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شركت مخابرات استان همدان
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دادگسترى كل استان همدان

روزنامه هـمدان پيـام
پرتيـراژترين نشـريه محلى اسـتان

در دنـياى حـرفه اى با ما به روز باشـيد
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جناب آقاي 
حاج محمد جعفر شهبازي 

انتصاب شايسته شما را به سمت
رياست سازمان قضايي نيروهاي مسلح 

استان همدان
تبريك و تهنيت عرض نموده 
و موفقيت روزافزون شما را از 
خداوند منان خواستاريم.

هيأت حسيني 
گوشه سرآسياب نهاوند

سركار خانم آريان(رشيدى)
مدير داخلى دفتر مشاوره شغلى و كاريابى غيردولتى ايسار

كسب عنوان رتبه اول كاريابى هاى استان 
همدان و جزء كاريابى هاى برتر كشور

را به جنابعالى صميمانه تبريك و تهنيت عرض 
مى نمائيم. شما با اعزام به موقع نيروها به شركت ها 

مستلزم چنين امتيازى هستيد موفقيت روزافزون
شما را از خداوند متعال خواستاريم.

جمعى از كارفرمايان
سيفى، مهربان، كمالوند، چهارمحالى
رخشا، اميرى، رستمى و بهرامى

كنترل تعطيلى هاى دولت توسط مجلسريشه فسادهاي سياسي در فسادهاي اقتصادي است
يام
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 دعواي دالل ها به همدان رسيد
چهارمين استعفا در كمتر از يك سال

تركمن استعفا داد
ــدان و فامنين  ــام: نماينده مردم هم همدان پي
ــوراي اسالمي گفت: شايد آنچنان كه  در مجلس ش
شايسته و بايسته باشد، نتوانستيم مجلس و جايگاه 
ــد تعريف دقيقي از  ــانيم، باي آن را به مردم بشناس

مجلس ارائه دهيم.
ــان اينكه اگر  ــيد محمدكاظم حجازي با بي س

ــانده شود كانديداها به همان  جايگاه مجلس شناس
ــي كه خواهند  ــه مجلس و نقش ــبت در ورود ب نس
داشت دقت نظر مي نمايند، افزود: وقتي در مجلس 
ــه آن طرح با  ــرح موضوع مي دهيم، مي بينيم ك ط
ــادي دارد. الزم  ــا آن ارتباط دارد تفاوت زي آنچه ب
است علم نماينده چنان باشد كه طرح هاي خود را 

اصولي، منسجم و كارآمد ارائه دهد.
ــانه ها را در تبيين جايگاه  ــش رس ــازي، نق حج
ــت و اظهار داشت: بنده به دليل  مجلس مهم دانس
ــئوليت هايي كه دارم ارتباط نزديكي با رسانه ها  مس
برقرار كرده ام؛ كار در رسانه ها، كار در سرزنده ترين 

عرصه اجتماعي است.

محمدكاظم حجازي در غرفه همدان پيام:

جايگاه مجلس را به مردم نشناسانده ايم

بازهم قند
به كام كشاورزان 

اسدآبادى
تلخ شد

فرماندار اسدآباد: كارخانه قند به تعهداتش عمل 
نمى كند سال آينده با آنها  قرارداد نمى بنديم 

نماينده كشاورزان: امسال كارخانه قند با كوتاهى و 
قصور، خسارات جبران ناپذيرى را به ما وارد كرده است
مدير جهاد كشاورزى اسدآباد: كارخانه فرسوده 

است و توان پاسخگويى به توليد ما را ندارد
كارخانه قند: واردات شكر بازار را راكد كرده است 

امشب تنور كشتي داغ است

صف آرايي 
تله كابين مقابل 
سربازان ارتش

ــي دور رفت ليگ برتر  ــام: هفته پايان همدان پي
ــهرهاي  ــابقه در ش ــب با انجام 4 مس ــتي امش كش
تهران، مالير، همدان و گلوگاه دنبال مي شود كه در 
حساس ترين مسابقه تيم تله كابين گنجنامه همدان 
ــت. همداني ها كه  ــان نيروي زميني ارتش اس ميزب
پس از ناكامي در مسابقات گذشته سعيد گودرزي 
سرمربي خود را كنار گذاشتند حال سكان هدايت 
ــپرده شده است و در مسابقه  تيم به امير عفراتي س
ــب همداني ها تنها به دنبال پيروزي هستند تا  امش

اميدهاي خود را براي صعود زنده نگه دارند.

طرح امداد و نجات 
زمستانى در همدان 

آغاز شد
ــتانى  ــداد و نجات زمس ــدان پيام: طرح ام هم
ــرما از 20 آذر ماه با حضور  همزمان با آغاز فصل س
و مشاركت نهادهاى مسئول نظير پليس راه، پايانه، 
ــر، اورژانس و  ــرى، هالل احم ــس، راه و تراب اورژان
امداد خودرو در استان آغاز شد. معاون امورعمرانى 
ــم افتتاح طرح زمستانى  ــتاندار همدان در مراس اس
ــتاد فرماندهى انتظامى شهرستان  90 در محل س
ــت: 69 نقطه حادثه خيز استان  همدان اظهار داش
ــايى شده كه اداره راه  همدان در سال جارى شناس
و ترابرى اعتبارات مناسبى براى رفع آنها اختصاص 
ــامري با بيان اينكه از اين  ــرو س ــت. خس داده اس
ــتان با اصالح  ــه خيز اس ــزان 43 نقطه حادث مي

شكل هندسى اصالح شده است.

40 درصد طرح هاي 
تحقيقاتي دانشگاه پيام نور 
كاربردي است

ــگاه پيام نور استان همدان   رئيس دانش
ــعه كمي، توسعه كيفي  گفت: عالوه بر توس
ــي و تحقيقاتي اين دانشگاه  در ابعاد آموزش

مورد توجه قرار گرفته است.

مانور نهمين دوره انتخابات 
مجلس شوراي اسالمي 
در همدان برگزار شد
ــتاد انتخابات استان  ــين رئيس س جانش
همدان از برگزارى موفق مانور نهمين دوره 
انتخابات مجلس شوراي اسالمي در همدان 

خبر داد.

اهداف سند
 چشم انداز توسعه
با پژوهش محقق مي شود

ــم انداز توسعه  ــند چش اهدافي كه در س
ــور مد نظر است با پژوهش و استفاده از  كش
انديشه و تفكر پژوهشگران به سهولت دست 

يافتني مي شود.

ميدان بار به حومه همدان منتقل مى شود
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ــتانى  ــداد و نجات زمس ــام: طرح ام همدان پي
ــرما از 20 آذر ماه با حضور  همزمان با آغاز فصل س
و مشاركت نهادهاى مسئول نظير پليس راه، پايانه، 
اورژانس، راه و ترابرى، هالل احمر، اورژانس و امداد 

خودرو در استان آغاز شد.
ــتاندار همدان در مراسم   معاون امورعمرانى اس
افتتاح طرح زمستانى 90 در محل ستاد فرماندهى 
ــتان همدان اظهار داشت: 69 نقطه  انتظامى شهرس
ــتان همدان در سال جارى شناسايى  حادثه خيز اس
ــده كه اداره راه و ترابرى اعتبارات مناسبى براى  ش

رفع آنها اختصاص داده است. 
ــن ميزان  ــامري با بيان اينكه از اي ــرو س خس
ــكل  ــتان با اصالح ش ــه خيز اس ــه حادث 43 نقط
ــده است، گفت: بقيه اين نقاط  هندسى اصالح ش
ــتر نهادهاى  ــز با همكارى و تعامل هر چه بيش ني
مسئول مرتفع مى شود. وي ادامه داد: 45 ميليارد 
ــالح نقاط حادثه خيز 9 مركز  ريال اعتبار براى اص
ــال جارى اختصاص يافته  ــتان در س شهرستان اس

است.
ــاره به  ــتاندار در ادامه با اش ــاون عمراني اس مع

اجراي طرح امداد و نجات زمستانى در همدان اين 
ــانى بزرگ به  ــرح را آغاز يك جهاد و خدمت رس ط
مسافران و شاغالن صنعت حمل و نقل كاال و مسافر 
ــت و گفت: با تمهيدات صورت گرفته توسط  دانس
نهادهاى مسئول در سال هاى گذشته شاهد كاهش 
ــى از آن در محورهاى درون و  ــوانح و تلفات ناش س

برون شهرى بوده ايم.
ــتمر  ــت: اميدواريم با حضور قوى و مس وى گف
ــاهد  ــتيبانى در محورهاى برفگير ش ــاى پش نيروه

هيچگونه سانحه اى در محورها نباشيم. 
به اعتقاد سامري استان همدان به لحاظ موقعيت 
جغرافياى و قرار گرفتن در مسير استان هاى غربى 

و ترانزيت كاال از موقعيت ويژه اى برخوردار است .
ــه علت  ــتان ب ــن اس ــاى اي ــزود: محوره وي اف
گردشگرى و توريستى بودن پايتخت تاريخ و تمدن 
از مسيرهاى پرتردد كشور به شمار مى رود و ساالنه 
مسافران زيادى به همدان سفر كرده يا از محورهاى 

اين استان به ديگر استان ها مى روند.
ــامري اضافه كرد: مشاركت نهادهاى مسئول  س
نظير پليس راه، پايانه، اورژانس، راه و ترابرى ، هالل 

احمر، اورژانس و امداد خودرو از آمادگى كامل براى 
خدمات رسانى به مسافران هستند.

رئيس پليس راه استان همدان نيز در اين مراسم 
ــخت گذر  گفت: ماموران پليس راه در محورهاى س
و گردنه هاى برفگير به منظور تسهيل در امر تردد و 
روان سازى رفت و آمد با آغاز طرح زمستانى مستقر 
ــدند. محمد خيري افزود: پليس راه با حضور در  ش
ــانحه خيز با فراهم كردن بستر ايمنى  محورهاى س
ــوانح احتمالى و همچنين راه  عبور و مرور از بروز س
ــتيبان  ــتگاه هاى پش بندان جلوگيرى مي كند و دس
ــتان 90 نيز بر اساس وظايف محوله به  در طرح زمس
ــانحه ديدگان كمك مى كنند. وي با ذكر اينكه 63  س
تيم پليس راهور روزانه محورهاى مواصالتى اين استان 
ــش مى دهند، گفت: 276 دستگاه خودرو اداره  را پوش
راه و ترابرى به منظور بازگشايى محورها در زمان بارش 

برف در 37 پايگاه مستقر شدند.
ــس راه با همكارى و  ــرى افزود: ماموران پلي خي
ــافران و در راه  ــتيبانى نهادهاى مسئول به مس پش
ماندگان خدمات رسانى كرده تا مشكلى براى آنان 

پيش نيايد.

وى اضافه كرد: پليس راه با حضور در محورهاى 
ــه ايمنى عبور و  ــانحه خيز با فراهم كردن زمين س
ــن راه  ــى و همچني ــوانح احتمال ــروز س ــرور از ب م
ــتگاه هاى پشتيبان در  بندان جلوگيرى كرده و دس
ــاس وظايف محوله به  ــتان 90 نيز بر اس طرح زمس
ــانحه ديديگان كمك مىكنند. خيري اظهار كرد:  س
ــه محور مهم نظير همه كسى،  تيم هاى پليس در س
ــاعته و شبانه روزى  ــدآباد به صورت 24 س آوج و اس
مستقر هستند و همچنين در مسير گردنه هاى محور 

سوباشى، زاغه و دخان نيز گشت زنى مى كنند.
ــالل احمر نيز در  ــه كرد: امدادگران ه وى اضاف
شش پايگاه ثابت، دو پايگاه موقت و چهار تيم سيار 
ــيفت آماده  و نيروهاى اورژانس با 82 نفر در هر ش
ــيب ديدگان احتمالى سوانح  خدمت رسانى به آس

رانندگى و در راه ماندگان هستند.
ــش 11 درصدي تلفات  ــاره به كاه خيري با اش
ــت: حوادث  ــال جاري گف ــي از رانندگي در س ناش
ــتان را كنترل خواهيم  رانندگي در سطح معابر اس
ــدركاران طرح  ــت ان ــرد و اميدواريم با تالش دس ك

زمستاني اين روند ادامه داشته باشد.

طرح امداد و نجات زمستانى در همدان آغاز شد

دانشجويان معيار ارزشمند تحوالت سياسى 
و اجتماعى كشور هستند

همدان پيام: رئيس دانشگاه آزاد اسالمى واحد همدان گفت: انقالب اسالمى ايران 
شاهد يك جهش مترقى در اصول و ارزش هاى انقالبى و اسالمى است و دانشجويان 

معيار ارزشمند اين تحوالت سياسى و اجتماعى كشور هستند.
سيدعلى اصغر تروهيد افزود: از آغاز شكل گيرى دانشگاه به سبك مدرن، دانشجو 

معيار مناسبى براى سنجش موج آرمان خواهى دانشگاه بوده است.
ــتن موج  ــون به ايران در آذرماه 1336 و برخاس ــفر نيكس ــت: س وى اظهار داش
آزادى خواهى دانشجويان اولين جرقه هاى صامت اين قشر متفكر و موثر را ايجاد كرد 
ــته باشد  ــد نقش بالنده آنان همواره و در طول تاريخ نيز اقتدار داش و به نظر مى رس
به ويژه انقالب اسالمى كه شاهد يك جهش مترقى در اصول و ارزش هاى انقالبى و 
ــت. وى بيان داشت: در حال حاضر تحصيل و تهذيب دو ركن اساسى و  ــالمى اس اس
خطير دانشجويان است كه در وظايف ذاتى دانشجويان مورد شناسايى قرار مى گيرد.

به گزارش روابط عمومى دانشگاه آزاد همدان، تروهيد تصريح كرد: وظيفه اصلى 
ــى دانشجويان تحصيل علوم و تأسى از سيره پاك امامان در تهذيب نفس و  و اساس
ــد. وى اضافه كرد: اين اولويت  ــايى دريچه هاى جدى علمى در كشور مى باش بازگش
بنيادين، وظيفه هر دانشجويى در دانشگاه است؛ چرا كه بدون توجه به محور تحصيل 

و به دور از شأن تهذيب نمى توان انتظار پيشرفت دقيق و موثر كشور را داشت.
ــگاه آزاد اسالمى همدان تاكيد كرد: آنچه از محور مباحث و شناخت  رئيس دانش
عوامل تاثيرگذار قطب هاى علمى در امروز به چشم مى خورد نگاه سلطه محورانه آنان 

به كشورهاى آزادى خواه و مستقلى چون ايران مى باشد.
وى ادامه داد: دانشجوى مسلمان در عصر حاضر كسى است كه بتواند با بصيرت 
و شناخت موثر سياسى، خودش راه را بر هر اهريمنى كه در پى نفوذ و رخنه در نظام 

مقدس جمهورى اسالمى ايران است، ببندد.
ــجوى هوشيار سياسى هيچ گاه در فريب  وى عنوان كرد: با اين ويژگى يك دانش
ــده و مى تواند مرز انديشه هاى فرا  ــازى هاى سياسى وارد نش جناح بندى ها و باندس
ــالمى و ايرانى مورد  ــول و ارزش هاى مترقى اس ــش را در دفاع از اص ــى خوي جناح
شناسايى دقيق قرار دهد. وى خاطرنشان كرد: اسلوب بينش و بصيرت سياسى براى 
ــك به حبل المتين واليت غير  ــجوى نوپا بدون واليت پذيرى و توجه و تمس دانش
ــت. تروهيد تصريح كرد: توجه به خرد جمعى و فعاليت بر اساس رويكرد  ممكن اس
ــطح مديريت دانشگاه آزاد اسالمى  ــجو محور، مهمترين اولويت هاى اساسى س دانش
ــد، به طورى كه اعتماد و توجه به نظرات عمومى دانشجويان و  واحد همدان مى باش
ــطوح  بهره گيـــــرى از آنان در كارگروه هاى متعدد بنيه قابل مالحظه اى را براى س
ــگاه آزاد همدان افزود: در  ــگاه ايجاد كرده است. رئيس دانش مختلف مديريت دانش
ــطوح فرهنگى توجه به برنامه هاى قرآنى و مذهبى با رويكرد تهذيب دانشجويان  س
ــاوره  ــطوح مش ــى آنان با راه اندازى و فعال نمودن س ــكالت اجتماع و توجه به مش
ــوى ديگر در برنامه هاى سياسى مشاركت فعال آنان و محورهاى  ــجويى و از س دانش
معطوف بدان و گسترش هر چه بيشتر كمى و كيفى برنامه هاى علمى و انجمن هاى 
علمى دانشجويى به عنوان اولويت و دغدغه هاى مديريت دانشگاه آزاد اسالمى واحد 

همدان مى باشد.

870 مدرسه همدان هوشمند مى شوند 
ــاس شيوه نامه  ــتان همدان گفت: بر اس همدان پيام: مدير كل آموزش و پرورش اس
هوشمند سازى مدارس تا پايان سال تحصيلى جارى 870 مدرسه استان با 20 ميليارد 

ريال اعتبار هوشمند مى شوند.
ــنى محتشم در نشست روساى آموزش و پرورش مناطق مختلف استان  عباس حس
افزود: در سال تحصيلى جارى برنامه هاى مهمى در دستور كار وزارت آموزش و پرورش 
ــت.  وى اظهار داشت: در  ــازى مدارس اس قرار دارد كه يكى از اين برنامه ها هوشمندس
استان همدان 412 مدرسه خاص، 253 مدرسه غير دولتى، 69 مجتمع و 136 مدرسه 
ــوم هوشمندسازى  ــال به يكى از مراحل اول تا س دولتى غير مجتمع و عادى بايد امس

يعنى نيمه الكترونيك يا الكترونيك و يا نيمه هوشمند برسند.  حسنى محتشم افزود: در 
ــتعداد هاى درخشان، شاهد، نمونه دولتى، هيأت امنايى، شبانه روزى،  اين طرح مدارس اس
ــتان هاى فنى و حرفه اى و كار دانش، مجتمع ها و ساير مدارس به ترتيب در اولويت  هنرس
هوشمندسازى هستند.  وى گفت: بر اساس مصوبه هيأت وزيران ساير دستگاه هاى دولتى 
نيز در اين طرح مشاركت مى كنند و هر دستگاه دولتى حداقل بايد يك مدرسه را هوشمند 
كامل كند.  وى افزود: تاكنون 20 ميليارد ريال براى اجراى هوشمندسازى مدارس اختصاص 

يافته است كه بايد در زمينه تجهيز و نرم افزار و آموزش هزينه شود. 
ــازى مدارس 50 درصد هزينه توسط آموزش  حسنى محتشم گفت: در هوشمندس
و پرورش و 50 درصد مابقى نيز توسط مديران از طريق كمك هاى خيرين و اوليا بايد 

صورت گيرد. 

پروژه خيابان بوعلى 45 روز آينده به اتمام مى رسد
ــركت آبفاى همدان گفت: حفارى خيابان  ــى و توسعه ش همدان پيام: معاون مهندس
ــال جارى آغاز شده و قرار بر اين است طى 45 روز آينده  بوعلى از تاريخ 28 آبان ماه س

به اتمام برسد.
ــبكه ميدان بوعلى  ــان در گفت و گو با فارس در خصوص پروژه اصالح ش داوود اعرابي
ــينا تا ميدان جهاد اظهار كرد: پروژه فاضالب خيابان بوعلى تا ميدان جهاد همدان از  س

پيشرفت مناسبى برخوردار است.
وى تصريح كرد:  حفارى خيابان بوعلى از تاريخ 28 آبان ماه آغاز شده و تاكنون ادامه 
دارد كه از روند رو به رشدى برخوردار است كه اگر شرايط جوى مناسب باشد، در موعد 

ــى و توسعه شركت آب و فاضالب استان همدان  ــد. معاون مهندس مقرر به اتمام مى رس
بيان داشت: از 400 متر طول خط عمليات خاكبردارى، 260 متر از ترانشه حفارى شده و 

204 متر لوله گذارى سايز 1000 از نوع پلى اتيلن كوتيوب انجام شده است. 
وى با بيان اينكه حدود 180متر، از روى لوله، توسط ماسه بادى رگالژ شده است، افزود: 
عمليات ريختن دال بتنى منهول 313,1 انجام و بتن ريزى فونداسيون آن صورت پذيرفته و اجراى 
ديوار آجرى منهول آغاز مى شود.  اعرابيان يادآور شد: عمليات بتن مگر منهول شماره 312 نيز انجام 

و در حال حاضر آرماتوربندى فونداسيون منهول ياد شده در حال اجراست.
وى در پايان سخنانش تصريح كرد: عمليات آماده سازى و لجن بردارى منهول شماره 
ــير فاز يك تعداد 6 فقره  ــت و در مس ــت اقدام اس 311 براى اجراى بتن مگر نيز در دس

منهول پيش بينى شده است.

ــم انداز  ــند چش ــام: اهدافي كه در س همدان پي
ــعه كشور مد نظر است با پژوهش و استفاده از  توس
انديشه و تفكر پژوهشگران به سهولت دست يافتني 

مي شود.
ــتاندار با بيان  ــاني اس ــعه منابع انس معاون توس

ــازي و  ــه فرهنگ س اين مطلب در جلس
تبليغات پژوهش كه ديروز يك شنبه در 
محل پارك علم و فناوري استان برگزار 
ــيدن به افق  ــد، گفت: بايد براي رس ش
ــه اي عمل كنيم كه جز و  1404 به گون

كشورهاي تراز اول جهان باشيم.
كريم مطهري مويد برنامه هاي هفته 
ــال را متنوع تر از سال هاي  پژوهش امس
گذشته دانست و گفت: كميته علمي به 
ــگاه علوم پزشكي، كميته  رياست دانش
اجرايي به رياست دانشگاه بوعلي، كميته 
ــازي و تبليغات به مسئوليت  فرهنگ س
ــز كميته  ــاوري و ني ــم و فن ــارك عل پ
ــت دفتر آموزش و  نمايشگاهي به رياس

پژوهش استانداري برگزار مي شود.
ــه ارزيابي  ــن هفته ب ــان اينكه در اي ــا بي وي ب
و  ــگاهي  دانش ــاتيد  اس ــات  تحقيق و  ــا  پژوهش ه
ــتگاه هاي اجرايي در  ــگان دس ــتاوردهاي نخب دس
ــمي از برگزيدگان تجليل خواهد شد، افزود:  مراس
ــط  ــات و اختراعاتي كه توس ــن، ابداع ــالوه بر اي ع
مخترعان انجام شد و به ثبت رسيد در نمايشگاهي 
به نام «علم تا عمل» در تهران به نمايش در مي آيد 
ــتان همدان 30 طرح در اين نمايشگاه در  كه از اس

معرض ديد عموم قرار مي گيرد.
ــرح برگزيده  ــالم اينكه از 20 ط ــرى با اع مطه
كشوري كه قرار است توسط رئيس جمهوري تقدير 
ــت،  ــود يك طرح مربوط به محققان همدان اس ش

ــتاني نيز مورد تقدير قرار  گفت: 7 طرح برگزيده اس
خواهند گرفت.

ــش، بازديد  ــدن زنگ پژوه ــدا درآم ــه ص وي ب
ــالن چمران  ــگاه ها و افتتاح س دانش آموزان از دانش
ــن هفته اعالم  ــي را از برنامه هاي اي ــگاه بوعل دانش
كرد و گفت: نمايشگاهي از دستاوردهاي محققان و 
انديشمندان استان نيز در اين هفته داير خواهد شد.

ــازي پژوهش را  مطهري تالش براي فرهنگ س
ــت: در سال هاي اخير  مهم ارزيابي كرد و اظهار داش
ــالمي ايران رتبه خوبي از لحاظ پژوهش  كشور اس

دارد.
ــعه منابع انساني استاندار  معاون مديريت و توس

ــرفت ايران در زمينه توليد  همدان در ادامه به پيش
علم اشاره كرد و گفت: در سال 2000 ايران 1387 
ــت كه در سال 2010  ــده داش مقاله علمي ثبت ش
ــت،  ــيده اس ــن رقم به 18 هزار و 319 مقاله رس اي
همچنين در سال 1383 ايران 3 دهم درصد سهم 
ــال 89 به يك  ــت كه در س توليد علم جهان را داش
ــال 93 يعني  ــيد. انتظار مى رود براي س درصد رس
ــد و  ــعه اين رقم به 2 درصد برس برنامه  پاياني توس
تا چشم انداز سال 1404 پيش بيني مي شود كه اين 

رقم به 4/5 درصد برسد.
ــتاد  ــي دبير كميته علمي س ــه طويالن در ادام
ــكي  ــگاه علوم پزش ــش و معاون دانش ــه پژوه هفت

همدان گفت: از بين 27 دستگاه اجرايي استان 37 
پژوهشگر شناسايي و با شاخص هايي ويژه به تهران 
معرفي شده اند كه بسياري از اين چهره ها در سطح 

دنيا شناخته شده هستند.
ــتانداري و  مدير كل دفتر آموزش و پژوهش اس
ــگاهي نيز از توجه  رئيس كميته نمايش
ــگران شهرستان ما  مسئوالن به پژوهش
ــال برنامه هفته  ــر داد و گفت: امس خب
ــتان ها نيز به  ــطح شهرس پژوهش در س

اجرا در خواهد آمد.
ــگاه فرصتي  ــار افزود: نمايش الهي تب
ــت تا يافته هاي جديد پژوهشگران و  اس
مبتكران در معرض ديد عموم قرار گيرد؛ 
ــدان از 22 تا 28  ــگاه در هم اين نمايش

آبان ماه با 25 غرفه داير است.
و  ــازي  فرهنگ س ــه  كميت ــس  رئي
ــز جهش  ــاني ني ــات و اطالع رس تبليغ
ــعه  ــور را الزمه توس ــت علمي كش نهض
ــعه  ــت: براي توس ــت و اظهار داش دانس
ــازي،  ــت با فرهنگ س ــي الزم اس يافتگ
ــمندان را وارد  ــان، جوانان، متفكران و انديش محقق

وادي علم و عمل نماييم.
ــه ثروت همان جهاد  ــري افزود: تبديل علم ب پي
ــيوه  ــت و جهاد اقتصادي جز با اين ش اقتصادي اس

محقق نمي شود.
ــت و  ــري دانس ــش را نياز جوامع بش وي پژوه
گفت: هفته پژوهش هفته اي مقدس است كه بايد با 
تبليغات و اطالع رساني درست آن را نهادينه سازيم.

پيرى با بيان اينكه ما هنوز از ظرفيت هاي كشور 
ــت: هفته  ــره نگرفته ايم، بيان داش ــعه به براي توس
ــازي  ــب براي ظرفيت س پژوهش يك فرصت مناس

آينده است.

معاون توسعه نيروي انساني استاندار:

اهداف سند چشم انداز توسعه با پژوهش 
محقق مي شود

برنامه محوري 
ضرورتي براي كانديداهاي مجلس 

محمد سهرابى
همدان پيام: با نزديك شدن به زمان ثبت نام كانديداهاي انتخابات مجلس شوراي 
ــي ابعاد تازه اي به خود  ــخاص و گروه هاي سياس ــالمي تالش ها و فعاليت هاي اش اس

گرفته و باعث پررنگ تر شدن مباحث انتخابات در محافل گوناگون شده است.
در اين ميان داوطلبان نمايندگي مجلس كه از ماه هاي قبل فعاليت هاي خود را به 
شكل پراكنده آغاز كرده و براي حضور موفق در عرصه رقابت ها برنامه ريزي كرده اند، 
ــرايط و زمينه هاي الزم براي  ــعي دارند ش تحرك و فعاليت خود را افزايش داده و س

كسب موفقيت در انتخابات آتي را بيش از پيش فراهم سازند.
ــت كه تقريبا بيشتر كانديداها و داوطلبان احتمالي  اكنون شرايط به گونه اي اس
نمايندگي مجلس، ارزيابي ها و بررسي هاي خود از شرايط و مقتضيات حوزه انتخابيه 
ــراي تصميم گيري نهايي  ــع بندي و نتايج الزم ب ــر را انجام داده و به جم ــورد نظ م
ــاخص و مطرح  ــيده اند، از اين رو كانديداهاي ش در خصوص حضور در رقابت ها رس
ــده اند. هر چند هنوز زمان  ــخص ش حوزه هاي انتخابيه مختلف تا حدود زيادي مش
ــيده و با قطعيت نمي توان از آمار كانديداهاي هر حوزه سخن گفت،  ثبت نام فرا نرس
اما تالش ها و فعاليت هاي چند ماهه آنها از يك سو، خبرها و شنيده هاي غيررسمي 
رسانه ها از سوي ديگر حاكي از مشخص شدن درصد بااليي از داوطلبان انتخابات و 

برنامه ريزي آنها براي حضور در رقابت هاي اسفند ماه مي باشد.
ــت،  ــادگي از كنار آن گذش آنچه در اين مقطع داراي ضرورت بوده و نبايد به س
برنامه ها و سياست هاي هر يك از كانديداها در خصوص مسائل و موضوعات مختلف 

است كه اهميت فراواني دارد.
ــته  ــاخصه هاي الزم براي يك كانديداي اصلح و شايس برنامه محوري از جمله ش
است كه در صورت  برخورداري وي از دانش و تجربه كافي مي تواند به عنوان يك فرد 

كارآمد و اليق براي نمايندگي مجلس مطرح شود.
مردم آگاه و فهيم نيز انتظار دارند كساني كه خود را در معرض انتخاب آنها قرار 
ــتن ويژگي هاي  ــه خانه ملت تالش مي كنند، عالوه بر داش ــد و براي ورود ب مي دهن
مهمي چون تعهد، تجربه و تخصص كافي، برنامه مناسب قابل عمل و جامعي را در 

زمينه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... ارائه دهند.
ــالمي كه  ــكيل مجلس قوي، كارآمد و در خور نظام اس ــوي ديگر الزمه تش از س
امروز با توجه به شرايط حساس داخلي و خارجي، ضرورت آن بيش از پيش احساس 
ــت كه هر كدام از آنها داراي  ــود، ورود افرادي قوي و كارآمد به خانه ملت اس مي ش
ــائل و چالش  جامعه  ــازنده و مفيدي در خصوص مهمترين مس ــا و نظرات س ايده ه
ــند و براي ايجاد فرصت هاي مناسب براي رشد و شكوفايي كشور طرح، برنامه و  باش

راهكار ارائه دهند.
ــت و انتظار  ــن موضوع در خصوص هر يك از حوزه هاي انتخابيه نيز صادق اس اي
ــكالت حوزه انتخابيه  ــائل و مش مي رود هر كانديداي صالح و اليقي در خصوص مس

خود طرح و برنامه اي ارائه دهد و با برنامه محوري وارد عرصه رقابت ها شود.
پرداختن به موضوعات كلي و استفاده از الفاظ و جمالت به ظاهر زيبا براي تبليغ 
بيشتر و يا روي آوردن به بازي هاي سياسي و حركت هاي رايج در فضاي انتخابات نه 
ــد بلكه زمينه هاي يك انتخاب درست و  تنها نمي تواند مطلوب نظر آحاد جامعه باش
آگاهانه را كم رنگ مي كند از اين رو برنامه محوري و ارائه راهكارهاي درست و مبتني 
ــت كه كانديداهاي  ــيار مهمي اس ــائل مختلف ضرورت بس بر واقعيات در زمينه مس

انتخابات تحت هيچ شرايطي نبايد از آن غافل شوند.

برگزيدگان سى و چهارمين 
دوره مسابقات قرآنى همدان 

معرفى شدند 
و  ــاف  اوق اداره  ــت  سرپرس ــام:  همدان پي
ــى  ــدان گفت: برگزيدگان س ــور خيريه هم ام
ــه  ــى مرحل ــابقات قرآن ــن دوره مس و چهارمي

شهرستانى همدان معرفى شدند.
حجت االسالم سيدحسن رضوى افزود: اين 
ــابقات در دو گروه سنى شكوفه ها  دوره از مس
ــاالن (باالى 16 سال)  ــال) و بزرگس (زير 16س

برگزار شد.
ــابقات با  ــا بيان اينكه اين دوره از مس وى ب
ــالم در بين جوانان و نوجوانان  هدف رقابت س
ــابقات در  ــت: اين دوره از مس ــد، گف برگزار ش
ــته قرائت، ترتيل و حفظ يك جزء،  هشت رش
ــزء، 10 جزء، 20 جزء و حفظ  ــزء، 5 ج 2/5 ج
ــد. وى اظهار داشت:  كل قرآن كريم برگزار ش
ــابقات در حفظ  ــن دوره از مس ــدگان اي برگزي
ــجاد فتحى،  ــا زائرى، س ــزء محمدرض يك ج
ــعبانعلى،  ــدى گل محمدى، مژده ش محمدمه
ــادى، در دو نيم جزء  ــدى و زهرا عم مهال بلن
اميرحسين كريمى، مهدى توكلى، اميرحسين 
صاحبى، نيلوفر كريمى، مليكا قهرمانى و فاطمه 

شعبانى است.
ــن گفت:  ــالم رضوى همچني ــت االس حج
ــتانى، فائزه  ــول كردس ــظ پنج جزء رس در حف
ــعبانى، پريا نامدارى و در  ــتانى، زهرا ش كردس
10 جزء پگاه محمودى و صفورا زارعى و حفظ 
ــن هنرى، على نجفى، سعيد  كل قرآن  محس
ــعيد آزاد پيما،  ــين ضحاكى، س شريفى، حس
پارسا بصيرى، مرضيه نجفى، ندا وفايى، فاطمه 
شهبازى، فاطمه طاهروند و شبنم همايى حائز 

رتبه شدند.
ــل هادى مردى،  ــته ترتي وى افزود: در رش
ــجادى، محمدجواد شمسى،  ــبحان س سيد س
ــميه سلطانى نصرتى،  محمدصالح شمسى، س
ــرف، زينب حيدرى، نفيسه بابا  ژاله كريمى اش
مرادى، فائزه قهرمانى و زهرا عمادى نفرات برتر 

اين دوره از مسابقات شدند. 

ــتعفاى  ــمى اس ــام: اعالم خبر غيررس همدان پي
تركمن از سمت مدير كلى فرهنگ و ارشاد اسالمى 
استان در روز گذشته كافى بود تا زمزمه هاى شنيده 
ــده از ماه ها قبل درباره احتمال رفتن تركمن از  ش
ــتان براى حضور در انتخابات  مديريت فرهنگى اس
مجلس شوراى اسالمى از يكى از حوزه هاى انتخابيه 
ــاه رنگ واقعيت به خود بگيرد. اين  ــتان كرمانش اس
استعفا كه گويا چهارمين استعفاى تركمن از دوران 
ــتان است از  تصدى 11 ماهه مديريت فرهنگى اس
آنجا اهميت پيدا مى كند كه به دليل نزديك شدن 
ــوم دى ماه و آغاز ثبت نام كانديداهاى دور نهم  به س
ــه واقعيت بوده  ــالمى نزديك ب ــوراى اس مجلس ش
ــوى برخى  ــده از س ــر ش و اخبار و اطالعات منتش
ــاه نيز از مدت ها  ــايت هاى خبرى استان كرمانش س

قبل به احتمال آن اشاره كرده بودند.
تركمن به عنوان يكى از همكاران سابق پيريايى 
ــتان و يكى از دوستان نزديك وى  در استان كردس
11 ماه پيش در شرايطى مديريت فرهنگ و ارشاد 
استان همدان را پذيرفت كه فضاى رسانه اى استان 
ــام به انتصاب مديران  بخصوص از ناحيه همدان پي
ــت و شايد  ــرايط انتقادى قرار داش غيربومى در ش
ــت در حدى  به همين دليل بود كه هيچگاه نتوانس
ــد نسبت به تعامل با رسانه ها و  كه پيش بينى مى ش

مديريت آنان اقدام نمايد.
ــارها و  ــز از برخى فش ــن ني ــا تركم ــه گوي البت
ــخاص و گروه هاى مختلف بر خود و  انتقادهاى اش
ــمت به ستوه آمده بود و چندان  انتصاب در اين س
ــل از رفتن نبود تا به گفته خودش صرفاً براى  بى مي
اداى تكليف و اداى دين به خون شهدا آمده باشد و 

بقيه برايش حاشيه.
ــاس اطالعات واصله بعد از اولين استعفاى  براس

ــال جارى، چهارمين استعفاى  تركمن در تيرماه س
ــال شده است  وى در هفته جارى به وزارتخانه ارس
تا گويا با پيگيرى هاى محمدزاده معاون مطبوعاتى 
ــتان و  ــالمى كه از دوس ــاد اس وزير فرهنگ و ارش
نزديكان همديگر هستند موافقت آن از وزير اخذ و 
مديريت اداره كل ارشاد استان به دست سرپرست به 
فعاليت اجرايى خود ادامه دهد. هرچند پيگيرى هاى 
ــب  ــين احتمالى تركمن در ش همدان پيام از جانش
ــيد اما به نظر مى رسد يكى  ــته به نتيجه نرس گذش
ــاد اسالمى حداقل تا  از مديران فعلى فرهنگ و ارش
پايان انتخابات در سمت سرپرست اين اداره منصوب 
شود. اگرچه تركمن در دوران تصدى مديريت فرهنگى 
استان توانست بخشى از مشكالت مالى جشنواره فيلم 
ــامان داده و جشنواره تئاتر  كودك و نوجوان را سروس
ــيه برگزار نمايد اما انتقال  ــال را با كمترين حاش امس
جشنواره بين المللى فيلم كودك و نوجوان از همدان به 
اصفهان و ايجاد فاصله عميق بين رسانه هاى تاثيرگذار 
استان با حوزه فرهنگ و ارشاد و استاندارى باعث شد 
تا برخى از عملكردهاى قابل قبول اين مديرى كه از 
جنس رسانه ها بود. به بوته نقد و انتقاد سپرده شود. 
ــتعفاى خود  البته اگرچه تركمن درباره علت اس
يا حضور و يا عدم حضور خود در انتخابات دور آتى 
ــالمى از حوزه كرمانشاه موضع  ــوراى اس مجلس ش
رسمى نگرفته اما مى توان اينگونه استنباط كرد كه 
موج دوم استعفاهاى انتخاباتى استان در شرايطى به 
دست تركمن افتتاح مى شود كه پيش بينى مى شود 
ــر غيربومى ديگر در  ــه آن احتماالً به يك مدي دامن
ــاغل در  ــتعفاى چند مدير همدانى ش ــتان و اس اس
ساير استان ها نيز كشيده شود تا آرام آرام به سمت 
ــه از هم اكنون  ــور انتخاباتى برويم ك ــدن تن داغ ش

حساسيت و رقابت تنگاتنگ آن ملموس مى باشد.

چهارمين استعفا در كمتر از يك سالچهارمين استعفا در كمتر از يك سال

تركمن استعفا دادتركمن استعفا داد

ست
ه ا
شت
ا نو

تعف
 اس

ه 4
1 ما

ر 1
ن د

كنو
 تا 

13
89

اه 
ى م

2 د
ز 3

ن ا
ركم

ت

1. شعبه جديد تامين اجتماعى در اللجين 
ــا اين اقدام به  ــود. گوي بزودى راه اندازى مى ش
ــكل تردد شهرستانى ها انجام  منظور حل مش
ــت چند روز پيش نيز  ــت. گفتنى اس شده اس
ــازمان راه اندازى  ــعبه قروه درجزين اين س ش

شده است.
ــاد موافقت  ــتعفاى مدير كل ارش ــا اس 2. ب
ــتعفاى مديركل  ــود. گويا چهارمين اس مى ش
ــال جارى تاكنون اين بار با  ــاد از تيرماه س ارش
ــت. براساس  ــانس باالى موافقت همراه اس ش
ــته  ــب گذش ــى ش ــق پايان ــنيده هاى دقاي ش
همدان پيام رايزنى با وزير ارشاد براى موافقت با 

استعفاى تركمن انجام شده است.
ــنجى ادارات و نهادهاى  ــز افكارس 3. مراك
ــده اند. گويا  ــان در استان فعال ش خدمات رس
ــتگاه ها  ــرد ضعيف برخى دس ــاد از عملك انتق
دليل اقدام به اين كار بوده است. گفتنى است 
برخى از شهروندان اين اقدام را در استانه هفته 
پژوهش مانورى و نمايشى دانسته و به سرانجام 
ــى  ــئوال هاى غيركارشناس ــوص با س آن بخص

خوش بين نيستند.
ــده  ــم منتقد ش ــهردارى ه ــون ش 4. تريب
ــت. گويا پس از دعوت نشدن خبرنگاران به  اس
ــگاران حاضر در  ــات و خارج كردن خبرن جلس
جلسه استاندارى هفته گذشته اين نشريه نيز 
اقدام به درج مطلب و انتقاد كرده است. گفتنى 
ــات و پوشش اخبار حق  است حضور در جلس
قانونى رسانه بوده و هيچ نهادى نمى تواند مانع 

اطالع رسانى و فعاليت خبرنگاران شود.
ــتاندار  ــار نظر معاون اس ــم اظه 5. على رغ
ــاره جانمايى  ــى درب ــر كار كارشناس ــى ب مبن
ــار همدان و اعالم مهلت 45 روزه براى  ميدان ب
تصميم گيرى گويا مسئوالن شهر همدان اقدام 
ــرى كرده اند.  ــن محدوده و تصميم گي به تعيي
ــت طرح جابجايى ميدان بار نزديك  گفتنى اس
به يك دهه است كه در همدان در حال بررسى 

و اقدام است.
ــوت اعضاى جبهه  ــك به دع 6. طاليى ني
متحد اصولگرايان كشور جلسه اى داشته است. 
ــت ا... مهدوى كنى و  ــدار با آي ــا وى در دي گوي
ــتقبال آنان بعنوان كانديداى  حداد عادل با اس
ــده است. گويا اين  جبهه اصولگرايان مواجه ش
ــور  ــى از مجالت هفتگى كش ــط يك خبر توس

منتشر شده است.
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اخبار اخبار كوتاه

جدول شماره (4) نمايندگان استان در دوره چهارم مجلس شوراي اسالمي

آراى شغل قبلىتحصيالتتاريخ تولدنام و نام خانوادگى نمايندهنام حوزهرديف
مأخوذه

درصد 
آراء

تاريخ 
مرحلهبرگزارى

اول2599551/4571/1/21كارمندليسانس1334محمدباقر بهرامىاسدآباد1
بهار و 2

اول4357442/8871/1/21مديركل منابع طبيعىليسانس1333على يعقوبىكبودراهنگ
دوم2407451/0171/2/18آموزگارفوق ديپلم1340سيدمحمد نقبايىتويسركان3
دوم 1415547/572/5/29معاون مديركل صنايعفوق ليسانس1335محمدمهدى مفتحرزن4

مياندوره اى
ليسانس1324سيدكاظم ميرولدمالير5

اول2985936/6371/1/21نماينده مجلسراه وساختمان

فوق ليسانس 1326عبدا... نوروزى ميشنىمالير6
اول4981461/1171/1/21نماينده مجلسمديريت

حوزوى - فقه و 1318احمد زمانياننهاوند7
اول2691441/5771/1/21نماينده مجلساصول خارج

فوق ليسانس 1324احمد حبيبيانهمدان8
اول5075138/9371/1/21رئيس دانشكدهالهيات

مديركل سازمان بهزيستى فوق ليسانس1331سيدجالل ساداتيانهمدان9
دوم3888749/1571/2/18كشور

جدول شماره (3) نمايندگان استان در دوره سوم مجلس شوراي اسالمي
آراى شغل قبلىتحصيالتتاريخ تولدنام و نام خانوادگى نمايندهنام حوزهرديف

مأخوذه
درصد 
آراء

تاريخ 
مرحلهبرگزارى

اول2584553/5267/1/19پاسدارليسانس1334ذبيح ا... صفايىاسدآباد1

بهار و 2
حوزوى - فقه و 1324على مثبت(فاضل همدانى)كبودراهنگ

اول3052834/6867/1/19نماينده مجلساصول خارج

اول2628854/8167/1/19كارمند خدمات كشاورزىليسانس1334نادر كاوسىتويسركان3

دوم3952955/7867/2/23طراح و ناظر در سپاهفوق ليسانس1327احمد رهبرىرزن4

ليسانس¬راه 1326عبدا... نوروزى ميشنىمالير5
اول4369049/6567/1/19كارمند وزارت راه و ترابرىوساختمان

اول4000645/4667/1/19استاندار ايالمليسانس1324سيدكاظم ميرولدمالير6

حوزوى - فقه و 1318احمد زمانياننهاوند7
اول4288963/4167/1/19نماينده مجلساصول خارج

اول5955257/7767/1/19رئيس دانشگاه بوعلىدكتراى پزشكى1329غالمحسين آقايىهمدان8

فوق ديپلم 1330على آقا محمدىهمدان9
اول4797046/5467/1/19نماينده مجلسرياضى

پارلـمان

ادامه دارد...

پيام تسليت رهبر معظم انقالب 
به مردم رفسنجان

ــه اى  در پيامى  ــا: حضرت آيت ا... خامن ايرن
درگذشت حجت االسالم شيخ محمد هاشميان 
ــن پيام  ــمتي از اي ــد. در قس ــليت گفتن را تس
ــت روحانى خدوم و مبارز  آمده است: درگذش
ــيخ محمد  ــالم آقاى حاج ش جناب حجت االس
ــواده و  ــه را به خان ــت ا... علي ــميان رحم هاش
ــه عموم مردم مؤمن  ــان و ب فرزندان مكرم ايش
ــرض مى كنم.  ــليت ع ــنجان تس و وفادار رفس
سوابق مجاهدت شجاعانه  اين روحانى بزرگوار 
ــان  ــته  ايش در دوران اختناق و خدمات شايس
ــاله  انقالب در جايگاه امامت  در دوران سى  س

جمعه، يادگارهاى ارزنده اى است.

ثبات بي نظمي ها در مجلس  

فارس: نايب رئيس اول مجلس كه در غياب 
ــت جلسه علنى روز يكشنبه را  الريجانى رياس
براى ساعتى برعهده داشت، به دليل مشاركت 
ــدگان در رأى گيرى ها، چندين  ضعيف نماين
ــترى  ــر  داد كه حضور بيش ــان تذك ــار به آ ن ب
ــند. محمدرضا  ــته باش ــا داش در رأى گيرى ه
ــاركت ضعيف نمايندگان  باهنر با انتقاد از مش
ــترى هاى  ــا مش ــت: گوي ــا گف در رأى گيرى ه
رأى دهنده ثابت هستند و برخى از نمايندگان 
به طور ثابت در رأى گيرى ها شركت نمى كنند.

طرح جامع امنيتي مرز
ايسنا: معاون امنيتي، انتظامي وزير كشور از 
تشكيل كميته هاي الزم در راستاي اجراي طرح 
جامع امنيتي مرز خبر داد و گفت: اين كميته ها 
ــا ءا... اين طرح  ــي هستند تا ان ش در حال بررس
ــرار بگيرد. علي  عبداللهي  مورد تصويب نهايي ق
ــش  اظهار كرد: طرح حريم امنيتي مرز نيز در ش
ــاس  ــت و بر اس ــدن اس ــتان در حال اجرا ش اس
ــي كه در نظر داريم همچنين با  اولويت بندي هاي
ــتو رالعمل اجرايي سعي مي كنيم اين  تهيه دس

طرح را در تمامي استان ها پياده كنيم.

كنترل تعطيلى هاى دولت 
توسط مجلس

ــدگان مجلس مقرر كردند كه  فارس: نماين
اعالم تعطيلى روزهاى كارى سال توسط دولت 
ــوادث غيرمترقبه يا  ــرايط وقوع ح فقط در ش
بروز خطرى براى جان شهروندان، مجاز است. 
ــس مقرر كردند كه  همچنين نمايندگان مجل
ــرايط غير مترقبه سازمان هاى  مرجع تعيين ش
ــى و محيط زيست و  تخصصى نظير هواشناس
مرجع تشخيص شرايطى كه جان شهروندان را 
ــوراى تأمين استان محل  به خطر مى اندازد، ش

ايجاد اضطرار است.

افتتاح مسكن مهر 
با حضور رئيس   جمهور 

ــرى مهرآبادى معاون وزير  مهر: احمد اصغ
راه و شهرسازى با بيان اينكه 110 هزار مسكن 
مهر آماده افتتاح بوده و از امروز با حضور رئيس 
ــود، گفت: با توجه به اينكه  جمهور آغاز مى ش
بيشتر واحدهاى مسكونى مهر به مرحله سفت 
ــت كه آورده  ــيده اند، بعيد اس ــود رس كارى خ

متقاضيان مسكن مهر افزايش يابد.

جنبش 99 درصدى ها 
در فرانسه 

ــا: همزمان با ادامه اعتراضات در آمريكا  ايلن
ــعار ”ما 99  ــتريت با ش با عنوان جنبش وال اس
درصد هستيم“، جوانان فرانسوى نيز در اعتراض 
به وضعيت اقتصادى كشورشان و نظام سياسى 
حاكم، جنبشى با عنوان 99 درصدى ها را به راه 
ــردن چادرهايى در برخى  انداخته اند و با بر پا ك

مناطق پاريس، اعتراض خود را اعالم كردند.

گفت وگوي تلفني 
رئيس جمهور با كرزاي 

ايسنا: محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري 
كشورمان در گفت وگوي تلفني با حامد كرزاي 
ــتان از وقوع حادثه انفجار  رئيس جمهور افغانس
در روزهاي تاسوعا و عاشورا كه منجر به شهيد 
و زخمي شدن تعدادي از عزاداران حسيني در 

اين كشور شد، اظهار تأثر كرد. 

هشدار به ايرانيان در خصوص دامگذارى سازمان هاى اطالعاتى غربى
همدان پيام: دستگاه سياست خارجى كشورمان در اطالعيه اى از شهروندان خواست تا در سفرهاى خارجى خود مراقب 
پيشنهادات مختلف از سوى افراد و گروه هاى ناشناس باشند. به گزارش مهر، در اين اطالعيه آمده است؛ در راستاى سياست 
حمايت همه جانبه از حقوق هموطنان در خارج از كشور و با توجه به سابقه اقدامات ضد ايرانى نهادهاى اطالعاتى و امنيتى 
غربى در سال هاى اخير كه موجب گرفتار شدن شمارى از شهروندان ايرانى در دام هاى امنيتى آنها شده است به همه شهروندان 
ــنهادات مالى، كارى، تجارى، اعطاى اقامت و تابعيت و ساير  ــفر به خارج را دارند توصيه مى نمايد چنانچه با پيش كه قصد س
پيشنهادات اغوا كننده از سوى افراد ناشناس مواجه شدند، از پذيرش آن خوددارى و در اين زمينه با وكيل خود يا سفارتخانه ها 
و سركنسولگرى هاى جمهورى اسالمى ايران مشورت نمايند.  بر اين اساس وزارت امورخارجه آمادگى مجدد خود براى ارائه 

مشورت به شهروندان ايرانى و راهنمايى آنها در همه زمينه ها به ويژه درخصوص اينگونه مشكالت را اعالم مى نمايد.

مدير دفتر صدا و سيما در جمهورى آذربايجان اخراج شد
همدان پيام: جمهورى آذربايجان در ادامه اقدامات ضد ايرانى خود، اين بار مدير نمايندگى صدا و سيما را بدون هيچ توضيحى 
از باكو اخراج كرد. به گزارش مهر، در حالى كه 4 روز از تفاهمات رسانه اى نماينده ويژه رئيس جمهورى آذربايجان با مسئوالن 
رسانه ملى در تهران مبنى بر گسترش همكارى رسانه اى نگذشته، مأموران فرودگاه باكو عصر روز جمعه مانع ورود احمد كاظمى 
مدير دفتر نمايندگى صدا و سيما به باكو شده و وى را ديپورت كردند. اين در شرايطى است كه با تفاهمات انجام شده ميان على 
حسن اف نماينده ويژه رئيس جمهورى آذربايجان با رئيس و مسئوالن سازمان صدا و سيما، قرار شده بود كه كميته مشترك 
رسانه اى بين دو كشور تشكيل شود.  جمهورى آذربايجان در ماه هاى اخير همسو با سركوب اسالمگرايان، رويكرد تعطيلى و 
ــردن نهادهاى ايرانى و خوددارى از دادن كارت و رواديد به مأموران اعزامى ايران از جمله رئيس نمايندگى جامعه  ــدود ك مح

المصطفى را در پيش گرفته كه رويكرد سفارت و سرپرست كنسولى كشورمان در اين خصوص تا كنون انفعالى بوده است.

راهكار مشابه شركت هاي صهيونيستي اين بار در عراق
ــت، 55 شركت صهيونيستي تحت عناوين و  ــده از سوي منابع عراقي حاكي اس ــر ش همدان پيام: گزارش هاي منتش

نام هاي مختلف به صورت محرمانه در عراق مشغول به فعاليت هايي مانند تشكيل زيرساخت ها و بازاريابي هستند.
به گزارش ايسنا، در همين راستا، دستگاه جاسوسي رژيم صهيونيستي (موساد) بانكي را در استان سليمانيه در شمال 
عراق تأسيس كرده است. منابع عراقي تأكيد كرده اند، مأموريت محرمانه اين بانك خريد گسترده زمين هاي كشاورزي، چاه هاي 
نفت و مناطق مسكوني نزديك شهرهاي نفت خيز موصل و كركوك و يا تسهيل خريد اين اراضي از ساكنان عرب و تركمن 
است.  بر اساس اين گزارش، رژيم اشغالگر هم اكنون ساالنه بيش از 300 ميليون دالر كاال به عراق صادر مي كند. همچنين 
شركت هاي صهيونيستي با كمك آژانس آمريكايي توسعه بين الملل كه بر قراردادهاي ساخت و ساز در عراق نظارت مي كند، 

قراردادهايي را در اين زمينه منعقد كرده اند. شايان ذكر است؛ اين فعاليت ها در خصوص فلسطين نيز به اجرا درآمده بود.

ــه گفت:  ــوه قضايي ــاون اول ق ــام: مع همدان پي
ــي ريشه در فسادهاي  ــياري از فسادهاي سياس بس

اقتصادي دارد.  
به گزارش ايسنا، حجت االسالم والمسلمين سيد 
ــگيري و مبارزه با  ــي در همايش پيش ابراهيم رئيس
ــور  ــي كل كش ــازمان بازرس ــاد كه در محل س فس
برگزار شد با اشاره به فساد اخير بانكي گفت: اخيراً 
ــت كه مجرم ها  ــالس بزرگي به وجود آمده اس اخت
متفاوت هستند، اما نوعاً از يك جنس هستند؛ زيرا 
ــترهايي كه براي  در واقع در اين پرونده از همان بس

ايجاد فساد به وجود آمده، استفاده شده است.
حجت االسالم رئيسي خاطرنشان كرد: نگاه ما به 
ــه در غرب از جامعه فارغ از  ــالم با آنچه ك جامعه  س
ــاد وجود دارد، متفاوت است. در دستورالعمل ها  فس
در فساد دو تعريف وجود دارد، يكي مبارزه با فساد 
ــاي توحيد.  ــاس مبن ــت و ديگري مبارزه بر اس اس
ــت كه از نگاه بيروني اين دو يكي است  ــت اس درس
ــالم رئيسي عنوان كرد:  اما دو معنا دارد. حجت االس
ــالم كه دور از فساد و انحراف تعريف شود  جامعه  س
ــورايي  ــت كه مبتني بر يك نظام عاش جامعه اي اس

و بر مبناي عدالت، عقالنيت و توحيد خواهد بود.
وي گفت: بسياري از فسادهاي سياسي ريشه در 

فسادهاي اقتصادي دارد. 
ــاد، عنوان كرد:   ــگيري از فس وي در مورد پيش
ــاد را بايد از دو سالگي يا از دوران  پيشگيري از فس

جنيني و قبل از جنين آغاز كنيم؛ زيرا پيشگيري از 
فساد دامنه  گسترده اي دارد كه از مدرسه و دانشگاه 
ــا و نبايدها در  ــود و توجه به بايده ه ــروع نمي ش ش
ــازماني و جمعي مسائل  جامعه و داشتن اخالق س
حائز اهميت است كه در مسأله  جلوگيري و كاستن 

انگيزه، جرم و فساد تأثير دارد. 
معتقدم اگر زمينه هاي فساد از بين برود افرادي 
ــاد را دارند، نمي توانند فساد را  كه انگيزه  انجام فس

انجام دهند.

 كاركردهاي پنج نهاد نظارتي 
ــؤالي در  ــخ به س معاون اول قوه قضاييه در پاس
ــده  ــه با كاركردهاي پنج نهاد نظارتي ايجاد ش رابط
ــي از اين نهادها  ــاد، گفت: بعض ــراي مبارزه با فس ب
مانند سازمان بازرسي وظيفه اي عام دارند و بعضي 
ديگر مانند ديوان محاسبات اداري وظيفه اي خاص 
دارند، ولي ما وظيفه را بايد در سه سطح قرار دهيم؛ 
ــت اندركاران در هر  يكي اين كه خود كاركنان و دس
حوزه اي تخلف را يك خطاي نابخشودني بدانند كه 

ــه مبتني بر دين  ــوع به ويژه در نظامي ك اين موض
ــطح دوم بحث نظارت  ــيار مؤثر است. س ــت بس اس
ــي از مديريت بدون  ــا اصًال تعريف ــت. م مديران اس

نظارت نداريم. 
ــد و قبل از  ــاد برخورد كنن ــران بايد با فس مدي
هركسي آنها هستند كه بايد فرياد بزنند و بسترهاي 
ــاد را از بين ببرند. لذا اصالح بسترها بسيار مهم  فس
ــأله را در فرمان 8 ماده اي رهبر  ــت و ما اين مس اس

معظم انقالب هم مي بينيم. 
  نگراني مردم از پرونده فساد مالي 

ــؤالي مبني بر نگراني مردم از  وي در رابطه با س
وضعيت رسيدگي به پرونده فساد مالي اخير گفت: 
ــان را مي دهم كه به هيچ  ــه مردم اين اطمين من ب
ــيدگي به اين پرونده به دست فراموشي  عنوان رس
ــيدگي  ــد و با جديت به آن رس ــپرده نخواهد ش س
ــط  ــاني در اين زمينه هم توس ــود. اطالع رس مي ش

سخنگوي قوه قضاييه انجام خواهد شد.
 نهادي براي نظارت بر رفتار قضات 

ــي در پايان درباره  قانون  ــالم رئيس حجت االس
ــارت بر رفتار قضات افزود: البته ما بخش هايي  نظ
ــي انتظامي قضات هم  ــرا و دادگاه عال مثل دادس

داريم. 
اگرچه قضات بايد خود را دور از هرگونه آلودگي 
بدانند، اما باز هم نهادي براي نظارت بر رفتار قضات 

ايجاد كرده ايم.

معاون اول قوه قضاييه:

ريشه فسادهاي سياسي در فسادهاي اقتصادي است

همدان پيام: فناوري نقشه برداري گوگل اگرچه 
كاربردهاي چشمگير و بي بديلي در شناخت مناطق 
ــي دارد، اما در روي ديگر  مختلف زمين و مكان ياب
ــراي امنيت ملي  ــد تهديدي جدي ب ــكه مي توان س

كشورها باشد.
ــنا، با نقشه هاي گوگل به راحتي  به گزارش ايس
مي توان نام پايگاه هاي نظامي را جست وجو كرده و 
باندهاي پروازي آن و حتي اسرار نظامي را مشاهده 

كرد.
اخيراً تارنماي هوانوردي پرواز جهاني با استفاده 
ــف باند پروازي آزمايشي  از اين فناوري مدعي كش
ــين سنتينل RQ-170 در يوكا  پرنده بدون سرنش
ــط نيروهاي  ــد كه نمونه اي از آن توس ليك نوادا ش

مسلح ايران شناسايي و پايين كشيده شد.
ــه هاي گوگل مي توان تصاوير ماهواره اي  در نقش
ــين پريداتور يا ريپر را بر  از پرنده هاي بدون سرنش
ــاهده كرد كه به گفته سايت  روي باند پروازي مش
 RQ-170 ــكان به آزمايش پرواز جهاني در اين م

نيز پرداخته مي شود.
همچنين مناطق و پايگاه هاي ديگر نظامي نوادا 

در اين نقشه ها قابل مشاهده هستند كه در دسترس 
تمامي مردم جهان قرار دارد. 

پرنده بدون سرنشين RQ-170 كه يك فروند 
ــته در حال تجاوز به حريم هوايي  از آن هفته گذش
ايران رهگيري و به زمين نشانده شد، ساخت شركت 
ــان،   ــه به گفته كارشناس ــت ك الك هيدمارتين اس
پيشرفته ترين مدل از اين نسل هواپيماهاست كه به 
دوربين هاي وضوح باال، حسگرهايي با قابليت اسكن 
تسليحات هسته اي و يك پوسته رادارگريز پيشرفته 

براي محافظت از منظر رادارها مجهز است.
تصاوير ماهواره اي قبلي نشان دهنده يك پايگاه 
ــري نظامي در نزديكي دنور و استان بلوچستان  س
ــتان بود كه در آن به نمايش پرنده هاي بدون  پاكس
ــين حاضر در پايگاه هوايي شمسي پرداخته  سرنش

بود.
  RQ-170 شبيه سازى هواپيماى 

توسط نيروهاى مسلح
ــت ملى مجلس  ــيون امني ــب رئيس كميس ناي
ــلح با توان علمى خود به زودى  گفت: نيروهاى مس
مي توانند هواپيماى RQ-170 را شبيه سازى كنند 

ــمندى  ــران داراى امكانات و فناورى هاى ارزش و اي
است كه دشمنان اطالعى از آنها ندارند.

ــين ابراهيمى در گفت وگو با  حجت االسالم حس
ــب براى بهره بردارى  فارس، در خصوص اقدام مناس
ــت آمده از آمريكا،  ــمند به دس بهتر از غنيمت ارزش
گفت: به كارگيرى دانش و فناورى و استفاده از اين 

تكنولوژى پيشرفته بهترين رويكرد فعلى است.
  بزرگترين هديه كريسمس آمريكا 

به ايران
ــه اعتراف  ــه طور مخفيان ــات آمريكايى ب مقام
كرده اند كه هواپيماى بدون سرنشين فوق سرى آر 
كيو 170 آمريكا در دستان ايران قرار گرفته است. 

ــكده آمريكايى بروكينگز  ــينگر از انديش پيتر س
در خصوص اين پهباد گفت: اين هواپيما هم اكنون 

جواهرى براى ايران محسوب مى شود. 
دان گور تحليلگر امنيت ملى آمريكا از مؤسسه 
ــه را با حادثه  ــينگتون در آرلينگتون اين واقع لكس
سقوط هواپيماى جاسوسى آمريكا در خاك شوروى 
سابق در سال 1960 مقايسه مى كند و به "اير فورس 
ــت دادن هواپيماى بدون  ــز" اعالم كرد: از دس تايم
سرنشين "آر كيو 170" بزرگترين هديه كريسمس 
به دشمنان ما در حداقل يك دهه گذشته به حساب 
مى آيد. اكنون ديگر همه از توانايى ما در زمينه هنر 

و توانايى جمع آورى اطالعات آگاه خواهند شد.

همدان پيام: در ادامه بررسي تاريخچه نمايندگان استان در چند شماره گذشته و پس از بررسي نمايندگان استان همدان در دورهاي اول و دوم مجلس شوراي اسالمي، در اين شماره نمايندگان استان در دوره سوم و چهارم مورد بررسي قرار مي گيرد.

 در پي پيشرفت در فناوري نقشه برداري مطرح شد؛

تهديد جدي فناوري نقشه برداري
بر امنيت ملي كشورها 

هشدار بشار اسد پيش از سخنرانى مهم در سال جارى 

آتش فتنه دامن عربستان را 
مى گيرد

ــوريه اعالم كردند كه  همدان پيام: منابع نزديك به رئيس جمهورى س
ــت كه آتش فتنه  ــورهاى منطقه تأكيد كرده اس ــدارى به كش وى در هش
محدود به سوريه نخواهد شد و دامن كشورهايى مانند كويت، عراق، لبنان 

و عربستان را خواهد گرفت.

به گزارش فارس، منابع نزديك به بشار اسد تأكيد كردند كه وى تا چند 
روز ديگر و پيش از پايان سال جارى سخنرانى مهمى ايراد خواهد كرد. اين 
ــد در اين  ــخنرانى وى را «مهم» توصيف كردند و افزودند كه اس منابع، س
ــخنان ضمن انتقاد از برخى جريان ها در لبنان، به مواضع اتحاديه عرب  س
نيز اعتراض خواهد كرد. اين منابع گفتند: رئيس جمهورى سوريه از اينكه 
كشورش به ورطه جنگ مذهبى كشيده شود، نگران است و از نقش علماى 
مسلمان در تحريك (بحران) گله دارد و تالش خواهد كرد كه علماى اهل 

سنت و شيعه را به همكارى براى سركوب فتنه دعوت كند.
ــعله هاى آتش فتنه فقط  ــت: ش روزنامه الرأى به نقل از اين منابع نوش

ــوزاند؛ بلكه لبنان، كويت،  ــوريه را نخواهد س س
ــتان و همه منطقه را نيز  ــراق، بحرين و عربس ع
ــت. آنگاه خاموش كردن آتش  در بر خواهد گرف

دشوار خواهد بود.
بشار اسد فاش كرد كه «با برخى كشورهاى 
ــا در رأى گيرى (اتحاديه  عربى كه اخيراً عليه م
عرب) شركت كردند تماس گرفتم و اين كشورها 

گفتند كه آنان را مجبور و تهديد كرده اند كه اگر از تحريم سوريه حمايت 
نكنند نوبت آنان هم مى رسد (كه عليه شان توطئه شود).

اين منابع كه روزنامه الرأى آنان را منابع بسيار 
ــد توصيف كرد، از احتمال تالش  نزديك به اس
براى ترور بشار اسد سخن گفتند و افزودند كه 
ــت مخالفان براى بر هم زدن اوضاع  ممكن اس
ــد تالش  ــار اس ــوريه براى ترور بش ــى س داخل
ــزان واقعگرايى اين فرضيه  كنند و جداى از مي
ــق بودن آن خط  ــت يا موف و احتمال آن، شكس
جارى سوريه را تغيير نخواهد داد و سبب نخواهد شد كه مخالفان قدرت 

را در دست بگيرند.

وزير كشور در حاشيه مانور انتخابات:
تالش مى كنيم در انتخابات مجلس

كاستى نداشته باشيم 
ــتى هايى با خود  ــور، با بيان اينكه هر انتخاباتى كم و كاس همدان پيام: وزير كش
داشته است، گفت: قطعاً در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراى اسالمى با توجه به 
ــاله جمهورى اسالمى تالش مى شود تا  تجربه هاى برگزارى انتخابات در تاريخ 30 س

كم و كاستى ها برطرف شود.
ــيه بازديد از ستاد انتخاباتى كشور در جمع  ــور در حاش به گزارش ايلنا، وزير كش
ــر كشور مانور سراسرى برگزارى  خبرنگاران، گفت: ديروز و امروز همكارانم در سراس

انتخابات را اجرا كردند تا اگر كم و كاستى در اجراى انتخابات داشتيم معلوم شود.
ــرى آمادگى همكارانم در سراسر  مصطفى محمد نجار افزود: در اين مانور سراس
ــود و عالوه بر آن تست سخت افزارى و نرم افزارى 10 درصد  ــور سنجيده  مى ش كش

انتخابات رايانه اى را انجام خواهيم داد.
ــردى به حوزه هاى نام  ــرد: تاكنون 4 هزار و 494 نفر به صورت ف ــح ك وي تصري

نويسى مراجعه و ثبت نام نموده اند و مدارك ارسالى آن ها اعالم وصول شد.
ــتاندارى ها ، فرماندارى ها و  ــتاد انتخاباتى در همه اس محمد نجار با بيان اينكه 31 س
ــدارى هاى سراسر كشور فعال هستند، گفت: از سوم دى ماه انتخابات نهمين دوره  بخش
ــود. وي خاطرنشان كرد: براى برگزارى انتخابات  مجلس با ثبت نام كانديدا ها آغاز  مى ش
208 حوزه اصلى  و10 هزار حوزه فرعى در نظر گرفته شده است و اميدواريم با آمادگى 
خوبى كه داريم و با استفاده از تجربيات گذشته و شيوه هاى نوين بتوانيم انتخابات با شكوه 
ــعب  ــرعت باال و با دقت باال برگزار كنيم. محمد نجار با بيان اينكه 10 درصد از ش با س
ــالمى، انتخابات را به صورت  ــوراى اس حوزه هاى مربوط به انتخابات مياندوره مجلس ش
صددرصدى يارانه اى برگزار  مى كند، گفت: انتخابات 25 فرآيند دارد و در اين مانور تمام 
اين 25 فرآيند انجام  مى گيرد تا اگر اشكاالتى در برگزارى انتخابات داشتيم مشخص شود.

ــان كرد: آموزش هاى استانى مربوط به انتخابات را با اعزام تيم هايى  وى خاطرنش
ــه براى انتخابات  ــروع كرده ايم و در صدد تربيت نيروهايى آموخت ــور ش وزارت كش

نهمين دوره مجلس شوراى اسالمى هستيم.
شايان ذكر است؛ مانور انتخاباتى روز گذشته در ستاد انتخابات كشور آغاز شد و 
نام نويسى نمادين از برنامه هاى روز دوم اين مانور انتخاباتى در ستاد انتخاباتى كشور 
است. همچنين در اين مانور همه اطالعات فرضى افراد از استان ها به ستاد انتخاباتى 

كشور مخابره شده است. 

موضعگيري دولت 
در خصوص سلب حق رأي رئيس دانشگاه آزاد

ــايت ها  همدان پيام: وزارت علوم،  تحقيقات و فناوري در اطالعيه اي خبر برخي س
مبني بر اينكه «براساس دستور رئيس جمهور به وزير علوم، رئيس وقت دانشگاه آزاد 
اسالمي در زمان بررسي و تأييد رئيس جديد اين دانشگاه در جلسه هيأت امنا حق 

رأي نخواهد داشت»، را تكذيب كرد.
ــنا، در اطالعيه وزارت علوم آمده است:  « با توجه به انعكاس خبر  به گزارش ايس
ــاس  ــايت هاي خبري و مطبوعات مبني بر اينكه «براس ــالف واقع در برخي از س خ
دستور رئيس جمهور به وزير علوم، رئيس وقت دانشگاه آزاد اسالمي در زمان بررسي 
ــه هيأت امنا حق راي نخواهد داشت»،  ــگاه در جلس و تأييد رئيس جديد اين دانش
روابط عمومي وزارت علوم به منظور تنوير افكار عمومي اعالم كرد: خبر عنوان شده 
صحت نداشته و به هيچ وجه رياست جمهور چنين دستوري را نداده اند؛ بلكه موضوع 
در جلسه شوراي عالي انقالب فرهنگي با الحاق يك تبصره به اساسنامه دانشگاه آزاد 
ــالمي به تصويب اعضاي اين شورا رسيده است. مضافاً اينكه مصوبه مورد استناد  اس
صرفاً در خصوص جايگاه حقوقي رياست وقت دانشگاه آزاد بوده كه محدود و منحصر 

به فرد خاصي نمي باشد، لذا استنتاج ديگر از مفاد تبصره با واقعيت انطباق ندارد.
  شكايت از رئيس جمهور در دانشگاه مطرح نيست 

ــكايت هيأت مأسس  ــي ش ــتا و در پي درج خبري مبني بر بررس در همين راس
ــگاه آزاد  ــاني و روابط عمومي دانش ــگاه آزاد از رئيس جمهور، مركز اطالع رس دانش
ــكايت از رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي  ــالمي اعالم كرد:  موضوع بررسي ش اس
ــط هيچ نهادي در دانشگاه آزاد اسالمي در ديوان عدالت اداري  انقالب فرهنگي توس

مطرح نبوده و نشده است.
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مادستان

خبر نگاه

اخبار شهرستان

ــت به معناي  ــه هيأت در لغ ــام: كلم همدان پي
صورت، شكل و حالت هر چيز آمده است و منظور 
ــكل مذهبي، بر محور  ــأت عزاداري نوعي تش از هي
ــهدا(ع) و ائمه اطهار عليهم  عزاداري براي سيدالش
ــالم است و به مجموعه هايي از مردم هر محله،  الس
در شهرها و روستاها براي سوگواري و روضه خواني 
شهادت امام حسين(ع) به ويژه در ايام عاشوراست، 

اطالق مي شود.
ــاي گروهي هر  ــا و فعاليت ه ــن گروه ه مهم تري
محله كه هنوز هم پابرجا مانده است، همين هيأت 
ــت. اين هيأت داراي تمام خصوصيات  عزاداري اس
ــت. يعني داراي نظام  يك گروه اجتماعي كامل اس
ــده و  ــاي دقيق و دروني ش ــك نقش ه كار و تفكي
ــه اين نظم و تفكيك كار در هيأت از همان بدو  البت
پيدايش مشهود نبوده بلكه به تدريج و به مرور زمان 
به صورت منسجم درآمده است كه ما شاهد عيني 

آن به صورت هيأت هاي عزاداري امروزي هستيم.
ــاي معرفي هيأت  ــله گزارش ه ــه سلس در ادام
ــهرك  ــهر همدان اولين و قديمي ترين هيأت ش ش

وليعصر(عج) شهر همدان معرفى مى شود.
هيأت حضرت رقيه(س) واقع در مسجد حضرت 
رقيه(س) همدان؛ براي پيدا كردن مسئول و متولي 
ــت. حاج عبدا... يوسفي با  ــتجو نيس آن نياز به جس
ــئول هيأت،  ــره اي مذهبى، در هيبت يك مس چه
ــغول رتق و فتق و هماهنگي  در داخل مسجد مش

ــمت هاي مختلف هيأت با همديگر است و هر  قس
ــنايي در برخورد اول مطمئن مي شود  غريبه و ناآش
ــان دهنده مسئول هيأت كه نه  كه اين وجاهت نش

بلكه پيرغالمي اوست.
ــه آغاز مي كند: اخالص  حرف هايش را اين گون
رمز پايداري هيأتي است كه در بهمن سال 56 وقتي 
ــهرك در حال شكل گيري بود و ساكنان  كه اين ش
ــايد در حد چند كوچه و مجموعاً  كمى داشت (ش
100 خانوار و مثل حاال كه حدود 30 هزار جمعيت 

دارد)تشكيل شد. 
ــه ائمه اطهار و  ــب هاي محرم با ارادتي كه ب ش
ــتيم در منزل مرحوم  ــاالر شهيدان داش به ويژه س
مشهدي قربانعلي شرانجاني از پيرغالمان اهل بيت 
جمع مي شديم بدون بلندگو و امكانات اوليه عزاداري 
ــينه زني و نوحه خواني ارادت خود را به آقا امام  و س
حسين(ع) نشان مي داديم. آن زمان تنها سرمايه ما 
ــتيم و  نيت پاكي بود كه در َطَبق اخالق مي گذاش
تقديم پيشگاه مادر سادات مي كرديم. اولين دسته 
ــال با شركت  ــورا هم در همان س عزاداري روز عاش
ــت زمان و  ــد. با گذش ــدود 40 نفر راه اندازي ش ح

ــردم و پيگيري ها و  ــش جمعيت و با اهتمام م افزاي
ــجد  همت مرحوم كرباليي عبدا... توكلي زمين مس
ــاخته شد. پس از  حضرت رقيه(س) خريدارى و س

آن برنامه هاي اصلي هيأت به مسجد منتقل شد. 
ــخصيت حضرت  ــان ش ــا ترك زبان ــن م در بي
ــاله امام حسين(ع) با  ــه س رقيه(س) اين دختر س
ــام باب الحوائجي اش در  ــت و مق ــه به مظلومي توج
ــه همين دليل عالوه بر  ــگاه ويژه اي قرار دارد ب جاي
نام هيأت، اسم مسجد مزين به نام مبارك حضرت 
رقيه(س) به حول و قوه الهي و هيأت بعد از گذشت 
ــيصد عضو اصلي دارد كه در  ــي و چهار سال س س
ــورا و تاسوعا به 1000 نفر نيز افزايش  روزهاي عاش
مي يابد و غذاي نذري تهيه شده در سال اول در روز 
ــورا كه براي 40 نفر بود به 5 هزار نفر افزايش  عاش
ــت ويژه خانم حضرت  ــه كه همه اينها از عناي يافت

رقيه(س) به ما ارادتمندان و غالمان خود است.
ــل هاي  ــارز هيأت تلفيق نس ــات ب از خصوصي
مختلف در قالب يك تشكل مذهبي بوده كه رعايت 
ــول راهبردي  ــرلوحه اص ــرام متقابل س ادب و احت
هيأت به شمار مي آيد. برنامه هيأت به طور هفتگي 

ــل و ندبه استمرار داشته و  با برگزاري دعاهاي توس
عالوه بر راه اندازي دسته عزاداري روزهاي تاسوعا و 
عاشورا كه مهم ترين و اصلي ترين برنامه هيأت است 
ــته عزاداري در روزهاي سوم شهادت  راه اندازي دس
ــين(ع) و 28 ماه صفر سالروز وفات پيامبر  امام حس
ــم عزاداري در شب هاي  اعظم(ص)، برگزاري مراس
ــهادت حضرت زهرا(س)، امام رضا(ع) و حضرت  ش
ــن روز عيد غدير  ــم جش رقيه(س)، برگزاري مراس
ــعبان از  ــكوه نيمه ش ــن باش به همراه افطار و جش
ــأت بوده كه انجام آنها در  برنامه هاي اصلي اين هي
ــت و در موعد مقرر  ــم كاري هيأت از قبل ثب تقوي
ــاير عالقه مندان انجام  با حضور اعضاي هيـأت و س

مي گيرد.
عنايات و كرامات ويژه خانم رقيه(س) به هيأت و 
اعضاي آن به قدري متعدد بوده كه شايد ذكر همه 
ــفاي  آنها در اين مقال نگنجد. موارد متعددي از ش
ــاران، رفع گرفتاري ها و از همه مهم تر موفقيت  بيم
تمامي جوانان عضو هيأت در زمينه هاي مختلف كه 
ــده است و  ــل به آن حضرت محقق ش صرفاً با توس
ــده اعضاي اصلي و غيراصلي و  همين امر موجب ش
همه ارادتمنداني كه حاجات خود را از صاجب اصلي 
اين هيأت گرفته اند در روزهاي تاسوعا و عاشورا در 
هر جايي از كشور باشند خود را به همدان رسانده و 
با حضور فعال خود در هيأت به نوعي خادمي خود را 
به آستانه مباركه حضرت رقيه (س)  اثبات مي كنند. 

اهميت امر به معروف و نهي از منكر 
در جامعه امروز

معصومه پيرحياتى

همدان پيام: انبياي الهي و اديان آسماني در طول تاريخ مهمترين عامل در تكامل 
جوامع انساني بوده اند كه در اين بين دين مبين اسالم به عنوان آخرين رهاورد وحي 

در به كمال رساندن تعاليم آسماني نقش بزرگي ايفا نموده است. 
امر به معروف و نهي از منكر از مهمترين آموزه هاي اسالم در رشد و تعالي انسان ها و 
جوامع بشري به شمار مي رود و به همين دليل است كه اين دو را در زمره فروع دين قرار 
داده اند. دو تكليف بزرگ بر دوش ما سنگيني مي كند (امر به معروف و نهي از منكر) اين 
دو همچون نماز و روزه و حج و جهاد از واجبات الهي وظايف ديني هستند. شگفت است 

كه اين دو فريضه مهم تا اين حد در ميان امت مهجور و مظلومند! 
امر به معروف و نهي از منكر دخالت در زندگي افراد نيست؛ بلكه تعهدي نسبت به 
سالمت اجتماع است؛ در حقيقت اين فريضه به معنى سلب آزادي  اشخاص نيست بلكه 
ــت. اگر محدودسازي براي «مصونيت» است، اگر دخالتى است  تأمين آزادي جامعه اس
براي فرونشاندن شعله هاي آتش، اگر ورود به حريم شخصي است براي امداد رساندن به 
غريق و كمك به آسيب ديدگان سانحه، اگر گاهي با الزام و اجبار همراه است؛ بايد گفت 

كه امر به معروف و نهى از منكر مثل تزريق واكسن براى بيماري هاست.
ــبيه كار امدادگران هالل احمر،  ــروف و ناهيان از منكر نيز ش ــران به مع  كار آم
مأموران آتش نشاني، پرستاران دلسوز، بازرسان گمرك و همچنين نيروهاي غريق و 

مأموران بهداشت و خدمات پليس است.
ــت و مهرباني و ايثارگري و  ــوزي و خيرخواهي، عطوف ابزار كار اين خادمان دلس
ــاب  ــت و كار آنها از خودنمايي و تندخويي و انتقام گيري و تسويه حس ــداكاري اس ف

شخصي و شكستن غرور ديگران به دور است.
نهي از منكر بازدارندگي زباني از كار كسي است كه مى خواهد فضا را آلوده به گناه و 
منكر  كند، كشتي را سوراخ مي سازد، كاالي فاسد عرضه مي كند، به ريه سالم ديگران دود 
وارد مي كند، آب زالل يك شهر را مسموم مي كند، گنداب و فاضالب متعفن زندگي خود 
را به معابر و اماكن عمومي رها مي كند و به خاطر دل خود دين مردم را سست مي كند. 
آيا نهي از اينگونه هنجارهاي غلط تجسس در كار ديگران است يا دفاع از حق افراد ساكن 
ــلب آزادي افراد و مخالفت با  ــكنان و بزهكاران س در آن جامعه؟ آيا اعتراض به قانون ش

دموكراسي است يا حرمت نهادن به حقوق مدني افراد؟
امر به معروف نشانه حيات و رشد و بالندگي يك جامعه است. جامعه بدون امر به 
معروف و نهي از منكر جامعه اي مرده، خموده و بي تعهد است. امر به معروف و نهي 
از منكر يك واجب ديني و تكليف شرعي، وظيفه اخالقي و نيز تعهد اجتماعي، غيرت 

انساني و ترويج پاكي، حمايت از قانون تذكر و يادآوري است. 
امر به معروف آسفالت كردن جاده صالحات و احداث راه براي صالحان و مصلحان 
ــت. امر به معروف نوعي پرورش گل و  ــيدن به خوبي هاس ــت. پل زدن براى رس اس
ــتادن كارت دعوت براي شركت  ــتان ايمان است. فرس ــه در بوس آبياري نهال انديش
ــهيم كردن ديگران در امر خير است. اما نهي از منكر محدود  ــن ايمان و س در جش
ساختن مجرمان است. سم پاشي محيط هاي آلوده و آفت زده است تا عفونت معصيت 
ــت و نهي از منكر وجين كردن علف هاي  ــام انسان ها را به كمين نشسته اس كه مش

هرز از بوستان جامعه است.
نهي از منكر، اعتراض به كساني است كه فضاي جامعه را براي تنفس سالم آلوده 
ــت و هم وظيفه آنان. اگر هر كس بگويد  مي كنند. اين اعتراض هم، حق همگان اس
«به من چه!» خوبي ها در جامعه كمرنگ مي شوند و خالف و گناه افزايش مي يابد.

 اگر امر به معروف و نهي از منكر به عنوان يك فرهنگ عمومي در جامعه احيا شود 
مفسدان و خالف كاران احساس آسايش و آزادي نمي كنند، بلكه محيط را بر خود تنگ 
مي بينند. حيات امر به معروف و نهي از منكر در جامعه نشان زنده بودن انسان هاست. به 
فرموده حضرت علي (ع)" آن كس كه نسبت به منكرات و بدي ها قلبا ناراحت باشد، نه 

تذكر لساني دهد نه اقدام عملي كند او مرده اي است بين زندگان..."

زهرا زارعى
همدان پيـام: پاييـز فصل جنـب و جوش 
كشاورزان براى برداشت محصول و استفاده از 
ثمره زحمات كشيده شده در فصل بهار است. 
بـراى كشـاورز هيچ چيـز لذت بخش تر از آن 
نيست كه خوشـه ثمرات كار خود را دانه دانه 
برچيند و هيچ چيز عذاب آورتر از آن نيست 
كه در فصل برداشـت مزرعه خود را خشك و 

بى ثمر بيابيد.
 نارضايتى كشاورز و توليدكنندگان از نحوه 
خريـد محصول و پرداخت بـه موقع بهاى آن 
حكايتى است كه هر ساله در اين فصل تكرار 
مى شود و اما كو گوش شنوا ! آنقدر مى گويد و 
جواب نمى گيرد تا خسـته مى شود و آخر سر 
هم مجبور اسـت به خواسته هاى غير منطقى 
واسـطه و دالالن تن بدهـد و محصول خود را 
حراج كند؛ به اين اميد كه شايد سال بعد وضع 
بهتر شود غافل از اينكه اين مشكالت هر سال 
تكرار مى شود؛ كشاورزان اسدآبادى نيز از اين 
قاعده مستثنا نيستند و هنوز نتوانسته اند اين 
معادله را براى خود حل كنند كه چرا مسئوالن 
وعـده مى دهنـد و عمـل نمى كننـد؟ آنها از 
كشـت چغندر منصرف شـده بودنـد؛ چرا كه 
از بدقولى كارخانه قنـد همدان به تنگ آمده 
بودند. كشـت 2 هـزار هكتار چغنـدر در اين 
شهرسـتان به 200 هكتار تنزل كرد و اسدآباد 
عطـاى قطب توليد چغندر اسـتان بودن را به 
لقايش بخشـيد تا دوباره مسئوالن پادرميانى 
كردنـد جلسـه گذاشـتند و از كشـاورزان و 
نمايندگانشان دعوت كردند و از كارخانه قول 
حمايت و مساعدت گرفتند، كشاورزان هم از 
روى صداقت و پاكى ذاتشان قبول كردند و باز 
هم چغندر كاشتند تا جايى كه امسال به گفته 
مديـر جهاد كشـاورزى 1800 هكتار از اراضى 
مرغوب شهرسـتان زير كشـت اين محصول 

استراتژيك رفته است.
ــال فرماندار اسدآباد جلسه اى   27 مهرماه امس
ــورتى نمايندگان  ــكيل داد در اين نشست مش تش
ــاورزان چغندر كار نمايندگانى از كارخانه قند  كش
ــاورزان  ــاورزى و همچنين كش و مديران بخش كش
خبره شهرستان حضور داشتند تا از بروز مشكالت 
ــاليان قبل جلوگيرى شود و به نوعى هم انديشى  س
براى تحويل به موقع محصول به كارخانه و پرداخت 
ــند. در اين  ــته باش ــائل داش ــاير مس بهاى آن و س
ــدآباد ضمن بررسي مشكالت  ــت فرماندار اس نشس
ــت بي رويه محصول  ــدآباد برداش ــدركاران اس چغن
چغندرقند توسط كشاورزان و پايين بودن ظرفيت 
پذيرش كارخانه قند همدان را از مهمترين مشكالت 
ــت و گفت: در شرايط  ــاورزان اين منطقه دانس كش
ــول و افزايش  ــت اين محص ــي كنترل برداش كنون
ميزان سهميه دريافتي از سوى كارخانه قند بهترين 
ــاورزان  ــكالت كش راه حل براي پايان دادن به مش
ــد. مصطفى آزادبخت با قدرداني از مديريت  مي باش
ــه قند همدان به دليل توجه ويژه در تحويل  كارخان
ــدآباد، خاطرنشان كرد: كارخانه  دادن نهاده ها به اس
ــريع تر  قند بايد تدابير الزم را براي تحويل دادن س
چغندر قند و افزايش رضايتمندي كشاورزان به كار 

گيرد و كشاورزان نيز در مقابل نوبت بندي را رعايت 
كنند. وى اعتمادسازي و عدالت محوري را در زمان 
ــد الزمه كاهش  ــل دادن محصول چغندر قن تحوي
ــاورزان اسدآباد دانست و افزود:  استرس جامعه كش
در شرايط كنوني ضابطه مند بودن و قانون مداري و 
مديريت و نظارت بر نحوه تحويل دادن و همدردي 
ــكالت كنوني پايان  ــاورزان مي تواند به مش ــا كش ب
ــه قند نيز  ــى نماينده كارخان ــد.  عباس صبوح ده

ــدآباد را در مجموع حدود 70 هزار تن  ــهميه اس س
ــاس قرارداد، كارخانه قند  عنوان كرد و گفت: براس
ــط 70 كاميون از  ــه يك هزار و 200 تن توس روزان
ــاورزان اسدآباد چغندر قند تحويل مي گيرد كه  كش
رعايت نكردن نوبت بندي باعث شده كه يكصد و 80 
كاميون حامل چغندر قند مربوط به اسدآباد منتظر 

تخليه بار در كارخانه باشند.
ــه فوق گذشت و فرصتى  يك ماه و نيم از جلس
ــرد كارخانه و پيگيرى مصوبات  براى ارزيابى عملك
ــور اقتصادى و  ــد. كارگروه ام ــه قبلى مهيا ش جلس
توليدى شهرستان با محوريت چغندر قند با حضور 
متوليان بخش كشاورزى و شمارى كشاورز معترض 
كه به جلسه دعوت شده بودند، تشكيل شد. نتيجه 
ــه اين بود كه كارخانه قند به تعهداتى كه در  جلس
ــت قبلى داده بود عمل نكرده است و موجب  نشس

نارضايتى شديد چغندركاران شده است.
فرماندار اسدآباد ضمن انتقاد از عملكرد ضعيف 
ــاورزان اسدآبادى  كارخانه قند و عذرخواهى از كش
داليل كارخانه قند را مبنى بر نامساعد بودن شرايط 
جوى و خراب شدن دستگاه ها به دليل تحويل دادن 
ــت  ــته به گل و الى قانع كننده ندانس چغندر آغش
ــاورزان و وعده هايى كه به  ــت: ما در قبال كش و گف

ــا تدبير و  ــال آينده ب ــئوليم و س آنها مى دهيم مس
ــترى عمل خواهيم كرد و با ساير  ــى بيش دورانديش
ــد  ــور وارد مذاكره خواهيم ش كارخانه هاى قند كش
ــته و به آرامش روانى  ــاورزان كاس تا از دغدغه كش

برسند.  
ــده كارخانه قند در دفاع از خود  نوربخش نماين
ــدآباد با  ــت: 65 هزار تن چغندر قند از حوزه اس گف
ــط 18/2 و افت 3/50 خريدارى شده و  عيار متوس

ــارد و 750 ميليون تومان بهاى  ــوع 6 ميلي از مجم
ــاعده و  چغندر حدود 3 ميليارد تومان در قالب مس

نهاده به كشاورزان پرداخت كرده ايم. 
وى افزود: منبع پرداخت مطالبات كشاورزان از 
ــكر توليدى است كه در حال حاضر  محل فروش ش
در كارخانه انبار شده و به دليل ركود بازار و واردات 
ــكر در طول تابستان فروش شكر در اين  بى رويه ش
ــت و بايد از محل  مقطع زمانى به نفع كارخانه نيس
ــت اخذ نماييد تا پايان دى  ــهيالت كه قرار اس تس
ماه 60 تا 70 درصد مطالبات كشاورزان را پرداخت 
ــدر را باعث  ــود بودن چغن ــم. نوربخش گل آل كني
ــتگاه ها و در نهايت كاهش  ــتهالك و خرابى دس اس
حجم تخليه از 2500 تن به 1500 تن در روز اعالم 
كرد و گفت: همين امر كارخانه را با وضعيت بحرانى 

مواجه كرده است.  
در ادامه مدير جهاد كشاورزى شهرستان اسدآباد 
گفت: امسال يك هزار و 800 هكتار از اراضي اسدآباد 
زير كشت چغندر قند رفته كه اين ميزان نسبت به 
سال گذشته كه 750 هكتار بود، از رشد بي سابقه اي 
ــت. ــوردار بوده اس ــطح برخ ــد در س ــزان تولي مي

ــت مكانيزه اين محصول در  ــاره به كش فضلى با اش
شهرستان اسدآباد و استفاده از بذر مرغوب و مقاوم 

ــت: كارخانه قند همدان فرسوده است و  اظهار داش
ــخگويى به توليد ما را  بيش از 600 هكتار توان پاس
ــود را با توليد هماهنگ كند و  ندارد و نمى تواند خ
ــال هاى بعد  به ناچار قرارداد ما با اين كارخانه در س
ــاورزى  محدود خواهد بود. معاون زراعت جهاد كش
ــاورزى حرف  ــان اينكه بخش كش ــتان نيز با بي اس
ــير اين  ــتان مى زند، گفت: با اين تفاس اول را در اس
ــته خود  نتيجه را مى گيريم كه صنعت قند نتوانس
را به توليد برساند و واگذارى اين كارخانه به بخش 

خصوصى مشكالت را مضاعف كرده است. 
ــد نظر در عملكرد  ــت: تجدي پرورش اظهار داش
كارخانه ضرورى است و اگر كارخانه قند مى خواهد 
سال آينده هم فعاليت داشته باشد نسبت به جبران 
ــاورزان در  ــت ديون خود به كش ــارت و پرداخ خس

اسرع وقت اقدام كند. 
همچنين نماينده كشاورزان شهرستان اسدآباد 
با بيان اينكه در چرخه توليد تنها كشاورز است كه 
متحمل ضرر و زيان مى شود، گفت: قراردادهايى كه 
ــاله كارخانه قند با كشاورزان منعقد مى كند  هر س
ــت و كشاورز هم  كامال يكطرفه و به نفع خودش اس

مجبور است به اين قرارداد تن دهد. 
ــين صفرى افزود: با بدقولى هاى زياد  عبدالحس
ــر محصول ديگرى  ــاورزان اگ مديران كارخانه، كش
بكارند به صرفه تر است؛ چرا كه كشت چغندر كارى 
ــخت و پرزحمت است و آخر سر هم چيزى عايد  س

كشاورز نمى شود. 
ــه  ــدركار ب ــاورزان چغن ــى از كش ــه يك در ادام
ــك،  ــك ل ــتاهاى ل ــاورزان روس ــى از كش نمايندگ
ــم آباد و نصرت آباد گفت: امسال كارخانه قند با  قاس
كوتاهى و قصور خسارات جبران ناپذيرى به ما وارد 
كرده است. اين كارخانه با توجه به توان باالى توليد 
ــتان   ــتان دفتر خود را در شهرس چغندر قند در اس
ــتان  ــت؛ در حالى كه اس ــوده اس ــگاور داير نم كن
ــد دارد و كاميون حامل  ــه قن ــاه 2 كارخان كرمانش
ــوى كارخانه منتظر  ــد 3 روز در جل ــدر ما باي چغن
ــزار تومان  ــده ايم 300 ه ــه بماند و مجبور ش تخلي
ــم و كارخانه هم محصول  ــارت به راننده بدهي خس
ما را با محاسبه 30 درصد افت تحويل گرفته است. 

رشد 2 برابرى درآمد ناشى از اجراى 
طرح اكرام در مالير

همدان پيام: سرپرست كميته امداد امام خمينى(ره) مالير گفت: امسال در طرح 
ــابه سال گذشته بالغ بر دو برابر رشد  ــبت به مدت مش اكرام در مالير درآمدزايى نس

داشته است.
على كوليوند در گفت وگو با فارس اظهار كرد: امسال در طرح اكرام در شهرستان 
ــال گذشته  ــته ايم كه اين رقم در س مالير 5 ميليارد و 360 ميليون ريال درآمد داش

3 ميليارد و 200 ميليون ريال بوده كه با رشدى بالغ بر دو برابر مواجه شده است.
ــته عنوان كرد و ادامه داد: كميته  ــده را برابر سال گذش وى زكات جمع آورى ش
ــتاى ايجاد اشتغال و خودكفايى خانواده ها پرداخت وام را در سه  امداد مالير در راس
قالب وام كارگشايى، مسكن و اشتغال در اولويت كار دارد كه وام كارگشايى در رفع 

نيازهاى معيشتى، دانشجويى و... است.
سرپرست كميته امداد امام خمينى(ره) مالير گفت: وام اشتغال نيز كه سقف آن 
2 ميليون تومان به باالست و در راستاى ايجاد اشتغال مشاغل خانگى و خودكفايى 
ــتغال به بيش از يك هزار و  ــود و تا پايان آذرماه تعداد وام هاى اش و... پرداخت مى ش

700 مورد خواهد رسيد.

پژوهش زمينه پيشرفت يك ملت و كشور است

ــتان بهار گفت: پژوهش زمينه پيشرفت يك ملت و  همدان پيام: فرماندار شهرس
كشور است. 

ــتى در فرماندارى با اشاره به روز پژوهش اظهار داشت:  نصرت گلكارزاده در نشس
ــور است و اگر اين مهم تداوم نداشته باشد  ــرفت يك ملت و كش پژوهش زمينه پيش

جامعه پيشرفت نمى كند.
وى با بيان پيشرفت پژوهشى علمى دانشمندان ايرانى در انهدام هواپيماى بدون 
سرنشين آمريكايى خاطرنشان كرد: اين هواپيماى آمريكايى در سال 2009 به عنوان 
ــور محسوب مى شده كه تنها دو سال از ساختش گذشته  آخرين تكنولوژى اين كش
بود و توسط پژوهشگران ايرانى به محض ورود به خاك ايران كنترل و توقيف شد كه 

اين امر رسوايى سران آمريكا را در جهان به دنبال داشت.
به گزارش ايرنا، فرماندار شهرستان بهار اولويت هاى اساسى شهرستان را اشتغال، 
ــتان  ــرى ظرفيت ها و توانمندى هاى شهرس ــرمايه گذارى و درآمدزايى با بكارگي س
برشمرد و تصريح كرد: در امر تحقيق و پژوهش بايد طرح هايى ارائه و مطالعه شوند 
كه اولويت هاى شهرستان باشند و به خواسته ها و مطالبات اصلى مردم پاسخ دهند.

برگزارى عزادارى ساالر 
شهيدان در قهاوند

ــوراى  ــوعا و عاش ــام: در ايام تاس همدان پي
دانش آموزى  ــى  مذهب ــاى  هيأت ه ــينى  حس
ــئوالن  ــرانه قهاوند با حضور مس ــدارس پس م
ــرورش منطقه در محل  ــان آموزش و پ و مربي
ــده و به  ــرد هم آم ــن گ ــجد اميرالمومني مس

عزادارى پرداختند. 
ــى اداره آموزش و  ــزارش روابط عموم به گ
پرورش قهاوند، در ابتداى اين مراسم فرهنگى 
ــينه زنى، نوحه خوانى و قرائت  مذهبى كه با س
ــورا همراه بود، احمدى دهر معاون  زيارت عاش
ــوزش و پرورش  ــت بدنى آم ــى و تربي پرورش
ــفه قيام امام حسين(ع) و هدف  منطقه به فلس
ــان كه همان امر به معروف و نهى از  بزرگ ايش
ــاره كرد و گفت: امروز هر كسى  منكر بود، اش
كه بخواهد با نام و ياد امام حسين(ع) عزادارى 
ــأله اساسى و سرنوشت ساز امر  كند بايد به مس
ــته  ــه معروف و نهى از منكر توجه كامل داش ب
ــم و اقامه نماز  ــل به قرآن كري ــد و در عم باش

جديت نمايد. 

كسب مهارت توسط نيروي 
آموزش و پرورش الزم است

ــى و تربيت بدني  همدان پيام: معاون پرورش
آموزش و پرورش جوكار با بيان اهميت رسالت 
آموزش و پرورش در تربيت نسل امروز، گفت: 
ــط نيروي  ــارت و توانايي الزم توس ــب مه كس
ــرورش براي  ــوزش و پ ــاغل در آم ــاني ش انس
تأمين نيازهاي معقول دانش آموزان و استفاده 
ــد و تجهيز به  ــات مفي ــا و تجربي از تكنيك ه
شيوه هاي كارآمد و نوين تربيتي از جمله موارد 

ضروري در اين زمينه است.
ــه منابع  ــان اين مطلب ك ــتايي با بي روس
ــاني مي توانند زمينه رشد و تربيت متعادل  انس
ــخصيت دانش آموزان را فراهم سازند، افزود:  ش
ــا و تقويت نقش  ــور احي ــن كارگاه به منظ اي
ــه و همچنين ارتقاي  ــي كاركنان مدرس تربيت
ــاوران، مربيان و  ــارت مش ــطح دانش و مه س
ــده  ــي و تربيت بدني برگزار ش معاونان پرورش

است.
ــي اداره آموزش  ــط عموم ــزارش رواب به گ
ــش توانمندي  ــرورش منطقه جوكار، افزاي و پ
ــاوران، مربيان و معاونان پرورشي و تربيت  مش
ــه برنامه ريزي و اجراي  ــي مدارس در زمين بدن
ــي، ارتقاى علمي  ــاوره و تربيت فعاليت هاي مش
ــي آنها به منظور انجام مطلوب وظايف  تخصص
ــي و آگاهي و به  ــطح علم ــه و ارتقاى س محول
ــغلي  روزآوري اطالعات مخاطبان در زمينه ش
ــگاه تربيت در مدارس  ــن و تعميق جاي و تبيي
بر اساس ساحت هاي تربيتي مصوب آموزش و 
پرورش، تعميم و احياي نقش تربيتي كاركنان 
ــه در فرآيند ايفاي  ــه، ايجاد وحدت روي مدرس
ــي برنامه ها و  ــت بخش ــش تربيتي و كيفي نق
ــه از جمله اهداف  فعاليت هاي پرورشى مدرس
ــش تربيتي  ــم و احياي نق ــاي تعمي كارگاه ه

كاركنان مدرسه بوده است.

برگزارى همايش عاشوراييان 
زرين دشت نهاوند

ــوراييان  ــام: همايش بزرگ عاش همدان پي
زرين دشت نهاوند در روستاى توانه اين بخش 
ــد. امام جمعه نهاوند در اين مراسم،  برگزار ش
عاشورا و محرم را موجب زنده شدن دين مبين 
و احكام نورانى اسالم خواند و بر بهره گرفتن از 

لحظه لحظه اين ايام تأكيد فراوان كرد.
ــى با بيان  ــعلى مغيث ــالم عباس حجت االس
ــه  احاديث و رواياتى مبنى بر اينكه حق هميش
ــت، اظهار  ــدنى اس ــل نابود ش ــى و باط ماندن
ــالم  ــت پيامبر گرامى اس ــت: بعد از رحل داش
(ص) دشمنان به خاطر هوا و هوس خود مانع 
ــالم شدند و با  ــاعه احكام نورانى دين اس از اش
امام به حق و ولى فقيه زمانه خويش به مخالفت 
برخاستند و بهترين بنده خدا به دستان آلوده 

شقى ترين افراد به شهادت رسيدند.
ــى خواص در آن  ــدن برخ وى به مردود ش
دوران اشاره كرد و افزود: البته اينچنين افرادى 
در همه زمان ها و دوران  وجود دارند؛ بنابراين، 
ــيارى و آگاهى نخبگان و افراد تأثيرگذار  هوش
ــه نهاوند  ــام جمع ــت. ام ــرورى اس ــًال ض كام
ــتى را مهم ترين عامل  ــى و دنياپرس بى بصيرت
ــورا  ــدن برخى خواص در حادثه عاش مردود ش
ــقوط ابدى آنها در قعر  ذكر كرد كه منجر به س
جهنم شد و اثرى از نام و ياد آنها به جاى نماند.

كسب رتبه اول پروژه مهر توسط آموزش و پرورش نهاوند 
همدان پيام: پروژه مهر آموزش و پرورش نهاوند در سال تحصيلى جارى موفق به كسب رتبه عالى در استان شد.

دبير كميته پروژه مهر آموزش و پرورش نهاوند گفت: اين ارزيابى بر اساس ارزيابى گروه هاى ارزياب اداره كل آموزش 
و پرورش استان همدان و بازديدكنندگان وزارت متبوع از اجراى مطلوب پروژه مهر شهرستان ها و مناطق استان صورت 
گرفته است. محمدحسين دارايى اظهار داشت: آموزش و پرورش نهاوند در راستاى آماده سازى مطلوب مراكز آموزشى 
براى بازگشايى مدارس در آغاز سال تحصيلى اقدام به تشكيل ستادى مركب از معاونان و كارشناسان بخش هاى مختلف 
اداره نموده است كه تمامى امور مربوط به برنامه هاى آموزشى، پرورشى و عمرانى را در اين ستاد مورد بحث و بررسى 
قرار مى دهد. به گزارش ايرنا، وى گفت: در اين رابطه ستاد پروژه مهر به طور عملى فعاليت اجرايى خود را از اسفند ماه 

سال 89 شروع كرد و به صورت مستمر اقدام به برپايى جلسات مرتبط نمود.

فعاليت داوطلبان سالمت زمينه ساز بهبود شاخص هاى بهداشتى
همدان پيام: فرماندار همدان گفت: فعاليت داوطلبان سالمت سبب بهبود شاخص هاى بهداشتى شده است.

ــن قهرمانى مطلق در جمع داوطلبان سالمت شهرستان همدان اظهار كرد: فعاليت داوطلبان سالمت به عنوان  حس
ــت. وى ادامه داد: به طور قطع كار  ــاخص هاى بهداشتى شده اس ــبب بهبود ش ــت با اثرگذارى مطلوب س رابطان بهداش

داوطلبان سالمت يك الگوى موفق و همراه با بزرگوارى و كرامت است كه بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد.
به گزارش روابط عمومى فرماندارى همدان، فرماندار همدان با تأكيد بر لزوم تقويت فعاليت هاى داوطلبانه به منظور جلب 
مشاركت هاى مردمى اظهار داشت: هر چه در اداره امور مردم، از خود آنها استفاده شود روند اجرايى كم هزينه و پربازده تر است. 
وى خواستار توجه بيشتر داوطلبان سالمت به اقشار محروم و ساكن در حاشيه شهرها شد و اضافه كرد: آسيب هاى بهداشتى در 

اين اقشار بايد با هدف گذارى مشخص به عنوان يك شاخص مورد ارزيابى قرار گيرد و ارتقاى آن محاسبه شود.

فعاليت هاى پژوهش محور به حمايت همه جانبه نياز دارند
همدان پيام: مدير پژوهش سراى دانش آموزى تويسركان گفت: با توجه به اثرگذارى باال در بخش هاى اقتصادى، فرهنگى، 
علمى و آموزشى، فعاليت هاى پژوهش محور به حمايت همه جانبه مسئوالن و مردم نياز دارند. محمد توكلى گفت: همان طور كه 
جامعه به زيرساخت هاى فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و سياسى نياز دارد، گسترش كارشناسانه و هدفمند فعاليت هاى پژوهش 
گرايانه و تحقيقاتى براى دست يابى به توسعه پايدار ضرورى است. وى با اشاره به اهميت تجارى سازى فعاليت هاى پژوهش محور 
در راستاى شكوفايى ظرفيت هاى كشور در بخش هاى مختلف اظهار داشت: به طور قطع وقتى حمايت هاى الزم از فعاالن اين 
عرصه به عمل آيد، شاهد خروجى هاى كاربردى در زمينه هاى مديريتى و اجرايى خواهيم بود. به گزارش ايرنا، توكلى با بيان 
اينكه بايد فضا به گونه اى باشد تا اثرگذارى فعاليت هاى تحقيقاتى، پژوهشى و علمى براى عموم مردم قابل مشاهده باشد، اضافه 

كرد: در چنين شرايطى ضريب بروز خطاهاى احتمالى در اقدامات اجرايى و طرح هاى عمرانى به حداقل ميزان خود مى رسد.

بازهم قند به كام كشاورزان اسدآبادى تلخ شد

   فرمانـدار اسـدآباد: كارخانه قند بـه تعهداتش عمل نمى كند سـال آينده با آنها 
قرارداد نمى بنديم 

  نماينده كشـاورزان: امسـال كارخانـه قند با كوتاهى و قصور، خسـارات جبران 
ناپذيرى را به ما وارد كرده است

  مدير جهاد كشـاورزى اسـدآباد: كارخانه فرسوده اسـت و توان پاسخگويى به 
توليد ما را ندارد

   كارخانه قند: واردات شكر بازار را راكد كرده است 

گزارش
اخالص رمز پايداري هيأت حضرت رقيه(س)

شهرك وليعصر همدان
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عطارباشى علمى

فناورى لمس اشيا از روى نمايشگر
همدان پيام: يك شركت كه روى فناورى هاي لمسى كار مي كند يك تبلت آزمايشى با چنين امكانى را ارايه كرده است. اين 
طرح اوليه به شما حس بافت هاي مختلف اشيا را روى نمايشگر مي دهد و اين كار را از طريق ايجاد يك ميدان الكترواستاتيك 
انجام مي دهد. به گزارش نارنجى،   وقتى بخش هاي مختلف نمايشگر را لمس مي كنيد اين ميدان سبب مي شود كه انگشت 
شما ميزان اصطكاك متفاوتى را در بخش هاي مختلف احساس كند و دقت اين ميدان سبب مي شود كه حسى واقعى از لمس 
يك شئ پيدا كنيد. جالب اينجا است كه براى اين احساس نياز نيست حتما انگشت خودتان را روى نمايشگر حركت بدهيد 
ــاس مي تواند برجستگى خطوط يا لبه  ــاس خواهيد كرد. اين احس ــگر هم تفاوت را احس و حتى با لمس نقطه اى نمايش
اجسامى كه تصوير آن در مقابل شما قرار دارد را روى نمايشگر براى شما شبيه سازى كند يا اينكه شما در حال ديدن 

تصوير يك پارچه ابريشم هستيد، حاال مي توانيد بافت آن را از روى نمايشگر لمس كنيد. 

دانشمندان در جست و جوي راز كهكشان هاي سرخ
ــكوپ فضايي «اسپيتزر» موفق به كشف يك گونه جديد و عجيب كهكشاني شده كه به رنگ قرمز  همدان پيام: تلس
ــال نوري از زمين قرار دارند، به دليل پوشيده بودن در غبار و  ــان كه در فاصله 13 ميليارد س ــتند. اين چهار كهكش هس
تاري حاصل از فاصله زياد حتي براي تلسكوپ هابل نيز قابل شناسايي نبوده و محققان هنوز نتوانسته اند توجيهي براي 
ــكوپ اسپيتزر به نور مادون قرمز حساس بوده و از اين رو توانست اين  ــنا، تلس رنگ قرمز آنها پيدا كنند. به گزارش ايس

كهكشان ها را كه از نوري 60 برابر درخشنده تر از نور قابل شناسايي توسط هابل برخوردارند، كشف كند.
اين امر ممكن است به دليل غبار بيش از اندازه آنها، وجود ستارگان قديمي و قرمز يا دور بودن آنها باشد كه به دليل 
انبساط جهاني، نور آنها در طول موج طوالني تر كشيده شده و رنگ هاي قرمزتر توليد كرده است. هر سه دليل مي تواند 

براي اين كهكشان ها قابل قبول باشد.

توليد سلول هاي بنيادي آزمايشگاهي با عيار طال!
همدان پيام: دانشمندان موفق شدند نخستين سلول هاي بنيادي «استاندارد طال» را ايجاد كنند كه در آينده مي تواند 
ــاينده منجر شود. اين سلول هاي بنيادي كه از جنين انساني گرفته شده و در  به موجي از درمان ها براي بيماري هاي فرس
آزمايشگاه پرورش مي يابند از كيفيت بي سابقه اي برخوردار بوده و تا پيش از پايان سال آينده براي استفاده نهايي در آزمايش هاي 
باليني در اختيار محققان قرار خواهند گرفت. آزمايش هاي پيشين سلول هاي بنيادي جنيني بر روي انسان از سلول هاي با 
كيفيت پائين تر «درجه تحقيقاتي» استفاده شده بود كه دستكاري شده و در درجه باليني قرار گرفته بودند، اما سلول هاي 
بنيادي جنيني جديد كه به دليل كيفيت و كارايي باال به عنوان «جام مقدس احيا كننده پزشكي» از آنها ياد مي شود از زمان 
اهدا توسط بيماران از كيفيت باليني برخوردار بوده و به عمل پرهزينه و خطرناك تبديل نياز ندارند. به گزارش ايسنا، اين سلول ها 

همچنين از محصوالت حيواني كه ديگر محققان براي تحريك رشد استفاده مي كردند، پاك هستند.

ــابوتاژ رايانه اي يا جرايم  همدان پيام: ماهيت س
ــنتي  ــيك و س ــابوتاژ كالس ــكاري همانند س خراب
ــود را با انگيزه  ــت و مرتكب قصد خ خرابكاري اس
ــي و با استفاده از  ــتم سياس مبارزه با نظام يا سيس
ــتم داده پردازي و موجودات در  اجزا و مراحل سيس

محيط ديجيتالي عملي مي كند.
مسئول توسعه فناوري اطالعات شركت مخابرات 
همدان عنوان كرد: مجرم در اين نوع جرم از ويروس 
ــب تروا بهره مي گيرد و داده ها، سيستم  بمب يا اس
ــتم رايانه اي و مخابرات آماج اعمال  اطالعاتي، سيس
مرتكب واقع شده و به گونه اي محو، متوقف و نابود 
ــوند اما در اينگونه محو و نابودسازي، كاركرد  مي ش
يك بخش عمده با مشكل و اختالل روبرو مي شود.

ــابوتاژ رايانه اي،  ــن پور افزود: در س فريدون حس
ــت و  ــيع اس دامنه جرم به دليل انگيزه مرتكب وس
ــيع دولتي يا اجتماعي را هدف قرار  بخش هاي وس

مي دهد، اما برعكس تخريب مرسوم اين اعمال تنها 
در بستر ديجيتالي صورت مي گيرد.

ــه اي تنها  ــم رايان ــت: تروريس ــار داش وى اظه
ــت بلكه  ــبكه هاي رايانه اي نيس تهديدهايي براي ش

مي تواند امنيت و خلوت افراد را نيز به خطر بيندازد.
ــاره به  ــر يك از موارد فوق با اش ــه داد: ه وي ادام
روايات به لحاظ فقهي و اخالقي اعمال حرامي بوده و 
داراي، حرمت تصرف غيرمجاز و حرمت ظلم است.

ــن پور تصريح كرد: اين  ــنا، حس به گزارش ايس
ــتيابي مستقيم يا  ــامل دس نوع فعاليت مجرمانه ش
مخفيانه غيرمجاز به سيستم هاي رايانه اي با استفاده 
ــت، اما پاك كردن غيرمجاز  از برنامه هاي جديد اس
داده ها يا عمليات رايانه اي به منظور مختل ساختن 
عملكرد عادي سيستم، فعاليت مجرمانه به حساب 

مي آيد و به آن سابوتاژ رايانه اي گفته مي شود.
ــان كرد: سابوتاژ رايانه اي مي تواند  وى خاطر نش

ــاي اقتصادي بيش تر  ــيله اي براي تحصيل مزاي وس
ــاي غيرقانوني  ــرفت فعاليت ه ــبت به رقبا، پيش نس
تروريست هاي داراي انگيزه ايدئولوژيك يا براي سرقت 
داده ها و برنامه ها به منظور اخاذي باشد. وي ادامه داد: 
ــابوتاژ را مي توان زير مجموعه اي از تروريسم ناميد،  س
ــم كلي است و به هر  بدين ترتيب كه عنوان تروريس
ــود كه هدف  نوع رفتار فردي يا گروهي اطالق مي ش
آن ايجاد اختالل مهم و جدي در نظم عمومي با ايجاد 
ترس و وحشت براي نيل به درخواست هاي سياسي، 
مالي و آزادي توام با ايجاد ناامني و ترس در مردم است. 
وى بيان كرد: بنابراين مي توانيم برخي از عمليات مزبور 
را سابوتاژ بناميم چراكه سابوتاژ يا عمليات تخريبي و 
ــد معارضه با نظام ها و توقيف  اخالل گرايانه به قص
ــي براي  يك بخش يا بخش هايي براي اشكال تراش

حكومت ها صورت مي گيرد.
ــير تحول اين  ــن پور اضافه كرد: از لحاظ س حس

ــته زيرا در ابتداي  جرم نيز تحول خاص خود را داش
امر تنها ورود، خروج، پردازش، متوقف سازي داده ها 
و اطالعات، اختالل در سيستم رايانه ايي مطرح بوده 
ــا با به كارگيري ويروس ها، بمب ها و ديگر  اما بعده
انواع برنامه هاي مخرب بر دامنه آن افزوده شد و به 

طور حتم هم اين سير ادامه دارد.
اين كارشناس درباره سابوتاژ رايانه اي گفت: سابوتاژ 
به معني وارد كردن، تغيير، محو داده هاي رايانه اي يا 
برنامه هاي رايانه اي يا مداخله در سيستم هاي با قصد 
ــتم ارتباطي  ــرد رايانه يا سيس ــاد وقفه در عملك ايج
مخابراتي است. وي بيان كرد: اختالل در شبكه و توليد 
و انتشار برنامه هاي مخرب و موجد اختالل شامل توليد 
و انتشار ويروس ها و كرم هاي رايانه اي، انجام حمالت 
ــت كه  الكترونيكي و به طور كلي هرگونه فعاليتي اس
ــبكه هاي رايانه اي و امور  سبب ايجاد اختالل در ش

مبتني بر آن مي شود.

حافظه بصري كالغ ها، 
پيشرفته تر از انسان!

ــد كه  ــگران معتقدن ــام: پژوهش همدان پي
كالغ ها داراي حافظه بلندمدت بصري هستند.
ــن ويژگي كالغ ها  ــان تاكيد دارند كه اي آن
در مواردي حتي بهتر از انسان است و به آنها 
ــال رنگ ها را به  اجازه مي دهد تا بعد از يك س
ــنا، در آزمايش  خاطر بياورند. به گزارش ايس
ــان  به عمل آمده در اين خصوص كالغ ها نش
ــخيص ظروف حاوي غذا  دادند كه قادر به تش
ــس از مدت هاي  ــروف و پ ــاس رنگ ظ بر اس

طوالني هستند.

داروى ضد درد
 مي تواند دردآور باشد

همدان پيام: محققان اعالم كردند استفاده 
ــكن براى كاهش  ــاد و طوالنى مدت از مس زي
ــى  ــاد بيمارى هاي ــبب ايج ــد س درد، مي توان
ــود. اين  ــرف كننده ش ــاك در فرد مص دردن
داروها اغلب براى تسكين تنش هاى هيجانى، 
ــت عوامل ضد درد  ــار خون، تقوي افزايش فش
ــردن دردهاى مفصلى مورد  و براى برطرف ك
ــتفاده مداوم  ــرار مي گيرند. اما اس ــتفاده ق اس
ــد درد كه دارند  ــا وجود خاصيت ض از آنها ب
ــى مرگ در  ــل درد و حت ــد خود عام مي توان

بيمار شود. 
از  ــى  يك ــپيرين  آس ــا،  برن ــزارش  گ ــه  ب
ــكن هاى ضد درد شناخته شده در جهان  مس
ــد، زيرا  ــت كه مصرف آن بايد متعادل باش اس
ــيب به معده و  ــتفاده زياد از آن سبب آس اس
ايجاد خونريزى در معده و روده فرد مي شود.

گوشى اسالمى در راه است
ــتان  هندوس در  ــركتى  ش ــام:  همدان پي  
ــالمى را ارائه كرده است  ــى هوشمند اس گوش
ــتم  ــخه اى كامل از قرآن، سيس كه در آن نس
ــن مذهبى و  ــانگرهاى ويژه اماك GPS با نش
ــابى براى محاسبه ميزان  كعبه و ماشين حس
ــازندگان اين  ــه گفته س ــود دارد. ب زكات وج
ــان كاربران رو  ــلمانان در مي تلفن همراه، مس
ــمند ناديده گرفته  به افزايش تلفن هاى هوش
ــى جديد مى تواند آنها  ــده اند اما اين گوش ش
ــازد. به گزارش  را نيز وارد جهان ديجيتال س
مهر، اين گوشى جديد مى تواند قرآن را به 29 
ــى، بنگالى، اردو،  زبان مختلف از قبيل انگليس

مااليى و تميل ترجمه كند.
ــاهده و گوش دادن  ــن امكان مش همچني
ــته و  ــى وجود داش ــه احاديث در اين گوش ب
ــت اعمال حج در  ــى براى انجام درس راهنماي
مكه و مدينه براى گوشى طراحى شده است.

هكرها مى توانند چاپگرها را 
به آتش بكشند

ــد كد  ــا دادن چن ــا ب ــام: هكره همدان پي
مى توانند كارى كنند كه غلطك هاى گرمايى 
ــك كردن جوهر را دارد، آنقدر  كه وظيفه خش
داغ شود كه باعث آتش گرفتن دستگاه شود.

ــاى  ــگران هكره ــن پژوهش ــه اي ــه گفت ب
ــى مى توانند اين چاپگرها را از راه دور  اينترنت
كنترل كنند و با دادن چند فرمان حتى باعث 

آتش  گرفتن آنها شوند.
ــا مى توانند هويت  ــه گزارش ايتنا، هكره ب
كاربران واقعى چاپگرها و كل اطالعات موجود 

در يك شبكه را نيز سرقت كنند.

يك گوشى هوشمند 
روى چهار چرخ

ــازى،  ــركت خودرو س همدان پيام: يك ش
ــبيه گوشى هوشمند  ــاخته كه ش اتومبيلى س
ــش  ــه نماي ــد صفح ــت و درب آن همانن اس
ــى كار مي كند. درب اين اتومبيل داراى  لمس
ــت و براى افراد عالقه مند به  ــى اس پنل لمس

فناورى هاي جديد طراحى شده است.
ــمند  ــى هوش ــه گزارش موبنا، اين گوش ب
ــخصى كار مي كند و به راننده  شبيه رايانه ش
ــا ديگر مردم از طريق صفحه  اجازه مي دهد ب
ــل ارتباط برقرار  ــى درب اتومبي نمايش لمس
كند. اين اتومبيل شبيه يك گوشى هوشمند 
ــن اتومبيل فقط در  ــد. اگرچه اي عمل مي كن
نسخه مفهومى ساخته شده اما هدف طراحان 
ــال حركت  ــتگاهى بوده كه در ح ــد دس تولي

امكان ارتباط با افراد ديگر را فراهم مي كند.

داروهاى محرك معده، مقوى معده و اشتها آور 
 نسخه شماره 1- دارو: پوست درچين  �

مقدار مصرف: 5/0 تا 10 گرم
طرز تهيه: مقدار فوق را كه قبال كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به 

مدت نيم ساعت باقى بگذاريد تا دم بكشد.
ــاعت قبل از غذا  ــه بار هر بار يك فنجان نيم س ــپس آن را صاف كرده روزى س  س

ميل كنيد .
 نسخه شماره 2- دارو: ريشه زنجبيل  �

مقدار مصرف: 25/0 تا 10 گرم
طرز تهيه: مقدار فوق را كه قبال كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به 
ــاعت باقى بگذاريد تا دم بكشد سپس آن را صاف كرده روزى سه بار هر  مدت نيم س

بار يك فنجان نيم ساعت قبل از غذا ميل كنيد .
 نسخه شماره 3- دارو: ميوه (دانه )  �

مقدار مصرف: 1 تا 2 گرم
طرز تهيه: مقدار فوق را كه قبال كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به 
ــاعت باقى بگذاريد تا دم بكشد سپس آن را صاف كرده روزى سه بار هر  مدت نيم س

بار يك فنجان نيم ساعت قبل از غذا ميل كنيد .
 نسخه شماره 4-دارو: ميوه فلفل سياه  �

مقدار مصرف: 1 تا 2 گرم 
طرز تهيه: مقدار فوق را كه قبال كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به 
مدت نيم ساعت باقى بگذاريد تا دم بكشد سپس آن را صاف كرده روزى دو بار هر بار 

يك فنجان با كمى شكر يا عسل قبل از غذا ميل كنيد .
 نسخه شماره 5-دارو: دانه گياه شنبليله  �

مقدار مصرف: 4 تا 10 گرم
طرز تهيه: مقدار فوق را كه قبال كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به 
ــاعت باقى بگذاريد تا دم بكشد سپس آن را صاف كرده روزى سه بار هر  مدت نيم س

بار يك فنجان قبل از غذا ميل كنيد .
 نسخه شماره 6- دارو: برگ يا ريشه يا دانه سنبل ختائى  �

مقدار مصرف: برگ 1 تا 3 گرم - ريشه 1 تا 2 گرم
طرز تهيه: مقدار فوق را كه قبال كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به 
ــاعت باقى بگذاريد تا دم بكشد سپس آن را صاف كرده روزى سه بار هر  مدت نيم س

بار يك فنجان قبل از غذا ميل كنيد .
 نسخه شماره 7- دارو: ميوه انيسون  �

مقدار مصرف: 2 تا 4 گرم
طرز تهيه: مقدار فوق را كه قبال كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به 
ــاعت باقى بگذاريد تا دم بكشد سپس آن را صاف كرده روزى سه بار هر  مدت نيم س

بار يك فنجان قبل از غذا ميل كنيد .
 نسخه شماره 8- دارو: ميوه ( دانه ) رازيانه  �

مقدار مصرف: بزرگساالن 2 تا 4 گرم
طرز تهيه: مقدار فوق را كه قبال كوبيده شده باشد در يك ليوان آب جوش ريخته به 
ــاعت باقى بگذاريد تا دم بكشد سپس آن را صاف كرده روزى سه بار هر  مدت نيم س

بار يك فنجان قبل از غذا ميل كنيد .
 نسخه شماره 9- دارو: پياز گياه سير  �

ــرد له كرده 6 تا 8  ــير را در 8/1 ليتر آب س طرز تهيه و مقدار مصرف: پنج عدد س
ــاعت مي گذارند باقى بماند سپس روزى چند بار هر مرتبه يك قاشق غذا خورى  س

ميل كنيد .

مراقب 
حمله به 

رايانه خود 
باشيد

ــيل ويرانگر تايلند كه  همدان پيام: پس از س
ــز صنعتى  ــيارى از مراك ــه تعطيلى بس منجر ب
 western ،ــد ــور ش حوزه الكترونيك اين كش
ــد كه با  ــته تنها كارخانه اى باش digital توانس
بازسازى دوباره يكى از واحدهايش فعاليت خود 
ــر گيرد. شروع كار مجدد وسترن  را دوباره از س
ــى از بزرگترين توليدكنندگان  ديجيتال كه يك
ديسك سخت دنياست باعث كاهش قيمت اين 
ــه كاهش قيمت كامپيوتر و  محصول و در نتيج

لپ تاپ مى شود.
ــانى  ــاس اطالع رس به گزارش زوميت بر اس
ــاالى wd، اين كمپانى  ــات رده ب ــى از مقام يك
ــى از واحدهاى مهم  ــته يك در اين هفته توانس

توليدى خود در تايلند را بازگشايى كند. نزديك 
60درصد از محصوالت western digital در 
تايلند توليد مى شود و اين شركت تقريبا 37000 
ــور به استخدام خود در آورده  كارگر را در اين كش
است. سيل سنگينى كه در اواسط ماه اكتبر جارى 
شد موجب ويرانى اين ناحيه گرديد و شركت هايى 
ــدند مراكز توليدى  ــونى مجبور ش چون wd و س

خود در اين منطقه را تعطيل كنند.
ــش  ــه به خروجى محدود wd در ش با توج
ــاير  ــك و س ــت هارد ديس ــر، قيم ــه اخي هفت

ــى افزايش يافته  ــوالت به طور قابل توجه محص
است. بيشترين افزايش قيمت مربوط به ديسك 
ــه 180درصد  ــت بوده ك ــخت هاى 1 تراباي س
افزايش داشته است. اين در حالى بود كه قيمت 
ــور ما به بيش از 400  ــخت در كش ــك س ديس

درصد رسيد.
ــاس گفته هاى  ــه گزارش عصر ايران، بر اس ب
ــد، از 15 اكتبر، تا  ــد توليدى در تايلن wd، واح
ــت. در 17 نوامبر آب به  6 فوت زير آب بوده اس
ــده و در پى آن گندزدايى  ــور كامل تخليه ش ط

ــده است. عمليات انتقال دوباره انرژى به  آغاز ش
كارخانه در 26 نوامبر انجام شده و در تاريخ 30 
ــى همه محصوالت  ــر پس از آن كه كمپان نوامب
ــاره توليد آغاز  ــيب ديده را تخليه كرده دوب آس
شده است. در حال حاضر اين كمپانى قادر است 
ــك ها را توليد  فقط بخش كوچكى از هارد ديس
ــه ماهه اول سال  كند ولى انتظار مى رود در س
2012 بتواند به توليد كامل و به شكل سابق، باز 
گردد. wd مركز توليد ديسك سخت ديگرى در 
navanakorn تايلند نيز دارد كه همچنان تا 
عمق 2 فوت غرق در آب است، اما اين واحد نيز 
ــد و  ــك خواهد ش تا آخر هفته آينده كامال خش

عمليات گندزدايى در آنجا نيز آغاز مى شود.

قيمت هارد ديسك مجددا ارزان مى شود

هشدارهاى بهداشتى
 درباره استفاده از گوشى هاي هوشمند

همدان پيام: كارشناسان درباره استفاده از گوشى هاي هوشمند به 
ــتگاه ها بر اندام كاربران مي گذارد  لحاظ فيزيكى و تاثيرى كه اين دس
هشدار داده اند.  كارشناسان بهداشتى اعالم كرده اند كه استفاده بيش 
از حد از گوشى هاي هوشمند مي تواند به لحاظ فيزيكى براى كاربران 
ــتگاه ها ممكن است موجب  ــت، اين دس ــد.  گفتنى اس خطرناك باش
ساييدگى مهره هاي گردن و باعث ايجاد درد در نقاطى از دست و گردن 
شوند.بر اين اساس گفته مي شود كه اين دستگاه ها بر روى اندام هايى 
ــر و گردن و دست تاثير مي گذارد.  اگرچه بيشتر كارشناسان  مثل س
درباره تشعشعات ناشى از اين دستگاه ها هشدار مي دهند اما مشكالت 
ــى از اين دستگاه ها را نيز نبايد دست كم گرفت.  به  روحى روانى ناش
گزارش موبنا، در بسيارى از موارد هشدار داده شده كه اين دستگاه ها بر 
روى رفتار كاربران هم تاثير گذاشته و باعث منزوى شدن آنها مي شود.

استفاده مداوم از زانوبند عضالت 
اطراف زانو را ضعيف مى كند

همدان پيام: استفاده مداوم از زانوبند ممكن است باعث ضعيف 
ــده و بيماري را بدتر كند، بنابراين  ــدن عضالت اطراف زانو ش ش

استفاده از آن فقط با تجويز پزشك مجاز است. 
آسيب مفاصل زانو و مچ يكي از شايع ترين صدماتي است كه 
ــديد كه منجر به  در هنگام ورزش اتفاق مي افتد و ضربه هاي ش
ــتگي، در رفتگي و يا پارگي بافت هاي اطراف مفصل شود  شكس
ــود در آينده منجر به  ــي كه به طور صحيح درمان نش در صورت
بيماري آرتروز خواهد شد.  به گزارش ايسنا، زانوبند باعث ثبات 
ــود در نتيجه بسياري از بيماران با استفاده  بيشتر مفصل مي ش
از زانوبند راحت تر حركت مي كنند و دردشان نيز كمتر مي شود 
ــود استفاده از  اين وسيله حتما با تجويز پزشك  كه توصيه مي ش

متخصص باشد.
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سؤاالت افقي:

ــن ذره -  ــاب - كوچكتري 1- ردي
ــيله  ــداد فيزيكي 2- ترور - وس امت
اي در چرخ خياطي 3- برجستگي 
ــتيك - نوعي زغال سنگ - ماه  الس
ــرد 4- بارومتر - كالم پرسش 5-  س
حكومت ضد مذهبي - گيرنده موجي 
- تن 6- خرس تركي - اعتراف كردن 
- ابتدا و آغاز 7- حرف نگفتني - خلق 
و خوي - دست خدا 8- سخنراني در 
ــالق 9- ناپاكي - آلونك -  جمع - ش
جام معروف 10- عقايد - تازه ورسيده 
- ثروتمند 11- رازقي - حنا - توصيه 
12- نوعي خواهر و برادر - از رودهاي 
ــت -  ــت ودرس مهم ايران 13- راس
ــينمايي - دويار هم  گوريل بزرگ س
قد 14- پايتخت استراليا - از اثرهاي 
معروف سياوش كسرائي 15- كنكاش 
ــخت - برادر  ــمن س و رايزني - دش

حضرت موسي
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سؤاالت عمودي:

1- بندگي - قمقمه و بطري - استوار 2- از حروف يوناني - خبر گزاري ايران 
- موچين 3- نوازش - يارو - دل آزار كهنه 4- برگ برنده - مطالعه اجمالي - 
خودپسندي و غرور 5- دورويي - كشور نوشابه - خوي و خلق 6- پول خرد 
هند - زيبا - بصير 7- پابرجا و محكم - وريد 8- پايتخت آلباني - پايتخت 
ــك - پايتخت  ــي - از توابع تهران 10- دندانپزش ــك 9- خيابان فرنگ بلژي
ــتنطق - تكه چوب  ــوم و متداول - مس بنگالدش - عيب و عار 11- مرس
ــت عرب 13- آب  ــجاع - خواس ــت مكانيك 12- از افعال ربطي - ش كلف
ــور 14- شك - رفتار اجتماعي - خداي  آذري - بيماري آفريقايي - آسانس

بابلي 15- كاسه سر - دائم و پيوسته - ترنجبين
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پستي: 65155-666 صندوق 

همشهريان عزي
را در هر زمين
روزنا

كيوسك

شهرك روس

ستاد كل نيروهاى مسلح برنامه  اى 
براى سربازى خواهران ندارد 

ــايعه رسانه هاى ضد  ــدن سربازى خواهران ش همدان پيام: اجبارى ش
ــت و ستاد كل نيروهاى مسلح برنامه اى براى سربازى خواهران  انقالب اس
ــتاد كل نيروهاى مسلح در رابطه  ــين اداره منابع انسانى س ندارد.   جانش
ــا گفت: خواهران مى توانند به صورت داوطلبانه و به  با مطلب فوق به ايلن
ــيج با نيروهاى مسلح همكارى كنند ولى طبق ماده يك قانون  عنوان بس

نظام وظيفه تنها افراد ذكور ملزم به خدمت سربازى هستند. 
موسى كمالى افزود: در تبصره ماده يك قانون نظام وظيفه گفته شده ، 

ــيج مستضعفين سپاه پاسداران  ــى، بس با توجه به اصل 151 قانون اساس
ــت در اسرع وقت امكانات آموزشى نظامى اتباع اناس جمهورى  موظف اس
ــرعى فراهم كند.  وى ادامه داد:  ــالمى ايران را با رعايت تمام موازين ش اس
ــت كه بخواهد از  ــلح با كمبود سرباز مواجه نيس ــتاد كل نيروهاى مس س
خواهران براى سربازى استفاده كند و همكارى داوطلبانه آنان براى دفاع از 
نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران كافى بوده و نيازى به خدمت سربازى 
ــين اداره منابع انسانى ستاد كل نيروهاى مسلح  ــت.  جانش خواهران نيس
خاطرنشان كرد: سربازى خواهران الزامى نيست و مجوز قانونى براى انجام 
اين كار را نداريم و بحث سربازى خواهران فقط شايعه اى است كه نشريات 

زرد و رسانه هاى ضد انقالب به آن دامن مى زنند. 

ايران براثر تغييرات اقليمى پرآب مى شود 
ــت گفت: ايران كشورى  ــازمان محيط زيس همدان پيام: معاون محيط دريايى س
ــود بلكه بر اثر تغييرات  ــت كه تحت تأثير تغييرات اقليمى نه تنها كم آب نمى ش اس
اقليمى ظرف حدود 40 سال آينده متوسط بارندگى ساليانه در ايران از 250 ميليمتر 

به 560 ميليمتر يعنى بيش از دو برابر مى رسد. 
ــت و از  ــيار جدى اس ــى با بيان اينكه بحث گرمايش جهانى بس عبدالرضا كرباس
سال 1900 ميالدى تا كنون دماى كره زمين 1/5 درجه افزايش يافته است، افزود: 
پيش بينى مى شود تا سال 2015 ميالدى دماى كره زمين يك درجه ديگر افزايش 
ــال 2050 مجموعاً دماى كره زمين 5 درجه افزايش يابد. به گفته وى، البته  و تا س
افزايش دماى كره زمين باعث باال رفتن ميزان حداقل دما مى شود و بر روى حداكثر 
دما تأثيرى ندارد. به گزارش مهر، كرباسى با بيان اينكه واژه گرمايش جهانى درست 
نيست و بايد به جاى آن تغييرات اقليم را به كار برد، اظهار داشت: متأسفانه از چند 
ــده است به دليل نبود نيروى  ــال پيش كه بحث تغييرات اقليم در ايران مطرح ش س
كافى متخصص در زمينه هوا و اقليم در كشور تحت تأثير نظرات كارشناسان ديگر 
ــود كه ايران به دليل تغييرات آب و هوايى در سال هاى آينده  ــورها تصور مى ش كش
كم آب تر مى شود در حالى كه بنده از سال 1380 تا كنون به كرات اعالم كرده ام بر 

اساس نقشه هاى تغييرات اقليم ايران بر اثر اين تغييرات پرآب مى شود نه كم آب.
به گفته وى، بر اثر تغييرات اقليمى ظرف حدود 40 سال آينده متوسط بارندگى 
ساليانه در ايران از 250 ميليمتر به 560 ميليمتر يعنى بيش از دو برابر مى رسد. معاون 
ــت تصريح كرد: البته در حال حاضر نيز در همين  ــازمان محيط زيس محيط دريايى س
شرايطى كه همه دم از كم آبى و بى آبى در كشور مى زنند طبق آمار وزارت نيرو ساليانه 
بين 15 تا16 ميليمتر افزايش بارندگى داريم اما به دليل نداشتن مديريت صحيح بر منابع 
آب همواره با كمبود مواجه هستيم. كرباسى با اشاره به اينكه در حال حاضر در ايران 400 
ميليارد متر مكعب ريزش برف و باران وجود دارد، گفت: از اين مقدار تنها 130 ميليارد 
متر مكعب آن مصرف مى شود و حدود 270 ميليارد متر مكعب آن از طريق رودخانه ها 
به خليج فارس و درياى خزر ريخته مى شود يا وارد سفره هاى آب زير زمينى مى شود. به 
گفته وى، از اين 130 ميليارد متر مكعب 110 ميليارد متر مكعب آن در بخش كشاورزى 
مصرف مى شود و تنها 20 ميليارد متر مكعب آن براى 70 ميليون نفر جمعيت و صنايعى 
كه در آنها آب مورد استفاده است، مصرف مى شود. به اعتقاد كرباسى، اين موضع نشان 
دهنده عدم مديريت منابع آب در كشور است و اينكه بخش عمده اى از منابع آبى در 
كشور به دليل استفاده نكردن از تكنولوژى هاى روز دنيا در آبيارى و كوددهى صرف 
مصارف كشاورزى مى شود كه با اصالح اين روش ها مى شود به راحتى نصف اين 110 

ميليارد متر مكعب آب را صرفه جويى كرد.

وارد بازار ميوه فروشان 
سيب  و  پرتقال  مي شوي 

وارداتي بازار را تسخير كرده 
است وارد بازار كاال و اجناس و 

اسباب بازي مي شوي،  و  پارچه 
كاالهاي چيني بازار را در 

بر گرفته است، فقط كاالهاى 
وارداتى را مى بينيم دريغ از 

ديدن محصوالت بومى و توليد 
استان! استان ما هم كه يك استان 
كشاورزي است اما كمترين توجه 

نسبت به صادرات محصوالت 
كشاورزي مي شود...

يك كشاورز زاده 

روز دانشجو براي ما 
دانشگاه  دانشجويان 

چند  ارسال  به  فقط  بوعلي سينا 
پيامك محدود شد، فقط و فقط 

اين  گراميداشت  براي  پيامك  چند 
روز بزرگ و تاريخي...

بوعلي دانشگاه  دانشجويان  از  يكي 

چرا در همدان مانند ساير 
از  كشور  ديگر  شهرهاي 

جمله زنجان، آران، و بيدگل، 
اردبيل، يزد و... عزاداري ها 

به صورت منظم و يكپارچه 
كوچه ها  در  نمي شود  برگزار 

حسيني  عزاداران  خيابان ها  و 
ديده  خاصي  نظم  پراكنده اند، 

نمي شود زنان و كودكان هم كه 
مي زنند  دامن  بي نظمي ها  اين  به 

اميدواريم در روز اربعين 
شاهد عزاداري  پرشور، منظم و 

باشيم... استان  مردم  يكدست 
صادقي 

ــازي كه با  ــيدمحمدكاظم حج ــام: س همدان پي
كسب 41978 رأي در مرحله دوم انتخابات مجلس 
هشتم، وارد اين مجلس شد، اينك جزو نامزدهاى 
ــات مجلس نهم در  ــى و البته مطرِح انتخاب احتمال

حوزه انتخابيه همدان قرار دارد. 
البته اخبار متناقضى در اين باره مطرح است، از 
يك سو بنا به اخبار منتشره در برخى خبرگزارى هاى 
رسمى، نام وى در ليست نمايندگانى قرار دارد كه 
ــط مجلس  ــبب اصالح قانون انتخابات توس به س
ــتن مدرك كارشناسى  ــدن داش ــتم و الزامى ش هش
ــد يا طى يك دوره كامل نمايندگى در مجلس  ارش
براى كانديداتورى در انتخابات مجلس، از نامزدى 
ــوراى اسالمى،  در انتخابات نهمين دوره مجلس ش
ــر، برخى محافل  ــوى ديگ ــتند و از س محروم هس
طرفدار وى، وجود اين مانع را در راه كانديداتورى 
ــب مى كنند و از قطعيت حضور وى در  وى، تكذي
عرصه رقابت هاى انتخابات آينده مجلس و شانس 
ــخن  ــراى راهيابى مجدد به مجلس، س ــاالى او ب ب

مى گويند.
ــوراى  ــازى پس از دو دور عضويت در ش حج
ــمت هاى  ــهر همدان و فعاليت در س ــالمى ش اس
ــيون ورزش و جوانان در دور اول  ــت كميس رياس
ــت اين شورا در دور  ــورا و سپس تصدى رياس ش
ــله  ــب تجارب الزم و طى كردن سلس دوم، با كس
ــمى، در انتخابات مجلس هشتم در  مراتبى غيررس
ــد و به عنوان نامزد  ــتان همدان، كانديدا ش شهرس
ــد اصولگرايان  ــترك مورد حمايت جبهه متح مش
ــان، در دور دوم اين  ــر اصولگراي ــالف فراگي و ائت

انتخابات، وارد مجلس شد.
ستاد انتخاباتى حجازى در بيانيه نهايى خود در 
ــته مجلس، مردم را  رقابت هاى انتخابات دور گذش
ــگى نمايندگان با ايمان، خدمتگزار،  طرفدار هميش
عدالت خواه، امين و تالشگر در راه عزت و استقالل 
ــور خواند و ضمن تأكيد بر لزوم ارج نهادن به  كش
ــدارى از اين ويژگي ها  اعتماد مردم، مهم بودن پاس
در مجلس را يادآور شد. اين ستاد، همچنين بر لزوم 
شناخت نيازهاي حقيقي مردم نظير اشتغال، مبارزه 
ــاد مالي، زدودن محروميت از مناطق محروم،  با فس
ــاني،  ــدن چرخه خدمت رس ــار تورم، روان ش مه
گسترش و اعتالي فرهنگ و اخالق و رونق يافتن 
ــرد و پيوند حقيقي با مردم  ــم و تحقيق تأكيد ك عل
ــدن از  ــتلزم حضور در ميان آنان و دور نش را، مس
ــطح متوسط زندگي آنها و ساده زيستي و پرهيز  س

از اسراف خواند. 
ــه نگاه ملي به همه  ــازى بر اين باور بود ك حج
ــن و برنامه هاي مصوب مجلس، وظيفه عموم  قواني
ــاي قوانين كم عمق  ــت و بايد به ج نمايندگان اس
ــا،  يا كم عمر و كم اثر يا غيرعملي، قوانين گره گش
ــنجيده فراهم گردد. و همچنين  پرتأثير، جامع و س
استقالل نمايندگان و شخصيت متين و استوار آنان، 
ــت، با هيچ تهديد يا  ــه مورد انتظار همه  مردم اس ك
تطميعي نبايد تحت تاثير قرار گيرد. او در اين بيانيه، 
ارتباط با صاحب نظران، محيط هاي علمي و عملي 
و بهره گيري از تجربه ها و انديشه هاي ارزشمند آنان 

را از لوازم مهم كار در مجلس عنوان كرده است.
ــد و بتواند در انتخابات  اينك اگر او، بر آن باش
آينده مجلس كانديدا شود، همين بيانيه كه به برخى 
ــطور فوق اشاره شد،  بهترين  از مفاد مهم آن در س
ــاله او در  ــنجش عملكرد حدودا چهار س مالك س
ــوت نمايندگى مجلس خواهد بود تا مشخص  كس
ــا از ويژگي هايى كه از  ــن مدت، آي ــود كه در اي ش
ــورد اعتماد مردم در  آنها به عنوان خصيصه هاى م
ــس به خوبى  ــمرده، در مجل ــدگان خود برش نماين
ــناخت  ــا در زمينه ش ــت؟ آي ــدارى نموده اس پاس
نيازهاي حقيقي مردم حوزه انتخابيه خود و برقرارى 
ــان، موفق  پيوند حقيقي با آنان و حضور در ميان ش

بوده است؟ آيا به عنوان نماينده همدان در مجلس 
ــن و برنامه هاي  ــتم، از نگاه ملي به همه قواني هش
مصوب مجلس برخوردار بوده و از استقالل و شأن 
نمايندگى، مراقبت نموده است؟ و در نهايت آيا با 
ــب نظران، محيط هاي علمي و عملي، مرتبط  صاح
ــمند اينان،  ــه هاي ارزش بوده و از تجربه ها و انديش

بهره مند شده است؟...
يقينا هم خود او و هم رأى دهندگان، پاسخ اين 
سؤاالت و امثال آنها را خواهند داد و بر اين اساس، 
ــد نمود. حجازى در  ــم خود را اتخاذ خواهن تصمي
ــس، با نمايش چهره اى  طول دوره نمايندگى مجل
ــيه از خود،  اخالق گرا، كمتر جناحى و بدون حاش
ــعى در اجراى مفاد اين بيانيه داشت و البته نمره  س
ــن زمينه، رأى دهندگان و موكالنش در  او را در اي
همدان مشخص خواهند كرد، اما به هر حال، نبايد 
ــد كه او از اوايل شروع به  از اين موضوع غافل ش
ــيدن حاجى  ــتم تا به وزارت رس ــس هش كار مجل
ــابقه همدان در مجالس  ــده اول و پرس بابايى(نماين
ــعاع وى  ــتم)، تحت ش ــم، هفتم و هش پنجم، شش
ــت و پس از وزير شدن حاجى بابايى، به  قرار داش
ــوان تنها نماينده همدان، عهده دار احقاق حقوق  عن
ــدگان همدانى در مجلس  ــن منافع رأى دهن و تأمي
ــد كه در هر دو مقطع، عملكردش مورد  ــتم ش هش
مقايسه با نماينده پيشين همدان در مجالس مختلف 

قرار گرفته و مى گيرد و همين، ممكن است چندان 
براى او خوشايند نباشد. به ويژه آنكه داراى تفاوت 
ــى با حاجى بابايى در زمينه هاى  ديدگاه هاى اساس
مختلف از جمله در مورد توسعه شهر همدان بوده 
ــه در حالى كه حاجى بابايى بر  ــت و براى نمون اس
ــدِن همدان،  ــهر» بودن و ش روى موضوع «كالن ش
ــهرى  ــد، حجازى به دنبال ايجاد «ش مانور مى ده

جديد» به نام «حورا» بود و هست.  
ــوابق  ــالف انتظارات از س ــال، بر خ ــا اين ح ب
حجازى كه بيشتر در زمينه هاى آموزشى و فرهنگى 
ــران مجلس  ــيون عم ــه عضويت كميس ــود، او ب ب
ــيله عالقه مندى خود به  ــتم درآمد تا بدين وس هش
ــان كند. حجازى  ــعه و آبادانى همدان را نماي توس
ــتم امضا  در اين مدت، 32 طرح را در مجلس هش
ــوان به موارد  ــه اين طرح ها، مى ت ــرد كه از جمل ك
ــاده(17) قانون  ــاره نمود: «طرح اصالح م ذيل اش
ــتخدامى معلمان حق التدريس و  تعيين تكليف اس
آموزشياران نهضت سوادآموزى، طرح اصالح بند 
«ب» ماده(44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه 
جمهورى اسالمى ايران، طرح تهيه شناسنامه رسمى 
ــياى عتيقه و ميراث فرهنگ، طرح اصالح  براى اش
ــر ارزش افزوده مصوب  ــاده(48) قانون ماليات ب م
ــواد(63) و  ــالح قانون اصالح م ــرح اص 1387، ط
ــور مصوب  ــبات عمومى كش ــون محاس (64) قان

ــال 1389 كل كشور،  25/12/1379 براى بودجه س
طرح اصالح قانون الحاق يك تبصره به ماده(106) 
ــورى و الحاق يك  ــت خدمات كش ــون مديري قان
ــون مذكور، طرح نظارت  تبصره به ماده(107) قان
ــه بيكارى  ــدگان، طرح بيم ــر امور نماين مجلس ب
ــى كار، طرح معتبر  ــكاران متقاض ــت از بي و حماي
ــوراى عالى انقالب فرهنگى در  بودن مصوبات ش
خصوص دانشگاه آزاد اسالمى، طرح اصالح تبصره 
ــازى و عمران شهرى مصوب  ماده(18) قانون نوس
ــرح اصالح ماده(8)  1347 و اصالحات بعدى، ط
اليحه قانونى نحوه خريد و تملك اراضى و امالك 
ــراى برنامه هاى عمومى، عمرانى و نظامى  براى اج
دولت مصوب 1358 و اصالحات بعدى آن، طرح 
متوازن سازى بهره بردارى از منابع گاز كشور، طرح 
ــوان اعتبارى بانك ها و حمايت از توليد،  افزايش ت
ــه عنوان روز غزه  ــرح اعالم روز (29) دى ماه ب ط
ــطين، طرح الحاق يك تبصره به  نماد مقاومت فلس
قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول 
ــهردارى ها- مصوب 1361، طرح اصالح قانون  ش
ــيمات كشورى، طرح الزام  تعاريف و ضوابط تقس
دولت به پيگيرى حقوق جانبازان و قربانيان جنگ 
شيميايى و ميكروبى عليه جمهورى اسالمى ايران، 
ــيس شوراى عالى  طرح اصالح ماده(5) قانون تأس

شهرسازى و معمارى و تبصره اصالحى»
ــان دهنده آن  كارنامه حجازى در اين بخش، نش
ــاى او در مجلس، صرفا به حوزه  بود كه فعاليت ه
ــر نبوده و در  ــيون عمران، منحص تخصصى كميس
ــاير ابعاد، نمود و ظهور بيشترى داشته است كه  س
البته عمدتا از ويژگى كالن نگرى برخوردار بوده اند. 
ــابقه اى قابل توجه در  حجازى و خانواده اش از س
ــتند كه همين، موقعيت او را  همدان برخوردار هس
خاص تر از برخى ديگر نمايندگان نموده است اما 
ــته با دورى از حواشى و پرداختن  او تاكنون توانس
ــى مورد نظر خود، مسير خود را طى  به امور اساس
ــد كه حوزه  ــم اينكه برخى معتقدن ــد و على رغ كن
ــتان، حتى كمتر  ــهر و اس نفوذ او در بين مديران ش
ــر فعلى آموزش و  ــابق همدان و وزي از نماينده س
پرورش است، اما او كوشيده تا نماينده اى باشد كه 
خود در بيانيه پايانى ستاد انتخاباتى اش در انتخابات 
گذشته مجلس، ويژگى هاى وى را برشمرده است.

ــه در انتخابات مجلس  ــه هر حال، حجازى ك ب
ــتم مورد حمايت دو جريان اصلى اصولگرايان  هش
ــر اصولگرايان  ــد و ائتالف فراگي يعنى جبهه متح
ــا رقبايى جدى  ــات مجلس نهم، ب ــود، در انتخاب ب
ــت اصلى مورد تأييد  در زمينه قرار گرفتن در ليس
جريان اصولگرايان مواجه است و ورود نامزدهاى 
ــوى و حتى حسنى  احتمالى نظير كارخانه اى، موس
حلم به عرصه رقابت ها، حفظ موقعيت او را در بين 
نامزدهاى مورد تأييد اصولگرايان را دشوار خواهد 
ــت هاى  ــم همراهى با برخى سياس كرد و على رغ
كلى دولت دهم، در صورت ارائه ليست انتخاباتى 
ــت، احتماال  ــان حامى دول ــط جري جداگانه توس
ــت  ــراى قرار گرفتن در اين ليس ــانس كمى ب از ش

برخوردار خواهد بود. 
ــت او از طرف نامزدهايى  عالوه بر اين، موقعي
ــانس بااليى دارد، در زمره  همچون خجسته كه ش
كانديداهاى اصلى مورد حمايت اصولگرايان قرار 

نمى گيرد نيز مورد تهديد مى باشد.
سيزدهم اسفندماه امسال، مشخص خواهد شد 
كه آيا حجازى، خواهد توانست مزد نگاه ويژه خود 
به كسوت نمايندگى و عملكردش در اين مقام را، 
ــوى رأى دهندگان همدانى بگيرد و مستقيما  از س
ــود يا نه؟ اما به  يا در مرحله دوم، راهى مجلس ش
ــت كه طيف هاى مختلف  هر حال، او گزينه اى اس
اصولگرايان حاضر در رقابت هاى انتخاباتى مجلس 

نهم، نمى توانند به راحتى او را كنار بگذارند. 

سوابق و فعاليت هاي سياسي حجازي از آغاز تاكنون 
ــوراي  ــه دو هفته مانده به ثبت نام كانديداها و داوطلبان نمايندگي مجلس ش ــام: در فاصل همدان پي
اسالمي در دوره نهم، مباحث و موضوعات مربوط به اين دوره از انتخابات به شكل پررنگ و قابل توجهي 
در جامعه پيگيري مي شود. در اين ميان كانديداهاي احتمالي مجلس كه از ماه ها پيش در تدارك حضور 
ــي و اجتماعي حوزه انتخابيه مورد نظر را رصد و ارزيابي  ــرايط سياس ــتر آنها ش در صحنه بودند و بيش
ــاس از تصميم گيري و برنامه ريزي جهت مشاركت در صحنه رقابت ها  مي كردند، اكنون وارد مرحله حس
و موفقيت در آن شده اند. اين شرايط در استان همدان نيز حكمفرماست و در محافل و مجالس مختلف 
صحبت از حضور چهره هاي مختلف در انتخابات آتي از حوزه هاي انتخابيه و شهرستان هاي استان است. 
ــده و بعضي ها نيز همچنان به عنوان داوطلبان  حضور برخي از اين كانديداها تا حدود زيادي قطعي ش
ــتان در مجلس از جمله كانديداهاي جدي  ــتند. در اين ميان نمايندگان فعلي اس احتمالي مطرح هس

انتخابات هستند كه در ذيل به معرفي كوتاه يكي از آنها مي پردازيم.
سيدمحمد كاظم حجازي نماينده فعلي همدان و فامنين كه پس از استعفاي حاجي بابايي از مجلس 
و حضور در كابينه دولت دهم به عنوان وزير آموزش و پرورش، تنها نماينده اين حوزه محسوب مى شود 

از جمله كانديداهاي انتخابات است كه براي دومين بار در اين رقابت ها حضور مي يابد.
حجازي كه متولد سال 1345 بوده و تحصيالتش تا مقطع ليسانس در رشته معارف اسالمي مي باشد 
ــد سوابق و  ــناخته مي ش ــتان ش ــي، به عنوان يك چهره فرهنگي در اس و پيش از ورود به عرصه سياس

تجربيات مهمي را در كارنامه خود دارد. 
وي عالوه بر دبيري آموزش و پرورش و سال ها تدريس در كالس هاي درس، مديريت در اين حوزه را 
نيز تجربه كرده است. در كنار خدمت در آموزش و پرورش مسئوليت هاي ديگري نيز بر عهده حجازي 
ــه دارااليتام و مديريت موسسه شهيد مدني از جمله  ــده است كه قائم مقام مدير عامل موسس نهاده ش
آنهاست. ورود جدي و فعاالنه حجازي به عرصه سياسي به نخستين دوره انتخابات شوراي اسالمي شهر 
ــوراي اسالمي شهر همدان كانديدا شده بود و به  ــتا برمي گردد. در آن زمان وي براي حضور در ش و روس

عنوان عضو علي البدل انتخاب و پس از مدتي با استعفاي يكي از اعضاي اصلي وارد شورا شد.
حجازي در دومين دوره انتخابات شوراها نيز كانديدا شد و اين بار با آراي بااليي وارد شوراي اسالمي 
شهر همدان شد و رياست آن نيز را بر عهده گرفت. بدين ترتيب اين چهره فرهنگي كه به يكي از فعاالن 
ــت زمينه هاي الزم براي حضور پررنگ تر در عرصه سياسي فراهم شد؛  ــتان تبديل شده اس ــي اس سياس

از اين رو، در انتخابات شوراهاي سوم شركت نكرد و خود را مهياى حضور در انتخابات مجلس نمود.
در سال 1386 كه انتخابات مجلس هشتم برگزار شد، شاهد حضور حجازي در عرصه رقابت ها بوديم 
كه پس از تالش ها و فعاليت فراوان موفق شد به دور دوم انتخابات راه يابد و باالخره در ارديبهشت 1387 
پس از رقابتي فشرده با حسني حلم ديگر كانديداي راه يافته به دور دوم، پيروز انتخابات معرفي و با كسب 

41978 رأي (48/83 درصد آرا) وارد مجلس شوراي اسالمي شد.
ــو و ائتالف بزرگ اصولگرايان از  حجازي در آن مقطع مورد حمايت جبهه متحد اصولگرايان از يكس
سوي ديگر بود و در ليست هر دو گروه قرار داشت. وي اكنون عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس است 
و پيش بيني مي شود با حمايت جبهه متحد اصولگرايان وارد عرصه رقابت هاي انتخابات مجلس نهم شود 

كه در اين صورت رقابتي جدي و سرسخت براي ديگر كانديداها خواهد بود.

ــام: نماينده مردم همدان و فامنين در  همدان پي
ــايد آنچنان كه  ــالمي گفت: ش ــوراي اس مجلس ش
شايسته و بايسته باشد، نتوانستيم مجلس و جايگاه 
ــد تعريف دقيقي از  ــانيم، باي آن را به مردم بشناس

مجلس ارائه دهيم.
ــان اينكه اگر  ــازي با بي ــيد محمدكاظم حج س
ــانده شود كانديداها به همان  جايگاه مجلس شناس
ــه خواهند  ــي ك ــبت در ورود به مجلس و نقش نس
داشت دقت نظر مي نمايند، افزود: وقتي در مجلس 
ــه آن طرح با  ــوع مي دهيم، مي بينيم ك طرح موض
ــادي دارد. الزم  ــاط دارد تفاوت زي ــه با آن ارتب آنچ
است علم نماينده چنان باشد كه طرح هاي خود را 

اصولي، منسجم و كارآمد ارائه دهد.
ــن جايگاه  ــانه ها را در تبيي ــازي، نقش رس حج
ــت و اظهار داشت: بنده به دليل  مجلس مهم دانس
ــئوليت هايي كه دارم ارتباط نزديكي با رسانه ها  مس
برقرار كرده ام؛ كار در رسانه ها، كار در سرزنده ترين 

عرصه اجتماعي است.
ــخن شهروند  ــريه «س ــت با نش وي كه قرار اس
ــدان» به عرصه مطبوعات ورود پيدا كند، اظهار  هم
ــتند،  ــت: روزنامه ها و خبرگزاري ها حزب نيس داش
ــان كار  ــتند، آن ــج يك تفكر هم نيس ــي تروي متول

اطالع رساني را عهده دار شده اند.
ــر و تحليل  ــي روزنامه را خب ــاي عموم وي فض

ــت و گفت: تحليل هايي كه ناشي از يك نگاه  دانس
ــده و  ــت موجب بى اعتمادى مردم ش ــي اس سياس

حزبي نگري را به وجود مي آورد.
وي كار مديران و شخصيت  آنان را جداي از هم 
دانست و گفت: رسانه ها موظفند بُعد كاري مديران 

را تقويت كنند تا جامعه تقويت شود.
ــر روزنامه ها  ــاره به اينكه در اكث ــازي با اش حج

برخي دستگاه ها و مديران زير ذره بين بوده و برخي 
ــه بيمه شده اند،  ديگر گويا در روزنامه براي هميش
بيان داشت: برخي عملكردها در دوره زماني كوتاه، 
ــر آينده كار  ــدا نمي كند بايد منتظ ــت پي موضوعي
ــش از موعد براي آن قضاوت كرد.  بود، نه اينكه پي
ــاره به مطلب  ــن گفته حجازي گويا در اش البته اي
ــهر «حورا» مطرح شد؛  همدان پيام در خصوص ش

ــال بعد را  ــهر «حورا» 20 س ــرا كه وي گفت: ش چ
نگاه مي كند. نگاه ما به آينده همدان است، آزاد راه 
ــاوه- همدان هم با اين نگاه شروع شد. پيشرفت  س
ــروژه به نتيجه  ــت كه با يك پ يك منطقه آن نيس
ــما هم اگر مي خواهيد پيام رسان خوبي  ــيم ش برس
براي مردم همدان باشيد، مردم را به آينده اميدوار 

كنيد و نشاط بيافرينيد.

محمدكاظم حجازي:

جايگاه مجلس را به مردم نشناسانده ايم

حجازي 
و رقبايش در انتخابات نهم

ايران زمين؛ بيكاري در استان كاهش يافت
ــت كه به  ــد.» اين تيتري اس ــام: «نرخ بيكاري در همدان تك رقمي ش همدان پي
ــتان همدان دارد انتخاب  عنوان خبر يك ويژه نامه روزنامه ايران كه اختصاص به اس
ــده است. پيريايي، استاندار همدان با اعالم اين خبر مي افزايد: نرخ بيكاري استان  ش
ــال جاري به 9/4 رسيده است. اين يعني رقمي، حتي  ــش ماهه اول س همدان در ش

كمتر از آمار بيكاري كشوري كه 11/1 اعالم شده است.
ــانه هاي استان انعكاس يافت و روي آن تحليل شد؛ البته  خبري كه در غالب رس
ــاغل هنوز ابهام و ايراد  ــتان و افراد ش اينكه در چگونگي آمارگيري تعداد بيكاران اس
ــتان   ــاله خيل عظيمي از نيروهاي كار اس وجود دارد، بماند! حتماً مي دانيم كه هر س
براي يافتن كار و درآمد به پايتخت و ديگر كالن شهرها مهاجرت مي كنند، حال اگر 
ــت نيست به مجموعه  ــفانه آماري از تعداد آن ها در دس اين خيل عظيم را كه متأس
ــتان بيفزاييم، قطعاً با آمار كنوني ميزان بيكاري استان همخواني نخواهد  بيكاران اس

داشت.
ــاخصه هاي اداره آمار در بيكار بودن يا شاغل  ــده با احتساب ش  اين آمار ارائه ش
بودن افراد است. شاخصه هايي كه طبق آن هر كس در هفته اگر فقط 4 ساعت كار 

كند شاغل محسوب شده و ديگر بيكار محسوب نمي شود.
ــي در همدان  ــف 69 گواهينامه رانندگ ــه به خبر توقي ــس يك اين ويژه نام عك

اختصاص يافته است كه نمره منفي آن ها به 30 رسيده است.
 طنين غرب؛ حركت احساسي دانشجويان 

ــتان هاي غرب و جنوب غرب  ــتره توزيع آن در اس هفته نامه طنين غرب كه گس
ــرمقاله اي كه در صفحه اول خود آورده است،  ــور از جمله مادستان است در س كش
ــبتاً متفاوت از حركت دانشجويان در تسخير سفارت انگلستان در تهران  تحليلي نس

را ارائه كرده است. 
در اين مقاله كه به قلم مديرمسئول هفته نامه نوشته شده، آمده است:

ــجويان قابل احترام و درك با توجه به سياست  ــات اين دانش «... هرچند احساس
استعماري انگليس در طول تاريخ نسبت به مملكت ما مي باشد اما در چنين شرايطي 
افكار عمومي دنيا با توجه به بنگاه هاي تبليغاتي استعماري و قوانين حاكم بر روابط 
ديپلماسي از درك احساسات آن ها ناتوان است و آن را نقض قوانين بين المللي تلقي 
ــتفاده از اين حركت براي بدنام كردن ايران به  ــكي براي سوءاس مي كند و مستمس
ــت عوامل استعمار داده مي شود كه نمونه آن واكنش احساسي و سريع و بدون  دس
ــانه ها به اين موضوع بود و  ــورها، شخصيت هاي بين المللي و رس ــي برخي كش بررس

سياست كشور را در برابر حمالت تبليغاتي دنيا قرار داد...»
ــي  ــود كه تحت عنوان «حركت احساس ــه در پايان اين مقاله خ ــنده مقال نويس
دانشجويان با پيامد ناخوش آيند براي يك ملت» است، آورده است: «... اميد مي رود 
دانشجويان كه دلسوزان ايران اسالمي هستند چنين اقداماتي را از برنامه كاري خود 
ــتعماري ندهند كه در مقابل افكار  ــك به دست هيچ كشور اس حذف كرده مستمس
عمومي مظلوم نمايي كرده و فيلمي از خشونت و بي قانوني از مردم قانون مدار، متمدن 
ــالمي در طول  ــوم ايران را به نمايش بگذارند. آيا تمدن لطيف و نرم ايران اس و مظل
ــه با چپاولگري، بي قانوني و جهان خواري استعمار انگليس هست؟  تاريخ قابل مقايس
ــت، پيروز سياستمداري است كه همراهي  ــلطه رسانه اي حاكم اس در دنيايي كه س
افكار عمومي را با خود داشته و بايد دانست هر عمل احساسي بدون پشتوانه علمي 

و قانوني همچون زهر براي سياست يك كشور است.»
 هگمتانه؛ سقوط سبزپوشان از زاگرس 

روزنامه هگمتانه در شماره شنبه اين هفته خود يكي از تيترهاي خود را به باخت 
روز جمعه پاسي ها به حريف لرستاني خود يعني گهر زاگرس اختصاص داده و عنوان 
آن را در سقوط سبزپوشان از زاگرس، قرار داده است و از هشدار كمالوند مربي پاس 
به مديران باشگاه خبر داده كه از وجود مشكالت مالي باشگاه ابراز نگراني كرده است. 
گفتني است تيم پاس روز جمعه در ديدار با گهر زاگرس با واگذار كردن نتيجه اين 
بازي آن هم در مقابل چشمان هوادارانش در همدان دومين شكست خانگي خود را 
در اين فصل از رقابت هاي دسته اول باشگاه هاي كشور رقم زد. به نظر مي رسد رفته 
رفته با حساس شدن اين مسابقات و با توجه به هشدار مربي تيم پاس، اين تيم در 

ادامه راه سختي را براي صعود به ليگ برتر پيش رو داشته باشد.

ساخت 920 سالن ورزشي در مدارس 
ــازي، توسعه و تجهيز مدارس گفت:  ــازمان نوس همدان پيام: رئيس س
ــي در نقاط مختلف كشور  ــته 333 سالن ورزش ــال ونيم گذش در يك س
ــالن ورزشي در دست  ــي  از 920 س ــت.  مرتضي رئيس ــده اس تحويل ش
ــاخت خبرداد و گفت: ميزان قابل توجهي از اين سالن هاي ورزشي در  س
داخل يا جوار مدارس دخترانه ساخته مي شود.  وي در ادامه با بيان اينكه 
ــران درمناطقي كه از زمين  ــاخت مدارس با حياط مركزي ويژه دخت س
كافي برخوردار باشد در دستوركار قرارگرفته است، افزود: مدارس دخترانه 
ــازى مى شود تا دانش آموزان  ــيوه معمارى اسالمى ايرانى محرم س به ش

ــتفاده كنند.  به گزارش ايلنا، رئيس  ــه اس دختر به راحتى از حياط مدرس
ــازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس خاطرنشان كرد:  با ساخت و ساز  س
چنين مدارسي موضوع محرم سازي و اشراف نداشتن ساختمان هاي مجاور، 
به شكل كامل اجرا خواهد شد.  وي ساخت مدارس با حياط مركزي براساس 
اصول فني و مهندسي را جزو سياست هاي كلي ساخت و ساز وزارت آموزش 
وپرورش دانست كه به استان ها نيز ابالغ شده است.  رئيس سازمان نوسازي، 
ــان داده است كه دانش آموزان  توسعه و تجهيز مدارس افزود: بررسي ها نش
12/1 از وقت خود را درحياط مدرسه مي گذرانند، ازهمين رو با ساخت اين 
مدارس مي توان فضايي را فراهم كرد كه نيازهاي جسمي وپرورشي دانش 

آموزان دختر تامين شود. 



C M

77 دو شنبه
21 آذر ماه1390
شماره 1389

پيام 
 The Message Of                 مادستان    تاريخ ،  تمدن و فرهنگ 

 Madestan's 
                   History & Civilization & Culture

مريم مقدم
بيش از يك قرن پيش خانواده اي به نام ضرابيان 
ــبك كاربردي را به عنوان شغل  ــازي به س حلبي س
ــل به  ــل به نس اصلي خود انتخاب كردند و آن را نس
فرزندان و نوادگان خود آموزش دادند. اين روند بيش 

ــه يافت اما با  ــال ادام از 100 س
ــل هاي بعد به  ورود فرزندان نس
ــش و تغيير  ــم و دان ــه عل عرص
سليقه و نياز بازار به تدريج هنر 
از  ضرابيان  خانواده  حلبي سازي 
ــت و در اين ميان تنها  يادها رف
يك نفر از اين خانواده ميراث بان 

اين هنر اصيل شد.
ــدر  ــر آنق ــن هن روزگاري اي
ــورد توجه و حلبي آنقدر مورد  م
استفاده بود كه راسته اي در بازار 
همدان به نام راسته حلبي سازان 
نام گرفت؛ البته هنوز هم تعدادي 
ــازان قديمي دست از  از حلبي س
چكش نكشيده اند و در اين رشته 

هنري فعاليت مي كنند.
ــن صنعتگران  ــر اي ــا ديگ ام
ــد قابلمه و ليوان و پارچه  هنرمن
و ظرف و ظروف نمي سازند بلكه 
ــتان آنان بر دسته ابزار  امروز دس
قرار مي گيرد تا اين روزها، لوله ها، 
دودكش ها و شايد شيرواني هاي 
ــته بسازند  حلبي را در اين راس
ــه  ــغ ك ــد. و دري ــد كنن و تولي
ــوالت مصرفي ديگر  ــن محص اي
ــراي نقش هاي هنري بر  جايي ب
ظرف هاي مصرفي نگذاشته است 
ــتر كاربرد  و حلبي ها امروز بيش

صنعتي دارند تا مصرفي. 
ــايد امروز از تنها  ــاز همداني ش هنرمند حلبي س
بازماندگان هنرمند اين حرفه قديمي باشد كه در قيد 
ــت  ــت. او از روزهاي جواني با اين هنر دس حيات اس
ــد تا آخرين  ــت و امروز هم مي خواه ــنا بوده اس آش
ــال بعد  ــش كه اميدواريم به صدها س روزهاي بودن
ــد دست از احياي اين هنر برندارد. او تنها استاد  برس
ــت كه از دوران جواني  آموزش دهنده اين رشته اس
ــازى آشناست  با همه فنون و راز و رمزهاي حلبي س
ــايد با دست گرفتن تكه اى از ورق آهنى در دست  ش
ــن  ــود و اين ُحس كهولت و پيري او دوباره جوان ش
ــرزندگي در او موجب مي شود تا هنر آفريني وي  س

براي هميشه زنده بماند.
ــگاه صنايع دستي در  يك ماه پيش كه در نمايش
ــود آمده بود  ــاغ نظري با ظروف حلبي خ محوطه ب

ــاد كرد تا به  فرصتي را ايج
ــينم و اين  او به گفتگو بنش
هنرمند با تجربه همه آنچه 
ــال ها از سرگذارنده  را كه س
بود در لحظاتي كوتاه بازگو 
ــال 90 از ديد  كرد. آغاز س
ــراي  ــي ب ــه عطف وي نقط
ــازي  ــاي هنر حلبي س احي
ــت؛ چرا كه  ــدان اس در هم
ــود را جزم كرده  ــزم خ او ع
ــه در ذهنش از  تا همه آنچ

حلبي سازي باقي مانده است در قالب آثار هنري فاخر 
به نمايش بگذارد.

وي معتقد است دستان تواناي او مي توانند آثاري 
ــر ايرانيان به  ــدگان نيز بدانند هن بيافرينند كه آين

ــت كه از تكه اي  گونه اي بوده اس
ــده اى از نيازهاي  آهن بخش عم

مردم را پاسخ مي گفتند.
حاج محمدباقر ضرابيان 100 
ــتان اهدا  ــود را به ميراث فرهنگي اس ــم از آثار خ قل
ــل روي آوردن  ــت و مي گويد: يكي از دالي كرده اس
ــته مقاوم بودن آنها در  مردم به اين اجناس در گذش
ــت و اين محصوالت  ــل تغييرات جوي بوده اس مقاب
حلبي هرگز به رنگ كردن نيازي ندارد و با اكسيژن 
موجود در هوا نيز تركيب نمي شوند. به همين دليل 
ــن نخواهند رفت. اين  ــت كه به مرور زمان از بي اس
ــي حلبي را  ــوت، ظرف هاي مصرف هنرمند پيشكس
داراي بيشترين تنوع عنوان كرد و گفت: در روزگاران 
ــته انواع پارچ، آفتابه، اسپندان، گهواره، قابلمه،  گذش
ــت، بوق حمام، درهاي چاه، چراغ هاي پيه سوز و  تش
حتي چراغ هاي تزييني همه از  حلبي ساخته و مورد 

استفاده قرار مي گرفتند.
او معتقد است اگر امروز از خانه هاي قديمي مردم 
همداني سراغ ظرف هاي حلبي را بگيريد دست خالي 
ــد آمد و اين  بيرون نخواهي
ماندگاري ظروف از برترين 
حلبي  ــروف  ظ ويژگي هاي 

است.
يكي ديگر از ويژگي هاي 
ــي قابل مرمت  ظروف حلب
ــت؛ به طوري  بودن آن اس
كه صاحبان اين محصوالت 
ــازي با هزينه  ــس از بازس پ
ــا و بارها ظرف  اندك، باره
حلبي خود را مورد استفاده 
ــيبي وارد  ــرار مي داده اند بدون آنكه به طبيعت آس ق
شود. ضرابيان پالستيك را تنها رقيب حلبي مي داند 
ــيب هاي جدي به بازار  ــت نخستين آس و معتقد اس
حلبي سازخانه همزمان با رواج استفاده از پالستيك 

آغاز شد. رفته رفته اجناس پالستيكي جايگزين حلبي 
شدند و كارگاه هاي راسته تاريخي حلبي سازخانه رو 

به تعطيلي و تغيير كاربري رفت.
ــال  ــت: بعد از 56 س ــد قديمي گف ــن هنرمن اي
كناره گيري از حلبي سازي كه شغل پدر و پدربزرگم 
بود حاال آمده ام تا اين حرفه را احيا كنم و از هر نمونه 

وسيله مورد استفاده مردم يك نمونه بسازم.

ــال 1320 با وقوع جنگ جهاني دوم پدر اين  س
ــب خود را تعطيل كرد و  صنعتگر به اجبار محل كس
ــغول به ساخت ظروف حلبي در منزل شد. گويا  مش
آن روزها محمدباقر حدود 7 سال سن داشته است و 
بعد از فوت پدرش در سال 1334 او همين حرفه را 
ــغل ديگري روي آورده است و آغاز  رها كرده و به ش
سال 1390 آغاز زندگي حلبي هايى است كه محتاج 

هنر و هنرورزي اين هنرمند پيشكسوت هستند.
سرپرست معاونت صنايع دستى استان در پاسخ 
ــن هنرمند به همدان پيام  ــه چگونگي حمايت از اي ب

ــس از دريافت آثار  ــتان پ گفت: ميراث فرهنگي اس
ــرد در اولين فرصت  ــن هنرمند تالش ك توليدي اي
ــه كمك تنها  ــازي را ب ــاي آموزش حلبي س دوره ه
ــده اين هنر برگزار كند تا دوباره صداي چكش  بازمان

حلبي سازان در همدان بپيچد.
اين رشته نه تنها از سوي ميراث فرهنگي استان 
مورد حمايت آموزشي قرار گرفته است بلكه از سوي 
ــته هاي  ــوزش فني و حرفه اي نيز به رش اداره كل آم

آموزشي افزوده شده است. 
بهجت عباسي همچنين از ثبت تصاوير آثار توليد 
شده ضرابيان در يك كتاب گفت: بيشتر آثار توليدي 
ضرابيان به عنوان هنر ماندگار در كتابي ويژه از چهره 

ماندگار به چاپ خواهد رسيد.
ــت، احياي اين هنر به اين ديار ختم  گفتني اس
ــود گويا از سوي عالقه مندان در كشور تركيه  نمي ش
ــا آموزش  ــت كرده اند تا ب ــز از ضرابيان درخواس ني
ــاخت  ــه، هنرجويان را براي يادگيري و س اين حرف
ــماورهاي زغالي  ــي و حتي بخاري و س ظروف حلب
ــوان به اين  ــايد اگر زمان و ت ــازد، ش حلبي آماده س
پيشكسوت همداني اجازه دهد ساخت ظروف حلبي 

در كشورهاي ديگر نيز مرسوم و نهادينه شود.
ــتيم كه مي توانيم  ــما هس و حال امروز من و ش
ــتفاده از ظروف حلبي و حتي استفاده تزييني  با اس
ــد در خانه هاي خود هنر  ــار ماندگار اين هنرمن از آث
ديرينه مردم ايران زمين را همواره مورد حمايت خود 

قرار دهيم.
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يز نكته نظرات، مشكالت، انتقادها و پيشنهادهاي خود 
نه اي كه وجود دارد مي توانند از طريق شيوه هاي زير با 
مه در ميان گذاشته و خواستار پيگيري موضوع باشند
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ضرابيان هنر حلبى سازى خانواده را احيا كرد

چكش چلنگر در همدان به كار افتاد
همدان پيام: شايد شنيدن اين 
موضوع كه در زندگي پرزرق و 
برق كنوني پيرمردي 72 ساله 
براي درمان بيماري فراموشي 
خود بعد از گذشت 58 سال 

به هنر حلبي سازي روي آورده 
است در نگاه نخست بسيار 

غيرعادي به نظر برسد اما هنر 
درماني يكي از موضوعاتي 

است كه امروزه بسياري 
از روانپزشكان آن را براي 

بيماران خود در همه سنين 
از كودكي تا سالخوردگي 
پيشنهاد مي كنند. در اين 

شيوه شخص با خلق يك اثر 
هنري از طريق دريافت و بيان 

احساسات به درمان بيماري هاي 
روحي و رواني اش مي پردازد. 

حال يك هنرمند همداني پس 
از بازنشستگي احساس مي كند 
كه فراموشي به او نزديك شده 
است به همين دليل سعي دارد 

با فعاليت در يك رشته از صنايع 
دستي بر اين بيماري غلبه كند و 
حاال بار ديگر صداي چكش يك 

هنرمند حلبي ساز در همدان 
به گوش مي رسد صدايي كه 
شايد روزگاري آن قدر مورد 

توجه بوده كه حتي براي 
آن حكايت هايي نيز گفته و 

ماندگار شده است.

  آغاز سال 90 از ديد هنرمند 
همدانى نقطه عطفي براي احياي هنر 
حلبي سازي در همدان است؛ چرا كه 

او عزم خود را جزم كرده تا همه آنچه 
در ذهنش از حلبي سازي باقي مانده 
است در قالب آثار هنري پس از 58 

سال به نمايش بگذارد
  دستان تواناي او مي توانند آثاري 

بيافرينند كه آيندگان نيز بدانند هنر 
ايرانيان به گونه اي بوده است كه 
از تكه اي آهن بخش عمده اى از 
نيازهاي مردم را پاسخ مي گفتند.

چشم انداز

نگاه
تغيير نگاه مديران مانع نابودى نقالى است؛ 

نه ثبت جهانى
ــاالن و پرده خوانان ايران را  ــد "ميرزاعلى" كه مدير خانه نق همدان پيام: مرش
ــت؛ معتقد است زمانى ثبت جهانى نقالى در يونسكو مى تواند مفيد  عهده دار اس
باشد كه مديران بخواهند در زمينه نقالى و پرده خوانى فعاليت كنند و اين هنر 

را كه در آستانه نابودي است؛ بار ديگر در كشور زنده كنند.
ــوز مى تواند از نابودى هنر  ــال و پرده خوان گفت: تنها مديريت دلس  يك نق

نقالى جلوگيرى كند.
مرشد "محسن ميرزا على"(نقال، پژوهشگر و پرده خوان) بيان كرد: هنر نقالى 
رو به نابودى است و ثبت آن در يونسكو تنها با مديريتى دلسوز مفيد خواهد بود؛ 

در غير اين صورت ثبت آن هيچ تاثيرى نخواهد داشت.
ــور امروزه به اندازه انگشتان دست نيست.  ــدان كش وى ادامه داد: تعداد مرش

هنر نقالى نياز به حمايت دارد تا تاثيرش را به همه جهانيان نشان دهد.
ــئوالن بايد مركزى در  ــه نقاالن و پرده خوانان ايران بيان كرد: مس مدير خان
ــهر يا هر مكان ديگرى كه براى عموم دسترسى سهلى داشته  ــگاه، تئاترش دانش

باشد را براى آموزش برگزينند تا مانع از بين رفتن هنر نقالى شوند.
وى افزود: اگر قرار است با ثبت جهانى نقالى بودجه اى به آن تعلق بگيرد؛ بايد 
ــود. نه؛ مانند هنرهاى ديگر كه بودجه براى آن در  اين بودجه صرف آموزش ش

نظر گرفته مى شود ولى صرف موارد و موضوعات ديگر مى شود.
ميرزاعلى گفت: بايد آموزش نقالى با مديريت مديران و تحت نظارت مرشدان 

فعلى انجام پذيرد و اين از جمله ضرورت هاى اين هنر است.
ــتقبال از هنر نقالى در كشورهايى چون انگليس، فرانسه  ــاره به اس وى با اش
ــتقبالى از  ــورى كه اين هنر درآن پرورش يافته؛ هيچ اس و آلمان گفت: در كش
ــود و اين موضوع جاى بسيار تاسف دارد حال آنكه كشورهايي مانند  آن نمى ش

انگلستان، آلمان و فرانسه به اين هنر بسيار عالقه مند هستند.
ــت جهان اين هنر را مى شناسد و ثبت جهانى آن در كشور ما  وى معتقد اس
هيچ تاثيرى نخواهد داشت مگر وقتي كه نگاه مديران كالن نسبت به آن تغيير 
كند. به گفته اين مرشد، 365 داستان در شاهنامه براى هر روز با ابيات و اشعار 
فردوسي كه مناسب پرده خوانى و نقالى باشد، وجود دارد و از اين گذشته ديگر 
آثار كهن ايرانى همچون منطق الطير هم قابيلت پرده خوانى دارند. مديران كشور 
ــتفاده كنند تا نقالى  ــترش نقالى و پرده خوانى اس ــن فرصت بايد براى گس از اي
ــازمان  ــور را س ــال فعال نگه دارند. وى بانيان فعلى نقالى در كش را در تمام س
ميراث فرهنگى و وزارت ارشاد عنوان كرد و گفت: اين دو سازمان براى نگهدارى 

و حركت رو به رشد اين هنر فعاليتى انجام نمى دهند.

نگاه اقتصادي را از صنايع دستي برنداريم

ــنتي و  ــري را متوجه هنرهاي س ــگاه صرف هن ــي كه ن ــام: از روزهاي همدان پي
ــتي اين مرز و بوم مي كرديم، چندان فاصله نگرفته ايم. روزهايي كه همه  صنايع دس
جاي صنايع  دستي و هنرهاي سنتي را به عنوان بخشي از هنر كهن اين كشور تنها 

كز كرده در گوشه طاقچه ها يا كنج ديوار اتاق ها مي ديدند.
ــاي كوچك و بزرگ  ــه اي از اتاق ه ــه زدن دار قالي در گوش ــي كه تنها ب روزهاي
ــيديم كه روزي زيراندازي براي آرام  خانه ها يمان اكتفا مي كرديم و به اين مي انديش

گرفتن و آرامش يافتن مي شود.
و روزهايي كه مادرانمان سينه به سينه اندوخته هاي هنري خود را تنها و تنها به 
ــان مي  آموختند تا آن ها نيز روزگاري به همان شيوه براي نسل بعدي خود  دخترانش

به يادگار بگذارند.
بسياري امروز معتقدند يكي از داليل مظلوميت و انزواي صنايع دستي و هنرهاي 
ــتن همين نگاه صرف هنري در طول دوره هاي مختلف تاريخي است و  ــنتي داش س
بسياري نيز فكر مي كنند صنايع دستي، هنر- صنعتي روستايي زاده است كه جايگاه 

اصلي آن ها در محيط هايي فارغ از زندگي امروزي و شهري است.
شايد اكتفاي ديرينه همه ما به صنعت نفت و ظرفيت هاي تمام شدني آن انديشه 
ــادي و درآمدزايي غير عملياتي و  ــع را به چرخه اقتص ــياري از هنر- صناي ورود بس

نشدني ساخته است.
ــت كه هنر- صنعتي چون صنايع دستي امروز ثابت كرده  ــرايطي اس و اين در ش
ــرمايه گذاري اندك و حمايتي هر چند كمرنگ مي توان ارزش افزوده  است كه با س

باال را براي كشور در عرصه اقتصادي رقم زد.
ــته  ــال اخير داش ــتي در توليد ناخالص ملي طي چند س جايگاهي كه صنايع دس
ــي هاي  ــي را در اين حوزه دو چندان مي كند. بررس ــت مباحث بازرگان ــت، اهمي اس
ــتي را در توليد ناخالص ملي 3/4 نشان مي دهد كه  ــال هاي اخير سهم صنايع دس س

بي شك بسياري از صنايع قابليت رقابت با اين توليدات را ندارند.
منبع : ميراث آريا

  خوشامدگويى ناهنجار به 
دبيرستانى هاى تازه وارد، آمريكا  

ــالح  ــه در اصط ــاك ك ــم خطرن ــن رس در اي
ــانى كه تازه  وارد  ــود، كس Hazing  گفته مى ش
كالج شده اند، با صحنه هاى نه چندان خوشايندى 
ــوند. در اين خوشامدگويى نامتعارف  مواجه مى ش
ــا  ــوند و ب ــته مى ش ــزى بس ــه چي ــا ب تازه وارده
ــت و حتى آب  ــوخى هاى خطرناك، آزار و اذي ش
پاشى مورد استقبال با سابقه ترها قرار مى گيرند. 

  گاو بازى، پامپلونا، اسپانيا  
ــى از آن  ــت كم ــچ دس ــنت نيز هي ــن س اي
ــقان  ــب و غريب ندارد. عاش ــامدگويى عجي خوش
ــال 1910  ــپانيا از س و دلباختگان گاوبازى در اس

ــك روزه به  ــنواره ي ــال در يك جش تا همين امس
ــه جنگ گاوها  ــت بگوييم ب ــتقبال يا بهتر اس اس
ــمت  مى رفتند و با تحريك و تهديد، آنها را به س
ــان فرار  ــد بايد از دستش ــاندند و بع خود مى كش
ــابقه گاوبازى همين امسال  مي كردند! آخرين مس
ــد و در طول يك قرن  در ايالت پامپلونا برگزار ش
ــته و  ــزارى اين رقابت خطرناك، 15 نفر كش برگ

البته بسيارى هم زخمى شده اند.
 شيرجه آغاز سال نو، سيبرى، روسيه  

در روسيه، شيرجه رو هاى حرفه اى، آغاز سال نو 
ــيرجه زدن در عميق ترين درياچه  ميالدى را با ش
آب شيرين دنيا جشن مى گيرند. آنها پس از اينكه 
ــى از يخ هاى سطح درياچه را شكستند و به  بخش

ــيدند بايد به درون اين درياچه 40 مترى  آب رس
بپرند و يك درخت را در كف درياچه قرار دهند و 
بعد هم دور آن پايكوبى  كنند. ظاهراً شيرجه زدن 
ــيرجه روهاى حرفه اى  در درياچه آن هم براى ش

كار چندان سختى نيست.
 درخت هاى كريسمس  

بسيارى از ما با درخت كريسمس آشنا هستيم؛ 
درختى زنده يا مصنوعى كه با آغاز سال نو ميالدى 
زينت بخش بسيارى از خانه هاى مسيحيان مى شود. 
ــكل از  ــكلى وجود ندارد، اما مش ــا اينجا هيچ مش ت
ــود كه اين درختان بعضاً باعث  ــروع مى ش جايى ش
ــوند و طبق آمار از سال 2003 تا  آتش سوزى مى ش
2006 ميالدى، 240 نفر قربانى اين آتش سوزى ها 

شده اند. درست است كه آمار اين آتش سوزى ها نسبتاً 
كم است، اما به هرحال از بين رفتن انسان ها، آن هم 

در روزهاى آغاز سال نو، امرى دردناك است.
 اونباشيرا، توكيو، ژاپن  

ــم كه معناى آن ستون هاى غرورانگيز  اين رس
ــال يكبار در پايتخت ژاپن  ــش س ــت و هر ش اس
ــود، دو بخش به نام هاى ياماداشى و  برگزار مى ش
ساتوبيكى دارد كه اولى در ماه مى و دومى در ماه 
آوريل انجام مى گيرد. در مراسم ماه مى كه بخش 
ــنت محسوب مى شود، مردان به  خطرناك اين س
جنگل مى روند، درختان را قطع مى كنند، به تنه 
ــوار آن مى شوند و  درخت ريسمانى مى بندند، س

بعد از باالى كوه به سمت پايين مى آيند.

خطرناك ترين رسم و رسوم جهان
خیلی دور خیلی نزدیک

ــت كه در هر گوشه از اين كره خاكى  ــنت ها از آن دسته پديده هايى  اس ــوم و س همدان پيام: رس
ــت سنت هاى خود به نوعى  ــه از زمين پهناور با گراميداش حكايت خاص خود را دارد.  مردم هر گوش
ــوم در سراسر دنيا، كارى  ــنت ها و آداب و رس ــان احترام مى گذارند. معموالً اجراى س به گذشتگانش
پسنديده است و مردم نسل به نسل و سينه به سينه آن را به نسل هاى بعدى خود انتقال مى دهند كه 
سنت شان از بين نرود. اما حكايت خطرناك ترين سنت هاى دنيا كه حتى بعضاً تلفات و خسارت هاى 

فراوان به جاى گذاشته، داستانى خواندنى است كه در اين گزارش آن را مى خوانيد.

چشم اندازى بر رنگ رزى سنتى
ــي آگاه بودند هرگز  ــردم از مزاياي رنگ هاي طبيعي و گياه ــام: اگر م همدان پي

محصوالتي كه به صورت شيميايي رنگ شده اند را خريداري نمي كردند.
ــق مختلف وجود دارد، داراي  ــنتي با وجود تفاوت هايي كه در مناط رنگ رزي س
ــخصي است. رنگ هاي طبيعي از روناس، گل بابونه، چغندر، پوست پياز،  فرمول مش
ــوند.  ــت گردو تهيه مي ش ــت انار، بلوط و پوس ــرگ درخت توت، برگ انجير، پوس ب
رنگ رزي سنتي در نتيجه آزمون و خطاي مستمر زنان و مردان سخت كوش كشور 
به دست آمده است. امروزه رنگ رزي سنتي دست بافته هاي داري بر اساس سفارش 
ــت بافته هايي كه به شيوه سنتي رنگ رزي مي شوند از  ــود. دس خريداران انجام مي  ش
ــتند. آثاري كه با رنگ هاي شيميايي  ــفافيت بيشتري برخوردار هس ثبات رنگ و ش
ــي همواره ثابت  ــوند، ولي رنگ هاي گياه ــرور زمان كدر مي ش ــوند به م رنگرزي ش
ــنتي رنگرزي شده اند،  ــيوه س مي مانند. به دليل باال بودن قيمت  بافته هايي كه به ش

امروزه اغلب بافندگان به رنگ رزي شيميايي روي آورده اند.

تشديد نظارت بر 
دفاتر خدمات مسافرتي همدان

ــتان همدان از تشديد  ــت معاونت گردشگري اس همدان پيام: سرپرس
ــگري اين استان  ــافرتي و گردش نظارت بر فعاليت هاي دفاتر خدمات مس

خبر داد.
عليرضا قاسمي با اعالم اين خبر دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري 
را كليد ورود گردشگر داخلي و خارجي به استان دانست و افزود: اين اقدام 
همزمان با آغاز فعاليت هاي ستاد تسهيالت سفر استان ويژه نوروز 90 در 
دستور كار قرار گرفته است. وي هدف از اين اقدام را ترغيب دفاتر خدمات 

مسافرتي براي تعريف بسته هاي تورهاي ورودي و جذب گردشگران اعالم 
كرد و گفت: اين بازديدهاي نظارتي از اواخر آذرماه آغاز مي شود.

ــوروز عملكرد دفاتر  ــمي با بيان اين كه پس از پايان تعطيالت ن قاس
خدمات مسافرتي استان مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت، اظهار داشت: 
ــته باشند،  ــتري داش دفاتري كه در برگزاري تورهاي ورودي آمار بيش
ــويق و حمايت قرار  ــتان مورد تش ــوي اداره  كل ميراث فرهنگي اس از س

خواهند گرفت.
ــاره به ثبت كمتر از 10 دفتر خدمات مسافرتي و گردشگري  وي با اش
در اين استان تا پايان سال 88 گفت: تعداد دفاتر خدمات مسافرتي استان 

از سال 88 تاكنون به 2 برابر افزايش پيدا كرده است.

نمايش 4 مجسمه از مفاخر نهاوند 
در موزه شهيد قدوسي

ــهيد  ــاهير نهاوند در موزه ش ــمه از مفاخر و مش همدان پيام: 4 مجس
قدوسي به نمايش گذاشته مي شود.

مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستى و گردشگرى استان با عنوان 
اين خبر گفت: مجسمه 4 تن از مفاخر و مشاهير نهاوند به نام هاي «احمد 
ــي»، «آيت ا... علي قدوسي»، «شيخ علي اكبر نهاوندي» و «حاج آقا  قدوس
ــهيد قدوسي شهر نهاوند در معرض ديد عموم  تراب نهاوندي» در موزه ش

قرار مي گيرد.

ــاني و از جنس  ــمه اين مفاخر در ابعاد انس ــدا... بيات گفت:  مجس اس
ــفارش ميراث فرهنگي استان همدان ساخته  ــت كه به س فايبرگالس اس

شده اند.
ــتر  ــوزه مفاخر به منظور معرفي هرچه بيش ــن گزارش مي افزايد: م اي
ــت به اين اقدام ارزشمند زده است. گفتني  ــتان نهاوند دس مفاخر شهرس
ــي در 12 مرداد 1306 در نهاوند متولد شد. از اقدامات  است، علي قدوس
ــالمي مي توان به پايه ريزي يك سامانه آموزشي  وي در پيش از انقالب اس
ــي عليه رژيم طاغوتي اشاره  جديد و پرثمر و همچنين فعاليت هاي سياس
ــتي مدرسه حقاني را با  ــيد محمد بهش كرد. همچنين وي با همكاري س

اعمال شيوه اي نو و كارساز تاسيس كرد.

برادري به تعداد نيست به 
وفاداري است يوسف يازده 

برادر داشت و حسين تنها 
عباس(ع) را.

 با حسين از يا حسين يك نقطه 
كم دارد ولي يا حسين گفتن كجا 

و با حسين بودن كجا...
التماس  قبول  عزاداري هايتان 

دعا
از خادمان امام حسين(ع)

گورستان به خودي خود غم و 
دلگيري را به همراه دارد حزن 
و اندوه را به ياد مي آورد اما 
اي كاش در طراحي اين مكان 

طوري انديشيده شود كه زيارت 
بتوانند  قبور  اهل  كنندگان 

ساعاتي را در اين محل خلوت 
كنند. 

شهر  گورستان  مثال  عنوان  به 
غمبار  و  دلگير  خيلي  مريانج 

است حال براي طرح ورودي آن 
استفاده  بايد  كه  المان هايي  يا 

كنند،  برنامه ريزي  اگر  شود 
است. موثر 

محفوظ نام 

در روز تاسوعا و عاشوراي 
شاهد كار شايسته اي از طرف 
بالفاصله  كه  بوديم  شهرداري 
پس از اتمام عزاداري ماشيني 

شستشوي خون هاي  براي  را 
سطح شهر قرار داده بود و 
ديگر آثار خون قرباني ها با 
كفش عابرين در شهر ديده 

 نمي شد.
اميدي
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ادب و هنر

يادداشت بازتاب
از هنر و واقعيت تا «فيلم و واقعيت»

عليرضا شرانجانى

همدان پيام: گرچه سينما مدت ها پيش در مبارزه براي احراز از جايگاه در ميان سايه 
ــيده است، بحث هاي اوليه درباره موقعيت آن، اغلب به اين نتيجه  هنرها به پيروزي رس
ناخوشايند منجر شده كه ويژگي هاي اساسي را براي اينكه در ميان ساير هنرها جايگاهي 
بيابد، فاقد است.  اختالف سينما به ويژه نقاشي است كه رابطه آن با واقعيت، ذاتاً متفاوت 
با سينماست. اكثر دفاعيات نخستين از «فيلم در مقام هنر» كه در دهه بيست به وسيله 
پاول روتا، ارنست ليندگرن، رودلف آرنهايم، ايزنشتاين و پودو فيكن نظريه پردازان روسي 
ــدند در پي آن بودند كه با مالحظه توان سينما براي ارائه و تجربه  و ديگران بيان مي ش
مناظر كه قابل مقايسه با نقاشي بود، معيارهاي زيبايي شناختي آن را بنيان نهند. در واقع، 
ظهور سينما از نظر تاريخي مقارن بود با مكاتب غيرعيني در نقاشي، مانند سوررئاليسم، 
مكتب دادا، هنر متافيزيكي، كوبيسم و فوتوريسم. «عمالً هميشه اين لزوم هنري احساس 
مي شده است كه نبايد صرفاً از واقعيت تقليد كرد بلكه بايد آن را پديد آورد، تفسير كرد، 
حالت داد. از نقطه نظر آرنهايم، هنر فراتر از تقليد با محاكات «صرف» است. هنر، تبديل 
خالقه است نه «بازتوليد مكانيكي». آرنهايم با ذكر اينكه هنر فيلم نيز دنباله رو همان اصول 
كهن ساير هنرهاست.  ترس خود را از اين نكته بيان مي دارد كه مبادا فيلم سازان تسليم 
اين وسوسه سهل انگارانه شوند كه در عوض اينكه رسانه خود را براي بهره برداري از توان 

هنري اش مورد استفاده قرار دهند آن را براي تصويربرداري به كار برند.
«بازتوليد وفادار به طبيعت» اين خطر را هم دارد كه به دست انسان تصويري آفريده 

شود كه به طرزي اعجاب انگيز همانند يك شئ طبيعي باشد.
گذشته از چند مورد استثنايي، زمانه مدرن به چنين هدف خطرناكي نزديك شده 
است. مي دانيم پشتيبان نيرومندترين و جامع ترين نظريه در طرد هنر جديد،  اين است 
كه هنر جديد مصداقي در طبيعت ندارد. پيشرفت سينما نشان مي دهد اين ايده آل تا چه 
حد قدرتمند است. به عقيده آرنهايم، اگر فيلم صرفا ماده خام طبيعت را بازنمايي كند و 
آنها را بدون تغيير هنري باقي گذارد، خطراتي را در برخواهد داشت. ممكن است فيلمساز 
ــكل، محتوا را عاطل گذارد. ساير منتقدان نيز فيلم را مفسر واقعيت  يا بازتوليد فاقد ش
ــت ليندگرل نظريه «هنر در مقام تبديل» را با صراحت بيشتري بيان  ــته اند. ارنس دانس
مي كند. فيلم فقط در صورتي مي تواند ادعاي هنر بودن كند كه بتوان آن را براي شكل و 
قالب دادن (تأكيد از من است) به يك رويداد به كار برد و به اين ترتيب موضوعي را در 
قبال آن بيان كند. قاعدتاً ميان يك رويداد طبيعي و نمايش آن بر پرده سينما، تفاوتي 

اساسي وجود دارد، دقيقاً همين تفاوت فيلم را به هنر تبديل مي كند.
نتيجه اين نظريه هاي «شكل گرا» آن است كه فيلم فقط آن هنگام به هنر بدل مي شود 
كه از توان ثبت تصاوير فراتر رود و از ابزارهاي تبديل كننده اش، به ويژه تدوين و مونتاژ، 
استفاده كند. جاي شگفتي نيست اين منتقدان اوليه چندان سخني درباره فيلم مستند 
نگفته اند و بيشترين ستايش هاي خود را نثار فيلم هايي نظير «رزمنا و يوتمكين» كرده اند 

كه تدوين دقيق و سكانس ها و تصاوير مونتاژي جالب دارد.
دو گرايش اساسي در نظريه فيلم، يعني شكل گرايي و واقع گرايي، از همان روزهاي 
آغازين سينما پا گرفت. اين دو ديدگاه متفاوت در آثار دو تن از فيلم سازان اوليه آشكار 
شد. فيلم هاي «لومير» به ثبت رويدادهاي عادي و روزمره مي پرداخت. همچون فيلم هاي 
ــار در كارخانه لومير و ورود قطار، اين فيلم ها  ــذا دادن به كودك، بازي ورق، وقت ناه غ
تصاويري از «طبيعت در حال فعاليت »اند. «ژرژ موليس» نقطه مقابل لومير بود. او با خلق 
صحنه هاي خارق العاده و سوررئاليستي، توهم سينمايي را جايگزين اتفاقات هر روزي نمود 
و با نمايش ماجراي تخيلي، درك تماشاگران را افزايش داد. فيلم هاي او گريزگاهي است به 
دنياي تخيلي و غيرقابل دسترسي كه در فيلم هايي مانند سفر غيرممكن، قلعه ارواح و سفر 
به ماه  نمود يافت. با آنكه وظيفه «هنر» تبديل صورت طبيعت است (به ويژه در مورد نقاشي)، 
از نظر باژن (منتقد بزرگ فرانسوي) مزيت عكاسي در آن است كه طبيعت را حتي االمكان 
به طرز عيني ثبت مي كند. عكاسي و سينما واجد نوعي واقع گرايي ذاتي اند كه ارتباط آنها با 
طبيعت، به طور شيميايي است. نتيجه اين پيوند تاريخي ميان رسانه و طبيعت اين است كه 
نقش انسان بسيار كاهش مي يابد و به حداقل مي رسد: براي نخستين بار ميان شئ اصلي و 
بدل آن، فقط نقش ابزاري يك عامل غيرزنده حايل مي شود. براي نخستين بار تصوير جهان 

واقع، به طور خودكار و بدون مداخله خالق انسان شكل مي گيرد.
در نظر باژن، فيلم آنچنان كه نظريه «هنر در مقابل تبديل» مستلزم آن است چيزي 
را به واقعيت نمي افزايد بلكه مواد خام واقعيت را براي آشكارسازي واقعيت به كار مي گيرد.
مطمئناً ذهنيت فيلمساز هيچ گاه به طور كلي غايب نيست، حتي در فيلم مستند؛ به 
ويژه در هنگام گزينش واقعيتي كه بايد ثبت شود. واقعيت در انتظار گشودن دري به جهان 
است و همين رابطه فيزيكي فيلم و واقعيت است كه امكان دسترسي به ژرفاي خودواقعيت 
را امكان پذير مي سازد. يكي از نكات بسيار جالب در زمينه پيوستگي فيلم و واقعيت، كه در 
تضاد با جدايي نقاشي و جهان واقع است، قياس باژن است ميان كادر پرده سينما و كادر 
تابلوى نقاشي. در حالي كه كار در پرده سينما، پيوستگي را شدت مي بخشد، كادر تابلوى 
نقاشي گسستگي را به ذهن مي آورد. كادر تابلوى نقاشي نه تنها آن را از واقعيت، بلكه حتي از 
واقعيتي كه نمايش مي دهد نيز جدا مي كند. نقش اساسي اين كادر، تأكيد بر تفاوت جهان 
كوچك تابلو و جهان طبيعي است كه نقاشي در صدد جايگزيني آن است. لبه هاي بيروني 
پرده، همان كادر تصوير فيلم نيست،  بلكه لبه هاي نقابي است كه فقط بخشي از واقعيت را 
نمايش مي دهد. كادر تصوير، فضا را به سمت داخل جهت مي دهد. بالعكس، تصوير روي پرده 

به ظاهر بخشي از چيزي است كه به طور نامتناهي به عالم تعلق دارد.
كادر متمايل به مركز است و پرده متمايل به گريز از مركز.

نگاه مؤلفان
و ناشران استاني 
در انتظار جشنواره

مهدى طراوتى توانا

ــر در حوزه كتاب  همدان پيام: وضعيت نش
ــتان همدان  با موضوعيت فرهنگ و ادب در اس
همواره از نظر كاستي مفرط رنج مي برد. البته 
ــتان همدان شايد  اينگونه بگوييم صرفا در اس
ــد زيرا وضعيت در سراسر كشور  ــت نباش درس
ــتان همدان وضع  ــت اما در اس آزاردهنده اس

كمي نگران كننده تر است.
ــف  ــر و تألي ــوزه نش ــر ح ــم ب ــج حاك رن
ــتان همدان ناشي از  مجموعه هاي ادبي در اس
ــت كه مؤلف در قبال اثر تأليفي خود با  اين اس
جامعه مخاطب همراه نيست و مخاطبان عمدتا 
ــعر فالن  ــتند كه مثال كتاب ش در پي اين نيس
شاعر همداني را حتما تهيه كنند. اگر در اثناي 
ساير خريدهاي الزم و غيرالزم به اين كتاب ها 
ــر در ويترين  ــد اما اگ ــد كه مي خرن برخوردن
كتاب فروشي ها نبود كسي هم دنبال آن نيست 

كه مثال كتاب فالن شاعر را تهيه كند.
ــكان عرضه و توزيع  ــأله نبود ام دومين مس
آثار تأليفي هنرمندان جوان در استان همدان 
به جز چند كتاب فروشي سطح شهر كه شاعر 
ــت بگيرد و  بايد خودش مجموعه اش را به دس
ــي هاي سطح  با مراجعه حضوري به كتابفروش
شهر از فروشنده بخواهد كه مثال «اجازه بدهيد 
ــعر به جاي صندوقچه  خانه در  اين مجموعه ش

ويترين شما خاك بخورد!»
وضعيت حاكم بر حوزه تأليفات در استاني 
كه داعيه دار تاريخ و تمدن است بايد اينچنين 
ــوان كتابش را  ــه، مؤلف ج ــد؛ اول اينك باش
ــتان به چاپ  ــاراتي هاي خارج از اس در انتش
ــت  ــه، كتابش را در دس ــاند و دوم اينك برس
ــي محافل  ــراي مخاطب يابي راه ــرد و ب بگي
ــه جز تعداد  ــر هم ب ــود؟ آخر س گوناگون ش
ــي در نهان خانه منزل وي  ــخه ها الباق كم نس

فرسوده مي شوند.
ــه جامعه مؤلفان  ــي ب ضرورت ارزش بخش
استان خصوصا نسل جوان يك ضرورت اساسي 
ــت؛ از اين رو، مي طلبد تا  و غيرقابل كتمان اس
نهادهاي متولي با برگزاري جشنواره اي استاني 
زمينه شناسايي مؤلفان و تدارك امكان عرضه 
ــتان با  ــران و مؤلفان اس كتاب ها و تعامل ناش

يكديگر را فراهم نمايند.
ــران  ــي مؤلفان و ناش ــنواره هم انديش جش
ــد براي  ــدان مي تواند محملي باش ــتان هم اس
تعامل بيشتر اين دو قشر تا بتوان در سايه اين 
ــته چاپ و نشر  ــتي به گل نشس ارتباطات كش
ــاحل نجات و اميدواري  ــتان را به س كتاب اس
ــاخت. از محل اين رويداد فرهنگي  رهنمون س
ــراي بهبود  ــدي را ب ــير جدي مي توان خط س
ــر كتاب استان پيش بيني  وضعيت چاپ و نش

و طي طريق كرد.

چاپ دوباره «قيام مختار»
همدان پيام: كتاب «قيام مختار(علل و عوامل آن)» به قلم سيد بهرام حسيني از سوي انتشارات پرتو خورشيد تجديد 
چاپ شد. اين كتاب درباره بررسي اقدامات مختار بعد از واقعه كربال و حاصل چند جلسه سخنراني بهرام حسيني است 
كه از صداي جمهوري اسالمي ايران مركز فارس پخش شده است. كتاب قيام مختار هفت فصل دارد كه فصل اول آن 
ــي يزيد مقابل امام حسين(ع) تا ورود مسلم به كوفه و  ــلم بن عقيل» از زمان لشكركش با عنوان «همكاري مختار با مس
قيام مختار را توضيح داده است.  به گزارش ايبنا، فصل دوم كتاب به «ويژگي مهم قيام مختار» درباره حضور ايرانيان در 
جنگ مربوط است و فصول بعدي به ترتيب با عناوين «موضع گيري مختار پس از پيروزي بر سپاه اموي»، «بيعت مردم 
با مختار»، «مجازات عامالن و جانيان واقعه كربال» و «شهادت همسر مختار» به رشته تحرير درآمده اند. از منابع مورد 
استفاده در تدوين اين اثر مي توان به قرآن مجيد، اصول كافي، بحاراالنوار، االرشاد، قيام مختار و وقايع االيام اشاره كرد.

كتاب «احكام عزادارى» منتشر شد
همدان پيام: كتاب «احكام عزادارى» به قلم ابوالفضل بنايى و همكاران، توسط كانون نشر احكام منتشر شد.

اين كتاب كه مباحثى همچون فلسفه عزادارى، رفتارهاى فردى، عزادارى و واجبات، آسيب رساندن به بدن را در بر 
دارد، به بررسى 10 سرفصل مهم در باب عزادارى پرداخته است.

نكته قابل توجه در كتاب اين است كه نظر اكثر مراجع تقليد براى هر حكم شرعى ذكر شده و هم چنين براى بهتر 
ــت. عكاس كتاب، عرفان دادخواه و طراحى  ــده اس ــاندن مفهوم، يك تصوير از آن موضوع به عنوان مصداق چاپ ش رس

گرافيك آن با «نقطه»، واحد طراحى گرافيك مركز علمى فرهنگى شهيد آوينى بوده است.
به گزارش فارس، موسسه اطلس تاريخ شيعه، كانون نشر احكام و مركز علمى فرهنگى شهيد آوينى قزوين در انتشار 

اين كتاب سهم بسزايى داشتند و اين كتاب در 90 صفحه رنگى گالسه با قيمت 19هزار ريال روانه بازار شده است.

كتابچه «عاشورا، اوج يك قيام» منتشر شد
همدان پيام: كتابچه «عاشورا، اوج يك قيام» با تكيه بر گفتار ماندگار شهيد مظلوم آيت ا... بهشتى پيرامون بسترهاى 
تاريخى نهضت امام حسين عليه السالم منتشر شد.  به گزارش فارس، كتابچه «عاشورا، اوج يك قيام» در قطع وزيرى 

18 صفحه به شمارگان 5000 جلد در محرم 1390 منتشر شد.
در بخشى از اين كتاب مى خوانيم: حضرت از وسط راه قيس بن مسهر صيداوى را فرستاده بود به كوفه كه حركت 
ــته شد ... در بين راه امام خطابه اى خواند. بعد از  ــد و كش ــت عّمال ابن زياد گرفتار ش امام را اطالع بدهد و قيس به دس
حمد و ثناى الهى چنين فرمود: «حوادث اينطور است كه مى بينيد. اين حوادث اينجور رخ داده، وضع عوض شده بطور 
كلى. وضع محيط عوض شده، خوبى ها پشت كرده به مردم، تلخى ها مستدام و پيگير شده، يك ته مانده اى از اين كاسه 

زندگى مانده، زندگانى پست بى ارزشى است، مثل چراگاه آفت زا، [چيزى] بيشتر از آن باقى نمانده.»

ــوزه ادبيات  ــاعر ح همدان پيام: كبرى بابايى ش
ــت. از وى كتاب هاى «نى نى  ــودك و نوجوان اس ك
ــتاره ات گم  ــدم» و «س كتاب»، «من آدم آهنى ش
ــت به زودى منظومه  ــر شده و قرار اس شد» منتش
ــكم»، همين  ــه جلدى تازه اى به نام «من مترس س
ــل پنجم وارد بازار كند. با  ــارات فص را از طرف انتش
وى در باره برخى مشكالت ادبيات كودك گفتگوى 

كوتاهى كرديم كه مى خوانيد.
ــودك و نوجوان  ــاره مخاطب ادبيات ك وى درب
ــبت به  ــعر كودك نه تنها نس مى گويد: مخاطب ش
ــت و حتى مى شود  ــال پيش تغيير كرده اس پنج س
ــت. گاهى هنگام  گفت روز به روز در حال تغيير اس
نوشتن مطمئن نيستم كه كودك امروزى اين شعر 
من را مى پسندد يا نه و اين شعر امروز براى كودك 

امروزى مناسب هست يا نه. 
ــند  تغيير روز به روز فضاى ذهنى كودكان و پس
ــم دارد كه مى توان  ــا داليل زياد و گوناگونى ه آنه
به پيشرفت رسانه ها، گسترده شدن جامعه و تغيير 

شرايط زندگى اشاره كرد. 
همين تغييرات البته بايد مورد توجه نويسندگان 
ــر با كودكان  ــرد تا بتوانند بهت ــاعران قرار بگي و ش
ــد. تغيير مخاطب و تغيير فضاى  ارتباط برقرار كنن
ــنده هم  ــود خود نويس ــى كودك باعث مى ش ذهن
ــعر و نوشته خود را با معيارهاى روز  تالش كند و ش

مطابق كند.
ــى  ــك پژوهش مخاطب شناس ــن مهم ي  همي
ــغلم مجبور  ــود من چون به خاطر ش الزم دارد. خ
ــتم كنار كودكان باشم تالش مى كنم هر چه  هس
ــوم و فضاى زندگى آنها  ــتر به آنها نزديك ش بيش
ــعرم آن را در نظر  ــا بتوانم در ش ــم ت را درك كن
ــنجى در شعر كودك بسيار پر  بگيرم. اين نياز س
ــندگان ما به آن توجه  ــت و بايد نويس اهميت اس

ويژه داشته باشند.
ــودك ايران با ادبيات  بابايى در قياس ادبيات ك
ــت كه متاسفانه  كودك جهان نيز بر اين عقيده اس
يكى از مشكالت ما در حوزه شعر كودك اين است 
ــترده نكرده ايم و از  ــعر كودك را گس كه فضاى ش
فضاها و مفاهيم متنوع بهره نبرده ايم و اين مشكل 
هم به االن بر نمى گردد و مربوط با سال هاى گذشته 

ــان حركت نكرده ايم.  ــت. ما هم پاى ادبيات جه اس
همين است كه مى بينيم ادبيات كودك كشورهاى 
ــور  ــرفته تر از ادبيات كودك كش ــيار پيش ديگر بس
ــندگان ما بايد دنبال كشف  ــت. نويس خودمان اس

مفاهيم جديد در اين حوزه باشند. 
ــته باشيد كه ما در خيلى  البته بايد در نظر داش
ــعر كودك هم  از حوزه ها ضعيف عمل كرده ايم و ش
مستثنا از اين قاعده نيست. در كشورهاى ديگر براى 
ادبيات كودكشان برنامه هاى بلند مدت بيشترى در 
ــه در ايران اصال وجود  ــر مى گيرند كه اين برنام نظ
ندارد. ناگفته نماند كه در يكى دو سال اخير عده اى 

تالش كرده اند، كارهايى انجام دهند. 
مثل آقاى رحماندوست و آقاى كشاورز كه بسيار 
ــت اما اين حركت ها بايد ادامه  دار  هم مفيد بوده اس
شود و ساير نويسندگان هم به اين حركت بپيوندند. 
اگر بين نويسندگان اتحادى صورت بگيرد مى توانيم 
ــات كودك در نظر  ــم انداز بهترى را براى ادبي چش

داشته باشيم.
ــران، وى همچنين  ــزارش كانون ادبيات اي به گ
بيان مى كند، كودكان بيشتر از شعر ايرانى استقبال 
ــعر خارجى در ترجمه  مى كنند. به خاطر اين كه ش
بسيارى از مفاهيم و به خصوص وزن و ريتم خودش 

را از دست مى دهد. 
ــى ندارد و كودك  ــعر ترجمه ويژگى هاى زبان ش
ــعر  خيلى با آن ارتباط برقرار نمى كند. با اين كه ش
خارجى قوى تر هم  هست اما قابل ترجمه نيست و 

در ترجمه به كلى دگرگون مى شود. 
ــراى ادبيات  ــعر خارجى ب ــن فكر مى كنم  ش م
ــه بار  ــكالت زيادى ب ــور مش ــل كش ــودك  داخ ك
نمى آورد. متاسفانه در حوزه ادبيات داستانى مشكل 
ــت. آثارى كه ترجمه و چاپ مى شود  خيلى زياد اس
ــارات قوى  ــت و از طرف انتش آثار قوى و خوبى اس
ــترس كودكان قرار  ــود و در دس ــر مى ش هم منتش
ــعر به دليل اين كه كودك  مى گيرد اما در حوزه ش
ــعر مى پسندد و اين خصوصيت  وزن و ريتم را در ش
ــت مى رود استقبال خوبى از شعر  در ترجمه از دس

ترجمه نمى شود.
ــعر كودك  وى در توضيح اين مطلب كه قالبا ش
ــخصى سروده مى شود كه  در يك ريتم و قالب مش

ــت و مى دانيد كه كودك  براى كودكان تكرارى اس
ــا ريتم ها و  ــد تا ب ــته باش ــد اين فرصت را داش باي
ــود تا بتواند آن ها را در  ــنا ش وزن هاى مختلف آش
ــرا اين قالب ها براى  ــى خودش تجربه كند چ زندگ
ــود؟ نيز بيان مى كند:  شعر كودك شكسته نمى  ش
ــود، اين قالب شعرى است  ببينيد وزن تكرار نمى ش

كه تكرار مى شود. 
ــا قالب  ــت ام ــان قالب چهارپاره اس ــب هم قال
چهارپاره مى تواند وزن هاى مختلفى بگيرد. در شعر 
نوجوان تالش شده است قالب ها و وزن هاى مختلف 
استفاده شود و نوآورى هاى تازه اى صورت بگيرد اما 
ــعر كودك هنوز اين تنوع قالب و وزن صورت  در ش

نگرفته است. 
البته يكى دو نفر از دوستان تالش هايى كرده اند، 
ــيد آبادى كه دست به  مثل آقاى تواليى و آقاى س
ــاختارهاى سنتى را شكسته اند. اما  نوآورى زده و س
ــوم در شعر كودك همان قالب  همچنان قالب مرس

چهارپاره است.
ــعر كودك  ــازه ش ــاى ت ــاره قالب ه ــى درب باباي

ــعرهاى تازه و در قالب هاى  خاطرنشان كرد: اگر ش
تازه سروده شود مسلما مخاطب هم از آنها استقبال 
خواهد كرد ما مى توانيم سليقه مخاطب را پرورش 
ــه عالقه بچه ها به اين قالب هاى  بدهيم. هر چند ك
مرسوم زياد است. اما كودك بايد قالب ها و ريتم هاى 
ــف كند تا از آنها لذت ببرد و  مختلف را درك و كش
ــود. اين مهم به دوش ما نويسندگان  خواهان آن ش

كودك است.
در يك سال اخير تغييراتى صورت گرفته است. 
ــت كه نويسندگان بيشتر دوران  اما مرسوم اين اس
كودكى خودشان را به نوشته در مى آورند تا دوران 
ــاال دارند زندگى  ــه همين ح ــى كودكانى ك كودك

مى كند و سليقه و نوع نگاه متفاوتى دارند. 
ــعر كودك اصفهان شعرهايى  ــنواره ش در جش
ــيار خوب و تازه بودند و اين نشان  ــنيديم كه بس ش
ــرفت هاى تازه اى رسيده ايم و اگر  مى داد كه به پيش
ــوان اميدوار بود  ــد مى ت ــته باش اين روند ادامه داش
ــرون بيايد و  ــعر كودك از اين فضاى محدود بي ش

چشم اندازهاى تازه اى پيش رو باز شود.

كودك بايد قالب هاى تازه شعر 
را خود كشف كند

ــهر وين واقع در  همدان پيام: كتابخانه بزرگ ش
خيابان «گورتل» امسال براى هشتمين بار زيباترين 
ــورهاى اتريش، آلمان،  كتاب هاى سال 2010 كش
سوئيس و هلند را در جريان برپايى نمايشگاهى در 

معرض بازديد قرار داده است.
به گزارش خبرگزارى هنر به نقل از خبرگزارى 
اتريش، اين نمايشگاه زمستانى در تاريخ 6 دسامبر 
ــا حضور ماركوس فايگل، مكس فرويدن  (15 آذر) ب
ــران و كتابفروشان  ــوس از اتحاديه مركزى ناش ش
ــى از آلمان  ــدرآس اورتاگ و نمايندگان ــش، آن اتري
ــوييس و هلند در اتريش  ــورهاى س و سفراى كش
ــد.  جايزه گرافيكى زيباترين كتاب سال  افتتاح ش
ــال 1926 در هلند) به  ــور ( از س ــر چهار كش در ه
ــاس هيأت  ــود. بر اين اس ــار برگزيده اهدا مى ش آث
داوران از ميان آثار برجسته ارسالى برنده هر سال را 
انتخاب مى كنند و در انتخاب خود به طرح، ساخت 
ــرده و توجه  ــر چاپ كتاب توجه ك ــى و هن گرافيك
ــوآورى و اصالت اثر دارند. از ديگر  ويِژه اى هم به ن

معيارهاى انتخاب مى توان به كيفيت چاپ، صحافى 
و مواد به كار رفته اشاره كرد.  اين نمايشگاه كه تا 4 
فوريه (15 بهمن) ادامه دارد مشتمل بر برنامه بحث 
ــنبه هر هفته،  ــت و طى آن  سه ش و گفتگو نيز هس
ــد كتاب خود صحبت  ــدگان در مورد روند تولي برن
ــوى  ــر چاپ اتريش از س ــگاه هن ــد. نمايش مى كنن
اتحاديه مركزى ناشران و كتابفروشان اتريش، بنياد 
هنر كتاب، شوراى فرهنگى اتريش و بنياد بهترين 

طراحى كتاب حمايت مى شود. 
ــرجايزه زيباترين كتاب سال امسال  رقابت بر س
نيز برگزار مى شود و ناشران اتريشى تا پايان نوامبر 
ــر گرفته خود را  ــتند تا عناوين در نظ فرصت داش
ــد. كتاب هاى  ــال كنن ــه دبيرخانه اين جايزه ارس ب
ــرح حال نويسي ها»، «فرانتس  «توماس برنهارد. ش
ــده است» و  ــياه تقريبا فراموش ش گراف. امروز س
ــرگ و يك كوآرتت  ــور فو. هانا فوكس. آلبان ب «آم
ــاعرانه» عناوين  ــوئيت ش ــوم به س ــوخى. موس ش

زيباترين كتاب هاى سال 2010 اتريش بودند.

ــف و  ــماعيلي، مول ــي اس ــام: نادعل همدان پي
ــارف  ــاب «دايره المع كت ــف  تالي از  ــگر،  پژوهش
ــر داد. وي در اين كتاب بر  ــي قرآن» خب موضوع
اساس ترجمه فارسي كتاب تفسير نمونه، واژه ها 
ــوره آورده  ــه ترتيب حروف الفبا، نام آيه و س را ب

است.
ــماعيلي اظهار كرد: يكي از مشكالتي كه  اس
ــرآن كريم دارند،  ــي زبان ها هنگام قرائت ق فارس

گشتن به دنبال برخي لغات و واژه هاست. 
ــي زبان ها به  ــياري از فارس وي ادامه داد: بس
زبان عربي آشنا نيستند و جست وجو براي يافتن 
يك يا چند موضوع به هم پيوسته برايشان سخت 
ــارف موضوعي قرآن»  ــاب «دايره المع ــت. كت اس

مي تواند در اين زمينه به آنها كمك كند. 
ــان اين كه  ــماعيلي با بي ــه گزارش ايبنا، اس ب
ــير نمونه  ــارف از تفس ــن دايره المع ــاي اي واژه ه
ــده اند، اظهار كرد: فهرست بندي اين  استخراج ش
ــاس حروف الفباست و قرآن همراه با  كتاب بر اس

ترجمه فارسي و عربي آورده شده است. 
ــزود: ترجمه همه آيات را از عدد يك تا  وي اف
ــده است تا به عنوان  ــش هزار و 236 آورده ش ش
مثال، وقتي كسي مي خواهد كه بداند در آيه يك 
هزار يا دو هزار به چه موضوعي اشاره شده است، 

بتواند به راحتي به آن دست پيدا كند. 
ــردي بودن اين  ــاره به كارب ــماعيلي با اش اس
كتاب براي محققان حوزه هاي قرآني و پژوهشي 
ــال 1382 تحقيق و مطالعه  ــي گفت: از س و دين
روي اين پروژه را آغاز كردم و پس از هشت سال 
به نتيجه فعلي رسيدم.  وي همچنين از به پايان 
ــاندن كتاب «دايره المعارف موضوعي حافظ»  رس
ــه به موازات  ــزود: در اين كتاب ك ــر داد و اف خب
«دايره المعارف موضوعي قرآن» انجام داده ام نيز 
بسياري از موضوعات و اشعار حافظ به ترتيب هاي 
ــده اند.  به گفته اسماعيلي، كتاب  مختلف ارائه ش
«دايره المعارف موضوعي قرآن» تا يك ماه ديگر از 

سوي انتشارات نادعلي منتشر خواهد شد.

بهترين كتاب هاى 
تاريخى در جشنواره 
رشد معرفى مى شوند

همدان پيام: هيأت داوران نهمين جشنواره 
كتاب هاى آموزشى رشد، چهار اثر را به عنوان 

نامزد گروه تاريخ معرفى كرده است.
ــانى نهمين  ــتاد اطالع رس ــه گزارش س  ب
ــى رشد، مسعود  ــنواره كتاب هاى آموزش جش
جواديان، حشمت ا... سليمى و حسين مفتخرى 
ــنواره را در بخش تاريخ  ــار اين دوره از جش آث

داورى كرده اند.
ــه اول داورى، 106  هيأت داوران در مرحل
اثر را مورد بررسى قرار داد و در مرحله دوم نيز 
ــى قرار گرفت كه از اين  55 اثر مورد كارشناس
ميان چهار كتاب نامزد دريافت جايزه اين دوره 

از جشنواره شد.
ــف محمدرضا ناجى از  «امام رضا(ع)» تالي
ــارات دفتر پژوهش هاى فرهنگى، «تاريخ  انتش
ــاطيرى ايران» تاليف عسكر بهرامى از نشر  اس
ققنوس، «تمدن ايران در دوره صفويه» تاليف 
جمشيد نوروزى و «تمدن ايران باستان» تاليف 
ــارات مدرسه،  ــول خيرانديش از انتش عبدالرس
ــتند كه از سوى داوران گروه  چهار كتابى هس
تاريخ نامزد دريافت جايزه اين دوره از جشنواره 

شده اند.
مراسم اختتاميه نهمين جشنواره كتاب هاى 
ــى رشد چهارم دى ماه در تهران برگزار  آموزش

مى شود.

نمايش زيباترين كتاب هاى سال 2010 
در اتريش

دايره المعارف موضوعي قرآن 
به زودي منتشر مي شود

آگهي مزايده 
در پرونده كالسـه249/90/اج اجرايي طي رأي صادره از شـعبه137 شـوراى حل اختالف همدان آقاي عباس قشقايي  
محكومند به پرداخت مبلغ 26/520/500 ريال به عنوان اصل خواسته در حق آقاي حسن رستمي  و مبلغ 220/500 ريال 
بـه عنـوان نيمعشـر دولتي لذا با توجه به اينكـه محكوم عليه- عليهما- عليهم نسـبت به برائت ذمـه خويش اقدامي 
نكرده اند اين اجرا به درخواسـت محكوم له، لهما، لهم اقدام به توقيف اموالي به شـرح ذيل نموده كه در تاريخ 90/10/8 
ساعت 17 عصر اقدام به عمليات مزايده جهت تأديه دين محكوم عليه، عليهما، عليهم مي نمايد معهذا كساني كه تمايل 
به شركت در مزايده دارند مي توانند در مدت پنج روز قبل از روزي كه براي فروش معين شده است اموال مشروحه ذيل 
را مالحظه نمايند ضمنًا مزايده در دايره اجراي احكام مدني شـوراى حل اختالف همدان برگزار مي گردد.1-كليد باالبر 
اسـپرتي پرايد، 5 دست 2-چراغ خطر 132 عقب چپ ، 1 دست 3-پيستون پرايد، 3 دست عدد 4-سويچ كامل پي كي 
، 7 عدد 5-دسـتگيره مچي 131، 4 چپ 3 راسـت 6-كمپرسور كولر پرايد ، 1 عدد 7-تفنگ ترمز دستي پرايد، 2 عدد 
8-آيينه بغل تاشو چپ و راست، 2+3 عدد 9-روغن ترمز فومن شيمي ، 6+34 عدد 10-شيلنگ كولر، 2 عدد 11-لوله 
مسـي آب پرايد، 4 عدد 12-راهنماي داخل سـپر ، 12 عدد 13-جعبه فرمان پي كي، 4عدد 3 نو 1 كاركرده 14-سيم در 
صنـدوق پرايد، 3 عـدد 15-هواكش كامل پرايد، 1 عدد 16-پنيون كيلومتر 7، 7 عدد 17-دسـته چراغ پي كي، 2 عدد 
18-رادياتور بخاري پي كي ، 2  عدد 19-سـوكت پشـت چراغ جلو ، 43 عدد 20-واير شـمع رنو، 6+2+6 عدد 21-واير 
شمع پرايد ، 4+7+5+3 عدد 22-قاب كامل تسمه تايم، 5 عدد 23-چراغ پادك پرايد ، 6+19 عدد +5 عدد 24-حباب 
گيربنزين پرايد، 3+7 عدد 25-كابل ترمز دستي شاخ راست ، 1 عدد 26-تسمه تايم ريو ، 1 عدد 27-آيينه بغل پي كي 
چپ و راسـت ، 2 عدد 28- دسـته چراغ رنو ، 4+1 عدد 29-درجه داخل باك رنو ، 4 عدد 30-ريول دسته دنده پرايد، 
3 عدد 31-السـتيك تعادل پرايد ، 27+22 دسـت كامل عدد 32-لوله گاز كولر، 15 عدد 33-موتور برف پاكن، 9 عدد 
34-سـيبك پرايـد، 2 عـدد 35-قفل كمربند وسـط پي كـي ، 4+3 عدد 36-كمربنـد جلوي پي كـي ، 9+6+3 عدد 
37-كمربند عقب وسـط پرايد، 2+5 عدد 38-كپسـول گاز كولر پرايد ، 4  عدد 39-فندك پرايد، 8 عدد 40-گريس 
stp، 6 عـدد 41-چسـب موكت ، 8 عدد 42-رله تقويت شيشـه باالبـر ، 2+5 عدد 43-آب باطـري ، 6 عدد 44-فرم 
آيينه هـا 141، 5+4+1 عـدد 45-والواليـن ، 1 عـدد 46-درب دكلـو پرايد ، 1+5 عـدد 47- آچار شـمع پرايد، 1 عدد 
48-سـيم كش قسـمت جلو پرايد ، 8 عدد 49-دسـتگيره مچي پرايد، 11 عدد 50-تيغه برف پاك كن ، 9+12+19 عدد 
51-كليـد بخـاري پرايد ، 6 عدد 52-آيينه روي درب رنو ، 14+1 عدد 53-درب هواكش روي موتور رنو ، 17 عدد 54-
مكمـل روغن موتور رايـا ، 3+2 عدد 55-پمپ بنزين رنو ، 1+3 عدد 56-شـلنگ آب پايين و باالي آب راديات پرايد، 
27+14 عـدد 57-پروانـه فن پرايد ، 3 عدد 58-فيلتر روغن پرايد، 16 عدد 59-سـيلندر ترمز رنو قديم ، 9 عدد 60-
درب داشـبورد پرايد، 1 عدد 61-دنده برنجي گيربكس ، 3 دسـت كامل  62-درب راديات پرايد ، 6 عدد 63-سـاعت 
پرايد، 1 عدد 64-موتور آنتن برقي پرايد ، 2 عدد 65-سنسـور انژكتور شـارم، 1 عدد 66-خطر عقب PK، 3 عدد 67-

قفل كمربند رنو ، 13 عدد 68-توپي چرخ جلوي رنو، 10 عدد 69-چراغ خطر ينو پي كي، 2 عدد 70-ياتاقان ثالث پرايد 
و متحرك ، 4 ثابت 9 متحرك عدد 71-مجموعا آمپر آب و ساعت پي كي ، 2 عدد 72-مجموعه هواكش كاربراتور كامل 

پرايـد ، 3 عـدد73-در ب صندوق عقب پي كي ، 1 عدد 74-نـوار آب گير بيروني و داخلي پرايد ، 23 عدد 75-ياتاقان 
ثابت رنو ، 14 عدد 76-قاب دور فرمان كامل پرايد ، 4  عدد 77-بخاري پرايد آلومينيومي ، 1 عدد 78-لنت جلو پارس، 
1 دسـت 79-لنت عقب ، 1 دسـت كنشـكي 80-نوار مخملي پرايد ، 3 عدد 81-پمپ بنزين پرايد، 2 عدد 82-قاب دور 
فرمان پرايد ، 2 عدد 83-السـتيك صاف سوپاپ، 12 عدد 84-الستيك قالپاق سوپاپ پرايد، 10 عدد 85-هواكش رنو 
، 1 عدد 86-دسـته موتور شـماره 2، 1 عدد 87-فولي ميلنگ، 1 عدد 88-رله سه قلو، 3 عدد 89-اتوماتيك استارت، 1 
عدد 90-سيم شيشه باالبر ، 1 عدد 91-صافي بنزين پرايد، 4 عدد 92-قفل كاپوت پرايد ، 14 عدد 93-فولي كولر هرزه 
گرد، 16 عدد 94-دنده استارت ، 3 عدد 95درب CNG فلزي ، 8 عدد 96-درب CNG الستيكي ، 4 عدد 97-شيلنگ 
 pk روغن چرخ عقب پرايد ، 6 عدد 98-تسمه پرايد، 10 عدد 99-سيلندر ترمز چرخ عقب رنو، 4 عدد 100-طلق عقب
، 10 عـدد 101-آيينـه PK، 2 عدد 102-چراغ عقب 141، 2 عدد 103-حباب گير، 2 عدد 104-شـيلنگ ترمز رنو، 3 عدد 
105-سـيم كيلومتر رنو، 3 عدد 106-چراغ توسـپر رنو، 8 عدد 107-واشر سرسـيلندر پرايد، 13 عدد 108-واشر كامل 
موتـور رنو ، 2 دسـت عدد 109-گريـس دان پرايد، 28 عدد 110-قاب پروانه فن پرايد، 2 عدد 111-سـوزن ژيگلور رنو ، 
2دسـت عدد 112-كنسـول ترمز دستي پرايد، 1 عدد 113-كنسول ترمز دستي رنو، 1 عدد 114-حباب گير پرايد، 1 عدد 
115-ديسـك پرايد، 4 عدد 116-ديسـك رنو، 2 عدد 117-فن كولر پرايد قديمي ، 2 عدد 118-سيمبك دسته دنده رنو 
، 14 عدد 119-ماشـين حسـاب Calio، 1 عدد 120-چراغ پارك پرايد، 1 عدد 121-دسـتگيره مچي عقب پرايد، 7 عدد 
122-چـراغ جلـو پرايد، 1 عدد 123-كف پاي جلو رنو ، 15 عـدد 124-كف پا عقب رنو، 1 عدد 125-قاب فرمان ، 1 عدد 
126-چراغ عقب رنو ، 9 عدد 127-كاسه چرخ عقب پرايد ، 4+4 عدد 128-توپي چرخ جلو رنو، 3 عدد 129-كاسه چرخ 
عقب رنو ، 1 عدد 130-راهنما داخل سـپر پرايد، 12 عدد 131-فرم آيينه پرايد 141، 5 عدد 132-فرم پرايد معمولي ، 6 
عدد 133-آيينه رنو ، 3 عدد 134-قاب چراغ عقب، 10 عدد 135-فولي هزار فاره تسمه تايم ، 4 عدد 136-قاب چراغ 
عقـب پرايـد، 11 عدد 137-فيلتـر روغن رنو، 1 عدد 138-سـيلندر ترمز پرايد، 1 عدد 139-شيشـه باالبر رنو، 7 عدد 
140-شيشـه باالبر بر عقب پرايد، 14 عدد 141-پوسـته جعبه فرمان پي كي، 1 عدد 142-قاب دور فرمان پي كي ، 1 عدد 
143-طلق عقب پرايد، 2 عدد 144-بوش سـيلندر رنو ، 1 دسـت  عدد 145-فيلتر روغن رنو ، 1 عدد 146-تفنگي ترمز 
دسـتي پي كي ، 7 عدد 147-شيشـه باالبـر عقب پرايد ، 13 عدد 148-كنير بنزين پرايـد، 1 عدد 149-توپي باال كمك 
پرايد، 1 عدد 150-دنده اسـتارت، 1 عدد 151-لوازم ترمز پرايد، 18 عدد 152-توپي چرخ عقب پرايد، 4 عدد 153-رله 
سـه قلو، 4+2 عدد 154-سـيم كيلومتر پرايد، 1 عدد 155-كويل رنو، 2 عدد 156-صافـي بنزين انژكتور پرايد، 1 عدد 
157-چكش برق پرايد، 1 عدد 158-فولي كولر، 4 عدد 159-فولي ميلنگ و كولر، 1 عدد 160-دسـته موتور شـماره 2 
پرايـد، 1 عدد 161-قفل فرمان چوب بيسـبالي، 1 عدد 162-قاب دور فرمان پرايـد، 1 عدد 163-كمربند ايمني ، 1 عدد 
164-كف پاي كامل پرايد ، 11 دست كامل  165-كيت ساك سوپلپ، 1 دست عدد 166-بوش واكسل، 7 عدد 167-المپ 
خطر عقب، 2 كارتن 168-قالپاق باالي كمك فنر، 1 عدد 169-پنسيون كيلومتر پرايد، 4 عدد 170-پنكه پارس خزر، 1 
عـدد 171-بخواب صندلي پي كي، 8 عدد 172-لوازم چرخ عقب رنـو، 12 عدد 173-جك صندوق عقب پي كي، 8 عدد 
174-سـيلندر ترمز پرايد، 2 عدد 175-سپر عقب رنو، 5 عدد 176-قفل در صندوق، 10 عدد 177-جلو شبكه پرايد، 5 
عـدد 178-نمـد گير طاقچـه عقب پرايـد ، 4 عـدد 179- آنتن برقي پرايـد، 3 عـدد 180-ميله آنتن پرايـد، 4 عدد 

181-حباب گير ، 4 عدد 182-سيم  كالج پرايد، 2 عدد 183-سيم گاز پرايد، 5 عدد 184-رينگ موتور پرايد، 1 عدد 
185-پرچ، 1بسـته عدد 186-سـيلندر ترمز پرايد جلو، 2 عدد 187-دلكو پرايد، 3 عدد 188-شيلنگ موتور مختلف ، 
17 عدد 189-منبع شيشه نور پرايد، 4 عدد 190-منبع آب اضافه پرايد، 5 عدد 190-آمپر رنو سالم، 1 عدد 192-جعبه 
فيوز رنو،  1 عدد 193-سـگالت پرايد، 1 عدد 194-جلو پرايد ، 9 عدد چپ و راسـت عدد 195-چراغ جلو پرايد ، 9 عدد 
196-دسـتگاه شيشـه باالبـر جلـو ، 6 عـدد 197- كابـل گاز رنو 7 عـدد 198-طلق چـراغ عقب رنـو، 26+63 عدد 
199-الستيك تيغه برف پاكن ، 3 عدد 200-آفتاب گير پرايد، 2 عدد 201-صافي بنزين، 20 عدد 202-درجه داخل پاك 
بنزين، 5 عدد 203-تسـمه تايم، 8 عدد 204-شيشـه آينه، 8 عدد 205-چراغ خطر عقب، 132 عدد 206-چراغ خطر 
عقب ها چبك، 2 عدد 207-پايه چراغ رنو و پي كي ، 55 عدد 208-پمپ بنزين رنو، 1 عدد 209-سرپلوس پرايد، 1 عدد 
210-توپـه چـرخ عقب پرايد، 2 عدد 211-رام زير موتور پرايد، 1 عدد 212-كنسـول دسـته دنده وسـط پرايد، 3 عدد 
213-باك بنزين پرايد، 1 عدد 214-قالپاق، 9 عدد 215-سـيم كيلومتر پرايد، 1 عدد 216-درب صندوق پي كي، 1 عدد 
217-مجموع بخاري پرايد، 2 عدد كامل 218-مغزي سـويچ پي كي ، 14 عدد 219-زير چراغ جلو ابروي 50 عدد ، چپ 
29 و راسـت 23 عدد 220-شـمع پايه بلند راي كيو ، 10 عدد 221-دينام، 4 عدد 222-دنده فرايويل رنو، 6 عدد 223-

كويل رنو، 2 عدد 224-تلسـكوپي فرمان، 3 عدد 225-سـوئيچ كامل پرايد، 1 عدد 226-كويل سـارژم پرايد، 1 عدد 
227-كويـل زيمنس پرايد، 2 عدد 228-آلميچر پرايد، 3 عدد 229-مجمـوع كولر پرايد، 1 عدد 230-رادياتور بخاري 
پرايـد، 1 عـدد 231-بخـواب صندلـي پي كي، 1 عـدد 232-صفحه كالچ رنو، 3 عـدد 233-آچار چـرخ پرايد، 4 عدد 
234-سـوئيچ كامل پي كي، 2 عدد 235-گيربوكس پرايـد، 10 عدد عدد 236-گژ دنده عقب پرايد، 7 عدد 237-پمپ 
شيشه شور پرايد، 11 عدد 238-پمپ 5 سيم 10، 5 عدد 239-مقاومت فن پرايد، 5 عدد 240-كليد شيشه باال بر پرايد، 
21 عـدد 241-بلبرينـگ چرخ جلو طرح جديد، 2 عدد 242-خطر عقب 132، 1 عدد 243-مغز سـوئيچ پي كي، 4 عدد 
246-صفحه والـو هيوندا، 2 عـدد 247-صفحه  244-شلنگ ترمز پرايد، 5 عدد 245-ترموستات رنو ، 9 عدد 
فرانسـوي هيوندا، 2 عدد 248-سـه شـاخه پلـس ، 4 عـدد 249-تفنگ ترمز دسـتي پي كي، 2 عدد 250-ساسـات 
كش دنويسي، 7 عدد 251-تسمه پرايد، 17 عدد 252-تسمه هيدروليك پرايد، 9 عدد 253-كابل كيلومتر رنو ، 254-

كابـل گاز رنو، 14 عدد 255-سـيم گاز رنو، 3 عدد 256-كابل درباك پرايـد، 2 عدد 257-كابل رها كننده رنو، 4+3+1 
عدد 258-كابل شاسـي كابوت پي كي ، 18 عدد 259-قـاب دور كيلومتر، 3 عدد 260-قاب بغل صندلي، 3 عدد 261-

كابـل ترمز دسـتي رنو، 1 عـدد 262-كابل گاز پرايد، 1 عدد 263-سـيم كالج پرايد، 8 عدد 264-تسـمه رنو، 11 عدد 
265-قاب دور فرمان پرايد، 1 عدد 266-كمربند جلو پي كي، 4 عدد 267-قفل وسـط، 2 عدد 268-سيم كيلومتر رنو، 
3 عدد 269-سـيم شيشـه باالبر پرايد، 4+9 عدد 270-شـير كمپرسـور كولـر، 4 عدد 271-آيينه بغـل پرايد، 2 عدد 
272-قالپاق اويل پمپ، 1 عدد 273-دنده برنجي ، 4+8 عدد 274-اكيپ چرخ 2 عدد بديهي است برنده مزايده كسي 
تلقي مي گردد كه بيشـترين قيمت پيشـنهاد نمايد و مي بايست ده درصد في را في المجلس و مابقي را ظرف مدت يك 

ماه تأديه كند. م الف 4131
مدير اجراي احكام شوراى حل اختالف همدان
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گزارش

نيش و نوشاخبار

آسيب ها

برگزارى آزمون در روزهاى 
پنج شنبه، ممنوع

ــنجش وزارت  ــام: رئيس مركز س همدان پي
آموزش و پرورش از ممنوعيت برگزارى هر نوع 
آزمون در روزهاى پنج شنبه در مدارس كشور 

خبر داد.
عبداالمير عرفى با بيان اينكه مدارس كشور 
ــنبه  ــال تحصيلى روزهاى پنجش ــول س در ط
تعطيل است، افزود: در بخشنامه اى از مديران 
ــته شده است از  ــر كشور خواس مدارس سراس
ــمى در  ــزارى هر نوع آزمون و امتحان رس برگ

روزهاى پنج شنبه خوددارى كنند.
ــان كرد:  ــا، وى خاطرنش ــزارش ايرن ــه گ ب
ــاص در اين رابطه  ــرى در موارد خ تصميم گي
در استان ها بر عهده ستاد امتحانات آن استان 

است.

آزمايش ايدز براى مشموالن 
پيش از سربازى اجبارى  مى شود

ايلنا: آزمايش ايدز پيش از خدمت سربازى 
هم اكنون اجبارى نيست، ولى با اجرايى شدن 
ــربازى و در نظر گرفتن  قانون جديد خدمت س
ــموالن پيش از اعزام  اعتبارات براى تمامى مش
اجبارى  خواهد شد. جانشين اداره منابع انسانى 
ــتاد كل نيروهاى مسلح در اين  باره گفت: با  س
توجه به اينكه هزينه انجام آزمايشات بر عهده 
ــموالن اين  ــت بسيارى از مش ــرباز اس خود س
ــتيم  آزمايش را انجام نمى دهند، در تالش هس
ــربازى انجام  با توجه به قانون جديد خدمت س

آزمايش ايدز پيش از اعزام را اجبارى كنيم.
ــان كرد: در صورت  موسى كمالى خاطرنش
ــاه آينده انجام  ــوراى نگهبان تا 6 م تصويب ش

آزمايش براى تمامى سربازان الزامى  مى شود.

علوم انسانى پايين ترين رتبه را 
در پژوهش هاى نياز محور دارد

ايلنا: معاون پژوهش و فناورى وزارت علوم 
گفت: باال ترين رتبه در پژوهش هاى نياز محور 
ــى و پايين ترين آن به  به حوزه فنى و مهندس
ــاص دارد. محمد  ــانى اختص ــوزه علوم انس ح
مهدى نژادنورى افزود: اگر بخواهيم به پژوهش 
در حوزه علوم انسانى امتيازي باال بدهيم، شايد 
زير 5 درصد و در حوزه فنى و مهندسى حدود 

40 درصد نياز محور است. 
ــزان پژوهش هاى نياز  وى با بيان اينكه مي
ــاى ديگر نيز بين 5 درصد تا  محور در حوزه ه
ــت، افزود: به طور متوسط حدود  40 درصد اس
ــه در حوزه هاى  ــد از پژوهش هايى ك 15 درص
ــت و در  مختلف صورت مى گيرد نياز محور اس
دستگاه ها و نهادهاى اجرايى مورد استفاده قرار 

مى گيرد.

توقيف يك هزار و 440 عدد 
پنير "تتراپك" در همدان

ــگاه  ــام: معاون غذا و داروى دانش همدان پي
علوم پزشكى همدان از توقيف يك هزار و 440 
عدد پنير "تتراپك" در يك ماهه اخير خبر داد.

ــاره به فعاليت  ــر وحيدى نيا، با اش على اصغ
ــتاى  ــن معاونت در راس ــر اي ــه اخي ــك ماه ي
ــى واحدهاى توليدى، خوراكى،  بازديد و ارزياب
ــاميدنى و بسته بندى در استان، اظهار كرد:  آش
ــد كه از  ــن مدت از 123 واحد بازديد ش در اي
ــتى  ــن تعداد 9 مورد با ضوابط فنى و بهداش اي

انطباق نداشت.
ــاى انجام  ــاس بازديده ــر اس ــزود: ب وى اف
ــان معاونت غذا و داروى  شده توسط كارشناس
ــك واحد  ــكى همدان، ي ــگاه علوم پزش دانش

غيرمجاز توليدى نيز غيرمجاز شناخته شد.
ــگاه علوم پزشكى  معاون غذا و داروى دانش
ــك ماهه اخير 116  ــدان عنوان كرد: در ي هم
ــان  ــط كارشناس ــالم مختلف توس ــورد از اق م
ــده كه از اين تعداد سه مورد با  نمونه بردارى ش

پروانه ساخت انطباق نداشت.
ــو با  فارس با بيان اينكه بر  وى در گفت وگ
اساس بازرسى هاى انجام شده، 7 مورد توقيف 
كاال صورت گرفته است، تصريح كرد: پنج واحد 
ــده و دو مورد نيز  ــه مراجع قضايى معرفى ش ب

تغيير كاربرى صورت پذيرفته است.
وحيدى نيا در ادامه با بيان اينكه 11 واحد 
توليدى لوازم آرايشى و بهداشتى در يك ماهه 
اخير مورد بازرسى قرار گرفته است، گفت: دو 
مورد از واحدهاى بازديد شده با ضوابط فنى و 

بهداشتى انطباق نداشته اند.

نرخ جرائم اعالم شد 
متخلفان حواسشان را جمع كنند

همدان پيام: مرحله دوم قانون جديد تخلفات راهنمايى و رانندگى 
با تصويب دولت در حالى از اول دى ماه امسال در كشور اجرا مى شود 
كه ميزان تخلفات رانندگى همچنان در جاده ها، خيابان ها و بزرگراه ها 
ــال اين قانون،  ــان انتظار مى رود با اعم ــت و به باور كارشناس باال اس
ميزان اين تخلفات كاهش يابد. به گزارش ايرنا، قانون جديد تخلفات 
راهنمايى و رانندگى سقف و كف جرائم رانندگى را در كشور به ترتيب 
دو ميليون و 30 هزار ريال تعيين كرده است در حالى كه بيش از اين 

سقف جرائم رانندگى در كشور 300 هزار ريال و كف آن نيز 10 هزار 
ريال بود. بر اساس جدول جديد نرخ جرائم رانندگى كه در قالب 171 
ــده است، نرخ جرائم رانندگى به سه بخش "كالن شهرها،  كد تدوين ش
ــتان ها، جاده هاى بين شهرى و مناطق آزاد تجارىـ  صنعتى"،  مراكز اس
ــتاها و راه هاى روستايى" تقسيم مى شود. اجراى  ــاير شهرها" و "روس "س
قانون جديد رسيدگى به تخلفات رانندگى داراى دو مرحله است كه مرحله 
نخست اين قانون كه در مورد امتياز و نمرات منفى رانندگان متخلف بود، 
ــت ماه سال جارى اجرا شد. مرحله دوم اين قانون نيز كه  از دهم ارديبهش
اعمال جرائم جديد تخلفات رانندگى است، از اول دى ماه آغاز مى شود و 

رانندگان متخلف بر اساس نرخ هاى جديد جريمه خواهند شد.

فرار از خانه؛ يك معلول و هزاران علت
ــائلى كه كشورهاى مختلف با آن دست به گريبانند، فرار  همدان پيام: يكى از مس
نوجوانان يا جوانان از خانه است. اين اتفاق در كشور ما هم رخ  مى دهد و با توجه به 
ــتر ديده مى شود. با اين كه اين اتفاق براى  ــرايط مختلف، هر از گاه، كمتر يا بيش ش
پسران و دختران مى افتد ولى با توجه به نوع نگاه جامعه ما به پسران و اين كه آنها 
ــه كمتر به فرار تعبير  ــترى برخوردارند بيرون رفتن آنها از خان ــل بيش از آزادى عم
مى شود و اغلب اين دختران هستند كه كلمه فرار از خانه بيشتر در موردشان به كار 
مى رود. اين در حالى است كه همين شرايط و نوع نگاه به نوبه خود سبب مى شود 
ــران، هم از اعتماد به نفس بيشترى برخوردار بوده و هم اين كه راحت تر بتوانند  پس
ــراى زندگى پيدا كرده و به تنهايى به زندگى خود ادامه دهند ولى از  ــى ب كار و محل
ــده و اجازه عمل داده نمى شود دختران براى كار پيدا  آنجا كه به دختران اعتماد نش
كردن بيشتر مشكل داشته و شايد مجبور شوند براى تامين نيازهاى زندگى خود به 
گروه ها و باندهاى بزهكارى جذب شوند.  در همين راستا البته شهردارى و بهزيستى 
اقداماتى انجام داده اند و بهزيستى با ايجاد خانه هاى سالمت سعى در جذب اين افراد 
و كمك به آنها دارد. بنابر اعالم مسئوالن سازمان بهزيستى، باالترين آمار «خانه  هاى 
سالمت» در كشور مربوط به استان هاى تهران و اصفهان به سبب مهاجرپذير بودن 

آنها و كمترين آمار آن مربوط به استان هاى همدان و ايالم اعالم شده است.
ــال بوده و اغلب تا مقطع  ــنى اين دختران بين 20 تا 30 س به گفته آنها ميانگين س
راهنمايى يا دبيرستان درس خوانده  و از خانواده  هاى آسيب  پذير هستند و به دليل شرايط 
نامناسب خانواده يا تعارضات آن از خانه خارج شده  اند. به اين ترتيب دختران در معرض 
آسيبى كه از طريق مراكز مداخله در درمان، اورژانس اجتماعى و نيروى انتظامى و با رأى 
دادگاه به بهزيستى معرفى مى  شوند راهى خانه  هاى سالمت شده و در آنجا فعاليت  هاى 

مددكارى براى بازگرداندن اين دختران به خانواده هايشان آغاز مى شود.
ــكى نيست اما اين  ــتند ش ــبى هس  در اين كه اين گونه اقدامات، اقدامات مناس
پرسش ها مطرح مى شود كه آيا روى افراد جامعه و خانواده هاى اين دختران و پسران 
نيز كار مى شود؟ آيا به قدر كافى فرهنگ سازى صورت گرفته كه افراد جامعه بپذيرند 
ــت و شايد شرايط نامناسب  ــرى كه از خانه فرار كرده لزوما بزهكار نيس دختر يا پس
ــمى و روحى، محدوديت ها و بى مهرى ها  سبب شده  خانوادگى و انواع آزارهاى جس
ــند و نياز به حمايت دارند؟ به  ــته و به دنبال راه فرار باش تحمل فضاى خانه را نداش
ــيب هاى اجتماعى سازمان بهزيستى در سال  ــگيرى از آس گفته مدير كل دفتر پيش
گذشته حدود 500 دختر در معرض آسيب به خانه  هاى سالمت وارد شدند و حدود 
90 درصد اين دختران به نزد خانواده و اقوامشان بازگردانده شده  اند. بايد ديد آيا كار 
كارشناسى و آمارى صورت گرفته كه چند درصد از اين افراد پس از بازگشت به خانه 

مورد حمايت قرار گرفته و ديگر فكر فرار به ذهنشان خطور نكرده است؟
ــت كه فقط انگشت اتهام را به سمت دختران و پسران فرارى   اين بى انصافى اس
نشانه بگيريم و بدون در نظر گرفتن محيط زندگى آنها توقع داشته باشيم كه شرايط 
ــت چيده شوند كه چنين اتفاقى رخ  ــاس پايه ها درس را تحمل كنند، بلكه بايد از اس
ندهد. وضعيت مالى خانواده ها نقش اساسى در اين زمينه ايفا مى كند به طورى كه 
وقتى پدر و مادرى بيكار هستند و به شدت دچار مشكالت اقتصادى بوده يا از بس 
كار مى كنند فرصتى براى توجه به فرزندشان ندارند و آنقدر خسته و درگير مشكالت 
ــر فرزندانشان داد  ــتند كه در خانه عصبى بوده و با هر بهانه اى س ــت هس ريز و درش
ــت كه  ــه يا آنها را كتك مى زنند. نمى توان انتظارى جز اين داش ــاد راه انداخت و فري
ــدن اميال و  ــرخورده اين خانواده ها، به دليل كمبود محبت و برآورده نش فرزندان س

آرزوها، ميل به ترك محيط زندگى خود را داشته باشند.
دولت ها در اين زمينه موظفند كه با اشتغالزايى براى افراد جامعه، تامين نيازهاى 
اقتصادى مردم، فرهنگ  سازى براى درك متقابل والدين و فرزندان و در نظر گرفتن 
بودجه الزم و به كارگيرى نهادهاى حمايتى و استفاده از افراد متخصص براى كسانى 

كه در معرض آسيب قرار دارند،  از بروز چنين مشكالتى جلوگيرى كنند.
مصطفى اقليما، رئيس انجمن علمى مددكارى اجتماعى ايران

سيستم 3-3-6 در آموزش و پرورش از مهر 91
ــتان همدان گفت: از  همدان پيام: مديركل آموزش و پرورش اس
سال تحصيلى آينده نظام آموزشى 3-3-6 اجرا خواهد شد؛ بنابراين، 

بايد زيرساخت هاى انجام آن در استان آماده شود.
ــتورالعمل اجراى نظام  ــرد: دس ــم اظهار ك عباس حسنى محتش
جديد آموزشى به همه استان ها ابالغ شده است و از هم اكنون بايد 

زيرساخت هاى اجراى اين طرح را آماده كنيم.
وى گفت: در سال تحصيلى آينده دانش آموزان پايه پنجم ابتدايى 
به كالس ششم خواهند رفت و نظام آموزشى به شش سال ابتدايى و 

سه سال دوره راهنمايى و سه سال دوره متوسطه تبديل خواهد شد. 
مديركل آموزش و پرورش استان همدان ادامه داد: پيش دانشگاهى 
نيز براى دانش آموزانى كه سال ششم ابتدايى را طى مى كنند حذف 
خواهد شد. وى اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل وزارتى اين طرح 
ــتاى تحول بنيادين در آموزش و پرورش صورت گرفته است  در راس
و از طرف وزير آموزش و پرورش نيز ستادى تشكيل و پيگير اجراى 

نظام جديد آموزشى شده است.
حسنى محتشم افزود: در استان همدان ابالغ اعضاى ستاد صادر 
ــتاد از امروز بايد به فكر تأمين نيروى انسانى و  ــده است و اين س ش

فضاهاى آموزشى براى اجراى اين طرح جديد باشد. 

ــين رئيس ستاد انتخابات  همدان پيام: جانش
ــق مانور نهمين  ــتان همدان از برگزارى موف اس
دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي در همدان 

خبر داد.
ــب با اعالم اين خبر گفت:  مهدي فتحيان نس
ــتان  ــام حوزه هاي 25 گانه اس ــن مانور در تم اي
ــور در روزهاي 19 و 20  ــر كش همزمان با سراس

آذرماه برگزار شد.
ــي و انتخابات استانداري  مديركل دفتر سياس
ــزاري انتخابات در اين  ــدان با بيان اينكه برگ هم
مانور با استفاده از سيستم جامع انتخابات وزارت 
كشور انجام شد، افزود: در اين مانور تمام فرآيند 
انتخابات از ابتداي ثبت نام داوطلب، تعيين هيأت 
اجرايي، انتخاب معتمدان محلي، تعيين اعضاي 
صندوق تا مرحله شمارش و تجميع آرا به صورت 

رايانه اى انجام شد.
جانشين رئيس ستاد انتخابات استان همدان 
با تاكيد بر شركت تمام فرمانداري ها در اين مانور 
ــرد تمامي حوزه هاي انتخابيه  تصريح كرد: عملك
ــتاد انتخابات استان كنترل و  ــتان از سوي س اس
ــتان  يك انتخابات مجازى به صورت مانور در اس

انجام شد.
وى در تشريح جزئيات كار 25 حوزه انتخابى 
گفت: در زمان برگزارى دو روزه اين مانور برخى 
ــد و در  از فرآيند ها در 8 حوزه اصلى ثبت مى ش

مراحل بعدى به حوزه هاى فرعى ارائه مى گشت تا 
اينكه روند اجراى مانور به اتمام مى رسيد.

ــراى مانور نهمين  ــب اج به گفته فتحيان نس
دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي در همدان 
ــده از سوى وزارت كشور  زودتر از زمان تعيين ش

با موفقيت به اتمام رسيد.
ــان كرد: در طول برگزارى اين  وى خاطر نش

مانور برخى نقاط ضعف و كاستى ها نيز مشخص 
شد تا بتوانيم راهكارهايى را براى برطرف كردن 

آن تا زمان اجراى انتخابات اصلى به كار گيريم.
ــكارى تمامى  ــب در پايان از هم فتحيان نس
ــت اندركاران از جمله فرمانداران، بخشداران،  دس
ــه فناورى اطالعات  ــان و به ويژه كميت كارشناس

استاندارى همدان قدردانى كرد.

ــل كريمي  ــر فامي ــت علي اكب ــي اس گفتن
ــتاندار و رئيس  ــي و امنيتي اس ــاون سياس مع
ــتان با حضور در دبيرخانه  ــتاد انتخابات اس س
ــتان از فرآيند مانور  ستاد مركزي انتخابات اس
برگزاري نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي 
اسالمي بازديد كرد و در جريان فعاليت ها قرار 

گرفت.

مانور نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي در همدان برگزار شد

ــتان  ــگاه پيام نور اس ــام: رئيس دانش همدان پي
همدان با اعالم اينكه 40 درصد طرح هاي تحقيقاتي 
دانشگاه پيام نور همدان كاربردي است، گفت: عالوه 
ــعه كيفي در ابعاد آموزشي و  بر توسعه كمي، توس
تحقيقاتي اين دانشگاه مورد توجه قرار گرفته است؛ 
ــرمايه هاي ما محسوب  ــائل جزء س چرا كه اين مس

مي شوند كه در آينده توليد ثروت مي كنند.
ــير خزايي به منظور ارائه گزارش عملكرد  اردش
ــتان همدان به مناسبت هفته  دانشگاه پيام نور اس
پ ژوهش در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دانشگاه 
پيام نور تنها دستاورد نظام جمهوري اسالمي است 
ــال 68 فعاليت آن شروع شده و در همدان  كه از س
ــمي اين دانشگاه آغاز  ــال 71 فعاليت رس نيز از س
شده است كه به طور كلي از فعاليت هاي دانشگاهي 
ــود كه در دهه  ــورت گرفته چنين برآورد مي ش ص
ــور شتاب  ــگاه هاي كل كش ــوم انقالب در دانش س
ــد. وي از حضور 34 هزار دانشجو در حال  ايجاد ش
تحصيل در دانشگاه پيام نور استان همدان خبر داد 
ــتين بار در سال تحصيلي جديد  و افزود: براي نخس
ــران، مكانيك،  ــي نفت، عم ــته هاي مهندس در رش
ــجو صورت  ــازي پذيرش دانش الكترونيك و شهرس
گرفته است و همچنين از بهمن ماه سال جاري در 
ــي ارشد در رشته هاي مديريت،  دوره هاي كارشناس
ــي و ادبيات فارسي  ــي، زيست شناس زمين شناس

پذيرش دانشجو خواهيم داشت.
ــگاه پيام نور استان همدان درباره  رئيس دانش
ــعه فضاي آموزشي بيان داشت: سال گذشته  توس
6 هزار و 400 مترمربع فضاي آموزشي ايجاد شد 
ــت  ــال حاضر 23 هزار مترمربع در دس كه در ح
ــاخت داريم كه در ايام دهه فجر امسال حدود  س
ــي موجود  ــه فضاي آموزش ــزار مترمربع ب 14 ه

اضافه مي شود.
وي ادامه داد: به طور كلي ميزان فضاي آموزشي 

ــطح استان 45  ــت دانشگاه هاي پيام نور س در دس
ــت كه تا پايان سال 91 از مرز 70  هزار مترمربع اس

هزار متر مربع عبور خواهد كرد.
ــد طرح هاي  ــه 40 درص ــا اعالم اينك ــي ب خزاي
تحقيقاتي دانشگاه پيام نور همدان كاربردي است، 
ــعه كمي، توسعه كيفي در ابعاد  افزود: عالوه بر توس
ــي و تحقيقاتي اين دانشگاه مورد توجه قرار  آموزش
ــت؛ چرا كه اين مسائل جزء سرمايه هاي  گرفته اس
ــده توليد ثروت  ــوند كه در آين ــوب مي ش ما محس
ــه بودجه تحقيقاتي  ــد. وي با تأكيد بر اينك مي كنن
دانشگاه ها در كل كشور وضع مطلوبي ندارد، گفت: 
ــام معظم رهبري مبني بر  ــا توجه به تأكيدات مق ب
توسعه كارهاي تحقيقاتي در دانشگاه ها متأسفانه در 
كشور ما بودجه تحقيقاتي زير يك درصد تخصيص 

داده مي شود.
به اعتقاد رئيس دانشگاه پيام نور استان همدان، 
ــگاه ها  ــب تپنده دانش ــي قل ــاي تحقيقات فعاليت ه
ــعه  ــتا براي توس ــمار مي آيند كه در اين راس به ش
 IR ــتگاه ــگاه دس طرح  هاي تحقيقاتي در اين دانش
(مادون قرمز يا اشعه X) به ارزش 200 ميليون تومان 
ــده بود را به همدان انتقال  كه در تهران خريداري ش
داديم. وي درباره كاربرد دستگاهIR  خاطرنشان كرد: 
از قابليت هاي دستگاه اين است كه با توجه به نوري كه 
به شئ مورد نظر ساطع مي كند طيف نور آن مشخص 
ــيميايي (معدني، آلي و  ــود و تمام تركيبات ش مي ش
ــايي مي كند و در واقع مثل  هيدروكربن ها) را شناس

يك اثر انگشت عمل مي كند.
ــجويان  ــالم اينكه 12 نفر از دانش ــي با اع خزاي
ــگاه پيام نور همدان عضو بنياد علمي نخبگان  دانش
هستند، اظهار كرد: براساس فعاليت هاي پژوهشي 
به ترتيب واحدهاي دانشگاه پيام نور همدان، مالير 

و تويسركان در رديف رتبه هاي برتر قرار دارند.
ــگاه پيام نور همدان نيز  ــي دانش معاون پژوهش

در خصوص برنامه هاي هفته پژوهش اظهار داشت: 
ــگاه ها  ــت كه دانش ــاه فرصتي اس ــا 29 آذرم 23 ت
فعاليت هاي پژوهشي و يافته هاي خود را در معرض 

ديد قرار دهند.
ــبت هفته  ــيدجواد صابونچي افزود: به مناس س
ــگاه با صنعت در 26  پژوهش همايش ارتباط دانش
ــز 30 آذرماه به  ــم روز پژوهش ني ــاه و مراس آذرم
ــگران برتر دانشگاه پيام نور  منظور تقدير از پژوهش

همدان برگزار مي شود.
ــتادان در سطح مراكز  ــخنراني علمي اس وي س
ــي تحت  ــزاري كارگاه هاي آموزش ــا، برگ و واحده
ــنايي با راهبردهاي جستجوي اطالعات  عناوين آش
در پايگاه هاي علمي، كاربرد نرم افزار، آيين نگارش 
ــگاه و فروش كتاب و  مقاالت علمي، برپايي نمايش
ــتاوردهاي پژوهشي و  ــگاه دس ــركت در نمايش ش
ــتان را از جمله  ــه پژوهش اس ــتاد هفت فناوري س
برنامه هاي تدوين شده در دانشگاه پيام نور همدان 

در هفته پژوهش برشمرد. 
ــگاه پيام  ــي دانش ــه مدير امور پژوهش در ادام
ــي از فعاليت هاي  ــه گزارش ــا ارائ ــدان ب ــور هم ن
ــي اين دانشگاه گفت: در سال گذشته 69  پژوهش
ــط اعضاي هيأت علمي اين  طرح تحقيقاتي توس
ــگاه با اعتباري بيش از يك ميليارد و 850  دانش
ميليون ريال ارائه شده است، همچنين 81 مقاله 
در همايش و 40 مقاله در نشريات معتبر به چاپ 

رسيده است.
ــال گذشته از 69  نصرا... عرفاني ادامه داد: در س
طرح انجام شده 12 طرح با موضوع نيازهاي محلي 

و 57 طرح از اعتبارات ويژه استفاده كردند. 
ــال  ــت س ــش ماهه نخس وي اضافه كرد: در ش
ــرح تحقيقاتي به تصويب  ــاري نيز اجراي 40 ط ج
ــيده است كه 7 طرح جزء نيازهاي محلي و 33  رس
طرح از اعتبارات ويژه محسوب مي شوند و 16 مقاله 

نيز در نشريات معتبر به چاپ رسيده است.
ــگاه پيام نور همدان  ــي دانش مدير امور پژوهش
درباره درجه علمي مقاالت در نشريات معتبر بيان 
داشت: در سال جاري هشت مقاله ISI و يك مقاله 
ــار مقاله با درجه علمي  ــطح بين المللي و چه در س
ــه مقاله با درجه علمي و ترويجي  ــي و س و پژوهش
ــده و به چاپ  ــاتيد اين دانشگاه ارائه ش ــط اس توس

رسيده است.
مسئول اداره پژوهش و كارآفريني دانشگاه پيام 
ــت كارآفريني و جايگاه آن  نور همدان نيز به اهمي
ــي بايد در كنار  ــاره كرد و گفت: بحث كارآفرين اش
پژوهش مورد توجه قرار گيرد؛ در اين راستا در همه 
مراكز و واحدهاي پيام نور سطح استان هسته هاي 

كارآفريني راه اندازي شده است.
صفي صفايي از شركت 600 هزار دانشجو پيام 
نور در سطح استان دوره هاي آموزشي كسب و كار 
ــته خبر داد و افزود: امسال نيز براساس  سال گذش
برنامه ريزي هاي صورت گرفته 300 هزار نفر در اين 

دوره  آموزشي شركت مي كنند.
ــنايي با  ــي آش وي برگزاري كارگاه هاي آموزش
تجارت الكترونيك، بورس جهاني و آشنايي با نحوه 
ــر برنامه هاي  ــروش اوراق و ... را از ديگ ــد و ف خري
ــازي كارآفريني  ــده به منظور فرهنگ س تدوين ش
ــت: 25 نفر از  ــرد و گف ــجويان نام ب ــن دانش در بي
ــور همدان كه  ــگاه پيام ن ــجويان خالق دانش دانش
ــد دانشگاه  ــتند را به مركز رش صاحب اختراع هس
ــينا و پارك علم و فناوري همدان معرفي  بوعلي س

كرديم كه ايده خود را به توليد برسانند.    
بنا بر اظهارات صفايي، دانشگاه پيام نور همدان 
ــت كه كارگاه كسب و كار  ــگاه دولتي اس تنها دانش
ــكاري اداره كار برگزار مي كند و همچنين  را با هم
ــه اي دوره هايي را  ــازمان فني و حرف با همكاري س

مختص كارآفريني برگزار مي كند.

رئيس دانشگاه پيام نور استان:

40 درصد طرح هاي تحقيقاتي 
دانشگاه پيام نور كاربردي است
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همدان پيام: تعيين تكليف ميدان بار تا 45 روز ديگر
 اون موقع هم كه همه، فكر ميوه شـب عيد هستن و همه چى، فراموش 

ميشه!
قاصد: از هديه احمدي نژاد، ماليات گرفتند. 

 برو شكر كن، اين هديه رو كال به خيلى ها ندادن!!
همدان پيام؛ استاندار در شوراى شهر همدان: اكنون زمان قهرمان گرايى نيست.

 چقد متواضع! حاال كه با قهرمانى هاى ايشون، وضعيت بيكارى و مسكن 
و صنعت و فرهنگ استان، اصالح شده، كور شيم اگه قهرمان گرايى نكنيم!
همدان پيام؛ شهردار همدان: تصميم گيرى براى همدان به عهده شهردار بهار نيست.

 پس نذار در توسعه شهرى، حتى از بهار هم عقب بمونيم!
فارس؛ نايب رئيس مجلس: رئيس مجلس تاكنون 2 نامه رسمى به دولت نوشته است 

تا بودجه، هر چه زودتر به مجلس تقديم شود. 
 گوش اگر گوش اونا و ناله اگر ناله ى اينا باشه، چى مى شه؟!

همدان پيام: حاشيه هاى حاشيه نشينان ديزج
  تو دو سه ماه آينده، همه قول ميدن كه اين حاشيه ها رو حل كنن!

ــقوط 2 درصد جامعه به زير  ــن: هزينه هاى باالى درمانى، دليل جديد س خبرآنالي
خط فقر شده است.

  اصال حرفشو نزن كه سقوط به زير خط فقر معنا ندارد!
ــرمايه گذارى خارجى، توفيقى نداشته  ــتان همدان در {جذب} س همدان پيام: اس

است.
 پس از آخر شده بوديم چهارم؟!

جام جم: كارنامه موفق رسانه ملى در دهه محرم
 مگه فقط خودتون از خودتون، تعريف كنين!!

آفتاب: نرخ تورم رسمى تورم در آبان ماه 90 به عدد 24.8 درصد رسيده است.
 فكر نكنين حواس مون نيس كه همين چورى داره ميره باال ها!!

فارس؛ سخنگوى وزارت خارجه: رابطه با انگليس كامال قطع نشده.
 باالخره ما نفهميديم كه چرا بعضيا، اينقد روى اين قضيه، تأكيد دارن؟!

ايسنا: كيف پولي كه مانع ولخرجي مي شود! 
 فكر نكنم اينم حريف بعضى خانوما بشه!!

جوان؛ سخنگوى طرح تحول اقتصادى: پرداخت يارانه نقدى تا پايان سال را تضمين 
مى كنيم.

 بعدش چى؟!
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مرضيه بختيارى

ــته زمان مناسبي بود كه  همدان پيام: هفته گذش
ــور كامال به خواب رود و هركسي بهانه اي  اقتصاد كش
ــد اما آنچه  ــته باش براي اين خواب طوالني مدت داش
ــوش نبود بلكه از همه  ــه در اين هفته نه تنها خام ك
سحرخيزتر و سرحال تر بود دالل هاي خريد و فروش 

سكه بودند.
ــاهزاده  ــق زيارت ش اگر هنگام اذان صبح به عش
حسين از خانه بيرون زدي تا نماز را در جوار ملكوتي 
ــزاده به جمع  ــاش به جاي امام ــه كني مراقب ب اقام
ــكه و دالل هاي اين بخش اضافه نشوي  خريداران س

و معنويات را به ماديات دنيوي نفروشي.
ــهداي  ميدان امام خميني (ره) ابتداي خيابان ش
همدان، امامزاده اي قرار دارد كه اين روزها گويا دالالن 
خريد سكه در آنجا چادر زده اند تا جزو اولين افراد در 

صف خريد سكه باشند. 
يك شنبه هفته گذشته محمود بهمنى از كاهش 
80 هزار تومانى قيمت سكه خبر داد، البته سه روز بعد 
معلوم شد رئيس كل بانك مركزى به وعده خود عمل 
ــاوت كه آنچه واقعا كاهش  ــت ولى با اين تف كرده اس
ــى بود و نه قيمت  ــكه بانك قيمت پيدا كرد قيمت س
ــكه كه در بازار جريان دارد. بانك مركزى  مبادالتى س
ــه روز قيمت هر سكه بهار آزادى را از 618 هزار  در س
ــان كاهش داد، روندى كه در  تومان به 535هزار توم
ــم به دنبال خود  ــت قيمت مبادالتى را ه وهله نخس
ــد شدت شيرجه بانك  كاهش داد ولى به نظر مى رس
ــديد بوده است و همين مسأله باعث  مركزى كمى ش
عكس العمل بازار نسبت به سطوح قيمتى جديد بانك 

مركزى شد.
ــش بانك مركزى صرافى ها  روز بعد از اولين كاه
معامالت خود را در بازار متوقف كردند، همين عكس 

العمل باعث شد روز چهارشنبه زمانى كه بانك مركزى 
براى تحت فشارقراردادن بازار سومين بخش شيرجه 
ــكه در بازار  ــى خود را به اجرا درآورد، قيمت س قيمت
دوباره اوج گرفت و از حدود 597 هزار تومان به 611 
ــيد در حالى كه براى نخستين بار بعد  هزار تومان رس
از سه ماه قيمت سكه بانكى پايين تر از قيمت واقعى 

سكه(برمبناى قيمت جهانى طال) قرار گرفت.
رئيس كل بانك مركزى با اشاره به افزايش تقاضاى 
ــور مترتب  ــرات روانى كه بر بازار ارز كش كاذب و تاثي
شده است، اعالم كرده بود: قيمت طال در بازار داخلى 
ــاره باال رفت و قيمت طالى داخلى هم اكنون  به يكب
ــت اين در حالى است كه قيمت طال  داراى حباب اس

در بازارهاى جهانى باال نرفته است.

ــش 70 ، 80 هزار تومانى  ــن به افزاي وى همچني
ــاره كرده بود و اعالم كرده بود:  قيمت سكه بانكى اش
در چند روز آينده حباب 70 ، 80 هزار تومانى قيمت 

سكه را از بين خواهيم برد.
ــكه  ــر صف خريد س ــك از ما تاكنون بر س كدامي
ــه حضور يكي از ما باعث  ــك مراجعه كرده ايم ك از بان

كاهش قيمت سكه در بازار شود؟
ــكل اقتصاد ما چيست؟ آري اقتصاد در دست  مش
من و تو نمي چرخد بلكه در دست دالل ها مي چرخد 
كه نمونه آن سر و كله زدن براي خريد سكه در مقابل 
ــت.در تماس هاي تعدادي از كسبه بازار براي  بانك اس
ــكه در به بانك ملي  تهيه گزارش از خريد و فروش س

شعبه مركزي اعزام شدم.
ــل بانك ملي خبري نبود به بهانه خريد  در مقاب
ــدم، از يكي از كاركنان، سكه  ــكه داخل بانك ش س
ــتي بانك كوچه  ــت كردم، گفت: از در پش درخواس
ــان  ــزاده مراجعه كن و زير لب ادامه داد، در ش امام
ــت كه در بين جمعيت براي سكه دعوا  ــما نيس ش

كني، به روي خودم نياوردم و رفتم.
واي كه چه معركه اي است، هنوز قيمت سكه و ارز 
از سوي بانك مركزي اعالم نشده اما دعوا بر سر سكه، 

چه كسي اول است؟
ــگاه مي كني اثري از اولين نفر  از انتهاي صف كه ن
نيست، زنده است؟ يا آب شده رفته زير زمين؟ مي گويند 
ساعت پنچ صبح جلو درب بانك رخت خواب انداخته. 

يكي از كاركنان يكي از مهمانسراهاي خيابان شهدا 
همدان مي گويد: از هفته گذشته كه رئيس كل بانك 
ــالمي خبر عرضه سكه را اعالم  مركزي جمهوري اس
ــر روز صبح اين دالل هاي محترم زود تر از ما  كرد، ه
ــر كار مي آيند، البته اين دوست ما ساعت 6 صبح  س

بايد سر كار باشد.
ــخني  ــايد س ــدم تا ش يك بار ديگر وارد بانك ش
ــم، اما  رئيس بانك هم به  ــته باش با رئيس بانك داش
ــت از چهره اش پيدا بود  ساماندهي بانك مشغول اس
كه از اين هرج و مرج بيرون بانك به ستوه آمده است. 
سرش خيلي شلوغ بود بي خيال رئيس شدم، از يكي 
ــكه را شروع  ــيدم چرا عرضه س از كاركنان بانك پرس

نمي كنيد گفت: منتظر اعالم نرخ هستيم.
ــود، گفت: آقاي  ــت نامش ذكر ش وي كه نخواس
ــكه  ــكه، پس چرا بازار س بهمني اين هم از عرضه س

همچنان نابسامان است؟
ــبانه مقابل درب بانك  ــه داد: دالل ها  ش وي ادام
منتظرند و فكر نمي كنند كه بانك كه شب ها كار نمي 

كند، اين چه وضعيتي است؟
ــار آزادى، تنها  ــكه به ــت كه س ــن درحالي اس اي
ــكوك طالى قانونى در جمهورى اسالمى ايران و  مس

جايگزين سكه هاى پهلوى سابق است.
ــنهاد وزارت  ــالمى ايران به پيش پس از انقالب اس
ــت  ــتور نخس امور اقتصادى و دارايى و با تأييد و دس
وزير دولت موقت، به مناسبت و يادبود نخستين بهار 
ــالمى، اجازه ضرب انواع مسكوك  پيروزى انقالب اس

طالى بهار آزادى صادر شد.
ــام حضرت  ــن بود به ن ــكه مزي ــك روى اين س ي
ــران در زير آن و  ــى(ع) و قيد عبارت بانك ملى اي عل
ــى  ــر آن تصوير بارگاه حضرت على بن موس روى ديگ
الرضا(ع) با عبارت نخستين بهار آزادى و تاريخ 1358 
ــكه هاى بهار آزادى  ــود. از آن پس، انواع س منقوش ب
ــك، دو و نيم و پنج بهار) با همين طرح  ــع، نيم، ي (رب
توليد مى شد. با توجه به ماده 5 قانون نحوه حفظ آثار 
و ياد حضرت امام خمينى(ره) - مصوب 1368/8/14 
ــالمى- بانك مركزى ايران موظف  مجلس شوراى اس
گرديد كه تصوير بنيانگذار جمهورى اسالمى را بر يك 
ــكه هاى بهار آزادى به گونه اى مناسب نقش  طرف س
كند. با وضعيت به وجود آمده در بازار سكه و وعده نرخ 
ــوى بانك مركزى دعواى دالل ها بر  هاى پايين از س
سر خريد سكه به همدان هم رسيد  و ازدحام جمعيت 
ــكالتى را  ديروز جلوى بانك ملى تا حدى بود كه مش
در سيستم بانكى و اصناف اطراف بانك به ايجاد كرد.

eghtesad@hamedanpayam.com
اقتصاد

طال و ارزبازتاب

خبر

نوع ارز
نرخ خريد

(ريال)
نرخ فروش 

(ريال)
 آزاددولتىآزاددولتى

14609183001465918450يورو
10920133501095513500دالر آمريكا
17135215001719521750پوند انگليس
10749135001078613600دالر كانادا

2918325029283300ريال عربستان
2977365029873750درهم امارات

6100000---سكه تمام بهار طرح قديم
52624005860000-5060000سكه تمام بهار طرح جديد

25324002800000-2435000سكه نيم بهار
12688001450000-1220000سكه ربع بهار
712400750000-685000يك گرمي

يك گرم طالي
552000--- ساخته نشده 18 عيار

اين روي سكه؟  آن روي سكه؟

 دعواي دالل ها به همدان رسيد 

ميدان بار به حومه همدان منتقل مى شود
همدان پيام: رئيس مجمع امور صنفي همدان گفت: اعضاي كميسيون نظارت بر اصناف متفق القول بر استقرار ميدان 
بار در حومه شهر همدان هستند. عليرضا شمس در گفتگو با همدان پيام از برگزاري جلسه كميسيون نظارت بر اصناف در 
سازمان صنعت، معدن و تجارت خبر داد و افزود: از آنجايي كه دستور اصلي اين جلسه بحث در مورد جانمايي ميدان ميوه و تره 
بار همدان بود اعضاي كميسيون نظارت بر اصناف متشكل از نمايندگان دستگاه هاي اجرايي نه گانه شامل فرمانداري، فرماندهي 
انتظامي، شوراي شهر، شهرداري، سازمان اقتصاد و دارايي، دانشگاه علوم پزشكي، دادگستري و مجمع امور صنفي است كه 
همگي بدون هيچ اعتراضي متفق القول شدند كه ميدان بار در حومه شهر همدان ساخته شود. به گفته وي، در اين جلسه 
ــبت به خريد زمين مورد نظر اقدام كند و در مقابل مسائل پيش روي ساخت ميدان بار  ــهرداري نس ــده كه ش مصوب ش

همكاري الزم را داشته باشد و همچنين تسهيالت خوبي را در اختيار صنف بارفروشان قرار دهد.

آغاز پيش فروش سكه بانكى در چند روز آينده
همدان پيام: رئيس كل بانك مركزى از آغاز پيش فروش سكه بانكى از چند روز آينده در شعب بانكى سراسر كشور 
ــت و اين پيش فروش با قيمت فعلى سكه انجام  ــكه در حال تدوين اس ــتور العمل پيش فروش س خبر داد و گفت: دس
ــكه در پيش فروش وجود دارد، افزود: بانك مركزى  ــود. محمود بهمنى با بيان اينكه امكان خريد يك تا هزار س مى ش

بالفاصله پس از پيش فروش اقدام به ضرب سكه و ارايه آن مى كند.
وي گفت: پيش فروش سكه در 20 هزار واحد بانكى انجام مى شود و پس از سه تا چهار ماه سكه ها ارايه مى شود تا 

قيمت كاذب 600 هزار تومان در بازار فرعى از بين برود.
ــت و 50 درصد سود ظرف  ــكه در بازار معامالت آتى 842 هزار تومان اس به گزارش ايرنا، بهمنى ادامه داد: قيمت س

سه تا چهار ماه دريافت مي شود و به همين دليل با آن برخورد مي شود.

قطع برق و گاز واحدهاى توليدى صنعتى كشاورزى ممنوع شد
همدان پيام: بر اساس مصوبه مجلس شوراى اسالمى در زمان كمبود برق، گاز يا خدمات مخابرات، واحدهاى توليدى 
ــته باشند و در صورت قطع خدمات  ــاورزى نبايد در اولويت قطع برق يا گاز يا خدمات مخابرات قرار داش صنعتى و كش

دولت موظف به تعيين خسارت است. 
ــوراى اسالمى در جلسه علنى ديروز يكشنبه 20 آذرماه در ادامه بررسى طرح  به گزارش مهر، نمايندگان مجلس ش
يك فوريتى بهبود مستمر فضاى كسب و كار مقرر كردند در زمان كمبود برق، گاز يا خدمات مخابرات واحدهاى توليدى، 
ــته باشند و شركت هاى عرضه كننده  ــاورزى نبايد در اولويت قطعى برق، گاز و خدمات مخابرات قرار داش صنعتى و كش
برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهاى توليدى اعم از صنعتى، كشاورزى و خدماتى، وجه 

جبران التزام قطع برق يا گاز يا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پيش بينى كنند. 

شناخت موانع سرمايه گذارى
 ضرورت توسعه استان

ــن دغدغه هاي  ــوان يكى از مهمتري ــرمايه گذارى به عن ــروزه س ــام: ام همدان پي
برنامه ريزان تبديل شده است. اين شاخص در كنار ساير شاخص هاي توسعه يافتگى 
نقش اساسى را در مقوله توسعه بازى مي كند، به گونه اى بدون وجود اين مهم، بوجود 
آمدن كسب و كار جديد غير ممكن است. به بيان ديگر با وجود سرمايه گذارى است 

كه امكان ايجاد كسب و كار جديد در يك منطقه بوجود مي آيد.
ــت كه مي توان بوجود  ــرمايه گذاران به عرصه كار و توليد اس ــع با ورود س در واق
ــرمايه به عرصه هاي  آمدن كاالها و خدمات جديد را منتظر بود. همچنين با ورود س
مختلف است كه مي شود به ايجاد فضاى كسب وكار و نتايج ضمنى آن اميدوار بود. 
سرمايه گذارى عالوه بر منافع شخصى كه سرمايه گذار دارد، بالطبع منافعى نيز براى كل 
جامعه در بر خواهد داشت. بدست آوردن درآمد براى تامين مخارج زندگى، پس انداز و 
امثال آن از بروندادهاى سرمايه گذارى براى شخص سرمايه گذار مي باشند. همچنين 
ــتغال، افزايش رشد اقتصادى، رقابت پذيرى در حوزه اقتصاد و...  ايجاد زمينه هاي اش
نيز از نتايج قابل توجه سرمايه گذارى ها در يك منطقه مي باشد. راه اندازى كسب وكار 
ــد كه در واقع اين  ــراى انجام فرآيند مختلف مي باش ــانى ب جديد نياز به نيروى انس
ــت، ايجاد ارزش افزوده در مراحل  ــتغال در آن بخش اس موضوع به معنى ايجاد اش
ــت، توليد و ارائه كاال و  ــد اقتصادى در پى خواهد داش مختلف توليد نيز افزايش رش
ــدن نجات دهد و همچنين  خدمات جديد هم مي تواند اقتصاد را از تك محصولى ش
ــرمايه گذارى  ــدرت رقابت آن را در بين رقبا باال ببرد. حال هر چه ميزان و نحوه س ق

بيشتر و بهتر باشد طبعا رويداد موارد اخيرالذكر نيز بهتر خواهد بود.
ــتر ساز پديدار شدن اين مهم  ــت كه آنچه كه مي تواند بس اما نكته مهم اين جاس
ــتند كه مي توانند در  ــته از عوامل هس ــت؟ به بيان ديگر آن كدام دس ــود، چيس ش
سرمايه گذار به عنوان متولى سرمايه گذارى ايجاد انگيزه نمايند و او را به سمت و سوى 
ــوق دهند؟ كه در جواب بايد گفت آنچه كه مي تواند يك سرمايه  ــرمايه گذارى س س
ــمت و سو ترغيب نمايد، انتظارات او نسبت به سرمايه گذارى اش و  گذار را به اين س

احتماالتى است كه نسبت به رسيدن به نتايج آن در ذهنش نقش مي بندد.
ــژه در مقياس هاي باال )در  ــرمايه گذارى مبالغى (بوي ــى كه به دنبال س طبعاً كس
ــد، نسبت به سرمايه گذارى خود انتظاراتى دارد كه رسيدن به سود  منطقه اى مي باش
يكى از مهمترين آنهاست. حال هر چه ميزان اين سود بيشتر و احتمال رسيدن به آن 
باالتر باشد طبعا انگيزه سرمايه گذار براى فعاليت نيز بيشتر خواهد بود و بالعكس. در 
كنار چنين فاكتور هايى، عواملى ديگر بر ميزان انگيزه سرمايه گذارى موثر مي باشند 
كه از جمله آنها مي توان به حدود موانع سرمايه گذارى در يك منطقه اشاره كرد كه 
ــد ميزان سرمايه گذارى در آن منطقه  طبعا هر چه اين موانع كمتر و بى تأثيرتر باش

نيز افزايش پيدا خواهد كرد.
فرهنگ و آداب و رسوم حاكم برمردم منطقه مدنظر، قوانين ادارى، وضعيت حمل 
ــيل هاي موجود، ميزان و نحوه عرضه مواد اوليه ضرورى،  ونقل، صنايع مرتبط، پتانس
ــانى و تخصص هاي  مورد نياز، وضعيت رقابت در سرمايه گذارى مورد نظر  منابع انس
ــرمايه گذارى در يك منطقه  و خيلى از مواردى اين چنينى مي توانند مانعى براى س
باشند. آيا فرهنگ حاكم بر افراد جامعه هدف اجازه سرمايه گذارى به افراد غير بومي 
ــتند و  ــرمايه گذاران نيس ــت و پا گير س ــتم ادارى دس  را  مى دهد؟ آيا قوانين و سيس
ــرمايه گذار هستند ياخير؟ آيا وضعيت حمل ونقل مي تواند  درطرف ديگر آيا حامي  س
پاسخگوى نياز ترابرى سرمايه گذار باشند ياخير؟ صنايع مرتبط با سرمايه گذارى مد 
ــرمايه گذار مي تواند به راحتى با آنها در تعامل  ــند، آيا س نظر در چه وضعى مي باش
ــق آنها نياز هاي خود را برطرف نمايد؟ وضعيت معادن و مواد اوليه در  ــوده و از طري ب
منطقه به گونه اى هست كه بتواند پاسخگوى نياز هاي سرمايه گذار باشد؟ آيا نيروى 
ــانى موجود تامين كننده نياز او هست ؟ وضعيت رقابت در حوزه مد نظر چگونه  انس
است ؟آيا هم چشمي در بين رقبا زياد است يا اينگونه نيست؟كه همگى در عين حال 

كه مي توانند يك تهديد به حساب آيند مي توانند به يك فرصت نيز تبديل شوند .
ــد در  ــد موانعى همچون موانعى كه مطرح ش اكنون بايد گفت كه به نظر مي رس
ــتان همدان نيز وجود دارند و مانع آن مي شوند تا سرمايه گذارى در استان آنگونه  اس

كه بايد اتفاق بيفتد.
ــتان از  ــرمايه گذارى در بخش صنعت بويژه از نوع تبديلى كه اس ــن بودن س پايي

پتانسيل بااليى در اين بخش برخوردار است، نمايانگر اين حقيقت است .
ــانه را ما در حالى به نظاره نشسته ايم كه محصوالت كشاورزى استان در  اين نش
ــور در حال تبديل به انواع خوراكى هستند. همچنين بكر ودست  ــاير مناطق كش س
ــتان (از حيث سرمايه گذارى ) يكى  ــتى اس نخورده ماندن برخى ازگزينه هاي توريس
ــناخت  ــر از مصداق هاي اين واقعيتند، همان چيزى كه در صورت توجه و با ش ديگ
ــت به فرصتى قابل توجه براى استان تبديل  منافع فردى و اجتماعى بالقوه مي توانس

شود.
حال اينكه كداميك از موانعى كه مطرح شد، مانعى جدى بر سر راه سرمايه گذارى 
ــد مي باشد، از حوصله اين متن خارج است اما به  در چنين بخش هايى كه مطرح ش
هر حال بايد اعتراف كرد كه اين حجم سرمايه گذارى با توجه به پتاسيل هاي موجود 
ــناخت صحيح از موانع موجود و انديشيدن  ــت و بايد با ش ــتان، بسيار پايين اس اس
ــرمايه گذار و ترغيب او به  ــزه را براى س ــل آنها به فرصت، انگي ــرى براى تبدي تدابي

سرمايه گذارى را ايجاد نمود.
مهدى خان بابائى نوا

معاون وزير نيرو به مشتركان هشدار داد
دستكاري كنتورهاي برق 

به راحتي قابل تشخيص است
ــام: در حالي كه با هدفمندي يارانه ها و حركت قيمت حامل هاي اصلي  همدان پي
انرژي از جمله برق به  سوي واقعي شدن، بازار سودجويي برخي فرصت طلبان داغ شده 
است، معاون وزير نيرو به مردم هشدار مي دهد كه دستكاري كنتورهاي برق تأثيرات 

مخربي بر وسايل منزل داشته و همچنين اين كار به راحتي قابل شناسايي است.
ــعي  ــودجوياني حكايت مي كند كه س ــاي اخير برخي اخبار از تالش س در ماه ه
ــتفاده از دستگاه هايي به نام  مي كنند با تبليغات خود،  مصرف كنندگان برق را به اس
ــتگاه هايي كه مدل هاي گوناگوني دارند و  ــويق كنند؛ دس "كاهنده مصرف برق" تش
فروشندگان سعي مي كنند با اغراق در تعريف از عملكردشان، مردم را به استفاده از 

آن ها ترغيب كنند.
در اين ميان برخي سودجويان با معرفي برخي وسايل كه نزديك كنتورهاي برق 
قرار مي گيرد و با ساطع كردن تشعشعاتي، نحوه محاسبه برق توسط كنتور را مختل 
ــتند. به گزارش ايسنا، البته اين مسأله با  ــتركان برق هس مي كند به دنبال اغفال مش
ــده و معاون وزير نيرو در واكنش به اين  ــئوالن وزارت نيرو نيز روبه رو ش واكنش مس
ــتگاهي مصرف برق را  ــي ادعا كند كه بتواند با نصب دس ــوع مي گويد: اگر كس موض

كاهش دهد، اين موضوع به هيچ وجه مورد تأييد وزارت نيرو نيست.

F085/00 آگـهي مزايده 90/7

روابط عمومي شركت مخابرات استان همدان 

شركت مخابرات استان همدان در نظر دارد
تعداد 2 دستگاه خودرو را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند لذا تمامى متقاضيان 
واجد شرايط مي توانند با در دست داشتن فيش واريزي به مبلغ 50,000 ريال به حساب 
اسناد  دريافت  براى  همدان  شعبه  ملي  بانك  شماره 105985095006  سيبا  جاري 

مزايده به نشاني ذيل مراجعه نمايند.
- مشخصات خودروها: كاميون R685STK به شماره پالك 563ع54 ايران 18 (مخصوص حمل سوخت)، 

اسنوتراك برف روب مدل 58
-مدت زمان ترخيص خودرو: توسط برنده يا برندگان حداقل 10 روز از تاريخ ارجاع سفارش مي باشد.

- نوع تضمين شركت در مزايده: ضمانتنامه بانكي و يا واريز نقدي 
- پيشنهاد دهندگان بايد معادل 10 درصد از مبلغ كارشناسي را براى هر خودرو به عنوان سپرده شركت در مزايده به 
حساب جاري سيبا به شماره 201153011009 نزد بانك ملي پرداخت و رسيد آن را ضميمه پيشنهاد خود ارسال دارند يا 

معادل آن ضمانتنامه بانكي قابل تمديد به سررسيد دو ماه از تاريخ آخرين روز مهلت تسليم نمايند.
- مهلت توزيع اسناد مزايده: به مدت ده روز پس از انتشار اولين آگهي 

- تاريخ ارسال يا تحويل پيشنهادات (پاكت هاي مزايده): تا پايان وقت ادارى مورخه 90/10/4 
- مكان دريافت اسناد مزايده و ارائه پيشنهادات (پاكت هاى مزايده): ميدان آرامگاه بوعلي، ساختمان مركزي 

شركت مخابرات، طبقه سوم، دبيرخانه مركزي 
- تاريخ گشايش پاكات واصله: روز دوشنبه مورخه 90/10/5 رأس ساعت 11 صبح در محل اتاق كميسيون 

ضمنًا حضور متقاضيان در جلسه بازگشايي آزاد است.
براى كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 8353055 و دورنگار 8271447 و يا آدرس اينترنتي (tch.ir) تماس 

حاصل نمايند.

دو مرحله اى آگـهي فراخوان مناقصه

روابط عمومي دادگستري كل استان همدان 

دادگستري كل استان همدان در نظر دارد
با استناد به بند 1 ماده 19 تصويب نامه شماره 130890 مورخه 83/11/17 مجلس 
شوراي اسالمي و ابالغيه 67490 مورخه 83/11/26 رياست جمهوري احداث پروژه 
دادسراي عمومي و انقالب شهرستان نهاوند را با برآورد اوليه 19,677,280,000 را 
سرجمع طبق بخشنامه 100/6405 مورخه 89/2/24 به صورت  به صورت قرارداد 

مترمربعي با فهرست بهاي سال 88 از طريق فراخوان به مناقصه عمومي بگذارد.
ميليون)  پنج  و  مبلغ 65,000,000 (شصت  مكلفند  كنندگان  شركت   تمامى  مناقصه:  در  شركت  تضمين  مبلغ 
ريال به عنوان تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانكي در وجه دادگستري كل استان همدان 

ارائه نمايند.
مهلت دريافت اسناد: به مدت 10 روز پس از انتشار اولين آگهي خواهد بود.

شركت هاي واجد شرايط مي توانند براي دريافت اسناد مناقصه از ساعت 9 الي 11 به مديريت فني و مهندسي 
دادگستري واقع در طبقه سوم دادگستري كل استان همدان به نشاني خيابان بوعلي، جنب اداره كل پست 

مراجعه نمايند و حداكثر تا آخر وقت اداري مورخه 90/10/11 اسناد مناقصه عودت داده شود. 
رمز  و  ثبت  كشور  مناقصات  اطالع رساني  ملي  پايگاه  در  را  خود  مشخصات  بايستي  كنندگان  شركت  ضمنًا 
عبور را دريافت نمايند در غير اين صورت در صورت برنده شدن در مناقصه كارفرما مجاز به انعقاد قرارداد 
http:// مربوط به آنها نمي باشد و همچنين متن اين مناقصه در پايگاه اطالع رساني مناقصات كشور به نشاني
iets.mporg.ir قابل رويت مي باشد در صورت نياز به اطالعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفن 8260133 دفتر 

فني و مهندسي دادگستري
كل استان همدان تماس حاصل نمائيد.

آگهي مزايده نوبت دوم 
در پرونده كالسـه 1207/90 اجرايي طي رأي صادره از شـعبه 
7 محاكـم عمومـي همدان محكـوم عليه محمد شـاهبازي به 
پرداخـت مبلـغ 81,609,000 ريال محكوم بـه در حق محكوم 
له ابوذر آلوش و نيم عشـر دولتي 4,000,000 ريال لذا با توجه 
به اينكـه محكوم عليه نسـبت به برائت ذمـه خويش اقدامي 
نكرده اسـت اين اجرا به درخواسـت ثالث خانم فاطمه كرمي 
فرزند اصغر اقدام بـه توقيف 6 دانگ پالك ثبتي 1618 فرعي 
از 35 اصلـي مورد ثبـت شـماره 24757 در بخش 4 همدان 
كـه سـاختمان دو طبقه در روسـتاي ابـرو جنـب درمانگاه با 
پايه آجري طاق ضربي 3 سـال سـاخت با امكانات روسـتايي 
عرصـه 125 متر مربع و اعيـان 125 متر مربعي ارزش 6 دانگ 
385,180,000 ريال اعالم گرديده اسـت لذا اين اجرا به تاريخ 
90/10/11 سـاعت 10 تا 9/30 اقدام به برگزاري عمليات مزايده 
جهـت تأديه ديـن محكوم له مي نمايد ضمنـًا مزايده در واحد 
اجراي احكام مدني دادگسـتري همدان برگزار مي گردد ملك 
5 روز قبل از مزايده قابل بازيد مي باشـد. بديهي اسـت برنده 
مزايده كسـي تلقـي مي گردد كه بيشـترين قيمت پيشـنهاد 

نمايـد.
دادورز اجراي احكام مدني دادگستري همدان- زائري

مزايده  آگهي 
در پرونده كالسـه 837/90 اجرايي طي رأي صادره از شـعبه 
4 محاكـم عمومـي همدان  محكـوم عليه مجتبي خداويسـي 
(متضامنًا با يعقوب بني سـكيني و محمد انصاري) به پرداخت 
مبلـغ 136,975,000 ريال محكوم بـه در حق محكوم له ابوذر 
آلـوش و نيشم عشـر دولتـي 3,424,375 ريال لـذا با توجه 
به اينكـه محكوم عليه نسـبت به برائت ذمـه خويش اقدامي 
نكرده انـد ايـن اجـرا به درخواسـت ثالـث محمد اسـماعيل 
خداويسـي اقدام به توقيف 6 دانگ پالك ثبتي شـماره 879 
فرعي از 138 اصلي خانه ايست با مساحت تا 139/3 مترمربع 
داراى امتيازات شـهرى با قدمت 2 سـال سـاخت در تعريض 
طرح تعريض روسـتا قرار دارد (پس از كسـر اصالحى 139/3 
متـر مربع) واقع در همدان روسـتاي يكن آباد خيابان شـهيد 
حيدري ارزش 329,650,000 ريال اعالم گرديده است لذا اين 
اجرا به تاريخ 1390/10/11 ساعت  9 تا 8/30 اقدام به عمليات 
مزايده جهت تأديه دين محكوم لـه مي نمايد ضمنًا مزايده در 
دايره اجراي احكام مدني دادگسـتري همدان برگزار مي گردد 
ملـك 5 روز قبـل از مزايـده قابـل بازديـد مى باشـد بديهي 
اسـت برنده مزايده كسـي تلقي مي گردد كه بيشترين قيمت 

پيشـنهاد نمايد.
دادورز اجراي احكام مدني دادگستري همدان- زائري 

مزايده  آگهي 
در پرونده كالسـه 662/89 اجرايي طي رأي صادره از شعبه 1 
محاكم عمومي همـدان محكوم عليه عباس دباغ محكومند به 
پرداخت مبلغ 123,523,448 ريال محكوم به در حق محكوم 
لـه محمدتقي نصيري و نيم عشـر دولتي 4,860,000 ريال لذا 
بـا توجه به اينكه محكوم عليه نسـبت بـه برائت ذمه خويش 
اقـدام نكرده اند اين اجرا به درخواسـت محكـوم عليه اقدام 
بـه توقيف اصل 3 دانگ از 6 دانگ پالك ثبتي شـماره 2097 
فرعـي از 178 اصلي باغ معنب و مشـجر با مسـاحت تقريبي 
3500 مترمربع در محدوده ملك يك باب ساختمان 2 طبقه با 
مساحت 100 مترمربع و يك حلقه چاه دهنه گشاد در باغ حفر 
شـده واقع در همدان اراضي روستاي تفريجان ارزش 3 دانگ 
525,000,000 ريال اعالم گرديده اسـت لذا اين اجرا به تاريخ 
90/10/11 سـاعت 11 الي 10/30 اقدام به عمليات مزايده جهت 
تأديـه دين محكوم له مي نمايـد ضمنًا مزايده در دايره اجراي 
احكام مدني دادگسـتري همدان برگزار مي گردد  ملك 5 روز 
قبل از مزايده قابل بازديد مى باشـد بديهي است برنده مزايده 

كسـي تلقي مي گردد كه بيشـترين قيمت پيشـنهاد نمايد.
دادورز اجراي احكام مدني دادگستري همدان- زائري 

محكوم له: موسـي محمودي فرزند نريمـان به آدرس: روعان 
منزل شـخصي محمودي - محكوم عليه: سـيدمرتضي سيدي 

فرزند سيدحسـين به آدرس: نامعلوم 
مجكوم بـه بـه موجـب درخواسـت اجـراي حكـم مربوطه به 
مربوطـه  دادنامـه  شـماره  و   9010098123200601 شـماره 
90099978123200105 محكوم عليه محكوم اسـت به تنظيم 
سـند رسـمي انتقال يك دسـتگاه گريدر با مشـخصات فوق 
االشـعار در يكي از دفاتر اسناد رسمي به نام خواهان و تأديه 
مبلغ 1055000 ريال بابت هزينه دادرسـي در حق مشاراليه و 

پرداخت نيم عشـر دولتي در حق صندوق دولت.
محكوم عليه مكلف اسـت از تاريخ ابـالغ اجراييه: 1- پس از 
ابـالغ اجراييـه ظرف ده روز مفاد آن را بـه موقع اجرا گذارد. 
2- ترتيبـي بـراي پرداخت محكوم به بدهـد 3- مالي معرفي 
كند كه اجرا حكم و اسـتيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در 

صورتي كه خـود را قادر به اجراي مفـاد اجراييه نداند بايد 
ظـرف مهلـت ده روز صورت جمـع دارايي خود را به قسـمت 
اجرا تسـليم كند اگر مالـي ندارد صريحًا اعـالم نمايد هر گاه 
ظرف سـه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر 
به اجراي حكم و پرداخـت محكوم به بوده ايد ليكن براي فرار 
در پرداخت اموال خـود را معرفي نكنيد يا صورت خالف واقع 
از دارايـي خـود بدهيد به نحوي كه اجراي تمام يا قسـمتي از 
مفاد اجراييه متسـر باشـد بـه مجازات حسـب از 61 روز تا 6 
مـاه محكوم خواهيد شـد.4- عالوه بر موارد باال كه قسـمتي 
از مـاده 34 اجراي احكام مدني مي باشـد به مواردي از قانون 
اجراي احكام و قانون آيين دادرسـي مدني مصوب 79/1/21 و 
همچنين مفاد قانـون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 
10 آبان 1377 كه ظهر برگ اجراييه درج گرديده اسـت توجه 

نمـوده و بـه آن عمـل نمايـد.
مدير دفتر دادگاه حقوقي شعبه دوم كبودراهنگ 

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (نوبت اول)
در اجراى پرونده اجرائى 458/90 اجراى احكام مدنى شوراى 
حـل اختـالف كبودراهنـگ پيرودادنامـه شـماره 43 مورخه 
90/1/20 در پرونـده كالسـه 393/83 حوزه 111 شـوراى حل 
اختـالف كبودراهنـگ محكوم عليـه آقاى مهـدى اميرجانى 
فرزنـد محمد محكوم به پرداخت يكصد و چهارده عدد سـكه 
تمام بهار آزادى در حـق محكوم له خانم ثريا اميرجانى فرزند 
مسـلم گرديده اسـت لذا ايـن اجـرا در نظر دارد يـك قطعه 
زمين با كاربرى مسـكونى با مشـخصات ذيل را كه نسـبت به 
آن توقيف به عمل آمده و كارشناسـى شـده است را از طريق 
مزايده در مورخـه 90/10/18 (هجدهم ديماه سـال نود) راس 
سـاعت 10 صبـح در محـل اجراى احـكام مدنى شـوراى حل 
اختـالف كبودراهنـگ واقـع در كبودراهنـگ بلوار بهشـتى 
روبـروى اداره آمـوزش و پرورش به فروش برسـاند مال مورد 
مزايده يك قطعه زمين با كاربرى مسـكونى داراى سند عادى 
جهـت احـداث منـزل مسـكونى و داراى قابليت اخـذ پروانه 
سـاختمانى بـه متـراژ 268 متر مربـع مطابـق قولنامه عادى 
شـماره 110/79/85 مورخه 85/12/16 واقـع در كبودراهنگ 
شـهرك جهاد بلـوار جديد االحداث منشـعب از بلوار بعثت از 
كوچـه 12 متـرى جنوبى و قيمت مبناى كارشناسـى يه ميزان 
بيست و شـش ميليون و هشتصد هزارتومان مى باشد لذا وفق 
مواد 118 و 138 و 132 قانون اجراى احكام مدنى بدينوسـيله 
به تمامى كسـانى كه تمايل به خريد دارند مى توانند در جلسه 
مزايده شـركت نمايند و مزايده از قيمت كارشناسـى شـروع 
و به كسـى كه بيشـترين قيمت پيشـنهادى را ارائـه نمايد به 
فـروش مى رسـد و ده درصـد از مبلـغ فى المجلـس اخذ و تا 
يـك ماه فرصت دارد كـه مابقى ثمن را اعطـا نمايد و اال مبلغ  
اعطايـى به نفـع دولت ضبـط و مزايده تجديد ميگـردد ضمنا 
ترتيـب بازديـد از زميـن توقيفى بـراى 5 روز قبل از شـروع 

مزايده فراهم اسـت. م الف 4138
رضائى- مسئول اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف كبودراهنگ

وراثت حصر  آگهى 
اقاى ولى ا... خداپرسـت داراى شناسنامه شماره 12 به شرح 
دادخواسـت به كالسـه – از اين حـوزه درخواسـت گواهى 
حصـر وراثـت نمـوده و چنيـن توضيـح داده كه شـادروان 
شـاه زنـان شـمس اللهى بـه شـماره شناسـنامه 1458 در 
تاريـخ 90/8/18 در اقامتـگاه دائمـى خـود بـدورد زندگى 
گفتـه ورثـه حين الفـوت آن متوفيه منحصر اسـت به شـش 
پسـر و سـه دختر به اسـامى ذيل 1- ولى ا... خداپرسـت به 
شـماره شناسـنامه 12 متولد 1338/4/17 تويسـركان پسر 
متوفى2- عزت ا... خداپرسـت به شـماره شناسـنامه 2884 
نبـى ا...   -3 متوفـى  پسـر  تويسـركان   1332/7/9 متولـد 
خداپرسـت به شـماره شناسـنامه 69 متولـد 1335/10/25 
بـه  حشمت ا...خداپرسـت   -4 متوفـى  پسـر  تويسـركان 
1343/4/11 تويسـركان پسر  شـماره شناسـنامه 28 متولد 
متوفـى 5- شـاپور خداپرسـت بـه شـماره شناسـنامه 69 
پرويـز   -6 متوفـى  پسـر  تويسـركان   1346/3/28 متولـد 
خداپرسـت بـه شـماره شناسـنامه 11 متولـد 1349/2/28 
تويسـركان پسـر متوفى 7- اشـرف خداپرسـت به شـماره 
شناسـنامه 75 متولـد 1328/5/5 تويسـركان دختر متوفى 
8- پريچهـره خداپرسـت بـه شـماره شناسـنامه 50 متولد 
1330/6/1 تويسـركان دختر متوفى 9- ماه پرور خداپرسـت 
به شـماره شناسـنامه 3226 متولد 1339/4/6 تويسـركان 
دختر متوفى اينك با انجام تشـريفات مقدماتي درخواسـت 
مزبـور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسـي اعتراضي 
دارد و يـا وصيتنامـه از متوفي نزد او باشـد از تاريخ نشـر 
نخسـتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهـد. م الـف 4121
قاضى حوزه 117 شوراى حل اختالف تويسركان

  از انتهاي صف كه نگاه مي كني 
اثري از اولين نفر نيست، زنده 

است؟ يا آب شده رفته زير زمين؟ 
مي گويند ساعت پنچ صبح جلو 

درب بانك رخت خواب انداخته.    
  هر روز صبح اين دالل هاي 

محترم زود تر از ما سر كار مي آيند، 
البته اين دوست ما ساعت 6 صبح 

بايد سر كار باشد

همدان 349 تن سفال به 
عراق و بلغارستان صادر كرد

صنعت،  ــازمان  س ــت  سرپرس همدان پيام: 
ــدان از صادرات  ــتان هم ــدن و تجارت اس مع
ــزار و 391 دالرى اقالم  ــون و 168 ه دو ميلي
ــتان در آبان ماه سالجاري  صنايع دستى اين اس
ــچي موحد افزود:  خبر داد. محمدمهدي فرش
ــن  ــزار و 391 دالر از اي ــون و 136 ه دو ميلي
محصوالت از طريق گمرك همدان و به صورت 

رسمى به ساير كشورها صادر شده است.
ــاره به ارزآورى  ــنا، وى با اش به گزارش ايس
ــمى اقالم  ــادرات غير رس ــزار دالرى ص 32 ه
ــتان، تصريح كرد: سفال اين  ــتى اس صنايع دس
استان از بندر گناوه به امارات متحده عربى ارسال 
شده است. فرشچي موحد عنوان كرد: ارزش وزنى 
صادرات صنايع دستى اين استان در هشتمين ماه 

سالجارى 437 تن اعالم شده است.
ــفال در صدر جدول  ــا بيان اين كه س وى ب
صادرات صنايع دستى همدان قرار دارد، تصريح 
ــان ماه  ــدان در آب ــفال هم ــرد: 349 تن س ك
سالجاري به عراق و بلغارستان صادر شده است.
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ــي دور رفت ليگ برتر  ــام: هفته پايان همدان پي
ــهرهاي  ــابقه در ش ــب با انجام 4 مس ــتي امش كش
تهران، مالير، همدان و گلوگاه دنبال مي شود كه در 
حساس ترين مسابقه تيم تله كابين گنجنامه همدان 
ــت. همداني ها كه  ــان نيروي زميني ارتش اس ميزب
پس از ناكامي در مسابقات گذشته سعيد گودرزي 
ــرمربي خود را كنار گذاشتند حال سكان هدايت  س
ــپرده شده است و در مسابقه  تيم به امير عفراتي س
ــب همداني ها تنها به دنبال پيروزي هستند تا  امش

اميدهاي خود را براي صعود زنده نگه دارند.
ــابقات گذشته  تيم تله كابين پس از آنكه در مس
ــتي گير 96 كيلويي روس استفاده كرد،  از يك كش
ــتي امشب نيز از كشتي گير خارجي در وزن  در كش
55 كيلوگرم بهره مى برد. بازگشت صادق گودرزي 
به تركيب تيم تله كابين قدرت اين تيم را دوچندان 
ــت و همداني ها تمام توان خود را معطوف  كرده اس
ــت نيروي زمينى كرده اند. تيم نيروي زميني  شكس
از سربازان گمنام تشكيل شده است و نيروي جوان 
اين تيم در هفته هاي گذشته نشان داده كه اين تيم 
ــال حريفي دست و پا بسته نيست و حرف هاي  امس

زيادي براي گفتن دارد.
عفراتي در كشتي امشب از كشتي گيراني چون 
ــعيد ابراهيمي، ميثم  ــودرزي، س ــادق گ الكف، ص
ــود  ــالن اف و عباس دباغي س ــوكار، اص مصطفي ج

خواهد برد. 
ــتي گيران صاحب نام خود  تيم تله كابين روي كش
ــت. هواداران كشتي امشب  حسابي ويژه باز كرده اس
شاهد كشتى هاى تماشايي خواهند بود و يك بار ديگر 

شور و هيجان سالن ابن سينا را در بر خواهد گرفت.
ــود به رده دوم  ــن با غلبه بر ميهمان خ تله كابي
ــت  ــانس اين را خواهد داش صعود خواهد كرد و ش
ــوان تيم دوم به مرحله دوم صعود كند. در  تا به عن
ــايپا شمال ديدار  ديگر ديدار اين گروه تيم گاز با س
خواهد كرد و ثامن الحجج استراحت خواهد داشت.

اما در گروه ديگر، امشب ماليري ها از تيم آبفاي 
ــهرداري  ــتي ش زنجان پذيرايي مي كنند. تيم كش

ــال با قدرت بيشتري قدم به رقابت ها  مالير كه امس
ــت همچون تله كابين كارنامه موفقي  ــته اس گذاش
نداشته و براي آنكه به عنوان تيم دوم خود را مطرح 

كند در مسابقه امشب محكوم به برد است.
ــتي گيران جوان و  ــهرداري مالير از كش تيم ش
ــتان ماليري  ــت و كشتي دوس ــي برخوردار اس خوب

امشب شاهد كشتي هاي خوبي خواهند بود.
ــت تهران  ــروه، تيم نف ــتي اين گ در ديگر كش

ميزبان پيشگامان آسانسور مازندران خواهد بود.
ــب دور رفت مسابقات به  با انجام رقابت هاي امش
پايان خواهد رسيد و دور برگشت از هفته آينده دنبال 
ــد. دو تيم نماينده استان در صدد هستند  خواهد ش
ــت نتايج قابل قبولي كسب كنند و  تا در دور برگش
ــد. تيم تله كابين با  به مرحله نيمه نهايي صعود كنن
ــابقات كرده و  ــاال تيم خوبي را روانه مس هزينه اي ب

جامعه كشتي انتظار بيشتري از اين تيم دارد.

امشب تنور كشتي داغ است

صف آرايي تله كابين مقابل سربازان ارتش

ــم رقابت هاي ليگ  ــه يازده ــام: هفت همدان پي
ــور جام آزادگان  ــگاه هاي كش فوتبال قهرماني باش
ــود كه در  ــاز مي ش ــازي آغ ــام 4 ب ــا انج ــروز ب ام
ــاس ترين بازي پاس نوين همدان و شهرداري  حس

دزفول به مصاف هم مي روند.
ــاس نوين كه با يك بازي كمتر با  تيم فوتبال پ
ــترش فوالد تبريز در صدر  18 امتياز به همراه گس
ــتحكام جايگاه  ــدول رده بندي قرار دارد براي اس ج
خود به پيروزي در اين بازي 6 امتيازي سخت نياز 
ــب پيروزي  ــان اين تيم به قصد كس دارد و بازيكن
ــوي ميدان نيز تيم  ــده اند. در آن س راهي دزفول ش
ــت و در  ــول از تيم هاي مدعي اس ــهرداري دزف ش

بازي هاي خانگي كمتر باج مي دهد.
رضا طاليي سرمربي تيم پاس نوين كه به همراه 
ــرحال و آماده اي را روانه مسابقات  كادر فني تيم س
ــيدن به  كرده فقط به صعود فكر مي كند و براي رس
ــم شده اند تا به ليگ  اين آرزو تيم پاس نوين هم قس

يك صعود كنند.
پاس نوين فوتبال تهاجمي و خوبي را به نمايش 
ــم يكي از خطوط  ــذارد و خط دفاعي اين تي مي گ
ــا 5 گل دريافت  ــت و تنه ــي برتر در ليگ اس دفاع
ــت 15 گل  ــه علي رغم ثب ــا خط حمل ــد. ام كرده ان
فرصت هاي خوبي را از دست داده اند. اين تيم توان 
ــابقات خود را به  الزم براي صعود را دارد و اگر مس

ــانس هاي صعود  همين منوال ادامه دهد يكي از ش
خواهد بود.

ــته دوم 4 تيم در فواره  در رقابت هاي ليگ دس
ــت اصلي بين پاس نوين،  ــود قرار دارند اما رقاب صع
ــايپاى مهر كرج و گسترش فوالد تبريز است كه  س
ــخت و فشرده اي را با هم  در باالي جدول رقابت س
دارند. پاس در ديدار امروز كار سختي پيش رو دارد. 
غلبه بر شهرداري دزفول چندان راحت نخواهد بود 
ــام هوش و حواس خود را  ــان پاس بايد تم و بازيكن
ــب نتيجه الزم راه  معطوف اين بازي كنند و با كس
ــود را در باالي جدول هموار كنند. حضور يدي و  خ
ــيفي انگيزه و روحيه تيم را دوچندان مي كند و  س
ــتان با حمايت مالي  ــوت فوتبال اس اين دو پيشكس
ــت. پاس  نامي نيك از خود به يادگار خواهند گذاش
با تكيه بر نيروهاي بومي نتايج خوب و قابل قبولي 
گرفته است و انتظار مي رود كه در بازي هاي آينده 

نيز اين موفقيت ها تكرار شود.
ــاخص و خوبي دارد و  ــاس اكنون بازيكنان ش پ
ــت پيدا  روز به روز به آمادگي و هماهنگي الزم دس

مي كند.
حضور بازيكناني چون بالغي، بهبهاني، عاشوري، 
ــي، خدابنده لو، كاظمي، لطفي و ... براي هر  معصوم
ــر از عوارضي  ــاس نوين اگ ــت. پ ــي نعمت اس تيم
ــهرداري دزفول به سالمت عبور كند مي تواند به  ش

قهرماني نيم فصل اول خوش بين باشد.
ــان به زيان پاس نوين شد  بازگشت پيام خراس
ــيون چه  ــال بايد منتظر ماند و ديد كه فدراس و ح
عكس العملي نسبت به اين بازگشت خواهد داشت.

ــه تيم فوتبال  ــاير ديدارهاي اين هفت ــا در س ام
ــين رقابت ها راهي  ــترش فوالد تبريز صدرنش گس

آبادان شده است تا با نفت نوين ديدار كند.
 اين بازي نيز از حساسيت بااليي برخوردار است 
ــت.  و جدال تيم هاى اول و چهارم جدول ديدني اس
ــپوليس برازجان و پيام  دو تيم انتهاى جدولى پرس
ــان فينال قعرنشينان را برگزار مي كنند. پيام  خراس
ــركت نكرد و از جدول  ــابقات ش كه در دو بازي مس
ــت و  ــد دوباره به رقابت ها بازگش رقابت ها حذف ش
ــت تا با پرسپوليس  ــده اس امروز راهي برازجان ش

ديدار كند.
نفت اميديه در ورزشگاه اختصاصي خود ميزبان 
ــتان است. دو تيم كه در ميانه ميدان و  داتيس لرس
در همسايگي يكديگر قرار دارند براي كسب پيروزي 

به ميدان مي روند.
ــام 3 بازي دنبال  ــابقات فردا با انج ــا اين مس ام
خواهد شد. چوكاى تالش از نوژن شهرداري نوشهر 
ــيان گستران ورامين ميزبان  پذيرايي مي كند و آش
ــيان زنجان خواهد بود. تيم مهر كرج نيز راهي  پرش

بندرعباس مي شود تا با منطقه ويژه مصاف كند.

همدان پيام: مسابقات فوتبال ليگ برتر استان با 
انجام چهار ديدار دنبال شد و در غياب مهر همدان 
صدرنشين ليگ كه در اين هفته استراحت داشت، 
ــب 3 امتياز ديگر به  ــان سپيده نهاوند با كس احس

يك قدمي صدر جدول رسيد.
ــپيده نهاوند در حساس ترين ديدار  احسان س
ــود را ثبت كرد و به  ــه، يازدهمين پيروزي خ هفت
ــاگردان داوود سياوشي  ــيد. ش 3 امتيازي مهر رس
ــوب كار كردند و با 3 گل  ــيار خ در اين ديدار بس
عبدالخالق زريني، حامد مولوي و حسن ذوالفقاري 
ــاختند و شكستي  وحدت مالير را مغلوب خود س

ديگر را در پرونده تيم ماليري ثبت كردند.
ــياري  ــي غير فوتبالي بس در اين ديدار حواش
ــازي و صدمه زدن به  ــه حمله به داور ب رخ داد ك
خودروي وي و نبود داور چهارم در مالير از جمله 

اتفاقات اين بازي بود.
ــازي را به كمك  ــن ب ــي اي ــا رحيم حميدرض

مرتضي دباغيان و علي بافنده سوت زد.
ــاالر وحدت همدان به  ــر ديدار هفته ت در ديگ
ــن ديدار را  ــيرودي اللجين رفت كه اي ــاف ش مص
ــاند.  ــود خود به پايان رس ــا نتيجه 3 بر 2 به س ب
ــل دوم را  ــي كه نيم فص ــاگردان محمود الماس ش
ــار نيز در يك  ــپري كرده اند اين ب بدون باخت س
ــختي حريف خود را با شكست  ديدار ديدني به س

بدرقه كردند. وحيد خدابنده لو خيلي زود تاالري ها 
ــن گل را محمد عظيمي و  ــاند اما اي را به گل رس
ــخ دادند تا اين  ــيد چايچي در نيمه اول پاس فرش
نيمه با حساب 2 بر يك به سود شيرودي به اتمام 
ــان تاالر كه  ــان كار نبود و بازيكن ــد. اين پاي برس
نمي خواستند زمين را با دست خالي ترك كنند با 
گل هاي رسول جوادي و مرتضي وجداني از حريف 

پيش افتادند كه در نهايت بازي با نتيجه 3 بر 2 به 
سود تاالر وحدت پايان يافت.

ــمس اللهي، رحمان جگروند و ياسر  مهدي ش
شمس اللهي داوران اين ديدار بودند.

ــومين ديدار هفته نوسازي مدارس پس از   در س
هفته ها ناكامي در ثانيه هاى پايانى بازى طعم پيروزي 
ــيد و خانه جوانان مالير تيم سوم جدول را با  را چش

شكست بدرقه كرد. فرامرز انصاري مهاجم تيز چنگ 
نوسازي بار ديگر به داد نوسازي رسيد و با گل دقيقه 
ــادي را براي  ــود پيروزي يك بر صفر و ش 5+90 خ
تيمش به ارمغان آورد تا نوسازي خيالش تا حدودي 

از بقا در ليگ برتر آسوده شود.
ــهيد  در ديگر ديدار اين هفته از رقابت ها تيم ش
ــود كه در پايان بعد از  اميني ميزبان تختي نهاوند ب
چند هفته ناكامي بازي را با پيروزي به پايان رساند. 
تيم تختي بازي را بهتر از ميزبان شروع كرد و با گل 
ــعيد ابوالفتحي از ميزبان پيش افتاد اما گل هاي  س
فرزاد موسيوند و حسين يادگاري اين بار شهيداميني 
را جلو انداخت تا نيمه اول دو بر يك به سود اين تيم 
ــد. در اوايل نيمه دوم بار ديگر بازيكنان  به پايان برس
نهاوند گل زودهنگامي را وارد دروازه حريف كردند و 
بازي با گل علي ظفري به تساوي كشيده شد اما چند 
دقيقه از اين گل نگذشته بود كه ياسر زنگنه بار ديگر 
شهيد اميني را پيش انداخت كه اختالف يك گل تا 
پايان حفظ شد و شهيد اميني با برتري 3 بر 2 جايگاه 

خود را در ميانه جدول تثبيت كرد.
ــيدي و محمود دولتي  ــي، اميد جمش رضا باباي
ــايان ذكر  ــتند. ش قضاوت اين ديدار را بر عهده داش
ــت كه ديدار ذوالفقار تويسركان و شهرداري رزن  اس
با كناره گيري ذوالفقار از ليگ، انجام نشد و 3 امتياز 
اين ديدار به امتيازات شهرداري رزن اضافه شده است.

جدول رده بندي ليگ برتر استان( هفته نوزدهم)
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازينام تيمرديف

2337+1712145229مهر همدان1
2634+1711155529احسان سپيده نهاوند2
430+188642925خانه جوانان مالير3
130+189363231تختي نهاوند4
228+168443634تاالر وحدت همدان5
123+177282726شهيد اميني همدان6
322+176473027شهرداري رزن7
318-174672528نوسازي مدارس همدان8
718-164662128وحدت مالير9
2213-1734102345شيرودي اللجين10
248-1732122044ذوالفقار تويسركان11

زمين چمن صالح آباد تاريخى نشود
ــدن  ــي صالح آباد و طوالني ش همدان پيام: تأخير در تكميل زمين چمن ورزش
ــي و ستون هاي ديوار زمين چمن كه از  ــده بخشي از ديواركش اين پروژه باعث ش
سال 85 از محل اعتبارات ملي شروع و به صورت نيمه كاره رها شده، فرو ريخته 

يا تخريب گردد.
ــاحت حدود يك هكتار از  ــات اجرايي پروژه زمين فوتبال صالح آباد در مس عملي
سال 1383 آغاز شد كه تا سال 86 در مجموع 665 ميليون ريال از محل اعتبارات 
ــتاني صرف اين پروژه شد؛ در سال هاي 87 و 88 هيچ گونه اعتباري به اين پروژه  اس
ــال 90  ــال 89، مبلغ 700 ميليون ريال اعتبار، در س اختصاص نيافت تا اينكه در س
نيز 650 ميليون ريال از محل اعتبارات استاني اختصاص يافت و امسال با گذشت 8 
ماه از سال و آغاز فصل سرما و تعطيلي پروژه تاكنون فقط مبلغ 380 ميليون ريال 

تخصيص يافته است.
علت فروريزي ستون هاي ديوار زمين چمن را مي توان در بي كيفيت كار، طوالني 

شدن پروژه، نبود متولي يا در نيمه كاره رها شدن پروژه جستجو كرد.
ــان را براي  ــه كوتاه ترين زم ــى ك ــروژه زمين چمن ــت پ ــنيده ها حاكي اس ش
ــت كه در مدت يك  ــود اختصاص داده، زمين چمن قهاوند اس ــرداري به خ بهره ب
ــيد و طوالني ترين پروژه زمين چمن كه زمزمه ايجاد آن  ــال به بهره برداري رس س
ــيد و تاكنون نيز به بهره برداري نرسيده است، پروژه  ــال 79 به گوش مي رس از س

زمين چمن صالح آباد است.
ــطيح، مخلوط ريزي  ــت، تس ــده اس اقداماتي كه تاكنون براي اين پروژه انجام ش
ــت كه به گفته مسئول نمايندگي  ــت و اين در حالي اس ــي نيمه كاره اس و ديواركش
ــت بيش از 7 سال تنها 55 درصد پيشرفت  تربيت بدني صالح آباد، كل پروژه با گذش
فيزيكي دارد. با اين اوصاف تقريبا 7 سال ديگر نيز بايد منتظر بود تا اين زمين چمن 
ــد تا شايد آن زمان بتوان استعدادهاي درخشاني را پرورش داد؛  به بهره برداري برس
ــت دادن استعدادهاي ناب  ــال انتظار، فرصت كمي براي از دس غافل از اينكه 14 س

ورزشي نيز نيست.
ــتان فكري به حال اين زمين بكنند و اجازه ندهند اين  ــت مسئوالن اس اميد اس

زمين به آثار تاريخي تبديل شود.

رشد كشتي در اسدآباد چشمگير است
ــتي در شهرستان  ــد كش همدان پيام: رش
ــمگير بوده  ــدآباد در سال هاي اخير چش اس
ــتان قهرمانان خوبي به كشتي  و اين شهرس
استان معرفي كرده است كه مهران ميرزايي 

نمونه شاخص آن است.
ــدآباد با اعالم آمار  دبير هيأت كشتي اس
ــدآباد گفت: كشتي  موفقيت هاي كشتي اس
ــاي  ــي در موفقيت ه ــش پررنگ ــدآباد نق اس
بين المللي و كشوري داشته است؛ به طوري 
ــهيد  ــي جام ش ــابقات بين الملل ــه در مس ك

ــمي نژاد مهران ميرزايي صاحب گردن آويز طال شد و از هشت مدال توزيع شده  هاش
ــتي كشور تصاحب كردند و مهران ميرزايي نيز تنها  هفت مدال را مازني ها قطب كش
مدال باقي مانده را صاحب شد. مجيد نوروزي افزود: در مسابقات قهرماني نوجوانان كشور 
اسدآبادي ها نيمي از امتيازات كسب شده استان را كسب كردند و برادران قهرمانى فردين 
و فرزاد درخشش خوبي در مسابقات داشتند و از 6 سهميه دعوت به تيم ملي 3 سهميه 

به اسدآباد تعلق دارد كه اين نشان از رشد و پويايي كشتي در اسدآباد دارد.
ــتاني و شهرستاني  ــئوالن اس ــتان را حمايت مس وي الزمه موفقيت اين شهرس
ــتمرار پيدا مي كند و  ــد موفقيت با حمايت مالي اس ــت: ادامه اين رون ــت و گف دانس
ــتري به قهرماناني چون مهران  ــتي اگر توجه بيش ــتان عزيز در ليگ برتر كش دوس

ميرزايي داشته باشند انگيزه را نزد جوانان و نوجوانان به وجود مي آورند.
ــور گفت:  ــركت ذوب آهن غرب كش نوروزي با تقدير از حمايت هاي فرماندار و ش
ــكل كشتي اسدآباد است كه توسط فرماندار تا  كمبود اعتبارات مالي عمده ترين مش
حدودي حل شده و ذوب آهن غرب كشور به عنوان حامي مالي هيأت كشتي اسدآباد 
گام هاي موثري برداشته است كه اميدوارم اين حمايت ها باعث رشد روزافزون كشتي 

در اين ديار پراستعداد باشد.

سرمربي پاس نوين: 

بايد از بازي هاي خارج از خانه امتياز بگيريم
ــاس نوين در  ــام: تيم فوتبال پ همدان پي
ادامه رقابت هاي ليگ دسته دوم باشگاه هاي 
كشور جام آزادگان امروز به مصاف شهرداري 
دزفول خواهد رفت. پاس نوين كه هم امتياز 
با صدرنشين ليگ و به دليل تفاضل كمتر در 
رده دوم قرار دارد در حالي در زمين تيم سوم 
ــت كه پيروزي  ــه ميدان خواهد رف جدول ب
ــر پاس را به  ــدار مي تواند بار ديگ در اين دي
ــرمربي  صدر جدول برگرداند. رضا طاليي س
پاسي ها درمورد بازي امروز شرايط بازيكنان 

ــهرداري دزفول هستيم و با توجه  گفت: به خوبي تمرين كرده ايم و آماده بازي با ش
به حساسيتي كه در جدول داريم بايد حواسمان را جمع كنيم و به ياري خداوند با 

دست پر برمي گرديم.
وي افزود: تيم دزفولي همانطور كه از جايگاهش مي توان فهميد تيم خوبي است 
و از تيم هاي قدرتمند گروه است. بازي بيرون از خانه است و سخت خواهد بود البته 
اين دليلي بر نتيجه نگرفتن ما نمي شوند و به هر 3 امتياز اين بازي فكر مي كنيم و 

به دنبال محقق شدن اين امر در دزفول خواهيم بود.
سرمربي پاس نوين از غيبت چندين بازيكن خود خبر داد و تصريح كرد: آرمين 
طاليي منش را به دليل 3 كارته بودن و چندين بازيكن اميد را نيز به همراه نداريم. 
ــم از بازيكنان اميد خود  ــتان نمي تواني ــفانه با برنامه ريزي بد هيات فوتبال اس متاس
ــتفاده كنيم. وي در پايان بيان داشت: تيم هاي گروه همه شرايط فني  در اين بازي اس
بااليي دارند و در شرايط خوبي به سر مي برند اما ما براي صعود به ليگ دسته اول گام به 
مسابقات گذاشته ايم و امتياز هر بازي براي ما مهم است و به دبال كسب حداكثر امتيازات 
هستيم، در ادامه ليگ براي جذب بازيكنان جديد بايد شرايط را ارزيابي كنيم و با توجه 

به شرايط مساعد مديريتي و سخت افزاري همه چيز براي نتيجه گرفتن مهيا است .

آغاز ليگ فوتسال شهرستان بهار 
ــرداران شهيد شهرستان) با حضور 9 تيم از شهرستان و با انجام 4  ــال بهار (جام س همدان پيام: هفته اول ليگ فوتس
ديدار در سالن شهيد حاجيلويي اين شهر آغاز شد. در افتتاحيه اين بازي ها تيم ستارگان غرب بهادربيگ توانست حريف 

خود تيم كشاورز را 5 بر 3 شكست دهد.
در دومين بازي تيم پيروزي در يك بازي حساس تيم بسيج ورزشكاران را از پيش رو برداشت و نتيجه 4 گل را در 
مقابل 2 گل خورده از آن خود ساخت. در ديگر بازي هفته اول، پاس بهار با نتيجه 6 بر يك تيم اميد سيمين را گلباران 
ــت داد. در هفته  كرد و در آخرين بازي اين هفته تيم ذوب فلزات در يك بازي يك طرفه 5 بر يك تيم ميثاق را شكس
اول ليگ فوتسال بهار، تيم هاي پاس، ذوب فلزات و پيروزي هر كدام با كسب 3 امتياز و تفاضل گل بهتر به ترتيب در 

مكان هاي اول تا سوم قرار گرفتند. شايان ذكر است، تيم فوتسال روستاي حسام آباد در اين هفته استراحت داشت.

در سوپر ليگ كاراته بانوان؛
هيأت كاراته استان مقابل صدرنشين شكست خورد

همدان پيام: نيم فصل اول سوپر ليگ كاراته بانوان با قهرماني تيم فوالد مباركه سپاهان خاتمه يافت.
ــوپر ليگ كاراته بانوان به ميزباني سالن پنجم مرداد اراك برگزار شد و تيم فوالد  هفته پاياني دور رفت پيكارهاي س
مباركه سپاهان با نتيجه 29 بر صفر هيأت كاراته همدان را شكست داد تا با 15 امتياز تيمي و 125 امتياز انفرادي عنوان 

قهرماني نيم فصل سوپر ليگ را از آن خود كند.
ــالمي با 12 امتياز تيمي و 119  ــگاه آزاد اس ــپاهان، دانش در جدول رده بندي پس از تيم فوالد مباركه س
ــوم  ــركت علم و صنعت با 9 امتياز تيمي و 61 امتياز انفرادي س امتياز انفرادي در مكان دوم قرار گرفت و ش

شد.

برگزارى مرحله دوم مسابقات ليگ كوهستان
همدان پيام: دوچرخه سواران نهاوندي در يزد پا به ركاب مى شوند. دومين مرحله از مسابقات ليگ كوهستان آقايان 
ــتان يزد برگزار مى شود. دومين مرحله از مسابقات ليگ دوچرخه سوارى كوهستان  ــال جارى به ميزبانى اس دى ماه س
آقايان در دو ماده دانهيل و كراس كانترى از تاريخ يكم الى دوم دى ماه سال جارى به ميزبانى استان يزد در دو رده سنى 
جوانان و بزرگساالن به ميزبانى استان يزد برگزار مى شود. اولين مرحله رقابت هاى ليگ دوچرخه سوارى كوهستان در 
دو رده سنى جوانان و بزرگساالن در بخش آقايان با حضور 90 ركابزن در قالب 14 تيم باشگاهى، در شهرستان رامسر 

برگزار شد كه در پايان نتايج تيمى اين رقابت ها بدين شرح اعالم شد.
در ماده كراس كانترى: تيم بيجار با 260 امتياز در صدر جدول رده بندى قرار گرفت، تيم شهردارى قزوين با 114 

امتياز جايگاه دوم را به خود اختصاص داد و هيأت دوچرخه سوارى نهاوند با 112 امتياز بر سكوى سوم ايستاد.

ليگ دسته دوم در ايستگاه 11

پاس نوين در عوارضي شهرداري دزفول

در پايان هفته نوزدهم ليگ برتر استان 

احسان سپيده نهاوند 
به يك قدمي صدرنشين رسيد

شكست صدرنشين برابر 
ذوب آهن اسدآباد

ــكتبال ذوب آهن  ــم بس ــدان پيام: تي هم
ــين وحدت آريا به  ــدآباد برابر تيم صدرنش اس
برترى رسيد. هفته نهم ليگ دسته دوم بسكتبال 
ــد و تيم ذوب آهن  ــگاه هاى كشور برگزار ش باش
ــدآباد به مصاف وحدت آريا  غرب اسدآباد در اس
تهران تيم صدرنشين مسابقات رفت و موفق شد 
ــت دهد. تيم  ــر 65 حريف خود را شكس 68 ب
ــب اين پيروزى 15 امتيازى  ذوب آهن با كس
شد و در رده سوم جدول رده بندى قرار گرفت.

درهفته سوم ليگ برتر وزنه بردارى
تيم عقاب همدان به مصاف 

پوالد سرد مي رود 
همدان پيام: با اعالم سازمان ليگ فدراسيون 
ــوم رقابت هاى ليگ برتر  وزنه بردارى، هفته س
ــال  ــاى 4 و 5 دى ماه س ــردارى در روزه وزنه ب
جارى به ميزبانى اهواز و تيم مناطق نفت خيز 
جنوب برگزار مى شود كه وزنه برداران نماينده 
استان در اين رقابت ها نيز براي جدال با پوالد 
سرد به مصاف ديگر وزنه برداران بر روي تخته 
خواهند رفت. در پايان هفته دوم اين رقابت ها 
ــالن ورزشگاه شهيد سجادى اصفهان  كه در س
به انجام رسيد، تيم ملى حفارى 29/38 امتياز 
ــت آورد تا شرايطى بهتر از مناطق نفت  به دس
خيز جنوب و نيروى زمينى ارتش داشته باشد. 

در هفته اول دور برگشت؛
هيات همدان صدرنشين 
ليگ دسته يك كاراته شد

ــت  ــه اول از دور برگش ــام: هفت همدان پي
ــالن  ــته يك كاراته در س رقابت هاى ليگ دس
ــهيد كبكانيان تهران برگزار شد. در آغاز دور  ش
برگشت رقابت هاى ليگ دسته يك، هيات كاراته 
همدان با15 امتياز تيمى و 117 امتياز انفرادى در 
صدر ايستاد، شهردارى دهگالن كردستان با 15 
امتياز تيمى و 106 امتياز انفرادى در مكان دوم 
ــيراز با 9 امتياز تيمى و  قرار گرفت و جونك ش

107 امتياز انفرادى سوم شد.

كالس داورى پينگ پنگ 
در شهرستان مالير

ــام: كالس داورى پينگ پنگ در  همدان پي
شهرستان مالير برگزار شد . 

ــر نظر مدرس  ــك دوره كالس داورى زي ي
ــز يحيى لطف ا…  ــيون تنيس روى مي فدراس
ــركت  ــب از 16 آذر به مدت چهار روز با ش نس

26 نفر در خانه پينگ پنگ  برگزار شد.

كالس باز آموزى اسكيت 
بانوان در مالير

همدان پيام: كالس باز آموزى اسكيت بانوان 
ــتان مالير برگزار شد . براي ارتقاى  در شهرس
ــكاران تيم اسكيت بانوان  علمى و عملى ورزش
ــك دوره كالس باز آموزى  ــتان مالير ي شهرس
اسكيت به مدرسى مسعودى مربى فدراسيون 
اسكيت در 4 دوره در طول يك ماه برگزار شد .

كالس مربيگرى ايروبيك
ــك  ــرى ايروبي ــام: كالس مربيگ همدان پي
ــه بانوان در نهاوند برگزار شد. كالس  درجه س
مربيگرى عملى ايروبيك با حضور 25 شركت 
ــى حجاب نهاوند از 17  كننده در سالن ورزش
ــت و تا 22 آذرماه ادامه  ــده اس آذرماه آغاز ش
ــر نظر مدرس  ــن كالس زي ــت. اي خواهد داش
ــد.  ــى پور برگزار ش ــژه حبيب ــيون مني فدراس
شركت كنندگان در اين كالس آخرين قوانين 

و مقررات ايروبيك را فرا گرفتند.

مسابقات شطرنج ليگ استان
ــابقات ليگ شطرنج  همدان پيام: نتايج مس
استان اعالم شد. مسابقات شطرنج ليگ استان 
ــم در 9 دور به داورى  ــدان با حضور 22 تي هم
ــادات  ــرداورى ميالد الس ــمى و س عرفان هاش
ــد كه در  ــطرنج برگزار ش كمره اى در خانه ش
ــاز اول تيم  ــه با 15/5 امتي ــان تيم هگمتان پاي
ــركان با كسب 13/5 امتياز  دانشگاه آزاد تويس
دوم، هيأت شطرنج نهاوند با كسب 13/5 امتياز 
ــمى فرا با كسب 13  ــوم، تيم زنده ياد هاش س
امتياز چهارم و تيم سركه كيوار با 12/5 امتياز 

به مقام پنجم اين مسابقات نايل شدند.

مقام سومى كشور 
توسط بانوان شمشيرباز 

همدان پيام: تيم شهداى شهردارى همدان 
ــيربازى بانوان  ــه اول ليگ برتر شمش در هفت

كشور در جايگاه سوم قرار گرفت.
ــه  ــن هفته در مجموع س ــاى اي در بازى ه
ــه  ــاى هواپيمايى تابان، موسس ــلحه تيم ه اس
ــانه برتر اصفهان و باشگاه فرهنگى ورزشى  رس

شهردارى همدان به صدر جدول رسيدند.
ــهداى  ــى ش ــگاه فرهنگى ورزش ــم باش تي
شهردارى همدان با 24 امتياز در جايگاه سوم 
ــه اسلحه 12 نفر  ــتاد. تيم همدان را در س ايس
ــگار و طاهره زارعى به  ــه مربيگرى گالره زرن ب
سرپرستى انسيه مختارى نژاد تشكيل مى دهد.

براي حضور در ليگ برتر كشتي
ساليخوف با همدانى ها 

قرارداد بست
همدان پيام: كشتى گير روس با ثبت قرارداد 
ــا تيم  تله كابين گنجنامه در رقابت هاى ليگ  ب

برتر كشتى آزاد جام واليت به ميدان مى رود.
ــتى گير وزن 55  ــاليخوف كش ــاميل س ش
ــابقه قهرمانى رقابت هاى  كيلوگرم روس كه س
نوجوانان اروپا را در كارنامه دارد امروز با حضور 
ــن گنجنامه  ــا تيم تله كابي ــه ليگ ب در كميت
ــن رقابت ها قرارداد  ــدان براى حضور در اي هم

امضا كرد.
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The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture
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 روزنامه صبح استان 
اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي

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

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

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

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

پيام تاريخ 
تمدن 

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

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

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

حكمت
اشتياق تنها راهي است كه به پيروزي مي رسد

موالنا

 farhang@hamedanpayam.com

خواندنىخواندنى

حضور جهانىحضور جهانى

سينما و تئاترسينما و تئاتر

ايرانايران

اخبار

نكته

درحاشيه فيلتر شدن سفارت مجازى آمريكا!
طرح: محمد على رجبى كاريكاتوركاريكاتور

 سينما
قدس: 

سالن شماره يك: سعادت آباد
سالن شماره دو: راه آبى ابريشم
كانون پرورش فكرى: يه حبه قند

بهمن مالير: يه حبه قند
انديشه نهاوند: تعطيل

 تئاتر
تاالر فجر: ---

مجتمع شهيد آوينى: ---

محمدمهدى خلجى

ــوان از همدان به اصفهان  ــنواره فيلم كودك و نوج ــام: انتقال جش همدان پي
ــتان همدان را به درد آورد و  ــال دل اهالى فرهنگ و هنر اس اتفاقى بود كه امس
روزى كه ميزبانى اصفهان براى برگزارى جشنواره فيلم كودك و نوجوان از سوى 
ــد، همدان پيام از آن روز به دليل اينكه  ــت و پنجم اعالم ش ــنواره بيس دبير جش
جشنواره فيلم كودك و نوجوان را حق همدان مى دانست در شماره هاى مختلف 
ــنواره فيلم كودك به طرح مباحث  خود و ويژه نامه هاى اختصاصى مباحث جش
ــنجى و انتشار آن  ــنواره فيلم كودك پرداخت و با انجام نظرس چراى انتقال جش

نظرات شهروندان استان را نيز به مسئوالن فرهنگى و اجرايى انتقال داد.
ــنواره و آسيب شناسى اين مهم در گفتگوهاى مختلف با  پس از انتقال جش
هنرمندان، اساتيد و كارشناسان، همدان پيام كه اعتقاد بر توانايى باالى هنرى و 
فرهنگى استان دارد با مطالعات و رايزنى مختلف با اهالى فن پيشنهاد جايگزينى 
ــنهاد هنرمندان  ــار اين پيش ــنواره فيلم خانواده را مطرح كرد و هنگام انتش جش
عرصه سينما همچون اميرشهاب رضويان، سيروس حسن پور، احمد گنجه اى و 
حتى مسئوالن فرهنگى استان اين پيشنهاد را بسيار مناسب و بجا ارزيابى كردند 

و اظهار داشتند كه همدان مى تواند از پس اين مهم برآيد.
اين طرح پيشنهادى كه مخالفت هايى را نيز به دنبال داشت مسير خود را در 
ميان صاحب نظران پيمود تا اينكه هنگام سفر چهارم رياست جمهورى و هيأت 
دولت به همدان مبحث جايگزينى براى جشنواره فيلم كودك در همدان با عنوان 

يكى از مطالبات اصلى مردم استان طرح شد.
ــس خبرى كه نتايج  ــدان و زمان كنفران ــفر هيأت دولت به هم ــان س در پاي

ــفر و مصوبه هاى مختلف هيأت دولت توسط معاون اول رئيس جمهور عنوان  س
مى شد، پيشنهاد همدان پيام و طرح جايگزينى براى جشنواره فيلم كودك اولين 

مصوبه اى بود كه در حوزه فرهنگ توسط رحيمى اعالم شد.
ــنواره فيلم كودك و نوجوان و  ــنگ جش ــنواره اى همس طرح جايگزين جش
ــت بيش از  ــدان مصوبه هيأت دولت با گذش ــذارى و برگزارى اش در هم پايه گ
ــئوالن و مديران فرهنگى و اجرايى  ــه ماه گويا به فراموشى سپرده شد و مس س
ــتان را فراموش كرده و به برگزارى  ــتان اين مصوبه و نياز اس ــتگذار اس و سياس
ــنده كرده اند و به قولى  ــتانى و شهرستانى بس ــات مختلف اس همايش ها و جلس
ــاس  ــتان احس ــازى براى انجام و برگزارى يك برنامه بين المللى و ملى در اس ني

نمى كنند.
ــرفته در حوزه  ــل توجه و پيش ــات و تجهيزات قاب ــا امكان ــتان همدان ب اس
ــنواره ها اين امكانات را در  ــينما و اكران فيلم مى تواند با ميزبانى اينگونه جش س
خدمت رسانى به مردم به كار گيرد و مديران استان سالن هاى مجهز پخش فيلم 
را كه به محل برگزارى جلسات ادارات تغيير كاربرى داده به حالت اصلى و اوليه 

خود باز گردانند.
ــتان برگزار  ــنواره اي به عظمت فيلم كودك و نوجوان در اس هنگامي كه جش
مي شود و دبيرخانه دائمي آن در استان شكل مي گيرد منطق حكم مي كند كه 
ديگر نبايد تغييرپذير باشد. اما به هر حال اين جشنواره در مظلوميت و ناعدالتي 
ــد و تنها توجيه و دلجويي از كودكان و  ــال از همدان به اصفهان منتقل ش امس
ــتان همدان معرفي جايگزيني براي آن در مصوبات  ــهروندان اس هنرمندان و ش

هيأت دولت بود كه امروز تنها به يك مصوبه تبديل شده است.

مصوبه هيأت دولت در بوته فراموشى

جايگزين جشنواره فيلم كودك هنوز نامشخص است

انتشار كتابى دو زبانه درباره تعزيه
ــه، كتابى درباره  ــگاه قديمى ترين عكس هاى تعزي ــيه نمايش همدان پيام: در حاش
ــامل 50 قطعه عكس به دو  ــه تعزيه، جايگاه و مكان هاى تعزيه و همچنين ش تاريخچ

زبان فارسى و انگليسى منتشر شده و در اختيار عالقه مندان قرار مى گيرد.
ــالمى، عليرضا  ــاد اس به گزارش روابط عمومى معاونت هنرى وزارت فرهنگ و ارش
قاسم خان پژوهشگر و گردآورنده مجموعه عكس هاى تعزيه درباره اين نمايشگاه گفت: 
اين نمايشگاه شامل 33 قطعه عكس از قديمى ترين عكس هاى تعزيه از آلبوم خانه كاخ 

گلستان است كه در تاالر وحدت در معرض ديد عموم قرار گرفته است. 
ــخ تعزيه، ابزارها،  ــگاه نيز كتابى درباره تاري ــيه اين نمايش وى اضافه كرد: در حاش
مكان هاى تعزيه و شامل 50 قطعه عكس به دو زبان فارسى و انگليسى منتشر شده و 

در اختيار عالقه مندان قرار مى گيرد. 
ــاره كرد و افزود: گردآورى و پژوهش اين  ــگاه اش وى در ادامه به عكس هاى نمايش
ــال85 دركاخ گلستان تحقيق روى عكس هاى تعزيه را  مجموعه را انجام داده ام. در س
آغاز كرده و اين عكس ها از ميان بيش از هزار نگاتيو انتخاب شده و براى اولين بار در 

تاالر وحدت به نمايش گذاشته شده است.

200 اثر به جشنواره معمارى ايران 1404 رسيد
همدان پيام: دبير جشنواره معمارى ايران1404، مجموعه آثار ارسالى در بخش هاى 

مطالعات مكتوب را160 اثر و بخش طراحى را 40 اثر اعالم كرد.
به گزارش روابط عمومى حوزه هنرى، امير محمدخانى دبير اين جشنواره با اعالم اين 
خبر گفت: با توجه به آن كه شركت كنندگان ثبت نامى در اين جشنواره بيش از 400 نفر 
هستند و از سوى ديگر تعداد آثار ارسالى به دبيرخانه اين جشنواره، در روزهاى باقى مانده 
تا اتمام مهلت دريافت آثار يعنى30 آذر ماه، تعداد آثار دريافت شده از 400 اثر فراتر خواهد 
رفت. وى يادآور شد: هيأت داوران در اين جشنواره از دانشگاه هاى تهران، علم و صنعت، 

شهيد بهشتى و سوره مى باشند كه اسامى آنها به زودى اعالم مى گردد.
ــركت كنندگان مى توانند سواالت خود را با مراجعه  ــت: ش محمد خانى اظهار داش
ــايت اين جشنواره به آدرسirac.ir.1404 در بخش سواالت متداول نوشته و در  به س

كمترين زمان پاسخ آن را دريافت كنند.

پيله ابريشم 
ــد. شخصي نشست و ساعت ها تقالي  ــوراخ كوچكي در يك پيله ظاهر ش روزي س
ــرد. ناگهان تقالي پروانه  ــا ك ــوراخ كوچك پيله را تماش پروانه براي بيرون آمدن از س
متوقف شد و به نظر رسيد كه خسته شده و ديگر نمي تواند به تالشش ادامه دهد. آن 
شخص مصمم شد به پروانه كمك كند و با برش قيچي سوراخ پيله را گشاد كرد. پروانه 
به راحتي از پيله خارج شد اما جثه اش ضعيف و بال هايش چروكيده بودند. آن شخص 
به تماشاي پروانه ادامه داد. او انتظار داشت پر پروانه گسترده و مستحكم شود و از جثه 
او محافظت كند اما چنين نشد. در واقع پروانه ناچار شد همه عمر را روي زمين بخزد و 
هرگز نتوانست با بال هايش پرواز كند. آن شخص مهربان نفهميد كه محدوديت پيله و 
تقال براي خارج شدن از سوراخ ريز آن را خدا براي پروانه قرار داده بود تا به آن وسيله 
مايعي از بدنش ترشح شود و پس از خروج از پيله به او امكان پرواز دهد. گاهي اوقات 
در زندگي فقط به تقال نياز داريم. اگر خداوند مقرر مي كرد بدون هيچ مشكلي زندگي 
كنيم، فلج مي شديم، به اندازه كافى قوى نمي شديم و هرگز نمي توانستيم پرواز كنيم.
حكايات عاميانه

برگزارى نمايشگاه كتاب التين در دانشگاه بوعلى همدان
ــبت هفته پژوهش تا 23 آذرماه سال جارى در دانشگاه  ــگاه كتاب التين به مناس همدان پيام: نمايش
ــينا همدان داير مى باشد. به گزارش مهر، اين نمايشگاه با شركت نمايندگى هاى ناشران معتبر  بوعلى س
خارجى در ايران برگزار شده است. كتاب هاى موجود در اين نمايشگاه از تاليفات سال 2009 به بعد است 

كه با 20درصد تخفيف ارائه مى شود. 
نشر آرنگ، آريا، خدمات كتاب، دانش ارزين جهان، نگارستان آبى، ويژه نشر از جمله ناشران حاضر در 
اين نمايشگاه هستند. نمايشگاه كتاب التين دانشگاه بوعلى سينا همدان در مسجد بزرگ دانشگاه داير 

شده است و از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر و 13 بعداز ظهر تا 17 عصر پذيراى عالقه مندان خواهد بود.

تاليف كتاب "مبارزه با جنگ نرم" در نهاوند
همدان پيام: مدرس دانشگاه پيام نور نهاوند كتابى را با موضوع "مبارزه با جنگ نرم" تاليف كرد.

حسين ملكى، مولف اين كتاب اظهار داشت: براى چاپ اين كتاب مدت دو سال به مطالعه در زمينه 
ــال هاى آينده در دانشگاه ها تدريس خواهد  ــغول بوده ام. وى با بيان اينكه اين كتاب در س جنگ نرم مش
شد، گفت: عناوين اين كتاب شامل شش بخش و 157صفحه است. مدرس دانشگاه پيام نور نهاوند اضافه 

كرد: از ويژگى هاى مهم اين كتاب به روز و قابل فهم بودن آن براى دانشجويان است.
ــمنان در جامعه، شايعه پراكنى در مواقع  ــت: در جنگ نرم يكى از راه هاى نفوذ دش ملكى اظهار داش

حساس و بحرانى است كه در اين كتاب راه حل هاى مقابله با اين شايعه پراكنى بيان شده است.

نمايشگاه كتاب محرم در تويسركان
ــب 3500 جلد در مجتمع فرهنگى  ــگاه كتاب محرم با 450 عنوان كتاب در قال ــام: نمايش همدان پي

هنرى فردوسى تويسركان گشايش يافت.
ــبتى، ادبى و  ــگاه با برخوردارى از كتاب هايى در موضوعات دينى، مناس ــه گزارش ايرنا، اين نمايش ب
پزشكى تا 25 آذرماه آماده استقبال از عموم عالقه مندان خواهد بود. همچنين همزمان با آغاز دهه دوم 
ماه محرم نمايشنامه «اعجاز خون حسين(ع)» به كارگردانى غالمرضا ناصرى از گروه هنرى قائم به مدت 

10 روز در مجتمع فرهنگى هنرى فردوسى به روى صحنه مى رود.

شوراى انقالب فرهنگى قرارگاه اصلى مهندسى فرهنگى كشور است

ــاد اسالمى شهرستان كبودراهنگ گفت: شوراى عالى انقالب  همدان پيام: رئيس اداره فرهنگ و ارش
فرهنگى قرارگاه اصلى مهندسى فرهنگى كشور است.

ــى فرهنگى كشور شوراى عالى انقالب فرهنگى  ــهيال اسدزاده اظهار داشت: قرارگاه اصلى مهندس س
ــورمان پياده كرد. وى تشكيل شوراى عالى انقالب  ــالم را در كش ــت كه بايد با آن فرهنگ اصيل اس اس
ــورا در اجراى  ــت عنوان كرد و بر تالش اين ش ــتور امام راحل را اقدامى مبارك و درس فرهنگى به دس
مصوبات انقالبى تاكيد كرد. به گزارش ايرنا، اسدزاده خاطرنشان كرد: در اوايل انقالب گروهك هاى ضد 
ــگاه ها را عرصه تاخت و تاز خود كرده و روند تحصيل را مختل كرده بودند كه امام خمينى  انقالب دانش

(ره) تصميم به تأسيس شوراى انقالب فرهنگى گرفتند.

ضرورت تاسيس هنرستان تعزيه بعد از ثبت جهانى
همدان پيام: مسئول برنامه «شب هاى واقعه» گفت: بعد از ثبت جهانى تعزيه هنوز محل ثابتى براى 

اين هنر اصيل نداريم و معتقدم براى زنده ماندن اين تعزيه، هنرستان تعزيه تاسيس شود.
به گزارش معاونت هنرى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، سيدعظيم موسوى مسئول برنامه  «شب هاى 
ــاعت 18 شروع و تا  ــب در ايام محرم از س واقعه» درباره برنامه هاى اين خيمه گفت: اين برنامه ها هر ش
ساعت 22 ادامه دارد. اين برنامه هاى عزادارى با سنج و دمام بوشهر شروع مى شود و در دل آن هر شب 
ــود.  ــكل جداگانه اجرا مى ش ــيرى رفتن اهل خيمه» و نمايش هاى كوتاه به ش «گهواره خوانى»، «به اس
ــت كه يكى از برنامه هاى  ــب هاى واقعه» اس پرده خوانى، مقتل خوانى و نقالى نيز از ديگر برنامه هاى «ش

ويژه آفتاب سرخ است.
ــب دو شهر ويژ ه  برنامه هاى  ــت و گفت: در هر ش ــوى اين برنامه ها را داراى ويژگى خاصى دانس موس
محرم را برگزار مى كنند و به فرهنگ هاى عاشورايى استان ها پرداخته مى شود. آذربايجان، خرم آباد، ايل 
بختيارى، خوزستان، بندرعباس، ايل قشقايى و ... از جمله شهرهايى هستند كه آيين هاى عاشورايى خود 

را با موسيقى و لباس و مويه ها و سوگينه هاى خود اجرا مى كنند.
وى به برگزارى مجالس تعزيه نيز اشاره كرد و گفت: تعزيه «شاه چراغ»، «خروج از مدينه»، «شهادت 
مسلم بن عقيل»، «حربن يزيد»، «غالم ترك»، «شهادت حضرت قاسم»، « شهادت على اكبر»، «شهادت 
ــين» و «خرابه هاى شام» از جمله تعزيه هايى است كه اجرا  ــهادت امام حس حضرت ابولفضل (ع)»، «ش

مى شود.
سيد عظيم موسوى به ثبت جهانى تعزيه اشاره كرد و اظهار داشت: مشكل ما اين است كه بعد از ثبت 
ــده وجود  ــناخته ش جهانى تعزيه، هنوز جايگاه ويژه اى براى اجراى آن نداريم. در دوره قاجار92 تكيه ش
ــب و ثابت براى تعزيه نداريم. تنها ثبت جهانى مهم نيست  ــت كه در حال حاضر ما يك مكان مناس داش

بلكه بايد حمايت نيز وجود داشته باشد.
ــتگى دارد، بايد حمايت شود. تالش ما اين است كه هنر  وى تاكيد كرد: تعزيه به اعتقادات مردم بس

تعزيه را در ميان مردم نگاه داريم. مكان هاى زيادى براى ايجاد يك محل مناسب وجود دارد.
اين كارگردان پيشنهاد داد يك هنرستان تعزيه تاسيس شود تا عالقه مندان بتوانند با تحصيل در آن 
ــود. در تعزيه هنرجو عالوه بر دانستن  ــى را زنده نگاه دارند و براى هر يك مدرك ارائه ش اين هنر نمايش
تئاتر بايد از موسيقى نيز اطالع يابد، بودجه اين امر ديده شده و حتى سازمان يونسكو نيز در اين زمينه 

كمك هاى زيادى خواهد كرد اما هنوز اقدام جدى در اين زمينه صورت نگرفته است.
ــايان ذكر است، به مناسبت ايام ماه محرم اجراى مجالس تعزيه در قالب برنامه «شب هاى واقعه»  ش
هر شب در محوطه باز تئاتر شهر بر پا مى شود و اين برنامه از جمله برنامه هاى ويژه آفتاب سرخ است كه 

توسط معاونت هنرى تا ماه صفر برگزار خواهد شد.

انتشار 160 عنوان كتاب دفاع مقدس در همدان
همدان پيام: مدير كل حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس استان همدان گفت: تاكنون بيش از 130 هزار جلد كتاب در قالب 
ــت. جعفر زمرديان افزود: اقدامات انجام شده در خصوص انتشار كتاب در  ــده اس ــر ش 160 عنوان كتاب دفاع مقدس در همدان منتش

سال هاى اخير و كسب رتبه هاى برتر در جشنواره هاى ادبى بيانگر سير صعودى توان نويسندگان همدانى است.
ــنواره هاى ادبى و انتخاب كتاب سال دفاع مقدس توسط  ــب رتبه هاى برتر ادبيات دفاع مقدس همدان در جش وى اضافه كرد: كس
ــران و حاميان نشان از پيشرفت در اين حوزه است. زمرديان اظهار داشت: كتاب هاى "گنج نامه" اثر محسن صيفى  ــندگان و ناش نويس
كار، "بى سيم ها به گوشند" اثر مصطفى رحيمى، "سرد سفيد" نوشته كاوه بهمن و "بهار 82 " تاليف گلعلى بابايى در جشنواره هاى ادبى 
و انتخاب كتاب سال دفاع مقدس شايسته شدند. وى گفت: اين موفقيت ها نشان از سير صعودى اقدامات و توان نويسندگان، طراحان، 

ناشران و حاميان استان همدان در حوزه ادبيات دفاع مقدس است.

مشاركت شهرستان ها در جشنواره شعر فجر امسال بيشتر است
ــالمى در امور شعر و ادب با بيان آنكه ششمين دوره جشنواره بين المللى شعر فجر  ــاد اس همدان پيام: قائم مقام وزير فرهنگ و ارش
همانند سال هاى گذشته روند خود را طى خواهد كرد، گفت: مشاركت شهرستان ها در اين رويداد ملى – بين المللى بيشتر خواهد بود.

يحيى طالبيان در مورد ويژگى امسال جشنواره بين المللى شعر فجر گفت: بر اساس آيين نامه تدوينى، پيشنهاد شده تا مشاركت شاعران 
شهرستانى در اين دوره از جشنواره بيشتر شود. به گزارش روابط عمومى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، وى با يادآورى آنكه اين مشاركت در 
سطح عمومى و در سال هاى گذشته نيز وجود داشته، افزود: به منظور ساماندهى براى مشاركت بيشتر شاعران در جشنواره، دبيرى براى هفت 
منطقه تعيين شده و شاعران مناطق مختلف در استان ها بايد براى شعرخوانى و معرفى خود به يكى از مراكز در نظر گرفته شده، مراجعه كنند. 
طالبيان در مورد حذف يا باقى ماندن بخش بين الملل جشنواره بين المللى شعر فجر گفت: حذف بخش بين الملل جشنواره مساله اى بود كه 

رسانه ها به آن دامن زدند و در صحبت هاى خود تاكيد داشتيم كه انتقال اين بخش به همايش شاعران ايران و جهان بهتر است.

ــاى عمومى  ــس كتابخانه ه ــام: رئي همدان پي
شهرستان نهاوند گفت: فضاى مفيد كتابخانه هاى 
شهرستان نهاوند يك هزار و 730 متر مربع و 98 
صدم درصد جمعيت شهرستان است كه اين رقم 

كمتر از ميانگين كشورى است.
زينب سيف اظهار داشت: در شهرستان نهاوند 
ــش نهاد  ــاب كتابخانه عمومى تحت پوش پنج ب
ــهر  ــه واحد آن در ش كتابخانه وجود دارد كه س
ــهر فيروزان و  ــد و دو كتابخانه ديگر در ش نهاون

روستاى شهرك قرار گرفته است.
ــاى موجود  ــالوه بر فضاه ــرد: ع ــان ك وى بي
ــتاندارد نيز در  ــتان، دو باب كتابخانه اس شهرس
ــت احداث است  ــهرهاى برزول و گيان در دس ش
كه پيش بينى مى شود در دهه فجر به بهره بردارى 
ــرانه  ــردارى از اين دو واحد، س ــد و با بهره ب برس
ــى افزايش مى يابد با اين  فضاى كتابخانه ها اندك
ــتانى  ــورى و اس ــود باز هم تا حد نصاب كش وج

فاصله دارد.
ــتاندارد فضا در سطح كشور را  ــرانه اس وى س

2/8 درصد در مقايسه با شاخص جمعيت عنوان 
ــور نبايد از 2/8  ــرانه فضا در كش كرد و افزود: س
ــد لذا با وجود بهره بردارى از دو  درصد كمتر باش
ــا در نهاوند به  ــرانه فض واحد كتابخانه جديد، س
ــه با  ــد كه باز هم در مقايس 1/02 درصد مى رس

كشور فاصله زيادى دارد.
ــر  ــتاندارد را از ديگ ــه اس ــود كتابخان وى نب
ــكالت موجود در شهرستان نهاوند برشمرد  مش
ــاى باالى  ــم ظرفيت ه ــد به رغ ــت: نهاون و گف
مطالعه براى طيف هاى مختلف مردم از داشتن 
ــت و همين  ــروم اس ــتاندارد مح ــه اس كتابخان
ــمى يا  ــده كه معلوالن جس محروميت باعث ش
ــد از فرصت هاى  ــان نتوانن ــنوايان و نابيناي ناش

مطالعه بهره مند شوند.
ــران اين كمبود  ــت: براى جب وى اظهار داش
ــت يك باب كتابخانه مركزى و استاندارد  الزم اس
ــود تا بتواند برابر با  براى نهاوند در نظر گرفته ش
ــات مطالعه بهره مند  ــتانداردهاى روز از امكان اس

شود.

ــانزدهمين  همدان پيام: فراخوان دريافت آثار ش
ــتان همدان در سه بخش شعر،  ــنواره ادبي اس جش
ــتان و داستانك اعالم و اين جشنواره بهمن ماه  داس

در شهرستان بهار برگزار مي شود.
رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان 
ــانزدهمين  ــار در گفتگو با خبرنگار ما، گفت: ش به
ــتان با هدف فراهم آوردن زمينه  جشنواره ادبي اس
ــكوفايي  ــاعران جوان و ش ــب براى حضور ش مناس
استعدادهاي ادبي استان در هم انديشي هنرمندانه و 
شاعرانه استان است كه مي تواند استعدادهاي نهفته 

ادبي اين استان را شناسايي كند.
ــد در ادامه افزود: موضوعات  فتح ا... ضابطي احم
ــامل بيداري  ــش آزاد و ويژه ش ــوان در دو بخ فراخ
اسالمي، جهاد و شهادت، واليت و بصيرت، حماسه 
حسيني، جهاد اقتصادي، حجاب و عفاف و كودك و 
نوجوان است و عالقه مندان به شركت در جشنواره 

بايد آثار خود را حداكثر تا 25 دي ماه سال جاري به 
دبيرخانه جشنواره ارسال كنند يا به ادارات فرهنگ 

و ارشاد اسالمي سراسر استان تحويل دهند.
وي گفت: به منظور ارزش گذاري به پيشكسوتان 
ــامخ  ــتان بهار و تجليل از مقام ش فرهنگي شهرس
ــوت و يكي از  ــتان از يك پيشكس ــهداي شهرس ش
ــهداي اين شهرستان به صورت ويژه  خانواده هاي ش
در شانزدهمين جشنواره ادبي استان همدان تقدير 

به عمل خواهد آمد.
ــاره به ظرفيت هاي موجود در برگزاري  وي با اش
ــتان بهار اظهار  ــنواره هاي فرهنگي در شهرس جش
ــنواره هاي  ــت: با توجه به برگزاري موفق جش داش
مشاعره استاني در شهرستان بهار و وجود زمينه هاي 
مستعد ادبي در اين شهرستان پيش بيني مي كنيم 
ــده توسط دبيرخانه حدود  كه تعداد آثار دريافت ش
ــد كه در موضوعات مرتبط با  700 الي 800 اثر باش

ــود و اميدواريم كه  ــنواره ارسال ش فراخوان به جش
ــتان در اين  ــندگان جوان اس ــاعران و نويس اكثر ش

جشنواره شركت كنند.
ــوري در  ــور دو ميهمان ويژه كش ــه حض وي ب
ــاره كرد و اظهار داشت: به منظور  اين جشنواره اش
ارتقاي سطح كيفي برگزاري جشنواره و بهره مندي 
ــور دو شاعر  از ايده و نظرات متخصصان ادبيات كش
سرشناس كشوري به اين جشنواره دعوت خواهند 
ــار دريافتي اگر چنانچه  ــد و با توجه به تعداد آث ش
ــتقبال خوبي صورت بگيرد اين جشنواره در دو  اس

روز برگزار مي شود.
ــالي به  ــان گفت: آثار ارس ــد در پاي ضابطي احم
ــود و در  ــنواره در قالب كتابچه اي چاپ مى ش جش
ــار عالقه مندان قرار مي گيرد كه در اين زمينه  اختي
ــئوالن  ــكاري و همدلي فرماندار و مس ــاج هم محت

شهرستان در اين زمينه هستيم.

شانزدهمين جشنواره ادبي استان در بهار كليد خورد

سرانه فضاى كتابخانه هاى نهاوند 
پايين تر ازميانگين كشورى است

عزادارى ها بر اساس عادت 
برگزار نشود

همدان پيام: سرپرست اداره تبليغات اسالمى 
شهرستان تويسركان گفت: عزادارى قيام عاشوراى 

حسينى نبايد براساس عادت برگزار شود.
ــازى را كارآمدترين  ــى كاروند فرهنگس عل
ــورا  ــاخص در مواجهه با تحريف مكتب عاش ش
ــورا حماسه  ــت: واقعه عاش خواند و اظهار داش
ــتگى و به يادماندنى ترين  بى بديل از خودگذش
تراژدى خونرنگ ثبت شده در تاريخ حيات بشر 
ــت. وى با تأكيد بر اينكه عزادارى هاى امام  اس
ــين (ع) نبايد بر اساس عادت برگزار شود،  حس
ــناخت  گفت: رعايت اصول اخالقى و دينى، ش
ــى تمام زواياى حادثه خونين كربال در  و بررس
سوگوارى هاى محرم از نشر و ترويج خرافات و 

بدعت گذارى ها جلوگيرى مى كند.
ــت اداره تبليغات  به گزارش فارس، سرپرس
ــركان خاطرنشان  ــتان تويس ــالمى شهرس اس
ــخگويى به تبليغات دشمن به وسيله  كرد: پاس
ــش در تاريخ خلفا و ائمه معصومين (ع)،  پژوه
شفاف سازى همه جوانب تاريك تاريخ و روشن 
شدن ماجراى واقعى عاشورا راهكارى علمى و 

اثرگذار در مواجهه با ترفندهاى دشمن است.
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