بازديد كردند و از نفرات برتر تقدير به عمل آمد.

نصب 2 دستگاه فشارشكن 
در شبكه توزيع كبودراهنگ 

و شيرين سو
ــس آب و فاضالب كبودراهنگ  همدان پيام: رئي
ــهرهاى  ــار آب ش ــتاى مديريت فش ــت: در راس گف
كبودراهنگ و شيرين سو دو دستگاه فشارشكن سايز 
ــبكه توزيع اين دو شهر  250 ميلى متر، در ورودى ش

نصب شده است.

بابك باللى افزود: در 9 ماهه نخست سال جارى 
ــعابات آب در كبودراهنگ 330  در زمينه اصالح انش
ــه 42 فقره به  ــو 25 فقره و گل تپ ــيرين س فقره، ش

صورت امانى توسط پيمانكار صورت گرفته است.
ــهر كبودراهنگ تعداد  ــرد: در ش ــح ك وى تصري
410 دستگاه كنتور فرسوده، در شهر شيرين سو 50 
دستگاه و در شهر گل تپه 30 دستگاه كنتور تعويض 
ــت و 10 فقره انشعاب غيرمجاز شناسايى و  شده اس

مجاز شده اند.

به گزارش فارس، رئيس آب و فاضالب شهرستان 
ــعابات آب در 9  ــگ در خصوص نصب انش كبودراهن
ماهه سال جارى اظهار داشت: از ابتداى سال تاكنون 
ــعاب در كبودراهنگ، هشت فقره در  310 فقره انش
شيرين سو و 22 فقره انشعاب در گل تپه نصب شده 

است.
ــان كرد: در راستاى مديريت فشار  وى خاطرنش
ــهرهاى كبودراهنگ و شيرين سو دو دستگاه  آب ش
ــايز 250 ميلى متر، در ورودى شبكه  ــكن س فشارش

توزيع اين دو شهر نصب شده است.
باللى در خصوص فاضالب شهرستان كبودراهنگ 
نيز گفت: در راستاى توسعه شبكه جمع آورى فاضالب 
شهر كبودراهنگ، 4 هزار و 260 متر توسعه شبكه و 
ــتركان  ــعاب فاضالب براى مش تعداد 300 فقره انش

نصب شده است.
ــبكه جمع آورى  وى با بيان اينكه 940 متر از ش
ــكن مهر توسعه  فاضالب كبودراهنگ به منظور مس
داده شده است، افزود: به منظور آبرسانى به واحدهاى 

ــكن مهر 3 هزار و 60 متر توسعه شبكه آب داده  مس
شده است كه تاكنون 43 فقره انشعاب براى واحدهاى 

مسكن مهر نصب شده است.
ــاره به  ــس آب و فاضالب كبودراهنگ با اش رئي
ــتاندار صورت  ــات عصر كارى كه با حضور اس مصوب
ــبكه فاضالب با اعتبار  ــه بود، افزود: مطالعه ش گرفت
700 ميليون ريال و مطالعه و اصالح شبكه آب شرب 
ــت كه بايد  با اعتبار 700 ميليون ريال مصوباتى اس

اجرايى شود.

معاون نظارت بر بهره برداري آبفار:
شستشوي 609 مورد شبكه 

توزيع در روستاها
همدان پيام: در 6 ماهه اول سال جاري 609 
ــبكه توزيع در روستاهاي  ــوي ش مورد شستش

استان همدان انجام گرفته است.
 معاون نظارت بر بهره برداري شركت آبفار 
همدان در گفت وگو با همدان پيام گفت: هشت 
واحد آزمايشگاهي در امور آبفار شهرستان هاي 

تابعه در حال فعاليت هستند.
ــورد  ــوي 519 م ــن از شستش وي همچني
ــتان خبر داد و افزود:  مخزن در روستاهاي اس
ــوي خط انتقال نيز از ديگر  353 مورد شستش
ــت نظارت بر  ــام گرفته در معاون ــات انج اقدام
ــركت آبفار است. حسن عبادي  بهره برداري ش
ــترين آمار  ــرد: بيش ــه اعالم ك ــد در ادام مج
ــبكه توزيع، مخزن و خط انتقال  شستشوي ش
ــتان مالير و كمترين آمار مربوط به  در شهرس

شهرستان فامنين است.
ــر بهره برداري آبفار همدان  معاون نظارت ب
ــش ماهه اول  ــركت در ش ــوان كرد: اين ش عن
ــتگاه  ــب 23 دس ــه نص ــبت ب ــال جاري نس س
ــتان اقدام نموده  ــتاهاي اس كلريناتور در روس

است.

استفاده از بخاري هاي نفتي در مدارس ممنوع است
ــتفاده از بخاري هاي نفتي در مدارس ممنوع  همدان پيام: معاون آموزش ابتدايي آموزش و پرورش مالير گفت: اس
است و مديران مدارس بايد سعي كنند يا از گاز شهري و يا از بخاري هاي استاندارد استفاده كنند تا مشكالتي براي 
دانش آموزان و معلمان پيش نيايد. به گزارش روابط عمومي آموزش و پرورش مالير، سهيال نهاوندي با تأكيد بر اهميت 
دوره ابتدايي افزود: در حال حاضر تحول بنيادين در نظام آموزش و پرورش كه مدنظر مقام معظم رهبري بود از طريق 
وزارت آموزش و پرورش در حال اجراست.  وي بيان كرد: خوشبختانه سند تحول بنيادين در چند هفته گذشته رونمايي شد 
كه از شاخص هاي مهم اين سند نظام 3-3-6 است كه در سال تحصيلي 91-90 به اجرا درمي آيد. نهاوندي افزود: مديران 
مدارس بايد با كنترل نحوه آموزش و يادگيري دانش آموزان سعي كنند دانش آموزان ديرآموز را شناسايي و در صورت نياز به 
مدارس استثنايي معرفي كنند تا با شكل جديد آموزش بتوانند ادامه تحصيل دهند و از قافله آموزش كشور عقب نمانند.

معاون فرماندار و  بخشدار مركزى  اسدآباد 
دهياران در افزايش نشاط  انتخاباتى نقش دارند

ــور و  ــاركت حداكثرى مردم و افزايش ش ــام: نقش دهياران در جلب مش همدان پي
نشاط اجتماعى در روستاها در آستانه انتخابات مجلس برجسته است.

ــدار مركزى شهرستان اسدآباد در همايش دهياران بخش   معاون فرماندار و بخش
ــأله كشور برگزارى  ــاس ترين مس ــلمان با بيان اينكه مهم ترين و حس مركزى و پيرس
نهمين دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى است، گفت: با توجه به گستردگى بخش 
ــتا و آبادى، نقش دهياران در اين بخش  ــلمان و وجود بيش از90 روس مركزى و پيرس

بسيار حساس و حياتى است.
حمزه عبدكوند با اشاره به وظايف قانونى دهياران اظهار داشت: دهياران با اشرافيت كامل 
بر قوانين بايد امور روستا را به انجام برسانند. وى از مردم به عنوان پارامترى مهم در جريان 

انتخابات ياد كرد و گفت: بايد انتخاباتى در حد نام ايران اسالمى برگزار كنيم. 
ــى،  ــدارى، رعايت عدالت و انصاف، اطمينان بخش ــد امانت دارى، اخالق م عبدكون
بى طرفى و اعمال قانون را از مهمترين وظايف دهيارى ها در انتخابات دانست و تصريح 
ــش كليدى در وحدت آفرينى در بين جامعه  ــرد:  دهياران بعنوان نماينده دولت نق ك
ــت در انتخابات از تنش ها،  ــه بايد با دورى از اختالفافكنى و دخال ــتايى دارند ك روس

اختالفات و ايجاد التهاب در روستاها جلوگيرى كنند.
وى در ادامه به ساماندهى 420 مسافربر شخصى و چهار مركز اصلى براى خدمات رسانى 
ــت: براى تسريع در  ــت اشاره كرد و اظهار داش ــتاييان در مرحله نخس مطلوب تر به روس
خدمات رسانى استان چهار مسير اصلى را براى مديريت و نظارت بر فعاليت مسافربرهاى 
شخصى اسدآباد در نظر گرفته كه تمامى مسافربرهاى شخصى بايد با هماهنگى دهيارى ها 
ــكيل پرونده به دفاتر پيش خوان دولت مراجعه كنند. كارشناس دفتر  براى ثبت نام و تش
ــتايى استاندارى نيز از شناسايى 95 روستا واقع در حريم شهرهاى استان با  امور روس
ــافربر  ــش هزار متقاضاى مس جمعيت بيش از 95 هزار نفر خبر داد و افزود: تاكنون ش
ــايى كه از اين تعداد چهار هزار و 396 نفر در مرحله نخست گزينش  ــخصى شناس ش
شده اند كه در آينده اى نزديك كار خدمات رسانى به 790 روستا را در 59 مسير اصلى 
انجام مى دهند. بخشدار پيرسلمان نيز از فراهم كردن 17 شعبه اخذ رأى و انتخاب 30 
معتمد روستايى به عنوان ناظران بر اجرايى نهمين دوره از انتخابات نمايندگى مجلس 
ــت نفر عضو هيأت اجرايى بخش  ــالمى خبر داد و گفت: از اين تعداد هش ــوراى اس ش
ــلمان فعاليت مى كنند كه تالش خواهيم كرد انتخابات پرشور و دشمن شكن را  پيرس

در منطقه به نمايش بگذاريم.

ــت: 96 درصد  ــد گف ــدار نهاون ــام:  فرمان همدان پي
ــأت دولت به اين  ــفر دور اول و دوم هي ــات س از مصوب

شهرستان اجرايى شده است.
ــماعيل زارعى كوشا افزود: 65 مصوبه مشتمل بر  اس
104 طرح در سفر نخست هيأت دولت به نهاوند مصوب 

شده است.
 وى تصريح كرد: 497 ميليارد و 10 ميليون ريال از 
اعتبارات ملى و 24 ميليارد و 183 ميليون ريال از محل 
اعتبارات استانى براى بهره بردارى از اين طرح ها هزينه 
شده كه تاكنون 98 درصد از طرح هاى مصوب اين سفر 
به بهره بردارى رسيده و تنها دو طرح نيمه تمام از سفر 

نخست باقى مانده است.
ــتمل بر 92 طرح  ــا ذكر اينكه 56 مصوبه مش وى ب
ــفر دوم هيأت دولت به نهاوند تصويب شد، اظهار  در س
ــت: 264 ميليارد و 767 ميليون ريال اعتبار براى  داش
عملياتى كردن اين طرح ها هزينه شده كه 226 ميليارد 

و 456 ميليون ريال از اين ميزان از محل اعتبارات ملى 
تأمين شده است.

زارعى كوشا اضافه كرد: براساس برآورد هاى صورت 
گرفته 93 درصد از مصوبات سفر دوم رئيس جمهورى 
ــت طرح از  ــيده و  هش ــه بهره بردارى رس ــه نهاوند ب ب

مصوبات اين سفر در حال اجراست.
ــتمل بر  ــد گفت: 121 مصوبه مش ــدار نهاون فرمان
ــرح با اعتبارى افزون بر 785 ميليارد و 960  196 ط
ــفر نخست هيأت دولت به  ميليون ريال حاصل دو س
ــت كه 96 درصد از مصوبات به بهره بردارى  نهاوند اس
رسيده و تنها 10 طرح نيمه تمام از طرح هاى مصوب 
ــفرهاى  ــت. وى س ــت در حال اجراس ــفر نخس دو س
استانى رئيس جمهورى را بسترى براى ايجاد عدالت 
ــت  ــئوالن با مردم دانس اجتماعى و كاهش فاصله مس
ــورى در بين  ــئوالن رده باال و كش و گفت: حضور مس
ــود. مردم موجب اميدوارى عموم مردم به نظام مى ش

ــا به مقايسه سفر سوم هيأت دولت با دو  زارعى كوش
ــت پرداخت و گفت: 120 مصوبه مشتمل  ــفر نخس س
ــفر سوم هيأت دولت به اين  بر 196 طرح ماحصل س
ــتان است كه از حيث تعداد مصوبات و طرح  ها  شهرس

ــفر اول و دوم هيأت دولت برابرى مى كند. با س
ــمگير اعتبارات سفر  ــئول از رشد چش اين مقام مس
ــت هيأت دولت به نهاوند  ــوم نسبت به دو سفر نخس س
ــفر سوم هيأت  ــنهادى س خبر داد و گفت: اعتبار پيش
دولت به نهاوند يك هزار و 191 ميليارد و 241 ميليون 
ريال است كه تاكنون 241 ميليارد و 184 ميليون ريال 

آن تأمين شده است.
فرماندار نهاوند با بيان اينكه مصوبات سفر سوم 37 
ــرفت فيزيكى دارد، تصريح كرد: شهرستان  درصد پيش
ــرح با اعتبار 140  ــال جارى تعداد 231 ط نهاوند در س
ــك  ــارات تمل ــال از اعتب ــون ري ــارد و 923 ميلي ميلي

دارايى هاى استان سهم داشته است.

انتخابات نهم و فضاي سياسي مالير 
مريم پيرحياتى

همدان پيام: با اتمام زمان ثبت نام كانديدا هاي نهمين دور مجلس شوراي اسالمي، 
ــت و با گذشت هر روز  ــده اس فضاي جامعه وارد حال و هواي رقابتي و انتخاباتي ش
ــتان روز به روز به انتخاب سرنوشت خود   ــال، مردم شهرستان هاى مختلف اس از س
نزديك تر مي شوند تا گرماي سياست انتخابات بر سرماي خشك امسال غلبه نمايد.

 هم اكنون نقل مجالس و محافل صحبت از افراديست كه براي حضور در اين دوره 
ــنايي با امور  ــياري از مردم (چه آنان كه آش از انتخابات اعالم آمادگي كرده اند و بس

دارند و چه آنهايي كه بي تفاوت هستند) در اين مورد اظهار نظر مي كنند.
ــتان ويژه مالير، ميدان رقابت براي عده اي از اهالي علم و فرهنگ   اما در شهرس
مهيا شده است و به جز تعدادي از افراد كه خارج از حوزه شهرستان هستند، مابقي 

افراد از اين حوزه خود را مهياي ورود به كارزار انتخابات نموده اند.
ــياري از كانديداها  ــت كه اگرچه سرنوشت بس ــايد نكته حائز اهميت اين اس  ش
ــت، ولي آدمي هميشه با اميد زنده است و براي پشت سر  ــخص اس در انتخابات مش

گذاشتن ادامه راه زندگي به تالش مضاعف نياز خواهد داشت.
ــياري از اين افراد كه براي اين دوره از انتخابات اعالم آمادگي  ــلماً هدف بس  مس
ــايد بدين طريق در دنياى رقابتى امروز براى  ــتر بخت آزمايي است تا ش كردند، بيش

آينده شان مطرح شوند.
هم اكنون قطار انتخابات مجلس شوراي اسالمي به ايستگاه نهم خود رسيده است؛ 
ــور و هم براي سياستمداران  ــتگاهي كه در اين برهه از زمان هم براي مردم كش ايس
ــت. اهميت اين موضوع از آنجاست كه بعد از انتخابات سال  ــيار حائز اهميت اس بس
ــي مردم در آن انتخابات و حوادث پس از آن، اين انتخابات را از  88 ، حضور حماس
اهميت وافري برخوردار نمود؛ چراكه حضور يكپارچه مردم، گوياي اين امر است كه 
مردم در سرنوشت خود دخيل اند و حاضر نيستند لحظه  اي از حق خود كوتاه بيايند.
ــتان مالير كارنامه انتخابات درخشان است كه مطمئناً از  خوشبختانه در شهرس
ــجام حفظ خواهد شد و ماليري ها به  اين پس نيز اين موفقيت با وحدت رويه و انس

اين كارنامه پرافتخار خواهند باليد.
ــت كه خود را  ــترك تمامي كانديداها اين اس در اين دوره از انتخابات نقطه مش
مستقل معرفي نموده و وابسته به گروه سياسي و جناحي خاصي نمي دانند كه با اين 

مستقل بودن راه براي حرف و حديث هاي بعد از انتخاب بسته  شده است.
ــت در مسير ايفاي وظايف محوله به نماينده مجلس، مشكالت فراواني  واضح اس
وجود دارد؛ مشكالتي كه ممكن است هر شخص تازه وارد به شهرستان(غير بومى) را 

كه بدون پشتيبان وارد اين وادى شده است را با چالش هايى مواجه سازد.
ــده اند، مسلماً مي دانند مجلس  اما كانديداهاي مالير كه وارد ميدان انتخاباتي ش
براي مردم ايران همواره مكاني براي دفاع از حقوق ملت بوده و هست و تاريخ شاهد 
ــان افراد كارآمد انتخاب  ــت كه هرگاه وكالي مردم از مي ــده اي بر اين ادعاي ماس زن
ــان رقم زده اند و عكس اين  ــده اند، زيباترين كارنامه را در حوزه نمايندگي برايش ش
ــت، افرادي  كه با رأي حداكثر مردم در مجلس حضور يابند، ولي  ادعا نيز صادق اس
از حداقل فاكتورهاي الزم براي اين مسئوليت بزرگ برخوردار نباشند، مردم را دچار 

ضرر و زيان خواهند كرد.
ــد گفت كه با  ــاى ثبت نامى اين دوره باي ــال در توصيف كانديداه ــه هر ح  ب
ــتان  ــور 25 كانديدا (البته با 3 كانديداي انصرافي) در حوزه انتخابيه شهرس حض
ــده براي  ــناخته ش ــناس و ش ــاي چند ماهه براي حضور افراد سرش پيش بيني ه
ــراد براي اولين بار وارد  ــي نبرد؛ چراكه به جز چند نفر باقي اف ــردم راه به جاي م

ــده اند. اين عرصه ش
ــالمي، تسلط و آشنايي كامل با  ــنايي با قوانين و مقررات مجلس شوراي اس آش
ــردم و... از جمله موارد ابتدايي براي نماينده  ــذاري، توانايي دفاع از حقوق م قانون گ
شدن است و اينكه افراد انتخاب شده بايد تمام توان خود را صرف خدمتگزاري كنند 
و با اتحاد و همدلي بين خود بتوانند از اهداف شهرستان و حقوق مردم دفاع كنند.

ــده براي  ــناخته ش به هر روي، انتظار مردم مالير و پيش بيني حضور افراد ش
ــا با همه  ــت. ام ــده اس ــردرگم تبديل ش ــوري مجلس نهم به كالفي س كانديدات
ــر از نمايندگان اين دوره از  ــتان ويژه مالي ــير انتظاري كه مردم شهرس اين تفاس
ــن 2 نماينده انتخابي  ــت كه بايد بي ــات مجلس دارند، اتحاد و همدلي اس انتخاب
ــرفت و ترقي شهرستان هرچه سريعتر  ــد تا پله هاي پيش ــته باش مردم وجود داش
ــتان مالير به  ــرمايه هاي عظيمي براي شهرس ــن همدلي س ــود و با اي پيموده ش
ــرمايه هايي كه هم مشكالت اشتغال افراد تحصيل كرده را برطرف  ارمغان آيد؛ س
ــالم آمادگي  ــر را ارتقا دهد. اع ــر بتواند جايگاه مالي ــم در ابعاد ديگ ــد و ه نماي
ــه اكثريت قريب به  ــالمي در مالير ك ــوراي اس كانديداي نهمين دوره مجلس ش
اتفاق آنان از حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالي هستند، اين انتظارات بزرگ 

ــت. را به دنبال خواهند داش
ــدارد، اما قطعاً مي دانند با  ــابقه مديريتي و اجرايي ن اگرچه برخي از اين افراد س
انتخاب شدن خود بايد فعاليت مضاعفي را دنبال كنند و اجازه ندهند نداشتن سابقه 

نمايندگي يا مديريتي باعث از بين رفتن حقوق مردم مالير شود.
ــه اندازه نزد مردم محبوبيت دارند؟  ــال بايد منتظر ماند و ديد اين افراد تا چ  ح

محبوبيتي كه قطعاً تثبيت كننده خدمت و فعاليت شان در دوره هاي بعدي است.
 به هر حال انتظار مردم حضور افرادي در مجلس است كه خدمت در راه رضاي 

خدا و خلق او را اثبات كنند.

ــهرداري بهار در 6 ماهه نخست  همدان پيام: ش
ــد درآمد داشته است و  ــال جاري 45 درصد رش س
ــارد و 700 ميليون توماني آن به 3  بودجه دو ميلي

ميليارد و 700 ميليون تومان افزايش يافته است.
ــا همدان پيام اين  ــار در گفت وگو ب ــهردار به ش
ــد و ارتقاي وضعيت مالي و درآمدي شهرداري  رش

را نتيجه تعامل و همكاري شهروندان بهار دانست.
ــه اعتبارات  ــان اينك ــا بي ــيري ب ــر ش علي اصغ
ــور و مرور،  ــتاني در قالب بهبود عب ــي اس اختصاص
ــزان اين  ــت، مي ــي بوده اس ــفالت و جدول كش آس
ــارات را 300 ميليون تومان عنوان كرد كه 50  اعتب

درصد آن تحقق يافته است.
ــن پروژه ها و اقدامات  ــوص مهمتري وي در خص
ــراي 14 پروژه كالن در فصل  ــهرداري بهار از اج ش
ــارك نواري  ــت: احداث پ ــر داد و گف كاري 90 خب
ــهر بهار به   اللجين با اعتبار  ــير توريستى ش درمس
ــي،  ــامل جدول كش ــت ميليون تومان كه ش دويس
آسفالت و نصب آالچيق بود، احداث نمازخانه بلوار 
ــتي در 80 مترمربع به سمت اللجين با  آيت ا... بهش
ــار 65 ميليون تومان، احداث پارك ترافيك در  اعتب
4 هزار مترمربع و امكانات پل عابر پياده و تجهيزات 
ــالح و احداث  ــي و تفريحي، اص ــي آموزش فرهنگ

ــهر با اعتبار 35 ميليون تومان  نمازخانه ورودي ش
و نيز3500 تن آسفالت ريزي در معابر و كوچه هاي 
بهار از پروژه هاي مهم اجرايي اين شهرداري در سال 

90 است.
ــي  ــاره به. جدول كش ــن با اش ــيري همچني ش
ــاد  ميليون  ــار صدوهفت ــهر با اعتب خيابان هاي ش
ــتي  تومان، احداث الين كند رو در  بلوار آيت ا... بهش
ــر 45ميليون تومان و احداث 3  با اعتباري افزون ب
ــاري افزون بر 70ميليون  ــتگاه دوچرخه با اعتب ايس
تومان ،افزود: ايجاد ايستگاه دوچرخه براي اولين بار 

در استان همدان در بهار انجام شده است.
ــاح اين  پروژه  در  اول فروردين 91   وى از افتت
ــهردار بهار در خصوص شرايط استفاده  خبر داد.ش
ــتگاه دوچرخه  به خبرنگار ما گفت: به منظور  از ايس
ــهروندان بهار درصدد هستيم  ــتفاده همگاني ش اس
مديريت اين ايستگاه را به عهده  هيأت ورزش هاي 

همگاني بگذاريم.
وي همچنين احداث سوله 1200 مترمربعي با 
اعتبار 120 ميليون تومان و خريد وسايل تفريحي 
ــان را از ديگر پروژه هاي  ــازي با 60 ميليون توم و ب
عمده شهرداري بهار در 6 ماهه نخست سال جارى 

اعالم كرد.

ــار افزود: بر  ــت ميدان ب ــوص وضعي وي در خص
اساس مهلت 45 روزه معاون عمراني، 15 روز ديگر 
نظر كارشناسي و نهايي ميدان بار اعالم و به مرحله 

اجرا خواهد رسيد.
شيري در ادامه از آمادگي ستاد مقابله با بحران 
ــتان با مديريت بحران شهرداري و خدمات  در زمس
ــهري و آتش نشاني به همراه امكانات و تجهيزات  ش
الزم و نيز اكيپ هاي مورد نظر در زمان بحران خبر 
ــتگاه لودر،  داد و بيان كرد: در اين خصوص دو دس
ــتگاه ماشين مكانيزه  ــتگاه گريدر، يك دس يك دس
ــنگين ، به همراه  ــتگاه ماشين س برف روب، و6 دس
امكانات آتش نشاني مجهز و شن، ماسه و نمك نيز 

ذخيره شده است.
ــهر بهار و اقدامات  ــيري چشم انداز 5 ساله ش ش
انجام شده در اين راستا را چنين عنوان كرد: كمك 
به توسعه زيرساخت هاي آموزشي شهر و همچنين 
ــي به  ــتي و ورزش ــاي اماكن تفريحي و توريس ارتق
همراه افزايش شاخصه هاي صنعتي در بهار از جمله 
ــيدن به اهداف سند توسعه بوده  اقدامات براي رس

است.
ــده در زمينه   وي تصريح كرد: اقدامات انجام ش
ــيس دانشگاه هاي آزاد و پيام نور و نيز  كمك به تأس

بيمارستان شهر بهار در بحث آموزشي بهداشتي راه 
رسيدن به اهداف را هموار خواهد كرد.

وي احداث پارك شهر را تحولي بزرگ در بهار و 
استان عنوان كرد و همكاري شهروندان را به منظور 
ــعه شهري و اجراي احسن اهداف توسعه اى را  توس

بسيار موثر خواند.

رشد 45 درصدى درآمد شهرداري بهار در 6 ماه نخست 90

96 درصد مصوبات سفر هيأت دولت به نهاوند اجرايى شد

تشكيل ستاد برنامه هاي دهه فجر در تويسركان
همدان پيام: كميته هاي ده گانه تدارك برنامه هاي دهه فجر با حضور دستگاه هاي اجرايي در تويسركان تشكيل شد.

در اين نشست معاون فرماندار تويسركان در تشريح  محتوا و رويكردهاي فرهنگي تبليغي ستاد دهه فجر گفت: حفظ 
و ترويج آرمان هاي انقالب اسالمي و انتقال آن به نسل سوم، مهمترين هدف برنامه هاي تدويني اين ستاد خواهد بود.

ــاره به هجمه هاي سنگين دشمن به ويژه پس از جريان 88 و لزوم مقابله با آن، بر تدوين  ــينعلي شركايي با اش حس
ــد كه ضمن تنوير  رويكرد فرهنگي در برنامه هاي تبليغي كميته ها تأكيد كرد و افزود: اين برنامه ها بايد به گونه اي باش
افكار و تشريح حقايق، نسل سوم را نسبت به ارزش هاي انقالب اسالمي و آرمان هاي امام راحل آگاه كنند تا ادامه دهنده 
اين راه باشند. در ادامه اين نشست؛ دستگاه هاي اجرايي، برنامه هاي فرهنگي و تبليغي خود را در قالب كميته هاي ده گانه 

اعالم و تشريح كردند.

آگهي مزايده نوبت دوم
در پرونده كالسـه 837/90 اجرايي طي رأي صادره از شعبه 
4 محاكم عمومـي همدان  محكوم عليه مجتبي خداويسـي 
(متضامنًا با يعقوب بني سكيني و محمد انصاري) به پرداخت 
مبلـغ 136,975,000 ريال محكوم به در حق محكوم له ابوذر 
آلوش و نيم عشـر دولتـي 3,424,375 ريال لـذا با توجه به 
اينكـه محكوم عليه نسـبت بـه برائت ذمه خويـش اقدامي 
نكرده اين اجرا به درخواست ثالث محمد اسماعيل خداويسي 
اقـدام به توقيـف 6 دانگ پالك ثبتي شـماره 879 فرعي از 
138 اصلـي خانـه ايسـت بـا مسـاحت تـا 139/3 مترمربع 
داراى امتيازات شـهرى با قدمت 2 سال سـاخت در تعريض 
طرح تعريض روسـتا قرار دارد (پس از كسر اصالحى 139/3 
متر مربع) واقع در همدان روسـتاي يكن آباد خيابان شـهيد 
حيـدري ارزش 329,650,000 ريـال اعالم گرديده اسـت لذا 
اين اجرا به تاريخ 1390/11/12 سـاعت 11 تـا 10/30 اقدام به 
عمليـات مزايده جهت تأديه دين محكـوم له مي نمايد ضمنًا 
مزايـده در دايـره اجراي احـكام مدني دادگسـتري همدان 
برگـزار مي گـردد ملـك 5 روز قبـل از مزايده قابـل بازديد 
مى باشد بديهي اسـت برنده مزايده كسي تلقي مي گردد كه 

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

آگهي مزايده نوبت دوم
در پرونده كالسـه 672/90 اجرايي طي رأي صادره از شـعبه 
7 محاكـم عمومـي همدان محكـوم عليه لطفعلـي يادگاري 
محكومنـد بـه پرداخـت مبلـغ 65,366,600 ريـال محكوم 
بـه در حق محكـوم له حسـين قراگوزلو و نيم عشـر دولتي  
3,268,330 ريال لذا با توجه به اينكه محكوم عليه نسـبت 
بـه برائـت ذمه خويـش اقدامـي نكرده  اسـت اين اجـرا به 
درخواسـت محكوم له اقدام به توقيف يك بـاب مغازه واقع 
در همدان خيابان اكباتان جنب نمايندگي فتحي داخل گاراژ 
البرز با متراژ 18 مترمربع با برق اختصاصي در صورت تجاري 
بـودن 240,000,000 ريال و عادي بودن 80,000,000 ريال مورد 
ارزيابي مي باشـد لذا اين اجرا به تاريخ 1390/11/12 سـاعت 
12 تـا 11/30 اقـدام به برگزاري عمليـات مزايده جهت تأديه 
دين محكوم له مي نمايد ضمنا مزايده در دايره اجراي احكام 
مدني دادگستري همدان برگزار مي گردد افرادي كه تمايل به 
شركت در مزايده دارند مي توانند پنج روز قبل از تاريخ فوق 
از ملك بازديد نمايند بديهي اسـت برنده مزايده كسي تلقي 

مي گردد كه بيشترين قيمت پيشنهاد نمايد.
دادورز اجراي احكام مدني دادگستري همدان- زائري 

آگهي مزايده 
در پرونده كالسـه 1292/89 اجرايي طي رأي صادره از شعبه 
4 محاكم حقوقي دادگسـتري اسـتان همـدان محكوم عليه 
عبـاس رجبي و مجيـد خادمي  محكومند بـه پرداخت مبلغ 
61,200,000 در حـق محكوم له موسسـه قرض الحسـنه مهر 
بسـيجيان و نيم عشـر دولتي 3,060,000 ريال لذا با توجه به 
اينكـه محكوم عليه نسـبت به برائت ذمـه خويش اقدامي 

نكرده  اسـت اين اجرا به درخواست مالك (ثالث آقاي فتح ا... 
اخـوان) اقدام بـه توقيف 6 دانگ پالك ثبتـي 770 فرعي از 
150 اصلي مورد ثبت 18900 واقع در همدان روسـتاي ده پياز 
خيابان كربال روبروي استاديوم جديداالحداث يك باب منزل 
مسـكوني 1068/69 مترمربـع اعيان دو طبقه بـه متراژ 220 
مترمربع با قدمت دو سـال با نماي سـنگ و سيمان ارزش 6 
دانـگ 1,000,000,000 ريـال اعالم گرديده اسـت لذا اين اجرا 
به  تاريخ 1390/11/12 سـاعت 10 تا 9/30 اقـدام به برگزاري 
عمليـات مزايده جهت تأديه دين محكـوم له مي نمايد ضمنًا 
مزايـده در واحـد اجراي احـكام مدني دادگسـتري همدان 
برگـزار مي گردد. ملـك 5 روز قبـل از مزايده قابـل بازديد 
مي باشد. بديهي اسـت برنده مزايده كسي تلقي مي گردد كه 

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

آگهي مزايده 
در پرونده كالسـه 1385/90 اجرايي طي رأي صادره از شعبه 
5 محاكم عمومي همدان محكوم عليه خسرو حاتمي و مهدي 
حاتمـي به پرداخت مبلغ 120,000,000 ريال محكوم به در حق 
محكوم له مهـدي ارزانفودي و نيمعشـر دولتي 13,114,350 
ريال لذا با توجه به اينكه محكوم عليه نسـبت به برائت ذمه 
خويش اقدامي نكرده اند اين اجرا به درخواسـت محكوم له 
اقدام بـه توقيف 6 دانگ پالك ثبتي شـماره 2564 فرعي 
از 175 اصلي خانه ايسـت با مسـاحت 207/5 بنام محكوم 
عليه در همـدان خيابان 8 متري سـيلو كوچه غدير پالك 
20 عرصـه ملـك 207 مترمربـع و اعيـان 60 مترمربع يك 
طبقه اسـت و امتيازات 4 گانه ارزش 6 دانگ 490,000,000 
ريال اعالم گرديده است لذا اين اجرا به تاريخ 1390/11/5 
سـاعت 10 تا 9/30 اقدام به برگزاري عمليات مزايده جهت 
تأديـه ديـن محكوم لـه مي نمايد ضمنـًا مزايـده در واحد 
اجـراي احكام مدني دادگسـتري همدان برگـزار مي گردد. 
ملـك 5 روز قبـل از مزايده قابـل بازديد مي باشـد. بديهي 
است برنده مزايده كسـي تلقي مي گردد كه بيشترين قيمت 

پيشنهاد نمايد.
دادورز اجراي احكام مدني دادگستري همدان- زائري 

آگهي مزايده 
در پرونده كالسـه 794/89 اجرايي طي رأي صادره از شعبه 
6 محاكم همـدان محكوم عليـه مجيد صالـح محكومند به 
پرداخت 450 عدد سـكه بهار آزادي در حق محكو له گيتا 
امجديـان  و نيم عشـر دولتي - ريال لذا بـا توجه به اينكه 
محكـوم عليه نسـبت به برائت ذمه خويـش اقدامي نكرده  
اسـت اين اجرا به درخواسـت (محكوم له) اقدام به توقيف 
سهم االرث محكوم عليه پالك ثبتي 679 فرعي از 2 اصلي 
مـورد ثبت 27807 واقع در همدان اراضـي گنجنامه ملك 
فوق شـامل يك قطعـه باغ با مسـاحت 2218/5 كه داراي 
درختان گيـالس زردآلـو و درختان غيرمثمر مي باشـد به 
عـالوه داراي يـك باب سـاختمان با حـدود 85 مترمربع و 
زيرزمين و انبـار ارزش 6 دانگ 2/551/275/000 ريال اعالم 

گرديده اسـت. لذا اين اجرا در تاريخ 1390/11/15 ساعت 
12 تـا 11/30 اقـدام به برگزاري عمليـات مزايده جهت تأديه 
دين محكـوم عليه مي نمايـد ضمنًا مزايـده در واحد اجراي 
احـكام مدني دادگسـتري همـدان برگزار مي گـردد بديهي 
است برنده مزايده كسـي تلقي مي گردد كه بيشترين قيمت 

پيشنهاد نمايد.
دادورز اجراي احكام مدني دادگستري همدان- زائري 

آگهي مزايده 
در پرونده كالسـه 912/90 اجرايي طي رأي صادره از شـعبه 
11 محاكـم حقوقي دادگسـتري همدان محكـوم عليه احمد 
رسـولي عفيف بـه پرداخـت مبلـغ 277,746,000 در حـق 
محكوم له شـركت بازرگاني شـيواي الوند و نيم عشر دولتي 
13,226,000 ريال لذا با توجه به اينكه محكوم عليه نسبت به 
برائت ذمه خويش اقدامي نكرده  است اين اجرا به درخواست 
مالك (ثالـث خانم صديقـه بروجرديان) اقدام بـه توقيف 3 
دانگ مشـاع پالك ثبتي 29 فرعي از 1889 اصلي مورد ثبت 
13537 واقـع در همدان، ميـدان عين القضات كـه مغازه اي 
اسـت با مسـاحت 72/10 مترمربع سـاخت ارزش 3 دانگ از 
ملكيت و سرقفلي 1,300,000,000 ريال اعالم گرديده است لذا 
ايـن اجرا به تاريخ  1390/11/12 سـاعت 9 تـا 8/30 اقدام به 
برگزاري عمليات مزايده جهت تأديه دين محكوم له مي نمايد 
ضمنًا مزايده در واحد اجراي احكام مدني دادگستري همدان 
برگـزار مي گردد. ملـك 5 روز قبـل از مزايده قابـل بازديد 
مي باشد. بديهي اسـت برنده مزايده كسي تلقي مي گردد كه 

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

آگهي مزايده 
در پرونده كالسـه 1320/88 اجرايي طي رأي صادره از شعبه 
1 دادگاه عمومـي همدان دسـتور فروش يك باب سـاختمان 
مسـكوني كلنگي دو طبقه در انتهـاي كوچه 6 متري با پالك 
ثبتي 2512/3 بخش 3 همدان واقع در خيابان فرعي باباطاهر 
كوچه تهرانچي پالك 11 خواهان آقاي سيدحسن امين التوليه 
و خواندگان: شكوفه، محمدامين، شهره، شجاع الدين همگي 
امين التوليـه و عفت الهوتي عرصـه 275 مترمربع اعيان در 
دو طبقه با خرپشـته به مسـاحت 350 مترمربع با امتياز آب، 
برق، گاز و محوطه سازي به ارزش 1,340,000,000 ريال ارزيابي 
گرديده اسـت.  كه اين اجرا وفق مواد 9 و 10 آيين نامه قانون 
افراز و فروش امالك مشـاع مصوب 1357 نسـبت به فروش 
آن اقـدام مي نمايد بـه تاريخ 1390/11/1 سـاعت 11 تا 11/30 
در محل اين اجرا مزايده برگزار مي گردد كسـاني كه مايل به 
شركت در مزايده هستند مي توانند پنج روز قبل از اين تاريخ 
از ملـك فوق الذكر بازديد نمايند بديهي اسـت برنده مزايده 
كسـي تلقي مي گردد كه بيشـترين قيمت را پيشنهاد نموده 
و 10 درصـد آن را في المجلس و مابقي را ظرف يك ماه تأديه 
نمايـد در غير اين صورت ده درصد واريز شـده به نفع دولت 

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

بهره مندى 40 درصد جمعيت 
كشور از خدمات تأمين اجتماعى

ــازمان تأمين اجتماعى  ــاون درمان س ــام: مع همدان پي
ــور از برخوردارى 40 درصد جمعيت كشور از خدمات  كش

بيمه تأمين اجتماعى خبر داد.
هدايت ا... اديب نيا در نشست بررسى مشكالت سازمان 
ــدف تجميع  ــان اينكه با ه ــى نهاوند با بي ــن اجتماع تأمي
بيمه هاى خدماتى و درمانى بيمه سالمت ايرانيان در كشور 
ايجاد مى شود، گفت: تعدد بيمه هاى خدمات درمانى موجب 
ــتگاه هاى اجرايى و خدمات رسان  مى شود كه نوع نگاه دس
ــد و اين موضوع با اصل  ــش، يكسان نباش به افراد زير پوش

عدالت محورى دولت هاي نهم و دهم منافات دارد.
ــاره به اينكه 40 درصد از جمعيت كشور زير  وى با اش
ــتند، ادامه داد: بيمه تأمين  ــش تأمين اجتماعى هس  پوش
اجتماعى بايد به سرعت همه گير شده و اين حداقل كمكى 
ــامل مستمرى، بازنشستگى، غرامت، از  در همه زمينه ها ش

كارافتادگى و درمان به مردم عزيز كشورمان است.
ــور افزود:  ــازمان تأمين اجتماعى كش معاون درمان س
ــر به عنوان  ــش از 33 ميليون نف ــور بي ــون در كش هم اكن
بيمه شده اصلى و تبعه بيمه شده زير پوشش بيمه تأمين 
ــان برنامه پنجم  ــه طبق برنامه تا پاي ــتند ك اجتماعى هس

توسعه اين ميزان به 37 ميليون نفر افزايش مى يابد.
ــدود 10 ميليون  ــور ح وى ادامه داد: هم  اينك در كش
ــش بيمه تأمين اجتماعى هستند، حدود 1,5  نفر زير پوش
ــور از مزاياى بيمه  بيكارى بهره مند  ميليون نفر نيز در كش

مى شوند كه در حال دريافت بيمه  بيكارى هستند.
ــتان و هفت پلى كلينيك  اديب نيا از فعاليت 70 بيمارس
ــور خبر داد  ــا 268 درمانگاه ويژه تأمين اجتماعى در كش ب
ــتانى با تجهيزات  و ابراز كرد: 8 هزار و 599 تخت بيمارس
ــبت به انجام خدمات درمانى به بيمه شدگان در  كامل نس

كشور فعال هستند.
ــاى بيمه تأمين  ــه دفترچه ه ــال 91 هم وى گفت: س
اجتماعى در كشور جمع آورى مى شوند به جاى آن ها كارت 

الكترونيك جايگزين خواهد شد.
ــازمان تأمين اجتماعى استان همدان نيز با  مديركل س
اشاره به قرار گرفتن 36 درصد جمعيت استان زير پوشش 
ــده اصلى و  ــن اجتماعى گفت: 575 هزار نفر بيمه ش تأمي
تبعه در استان همدان زير پوشش تأمين اجتماعى هستند، 

همچنين 23 هزار مستمرى بگير در استان وجود دارد.
ــارت و پرداخت بيمه   ــگرى از دريافت خس محمد عس
بيكارى در استان به يك هزار و 980 نفر تا آبان ماه امسال 
ــال جارى بيش از 5  ــا پايان آبان ماه س ــر داد و افزود: ت خب
ــتان نهاوند  ميليارد تومان براى تعهدات بيمه اى در شهرس

توسط سازمان تأمين اجتماعى پرداخت شده است.
ــارس، وى از صدور 18 هزار جلد دفترچه  به گزارش ف
ــد از ابتداى  ــى در نهاون ــن اجتماع ــه تأمي ــات بيم خدم
ــال جارى تاكنون خبر داد و اظهار داشت: در زمينه ارائه  س
ــتان نهاوند مقام  خدمات بيمه اى، درمانى و رفاهى شهرس
ــت ادارات بيمه تأمين اجتماعى را در استان همدان  نخس

كسب كرده است.
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عطارباشى علمى

توليد اولين قرص طبيعي رژيمي براي كاهش وزن
همدان پيام: متخصصان يك شركت داروسازي در انگليس از توليد قرصي طبيعي و جديد براي مقابله با چاقي خبر 
ــالم به ميزان قابل مالحظه اي وزن خود  ــه به زنان كمك مي كند با رعايت كردن يك رژيم غذايي متعادل و س ــد ك دادن

را كاهش دهند. 
ــت، سه برابر بيشتر از رژيم  ــنا، اين متخصصان مي گويند: قرص جديد كه قيمت آن فقط دو پوند اس به گزارش ايس
ــه XLS-Medical Fat Binde  از فيبر حاصل از  ــوم ب ــت. اين قرص رژيمي موس ــش وزن مؤثر اس ــري در كاه الغ

برگ هاي خشك شده نوعي كاكتوس تهيه شده و موفقيت آن در آزمايشات باليني تأييد شده است.
ــپرس چاپ انگليس، اين متخصصان هم چنين تأكيد دارند كه قرص جديد ولع به خوردن و  ــته روزنامه اكس به نوش

اشتها را نيز كاهش مي دهد.

زرد چوبه، مؤثر در پيشگيري از بروز آلزايمر
ــاره به شيوع بيماري آلزايمر در سنين باال گفت:  ــگاه علوم پزشكي اروميه با اش همدان پيام: عضو هيأت علمي دانش
ــنين باال شايع است و احتمال اينكه فردي قبل از سن 60 سالگي به اين بيماري  ــاخص در س بيماري آلزايمر به طور ش
ــتثنا است. آرش موسي الرضايي در گفت وگو با ايسنا، درباره داليل عمده بروز آلزايمر گفت: افزايش  ــود، يك اس مبتال ش
سن، سابقه خانوادگي، فاكتورهاي ژنتيكي، ريسك فاكتورهاي آترواسكلروز، ديابت، افزايش كلسترول خون، افزايش فشار 

خون و شيوه زندگي از جمله عوامل دخيل در بروز آلزايمر است.
 اين متخصص داخلي مغز و اعصاب عنوان كرد: پس از سن 70 سالگي، خطر ابتال در زنان بيشتر از مردان است. وى 
متخصص داخلي مغز و اعصاب خاطرنشان كرد: مواد موجود در رنگدانه ادويه جاتي مانند زردچوبه، پروتئين بتا آميلوييد 

را تجزيه كرده و مانع رسوب آن ها در مغز مي شود و مي تواند در پيشگيري از بروز آلزايمر مؤثر باشد.

لباسي كه شما را 75 ساله مي كند!
همدان پيام: محققان آزمايشگاه پيري مؤسسه فناوري ماساچوست، دست به ساخت نوعي لباس زده اند كه به انسان ها 
در درك احساس پيري كمك مي كند. به گزارش ايسنا، اين پوشش كه «AGNES» نام دارد، به نسخه برداري از شرايط 
ــي كه براي تمام سنين  ــالگي پرداخته و عواملي مانند چابكي، انعطاف، نيروي محركه و بصري را در لباس بدن در 75 س

قابل پوشش است، همانند سازي مي كند. 
بندهاي روي لباس به شبيه سازي سخت شدن مفاصل در سنين باال پرداخته و راه رفتن را مشكل مي كند. تسمه هاي 
دور پا، سرعت حركت را محدود كرده و يك كاله بر روي سر باعث مي شود كه سر به سمت جلو كشيده شده و انحناي 
ستون فقرات در 75 سالگي را شبيه سازي مي كند. عينك ايمني و گوش بند زردرنگ نيز در مرحله آخر باعث مي شود 

كه قدرت بصري و شنيداري محدود شود.

طالق موجب ريزش مو مي شود
همدان پيام: مطالعات جديد صورت گرفته 
ــان   در مورد پيامدهاي طالق بر روي زنان نش
دهنده اثرات بد آن بر سالمت موي زنان مطلقه 
ــن و  ــت. محققان با بيان اينكه دو عامل س اس
ژنتيك در ريزش موهاي زنان مؤثر است، اعالم 
ــر خود جدا شده يا بر  كردند زناني كه از همس
اثر مرگ همسرشان تنها مي شوند،  موهايشان 
ــتر دچار  ــت داده و بيش ضخامت خود را از دس

ريزش مي شود.
ــنا، محققان در مقايسه زنان   به گزارش ايس
ــتند دريافتند كه  مطلقه با زناني كه متأهل هس
استرس ناشي از طالق مي تواند بر سالمت موي 
آنان تاثير بگذارد. بررسي محققان همچنين نشان 
مي دهد كه طالق تأثير مشابهي بر سالمت موي 

مردان نخواهد گذاشت.

روز خود را با نان جو 
شروع كنيد

همدان پيام: مقدار سديم موجود در جو اندك 
است و به همين دليل خطر باال رفتن فشار خون 
ــش مى دهد. اين روزها همه مردم آگاهانه  را كاه
در جستجوى راهى براى سالم تر زيستن هستند؛ 
ــرا كه اكثر ما به داليل مختلف مثل عادات بد  چ
ــترس، چاقى، سيگار با  تغذيه اى، بى تحركى، اس

خطرات جدى براى سالمتى مان مواجه هستيم.
ــالم  ــگاه خبرنگاران، س ــزارش باش  به گ
ــود.  ــالم آغاز مى ش ــتن از يك تغذيه س زيس
ــرف صبحانه اى حاوى  ــا روز را با مص اكثر م
ــى و كالرى زياد آغاز مى كنيم، در حالى  چرب
ــه متخصصان تغذيه تأكيد دارند براى آغاز  ك
ــى را انتخاب كنيد كه حاوى  روز وعده غذاي
ــند، براى مثال  ــواد مغذى بدون چربى باش م
ــى از بهترين گزينه هاى براى اين  نان جو يك

ــت. منظور اس

بد خوابي با افزايش 
قند خون مرتبط است 

همدان پيام: در يك مطالعه جديد معلوم شد 
ــب به نوجواناني  خواب خوب و كافي در طول ش
ــتند كمك مي كند قند  كه مبتال به ديابت هس
خون خود را بهتر بتوانند كنترل كنند. پزشكان 
ــته از نوجوانان مبتال به ديابت  مي گويند آن دس
ــب ها خواب مناسبي ندارند به خوبي قادر  كه ش
ــه  ــتند قند خود را كنترل كنند و در مدرس نيس
ــر رفتاري و بازده تحصيلي خوب عمل  نيز از نظ
ــل پرفكت  ــنا، ميش ــد. به گزارش ايس نمي كنن
مي گويد: حتي اگر اين نوجوانان دستورالعمل هاي 
بهداشتي مربوط به بيماران ديابتي را به درستي 
انجام دهند، اما خواب سبك و مشكالت تنفسي 
ــته باشند در زمينه كنترل قند  حين خواب داش

خون با مشكل مواجه مي شوند.

ورزش از راه هاي كند كردن 
پوكي استخوان است

ــگاه  همدان پيام: يك عضو هيأت علمي دانش
ــد كردن روند  ــت: ورزش يكي از راه هاي كن گف

پوكي استخوان است.
منصور سياح افزود: فعاليت هاي ورزشي تجويز 
شده توسط متخصصان تربيت بدني، روند پوكي 

استخوان را كند مي كند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، وي تصريح كرد: 
ورزش مشخص و تجويز شده براي تمام بيماري ها 
ــروزي و قلبي عروقي كه  ــي بيماري هاي آرت حت

عمل جراحي انجام داده اند، ضروري است.

 دليل حساسيت به بدليجات
همدان پيام: دبير انجمن متخصصان پوست 
ــود روى و نيز كمبود ويتامين  ايران گفت:كمب
ــروز درماتيت در افراد  ــاى A و B منجر به ب ه
ــت: انواع  ــود. محمد گلشنى اظهار داش مى ش
ــتى تحت عنوان درماتيت  حساسيت هاى پوس
ناميده مى شود كه شايع ترين نوع آن درماتيت 
ــل بروز آن  ــت و از مهم ترين عوام ــى اس تماس
مى توان به تماس با نيكل، كروم و كبالت اشاره 
كرد كه ايجاد آلرژى و درماتيت در پوست مى 
كند و اصطالحاً درماتيت تماسى ناميده مى شود. 
ــني تأكيد كرد:  ــالمت نيوز، گلش ــه گزارش س ب
كمبود برخى از ويتامين ها موجب بروز درماتيت 
در افراد مى شود كه شايع ترين آن كمبود روى در 
 A بدن فرد است، همچنين كمبود ويتامين هاى

و B موجب بروز درماتيت در افراد مى شوند.

ــوارى و شاسى بلند دنيا  ــين س همدان پيام: انتخاب بهترين ماش
ــت. كمپانى هاى  ــاده اى نيس ــو.وى كار چندان س ــوم به اس.ي موس
ــا تبديل به «  ــتند ت ــرده اى هس ــال رقابت فش ــازى در ح ماشين س
ــوارى شوند. پرفروش ترين،  ــود ماشين هاى س ترين ها» در بازار پرس
ــرعت ترين و راحت ترين ماشين هاي سوارى  بهترين، امن ترين، پر س

سال.
هر ساله كارشناسان خودرو با در كنار هم قرار دادن چند فاكتور از 
جمله كيفيت اجزاى خودرو، قيمت ماشين، ميزان آلوده كردن محيط 
زيست، ميزان مصرف سوخت و ميزان تمايل مردم براى خريد خودرو، 
ــال را انتخاب مى كنند كه اين بار كارشناسان  ــين هاى س بهترين ماش
ــين دنيا  ــه عنوان پرفروش ترين مجله ماش ــه MotorTrend ب مجل

دست به انتخاب بهترين ماشين هاى سال زده اند.
 فولكس واگن پاسات، قيمت پايه 20 هزار دالر 

ــى از قديمى ترين  ــوان يك ــس واگن به عن ــى فولك ــى آلمان كمپان
ــيارى  ــا ارائه اين خودرو بس ــاره اروپا، ب ــازى ق ــاى خودرو س كمپانى ه
ــت قابل توجه  ــت. كيفي ــته اس ــاى فروش را در بازار شكس از ركورده
ــات داخلى بى نظير آن از مهم ترين  ــين و امكان صندلى هاى داخل ماش
ــبت به ساير توليدات كمپانى فولكس واگن  ويژگى هاى اين خودرو نس

است.
ــينان خودرو هنگام رانندگى با  تقريباً مى توان با جرأت گفت سرنش
ــين نمى شنوند و در سكوت به  ــين هيچ صدايى از موتور ماش اين ماش

رانندگى خود ادامه مى دهند.
 شورلت سونيك، قيمت پايه 13700 دالر 

ــركت هاى  ــى از بزرگ ترين ش ــوان يك ــه عن ــورلت ب ــى ش كمپان
ــه از لحاظ  ــينى زد ك ــت به توليد ماش ــازى قاره آمريكا دس خودروس
ــط به صرفه باشد و درعين حال  اقتصادى براى خريداران طبقه متوس
ــين و امكانات  ــت بااليى از لحاظ قطعات و همچنين كنترل ماش كيفي

درونى داشته باشد.
ــوختي حدود 6 ليتر به ازاى هر 100 كيلومتر  ــورلت سونيك س ش
مصرف مى كند كه بسيار به صرفه مي باشد و خريداران آن امتياز بااليى 

به خاطر راحتى هنگام رانندگى به آن داده اند.
 هيوندا ولستر، قيمت پايه 16000 دالر 

ــين دو در كوپه،  ــا ارائه اين ماش ــداى كره جنوبى ب ــى هيون كمپان
ــين هاى كوپه به ويژه جوانان را  ــيارى از عالقه مندان به سوارى ماش بس
به سوى خود كشيد. قيمت نسبتاً منطقى آن با توجه به كيفيت باالى 
ــورت رايگان تا 80 هزار  ــين و تضمين عوض كردن قطعات به ص ماش
كيلومتر و مصرف كم سوخت، اين ماشين هاچ بك را به عنوان يكى از 
بهترين ماشين هاى سال 2011 از ديد كارشناسان مجله ماشين موتور 

ترند برگزيده است.
ــه با  ــب بخار) در مقايس ــين قدرت پايين موتور (اس ايراد اين ماش

ماشين هاى هم رده خود است.

فورد فوكوس، قيمت پايه 18000 دالر 

ــج در به بازار خودرو آمده تا  ــدان و پن فورد فوكوس در دو مدل س
عالقه مندان به هر دو تيپ ماشين را بى نصيب نگذارد. ظاهر اين ماشين 
نسبت به فورد فوكوس سال هاى قبل بهتر شده و امكانات آن در حالى 

افزوده شده كه از قيمت اين خودرو كاسته شده است.
ايرادى كه به اين خودرو مى گيرند اين است كه سيستم كامپيوترى 
ماشين بيش از اندازه پيچيده است و بيشتر خريداران ترجيح مى دهند 
ــتفاده از سيستم كامپيوترى آن (كه در صورت تمايل راننده  از خير اس

قابل استفاده است) بگذرند.
اين خودرو بسيار مناسب مسافت هاى شهرى طراحى شده و مصرف 

سوخت آن نيز بسيار بهينه شده است.
قيمت پايه 60000 دالر A7 آئودى 

كمپانى آئودى سوئد، ماشيني توليد كرد كه با توجه به قيمت باالى 
آن، انتظار نمى رفت به فروش بااليى دست پيدا كند، اما اين امر اتفاق 

نيفتاد و فروش خيلى خوبى در بازار خودرو كرد.
طراحى بى نظير خودرو بسيار چشم نواز است و به گفته انجمن هاى 
ــد به اين  ــگ هيچ قطعه و لوازم جانبى وجود ندارد كه نياز باش تيونين
خودرو افزوده شود. شايد همين امر قيمت باالى خودرو را توجيه كند.

آئودى زمانى صحبت از توليد يك خودروى چهار در كوپه متفاوت 
ــين تفاوت هاى آن مشخص شد. هم اكنون  مى كرد و با توليد اين ماش
تنها مرسدس بنز سى ال اس توان رقابت با خودروى آئودى را از لحاظ 

كارايى و كيفيت طراحى و قطعات دارد.
بى ام و ايكس 3، قيمت پايه 41000 دالر 

ــل جديد بى ام و ايكس ترى بسيارى از انتظارات منتقدان اين  نس
ــين و كنترل  ــت و كيفيت اتاق داخلى ماش خودرو را برآورده كرده اس

ماشين بسيار بهتر از قبل شده است.
ــدل 2011 كمپانى آلمانى بى  ــم اكنون رقابت زيادى بين اين م ه

ام و با مدل لكسوس ژاپنى آر ايكس 350 در بازار خودرو وجود دارد.
 هوندا سى آر وى، قيمت پايه 20000 دالر 

كمپانى ژاپنى هوندا توانسته به يكى از ركوردهاى پرفروش ترين 
ــود. علت آن عالوه بر امكانات زياد خودرو  خودروهاى دنيا تبديل ش
ــت كه  ــرايط ويژه اى اس ــبتاً خوب خودروهاى هوندا، ش و قيمت نس

ــى بتواند با هر  ــده تا هر كس ــراى فروش خودرو در نظر گرفته ش ب
ــتفاده از ليزينگ صاحب يكى از اين خودروها  ــطح درآمدى با اس س

شود.
ــم مصرف ترين  ــته يكى از ك ــود اين كه توانس ــودرو با وج ــن خ اي
خودروهاى شاسى بلند بازار خودرو باشد، اما شتاب و قدرت آن نسبت 

به ساير شاسى بلندهاى بازار خودرو كاسته نشده است.
 مرسدس بنز ام كالس، 49000 دالر 

كمپانى بنز هميشه جايگاه خاصى در بين خريدارن و عالقه مندان 
ــوارى داشته است، اما اين باعث نشده تا اين كمپانى در  خودروهاي س

جهت افزايش كيفيت و كاهش قيمت حركت نكند.
ــت، اما كمپانى بنز با ارائه  ــيار سخت اس رقابت در بازار خودرو بس
ــى بلند مدل ام كالس خود در سال 2011 تحسين خريداران را  شاس
ــت كردن طوالنى مدت خودرو  ــت. قدرت باالى موتور و ضمان برانگيخ
ــين با  ــت كه ماش ــط كمپانى، خيال خريداران را راحت كرده اس توس

كيفيت و بادوامى خواهند خريد.
 رنجرور اووك، قيمت پايه 44000 دالر 

ــادى در توليد  ــابقه زي ــرور اووك س ــازى رنج ــى خودروس كمپان
ــت  ــت به ليس ــو وى دارد، اما با ارائه اووك، توانس ــاى اس ي خودروه
ــال 2011 بازگردد. ليستى كه سال ها بود از آن  بهترين هاى بازار در س

دور شده بود و به عنوان خودروسازى حاشيه اى كار مى كرد.
ــت  ــيار بهينه اى دارد و قادر اس ــودرو نيز مصرف بنزين بس اين خ
ــر) را تنها با يك بار پر كردن باك  ــافت هايى طوالنى (هزار كيلومت مس

ماشين بپيمايد.
منبع : تبيان

 كيوى و خواص مفيد آنبرترين خودروهاى سال 2011 جهان
ــوده و داراى طعم و مزه  ــق حاره ب ــى از ميوه هاى مناط ــام: كيوى يك همدان پي
فوق العاده اى مى باشد، اما اكثر مردم از اين ميوه خارق العاده بى بهره اند؛ زيرا اين ميوه 

فقط در چند كشور به عمل مى آيد.
ــام ديگرى آن را  ــور به ن ــور چين به عمل آمده و در آن كش ــوى در ابتدا در كش كي
مى شناخته اند، زمانى كه كشاورزان نيوزيلند شروع به كشت اين ميوه و در نهايت صادر 
كردن آن به ساير كشورها كردند اين ميوه به «كيوى» معروف شد. از اين ميوه به عنوان 
ميوه ملى چين نيز ياد مى كنند. گوشت ميوه كيوى سبز كمرنگ بوده و داراى دانه هاى 

سياه رنگ مى باشد و از عطر و طعم خاص و فوق العاده اى برخوردار است.
 كيوى: شاهكار خلقت 

ميوه كيوى سرشار از مواد مغذى معدنى و ويتامين هاست. اين ميوه شامل مقدار 
قابل توجهى ويتامين A، C و E است. ويتامين C يك آنتى اكسيدان حالل در آب 
است كه بدن را از ابتال به چاقى، بيمارى هاى قلبى و عروقى و سرطان حفظ مى كند.

ويتامين E نيز تأثير مشابهى با ويتامين C دارد، اما آنتى اكسيدان حالل در چربى 
ــت، ميوه كيوى به دليل داشتن اين دو ويتامين  بدن را در مقابل «راديكال هاى  اس

آزاد» حفظ مى كند.
ــل ديابت از طريق  ــراى درمان بيمارى هايى مث ــر غذايى موجود در كيوى ب فيب
ــت. مصرف كيوى همچنين از ابتال به سرطان روده  ــطح قند خون مفيد اس كنترل س
جلوگيرى مى كند و مقدار فيبر باالى آن مقدار سطح كلسترول خون را كاهش مى دهد. 
پزشكان همچنين به بيمارانى كه از بيمارى هاى قلبى رنج مى برند، توصيه مى كنند كه 

روزانه اين ميوه را مصرف كنند تا شانس سكته قلبى در آنان كاهش يابد.
 جلوگيرى از بيمارى هاى تنفسى 

از بروز آسم و ساير بيمارى هاى تنفسى جلوگيرى مى كند. تحقيقات انجام  شده 
در ايتاليا كه بر روى 18000 نفر از كودكان 6 تا 8 سال انجام شد، حاكى از آن است 
ــى مى باشد. در اين تحقيق  كه كيوى داراى اثرات درمانى بر روى بيمارى هاى تنفس
ثابت شد كودكانى كه در هفته 5 تا 7 واحد ميوه كيوى و مركبات مصرف مى كردند 
44 درصد كمتر از ساير كودكان (كه يك بار در هفته كيوى مصرف مى كردند) دچار 

خس خس سينه مى شدند.
سرفه هاى شبانه 27 درصد، تنگى نفس 32 درصد، آبريزش بينى 28 درصد، خس 
خس شديد 41 درصد و سرفه هاى مزمن تا 25 درصد كاهش يافته بود و همه اين موارد 

در اثر مصرف زياد مركبات و كيوى كه از ويتامين C بااليى برخوردارند، مى باشد. 
 خواص پوست و دانه كيوى 

ــت و  ــد، پوس ــت ميوه كيوى داراى فوايد زيادى مى باش ــالوه بر اين كه گوش ع
دانه هاى آن نيز فوايد چشمگير تغذيه اى دارند. روغن دانه كيوى حاوى مقادير زيادى 
ــيد چرب امگا3 است. اين اسيدهاى چرب  ــيد مى باشد كه يك اس آلفالينولنيك اس
نمى توانند در بدن ساخته شوند، لذا بايد از طريق رژيم غذايى وارد بدن شوند. تحقيقات 
حاكى از آن است كه اسيدآلفالينولنيك مى تواند در كاهش ابتال به بيمارى هاى قلبى- 
عروقى مؤثر باشد. پوست ميوه كيوى قابل خوردن مى باشد و حاوى فيبر قابل مالحظه اى 
است. از آنجايى كه مقادير زيادى از ويتامين در زير پوست ميوه ها از جمله كيوى وجود 
دارد، لذا خوردن كيوى با پوست در مقايسه با زمانى كه پوست آن را مى گيريم ميزان 

ويتامين C وارد شده به بدن را افزايش مى دهد.
 سالمت دستگاه گوارش 

ــالمت دستگاه گوارش كمك  ــد و مى تواند به س كيوى منبع غنى از فيبر مى باش
ــت، در نتيجه از سرطان روده  ــمى از روده مؤثر اس كرده و همچنين در دفع مواد س
جلوگيرى مى كند. فيبر موجود در كيوى همچنين از بروز يبوست جلوگيرى مى كند 

و در پيشگيرى از ساير مشكالت معده و روده مؤثر است.
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سواالت افقى:

ــالم - وسيله تنيس  1- شهيد صدر اس
ــواهد  ــا 2- عالمت زير حرف - ش - دم
ــاهزادگان  - اقليم و مملكت 3- مربي ش
- سياست - الفت 4- عامل بيماري زا - 
اولين پزشكي كه موفق به پيوند قلب شد 
5- بازنده شطرنج - تنظيم موتور - قرن 
ــرف - بهشت  6- طايفه غرب ايران - ش
ــتان  ــارم 7- مركز اس ــداد - نت چه ش
ــكيبا و  ــي 8- ش ــارس - حجم هندس ف
بردبار - حرف فاصله - هواپيماي سريع 
ــدن 9- هياهوي جنگ -  - سرگشته ش
زمين بلند 10- پايتخت ايتاليا - محلي 
در مكه - پيامبران - با 11- خداي بابلي 
- مورد نياز محتكر - پول خرد هند 12- 
پايتخت مجارستان - سمن 13- عيب و 
ننگ - آش عدس - اطراف چيزي 14- از 
ــاده و سهل  انواع خط - رادار پرنده - س

15- مدح - سالك - عرصه بكس
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سؤاالت عمودي:

ــبگرد و گزمه 2- پابرجا و  ــوف معروف دوره صفويه - ش 1- مقياس اندازه گيري - نام فيلس
محكم - باالي خانه - از شهرهاي كرمان 3- انتقال بيماري - پرنمك - جد مادري حضرت 
سليمان 4- ليدر - قوي - از شهرهاي تهران 5- كوچه سر پوشيده - نگهبان خرمن 6- اثر 
پا - از جزاير مهم اندونزي - نام قديم شهر فسا در استان فارس 7- كوه اروپا - طفل تازه به 
دنيا آمده - امتياز در زبان بيگانه 8- از فرآورده هاي گوشتي - بيدار شدن 9- از انواع كيكهاي 
خوردني كودكان - بيگانگان - جريب 10- واحد پول ايتاليا - گردنكشي كردن - آب آذري 
11- برگزاري موسيقي زنده - براي اينكه 12- بي پرده - از اثرهاي معروف محمد محمدعلي 
- كمر بند مسيحي 13- ايما - طايفه - رئيس دربار 14- روش و طريقه - مرتجع فلزي - غير 

ايراني 15- بيم - آذوغه سفر - از تقسيمات ارتشي
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پيام 
 The Message Of                 مادستان    تاريخ ،  تمدن و فرهنگ 

 Madestan's 
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گزارش
عكسعكس روز

پيام مردمپيام مردم
mardomi@hamedanpayam.com

پستي: 65155-666 صندوق 

همشهريان عزي
را در هر زمين
روزنا

احترام هم حك

در حاشيه انتقاد از كتاب 
درسى مقطع ابتدايى

ــى و الكترونيك كيوسك ــت اجتماع ــام: معاون همدان پي
ــات ناجا  ــادل اطالع ــد و تب ــاى تولي ــس فض پلي
ــا توجه به  ــه اى اعالم كرد كه ب ــا) در اطالعي (فت
ــهروندان، ناشى از  نگرانى هاى پيش آمده براى ش
ــخصى و ديگر  ــاب هاى ش ــرقت اطالعات، حس س
ــاماندهى نشدن دفا تر خدمات  اطالعات آنان و س
اينترنتى، پليس فضاى توليد تبادل اطالعات ناجا 
ــتفاده كنندگان  با هدف تأمين امنيت كاربران و اس
ــرويس هاى دفاتر اينترنتى الزم است اقداماتى  از س

صورت گيرد.
ــاى ناجا در اين  ــى پليس فت ــت اجتماع   معاون
ــتورالعمل  درمورد افزايش ضريب  اطالعيه ، 20 دس
ــادر و اعالم كرد  ــران را ص ــات كارب ــت اطالع امني
ــت (كافى نت ها)  ــر خدمات اينترن كه مديران دفا ت
ــد حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاريخ ابالغ  موظفن
ــده،  ــه اجراى مفاد اعالم ش ــبت ب اين اطالعيه نس
ــات الزم انتظامى و معرفى  اقدام كنند وگرنه اقدام

متخلفان به مراجع قضايى صورت خواهد گرفت. 
ــى كه مجوز ارائه  خدمات  تمامي مراكز و صنوف
ــرا ها)  ــل دفاتر فنى، بازى س ــى ندارند (مث دسترس
ــتند و در صورت  مجاز به ارائه خدمات اينترنت نيس
ــاهده اين گونه از مراكز و اصناف كه به صورت  مش
ــى اقدام  ــبت به ارائه خدمات دسترس غيرمجاز نس
ــد، برخورد انتظامى و قضايى با آنان صورت  مى كنن

خواهد گرفت. 
ــات اينترنت  ــاك، دفا تر خدم ــزارش تابن ــه گ ب
ــه  ــا آيين نام ــق ب ــل را منطب ــكات ذي ــد ن موظفن
ــت)، ابالغيه ها و  ــت (كافى ن ــر خدمات اينترن دفا ت
ــه، داده ورزى و  ــنامه هاى اتحاديه صنف رايان بخش

ماشين هاى ادارى رعايت كنند: 
ــات اينترنت (كافى نت) موظفند  1- دفا تر خدم
ــب و در معرض  مدرك مجوز خود را در محل مناس
ديد مشتريان قرار دهند، همچنين محل اين دفا تر 
ــوده و تمامي  ــارت عمومى ب ــرض ديد و نظ در مع

ضوابط اماكن عمومى را رعايت كنند. 
ــات اينترنت (كافى نت) موظفند  2- دفا تر خدم
ــاً از طريق  ــود را الزام ــاز خ ــد مورد ني ــاى بان پهن
ــدگان خدمات  ــركت هاى داراى پروانه ارائه كنن ش
اينترنتى (ISP) تأمين كنند. بنابراين، تأمين پهناى 
ــاز از طريق ماهواره  ــد از ارائه دهندگان غيرمج بان
مطابق قانون ممنوعيت استفاده از تجهيزات دريافت 

از ماهواره، اكيداً ممنوع است. 
ــوز فعاليت  ــر و دارندگان مج ــران دفا ت 3- مدي
ــرايط  ــه رعايت مفاد ش ــر ملزم ب ــه از دفا ت اين گون
ــه آيين نامه  دفا تر خدمات  عمومى، موضوع ماده س

اينترنت هستند. 
4- مديران دفا تر خدمات اينترنت موظفند مدارك 
الزم در مورد تأمين پهناى باند و رعايت شرايط عمومى 

را در اختيار بازرسان پليس فتا قرار دهند. 

ــه هرگونه خدمات غيرحضورى از طريق  5- ارائ
دفا تر خدمات اينترنت، ممنوع است. 

ــر از ارائه  خدمات  ــه هرگونه خدمات، غي 6- ارائ
ــورى (مثل فروش نرم افزار،  اينترنت به صورت حض
تايپ، پرينت و راه اندازى سيستم هاى بازى رايانه اى 

) ممنوع است. 
ــات اينترنت  ــر خدم ــوز دفا ت ــان مج 7- صاحب
ــئوليت اجرايى از افرادى  موظفند براى تصدى مس
ــرايط متعهد و مجرب،  ــتفاده كنند كه حائز ش اس
حسن شهرت، نداشتن سوء سابقه كيفرى و قضايى 

و متأهل با حداقل 25 سال سن باشند. 
8- دفا تر خدمات اينترنت موظفند كه اطالعات 
هويتى كاربران را با دريافت مدارك شناسايى معتبر 
ــى) ثبت كنند و از ارائه  خدمات  (ترجيحاً كارت مل
ــايى ارائه  ــى كه مدارك شناس ــه مراجعه كنندگان ب

نمى كنند، خوددارى كنند. 
ــات هويتى كه بايد مورد ثبت دقيق  9- اطالع
ــام خانوادگى، نام  ــد عبارتند از نام و ن ــرار گيرن ق

ــماره تلفن تماس  ــتى و ش پدر، كد ملى، كدپس
ــت موظفند عالوه بر  10- دفا تر خدمات اينترن
ــاير اطالعات كاربرى  ــات هويتى كاربران، س اطالع
ــتفاده، IP اختصاص يافته،  ــامل روز و ساعت اس ش
فايل الگ  وب سايت ها و صفحات رويت شده را ثبت 

و حداقل تا شش ماه نگهدارى كنند. 
11- صورت حساب چاپى زمان و هزينه استفاده 

بايد به كاربران تحويل داده شود. 
ــتن هر گونه  ــار گذاش ــتفاده و در اختي 12- اس
ــده، مثل  ــايت هاى فيلتر ش ــى به س ــزار دسترس اب
ــر روى رايانه يا  ــكن هاى قابل نصب ب انواع فيلترش
ــايت هاى فيلترشكن و خدمات گيرندگان  معرفى س
ــتم هاى  ــتفاده از هرگونهVPN بر روى سيس يا اس

رايانه اى دفا تر خدمات اينترنت، ممنوع است. 
ــى، موظفند  13- مديران دفا تر خدمات دسترس
ــات كاربر قبلى  ــرايطى را فراهم كنند كه اطالع ش
ــده، فعاليت ها،  ــايت ها، صفحات ديده ش (شامل س
IDها و آدرس هاى ايميل) به محض قطع استفاده 

ــه و براى كاربران بعدى كه از آن  كاربر، از بين رفت
رايانه استفاده مى كنند، قابل بازيابى نباشد. 

ــتفاده شده در مراكز خدمات  14- رايانه هاى اس
ــت كاربر  ــد الزاماً در حال ــت) باي ــت (كافى ن اينترن
ــار كاربران قرار گرفته و درگاه هاى  محدود در اختي
 ،USB ــامل درگاه هاى ورودى سيستم رايانه اى ش
ــاير درگاه هايى كه امكان اتصال  كارت خوان ها و س
ــا وجود دارد، به صورت  حافظه هاى جانبى به آن ه

نرم افزارى مسدود شود. 
ــتفاده يا ارسال  15- در صورت نياز كاربر به اس
ــل رايانه اى بايد انتقال از طريق متصدى اجرايى  فاي
دفتر خدمات اينترنت و از طريق شبكه داخلى دفتر 
بر روى سيستم رايانه اى كاربر و پس از اطمينان از 
سالمت و  آلودگى نبودن فايل رايانه اى به بدافزار ها، 

تروجان ها و ويروس ها صورت بگيرد. 
ــات اينترنت موظفند  ــران دفا تر خدم 16- مدي
ــبت به  ــاعت كارى كافى نت نس هر روز در پايان س
ــتم هاى رايانه هاى براى نصب نكردن  وارسى سيس
ــى به  ــاى KEY LOGGER، آلودگ ــرم افزاره ن
ــا و امحاى اطالعات باقى مانده  ويروس ها، بدافزار ه

كاربران اقدام كنند. 
ــته داخلى با قابليت  17- نصب دوربين مدار بس
ضبط تمام وقت، نگهدارى تصاوير و امكان بازبينى تا 

6 ماه الزامى است. 
ــت بايد  ــات اينترن ــر خدم ــران دفا ت 18- مدي
ــال پيام بر روى  ــبت به برقرارى امكان فنى ارس نس
ــورد اعالم زمان  ــه اى دفتر در م ــتم هاى رايان سيس

استفاده و هشدارهاى كاربرى اقدام كنند. 
19- مديران دفا تر خدمات اينترنت موظفند به 
ــبت به نصب و نمايش مفاد قانون  نحو مقتضى نس
جرايم رايانه اى و فهرست مصاديق محتواى مجرمانه 

در ديد كاربران اقدام كنند. 
20- مديران و متصديان اجرايى دفا تر موظفند 
ــتفاده  بيش از يك نفر از هر دستگاه رايانه اى  از اس
ــنا  متصل به اينترنت جز در مواردى كه كاربر ناآش
ــتفاده از خدمات عمومى را داشته باشد و  قصد اس
ــود براى كمك و  ــنايان خ از يكى از نزديكان و آش
تسهيل امور خود استفاده مى كند، جلوگيرى كنند.

اعمال محدوديت هاى جديد در كافى نت ها

اعضاى شوراهاى حل اختالف 
بيمه مى شوند 

ــراى طرح بيمه اعضاى  ــترى از اج  همدان پيام: وزير دادگس
ــوراهاى حل  ــوراهاى حل اختالف خبر داد و گفت: اعضاى ش ش
اختالف داراى مدارك ليسانس و فوق ليسانس هستند و براساس 

قانون حقوقى بيمه به آن ها تعلق نمى گيرد.
 مرتضى بختيارى افزود: با توجه به اين كه بعضى از شوراهاى 
ــه در اين مقام  ــت ك ــال اس حل اختالف هم اكنون حدود 10 س
خدمات رسانى مى كنند، طرحى را در كميسيون اجتماعى مجلس 

ــوراهاى حل  مطرح كرديم كه در صورت تصويب همه اعضاى ش
ــارى كار مى كنند، از مزاياى  ــور كه به صورت افتخ اختالف كش

بيمه برخوردار شوند. 
ــيدگى به پرونده ها  ــدن رس وى به مزاياى الكترونيكى ش
ــيدگى به  ــدن رس ــرد: با الكترونيكى ش ــاره و تصريح ك اش
ــان انجام  ــن زم ــى در كوتاهتري ــد دادرس ــا، فرآين پرونده ه

مى شود. 
ــه بودجه  ــرد: در برنام ــترى همچنين اعالم ك ــر دادگس وزي
ــال هاى 90 و91 براى رفع استيجارى بودن فضاي قضايى در  س

استان ها بودجه پيش بينى شده است. 

ازدواج موقت در دفترخانه ها با اجازه 
همسر اول ثبت مى شود

 همدان پيام: مجلس مصوب كرد كه ازدواج موقت هم در دفترخانه ها ثبت شود، 
اما اين ثبت نياز به يك پيش شرط دارد؛ رضايت همسر يا حكم قضايى.

ــرط طى كردن تمامى  ــناد تهران ازدواج موقت به ش به گفته مديركل ثبت اس
مراحل قانونى در دفترخانه ها ثبت مى شود.

به گزارش خبرآنالين، پيش از اين موسى غضنفرآبادى عضو كميسيون قضايى 
مجلس كه از مخالفان ثبت ازدواج موقت بود، گفت: ثبت ازدواج موقت تبعاتى دارد 
و جامعه آماده پذيرش اين موضوع نيست. متأسفانه در هيچ كجاى اليحه حمايت 

ــه زوج و زوجين  ــى، روانى و اقتصادى در رابط ــيب هاى اجتماع ــواده به آس از خان
ــواده نيز در اين  ــت، همانطور كه بر حفظ بنيان و تحكيم خان ــده اس پرداخته نش
ــده است. از طرفى براساس اصل 4 قانون اساسى تمامى قوانين  اليحه پرداخته نش
ــاس موازين اسالمى باشد، اما الزامى شدن ثبت ازدواج  ــور بايد براس و مقررات كش

موقت در هر شرايطى مخالف اين اصل قانون اساسى است.
 پيش از اين محمد ناظمى اردكانى، رئيس سازمان ثبت احوال كشور گفته بود: 
ــازمان ثبت احوال ارائه مى شود  ــوى س آمارهاى مربوط به ازدواج و طالق كه از س
ــت. براساس قانون، سازمان  ــازمان ثبت اسناد اس كامل تر و دقيق تر از آمارهاى س
ــت و اين وظيفه را  ــئول ارائه آمار و اطالعات تحوالت جمعيتى اس ثبت احوال مس

بر عهده دارد.

همدان پيام: يك وكيل دادگستري معتقد است، 
ــتي هاي اليحه پيشگيري از وقوع جرم  يكي از كاس
ــگيري از وقوع  ــت كه در شوراي عالي پيش اين اس
جرم از نهاد مهم و مؤثري مانند «كانون هاي وكالي 
ــتگذاري و اجراي  ــت سياس ــتري» در جه دادگس

اهداف اليحه استفاده نشده است. 
ــه  ــل اليح ــاعتچي يزدي، در تحلي ــين س حس
پيشگيري از وقوع جرم گفت: اين اليحه در اجراي 
بند 5 اصل 156 قانون اساسي تنظيم شده است كه 
ــوراي نگهبان  موادي از اين اليحه، محل اختالف ش
ــت و در حال حاضر  ــوراي اسالمي اس و مجلس ش
اين اليحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال 

شده است. 
ــه داد: مهم ترين علت اصلي  ــن حقوقدان ادام اي
ــگيري از وقوع جرم،  ــر در تصويب اليحه پيش تاخي
ــوراي اسالمي و  ــت كه بين مجلس ش اختالفي اس
ــي از مواد اين اليحه  ــوراي نگهبان در مورد برخ ش

وجود دارد. 
وي خاطرنشان كرد: در ماده 2 اليحه پيشگيري 
ــوع جرم، اهداف آن كه تهيه، تنظيم، پيگيري  از وق
سياست هاي جامع و هماهنگ در زمينه پيشگيري 
ــراي آن، حمايت از  ــر اج ــرم، نظارت ب ــوع ج از وق
ــاركت هاي مردم، نهادها و انجمن هاي مردمي  مش

است، بيان شده است. 
ــاعتچي يزدي با بيان اين كه با سياستگذاري  س
صحيح و همه جانبه، زمينه تحقق اهداف قانون گذار 
ــگيري از وقوع جرم فراهم مي شود،  در اليحه پيش
اظهار داشت: البته اين اليحه كاستي هايي دارد كه 
از جمله آن اين است كه در شوراي عالي پيشگيري 
از وقوع جرم از نهاد مهم و مؤثري مانند كانون هاي 
و  ــتگذاري  سياس ــت  جه در  ــتري  دادگس وكالي 
ــده است. كانون  ــتفاده نش اجراي اهداف اليحه اس
ــيدن به اهداف اين اليحه  ــت در رس وكال مي توانس

ثمربخش باشد. 
ــتري با اشاره به بند يك ماده  اين وكيل دادگس
ــرم، افزود: بند يك  ــگيري از وقوع ج 3 اليحه پيش
ــت ها و  ماده 3 اين اليحه به تعيين راهبردها، سياس
برنامه هاي ملي پيشگيري از وقوع جرم در چارچوب 

ــردازد كه  ــت هاي كلي نظام مي پ ــن و سياس قواني
ــگيري از وقوع جرم مي تواند اين  شوراي عالي پيش
ــت ها را اعمال كند. براساس تبصره يك اين  سياس
ــوزه وظايف قوه قضاييه  ــورا در ح ماده، مصوبات ش
ــي نهادها و  ــس از ابالغ براي تمام ــوه مجريه پ و ق
ــازمان ها در حدود وظايف قانوني شان، الزم االجرا  س

است. 
ــاعتچي يزدي در پاسخ به  ــنا، س به گزارش ايس
ــه به تنهايي  ــه آيا قوه قضايي ــوالي درباره اين ك س
ــگيري از وقوع جرم بپردازد؟  مي تواند به اصل پيش
ــي كردن اين  ــت كه اجراي ــت اس اظهار كرد: درس
ــي بر عهده  اليحه را بند 5 اصل 156 قانون اساس

ــته است، ولي بايد گفت كه اگر  قوه قضاييه گذاش
ــر عهده دارد  ــه وظيفه اصلي را ب ــه قوه قضايي چ
ــيدن به اهداف  ــه تنهايي نمي تواند در رس ولي ب
ــگيري  ــد؛ زيرا عوامل متعددي در پيش موفق باش
ــل مؤثر را  ــد، از جمله عوام ــوع جرم مؤثرن از وق
ــي و  ــل اجتماعي، فرهنگي، سياس مي توان عوام

اقتصادي نام برد.
ــه عوامل اجتماعي،  ــوان مثال در زمين  به عن
ــي اعم از مدارس  از خانواده تا محيط هاي آموزش
ــراي اهداف اليحه و  ــگاه ها مي توانند در اج و دانش
پيشگيري از وقوع جرم و با فرهنگ سازي كه صورت 

مي گيرد، مؤثر باشند. 

ــازي در تدوين  كيفرس وي تصريح كرد: اصوالً 
ــگيري  ــيدن به اهداف اليحه مبني بر پيش و رس
ــوع جرم به عنوان تنها راهكار در اين زمينه  از وق
ــت؛ بلكه بايد به لحاظ فرهنگي، اجتماعي و  نيس
ــادي نيز اقدامات اصالحي در جامعه صورت  اقتص
ــي در اين زمينه  ــرد. از جمله كارهاي فرهنگ گي
ــت. به  ــنا كردن مردم با مقررات اس به نحوي آش
ــود، بايدها و  ــردم بايد از حقوق خ ــارت ديگر م عب
نبايدها آگاهي يابند و بدانند چه اعمالي جرم است 

و مجازات آن چيست؟ 
ــازمان  ــدن س ــاعتچي يزدي درباره ادغام ش س
پيشگيري از وقوع جرم با ستاد مبارزه با قاچاق كاال 
ــت:  ــتاد مبارزه با مواد مخدر، اظهار داش و ارز و س
ــازمان كه مأموريت ها و اهداف  ــدن دو س ادغام ش
متفاوتي دارند، به نظر نمي رسد موفقيت آميز باشد 
ــازمان ها، هر دو اجرايي بوده و  و به ويژه كه  اين س
ــت هاي كالن نظام در  مأموريت آن ها اجراي سياس

جهت اهداف تشكيل آن هاست. 
ــتاد اجرايي  در واقع بايد گفت كه ادغام دو س
ــتگذاري  ــزايي در جهت سياس نمي تواند تأثير بس
ــگيري از جرم داشته  ــت هاي پيش و تبيين سياس

باشد. 
ــوالي درباره اين  ــخ به س ــن حقوقدان در پاس اي
ــگيري از وقوع  ــه اهرم هاي اصلي در موضوع پيش ك
جرم كه مي تواند در تحقق اين امر مؤثر واقع شوند، 
چيست؟ گفت: صداوسيما و نهادهاي آموزشي اعم 
ــوزش عالي نقش مؤثري  ــوزش و پرورش و آم از آم
ــيدن به اهداف اين  ــي دادن به مردم و رس در آگاه

اليحه دارد. 
ــرد: در زمينه  ــاعتچي يزدي درپايان تأكيد ك س
كيفرسازي بايد بين مجازات و جرمي كه واقع شده 
ــب وجود داشته باشد و دستگاه قضايي بايد با  تناس
ــترها و راهكارهاي الزم قانوني به گونه اي  ايجاد بس
عمل كند كه از اطاله دادرسي جلوگيري كرده و اگر 
ــرعت به  جرمي در جامعه به وقوع مي پيوندد، به س
ــيدگي و مجازات متناسب با آن اعمال شود.  آن رس
اين خود مي تواند يكي از عوامل پيشگيري از وقوع 

جرم در جامعه باشد.

اليحه پيشگيري از وقوع جرم، بايدها و نبايدها 

قوه قضائيه به تنهايى نمى تواند از جرم 
پيشگيرى كند

 همشهري همدان؛ توليد لبنيات استان در مسير بحران 
در همشهري 13 دي ماه آمده است: «توليد كارخانه هاي لبنيات استان روز به روز 

به دليل كمبود نقدينگي درحال كاهش است.»
ــتوريزه استان  ــركت تعاوني توليدكنندگان فرآورده هاي لبني پاس مديرعامل ش
ــر داده و مي گويد:  ــتان خب ــي دولت به كارخانه هاي اس ــارد تومان ــي 2 ميلي از بده
ــتان توانايي خوبي دارند، براي استفاده از اين توانايي ها بايد از اين  «كارخانه هاي اس

كارخانه ها حمايت كرد.»
ــتان عنوان مي كند:«روزانه حجم  ــير خام از اس ــادي درباره خروج ش محمود رش

سنگيني از شير خام استان به مقصد استان هاي تهران و اصفهان خارج مي شود.»
ــئوالن خواسته است تا براي حفظ كارخانه هاي  اين فعال بخش خصوصي از مس

استان و اشتغال از خروج شير جلوگيري كنند.
  كاهش چاپ كتاب در استان 

ــهري همدان از كاهش چاپ كتاب در استان خبر داده است.  مطلب ديگر همش
ــالمي همدان مي گويد: «سال  ــناس چاپ و نشر اداره كل فرهنگ و ارشاد اس كارش
گذشته 239 عنوان كتاب در استان منتشر شد، در حالي كه امسال اين تعداد به 75 

كتاب كاهش يافته است.»
ــر فعال در استان همدان به فعاليت  به گفته گل محمدي در حال حاضر 40 ناش

چاپ و نشر كتاب مي پردازند.
  هگمتانه؛ احتمال حضور يك مدير همداني در سمت رياست 

سازمان استاندارد
در ستون خط آزاد روزنامه هگمتانه مورخه 13 دي ماه آمده است: «بعد از اعتراض 
نمايندگان به رئيس جمهور مبني بر انتصاب دكتر خورشيدي (داماد رئيس جمهور) به 
سمت رياست سازمان استاندارد كشور و كناره گيري وي از اين سمت احتمال حضور 
يك مدير همداني در اين سمت وجود دارد، قبًال هم وي از گزينه هاي تصدي رياست 

اين سازمان بوده است».

 مسئوالن استان از هنرمندان بسيجي حمايت نمي كنند 
ــازمان بسيج هنرمندان از عدم حمايت  در خبر ديگر روزنامه هگمتانه، رئيس س
مسئوالن استان از هنرمندان بسيجي گاليه كرده و گفته است: «اميدواريم مسئوالن 

استان، حمايت هاي خود از جامعه هنري را در عمل نشان دهند.»
ــيج با موضوع  قاب بيداري  ــنواره استاني عكس بس بهروز خانلر از برگزاري جش
خبر داده و مي افزايد: تاكنون يك هزار و 230 اثر عكاسي از 112 هنرمند عكاس به 

دبيرخانه ارسال شده است.

چرا روز واريز حساب يارانه ها 
متغير شده است، يك روز مي گويند 

اول هر ماه و يك روز مي گويند... 
به حساب شما پول واريز مي شود 

اگر تصميم گيري براي چنين اقدامي 
اينقدر سخت است اي كاش قبل از 
اجراي اين قانون به فكر آن بوديد 

كه برنامه ريزي درستي براي 
توقعات مردم داشته باشيد.

محمد شهبازي 

در خبرها مي شنويم كه مي گويند 
در استان ما اتحاد و انسجام برقرار 

است، اما وقتي اخبار اين استان 
را پيگيري مي كنيم به صداقت 

مسئوالن شك مي كنيم اتفاقاتي 
كه اخيراً رخ داد نشان مي دهد كه 

هنوز در استان اتحاد وجود ندارد 
مسئوالن براي جانمايي ميدان ميوه 

و تره بار كه بايد خيلي زودتر از 
اين انجام مي شد با هم اختالف 

نظر دارند اي كاش قبل از طرح اين 
موضوع ابتدا مكان يابي صورت 

مي گرفت تا مردم شاهد اختالف نظر 
بين مسئوالن خود نباشند.

مرضيه رضايي آرام 

با وجود اينكه براي خطوط 
اتوبوسراني ساعت كاري تعريف 

شده است اما در ساعت 19 
الي20 شب كه مي شود رانندگان 

اتوبوس هاي خط حصار يا اسالمشهر 
كار خود را تعطيل مي كنند و ما 

مسافران مجبور مي شويم از تاكسي 
كه براي ما هزينه بااليي دارد، استفاده 

كنيم اگر رفت و آمدمان به شهر زياد 
نبود تقبل اين هزينه مسأله اي نبود 

اما به دليل كسب و كار و رفت و 
آمد روزانه به شهر پرداخت هزينه 

تاكسي براي ما كارگران سنگين 
است. خواهشمنديم مسئوالن به اين 

موضوع رسيدگي كنند.
تماس تلفني

ترمينال روستايي در شأن مردم 
روستا نيست 

حال كه ترمينال بزرگ همدان با 
آن همه امكانات به روز ساخته 

شد تا مسافران  بتوانند به راحتي 

رشد كمى پرونده هاى قضايى
نگران كننده است

مديركل اجتماعى و فرهنگى معاونت پيشگيرى از وقوع جرم قوه قضاييه با اشاره 
به افزايش قابل تأمل پرونده هاى قضايى گفت: رشد كمى اين پرونده ها نگران كننده 

است.
اسدا... جامى افزود: حقيقتاً حوزه آسيب هاى اجتماعى، سازمانى و بخشى نيست. 
ــيب هاى اجتماعى و جرايم توجه  در واقع بايد ما با نگاهى نو و متفاوت به مقوله آس
ــداد پرونده هاى قضايى 8 ميليون بود،  ــال 1386 تع كنيم. وى با بيان اين كه در س
تصريح كرد: اين رقم  امسال به 16 ميليون پرونده مى رسد و در حقيقت ظرف كمتر 

از سه سال رشد 100 درصدى پرونده، مى تواند بسيار مايه نگرانى باشد. 
اين تنها يك عدد نيست كه 8 ميليون به 16 ميليون تبديل شود؛ بلكه اين عدد از 
منظر جامعه  شناختى شايد اهميتش به مراتب بيشتر باشد تا اينكه از پايه دغدغه هاى 

قضايى بخواهيم آن را ديده و بازخوانى كنيم.
جامى گفت: در حقيقت ما در اين پرونده هاى پركثرت و پرعدد شاهد مصاديقى 
ــرمايه هاى اجتماعى و زخمى شدن بسيارى از  ــتيم كه حكايت از فرسودگى س هس

مباحثى دارد كه براى ما ارزشمند بودند.
ــگيرى از وقوع جرم قوه قضائيه عنوان  مديركل اجتماعى و فرهنگى معاونت پيش
ــيم كه موضوعش دعواى يك  ــت پرونده اى داشته باش كرد: به طور مثال ممكن اس
ــر زمين ارزش زيادى  ــد و چون 120 مت ــر 120 متر زمين باش خواهر و برادر بر س
ندارد و مسأله اى پيچيده نيست، قاضى پرونده رسيدگى كرده و حكم صادر مى كند، 
ــناختى و با يك حساسيت ارزشى اين پرونده ها خيلى انسان را  ولى از ديد جامعه ش

اذيت مى كند. 
ــدار است و در واقع اين وارونگى ارزشى رنگ قضايى  چنين پرونده هايى يك هش
نداشته و كامًال برچسب اجتماعى دارد كه بايد به آن جدى نگريسته و توجه كنيم.

به گزارش فارس، جامى تصريح كرد: در خيلى از كشورها پرونده هايى وجود دارد كه 
ممكن است مشغله قضايى تلقى نشود، ولى در كشور ما زخمى عميق بر پيكر ارزش هاست 

و به همين دليل بايد با حساسيت بيشترى اين قضيه را مورد برسي قرار دهيم. 

وصيت نامه هاى شهدا به زبان هاى مختلف 
ترجمه مى شود 

همدان پيام: قائم مقام بنياد شهيد و امور ايثارگران گفت: شمارى از وصيت نامه هاى 
ــهدا براى استفاده و مطالعه ايرانيان خارج از كشور و عالقه مندان ترجمه  برگزيده ش

مى شود.
محسن انصارى با بيان اين كه اين وصيت نامه ها به چند زبان بين المللى از جمله 
انگليسى ترجمه خواهد شد، افزود: هم اكنون وصيت نامه ترجمه شده شمارى از شهدا 
ــهدا و ترور » قرار گرفته است. به گزارش ايرنا، وى گفت:  ــايت « وصيت نامه ش در س
بخش ديگرى از وصيت نامه ترجمه شده شهدا نيز در پايگاه اينترنتى« نويد شاهد» 

كه بيشتر خبر و اطالعات بنياد شهيد را منتشر مى كنند، قابل رويت است. 
انصارى افزود: وصيت نامه هاى شهدا پس از تفكيك به تدريج براى عالقه مندان در 

خارج از كشور ترجمه خواهد شد. 
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كايتى است!!!

چشم انداز

نگاه از ساير استان ها به همدان و 
بالعكس مسافرت كنند، بهتر است 
حداقل براي رعايت عدالت هم كه 

شده به فكر ترمينال شهرستان و 
روستايي باشيد، چرا كه ما مسافران 
شهرستاني و روستايي بايد گرما و 
سرما را به جان بخريم و مجبوريم 

با تمام شرايط بسازيم حتي يك 
استراحت گاه و سالن انتظار هم در 

اين ترمينال وجود ندارد. فضاي 
ترمينال آنقدر باز است كه اگر 

حادثه اي چون سيل رخ دهد نبايد 
شك كرد. سال هاست عوارض هايي 

از ميني بوس ها و اتوبوس ها گرفته 
مي شود كه معلوم نيست در چه 

راهي هزينه مي شود مگر نه اينكه 
اينها بايد جمع شده و براي همان 

محل هزينه شود!
مسافر رزني

از كانديداهايي كه تعيين صالحيت 
مي شوند مي خواهيم به جاي تبليغ 
خود، ما را با برنامه هايشان براي 

شهرستان آشنا سازند مردم آنقدر 
آگاه شده اند كه از سخنراني هر فرد 

بدانند نيت وي چيست.
بهتر است كانديداها برنامه هاي 

خود را در رسانه ها منعكس كنند 
تا رسانه ها آن را مكتوب كرده تا 

پس از انتخابات از روي اين اسناد 
اين برنامه ها را از نماينده خود 
بخواهيم. در دنياي مدرن امروز 
دادن وعده شفاهي بايد منسوخ 
شود با اين كار هيچ كانديدايي 

نمي تواند وعده نشدني بدهد.
رستمي- كبودراهنگ

براي توقف هر اتوبوس خط 
واحد براي پر شدن صندلي ها از 
چقدر وقت لحاظ شده  مسافران 

حداقل  فرهنگيان  خط  اتوبوس  كه 
مي ايستد  مسافر  منتظر  ساعت  نيم 

و راننده در اين فرصت به گپ 
و گفت وگو با دوستان و گاهاً 

خريد نان شب و ساير مايحتاج 
مي پردازد؟ آيا وقت مردم براي 

آنان ارزش ندارد، مگر ما مسافران 
كار و زندگي نداريم.

شكورى

منطقه حفاظت شده گلپرآباد مالير
ــعتى حدود 8326 هكتار، در  ــده گلپرآباد با وس همدان پيام: منطقه حفاظت ش
ــرقى شهرستان مالير واقع شده كه شامل تپه  فاصله حدود 40 كيلومترى جنوب ش
ــمت هاى صخره اى و مناطق دشتى است و در مجموع داراى سيمايى  ماهورها و قس

كوهستانى است.
در اين منطقه تعداد شش چشمه شناسايى شده كه در تأمين آب براي وحوش 

بسيار مهم و حياتى هستند.
اين منطقه به رغم كم بودن ميزان نزوالت جوى و محدوديت منابع آبى و استقرار 
در اكوسيستم سرد و خشك، داراي پوشش گياهى بسيار غنى است و رشد و تكثير 

حيات وحش آن در خور توجه مي باشد.
  منطقه حفاظت شده گلپرآباد در ابتدا منطقه شكار ممنوع 

معرفى شد
ــكار ممنوع  ــال 1385 به عنوان منطقه ش ــده گلپرآباد در س منطقه حفاظت ش
ــال 1386 به عنوان  ــتن شرايط مساعد زيستى در س ــپس به دليل داش معرفى و س

منطقه حفاظت شده ارتقا يافت.
تيپ پوشش گياهى غالب در مناطق دشتى مرتعى، در تپه ماهورها بوته اى و در 

ارتفاعات درختچه  اي است.
ــادام كوهى، زالزالك،  ــنجد، ب ــاى گياهى اين منطقه مى توان ورك، س از گونه ه
ــكر تيغال، جو وحشى، جگن، جاروكوهى، آويشن،  ــى، كنگر، گون، ش آلبالوي وحش
ــده قوچ و  ــتگاه گونه حمايت ش ــاى كوهى و بومادران را نام برد. اين منطقه زيس چ
ميش است و از ديگر حيوانات منطقه مى توان به گرگ، كفتار، شغال، تشى، رودك، 
روباه، كبك، تيهو، انواع گنجشك سانان، كمر كولى، سار، پرى شاهرخ، عقاب طاليى 

و دليجه اشاره كرد.

تورهاي گردشگري ورودي به كشور 
انگشت شمار شده اند

 همدان پيام: رئيس هيأت مديره  جامعه  تورگردانان ايران درباره  ميزان سفرها در 
تعطيالت ژانويه به ايران ، گفت: با وجود آن  كه تعداد سفرها در زمستان كم مي شود،  
ــفر ميكنند.  اما  ــافراني متعددي به ايران س ــال براي تعطيالت ژانويه مس ولي هر س
امسال تعداد سفرهايي با اين هدف  خيلي كم و انگشت شمار شده است و اميدواريم 

در بهار شرايط بهتر شود.
ابراهيم پورفرج  تعداد تورهاي گردشگري ورودي به كشور را انگشت شمار دانست  

و گفت: اين روند تا پايان سال ادامه خواهد داشت.
وي در ارزيابي وضعيت ورود گردشگران در پاييز كه به نوعي دومين فصل ورود 
ــت، اظهار كرد: ورود گردشگران در پاييز خوب  ــگران به ايران پس از بهار اس گردش
بود؛ زيرا هر قدر درخواست براي سفر به ايران داشتيم ، انجام شد و اصًال هيچ توري 

براي پاييز لغو نشد.
ــتان را مطلوب  ــگري به ايران در فصل زمس پورفرج وضعيت ورود تورهاي گردش
ــورهاي اروپايي در روند  ــطح روابط ايران با برخي كش ارزيابي نكرد و افزود: تغيير س
ورود گردشگران خارجي به ايران در فصل زمستان تأثير گذاشت و به نظر مي رسد تا 

پايان سال 1390 آنچنان گروه گردشگري به ايران نيايد.
ــگري براي زمستان كم است، آن  اين تورگردان ادامه داد: تعداد گروه هاي گردش
تعدادي هم كه بوده ، كم وبيش برنامه  خود را لغو كرده اند؛ البته رزروهاي خوبي براي 
بهار انجام شده است. با اين حال اميدواريم تا آن زمان اتفاق منفي ديگري رخ ندهد 

و همه  اين درخواست ها انجام شود.
ــفر به  ــنا، پورفرج درباره  تأثير بحران اقتصادي جهان بر كاهش س به گزارش ايس
ايران بيان كرد:  شرايط اقتصادي جهان  هزينه ها را تغيير داده است نه سفرها را؛ يعني 
ــتاره را انتخاب مي كردند، حاال هتل هاي چهار ستاره را  افرادي كه هتل هاي پنج س

جايگزين كرده اند يا هزينه هاي غذا و حمل ونقل خود  را تغيير داده اند. 
وي در پاسخ به اين سؤال  كه آيا در ايران هم اين كاهش يا تغيير هزينه ها اتفاق 
افتاده است تا مردم ديگر كشورها به  راحتي بتوانند اين مقصد را انتخاب كنند ؟ اظهار 
ــفر به ايران پايين نيامده است، اين اتفاق اصًال در ايران رخ نمي دهد؛  كرد:  هزينه  س
ــتري هاي دائمي و عالقه مندان به ايران با  ــاخت ها فراهم نيست، ولي مش زيرا زيرس
ــرايط نيز به كشور ما مي آيند و خودشان با جايگزين كردن برخي امكانات  همين ش

ارزان ، هزينه ها را پايين مي آورند.

مريم مقدم

ــال   ــام: در خبري، يازدهم دي ماه امس همدان پي
ــتان اعالم شد؛ 20 اثر  ــوي ميراث فرهنگي اس از س
تاريخي، طبيعي و معنوي همدان در رديف آثار ملي 
كشور به ثبت رسيده است. در ميان اين آثار، عنوان 
«ترانه كار» از جمله عناويني بود كه با نگاهي حتي 
ــه خواننده را به خود جلب  گذرا به متن خبر، توج

مي كرد.
ــريح در اين زمينه  به همين دليل توضيح و تش
را به يك كارشناس امور فرهنگي ميراث فرهنگي 

سپرديم.
ــي از ادبيات  فريبا نعمتي، ترانه هاي كار را بخش
ــت. ادبيات  ــد و معتقد اس ــفاهي همدان مي دان ش
ــت كه از  ــفاهي اس ــنت هاي ش ــفاهي همان س ش
ــامل گونه هاي  ــت و ش ــتگان به جا مانده اس گذش
ــنامه، داستان هاي  ــعر، نمايش متفاوتي همچون ش

قومي، لطيفه، افسانه و در كل (فولكلور) مي شود.
ــن نوع ادبيات در  ــناس عنوان كرد: اي اين كارش
ــود دارد و نمي توان آن را محدود  هر جامعه اي وج
ــت و ادبيات شفاهي همواره  به جوامع خاصي دانس
ــان و جامعه شناسان مورد  ــيله فولكلورشناس به وس

تحقيق و بررسي قرار مي گيرد.
بسياري از ويژگي هاي فرهنگي و رفتاري مردم 
ــتان ها و باورهاي  ــه در داس تا پيش از عصر نو، ريش
ــفاهي داشته است كه سينه به سينه از نسلي به  ش
نسل ديگر منتقل مي شده و امروزه همين داشته ها 
ــكيل  ــراث فرهنگي غير مادي آن مردمان را تش مي

مي دهد.
اما با گسترش شهرنشيني بسياري از اين ادبيات 
شفاهي در حال فراموشي اند و تنها در حافظه نسل 

كهني است كه به همراه آنان نابود خواهد شد.

ــانه  ــفاهي هر قوم نش ــي گفت: ادبيات ش نعمت
هويت فرهنگي و نماد آن ملت محسوب مي شود كه 
ــه و زندگي اجتماعي به صورت  در آن ذوق و انديش

شفاهي بيان شده است.
ــان ترانه ها،  ــامل هم ــت فرهنگي ش ــن هوي اي
ــت  ــتان هايي اس ــا و داس ــا، ضرب المثل ه الاليي ه
ــل ديگر منتقل  ــلي به نس كه همچون امانت از نس

مي شوند.
يك كارشناس جامعه شناسي نيز در اين زمينه 
معتقد است كه ادبيات شفاهي بيانگر هويت و ريشه 
ــت كه امروز در ميان  تاريخي رفتار انسان هايي اس

ما نيستند.
ــفاهي را زبان ملتي  ــكندرلو، ادبيات ش مريم اس
ــنيدن گفته هاي  مي داند كه كودكاِن امروز توان ش

آنها را از زبان خودشان ندارند.
ــان ترانه هايي مي داند  ــاي كار را هم وي ترانه ه
ــال درو كردن و  ــار دار قالي يا در ح ــه زماني كن ك
شخم زدن زمين هاي كشاورزي بر زبان مردم جاري 

مي شد.
ــا را در زندگي  ــن ترانه ه ــه اي ــكندرلو ريش اس
ــي گذشتگان دانست و  اجتماعي، فرهنگي و سياس

عنوان كرد: اين ترانه ها، ادبيات شفاهي مردم عامي 
هستند كه مجموعه  اي از ذوق و هنر مي باشند و به 
ــفاهي يا حتي كتبي نسل به نسل منتقل  صورت ش

شده اند.
ــوزه ميراث  ــي در ح ــور پژوهش ــناس ام كارش
ــت: ادبيات  ــن در اين زمينه گف ــي همچني فرهنگ
ــاخص ترين فرهنگ ها مي باشد  ــفاهي يكي از ش ش
كه با توجه به قوميت هاي متعدد داراي تفاوت هايي 

است.
ــت: ادبيات شفاهي از  مرضيه غالمي معتقد اس
ــاخص هايي است كه ديرتر از همه مواريث  جمله ش

دچار تغيير و تحول مي شود.
ــي ترانه هاي كار، الاليي ها و حتي نقل ها و  غالم
قصه هاي قديمي را جزو ميراث شفاهي مردم ايران 

زمين مي داند.
ــلطان واالمقام كه نزديك 100 سال از  خانم س
ــپري كرده است؛ وقتي به  روزهاي زندگي اش را س
ــتان او نگاه مي كردم ردپاي  چين و چروك هاي دس
ــياري از  عبور لحظاتي را مي ديدم كه حرف هاي بس

روزهاي گذشته در آنها نهفته بود.
ــد و معتقد  وي ترانه هاي كار را خوب مي شناس

است كه اگر اين شعر و ترانه ها نبود ثانيه ها كنار دار 
قالي يا مطبخ سنگين مي گذشت.

ــته هنگام  ــدن ترانه اي كه در گذش وي با خوان
مشك زني زمزمه مي كرده به اين گفتگو خاتمه داد.

مشكه بزن كه ُمردم 
سير از َكَرت نخوردم 
مشكه بزن ديرت شد 
يه من كره بارت شد 
دوغش مال چوپانه

كره اش مال مهمانه 
ــتي كه مهمترين منبع دريافت اطالعات  به راس
ــتند و در صورتي كه  در اين زمينه، خود مردم هس
ــود؛ مي توان ادعا  ــتقيم به آنها رجوع ش به طور مس
ــه مطلوبي خاتمه  ــه تحقيق ميداني با نتيج كرد ك

خواهد يافت.
ــر در رديف آثار ملي  ــيدن يك اث اما به ثبت رس
ــاد مي كند كه  ــن فرصت را ايج ــر حاضر اي در عص
حتي فرهنگ هاي شفاهي هم براي هميشه ماندگار 
ــنادي براي يافتن  ــوند تا در آينده كودكان ما اس ش
ريشه هاي نهفته در تاريخ خود به صورت مكتوب و 

مستند داشته باشند.

ترانه هاي كار همدانهمدان 
ميراث 

ماندگار شد

همايش نكوداشت مفاخر ميراث فرهنگى برگزار مى شود
ــتى و گردشگرى از برگزارى همايش نكوداشت مفاخر و بزرگان  ــازمان ميراث فرهنگى، صنايع دس همدان پيام: مديركل دفتر ثبت آثار س

عرصه ميراث فرهنگى خبر داد. 
آتوسا مؤمنى گفت: اين همايش به منظور نكوداشت افرادى است كه در حوزه هاى مختلف ميراث فرهنگى در حفاظت و صيانت از ارزش ها، 
اقدامات ماندگار و تأثيرگذارى را انجام داده اند. وى افزود: اين تجليل از مفاخر و بزرگان عرصه ميراث فرهنگى در 14 حوزه مختلف خواهد بود 

و بر همين اساس نيز به ادارات كل هاى استان هاى كشور دستورالعمل آن ابالغ شده است.
به گزارش ايرنا، مؤمنى بيان كرد: ميراث معنوى همچون ادبيات شفاهى، سنت ها و مضامين و ميراث ملموس اعم از مرمتگران آثار و ابنيه 
ــده پرداخته و آن را اشاعه داده اند از جمله محورهاى اين همايش به شمار مى روند. وي افزود: اين  ــوخ ش و افرادى كه به حفظ هنرهاى منس

همايش روز پنجم بهمن ماه در سالن همايش هاى صدا و سيما برگزار خواهد شد.

معاون رئيس سازمان ميراث فرهنگى:
تشكل هاى مردم نهاد بازوى ميراث فرهنگى 

در كنوانسيون هاى بين المللى هستند
ــازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى  همدان پيام: معاون ميراث فرهنگى س
ــراث فرهنگى در  ــكل هاى مردم نهاد بازوى پرتوان مي ــگرى گفت: تش و گردش

كنوانسيون هاى بين المللى هستند.
مسعود علويان صدر افزود: با توجه به گسترش نقش تشكل هاى مردم نهاد و 
همچنين وجود ظرفيت هاى متنوع در برخى از اين تشكل ها بايد مجموعه هاى 
غيردولتى تا حدى توانمند و متخصص شوند كه در كنوانسيون هاى بين المللى 

به عنوان بازوى پرتوان سازمان ميراث فرهنگى حضور پيدا كنند.
ــكل هاى مردم نهاد بايد منافع ملى را در اولويت قرار داده  وى ادامه داد: تش
ــار تاريخى، معنوى و  ــازمان ميراث فرهنگى به حفظ و احياى آث ــار س و در كن

طبيعى بپردازند.
ــتاد و دبيرخانه دائمى تشكل هاى غيردولتى حامى  علويان صدر ادامه داد: س
ــكيل شد تا براى  ــازمان تش ميراث فرهنگى در معاونت ميراث فرهنگى اين س

ساماندهى و دستيابى به اهداف ياد شده، اقدامات اجرايى صورت گيرد.
وي گفت: با تشكيل دبيرخانه دائمى تشكل هاى غيردولتى، سازمان ميراث 
ــمند برخوردار  ــى از توانمندى ها و ظرفيت هاى اين مجموعه هاى ارزش فرهنگ

مى شود.

ــو جامعه  تورگردانان ايران  همدان پيام: يك عض
ــت كه ديگر  ــده اس ــت: وضعيت به  گونه اي ش گف
ــاس  ــگر خارجي احس دغدغه اي براي جذب گردش

نمي شود.
افشين عزيزي درباره  وضعيت ورود گردشگران 
ــوزه هيچ خبر  ــزود:  در اين ح ــي به ايران اف خارج
ــد، شايد برخي تصور كنند  خوبي به گوش نمي رس
ــودآوري تورهاي  ــا افزايش نرخ ارز ، مقداري به س ب
ــا هر روز  ــود،  ولي گرفتاري ه ــك مي ش ورودي كم

گريبان  ما را مي گيرند.
ــت هاي خوبي براي  ــه داد: ما درخواس وي ادام
ــال 2012 ميالدي داشتيم، اما  سفر به ايران در س
ــاند؛  اتفاق هايي افتاد كه ارزيابي ها را به نتيجه نرس
ــال  ــده براي ابتداي س ــداد تورهاي لغو ش ــرا تع زي
ــد ميالدي و همچنين پاييز زياد بود؛ البته اگر  جدي
اتفاقي رخ ندهد، شايد در ادامه  سال بتوان به اندازه  

زمستان گذشته مسافر به كشور آورد.
ــرد: قيمت  ــزي بيان ك ــنا، عزي ــه گزارش ايس ب
ــده است كه  حمل ونقل ، غذا و اقامت به  گونه اي ش
ــالوه بر اين،  ــم نمي آيد. ع ــش نرخ ارز به چش افزاي
ــراي نمونه ما چند  ــت، ب قيمت ارز نيز واقعي نيس
ــتيم كه ين (واحد  ــش يك تور ژاپني داش وقت پي
ــرد، اما بانك اين  ــاب ما واريز ك پول ژاپن) به حس

پول را با نرخ دولتي از ما خريد . آيا در مواقعي مانند 
ــگاه هاي خارجي، بانك ها ارز  زمان حضور در نمايش
را به نرخ دولتي به ما مي فروشند؟ معموالً در كمتر 

موردي اين كار را مي كنند.
ــورها را با  ــن نوع مواجهه  ديگر كش وي همچني
ــگري  ــكل ديگري براي گردش بانك هاي ايران، مش
ــه نام ايران  ــت و گفت:  هر حواله اي ك ــور دانس كش
ــت داده مي شود  و پول ها نيز به  در آن باشد ، برگش
حساب هاي بانكي ما در داخل كشور واريز نمي شود ؛ 
ــد صرافي هايي را در خارج از  ــه همين دليل ما باي ب
ــور پيدا كنيم كه پول حواله كنند، اما اين كار  كش

هم هزينه هاي زيادي دارد.
ــر و تحوالتي هم كه در  ــزي بيان كرد: تغيي عزي
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري رخ مي دهد ، 
ــجامي در كار نباشد و  ــت كه انس ــبب شده اس س
ــي وجود ندارد كه آژانس دارها و فعاالن  يك متول
ــي گرد هم جمع  ــگري را براي چاره انديش گردش

كند.
وي كمبود زيرساخت هايي مانند هتل را از ديگر 
مشكالت موجود دانست و بيان كرد:  ورود بسياري 
ــان با برپايي  ــور همزم از گروه هاي خارجي به كش
ــت؛ بنابراين  ــي و تجاري اس ــگاه هاي صنعت نمايش

هتل هاي خوب، كمتر جاي خالي دارند.

ــراي نوروز كمبود فضاي  ــزي ادامه داد: ما ب عزي
ــت ماه نيز همين وضع  ــي داريم، در ارديبهش اقامت
ــت و تابستان نيز همين طور، ما با مسائلي  حاكم اس

از اين دست مدام دست و پنجه نرم مي كنيم.
ــگران براي  ــكالت گردش اين تورگردان به مش
دريافت رواديد اشاره كرد و گفت: اميدوارم مسئوالن 
در اين باره حركتي جدي انجام دهند تا مسافران با 

هزينه  كم و بدون بوروكراسي به ايران سفر كنند.
ــاده اي را  وي با بيان اين كه مي توان مكانيزم س
ــگران  ــه و مالزي طراحي كرد تا گردش مانند تركي
ــرد: تعداد  ــفر كنند، اظهار ك ــه ايران س ــان تر ب آس
ــران وارد  ــگر خارجي به اي ــي  كه گردش آژانس هاي
مي كنند،  خيلي محدود است،  آن ها كامًال شناخته 
ــتند،  براي همين وزارت امور خارجه به  ــده هس  ش
ــد و  ــته باش  راحتي مي تواند روي آن ها كنترل داش
براي گردشگران تسهيالتي را در نظر بگيرد تا روند 

دريافت رواديد براي آن ها ساده تر شود.
ــگران  ــان اين كه آمار ورود گردش ــزي با بي عزي
ــه با سال  ــال در مقايس خارجي به ويژه تورها امس
ــت ، افزود:  اميدوارم هرچه  ــته افت داشته اس گذش
ــه جمع بندي  ــود و ما ب ــائل حل ش زودتر اين مس

برسيم و تسهيالتي را براي تورها فراهم كنيم.

دست و پنجه نرم كردن برخي فعاالن گردشگري با مشكالت

دغدغه اي براي جذب گردشگر خارجي حس نمي شود
نشست كميته فنى 

ايران و تركيه
به منظور تسهيل 
در گردشگرى

ــور بين الملل  ــت ام همدان پيام: سرپرس
ــتى  ــراث فرهنگى، صنايع دس ــازمان مي س
ــت كميته فنى  ــت: نشس ــگرى گف و گردش
ــگرى بين ايران و تركيه از  ــترك گردش مش
26 تا 28 دى ماه به منظور پيگيرى توافقات 
ــناد  ــه عمل آمده و اجراى اس ــات ب و تفاهم
همكارى منعقد شده بين دو كشور در تهران 

برگزار مى شود.
محمد پروين افزود: در اين كميته فنى، 
ــى در مورد تفاهمنامه هاى  يك برنامه اجراي
ــور به امضا خواهد  ــده بين دو كش منعقد ش
ــناد همكارى دو  ــيد تا بر اساس آن، اس رس
كشور اجرايى و در اسرع وقت پيگيرى شود.

ــت: در اين كميته فنى، از تركيه  وى گف
معاون وزير فرهنگ و توريسم و فعاالن بخش 
ــئوالن  ــور و از ايران مس خصوصى اين كش
سازمان، مديران گردشگرى و فعاالن بخش 

خصوصى حضور خواهند داشت.
به گزارش ايرنا، محمد پروين افزود: اين 
ــتاى متعادل سازى مبادالت  نشست در راس
ــه خواهد بود  ــگرى بين ايران و تركي گردش
ــعى داريم در اين كميته، طرف تُرك را  و س
براى ايجاد توازن در رد و بدل شدن گردشگر 

مجاب كنيم.
ــد: يكى از مفاد قراردادهاى  وي يادآور ش
منعقد شده بين دو كشور، ترغيب مسئوالن 
ــگرى به  تركيه براى افزايش تورهاى گردش

ايران است.
محمد پروين ادامه داد: تبليغ جاذبه هاى 
ــهرهاى مهم  ــگرى ايران زمين در ش گردش
تركيه همچون استانبول و آنكارا، يكى ديگر 
ــتر بين دو  ــت كه پيش از مفاد قراردادى اس
ــده و در اين كميته اجرايى  كشور منعقد ش

خواهد شد.
ــرف تُرك نيز  ــبختانه ط وى افزود: خوش
ــگرى تمايل  ــترش تبادالت گردش براى گس
زيادى دارد و اميدوارم اين نشست سرآغازى 
ــش ظرفيت هاى  ــوازن و افزاي ــراى ايجاد ت ب

گردشگرى ميان دو كشور باشد.

بانك اطالعاتى تشكل هاى غيردولتى ميراث فرهنگى 
تأسيس مى شود

ــكل هاى غيردولتى حامى ميراث فرهنگى  همدان پيام: دبير دبيرخانه دائمى تش
گفت: بانك اطالعاتى اين تشكل ها در آينده اى نزديك تأسيس مى شود.

به گزارش ايرنا، ساسان قاسمى افزود: اين دبيرخانه در پى اظهارات معاون سازمان 
ياد شده، بانك اطالعاتى تشكل هاى غيردولتى ميراث فرهنگى را تأسيس مى كند.

ــراث فرهنگى فعاليت   ــوزه مي ــى كه در ح ــكل هاى غيردولت ــه داد: تش وي ادام
گسترده اى دارند، شناسايى و در اين بانك اطالعاتى معرفى خواهند شد.

قاسمى با يادآورى اينكه تأسيس بانك اطالعاتى مذكور موجب افزايش همكارى 
ــى تفاهمنامه هايى ميان  ــيس اين بانك اطالعات ــد، افزود: با تأس دو طرف خواهد ش
ــكل هاى غيردولتى و سازمان ميراث فرهنگى كشور منعقد مى شود كه اين روال  تش

بى ترديد در گسترش فعاليت هاى دوجانبه تأثير مثبت خواهد داشت.
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ادب و هنر

ــذر روزها به قول  ــا در گ ــام: خاطره ه همدان پي
ــز طعنه از  ــلوى عزي ــاب آيدين آغداش ــوان كت عن
ــد؛ آرى رگ هاى  ــرت ها» مى زن ــى ها و حس «خوش
ابدى سرنوشت از ميان ريگ ها و الماس ها مى گذرد.

ــيدى تبار» به بهانه   ــيدهادى س ــا زنده ياد «س ب
ــتند «اهميت عارف بودن» كه در مورد  ساخت مس
ــتر از قبل آشنا شدم.  ــت، بيش ــاعر ملى  اس اين ش
ــيدى  ــخانه  س هم او بود كه با تأنى و صبر در عكاس
ــان، زنده ياد  ــوال هايمان را از پدرش پذيرفتمان و س
سيدى عكاس باز گفت. عكاسخانه  سيدى در ابتداى 
ــال هاى دور به چراغ هاى  خيابان تختى مانده از س

برقى امروز، هنوز روشن بود و هست.
ــيدى به  ــاد س ــى زنده ي ــن قديم ــى دوربي حت
ــاخته  فرزنِد خلف همچنان  ــه پايه ا ى تازه ساز س س
ــه پايه به  ــى خود را بر س ــت اما تنها برپاي سرپاس
شكل عاريتى مى بيند؛ چرا كه نگاتيوهاى شيشه اى 

سال هاست به موزه ها سپرده شده است.
همين يك عكس مانده از سال هاى آتش و برف 
ــيدى تبار به تصوير  نيز با اصرار ما و لطف برادران س

اين فيلم ثبت شد.
ــردا مرور  ــا پِس ف ــتيم ت ــار قرار گذاش اول ب
ــس تاريخى ضبط و  ــدر را از اين عك ــرات پ خاط
ثبت كنيم. تصوير سيدى عكاس را از ديگر مغازه  
ــخانه  قديمى   ــيدى كه باالتر از عكاس ــى س عكاس
ــيدهادى  ــم تا زنده ياد «س ــت به امانت گرفت اس
ــيدى تبار» كنار تصوير پدر بايستد و بخشى از  س

آن سال ها را بازگويد.
مهدى باقرى كارگردان به همراه محمد حدادى 
ــتادن  تصويربردار فيلم، چندبار دوربين و محل ايس
ــر خوب جابجا  ــراى يافتن تصوي ــيدى را ب آقاى س
ــيدى تبار بى هيچ حرفى  مى كند. هر بار زنده ياد س
ــود حتى هنوز يادم هست كه دلهره  ما  همراه مى ش

را هم از كمبود وقت با حرف هايش از بين مى برد.
«اين عارف قزوينى  است كه حاج آقا عكسش را 
ــدو جوانى چون صداى خوب و  ــه. حاج آقا از ب گرفت
ــد عارف، رفت و  ــت با اين افراد همانن گيرايى داش

آمدى داشتند همان طور كه پدر تعريف مى كردند. 
ــالع خاصى به  ــل گرفتن اين عكس اط ــن از مح م
ــدر اينجا محلى بوده كه  ــر ندارم اما به گفته  پ خاط
ــرده و در واقع از عارف  ــارف در آنجا زندگى مى ك ع
ــدر مى گفتند وقتى  ــد. مرحوم پ ــت مى كردن مراقب
مى خواستم به عارف نزديك شوم و عكس را بگيرم 

اول نذاشتند و ... »
ــيدهادى  ــاد «س ــاى زنده ي ــى از حرف ه بخش
ــتند «اهميت عارف بودن» را  ــيدى تبار» در مس س
ــى كرد. مهدى  ــرى دوباره برايم بازخوان مهدى باق
ــت  ــازان ايران اس ــن مستندس ــرى عضو انجم باق
ــونگر  ــى فيلم هاى «افس ــندگى و كارگردان و نويس
ــانى»، «پيله»، «مهربانو»، «مرغ سحر»، «پير  ساس
ــتند تهران نشينان« و «اهميت  پسر»، «سريال مس

عارف بودن» را در كارنامه دارد.
ــط زنده ياد  ــده توس ــس تاريخى گرفته ش عك
ــه تصوير و ديدار  ــت كه ب ــيدى نيز اول بار اس س
ــئوالن  عموم در مى آيد. اميدواريم با حمايت مس
ــالروز درگذشت  امر بتوانيم بهمن ماه و به بهانه  س
ــيدى تبار و  ــت زنده ياد س ــارف و نيز گراميداش ع
ــى، اين فيلم را در همدان به  زنده ياد عباس فيض

نمايش عموم بگذاريم.
ــر و حرف هاى  ــتند آخرين تصاوي در اين مس
ــه در همدان،  ــگران فرهنگ عام ــى از پژوهش يك
ــفارش  ــده و س زنده ياد عباس فيضى نيز ضبط ش
ــتند به  او به يافتن اين عكس باالخره در اين مس

تحقق پيوسته است.
فرزاد سپهر

نكته عكاسى سيدى يكى از قديمى ترين عكاسى هاى همدانعكاسى سيدى يكى از قديمى ترين عكاسى هاى همداننگاه

اهميت عكاس بودناهميت عكاس بودن

ــال 1323  ــام: فاطمه فتاحيان در س همدان  پي
ــالت ابتدايى  ــد. تحصي ه. ش در همدان متولد ش
ــار و الوند طى كرد و در  ــنايى، به را در مدارس س
ــاهدخت به ادامه تحصيل پرداخت.  ــتان ش دبيرس
وى در سال 1346 خورشيدى مدرك ديپلم را در 
ــته بهيارى اخذ كرد. پس از آن در بيمارستان  رش
ــتارى مشغول شد و  فيروزگر تهران به حرفه  پرس
ــال خدمات شايانى  ــال 1376 به مدت 30س تا س
ــان داد. در  ــك به بيماران از خود نش در ارائه  كم
سال هاى 1347 تا 1350 افتخار پرستارى نام آور 
ادب ايران، دكتر محمد معين مولف فرهنگ معين 
ــال 1345 ه.ش  ــد. (دكتر معين در س نصيب او ش

ــده بود  ــه  مغزى ش دچار ضايع
ــه تا هنگام  ــه در اثر آن ضايع ك
ــت در سال 1350 ه.ش  درگذش
ــتان فيروزگر بسترى  در بيمارس

بوده است)
تالش هاى اين پرستار فداكار 
ــتارى آن دوران،  ــه  پرس در جامع
ــيارى از مسئوالن چنان  براى بس
ــال 1352 به  هويدا بود كه در س

عنوان پرستار نمونه به بازى هاى 
آسيايى در تهران معرفى و سپس 
ــرف  ــال 1354 ه.ش از ط در س
جامعه پرستارى كشور به عنوان 
پرستار نمونه ايران انتخاب و به 
ــان به زيارت مكه  پاس اين نش

معظمه مشرف شد.
ــز  ــال 1374 ه.ش ني در س
ــتار نمونه استان  به عنوان پرس

ــكده  علوم  ــال بعد از دانش همدان معرفى و دو س
ــكى تهران بازنشسته شد. بعد از بازنشستگى  پزش
با حداقل حقوق دريافتى امرار معاش مى كرد. چند 
سال بعد از آن بيمارى هاى مختلف به او روى آورد 

و ناتوان و زمين گير شد.
ــال هاى اواخر عمر بيمارى اش شدت پيدا  س
ــود او به جايى  ــكان براى بهب كرد و تالش پزش
ــنبه 7 آذر  ــه در صبح روز دوش ــيد تا اين ك نرس
ــال 1390 ه.ش روح بلندش از تن خاكى  ماه س
ــبك بال به پرواز درآمد و در جوار  جدا شد و س

رحمت حق آرام گرفت.
محمدمهدى قاسمى

يادى از پرستار نمونه همدانى

افتخار پرستارى از نام آور ادب ايران

گنجينـه اي بي ماننـد
ــا  ب ــو  گفت وگ ــام:  همدان پي
ــش از  ــردآوردن بي ــاهير، گ مش
هشتاد جلد كتاب، مقاالت متعدد 
براي مطبوعات، برگزاري شب هاي 
ــتاد شب  بخارا كه به بيش از هش
ــب هايي كه به  ــيده است. ش رس
ــر  ــور و بدون س ــي پُرش يادماندن
ــيوي  ــود. آرش ــدا طي مي ش و ص
ــده  اساتيد  ــر نش از مقاالت منتش
ــج  هزار صفحه  ــه به بيش از پن ك
مي رسد و عكس هايي از مشاهير 
ــصت  هزار فايل شده  كه حدود ش
ــت و هم چنين كلكسيوني كه  اس
ــت  ــراوان در آن ياف ــاي ف جغده
ــيوني ديگر كه شامل مداد، خودكار و خودنويس هاي  ــود و مهم تر از آن كلكس مي ش
ــت كه روزي روزگاري مهم ترين اثر خود را با  ــتاني اس ــت ترين قلم  به دس چيره دس
ــالم كاظميه، سيمين دانشور، صادق  آن خلق  كرده اند، خودنويس صادق هدايت، اس
چوبك، فريدون آدميت، سيدجالل آشتياني، شاهرخ مسكوب، ملك المتكلمين، پرويز 
اذكايي، نصرت كريمي و رضا سيدحسيني بعضي از آن هاست. اما به اين ها تنها نبايد 
ــنده كرد بايد ديگر وسايل زندگي شان را هم به اين ليست اضافه كرد از يخچال  بس
ــي عميد گرفته تا راديوي دكتر عبدالحسين زرين كوب و اگر بخواهيم از  دكتر موس
ــاتيد ديگر نام ببريم بايد از عينك علي اكبر دهخدا تا قطره  چشم (رفع خستگي)  اس

انجوي شيرازي هم به آن اضافه كنيم.
ــي،  ــت؛ علي دهباش آري همه و همه در اختيار اين گنجينه دار عرصه  ادبيات اس
ــو به  ــلوغ پايتخت از اين س ــام در ميان خيابان هاي ش ــه تك و تنها از بام تا ش او ك
ــرانجام رساند. از يك سو گرفتن مقاالت و مصاحبه و  ــو مي رود تا كارها را به س آن س
حروف  چيني، از سوي ديگر پيدا كردن كاغذ و چاپ و حساب و كتاب؛ و از همه تلخ تر 
تنگي نفس (بيماري آسم) و گرفتاري هاي ديگر كه شرح آن هيچ ثمره اي ندارد جز 

مالل خاطر. پس بايد گفت: 
شرح اين هجران و اين خون جگر           اين زمان بگذار تا وقت دگر...

فهرستي كه در باال به صورت جسته گريخته ذكر شد تنها بخشي از فعاليت هاي 
علي دهباشي  است كه در اين زمانه به سرانجام مي رساند. 

ــي (متولد 1337هـ ش قزوين)، تحصيالت مقدماتي را در  علي اكبر جعفر دهباش
ــتان را تا چهارم رياضي در دبيرستان هاي خانعلي و  ــتان بامشاد و دوران دبيرس دبس
ــپس كار را در چاپخانه  مسعود سعد در بخش مصحح  ــي تهران گذراند و س فردوس
ــروع نمود و سپس با تني چند از اساتيد بنام آن دوران همچون  نمونه هاي چاپي ش
ــم انجوي شيرازي، دكتر مهرداد بهار و  ــين زرين كوب، سيد ابوالقاس دكتر عبدالحس

دكتر غالمحسين يوسفي آشنا و از چشمه  جوشان آن ها كسب فيض نمود. 
علي دهباشي در مهرماه 1356 با حضور در شب هاي شعر شاعران و نويسندگان 
ــگـاه كتاب هـاي صمد بهرنگي، جالل   ــتيتوي گـوته مسئوليت نمايش ايران در انس
ــريعتي را برعهده گرفت و پس از آن با شور و شوق فراوان  آل احمد و دكتـر علي ش
ــتر  كرد و در اين  ــاتيد، روز به  روز بيش ــش و ارتباطات خود را با اس ــق و پژوه تحقي
ــرياتي از قبيل جنبش،  ــده اش را در نش اوان بود كه مقاالت و گفت وگوهاي انجام ش
آرش، آدينه، چراغ، دنياي سخن و مجالتي از اين شكل به چاپ رسانيد و همكاري 
ــال  ــه داد. وي در فروردين ماه 1369 به مدت هفت س ــتمر خود را با آن ها ادام مس
ــا آن زمان، مهم ترين دوره   ــك گرديد كه مي توان آن دوره را ت ــردبير ماهنامه  ِكل س
ــماره در  ــاب آورد. ماهنامه اي ادبي فرهنگي كه پس از 94 ش فعاليت ادبي او به حس
ــي مجله سمت و سوي ديگري  ــد و با عزل علي دهباش يك روز بعدازظهر خزان ش

ــتگي ناپذير از پا  گرفت. اما اين مرد خس
ــردبيري مجله  طاووس را  ــت و س ننشس
ــرد و ديري  ــال قبول ك به مدت يك س
ــهريور ماه 1377 مجوز  ــد كه در ش نپايي
ــارا را از وزارت  مجله  فرهنگي هنري بخ
ارشاد وقت دريافت كرد و مدير و سردبير 
آن، تا باقي قضايا را خود برعهده گرفت. 
ــابه كلك حدود  مجله اي كه در ابتدا مش
ــد اما رفته  ــه در مي آم 200ـ300 صفح
ــيد و  ــه 600ـ700 صفحه رس ــه ب رفت
ــندگان  ــد درباره  نويس ويژه نامه هايي ش
ــويي منابعي  بزرگ ايران و جهان؛ و از س

براي عالقه مندان.
و راستي اوست كه به تنهايي بنيادي است بي اسم و رسم و بدون دفتر و منشي 
و ويزيتور، و بدون حاشيه و با نجابت و فروتني، جانش را در طبق اخالص مي گذارد 
و بخارا را هر دو ماه يك بار منتشر مي كند و اين  بار هشتاد و سومين شماره  پاييزي 
را روانه  پيش خوان كتاب فروشي ها كرد و با بخش اختصاصي ويژه  مهدي اخوان ثالث 

حال و هواي تازه اي به نشريات بخشيد.
 :بخشي از فهرست اين شماره از اين قرار است 

ــه جنبش ملي مهرگان/ دكتر  ــت؟/ دكتر عزت ا... فوالدوند، نگاهي ب تاريخ چيس
ــتوده، گفت وگو با  ــتم با مرگ/  دكتر منوچهر س ــر تكميل همايون، هرگز نزيس ناص
ــي از خانه هايي كه مي تواند موزه  ــعيد نفيس ــي/ راديو تبريز، خانه  س ــعيد نفيس س
ــتغاثي، جالل خالقي مطلق دانشي مردي آراسته به چندين هنر/  باشند/ شيرين مس
رهنورد زرياب، نوازش هاي قلمي در هواي دل تنگي (3)/ دكتر جواد مجابي، مسعود 
ــلطان و گفت وگوي منتشر نشده/ دكتر ابراهيم تيموري، گزارش شب  ميرزا ظل الس
ابن بطوطه/ شهاب دهباشي، درباره  ابن  بطوطه و سفرنامه اش/ دكتر محمدعلي موحد، 

انگيزه هاي اصلي ابن بطوطه براي سفر/ دكتر رسول جعفريان و...
ويژه  مهدي اخوان  ثالث:

ــاعر شعرهاي  ــاهين دژي، ش ــهريار ش ــمار زندگي مهدي اخوان ثالث/ ش سال ش
ــكوه/ دكتر محمدرضا شفيعي كدكني، سؤاالت امتحاني اخوان ثالث در دانشگاه  پرش
ــين زرين كوب/  ــعر معاصر)، اخوان از نگاه: عبدالحس ــي ش تهران (درس نقد و بررس

غالمحسين يوسفي/ شفيعي كدكني/ عباس زرياب خويي و...
مهدي بِه خيال
منابع:
1. هفته نامه  ايران دخت، كتاب ها و جغدها، 1388، ش 8، صص40ـ43.
2. سالم من دهباشي هستم، (مستندي درباره  علي دهباشي)، جواد آتشباري، 
1386ـ1388.

3. بخاراي من، (مستندي درباره  علي دهباشي)، الله برزگر، 1386. 
4. بودن يا نبودن، فيلمي درباره  علي دهباشي، حسن لطفي، 1385ـ1388.

ــته تاكنون  ــينما از گذش همدان پيام: صنعت س
مديون ظرف بزرگ ترى به نام ادبيات است و همواره 
از آثار ادبى ارزشمند براى غنا بخشيدن به آثار خود 

بهره گرفته است.
ــران نيز  ــينماى اي ــه اقتباس ها در س ــن گون اي
ــه البته در  ــى دارد ك ــك و بزرگ ــاي كوچ نمونه ه
ــده، اما  ــانى منجر نش ــب موارد به نتايج درخش اغل
ــى را مي توان  ــاخته ناصر تقواي ــيد س ناخدا خورش

برجسته ترين نمونه اين دسته از آثار برشمرد.
ــتن،  ــتن و نداش ــت همينگوى خالق داش ارنس
ــب در بستر  ــيم فضاى مناس در اين اثر ضمن ترس
داستانى مهيج، شخصيت هاي باورپذيرى آفريده كه 
ــته  ــذر زمان نيز چيزى از ارزش هاي آن اثر نكاس گ

است.
ــاس  هاوارد هاكس كارگردان آمريكايى نيز براس
ــاخت كه بواسطه  اين رمان، فيلمى با همين نام س
ــتفاده از  ــى و نيز اس ــاي وى در كارگردان توانايى ه
ــوگارت، لورن باكال و  بازيگرانى از جمله همفرى ب

والتر برنان به فيلمى ماندگار تبديل شد.
ــرأت مى توان گفت  كه ناصر تقوايى در  اما به ج
ناخدا خورشيد ضمن بومى و ايرانيزه كردن داستان 
ــه روح اثر، به خوبى  ــدن ب همينگوى، با نزديك ش
ــتر  ــدرى در جنوب ايران را جايگزين بس فضاى بن

مكانى كتاب كرده است.
در اين فيلم شخصيت ناخدا خورشيد به عنوان 
محور ماجراهاى فيلم فوق العاده از كار درآمده و به 

شدت باورپذير جلوه مي كند.
ــيد  در واقع تقوايى به عنوان خالق ناخدا خورش
به درستى بيشتر تمركز خود را روى شخصيت فوق 
گذاشته و ديگر شخصيت ها در تقابل با او معنا پيدا 

مي كنند.
ــه مانند  ــق كه ب ــك دنده و كله ش ــى ي قهرمان
نمونه هاي كالسيك خود زير بار زور نرفته و براى به 
ــت آوردن آبروى به تاراج رفته اش، از جان خود  دس

هم مي گذرد.

يك چنين قهرمان كالسيكى كه اين روزها خلق 
ــور به آرزويى نه چندان  ــينماگران كش آن براى س
ــده، در فضاى خاص بندر  ــت يافتنى تبديل ش دس
لنگه دهه سى و چهل معنا پيدا كرده و در تقابل با 
ــه ماجد ثروتمند و طماع رنگ و بوى ديگرى  خواج

به خود گرفته است.
ــن فيلم كه با به آتش  ــن ميان فصل آغازي در اي
كشيده شدن سيگارهاى لنج قاچاق ناخدا خورشيد 
همراه شده، مدخل مناسبى براى ورود مخاطب به 
ــكلى  ــت كه در آخر ش ماجراهاى پيچيده فيلم اس

تراژيك به خود مي گيرد.
ــت تير خورده و از كار افتاده ناخدا خورشيد  دس
ــن كردن  ــاز روى آن هنگام روش ــد فيلمس و تأكي
سيگارش نيز اليه ديگرى را به اين شخصيت افزوده 
ــكلى  ــت كه كدهاى الزم در رابطه با او را به ش اس

موجز به مخاطب ارائه مي دهد.
فضاى قهوه خانه كنار بندر نيز كاركردى همچون 
ــكا دارد كه  ــان كازابالن ــه ريك در فيلم درخش كاف
شخصيت ها با حضور در آن مكان، داستان را پيش 

مي برند.
براى مثال مي توان به صحنه ورود مستر فرحان 
به قهوه خانه با آن وضعيت عجيب و خنده دار اشاره 
ــنايى او با ناخدا خورشيد در  كرد كه در ادامه به آش

همين مكان پيوند مي خورد.
ــتر فرحان  ــى جز مس ضد قهرمان فيلم كه كس
ــت نيز پرداخت هوشمندانه اى دارد و به خوبى  نيس

داستان را به جلو پيش مي برد.
ــيد و  ــدا خورش ــى ناخ ــل ارتباط ــع او پ در واق
ــه قصد فرار به آن  ــت ك تبعيدى هاي خطرناكى اس

سوى مرزها را دارند.
زيركى و حيله گرى به كار رفته در مستر فرحان 
ــت كه  ــخصيت دانس را مي توان برگ برنده اين ش
ــيد را براى اين تجارت پر سود وسوسه  ناخدا خورش
كرده و در اين راه از كينه قديمى او از خواجه ماجد 

به عنوان اهرم فشار بهره گرفته است.

ــخصيت هاي اصلى فيلم را  ــوم مثلث ش ضلع س
ملول - شاگرد ناخدا خورشيد- پر كرده كه وضعيت 
ــدارد و درگير توهمات خويش  ــامانى ن روحى به س

است.
ــا  ــتنى ب ــت داش ــدت دوس ــه ش ــخصيتى ب ش
ــاده دلى هاي خاص، كه در مسير ماجراهاى فيلم  س
ــط تبعيدى ها به قتل  قرار گرفته و در آخر نيز توس

مي رسد.
ــيد، بدون شك  رابطه ميان ملول و ناخدا خورش
يكى از بهترين نمونه هاي يك ارتباط متقابل مردانه 
متكى بر ويژگى هاي بومى است كه كيفيت ويژه اى 

به كليت اثر بخشيده است.
ــخصيت هاي منفى  ــا نيز به عنوان ش تبعيدى ه
ــال وجوه تيپيك دارند كه در اين ميان فقط  كار كام

شخصيت سرهنگ از اين قالب فراتر رفته است.
گفت وگوهاى نوشته شده براى او نيز فوق العاده 
از آب درآمده و كنايه هاي ظريفى در آن لحاظ شده 

است.
ــر ناخدا خورشيد نيز  ــخصيت كمرنگ همس ش
ــدك حضورش، خنثى جلوه  با وجود مدت زمان ان

نمى كند.
ــيد  ــبانه او و ناخدا خورش صحنه گفت وگوى ش
ــتش، جاندار و دلنشين از  ــفر بى بازگش پيش از س

آب در آمده است.
تقوايى به لحاظ كارگردانى نيز عالى عمل كرده 
و ضيافتى از صحنه هاي درخشان و به يادماندنى را 

ترتيب داده است.
ــه  ــراى نمونه مي توان به فصل گفت وگوى س ب
ــتر فرحان و سرهنگ در  ــيد، مس نفره ناخدا خورش
اقامتگاه تبعيدى ها و نيز صحنه قتل خواجه ماجد و 
انداختن او همراه با صندلى چرخدارش داخل قنات 

اشاره كرد.
تقوايى در هماهنگ كردن فضاى فيلم با داستان 
ــيار به خرج داده و با انتخاب  همينگوى ظرافت بس
ــى از مولفه هاي بومى منطقه در  بندر لنگه به خوب

اين باب بهره گرفته است.
در كنار آن بايد به ريسك شجاعانه او در انتخاب 
ــوش ارجمند و  ــاي اصلى - داري ــران نقش ه بازيگ
سعيد پورصميمى - اشاره كرد كه با وجود كارهاى 
درخشانشان در عرصه تئاتر، در سينما تازه وارد به 

حساب مي آمدند.
ــمايل قهرمان تنهاى  ــه ويژه ارجمند كه به ش ب
ــوود، عينيت  ــيك دهه چهل هالي ــينماى كالس س
ــيده و به كيفيتى فراتر از آن هم دست يافته  بخش

است.
ايده دست قطع شده ناخدا خورشيد نيز چالشى 
ــق براى او به وجود آورده كه ارجمند به خوبى  عمي

از عهده انجام آن برآمده است.
ــول را در مرز باريك  ــعيد پورصميمى نيز مل س
ــته بدون آنكه به يكى  ــان عقل و جنون نگهداش مي

از دو سو بلغزد.
ــا ارجمند را  ــبانه او ب ــكانس گفت وگوى ش س
ــان او به حساب  مي توان بهترين لحظه بازى درخش

آورد كه مالحت خاصى در آن موج مي زند.
ــيد را مي توان يكى از بهترين  فيلم ناخدا خورش
اقتباس هاي سينمايى در سه دهه اخير دانست كه 
ــاس با اثر ماندگار هاكس، چيزى از آن  حتى در قي
ــته و همچنان محكم و استوار در فهرست  كم نداش

بهترين هاي تاريخ سينماى ايران مي درخشد.
ــيد در سال 1365 با نقش آفرينى  ناخدا خورش
داريوش ارجمند، على نصيريان، سعيد پورصميمى، 

پروانه معصومى و فتحعلى اويسى اكران شد.
ــش ناخدا  ــراى بازى در نق ــوش ارجمند ب داري
ــيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش اول  خورشيد، س

مرد را در پنجمين جشنواره فيلم فجر كسب كرد.
همچنين لوح زرين بهترين بازيگر نقش دوم مرد به 

سعيد پورصميمى براى ايفاى نقش ملول رسيد.
ــگ برنزى  ــزه يوزپلن ــز جاي ــى ني ــر تقواي ناص
چهل ويكمين دوره جشنواره بين المللى فيلم لوكارنو 

را به خاطر ساخت اين اثر دريافت كرد.

ناخدا خورشيد، نمونه اى درخشان از پيوند سينما و ادبيات

نمادسازى در هنرهاى سنتى
ــان براى  ــام: يكى از ابداعات انس همدان پي
ــار معنايى  ــه داراى ب ــان مفاهيم خاصى ك بي
ــت. انسان به  ــتند، نمادسازى اس ويژه اى هس
ــازى در طول تاريخ بهتر توانسته  شيوه نمادس
مفاهيمى را نمودار سازد كه به روش هاى ديگر 

كمتر قابل بيان و توصيف بوده اند.
نماد سر و رازى است كه به يكباره جلوه گر 

نمى شود و همواره از نو بايد ارزشيابى شود.
نماد فى الواقع نوعى از نشانه است. نشانه را 
مى توان به طور كلى به سه دسته تقسيم كرد:

 نشانه هاى طبيعى 
ــانه هايى كه ميان نشانه و مفهوم  يعنى نش
ــوارى وجود دارد، مانند دود  آن رابطه اى همج

كه نشانه آتش است.
 نشانه هاى تصويرى 

كه ميان نشانه و مفهوم آن شباهتى عينى 
ــانه  ــق و چنگال كه نش ــود دارد. مثال قاش وج

رستوران است.
  نشانه هاى قراردادى 

ــباهت عينى يا  ــانه و مفهوم ش كه ميان نش
همجوارى وجود ندارد و در فارسى آن را به نماد 
تبيين مى كنند. آنچه نماد ناميده مى شود عبارت 
ــت از يك اصطالح، يك نام يا يك تصوير كه  اس
نماينده يك مفهوم در زندگى انسانى است. اصوال 
ــته به پيشينه تاريخى و  نماد در هر فرهنگ بس
ــود.  ــطوره اى و فرهنگى آن قوم تعريف مى ش اس
برخى نمادها هم در ميان تمامى انسان ها معرف 

يك معناى مشترك است.
ــت:  بر همين مبنا، ميرچا الياده، معتقد اس
نماد، دنباله تجلى قداست (اسطوره) و در حكم 

تبلور آن است.
ــر، تمام باورها و اديان از  در تاريخ زندگى بش
نمادگرايى فراوان استفاده كرده اند و زبان و صور 
ــيوه  ــر به ش نمادين را بكار گرفته اند؛ چراكه بش
نمادپردازى بهتر مى تواند مفاهيمى را نمودار سازد 

كه نمى توان به روش هاى معمول بيان شود.
در واقع همانطور كه كلمات باعث رسيدن 
ــوند، اشكال و  و فهميدن مفهومى خاص مى ش
ــز به نوعى باعث  ــر قراردادى نمادين ني تصاوي
ــه لغات  ــوند ك ــى در ذهن مى ش ــور معان تبل

نمى توانند به آسانى محمل آنها باشند.
ــد كه ذهن  ــا قوت مى ياب ــكل آنج اين مش
ــان از درك تمامى مفهوم عاجز باشد؛ مثال  انس
مفاهيم قدسى مانند خالق از اين دست است. 
ــه ادراك كامل خالق  ــچ گاه قابل ب ــان هي انس
ــن مفهوم را  ــت و كالمى نيز نمى تواند اي نيس
ــم بخشد. در اينجاست كه  از نظر بصرى تجس
نماد به كار مى آيد و به بهترين نحو محمل بار 
معنا مى شود. به طور كلى نمادها را مى توان در 

هنرهاى بصرى به سه گروه كلى تقسيم كرد:
ــى  ــار معناي ــى داراى ب ــاى هندس  نماده
ــبت به الباقى نمادها هستند و  ــى تر نس قدس
معانى تجريدى را باز مى نمايند. مثال دايره كه 
در تمام اعصار داراى اهميت ويژه بوده، تماميت 
ــان را در جنبه هاى مختلف از جمله رابطه  انس
ــد. دايره،  ــان و طبيعت بيان مى كن ــان انس مي
مظهر كمال، نمادى از خلق جهان و نيز مفهوم 
ــادى از حركت  ــر دارد. دايره نم ــان را در ب زم
ــته و مدور آسمان است كه با الوهيت در  پيوس
ارتباط است در هنرهاى كهن ايران، دايره نماد 
ميترا است. در ادوار بعد اين شكل مانند دايره 

در پشت سر اشخاص مقدس قرار مى گيرد.
نمادهاى گياهى در هنرهاى متنوعى چون 
ــى كاربرد دارد.  ــى و پيكرتراش معمارى، نقاش
اصوال نمادهاى گياهى در ايران تا قبل از اسالم 
از نوعى تقارن برخوردارند ولى در ادوار اسالمى 
ــتادانه اى تعديل مى شود.  اين تقارن به طرز اس
گل لوتوس (نيلوفر) به دليل داشتن ويژگى هاى 
ــنتى  ــل مالحظه، از گياهان نمادين هنر س قاب
ــت هم بر  ــت. مثال اين گياه هم در آب اس اس
ــت و هم برگ هايى از آن  ــناور اس روى آب ش
ــمان دارد. شب هنگام جمع مى شود  رو به آس
ــاز مى گردد و متولد  ــيد مجدد ب و با نور خورش
مى شود. در هنر هخامنشى و ساسانى، هندى 

مى توان رد پاى اين گل را باز جست.
ــكال نمادين  نمادهاى حيوانى نيز مانند اش
ــان سنتى  دگر، محمل بار معنا براى ذهن انس
ــنبل و نمادى از  بوده اند. مانند نقوش بز كه س
ــان دنياى كهن  باران، ماه و زايندگى براى انس
ــان با تلفيق  ــت. در ادوار بعدى انس ــوده اس ب
ــان با  ــم (مانند گريفين) يا انس ــات با ه حيوان
ــفينكس و الماسو) به معانى  حيوان (مانند اس

جديد و عميق ترى دست يافت. 
منبع: انسان و سمبول هايش/ گوستاو يونگ - 
حقيقت و زيبايى/ بابك احمدى
گردآورى: محمدمهدى خلجى

خاطرات و تأليفات رزمندگان و پژوهشگران همدان در سوره مهر
همدان پيام: انتشارات سوره مهر آماده دريافت خاطرات رزمندگان و تأليفات پژوهشگران استان همدان است.

به گزارش روابط عمومى حوزه هنرى همدان، مسئول دفتر ادبيات پايدارى حوزه هنرى همدان گفت: انتشارات سوره 
ــگران استان  ــتان آماده دريافت خاطرات رزمندگان و تأليفات پژوهش مهر از طريق دفتر ادبيات پايدارى حوزه هنرى اس
در زمينه هاى مرتبط است. ابوالفتح مؤمن گفت: به منظور ارائه بهتر محصوالت فرهنگى و دسترسى آساِن عالقه مندان 
به كتب فرهنگى، هنرى، و تاريخى به ويژه در حوزه انقالب اسالمى و دفاع مقدس، حوزه هنرى همدان نمايندگى سوره 
ــت. وى اظهار داشت: فروشگاه كتاب سوره مهر كه با استقبال فراوان كتابخوانان و  ــهر افتتاح كرده اس مهر را در اين ش
ــجويان، هنرمندان، و مراكز  ــت، هم اكنون با ارائه تخفيف ويژه براى دانش ــتان قرار گرفته اس مراكز فرهنگى- هنرى اس

فرهنگى به فعاليت خود ادامه مى دهد.

سينماى جشنواره اى ما يك سينماى بى هويت و وطن فروش است
همدان پيام: مسعود فراستى منتقد و كارشناس سينما در هجدهمين نشست «اتاق رسانه سينماى ايران» كه به نقد و 
بررسى فيلم « 33روز» اختصاص داشت، گفت: حاصل تجربه سينماى ايران از حضور در سطوح بين المللى يك فاجعه ملى 

است. سينماى جشنواره اى ما يك سينماى بى هويت و وطن فروش است، اسكار هم كه بگيريم فرقى نخواهد كرد. 
به گزارش فارس، اين منتقد در ادامه گفت: در حوزه سينما كارى كه بايد در عرصه بين المللى انجام دهيم توجه 
ــاز ما به اروپا برود و فيلم بسازد ندارم.  ــت. من اصال اعتقادى به اينكه فيلمس ــور خودمان اس به مناطق نزديك به كش
اما حضور فيلمساز ايرانى در كشورهاى همسايه مثل لبنان كه بعضا داراى فرهنگ مشترك نيز هستيم، حتما نتيجه 
خوبى خواهد داشت. به شرط اينكه در اين كشورها تبديل به فروشنده هويت خود نشويم. كارى كه امثال بهمن قبادى 

در كردستان و عراق انجام داده اند و نتيجه اش جز شرمسارى براى من به عنوان يك ايرانى نيست.

هنوز به استانداردهاى الزم در توليد تله فيلم نرسيده ايم
ــت و گفت: همچنان به  ــير توليد فيلم هاى تلويزيونى را رو به رشد دانس ــيما، مس ــبكه يك س همدان پيام: مدير ش

استانداردهاى الزم در توليد تله فيلم دست نيافته ايم.
مهدى فرجى در گفت وگو با ايرنا، گفت: اين شبكه سال گذشته حدود 50 تله فيلم ساخت و امسال نيز همين آمار 

توليد تكرار مى شود.
وى گفت: توليد تله فيلم يك تجربه جديد براى تلويزيون محسوب مى شود كه عمر زيادى از آن نگذشته است.

ــى و يافتن نقاط ضعف توليد فيلم، به اين بخش جوان آثار تلويزيونى اجازه  ــيب شناس فرجى ادامه داد: بايد با آس
دهيم كه حركت رو به جلو داشته باشد. مدير شبكه يك سيما يادآور شد: سينماى ايران فقط قادر است ساالنه بخش 

محدودى از نياز تلويزيون به آثار نمايشى را پوشش دهد كه اين امر توجه به توليد تله فيلم را دوچندان مى كند.

سيدهادى سـيدى تبار متولد 1337 در همدان، تحصيالت خود را با گرفتن مدرك ديپلم 
رشـته برق از هنرسـتان فنى ديباج به پايان رسـانيد. وى سـابقه حضور در مجالس مذهبى 
و فعاليت هاى سياسـى عليه رژيم پهلوى را نيز داشـت. همچنيـن در دوران جنگ تحميلى 
على رغم داشتن معافيت از سربازى در جبهه حاضر شد و به يارى رزمندگان و دفاع از ميهن 
پرداخـت. بعد از خدمت سـربازى فعاليت هاى خود را در رشـته  عكاسـى در مغازه  پدر آغاز 
نمود و تا پايان عمر به اين هنر اشـتغال داشـت. وى در تهيه  برنامه هاى مسـتند در خصوص 
عكاسـى با هنرجويان و هنرمندان نيز مشـاركت مى نمود. زنده ياد سيدهادى سيدى تبار در 
تاريـخ دهم آذرماه 1390 مقارن با ايام محرم حسـينى دعوت حق را لبيك گفت و به  سـوى 

ديار باقى شتافت.
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جامعه

نيش و نوشنگاه

يادداشت

به كجا چنين شتابان؟!
مهدي ناصرنژاد

ــت به كار برخي از بندگان خدا نظرم جلب شده است  همدان پيام: چند وقتي اس
ــر  ــبت به وضعيت نوعي رفتار اجتماعي يكي از پرمخاطب ترين قش و كم كم دارم نس
ــيت پيدا مي كنم. قشر كسبه از هر نوع آن، همواره مورد اعتماد مردم  جامعه حساس
بوده و هستند. خداوند روزي رسان، سهم كسبه را تعيين كرده و اين مصداق معروف 
ــتر از هر معنايي براي قامت كساني  كه مي فرمايد «از تو حركت از خدا بركت» بيش
است كه با كار و تالش و زحمت دنبال رزق و روزي حالل هستند و اينكه خداوند در 
قرآن كريم بارها و بارها كسبه و صاحبان مشاغل را سفارش فرموده و معروف است 

كه كاسب امين و حبيب خداست، حجت را بر همگان مشخص و تمام كرده است.
ــب و كار مالك  ــالوده خريد و فروش و كس  در اين ارتباط ترازو در قاموس و ش
اصلي براي درستكاري، امانت داري، صداقت و درآمد حالل و پربركت است، «ميزان» 
زيباترين واژه اي است كه براي لفظ ترازو به كار گرفته و مسلمان و مؤمن هم، تعبير 

و اهميت كلمه ميزان را در قرآن كريم شناخته و به آن واقف است.
ترازو از قديم االيام و از دوران باستان كه معامله هاي تهاتري و برابر شكل گرفته، 
ــكل هاي گوناگون توسط ملت هاي مختلف ابداع و معرفي شده  وجود داشته و به ش
ــاختار ترازو، سعي شده است كه  ــت. همواره و همزمان با پيشرفت نوع ابزار و س اس
ــيله مهم و كارساز دقيق و مناسب با اصول صحيح معامله و قوانين جاري و  اين وس

ساري در اقتصاد ملل باشد. 
ــراي توزين ذره اي، قيراطي،  ــاهين دار ب ــكول و ترازوي ش انواع ترازو از قپان، باس
ــيري، چاركي، كيلويي و يك من و چند من و خروار و تُن ساخته  گرمي، مثقالي، س
شده از سيستم هيدروليكي، برقي و ديجيتالي تغيير شكل داده تا به اين جا رسيده 
و همه و همه براي اين است كه عدالت اجرا شود و نان حالل رقم بخورد، اما حيف 
ــت و  ــفارش و حديث و قانون كه در مقابل نيت زش و صد حيف از اين همه آيه و س

ناداني مشتي سودجو و از خدا بي خبر هيچ است و هيچ!
متأسفانه جماعت از خدا بي خبر و حرام خور به ترفندها و روش هاي غلط متوسل 
ــتري به دست آورند و بار خودشان را ببندند. آب توي شكم مرغ  ــوند تا پول بيش مي ش
ــده به زردچوبه اضافه مي كنند، سيب زميني آب پز به جاي  مي كنند، استخوان پودر ش
روغن نباتي مي فروشند، مرباي خاكه قند را به جاي عسل ناب به مردم مي دهند، آت و 
آشغال گوشت و سيرابي چرخ كرده را به جاي كباب كوبيده به خورد مردم مي دهند.

ــابق بر اين كه آب را به جاي نفت و بنزين داخل مخزن بخاري يا باك بنزين  س
خلق ا... مي كردند، در ساختمان سازي از سيمان و مصالح مرغوب مي دزديدند و كف 
دستشويي و حمام را بدون قير و گوني و ايزوگام هر مترمربع .... تومان توي سند هر 

بي  سرپناه بي گناه ثبت مي كنند. 
ــتري ببرند،  ــود بيش ــه اينكه هزار راه و بيراه و كلك مرغابي مي زنند تا س خالص
غافل از اينكه با هر دست كه بدهند با همان دست هم پس مي گيرند. اين حرف هاي 
ــي از اين مخلوق دو پا  ــراري بخش كوچكي از زرنگي!!! هاي البته برخ ــي و تك قديم
ــت. اين آخري هم كه خيلي قلب رفيق مرا به درد آورده و برايم تعريف مي كرد،  اس
حكايت آن مرغ فروش خيابان ... است. مي گفت چند جا مرغ را قيمت كردم و پيش 
ــلوغ و مركزي آمده ام،  ــهر به اين خيابان ش خودم فكر كردم حاال كه از آن طرف ش
ــكالي دارد من هم كمي چانه بزنم و در  ــي مرغ را ارزان تر بخرم... چه اش ــد تومن چن
خريد صرفه جويي كنم. خالصه اينكه بعد از چند بار پايين و باال كردن خيابان مقابل 
ــان با انصاف توقف كردم؛ چراكه به نظر مي آمد اين بنده خدا  يكي از اين مرغ فروش
ــب با انصافي... خدا پدرش را بيامرزد. با   كيلويي صد تومن ارزان تر مي دهد. چه كاس

خط درشت روي كاغذ A4 رقم 3100 تومان خودنمايي مي كرد. 
ــخص بود كه مرغ با تاريخ  ــت (البته مش ــبتاً درش همين طور كه به مرغ هاي نس
همان روز نيست) زل زده و دو سه تا از آنها را توي كيسه آماده مي كردم چند نفري 
ــفارش مي دادند و مبلغي كه فروشنده مي گفت را حساب  ــتند س هم كه عجله داش

مي كردند و به امان خدا... شك هميشگي به سراغم آمد.
 از فروشنده پرسيدم آقاجان كيلويي چند حساب مي كني؟ مكث كوتاهي كرد  وگفت: 
3200 تومان. گفتم مگر اينجا به اين درشتي ننوشتي 3100 تومان و با پررويي جواب 
داد  آن مال مرغ هاي ريز است. گفتم؛ مثالً مرغ ريزت كدام است؟ يكي از آن همه مرغ 
كه نسبتاً هم ريز بود و چوب تابلوي قيمت را روي آن نصب كرده بود نشان داد و گفت: 
اين هم مرغ ريز... گفتم؛ يعني اين قيمت فقط براي اين يك مرغ ريز است.... طرف وقتي 
عصبانيت مرا ديد و چند نفر مشتري هم آنجا شاهد بحث ما بودند خودش را به آن راه  
زد... يكي از مشتريان هم كه تازه 2 ريالي اش افتاده بود، گفت: آقا اگر حداقل 200 كيلو 
مرغ را با اين كلك و دزدي آشكار بفروشند، مي شود 20 هزار تومان و انگار به اين كسبه 
ــت، اما بايد به اين آقايان گفت كه به كجا چنين  ــب مقدس اس كه نه چون كلمه كاس

شتابان؟! آيا از عدالت خداوندي بي خبريد؟
در اين مورد، انصافاً هم نمي شود از مسئوالن انتظار داشت كه باالي سر هر كاسب 
ــود. اين به وجدان يك كاسب باتجربه  ــنده اي يك مأمور بگذارند تا تقلب نش و فروش
ــت ترازو ايستاده و امانت داري مي كند، خيانت نكند و به  ــتگي دارد كه وقتي پش بس

سود حرام دلخوش نباشد.

همدان پيام: اين روزها بسيارى از متوليان نظام 
آموزشى يا دست اندركاران امور جوانان از بحرانى نام 
مى برند كه جوانان در مواجهه با اجتماع با آن دست 
ــه  ــه گريبانند؛ بحران هويت كه برخى آن را ريش ب

مهمترين انحرافات جوانان مى دانند.
روان شناسان اجتماعى بر اين نكته تأكيد دارند 
كه هنگامى كه جامعه و جوان در توقعاتى كه از هم 
دارند دچار تزلزلند، فرد دچار رفتارهايى دور از ذات 
ــود كه در حالت كلى تر  و تربيت اجتماعى اش مى ش

به بحران هويت مى انجامد.
 تعريف هويت 

در ميان تعاريف متنوعى كه در باب هويت فرد 
ــده اظهار نظر «جان گاردنر»  از صراحت و  ذكر ش
ــت. وي مى نويسد:  جامعيت بيشترى برخوردار اس
ــش از هر چيز  ــوان بايد بياموزد كه بي ــك فرد ج ي
خودش باشد، در جايى كه بيشترين ارزش را براى 
ــراى او نيز  ــى كه مطمئناً ب ــران دارد - ديگران ديگ
ــتند- مراد از اصطالح   ــر از هر چيز ديگر هس عزيزت

هويت چنين رابطه متقابلى است كه متضمن يكى 
ــهيم  ــتن و در عين حال به نوعى س بودن با خويش

شدن با زندگى درونى ديگران است.
 مفهوم بحران هويت 

ــق تعريف مذكور  ــه گزارش خبر آنالين، مطاب ب
ــا خود » و « حضور  ــظ تعادل ميان « وحدت ب حف
در تجربه باطنى ديگران » از نشانه هاى احراز هويت 
محسوب مى شود، بر اين اساس هرگاه تعادل مذكور 
ــتن ميان آن ها به  بر هم خورده و حالت توازن نداش
ــود آيد نوعى اختالل يا بحران در هويت پديدار  وج
مى شود، آن وضعيت را اريك فروم با زيبايى خاصى 
ــدن « با  ــف مى كند: لزوم همرنگ ش چنين توصي

ديگران » با از دست رفتن هويت بيشتر مى شود.
ــود كه فرد  ــت مى ش از عبارت  فروم چنين برداش
تأمين انتظارات ديگران و مانند آن ها شدن را بر « خود 

واقعى بودن » ترجيح دهد ناگريز است بهاى سنگينى 
بپردازد و آن دست كشيدن از خود انگيختگى و فرديت 
است. اريكسون نيز بحران هويت را در توانايى نداشتن 
نوجوان براى قبول نقشى كه جامعه از او انتظار دارد، 
ــايد مشكالت متعددى باشد كه فرد  معنا مى كند. ش
ــال هاى بعد زندگى به جهت بحران هويت با آن  در س

مواجه خواهد شد.
 زمينه هاى پيدايى بحران هويت 

از چالش هاى مهم مبحث حاضر چگونگى نفوذ 
ــر و باورهاى  ــران هويت در فرهنگ تفك پديده بح
ــى از زمينه هاى  ــت. برخ ــرهايى از جامعه ماس قش
ــيوه برخورد ما با تمدن  تاريخى ظهور بحران به ش

غرب به حدود دويست سال پيش برمى گردد.
آن زمان غرب در موقعيت بسيار خوبى از جهت 
پيشرفت هاى علمى قرار داشت ولى روش پيشينيان 

ما عمدتاً بر دو رويكرد در قبال تحوالت اروپا متكى 
بود: الف) طرد، نفى و انكار.

 ب) مرعوب شدن، خودباختگى و تسليم.
و رويكرد سومى كه مبتنى بر اخذ و اقتباس آگاهانه 
از پيشرفت هاى علمى و صنعتى غرب همراه با حفظ 
ــد،  ــا، اصالت ها و فرهنگ و تمدن خودى باش ارزش ه
چندان مورد توجه قرار نگرفت؛ لذا فاصله موجود ميان 
ما و غرب از لحاظ علمى و فنى بيشتر شد و زمينه ساز 
اين تفكر گرديد كه براى جبران گذشته ها و پر كردن 
فاصله طوالنى به وجود آمده چاره اى جز غرب  گرايى، 

غرب باورى و غرب پرستى نيست .
برخى عوامل موجود در عصر جديد نيز به بحران 
هويت دامن زده است مسايلى نظير گسست فرهنگى، 
ــل ها، تغييرات پر شتاب  فرد گرائى افراطى تضاد نس
زندگى، خأل آرمانى، فقدان عامل دين و مذهب، پديده 
كالن شهرهاى بزرگ و نظام ناكارآمد آموزش و پرورش 
هر يك در جاى خود، اثرات تعيين كننده اى بر بحران 

هويت داشته و روند آن را شتاب بخشيده است.

بحران هويت جوانان از كجا ناشى مى شود؟

ــمجي  ــتگار س همدان پيام: احمد ـ الف خواس
ــواده عروس  ــوي خان ــي از س ــواب منف ــه با ج ك
ــود در يك تصادف  ــده ب (دخترعمه اش) مواجه ش
ــاختگي برادر عروس را به قتل رساند. احمد كه  س
پس از چند بار خواستگاري و دريافت پاسخ منفي 
اقدام به ايجاد مزاحمت براي خانواده عروس كرده 
بود پس از درگيري با ولي ا... برادر عروس و مضروب 
ــاختن وي به پرداخت دو ميليون ديه، 70 ضربه  س

شالق و سه ماه حبس محكوم مي شود.
ــراي رهانيدن خواهرش از  در اين بين ولي ا... ب
ــت آمنه را به منزل برادرش  ــر احمد قصد داش ش
ــا مزاحمت يك  ــه در راه ب ــال دهد ك ــم انتق در ق
ــان پرايد احمد و برادر  ــود. راكب پرايد مواجه مي ش
ــد راه، ولي ا... و  ــس از س ــرادرزاده اش بودند. پ و ب
ــدام به ضرب و  ــرش را از اتومبيل پياده و اق خواه

شتم آن  ها مي نمايند.

ــختي سوار ماشين خود شده  ولي ا... و آمنه به س
ــمت روستا فرار مي كنند كه علي و رضا برادران  به س
ــمت روستا به صورت  ــان از س احمد با اتومبيل نيس
ــد كه وي بر اثر اين  ــين ولي ا... مي زنن عمدي به ماش
تصادف جان خود را از دست مى دهد. ضاربان كه قصد 
داشتند آمنه را ببرند با رسيدن راكبان موتورسيكلت 
ــح دادند. احمد و برادرش مظفر،  فرار را بر قرار ترجي
صفدر و يكي از برادرزاده هاي احمد دستگير شدند كه 
در اين ميان ابراهيم يكي ديگر از برادران احمد و رضا 

ديگر برادرزاده او متواري مي شوند.
ــتا  ــي در روس ــون از خانواده احمد كس هم اكن
ــايگان احشام آنان در  حضور ندارد و به گفته همس
حال تلف شدن است. به زعم كارشناسان انتظامي 
ــي اهالي از عمد بودن  اين حادثه تصادفي بوده ول
اين صحنه سازي سخن مي گويند. هنوز پرونده اين 

قضيه در مراجع قضايي در حال پيگيري است.

ــتان  ــى شهرس ــده انتظام ــام: فرمان همدان پي
ــتگيرى تهيه و توزيع كنندگان  كبودراهنگ از دس

مشروبات الكلى در كبودراهنگ خبر داد.
قاسم شيخى گفت: مأموران انتظامى شهرستان 
ــت و  ــراى طرح ايس ــدان در اج ــگ هم كبودراهن
بازرسى در يكى از محورهاى ورودى اين شهرستان 
ــتگاه خودرو مقاديرى  ضمن متوقف كردن دو دس
ــف و  ــروبات الكلى خارجى را كش بطر و قوطى مش
ــت و  ضبط كردند. وى گفت: با اجراى طرح هاى ايس
بازرسى و ردگيرى قاچاقچيان، در روز پنج شنبه طرح 
ايست و بازرسى مقطعى توسط مأموران انتظامى اين 

شهرستان در محورهاى ورودى به اجرا گذاشته شد.
ــتان كبودراهنگ ادامه  فرمانده انتظامى شهرس
ــتگاه خودرو  ــوران اجراى طرح به يك دس داد: مأم
مشكوك و دستور ايست را صادر كردند كه راننده 

با مشاهده مأموران اقدام به دور زدن و فرار از محل 
ــرد، اما مأموران به تعقيب خودرو پرداختند و در  ك
ــگردهاى  ــتفاده از ش كمترين زمان ممكن و با اس
ــى خودرو را متوقف و راننده آن را كه  خاص پليس

قصد متوارى شدن را داشت، دستگير كردند.
وى افزود: در بازرسى به عمل آمده از داخل اين 
خودرو تعداد مقاديرى بطر و قوطى مشروبات الكلى 
ــير  ــف كردند و متهم به همراه پرونده براى س كش

مراحل قانونى روانه مراجع قضايى شد.
ــك فقره  ــت: همچنين ي ــار داش ــيخى اظه ش
ــتان  ــى در يكى از محورهاى ورودى شهرس واژگون
ــس از حضور  ــاهد بوديم كه پ ــگ را ش كبودراهن
ــخص شد  مأموران در محل و انجام تحقيقات مش
ــروبات  كه خودرو حامل مقاديرى بطر و قوطى مش

الكلى خارجى بوده است.

مشموليت بيش از 700 هزار داوطلب كنكورى به اعمال  سوابق تحصيلى
ــوابق تحصيلى براى بيش از 700 هزار  ــنجش وزارت آموزش و پرورش از اعمال س همدان پيام: رئيس مركز س
نفر داوطلب كنكور سراسرى سال 91 خبر داد و گفت: اين تعداد از دانش آموزان با دريافت كد سوابق تحصيلى از 
ــنجش گرديده  اند. به گزارش ايرنا عبداالمير عرفى گفت:  ــايت سازمان س آموزش و پرورش، موفق به ثبت نام در س
ــور از تعداد 968 هزار و 444 نفر داوطلب كنكور سراسرى سال 91  ــنجش آموزش كش ــازمان س ــاس آمار س براس
ــتند. وى  ــوابق تحصيلى هس ــمول قانون اعمال س ــده در آذرماه 1390، تعداد 824 هزار و 176 نفر مش ثبت نام ش
ــمول اعمال سوابق تحصيلى به كسانى اطالق مى شود كه ديپلم خود را در سال 1384 و  اضافه كرد: داوطلبان مش
ــاخه نظرى دريافت كردند و نتايج نمرات نهايى اين افراد به ميزان 25 درصد  ــته هاى تحصيلى ش بعد از آن در رش

در كنكور تأثير مثبت خواهد داشت.

پنج ميليون نفر تحت پوشش برنامه هاى پيشگيرى از اعتياد قرار دارند
ــعه پيشگيرى سازمان بهزيستى كشور گفت: در حال حاضر پنج  ــگيرى و درمان مركز توس همدان پيام: معاون پيش

ميليون نفر تحت پوشش برنامه هاى پيشگيرى از اعتياد اين مركز در سراسر كشور قرار گرفته اند.
فريد براتى گفت: موضوع مقابله با مواد مخدر به طور همه جانبه از مسائل مهم كشورى است و با توجه به وظايف 
ــال اخير متاسفانه  ــگيرانه با جديت صورت گيرد. به گزارش مهر،  وى افزود: در چند س ــتگاه بايد اقدامات پيش هر دس
برخى آسيب هاى اجتماعى و ناهنجارى ها رو به افزايش است كه در مقابل ثبت ازدواج ها شاهد رشد طالق هم بوده ايم.

براتى بيان كرد: با راه اندازى خط ملى اعتياد كه از طريق شماره تلفن 06928 به سوال خانواده ها پاسخ داده مى شود 
موضوع مصرف شيشه از آمارهاى بااليى برخوردار است.  وي گفت: سند جامع پيشگيرى از اعتياد تهيه و تدوين و ابالغ 

شده و در آن رويكرد جامعه محور مورد تاكيد قرار گرفته كه در برنامه ريزى دستگاه ها لحاظ خواهد شد.

خبرنگاران بازوي توانمند هالل احمرند 
ــطح جهان بيش از دو  ــالمى گفت: هالل احمر ايران در س همدان پيام: دبير كل جمعيت هالل احمر جمهورى اس

ميليون نفر داوطلب دارد.
به گزارش ايرنا، طاهر رستمى  در جمع خبرنگاران با بيان اينكه جمهورى اسالمى ايران در كار امداد رسانى به بحران 
زدگان كشور هاى مختلف داراى رتبه اول جهانى است، به لزوم برقرارى ارتباط مستمر با رسانه ها، تاكيد كرد و افزود: 
خبرنگاران بازوى توانمند ارتباط جمعيت هالل احمر با مسئوالن و مردم هستند.وى، كشور را نيازمند آموزش در زمينه 
ــى از بالياى طبيعى و حوادث دانست و يادآورشد: زمانى كه مردم از نحوه برخورد با بحران و  ــيب هاى ناش مقابله با آس
حوادث آگاهى و اطالعات كافى نداشته باشند، اين واقعه به فاجعه بدل شده و زمينه خسارات بيشتر را فراهم مى كند 

و اين در حالى است كه آگاهى و آموزش ميزان اين خسارات را به حداقل كاهش مى دهد.

فارس: بروز رفتارهاى نامعقول بر اثر آلودگى هوا
  االنشم رفتار معقول كمتر داريم!
مهر: ثبت ازدواج موقت در دفترخانه ها

 البته با اجازه همسر اول؟؟؟
پانا: قانونى براى منع ازدواج كودكان وجود ندارد

 به خاطر همينه ثبت احوال دائم آمار افزايش ازدواج ميده!
تابناك: نگرانى از تحميل هزينه هاى اضافى به بيماران

  اين مورد رو كه توى منشور اخالقى نوشته ديگه چرا بايد نگران باشيم!
خبر انالين: سهميه سوخت معلوالن، سوخت!

 جونشون سالمت!
جام جم آنالين: چرايى افزايش "مرگ خاموش" در كشور

 واقعاً چرا...؟
ايران :چه جريان هايى به گرانى دالر دامن زدند

 جريان هوا و آب!
بانى فيلم: انحالل خانه سينما همچنان خبرساز!

 نه تو رو خدا تازه داريم به اين فيلم هاى جديد عادت مى كنيم!
تهران امروز:دالالن كاهش قيمت دالر را نمى پذيرند

 اين هم گفتن داشت!
جام جم :دزدان اينترنتى در كمين كاربران شبكه هاى اجتماعى
 ما كه اصًال نگران نيستيم چون پليس فتا كامًال فعاله!

16ميليون نفر
 درگير مسأله اعتياد هستند

ــره از سوي  همدان پيام: آخرين آمار منتش
ــتگاه هاي دولتي حاكي از اين  سازمان ها و دس
ــت كه 2 ميليون نفر معتاد در كشور وجود  اس
ــت كه اين آمار چندين  دارد، اين در حالي اس
سال است كه تكرار مي شود و هيچ تغييري در 

اعداد و ارقام آن به وجود نيامده است.
اعتياد سن مشخصي ندارد، اما اگر بخواهيم 
ــي كنيم به اين نتيجه مي رسيم  دقيق تر بررس
ــكار  ــر قدر جرم در جامعه به صورت آش كه ه
وجود داشته باشد به همان مقدار مجرم نيز به 

صورت مخفي وجود دارد.
ــاب تعداد معتادان در كشور در  با اين حس
ــون نفر برآورد  ــبينانه ترين حالت 4 ميلي خوش
ــواده اي زندگي  ــود اين تعداد اگر در خان مي ش
ــته باشند، يعني  كنند كه هر كدام 4 عضو داش
ــتقيم با اعتياد  ــون نفر به صورت مس 16 ميلي

دست و پنجه نرم مي كنند.
ــزان حدود 2 ميليون كودك با اين  از اين مي
پديده مواجه هستند كه معلوم نيست سرنوشت 
آن ها پس از رفتن به مدرسه با وجود گذشته اى 

كه همراه با يك معتاد بوده، چگونه خواهد شد.
ــيب هاي  ــر آنالين، آمار آس به گزارش خب
ــورمان در چند سال اخير باال  اجتماعي در كش
ــخص  ــت. علت اين موضوع كامالً مش رفته اس
ــت وقتي تورم در جامعه باال مي رود به تبع  اس
ــز افزايش پيدا مي كند و فقر در  آن بيكاري ني
ــود و تعداد زيادي از افرادي  جامعه زياد مي ش
ــمت مواد مخدر  ــده اند به س كه به فقر دچار ش

گرايش پيدا مي كنند.
ــفانه وقتي بيكاري در جامعه افزايش  متأس
ــدر در بين جوانان  ــيوع مواد مخ پيدا مي كند، ش
ــال اخير به رغم  ــود و در چند س ــتر مي ش بيش
ــرورش اعتياد به مواد  ــاي آموزش و پ تكذيبيه ه
ــوزان راهنمايي نيز ديده  مخدر در بين دانش آم
ــت. اين در حالي است كه در گذشته اي  ــده اس ش
نه چندان دور سن اعتياد به مواد مخدر از 16 سال 
به باال بود، اما با ورود مواد مخدر صنعتي به كشور و 
شيوع آن بين جوانان و فشارهايي كه در اثر بيكاري 

به افراد وارد مي آيد سن ابتال پايين آمده است.
ــوي ديگر تعداد زيادي هر ساله حدود  از س
ــگاه ها فارغ التحصيل  5/ 1 ميليون نفر از دانش
ــوند، اما با سياست هاي استخدامي فقط  مي ش
ــراد مي توانند جذب بازار كار  20 درصد اين اف
ــالي يك ميليون جوان تحصيلكرده  شوند و س

بيكار باقي مي مانند.
ــكاران در جامعه  ــن، وقتي تعداد بي بنابراي
ــفانه بايد منتظر بروز  ــش پيدا كرد، متأس افزاي

چنين آسيب هايي در جامعه باشيم.
ــود تمام  ــا وج ــاف و ب ــن اوص ــا تمام اي ب
برخوردهايي كه در زمينه مبارزه با مواد  مخدر 
ــان براي مبارزه با اين  صورت مي گيرد، همچن
مشكل با صورت مسأله برخورد مي شود و براي 
از بين بردن علت هاي اين مشكل گامي جدي 

برداشته نشده است.

همدان پيام: حاشيه هاى شهر همدان و مناطقى 
ــت به همت مسئوالن استان با برنامه اى  كه قرار اس
مدون توانمند شوند، اين روزها در آستانه انتخابات 
ــوراى اسالمى، محل رفت و آمد  دور نهم مجلس ش
مسئوالن براى برگزارى جلسات متعدد شده است؛ 
ــته  ــال گذش ــه پيش از اين، در مدت يك س چنانچ
ــا در محل  ــه در اماكن مختلف ي ــل 6 جلس حداق
ــيه شهر برگزار شده است تا مردم اين مناطق  حاش
ــتاى توانمند سازى اين  باور كنند كه دولت در راس

مناطق گام بر مى دارد. 
ــدان به زودى  ــتاندار هم ــن با وعده اس همچني
ــى" در 5 منطقه  ــب فرهنگ ــه "عصركارى، ش برنام
توانمندسازى شهر اجرا خواهد شد، كه البته تأكيد 
ــت كه اين جلسات خود در توجه هر چه  بر اين اس
بيشتر و لمس مشكالت تأثيرگذار است، اما بايد ديد 
ــات به چه تصميماتى  كه نتايج حاصل از اين جلس

ختم مى شود.
ــكونتگاه  ــدان 595 هكتار س ــهر هم تنها در ش
غيررسمى وجود دارد كه در 5 منطقه توانمندسازى 
حاشيه شهر تعريف شده است. 97 هزار و900 نفر 
يعنى 11 درصد جمعيت استان20 درصد جمعيت 

همدان در اين مناطق ساكن هستند.
ــازى  ــه فرماندار همدان براى توانمندس به گفت
ــام، منوچهرى، مزدقينه  ــه خضر، حصار ام 5 منطق
ــارد و 139 ميليون تومان  ــزج تاكنون 45ميلي و دي
ــوى دستگاه هاى مسئول هزينه شده است كه  از س

بيشتر اين هزينه ها در 2 سال اخير بوده است.
ــده در اين مناطق  ــات انجام ش ــر چند خدم ه
ــه به اينكه طرح  ــوان انكار كرد، اما با توج را نمى ت
ــهر همدان كه 100  ــازى حاشيه هاى ش توانمند س
هزار جمعيت شهرى را در برگرفته است از حدود 3 
سال پيش كليد خورده و حتى در سفر مقام معظم 
ــال 83 نيز توجه ويژه به پنج منطقه  رهبرى در س
توانمندسازي حاشيه شهر به عنوان نمونه و الگوي 
كشوري مطرح شد، انتظار مى رفت به آن توان الزم 
از نظر كالبدى و حتى امكانات و زيرساخت ها برسد 
تا هم اينك به جاى برنامه ريزى براى زيرساخت هاى 
ــر فرهنگى و  ــاي آن ها از نظ ــه فكر ارتق ــى ب اساس

اجتماعى باشيم.
البته در اين خصوص بايد يادآور شويم كه اعتباراتى 
ــتانى و هم از محل اعتبارات ملى  ــه هم از محل اس ك
ــه اين اماكن اختصاص يافته كم نبوده و مى تواند به  ب

راحتى تغييرات الزم را به وجود آورد.
اما نكته اى كه حائز اهميت است آن است كه تا 
ــه مؤلفه بسترسازى براى مشاركت  زمانى كه به س
ــهردارى ها در روند  ــهيل ش ــش خصوصى، تس بخ
اجراى ساخت و ساز ها و پرداخت تسهيالت از سوى 
دولت به متقاضيان احداث واحدها توجه نشود، قصه 

حاشيه شهر ادامه دار خواهد بود.
ــا اختصاص 50  ــت كه ب نكته قابل ذكر اين اس

ــفر چهارم   ميليارد تومان اعتبار از محل اعتبارات س
ــورت موردى يا  ــاير اعتباراتى كه به ص ــار س در كن
ــاني يا  ــه داخلى ادارات خدمات رس از طريق بودج
بودجه هاى ملى به اين مناطق اختصاص يافته است 
انتظار مى رود اين اعتبارات براى اجراى 400 پروژه 
ــده در محل اين مناطق و براى مردم  وعده داده ش
ساكن در آن هزينه شود نه اينكه به نام اين مناطق، 
ــردم برخوردار از امكانات  ــى در جوار آن ها كام م ول
ــيرين نمايد، گواه اين موضوع ساخت  ــهرى را ش ش
برخى از پروژه هاى ورزشى، فرهنگى  و تفريحى در 
ــت كه به گواه مردم ساكن  نزديكى اين مناطق اس
ــا با هدف توانمند كردن  مناطق مذكور اين طرح ه
ــده  ــاخته ش اين مناطق نبوده؛ بلكه با اين هدف س
ــهرك ها و نقاط شهرى نيز از آن  ــاير ش كه مردم س

استفاده كنند.
ــه اعتبارات و  ــت ك در هر حال انتظار بر آن اس
ــده براى حاشيه شهر در محل  پروژه هاى تعريف ش
ــاخت آن ها در اين مناطق  ــود انجام گيرد و با س خ
ــهر نشينى، مردم  براى ارتقاى فرهنگ عمومى و ش
ــتفاده از امكانات اين مناطق  ساير نقاط را براى اس
ــازى  ــم تا يكسان س ــت كني ــا هداي ــه آن محل ه ب
ــهر،  ــكونتگاه ها به واقع لمس و مفهوم پايين ش س

باالى شهر  از بين برود.
ــه اى كه براى  ــر حال اين بار نيز در جلس  به ه
ــه  ــهر در محل ــيه ش ــق حاش ــازى مناط توانمند س
ــد، فرماندار شهرستان همدان  منوچهرى برگزار ش

ــان اعتبار صرف  ــارد توم ــت: تاكنون 6/2 ميلي گف
ــهر همدان شده  ــازى ش مناطق پنج گانه توانمندس

است.
ــا عنوان  ــه اى ب ــن قهرمانى مطلق در جلس حس
هم انديشى شوراياران منطقه منوچهرى همدان با بيان 
اينكه توجه به حاشيه شهر و توانمندسازى نقاط محروم 
از ويژگى هاى دولت هاي نهم و دهم محسوب مى شود، 
گفت: تاكنون افزون بر 3/8 دهم ميليارد تومان اعتبار 
به منظور توانمندسازى توسط دستگاه هاى مختلف در 

منطقه منوچهرى تزريق شده است.
وى افزود: طبق آخرين پيگيرى هاى صورت گرفته 
اعتبار توانمندسازى مناطق حاشيه اى شهر همدان كه 
در دور چهارم سفر هيأت دولت به استان مصوب شده 
ــت برنامه ريزى رئيس  ــط معاون در آينده نزديك توس

جمهور ابالغ و اختصاص داده خواهد شد.
ــركت  ــتان همدان بيان كرد: ش فرماندار شهرس
ــيه شهر  ــازان همدان در پنج منطقه حاش عمران س
ــته است به ترتيب 3  ــال هاى 88 و 89 توانس در س
ــه كند كه در  ــارد تومان هزين ــارد و 1/5 ميلي ميلي
ــارد تومان اعتبار  ــال جارى نيز تاكنون 1/7 ميلي س

صرف اين مناطق شده است.
وى با تأكيد بر اينكه تاكنون 6/2 ميليارد تومان 
ــهر  ــازى ش اعتبار صرف مناطق پنج گانه توانمندس
ــت، گفت: در حال حاضر احداث  ــده اس همدان ش
ــدازى 7 هزار خط تلفن  ــه مركز مخابراتى و راه ان س
ــا اعتبارى افزون بر 500 ميليون تومان در منطقه  ب

منوچهرى صورت گرفته است.
ــوص  ــرد: در خص ــه ك ــق اضاف ــى مطل قهرمان
ساماندهى آب و فاضالب منطقه منوچهرى تاكنون 
ــور جمع آورى  ــبكه به منظ ــزار و 500 متر ش 2 ه
آب هاى سطحى ايجاد شده است كه 3 هزار و 900 
متر شبكه نيز براى اصالح شبكه آب در منطقه ياد 

شده در سال آينده صورت مى پذيرد.
وى خاطرنشان كرد: به منظور آسفالت، زيرسازى 
و پروژه هاى عمرانى به ترتيب در سال هاى 88، 89 
ــان، 260 ميليون  ــزان 141 ميليون توم و 90، مي

تومان و 758 ميليون تومان هزينه شده است.
ــوى  ــى ك ــاى اجتماع ــك مدده ــر كليني مدي
ــز تخصصى  ــداث مراك ــز گفت: اح ــرى ني منوچه
فرهنگى و علمى از ضروريات اين منطقه محسوب 
ــايى و  ــه لحاظ فرهنگى، شناس ــود؛ چراكه ب مى ش
ــى در اولويت هاى منطقه  ــيب هاى اجتماع رفع آس

منوچهرى قرار گرفته است.
ــرد: راه اندازى كانون  ــدا... جليليان تصريح ك عب
ــودكان و نوجوانان، محل نمايش  ــرورش فكرى ك پ
ــترش مهدهاى كودك و مراكز آموزشى  فيلم، گس
ــتاى رفع  ــاى تأثيرگذار در راس ــه فعاليت ه از جمل

معضالت فرهنگى منطقه به شمار مى آيد.
ــى يك طرفه شدن  ــه بررس در پايان اين جلس
ــوى در كارگروه ترافيك،  ــاى عقيل و صف خيابان ه
ــنايى منطقه منوچهرى و ساخت پايگاه  تأمين روش

بهداشتى و درمانى تا سال آينده به تصويب رسيد.

مشكالت محله منوچهرى
زير ذره بين توانمند سازان حاشيه شهر

دستگيرى توزيع كنندگان مشروبات الكلىخواستگار سمج باعث مرگ برادر عروس شد
در كبودراهنگ

مجوز جذب 15 هزار 
هيأت علمى صادر شد

ــان اينكه  ــر علوم با بي ــام: وزي همدان پي
از  ــى  يك ــى  علم ــأت  هي ــاى  اعض ــذب  ج
ــخص رئيس جمهورى  برنامه هاى دولت و ش
ــى هاى صورت گرفته  ــت، گفت: با بررس اس
ــيديم كه به افزايش  ــه اين جمع بندى رس ب
ــى نياز داريم و در  جذب اعضاى هيأت علم
ــتا مجوز جذب 15 هزار عضو هيأت  اين راس

ــد. علمى صادر ش
ــجو در گفتگو با مهر، با اشاره  كامران دانش
ــأت علمى جديد  ــزار عضو هي ــذب 5 ه به ج
ــا توافقى كه با  ــتا ب ــت: در اين راس اظهار داش
معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانى رئيس 
ــال 7 هزار عضو  جمهورى صورت گرفت، امس
ــوند و در كل تا پايان  هيأت علمى جذب مى ش
ــو هيأت علمى براى  ــت دهم 15 هزار عض دول
ــش وزارت علوم  تمام دانشگاه هاى تحت پوش

جذب خواهند شد.

فعاليت40  هزار ثبت يار در كشور
ــور از  ــام: رئيس ثبت احوال كش همدان پي
ــراي ثبت وقايع  ــزار ثبت يار ب ــت 40 ه فعالي
چهارگانه در  روستاها و عشاير در سراسر كشور 
خبر داد.به گزارش ايسنا، محمد ناظمي اردكاني 
ــه احراز هويت و  ــزود: در اين رخداد هرگون اف
تصديق هويت به صورت مكانيزه انجام مي شود.

ــرد: در آينده نزديك كارت هاي  وي بيان ك
ملي هوشمند الكترونيكي جايگزين كارت هاي 

ملي فعال مى شوند.
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1510000---سكه ربع بهار
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الهام خليلى خو
همدان پيام: در ميان مولفه هاى مصرف انرژى در 
ساختمان، سيستم هاى گرمايشى كه عمده مصرف 
ــوخت هاى  ــرژى را به خود اختصاص داده و از س ان
ــژه اى در  ــتفاده مى كنند از اهميت وي ــيلى اس فس
ــازي مصرف برخوردار هستند و از آنجايي  بهينه س
ــدي يارانه ها به  ــراي قانون هدفمن ــه دولت با اج ك
دنبال كاهش مصرف حامل هاي انرژي است كنترل 
ــاختمان ها نيز به تحقق اين امر كمك  هدر رفت س

خواهد كرد. 
ــه عوامل گوناگونى كه در ميزان مصرف  توجه ب
انرژى گرمايشى ساختمان نقش دارند، تاثير فراوانى 
در ارائه راهكارهاى صرفه جويى در بخش ساختمان 
ــش مصرف انرژى در اين بخش دارند. در اين  و كاه
ميان تمامى پارامترهاى تاثيرگذار از جمله استفاده 
از بخاري هايي با مصرف كم و بازدهي باال، استفاده 
ــمند در مورتورخانه و  از سيستم هاي كنترل هوش
ــتاتيك رادياتورها از عوامل موثر  ــيرهاي ترموس ش
ــاختمان  ــى در س در ميزان مصرف انرژى گرمايش

محسوب مى شوند.
ــراي صرفه جويى در مصرف  ــه همين منظور ب ب
ــت و اجراى مبحث 19  ــاختمان، رعاي انرژى در س
ــاختمان در دستور كار قرار گرفت.  مقررات ملى س
ــق كاري ديوارهاي  ــاس اين قانون رعايت عاي براس
خارجي ساختمان، نصب پنجره هاي دوجداره، عايق 
ــاتي و نصب  كاري كانال هاي هوا، لوله هاي تاسيس
سيستم هاى كنترل مركزى هوشمند در ساختمان 

الزامي شد.
ــراي مبحث 19 مقررات  ــي از آنجايي كه اج ول
ملي ساختمان سبب افزايش هزينه هاي ساختمان 
مي شود فعاالن عرصه ساخت و ساز كمتر نسبت به 

رعايت اين قانون توجه دارند.
ــگاه خبرى  ــه در پاي ــي ك ــتناد به گزارش با اس
ــت، مدير دفتر مطالعات  ــده اس وزارت نيرو درج ش
ــالم كرده  ــرژي ايران اع ــازمان ان و بهره برداري س
ــاختمان هاى ايران 4 برابر  ــه مصرف انرژى در س ك

كشورهاى اروپايى است.
ــاط هدررفت  ــژاد، نق ــر دودابي ن ــه گفته امي ب
ــه ويژه  ــاختمان ها ب ــرمايش در س ــش و س گرماي
ــت؛ به طوري  ــيار باالس ــاختمان هاي اداري بس س
ــاختمان ها،  كه 21 درصد مصرف انرژي در كف س
ــه درصد در  ــد در ديوارهاي خارجي و س 26 درص

ديوارهاي راه پله ها هدر مي رود.
ــتانداردهاي مصرف  بنا بر اظهارات وي، نبود اس
ــات، نبود فرد  ــاختمان و تاسيس انرژي در بخش س
ــازي مصرف انرژي در  ــي پيگيري امر بهينه س متول
ساختمان، استفاده ناقص و نادرست از فناوري هاي 
جديد در بخش ساختمان، رعايت و كنترل نكردن 
ــور، پايين بودن  ــاختمان در كش ــررات ملي س مق
ــن بخش و نا آگاهي  ــاغل در اي دانش فني افراد ش
بهره برداران از ساختمان ها داليل مهم كارايي پايين 

انرژي در بخش ساختمان است. 
ــاني  ــگاه اطالع رس ــزارش پاي ــن در گ همچني
ــت: 40 درصد انرژى در  ــاختمان ايران آمده اس س

ــازمان نظام  ــى رود. رئيس س ــاختمان ها هدر م س
ــد از انرژى  ــور اعالم كرده 60 درص ــى كش مهندس
ــتفاده مى شود كه 40  ــاختمان ها اس مصرفى در س

درصد آن پرت مى شود.
ــمى در ادامه تأكيد كرده اين  ــيدمهدى هاش س
ميزان بايد اصالح و صرفه جويى شده تا منابع كشور 
حفظ و منافع مردم تامين شود كه مسئوليت آن بر 

عهده مهندسان مكانيك است.
وي در بخش ديگري با بيان اينكه متوسط عمر 
ــرفته يكصد سال  ــاختمان ها در كشورهاى پيش س
ــاختمان ها در  ــت، گفت: متوسط عمر مفيد س اس

ايران يك سوم استاندارد جهانى است.
ــى  ــازمان نظام مهندس بنا بر اظهارات رئيس س
ــيارى از ساخت و سازها به  كشور، متاسفانه در بس
ــود در حالى كه  جاى كيفيت، به هزينه توجه مى ش
مى توان با 30 درصد افزايش هزينه، عمر مفيد بناها 

و ساختمان ها را تا سه برابر افزايش داد.
ــت انرژي و تخمين  ــي ميزان هدررف براي بررس
ــاختمان ها در همدان، رئيس سازمان  عمر مفيد س
ــو با  ــدان در گفتگ ــتان هم ــي اس ــام مهندس نظ
ــت: با توجه به اينكه از سال  همدان پيام، اظهار داش
ــده  ــاختمان ها مطرح ش 83 بحث عايق حرارتي س
ــاخت هاي استان براي  ــت و از آنجايي كه زيرس اس
اجراي آن آماده نبود عمال اجراي اين قانون محقق 

ــال 85  عايق بندي ساختمان ها در  ــد ولي از س نش
دستور كار قرار گرفته است.

ــد  درص  20 ــا  تنه ــزود:  اف ــدي  محم ــزاد  به
ساختمان هاي موجود در استان همدان در مصرف 
ــال عايق ندارند و به  ــدند و بقيه عم انرژي بهينه ش

نوعي پرت حرارتي بااليي دارند.
ــتفاده  وي علت اين پرت حرارتي باال را در اس
ــتم هاي گرمايشي چون شومينه و بخاري  از سيس
دانست و گفت: امروزه هر واحد ساختماني اقدام 
به راه اندازي سيستم پكيج مي كند كه هم از نظر 
هزينه كرد و هم مديريت تك واحدي اين مسأله 
ــت؛ چرا كه با فراهم آوردن موتورخانه  اشتباه اس
ــياري از هزينه ها را كاهش  ــوان بس مركزي مي ت

داد.
ــي استان همدان  ــازمان نظام مهندس رئيس س
ــاره  ــاختمان ها اش همچنين به برآورد عمر مفيد س
ــال  ــته به طور معمول 30 س كرد و افزود: در گذش
ــاختمان تعيين شده است ولي در  براي عمر يك س
ــاختماني  حال حاضر با تغيير تجهيزات و مصالح س
ــاختمان ها عمر مفيد به 100  ــاخت و ساز س در س
سال رسيده است كه اين باز مطلوب نيست؛ چرا كه 
ــاختمان هاي قديمي كه زير نظر ميراث  برخي از س
ــط 200  ــوند به طور متوس فرهنگي مديريت مي ش
ــون كيفيت، آمايش  ــال عمر دارند و عواملي چ س

ــاختمان ها تأثير  محيطي و زيبايي محيطي روي س
مي گذارد.

وي مناسب ترين راهكار براي افزايش عمر مفيد 
ــازي  ــاختمان ها را صنعتي س و كاهش هدررفت س
ــت و گفت: در بحث صنعتي  ساخت و سازها دانس
سازي در ابتداي راه هستيم و بايد به سمتي برويم 
كه همانند ديگر كشورها تمام قطعات ساختماني را 
كنار هم مونتاژ كنيم و در راستاي آن هزينه ساخت 

و سازها را كاهش دهيم.
ــه اي در  ــتفاده از نماهاي شيش وي در مورد اس
ساختمان سازي عنوان كرد: در سال هاي اخير (دو 
سال گذشته) شوراي عالي شهرسازي به دليل اينكه 
نماهاي شيشه اي، كاپوزيتي(آلومينيومي، آركوپال) 
ــت را تهديد مي كند و سرطان زاست و  محيط زيس
ــهر را از هويت اصلي خود دور كرده است و يك  ش
ــتفاده از اين  ــور كرده، اس فرهنگ غربي را وارد كش

نوع نماها را ممنوع اعالم كرده است.
ــور روي  محمدي اضافه كرد: از آنجايي كه كش
ــده است نماهاي شيشه اي در  كمربند زلزله واقع ش
ــناخته  ــاختمان ها به عنوان يك عامل مخرب ش س
شده است. بر اين اساس بناهايي كه در خيابان هاي 
ــتند و  ــهر تأثيرگذار هس ــيماي ش ــي و در س اصل
ــاال تابع اين  ــر به ب ــاي 12 مت ــن خيابان ه همچني

ضوابط هستند.

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان:

80 درصد انرژى مصرفى
 در ساختمان هاي همدان هدر مي رود

■ مصرف انرژى در ساختمان هاى ايران 4 برابر كشورهاى اروپايى است

دالر را 1600 تومان مى فروشيم
همدان پيام: صرافى هاى خيابان فردوسى فقط روى تابلوهاى خود نرخ دالر را 1400 تومان درج كرده اند ولى هنگام 

معامله يا از فروش امتناع كرده و يا دالر 1600 تومانى را به مردم مى فروشند.
به گزارش فارس، متقاضيان خريد ارز اين روزها بيشتر از قبل مشتاق خريد دالر هستند و مؤيد اين امر هم افزايش 

چشمگير خريداران ارز در خيابان فردوسى است.
افت و خيز قيمت دالر در روزهاى گذشته موجب شده تا تب و تاب خريد ارز به ويژه دالر در بين گروه هاى مختلف 

مردم باال برود و اين افراد را روانه خيابان فردوسى براى خريد دالر كند.
روز گذشته كانون صرافان با صدور اطالعيه اى صرافى هاى داراى مجوز از بانك مركزى را ملزم كرد تا دالر را با نرخ 

1390 تومان از مردم بخرند و با نرخ 1400 تومان به آنها بفروشند.
اما اين اطالعيه فقط موجب شده تا نرخ ارز "دالر" در تابلوى اين صرافى ها تغيير كند و بعضاً  هم اصال نرخى در اين 

تابلوها ثبت نشود.

يارانه نقدي چقدر از درآمد مردم را تشكيل مي دهد؟!
همدان پيام: بر اساس طرح آمارگيري هزينه و درآمد خانوار در سال گذشته، متوسط درآمد اظهار  شده ساالنه يك 
خانوار روستايي 59 ميليون و 337 هزار ريال و متوسط درآمد اظهار  شده ساالنه يك خانوار شهري 106 ميليون و 156 
هزار ريال بوده  است. به گزارش ايسنا، با در نظر گرفتن اين نكته كه بعد خانوار ايراني بر اساس نتايج اوليه سرشماري 
سال جاري به 3/6 نفر كاهش رسيده  است، مي توان اين طور محاسبه كرد كه يك نفر در يك خانوار روستايي به طور 

متوسط ماهيانه حدود 137 هزار تومان و در يك خانوار شهري حدود 245 هزار تومان درآمد دارد.
ــته به ازاي هر نفر 45 هزار و 500 تومان يارانه نقدي پرداخت كرده  است. با لحاظ كردن  ــال گذش دولت در يك س
ــده براي هر نفر، در واقع مي توان گفت كه يارانه نقدي حدود 33 درصد درآمد ماهانه يك نفر  ــرانه اظهار ش درآمد س

روستايي و 18 درصد درآمد اظهار ماهانه يك نفر شهري را تشكيل مي دهد.
اين اعداد البته همه به طور متوسط محاسبه شده اند، در حالي كه اگر بيشترين و كمترين درآمدهاي هر دو قشر 

را در نظر بگيريم، تغييرات زيادي در اعداد حاصل خواهد شد.

دستورالعمل جديد فروش ارز مسافرتى ابالغ شد
ــالمى ايران اعالم كرد: اين بانك طى بخشنامه شماره 1029  همدان پيام: روابط عمومى بانك مركزى جمهورى اس

/60 مورخ 1390/10/12 به تمامى شعب ارزى بانك ها دستورالعمل جديد فروش ارز مسافرتى را اعالم كرد.
براساس اين گزارش، فروش ارز مسافرتى براى هريك از مسافران هوايى به مقصد تمام كشور ها (به استثناى عراق 
و سوريه كه 400 دالر است) به ميزان 1000 دالر يا معادل آن به ساير ارز ها و فروش ارز مسافرتى به مسافران زمينى، 
ــاير ارز ها مى باشد. به گزارش ايلنا، ضمناً در تمامى  ــور ها به ميزان400 دالر يا معادل آن به س ريلى و دريايى تمام كش
ــال صورت مى گيرد.براساس اين بخشنامه، فروش ارز  ــافرتى به نرخ بازار فرعى و يكبار در س موارد فوق، فروش ارز مس
مسافرتى به مسافران با سن قانونى كمتر از 2 سال امكان پذير نبوده و براى سنين 2 تا 12 سال به ميزان 50 درصد در 
هر يك از حاالت فوق خواهد بود. الزم به ذكر است، فروش ارز مسافرتى به زائران عمره مفرده، صرفاً از طريق بانك ملى 
ايران و با ارائه ليست مشخصات زائران كه توسط دفا تر سازمان حج و زيارت تاييد شده باشد، بدون ارائه بليت و گذرنامه 
يك بار در سال و حداكثر تا سقف 400 دالر به نرخ بازار فرعى و با رعايت شرايط سنى فوق الذكر امكان پذير مى باشد.

200 هزار فرصت شغلى خانگى و خودكفايى ايجاد شد
ــت كميته امداد امام خمينى(ره) گفت: 300 هزار فرصت شغلى  همدان پيام: سرپرس
ــغل ايجاد  ــد كه از اين تعداد 200 هزار ش ــاغل خانگى و خودكفايى تعريف ش براى مش
ــين انوارى در پنجاه و دومين اجالس عمومى شوراى عالى استان ها  ــت. حس شده اس
ــالمى افزود: سهم هر يك از استان ها در مورد  ــاختمان قديم مجلس شوراى اس در س
ــه ماه گذشته به استان ها  ــغلى خانگى و خودكفايى تعيين و در طول س فرصت هاى ش
ابالغ شد. به گزارش ايرنا، وى خاطرنشان كرد: از آن جايى كه محرومان نمى توانند از مزايا 
ــهيالت بانكى به دليل نداشتن ضامن استفاده كنند، امسال به دولت پيشنهاد داده  و تس

شد تا كميته امداد امام خمينى (ره) ضمانت آن ها را بپذيرد.
ــده و  ــوارى گفت: در اين زمينه توافق نامه اى با بانك مركزى و بانك عامل انجام ش ان

بستر ضمانت محرومان توسط اين كميته فراهم شده است.
ــت، گفت: دستگاه ها بايد  ــالمى اصل بر رضايت مردم اس وى با بيان اينكه در نظام اس
ــالمى  به گونه اى عمل كنند تا رضايتمندى مردم را به ارمغان آورند؛ چرا كه حكومت اس
براساس حضور و آگاهى مردم ايجاد شده است پس بايد تدابيرى اتخاذ شود تا اين حضور 
ــود. سرپرست كميته امدام امام خمينى(ره) گفت: اصل حكومت اسالمى بر پايه  حفظ ش
ــايه رفاه و آسايش است كه اصل كرامت انسانى محقق  ــاالرى دينى است و در س مردم س
مى شود. انوارى يادآور شد: طرح «امداد محله» در دو سال اخير به منظور مشاركت بيشتر 
مردم نهايى شد. براساس اين طرح، از نيروهاى داوطلب و تمام ظرفيت هاى مردمى براى 

حل معضالت مردم استفاده مى شود.

قطعى كابل؛ علت كاهش 
سرعت اينترنت 

همدان پيام: وزير ارتباطات و فناورى اطالعات، 
ــوزى در  ــى كابل در خليج فارس و آتش  س قطع
مسير روسيه را علت كاهش سرعت اينترنت اعالم 
ــانى دولت، رضا  كرد. به گزارش پايگاه اطالع رس
تقى  پور درباره كاهش سرعت اينترنت در روزهاى 
اخير گفت : برخى موارد كاهش سرعت ، مقطعى و 
بر اثر قطعى كابل در خليج فارس بود كه در نصف 

روز وصل شد.
ــل را در خليج فارس  ــت قطعى كاب وى، عل
ــتى ها دانست و افزود: عكس هايى  برخورد كش
ــده در زير آب را در اختيار  از كابل هاى پاره ش

رسانه ها قرار داده ايم.
ــات  اطالع ــاورى  فن و  ــات  ارتباط ــر  وزي
ــش از 13 درگاه  ــرد:  اكنون بي ــان ك خاطرنش
براى پهناى باند داريم و سعى مى كنيم كسرى 
موجود از منابع و مسيرهاى ديگر جبران شود.

ــكلى  ــاخت مش به گفته وى، از نظر زيرس
ــاى باندى كه  ــذارى پهن ــا در واگ ــم ام نداري
ــديم  ــكايات مواجه ش ــد، با بعضى ش توزيع ش
ــالم و آنان را موظف كرديم  كه به اپراتورها اع

پاسخگوى مشتريان خود باشند.

 نظام هاى تأمين اجتماعى 
در مرحله دوم هدفمندى 
يارانه ها اجرايى مى شود 

ــام: وزير اقتصاد و دارايى با تاكيد  همدان پي
ــاز دوم هدفمندى يارانه ها تا پايان  بر اجراى ف
ــتور رئيس جمهورى، از  ــال بر اساس دس امس
ــن اجتماعى در  ــدن نظام هاى تامي اجرايى ش
ــا در مرحله دوم  ــازى يارانه ه قالب هدفمندس
ــمس الدين حسينى  اين طرح خبر داد. سيدش
ــزود: امكاناتى كه در  ــا، اف ــو با ايلن در گفت و گ
قانون پيش بينى شده است باعث شده تا دولت 
ــدى يارانه ها در جهت تقويت  از منابع هدفمن
نظام هاى تامين اجتماعى استفاده بهينه كند. 

ــخنگوى اقتصادى دولت تصريح كرد: با  س
ــار دولت قرار داده  امكاناتى كه قانون در اختي
ــت  مى توانيم رايانه ها را در قالب رايانه هاى  اس
ــام تامين  ــدى در قالب نظ ــر نق ــدى و غي نق

اجتماعى پرداخت كنيم. 

وزير اقتصاد و دارايى:

 ارزش صادرات 
غير نفتى كشور به

32 ميليارد دالر رسيد
همدان پيام: وزير اقتصاد و دارايى گفت: ارزش 
ــت  ــور در 9 ماهه نخس ــادرات غير نفتى كش ص

امسال به 32 ميليارد دالر رسيد.
سيدشمس الدين حسينى در نشست كارگروه 
ــور برخى  ــه با حض ــهر ك ــادى در خرمش اقتص
ــئوالن محلى و بازرگانان در سالن اجتماعات  مس
ــهر برگزار شد،  ــرما بنادر و دريانوردى خرمش ش
ــبت به مدت مشابه  افزود: اين ميزان صادرات نس

سال قبل 33 درصد رشد نشان مى دهد.
ــه گزارش ايرنا، وى اضافه كرد: ايران به رغم  ب
ــت توانست در  ــوارى ها كه داش ــكالت و دش مش
زمينه صادرات رشد قابل توجهى نسبت به سال 

قبل داشته باشد.
ــا بيان اينكه صادرات  وزير اقتصاد و دارايى ب
ــد 16 درصدى  ــهر در اين مدت به رش از خرمش
ــعه صنعت، تجارت و  ــيده، گفت: شتاب توس رس
ــهر بايد از رشد توسعه صنعت و  اقتصادى خرمش

تجارت كشور بيشتر شود.
حسينى افزود: تمام فعاالن اقتصادى ايران با 
ــعار «هر كدام يك سرباز براى  حفظ وحدت و ش
ــمنان هستند»، خود را بايد مسئول  مقابله با دش
بدانيد و من مطمئنم كه همه شما در اين مسير 

ما را يارى خواهيد كرد.
وى ادامه داد: هم اينك دفاع مقدس در عرصه 
اقتصادى است و اين تحريم جنگ اقتصادى ضد 
ما تدارك ديده شده و براى شكستن اين تحريم 

روى استان خوزستان حساب كرديم.

سهم يك درصدى همدان در توليد گل و گياه كشور
ــر گل الوند و موقعيت  ــود دامنه هاى پ ــى ها با وج ــهر اطلس همدان پيام: كهن ش

كوهستانى در توليد گل و گياه كشور اندك و ناچيز است.
با وجودى كه موقعيت كوهستانى همدان بهترين شرايط را براى پرورش گل هاى 
متنوع و زيبا در اين استان به عنوان يكى از جلوه هاى موهبت الهى فراهم كرده، اين 

استان هنوز نتوانسته جايگاه مناسبى در توليد گل و گياه كشور كسب كند.
به گزارش ايرنا، ساالنه دو ميليارد و 300 ميليون شاخه گل شاخه بريده در ايران 
توليد مى شود كه از اين ميزان تنها 770 هزار شاخه معادل يك درصد توليد كشور 

در استان همدان توليد مى شود.
ــرى از لطافت و  ــاه و همچنين بهره گي ــد گل و گي ــت، اهميت تولي ــى اس گفتن
زيبايى هاى اين عطيه الهى به اذعان روانشناسان، آرامشى است كه انسان از ديدن و 

بوييدن يك شاخه گل كسب مى كند.
ــرايط زندگى و افزايش ميزان استرس و ناآرامى هاى ناشى از  با توجه به تغيير ش
ــهرها و ضرورت تامين آرامش افراد به نظر مى رسد يكى از راه هاى  صنعتى شدن ش

سالمت زندگى انسان توجه بيش از پيش به اين موهبت الهى باشد.
در كنار اين، مى توان بسيارى از دغدغه هاى انسان امروز، شامل اشتغال و درآمدزايى را 

از طريق افزايش مراكز و گلخانه هاى پرورش توليد گل و گياه پاسخ گفت.
ــالمت و همچنين رونق اقتصادى و درآمدزايى  با وجود فوايد گوناگون روانى و س
توليد و پرورش گل و گياه، گلخانه داران و پرورش دهندگان گل و گياه در همدان از 

بى توجهى مسئوالن و دست و پنجه نرم كردن با انواع مشكالت گاليه دارند.
يكى از گلخانه داران و پرورش دهندگان گل و گياه زينتى در استان همدان گفت: 
ــت كه در اين زمينه فعاليت دارد و همچنان با مشكل بازاريابى و نبود  ــال اس 45 س

بازار مناسب مواجه است.
حسين على بخشى افزود: نبود بازار مناسب موجب پرپر شدن و در نتيجه از بين 
ــده مى شود و گلخانه داران بايد خسارت هاى زيادى را  رفتن گل هاى پرورش داده ش

تحمل مى كند.
وى ادامه داد: گل نيز مانند ميوه است و بايد براى جلوگيرى از خراب شدن و هدر 

رفتن آن به موقع به بازار عرضه شده و در اختيار مصرف كننده قرار گيرد.
ــت هاى مكرر از شهردارى براى اختصاص مكانى  وى اظهار كرد: با وجود درخواس
ــطح شهر، شهردارى هيچ گونه حمايتى از توليدكنندگان  به منظور عرضه گل در س

نداشته و مكانى در اين زمينه اختصاص نداده است.
ــبى براى  ــترس جاى مناس ــهر و دور از دس وى گفت: عرضه گل در خارج از ش
ــد و  ــود كه در انظار مردم باش ــد مكانى در نظر گرفته ش ــت لذا باي ــه گل نيس عرض
ــود را تهيه كنند. وى اظهار كرد:  ــهروندان بتوانند به راحتى گل هاى مورد نظر خ ش
عمده خريداران گلخانه ها شهردارى ها هستند كه گل هاى مورد نياز را به قيمتى كه 
ــته باشند  ــت داش خود تعيين مى كنند خريدارى و پول آن را نيز در زمانى كه دوس
پرداخت مى كنند. وى همچنين يكى ديگر از مهمترين مشكالت خود را نبود سوخت 
ــا از طريق گازوييل تامين  ــاى مورد نياز گلخانه ه ــب عنوان كرد و افزود: گرم مناس

مى شود كه اين سوخت نيز به سختى در اختيار ما قرار مى گيرد.
على بخشى افزود: در صورتى كه سوخت گلخانه ها گاز باشد مى توان گل ها را در 

زمان كمتر و با شرايط مناسب تر پرورش داد.
ــيب هايى را به  ــه افزايش زمان پرورش گل و گياه نيز خود آس ــا اعالم اينك وى ب
فعاالن اين بخش وارد مى كند، گفت: هزينه پرورش گل باالست به اين دليل كه گلى 

كه بايد ظرف دوسال پرورش يافته و به فروش برسد پنج سال به طول مى انجامد.
ــئوالن و همچنين برنامه ريزى  اين توليدكننده گل و گياه در همدان حمايت مس

براى صدور مجوز به منظور ايجاد گلخانه هاى گل و گياه را خواستار شد.
على بخشى افزود: ناكافى بودن تعداد گلخانه ها موجب تنوع و گستردگى گل هاى 
پرورش يافته در يك گلخانه مى شود كه اين امر نيز موجب كاهش كيفيت گل هاى 
توليدى مى شود. وى اضافه كرد: تنوع توليدكنندگان موجب ارتقاى كيفيت و كميت 

گل ها و گياهان توليدى در استان و جلب بيشتر رضايت مشتريان مى شود.
ــتان همدان گفت: اين استان با  ــازمان جهاد كشاورزى اس ــناس باغبانى س كارش
ــرايط براى پرورش گل و گياه جايگاه  ــتن بهترين ش ــتانى بودن و داش وجود كوهس

مناسبى در كشور ندارد.
ــاالنه دو ميليارد و 300  ــور س ــروز فروزانفر ميزان توليد گل و گياه را در كش به
ميليون شاخه گل شاخه بريده عنوان كرد و گفت: 770 هزار شاخه از اين تعداد در 

استان همدان توليد مى شود.
ــت هكتار اعالم كرد و  ــت گل و گياه استان را هش ــطح زيركش وى همچنين س
افزود: 2/3 هكتار از اين سطح به صورت گلخانه و 5/7 هكتار نيز در فضاى باز كشت 
ــاخه بريده، آپارتمانى، فصلى، نشايى و  ــود. وى افزود: گل ها به چهار دسته ش مى ش

درخت و درختچه هاى زينتى تقسيم مى شوند.
ــتان همدان  ــتان توليدكننده گل و گياه در اس فروزانفر ادامه داد: 25 نفر در اس

هستند و 75 نفر در اين بخش اشتغال دايم دارند.
وى همچنين گفت: بيش از 250 هزار گلدان گل هاى آپارتمانى ساالنه در استان 

توليد مى شود كه عمده آن در همدان كشت مى شود.
فروزانفر با اشاره به اينكه گل هاى فصلى نشايى بيشترين توليدهاى اين استان را 
به خود اختصاص مى دهند، اظهار كرد: همدان با توليد ساالنه 12 ميليون بوته فصلى 

نشايى تامين كننده استان هاى غرب كشور در اين زمينه است.
وى افزود: بخشى از گل و گياهان فصلى نشايى در داخل استان و مابقى به بازار 

استان هاى لرستان، كردستان، كرمانشاه و مركزى ارسال مى شود.

شركت درخشان شيمي همدان
(سهامي خاص)
به شماره ثبت 172

آگهي دعوت به مجمع عمومي 
فوق العاده

دستور جلسه:
1- تعيين هيأت مديره جديد

2- ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي 
مى باشد. فوق العاده 

بدين وسيله از تمامى سهامداران شركت دعوت مي گردد 
مورخه  شركت  فوق العاده  عمومي  مجمع  جلسه  در  كه 
1390/11/28 رأس ساعت 9 صبح در محل قانوني شركت 

حضور بهم رسانند.

شركت درخشان شيمي همدان

جناب آقاي 

سيدمحسن 
شفيعي

مي دانم  الزم  برخود  بدينوسيله 
امر  در  شما  شايسته  تالش  و  زحمات  از 
سطح  گلكاري  و  شهري  امور  به  رسيدگي 
شهر بهار تقدير و تشكر نمايم و اميدوارم در 

سايه توفيقات الهي سربلند و پيروز باشيد.

سرمست زاده- جام جم

شماره 90/3 نوبت دوم آگـهي مزايده 
عمـومى

روابط عمومي شركت آب منطقه اي همدان 

الف) مزايده گزار: شركت سهامي آب منطقه اي همدان 
ب) موضوع مزايده: عبارت است از فروش و واگذاري 3 دستگاه آپارتمان جدول ذيل متعلق به شركت سهامي آب 

منطقه اي همدان 

مبلغ تضمينمتراژطبقه نوع واحد رديف
(ميليون ريال) 

مبلغ پايه
نشاني پالك ثبتي(ميليون ريال)

همدان، خيابان هنرستان، روبروي 266,104,343034/3/12آپارتمان1
هنرستان، بلوك 17

همدان، خيابان هنرستان، پشت 488,125,252034/4/88آپارتمان2
هنرستان، بلوك 7

4118,065,35301/3457/3792/3776آپارتمان3
همدان، فرهنگيان، ميدان معلم، روبروي 
دبيرستان اميرالمومنين(ع)، مجتمع سينا، 

بلوك 1
براي اطالع از چگونگي دريافت وام به مديريت شعب بانك مسكن مراجعه نمائيد.

ج) نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايده:
1- رسيد بانكي واريز به حساب 2175205610007 نزد بانك ملي شعبه مهديه 

2- وجه نقد 
3- ضمانت نامه بانكي 

توجه:
(هر سه مورد از موارد نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايده به نفع شركت سهامي آب منطقه اي همدان باشد).

به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب 
اثر داده نخواهد شد.

د) محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، محل تحويل و گشايش پيشنهادها: از تمامى اشخاص حقيقي و حقوقي كه 
داوطلب شركت در مزايده مي باشند دعوت مي شود پس از درج آگهي نوبت دوم به مدت 10 روز براى دريافت اسناد 
مزايده با در دست داشتن فيش بانكي به مبلغ 150,000 ريال (واريز به حساب شماره 2175205611005 نزد 

بانك ملي شعبه مهديه به نشاني ذيل مراجعه نمايند.
واريزي  اصل  مي  بايست  مي نمايند  مزايده  شرايط  دريافت  به  اقدام  سايت  طريق  از  كه  افرادي  است  ذكر  به  الزم 

150,000 ريالي را ضميمه مدارك ارسال نمايند.
نشاني: همدان، خيابان جهاد، نرسيده به ميدان بيمه، شركت سهامي آب منطقه اي همدان 

شركت كنندگان در مزايده بايد پيشنهادهاي خود را تا ساعت 8/30 صبح روز سه شنبه 1390/10/27 به دبيرخانه 
شركت تحويل نمايند پيشنهادهاي واصله در ساعت 9 صبح همان روز در اتاق كميسيون گشايش و رسيدگي خواهد 
شد. (به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر فوق واصل شود 

مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.)
هزينه درج آگهي بر عهده برنده مزايده خواهد بود.

متن آگهي در سايت www.hmrw.ir موجود است.
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اخبار روى خط روابط عمومى
مهاجم نفت تهران در پاس

ــتاي  ــام: تيم فوتبال پاس در راس همدان پي
تقويت خط حمله خود مهاجم تيم فوتبال نفت 

تهران را جذب كرد.
ــم تيم ليگ برتري  حميد نيك نهال مهاج
ــراردادي به عضويت تيم  ــت تهران با عقد ق نف

پاس همدان درآمد.
اين مهاجم جوان كه در نيم فصل اول براي 
ــت تهران بازي مي كرد در آخرين روز نقل و  نف
انتقاالت ليگ برتر با صالحديد كادر فني پاس 
ــت  ــا عقد قراردادي 6 ماهه به اين تيم پيوس ب
ــته اول  ــاس را در نيم فصل دوم ليگ دس ــا پ ت

همراهي كند.
ــن پاس در نيم فصل  نيك نهال اولين بازيك
ــت و مسئوالن پاس در صدد هستند تا  دوم اس
قبل از شروع ليگ در نيم فصل دوم دو بازيكن 

ديگر را جذب كنند.

بانوي دوچرخه سوار همداني 
در تيم ملي 

ــور موفق در  ــه منظور حض ــام: ب همدان پي
رقابت هاي قهرماني آسيا بانوي ركابزن همداني 

به اردوي تيم ملي دعوت شد.
اردوي تيم ملي دوچرخه سواري كشورمان 
ــور موفق در  ــوان به منظور حض ــش بان در بخ
رقابت هاي قهرماني آسيا مالزي از 16 دي ماه 
ــوارى مجموعه ورزشي  در پيست دوچرخه س

آزادي برگزار مي شود. 
ــن دوره  ــده به اي ــامي نفرات دعوت ش اس
اردوي تيم ملي اعالم شد كه در ماده استقامت 
ــم  ــتان همدان به چش نام مريم غياثوند از اس
ــاى  ــن دوره رقابت ه ــي و دومي ــورد. س مي خ
ــيا در رده سنى  ــوارى قهرمانى آس دوچرخه س
ــابقات  مس دوره  ــن  نوزدهمي و  ــاالن  بزرگس
ــنى جوانان از تاريخ  ــيا در رده س قهرمانى آس
20 تا 30 بهمن ماه امسال در شهر كواالالمپور 

مالزي برگزار شد.

قايقران همداني
در راه المپيك 

همدان پيام: آرزو حكيمي ستاره قايقراني 
ــيون براي  ــي از گزينه هاي فدراس ــيا يك آس

ــت. حضور در المپيك اس
ــراي اولين بار در  ــورمان ب قايقرانان كش
ــته آب هاي آرام موفق  تاريخ قايقراني در رش
به كسب دو سهميه المپيك در بخش آقايان 
ــهميه هاي  ــده اند. از آنجايي كه س و بانوان ش
ــت پس از  ــده متعلق به قايق اس ــب ش كس
ــت  ــن اردو نفرات اعزامى در تس برگزارى اي
ــا قايقرانانى  ــركت خواهند كرد ت ــان ش مربي
ــند  ــترى برخوردار باش ــه از آمادگى بيش ك
ــوند. به  ــور در المپيك معرفي ش ــراي حض ب
ــه مقرر  همين منظور با تصويب هيأت رئيس
ــط بهمن ماه دو قايقران خانم و دو  شد اواس
ــزاري اردوي يك  ــران آقا به منظور برگ قايق

ــوند.  ماهه به مالزي اعالم ش
ــش از اين در  ــان كه پي ــا طالبي احمدرض
ــهميه المپيك را كسب كرده  بخش آقايان س
ــت و نفر ديگر  ــود يكي از نفرات اعزامي اس ب
ــط  ــت انتخابي توس ــز پس از برگزاري تس ني

ــد. مربيان تيم ملي انتخاب خواهد ش
ــه در بخش  ــدي ك ــن آرزو معتم همچني
ــتاره مسابقات  بانوان همراه آرزو حكيمي س
ــه اين  ــش جوانان ب ــيا در بخ ــي آس قهرمان
ــيون  ــئوالن فدراس ــود. مس اردو اعزام مي ش
ــزي صحيح و  ــا برنامه ري ــا ب ــدند ت بر آن ش
ــن نفرات قابل  ــرمايه گذاري و اعزام بهتري س
قبول ترين نتيجه را در المپيك 2012 لندن 

ــب كنند. كس

جلسه فرهنگي ورزشي 
كبودراهنگ 

كبودراهنگ  ــتان  شهرس در  ــام:  همدان پي
جلسه اي براى تشكيل كميته فرهنگي ورزشي 
ــاي هيأت هاي ورزشي در سالن  با حضور روس
ــتان  ــان شهرس ــس اداره ورزش و جوان كنفران
ــد و مصوباتي از قبيل تشكيل كميته  برگزار ش
ــتان با اعضاى روساي  فرهنگي ورزشي شهرس
ــتاني و فرجي به عنوان دبير  هيأت هاي شهرس
كميته فرهنگي ورزشي منتخب شد همچنين 
ــي در خصوص  ــاي ورزش ــد هيأت ه ــرر ش مق
اطالع رساني از آمار ورزشكاران خود به كميته 

اقدام نمايند.

چرا بازي به نكونام پاس نمي رسد 
ــت گرفت؛ در  ــكان هدايت تيم پاس را در دس همدان پيام: فراز كمالوند وقتي س
ــان ماه هاي اول حضور در همدان، بازي مرتضي تبريزي هافبك همداني پاس را  هم

پسنديد.
ــه در اردوي تركيه عنوان كرد  ــد ك ــان مجذوب اين بازيكن بلند باال ش وي چن
«تبريزي يك نكونام جديد است و اين بازيكن با هوش مي تواند فوتبال كشورمان را 
از وجود يك نكونام ديگر سيراب كند.» فوتبال ليگ دسته اول نيم فصل خود را پشت 
سر گذاشت اما هنوز خبري از نكونام همداني نيست و اين بازيكن حتي در بين 18 

بازيكن انتخابي براي مسابقات نيز جايي ندارد.
ــازي روز به روز به قهقرا مي رود و علي رغم آنكه چند بازيكن  پاس در امر بومي س
را در ليست نفرات خود دارد اما اينها تنها دلخوشي است و هيچ همداني در تركيب 
ــن تيم به ميدان نمي رود. در ليگ برتر بازيكناني چون علي آبادى، بلوري، تبريزي  اي
و عليزاده به ميدان رفتند. اما حال كه اين تيم در يك رده پايين تر توپ مي زند هيچ 

خبري از حضور بازيكنان همداني در تركيب تيم نيست.
يكي از داليل دوري دل هاي همداني ها با پاس همين نداشتن بازيكنان بومي در 
تركيب تيم است و با آنكه فراز به تبريزي عالقه وافري داشت اما از وي در مسابقات 

استفاده نمي كند.
اميدواريم كمالوند همانطور كه اعتقاد دارد تبريزي را براي رسيدن به اندازه هاي 
نكونام كمك كند و اگر نسبت به اين بازيكن شناخت دارد بايد زمينه رشد و موقعيت 
ــه تبريزى بر بار تجربيات اين بازيكن همداني  ــم آورد و با ميدان دادن ب وي را فراه

بيفزايد.
اميد مي رود پاس در نيم فصل دوم به نيروهاي بومي فرصت بازي بيشتري بدهد تا 
تماشاگران و عالقه مندان به فوتبال با عالقه بيشتري در ورزشگاه ها حضور پيدا كنند.

رمضاني: با عزم و اراده  به ليگ برتر برمي گرديم

همدان پيام: قائم مقام باشگاه پاس همدان گفت: با عزم و اراده اي كه بازيكنان و 
مربيان دارند فصل آينده پاس به ليگ برتر بازمي گردد.

ــرايط و نتايج پاس در نيم فصل اول اظهار داشت:  عبدالمجيد رمضانى در مورد ش
ــتيم و هيأت  ــراى هدايت مربيگرى داش ــل 5 گزينه مربيگرى ب ــش از آغاز فص پي
ــيد. پس از آن شروع به يارگيرى  ــى آنها به فراز كمالوند رس مديره پس از بررس
ــت هم نتايج خوبى  كرديم و بازيكنان خوبى را به پاس آورديم. در نيم فصل نخس
ــه داد: در جدول 3 امتياز  ــتيم. وى ادام ــت بد داش گرفتيم و تنها يكى دو شكس
ــه عملكرد خودمان در  ــتيم و در مجموع اگر بخواهيم ب ــين عقب هس از صدرنش
ــود  نيم فصل نمره بدهيم از 20 بايد 17بدهيم اما تيمى كه مى خواهد قهرمان ش
ــتفاده كند. قائم مقام باشگاه پاس در مورد مشكالت  بايد از كوچكترين فرصت ها اس
مالى اين تيم گفت: با توجه به سياست باشگاه تاكنون 30 درصد از قرارداد بازيكنان 
را پرداخت كرده ايم. از زمانى هم كه صوفى به عنوان سرپرست باشگاه انتخاب شده 
ــگاه تسويه حساب كرده ايم و مشكل خاصى وجود ندارد.  با 18 نفر از طلبكاران باش
ــت  ــورد نيم فصل دوم گفت: در نيم فصل دوم رويكرد ديگرى خواهيم داش وى در م
ــاس با نظر كادر فنى 3 نفر  ــون و خطا در آن وجود ندارد. بر همين اس ــاى آزم و ج
ــگ برترى و ليگى يكى به خدمت  ــده اند و چند بازيكن جديد لي ــع ما جدا ش از جم
ــزم و اراده اى كه در بازيكنان، كادر فنى و مديريت  ــم. رمضانى تاكيد كرد: ع گرفته اي
باشگاه وجود دارد اگر اتفاق خاصى نيفتد فصل آينده پاس به سطح اول فوتبال ايران 
بازخواهد گشت. اميدوارم با رسيدن به اين هدف دين خود را به مردم فوتبال دوست 

همدان ادا كنيم.

نيم  فصل دوم ليگ 3 آغاز شد 
ذوب فلزات به صحنه رفت 

ــور پس از 15 روز  ــگاه هاي كش ــوم باش ــته س همدان پيام: رقابت  هاي ليگ دس
ــته آغاز شد و امروز نيز با بازي نماينده استان ذوب فلزات بهار  تعطيلي از روز گذش

دنبال مي شود.
هفته چهاردهم ليگ دسته سوم كشور جام آزادگان در گروه چهارم روز گذشته 
ــد و امروز نيز با برگزاري دو ديدار پرونده اين رقابت ها در  ــه بازي آغاز ش با انجام س

هفته چهاردهم بسته خواهد شد.
ــتاز  ــد بهار همدان قهرمان نيم فصل و پيش ــم فوتبال ذوب فلزات الون ــروز تي ام
ــام بازي هاي قابل  ــه خواهد بود. ذوب كه با انج ــهرداري صحن رقابت ها ميهمان ش
ــل اول را با اقتدار به پايان برد و قهرماني نيم فصل را به نام خود ثبت  ــول نيم فص قب
كرد در چند روز گذشته به دليل مشكالت مالي خوب تمرين نكرده و بازيكنان 10 
ــه روز پيش تمرينات خود را براي شروع دور  ــتراحت داشتند. اين تيم از س روز اس
جديد مسابقات آغاز كرد و قصد دارد با كنار گذاشتن مشكالت و اختالفات با تيمي 

منسجم قدم به رقابت ها بگذارد.
ــبت به تيم هاي همگروه خود يك  ــتي است و نس  ذوب تيم خوب و يك دس
سر و گردن باالست. اين تيم علي رغم كسب نتايج بد اول فصل رقابت ها را خوب 
ــي در نيم فصل اول داشت. ذوب فلزات امروز در صحنه  دنبال كرد و پايان خوش
ــختي پيش رو دارد. تيم شهرداري صحنه علي رغم حضور در ميانه جدول،  راه س
ــت. نقطه ضعف اين تيم خط دفاعي متزلزل است  تيم خوب و قابل احترامي اس
ــورده مي تواند براي مهاجمان ذوب فلزات يك فرصت  كه با توجه به گل هاي خ
ــد اما خط حمله شهرداري صحنه نيز از نقاط قوت اين تيم به شمار  ايده آل باش

ــايد خط دفاعي ذوب را آزار دهد. مي رود و ش
 اگر تعطيالت نيم فصل روي روند حركتي تيم ذوب فلزات تأثير منفي نگذاشته 
باشد ذوب مي تواند با دست پر از صحنه برگردد و به بلند پروازي هاي خود در ليگ 

3 ادامه دهد. 
ــز در دهلران انجام  ــهرداري صحنه يك ديدار ني ــان با بازي ذوب و ش همزم
ــود و فجر اين شهر ميزبان تيم شهرداري بروجرد است. روز گذشته نيز 3  مي ش
ــد، دو تيم اراكي مهر و داراي با هم مصاف دادند. دارتاك لرستان  بازي انجام ش
ــپوليس دره شهر پذيرايي كرد و ميناشي در اسالم آباد به ديدار شهرداري  از پرس

بانه رفت.
در ليگ دسته سوم گروه چهارم تيم ذوب فلزات با 28 امتياز به تنهايى در صدر 
ــتان با 22 امتياز در فاصله 6 امتيازي  جدول رده بندي قرار دارد و تيم دارتاك لرس
در تعقيب ذوب فلزات است. تيم هاي گلچين رباط كريم، شهرداري بانه و شهرداري 
بروجرد نيز از مدعيان ليگ هستند كه در نيم فصل دوم با برنامه تر  قدم به رقابت ها 

خواهند گذاشت.
ــقوط تالش مي كنند و بازي هاي دور  در انتهاي جدول نيز تيم ها براي فرار از س
ــختي امكان پذير خواهد  ــت حكم مرگ و زندگي را دارد و گرفتن امتياز به س برگش

بود.

توصيه سرمربى پاس نوين به بازيكنانش:
 از باخت مقابل مهر كرج فقط عبرت بگيريد

همدان پيام: رضا طاليى، سرمربى پاس نوين در اولين تمرين تيمش پس از تعطيالت چهار روزه دقايقى با بازيكنانش 
ــته  ــب عنوان قهرمانى در رقابت هاى دور رفت ليگ دس به صحبت پرداخت. بازيكنان تيم فوتبال پاس نوين كه با كس
ــحالى از بابت كسب عنوان قهرمانى نيم  ــت از تعطيالت على رغم خوش دوم به تعطيالت نيم فصل رفتند، پس از بازگش
ــرمربى پاس نوينى ها كه خودش هم  فصل در اولين تمرين گروهى بعد از اين تعطيلى كمى مغموم و گرفته بودند. س
تا حدودى ناراحت بود، بازيكنان را درك كرده و آنها را دورش جمع كرد و خطاب به آنان گفت: مى دانم ناراحتى همه 
ــت نا عادالنه اى است كه برابر مهر كرج متحمل شديم اما شما نبايد با يك باخت روحيه خود را از  ــما از بابت شكس ش
ــت شد فكر كنيد و عبرت بگيريد، مهم اين است كه اين شكست به  ــت بدهيد فقط به داليلى كه باعث اين شكس دس

دليل ضعف فنى تيم ما رقم نخورد.

همدان پيام: سيدجمال معصومى به حق يكى از 
بازيكنان تأثيرگذار در تركيب تيم پاس نوين بوده 
ــت تخصصى اش هافبك چپ  و على رغم اينكه پس
ــته با چهار گل زده لقب دومين گلزن  است توانس
ــر تيمش را از آن خود كند، در تعطيلى تمرين  برت
ــب  ــام نيم فصل فرصت را مناس ــاس نوين در اي پ

ديديم تا با اين هافبك ريز نقش همدانى االصل 
گفت و گو كنيم.

  شما از همدانى هاى شش دانگ 
تيم هستى؟

ــتم كه  بله بنده از بازيكنان بومى تيم هس
ــهر خودم شروع كردم و به جز  فوتبالم را از ش
مقطعى كه به فجر سپاسى و پاس اراك (براى 
ــاى فوتبالم را در  ــربازى) رفتم، بقيه روزه س

خدمت شهرم بودم.
 از سوابق فوتبالى ات بگو؟ 

ــروع كردم و  ــهردارى ش فوتبال را از تيم ش
ــال عليصدر همدان كه  مدتى هم در تيم فوتس
در ليگ دو كشور حضور داشت، توپ زدم و بعد 
ــت فجر و پاس  ــربازى به عضوي براى خدمت س
اراك درآمدم، پس از آن به تيم شهردارى همدان 
ــتم و پس از انحالل اين تيم با تعدادي از  پيوس

بازيكنان اين تيم به پاس نوين پيوستم.
  فوتبال تنها حرفه اى است كه به  

آن پرداخته اى؟

فوتبال حرفه اصلى من است اما در كنار فوتبال 
ــتم اما فوتبال  ــركت گاز هم هس كارمند ش

برايم در اولويت است.
  فاكتور بومى بودن اعضاى 

تيم چقدر در موفقيت اين روزهاى 
پاس نوين تأثير دارد؟

ــم بازيكنان غير بومى  نمى خواهم بگوي
ــا خدايى نكرده  ــك تيم بى تعصب اند ي در ي
ــول كنيد يك  ــند اما قب ــت نمى كش زحم
ــهرش بازى  ــراى ش ــى ب ــت وقت فوتباليس
ــرت مضاعفى خرج  ــب و غي مى كند، تعص
ــتيم  مى كند و من فكر مى كنم اينكه توانس
ــاس نيم فصل را  ــخت و حس ــاى س بازى ه
طورى پشت سر بگذاريم كه قهرمان شويم، 
فقط و فقط به اين دليل است كه از جان و 
ــتيم و به خاطر موفقيت تيم  دل مايه گذاش
ــهرمان و پر آوازه كردن نام همدان بوده  ش

است.
  پيش از شروع فصل جارى 

فكر مى كردى اولين مدعى صعود 

از گروهتان باشيد؟
راستش را بخواهيد با تيمى كه بسته شده بود 
مطمئن بودم كه حرفى براى گفتن داريم؛ چرا كه 
ــود به ليگ يك  ــدف تمام اعضاى مجموعه صع ه

بود و هست.
  آيا اين امر در پايان فصل محقق 

مى شود؟
ــت اما چرا كه  ــرايط تأثيرگذار اس ــر چند ش ه
ــا پيش آمده ايم و از اين به بعد هم كم  نه، تا اينج
ــدا در پايان فصل ليگ  ــم تا به يارى خ نمى گذاري

يكى شويم.
  از شرايط و امكانات موجود راضى 

هستيد؟
با تالش مسئوالن باشگاه مشكلى در اين زمينه 

امكانات نداريم و همه چيز خوب است.
 چه انتظاري از مسئوالن استان داريد؟  

مسئوالن استان جز يك مورد هرگز در تمرين 
ــاى ما حضور پيدا نكرده اند كه باعث باال  يا بازى ه
ــوند از آنها مى خواهم  رفتن روحيه اعضاى تيم ش
ــدر عرقى را كه ما جوانان همدانى براى موفقيت  ق

فوتبال استان مى ريزيم، بدانند. 
ــد اما براى  ــت كه تمام ش ــاى دور رف رقابت ه
ــيت  ــت كه حساس ــش در بازى هاى برگش درخش
بازى ها روز به روز بيشتر مى شود به حمايت روحى 

مردم و مسئوالن نياز داريم.

هافبك پاس نوين:

مسئوالن قدر عرقى را كه براى موفقيت 
فوتبال استان مى ريزيم،  بدانند

ــت  ــارم از دور برگش ــه چه ــام: هفت همدان پي
ــام واليت،  ــور ج ــتي ليگ برتر كش رقابت هاي كش
ــته با ميزباني نمايندگان استان دنبال  ــب گذش ش
شد. در اين رقابت ها تيم كشتي تله كابين گنجنامه 
همدان ميزبان تيم اول گروه مؤسسه مالي اعتباري 
ثامن الحجج(ع) سبزوار بود و در بروجرد تيم شهداي 
ــهرداري مالير از تيم خونه به خونه بابل پذيرايي  ش
ــتان در مصاف با حريفان  ــرد. دو تيم نماينده اس ك
قَدر خود نمايش خوبي داشتند و مي توانستند تيم 
پيروز ميدان باشند. تيم كشتي تله كابين در مصاف 
با حريف خود به چند كشتي گير شاخص استراحت 
ــود را از قبل  ــز كه صعود خ ــود و حريف ني داده ب
مسجل كرده بود با نفرات دوم به همدان آمده بود. 
ــمار در سالن ابن سينا يك  حضور عالقه مندان پرش
بار ديگر نشان داد كه همداني ها استحقاق ميزباني 
رقابت هاي مرحله نيمه نهايي را دارند، اما فدراسيون 
ــت استان ميزباني را  با بي توجهي به عالقه و خواس

به مازندراني ها داد.
تيم تله كابين كه براي صعود از دو مسابقه خود 
ــت تمام توان خود را براي  به يك پيروزي نياز داش
ــش ذخيره كرده بود اما  ــدار با نيروي زميني ارت دي
ــتي با ثامن نيز نيم نگاهي به پيروزي داشت  در كش
ــور كاوه يكي از  ــتي گيران تله كابين در حض و كش
ــك  ــان تيم ملي با انگيزه مضاعفي بر روي تش مربي
ــين رحيمي،  رفت. تله كابين با ميدان دادن به حس
همت كريمي راد، مسعود واحدي، مرتضي گودرزي، 
ــايار  ــي جوكار، مهران ميرزايي و خش ميثم مصطف
ــت تا در همدان جواز صعود  ــعي داش دهستاني س

دريافت كند.
ــي، صادق  ــب عباس دباغ ــاي ديش در رقابت ه
ــعيد ابراهيمي و دو كشتي گير خارجي  گودرزي، س
تله كابين استراحت داشتند تا خود را براي مسابقه 

با نيروي زميني آماده نگه دارند.
در بروجرد نيز وضعيتي مشابه همدان حاكم بود. 
ماليري هاي كه به حكم كميته انضباطي فدراسيون 
ــتي از ميزباني رقابت هاي ليگ محروم شدند،  كش
ــه خونه بابل  ــابقه خود با تيم خونه ب ــه ناچار مس ب
ــهر  ــرد برگزار كردند. هر چند در اين ش را در بروج
تماشاگران لرستاني به گرمي كشتي گيران ماليري 
را تشويق كردند و اجازه ندادند كه مالير در بروجرد 

احساس غربت كند.
در سالن ابن سيناي همدان قبل از شروع رقابت ها 
به رسم ديدارهاي گذشته جمعي از اهالي كشتي و 
ــوي هيأت كشتي تجليل شدند.  پيشكسوتان از س
لطف ا… خاكساري، فريدون موفق، محمد مرداني، 
ــاري، قاسم بهرامي،  كيومرث تركمان، بابك خاكس
ــادي، وحيد علي ضمير،  ــد داوودي، عباس فره اح
جمشيد قره باغي و صادق صيادي مديرگروه ورزش 
ــوتان همداني بودند كه از  ــيما از جمله پيشكس س
ــتي از آنها تجليل شد. همچنين  ــوي هيأت كش س
ــد. جليل الماسي از  ــتي قدرداني ش از دو ليدر كش
ــمي ليدر پيشكسوت  ليدرهاي جوان و نادعلي قاس
سال هاي گذشته در يك اقدام خوب از سوي هيأت 

كشتي تجليل شدند.
ــط مصطفي يونسي نيا و رضا  تيم تله كابين توس
صامعي ُكچ مي شد و در آن سوي ميدان نيز پژمان 
ــتكار و داوود رخش خورشيد هدايت تيم ثامن  درس

را بر عهده داشتند.
ــتي گيران در  ــتي با رقابت كش ــابقات كش مس
ــد و در اولين گام حسين  وزن 55 كيلوگرم آغاز ش
ــاف عبدا…  ــه مص ــن ب ــم تله كابي ــي از تي رحمان
ــت. در وقت اول تالش دو  پوالدوند از تيم ثامن رف
ــيد و فني رد و بدل نشد  ــتي گير به جايي نرس كش
ــك كشيده شود كه فوالوند موفق به  تا كار به توس
ــد و وقت اول را با پيروزي پشت سر  امتيازگيري ش
گذاشت. رحماني در وقت اول نمايش خوبي نداشت 
ــاگران كشتي را  ــويق بي امان تماش و علي رغم تش
واگذار كرد. در وقت دوم كشتي گير تله كابين سعي 
ــد اما در نهايت كاري  ــرد تا به پاهاي حريف برس ك
ــك، كشتي گير پيروز را  از پيش نبرد و باز هم توس
ــتي گير ثامن زير يك خم  ــي كرد. اين بار كش معرف
ــتي گير تله كابين بود  رحماني را گرفت اما اين كش
ــب كند  ــد 2 امتياز كس كه با حركتي زيبا موفق ش
ــتي را به وقت سوم بكشاند. در وقت سوم نيز  و كش
زور دو كشتي گير به يكديگر نرسيد و باز هم كار به 
قرعه كشيد كه اين بار شانس با كشتي گير تله كابين 
يار شد و رحماني موفق گرديد در اولين كشتي و در 
ــد. با اين پيروزي  رقابتي ميليمتري به پيروزي برس
تماشاگران حاضر در سالن به وجد آمدند و رحماني 

را به سختي تشويق كردند.
ــرم همت  ــتي دوم و در وزن 60 كيلوگ در كش
كريمي راد از تله كابين با كميل ذبيحي سرشاخ شد. 
ــت اول كريمي در يك يورش ناگهاني دوخم  در وق
ــك خاك كرد تا وقت  حريف را گرفت و در كنار تش
ــد. در وقت دوم ذبيحي  ــه نام خود ثبت كن اول را ب
باهوش تر شروع كرد و در حالي كه كريمي راد كنده 
ــيد داوران امتياز را به ذبيحي دادند تا  حريف را كش

وقت دوم به سود ثامن تمام شود.
ــتي گير تله كابين 2 بر يك از  در وقت سوم كش

حريف عقب بود كه در يك لحظه با اجراي فن وقت 
به اتمام رسيد و مربيان همدان نسبت به رأي داور 
اعتراض كردند اما در نهايت اين كشتي گير ثامن بود 
ــد تا مسابقه يك بر يك مساوي  كه پيروز اعالم ش

دنبال شود.
ــعود واحدي از  ــوم نوبت به مس ــتي س در كش
ــيد تا مقابل حسن جهانبخشيان قرار  تله كابين رس
ــا يك زيرگيري يك  ــرد. در وقت اول واحدي ب بگي
ــتي را در وقت اول به  ــيرين گرفت و كش امتياز ش
ــت دوم و در حالي كه  ــرد. در وق ــام خود ثبت ك ن
ــعود  ــبزواري حمله مي كرد اين مس ــتي گير س كش
واحدي بود كه از غفلت حريف نهايت سود را برد و 
موفق شد 2 امتياز شيرين بگيرد و كشتي را به نام 

خود ثبت كند.
تيم تله كابين 2 بر يك از حريف پيش افتاد تا با 

روحيه مضاعف كشتي را دنبال كند.
در كشتي چهارم و در وزن 74 كيلوگرم مرتضي 
گودرزي از تله كابين مقابل رضا افضلي قرار گرفت. 
ــاني بود  ــتي اين حريف خراس در وقت اول اين كش
ــتي را 2 بر صفر برد. در  ــه موفق عمل كرد و كش ك
وقت دوم دو كشتي گير كاري انجام ندادند و كار به 
ــد. شانس با كشتي گير تله كابين  توسك كشيده ش
ــد و  ــن يك خم حريف پيروز ش ــد و با گرفت يار ش
كشتي را به وقت سوم كشيد. در وقت سوم نيز فني 
رد و بدل نشد و در نهايت اين كشتي گير خراساني 
ــتي را به  ــود را برد و كش بود كه از قرعه نهايت س

نام خود كرد تا مسابقه دو تيم 2 بر 2 دنبال شود.
ميثم مصطفي جوكار، دالور ماليري و ملي پوش 
ــورمان در المپيك پكن در وزن 84 كيلوگرم با  كش
حريف قَدر خود سعيد رياحي از ثامن الحجج رفت. 
ــه جوكار دو خم حريف  ــت اول و در حالي ك در وق
ــي رياحي روبرو  ــت، با كنده كش ــار داش را در اختي

ــتي گير ثامن دادند.  ــد و داوران 3 امتياز به كش ش
ــد كه پس  ــا اعتراض مربيان همراه ش رأي داوران ب
ــم، داوران حكم به امتياز 3-2 دادند  از بازبيني فيل
ــد. در حالي  ــوكار اميدوار به تغيير نتيجه باش تا ج
ــه در وقت اول  ــتي مي رفت با همين نتيج كه كش
ــد، جوكار دست به كار بزرگي زد و در  به پايان برس
ثانيه هاي پاياني موفق شد حريف را به پل ببرد و با 
ــب 3 امتياز و در نهايت 5-4 وقت اول را به نام  كس

خود ثبت كند. 
ــويق بي امان تماشاگران روحيه اي دوچندان  تش
ــتي گير مدعي دوبنده تيم  به جوكار داد و اين كش
ــه كرد. ابتدا  ــت دوم نمايش خوبي ارائ ــي در وق مل
ــط تشك خاك كرد و سپس 2 بار  حريف را در وس
با فن بارانداز حريف را به پل برد تا در نهايت سعيد 
رياحي به علت مصدوميت قادر با ادامه كشتي نشد 

و جوكار برنده اين رقابت اعالم شد.
ــن كاوه، يكي از  ــم محس جوكار در جلوي چش
ــرمربي ثامن توانايي خود را به  مربيان تيم ملي و س
رخ كشيد و نشان داد كه حق او حضور در تيم ملي 

و پوشيدن دوبنده كشورمان است.
ــي پيروزي قرار  ــم تله كابين كه در يك قدم تي
ــت در وزن 96 كيلوگرم مهران ميرزايي جوان  داش
را به مصاف عرفان اميري، يكي از مدعيان تيم ملي 
فرستاد. ميرزايي جوان كه دومين مسابقه خود را در 
ــه مي كرد، در وقت اول خوب ظاهر  ليگ برتر تجرب
ــي 3 امتياز كسب كرد كه  ــد و در يك كنده كش ش
پس از اعتراض مربيان حريف، داوران امتياز 2-2 را 
دادند و در ادامه ميرزايي با از دست دادن يك امتياز 

ديگر كشتي را در وقت اول واگذار كرد.
ميرزايي كشتي گير اسدآبادي در وقت دوم كمتر 
از انتظار ظاهر شد و در حالي كه از نفس كم آورده 
ــود را به رخ تجربه  ــت نيروي جواني خ بود نتوانس

اميري بكشد و كشتي را واگذار كرد.
دو تيم كه با 3 پيروزي نتيجه را در كشتي آخر 
مي ديدند در وزن 120 كيلوگرم نگاه تماشاگران به 
كشتي خشايار دهستاني و پرويز هادي دوخته شد 
تا كشتي گير پيروز تيم پيروز را معرفي كند. در وقت 
اول اين پرويز هادي بود كه با يك امتياز به پيروزي 
ــتاني كه كمتر از خود نشان  ــايار دهس رسيد. خش
مي داد در وقت دوم كاري از پيش نبرد و به راحتي 
كشتي را به حريف واگذار كرد تا تيم مؤسسه مالي 
ــج(ع) در رقابتي ميليمتري به  ــاري ثامن الحج اعتب
پيروزي برسد و همدان سرنوشت خود را در كشتي 
ــتجو كند. تيم كشتي همدان در حالي كه  آخر جس
مي توانست برنده مسابقه شود و صعود خود را جشن 
ــتي را واگذار كرد تا كار  بگيرد با تركيب غلط، كش
به ديدار هفته پاياني و نيروي زميني كشيده شود. 

ــهرداري مالير  ــهداي ش ــا در بروجرد تيم ش ام
ــم خونه به خونه بابل  ــت به كار بزرگي زد و تي دس
ــهرداري مالير در حالي  را 6 بر يك مغلوب كرد. ش
كه مقابل تيم غالمرضا محمدي سرمربي تيم ملي 
كشورمان نمايش خيره كننده اي داشت و 3 بر يك 
از حريف پيش بود با اعتراض مربيان خونه به خونه 
ــد و محمدي از ادامه مسابقات امتناع كرد  روبرو ش
ــتي گير اوزان 84 تا 120 كيلوگرم بابل به  تا 3 كش
روي تشك نيايند و تيم مالير با غلبه بر حريف جواز 

صعود به مرحله پاياني را دريافت كند.

در يك ديدار دوستانه
جوانان همدان در يك كشتي برتر كرمانشاه را ضربه كردند

همدان پيام: تيم كشتي جوانان همدان در يك كشتي دوستانه تيم كرمانشاه را با شكست سنگيني بدرقه كرد. 
ــتي استان با دعوت از تيم  ــئوالن هيأت كش ــبزوار، مس قبل از ديدار تيم هاي تله كابين همدان و ثامن الحجج(ع) س
ــينا برگزار كردند. در اين مسابقه تيم جوانان همدان با سود  ــتانه در سالن ابن س ــاه يك ديدار دوس جوانان كرمانش
ــابقه برتر  ــد در يك مس ــاه محمدي، صفري، خاني، وفايي و گنبداني موفق ش بردن از مهره هاي توانمندي چون ش

به پيروزي شيريني دست پيدا كند.
در اين مسابقه همداني ها به خوبي قدرت خود را به رخ حريف كشيدند و موفق شدند 7 بر يك به پيروزي برسند. 
براي تيم جوانان همدان سعيد خاني، محمد قياسي، محسن صفري، سينا فعله گري، هادي وفايي، وحيد شاه محمدي و مهدي 

گنبداني در اوزان مختلف روى تشك رفتند و به پيروزي رسيدند و بهادر كريمي تنها كشتي گير پيروز كرمانشاه بود.

در هفته چهارم دور برگشت ليگ برتر كشتي كشور رخ داد

صعود مقتدرانه شهردارى مالير و شكست تله كابين همدان

شهرستان ها سكوي پرتابي براي تهران شده اند
ــكوي پرتابي براي موفقيت  ــيرجه و واترپلو استان همدان گفت: شهرستان ها س ــنا، ش همدان پيام: رئيس هيأت ش
ــكار خوبي در شهرستان ها باشد به علت كمبود امكانات به پايتخت مي رود. صادق بختياري  ــده اند و اگر ورزش تهران ش
اظهار كرد: برخي بر اين عقيده اند كه شيرجه استان در سال هاي اخير دچار افت شده است اما بايد بدانند كه اين افت 
داليل خاص خود را دارد كه مهمترين آن رفتن ورزشكاران خوب ما به تهران بوده است. وي ادامه داد: تيم هاي تهراني 
ــتخر آزادي نيز هر روز در اختيار آنان است، از سوي ديگر امكانات بسيار خوبي دارند و  ــركت مي كنند و اس در ليگ ش
هزينه هاي زيادي براي پيشرفت خود صرف مي كنند. بختياري تصريح كرد: شيرجه زنان شهرستاني زماني كه به تهران 
مي روند همان جا به ورزش ادامه مي دهند؛ چرا كه از امكانات خوبي بهره مي برند و از لحاظ اقتصادي نيز تامين هستند.

ــنا، شيرجه و واترپلو استان همدان به ايسنا، گفت: ورزشكاران خوب ما مانند محمدرضا هدايتي به  رئيس هيأت ش
تهران مي روند؛ چرا كه زمينه پيشرفت در تهران مهياست و راه رسيدن به تيم ملي در آنجا هموار است.
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حضور گرافيست ايرانى در نمايشگاه گرافيك جهان
ــهر ريو دوژانيرو برزيل با دعوت  همدان پيام: كنفرانس بين المللى اكور 2012 در ش
ــعيدى گرافيس ايرانى نيز  ــود. مهدى س از طراحان مطرح گرافيك جهان برگزار مي ش
ــت. به گزارش ايلنا، اين كنفرانس كه در  دعوت نامه اين كنفرانس را دريافت كرده اس
ــود، از 30 طراح گرافيك  ــال 1391) در برزيل برگزار مى ش تاريخ 4 ژوئن(خردادماه س
ــاى دانشگاه ها، روساى دوساالنه هاى مهم دنيا شامل بينال  بين المللى و همچنين روس
ورشو، مكزيك، فنالند، بوليوى و كلرادو و همچنين سردبيران مجالت بين المللى دعوت 
ــعيدى در اين باره  ــركت كنند. مهدى س ــرده كه در اين رويداد مهم بين المللى ش ك
گفت: اين كنفرانس از سوى سازمان محيط زيست برزيل و سازمان ملل متحد برگزار 
مى شود كه قرار است آثار اين 30 طراح دعوت شده، در نمايشگاه هاى متعدد ارائه شود 
و همچنين هريك از ما سى نفر در زمينه گرافيك و محيط زيست سخنرانى خواهيم 
ــاره به اينكه اين كنفرانس سومين دوره خود را پشت سر مى گذارد،  ــت. وى با اش داش
گفت: اين نمايشگاه كه يك اثر از كارهاى من هم قرار داده مى شود، به طور همزمان در 
كشورهاى مختلف دنيا شامل برزيل، امريكا، لهستان، مكزيك، بوليوى، فنالند، فرانسه، 

آلمان، اسپانيا، روسيه، هلند و به احتمال قوى در تهران نيز به نمايش درمى آيد.

تربيت
از مهمترين وظايف پيامبران بوده است

ــام: مدير كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان همدان گفت: موضوع  همدان پي
ــت ازمهمترين وظايف  ــأله تربي ــت و مس تربيت در نگاه دينى يك موضوع ركنى اس

پيامبران بوده است.
ــه گزارش روابط عمومى كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان همدان، پرويز  ب
ابراهيمى در ديدار با امام جمعه بهار بيان كرد: كانون با قدمتى 40 ساله بعد از انقالب 
در شوراى عالى انقالب فرهنگى با حمايت شهيدان رجائى و باهنر با رويكرد دينى به 

فعاليت خود ادامه داد.
ــودكان و نوجوانان در  ــر كانون پرورش فكرى ك ــت: در حال حاض وى اظهار داش
ــيار است كه از اين فضاها به عنوان  ــطح استان داراى 36 مركز فرهنگى ثابت و س س
ــى هزار كودك و نوجوان در فعاليت هاى مختلف  ــطه تربيتى براى بيش از س يك واس

فرهنگى، هنرى، ادبى، علمى و مذهبى استفاده مى شود.
ــرى كودكان و  ــى در كانون پرورش فك ــان كرد: زمينه خوب ــى خاطر نش ابراهيم
ــت كه مربيان و مراكز كانون كه در  ــان براى انجام فعاليت فرهنگى موجود اس نوجوان
خط اصلى انجام فعاليت هستند با برنامه ريزى به هدف اصلى كه همان تعليم و تربيت 

بر مبناى تعاليم اسالمى است، تالش مى كنند.
ــته، مهربانانه  مدير كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان در ادامه از نگاه شايس
ــت:  ــور قدردانى كرد و اظهار داش ــر كش و ويژه مقام معظم رهبرى به كانون در سراس
خوشبختانه با توجه خاص مقام معظم رهبرى به كانون و امر پرورش و تعليم و تربيت 
كودكان و نوجوانان، كانون پرورش فكرى از شمول اصل 44 قانون اساسى خارج شد 
و براى انجام كار فرهنگى بر روى كودكان و نوجوانان از حمايت دولتى برخوردار شد.

امام جمعه بهار نيز گفت: بستر خوبى در كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان 
براى شخصيت طلبى، استقالل طلبى كودكان و نوجوانان وجود دارد و يكى از بهترين 
ــمار مى آيد و مى تواند كودكان و نوجوانان را به سمت گرايش هاى  مراكز فرهنگى بش

تخصصى و مهارتى ببرد.
ــند و  ــالم احمد عظيمى زاده افزود: مربيان بايد در كار خود توجيه باش حجت االس
ــق، عالقه و دلسوزى، هدفمند بودن و آگاه سازى خانواده ها يك مركز مطمئن  با عش

خارج از خانواده براى رشد استعدادهاى تربيتى كودكان و نوجوانان بوجود آورند.
شايان ذكر است، در حال حاضر در شهرستان بهار يك مركز كانون پرورش فكرى 
كودكان و نوجوانان با بيش از يك هزار و500 عضو كودك و نوجوان و 10 هزار و 834 

جلد كتاب فعاليت مى كند.

ــن  ــزارى هجدهمي ــس از برگ ــام: پ همدان پي
ــنواره تئاتر كودك و نوجوان در همدان و عقد  جش
ــم  ــاله همدان در مراس تفاهم نامه ميزبانى پنج س
ــئوالن، سالنى در  ــنواره از سوى مس اختتاميه جش
ــالن اختصاصى اجراى نمايش  همدان به عنوان س
ــگام اهالى هنر نمايش  ــد و آن هن كودك تعيين ش
ــيار خوشحال شدند كه از اين پس بعد از تهران  بس
ــراى نمايش  ــالن اختصاصى اج ــدان نيز س در هم
كودك پا خواهد گرفت و اهالى حوزه نمايش كودك 
ــيارى از مباحث ادارى ديگر  ــراى اجراى كار و بس ب

مشكالت خاصى را پيش روى نخواهند داشت.

ــنواره  ــن ماه از اختتاميه هجدهمين جش چندي
ــالنى كه محل  تئاتر كودك و نوجوان مى گذرد و س
ــده بود  اجراى اختصاصى نمايش كودك معرفى ش
ــد و البته قابل  ــگ نمايش كودك را به خود ندي رن
ــت كه به واسطه ماه عزاى ساالر شهيدان  توجه اس
ــان تا پايان ماه صفر  برخى مباحث هنرى و اجرايش

به تعويق خواهد افتاد.
ــئوالن  ــار مى رفت كه مس ــود انتظ ــا اين وج ب
فرهنگى هنرى استان همدان پس از معرفى سالن 
نمايش اختصاصى نمايش كودك در مبحث ادارى 
و بوروكراسى فعاليت هاى مختلفى انجام دهند و در 

ــاتى را  ــن باره با كارگردانان نمايش كودك جلس اي
ــزار كنند و از اين هنرمندان بخواهند تا در اين  برگ
ــى خود را مطرح نمايند و يا از  باره نظرات كارشناس
كسانى كه در تهران تجربه انجام اين گونه فعاليتى را 

دارند استفاده كنند.
ــطه اجراهاى بسيار و قابل توجه  همدان به واس
نمايش هاى كودك مى طلبيد كه در اين حوزه وارد 
شود و سالن اختصاصى داشته باشد و اهالى نمايش 

حداقل از اين بابت خيالى آسوده داشته باشند.
ــين صفى كارشناس حوزه  در همين زمينه حس
ــالمى استان به  ــاد اس تئاتر اداره كل فرهنگ و ارش
ــالن پالتوى مجتمع فرهنگي  همدان پيام گفت: س
ــالن اختصاصى اجراى  ــينا به عنوان س هنرى ابن س
ــد، اما نظر ما بر اين است  نمايش كودك معرفى ش
ــد و در حال  ــالن نمى تواند جوابگو باش ــه اين س ك
ــتيم تا سالن مناسبى را به  رايزنى هاى مختلفى هس

اين مهم اختصاص دهيم.
حسين صفى كه خود اين روزها نمايش«شليك 
ــالن پالتو به روى صحنه برده است  ــوم» را در س س
ــائل حوزه نمايش استان  ــكالت و مس و تمامى مش
ــراف دارد با اشاره به اجراهاى  ــته و برآن اش را دانس
ــان كرد:  ــودك بي ــاى حوزه ك ــف نمايش ه مختل
ــل» «االغ آوازه خوان»  ــاى «ت مثل تنب نمايش ه
آماده مى شوند تا پس از ايام عزادارى براى كودكان 

اجراهاى مختلفى داشته باشند. 

سالن اختصاصى اجراى نمايش كودك به كجا رسيد؟

داوران بخش موسيقى جشنواره هنرى ايران 1404 
معرفى شدند

ــنواره هنرى ايران 1404 براى  ــيقى نخستين جش همدان پيام: داوران بخش موس
ارزيابى آثار ارسال شده به دبيرخانه جشنواره انتخاب شدند.

ــيد عبدالمجيد كيانى، شاهين فرهت و رضا مهدوى در  به گزارش حوزه هنرى، س
ــنواره هنرى ايران 1404 تعداد 73 اثر موسيقايى از 35 هنرمند  ــيقى جش بخش موس

اين بخش را مورد ارزيابى قرار خواهند داد .
ــان برجسته موسيقى ايرانيست كه اخير از  ــنتور و از مدرس مجيد كيانى نوازنده س
وى به عنوان چهره برگزيده فرهنگستان هنر تجليل شده است. اين هنرمند در محضر 
ــيقى را فرا گرفت . وى همچنين به  ــتادانى چون تران وانكه و داريوش صفوت موس اس
مدت 4 سال نزد نورعلى خان برومند رديف ميرزا عبدا... و شيوه سنتور نوازى حبيب 

سماعى را آموخت. وى همچنين عضو شوراى مركز موسيقى حوزه هنرى است.
شاهين فرهت نيز از آهنگسازان و نوازندگان شناخته شده كشور است، وى مدرك 
ــگاه تهران اخذ كرد و پس از آن تحصيالتش را در مقطع  ــى خود را از دانش كارشناس
كارشناسى ارشد آهنگسازى در دانشگاه نيويورك ادامه داد و در دانشگاه استراسبورگ 
فرانسه فارغ التحصيل شد. رضا مهدوى نيز اكنون به عنوان مدير مركز موسيقى حوزه 

هنرى و دبير بخش موسيقى جشنواره هنرى ايران1404 مشغول به كار است.

برگزارى دومين جشنواره وقف، چشمه هميشه جارى 
ــرى  ــنواره سراس ــام: مديركل اوقاف و امور خيريه همدان گفت: دومين جش همدان پي
ــه جارى  نيمه دوم دى ماه جارى در استان همدان  ــمه هميش فرهنگى هنرى وقف، چش

برگزار مي شود.
ــداد 150 اثر به  ــا ايرنا افزود: تاكنون تع ــد صالحى در گفت وگو ب ــالم محم حجت االس
ــده كه از اين تعداد 20 اثر در بخش ادبى و  ــال ش ــنواره در همدان ارس دبيرخانه اين جش

130 اثر نيز در بخش خوشنويسى است.
ــال شده به دبيرخانه جشنواره وقف، چشمه هميشه جارى،  وى با بيان اينكه آثار ارس
از شهرستان هاى مختلف استان همدان بوده است، گفت: بيشترين آثار ارسالى مربوط به 

شهرستان همدان و در بخش خوشنويسى است.
ــأت داوران بخش انجمن ادبى  ــگاه و حوزه علميه همدان، هي ــا بيان اينكه دانش وى ب
جشنواره وقف، چشمه هميشه جارى هستند، عنوان كرد: بخش انجمن ادبى شامل شعر، 

داستان كوتاه و مقاله نويسى مى شود.
وى با بيان اينكه آخرين مهلت ارسال آثار به دبيرخانه جشنواره وقف، چشمه هميشه 
ــال جارى بوده است، خاطرنشان كرد: هيأت داوران بخش  جارى در همدان 20 آذرماه س
ــى نيز از استان هاى قزوين، ايالم و همدان تشكيل شده است كه سطح داوران  خوشنويس

بسيار باال بوده و با مجوز از انجمن خوشنويسان مركز هستند.

راه اندازى سامانه بلوتوث 
در كتابخانه مركزى همدان 
ــاي عمومى  ــر كل كتابخانه ه همدان پيام: مدي
همدان از راه اندازى سامانه بلوتوث در اين كتابخانه 

خبر داد.
ــت: دريافت كتاب موبايل، بنر  فاضل عبادى گف
ــتر هاي فرهنگى و ساير منابع ديجيتال قابل  و پوس

استفاده در گوشى تلفن همراه از طريق اين سامانه 
ميسر شد.

ــت اين طرح از  عبادى اضافه كرد: مرحله نخس
ــار 20 ميليون  ــال جارى با اعتب ابتداى دى ماه س
ــرا و مورد  ــزى همدان اج ــه مرك ــال در كتابخان ري
ــردارى قرار گرفت. وى هدف از راه اندازى اين  بهره ب
سامانه را تعميم فرهنگ مطالعه توسط ظرفيت هاي 
ــراه و اتصال به  ــتگاه هاي تلفن هم ــود در دس موج

ــبكه بلوتوثى دريافت و انتشار محتواى ديجيتال  ش
عنوان كرد. مدير كل كتابخانه هاي عمومى همدان 
ــتان هاي استان همدان به  ــد: تمام شهرس يادآور ش
ــركان و زنگنه در مالير داراى  جز فرسفج در تويس

كتابخانه عمومى هستند.
ــتان  ــه درصد جمعيت اس ــد: س ــادآور ش وى ي
همدان برابر 50 هزار نفر عضو كتابخانه هاي عمومى 
هستند و از خدمات اين مراكز بهره بردارى مى كنند.

امروز كارگاه آواز در حوزه هنرى همدان
برگزار مى شود

ــيقى و سرود حوزه هنرى استان همدان يازدهمين نشست   همدان پيام: واحد موس
كارگاه آواز را برگزار مى كند.

ــوتان،  ــت كارگاه آواز با حضور پيشكس به گزارش روابط عمومى حوزه هنرى، نشس
ــاعت 15 در  ــنبه 90/10/17 س جوانان، هنرمندان و عالقه مندان به هنر آواز، امروز ش
محل سالن شماره 2 سينما قدس برگزار مى شود. شايان ذكر است، جلسه پيشين اين 
كارگاه كه شنبه ها (دو هفته يك بار) برگزار مى شود، به بررسى ارتباط تعزيه و گوشه هاي 

موسيقى ايرانى پرداخته و به مناسبت سالگرد وفات ابوالحسن صبا نيز يادبودى برپا شد.

40 ناشر كتاب در همدان فعاليت دارند
ــر فرهنگ و ارشاد اسالمى استان  ــناس چاپ و نش همدان پيام: كارش

همدان از فعاليت 40 ناشر كتاب در اين استان خبر داد.
ــال جارى تا  ــزارش مهر، محمد گل محمدى گفت: از ابتداى س به گ
ــران استان همدان به چاپ  ــال، 75 كتاب توسط ناش پايان آبان ماه امس

رسيده است.
ــدى ادامه داد: موضوع اين كتاب ها در حوزه هاي دين، علوم  گل محم

اجتماعى و علوم عملى بوده است.
وى با بيان اينكه امسال ميانگين تيراژ هر كتاب دو هزار و 500 جلد 

ــتان همدان به  ــر فعال در اس ــت، افزود: در حال حاضر 40 ناش بوده اس
فعاليت مى پردازند.

كارشناس چاپ و نشر فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان افزود: در 
سال گذشته 239 عنوان كتاب در استان همدان منتشر شد.

وى اظهار داشت: سال گذشته 312 پيش نويس كتاب براى مميزى به 
ــال شد كه از اين تعداد 247 عنوان كتاب مجوز گرفتند و 42  تهران ارس

عنوان كتاب شامل اصالحيه شد.
گل محمدى ادامه داد: در نهايت 239 كتاب در سال گذشته در استان 
ــد كه 81 عنوان چاپ مجدد، پنج عنوان ترجمه و 159  همدان چاپ ش

عنوان چاپ اول بودند.

برگزارى مسابقه نويسندگان جوان در همدان
ــتاد اقامه نماز استان همدان از برگزارى چهاردهمين مسابقه  ــئول ستاد فرهنگى س همدان پيام: مس
ــن كرمى نور با بيان اين مطلب گفت: اين مسابقه سال  ــندگان جوان با موضوع نماز خبر داد. حس نويس
گذشته با حضور 45 نفر برگزار شد و امسال تاكنون بيش از 120 نفر در رشته هاي مختلف مقاله نويسى، 
ــابقه شركت كرده اند. اين همايش با هدف ترويج و اشاعه فرهنگ  ــعر، خاطره و قطعه ادبى در اين مس ش

نماز و تشويق و بهره گيرى از انديشه هاي بارور و زالل جوانان در قالب كشورى برگزار مى شود.

 يادواره شهيد سعيد قهارى سعيد
در دانشگاه علمى كاربردى همدان برگزار شد

ــردار شهيد سعيد قهارى سعيد فرمانده لشكر 3 حمزه سيدالشهدا در دانشگاه  همدان پيام: يادواره س
ــگاه خبرنگاران، رئيس دانشگاه علمى  ــد . به گزارش باش علمى كاربردى فرهنگ و هنر همدان برگزار ش
ــل جوان با ترويج تفكر  كاربردى واحد فرهنگ  و هنر همدان با بيان اينكه مصونيت فكرى و اخالقى نس
شهدا در دانشگاه ها تحقق مى يابد، گفت: شهدا توانستند با دو ابزار دانش و بينش كه در كنار هم زمينه 
ساز يك تفكر هستند به پيروزى برسند. سيد حسين جعفرى با بيان اينكه نسل امروز هم با بكارگيرى 
ــمن بيمه كند، افزود: امروز كشور ما براى  ــور خود را در برابر توطئه هاي دش اين دو مقوله مى تواند كش
مقابله با جنگ نرم نيازمند اتحاد و دانش است. حجت االسالم ابوذرى نماينده ولى فقيه در دانشگاه علمى 
كاربردى همدان هدف از برگزارى اين يادواره ها را ارتقاى فضاى معنوى و آشنايى جوانان با تفكرات شهدا 

عنوان كرد و افزود: جوانان بايد با تأثيرگذارى از تفكرات شهدا به زندگى خود جهت دهند.

خدا همه جا هست
ــدا از راه بوته خار با  ــرا خ ــيد: چ ــا عارفى گفتگو مى كرد، از عارف پرس ــردى ب م

موسى(ع) صحبت كرد؟
ــكى را انتخاب مى كرد، همين  ــارف گفت: اگر هم درخت زيتون يا بوته تمش ع
سوال را مى كرديد؟ اما باشد سوالتان را بى جواب نمى گذارم. خدا بوته خار بى چاره 
ــت كه ” او ” حضور  ــا بگويد بر روى زمين جايى نيس ــى را انتخاب كرد ت و كوچك

نداشته باشد .
حكايات عاميانه


