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حذف 10 ميليون نفر از دريافت يارانه!
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همدان پيام: شهرستان همدان به واسطه داشتن 
ــكالتى  ــينما همواره در مبحث اكران با مش يك س
ــى و اهالى  ــهروندان همدان ــت و ش مواجه بوده اس
سينما حسرت اكران همزمان با تهران و ديگر مراكز 

استان ها را در دل دارند.
ــت هاى اكران فيلم معموال در شوراى  در سياس
پخش بعد از اينكه فيلمى مجوز اكران مى گيرد در 
گروه هاى مختلف سينما به انتظار مى نشيند تا نوبت 
اكرانش برسد و در ماه معموال پنج فيلم مجوز اكران 
ــت كه از مركز  مى گيرند. در همدان با همين سياس
ــود در ماه پنج فيلم براى اكران مجوز  تعريف مى ش
ــكل اينجاست كه همدان با داشتن دو  دارند اما مش
ــكل  ــالن پخش، در اكران پنج فيلم در ماه با مش س
ــده اكران پنج فيلم  ــت و نمى تواند از عه مواجه اس

برآيد.
ــدان درباره  ــوزه هنرى هم ــاون فرهنگى ح مع
ــت هاى اكران فيلم در تنها سينماى همدان  سياس
ــز پنج فيلم در  ــت: در همدان نيز همچون مرك گف
ــاه مجوز اكران دارند و به دليل محدوديت و نبود  م
سالن پخش ما معموال دو فيلم را براى اكران در ماه 

ــش مى كنيم و در انتخاب اين  ــر گرفته و پخ در نظ
ــتقبال از فيلم و  ــم مواردى مانند فروش، اس دو فيل
محتواى فيلم در نظر گرفته مى شود و برخى اوقات 
ــتقبال از فيلمى كه در حال اكران  نيز به خاطر اس
ــت ديگر فرصتى براى اكران به فيلم بعدى باقى  اس

نمى ماند.
تيمور آقامحمدى در گفتگو با همدان پيام درباره 
ــطين بيان كرد: پروژه سينما  ــينما فلس وضعيت س
ــطين همدان همچون گذشته بى نتيجه مانده  فلس
است و در روند اجرايى و انجام آن هيچگونه نغييرى 
ــطين منتظر  ــينما فلس ــت. س به وجود نيامده اس
بودجه است و به محض تزريق بودجه بعد از دو ماه 
ــد و به اكران فيلم خواهد  آماده بهره بردارى مى باش

پرداخت.
ــرا بودجه اى  ــخ به اينكه چ آقامحمدى در پاس
ــى هنرى در همدان  ــراى اين مبحث مهم فرهنگ ب
ــخص  ــت: به طور دقيق مش ــود؟ گف لحاظ نمى ش
نيست چرا مسئوالن به اين مهم نمى پردازند اما اگر 
ــون تومان را به اين  ــتاندارى رقم چهارصد ميلي اس
پروژه اختصاص دهد كار به سرعت تمام خواهد شد.

ــرد: در اختصاص  ــان ك وى همچنين خاطرنش
ــث مختلف گويا  ــتان به مباح ــه فرهنگى اس بودج
اولويت بندى خاصى وجود دارد كه سينما فلسطين 
ــدارد و همچنان بايد در  ــن اولويت ها وجود ن در اي

همين وضعيت به سر ببرد.
وى درباره وضعيت مالكيت سينما فلسطين نيز 
گفت: اين سينما و مالكيت آن در ابتدا برعهده بنياد 
مستضعفان بود كه به حوزه هنرى كشور واگذار شد 
ــالى است كه در تملك حوزه هنرى  و االن چند س
ــد و هيچ شخص حقيقى يا حقوقى  همدان مى باش

ادعايى بر مالكيت آن ندارد.
با توجه به اظهارات معاون فرهنگى حوزه هنرى، 
ــت پرداخت به مباحث فرهنگى هنرى  در امر اولوي
در استان توسط برخى نهادها و سازمان ها بايد گفت 
ــرايطى است كه بسيارى از موارد مهم  در چنين ش
ــد در رأس هرم نيازهاى  ــرى كه باي فرهنگى و هن
ــپرده  ــى س ــى جامعه قرار گيرد به فراموش فرهنگ

مى شود.
سوال ديگر از برخى نهادها و مسئوالن فرهنگى 
در استان اين است كه اين اولويت ها و تأييد و تصويب 
ــط كدام  بودجه به مباحث و پروژه هاى فرهنگى توس
كارشناسان صورت مى پذيرد؟ كه سينما را به عنوان 
ــان  عامل مهم فرهنگى در اولويت نمى بينند و برايش
ــم و تاثيرگذار  ــى از مباحث مه ــت كه يك مهم نيس
ــال ها مسكوت  فرهنگى در اجتماع و خانواده بايد س

بماند و به نتيجه نرسد.
ــت كه  ــن نكته نيز ضرورى اس ــر ذكر اي در آخ
ــئوالن كه در زمان  ــيارى از مس با توجه به آمار بس
ــوان اعالم مى كردند  ــنواره فيلم كودك و نوج جش
ــب با بهترين امكانات براى پخش  سالن هاى مناس
فيلم در همدان ساخته و آماده است. حال آيا وقت 
ــراى پخش فيلم  ــالن ها ب ــيده كه از اين س آن نرس
استفاده كنند و نگذارند اين سالن ها خاك خورده و 

به محل برگزارى جلسات بدل شود.

وضعيت سينما فلسطين تغيير نكرده است

«ساختار ريتميك موسيقى ايرانى» به زبان انگليسى 
ــى «ساختار ريتميك موسيقى ايرانى» تاليف محمدرضا  همدان پيام: كتاب انگليس
آزاده فر به زبان انگليسى و با همراهى 101 نمونه صوتى توسط انتشارات دانشگاه هنر 
وارد بازار شد. به گزارش مهر، كتاب انگليسى «ساختار ريتميك موسيقى ايرانى» تاليف 
محمدرضا آزاده فر، رئيس دانشكده موسيقى دانشگاه هنر، پس از چند ماه ناياب شدن 

دربازارهاى داخلى و خارجى توسط انتشارات دانشگاه هنر تجديد چاپ شد.
اين كتاب در 380 صفحه به زبان انگليسى و با همراهى 101 نمونه صوتى وارد بازارشد. 
ــود را به عنوان يكى از مراجع مطالعه ريتم  ــن باره گفت: اين كتاب جاى خ ــر در اي آزاده  ف
موسيقى ايرانى در آكادمى هاى دنيا باز كرده است و پس از باالرفتن فروش آن در سه ماهه 
ــت 2011 به يك باره بازار از وجود اين كتاب خالى شد. وى در مورد تغييرات ايجاد  نخس
شده در چاپ دوم اين كتاب افزود: برخى يافته هاى جديد در متن كتاب جا گرفته و شكل 
ــت. مولف كتاب «ساختار  ظاهرى كتاب نيز از نظر صفحه آرايى و طرح جلد ارتقا يافته اس
ريتميك موسيقى ايرانى» درباره چاپ اثر بعدى خود به زبان انگليسى، اظهار داشت: چندى 
ــى موسيقى دانشگاه كمبريج،  ــتادان فلسفه و زيبايى  شناس پيش با هماهنگى  برخى اس
پيشنهاد تاليف كتاب مشتركى رسيد كه در حال ويرايش هاى علمياتى اثر هستم. اين كتاب 

در سال 2012 توسط انتشارات دانشگاه كمبريج منتشر خواهد شد.

شيوه جلب رضايت خدا
مردى نزد عارفى رفت و از او خواست بهترين راه جلب رضايت خدا را به او بگويد.

عارف گفت: به گورستان برو و به مرده ها توهين كن.
مرد دستور عارف را انجام داد و روز بعد نزد او برگشت.

عارف گفت: جواب دادند؟
مرد پاسخ داد: نه.

عارف گفت: پس برو آنها را ستايش كن.
مرد اطاعت كرد و همان روز عصر، نزد عارف برگشت و گفت: باز هم جواب ندادند.

عارف گفت: براى جلب رضايت خدا همين طور رفتار كن. نه به ستايش هاى مردم 
توجه كن و نه به تحقيرها و تمسخرهايشان. 

اين طور مى توانى راه خودت را در پيش بگيرى.
همايش واليت مدارى در همدان برگزار مى شودحكايات عاميانه

ــنبه 8 دى ماه در  همدان پيام: همايش بصيرت افزايى و واليت مدارى امروز پنج ش
مجتمع فرهنگى هنرى بوعلى سينا برگزار مى شود.

ــتان همدان با اعالم اين خبر گفت: اين  ــاجد اس ــئول كانون هاى هنرى مس مس
ــتانه 9 دى ماه، روز بصيرت و ميثاق امت با واليت با حضور يكى از  همايش در آس

اعضاى شوراى انقالب فرهنگى به عنوان تحليل گر برگزار مى شود.
به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان، هادى 
ــگاه عكسى به اين مناسبت در نگارخانه مجتمع  فيض منش افزود: همچنين نمايش
ــامل  ــود كه ش ــيناى همدان به مدت يك هفته برپا مى ش فرهنگى هنرى بوعلى س
157قطعه عكس از تصاوير حضرت آيت ا... خامنه اى رهبر گرانقدر انقالب اسالمى در 

دوران انقالب، دفاع مقدس و زعامت معظم له است.
ــه 9 دى اتمام حجتى با تمام بدخواهان نظام بود و  ــان كرد: حماس وى خاطرنش

وظيفه همه دستگاه هاى اجرايى و آحاد مردم است كه اين روز را گرامى بدارند.
ــاد  ــه بزرگ نهم دى رئيس اداره فرهنگ و ارش ــت حماس  همچنين در پاسداش
ــال 88 برگ زرينى بر  ــركان گفت: حماسه 9 دى ماه س ــالمى شهرستان تويس اس
تارك واليتمدارى مردم ايران است. مهدى حاجى زين العابدينى اظهار داشت: مردم 
ــرور و ساالر  ــينى و قيام س ــوراى حس واليت مدار ايران،  انقالب خود را مديون عاش

شهيدان دانسته و همواره در طول تاريخ  به عهد خود با واليت وفادار هستند.
ــختانه مدافع حريم واالى  وى گفت: اين مردم در مقابل فتنه ها و انحرافات سرس
واليت هستند و همين اصل را دنيا بايد در معادالت خود هميشه مد نظر قرار دهد.

ــت ايران  و  ــخ مل ــهادت در اعتقادات راس ــى ادامه داد: واليت و ش زين العابدين
ــير حركت نظام جمهورى  ــت و هرگز خللى در مس ــلمان متجلى اس ملت هاى مس

اسالمى و بيدارى ملت هاى برخاسته وارد نخواهد شد.
ــمنان نه گفت و به آنها ثابت  ــيد ايران به آمريكا و دش وى گفت: 9 دى ملت رش
كرد ملت آزاده ايران با امام و رهبرى عهدى ناگسستنى داشته و همچنان بر عهد و 
ــتند. وى تصريح كرد: ملت ايران در دى ماه سال 88 با خلق  پيمان خود وفادار هس
ــه كه تجلى و نشانه وحدت و همدلى و همچنين پيمان و تبعيت مجدد  اين حماس

مردم با مقتدايشان بود، برگ ديگرى بر افتخارات خود افزود.
ــلمان و انقالبى  ــه به يادماندنى ملت مس زين العابدينى اضافه كرد: در اين حماس
ــهداى گرانقدر انقالب  ــران با بيعت مجدد با آرمان هاى واالى امام راحل(ره) و ش اي

اسالمى و دفاع مقدس اوج انزجار خود از هتاكان و قانون شكنان را نشان دادند.

مسابقه  پيامكى «ميثاق با واليت»
ــتان همدان به مناسبت سالروز حماسه تاريخى 9   همدان پيام: حوزه هنرى اس

دى، مسابقه پيامكى و خاطره نويسى «ميثاق با واليت» را برگزار مى كند.
مدير دفتر پايدارى حوزه هنرى همدان گفت: اين حوزه قصد دارد امسال نيز به 
مناسبت سالروز حماسه تاريخى 9 دى مسابقاتى را در راستاى بزرگداشت اين رويداد 
ــى برپا كند. ابوالفتح مؤمن افزود: عالقه مندان مى توانند تا تاريخ 20 دى جمالت  مل
ــك 30007227001191 0  ــماره پيام زيباى خود درباره اين رويداد مهم را به ش

ارسال كنند.
ــابقه هاى پيامكى  ــال جارى نيز مس ــت: حوزه هنرى همدان در س وى بيان داش

«روز فتح»، «عاشوراييان» و مسابقه اى به مناسبت 13 آبان را نيز اجرا كرده است.
مدير دفتر پايدارى حوزه هنرى همدان همچنين گفت: در جهت ثبت خاطرات 

و تاريخ شفاهى، مسابقه خاطره نويسى از 9 دى برگزار مى شود.
مؤمن اظهار داشت: عالقه مندان مى توانند آثار خود را از 12 دى  تا 15 بهمن ماه 
ــريعتى، روبه روى بانك صادرات مركزى،  ــانى همدان، خيابان ش ــال جارى به نش س

بن بست زرين، دفتر پايدارى حوزه هنرى استان همدان، ارسال كنند.
ــن شركت كنندگان يا تعداد آثار ارسالى وجود  وى تأكيد كرد: محدوديتى در س

ندارد. از بهترين آثار در مراسمى تقدير خواهد شد.

آثار خوشنويسى احمد تيمورى 
منتشر شد

ــتاد  ــى احمد تيمورى، اس همدان پيام: گزيده آثار خوشنويس
ــان درجه يك هنرى با عنوان «مشق  ــى و دارنده نش خوشنويس
ــط نشر  ــخه توس ــد. اين كتاب در 3 هزار نس ــر ش ذوق» منتش
طاليى منتشر شده و شامل گزيده آثار خوشنويسى استاد احمد 

تيمورى، هنرمند خوشنويس همدانى است.
به گزارش روابط عمومى اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
همدان، 190 اثر خوشنويسى چليپا، سطر، كتابت و سياه مشق 

در اين كتاب با كاغذ روغنى و جلد سخت به چاپ رسيده است.
ــت كه  ــى در همدان اس ــد تيمورى متولد 1338 شمس احم
نشان درجه يك هنرى و درجه استادى را از انجمن خوشنويسان 
ــب كرده است. وى پايه گذار انجمن  و استاد كيخسرو خروش كس
خوشنويسان همدان در سال 1371 بود و به مدت 7 سال سرپرستى 
ــركت در 100 نمايشگاه جمعى و  اين انجمن را به عهده گرفت. ش
ــگاه انفرادى،  ــنواره هاى ملى و بين المللى، برگزارى 20 نمايش جش
كتابت دوبيتى هاى باباطاهر، رباعيات منتخب شاعران استان، رباعيات 
موالنا، غزليات غبار همدانى و رباعيات عطار از جمله دستاوردهاى 

هنرى اين استاد خوشنويسى است.

«ناخدا خورشيد» 
مهمان برنامه «سينما اقتباس»

ــتان همدان در   همدان پيام: خانه فيلم بلند حوزه هنرى اس
ــش فيلم «ناخدا  ــينما اقتباس» به نماي ــيزدهمين برنامه «س س

خورشيد» به كارگردانى ناصر تقوايي مى پردازد.
«سينما اقتباس» از سرى برنامه هاى خانه فيلم بلند است كه در 
آن نمايش فيلم و بررسى مؤلفه هاى اقتباس در سينما انجام شده و 
به منظور تعامل بيشتر بين فيلمسازان و نويسندگان جوان استان 
ــود. به گزارش روابط عمومى حوزه هنرى استان، «ناخدا  برپا مى ش

ــتان «داشتن و نداشتن»  ــت آزادى است از داس ــيد» برداش خورش
ــت. اين اثر فيلمى است به نويسندگى و  ــت همينگوى اس اثرارنس
كارگردانى ناصر تقوايى كه در سال 1365 ساخته شده و بازيگرانى 
همچون داريوش ارجمند، على نصيريان، سعيد پورصميمى و پروانه 

معصومى در آن به ايفاى نقش پرداخته اند.
ــازى حوزه  ــينما اقتباس» توسط واحد فيلمس ــت «س نشس
هنرى استان همدان و به صورت ماهانه تشكيل مى گردد و برنامه 
اين ماه امروز پنجشنبه 8 دى ماه ساعت 15 و 30 دقيقه در سالن 
ــينما  اجتماعات حوزه هنرى و با حضور بابك رضاپور، منتقد س

و ديگر منتقدان و عالقه مندان سينما و ادبيات برگزار مى شود.

توزيع پنج هزار جلد كتاب در شهرستان فامنين
همدان پيام: نماينده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى همدان در شهرستان فامنين گفت: پنج هزار جلد 

كتاب در بيست روستا و دبيرستان هاى شهرستان فامنين توزيع شد.
ــالمى همدان، ناصر قره باغى بيان كرد: پنج هزار  ــاد اس به گزارش روابط عمومى اداره فرهنگ و ارش
ــخور و دبيرستان هاى شهرستان  ــتاى بخش پيش ــتاى بخش مركزى و 10 روس جلد كتاب در 10 روس

فامنين توزيع شد.
وى اظهار داشت: گسترش فرهنگ مطالعه، غنى سازى اوقات فراغت افراد و ايجاد تفريحات سالم در 

روستاها و افزايش سطح اطالعات دينى، فرهنگى و علمى از اهداف انجام اين طرح است. 

«ملت پرنده سه پا» توسط نوجوان همدانى تاليف شد
همدان پيام: كتاب «ملت پرنده سه پا» با نگاهى به تاريخ امپراتورى، سياسى و تحليلى كره به قلم و 

با تحقيق نوجوان همدانى فرزاد عابدى منتشر شده است.
ــى و تحليل دوران مختلف  ــت و هفت فصل به بررس ــه پا» در دو بخش و بيس كتاب «ملت پرنده س
ــر»  امپراتوران كره پرداخته و در تاليف كتاب عابدى از منابع مختلفى همچون كتاب «اژدهاى هفت س
ــالم» نوشته اقبال آشتيانى بهره برده است. قابل توجه  ــتانى پاريزى و «تاريخ ايران پس از اس تاليف باس

است كه عابدى از نه  كتاب به زبان التين نيز به عنوان منبع تحقيقات خود استفاده كرده است.
ــخه در 205 صفحه و با قيمت 33000 ريال در قطع  ــه پا» در تيراژ هزار نس كتاب «ملت پرنده س

وزيرى توسط نشر روزانديش منتشر شده است. نى
زئي

س ت
عك

سينماى مستقل در ايران معنا ندارد
همدان پيام: سينماى مستقل جايگاه ويژه اى در جهان دارد اما هنوز سينماى مستقل در 
ايران معنا پيدا نكرده است و متاسفانه لغت سينماى مستقل هم رديف سينماى زيرزمينى 
ــتانى به عنوان سينماى مستقل نگاه  ــتند، كوتاه و داس ــت و به گونه هاى مختلف مس اس
ــت دقيقه اى "مردى كه فكر مى كرد"  ــود. منصور فروزش كارگردان فيلم كوتاه هف نمى ش
ضمن بيان اين مطلب به مهر، گفت: مقوله پخش فيلم هاى كوتاه در ايران جايگاه و ساختار 
مناسبى وجود ندارد و هر فيلمساز پس از توليد اثر بايد خودش فيلم را با گرفتارى هاى فراوان 
پخش كند، البته برخى مراكز براى پخش فيلم وجود دارد كه اغلب اين مراكز مورد تاييد 
نيستند يا به فيلم هاى بازارى اهميت بيشترى مى دهند. وى گفت: تجربه نشان داده است 
كه فيلم هاى مستقل آينده سينماى ايران هستند و در مقابل فيلم هاى سفارشى فقط مصرف 
روزمره دارند كه شايد نياز مخاطب تلويزيون را برآورده كند؛ و مبين اين مطلب هم توجه 
به اين نكته است ارگان هايى كه وظيفه حمايت از فيلمسازان را در سرلوحه كار خود دارند 
امروز به عنوان بنگاه هاى برگزارى جشنواره هاى مختلف و با نگاه خوش بينانه بنگاه هاى توليد 

فيلم هاى تلويزيونى شده اند و اين مسأله به ضرر آينده سينماى اين كشور است.
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انتخاباتانتخابات

آگـهي مزايده

روابط عمومي سيمان هگمتان 

شركت سيمان هگمتان در نظر دارد
چهار دستگاه خودرو سواري، چهار دستگاه وانت مزدا و دو دستگاه تراكتور 

روماني خود را از طريق برگزاري مزايده عمومي به فروش رساند.
از  يكي  به   90/10/25 لغايت   90/10/10 تاريخ  از  مي توانند  مزايده  شرايط  برگ  دريافت  براى  عالقه مندان 

آدرس هاي ذيل مراجعه نمايند.
1- تهران، خيابان فردوسي، خيابان كوشك، بن بست انوشيرواني، پالك 6، تلفن: 021-66727816-66734893

2- همدان- ميدان بعثت، ابتداي بلوار بعثت، طبقه فوقاني بانك تجارت، تلفن: 0811-8226944-5
3- شهرستان رزن، قروه درجزين، روستاي شاهنجرين، كارخانه سيمان هگمتان، تلفن: 0812632-2316-20

بدينوسيله انتخاب جناب آقاي 

مهندس علي رضا رنجبرضرابي
رئيس محترم سازمان جهاد كشاورزي استان همدان

در جشنواره شهيد رجايي به عنوان نمونه ملي در توسعه و گسترش 
آبياري تحت فشار و دريافت لوح تقدير از معاونت توسعه مديريت و 
سرمايه انساني رئيس جمهوري را با حضور تمامي تالشگران عرصه 

توليد علي الخصوص جناب آقايان مهندس

محمود فيروزفر 
مدير محترم آب و خاك و امور فني مهندسي و 

مهندس ابراهيم  فرامرزي موحد
مسئول آبياري تحت فشار

تبريك عرض مي نماييم.

انجمن صنفي شركت هاى 
آبياري تحت فشار 

استان همدان

جناب آقاي  رضا عسگري

مديريت محترم اداره آموزش و پرورش شهرستان كبودراهنگ

درگذشت پدر گراميتان را به شما و خانواده 
ارجمندتان تسليت عرض مي نماييم.

مديريت و كاركنان پژوهشگاه معلم
دوره راهنمايي و متوسطه 

شهرستان كبودراهنگ

برادر ارجمند جناب آقاى

حميد ماه انبارى
كسب رتبه اول مسابقات پرس سينه قهرمانى استان 

انتخابى كشور در رده سنى پيشكسوتان
را خدمت شما و جامعه ورزشى استان تبريك و تهنيت 
امن  سار  سايه  در  همواره  كه  است  اميد  نموده  عرض 
الهى و در تمامى مراحل زندگى شاهد موفقيت بيش از 

پيش شما پيشكسوت عزيز باشيم.
جمعى از ورزشكاران زورخانه اى همدان

برادر ارجمند جناب آقاى 

حميد ماه انبارى
كسب رتبه اول مسابقات پرس سينه 
قهرمانى استان انتخابى كشور در رده 

سنى پيشكسوتان
را خدمت حضرتعالى تبريك و تهنيت 
عرض مى نمائيم موفقيت و سربلندى روزافزون 
شما بزرگوار را از 
درگاه خداوند يكتا خواهانيم.

هيات علم كشان 
همدان

برادر ارجمند جناب آقاى 

حميد ماه انبارى
سينه  پرس  مسابقات  اول  رتبه  كسب 
قهرمانى استان انتخابى كشور در رده 

سنى پيشكسوتان 
را خدمت حضرتعالى تبريك و تهنيت 
عرض نموده موفقيت و سربلندى 
بيش از پيش شما بزرگوار را از 
درگاه حضرت حق خواستاريم.
هيات حضرت امام خمينى(ره) 

پيروان روح ا...
هيات علمدار حسين(ع)

وعده ما ميعادگاه نماز جمعه 
و محل هاي برگزاري مراسم نهم دي 

در سطح استان 
شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي 

ستاد مردمي بزرگداشت حماسه نهم دي

مردم  فوق العاده  و  عظيم  حركت  واسطه  به  دي  نهم  روز 
مقام معظم رهبري در تاريخ ماندگار شد.

مهسا يادگارىمهسا يادگارى
پايه سوم ابتدايىپايه سوم ابتدايى

رتبه اول با معدل خيلى خوبرتبه اول با معدل خيلى خوب
مدرسه ابتدايى طالقانىمدرسه ابتدايى طالقانى

با تشكر از خانم ها شجاعى و كوششى و خانم سنگى مدير محترمبا تشكر از خانم ها شجاعى و كوششى و خانم سنگى مدير محترم

طي اطالعيه اي از سوي مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري همدان جدول برنامه 
پرداخت 100 درصد سپرده، سپرده گذاران قرض الحسنه احسان الزهرا به شرح ذيل اعالم شد.

برنامه پرداخت 100 درصد سپرده
سپرده گذاران قرض الحسنه صندوق

قرض الحسنه احسان الزهرا(س)
شعبه شريعتي

شماره حسابالياز شماره حسابتاريخ مراجعه
6371الي1390/10/10110
8705الي1390/10/146372
11267الي1390/10/188706
13632الي1390/10/2211268
15211الي1390/10/2611633
16367الي1390/10/3015212
17053الي1390/11/416368
17528الي1390/11/817054
17946الي390/11/1217529

18245الي1360/11/1617947
18742الي1390/11/2018246
19319الي1390/11/2418743
19687الي1390/11/2819320

شعبه امامزاده عبدا...
شماره حسابالياز شماره حسابتاريخ مراجعه

52064الي1390/10/10110
53765الي1390/10/1452065
54710الي1390/10/1853766
55043الي1390/10/2254711
55243الي1390/10/2655044
55402الي1390/10/3055244
55544الي1390/11/455403
55686الي1390/11/855545

55826الي1390/11/1255687
55997الي1390/11/1655827
56130الي1390/11/2055998

واكنش ها به در گيرى 
نماينده دولت و مجلس ادامه دارد
■ ميرتاج الدينى: شكايت مى كنيم             ■ الريجانى: مرادى بايد مجازات شود

نظام سلطه 
از گرايش ملت ها 
به اسالم وحشت دارد
رهبر معظم انقالب اسالمي صبح ديروز 
در ديدار وزير، مسئوالن وزارت امور خارجه 
و سفيران جمهوري اسالمي، بيداري اسالمي 
ــورهاي غربي را  ــه و حوادث كش در منطق

بي سابقه و بسيار مهم دانستند.

بيانيه حزب موتلفه  
استان به مناسبت 9 دى
يوم ا... 9 دي 1388 حماسه اي تاريخي 
ــي و بصيرت مردم  ــته از آگاه كه برخاس
انقالبي ايران در صيانت و پاسداري از ركن 
ــه فقيه، روزي ماندگار  ركين واليت مطلق

در تاريخ انقالب اسالمي مي باشد.

144 مين شماره پيام آدينه 
منتشر شد
ــى به مديريت  ــماره با نگاه در اين ش
ــى اين  ــتان به نقد و بررس ــران در اس بح

موضوع در سطح استان پرداخته ايم.
خوانندگان عزيز براى پيگيرى مطالب 
منتشر شده پيام آدينه امروز به ضميمه 8 

صفحه اى پيام آدينه مراجعه فرماييد.

بعضى مناطق كشور، خرابه است                                                                                         تذكر 42 نماينده به احمدى نژاد

تعداد كانديداهاى ثبت نام استان به 
67 نفر رسيد

12 دكترا
46 فوق ليسانس
و 9 ليسانس

■ روز پنجم 22 ثبت نام
■ ثبت نام 2463 داوطلب تا پايان 

( 3 روز پنجم در كشور(
از  روز  ــن  پنجمي ــام  ثبت ن ــام:  همدان پي
ــوراى اسالمى  كانديداهاى دور نهم مجلس ش
در استان همدان ديروز در حالى به پايان رسيد 
كه كانديداهاى بيشتر و شخصيت هاى شناخته 
ــتادها رفته و ثبت نام كردند تا با  شده اى به س
ــار ثبت نام  ــج آم ــر در روز پن ــام 23 نف ثبت ن

كنندگان استان همدان به 68 نفر برسد.
ــداد ثبت نام  ــام، تع ــزارش همدان پي به گ
ــن دوره مجلس  ــدگان كانديداهاى نهمي كنن
شوراى اسالمى در استان همدان در روز اول 7 
نفر، در روز دوم 12 نفر، در روز سوم 10 نفر و در 
ــنبه) 16 نفر بود كه جمعا اين  روز چهارم (سه ش
آمار در پايان روز چهارم به 45 نفر رسيد. بنابراين 
ــدن 23 نفر در روز پنجم(ديروز) كه  با افزوده ش
نسبت به روزهاى قبل روز شلوغى در ستادها بود 

تعداد ثبت نام كنندگان به 68 نفر رسيد.
در پنجمين روز ثبت نام كانديداها در حوزه 
ــتاد رفته و  فامنين و همدان تعداد 6 نفر به س
ثبت نام كرده اند كه در ميان آنها نام نوروزعلى 
ــابدارى و اعظم  ــانس حس حاجى بابايى با ليس

بهرامى به چشم مى خورد.
در حوزه مالير نيز 5 كانديدا ثبت نام كردند 
كه على نعمت چهاردولى، اكبر فراهانى و احمد 
ــت نام كننده  ــژاد از جمله 5 نفر ثب ــى ن آرياي
هستند. حوزه بهار و كبودراهنگ در پنجمين 

روز ثبت  نامى نداشته است.

مشكالت 3 هزار 
حاشيه نشين 
خضر بررسى شد

ــازي  ــه توانمندس ــزارى جلس ــد از برگ بع
ــهرك وليعصر و بررسى  ــهر در ش ــيه ش حاش
ــكالت اين منطقه، اين بار حاشيه نشينان  مش
ــكالت و درد و  منطقه خضريان براى بيان مش

رنج هايشان ميزبان مسئوالن بودند.

هيأت اجرايى
ستاد انتخابات در

بهار و كبودراهنگ، 
شيرين سو، گيان و 
زرين دشت تعيين 

شدند

مديركل تأمين اجتماعى استان:

بيمه كارگران 
ساختمانى دغدغه 
اصلى سازمان

■ خبر مهم عسگرى: بيمه شدگانى كه تا پايان امسال سوابق 
خويش را با واريز كسرى بيمه به 10 سال برسانند مى توانند از 

مزاياى بازنشستگى بهره مند شوند

حمام اعظم كبودراهنگ حمام اعظم كبودراهنگ 
در انتظار تعيين كاربرىدر انتظار تعيين كاربرى

اختالف نظر كارگروه اقتصادي
در جانمايي واحدهاي معدنى

همدان پيام: واكنش هاى  مجلس و دولت نسبت 
ــه شنبه در صحن  ــه علنى روز س به درگيرى جلس
ــازمان  ــس كه بين بهروز مرادى مديرعامل س مجل
ــازى يارانه ها و حسينى نماينده فريمان  هدفمندس

رخ داد همچنان ادامه دارد. معاون پارلماني رئيس 
ــري با تنظيم  ــش به اين درگي ــورى در واكن جمه
يادداشتي و اعالم اين كه در اين  باره راه هاي قانوني 

را طي مي كنيم.

ــه ماده اوليه  ــام: با توجه به اينك همدان پي
ــت و معادن وسيع  ــه، سيليس اس توليد شيش
سيليس در حد فاصل شهرستان هاي همدان 
ــان) و مالير (ازندريان و  ــد اكبات (در حوالي س
ــه همين منظور  ــت ب ــده اس ارزانفود) واقع ش
ــه، ظروف و الياف  توليد انواع محصوالت شيش
ــبي بااليي  ــه اي در منطقه از مزيت نس شيش

بهرمند است. اين در حالي است كه استخراج 
اين ماده معدني (سيليس) از معادن، تأثيرات 
ــت محيطي مخربي را به همراه دارد. در  زيس
ــري از اثرات تخريبي  ــتا براي جلوگي اين راس
ــادن، كارگروه تخصصي امور اقتصادي  اين مع
استان همدان با محوريت اصلي رفع مشكالت 

واحدهاي فراوري سيليس برگزار شد.

ــتان  ــازمان تأمين اجتماعي اس همدان پيام: س
ــتمري بگير در 3 بخش از  ــدان با 23 هزار مس هم
ــتگي و بازماندگان و همچنين  كارافتادگي، بازنشس
ــده اصلى با احتساب افراد  با 184000 نفر بيمه ش
تحت تكفل افزون بر 575782 نفر در حال فعاليت 
ــال جاري به دنبال بيمه  ــازمان در س است. اين س
ــي مددجويان  ــر ضعيف جامعه؛ يعن كردن دو قش

ــتي است كه جزو  ــازمان بهزيس كميته امداد و س
ــده و در استان  ــده هاي جديد محسوب ش بيمه ش
همدان تعداد آنها 18000 نفر مي باشد كه از سوي 
ــال90 تحت  ــازمان تأمين اجتماعي تا پايان س س
پوشش بيمه قرار مى گيرند كه در راستاى سياست 
هدفمندسازى يارانه هاست كه حق بيمه اين بيمه 

يامشدگان توسط دولت پرداخت مى شود.
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مردم صالحيت نمايندگان را تأييد مي كنند
ــن نهادي كه وجهه  ــراوه پويان: مجلس به عنوان عالي تري ــام - مه همدان پي
مردم ساالري نظام را نمايش مي دهد بايد كه متشكل از بهترين و متخصص ترين 
ــاير  ــد تا بتواند در امر قانونگذاري و نظارت بر عملكرد س نخبگان اين ملت باش
ــال چه اقداماتي را  ــد.اينكه يك مجلس در چهارس ــته باش ــي مؤثر داش قوا نقش
صورت مي دهد يا چه مصوباتي را به مرحله عمل مي رساند، نشان  دهنده حضور 

اكثريتي اين نخبگان است.
در سازوكار ثبت نام و رفراندوم مجلس همه مسائل از قبيل پيشينه سياسي، 
ــده و قانون در مورد آن صراحت  تعهد، مدرك تحصيلي و تابعيت پيش بيني ش
ــد يا تبصره اي ندارد؛ بلكه بزرگان  ــا در مورد يك نكته نه تنها قانون، بن دارد، ام
نظام در سال هاي اخير متوجه آن شده و در صدد تصويب قانوني هستند كه به 

اين نكته نيز اشراف داشته باشد.
ــال وكالت ملت مهم ترين موضوعي  نظارت بر عملكرد نمايندگان در چهارس

است كه در اثناي هر انتخابات دوباره مطرح مي شود.
ــت؛  ــن نظارت به معناي محدود كردن وظايف يا اختيارات نمايندگان نيس اي
ــد و در  ــت كه به كارآيي بهتر مجلس ختم خواهد ش بلكه نوعي نظارت عام اس
ــكل جديد و مؤثرتري از نظارت ملي را در مجلس به نمايش خواهد  هر دوره ش

گذاشت.
بررسي صالحيت ملي و تخصصي و كارآمدي هر نماينده در ميان عموم مردم 
ــينه به سينه صورت مي گيرد، اما اين نوع نظارت براي جلوگيري از  به صورت س

ورود ناكارآمدها كفايت نمي كند.
ــردم متوجه حضور  ــام يك بار ديگر م ــروع روزهاي ثبت ن ــن روزها و با ش اي
كانديداهايي شدند كه بارها و بارها در اين عرصه بخت و اقبال خود را آزموده اند. 
ــاره مي خواهند همان  ــته نيز آمده و دوب ــدگان در ادوار گذش ــياري از نماين بس
ــغال كنند كه براي نقش آفريني اش صدها شهيد تقديم اين  ــي هايي را اش كرس

انقالب شده است.
ــي ها صالحيت، تخصص، قدرت و خرد آن   بايد كه تصرف كنندگان اين كرس

را داشته باشند كه با تكيه زدن بر اين صندلي ها حق مطلب را ادا كنند.
ــخصي و  ــدرت جناحي يا ش ــش ق ــت براي نماي ــك فرص ــه ي ــي ن نمايندگ
ــك فرصت براي  ــد، بلكه ي ــت آمده مي باش ــورداري از امكانات به دس ــز برخ ني
ــتگي براي تحقق آرمان هاي اين ملت و اثبات عزت  خدمتگزاري و از جان گذش

و سربلندي آنها در جهان است.
ــتقل، كارآمد،  ــي مس ــتن مجلس ــت كه براي داش ــال اس ملت ايران صد س
ــياري  متخصص و قانونمند مبارزه كرده و در هر دوره اي از آن با چالش هاي بس

براي كمرنگ كردن نقش پارلمان مواجه شده است.
ــياري از نمايندگان شريف و آزاده براي نگاه داشتن مجلس در رأس امور  بس
تالش و كوشش كرده اند و با مخالفان در به دست گرفتن قدرت جنگيده اند، اما 
ــرافت نمايندگان خود رأي  ــالمت و ش در آخر باز هم اين مردم بوده اند كه به س

داده يا از برخي از آن ها روي گردانده اند.
امروز كه شاهد حضور پيش از موقع نمايندگان مجلس در حوزه هاي انتخابيه 
ــان در اليه هاي زيرين جامعه  ــتيم و بار ديگر منتظر نوعي رقابت پنه ــود هس خ
ــار داريم كه مردم خود به  ــبز مجلس، يك بار ديگر انتظ براي تصدي صندلي  س
نقش تاريخي و اثرگذارشان در تأييد يا رد صالحيت نمايندگان مبادرت كنند.

ــتند كه با رأي خود نشان خواهند داد كه چه كسي  در نهايت اين مردم هس
ــاني از آزمون هاي  ــاز دارد و چه كس صالحيت حضور در اين عرصه سرنوشت س

پيشين خود سربلند بيرون نيامده و در پيشگاه ملت مردود شده اند.
از اينروست كه مجلس بايد نماد كامل رأي ملت باشد تا بتواند از منافع ملي 
و آرمان هاي هزاران انساني كه در به ثمر نشستن آن نقش داشته اند، دفاع كند. 
ــا جناحي خود  ــخصي ي ــش از منافع ملت به منافع ش ــه پي ــي ك نمايندگان
ــند و آن را در رفتار انتخاباتي خود نيز نشان مي دهند، بي شك از اين  مي انديش

آزمون سربلند بيرون نخواهند آمد.

1- سپرده هاي قرض الحسنه سپرده گذاران 
تا  ــان الزهرا(س)  احس ــنه  قرض الحس صندوق 
ــاس قرعه كشي پرداخت  ــفندماه بر اس اول اس
ــد. گفته مي شود يك فرد خير تعهد  خواهد ش
ــپرده هاي  كرده كه مبلغ 11 ميليارد تومان س
ــي و  ــه مال ــق مؤسس ــنه را از طري قرض الحس
اعتباري ثامن الحجج به مردم همدان پرداخت 
نمايد. گفته مي شود گويا اين كار با توافق بانك 

مركزي صورت گرفته است.
ــه جمع  ــي ديگر ب ــم همدان ــك خان 2- ي
ــده  ــتان همدان اضافه ش ــاي شهرس كانديداه
ــد از رايزني هاي  ــود وي بع ــت. گفته مي ش اس
مختلف با برخي شخصيت هاي تأثيرگذار وارد 
اين صحنه شده است. گفتني است همدان پيام 
ــر ورود اين خانم به عرصه  ــد ماه پيش خب چن

انتخابات نهم را اعالم كرده بود.
ــتاد انتخابات  3- عليرضا زاكاني، رئيس س
ــنبه به  ــد اصولگرايان روز چهارش جبهه متح
همدان سفر كرده است. گفته مي شود وي براي 
هماهنگي بيشتر با شاخه استاني جبهه متحد 
ــت. گفتني  ــده اس اصولگرايان وارد همدان ش
ــتم از حوزه  ــده مجلس هش ــت وي نماين اس
ــركل جمعيت رهپويان  ــه تهران و دبي انتخابي

انقالب اسالمي است.
ــق وزارت  ــه اي از طري ــم كارخان 4- ابراهي
ــدان و فامنين  ــور براي حوزه انتخابيه هم كش
ــت. گفتني است وي نماينده  ثبت نام كرده  اس

دور هفتم همدان در مجلس بوده است.
5- با ثبت نام كانديداها براي انتخابات نهمين 
ــالمي بازار گفتگوها و  ــوراي اس دوره مجلس ش
ــده است. گفته  ــي نيز داغ ش مناظره هاي سياس
ــانه اي و  ــوع در محافل رس ــن موض ــود اي مي ش

دانشگاهي نمود بيشتري داشته است. 
ــده در  ــت ش ــاي ثب ــن كانديداه 6- در بي
ــتان،  ــاي اخير در حوزه هاي انتخابيه اس روزه
چهره شاخص اصالح طلب ثبت نام نكرده است. 
ــتي در  ــود گويا اصالح طلبان ليس گفته مي ش
استان نخواهند داشت و به صورت انفرادي وارد 

صحنه انتخابات خواهند شد.
7- دو چهره شاخص اصولگرا از نمايندگان 
ــتم در دور نهم  تهران در مجالس هفتم و هش
ــوند. گفته  ــس كانديدا نمي ش ــات مجل انتخاب
ــادران از  ــي و الياس ن ــد توكل ــود احم مي ش
ــودداري خواهند كرد.  ــام در اين دوره خ ثبت ن
ــت اين دو چهره از منتقدان جدي  گفتني اس

رئيس جمهور و معاونان وي بوده اند.
8- دبير يكي از احزاب اصولگراي استان از 
ارائه گزارش تخلفات انتخابات برخي كانديداها 
ــتان خبر داده است. گفته  به هيأت نظارت اس
ــت  ــود گويا وي مداركي نيز در اين ليس مي ش
ــت فعاليت هاي  ــت. گفتني اس ــه داده اس ارائ
تبليغي كانديداها در اين دوره به صورت جدي 
ــان و هيأت هاي نظارت  ــوراي نگهب از طرف ش

استاني رصد مي شود.
در  ــور  حض ــراى  ب ــاداتيان  س ــا  گوي  -9
ــوراى  ــس ش ــن دوره مجل ــاى نهمي رقابت ه
ــه همدان و فامنين  ــالمى از حوزه انتخابي اس

ثبت نام خواهد كرد.
ــم كه احتمال  ــردار نعمت ا... حكي 10- س
ــركان را براى  ــام از حوزه انتخابيه تويس ثبت ن
وى پيش بينى كرده بودند براى حوزه انتخابيه 

تهران ثبت نام كرده است.
ــريات محلى و خبرگزارى ها شنبه  11- نش
ــتاندارى به ديدار  ــه دعوت روابط عمومى اس ب
ــا در برنامه ريزى هاى به  پيريايى مى روند. گوي
عمل آمده هفته نامه ها پيش از ظهر، روزنامه ها 
ــتاندار  ــامگاه با اس بعدازظهر و خبرگزارى ها ش
ــت. گفته مى شود ديدار  ــت خواهند داش نشس
فعاالن نشريات سراسرى با استاندار در روزهاى 
بعدى و برگزارى همايش سراسرى خبرنگاران 
ــرا داده از   ــر وعده آن ــتاندار پيش  ت ــز كه اس ني

برنامه هاى پيش روى روابط عمومى است.

47 فعاليت تخصصى فرهنگى 
حوزه دفاع مقدس در همدان احيا شد 

ــر ارزش هاى دفاع مقدس استان همدان  همدان پيام: مديركل بنياد حفظ آثار و نش
از احياى 47 فعاليت تخصصى فرهنگى حوزه دفاع مقدس براى جذب اعتبارات استانى 
ــرد فرهنگى دولت دهم و اختصاص  ــدان خبر داد.جعفر زمرديان افزود: با رويك در هم
ــور، ضرورى بود تا براى بهره مندى از  ــاخص هاى فرهنگى كش اعتبار خاص ارتقاي ش
بودجه هاى مربوط به تقويت فعاليت ها و زيرساخت هاى فرهنگى ايثارگران اين فعاليت ها 
ــت: مطالعه و تدوين نقش و جايگاه استان در دفاع مقدس  ــود. وى اظهار داش ايجاد ش
ــگران دفاع مقدس، جمع آورى، حفظ و  (تاريخ نگارى جنگ)، راه اندازى مجتمع پژوهش

ــتان همدان از مواردى  ــر آثار فاخر فرهنگى، هنرى، ادبى و تبليغى دفاع مقدس اس نش
است كه براى حمايت و تأمين اعتبار معرفى شده است. به گزارش ايرنا، زمرديان اضافه 
ــهداى گمنام در مدارس، دانشگاه ها و  ــاماندهى حرم و يادمان هاى ش كرد: كمك به س
مراكز عمومى استان، حمايت از اجراى طرح جامع گردشگرى دفاع مقدس و حمايت از 
جمع آورى خاطرات رزمندگان در قالب برگزارى جشنواره خاطره نويسى دفاع مقدس از 
ديگر برنامه هايى است كه براى اجراى آن بايد تأمين اعتبار شود. وى افزود: استانى كه 
نقش بسزايى در طول دوران مبارزه با رژيم ستم شاهى، پيروزى انقالب اسالمى و دوران 
دفاع مقدس داشته است، بايد براى حفظ و نشر ارزش ها و دستاوردهاى خود بيشتر از 
ــايان ذكر است؛ استان همدان يكصد هزار رزمنده، 17 هزار جانباز و  اين گام بردارد. ش

هشت هزار شهيد و يك هزار آزاده را تقديم انقالب كرده است. 

هزار آموزشيار نهضت جذب 
آموزش و پرورش شدند

همدان پيام: مديركل آموزش و پرورش استان همدان گفت: 
امسال هزار نفر از آموزشياران نهضت سوادآموزى جذب آموزش 
ــم در همايش سالگرد  ــده اند.عباس حسنى محتش و پرورش ش
تأسيس نهضت سوادآموزى افزود: آمارها بيان كننده ريشه كن 
ــت كه با زحمات فراوان همكاران  ــدن بيسوادى در استان اس ش
ــده است.وى با بيان اينكه امروز  در آموزش و پرورش محقق ش
ــتند، بيان  ــواد هس ــتان با س ــش از 97 درصد از جمعيت اس بي

ــتان با وجود مشكالتى  ــه كن شدن بى سوادى در اس كرد: ريش
ــتاهاى استان، انجام شده است. از جمله صعب العبور بودن روس

ــم افزود: تاكنون هيچ كشوري همانند جمهورى  حسنى محتش
ــالمى ايران نتوانسته به مقابله با بى سوادى برخيزد و اين امر  اس
مرهون نوع نگاه و جهان بينى امام خمينى (ره) است.وى اظهار 
ــت: امروز آموزش و پرورش رسماً متولى طرح سوادآموزى  داش
است و تالش همه مسئوالن در آموزش و پرورش رفع 3 درصد 
باقيمانده بى سوادى در استان است.حسنى محتشم گفت: انقالب 
ــران با تقويت  ــور اي ــالمى ايران ماهيت فرهنگى دارد و كش اس

فرهنگ توانست موانع، مشكالت و چالش ها را از ميان بردارد.

بازديد استاندار 
از روند ثبت نام انتخابات 

 همدان پيام: استاندار همدان ديروز (چهارشنبه) 
ــات نهمين دوره  ــد ثبت نام داوطلبان انتخاب از رون
ــتان همدان  ــالمى در شهرس ــوراى اس مجلس ش
بازديد كرد. كرم رضا پيريايى با حضور در فرماندارى 
شهرستان همدان از نزديك در جريان روند ثبت نام 
از داوطلبان نمايندگى نهمين دوره مجلس شوراى 
اسالمى قرار گرفت. وي در اين بازديد ضمن اطالع 

از آخرين وضعيت ثبت نام در حوزه انتخابيه همدان 
و فامنين اظهار اميدوارى كرد: تمامى افراد شايسته 
ــتند در صحنه  كه توان نمايندگى ملت را دارا هس
ــور ارزيابى  ــوند. پيريايى با پرش انتخابات حاضر ش
ــتان افزود:  ــام انتخابات در اس ــد ثبت ن كردن رون
ــى  ــور به حضور حماس اميدوارم اين ثبت نام پرش

مردم در انتخابات منجر شود.

ــه ماده اوليه توليد  همدان پيام: با توجه به اينك
ــت و معادن وسيع سيليس در  شيشه، سيليس اس
ــد  ــتان هاي همدان (در حوالي س حد فاصل شهرس
ــده  ــان) و مالير (ازندريان و ارزانفود) واقع ش اكبات
است به همين منظور توليد انواع محصوالت شيشه، 
ــه اي در منطقه از مزيت نسبي  ظروف و الياف شيش
بااليي بهرمند است. اين در حالي است كه استخراج 
اين ماده معدني (سيليس) از معادن، تأثيرات زيست 

محيطي مخربي را به همراه دارد.
ــتا براي جلوگيري از اثرات تخريبي  در اين راس
اين معادن، كارگروه تخصصي امور اقتصادي استان 
ــكالت واحدهاي  همدان با محوريت اصلي رفع مش

فراوري سيليس برگزار شد.
بنا بر اعالم خانه صنعت و معدن استان همدان 
98 نفر متقاضي احداث كارخانه فراوري سيليس در 
ــتند كه از اين تعداد براي30 نفر  سطح استان هس

مجوز برداشت صادر شده است.
ــاي معدني به  ــزارش، اين واحده ــا بر اين گ بن
صورت پراكنده اقدام به برداشت سيليس مي كنند 
ــت كنندگان ساماندهي  و با توجه به حجم درخواس
ــرار دارد؛ به همين منظور  ــا در رأس ق اين واحده
تصميم گيري در رابطه با استقرار واحدهاي معدني 
توسط مسئوالن حاضر در كارگروه به شور گذاشته 

شد.
ــي و آبخيزداري  ــه گفته مديركل منابع طبيع ب
ــيليس در  ــت س ــتان همدان، يك حوزه برداش اس
ــت كه باعث شده رسوبات  ــد اكباتان اس همدان س

بسياري در اين منطقه انباشته شود.
ــع اظهار كرد:  ــا لحني قاط ــا همتي ب محمدرض
ــيليس  ــاي فراوري س ــت واحده ــه اصراري اس چ
ــود؛ چرا كه اين واحدها  ــد اكباتان احداث ش در س
خسارت هاي زيادي را به دولت تحميل كرده است و 
ساالنه چند نفر به علت مسموميت از بين مي روند.

وي تأكيد كرد: من به شدت مخالف استقرار اين 
واحدها هستم و به طور كلي كار بايد بسته شود.

ــع طبيعي و آبخيزداري  به اعتقاد مديركل مناب
استان همدان، در بحث معادن بايد يك آناليز كلي 
صورت گيرد كه اين واحدها به چه ميزان به محيط 
ــارت وارد  ــت، آب، خاك و منابع طبيعي خس زيس
ــود حاصل شده و اگر  كرده اند و در مقابل چقدر س
ــادي دارد معادن به فعاليت خود ادامه  توجيه اقتص

دهند.
در ادامه مديركل امور اقتصادي استاندار همدان 
ــياري  ــر اين ديدگاه را در نظر بگيريم بس گفت: اگ
ــت هستند ولي  از فعاليت هاي ما مخل محيط زيس
ــود كه آنها را تعطيل كرد و به لحاظ توجيه  نمي ش
اقتصادي بايد ميزان سرمايه گذاري، فروش و توليد 

در يك دوره مشخص برآورد شود.
ــن توصيف  ــا اي ــه داد: ب ــي ادام ــد فضلعل احم

ناحيه هاي صنعتي جوكار، ويان و بخصوص شهرك 
 صنعتي بوعلي زير سوال هستند و بايد تعطيل شود 

كه اين مسأله عملي نيست.
ــاي فراوري  ــتقرار واحده ــح كرد: اس وي تصري
ــت و  ــتان ممنوع بوده اس ــطح اس ــيليس در س س
وضعيت ازندريان و ارزانفود بايد تعيين تكليف شود 
و يك نقطه براي استقرار واحدهاي سيليس تعريف 

كنيم.
معاون برنامه ريزي استاندار نيز براي اينكه فضاي 
ــه را كنترل كند، گفت: در مكان يابي استقرار  جلس
ــرد و به عنوان يك  ــي صورت گي بايد كار كارشناس
ــود؛ در اين راستا بايد  ــايي ش ناحيه صنعتي شناس

ظرفيت سيليس كوبي و برداشت ها مشخص شود.
ــهرك هاي صنعتي  علي حيدر نوري، شركت ش
ــب براي استقرار  ــي مكان مناس را موظف به بررس
ــه در همين  ــيليس كرد. ك ــراوري س ــاي ف واحده
زمينه مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان 
ــنجي  ــرد طرح مطالعات امكان س ــدان اعالم ك هم
ــته انجام شده  ــيليس و شيشه در دو سال گذش س
ــت كه به همين منظور ناحيه اي به مساحت 95  اس
ــاد كرديم كه در حال  ــار در منطقه جوكار ايج هكت

حاضر دو واحد در اين مكان مستقر شدند.
مهدي جعفري تصريح كرد: به منظور ساماندهي 
اين واحدهاي معدني مي توانيم متقاضيان واحدهاي 
ــاني كه در  جديد را به جوكار منتقل كنيم ولي كس
ــتن مالكيت  ازندريان فعاليت مي كنند به علت داش

خصوصي حاضر به انتقال نيستند.
با اتمام اين سخنان، معاون برنامه ريزي استاندار 
همدان بيان داشت: زماني كه مي خواستيم نيروگاه 
همدان را افتتاح كنيم به علت توجيه اقتصادي كه 

ــراض كرد با او  ــي به عواقب آن اعت ــت هر كس داش
ــتقرار  مخالفت كرديم ولي در حال حاضر مكان اس

نيروگاه با مشكل مواجه شده است.
ــت  ــرد: حق نداريم محيط زيس ــوري تأكيد ك ن
ــع تجديدناپذير را تخريب كنيم و از  بخصوص مناب
آنجايي كه تنها منبع تأمين آب شرب شهر همدان 
ــت و در آينده قرار  ــد اكباتان اس (50 درصد) از س
است از سد تالوار آب به استان انتقال يابد كه البته 
ــد تأمين اعتبار 500  ــدن اين امر نيازمن اجرايي ش
ــت در هر صورت نمي توانيم سد  ميليارد توماني اس

اكباتان را حذف كنيم.
ــه كرد: منافع اجتماعي و ملي ارجح از  وي اضاف
ــت و ما نمي توانيم به خاطر منافع  ــاير منافع اس س
بخش خصوصي و معدن كاران به بسياري از مسائل 

عمومي توجه نكنيم.
ــتاندار بر آثار مخرب زيست محيطي  معاون اس
سيليس كوبي تأكيد كرد و گفت: مجموعه ازندريان 
ــكيل دهند  ــهرك تش را حمايت مي كنيم تا يك ش
ــتا با يك كار كارشناسي محلي را براي  در اين راس

استقرار انتخاب خواهيم كرد.
ــا بر اظهارات وي، حد فاصل همدان تا جوكار  بن
مالير مكان مناسبي براي استقرار صنعت است و در 
ــرزمين نيز ديده شده است؛ چرا كه  طرح آمايش س
ــد از زمين هاي درجه يك براي  اين منطقه بهره من
ــت و براي حمل و نقل  فعاليت هاي كشاورزي نيس

نيز زمينه مهياست.
ــه ارائه گزارش  ــش ديگري از اين كارگروه ب بخ
ــتان همدان به حضور واحدهاي  دبير اتاق تعاون اس
ــليمانيه عراق  ــگاه س ــدي و صنعتي در نمايش تولي
ــگاه 42 تعاوني  ــت كه در اين نمايش اختصاص ياف

ــتان همدان توانمندى ها و دستاوردهاى خود را  اس
معرفي كردند.

ــگاه  بنا بر اظهارات رحمان نادى، در اين نمايش
ــتى، مبل  ــركت تعاونى در زمينه صنايع دس 42 ش
ــان ادارى، انواع ابزار و لوازم برقى در  و منبت، مبلم
ــاورزى، صنايع و تاسيسات  ــاختمان، كش بخش س
حرارتى، صنعت ماهى، صنايع غذايى، فرآورده هاى 
ــرم در اين  ــكبار و محصوالت چ ــى، انواع خش لبن

نمايشگاه حضور يافتند.
ــتان  ــد اقليم كردس وى اضافه كرد: مقامات ارش
نيز براى بازديد از اين نمايشگاه در اين محل حاضر 
شدند و 43 قرارداد مختلف نيز با غرفه داران منعقد 

كردند.
ــتان همدان ادامه داد: انعقاد  دبير اتاق تعاون اس
قرارداد براى تكميل پروژه آبرسانى كركوك، ساخت 
ــخيص طبى، ساخت  ــگاه تش و تجهيز يك آزمايش
ــاخت جايگاه هاى  ــاده، س ــى عابر پي پل هاى هواي
ــهرى و شهر بازى از جمله اين  اتوبوس، مبلمان ش

قراردادها بود.
ــدان نيز در  ــتاندار هم ــاون برنامه ريزي اس مع
ــتان  ــت: اس ــده، اظهار داش تكميل مباحث ارائه ش
ــه توليد و  ــاى زيادى در عرص ــدان از قابليت ه هم
تجارت برخوردار است ولي در حال حاضر بازارهاى 
ــتند؛  توليدي ما با كمبود تقاضاى مؤثر مواجه هس

چرا كه توليد بايد همراه با سود اقتصادى باشد.
ــا قدرت توليد  ــور م علي حيدر نوري افزود: كش
ــاى خدماتى، فنى و صنعتى را دارد و قادر به  كااله
ــتا  ــت لذا در اين راس رقابت با بازارهاى خارجى اس
تشكل هاى بخش خصوصى بايد قدرت و استحكام 

واقعى خود را پيدا كنند.
ــور براى  ــاخت هاى كش وي با بيان اينكه زيرس
ــت، افزود: 25 درصد  ــده اس ارتقاى اقتصاد مهيا ش
ــتغال ايجادي بايد توسط بخش تعاون  ــهم اش از س
ــود كه براي عملياتي شدن اين مهم بايد  محقق ش
تشكل ها و  بخش خصوصى همكاري الزم را داشته 

باشند.
ــاره به  ــدان در ادامه با اش ــتاندار هم معاون اس
حضور تعاونگران در نمايشگاه سليمانيه عراق گفت: 
ــتان عراق در زمان جنگ  ــتراك قومى با كردس اش
ــت و از اين فرصت بايد به  ــده اس تحميلي برقرار ش

نحو احسن بهره برد.
ــراه با كيفيت و  ــه كرد: توليد كاال هم وى اضاف
ــتى بايد رعايت شود؛ چرا كه  استانداردهاى بهداش
ــده قدرت و فرهنگ  ــان دهن كاالهاى صادراتى نش

كشور است.
نورى اضافه كرد: در مقوله صادرات بايد مديريت 
ــجام يافته اى انجام شود و در اين راستا  واحد و انس
بايد از كاالهاى توليدى استان دفاع و دستاوردهاى 

خود را به بازارهاى ديگر منتقل كنيم.

اختالف نظر كارگروه اقتصادي در جانمايي واحدهاي معدنى

   معاون برنامه ريزي استاندار: حد فاصل همدان تا جوكار بهترين مكان براي استقرار  
واحدهاي صنعتي است

  مديركل منابع طبيعي استان: مخالف احداث واحدهاي سيليس در سد اكباتان هستم  
   ،مديركل امور اقتصادي استانداري: بسياري از فعاليت ها مخل محيط زيست هستند  

نمي شود كه آنها را تعطيل كرد
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ــوزه انتخابيه نهاوند  ــه از صفحه يك: در ح ادام
ــام محمدرضا كاويانى  ــام كردند كه ن 3 نفر ثبت ن
ــن بهرام نيا به چشم مى خورد و احتماالً يك  و حس

ثبت نام از وزارت كشور مى باشد.
ــركان كه روز شلوغى را داشته است 6  در تويس
ــليمانى  كانديدا ثبت نام كردند كه آقايان كاظم س
ــعه، عبدا...  ــزى توس ــت و برنامه ري ــرى مديري دكت
ــرى فوق  ــدا... ناص ــانس، اس ــماعيلى فوق ليس اس
ــانس علوم قرآن و حديث، سعيد احسانى فوق  ليس
ليسانس حسابدارى و محمد بيات كارشناس ارشد 

اقتصاد از اين حوزه ثبت نام كرده اند.
ــدآباد همچنان  ــن در حوزه انتخابيه اس همچني
ــال مى كنند و در  ــش كار را دنب ــا با آرام كانديداه
ــت  نام كرده كه  ــن روز هم تنها يك نفر ثب پنجمي
آن هم اكبر رنجبرزاده نماينده فعلى اين شهرستان 

است كه از وزارت كشور اقدام كرده است.
ــر در حوزه انتخابيه رزن نيز يك نفر به  و در آخ

ستاد انتخابات رزن رفته و ثبت نام كرد.
ــود  ــوزه پيش بينى مى ش ــد در اين ح هر چن
ــالكترونيك از  ــاهنجرينى فوق ليسانس ــد ش حمي
ــگاه اميركبير، حجت االسالم اصغر محمدى  دانش
ــاى  ــت ادارى و از روس ــوان عدال ــات دي از قض
ــق وردى  ــتان، على ح اس ــترى  ــين دادگس پيش

ــتيبانى ديوان عدالت ادارى، عطاا...  مدير كل پش
ــلطانى فوق ليسانس الهيات از دبيران آموزش و  س
ــردرود، محمدى دبير معارف و  پرورش منطقه س
فوق ليسانس از قروه، شوندى از كارمندان وزارت 
ــور، احمد تقى لو فوق ليسانس جامعه شناسى  كش
ــيدناصر محمودى  ــر آموزش و پرورش و س و دبي
فوق ليسانس علوم سياسى و مدرس دانشگاه جزو 

ــند. ثبت نام كنندگان احتمالى باش
ــت نام  ــن روز از ثب ــت در پنجمي ــى اس گفتن
ــتاد  ــا 3 نفر از بانوان حوزه همدانى به س كانديداه
ــاب ثبت نام 2  رفته و ثبت نام كرده اند كه با احتس

بانوى ديگر در روزهاى قبل تعداد رقباى زن كانديدا 
ــتان 5  ــيد. تا از ميان 68 كانديداى اس به 5 نفر رس
نفر از بانوان و البته همگى از حوزه انتخابيه همدان 

و فامنين باشند.
همچنين در گفتگويى با فتحيان جانشين ستاد 
انتخابات استان از مدرك تحصيلى ثبت نام شدگان 

سئوال كرديم.
ــان كانديداها تعداد 12  به گفته فتحيان، از مي
ــدا با مدرك دكترا، 47 كانديدا با مدرك فوق  كاندي
ــانس ثبت نام  ــانس و 9 كانديدا با مدرك ليس ليس

كردند. 

ليست كانديداهاي ثبت نامي انتخابات مجلس نهم در استان همدان
روز پنجمروز چهارمروز سومروز دومروز اولنام حوزه انتخابيه
35156همدان و فامنين
02220بهار و كبودراهنگ

11111رزن
00333نهاوند

31126تويسركان
02235مالير

01001اسدآباد
712101623جمع كل

تعداد كانديداهاى ثبت نام استان به 67 نفر رسيد

12 دكترا، 46 فوق ليسانس و 9 ليسانس؛ روز پنجم 22 ثبت نام
يادداشت ميهمانيادداشت ميهمان

سخنى از سر صدق 
عزيزان و سروران گرامى كه چند روزى است براى خدمتى 
ــاله براى نمايندگى از ملت به دنبال ثبت نام در انتخابات  4 س
دور نهم مجلس شوراى اسالمى را داريد، قطعاً استحضار داريد 
ــه آينده با تأييد  ــت و در هفت ــه فردا آخرين روز ثبت نام اس ك
ــوراى  ــوراى نظارت به عنوان كانديداى دور نهم مجلس ش ش
ــد و در آينده اي نه چندان دور از  ــالمى معرفى خواهيد ش اس
ــئول مجوز انجام فعاليت هاى تبليغى براى  ــوى مقامات مس س
ــته، مردمى، توانمند و متدين به  ورود نمايندگان اصلح، شايس

عرصه مجلس نهم صادر خواهد شد.
ــگاه و مقبوليت  ــن آن افرادى كه از جاي ــن بين ضم در اي
بيشتر فرهنگى، اجتماعى، مردمى برخوردار باشند اين افتخار 
را خواهند يافت كه به مدت 4 سال نماينده مستقيم و بالفصل 

مردم در خانه ملت باشند.
ــروران از الزامات، شرايط و صعوبت  ــما س گرچه تمامى ش
مسئوليتى كه انشاءا... عهده دار خواهيد شد به درستى آگاهيد 
و قطعا مستحضر هستيد كه بر اين مهم چه فرآيند پيچيده اى 
ــت؛ اما اين حقير به عنوان يك شهروند عادى و به  مترتب اس
ــما استدعا دارم كه به چند نكته  عنوان يك برادر كوچك از ش
اينجانب بذل عنايت فرموده و اگر سخنان مرا معقول و منطقى 

يافتيد انشاءا... مراعات فرماييد. 
ــتم كانديداى مجلس شوم  ــما تمايل داش من هم مثل ش
ــام دهم؛ ليكن وقتى خوب  ــايد بتوانم خدمتى ناچيز انج تا ش
جوانب كار را بررسى كردم، ديدم به لحاظ شخصى فاكتورهايى 
ــوزى،  ــعه صدر، مردمدارى، مدارا، تخصص، دلس چون ايثار، س
ــام وظيفه، قبول  ــورد با مردم و انج ــت و كفايت در برخ دراي
ــختى هاى كارى، تعهد خدمتى، قبول مسئوليت  مشكالت وس
سنگين همه را در خود جمع نمى بينم؛ لذا صادقانه قبول كردم 
ــن همان به كه به كار  ــاخته اند وم كه هر كس را بهر كارى س
مورد عالقه ام كه همانا تحقيق وپژوهش در زمينه نابارورى گلها 

وگياهان است بپردازم.
بنابراين مطلب مشروحه زير را مطالعه بفرماييد. اگر همه را 

در خود جمع مى بينيد، بسم ا...، در غير اين صورت اين امر مهم 
را به ديگرى كه شايسته تر است واگذار فرماييد.

ــود را باوركرديد و به ميدان آمديد اين قابل  ــن كه خ  همي
تقدير و ستايش است. هدف همه ما يكى است و برد و باختى 

در كار نيست.
عزيزان رأى مردم دادنى است نه گرفتنى. مردم ما از ضريب 
هوشى بااليى برخوردار هستند و آگاه. به كسانى راى مى دهند 
ــالهاي قبل در كنار مردم و با مردم و  ــته ترند و ازس كه شايس

دلسوزي آنها نسبت به آب وخاك خود ثابت شده باشد.  
متعهد :كاردان مى شود، غيرمتعهد: وعده مى دهد.                                                                          
 متعهد: به بررسى دقيق يك مشكل مى پردازد، غيرمتعهد: 

از كنار مشكل گذشته وآن را حل نشده رها مى كند. 
ــر چه  متعهد: مى داند بخاطر چه چيزى بايد پيكار كند وبرس
چيزى بايد توافق وسازش نمايد، غيرمتعهد: آنجا كه نبايد سازش 

مى كند و به خاطر چيزى كه ارزش ندارد مبارزه مى كند. 
متعهد: به افراد برتر از خود احترام مى گذارد و سعى مى كند 
تا از آنان چيزى بياموزد، غيرمتعهد: به افراد برتر از خود خشم 

و نفرت داشته و به دنبال يافتن نقاط ضعف آنان است.
ــد: دونوع  ــى دارد، غيرمتعه ــاى متعادل برم متعهد: گامه

سرعت دارد يا خيلى كند يا خيلى تند. 
ــيار گرانى  ــد: مى داند كه گاهى پيروزى به بهاى بس متعه
بدست مى آيد، غيرمتعهد: بسيار مشتاق برنده شدن است، در 

جايى كه نه قادر به برنده شدن و نه قادر به حفظ آن است. 
ــته و  ــتى از توانايى هاى خود داش ــى درس ــد: ارزياب متعه
ــت، غيرمتعهد: از  ــود آگاه اس ــاى خ ــمندانه از ناتوانى ه هوش

توانايى ها و ناتوانى هاى واقعى خود بى خبر است. 
متعهد: مشكالت بزرگ را به اجزاى كوچكتر تفكيك مى كند تا 
حل آن آسان گردد، غيرمتعهد: مشكالت كوچك را آنچنان بزرگ 

مى كند و به هم مى آميزد كه ديگر قابل حل شدن نيستند. 
ــازارد مگر در مواقع  ــد تا مردم را هرگز ني متعهد: مى كوش
ــد،  ــتاى يك هدف بزرگ باش ــه دل آزارى در راس ــادرى ك ن
ــد ديگران را آزار دهد اما  غيرمتعهد: گرچه نمى خواهد به عم

ناخودآگاه هميشه اين كار مى كند. 
ــود را حفظ  ــادل و آرامش خ ــرايطى تع ــد: در هر ش متعه

مى كند، غيرمتعهد: هنگامى كه از ديگران عقب بماند، تندخو 
ــد بى احتياطى  ــود و اگر جلوتر از ديگران باش ــن مى ش وخش

مى كند. 
متعهد: مى داند كه كدام تصميم ها را به طور مستقل بگيرد 
وكدام يك را پس از مشورت با ديگران، غيرمتعهد: به استقالل 
ــت و  ــرى اس خود مى بالد، در حالى كه به واقع در حال خودس
ــت واز  به كار گروهى خود مى بالد در صورتى كه دنباله رو اس

خود اراده اى ندارد. 
ــك آدم بد، خوبى ها را مى جويد و روى  متعهد: در وجود ي
ــمت ها كار مى كند، غيرمتعهد: در وجود يك انسان  همين قس
ــختى مى تواند با  ــد از اين رو به س ــا را مى جوي ــوب، بدى ه خ

ديگران همكارى كند. 
ــت الزم انجام  ــرورت دارد، با متان ــه را كه ض ــد: آنچ متعه
ــراى راه حل هايى ذخيره مى كند كه  ــد وتوان خود را ب مى ده
ــت، غيرمتعهد: آنچه را كه  در آنها از حق انتخاب برخوردار اس
ــام مى دهد و هيچ  ــا حالتى اعتراض آميز انج ــرورت دارد، ب ض
ــات مهم وخالق باقى  ــى را براى گرفتن تصميم توان و نيروي

نمى گذارد. 
ــتد و از اينكه ديگران به وى  متعهد: روى پاى خود مى ايس
ــدن نمى كند، غيرمتعهد: به  ــاس تحميل ش تكيه كنند، احس
ــانى كه ازخودش قويترند، تكيه مى كند و عقده هاى خود  كس

را بر سر افراد ضعيف تر از خويش خالى مى كند. 
ــود بى آنكه  ــه مى توان جدى ب ــد: مى داند كه چگون متعه
ــك و رسمى باشد، غيرمتعهد: غالبا خشك است زيرا فاقد  خش

توانايى جدى بودن است. 
ــد،  متعهد: ديگران را نكوهش مى كند ولى آنان را مى بخش
غيرمتعهد: چنان ترسو است كه قادر به نكوهش ديگران نيست 

وچنان حقير است كه قادر به بخشيدن ديگران هم نيست.
متعهد: هر امتيازى را كه بتواند بدهد، مى دهد جز اين كه 
اصول بنيادى خود را خراب كند و احساسي برخورد نميكند و 
ــق و عقل را در نظر مي گيرد، غيرمتعهد: به خاطر هراس  منط
ــود ادامه مى دهد واين در حالى  ــاز، به لجاجت خ از دادن امتي
است كه اصول بنيادى اش رفته رفته از بين مى رود و احساسي 

پرويز ملك زاده، محقق علوم باغي وگياهيعمل مي كند.
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آئينه ليگ دسته دوم كشور روى خط روابط عمومى

ــوم از دور برگشت ليگ  همدان پيام: هفته س
ــگاه هاي كشور جام واليت،  برتر كشتي آزاد باش
فردا با انجام 4 مسابقه در شهرهاي ساري، گلوگاه 
بابل و سبزوار دنبال مي شود كه نمايندگان استان 
ــتان  ــابقات به مصاف نمايندگان اس ــن مس در اي

مازندران مي روند.
ــهداي مالير و تله كابين  ــتي ش تيم هاي كش
ــود به مرحله  ــدان كه درصدد صع گنجنامه هم
ــردا تنها به  ــتند در رقابت هاي ف نيمه نهايي هس
پيروزي فكر مي كنند و براي آنكه اميدهاي خود 
ــت پر از  ــراي صعود افزايش دهند بايد با دس را ب

ساري و گلوگاه برگردند.
در گروه اول اين رقابت ها تيم كشتي شهداي 
ــگامان  ــود تا با پيش ــاري مي ش ــر راهي س مالي
آسانسور مازندران مصاف كند. اين مسابقه براي 
ــت و بخت صعود خود را در  ماليري ها حياتي اس

ميدان ساري جستجو مي كنند.
شاگردان امير توكليان كه در هفته هاي اخير 
ــان داده اند به دنبال برتري و كسب  با انگيزه نش
ــول حسيني هستند  ــالن سيدرس پيروزي در س
ــاري  تا بليت حضور در مرحله نيمه نهايي را از س
ــهداي مالير  ــراي ماليري ها رزرو كنند. تيم ش ب
ــي را روانه رقابت ها  ــه با هزينه اي باال تيم خوب ك
كرده  از شانس بااليي براي صعود برخوردار است 
و براي آنكه اين شانس را تقويت كند به پيروزي 

در اين ميدان سخت نياز دارد.
پيشگامان آسانسور نيز نااميد نيست و درصدد 
است تا با غلبه بر مالير اين شانس را داشته باشد 

كه به مرحله نيمه نهايي فكر كند.
اين تيم كه عسكرى محمديان سرمربي خود را 
ــه دليل بيماري در اختيار ندارد اين ديدار آخرين  ب
ــت. شهرداري  ــانس آنها براي اميد به صعود اس ش
ــابقه 6 امتياز دارد و پس از خونه به  مالير از 5 مس
ــوم جدول گروه اول قرار  خونه و نفت در جايگاه س

دارد.
ــن گروه، تيم خونه به خونه  در ديگر ديدار اي

ــد از تيم  ــود را قطعي مي دان ــل كه صعود خ باب
نفت تهران پذيرايي مي كند. نفت و مالير رقابت 
ــختي براي صعود به مرحله نيمه نهايي دارند و  س
ــم پرمهره خونه به خونه  نفتي ها در مصاف با تي
ــتند تا با غلبه بر اين تيم شانس  به دنبال آن هس

خود را براي صعود افزايش دهند.
ــا هدايت غالمرضا  ــه به خونه بابل ب تيم خون
محمدي سرمربي تيم ملي كشورمان كه هدايت 
خونه به خونه را به عهده دارد و مدعي شماره يك 
ــت با 6 پيروزي پياپي صعود خود را  قهرماني اس
ــجل كرده و امروز نيز در مصاف با تيم سابق  مس
ــه خونه را به رخ  ــود قصد دارد توانايي خونه ب خ

نفتي ها بكشد.
ــختي تيم  ــته به س ــا كه هفته گذش نفتي ه
ــين آبفاي زنجان را بردند حال اميدوارند  قعرنش
ــود را  ــه از بي انگيزه بودن تيم بابلي نهايت س ك

ــانس صعود خود را  ــب پيروزي ش ببرند و با كس
افزايش دهند.

ــابقه  ــن رقابت ها نيز دو مس ــروه دوم اي در گ
ــبزوار تيم ثامن الحجج  ــد. در س انجام خواهد ش
ــه نيمه نهايي قطعي  ــودش به مرحل (ع) كه صع
ــمال تنكابن  ــبزوار ميزبان سايپا ش ــت در س اس
ــبزواري ها كه به لطف ملي پوشان خود  است. س
ــتند فردا بدون انگيزه  از بخت هاي قهرماني هس
مقابل سايپا شمال صف آرايي مي كنند. شاگردان 
ــن فرصت  ــتند از اي ــدد هس ــان درص ميرعمادي
استفاده كنند و از سبزوار با دست پر خارج شوند.
جدال ملي پوشان و كشتي گيران خارجي در 
اين ديدار تعيين كننده است. اما در ديگر ديدار 
اين گروه تيم تله كابين گنجنامه همدان راهي 
ــود تا با تيم مجاهدان صنعت برق  گلوگاه مي ش
ــد. تله كابين كه براي صعود مي جنگد  ديدار كن

در اين كشتي به دو مهره با ارزش خود استراحت 
ــودرزي و جوكار را  ــعي دارد تا گ خواهد داد و س
ــاس هفته بعد آماده و سرحال  براي كشتي حس
نگه دارد اما ديگر كشتي گيران همچون ابراهيمي 
و خارجي ها به ميدان مي روند تا با پيروزي قاطع 

به همدان برگردند.
ــودرزي را دوباره به  ــعيد گ ــن كه س تله كابي
ــد دارد بدون  ــب كادر فني اضافه كرد، قص تركي
توجه به مسائل حاشيه اي با قدرت در كشتي هاي 
باقي مانده ظاهر شود و به مرحله دوم صعود كند.

تيم تله كابين كه به صعود خود اميدوار است 
خواهان ميزباني مرحله نيمه نهايي شد تا با سود 
ــوي قهرماني  ــاگران همداني به س بردن از تماش

ليگ خيز بردارد.
ــا در اين هفته  ــاي نيروي زميني و آبف تيم ه

استراحت دارند.

هفته سوم ليگ برتر كشتي

در آخرين بازي نيم فصل ليگ 2ماليري ها در ساري، همداني ها در گلوگاه به دنبال مجوز
پاس نوين به دنبال فتح مهر كرج

ــيزدهم از رقابت هاي ليگ دسته دوم باشگاه هاي كشور جام  همدان پيام: هفته س
آزادگان به آخر رسيد و تيم پاس نوين قهرمان نيم فصل رقابت ها لقب گرفت.

پرونده اين مسابقات در نيم فصل اول فردا با انجام تنها ديدار معوقه بسته مي شود 
ــگاه انقالب كرج به ميدان مي روند.  ــايپا مهر كرج در ورزش و دو تيم پاس نوين و س
ــته است، در بازي فردا نيز  ــر گذاش ــت س پاس نوين كه با اقتدار نيم فصل اول را پش
ــد خود را دنبال كند و با غلبه بر مهر كرج راه خود را براي  قصد دارد روند رو به رش
صعود هموارتر كند. مهر كه از مدعيان ليگ دو به شمار مي رود و تا مرحله يك هشتم 
جام حذفي صعود كرد چند هفته اي است كه افت كرده و با از دست دادن امتياز از 

تيم هاي صدرنشين جدا شده است.
ــود در اين ديدار فقط به دنبال  مهر براي آنكه دوباره در جمع مدعيان اضافه ش
پيروزي است و اگر از اين ميدان با دست پر خارج نشود به طور قطع از جمع مدعيان 

فاصله خواهد گرفت.
ــاند و  ــجام خوبي دارد نيم فصل اول را با موفقيت به پايان رس پاس نوين كه انس
در اين بازي نيز قصد دارد اين روند را دنبال كند و فاصله خود را با تعقيب كننده ها 

افزايش دهد.
ــيه اي به دنبال ثبت جايگاه خود  ــائل حاش ــاگردان رضا طاليي به دور از مس ش
هستند. اين تيم كه اكثر بازيكنانش بومي هستند سعي دارند تا توانايي هاي خود را 

نشان دهند و ثابت كنند كه توان فني فوتباليست هاي همداني بيش از اين است.
ــود بردن از اين  ــدار فردا پاس نوين فوتبالي زميني ارائه خواهد داد و با س در دي

حربه به دنبال پيروزي است.
در هفته پاياني نيم فصل، دو تيم گسترش فوالد سهند و مهر كرج امتياز از دست 

دادند تا نفت نوين آبادان با غلبه بر حريف خود به يك قدمي پاس برسد.
ــترش فوالد دو بر يك مقابل شهرداري دزفول شكست خورد و  در اين هفته گس
سايپا مهر در مصاف با پرسپوليس برازجان متوقف گرديد. نفت آبادان نيز با غلبه بر 

حريف خود به يك قدمي پاس نوين در صدر جدول رسيد.
ــر با 28 امتياز  ــيزدهم پاس علي رغم يك بازي كمت ــا انجام بازي هاي هفته س ب
صدرنشين است و قهرماني نيم فصل را به خود اختصاص داده است. تيم نفت نوين با 

27 امتياز دوم و گسترش فوالد تبريز با 24 امتياز سوم است.
ــان، چوكاى تالش و  ــيان زنجان، پيام خراس ــاي جدول نيز تيم هاي پرش در انته
پرسپوليس برازجان در منطقه خطر قرار دارند و كابوس سقوط را احساس مي كنند. 

تيم هاي قعرنشين در نيم فصل دوم براي فرار از انتهاي جدول تالش خواهند كرد.

تابلوى نتايج در هفته سيزدهم

*پرسپوليس برازجان 2............................................................................... سايپا مهر كرج 2
ــپولس ورامين سليمان  ــن فلسفي(90)براي پرس ــول پورآزاد(60) و حس گل ها: رس

نژاد(30) و محسن فتحي(36) براي مهر
*آشيان گستران ورامين صفر.............................................................. پاس نوين همدان 2

گل ها: سيد جمال معصومي(22) و علي اصغر عاشوري(75)
*نفت اميديه 3......................................................................................... پرشيان زنجان صفر

 پرشيان حاضر نشد و 3 بر صفر بازنده شد
*چوكاى تالش2 ......................................................................................... پيام خراسان صفر

گل ها: مهدي قلي پور(50) و احمد حقده(90)
*نفت نوين آبادان 3................................................................. منطقه ويژه بندرعباس صفر

گل ها: محمد توفيق خذيراوي(49 و77) و محمد سرافراز(58)
*داتيس لرستان 2...................................................................... نوژن شهردارى نوشهر يك
گل ها: رضا شرفيان(58) وحسين جودكي(77) براي داتيس ومحمد نوازي(80) براي شهرداري 
*شهردارى دزفول 2.................................................................... گسترش فوالد سهند يك 
ــعود  ــهرداري و مس گل ها: ايمان عبدي زاده(25) و رضا خواجوي فرد(75) براي ش

قاضي(80) براي گسترش
 جدول گلزنان در هفته سيزدهم 

*8گل: علي اصغر عاشوري(پاس نوين)
*7گل: محمد سرافراز وتوفيق خذيراوي (نفت نوين) 

 *6گل: محمدرضا فرامزي(گسترش) محمد ابراهيم كوه افكن(مهر)     
ــيد  ــايپا مهر)، فرش ــتران) عليرضا امير نسب(س ــيان گس ــن عبادي(آش *5گل: امي
ــن  ــهرداري دزفول) حس ــوژن)، پويا عاليخاني(داتيس)، رضاخواجه فرد(ش خزايي(ن

فلسفي و رسول پورآزاد (پرسپولس)،
ــرانديب (شهرداري دزفول)  ــيد جمال معصومي(پاس نوين)، سعيد پيرس *4گل: س

دانيال امامي(چوكا) 
*3گل:يونس باقي زاده (منطقه ويژه)كيومرث چراغي(نفت اميديه)، علي بحري زاده 
ــين  ــترش فوالد) حس ــوكا) مجتبي ممشلي(گس ــالد همرنگ(چ ــپولس)، مي (پرس

جودكي(داتيس)
 14:00 برنامه هفته چهاردهم - سه شنبه 90/10/20-ساعت 

*نفت نوين آبادان.........................................................نفت اميديه- ورزشگاه تختى آبادان
*پرشيان زنجان........................................نوژن شهردارى نوشهر- ورزشگاه انقالب زنجان
*پرسپوليس برازجان...........................منطقه ويژه بندرعباس- ورزشگاه تختى برازجان
*داتيس لرستان..........................................پارس نوين همدان- ورزشگاه تختى خرم آباد
*شهردارى دزفول......................................................مهر كرج- ورزشگاه شهردارى دزفول

 90/10/21 چهار شنبه 
*چوكا تالش.........................گسترش فوالد سهند- ورزشگاه شهداي پورياي ولي تالش

جدول رده بندي ليگ دسته دوم-گروه B (هفته سيزدهم)
امتيازتفاضلخوردهزدهباخت مساويبردبازينام تيمرديف

1428+12912206پاس نوين همدان1
1527+138322510نفت نوين آبادان 2
1424+137332511گسترش فوالد سهند3
823+136521911نفت اميديه4
1022+126422313سايپا مهر كرج5
222+136431513داتيس لرستان6
1021+136342212شهرداري دزفول7
318+135351714شهرداري نوژن نوشهر8
615-13436915منطقه ويژه خليج فارس9
711-132562027پرسپوليس برازجان10
715-134361118آشيان گستران ورامين11
1111-133281425چوكا تالش 12
128-13157820پيام خراسان13
222-2111032-13پرشيان شهرداري زنجان14

ــيون  ــه انضباطي فدراس ــام: كميت همدان پي
كشتي آراي خود در مورد ديدار جنجالي تيم هاي 

شهرداري مالير و نفت تهران را اعالم كرد.
ــابقه  در خصوص تخلفات واقعه در اجراي مس
كشتي در وزن 120 كيلوگرم، بين تيم هاي نفت 
ــه در تاريخ 27 آذر  ــهرداري مالير ك تهران و ش
ــهرداري شهرستان مالير برگزار شد،  در سالن ش
ــتن نتيجه نهايي اعالم شده،  ضمن قانوني دانس

آراي خود را صادر كرد:
ــاوت كننده در  ــاي كادر داوران قض 1– از اعض
ــابقه فوق (حميد امامي، موسي بابايي و اردوان  مس

صاحب) از قضاوت تا پايان ليگ برتر محروم شدند.
2– عليرضا رضايي سرپرست تيم نفت تهران 
به پرداخت ده ميليون ريال جزاي نقدي و توبيخ 
كتبي با درج در پرونده كميته ليگ محكوم شد.

3- مـجيـد محمدي مربي تيم نفت تهران به 
ــال جريمه نقدي و از دو  ــت ده ميليون ري پرداخ

جلسه همراهي تيم محروم شد.
3- سينا غني زاده كشتي گير 96 كيلوگرم تيم 
نفت به پرداخت پنج ميليون ريال جريمه نقدي 

محكوم شد.
4- تذكر كتبي با درج در پرونده اشكان ازلي 
فر كشتي گير وزن 120 كيلوگرم تيم نفت تهران.

ــهرداري  ــت تيم ش 5– رضا نوروزي سرپرس
ــي آن تيم هر  ــا ميرزايي كمك مرب ــر و رض مالي
ــج و ده ميليون  ــه پرداخت پن ــه ترتيب ب يك ب
ريال جريمه نقدي محكوم شدند. همچنين رضا 
ميرزايي يك جلسه از همراهي تيـم مالير محروم 

شد.
ــر از  ــهرداري مـالي ــتي آزاد ش ــم كش 6- تي
ــتي تا پايان ليگ جاري  ــابقات كش ميزباني مس
ــابقات  ــتان خود محروم و به برگزاري مس در اس
ــيون  ــتان ديگر با نظر كميته ليگ فدراس در اس

محكوم شد.

در ليگ برتر واليبال بانوان 
فردوسي همدان در كرمان

ــت ليگ  ــام: هفته اول دور برگش همدان پي
ــوان جمعه با برگزارى 4 ديدار  برتر واليبال بان

آغاز مى شود.
ــتراحت، هفته اول دور  پس از دو هفته اس
ــت ليگ برتر واليبال بانوان از جمعه در  برگش

كرمان، اصفهان، زنجان و فارس آغاز مى شود.
ــا در اين هفته بين  ديدار انتهاى جدولى ه
ــدان برگزار  ــى هم ــاى كرمان و فردوس تيم ه
ــى و كرمان در پايان نيم فصل  مى شود. فردوس
ــتم  ــه ترتيب در جايگاه هاى هفتم و هش اول ب
ــت دو تيم با برترى  ــتند كه ديدار رف قرار داش

نماينده همدان به پايان رسيده بود.
اول،  ــه  هفت ــدار  دي ــاس ترين  حس در 
ــند كه قهرمانى نيم فصل اول را نيز از  گيتى پس

آن خود كرده بود ميزبان بانوان تهران است.

ناكامى بانوان بسكتباليست 
استان در ليگ دسته يك 

همدان پيام: تيم هيأت بسكتبال همدان 3 
ــه دوم دور رفت مرحله  ــه بازى هاى هفت نتيج
ــور را به  ــك بانوان كش ــته ي ــى ليگ دس نهاي

حريفان واگذار كرد.
تيم همدان 85 بر 77 در مقابل ذوب آهن 
اصفهان شكست خورد. 65 بر 51 نتيجه بازى 
دوم را به كيا تهران واگذار كرد و در بازى سوم 
ــران 100 بر 63 تيم  ــگاه آزاد ته هم تيم دانش
همدان را برد. در هفته اول دور برگشت مرحله 
نهايى به ميزبانى تيم ذوب آهن اصفهان فردا و 
پنج شنبه تيم همدان به مصاف دو تيم طائرپور 
ــكتبال چهارمحال و  ــأت بس ــميرانات و هي ش

بختيارى مى رود.

پرس سينه استان
 در قهرمانى كشور

ــتان به  ــينه اس ــام: تيم پرس س همدان پي
مسابقات قهرمانى كشور اعزام شد.

ــينه قهرمانى كشور به  ــابقات پرس س مس
ــان در دو رده  ــه ميزبانى زنج ــه روز ب مدت س
سنى نوجوانان و جوانان برگزار خواهد شد كه 
تيم همدان با 9 ورزشكار و به مربيگرى حسن 
ــر عظيمى در اين  ــتى مظف كوچكى و سرپرس

رقابت ها حاضر مى شود.

صعود پينگ پنگ باز همدانى 
به ليگ برتر

ــان رقابت هاى رده بندى  همدان پيام: با پاي
دسته يك كشور پينگ پنگ باز همدانى به ليگ 

برترصعود كرد.
ــور  ــته يك كش ــاى رده بندى دس رقابت ه
ــاز از اول دى ماه در  ــا حضور 19 پينگ پنگ ب ب
ــع در مجموعه  ــى بين المللى تهران واق آكادم
ورزشى انقالب آغاز شده بود با مشخص شدن 
نفرات برتر به پايان رسيد كه عليرضا مالرجبى 
ــاز همدانى پس از پينگ پنگ بازان  پينگ پنگ ب
گيالنى و آذربايجان شرقى با كسب 25 امتياز 
ــه ليگ برتر  ــرار گرفت و ب ــوم ق در جايگاه س

پينگ پنگ كشور راه يافت.
ــت، در پايان اين مسابقات  ــايان ذكر اس ش
ــته برتر راه يافتند،  6 نفر برتر به رده بندى دس
نفرات هفتم تا دهم در دسته يك باقى ماندند 

و ساير بازيكنان به دسته آزاد سقوط كردند.

پاس ميزبان فريكو سيرجان

همدان پيام: هفته چهارم دور برگشت ليگ 
ــال بانوان جمعه با برگزارى 5 ديدار  برتر فوتب

پيگيرى مى شود.
ــت ليگ برتر  ــه چهارم دور برگش در هفت
ــگاه مفتح  ــم پاس در ورزش ــال بانوان تي فوتب

همدان ميزبان فريكو سيرجان خواهد بود.
اما حساس ترين بازى بين تيم هاى اوج نصر 

و شهردارى بم برگزار مى شود.
ــان  ــت بازيكن ــا بازگش ــه ب ــر ك اوج نص
ــر مى برد،  قديمى اش اين روزها در اوج به س
ــين است. به  در هفته چهارم پذيراى صدرنش
نظر مى رسد بمى ها اين هفته براى حفظ صدر 

جدول كار سختى را پيش رو داشته باشند.
سرخ پوشان گرگان كه با تفاضل گل كمتر 
در جايگاه دوم قرار دارد، در اين هفته ميهمان 
ون كردستان است كه در هفته سوم هشت گل 

از فريكو دريافت كرد.

ــتان همدان  ــام: رئيس هيأت هاكى اس همدان پي
ــدان گام هاى  ــته هاكى هم گفت: در دوره هاى گذش
بلندى در عرصه حرفه اى برداشته و هاكى بازان همدانى 

در كشور حرف هاى زيادى براى گفتن دارند.
محمدجواد جعفرى اظهار كرد: آن چه به عنوان 
يك مشكل در هيأت هاكى استان بيش از هر چيز 
به چشم مى آيد، مسائل مالى است، مشكلى كه اگر 
حل شود راه را براى موفقيت هاكى استان و معرفى 

ورزشكاران همدانى در كشور هموار خواهد كرد.
وى ادامه داد: اينكه سرمربى تيم ملى هاكى يك 
همدانى است براى جامعه ورزش به خصوص هاكى 
ــت. جعفرى درباره افتخارات هاكى  مايه مباهات اس
ــتان اضافه كرد: چند هاكى باز همدانى عضو تيم  اس
ملى هستند و در اردوهاى مختلف تيم ملى شركت 
مى كنند. وى با اشاره به پيشرفت هاى هاكى بانوان 
استان اظهار كرد: در بخش بانوان نيز هاكى همدان 
ــطح ملى دارد،  حرف هاى زيادى براى گفتن در س

ــالوه بر اينها در اردوهاى تيم ملى اميد نيز هاكى  ع
ــركت  بازان همدانى حضور دارند و خود را براى ش
در بازى هاى آسيايى كه احتماال سال آينده برگزار 

خواهد شد آماده مى كنند.
رئيس هيأت هاكى استان نبود اسپانسر را يكى 
ــكالت هاكى همدان خواند و به ايسنا گفت:  از مش
ــته هايى  بخش خصوصى حمايت هاى زيادى از رش
مثل فوتبال انجام مى دهد، اما كسى حاضر نيست از 
لحاظ مالى رشته هايى مثل هاكى را پشتيبانى كند.

ــطح  ــود پايگاه هاى آموزش هاكى در س وى وج
استان را يكى از عوامل پيشرفت اين رشته ورزشى 
ــت و ادامه داد: در سه سالن ورزشى ابن سينا،  دانس
ــتان هاى  ــى شهرس ــالن ورزش تختى، كوثر و دو س
مريانج و بهار آموزش هاكى به پسران ارائه مى شود.

وى در پايان هاكى بازان همدانى را بهترين هاى 
كشور معرفى و اظهار كرد: براى حضور در اردوها و 

بازى هاى برون مرزى نيز بايد تالش كنيم.

قهرماني پرس سينه 
اللجين در مسابقات استان

ــي پرس سينه  ــابقات ورزش همدان پيام: مس
ــكار از نقاط  ــش از 200 ورزش ــا حضور بي كه ب
ــد، جوانان  ــتان در همدان برگزار ش مختلف اس
ــكار اللجيني مدال را به گردن  و نوجوانان ورزش

خود آويختند.
ــگاه ورزشي مسعود اللجين،  به گفته مدير باش
ــد  ــه در اوزان مختلف برگزار ش ــابقات ك اين مس
ــي مقام دوم  ــد اخالق ــرم مجي در وزن 66 كيلوگ
بزرگساالن و مقام اول جوانان را به خود اختصاص 

داد.
ــه داد: در وزن 105  ــان عزيزپور ادام حاج قرب

ــتان،  كيلوگرم ميالد ترالني مقام اول نوجوانان اس
ــد اميربيگي مقام اول  ــرم محم در وزن 59 كيلوگ
ــي در وزن 93  ــد رحيم ــتان، محم ــان اس نوجوان
ــاالن و مهدي زارعي در  كيلوگرم مقام دوم بزرگس
ــتان را از  وزن 66 كيلوگرم مقام دوم نوجوانان اس

آن خود نمودند.
الزم به ذكر است، در صورت توجه مسئوالن 

ــق وعده هاي  ــن و تحق ــكاران اللجي ــه ورزش ب
ــتاني به بخش اللجين  ــتاندار در سفرهاي اس اس
ــتعدادهاي  ــه به اس ــا توج ــه ورزش و ب در زمين
بالقوه جوانان و نوجوانان اللجيني در رشته هاي 
ــكتبال،  ــه واليبال، بس ــي از جمل مختلف ورزش
ــازي و كشتي گام هاي  ورزش هاي رزمي و بدنس

بلندي برداشته مي شود.

سعيد گودرزي به تيم كشتي تله كابين بازگشت
همدان پيام: سعيد گودرزي مربي سابق تيم كشتي آزاد تله كابين گنجنامه همدان به اين تيم برگشت.

ــتي تله كابين گنجنامه با اعالم اين خبر گفت: بر اساس صالحديد مديران تيم تله  ــاني تيم كش مدير اطالع رس
ــد تا گودرزي به عنوان مربي به تيم  ــعيد گودرزي، تصميم بر اين ش ــده با س كابين گنجنامه و مذاكرات انجام ش

بازگردد.
نصرتي همچنين گفت: در مسابقه فردا در مقابل گلوگاه به صادق گودرزي و ميثم جوكار استراحت خواهيم داد 

اما امكان حضور سعيد ابراهيمي در اين مسابقه زياد است.
وي افزود: طبق صالحديد كادر فني مهران ميرزايي كشتي گير با آتيه و جوان استان در اين ديدار به روي تشك 

مي رود كه البته اين ديدار اولين حضور مهران ميرزايي در ليگ برتر خواهد بود.

خيز تياگو براى آقاى گلى
ــمار مى رود، اين  همدان پيام: تياگو فراگا به حق يكى از خريدهاى تأثيرگذار تيم پاس در ابتداى فصل جارى به ش
هافبك دفاعى پرتالش و پرتوان على رغم پستى كه در پاس دارد و همچنين مصدوميتى كه ابتداى فصل دچارش شد 
و سه بازى ابتداى فصل تيمش را از دست داد، با شش گل زده بهترين گلزن تيم پاس و دومين گلزن برتر ليگ دسته 
اول فوتبال در گروه دوم به شمار مى رود. اين بازيكن بار ديگر براى تيمش گلزنى كرد؛ باز هم از همان گل هاى معروف 
راه دور و سركش كه اين روز اهالى فوتبال و مردم همدان بخوبى با سبك و سياقش آشنا هستند و در هر بازى منتظرند تا 
هنرنمايى اين هافبك برزيلى را در شوت هاى از راه دور ببينند، تياگو در بازى با نيروى زمينى با زدن ششمين گل فصلش به 
نيروى زمينى و دادن يك پاس گل، لقب بهترين بازيكن ميدان را از سوى هواداران گرفت و تشويق شد. شش گل زده در 9 

بازى براى يك بازيكن كه در پست هافبك دفاعى توپ مى زند عملكرد قابل توجهى است .

طاهرى: خوشحالم كه هواداران پاس خوشحالند 
همدان پيام: زننده گل برترى پاس در ديدار مقابل نيروى زمينى گفت: در طول هفته گذشته خيلى خوب تمرين كرده 

و به خودم قول داده بودم اگر بازى كردم تمام تالشم را بكنم كه گل بزنم.
ــتم به  ــتم؛ چرا كه توانس ــتم راضى هس رضا طاهرى افزود: از عملكردى كه در برابر نيروى زمينى به نمايش گذاش
ــجد سليمانى پاس كه توانست در واپسين دقيقه وقت هاى قانونى ديدار  ــخ مثبت بدهم. مهاجم مس اعتماد مربيانم پاس
پاس و نيروى زمينى گل دوم و برترى تيمش را به ثمر برساند، در خصوص گلى كه زد، اظهار داشت: تيم پاس عملكرد 
گروهى خوبى در بازى با نيروى زمينى داشت و گلى كه من زدم نتيجه همين عملكرد گروهى خوب بود، خدا را شكر 
مى كنم كه قرعه به نام من افتاد كه بتوانم تالش مجموعه تيمم را به سر انجام برسانم. وى در خاتمه گفت: با بردى كه 

مقابل نيروى زمينى كسب كرديم دل هواداران همدانى شاد شد و من از اينكه هواداران خوشحالند، خوشحال هستم.

همدان پيام: رئيس هيأت قايقراني استان همدان 
ــتان همدان  ــده قايقراني در اس ــكل عم گفت: مش

مشخص نبودن بودجه ورزشي اين هيأت است.
ــچ گاه براي ما بودجه  محمد ضروري افزود: هي
ــود و هميشه اين  ــخصي در نظر گرفته نمي ش مش

مشكل براي ما وجود داشته است.
ــخص باشد،  وي تصريح كرد: اگر بودجه ما مش
ــب با مقدار  ــات و اردوها را متناس ــم امكان مي تواني
ــم و كار خود را طبق يك  ــه برنامه ريزي كني بودج

برنامه منظم پيش ببريم.
ــايد ماهيانه  ــنا گفت: مربيان ما ش ضروري به ايس
300 هزار تومان از هيأت دريافت كنند و اگر بخواهيم 
خيلي خوش بين باشيم، بودجه ساليانه هيأت قايقراني 

استان همدان به 10 ميليون تومان هم نمي رسد.

ــاره به اينكه قايقراني همدان  وي در ادامه با اش
ــور معرفي كرده است،  قايقرانان مطرحي را به كش
گفت: هر سيستمي به يك بودجه مشخص احتياج 
ــكالت ما  دارد و من اين قول را مي دهم كه اگر مش
ــال بين اول تا سوم كشور  را حل كنند، طي يك س

قرار خواهيم گرفت.
ــاعدت  ــروري افزود: مربيان ما دلخوش به مس ض
ــيون هستند و اگر بيشتر مورد  تربيت بدني و فدراس
حمايت مالي قرار گيرند مي توانند قهرمانان بزرگي را 
به كشور معرفي كنند. رئيس هيأت قايقراني در پايان 
خاطرنشان كرد: سال گذشته و در عملكرد يك ساله 
هيأت هاي ورزشي، استان همدان 15 پله صعود داشت 
و من قضاوت را به مردم وا مي گذارم كه اگر مشكالت 

ما حل شود تا چه حد مي توانيم موفق باشيم.

رئيس هيأت هاكى استان:

هاكى همدان حرف هاى زيادى براى گفتن دارد
رأى كميته انضباطى فدراسيون كشتى

ماليرى ها از ميزبانى در ليگ محروم شدند

 وعده پاداش 
به اعضاى تيم پاس

ــت مدير عاملى باشگاه  همدان پيام: سرپرس
پاس پس از پيروزى پاس مقابل نيروى زمينى 

به اعضاى اين تيم قول پاداش داد.
ــان پاس كه  ــاى كادر فنى و بازيكن اعض
پس از پيروزى مقابل نيروى زمينى تهران با 
ــگاه و براى  لب هاى خندان آماده ترك ورزش
سپرى كردن تعطيالت نيم فصل مى شدند، 
با قول پاداش سرپرست باشگاه شادتر شدند 
و با روحيه باال ورزشگاه قدس را ترك كردند.
ــازى پاس و  ــى پس از پايان ب عباس صوف
ــم پاس حضور  ــى در رختكن تي ــروى زمين ني
ــم بخاطر  ــكر از اعضاى تي ــت و ضمن تش ياف
ــب پيروزى ارزشمند خانگى، به آنان وعده  كس

پاداش داد.

تمرين پاس تا يكشنبه تعطيل شد 
احتمال تمرين همزمان

 با اردوى تهران
ــن تيم فوتبال پاس پس  همدان پيام: تمري
ــدار اين تيم برابر نيروى زمينى كه  از پايان دي
ــان خاتمه يافت تا  ــفيد و سبزپوش با برترى س

يكشنبه آينده تعطيل شد.
ــم فصل ليگ  ــيدن تعطيالت ني ــا فرا رس ب
ــرمربى تيم پاس پس از  ــته اول فوتبال، س دس
ــش در دور رفت رقابت ها كه با  ــن بازى تيم آخري
كسب سه امتياز همراه بود، چهار روز به شاگردانش 
ــت، مسئوالن و كادر فنى  مرخصى داد. گفتنى اس
تيم پاس در تدارك برگزارى اردوى يك هفته اى در 
تهران هستند؛ از اين رو، احتمال مى رود دور جديد 
ــروع اردوى آماده  تمرين تيم پاس همزمان با ش

سازى نيم فصل در تهران آغاز شود.

رئيس هيأت قايقرانى استان همدان:

بودجه هاى ورزشى مشخص و ثابت باشند
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10928150501096515250دالر كانادا
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6200000---سكه تمام بهار طرح قديم
6040000---سكه تمام بهار طرح جديد

2890000---سكه نيم بهار
1490000---سكه ربع بهار
760000---يك گرمي

يك گرم طالي ساخته 
566000---نشده 18 عيار

40 درصد مردم مستحق دريافت يارانه اند
ــه دليل پايين بودن  ــط 40 درصد از افراد جامعه كه ب ــل صندوق ضمانت صادرات گفت: فق ــام: مديرعام همدان پي
درآمدشان از پرداخت ماليات معاف هستند، بايد يارانه بگيرند. كاظم دوست حسينى در گفت و گو با فارس، در خصوص 
اجراى فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها اظهار داشت: بهتر است به آنچه در يك سال گذشته اتفاق افتاده بپردازيم و آن ها 
ــئوالن اعالم شده 40 درصد افراد حقيقى و حقوقى از  ــوى مس را تجزيه و تحليل كنيم.  وى گفت: طبق آمارى كه از س
معافيت مالياتى برخوردار هستند، پس يارانه ها هم به بيش از 40 درصد نبايد پرداخت شود. رئيس هيأت مديره صندوق 
ــتر از هزينه هايشان است، ماليات پرداخت  ــان بيش ــاس اصل ماليات ها افرادى كه درآمدش ضمانت صادرات افزود: براس
ــان برابر است، ماليات نمى پردازند، لذا وقتى 40 درصد جامعه معاف از ماليات  مى كنند. افرادى كه درآمد و هزينه هايش

هستند و قادر به پرداخت نيستند، يعنى درآمدى كمتر از هزينه هايشان دارند نيازمند دريافت يارانه هستند.

تسويه حساب با دامداران و پرداخت يارانه توليدكنندگان مواد لبني
ــعه مديريت و منابع وزير صنعت، معدن و تجارت از پرداخت 70 ميليارد تومان  همدان پيام: قائم مقام و معاون توس
ــر داد و تصريح كرد: با پرداخت اين اعتبار، ديگر توليدكنندگان مواد  ــه توليدكنندگان مواد لبني تا پايان هفته خب ياران

لبني مطالبه اي نخواهند داشت.
فريدون احمدي در مورد مطالبات دامداران عنوان كرد: پرداخت 70 ميليارد تومان يارانه به توليدكنندگان مواد لبني 
ــنا، ادامه داد: ظرف يكي دو روز  ــد.وي در گفت وگو با ايس ــد كه عمليات بانكي اين اعتبار چند روز طول مي كش امضا ش
آينده يارانه شير توليدكنندگان مواد لبني به  طور كامل پرداخت خواهد شد.  احمدي تصريح كرد: با اين پرداخت ديگر 
توليدكنندگان مواد لبني مطالبه اي از وزارت صنعت، معدن و تجارت نخواهند داشت. وي همچنين در مورد محل اعتبار 

اين پرداخت خاطرنشان كرد: اعتبار اين پرداخت از محل اعتبارات ستاد هدفمندي يارانه ها بوده است.

نرخ سود  18 درصد خط اعتباري  بانك مركزي
همدان پيام: بانك مركزي كه با در پيش گرفتن سياست هاي انقباضي درصدد كنترل نقدينگي و تورم است، از بيش 
از يك سال پيش خطوط اعتباري به بانك ها را متوقف كرده است. اين خطوط فقط در شرايط خاص و با دستور رئيس جمهوري 
به بانك ها اعطا مي شوند كه در اين صورت داراي نرخ سود 18 درصدي هستند.به گزارش ايسنا، خط اعتباري بانك مركزي 
در شرايطي با نرخ سود 18 درصد عرضه مي شود كه حداكثر نرخ سود علي الحساب تسهيالت براي عقود مشاركتي 17 درصد 
است. نرخ سود عقود مشاركتي هم كه 12 تا 14 درصد تعيين شده است، يعني نرخ سود خطوط اعتباري بانك مركزي از نرخ 
سود تسهيالت اعطايي بانك ها باالتر است. به نظر مي رسد بانك مركزي عمالً با تعيين اين نرخ، بانك ها را تشويق به دور زدن 
بسته سياستيـ  نظارتي و نرخ هاي مصرح در آن مي كند. با اين حال بانك هاي خصوصي و دولتي نياز خود را به خطوط اعتباري 

پنهان نمي كنند و مشكل نقدينگي باعث شده تا آن ها مطالبه گر همين نرخ 18 درصدي هم باشند.

افزايش قيمت بنزين يا كاهش خانوارها؛
دولت براى اجراى فاز دوم هدفمندى 

چه در سر مى پروراند؟
ــد هفته ديگر به اجرا  ــاز دوم هدفمندى يارانه ها در حالى تا چن ــام: ف همدان پي
ــيارى از كارشناسان هنوز در نتايج مرحله اول طرح  در خواهد آمد كه به گفته بس

تحول اقتصادى بيم و اميدهاى فراوانى وجود دارد.
ــازي يارانه ها يك ساله  ــته طرح تحول اقتصادى يا همان هدفمندس هفته گذش
ــد. با بررسى عملكرد دولت در اين يك سال مى توان معايب و مزاياى فراوانى را  ش

براى اين طرح برشمرد.
ــس جمهوري درباره آغاز  ــه آن توجه ويژه كرد؛ خبر رئي ــا نكته اى كه بايد ب ام
اجراى فاز دوم هدفمندي يارانه از هفته هاى آينده بود كه در نوع خود هم مى تواند 

باعث خرسندى شود و هم مى تواند نگرانى هايى را در پى داشته باشد.
ــى نتايج  ــاز دوم طرح تحول اقتصادى بدون بررس ــزارش جهان، اجراى ف به گ
مرحله اول هدفمندي يارانه ها مى تواند يكى از بزرگترين معضالت كشور در آينده 

و در راه اجراى فاز دوم هدفمندى يارانه ها باشد. 
ــان اقتصادى براى تحليل نتايج مرحله  ــت كه كارشناس نبايد از اين نكته گذش
ــاخص هاى اقتصادى دارند. با  ــان ميزان موفقيت آن نياز به ارائه آمار و ش اول و بي
توجه به نص صريح برنامه پنجم توسعه كه مركز آمار را مسئول استخراج و انتشار 
ــمي  در باب نتايج اين طرح ملى به  ــاى اقتصادى مى داند؛ هيچ گزارش رس نماگره

دست كارشناسان و تحليل گران نرسيده است.
 دولت تا حدى موفق بوده است 

ــه اتاق ايران با تأكيد بر اينكه اهداف فاز اول  در همين زمينه عضو هيأت رئيس
ــت، گفت: دولت قبل از اجراى فاز دوم بايد فاز اول را  ــده اس هدفمندى تأمين نش

آسيب شناسى كند.
ــاز دوم قانون  ــراى ف ــه در اج ــن كارى ك ــت: دولت اولي ــلطانى گف ــدرام س پ
ــى فاز اول آن است؛  ــى و آسيب شناس ــازي يارانه ها بايد انجام دهد بررس هدفمندس
ــامل  ــت چهار هدف اصلى را دنبال مى كرد كه اين 4 هدف ش ــه در فاز اول دول چراك
ــازى دولت، ايجاد رفاه در اقشار كم درآمد و عدالت در توزيع يارانه ها، فراهم  كوچك س
ــرمايه گذارى در مزيت هاى نسبى و زمينه سازى حركت اقتصاد  كردن فرصت رشد س

به سمت سرمايه گذارى در بخش هايى كه توليد و مزيت اقتصادى دارد، مي شد.
ــكل  ــه عقيده من دولت در توزيع يارانه ها و ايجاد رفاه مادى به ش ــزود: ب وى اف
ــت،  ــت، اما چون اين رفاه حاصل از توزيع يارانه اس مقطعى تا حدى موفق بوده اس
پايدار نخواهد ماند و حتى خود توزيع يارانه هم پايدار نيست، لذا رفاهى كه منجر 

به ايجاد اشتغال نشود؛ يك دستاورد مقطعى است.
اما يكى ديگر از نگرانى هاى كارشناسان درباره فاز دوم هدفمندى يارانه ها ناشى 
از عملكرد دولت در راستاى تخصيص بودجه به بخش هاى مختلف مي باشد. كسرى 
ــان مى دهد كه  ــال 90 نش بودجه  دولت در توزيع يارانه ها و همچنين در بودجه س
ــازى حركت نكرده و اين در حالى است كه بودجه سال  ــمت كوچك س دولت به س

90 نسبت به سال 89 رشد 40 درصدى داشته است.
ــش هم توزيع منابع  ــان داده و آن بخ ــن نگرانى جايى ديگر نيز خود را نش  اي
ــت كه اين موضوع در آينده نزديك و با  ــور به بودجه يارانه هاس بودجه عمرانى كش
ــى نتايج مرحله اول  ــاز دوم طرح تحول اقتصادى بدون بررس ــه به " اجراى ف توج
ــد.  ــور در آينده باش ــدي يارانه ها" مي تواند يكى از بزرگترين معضالت كش هدفمن
ــدن طرح هاى عمرانى، تورمي  را به دنبال خواهد داشت كه در نتيجه به  طوالنى ش

اقشار آسيب پذير فشار وارد خواهد كرد.
 ازدحام براى دريافت يارانه 

ــمت توليد حركت  ــد كه اگر يارانه ها در فاز دوم هدفمندى به س به نظر مي رس
كند؛ شرايط مناسبى براى اقتصاد كشور و مردم ايجاد شود.

ــرايط كنونى آن را براى  ــان با توجه به ش ــيارى از كارشناس اما نكته اى كه بس
اقتصاد كشور خطرناك مي دانند؛ شوك درمانى در بازار ارز و افزايش قيمت بنزين 
ــراى تأمين ميزان يارانه  ــد. دولت ب ــاز دوم اجراى هدفمندى يارانه ها مي باش در ف
پرداختى كنونى چند سناريو در پيش رو دارد كه مي توان گفت، جدى ترين گزينه 

احتمالى افزايش قيمت بنزين در آينده نزديك و در اواخر سال جارى مي باشد.
ــناريوهاى مطرح در دولت  ــئول گفت: يكى از س در همين زمينه يك مقام مس
كه قوت هم گرفته، اين است كه در فاز دوم هدفمندى يارانه ها فقط قيمت بنزين 
اصالح  شود. وي در گفت وگو با فارس اظهار داشت: دولت تقريباً به اين جمع بندى 
ــت كه در اجراى فاز دوم هدفمند ي يارانه ها فقط قيمت بنزين اصالح  ــيده  اس رس
ــود و البته اين اصالح قيمت به معناى آن نيست كه قيمت بنزين با قيمت فوب  ش
خليج فارس برابر شود؛ بلكه اصالح كامل قيمت بنزين بايد در 5 سال صورت گيرد.

پيش از اين مجيد نامجو وزير نيرو نيز گفته بود كه برخى از اعضا اعتقاد دارند 
ــه اول هدفمندى يارانه ها را هدف گذارى  ــه در مرحله دوم تمام حامل هاى مرحل ك
ــذارى كنيم و فعًال به قيمت  ــوان مثال فقط بنزين را هدف گ ــم، بياييم به عن نكني

مابقى حامل ها دست نزنيم.
ــا دولت در مرحله دوم هدفمندي يارانه ها قصد حذف تعدادى از خانوارها (از  ام
ليست افراد مشمول يارانه) را دارد. در اين باره رئيس جمهوري اعالم كرد كه براى 
ــراف آنها (از دريافت يارانه نقدى)  ــاى با درآمد باال نامه اى به منظور انص خانواده ه
فرستاده شده است. با اجراى چنين طرحى مي توان گفت كه تعداد خانوار هاى اين 
طرح بزرگ نيز كاهش خواهد يافت. در گذشته نيز سخنگوى طرح تحول اقتصادى 

ــد. ــور حذف خواهد ش گفته بود؛ يارانه خانواده هاى ايرانى خارج از كش

افزايش 10 درصدى ارزش 
صادرات محصوالت غذايى

ــادرات كاال گفت:  ــا: مدير كل دفتر ص ايرن
ــت سال جارى ارزش صادرات  در 8 ماهه نخس
ــته  ــوالت غذايى 10 درصد افزايش داش محص

است.
ــت: محصوالت  ــازارى اظهار داش محمود ب
ــت ايجاد ارزش  ــع غذايى به جه متنوع صناي
ــاورزى  ــبت به محصوالت كش افزوده باالتر نس

داراى مزيت بيشترى است.
وى افزود: صادرات محصوالت غذايى طى 8 
ــال 1390 از نظر ارزشى 897 ميليون  ماهه س
دالر و از نظر وزنى 538 هزار تن بوده است كه 
ــه با دوره مشابه سال قبل با رشدى  در مقايس

معادل 10 درصد همراه بوده است.

افزايش 25 درصدي قيمت 
ماشين آالت راهسازي

ــد  ــنا: در چهار ماهه اخير به دليل رش ايس
ــين آالت معدني و  ــرخ ارز، قيمت برخي ماش ن
ــط 25 درصد افزايش  ــازي  به طور متوس راهس
ــيابي، مديرعامل  يافته است. حميدرضا افراس
ــدود 92 درصد قيمت  ــين افزود: ح حفار ماش
ماشين آالت معدني و راهسازي وارداتي وابسته 

به نرخ ارز است. 
ــت درصد باقي مانده نيز به هزينه هاي  هش
ــين آالت  گمركي و حمل ونقل داخلي اين ماش

مربوط مي شود.
وي با بيان اين كه در چهار ماه اخير نرخ ارز 
به طور ميانگين 25 درصد افزايش داشته است، 
خاطرنشان كرد: بنابراين به طور طبيعي قيمت 
ماشين آالت معدني و راهسازي نيز حدودا 25 

درصد افزايش مي يابد.

بررسى 4 قيمت جديد 
سى ان جى در فاز دوم 

هدفمندى
ــر مكعب  ــى قيمت هر مت ــارس: در حال ف
ــدى يارانه ها به  ــى ان جى در فاز اول هدفمن س
ــراى فاز دوم  ــان افزايش يافت كه ب 300 توم
ــت جديد 325 تومان، 360  هدفمندى 4 قيم
ــتاد  ــان و 405 تومان در س ــان، 385 توم توم
ــت بررسى است كه  هدفمندى يارانه ها در دس

البته هنوز هيچ نرخى نهايى نشده است.
ــاس، در حال حاضر قيمت كارمزد  بر اين اس
ــراى قانون  ــد از اج ــى ان جى بع جايگاه هاى س
ــان به 40 تومان  ــدى يارانه ها از 29 توم هدفمن
ــت  ــيد اما اين افزايش قيمت كارمزد نتوانس رس
ــد؛ به همين  ــكالت جايگاه داران را حل كن مش
ــوى جايگاه داران  دليل هر روز واكنش هايى از س
مبنى بر كمبود قيمت كارمزد جايگاه ها صورت 
مى گرفت كه از جمله اين واكنش ها مى توان به 

تعطيلى برخى از جايگاه ها اشاره كرد.

همسر مهربانمهمسر مهربانم
اى روشنى گسترده، اى زيبايى محضاى روشنى گسترده، اى زيبايى محض

اى آسمان بى كران مهربانى،كالمى مى آفرينم اى آسمان بى كران مهربانى،كالمى مى آفرينم 
تا با تو سخن بگويم.تا با تو سخن بگويم.

سالروز زمينى شدنت مبارك.سالروز زمينى شدنت مبارك.
سجادسجاد

يت
تسل اناهللا و انا اليه راجعون 

خانواده محترم مسعود
با تاسف فراوان درگذشت مادر گراميتان را 
صميمانه تسليت گفته، از درگاه خداوند 
واسعه  رحمت  مرحومه  آن  براى  رحمان 
سالمتى  معزز،  بازماندگان  براى  و  الهى 
مسئلت  سعادت  و  عزت  با  عمر  طول  و 

مى نمايم.
نصيريان

جناب آقاى 

على  تركاشوند
 مصيبت وارده را خدمت شما 
تسليت عرض نموده و از درگاه 
خداوند منان براى آن مرحومه 
رحمت و مغفرت و براى شما بزرگوار 
صبر و سالمتى را 
مسئلت داريم.
جاللوند

آگـهي منـاقصه

شهردار سامن- نادر گودرزي 

شهرداري سامن در نظر دارد
 MC 85-100 قير تن  مقدار 200 
عمومي  مناقصه  طريق  از  را  خود 

خريداري نمايد.
آگهي  انتشار  از  پس  هفته  يك  تا  متقاضيان 
كارپردازي  واحد  به  مناقصه  اسناد  دريافت  براى 

شهرداري مراجعه نمايند. 
از  يك  هر  قبول  يا  رد  در  شهرداري  ضمنا 
عهده  بر  آگهي  هزينه  و  است  مختار  پيشنهادات 

برنده مناقصه مي باشد.

نيازمندى هاى صبح استان همدان

تلفن تماس: 8264400

آگهى مزايده (مرحله اول)
نظـر بـه اينكـه در پرونده هـاى 431/89/اج م و 475/89/اج م محكوم عليه 
محمد حسن جنگجو لوحه سرايي محكوم به پرداخت مبلغ 45,000,000 ريال 
در حق محكوم له سـيد مطلب فاضلي، با توجه به ابالغ اجراييه و عدم اقدام 
محكوم عليه در پرداخت محكوم به، اينك اموال مشـروحه ذيل كه توسـط 
كارشـناس ارزيابي شده است در راستاي مواد 114، 117 و 139 قانون اجراي 
احكام مدني در محل مجتمع شـوراي حل اختالف شهر بهار واقع در خيابان 
17 شـهريور مورخه 90/11/10 روز دوشنبه از ساعت 12 الي 13 ظهر از طريق 
مزايده به فروش مي رسـد مزايده از قيمت تعيين شـده شروع و از برندگان 
اموال مزايده 10 درصد بهـاء في المجلس دريافت و مابقي حداكثر ظرف يك 
مـاه دريافـت و در صورت انصراف از خريد 10 درصـد پرداختي به نفع دولت 
ضبط خواهد شـد ضمنًا خريداران مي توانند قبل از جلسـه مزايده از اموال 

مورد مزايده بازديد نمايند.
اموال مورد مزايده 

1- يك دسـتگاه ديگ بخار سـاخت شـركت پاك فن بخار بـا ظرفيت 2000 
و سـاخت 1384 به همراه مشـعل گازسـوز و شـماره سـريال 1130 به مبلغ 

125,000,000 ريال .
2- يك دسـتگاه ديگ بخار مسـتعمل كـه در كنار ديگ بخار فاقد شـماره 

سريال و مشخصات مي باشد و عمًال اسقاطي بوده به مبلغ 5,000,000 ريال 
در نتيجـه ارزش كل دو دسـتگاه ديـگ بخـار مذكور به مبلـغ 130,000,000 

(يكصد و سي ميليون ريال) توسط كارشناس تعيين گرديده است. 
م الف 4402

مدير اجراي احكام مدني شوراي حل اختالف شهر بهار 

همدان پيام: بعد از برگزارى جلسه توانمندسازي 
حاشيه شهر در شهرك وليعصر و بررسى مشكالت 
اين منطقه، اين بار حاشيه نشينان منطقه خضريان 
ــان ميزبان  ــكالت و درد و رنج هايش براى بيان مش

مسئوالن بودند.
به همين منظور جلسه اى در عصر روز سه شنبه 
ــتان همدان  ــئوالن شهرس ــاه با حضور مس 7 دى م
ــا به گفته  ــتاني كه تعداد آنه ــي مديران اس و برخ
ــينيه  قهرماني،  فرماندار همدان 22 نفر بود، در حس
ــيلو و  ــد فاصل بين 10 متري س ــا -ح چهره قاني ه

خيابان شهيد سرداري- خضر برگزار شد.
در اين جلسه نيز طبق روال جلسات قبل، ابتدا 
ــكالت و معضالت  تعدادي از معتمدين به بيان مش
ــود در اين منطقه پرداختند. چهاردولي رئيس  موج
ــوراياري هاي همدان در خصوص مشكالت خضر  ش
ــين(ع) به  ــان ميدان امام حس مى گويد: آهن فروش
ــرف مجيدآباد آرامش را از اهالي منطقه مجيدآباد  ط
گرفته است، منطقه بازار روز سرويس بهداشتي ندارد، 
منطقه پل هوايي نياز به احداث سرويس بهداشتي و 

فضاي سبز براى استراحت مسافران دارد. 
ــد: ورودي خضر نياز به نصب چراغ  وى مى افزاي
ــمك زن دارد؛ چراكه تعداد تصادفات  راهنماي چش

صورت گرفته در اين نقطه بسيار است.
ــد: تابلوهاي راهنمايي   چهاردولى ادامه مى ده
ــوند.  ــهري بايد در مكان هاي مورد نظر نصب ش ش
ورودي خضر بايد بازگشايي شود. پل عابر پياده كه 
ــده بايد برقي شود تا مردم به راحتي  اخيراً نصب ش
ــاي منطقه پل  ــرور كنند. كوچه ه ــور و م از آن عب
ــينا  هوايي خضر به ويژه 12 متري و 8 متري ابن س
ــفالت دارد. از ديگر  ــاي مجاور نياز به آس و كوچه ه
خواسته هاي اهالي منطقه، فضاسازي زمين خاكي 
فوتبال، پياده روسازي خيابان 30 متري وحدت كه 
ــال است انجام نشده است و همچنين  حدود 30 س
ــي در منطقه پل هوايي خضر  احداث بازارچه محل
ــه در اختيار  ــراوان ك ــود زمين هاي خالي ف ــا وج ب

شهرداري مي باشد.
ــه خواهان  ــردم اين منطق ــه وى، م ــق گفت طب
ــل  ــاز در مح ــر مج ــاي غي ــع آوري دامداري ه جم

كشتارگاه سابق هستند.
چهاردولى مى گويد: خضر، توقفگاه كاميون هاي 
سنگين در معابر و كوچه هاست كه نيازمند نظارت 

راهنمايي و رانندگي است. 
ــروي انتظامي در خصوص  وي نظارت دقيق ني
ــندگان مواد مخدر را  ــرور و بزهكار و فروش افراد ش

نيز خواستار شد.
ــم وعده و  ــئوالن ه ــت مس ــه اين نشس در ادام

وعيدهايى دادند.
  صرف 400 ميليون تومان براى  

جمع آورى آب هاى سطحى خضر

ــت: طرح  ــه گف ــدان در اين جلس ــهردار هم ش
ــا هزينه اى بالغ  ــطحى نيز ب جمع آورى آب هاى س
ــازى و  ــده و ديواره س بر 400 ميليون تومان اجرا ش
پوشش رودخانه ها نيز در دستور كار قرار دارد كه با 
ــام طرح 30 مترى رودخانه، اين خيابان به بلوار  اتم

يادگار امام خمينى (ره) متصل مى شود.
ــگريان افزود: نصب تابلوى اسامى  ــعود عس مس
كوچه ها در دستور كار قرار دارد و اكيپ سيارى نيز 
به منظور جلوگيرى از سد معبر در اين منطقه فعال 
است و به زودى مكانى براى استقرار دست فروشان 

مد نظر قرار مى گيرد.
ــان  ــهردار همدان خاطرنش به گزارش فارس، ش
ــغ بر 30  ــال جارى بال ــت س ــرد: در نيمه نخس ك
ــهرى  ــه ناوگان حمل و نقل ش ــتگاه اتوبوس ب دس
ــده و هم اكنون نيز در حال تنظيم بودجه  اضافه ش
ــوراياران مناطق  ــتا از ش ــه در اين راس ــتيم ك هس
ــازى تقاضامنديم تا پروژه هاى اصلى الزم  توانمندس
به اجراى منطقه توانمندسازى خود را حداقل با سه 
ــم و آن را براى ارزيابى و اجرا به  عنوان ويژه، تنظي

شهردارى ارسال كنند.
ــده توسط  ــت: طرح هاى ابالغ ش وى بيان داش

ــوراياران مناطق توانمندسازى مورد بررسى قرار  ش
گرفته و طرح هاى مصوب با تخصيص بودجه مورد 

اجرا قرار مى گيرد.
ــگريان ادامه داد: با پيگيرى هاى انجام شده  عس
ــل منطقه  ــف اراضى داخ ــن تكلي ــه تعيي در زمين
ــى منطقه على آباد را  ــتيم 7/5 هكتار از اراض توانس

تعيين كاربرى كنيم.
ــنايى معابر كل  ــح كرد: وضعيت روش وى تصري
ــاى هفته مورد  ــاد تا انته ــه خضر و مجيدآب منطق
ــى قرار گرفته و روشنايى آن حاصل مى شود  بررس
ــطل زباله نيز خريدارى شده كه در داخل  و 15 س

منطقه نصب مى شود.
ــهردار همدان گفت: در زمينه رفع مشكالت  ش
ــفالت موجود در اين منطقه نيز تاكنون 8  هزار  آس
تن آسفالت در منطقه خضر و مجيدآباد ريخته شده 

است.
ــم پياده روى  ــت: همچنين ترمي وى اظهار داش
ــترن خضر  باالى پل هوايى انجام گرفت و پارك نس
نيز كه محل تجمع اراذل و اوباش بود مورد بازسازى 

قرار گرفته است.
  تا پايان بهار سال آينده كوچه هاى خضر 

و مجيدآباد مرمت و آسفالت مى شوند
ــفالت  ــدان هم گفت: مرمت و آس ــدار هم فرمان
ــاد تا پايان بهار  ــاى منطقه خضر و مجيدآب كوچه ه

سال آينده انجام مى شود.
ــك  ــوص تمل ــق در خص ــن قهرمانى مطل حس
ــر و تفكيك آن به  ــاى منطقه خض زمين هاى انته
ــهردارى اظهار  ــاخت و سازهاى مجاز ش منظور س
ــى موضوعى قرار  ــر بايد مورد بررس ــت: اين ام داش

گرفته و نتايج آن به اطالع فرماندارى برسد.
ــن تكليف فضاهاى با  وى افزود: در بخش تعيي
ــاخت و ساز قرار گرفته  كاربرى عمومى كه مورد س
ــات محدود آب، برق، گاز و  نيز، منازل داراى امكان
ــط شهردارى و  ــايى و گزارش آنها توس تلفن شناس
شركت هاى خدمات رسان به فرماندارى ابالغ شود تا 

در كارگروهى ويژه تعيين تكليف شوند.
فرماندار شهرستان همدان خاطرنشان كرد: مرمت 
و آسفالت كوچه ها به ويژه در هشت  مترى و 12 مترى 
ابن سينا تا پايان بهار آينده انجام و شهردارى نيز موظف 
است سايبان ايستگاه اتوبوس اين منطقه را حداكثر تا 

انتهاى فصل بهار سال آينده به اتمام برساند.
ــش اتوبوس ها و ون هاى  ــت: افزاي وى بيان داش
ــت كه بايد  ــز از مصوباتى اس ــاد ني ــير مجيدآب مس
شهردارى آن را در دستور كار قرار داده و همچنين 
ــى در منطقه  يك باب كتابخانه و دكه روزنامه فروش

مجيدآباد احداث شود.
ــهردارى موظف  ــه داد: ش ــق ادام قهرمانى مطل
ــراى جلوگيرى از  ــت تا حفارى هاى مورد نياز ب اس
ــگام بارندگى و فازبندى  پس زدگى فاضالب در هن
ــروژه را از  ــف و اجراى پ ــر را تعري ــرح مورد نظ ط
ــال آينده آغاز كند و تا  ابتداى نيمه فروردين ماه س
ــاند، همچنين منازل و  نيمه خردادماه به اتمام برس
محالتى كه با كمبود فشار آب مواجه هستند مورد 

بررسى قرار گيرد.
ــذارى زمين براى  ــكل واگ وى تصريح كرد: مش
ــاخته  احداث رختكن زمين فوتبال منطقه خضر س
ــن منطقه مورد  ــداث درمانگاه نيز در اي ــود و اح ش

پيگيرى جدى قرار گيرد.
ــرح  ــزود: ط ــدان اف ــتان هم ــدار شهرس فرمان
توانمندسازى مناطق محروم همدان از سال 1383 
ــالمى  ــفر رهبر معظم انقالب اس و طى مصوبات س
ــده اين  ــكل گرفت و با برنامه ريزى هاى انجام ش ش
ــتانى فاز  ــدا با بودجه اس ــال 1386 ابت ــرح از س ط

اجرايى خود را آغاز كرد.
ــارد تومان  ــون 6/2 ميلي ــار كرد: تاكن وى اظه
ــت و در  ــه اين مناطق اختصاص يافته اس بودجه ب
ــفر چهارم رئيس جمهور نيز با عنايت دولت دهم  س
ــراى مناطق محروم اختصاص  50 ميليارد تومان ب
يافته و در طول چهار سال اخير نيز بودجه اى بالغ بر 
22 ميليارد و 942 ميليون تومان هزينه شده است.

مشكالت 3 هزار حاشيه نشين خضر بررسى شد

 گفته هاى رئيس و عضو شورايار همدان 
ــفر مقام معظم رهبري و در سفرهاي هيأت دولت براي مناطق 5گانه شهر همدان  - بودجه اي كه در س
(منوچهري، خضر، ديزج و حصار) در نظر گرفته شده چرا براي اين مناطق خرج نمي شود، جواب مردم 

را چه بدهيم؟
- بيشتر خانه هاي اين منطقه قديمي و همه كوچه ها سه متري و 2 متري هستند.

- بودجه ها براي بهسازي زيرساخت ها استفاده شود.
ــئوالن محلي و شهرستاني  ــه فقط با حضور مسئوالن برگزار مي شود فقط مس ــد جلس - چون اعالم ش
ــجد  ــكالت محل را به مردم اعالم مي كرديم تمامي اهالي منطقه در مس ــريف آورده اند ولي اگر مش تش

حاضر مي شدند.
- منطقه از نداشتن فضاي سبز مناسب رنج مي برد.

- برخي كوچه ها حدود 15 الي 20 سال است كه از داشتن نعمت گاز محروم هستند و مي گويند اين كوچه ها 
و خانه ها بايد به فضاي سبز تبديل شود.

- 72 كوچه در مجيدآباد و خضر آسفالت ندارند و چندين بار هم به شهرداري مراجعه شده ولي اقدامي 
براي بهسازي كوچه ها به عمل نيامده است.

ــت بر اثر باد و باران از بين رفته و اگر كسي بخواهد كوچه اي را  ــامي كوچه ها چند سال اس - تابلوى اس
پيدا كند بايد ساعت ها سرگردان شود.

- آخرين باري كه كوچه ها نامگذاري شدند در زمان شهرداري بهنامجو بود.
ــايه بان تعبيه كند ولي در اين زمينه  ــتگاه هاي اتوبوس س ــهرداري به ما قول داده بود كه براي ايس - ش

تاكنون اقدامي صورت نگرفته است.
ــاكنان  ــت؛ طبيعتاً س - از آنجايى كه جمعيت همدان و به تبع آن در اين منطقه روز به روز رو به افزايش اس

نيازمند وسايل و خودروهاي عمومي هستند.
- در ساعات بعدازظهر با ترافيك دست فروشان مواجه هستيم.

- اگر خيابان رضوان به سمت عالقه بنديان يك طرفه شود معضل ترافيك حل خواهد شد، همچنين براي 
رفع معضل ترافيك الزم است خيابان 30 متري امام بازگشايي شود.

- فضاى كتابخانه هاى موجود در مجيدآباد و خضر محدود بوده كه نياز به احداث كتابخانه در اين مناطق 
محسوس است.
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انتخاباتاخبار كوتاه
تذكر 42 نماينده به احمدى نژاد  
ــس در اعتراض به  ــر: 42 نماينده مجل مه
ــژاد به  ــاد احمدى ن ــيدى دام انتصاب خورش
ــت موسسه استاندارد به رئيس جمهورى  رياس
تذكر كتبى دادند. در متن اين تذكر آمده است: 
ــژاد رئيس جمهور  ــاب آقاى دكتر احمدى ن جن
محترم، خداوند در قرآن مجيد فرموده اند: خدا به 
شما امر مى كند كه امانت ها را به اهلش بسپاريد. 
ــه اى با بيان  ــرد كه موسس هيچ كس نمى پذي
ــى به جوان بى تجربه اى  پيچيدگى فنى و علم

كه پزشك عمومى است، سپرده شود. 

توصيه به الريجانى 
براى كانديداتورى 

ايلنا: حضرات آيات عظام صافى گلپايگانى، 
ــورى همدانى  ــبحانى و ن ــيرازى، س مكارم ش
ــي الريجاني  ــكر از زحمات عل ــا تقدير و تش ب
ــتم وى را به  ــس هش ــوان رئيس مجل ــه عن ب
ــس توصيه  ــات مجل ــورى در انتخاب كانديدات
ــئول دفتر  ــالم فصيحى مس كردند. حجت االس
ــى در قم در اين زمينه گفت: اين  على الريجان
ــى الريجانى توصيه  ــع تقليد به عل چهار مرج
ــتن مرقد مطهر  ــه قرار داش ــد با توجه ب كردن
ــه(س) و حوزه علميه  ــرت فاطمه معصوم حض
ــهر  ــم و همچنين مردم پيش رو و انقالبى ش ق
ــاى منحصر به فرد  ــدس قم كه از ويژگى ه مق
اين شهر محسوب مى شود، الزم است از حوزه 
ــهر مقدس قم در انتخابات مجلس  انتخابيه ش

نهم شركت كنند.

پيشنهاد آيت ا... مصباح يزدى 
در مورد توافق بر كانديداها

ــين گفت:  ــر: رئيس دفتر جامعه مدرس مه
ــنهاد داد كه  ــراً آيت ا... مصباح يزدى پيش اخي
ــاى مجلس به  ــر كانديداه ــان بر س اصولگراي
توافق برسند. حجت االسالم ناصر سقاى بى ريا 
ــى از اضالع  ــت: جبهه پايدارى يك اظهار داش
ــا گفتگو و  ــت ام ــه متحد اصولگرايان اس جبه
ــود دارد. اخيرا  ــى در اين جا وج اظهارنظرهاي
ــنهادى داد كه  ــزدى پيش ــاح ي ــت ا... مصب آي

اصولگرايان بر سر كانديداها به توافق برسند. 

تجديد بيعت 
وليعهد عربستان با سلفى گرى

ــتان  ايرنا: نايف بن عبدالعزير وليعهد عربس
ــام حاكم بر  ــعودى با حمايت از پيروى نظ س
ــورش از فرقه وهابيت و سلفى گرى، گفت:  كش
عربستان همچنان پيرو روش و شيوه سلفى گرى 
باقى خواهد ماند و از آن دست برنخواهد داشت؛ 

كوتاه هم نخواهد آمد.
ــجويان  ــخنانى در جمع دانش  نايف طى س
ــور، پيروى از وهابيت و  ــگاه سعود اين كش دانش
ــأ ترقى و پيشرفت كشورش  سلفى گرى را منش

دانست.

حمله نماينده كرد مجلس 
تركيه به اردوغان

ــر: يك نماينده كرد در مجلس تركيه با  مه
انتقاد از سياست هاى نخست وزير گفت: اردوغان 
كردها را به بازى گرفته و بايد از ظلم عليه كردها 

دست بردارد.
ــهر دياربكر در مجلس  "ليال زانا" نماينده ش
تركيه گفت: اگر حكومت تركيه تصميم به حل 
مشكالت كردها از طريق گفتگو دارد، ابتدا بايد 
ــه كردها صورت  ــى كه علي ــم و نژادكش از ظل

مى گيرد، دست بردارد.

سرويس جاسوسى اسرائيل 
به دنبال زنان فارسى زبان

ــرويس  ــالم منابع آگاه س ــر اع ــر: بنا ب مه
ــتى در نظر  ــى ارتش رژيم صهيونيس جاسوس
ــتاى ماموريت هاى خود گروهى از  دارد در راس
زنان فارسى زبان را به خدمت بگيرد. سرويس 
اطالعات ارتش رژيم صهيونيستى در نظر دارد 
ــعبات  ــى زبان در يكى از ش ــن زنان فارس از اي

اطالعاتى خود استفاده كند.
 تل آويو در حالى كه در نظر دارد كشورهاى 
مختلف جهان را به افزايش تحريم و فشار عليه 
ايران قانع كند، از سوى ديگر موضوع ايران را با 
بهره گيرى از افرادى كه به زبان فارسى مسلط 

هستند، پيگيرى خواهد كرد.

9 دى متعلق به همه جناح ها و ساليق سياسى كشور است
همدان پيام: نماينده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: بسيارى از افرادى كه در انتخابات به نفع فتنه گر اصلى رأى 
داده بودند در راهپيمايى 9 دى حضور پررنگى داشتند و اين دليلى است كه مى توان بر اساس آن گفت 9 دى متعلق به 

همه گروه ها و جناح ها و سليقه هاى سياسى كشور كه در چارچوب نظام فعاليت مى كنند، است.
سرورى در گفتگو با فارس تاكيد كرد: در 9 دى همه كسانى كه دلشان براى نظام و انقالب مى تپيد حضور داشتند 

و به طور كلى مى توان گفت كه 9 دى تجلى جذب حداكثرى و دفع حداقلى انقالب بود.
ــئوالن به حادثه عظيم 9 دى اشاره كرد و اظهار  ــؤالى به كم توجهى مس ــخ به س وى در ادامه اين مصاحبه و در پاس
داشت: مقام معظم رهبرى فرمودند كه نبايد با 9 دى شعارى برخورد شود و بايد حرف اصلى ملت و مبانى اين حركت 
عظيم و همچنين خالقان اين حادثه براى مردم تبيين شود و ابعاد عميق و آثار و پيامدهاى آن مورد واكاوى قرار گيرد.

تهديد ايران براي بستن تنگه هرمز پرخاشي لفظي است
همدان پيام: وزارت خارجه آمريكا به دنبال سخنان معاون اول رئيس جمهوري ايران مبنى بر بسته شدن تنگه هرمز 
ــور، طي سخناني بي اساس اين تهديد را «تنها يك پرخاش لفظى» دانست و تاكيد كرد  در صورت تحريم نفت اين كش
ــخنگوي وزارت  ــنگتن از «رفت و آمد نفت كش ها در تنگه هرمز» دفاع مى كند. به گزارش ايلنا، «مارك تونر» س كه واش
خارجه آمريكا در واكنش به تهديدهاي «محمدرضا رحيمى» معاون اول رئيس جمهوري ايران مبنى بر بسته شدن تنگه 
ــور، گفت كه كشورش به ادامه نقل و انتقال ها در تنگه هرمز  ــديدتر عليه اين كش هرمز در صورت اعمال تحريم هاي ش

عالقه مند است و از آن «حمايت» مى كند.
ــه اگر ايران بخواهد اين تهديد خود را عملى كند، «در آن صورت آمريكا بى ترديد از نقل و انتقال آزاد  ــر افزود ك تون

نفت دفاع خواهد كرد».

براى الگو شدن، اول معضالت داخلى را حل كنيم 
همدان پيام: رئيس سازمان بسيج مستضعفين در جمع فرماندهان و اعضاي سپاه عاشوراي تبريز با هشدار نسبت به خطر 
تسامح در ارائه فرمول هاي اسالمي به ملت هاي به پاخاسته، خاطرنشان كرد: بعد از الگوي مبارزه اكنون زمان آن رسيده است 
كه سبك زندگي اسالمي را به ملت ها ارائه كنيم و آنها چنين انتظاري از ما دارند. به گزارش ايسنا، سردار نقدى با طرح سواالتي 
در اين زمينه ادامه داد: بايد از خودمان بپرسيم آيا به اندازه اي اسالم را در جامعه پياده كرده ايم كه حاضر باشيم تمام زواياي 
جامعه خود را به ملت هاي قيام كرده نشان بدهيم يا اين كه ناچاريم فقط كليت مسير نوراني انقالب را به آنها ارائه دهيم؟ آيا 
قواعد اقتصاد اسالمي بر بازار ما حاكم است؟ آيا سواحل درياي خزر را مي توان به عنوان الگوي سواحل كشورهاي اسالمي معرفي كرد؟

نقدي همچنين تاكيد كرد: معضالتي چون علوم انساني وارداتي، بيكاري، اعتياد، بدحجابي و ... همچنان در جامعه ما وجود 
دارد و براي اين كه بتوانيم الگوي زندگي اسالمي را به ملت ها ارائه كنيم، بايد براي حل اين معضالت چاره اي بينديشيم.

ــالمي صبح  همدان پيام: رهبر معظم انقالب اس
ــئوالن وزارت امور خارجه  ديروز در ديدار وزير، مس
ــالمي  ــالمي، بيداري اس ــفيران جمهوري اس و س
ــابقه  ــورهاي غربي را بي س در منطقه و حوادث كش
ــتگاه  ــتند و تأكيد كردند: دس ــيار مهم دانس و بس
ــي كشور در اين اوضاع پيچيده و حساس،  ديپلماس
ــالمي يعني حضور  ــد با تبيين حرف نو نظام اس باي
ــي در جامعه، به  ــاي اله ــردم و ارزش ه ــان م توأم

نقش آفريني مؤثر بپردازد.
ــئوالن وزارت امور  حضرت آيت ا... خامنه اي، مس
ــفيران جمهوري اسالمي را فعاالن خط  خارجه و س
ــي  مقدم پيكار عظيم بين المللي در عرصه ديپلماس
ــان كردند: ديپلماسي، به علت  خواندند و خاطرنش
ــه مقابله و چالش  ــورها، عرص اصطكاك منافع كش
ــتگاه ديپلماسي جمهوري  است اما فعاليت در دس
ــي در  ــر از فعاليت متعارف ديپلماس ــالمي، فرات اس
جهان است؛ چرا كه سفيران ايران، نماينده نظامي 
هستند كه ذات مستكبران با ماهيت اسالمي آن در 

تضاد عميق است.
ــادآوري  ــر انقالب با ي ــنا، رهب ــزارش ايس به گ
ــالم  ــتكبار از نام اس ــت جبهه اس ــي و وحش نگران
ــتكبار يعني  ــا پايه ها و مباني اس ــالم ب افزودند: اس
ــغالگري مبارزه مي كند به همين  ظلم و تجاوز و اش
ــِس گرايش ملت ها به  ــت زورگويان جهاني از نف عل
ــوند، همچنان كه در حوادث  اسالم متوحش مي ش
ماه هاي اخير منطقه، از ظواهر و نشانه هاي اسالمي 
ــالم گرايان در  بودن تظاهرات ملت ها و پيروزي اس

انتخابات، علناً ابراز نگراني كرده اند.
ــترده  ــتر خصومت گس ــان در تبيين بيش ايش
ــالمي، نقش اسالم را  ــتكبران جهان با نظام اس مس
ــالمي و پيشرفت هاي  در شكل گيري جمهوري اس
ــتند  ــي بي همتا دانس 3 دهه اخير ملت ايران، نقش
ــب ملت ايران، با  ــان كردند: نظام منتخ و خاطرنش
ــالم و با برجسته كردن شعارهاي اسالمي به  نام اس

ــت به گونه اي كه اكنون دانشمندان  پيش رفته اس
جوان اين سرزمين در علوم و صنايع بسيار پيشرفته 
نظير هسته اي و نانو، با افتخار از بسيجي بودن خود 
سخن مي گويند و استكبار نيز به همين علت يعني 
به دليل نقش آفريني مبنايي اسالم در اين سرزمين، 

به مقابله با جمهوري اسالمي مشغول است.
ــتگاه ديپلماسي  ــتحكام دروني دس ــان، اس ايش
ــتر عناصر  ــور را به «تقويت معنوي هرچه بيش كش
ــت خارجي و  ــتگاه سياس ــا دس ــال و مرتبط ب فع
ــفارت خانه هاي ايران» منوط دانستند و افزودند:  س
ــتحكام دروني همچنين به مراقبت معنوي  اين اس
ــفيران با  ــش روزافزون رابطه خانواده هاي س و افزاي
ــن حقيقي و همگاني  ــن ظ پروردگار متعال و حس
به وعده هاي خداوند نيازمند است ضمن اينكه اگر 
استحكام دروني در هر جامعه اي به دست آيد، هيچ 

چيز توانايي مقابله با اين جامعه را ندارد..
ــگاه كنوني  ــه اي، جاي ــت ا... خامن ــرت آي حض
ــكار تحقق  ــانه هاي آش ــالمي را از نش جمهوري اس
ــد خواندند و  ــان مجاه ــه مؤمن ــاي الهي ب وعده ه
ــاِن توأم با تالش و  ــان كردند: در پرتو ايم خاطرنش
مجاهدت ملت و مسئوالن، تهيدستي و غربت اوايل 

ــده  ــربلندي و عزت تبديل ش ــالب اكنون به س انق
ــت به گونه اي كه شعارهاي ملت ايران اكنون در  اس
كشورهايي شنيده مي شود كه 30 سال با اين ملت 
ــمني كرده اند و اين، معناي حقيقي پيشرفت و  دش

استحكام و قدرت است.
ــه اي، تكيه بر واقعيات ياد  حضرت آيت ا... خامن
ــده را مبناي ضروري حركت در عرصه «ظريف،  ش
ــي» برشمردند و در  ــيار مؤثر ديپلماس خطير و بس
ــان كردند: در  ــانه، خاطرنش ــيب شناس نگاهي آس
ــي و  برخي دوره ها، بعضي افراد در عرصه ديپلماس
غيرديپلماسي، تصور مي كردند پايبندي به ارزش ها 
اجازه و امكان موفقيت نخواهد داد اما تجربه نشان 
ــتر  داد كه هر قدر پايبندي به اصول و آرمان ها بيش
ــالمي در نظر  ــد هيبت و احترام جمهوري اس باش

طرف مقابل بيشتر خواهد شد.
رهبر انقالب با بيان مصداقي ديگر از آسيب هاي 
ــي، برخي  ــد: در مقاطع ــي افزودن عرصه ديپلماس
ــر در مالقات هاي  ــال مي كردند اگ ــئوالن، خي مس
ــال اخير طرف  بين المللي، همان حرف هاي صد س
ــكل ديگري تكرار كنند نتيجه بخش  مقابل را به ش
ــم طرف  خواهد بود اما اين كار، آنها را عمٌالً در چش

ــان  ــبك مي كرد؛ چرا كه نش ــل، تضعيف و س مقاب
مي داد از خودشان چيزي ندارند.

ــاي «مبنايي،  ــر حرف ه ــتادگي ب ــان، ايس ايش
ــت موضع در  ــتدل» را موجب تقوي ــي و مس منطق
عرصه ديپلماسي و عامل اصلي مديريت چالش ها و 
طرف هاي مذاكره كننده دانستند و افزودند: پيروزي 
در ميز مذاكره، نيازمند هوشمندي، ظرافت، اعتماد 
ــتدالل  ــتحكام عقالني و تحميل اس ــس، اس به نف
ــتيابي حقيقي به اين  ــت كه دس برطرف مقابل اس
ــت امكان پذير  ــا اخالص و توكل و معنوي عوامل، ب

است.
ــريح عوامل بروز آسيب هاي  رهبر انقالب در تش
احتمالي، مراقبت معنوي از خانواده و هوشياري در 
مقابل رخنه هاي به ظاهر كوچك را مورد توجه قرار 
ــان كردند: به  دادند و در مصداقي تاريخي خاطرنش
فرموده اميرمؤمنان، زبير در مجاهدت ها و سختي ها 
ــرش بزرگ شد،  ــان بود اما وقتي پس نيز همراه ايش
اين صحابه بزرگ تحت تأثير خواست ها و حرف هاي 
ــتاد و برروي  ــل حق ايس ــه تدريج در مقاب ــر، ب پس
ــيد و اين واقعيت نشان  ــير كش اميرمؤمنان شمش
ــه انحرافات  ــه رخنه هاي كوچك، گاه ب مي دهد ك

بزرگ مي انجامد.
ــت ا... خامنه اي «حضور توأمان مردم  حضرت آي
و ارزش هاي الهي در جامعه» و «ارزش هاي معنوي 
ــا اراده مردم و نه تحميل بر مردم»  و الهي همراه ب
را، حرف نو و اساسي جمهوري اسالمي خواندند و 
ــتگاه ديپلماسي بايد با حكمت  تأكيد كردند: دس
ــاي ديگر را به تدريج به  و منطق، مواضع طرف ه
ــا تكيه بر «حكمت،  ــع خود نزديك كند و ب مواض
ــزت ملي و عزت  ــت» و حفظ «ع ــزت و مصلح ع
ــود عمل نمايد  ــنگين خ ــي»، به وظايف س هويت
ــليم و كوتاهي نه  ــير هيچگونه تس ــه در اين مس ك
ــا و نه در مرحله عمل، نبايد وجود  در مرحله باوره

داشته باشد.

حضرت آيت ا... خامنه اي:

نظام سلطه از گرايش ملت ها به اسالم وحشت دارد

ــورى گفت: نمي توانيم  همدان پيام: رئيس جمه
بگوييم حكومت اسالمي هستيم، اما بعضي مناطق 
ــت. در آن فقر و فاصله طبقاتي  ــور ما خرابه اس كش

وجود دارد، بايد اينها برطرف شود.
ــود احمدي نژاد كه در جمع مردم ايالم در  محم
ــگاه تختي اين شهر سخن مي گفت، با تقدير  ورزش
ــتقبال مردم در اين سفر و سفرهاي  از حضور و اس
گذشته، اظهاركرد: ايالم سنگر بزرگ دفاع از كشور 
و شرف ملت ايران است. مردم ايالم نجيب، پركار و 
پرتالش، عاشق اهل بيت و هميشه حاضر در صحنه 

هستند.
ــش ديگري از  ــنا، وي در بخ ــزارش ايس ــه گ ب
ــوزه اقتصادي  ــات دولت در ح ــخنانش به اقدام س
ــرفته،  ــان كرد: بايد ايران پيش پرداخت و خاطرنش
ــريت شود،  عدالت محور و خدامحور الگوي همه بش
اين امر نيازمند كار و سازندگي است. هر كس دلش 
ــالم و انقالب مي سوزد، اگر صداقت  براي ايران، اس

دارد بايد آستين ها را براي ساختن ايران باال بزند.
ــرح تحول  ــاره به اجراي ط ــا اش ــژاد ب احمدي ن
ــاختن ايران  ــي موثر در س ــادي، آن را طرح اقتص
ــت و تاكيد كرد: اگر طرح تحول اقتصادي به  دانس
ــر  ــود، تضمين مي دهم در سراس طور كامل اجرا ش
ايران حتي يك فقير و نيازمند پيدا نشود، بايد اينها 

را اجرا كنيم. البته اين طرح مخالف و دشمناني در 
ــت كه اگر عدالت  ــخص اس داخل و خارج دارد. مش
ــود، ثروت كشور عادالنه توزيع شود، فقيري  اجرا ش

باقي نخواهد ماند.
ــد افراد و رفتار  ــره ما كه از ثروت و درآم  باالخ

گروه هاي اقتصادي گوناگون خبر داريم.
وي توضيح داد: ما كشور ثروتمندي هستيم، اما 
اين ثروت بايد عادالنه در كشور توزيع شود و الزمه  
ــول اقتصادي يكي  ــت كه طرح هاي تح آن اين اس
ــود، قانون ماليات به درستي  پس از ديگري اجرا ش

اجرايي گردد. 
ــد كه يك كارمند با حقوق  نبايد به شكلي باش
ــم همان ابتدا مالياتش را پرداخت كند، اما فردي  ك
كه در سال 10 ميليارد تومان سود مي برد، به اندازه 
ــات نپردازد. اگر او  ــان كارگر يا كارمند نيز مالي هم
ــر و بيكاري باقي  ــور فق ــات را بپردازد، در كش مالي

نمي ماند.
رئيس جمهورى در ادامه سخنان خود در جمع 
ــه براي انصراف  ــار مرف ــردم ايالم با دعوت از اقش م
ــازه دهيد اين پول در  ــت يارانه ها گفت: اج از درياف
طبقات درآمدي پايين تر توزيع شود و اگر دو دهك 
ــادي به عدالت مي كند. تا  انصراف دهند، كمك زي

اين پول به كساني كه نيازمند هستند، برسد.

رئيس جمهورى:

بعضى مناطق كشور، خرابه است 

همدان پيام: واكنش هاى  مجلس و دولت نسبت 
ــه شنبه در صحن  ــه علنى روز س به درگيرى جلس
ــازمان  ــه بين بهروز مرادى مديرعامل س مجلس ك
ــازى يارانه ها و حسينى نماينده فريمان  هدفمندس
ــان ادامه دارد. معاون پارلماني رئيس  رخ داد همچن
ــري با تنظيم  ــه اين درگي ــورى در واكنش ب جمه
يادداشتي و اعالم اين كه در اين  باره راه هاي قانوني 
را طي مي كنيم، از پيگيري شكايت رئيس سازمان 
ــت حقوقي  ــط معاون ــازي يارانه ها توس هدفمندس
ــيون  ــت جمهوري خبر داد و گفت: به كميس رياس
اصل 90 هم براي تبيين ابعاد موضوع و دفاع از حق 

نماينده دولت شكايت مي كنيم.
ــت آمده  ــنا، در متن اين يادداش به گزارش ايس
است: درخصوص درگيري فيزيكي نماينده فريمان 
ــازمان  ــا رئيس س ــالمي ب ــوراي اس در مجلس ش
ــه  ــازي به عنوان نماينده دولت در جلس هدفمندس
ــراى پرهيز از اطاله  ــنبه 6 /10/ 90، ب علني سه ش
ــن زدن به اختالفات  ــوع كه احياناً موجب دام موض
مي گردد قصد ورود علني به آن را نداشتم و موضوع 
ــورت داخلي پيگيري مي كردم. لكن بعضي  را به ص
از اظهار نظرهاي يكسويه و گزارش هاي غيرمنصفانه 

ــه باعث گرديد تا به عنوان يك روحاني  و غيرعادالن
نه حتي به عنوان معاون امور مجلس رئيس جمهور 
ــوان نماينده دولت  ــردي مظلوم نه حتي به عن از ف
دفاع كنم. بهروز مرادي رئيس سازمان هدفمندسازي 

يارانه ها در اين حادثه واقعاً مظلوم واقع شد؛ هم مورد 
اهانت و ضرب قرار گرفت و هم گزارش يكسويه عليه 
وي در رسانه ها منتشر شد، بدون اين كه حق دفاع به او 

بدهند و از علت وقوع حادثه جويا شوند.

ما در اين خصوص راه هاي قانوني را طي مي كنيم. 
ــازمان  ــرادي رئيس س ــكايت م معاونت حقوقي، ش
هدفمندسازي يارانه ها را دنبال مي كند. به كميسيون 
ــل 90 هم براي تبيين ابعاد موضوع و دفاع از حق  اص
نماينده دولت شكايت مى كنيم.  در همين ارتباط رئيس 
مجلس شوراي اسالمي نيز در پاسخ به تذكر يك نماينده 
در مورد درگيري روز سه شنبه مجلس خواستار مجازات 
ــي الريجاني  ــه گزارش ايلنا، عل ــد. ب نماينده دولت ش
ــيدعلي بزرگواري گفت: واقعا  ــخ به تذكر س در پاس
نماينده دولت عبارات زشتى را درباره مجلس بيان 
ــددا اين عبارات تكرار  ــرد اما لزومى ندارد كه مج ك
ــود. وي تاكيد كرد: بنده تعجب كردم كه چطور  ش
مرادى به خودش اجازه مى دهد اين گونه حرف ناروا 
ــد و به همين دليل او را از مجلس اخراج كردم.  بزن
رئيس مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: مطالبى هم 
كه بيان شده بود، همه واقعيت  نبود و ما خودمان در 
صحن مجلس حرف هاى بى نزاكتى كه مرادى بيان 
كرد را شنيديم و بيان اين سخنان زشت هيچ ربطى 
به مسأله درگيرى او با نماينده فريمان ندارد و هيچ 
كس نبايد به خودش اجازه دهد كه اين سخنان را 

مطرح كند و وى بايد مجازات شود.

تقليد از تاكتيك هاى ديگران براى 
ما بى كالسى محسوب مى شود 

ــاره به  ــروى دريايى ارتش با اش ــده ني ــام: فرمان همدان پي
توانمندى باالى فرماندهان و كاركنان اين نيرو در تعيين شيوه 
ــرقى جايى در سازمان رزم  رزم، گفت: تاكتيك هاى غربى و ش
ــا بر نيازهاى  ــته و ما در اين خصوص بن ــروى دريايى نداش ني
ــيارى  ــرد. امير دريادار حبيب ا... س ــان عمل خواهيم ك خودم

فرمانده نيروى دريايى ارتش ضمن موفق ارزيابى كردن مراحل 
ــت 90 در روزهاى اخير  ــته رزمايش بزرگ دريايى والي گذش
ــان كرد:  اين موفقيت بيش از آن  در جمع خبرنگاران خاطرنش
حدى بود كه مدنظر ما قرار داشت و اين به خاطر وجود نيروها، 
كاركنان جوان و با انگيزه، با ايمان و متخصص حاضر در نيروى 
ــت. به گزارش فارس، سيارى با بيان اينكه ما  دريايى ارتش اس
در تعيين شيوه هاى رزمى خود بر اساس نيازها و تهديدها عمل 
ــت: تحركات و تهديدات دشمن دائما  خواهيم كرد، اظهار داش

ــائل ما تاكتيك هاى  ــت و با توجه به اين مس در حال رصد اس
ــا تاكيد بر  ــن و عملياتى مى كنيم. وى ب ــود را تمري ــى خ رزم
اينكه تاكتيك هاى غربى و شرقى جايى در سازمان رزم نيروى 
ــى و ننگ  ــت، گفت: اين براى ما بى كالس دريايى نخواهد داش
ــود كه بخواهيم در اين گونه موارد از دشمن و  محسوب مى ش
كشورهاى ديگر تقليد كنيم؛ چراكه ما با وجود داشتن كاركنان 
ــا آموزش هاى بومى كه به آنها داده  و متخصصان خودمان و ب
مى شود، مى توانيم ويژگى هاى صحنه نبرد خود را تعيين كنيم.

در پنجمين روز نام نويسى كانديداها رخ داد
ثبت نام اصالح طلبان با پرچم مستقل 

ــات نهمين دوره مجلس  ــن روز ثبت نام كانديداهاى انتخاب ــام: پنجمي همدان پي
شوراى اسالمى با حضور چهره هاى مطرح و شناخته شده سياسى همراه بود. اعضاى 
ــد جريان هاى اصولگرايى جبهه پايدارى از جمله اين عده بودند. اما ديروز سالن  ارش
ــور در تهران مختص به يك جناح نبود. در روز گذشته  ــتاد انتخابات كش ثبت نام س
ــتاد  ــب ادوار مختلف مجلس نيز با حضور در س ــن از نمايندگان اصالح طل ــد ت چن
ــركت در انتخابات آتى مجلس نمودند؛ هر چند  انتخابات، اقدام به ثبت نام براى ش
برخى از  آنها ادعاى استقالل از اصالح طلبان را داشته و اظهار داشتند كه به عنوان  
ــهيال جلودارزاده  ــتقل در انتخابات حضور مى يابند. به گزارش مهر، س كانديداى مس
ــوراى اسالمى ديروز  ــم و هفتم مجلس ش نماينده اصالح طلب دوره هاى پنجم، شش
ــد. وى پس  ــور، كانديداى انتخابات مجلس نهم ش ــتاد انتخابات كش با حضور در س
ــركت در  ــى در جمع خبرنگاران گفت: من از طرف اصالح طلبان براى ش از نام نويس
انتخابات نيامده ام و در كنار آقاى محجوب مى خواهم از حقوق كارگران حمايت كنم. 
ــركت  ــمت خانه كارگر و اتحاديه زنان كارگر در انتخابات ش جلودارزاده افزود: از س
ــتگو ديگر چهره اصالح طلبى بود كه ديروز در ستاد انتخابات  خواهد كرد. الهه راس
ديده شد. اين نماينده مجلس پنجم پس از ثبت نام با اشاره به اينكه اصالحات قيمى 
ــاس وظيفه خود در انتخابات  ندارد، گفت: هر اصالح طلبى مى تواند با توجه به احس
ــركت كند. وى با اشاره به اينكه هر جريان سياسى براى اينكه زنده بماند بايد در  ش
ــت و  ــركت كند، گفت: من معتقدم اصالح طلبى يك جريان بوده، هس انتخابات ش

خواهد بود و اين جريان هيچ گاه متوقف نمى شود.
 همچنين به گزارش ايسنا، ديگر چهره اصالح طلبى كه ديروز در جمع ثبت نام 
كنندگان حضور يافت اكبر اعلمى نماينده مردم تبريز در مجالس ششم و هفتم بود. 
ــى در جمع خبرنگاران حضور يافت و با بيان اين كه «به عنوان  وى پس از نام نويس
نماينده مستقل در انتخابات وارد مي شوم» گفت:  براي ادامه كارهايي كه در مجالس 
ــخ به  ــم و هفتم آن ها را انجام دادم و ناتمام ماند، ثبت نام مي كنم. وي در پاس شش
ــد  ــويد؟ گفت: اگر قرار باش ــوال كه آيا احتمال نمي دهيد كه رد صالحيت ش اين س
طبق قانون اساسي عمل كنم، بنده رد صالحيت نخواهم شد. اعلمى درباره عملكرد 
مجلس هشتم گفت: متاسفانه دوره هاي مجلس هر كدام از ديگري ضعيف تر بودند، 
به عنوان مثال مجلس هشتم از مجلس هفتم ضعيف تر بود و مجلس هفتم از مجلس 
ــم. البته شايد بتوان مجلس ششم را نقطه عطفي در مجلس هاي بعد از انقالب  شش
ــيدن با جبهه  ــت. اما در جبهه اصولگرايى كه اين روزها به دنبال به وحدت رس دانس
پايدارى است نيز چهره هايى مانند حسين نجابت، زهره الهيان، حميدرضا كاتوزيان 
و سيد محسن يحيوى ديروز ثبت نام به عمل آوردند. از اصولگرايان جبهه متحدى 
كه بگذريم به اعضاى ارشد جبهه پايدارى مى رسيم كه ديروز برخى از آنها با حضور 
در ستاد انتخابات كشور، كانديداتورى خود براى مجلس نهم را اعالم داشتند. اولين 
ــتاد اخالق جلسات هيأت دولت بود. وى پس  چهره اين طيف مرتضى آقاتهرانى اس
ــگاران حضور يافته و با بيان اينكه ما در حال حاضر  ــت نام خود در جمع خبرن از ثب
ــتقلى براى مجلس نهم ارائه دهيم بلكه مى خواهيم  ــت مس تصميم نداريم كه ليس
ــم در آينده چه اتفاقى  ــس راه پيدا كنند، گفت: بايد ببيني ــالم ترين افراد به مجل س
مى افتد تا به وظيفه خود عمل كنيم. وى در بخش ديگرى از سخنانش در خصوص 
اينكه آيا جبهه پايدارى قصد دارد ليست جداگانه اى براى انتخابات مجلس نهم ارائه 
ــالم ترين ها به مجلس  دهد، ادامه داد: ما چنين تصميمى نداريم بلكه مى خواهيم س

بروند و بايد ببينيم چطور بايد با جبهه متحد اصولگرايان تعامل كرد. 
رسايى نيز ديگر چهره سرشناس اين جبهه بود كه ديروز ثبت نام نمود. 

ــتاد انتخابات كشور مى توان به  ــناس حضور يافته در س از ديگر چهره هاى سرش
ــالم كاظمينى امام جمعه كرج، بيژن نوباوه نماينده كنونى  افرادى چون حجت االس

تهران در مجلس و حجت االسالم پور فاطمى نام برد. 
  ثبت نام 2463 داوطلب ورود به مجلس تا پايان روز پنجم 

ــى ثبت نام از  ــور با بيان اينكه تعداد قطع ــتاد انتخابات كش ــين رئيس س جانش
ــت: در انتخابات  ــت، گف ــان نامزدى در انتخابات مجلس نهم 2463 نفر اس داوطلب

مجلس خبرگان نيز تا ديروز 18 نفر ثبت نام كرده اند.
به گزارش مهر، حسنعلى نورى جانشين رئيس ستاد انتخابات كشور در كنفرانس 
ــدگان 2463 نفر است كه از اين تعداد  خبرى با بيان اينكه تعداد قطعى ثبت نام ش
ــتند. وى در ادامه در خصوص ميزان تحصيالت  ــر مرد و 156 نفر زن هس 2307 نف
ــوراى اسالمى ثبت نام كرده اند  داوطلبانى كه براى انتخابات نهمين دوره مجلس ش

نيز گفت: بيشترين فراوانى در مقطع تحصيلى فوق ليسانس با 1634 نفر است.
ــم از داوطلبان نمايندگى  ــن 438 نفر داراى مدرك دكترا و 333 نفر ه همچني

مجلس داراى مدرك ليسانس هستند.

بيانيه حزب موتلفه استان
به مناسبت 9 دى

ــه اي تاريخي كه  ــوم ا... 9 دي 1388 حماس همدان پيام: ي
ــته از آگاهي و بصيرت مردم انقالبي ايران در صيانت و  برخاس
ــداري از ركن ركين واليت مطلقه فقيه، روزي ماندگار در  پاس
تاريخ انقالب اسالمي مي باشد روزي كه طومار زياده خواهي ها 
و توهمات و انحرافات برخي به ظاهر خواص توسط امت بيدار 
ــالمي در هم پيچيده شده، رويدادها و حوادث 88 در  ايران اس
ــكوهمند انقالب اسالمي ايران از ويژگي هاي  صفحات تاريخ ش
ــكوه و غرورآفرين مردم در  ــت، حضور باش خاص برخوردار اس
ــت جمهوري به عظمت و جايگاه رفيع  دهمين انتخابات رياس
مردم فهيم ايران در جهان اقتدار تازه اي بخشيد و مردم ساالري 
ــط امام راحل و خلف شايسته ايشان حضرت  ديني را كه توس
ــوي حكومتي براي  ــوان يك مدل و الگ ــام خامنه اي به عن ام

ملت هاي آزاده معرفي نموده است.
اما حوادث تلخ و ناگواري نيز در سال 88 به وقوع پيوست، 

ــكني و اهانت به ارزش هاي اسالمي و انقالب اسالمي،  قانون ش
ــت مطلقه فقيه،  ــه اصل والي ــنگين و همه جانبه ب ــه س هجم
ــوز، حمله به  ــات و راهپيمايي هاي بدون مج ــزاري تجمع برگ
ــاختن خسارات فراوان مادي  اماكن عمومي و مردمي و وارد س
ــهادت تعدادي  ــوي به مردم و مجروح كردن و حتي ش و معن
ــر و ننگين تر ائتالف و اتحاد  ــان عزيز و از همه تلخ ت از هموطن
فتنه گران سال 88 با جبهه كفر، دشمنان و قسم خورده انقالب 
ــوراي حسيني و حمله به  ــالمي، در اهانت به عزاداران عاش اس
ــادي و  ــين(ع)، هلهله و ش ــوگواران حضرت اباعبدا... الحس س
ــاجد و...  ــورا، حمله و آتش زدن مس ــوت و كف در روز عاش س
ــردمداران است اين جريان را براي  عمق توطئه و انحرافات س
ــتداران مكتب واليت و شهادت آشكار  ملت شهيدپرور و دوس
ــاخت، صبر مردم انقالبي ايران به ويژه نوجوانان و جوانان به  س
ــل سومي هاي انقالب اسالمي به سرآمد و با خروش  عنوان نس
ــعه و مكر نامحرمان انقالب را  ــاط توس و حضوري بي نظير بس
ــه رهبرا، اگر چه اين نااهالن  ــتند ك در هم پيچيد و اعالم داش
ــدارهاى دلسوزانه و امام گونه شما اعتنايي نكردند اما ما  به هش

ــالم و اهداف  مردم انقالبي ايران تا آخر در راه احكام نوراني اس
ــتاده ايم و همواره توطئه ها و  ــالمي ايس و ارزش هاي انقالب اس
شرارت هاي دشمنان نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران را با 
ــمندانه پاسخ خواهيم داد و البته چه خسران و  حضوري هوش
ــادي نمودند آناني كه دم از امام و خط امام(ره) مي زدند اما  زي
درهمراهي مردم در صيانت از واليت مطلقه فقيه مهر سكوت 

بر دهان داشتند و در پيشگاه امت و امام امت مردود شدند.
ــن حضور در  ــتان همدان ضم ــالمي اس ــزب مؤتلفه اس ح
راهپيمايي روز جمعه 9 دي 90 حمايت خود را از اصل واليت 
ــاب محمدي(ص) و  ــالم ن مطلقه فقيه و ارزش هاي واالي اس
ــالمي، برائت خود  ــدار و صبور و غيور ايران اس ــردم واليت م م
ــاق و كفر به  ــبز و انحرافي و اهل فتنه و نف ــه س ــز از فرق را ني
سركردگي مثلث شوم آمريكا، انگليس، اسرائيل و ساكتين در 
ــته و خواستار محاكمه علني سران فتنه به  فتنه 88 اعالم داش
ــتي با كفر  ــت عليه ملت ايران و همراهي و همدس جرم خيان

جهاني مي باشيم.
حزب مؤتلفه اسالمي استان همدان

واكنش ها به در گيرى نماينده دولت 
و مجلس ادامه دارد

■ ميرتاج الدينى: شكايت مى كنيم               ■ الريجانى: مرادى بايد مجازات شود
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اخبار يادداشت
انتخابات، واليت مدارى و كانديداى واليى

سمانه جهانگيرى عرش

ــت نمايندگان مردم  ــال از خدم ــام: و باز هم گام به گام به پايان 4 س همدان پي
ــوراى اسالمى به عنوان مهمترين نهاد قانونگذارى در ايران اسالمى  در مجلس ش
ــم و انتخاب اصلح  آنها  ــويم تا با حضور نامزدهاى جديد در دور نه ــك مى ش نزدي
ــه حضورى فعال در صحنه ها از خود در اذهان  ــط مردم، مردمى كه هميش توس
ــى پويا، كارآمد و موثر در سال جديد  ــته اند، شاهد مجلس جهانيان به جاى گذاش

باشيم. 
ــركت در انتخابات اعتقاد و التزام عملى به اسالم و اصل  ــرايط اصلى ش يكى از ش
مترقى واليت مطلقه فقيه است. با اين شرط شايد الزم باشد يادآور شويم كه در اين 
ــتن تخصص و تجربه  ــانى پاى به ميدان بگذارند كه عالوه بر داش انتخابات بايد كس
ــكالت جامعه متعهد به اسالم، معتقد به واليت فقيه و وفادار به  كافى براى حل مش

ملت باشند.
ــوراى اسالمى ايران كه دوازدهم اسفندماه سال  نهمين دوره انتخابات مجلس ش
ــت. اين انتخابات يكى از  ــتارت خورده اس ــد، از هم اينك اس جارى برگزار خواهد ش
مهمترين وقايع سال جارى است كه به داليل مختلف از اهميت و حساسيت ويژه اى 

برخوردار است. 
ــام معظم رهبرى در  ــت كه مق ــرورت فوق العاده آن به گونه اى اس ــت و ض اهمي
خطبه هاى نماز عيد فطر با چند جمله كوتاه مطالب بسيار مهم و قابل توجهى را در 

اين خصوص فرمودند و بر حفظ امنيت انتخابات تأكيد كردند.
ــور به  ــال 88 كه اندكى قبل و به طور مفصل پس از انتخابات در كش حوادث س
ــوراى  ــت يكى از داليل جدى و البته پرچالش انتخابات آتى مجلس ش وقوع پيوس
ــالمى است، غائله اى كه نهايتا با درايت مقام معظم رهبرى و حضور پرشور مردم  اس

در صحنه برچيده شد.
ــه نكات قابل تأمل و توجه را ارائه مى دهند كه  ــخنان خود هميش معظم له در س
هيچگاه نه مردم و نه مسئوالن نبايد آن را فراموش كنند و يا حتى كم اهميت بدانند، 
ــان تذكرى داده اند ديرى نپاييده صحت و دقت نظر بى نظيرشان  چرا كه هرگاه ايش

مشخص شده است، لذا از اين منظر اين سخنان مهم است.
با اين توصيف آنچه هم اينك مهم به نظر مى رسد آن است كه مردم با توجه به 
شرايطى كه براى كانديدا ها در نظر گرفته شده است بايد در كنار انتخاب كانديدايى 
كه بتواند با تخصص خود گرهى از مشكالت رابگشايد، كانديداهايى را انتخاب كنند 
كه پيرو واليت فقيه باشند. مردم بايد هوشيار باشند و از انتخاب كانديداهايى كه از 

جريان هايى خالف اين موضوع پيروى مى كنند، بپرهيزند.
ــتر بايد مردم با جريان هاى مختلف سياسى در  ــناخت هر چه بيش البته براى ش
كشور آشنا شوند تا بدين ترتيب در انتخاب فرد اصلح كه شايسته نظام اسالمى است 

را با درايت برگزينند و در اين قدم بزرگ دچار انحراف نشوند.
ــت  ــم انقالب به عنوان عالمى فرهيخته و فرزانه كه خود زمانى  رياس رهبر معظ
جمهورى اسالمى ايران را در زمان امام (ره) بر عهده داشتند در رأس امور قرار دارند 
و بايد اين نكته را متذكر شويم كه پيروزى و سربلندى ايران اسالمى جز با تبعيت از 
ايشان مقدور نيست و دشمنان نظام با دانستن اين مهم است كه به مخالفت با اصل 
واليت فقيه پرداخته اند و قطعا داشتن مجلسى مقتدر و نيرومند براى تدوين قانون 

اساسى جز با انتخاب كانديداى واليى امكان پذير نخواهد بود.

ــازي از  ــاون وزير راه و شهرس ــام: مع همدان پي
ــارد تومان  ــزون بر 1/5 ميلي ــص اعتباري اف تخصي
ــازي محور دوخواهران به  ــايي و آزادس براي بازگش
ــول 260 متر خبر داد كه 500 ميليون تومان  از  ط
ــتانداري، 500 ميليون تومان شهرداري و  طريق اس
500 ميليون تومان شركت مادر تخصصي عمران و 

بهسازي شهري ايران اختصاص يافته است.
ــار در صورتي  ــت: اين اعتب ــد كيان پور گف مجي
ــتان  ــص خواهد يافت كه مديريت اجرايي اس تخصي
ــتان متعهد شوند آزاد سازي و بازگشايي اين  و شهرس

محور مهم شهرستان ظرف 3 ماه آينده انجام بگيرد.
ــي ملزم  ــران اجراي ــرد: مدي ــان ك وي خاطرنش
هستند گزارش هفتگي از نحوه پيشرفت و روند كار 
را ارائه كنند و آزادسازي اين محور تا 20 اسفند ماه 

انجام شود.
ــهري  ــه به تمركز جمعيت ش ــور با توج كيان پ
ــد افزود:  ــهردار نهاون ــن منطقه خطاب به ش در اي
ــيع، مناسب و گسترده براي بهسازي و  تبليغات وس
ــمت از بافت فرسوده شهر  ــازي در اين قس مقاوم س
انجام و تالش شود فرهنگ مقاوم سازي خصوصاً در 

بين مالكان اين منطقه رواج يابد.
ــمت از  ــان كرد: صدور پروانه در اين قس وي بي
ــوده است به صورت 100  ــهر كه جزو بافت فرس ش
ــه پروانه صادر  ــد و به ميزاني ك ــد رايگان باش درص
ــك 20 تا 25 ميليون  ــود بعد از معرفي به بان مي ش

تومان تسهيالت پرداخت خواهد شد.
ــز گفت: طبق  ــتاندار ني معاون امور عمراني اس
مطالعاتي كه انجام شده است، 12 شهرستان داراي 

ــوده هستند كه نهاوند در اين خصوص با  بافت فرس
ــتن 171/5 هكتار بافت فرسوده، رتبه سوم را  داش

در استان دارد.
ــرد: 30 درصد از  ــح ك ــامري تصري ــرو س خس
ــكونت دارند كه  ــهري در اين منطقه س جمعيت ش
ــودن نهاوند، قدمت  ــن امر با توجه به زلزله خيز ب اي
ساختمان ها و... نشان مي دهد كه  بايد اين قسمت از 

شهر به منظور بهسازي در اولويت قرار گيرد. 
ــد گفت: نهاوند از جمله  در ادامه فرماندار نهاون
ــت كه روي نقطه قرمز و گسل زلزله  شهرهايي اس

قرار دارد كه اين امر خصوصاً براي مناطقي كه جزو 
ــوده به حساب مي آيند يك تهديد جدي  بافت فرس

است. 
ــا ادامه داد: گرچه نهاوند  ــماعيل زارعي كوش اس
ــازي و بهسازي از جمله شهرهاي  از لحاظ مقاوم س
ممتاز در كشور و استان است، ولي هنوز در بسياري 
از مناطق نيازمند توجه و تخصص اعتبارات بيشتر 

است.
ــد پروژه هاي قابل  ــون در نهاون ــزود: تاكن وي اف
ــم) انجام  ــت نهم و ده ــاً در دول ــي (خصوص توجه

ــده است، اما آن چه بيشتر جلب توجه مي كند و  ش
مي تواند ويترين اين اقدامات باشد، سيما و مبلمان 
ــت كه البته در اين راستا بهسازي بافت  شهري اس

فرسوده بايد در اولويت باشد. 
زارعي كوشا افزود: اميدواريم در آينده نزديك با 
توجه به محروميت اين منطقه شاهد عملياتي شدن 

بهسازي اين بخش مهم شهر باشيم.
ــت؛ معاون وزير راه و شهرسازي  شايان ذكر اس
با هيأت همراه از بافت هاي فرسوده نهاوند از جمله 

دوخواهران و پاي قلعه بازديد كردند.

افتتاح آرشيو بندي سجلي 
تويسركان 

ــا آغاز هفته ثبت   همدان پيام: همزمان ب
ــناد ثبت  ــيو رايانه اي اس احوال، مركز آرش
ــايش  ــمي گش ــركان در مراس احداث تويس

يافت.
ــينعلي ده پهلوان رئيس ثبت احوال  حس
ــت: با بكارگيري  ــركان در اين باره گف تويس
ــاله  ــه بايد 2 س ــنادي ك ــتم اس اين سيس
سازماندهي آنها به اتمام برسد با بكارگيري 
ــنامه اي به  ــتم صدور سند شناس اين سيس

صورت رايانه اى انجام خواهد شد.
ــتم  ده پهلوان گفت: از مزاياي اين سيس
ــر قابل جعل بوده  ــب امنيتي باال و غي ضري
است و در هر منطقه كشور كه مراجعه شود 
ــبت به صدور شناسنامه جديد  مي توان نس
اقدام نمود و از ديگر مزاياي اين مركز صدور 
كارت هوشمند با 49 كاربرد مثل گواهينامه 
ــوخت، كارت ملي با اثر  ــي، كارت س رانندگ
ــده اجرايي  ــال آين ــت و امضا كه از س انگش

مي شود.
وي افزود: در مورد انتخابات نيز اطالعات 
ــور  ــده در وزارت كش تمام افراد ثبت نام ش
ــال  ــات رايانه اي براي ما ارس ــط عملي توس

مي شود.
ــال 1304  ــرد: از س ــان ك وي خاطرنش
تنظيم سندهاي شناسنامه اي در تويسركان 
ــت كه به صورت دستي انجام  آغاز شده اس

مي شود.

تجليل از خادمان مسابقات 
قرآن دانشگاه آزاد مالير

همدان پيام: رئيس دانشگاه آزاد اسالمى 
ــگاه آزاد  ــا بيان اينكه فعاليت دانش مالير،  ب
ــگاه  ــهم قابل توجه اين دانش ــالمى و س اس
ــى  عال ــوزش  آم ــنگين  س ــئوليت  مس در 
ــت، افزود: توان  ــال تالش اس تجربه  30 س
ــالمى به اثبات  ــيل دانشگاه آزاد اس و پتانس
ــت و فقط نياز به يك همت بلند  رسيده اس
ــگاه كامل تر و  دارد تا اهداف عاليه اين دانش
ــد و اين  جامع تر به نتيجه مطلوب خود برس
با همت واال ميسر خواهد شد. مجيد شمس 
ــب مقام برتر نماز در كشور براى  افزود: كس
پنجمين سال متوالى كه ارزيابى آن توسط 
دستگاهى بجز دانشگاه آزاد اسالمى صورت 

پذيرفته است، افتخار بزرگى است.
ــش از 500 هزاركتاب هاي  وى توزيع بي
ــكده قرآن و عترت در  دينى توسط پژوهش
ــك حركت عظيم دينى  بين خانواده ها را ي
ــم فرهنگى ارزيابى كرد و  در مقابله با تهاج
ــك جمله يا كلمه  ــت: اگر فقط ي اظهار داش
ــن درياى عظيم را ياد گيريم، ثواب آن  از اي

براى همه محفوظ خواهد ماند. 
ــش در  ــراز اميدوارى كرد: با كوش وى اب
ــركت كنندگان از 4هزار  سال آينده آمار ش
نفر به 10 هزار نفر افزايش يابد، يعنى حدود 
ــز آموزش  ــجويان مراك ــد از دانش 50 درص
ــتان تحت پوشش قرار بگيرد و  عالى شهرس
ــم با برنامه ريزى و توجه به كميت و  معتقدي
كيفيت نه تنها دانشجويان، بلكه شهر را در 
برنامه گسترده و جامع خود مشاركت دهيم. 
در  ــران  حاض ــم  مراس ــن  اي ــان  پاي در 
ــابقات در سال جارى  خصوص برگزارى مس
ــث و تبادل نظر  ــاى آينده به بح و برنامه ه
پرداختند و با اهداى لوح و يك جلد كالم ا... 
مجيد از خادمان و افتخار آفرينان مسابقات 

قرآن و عترت تجليل بعمل آمد.

مشكالت مدارس گل تپه 
برطرف مى شود

ــوزش و پرورش  ــام: رئيس آم همدان پي
ــكالت مدارس  ــدن مش گل تپه از مرتفع ش
ــر داد. حميدرضا  ــال آينده خب بخش تا س
ــازي  هوشمندس از  ــن  همچني ــو  خدابنده ل
ــدارس گل تپه در آينده نزديك خبر داد و  م
افزود: گل تپه در زمينه مجتمع هاي آموزش 
ــده  ــي به عنوان بخش برتر معرفي ش ابتداي
ــدار گل تپه نيز در جلسه آموزش  است. بخش
ــان اينكه انتخابات  ــرورش اين بخش با بي وپ
ــت: بايد  ــت، گف ــش رو اس ــم پي ــس نه مجل
كانديداي مورد نظر را با بصيرت انتخاب كرد.

ــي را  حافظعلي يداللهى وثيق افزود: كس
بايد انتخاب كرد كه به همه بخش ها به ويژه 

بخش محروم توجه بيشتري داشته باشد.

حضور مردم در حماسه 9 دى 
باعث شكست توطئه هاى دشمن شد

ــه 9 دى  ــور مردم در حماس ــام جمعه نهاوند گفت: حضور پرش ــام: ام همدان پي
معادالت دشمنان را بر هم زد و توطئه هاى دشمن را شكست داد.

ــال  ــمنان انقالب پس از 30 س ــا افزود: دش ــعلى مغيثى ني ــالم عباس حجت االس
توطئه هاى مختلف به اين نتيجه رسيدند كه با گروه هاى معاند با نظام اسالمى دست 

به دست هم دهند تا انقالب را باچالش جدى مواجه سازند.
ــت كه مهر پايانى بر  ــم دى را از مهمترين رويدادهاى تاريخ انقالب دانس وى نه
دسيسه هاى دشمنان نظام اسالمى بود و اين نظام را در برابر شيطنت هاى دشمنان 

بيمه كرد.
ــت: درحوادث بعد از انتخابات دشمن به طور جدى  امام جمعه نهاوند اظهار داش

اميدوار شده بود، ولى حضور مردم نقشه هاى آنان را نقش برآب ساخت.
ــى نهم دى ماه را از  ــور مردم در راهپيماي ــو با ايرنا،  حضور پرش وى در گفتگ
وفادارى آنان به واليت دانست و گفت: آنچه كه باعث شد مردم به صحنه بيايند 
ــود خلق كنند، اعتقاد آنان به واليت و رهبرى  ــه اى به ياد ماندنى را از خ و صحن

و اطاعت از وي بود.
وى افزود: حضور مردم و اعتقاد به واليت و رهبرى و اطاعت از او مى تواند حالل 

مشكالت باشد و انقالب را از دسيسه هاى شوم دشمن نجات دهد.
ــه و انتقال آن به نسل هاى آينده تأكيد كرد  ــتن اين حماس وى بر زنده نگهداش
ــالمى  ــه نهم دى مى تواند به عنوان يك چراغ راه براى آينده نظام اس و گفت: حماس
ــه هاى  ــته بزرگترين نقش ــر قرار گيرد، زيرا اين حركت عظيم و تاريخى توانس مدنظ

دشمن را نقش بر آب سازد.
ــدارى و پيوند  ــه 9 دى جلوه واليت م ــركان نيز گفت: حماس ــام جمعه تويس ام

ناگسستنى ملت ايران با نظام اسالمى است.
ــاس  ــلطه جهانى همواره بر اس ــالم محمد على ارزنده افزود: نظام س حجت االس
ــاس دارد، اما  ــعى بر تحليل رفتار هاى مردم ايران در مقاطع حس معيارهاى خود س

هميشه دچار اشتباه مى شود.
ــت خود  ــياطين خارجى و داخلى باز هم با تحليل هاى نادرس وى اضافه كرد: ش
ــالمى را  ــالمى و آرمان هاى انقالب اس ــتند عمق پيوند مردم با آموزه هاى اس نتوانس

درك كنند.
ــد خود متحمل  ــزرگ ايران در راه عقاي ــت ملت ب ــت: ممكن اس وى اظهار داش

مشقاتى شوند، اما هرگز دست از اسالم ناب محمدى بر نخواهند داشت.
حجت االسالم ارزنده خاطر نشان كرد: گستره تاريخ انقالب نشان مى دهد درست 
در مقاطعى كه دشمنان احساس يأس و نااميدى را در ميان عموم مردم ايران حتمى 

مى دانستند، ملت با حضور پر رنگ خود آنها را ناكام گذاشته اند.
وى واليت فقيه را دژ مستحكم نگهبانى و حراست از حكومت اسالمى دانست و 
ــمنان و بدخواهان نظام با درك اين موضوع تبليغات زهرآگين و ضد   ادامه داد: دش

فرهنگى خود را به سوى جايگاه واليت فقيه نشانه گرفته اند.
ــالم ناب محمدى، استمرار  ــركان بيان كرد: پيروى از اصول اس امام جمعه تويس
مردم ساالرى دينى با تكيه بر معارف اهل بيت (ع) و اطاعت از ولى فقيه براى هميشه 

راه را بر نفوذ دشمن به خيمه انقالب مى بندد.

حماسه 9 دي ماه نقطه عطفي در تاريخ انقالب است
همدان پيام: رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي رزن گفت: حماسه نهم دي يك واقعه كم نظير و نقطه عطفي در تاريخ 
انقالب اسالمي ايران است كه با تدبير مقام معظم رهبري و حماسه آفريني توده مردمي به وقوع پيوست. علي مرادي نور افزود: 
مردم ايران هر زمان كه احساس كنند ارزش ها و دستاوردهاي جمهوري اسالمي ايران به خطر افتاده است وارد ميدان شده و با 
بهره گيري از رهنمودهاي مقام معظم رهبري توطئه ها را خنثي مي كنند. وي اظهار داشت: در حماسه عظيم 9 دي ماه مردم با 
نه گفتن به خواسته هاي آمريكا بار ديگر ايراني بودن خود را به دنيا ثابت كردند. مرادي نور ادامه داد: مردم ايران همواره با ورود 
به ميادين بزرگ با يكپارچگي، اتحاد و همدلي موفقيتي را براي خود رقم مي زنند. وي با بيان اينكه حماسه آفريني هاي ايرانيان 
يك الگو براي كشورهاي در حال بيداري است، افزود: حركت اين كشورها نيازمند مبارزه با دشمنان داخلي و خارجي و انتخاب 

رهبري دلسوز، متعهد و و مدير است، زيرا هيچ انقالبي به ثمر نمي رسد مگر رهبري واحد داشته باشد.

 سه هزار طرح اشتغالزا توسط كميته امداد كبودراهنگ اجرا شد
همدان پيام: مدير كميته امداد امام خمينى (ره) كبودراهنگ گفت: سه هزار و 635 طرح اشتغالزا و خودكفايى امسال 
در اين شهرستان اجرا شده است. جمشيد محمدى با بيان اينكه دو هزار و 400 طرح از اين تعداد فعال است، افزود: اين 
طرح ها در رشته هاى دامدارى، كشاورزى، كسب، قاليبافى، توليدى خدماتى، صنفى، صنعتى و پرورش طيور بوده است.
ــت: از مجموع اين طرح ها تعداد يك هزار و 518 مورد دامدارى بوده و تعداد 33 هزار و و 900 راس  وى اظهار داش
ــتگاه دار قالى فعال در اختيار مددجويان و خانواده هاى  ــت. وى افزود: 250 دس دام در اختيار مددجويان قرار گرفته اس
ــال آنان حدود 240 متر مربع بوده است. به گزارش ايرنا،  وى گفت: 440  ــت كه توليد 9 ماهه امس آنان قرار گرفته اس
خانواده از مددجويان مشترك طرح اشتغال براى استفاده از مزاياى بيمه بازنشستگى به سازمان تامين اجتماعى معرفى 

شده و 10 ميليارد و 800 ميليون ريال حق بيمه توسط كميته امداد پرداخت شده است.

 فضاى سالم انتخاباتى سبب افزايش اعتماد عمومى به نظام مى شود
همدان پيام: فرماندار فامنين گفت: ايجاد فضاى سالم انتخاباتى سبب افزايش اعتماد عمومى به نظام جمهورى اسالمى، 
همدلى و نشاط جريان هاى سياسى و يأس و نااميدى دشمنان مى شود. مهدى باب الحوائجى در جلسه ستاد انتخابات فامنين 
اظهار داشت: تكليف و وظيفه تمام مسئوالن اين است كه براى برگزارى هر چه بهتر و بانشاط تر انتخابات آتى تالش كنند. وى 
با بيان اينكه انتخابات مظهر حاكميت مردم ساالرى دينى در ايران است، تصريح كرد: برگزارى انتخابات به ويژه در ايران از شور 
ملى برخوردار است و اكنون اين فضاى انتخاباتى در كشور حاكم است. وى ابراز داشت: انتخابات طرح نو به نو شدن نظام عزت 
آفرين جمهورى اسالمى است كه اين نو به نو شدن همواره نظام سياسى كشور را جوان، شاداب و با طراوت و استوار نگه مى دارد. 
باب الحوائجى افزود: از ابتداى پيروزى نظام مقدس جمهورى اسالمى شاهد برگزارى انتخابات متعدد در كشور بوده ايم و امت 

اسالمى و واليت مدار ايران اسالمى هميشه در اين انتخابات ها ارادت خود را به نظام مقدس جمهورى اسالمى اعالم كرده اند.

 روستاى سيدشهاب 
تويسركان فرصتى 
براى سرمايه گذارى

ــنتى و صنايع  همدان پيام: معاون هنرهاى س
ــتى استان همدان گفت: روستاى سيدشهاب  دس
ــركان با داشتن 505 كارگاه منبت كارى به  تويس
ــرمايه گذارى از طرح هاى  عنوان فرصتى براى س

پيشنهادى اين اداره كل است.
ــتا داراى  ــزود: اين روس ــى  اف ــت عباس بهج
ــه منبت، مبلمان  ــاخصى در عرص صنعتگران ش
منبت و مصنوعات چوبى است. وى با بيان اينكه 
راه اندازى شركت هاى تعاونى به رونق فعاليت هاى 
صنعتگران اين روستا منجر خواهد شد، بيان كرد: 
روستاى سيد شهاب داراى 505 كارگاه كالف برى 
و منبت كارى است. وى اظهار داشت: كارگاه هاى 
ــروه كارگاه هاى  ــهاب به دو گ ــتاى سيدش روس

كالف برى و منبت كارى تقسيم مى شوند.
معاون هنرهاى سنتى و صنايع دستى استان 
همدان يادآور شد: روستاى سيدشهاب داراى 54 
كارگاه كالف برى و 451 كارگاه منبت كارى است.

عباسى خاطرنشان كرد: تعداد شاغالن فعال در 
ــتا 757 نفر است.  عرصه منبت كارى در اين روس
وى ابراز اميدوارى كرد: اميد است بخش خصوصى 
با همكارى و مشاركت بخش دولتى بتواند موجب 
رونق اقتصادى و توسعه صنايع دستى در همدان 
ــرمايه گذاران با آگاهى  ــرد: س ــود. وى اضافه ك ش
ــتى  ــود در حوزه صنايع دس ــاى موج از فرصت ه
مى توانند ضمن كسب درآمد به ايجاد اشتغال براى 

صنعتگران روستاى سيدشهاب نيز كمك كنند.

همدان پيام: مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
ــاون در فرآيند  ــتان همدان گفت: نقش مهم تع اس
ــعه جوامع بايد معطوف به توسعه اقتصادي آن  توس

جوامع باشد.
ــه معارفه رئيس اداره  ــعود اقالمي در جلس مس
ــاون كار و رفاه اجتماعي نهاوند افزود: با توجه به  تع
اينكه هدف سياست توسعه افزايش توليدات داخلي 
ــأله توليد،  ــت، در اين زمينه توجه به مس و ملي اس
ــركت هاي تعاوني به خصوص تعاوني هاي  ــهم ش س
ــت دوچندان  ــعه اقتصادي اهمي ــدي در توس تولي

مي يابد.
ــي توليدي نقش  ــركت هاي تعاون وي افزود: ش
ــعه دارند كه  ــيار مهمي در روند توس كليدي و بس
ــكوفايي  ــتغال، رونق اقتصادي و ش باعث ايجاد اش

هرچه بيشتر اقتصاد جامعه خواهد شد.
ــي  ــركت هاي تعاون ــرد: ش ــح ك ــي تصري اقالم
ــدك مردم،  ــرمايه هاي ان ــا تجميع س ــد ب مي توانن
ــرمايه هاي  ــهيالت مالي دولت، س حمايت ها و تس
ــتفاده از منابع  ــرگردان جامعه را با اس پراكنده و س
و امكانات بالقوه فراوان موجود در كشور در خدمت 
توليد و اقتصاد كشور قرار دهند كه انجام اين كار از 

توان تك تك افراد جامعه خارج است.
ــتان  ــاون، كار و رفاه اجتماعي اس ــركل تع مدي
ــكيل تعاوني و اشاعه  همدان با تأكيد بر اهميت تش
ــه تعاوني در جامعه خاطرنشان كرد:  و ترويج انديش

ــاعه و ترويج  بايد قوه محركه و انگيزه الزم براي اش
انديشه تعاوني از طريق عوامل آن ايجاد شود.

ــا نهادينه كردن  ــت: بايد ب ــار داش اقالمي اظه
ــور و از جمله استان همدان  فرهنگ تعاون در كش

راه را براي توسعه اقتصادي هموار كرد.
ــان اينكه تقويت روحيه تعاوني مبتني  وي با بي
بر خودياري و احساس مسئوليت بايد هرچه بيشتر 
ــبت به اشاعه افكار  مورد توجه قرار گيرد، افزود: نس
ــه هاي تعاوني از طريق مطبوعات و وسايل  و انديش
ــه اقدامات موثري  ــت ك ارتباط جمعي ضروري اس

صورت گيرد.
ــج روحيه تعاون  ــاعه و تروي وي اضافه كرد: اش

ــتلزم بهبود در  ــورهاي در حال توسعه مس در كش
ــت زيرا  امر آموزش و اصوال توجه به امر آموزش اس
ــر دانش و  ــكل تعاوني ها فق ــي از مهمترين مش يك

مهارت هاي فني و تخصصي و مديريتي است.
ــه آگاهي و تخصص اعضاي  اقالمي با بيان اينك
ــد افزايش يابد، گفت: با به كارگيري  يك تعاوني باي
ــراي افزايش  ــب جذب نقدينگي ب روش هاي مناس
ــاي تعاوني  ــركت ها و اتحاديه ه ــوان اقتصادي ش ت
ــيار موثر  ــبرد اهداف تعاوني ها بس مي تواند در پيش

باشد.
ــش تعاوني هاي  ــرد: افزايش نق ــح ك وي تصري
ــداوم حمايت دولت  ــرف در توزيع مايحتاج و ت مص
ــاختار توزيع كاال  از اين تعاوني ها با هدف اصالح س
ــا و مهار تورم  ــور به منظور كنترل قيمت ه در كش

مي تواند در امر توسعه بسيار موثر باشد.
ــه افزايش وظايف  ــاره ب ــي در ادامه با اش اقالم
ــتان ها  ــاي شهرس ــن اداره كل افزود: رؤس كاري اي
ــه اي به هيچ  ــه اي عمل كنند كه لطم ــد به گون باي
يك از وظايف متعدد وارد نشود و توسعه اقتصادي 

شهرستان مهمتر از همه مدنظر قرار گيرد.
ــت كه در اين جلسه از خدمات  الزم به ذكر اس
ــس اداره كار و امور اجتماعي  ــتمي رئي محمد رس
شهرستان نهاوند تقدير و احمد توانا به عنوان رئيس 
ــتان  جديد اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرس

نهاوند معرفي شد.

هدفمندى يارانه ها موجب 
تعميم عدالت در جامعه شد

ــتاندار و فرماندار ويژه  همدان پيام: معاون اس
ــدى يارانه ها  ــراى قانون هدفمن ــر گفت: اج مالي
ــكاف طبقاتى  موجب تعميم عدالت و كاهش ش

در ميان دهك هاى جامعه شد.
حسن خيريانپور افزود: با اجراى موفقيت آميز 
اين قانون بسيارى از خانواده هاى نيازمند و مردم 
پرجمعيت روستاها با دريافت نقدى يارانه ها عالوه 
بر پس انداز و بهبود امور زندگى، به موارد ديگرى 

براى رفع نيازهاى خود پرداخته اند.
ــت و گو با ايرنا، تصريح كرد: قانون  وى در گف
هدفمندى يارانه ها على رغم ارزيابى هاى متعددى 
ــز بودن اين  ــراى موفقيت آمي ــى بر عدم اج مبن
قانون، خوشبختانه با همت دولت خدمتگزار بعد 
از گذشت يك سال به بهترين وضعيت به مرحله 
ــراى قانون هدفمندى  اجرا درآمد. خيريانپور اج
ــات دولت  ــن اقدام ــى از بزرگتري ــا را يك يارانه ه
احمدى نژاد عنوان كرد و اظهار داشت: اين قانون 
ــادى در يك بخش از  در قالب طرح تحول اقتص
ــد كل قانون تحول  ــد و در مرحله بع كار اجرا ش
اقتصادى به مرحله اجرا درمى آيد. معاون استاندار 
ــژه مالير با تاكيد بر اينكه على رغم  و فرماندار وي
گستردگى، حساسيت و اهميت كار، اين قانون به 
خوبى در كشور اجرا شد، افزود: هم اكنون برخى 
ــرى از تجربه ايران در  ــورها به دنبال بهره گي كش

رابطه با قانون هدفمند ى يارانه ها هستند.

معاون وزير راه و شهرسازى خبر داد:معاون وزير راه و شهرسازى خبر داد:

اختصاص اختصاص 55//11 ميليارد به محوردوخواهران نهاوند  ميليارد به محوردوخواهران نهاوند 

مديركل تعاون، كار و رفاه در توديع و معارفه مدير نهاوندى:

مديرنقش تعاون در جوامع توسعه اقتصادي است

ــام: انتخابات به عنوان يك مقوله  ملى  همدان پي
ــوب مى شود. دو  ــى فراملى محس و در بحث سياس
مسأله در نظام جمهورى ايران اجتناب ناپذير است 
ــذار مردم و همچنين  ــم رأى نافذ و تأثيرگ و آن ه
اين كه عموم رأى دهندگان واجد شرايط وارد صحنه 
ــاده 15 آيين نامه  ــور اجراى م ــوند كه به منظ مى ش
اجرايى قانون انتخابات مجلس شوراى اسالمى، جلسه 
ــدل هيأت اجرايى  ــاى اصلى و على الب انتخابات اعض
انتخابات مجلس شوراى اسالمى حوزه انتخابيه بهار و 
ــت  كبودراهنگ با حضور 30 نفر از معتمدان به رياس

فرماندار اين شهرستان برگزار شد.
فرماندار بهار در اين جلسه گفت: بايد به يكديگر 
ــاوت قرار  ــند قض ــم و حال كه در مس ــر بدهي تذك

گرفته ايم بايد حكم به عدل نماييم.
ــه بهارو  ــوزه انتخابي ــأت اجرايى ح ــس هي رئي
ــه داد: ما طبق قانون در انتخابات  كبودراهنگ ادام
ــدگان انتخابات  ــت و اجراكنن نظارت خواهيم داش
ــتان بايد در  نيز به عنوان منتخب و معتمد شهرس
ــى در نظر  ــدون هيچ تعصب ــورت قانون را ب هر ص

داشته باشند. نصرت  گلكارزاده افزود: در درجه اول 
انتخابات سالم حائز اهميت است و همه كانديداهاى 
مورد پذيرش دستگاه هاى مربوط و رأى مردم براى 
ــوزه بهار و  ــت. هيأت نظارت ح ــا قابل احترام اس م
ــدان را براى انتخاب  ــگ 30 نفر از معتم كبودراهن
اعضاى هيأت اجرايى تأييد كرده كه با رأى گيرى 8 
نفر به عنوان عضو اصلى هيأت اجرايى و پنج نفر به 

عنوان عضو على البدل انتخاب شدند.
ــينى، غالمرضا  ــف گلشنى، سيدحسين حس يوس
حمدى، محمدمهدى قروه اى، تقى طهماسبى، رجبعلى 
مينايى، سيدعبدا... مصطفوى و حسن صفرى به عنوان 
اعضاى اصلى و بهمن قاسملو، جعفر خورشيدى، محسن 
قره خانى، على اصغر مرادى سليم و سعيد عاكفى به عنوان 
ــى مركز حوزه  ــدان على البدل عضو هيأت اجراي معتم

انتخابيه بهار و كبودراهنگ انتخاب شدند.
■ همچنين  بر اساس برنامه زمان بندى برگزارى 
انتخابات نهمين دوره مجلس شوراى اسالمى از 30 
ــه عنوان اعضاى اصلى  ــده 8 نفر ب معتمد دعوت ش

هيأت اجرايى بخش شيرين سو معرفى شدند.

ــامل شمس ا... فرجى، عبدا... نظرى،  اين افراد ش
ــدا...   ــحاب عنبر، اس ــكورى، عمران س ــم ش ابراهي
طاقتى احسن، على عمادى اعظم، مسيح ا... شايگان 
ــدند. اعضاى  ــر يداللهى انتخاب ش ــد و على اكب زاه
هيات اجرايى انتخابات مجلس نهم شوراى اسالمى 
در بخش هاى گيان و زرين دشت نهاوند نيز انتخاب 
ــا در اين  ــزارش خبرنگار م ــدند. به گ ــى ش و معرف
ــدار گيان به عنوان  انتخابات، عليرضا خزايي، بخش
ــي، محمد  ــأت اجرايي و غالمرضا عباس رئيس هي
كياني، افشار جهانيان، محمد كياني، جواد كوناني، 
محمد كياني ، بهروز سياهپوش محمد كياني وهاب 
ــأت اجرايي  ــوان 9 نفر اعضاي هي ــوري به عن منص

بخش گيان انتخاب و معرفي شدند.
ــت نهاوند نيز  ــن دش ــن در بخش زري همچني
حميدموسيوند بخشدار زرين دشت به عنوان رئيس 
ــلگي، محمد رحيم حسنگاويار،  هيأت و عابدين س
اسحاق فهيم پور، قاسم كوليوند، علي نجف رضايي، 
ــد مالمير و  ــير كوليوند، زاه ــلگي، اردش عين ا... س
محمدتقي پيريايي به عنوان اعضاي هيأت اجرايي 

بخش زرين دشت انتخاب و معرفي شدند.

هيأت اجرايى ستاد انتخابات در شهرستان ها و بخش ها
بهار و كبودراهنگ، شيرين سو، گيان و زرين دشت

عملكرد مزرعه زعفران دانشگاه 
مالير 50 درصد بيشتر از 
ميانگين كشورى است

همدان پيام: عضو هيأت علمى دانشگاه مالير گفت: 
عملكرد مزرعه زعفران دانشگاه مالير كه نخستين مزرعه 
ــت، 50 درصد  ــى تحقيقاتى استان همدان اس آموزش

بيشتر از ميانگين كشورى است. مجيد رستمى بروجنى، 
متوسط توليد زعفران در كشور را چهار كيلوگرم در هكتار 
عنوان كرد و افزود: اين در حاليست كه متوسط توليد 
زعفران در مزرعه تحقيقاتى دانشگاه مالير شش كيلو و 
300 گرم در هكتار است. وى انتخاب بنه هاى درشت با 
وزن متوسط 9 گرم، تراكم كاشت باال و مديريت زراعى 
مناسب را موجب دستيابى به اين ميزان عملكرد برشمرد 

ــت: با توجه به اينكه عملكرد گزارش شده  و بيان داش
ــال اول بهره بردارى از اين مزرعه است، از  مربوط به س
اين نظر بسيار حايز اهميت است. رستمى اضافه كرد: 
معموال در اكثر مزارع زعفران، عملكرد محصول در سال 
ــيار كم و عددى كه به عنوان ميانگين عملكرد  اول بس
ــور گزارش مى شود، مربوط به مزارعى  زعفران در كش

است كه چند سال از كاشت آنها مى گذرد.
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جامعه

نيش و نوشاخبار

از دل برآمده

ــتان  ــازمان تأمين اجتماعي اس همدان پيام: س
ــر در 3 بخش از  ــتمري بگي همدان با 23 هزار مس
ــتگي و بازماندگان و همچنين  كارافتادگي، بازنشس
ــده اصلى با احتساب افراد  با 184000 نفر بيمه ش
تحت تكفل افزون بر 575782 نفر در حال فعاليت 

است.
اين سازمان در سال جاري به دنبال بيمه كردن 
ــي مددجويان كميته  ــر ضعيف جامعه؛ يعن دو قش
ــزو بيمه  ــت كه ج ــتي اس ــازمان بهزيس امداد و س
ــده هاي جديد محسوب شده و در استان همدان  ش
تعداد آنها 18000 نفر مي باشد كه از سوي سازمان 
تأمين اجتماعي تا پايان سال90 تحت پوشش بيمه 
قرار مى گيرند كه در راستاى سياست هدفمندسازى 
ــت كه حق بيمه اين بيمه شدگان توسط  يارانه هاس

دولت پرداخت مى شود.
ــاختماني  ــهميه بيمه كارگران س ــن س همچني
استان در سال 90 تعداد 4500 نفر است و تا پايان 
ــال به اتمام خواهد رسيد كه طبق گفته مديركل  س
تأمين اجتماعي استان، در اين حوزه تشخيص كارگر 
واقعي و غيرواقعي زمان بر مى باشد، اما تا پايان سال 

4500 كارگر واقعي ساختمان بيمه خواهند شد.
ــدان در  ــتان هم ــركل تأمين اجتماعي اس مدي
ــتي 2 ساعته  بازديدي از دفتر همدان پيام در نشس
ــريح  ــردبير همدان پيام به تش ــئول و س با مديرمس
ــكالت و بعضاً  وضعيت تأمين اجتماعي و برخي مش
بيان خبرهاي خوشي براي بازنشستگان و سالمندان 

پرداخت.
محمد عسگري سخنانش را با بيان چالش هاي 
موجود در سر راه ارائه خدمات از سوي اين دستگاه 
ــگري، تأمين اجتماعي در  شروع كرد. به گفته عس
ــا چالش مواجه  ــاختماني ب بخش بيمه كارگران س
ــدود 30 هزار نفر  ــت؛ چراكه در حال حاضر ح اس
ــر آنها  در  ــه اي گرفتند كه اكث ــي و حرف كارت فن

مشاغل ساختمانى فعال نيستند. 
ــهميه  ــش با توجه به اينكه س ــذا در اين بخ  ل
ــتان در بيمه كردن كارگران ساختماني ساالنه  اس
ــت؛ تناسبي بين متقاضيان و سهميه  4500 نفر اس
نيست؛ بنابر اين در اين بين تشخيص كارگر واقعي 

از غيرواقعي كمي كار را براي ما مشكل مي كند.
ــش روي تأمين  ــكالت پي ــه به مش وي در ادام
ــت: حجم كاري  ــتان پرداخت و گف ــي اس اجتماع
ــت. علي رغم امكانات پيشرفته  سازمان گسترده اس
ــا با كمبود  ــتان، م ــه روز در تأمين اجتماعي اس و ب
ــك مواجهيم. اگر تعداد پزشكان طرف قرارداد  پزش
ــازمان در اين استان افزايش پيدا كند؛  متخصص س

به بيمه شده، مردم و پزشك خدمت خواهد شد.
ــتان تهران  ــد گفت، اين كمبود در اس البته باي

ــكل  ــتان ها به يك مش ــود ندارد، اما در شهرس وج
ــت. به هر حال امروزه تعداد  بزرگ تبديل شده اس
ــازمان خيلى  زياد است و  مراجعه ارباب رجوع به س

ما همچنان كمبود نيروى متخصص داريم.
مديركل تأمين اجتماعي استان در ادامه گفتگو 
ــي براي قشر خاصى از بيمه شدگان  خبرهاي خوش
داشت. عسگري در خصوص بيمه شدن كهنساالن 
ــال 90 پيش بيني كرده؛  ــت: دولت در برنامه س گف
ــال  ــوابق خويش را به 10 س ــدگانى كه س بيمه ش
ــتگى  ــانند مى توانند از مزاياى بازنشس ــابقه برس س
ــال  ــوند و همچنين افرادي كه 20 س ــد ش بهره من
ــال سابقه با 50  ــابقه با 60 سال سن و يا 30 س س
ــال سابقه بدون   ــن دارند و يا اينكه 35 س ــال س س
شرط سن دارند، بازنشسته محسوب شده و حقوق 

دريافت مي كنند.
ــازمان تأمين  ــه در س ــه وي، فردي ك ــه گفت ب
ــال داشته  ــابقه بيمه  و 60 س اجتماعي يك ماه س
ــد، مي تواند حق بيمه 10 سال را واريز نموده و  باش
خود را بازنشسته نمايد كه البته طبق گفته عسگري 

ــال جاري (1390) پيش بيني  اين قانون تا پايان س
شده است.

عسگري اين اقدام را كار بزرگ مجلس و دولت 
ــالمندان بوده  عنوان كرد كه در بخش حمايت از س

است.
  مستمري بازماندگان بعد از فوت 

شخص چگونه پرداخت مي شود؟
ــابقه پرداخت  ــتمري بازمانده با توجه به س مس
ــت. اگر فرد امروز  ــط بيمه شده اس حق بيمه توس
ــال قبل از تاريخ فوت  ــد بايد يك س فوت كرده باش
ــد و يا اينكه در طول 10  ــته باش ــابقه بيمه داش س
ــده باشد، لذا كسي كه يك  سال يك سال بيمه ش
ــال سابقه داشته باشد و از اين يك سال، سه ماه  س
ــابقه اش مربوط به قبل از فوت باشد؛ بازماندگان  س

وي مستمري دريافت خواهند كرد.
ــابقه  ــخص در محل كار س در خصوص فوت ش
مالك نيست. كسي كه در محيط كار فوت كند؛ اگر 
ــابقه بيمه داشته باشد به شرط ارائه  يك روز هم س
گزارش فوت توسط كارفرما در طول سه روز ادارى، 

به بازماندگان فرد مستمري پرداخت خواهد شد.
  با توجه به اينكه تأمين  اجتماعي جزو 

ثروتمندترين ادارات محسوب مي شود، 
آيا توانسته از اين سرمايه براي استان 

سرمايه گذاري كند؟
ــالش كرديم كه اين  ــال ت در طول اين چند س
ــفانه استان همدان  فرصت را فراهم كنيم، اما متأس
ــرد كه درآمدهاي تأمين  ــى به اين كار اقدام ك زمان
ــت  ــده اس اجتماعي با هزينه هاى آن تقريباً برابر ش
ــرمايه گذاري در استان وجود  و به راحتي امكان س
ندارد، اما مسئوالن در همدان زماني به فكر افتادند 
ــته بود؛ چراكه با توجه به حجم  كه كار از كار گذش
ــازمان تأمين اجتماعي انجام  ــرمايه گذاري كه س س
ــت در حال حاضر 40 درصد سيمان كشور  داده اس
ــود اختصاص داده  ــد توزيع دارو را به خ و60 درص
ــن فرصت براي  ــت از اي ــتان همدان مي توانس و اس
ــرمايه گذاري بهره  بگيرد كه البته اقدامى صورت  س

نگرفت. 
  زماني تأمين اجتماعي به دنبال 

ديجيتال كردن دفترچه ها بود، به كجا 
رسيد؟

ــازمان تأمين اجتماعي به  ــال است كه س  6 س
ــه اي دفترچه هاي  ــتم برگ دنبال خارج كردن سيس
بيمه است تا بتواند آنها را به صورت كارت اعتباري 
ارائه دهد كه اين كار نيازمند ايجاد زيرساخت هايي  
ــد و قرار است در چند شهر كشور به صورت  مي باش

آزمايشي به اجرا درآيد.
  در صورت تغيير شغل و بيمه، سابقه 

بيمه ها چگونه اعمال خواهد شد؟
ــن اجتماعى  ــابقه نزد تأمي ــر فردي داراى س اگ
ــد؛ در صورت تغيير شغل و نوع بيمه؛ مي تواند  باش
ــت دهد تا سوابق بيمه  وى بين صندوق ها  درخواس
ــت كه هر دو  ــود. اين امر يك قانون اس ــه  ش مبادل
ــابقه فرد از يك  طرف بيمه گر، آن را مي پذيرند و س

صندوق به صندوقي ديگر منتقل مي شود.

مديركل تأمين اجتماعى استان:

بيمه كارگران ساختمانى دغدغه اصلى سازمان

در خصوص فوت شخص در 
محل كار سابقه مالك نيست. 
كسي كه در محيط كار فوت 
كند؛ اگر يك روز هم سابقه 
بيمه داشته باشد به شرط 
ارائه گزارش فوت توسط 
كارفرما در طول سه روز 
ادارى، به بازماندگان فرد 

مستمري پرداخت خواهد شد.

هزينه   درمان در تأمين اجتماعى 
2,5 برابر مراكز خصوصى

ــاى تأمين اجتماعى  فارس: عضو هيأت امن
ــز دولتى  ــان در مراك ــاى درم ــت: هزينه ه گف
ــن اجتماعى 2,5 برابر  ــر و در مراكز تأمي 4 براب
ــت. على يوسف پور  مراكز درمانى خصوصى اس
درباره دريافت فرانشيز در مراكز درمانى تأمين 
اجتماعى اظهار داشت: 80 درصد از بيمه شدگان 
ــتقيم و 20  ــن اجتماعى از درمان غيرمس تأمي
درصد ديگر از درمان مستقيم استفاده مى كنند. 
وى با اشاره به اينكه هرقدر بخش خصوصى وارد 
موضوعات درمان شود هزينه ها كمتر مى شود، 
ــت: دريافت فرانشيز در مراكز درمانى  بيان داش
تأمين اجتماعى به نفع بيمه شدگان بود، هر قدر 
ــتقيم برويم اقدامات  ــمت درمان غير مس به س

بهترى مى توان انجام داد.

اشد مجازات براى قاچاقچيان 
و توليد كنندگان مواد مخدر

همدان پيام: رئيس قوه قضائيه از دستورى 
ــتانى كل كشور خبر داد كه به  جديد به دادس
ــد مجازات براى توليد كننده تا  موجب آن اش
توزيع كننده مواد مخدر پيش بينى شده است.

ــت ا... آملى  ــن  آي ــر آنالي ــزارش خب به گ
الريجانى گفت: به دادستانى كل كشور دستور 
ــى را در راه  ــده كه پيگيرى هاى خاص داده ش
مبارزه با مواد مخدر انجام دهند و برخوردهاى 
قاطعانه ترى با توليدكنندگان، توزيع كنندگان و 
ــود و اموال آنان نيز  قاچاقچيان مواد مخدر بش
مصادره و اشد مجازات در اسرع وقت براى آنان 
اجرا شود تا جرات نكنند به سمت آلوده كردن 

جوانان اين سرزمين گام بردارند.

قطبى شدن دانشگاه هاى 
كشور تا قبل از پايان سال

ــى وزارت علوم گفت:  فارس: معاون آموزش
طرح قطبى شدن دانشگاه هاى كشور تا قبل از 
ــاس آن  ــده و براس عيد نوروز تبديل به مدل ش
دانشگاه ها در صورت نياز به صورت مجموعه اى 
ــوند. حسين نادرى منش با تأكيد بر  اداره مى ش
ــد به تبادل  ــور باي ــگاه برتر كش اينكه 10 دانش
ــه با يكديگر بپردازند، گفت: دانشگاه هاى  انديش
كشور به 10 تا 15 قطب تقسيم مى شوند و در 
رأس اين قطب ها يك دانشگاه برتر قرار مى گيرد. 
ــدن دانشگاه هاى  به گفته وى با قطب بندى ش
ــود.  ــبكه مجازى واقعى ايجاد مى ش ــور ش كش
ــان كرد:  ــى وزارت علوم خاطرنش معاون آموزش
اگر يك استاد خوب در دانشگاه منطقه محروم 
وجود داشته باشد و نتواند مجوز كارشناسى ارشد 
و دكترى بگيرد، با قطب بندى شدن دانشگاه ها 

مى تواند از اين امكان بهره مند شود.
 

ايجاد واحد دانشگاهى علوم و 
تحقيقات در 41 نقطه از كشور

ــگاه آزاد از ايجاد  ايلنا: معاون عمرانى دانش
واحد دانشگاهى علوم و تحقيقات در 41 نقطه 
از كشور خبرداد. غالمرضا شهركى افزود: ايجاد 
واحد دانشگاهى علوم تحقيقات بيشتر در مراكز 
استان ها و شهرهاى مهم كشور انجام  مى شود.

وى خاطرنشان كرد: تربيت نيروهاى جوان 
ــد و  ــى ارش در تحصيالت تكميلى (كارشناس
ــن هدف ما در ايجاد واحدهاي  دكترا) مهمتري

دانشگاهى علوم تحقيقات است.

بازديد
مديركل امور بانوان استاندارى
 از بند نسوان زندان مركزي

همدان پيام: در راستاي برنامه هاي كاهش 
آسيب رفتارهاي پر خطر مشاور استاندار و مديركل 
امور بانوان و خانواده استاندارى همدان از بند نسوان 
ــزي بازديد كرد. پروانه رضا  قلي زاده  زندان مرك
ــاور استاندار و مدير كل امور بانوان و خانواده  مش
استاندارى همدان به همراه مريم يونسيان و مينو 
نيكبخت كارشناسان امور بانوان استانداري همدان 
با همراهى فاطمه پرتوي مقدم، مدير حمايت از 
حقوق زنان و كودكان دادگستري همدان از بند 
ــدان بازديد كردند.  ــوان زندان مركزي هم نس
هيأت همراه عالوه بر ابراز خرسندي از عملكرد 
ــه در ديدار و گفت و گوي صميمي با  مجموع
ــائل و  ــك در جريان مس ــان، از نزدي مددجوي
مشكالت آنان قرار گرفتند و رهنمودهاي الزم 

را براي رفع آنها صادر كردند.

همدان پيام: رئيس دانشگاه علوم پزشكي همدان 
با اشاره به مظلوميت بخش بهداشت و درمان گفت: 
ــت و  ــه از خزانه در اختيار وزارت بهداش مبالغي ك
درمان قرار مي گيرد جوابگوي انتظارات مردم نيست 

و كمبود بودجه وزارت بهداشت مشكل ساز است.
ــه اي با اعضاي شوراي  رضا صفي آريان در جلس
اسالمي شهرستان همدان، ساخت خانه بهداشت در 
تمام روستا ها، دفترچه بيمه و در نظر گرفتن پزشك 
ــت و گفت:  ــواده را از جمله اقدامات مهم دانس خان
محور پزشك خانواده، انجام امور بهداشتي بود كه به 
بيمار راه هاي جلوگيري از ابتال به بيماري را آموزش 
ــي موجب تبديل  ــد در حالي كه فرهنگ مصرف ده

پزشك خانواده به پزشكي درمانگر شده است.
وي با بيان اينكه همدان از نظر مسائل بهداشتي 
ــتان هاي مجاور  ــتاني محوري براي اس درماني، اس
ــتان مركز شهر  ــت، افزود: تعطيلي سه بيمارس اس
ــي درماني بعثت  ــال بيماران به مركز آموزش و انتق
مشكالتي را به همراه داشت به طوري كه اين مركز 
با ظرفيت اسمي 320 تخت هم اكنون به مركزي با 

550 تخت تبديل شده است.
ــه طبقه  ــي آريان ادامه داد: با تالش زياد س صف
بيمارستان بهشتي از بهزيستي تحويل گرفته شده 
ــت و با راه اندازي مراكز آموزشى درمانى اكباتان  اس
و قلب فرشچيان رضايت مندى مردم افزايش خواهد 

يافت.
وي با اشاره به طلب 27 ميليارد توماني از بيمه 
ــش بيمه  ــان كرد: 95 درصد بيماران تحت پوش بي
تأمين اجتماعي و خدمات درماني هستند و دانشگاه 
تا امروز حدود 27 ميليارد تومان از بيمه طلب دارد.

ــات را وظيفه مجموعه  ــه خدم ــان ارائ صفي آري
ــت و اضافه كرد: به  ــت و درمان استان دانس بهداش
ــتيم اما در  ــكالت موجود واقف هس ــائل و مش مس
مجموع وضع بهداشت و درمان استان مناسب است.

فاطمه دباغيان، رئيس شوراي شهرستان همدان 
ــر لزوم بهبود خدمات  ــه با تاكيد ب نيز در اين جلس
مركز آموزشي درماني بعثت به علت كمبود امكانات 
يا پزشك، خواستار تجهيز مركز بهداشت همدان از 

نظر پزشك و امكانات شد.
ــز به بيان  ــش مركزي ني ــلي، نماينده بخ توس
ــگاه در روز هاي  ــكالتي مانند تعطيلي آزمايش مش
ــيدگي بهتر به بيماران تصادفي اشاره  تعطيل و رس
ــيدگي نكردن مطلوب  ــك و رس كرد و كمبود پزش
ــكالت بهداشتي دانش آموزان و عدم پذيرش  به مش
ــتان بعثت در  ــتاييان در بيمارس دفترچه هاي روس

شيفت بعداز ظهر را از ديگر مشكالت دانست.
ــوراي قهاوند نيز مواردي  طباطبايي، نماينده ش
مانند گراني دارو در داروخانه ها را از  جمله مواردي 
ــت كه بايد براي آن تمهيداتي در نظر گرفته  دانس

شود.
ــت: تعداد  ــان نيز گف ــده جورق ــي، نماين الياس
ــخگوي بيماران  ــگاه كافي و پاس ــكان درمان پزش

نيست.
ــودن تعرفه خدمات  ــت؛ واقعي نب ــي اس گفتن
درماني، فرهنگ سازي براي روستاييان به منظور 
ــك، انجام  ــار مراجعاتي موردى به پزش كاهش ب
ــرى در مدارس، اهميت  مراقبت هاى اولي غربالگ
توجه به نحوه برخورد با پزشك و افزايش نظارت ها 

از ديگر موارد مطرح شده در اين جلسه بود.

ــدان با  ــركل زندان هاي هم ــام: مدي همدان پي
ــاره به فصل سرما و شيوع بيماري    هاي واگيردار،  اش
ــتار توجه و رسيدگي بيشتر واحد بهداشت و  خواس
درمان به بهداشت فردي و محيطي مددجويان شد.

ــترك با سرپرست  ــت مش كريم ملكي در نشس
ــان اداره كل زندان هاي همدان به  ــت و درم بهداش
ــيب رفتارهاي پرخطر اشاره  برنامه هاي كاهش آس
ــراي اين برنامه ها در زندان ها  كرد و گفت: براي اج
الزم است تمام مجموعه با همكاري هم، برابر برنامه 

تدوين شده سازمان اقدام كنند.
ــيب  وي اظهار كرد: اجراي طرح هاي كاهش آس
رفتارهاي پرخطر از اصولي ترين روش هاي سالم سازي 
و تحرك نظام مند در امور زندانباني است و اين طرح ها 

در زندان ها از اهميت ويژه اي برخوردار هستند.
از  را  ــاوره  مش و  ــوزش  آم ــن  همچني ــي  ملك
زيربنايي ترين روش ها در اين طرح خواند و تصريح 
كرد: سم زدايي(درمان دارويي) معتادان از بدو ورود 

ــاد و اجراي طرح متادون  ــه زندان براي ترك اعتي ب
تراپي از جمله اين طرحهاست.

ــتغال و  ــش مهم اش ــا بيان نق ــه ب وي در ادام
ــيب رفتارهاي پرخطر  ــوزي در كاهش آس حرفه آم
ــا ابتكار عمل  ــاي زندان ها بايد ب ــوان كرد: رؤس عن

ظرفيت هاي اشتغال را شناسايي كنند.
ــان اينكه  ــدان با بي ــاي هم ــر كل زندان ه مدي
ــيب  ــي و تربيتي در كاهش آس ــاي فرهنگ برنامه ه
ــه داد: كاركنان  ــاي پرخطر نقش دارد، ادام رفتاره
ــان در  ــتغال مددجوي ــا اش ــي ب ــي و تربيت فرهنگ
بخش هاي آموزش، فرهنگي، هنري، حرفه آموزي و 
به ويژه ورزش و برنامه هاي قرآني و عقيدتي نسبت 

به پركردن اوقات فراغت مددجويان اقدام كنند.
ــاي زندان ها  وي در ادامه نقش مددكاران و رؤس
ــاي پرخطر و كاهش  ــيب رفتاره ــش آس را در كاه
ــور آنها را در  ــت كيفري حائز اهميت و حض جمعي

داخل بند ضروري دانست.

مانور زلزله در معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى همدان برگزار شد
همدان پيام: مانور آمادگى در برابر زلزله در معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكي همدان برگزار شد.

ــناس حوادث و فوريت هاى دانشگاه علوم پزشكي همدان در اين مانور با اشاره به قرارگيري  ــنا، كارش به گزارش ايس
استان همدان بر روى دو گسل صفحه اي آوج و زاگرس، اظهار داشت: به طور متوسط هر 10 سال يكبار يك زلزله بزرگ 

در كشور رخ مى دهد كه بايد همواره آمادگى در برابر بروز اين حوادث را كسب كنيم.
محمد رضا شكوهي تصريح كرد: كشور ما از نظر بالياي طبيعي يكي از پرحادثه ترين كشورهاست به طوري كه جزو 
10 كشور نخست جهان و ششمين كشور در سطح آسيا و خاورميانه به شمار مي رود بنابراين برگزاري اينگونه مانورها 
ــنايي  با حوادث طبيعي است و ما  ــت. وي ادامه داد: انجام مانور مقابله با بالياي طبيعي نقطه عطفي در آش ضروري اس

را با چگونگي مقابله با آن ها آشنا مي كند.

دو هزار پرستار به تركيه اعزام مى شوند
ــى ايران گفت: در  ــغلى و كاريابى هاى بين الملل ــاوره ش ــس هيأت مديره انجمن صنفى دفاتر مش ــام: رئي همدان پي

سال جارى 2هزار پرستار به خارج از كشور اعزام مى شوند.
مهرداد ايوبى گفت: ساير كشورها به اين موضوع كه نيروى كار ايرانى يا از مليت ديگر است، كارى ندارند.

وى اظهار داشت: در سال جارى پنج هزار نيروى كار به خارج از كشور اعزام خواهند شد كه اميدواريم با اعزام 2هزار 
پرستار به كشور تركيه اين ميزان به هفت هزار نفر برسد. به گزارش ايرنا، وى با اشاره به استانداردهاى آموزش مهارت 

در ايران گفت: پيش از اين همواره در موضوع استانداردها براى اعزام با مشكل مواجه بوديم.
ايوبى ادامه داد: اما هم اكنون با فعاليت هاى مثبتى كه از سوى سازمان آموزش فنى و حرفه اى در حال انجام است، 

اين مشكل براى اعزام رفع مى شود.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي همدان:

پزشك خانواده 
تبديل به پزشكي درمانگر شده است

طرح كاهش آسيب هاى پر خطر موجب تحرك 
در امور زندانبانى مى شود

پرداخت غرامت
قصور پزشكي منوط به 

شكايت بيمار است
ــت گفت:  فارس: معاون درمان وزارت بهداش
ــي در موارد قصور  ــا اجراي نظام حاكميت بالين ب
ــكي يا هر نوع اشتباهي بدون شكايت بيمار،  پزش
ــيدگي مي كند  ــا به موضوع رس بيمارستان رأس
ــكايت بيمار  ــوط به ش ــت غرامت من ــا پرداخ ام
ــت خبري  ــن امامي رضوي در نشس ــت. حس اس
ــت در  ــي نظام حاكميت باليني كه قرار اس معرف
ــور اجرا شود، افزود: قبل از  800 بيمارستان كش

ــگاران بگوييم كه حق  ــروع بحث بايد به خبرن ش
ــار را اعم از عملكردها، ضعف ها و  دارند همه اخب
ــه برخي اخبار  ــتي ها منعكس كنند، ا گر چ كاس
ممكن است خوشايند مسئوالن وزارت بهداشت 
ــد، اما انعكاس مشكالت و نقاط ضعف براي  نباش
ــئوالن و رفع مشكالت كامال  آگاهي مردم و مس
درست است. وي با تبيين نظام حاكميت باليني 
ــتانداردهايي كه  ــته ايزوها و اس ــت: در گذش گف
ــتان ها وجود داشت، اغلب  براي مديريت بيمارس
استانداردهايي بود كه از بخش صنعت و اقتصادي 
ــد، اما  ــالمت در نظر گرفته مي ش براي بخش س
نظام حاكميت باليني يك استاندارد و نظام بومي 

و متناسب با اقتضائات حوزه سالمت است.

كمي هم از مشكالت مردم بنويسيد!
مهدي ناصرنژاد

همدان پيام: اين روزها بانك ها خيلي شلوغ است و به قولي، سر برج كه ميشه از 
ــه هم شلوغ تر مي شه. همين دو روز پيش بود كه براي واريز مبلغى ناچيز به  هميش
ــاعت تو صف بانك منتظر ماندم. از وقتي كه بانك ها به  ــاب خودم حدود دو س حس
ــتريان خود را در نوبت مي گذارند و از صف هاي طويل و ازدحام  صورت مكانيزه مش
مقابل باجه ها خبري نيست، شرايط كمي بهبود يافته، اما اين پارتي بازي و آشنابازي 
دست از سِر خرده  فرهنگ هاي ايراني برنمي دارد. سركار خانم براي اينكه مثل ساير 
مشتريان صبور و ناچار در نوبت ننشيند، معلوم نبود به كي زنگ زده و سؤال مي كرد، 
ــنا داري.... آخه خيلي شلوغه....»؟! نشان به اين  ــنا، ماش «ببينم توي اين بانك.... آش
نشان كه خانم پس از آن تلفن مثل برق از روي صندلي بلند شد و يك راست رفت 
ــالم و عليك، موجودي كيفش را روي ميز  ــتاد و بعد از س روبه روي رئيس بانك ايس
ــجو،  ــاي رئيس قرار داد. بندگان خدا انبوه زنان و مردان از خانه دار، بچه دار، دانش آق
كاسب و كارمند همچنان گوش به منشي صوتي و دستگاه هاي شماره خوان داشتند و 
لحظه ها را مي شماردند. يكي از اين ميان معلوم نشد چطوري متوجه قضيه شد. شايد 
ــل بنده كه اوضاع و احوال داخل بانك را رصد مي كردم، متوجه حضور خانم  هم مث
ــده بود كه چشمتان روز بد نبيند.  ــفارش او به كارمند خود ش مقابل ميز رئيس و س
يك دفعه از كوره در رفت و با صداي بلند خطاب به كاركنان بانك گفت خاك بر سر 
همه تان با اين دستگاه هاي شماره خوان... پس اين ها را براي خنده اينجا گذاشتيد؟! 
از هيچ كس صدايي بلند نشد و يكي دو نفر از كارمندان و معاونان در صدد برآمدند 
كه موضوع را ماستمالي كنند. توي اين گيرواگير هم خانم كه شصتش خبردار شده 
ــكناس توي دستش بود گوشه اي  ــته هاي اس بود مثل برق گرفته ها همچنان كه دس
در پشت باجه ها ايستاد و دستگاه هاي شمار شگر هم تند و تند شروع كردند شماره 
ــماره 188 به باجه 5 ... شماره 189  ــماره 187 به باجه 2... ش 186 به باجه 4 ... ش
به 1 و همين طور تند و تند تا شماره آقاي معترض هم خوانده شد و رفت به باجه 
5 تا آقا با مسئول باجه درگير قبض، فرم و امور بانكي خود شد. كار سفارشى خانم 
ــد؛ هنوز 100 نفر به  هم دوباره كليد خورد و مثل برق كارش را انجام داد و جيم ش

نوبت من باقي بود...
ــتي من كه آقاي جواني بود و دائم هم با گوشي اش مشغول بود با لبخند  بغل دس
ــت...  ــكه اس ــاءا... كار و بار اين بانك ها خوب س مليحي رو به من كرد و گفت «ماش
ــكي ما هم برويم و يك شعبه بانك بزنيم» با خنده گفتم بانك بزني!؟ مگه كار  كاش
ــرخ و پرخ  راحتيه؟ «ايكي ثانيه» مي گيرند و مي برندت... طرف كمي جا خورد و س
شد و جواب داد «منظورم اينه كه بانك باز كنيم نه اينكه بانك بزنيم.» گفتم متوجه 

شدم آقا جان چرا ترسيدي! شوخي كردم.
بنده خدا وقتي متوجه مزاح بي مقدمه و نديده و نشناخته من شد، پاسخ داد جا 
خوردم آقا ولي واقعاً اين بانك ها از همه جا شلوغ ترند. گفتم آره براي اينكه اين روزها 
ــتان ها بانكي شده به هر فرد بخواهي سالم بدهي بايد اول يك قبض  اغلب بده و بس
بگيري و مبلغي به شماره حسابش واريز كني... عالوه بر اين قبًال خيلي از مراجعات 
و خدمات در ادارات و سازمان ها نقدي حساب مي شد و نياز به شماره حساب نبود.

ــرمان گرم مي شد و از كسالت انتظار و شلوغي  ــت س حرف زياد زديم و تازه داش
ــده بوديم، طرف صحبت من متوجه شد دستي در روزنامه  بانك يك جورايي رها ش

و خبر و اطالع رساني دارم.
ــده بود گفت «آقا تو را به خدا كمي هم از مشكالت مردم بنويسيد».  ذوق زده ش
ــه بانك كنار سطل زباله افتاده بود. نشان دادم و گفتم آن برگ  ورق روزنامه اي گوش
ــرط مي بندم  ــت. گفت «آقا ش ــكالت جامعه و درد و دل مردم اس روزنامه پر از مش
ــده، اصًال مطالبش را مرور  ــش را روزنامه پيچ كرده و به بانك آم ــي كه پول هاي كس
نكرده است.» گفتم چرا اين حرف را مي زني... گفت «آخه تمام روزنامه شده مطالب 
اينترنتي، اخبار مربوط به جنجال، سر و صداي وال استريت، درگيري ملت هاي عرب 
و شيوخ و سلطان فالن و بهمان... بقيه مطالب هم چنگي به دل نمي زند.» پرسيدم 
ــم مكث بلندي كرد و همان طوري  ــكل بزرگ شما چيست؟ تا من بنويس خوب مش
ــده بود جواب داد «من كه نمي دانم از مسئوالن بپرسيد»  ــمانم خيره ش كه به چش
ــان اقدام مي كنند. خنده تلخي كرد و  ــئوالن بدانند كه خودش گفتم خوب اگه مس
گفت «آنها هم مثل من توي مشكالت خودشان غرق شده اند و روزنامه ها بايد دنبال 

راهكار بهتري باشند.»

ارسال سواالت امتحانات نهايى دانش آموزان  به صورت الكترونيكى
ــواالت امتحانات نهايى  ــتين بار س ــنجش وزارت آموزش و پرورش گفت: براى نخس ــا: رئيس مركز س ايلن
ــور  ــر كش ــى سراس ــگاهى به صورت الكترونيكى به مناطق آموزش ــطه و پيش دانش دانش آموزان دوره متوس

ارسال مى شود.
ــورت الكترونيك پس از طى مراحل  ــواالت امتحانى به ص ــر عرفى افزود: اجراى پروژه بزرگ ملى س عبداالمي

طراحى و تايپ در قالب نرم افزار خاص تدوين و كدگذارى مى شود.
ــك روز قبل از برگزارى هر  ــد: نرم افزار موجود ي ــنجش وزارت آموزش و پرورش يادآور ش ــس مركز س رئي
امتحان با ارايه كلمه ورود اختصاصى گشايش مى يابد و سواالت به تعداد مورد نياز چاپ و به حوزه هاى برگزار 

كننده امتحانات در سراسر كشور تحويل داده مى شود.

همدان پيام؛ استاندار: با مديران سفارشى، كارها درست نمى شود.
 پس نه سفارش قبول كنيد و نه سفارش كنيد!

تهران امروز: هشدار! گرانى هاى كاذب در راه است.
 چيزى كه كاذبه، ترس و هشدار نداره كه جانم!!

ــتيضاحى در كار نبود، فقط از شهردار  ــهر نهاوند: اس ــوراى ش همدان پيام؛ رئيس ش
سؤال كرديم.

 ببخشيد كه ما نمى دونستيم «استيضاح»، همون سؤال كردن و توضيح 
خواستنه!!

دنياى اقتصاد؛ مركز آمار ايران: فشار بار تورم روى كم درآمدها
 اونم چه فشارى!!

خراسان: 24 درصد جمعيت كشور در آستانه ازدواج قرار دارند.
 مهم اينه كه چند درصدشـون، واقعا ازدواج مى كنن! البته خبرش اينقده 
شـيرين بود كه ترجيح داديم ديروز، كل جاى ستون مون رو، بهش اختصاص 

بديم!!
همدان پيام: اگر برف ببارد...

 همه جا تعطيل مى شود و كسى هم مجبور نيس كه جشنواره زمستانى 
برگزار كند!

ــد  ــد؛ افزايش بيكارى؛ كاهش رش ــرق: گزارش تفحص از برنامه چهارم قرائت ش ش
اقتصادى

 گذشته ها گذشته، به فكر آينده باش!
همدان پيام: همدان در نرخ باسوادى، رتبه دوم كشور را دارد.

 واقعا؟!!
نداى ابوذر: نمايندگان استان براى مردم چه كرده اند؟!

 خيلى كارا كردن، البته واسه اينكه نمى خوان ريا بشه، دوست دارن كه 
اول، بهشـون رأى بدين و بعد از پيروزى در انتخابات، گزارش عملكردشون 

رو حتما مى دن!
ــى حزب عدالت طلبان استان: برخى نمايندگان، نتوانستند  همدان پيام؛ دبير سياس

خواسته هاى مردم را پاسخ دهند.
 البته منظورش اصال نماينده استان همدان نيستش ها!

ايران: در مرحله دوم هدفمندى يارانه ها؛ قيمت گاز افزايش نمى يابد.
 با افزايش قيمت بقيه حامل هاى انرژى و كاالها، جبران ميشه! 

همدان پيام: انتخاباتى براى گروه هاى سياسى يا مردم!
 حاال واسه چند تا گروه سياسِى يه كم متفاوت هم باشه، قبوله ها!

تابناك: بنا بر گزارش كميسيون اصل 44؛ تخلف دولت در واگذارى سهام شركت هاى 
دولتى 

  تخلف كه زياده، كى رسيدگى مى كنه به اونا؟!
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ادب و هنر

معرفى مشاهير
نثرنويسى به سبك بيهقى

ــر و ديگرى در نظم،  ــرواز دارد يكى در نث ــى دوبال پ ــام: ادبيات پارس همدان پي
همانگونه كه شعر پارسى، مديون خدمات و زحمات شاعران بزرگ است، نثر پارسى 
ــمند بسيارى از بزرگان از جمله بيهقى، خالق تاريخ بيهقى  نيز مديون خدمات ارزش

است.
ابوالفضل بيهقى، متولد 385 در بيهق در نزديكى سبزوار بوده و در جوانى حدود 
ــاهى  ــالت دربار در زمان پادش ــگان كه رئيس ديوان رس ــالگى نزد بونصر مش 27 س
ــى نفس او، وى را  ــود، راه يافت و بونصر نيز به جهت پاك ــلطان محمود غزنوى ب س
ــيار گرامى داشت، گرچه دربار سلطان محمود و مسعود  همانند فرزندان خويش بس
ــود و روزگار او افت و  ــالطين او را  گاهى محبوب و گاهى مطرود مى نم ــاير س و س
ــته، تا جايى كه در اواخر عمر از قبول هرگونه  خيزهايى نيز در اين روزگار غدار داش
شغلى كناره گيرى نموده و عمال در سال 448 به نگارش كتاب خويش مشغول شد.

ــى  ــاهكارهاى ادب پارس ــت كه يكى از ش اهميت عمده ادبى كتاب او در اين اس
ــعدى بوده، بيهقى، اطالعات بسيار جامع و كامل  ــتان س در نثر قبل از نگارش گلس
ــند معتبرى است به جا گذاشته، او در  در خصوص تاريخ روزگار عصر خويش كه س
ــى خطه خود و نيز جمعيت شناسى مردم روزگارش، در خصوص علم  جامعه شناس
ــت و عبرت روزگار و واقعه نگارى در قالب نثر خاص خود، اعجاز نموده، ضمن  سياس
اينكه نگارش مطالب بسيار دقيق و با ذكر جزئيات است، اهميت عظيم كتاب تاريخ  
ــاهكار ابوالفضل بيهقى اين است كه  به جهت اينكه خود در دربار شاهان  بيهقى، ش
ــيار دقيق، موثق و معتبر بدون واسطه در اختيار داشته و  بوده، اخبار و اطالعات بس
خود شاهد عينى جريانات روزمره  امور بوده و سنديت آن بسيار مورد قبول اهل فن 
است و از طرفى انسانى صادق و درستكار و خوش گفتار است و صداقت در گفتارش 
موج مى زند، لذا با شيوايى و شيرينى خاص در كالم خود بصورت نثر معمول روزگار 

خويش كه اطناب مطلوب بيان نموده است.
ــدت اعتقادات مذهبى دارد و  ــى است، از آنجا كه به ش ــتان نويس  نثر او نثر داس
ــت، لذا در نگارش مطالب به امانت قلم و  ــالم و قرآن و قبر و قيامت اس پايبند به اس
قيامت كبرى اعتقاد دارد و با همگان با احترام و ادب سخن مى گويد، آن چنان مودب 
ــت، تملق و چاپلوسى نمى كند، او در بيان واقعه و نگارش  ــت كه ادب او ذاتى اس اس
تاريخ روزگار خود چنان دقيق و معتبر مى نويسد، اين عوامل همگى سبب شده كه 
ــيوه نگارش كتابش بسازد و مخاطب به راحتى با  از بيهقى يك چهره بى همتا در ش
خود او و مطالب كتابش انس و الفت مى گيرد، شيوه تاريخ نويسى او چنان است كه 

از مخاطره هاى زمانه خاطره ساخته است.
وى در بخشى از  كتابش چنين مى گويد: «در ديگر، تواريخ چنين طول و عرض 
نيست كه احوال را آسان تر گرفته اند، و شمه اى بيش ياد نكرده اند، اما من چون اين 
ــه داد اين تاريخ به تمامى بدهم، و گرد زوايا و خبايا  ــش گرفتم، مى خواهم ك كار پي
ــيده نماند و اگر اين كتاب دراز شود و خوانندگان  برگردم تا هيچ چيز از احوال پوش
ــمرند كه  ــان كه مرا از مبرمان نش از خواندن ماللت افزايد، طمع دارم به فضل ايش
ــت  كه به خواندن نيرزد، كه آخر هيچ حكايتى از نكته اى كه به كار  هيچ چيز نيس

آيد خالى نباشد.»
ــاهد  ــت كه هر جا كه خودش ش يكى از ابتكارات بيهقى در نگارش كتاب اين اس
ــند و منبع و ماخذ را معرفى نموده «از خواجه طاهر دبير  واقعه و صحنه ها نبوده س

شنودم پس از آن كه امير مسعود از هرات به بلخ آمد و كارها يك رويه گشت»
ــى نموده حتى تعداد حاضران  ــر بيان مطالب و موضوعات دقت خاص وى در ذك
ــخن گفتن و حاالت روحى  ــش آنان و نحوه س و اصناف گوناگون و نوع لباس و پوش
ــب را رعايت نموده و  ــان بيان نموده و تقدم و تأخر مطال ــتن آن آنان و جايگاه نشس
ــتان نويسى است بدين شيوه كه مطالب واقعى  ــيوه داس نحوه نگارش در تاريخ به ش
ــت. در جايى  ــيوه خودش بيان مى كند كه جالب و جذاب اس در قالب كلمات به ش
ــتادم و قوم حاضر آمدند، پيش امير رفتيم.  ــتم و كسان فرس مى گويد: «من برخاس
ــان گفت» در اين يك سطر جمله بيهقى ما شاهد  ــتيم امير حال با ايش چون بنشس
ــت فعل برخاستم، فرستادم، آمدند، رفتيم، بنشستيم و گفت، هستيم اين شيوه  هش
نگارش بيانگر چند موضوع است كه رخ داده و مطالب اضافى حذف شده گرچه شيوه 
نگارش او اطناب است اما اطناب زايد نيست او در نوع كار خود خالقيت داشته است.

بيهقى در نگارش زمانى كه سلطان مسعود كه جانشين پدر خود سلطان محمود 
شده و مراسم سوگوارى وفات سلطان محمود است، با دقت نظر در ثبت واقعه چنين 
ــپيد و همه اعيان و  ــتارى س ياد مى كند: «امير، ديگر روز بار داد، با قبا و ردا  و دس
مقدمان و اصناف، لشكر به خدمت آمدند، سپيدها پوشيده و بسيار جزع بود. سه روز 

تعزيعتى ملكانه به رسم داشته، آمد چنان كه همگان بپسنديدند»
 آرامگاه بيهقى 

ــات مطالب را بيان مى كند كه هيچ چيز از  ــن تاريخ نويس زبده به قدرى جزئي اي
نگاه نافذ و قلم شكافنده او دور نمانده و به نوعى موضوعات را درج مى كند كه هيچ 
دوربين در ثبت واقعه بهتر از چشمان ژرف نگر  او نيست، تصويرسازى او قابل تقدير و 
تحسين است و حافظه بس قوى داشته و تمام وقايع را در خاطره  خود ثبت نموده تا 
سرانجام در زمان مناسب مجموعه رخدادها را از ذهن خالق روى كاغذ آورده، نحوه  
ــيوه اى است كه حس دوستى و دشمنى را پنهان داشته  كالمش در اكثر موارد به ش

و احساسات خود را مطرح نكرده و صرفا بيان وقايع با نثر شيرين او ادامه مى يابد.
ــليم نفس، مومن و درستكار بوده و عفت قلم را همه  ــور زمانه مردى س اين دانش
جا رعايت نموده و يكى از اخالق پسنديده اين بزرگوار اين است كه جهل و كينه و 
دشمنى ديگران را بسيار نيكو با حلم و صبر جميل تحمل نموده، زبان و قلم را امانت 
ــخن چنينى، بهتان و انتقام نكرده،  و وديعه الهى مى داند و آلوده به غبيت، تهمت، س
اگر هم در برخى موارد نادر صفتى از فردى نام برده اين امر بيانگر صراحت لهجه و 
صداقت در گفتار و نوشتار اوست، به جهت انگار خودش نيز مطمئن بوده كه كتابش 
و شيوه نگارش او در قرن هاى  آينده تحسين همگان را به دنبال خواهد داشت، گرچه 
ــت اما همين مطالب مى تواند الگو و سرمشق براى  ــى باقى اس از كتاب او فقط بخش
ــه شود كه در شيوه نگارش افسار اسب قلم را رها نكرده و اين  اصحاب ادب و انديش
هنر بزرگ بيهقى است كه شيوا و شيرين مى نويسد با صداقت و صريح مطالب را درج 
مى كند همه جا خدا را حاضر و ناظر اعمال خود مى بيند. ادبيات ما مديون مردان و 
زنان بزرگى است كه درس اخالق و معرفت و اخالص در عمل و گفتار و كردار دارند 
ــيوه شعر و نثر آنان اتالف وقت و بيهوده گويى و خوشى و عياشى و بى خبران و  و ش
ــدن در منجالب گناهان نيست. ادبيات پارسى هدفمند است. الگوى ادبيات  غرق ش

پارسى ما تكيه بر پايه  تقوا، تعهد و تعبد دارد، الحق ادبيات ما ادبستان است.
ــرانجام بيهقى، در سال 470 در غزنين وفات يافت و اين مورخ و نثرنويس توانا  و س
كه همه تاريخ و وقايع زمانه را با جزئيات كامل نگارش نموده، روزگار غدار در حق او جفا 
نموده، چون حتى سنگى كه نام  و يادى از او حك در قبرش كه نشانى از او  باشد نيز يافت 
نشد و گمنام در دل زمين به خاك سپرده شد، اما در دل ميليون ها پارسى زبان در طول 
قرون مختلف نامش و يادش همواره با احترام و بزرگى ياد مى شود،   روح و روان او شاد باد!
منبع: تبيان

روزگار عجيبي است 
ماه شهادت امام من و 
روز ميالد پيامبر تو 

ــك پيامبر الهي تو نيز بر سوگ امام من  بي ش
ــراق تمامي رهپويان  ــت. ما نيز در ف اندوهناك اس
ــهيد خويش اندوهناكيم و گرامي مي داريم  امام ش
ــهيد را كه در دفاع از كيان  ياد تمامي شاهدان ش

آسماني ايران زمين جان خويش را فدا كردند.
ــن  ــهيدان گلگون كف ــي ش ــه تمام ــم ب (تقدي

اقليت هاي مذهبي)
 بر بلنداي چليپا 

همدان پيام: گرچه به ظاهر مرا با تو هم كيشي 
نيست وليكن مرا با توست ديري آشنايي.

ــما را نظاره مي كنم كه چه  از بلنداي چليپا ش
ــاك و چه زيبايند  ــتري از خ آرام غنوده ايد بر بس

قطره هاي خون كه مانند الله هاي سرخ، بسترتان 
را تزئين نموده.

ــما و اينجايم  ــرادران هم رزم! من نيز با ش اي ب
ــا نمودند تا با  ــمنان برپ ــراز چليپايي كه دش بر ف
ــتند  ــما فاصله اندازند اما ندانس آن ميان من و ش
ــود را در رثاي گل  ــتان چكامه هاي خ كه هزاردس

بر شاخ ساران بازو گشاده چليپاي من مي سرايد.
ــاهد  ــا. در باالترين نقطه حضور ش ــن اينج م
ــم. بار  ــون غلتان ــاي به خ ــت، الله ه ــتره دش گس
ــه زيبا بازوان خود را به  پروردگارا مي بيني! كه چ
وسعت اين چرخ نيلگون گشوده ام تا بتوانم بهشت 

موعود تو را در آغوش كشم.
ــرد، گفت: اي  ــي ميدان ك ــادرم كه مرا راه م
ــه مادر! تو را چون وهب مي بينم كه در برابر  نازدان
ــتگان چه زيبا رقص شمشير و مرگ  ديدگان فرش
ــماني قد  مي كني. دلبندم! تو را چه باال بلند و آس
ــت صداي چكاچك  مي بينم چه خوش الحان اس

ــير تو در ميدان رزم. مي دانم كه مرا سربلند  شمش
ــت بال. مي دانم كه  خواهي كرد در اين آزمون دش
خداوند قرباني مرا نيز خواهد پذيرفت در باالترين 
ــيره جان پرورانده ام، مباد كه  مكان. من تو را به ش
ــي كه تو را به  ــزار نيزه ها زود از پا بيفت ــن ني در اي
ــان دادم تا هزار  ــيره جانم هزار ج هزاران قطره ش

هزار ضربه بر پيكر اهريمن فرود آوري.
ــرورم مي بالم از  ــودم! بر بلنداي غ اي پاره وج

شجاعت و رزم بي امان تو.
ــر بلنداي  ــتان هم رزمم ب ــن و دوس ــروز م ام
ــوار بر تخت هاي روان بهشتي به ديدار  آسمان س
مادران خويش مي رويم. در كنار تابوتم نشسته اي 
ــه كه در كودكي ام  ــه چهره ام نگاه مي كني آنگون ب
ــه نظاره  ــاعت ها چهره  ام را ب ــواره س ــار گه در كن
ــاي كودكي را  ــتي. باز هم برايم الاليي ه مي نشس

بخوان اي غمنامه عشق و اشك! 
ــپيدي اما روسپيد شدي.  مادرم! گرچه موي س

ــودي كه فرزندت را بر اوج  گرچه در ميدان بال نب
ــش زخم هايم  ــاره كني و التيام بخ ــون و بال نظ خ

باشي.
ــمان خونرنگ فرشتگاني را  اما آنجا در افق آس
ــرش قدم هاي بانواني  ــدم كه بال هاي خود را ف دي
آسمان سيرتي نمودند كه به ديدار ما آمدند. گرچه 
لبخند زيباي مريم پاك مرا آرامش مي داد اما آنجا 
يگانه بانويي را ديدم كه جسم هاى تمامي خفتگان 
ــت جنون را دست به مهر مي كشيد و به اشك  دش

غسل مي داد.
ــم به مهر و  ــز همانند ديگر همرزمان ــرا ني او م
ــودم از نگاهش لبريز  ــرد، وج ــد ميهمان ك لبخن
ــد. در نگاه او تمامي درهاي  ــقي خدايي ش از عش

آسمان باز مي شد.
مادرم! آن بانوي مهربان من و يارانم را آسماني 

كرد و تو را نيز به لبخندي آسماني ستود.
عباس سريشي

همدان پيام: سى امين جشنواره بين المللى فيلم 
ــاهد حضور بازيگرانى است كه اين  ــال ش فجر امس
ــازان  ــوت كارگردانى در رقابت با فيلمس بار در كس
ــب  ــه و صاحب نام، بخت خود را براى كس با تجرب

تنديس سيمرغ فجر مى آزمايند.
ــوت كارگردانى اتفاق  ــران در كس حضور بازيگ
ــينماى جهان نيز  ــت و مى توان در س جديدى نيس
فيلمسازانى چون مل گيبسون، رابرت رد فورد، وارن 
بيتى، بيل مورفى، جودى فاستر و بسيارى ديگر را 
نام برد كه از مسير بازيگرى به كارگردانى رسيده اند.

ــى چون  ــان مطرح ــار كارگردان ــون در كن اكن
ــم  احمدرضا درويش، داريوش مهرجويى و ابوالقاس
ــنواره فجر خيز  ــور در جش ــراى حض ــى كه ب طالب
برداشته اند، پيمان معادى، رضا عطاران، على مصفا 
و فرامرز قريبيان بازيگران سينما با آثارشان خواهان 

حضور در ماراتن جشنواره سى ام فيلم هستند.
ــار بازيگر -  ــا، از ميان اين چه ــزارش ايرن به گ
ــوب  ــردان، معادى و عطاران فيلم اولى محس كارگ
ــاخته است  ــوند؛ مصفا دومين فيلمش را س مى ش
ــه كارگردانى را به  ــز چهارمين تجرب ــان ني و قريبي

جشنواره مى آورد.
 12 سال وقفه تا گناهكاران 

ــرز قريبيان كه تاكنون در بيش از 70 فيلم  فرام
سينمايى و تلويزيونى نقش آفرينى كرده، قصد دارد 
ــد كارگردانى را در  ــالگى تجربه جدي ــاد س در هفت

كارنامه هنرى خود ثبت كند.
ــه بار در سال هاى 66، 71 و  قريبيان تاكنون س
ــر نقش اول مرد  ــيمرغ بلورين بهترين بازيگ 78 س

ــينمايى «ترن»، «بندر  را براى بازى در فيلم هاى س
ــب  ــنواره فجر كس مه آلود» و «مرد بارانى» از جش
كرده است. او در سال 65 با ساخت فيلم سينمايى 
«جدال در تاسوكى» وارد عرصه كارگردانى شد اما 
ــون» را جلوى دوربين  ــال بعد كه فيلم «قان تا 9 س
ــرد؛ هرچند فيلم  ــرى را رها نك ــه بازيگ برد، عرص

سينمايى «چشم هايش» را ساخت.
ــكاران» را براى  ــم «گناه ــان اين بار فيل قريبي
ــنواره فيلم فجر مى سازد كه داستان  سى امين جش
آن را پسرش سام قريبيان در گونه جنايى به نگارش 

درآورده است.
ــقايق فراهانى، كورش تهامى،  از رامبد جوان، ش
قطب الدين صادقى، محسن افشانى و اميد روحانى 
ــينمايى نام برده  ــران اين فيلم س ــوان بازيگ به عن
ــود و البته نقش آفرينى قريبيان در فيلم خود  مى ش

نيز جالب است.
 زوج بازيگر اين بار در پله آخر  

ــالگى را پشت سر گذاشته  على مصفا كه 45 س
است، ديگر بازيگرى است كه دومين فيلم سينمايى 
ــنواره فجر مى كند؛ او در  ــال راهى جش خود را امس
سال 82 نخستين فيلم بلند خود با عنوان سيماى 
ــرش ليال  ــت و با نقش آفرينى همس زنى در دوردس

حاتمى ساخت.
ــازى در فيلم «اميد» به  ــال 71 با ب وى كه از س
ــاد، در فيلم جديد خود با نام  ــه بازيگرى پا نه عرص
«پله آخر» عالوه بر كارگردانى، در كنار همسرش به 

ايفاى نقش پرداخته است.
ــال به نام  ــتان دكترى ميان س «پله آخر» داس

امين است كه پس از سال ها به ايران باز مى گردد و 
به همراه مادرش زندگى مى كند؛ او با شنيدن خبر 
مرگ يكى از دوستان كودكى به خانه شان مى رود و 

درگير ماجراى مرگ او مى شود.
  فيلمنامه نويسى، بازيگرى و اكنون 

كارگردانى
ــاله فعاليت خود در عرصه  پيمان معادى 41 س
ــگارش فيلمنامه  ــال پيش با ن ــر هفتم را 11 س هن
«آواز قو» آغاز كرد و در نهايت در سال 1387 براى 
ــانس خود را در دنياى بازيگرى در  نخستين بار ش

فيلم «درباره الى» اصغر فرهادى آزمود.
ــو»،  ــاى «آواز ق ــگارش فيلمنامه ه ــه ن وى ك
«عطش»، «كما»، «كافه ستاره» و «شام عروسى» 
ــال 88 در فيلم  را در كارنامه دارد، بار ديگر در س
ــيمين» مقابل دوربين رفت و  «جدايى نادر از س
اين بار توانست در جشنواره برلين خرس نقره اى 
ــروه بازيگر مرد- را  ــن بازيگر مرد - براى گ بهتري

كسب كند.
ــرف روى  ــته فيلمنامه «ب ــال گذش معادى، س
كاج ها» را كه حدود پنج سال پيش به نگارش درآورده 
ــود، جلوى دوربين برد تا به عنوان يك فيلم اولى در  ب

سى امين جشنواره فيلم فجر حضور يابد.
معادى مى گويد كه اين فيلم يك درام اجتماعى 
و عاشقانه است و روايت ساده اى دارد و زندگى هاى 

زناشويى در جامعه امروز را به تصوير مى كشد.
ــايش كه سال گذشته  ــار، ويشكا آس مهناز افش
ــنواره فجر را كسب  ــيمرغ بهترين بازيگرى جش س
ــيرين  ــين پاكدل، صابر ابر، ش كردند، در كنار حس

ــرف روى  ــن معجونى در «ب ــش و حس ــزدان بخ ي
كاج ها» ايفاى نقش كردند.

 «عطاران و «رضا هرگز نمى خوابد 
رضا عطاران كه عالقه او به بازيگرى و حضور در 
ــت و اكنون نيز  آثار طنز و كمدى غير قابل انكار اس
ــت» و «اخالقتو  ــب حيوان نجيبى اس دو فيلم «اس
ــال با  ــينماها دارد، امس خوب كن» را روى پرده س
ــنواره فجر  ــز نمى خوابد» به جش ــم «رضا هرگ فيل

سى ام مى آيد.
ــال 72  ــت و از س ــهد اس وى متولد 1347 مش
تاكنون به عنوان بازيگر، فيلمنامه نويس و كارگردان 
ــينمايى و مجموعه هاى تلويزيونى  ــاى س در فيلم ه

حضور داشته است.
ــز نمى خوابد» كه مضمونى  در فيلم «رضا هرگ
ــدى، مريال زارعى، رضا عطاران،  طنز دارد، اكبر عب
ــايش، ناصر گيتى جاه،  ــروش صحت، ويشكا آس س
ــزى نقش آفرينى  ــارزاده و خداداد عزي اصغر سمس

كردند.
ــادآور فيلم  ــش از هرچيز ي ــم بي ــن فيل ــام اي ن
سينمايى وال استريت: پول هرگز نمى خوابد ساخته 

اليور استون كارگردان آمريكايى است.
ــخص شود، كارگردانانى  بايد منتظر ماند تا مش
كه رداى بازيگرى نيز بر تن دارند، آيا توانسته اند آثار 
ــنواره سى ام فيلم  قابل قبولى براى نمايش در جش
ــور  ــينمايى كش فجر به عنوان مهمترين رويداد س

ارائه كنند؟
سى امين جشنواره بين المللى فيلم فجر از 12 تا 

22 بهمن ماه امسال برگزار مى شود.

بازيگرانى كه چشم به سيمرغ كارگردانى جشنواره فجر دوخته اند

كتاب هاي «اميركبير» و «خضر(ع)» براي نوجوانان
ــني نوجوانان  ــماعيل هنرمندنيا براي گروه س همدان پيام: كتاب هاي «اميركبير» و «حضرت خضر (ع)» به قلم اس
ــاهير ايران زمين» و كتاب  ــنا گفت: كتاب «اميركبير» از مجموعه «مش ــدند. هنرمندنيا در اين باره به ايس ــر ش منتش

زندگي نامه «حضرت خضر (ع)» از مجموعه «پيامبران و بزرگان» توسط انتشارات سايه گستر منتشر شده اند.
اين نويسنده در ادامه توضيح داد: كتاب «اميركبير» را بعد از تأليف كتاب هايي درباره شاعران، فيلسوفان و عارفاني 
همچون حافظ، سعدي، فردوسي، ابوعلي سينا، خيام و عطار نيشابوري نگاشته ام و نگارش مجموعه «مشاهير ايران زمين» 

همچنان ادامه دارد. در حال حاضر نيز كتاب هايي درباره ابوريحان بيروني و باباطاهر را در دست نگارش دارم.
ــري كتاب هاي «پيامبران و  ــتم از س ــت: كتاب زندگي نامه «حضرت خضر (ع)» جلد بيست وهش ــن گف وى همچني

بزرگان» است كه از سال 1387 گردآوري آن شروع شده و در آينده نيز ادامه خواهد داشت.

كتاب «خاطرات سيلويا پالت» منتشر مى شود
همدان پيام: چاپ چهارم كتاب «خاطرات سيلويا پالت» با ترجمه مهسا ملك مرزبان به زودى توسط نشر نى منتشر 
مى شود. به گزارش مهر، كتاب، «خاطرات سيلويا پالت» كه به قلم خود پالت نوشته شده با مقدمه اى از تد هيوز منتشر 
ــت آن را در سال 1382 در ايران  ــا ملك مرزبان انجام داده و انتشارات نى چاپ نخس ــى آن را مهس ــده كه ترجمه فارس ش
منتشر كرد. اين كتاب با يادداشت مترجم آغاز مى شود كه در آن ملك مرزبان نگاهى گذرا به شخصيت «سيلويا پالت» دارد 
ــاراتى به پراكندگى اطالعات ارائه شده در برخى  ــيب هاى روحى او مى زند و همين طور اش و از خاطرات او ُمهرى بر فراز و نش
از بخش هاى كتاب دارد. در بخشى از كتاب مى خوانيم: من به آنهايى كه عميق تر مى انديشند، بهتر مى نويسند، بهتر نقاشى 
مى كنند، بهتر اسكى مى كنند، دوست داشتن را بهتر بلدند و بهتر از من زندگى مى كنند غبطه مى خورم. فكر مى كنم آدم به 
درد بخورى هستم، فقط چون اعصاب بينايى دارم و سعى مى كنم هر آن چه مى بينم و درك مى كنم بنويسم، چه احمقى!

انتشار كتاب «ازدواج اسالمي و حقوق خانواده» در آلمان
همدان پيام: كتاب «ازدواج اسالمي و حقوق خانواده» تأليف دكتر ياسمين پاسيس در آلمان منتشر شد.

ــت كه در جريان  ــي اس ــائل آموزش ــامل مس ــت: «محتواي اين كتاب ش ــر درباره محتواي اين كتاب آورده اس ناش
«دوره هايى از راه دور مؤسسه ديدي» (DIDI-Fernkurse) درباره ازدواج اسالمي و حقوق خانواده براي عالقه مندان 

و پژوهشگران مربوط عرضه شده است.
 اين كتاب عالوه بر آن، توضيحاتي را درباره حقوق و تكاليف زوج ها در برابر يكديگر، قرابت رضاعي، طالق، نفقه، حق 

حضانت و ديگر مسائل را از ديدگاه اسالم ارائه مي كند.»
 (Islamisches Ehe- und Familienrecht) «به گزارش ايسنا، چاپ اول كتاب «ازدواج اسالمي و حقوق خانواده

از سوي انتشارات «ديدي اينفو» در 240 صفحه به بازار كتاب آلمان عرضه شده است.

همدان پيام: عباس جهانگيريان، نويسنده ادبيات 
ــار آثار جديدش با  كودك و نوجوان از چاپ و انتش
عناوين «نقل ضحاك مار دوش»، «كجايى مادرم» 

و «تئاتر هاى تلويزيونى» تا يك ماه آينده خبر داد.
ــاس جهانگيريان، در خصوص تازه ترين اثر زير  عب
چاپ خود، بيان داشت: كتاب «نقل ضحاك مار دوش» 
را چندى پيش براى گروه سنى نوجوان به نگارش در 
آوردم كه اين اثر بزودى از سوى كانون پرورش فكرى 

كودكان و نوجوانان منتشر و روانه بازار نشر مى شود.
ــنامه «نقل ضحاك مار   وى با بيان اينكه نمايش
دوش» از مجموعه  نمايش نامه هاى شاهنامه است، 
ــى اين اثر به  ــرد: تصويرگرى و صفحه آراي اضافه ك
ــت و هم اكنون در مراحل پايانى  ــيده اس اتمام رس

چاپ قرار دارد.
ــارس، جهانگيريان ادامه داد: كتاب  به گزارش ف
ــت كه  ــى مادرم» نام ديگرى از آثار بنده اس «كجاي
براى گروه سنى كودك به نگارش درآورده ام كه اين 

اثر نيز هم اكنون در مراحل پايانى چاپ و انتشار قرار 
ــوى انتشارات «منادى تربيت»  دارند و بزودى از س

منتشر و روانه بازار نشر مى شود.
وى افزود: اين اثر را براى كودكانى كه مادرانشان 
ــگارش در آوردم تا  ــاص دارند، به ن بيمارى هاى خ
ــرگ مادران خود  ــه اين اثر بتوانند م آنها با مطالع
ــاب «كجايى مادرم»  ــد به نوعى ديگر كت را بپذيرن
ــرگ براى  ــرش كردن موضوع م ــدف قابل پذي با ه
كودكان است. اين نويسنده در خصوص ديگر اثر زير 
ــاپ خود بيان كرد: كتاب «تئاتر هاى تلويزيونى»  چ
ــه تاريخچه تئاتر در تلويزيون مى پردازد و در واقع  ب
ــده  به تئاترهايى كه در تلويزيون ضبط و پخش ش
ــود كه آن نيز در مراحل پايانى چاپ  مربوط مى ش

قرار دارد و بزودى منتشر مى شود.
ــايان ذكر است، از اين نويسنده حوزه ادبيات  ش
ــى كودك و نوجوان در هجدهمين جشنواره  نمايش

تئاتر كودك و نوجوان همدان تجليل شد.

كانون امام صادق(ع) 
مريانج كانون تخصصى 

قرآن و نماز
ــون فرهنگى هنرى  ــام: مدير كان همدان پي
امام صادق (ع) مسجد جامع مريانج گفت: اين 
كانون، كانون تخصصى قرآن و نماز است و در 
اين زمينه ها فعاليت هاى ويژه اى در طول سال 

انجام مى دهد.
حسن مظاهرى، مدير كانون امام صادق(ع) 
شهر مريانج گفت: اين كانون از سال 68 فعاليت 
خود را آغاز كرده و در سال 75 به عنوان كانون 
ــمى از طرف دبيرخانه كانون هاى مساجد  رس

استان مجوز دريافت نمود.
ــش از 500 نفر در  ــه بي ــا بيان اينك وى ب
ــن كانون  ــف عضو اي ــب كالس هاى مختل قال
ــزارى برنامه هاى مختلف  ــتند، افزود: برگ هس
ــب كالس ها، همايش ها و امور تبليغى از  در قال

فعاليت هاى اين كانون است.
ــات مختلف  وى برگزارى كالس ها و جلس
ــف از جمله روخوانى،  ــطوح مختل قرآنى در س
ــظ قرآن، كالس هاى فرهنگى  روانخوانى و حف
ــى،  ــى و كمك درس ــى آموزش ــرى، مهارت هن
برگزارى مسابقات مختلف بويژه در ماه مبارك 
رمضان، برگزارى همايش هاى مختلف در اعياد 
و شهادت ها و دعوت از اساتيد برجسته حوزه و 
ــگاه، برگزارى اردوهاى زيارتى و سياحتى  دانش
ــاى كانون و  ــتانى ويژه اعض ــرون اس درون و ب
ــى از جمله  ــته هاى مختلف ورزش فعاليت رش
برخى برنامه هاى كانون تخصصى قرآن و نماز 

شهر مريانج است.
مظاهرى در ادامه در مورد فعاليت كتابخانه 
ــايت رايانه كانون با  كانون گفت: كتابخانه و س
ــش از 8 هزار جلد كتاب در عناوين مختلف  بي
ــى و صدها  ــى، آموزش ــى، سياس ــى، علم دين
ــى از ديگر  ــى دى و نرم افزار علمى، آموزش س

فعاليت هاى كانون در طول سال است.
ــاره  ــته اين كانون اش وى به ويژگى برجس
كرد و اظهار داشت: اين كانون، كانون تخصصى 
قرآن و نماز نيز است و از ديگر ويژگى هاى آن 
وسعت زياد كانون با حدود هزار و 200 متر زير 

بنا در چهار طبقه است.
ــود نوجوانان و  ــرى همچنين به وج مظاه
ــاره كرد و گفت:  جوانان نخبه در اين كانون اش
ــته هاى  ــه كانون كه در رش ــراد نخب ــداد اف تع
مختلف علمى در مراكز آموزش عالى رتبه هاى 
ــب كرده اند زياد است از جمله يكى  برتر را كس
ــته مهندسى  از اعضاى جوان اين كانون در رش
ــيمى در دانشگاه صنعتى شريف مشغول به  ش

تحصيل است.

یادداشت 

مرور سينماى «ميركريمى» در اسلوونىانتشار تازه ترين آثار «عباس جهانگيريان» 
ــينماى  ــه فيلم مرورى بر س ــام: هفت همدان پي
ــيدرضا ميركريمى» دوم اسفندماه در دو شهر  «س
لوبليانا و ماريبور كشور اسلوونى برگزار خواهد شد.

به گزارش امور بين الملل سازمان توسعه سينمايى 
ــت با حضور  ــم كه قرار اس ــن هفته فيل ــوره، در اي س
ــه حبه قند»،  ــود، فيلم هاى «ي ميركريمى برگزار ش
ــادگى»،  ــى دور خيلى نزديك»، «به همين س «خيل
«كودك و سرباز» و «زير نور ماه» براى نمايش در دو 

شهر لوبليانا و ماريبور كشور اسلوونى انتخاب شده  اند.
برگزارى اين هفته فيلم در حالى برگزار مى شود 
كه شهر ماريبور اسلوونى به عنوان پايتخت فرهنگى 

اروپا در سال 2012 انتخاب شده است.
ــوى هيأتى  ــوان پايتخت فرهنگى اروپا از س عن
ــورهاى اروپايى هر  ــكل از وزراى فرهنگ كش متش
ــهر اين قاره اعطا مى شود. از  ــال به يك يا دو ش س
ــهر  ــا 2012 تاكنون نزديك 40 ش ــال 1985 ت س
ــاليانه به عنوان پايتخت فرهنگى اروپا  ــيوه س به ش

ــوان به آتن،  ــده اند كه از آن جمله مى ت انتخاب ش
فلورانس، آمستردام، برلين، پاريس، گالسگو، دوبلين، 
ــورگ، كپنهاگ،  ــبون، لوكزامب مادريد، آنتورپ، ليس
ــك، برگن،  ــتكهلم، وايمار، ريكياوي ــالونيكى، اس تس
بروكسل، پراگ، كراكوف، سانتياگود كمپوستال، بولونيا، 
ــاالمانكا، گراتس، جنوا، ليل،  ــردام، پورتو، بروژ، س روت
ــيبيو، ليورپول، استاوانگر،  پاتراس، لوكزامبورگ، س
ــتانبول، توركو،  ــن، پچ، اس ــس، ويلنيوس، اس لينت

تالين، ماريبور و گويمارايس اشاره كرد.
ــه عنوان  ــهر ب ــاب يك يا دو ش ــنهاد انتخ پيش
ــوى  ــال 1985 از س ــت فرهنگى اروپا در س پايتخ
ــد  «ملينا مركورى» وزير وقت فرهنگ يونان ارائه ش
ــت عمومى ساالنه اتحاديه  ــال در نشس و در همان س
اروپا به تصويب رسيد. هدف از اين انتخاب هم عطف 
توجه عمومى بيشتر به شهرهاى مختلف اروپا به ويژه 
ــى فرهنگ هاى متنوع و  ــاظ فرهنگى، نزديك از لح

پيشبرد يكپارچگى و اتحاد در اين قاره است.

كار جديد مصفا و ليال حاتمى
فيلمى كه در سكوت 

ساخته شد!
همدان پيام: فردين صاحب الزمانى از پايان 
تدوين فيلم سينمايى "پله آخر" به كارگردانى 
ــنواره  ــى مصفا و احتمال حضور آن در جش عل

فيلم فجر خبر داد.
ــم  ــر فيل ــى، تدوينگ ــدن صاحب الزمان فري
ــينمايى "پله آخر" در اين باره به مهر گفت:  س
ــه تازگى به اتمام  ــم "پله آخر" را ب تدوين فيل
ــط عليرضا علويان  ــانديم و هم اكنون توس رس
ــت. فكر مى كنم براى  در مرحله صداگذارى اس

جشنواره فيلم فجر امسال آماده نمايش شود.
وى درباره فعاليت هاى اخير خود در حوزه 
ــون در حال نگارش  ــى افزود: هم اكن كارگردان
ــتم. براى  ــه با دو نگاه متفاوت هس دو فيلمنام
ــتن فيلمنامه  "مرد ديگر" با پيام يزدانى و  نوش
فيلمنامه "صداى خارج از قاب" با پگاه جهاندار 
ــتانى درباره  همكارى مى كنم. اين دو كار داس
ــت كه البته هر دو  ــخصيت هاى تئاترى اس ش

فيلمنامه شباهتى با هم ندارند.
ــه نمى دانى" در  ــت ك فيلم "چيزهايى هس
جشنواره فيلم فجر سال گذشته با حضور على 
مصفا، ليال حاتمى و مهتاب كرامتى به نمايش 
ــكان اكران عمومى  ــد. اين فيلم هنوز ام در آم

پيدا نكرده است.
ــه آخر" به كارگردانى على مصفا با بازى  "پل
ــاخته  ــكوت خبرى س وى و ليال حاتمى در س
شده است كه دومين فيلم بلند سينمايى مصفا 

محسوب مى شود.
ــيماى زنى در دور  ــال 82 "س مصفا در س
دست" را با بازى ليال حاتمى، همايون ارشادى 
و... كارگردانى كرد كه در جشنواره هاى مختلف 
بين المللى همچون كارلووى وارى و مونترال به 

نمايش در آمد.
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گوناگون

عطارباشى ــايع ترين اختالالت علمى ــرن از ش ــام: ميگ همدان پي
ــت كه طبق آمارهاى جهانى به  سيستم عصبى اس
ــردان و 20 درصد زنان،  ــط 10 درصد م طور متوس

حمالت ميگرنى را تجربه مى كنند.
ميگرن، سردردهاى ضربه زننده و آزار دهنده اى 
است كه گاهى فقط در يك طرف سر بروز مى كند 
و باعث مى شود فرد مبتال، عصبى و به نور حساس 

شود.
ــاد شدن و  ــدن عروق و در پى آن گش تنگ ش
ــر و مغز  ــت س ــاب رگ هاى خونى كه به پوس الته
ــردردهاى ميگرنى  ــتند، عامل بروز س ــط هس مرتب
ــود كه رگ ها  ــردرد زمانى آغاز مى ش ــتند و س هس

دوباره گشاد مى شوند.
ــردرد دردناك است؛ بلكه  ميگرن نه تنها يك س
بر كيفيت زندگى نيز تأثير مى گذارد؛ چنانكه طبق 
ــازمان جهانى بهداشت، ميگرن تا 60 درصد  آمار س
موجب كاهش فعاليت هاى اجتماعى و ظرفيت هاى 

كارى افراد مى شود.
به گزارش ايرنا، هرچند ميگرن تمام سنين و هر 
ــيوع آن در  دو جنس را دربر مى گيرد، اما ميزان ش
ــال، زنان و مبتاليان به افسردگى  افراد باالى 30 س
ــأ دردهاى ميگرنى هم مى تواند؛  بيشتر است. منش
ــترس، اضطراب و اختالالت  اختالالت ژنتيكى، اس

عضالنى گردنى باشد.
ــروع  ــنين بلوغ ش  بيمارى ميگرن معموالً در س
ــدت و دفعات  ــر ش ــالى از نظ ــود و در ميانس مى ش
تكراركاهش مى يابد؛ عالئم اوليه آن شامل تار شدن 
ــم  ــد يا ظهور نقاط رنگى در خطوط جلوى چش دي

است.
ــاعت به طول  ــردرد چند س ــى حمالت س گاه

مى انجامد و پس از خوابيدن بهبود مى يابد. 
ــر الگوى خواب، بيدار ماندن  عواملى مانند تغيي
ــش از حد  ــتگى بي ــردن زياد و خس ــبانه، كارك ش

مى تواند باعث بروز ميگرن شود.

 صداى بلند، نور زياد، فشار به گردن و حتى درد 
دندان موجب بروز ميگرن مى شوند. 

ــان داده  ــج يك مطالعه جديد در كانادا نش نتاي
است؛ افرادى كه دچار سردردهاى مكرر و دردناك 
ــتر در معرض ابتال به افسردگى قرار  مى شوند، بيش

دارند.
ــل انجمن صرع درباره بيمارى ميگرن   مديرعام
مى گويد: ميگرن نوعى سردرد شايع همراه با تهوع 

است. 
ــتر در  حميده مصطفايى مى افزايد: ميگرن بيش
ــوم زندگى بروز مى كند و معموالً  دهه هاى دوم و س

با خوابيدن بهتر مى شود.
وى ادامه مى دهد: ميگرن با مصرف پنير كهنه، 

شكالت كاكائويى و عسل تشديد مى شود.
جراح مغز و استاد دانشگاه علوم پزشكى شهيد 
ــتى نيز درباره اين بيمارى مى گويد: ميگرن به  بهش
ــود كه فرد را حدود 15  ــردردهايى اطالق مى ش س
ــت اجتماعى او را مختل  ــاه درگير و فعالي روز در م

مى كند.
ــراد مبتال به ميگرن  ــا زالى مى افزايد: اف عليرض
هنگام سردرد تمايل به خوابيدن و استراحت كردن 

دارند.
ــوع، ترس از صداى بلند و نور را از عالئم  وى ته
ــمارد و مى افزايد: ميگرن در ايران،  ميگرن برمى ش

بسيار شايع است.
ــد:50 درصد بيماران ميگرنى  زالى ادامه مى ده

سابقه اين بيمارى را در خانواده خود دارند.
ــديد كننده  ــترس از عوامل تش به گفته وى، اس
ــان را مختل  ــى رود و روند درم ــمار م ميگرن به ش

مى كند.
ــر هفته معموالً  ــردردهاى آخ زالى مى گويد: س

جزو سردردهاى ميگرنى هستند.
وي مى افزايد: مصرف موادغذايى فقط 10 درصد 
ــراى انجام درمان هاى  ــرن ارتباط دارد، اما ب با ميگ

كامل بايد نكاتى را در نظر داشت.
ــى مانند پنير،  ــه وى، خوردن موادغذاي به گفت
ــس مايونز و چاى  ــيس، بستنى، س شكالت، سوس
ــا جعفرى و  ــديد مى كند، ام ــگ ميگرن را تش پررن

پيازخام تأثير مثبت بر ميگرن دارد.

شناسايي شاه كليد 
ذخيره سازي خاطرات در مغز
همدان پيام: محققان دانشگاه فني ماساچوست 
ــه در زمان  ــده اند ك ــايي يك ژن ش موفق به شناس

ذخيره خاطرات در مغز، فعال مي شود.
ــايي  ــان قصد دارند از اين ژن براي شناس محقق
سلول هاي عصبي كه خاطره در آنها ذخيره مي شود،  

استفاده كنند. 
ــان تجربه يك رويداد جديد، مغز با تغيير  در زم
ــرات را رمزگذاري  ــا خاط ــات بين نورون ه ارتباط
ــياري از ژن ها فعال شده،  مي كند. در اين زمان بس
ــتري در اين  ــا يكي از آنها به نظر از اهميت بيش ام

ــنا، اكنون  ــت. به گزارش ايس ــد برخوردار اس فراين
دانشمندان ماساچوست موفق به شناسايي يك ژن 
ــده اند كه كنترل اين  ــوم به Npas4 ش اصلي موس

فرايند پيچيده را بر عهده دارد.
 اين ژن بيشتر در هيپوكامپ فعاليت داشته كه 
ــي در شكل گيري حافظه بلند مدت ايفا  نقش اساس

مي كند.
ــكل گيري  ــي مكانيزم ش ــراي بررس محققان ب
حافظه، به موش ها در زمان ورود به يك اتاق خاص، 
يك شوك الكتريكي دادند. چند دقيقه بعد موش ها 
ــند. در  ــاد گرفتند كه از آن اتاق خاص بايد بترس ي
ــدت فعال  ــان بروز اين اتفاق ژن Npas4 به ش زم

مي شد.

فعال سازى روزانه 700هزار ابزار آندروئيدى در جهان
همدان پيام: شركت گوگل به تازگى اعالم كرده است كه روزانه بيش از 700 هزار ابزار تحت آندروئيد در جهان فعال شده 
و اخبار مختلف بر روى شبكه اجتماعى جديد گوگل به اشتراك گذاشته مى شوند. به گزارش مهر، تعداد فعال سازى ابزارهاى 
تحت آندروئيد در سال 2011 نسبت به تعداد اعالم شده و توسط گوگل در سال گذشته بيش از دوبرابر است؛ زيرا در سال 
گذشته تعداد فعال سازى هاى روزانه بيش از 300 هزار بوده است. شركت هاى رقيب گوگل تا به امروز نتوانسته اند چنين ميزانى 
ــانند، براى مثال تعداد فعال سازى هاى آى پد و آى فن  ــتم عامل ويژه خود را به ثبت برس از فعاليت هاى ابزارهاى تحت سيس
شركت اپل تا 24 سپتامبر تنها 315 هزار بوده است. سهام آندروئيد در بازار جهانى نيز به رشد خود ادامه مى دهد به طورى 
كه گزارش ماه گذشته گروه NPD نشان مى دهد؛ 44 درصد از تمامى تلفن هاى هوشمندى كه سفارش داده شده اند، تحت 
آندروئيد بوده اند، اين به آن معنى است كه ميزان گرايش به آندروئيد نسبت به سه ماهه دوم ماه 11 درصد افزايش داشته است.

نكاتي درباره دوام و طول عمر قلم هاي ديجيتالي
همدان پيام: فاكتور و عدد مشخصي براي سنجش طول عمر و دوام قلم هاي ديجيتالي وجود ندارد، هرچند برحسب 

تجربه كامًال مشخص است كه محصوالت بعضي سازندگان داراي عمر و دوام بيش تري هستند.
يك كارشناس در گفت وگو با ايسنا با بيان اين مطلب گفت: قلم هاي ديجيتالي در نتيجه افتادن از روي ميز يا ارتفاع 

باال، صدمه مي بينند و اين اتفاق در ادارات داراي كف سنگي يا موزاييكي بيش تر مشكل ساز است.
ــان كرد: قلم هاي P-Active با دارا بودن بدنه اي محكم و قوي تا حد زيادي بر اين مشكل،  ــلم عزتي خاطرنش مس
فائق آمده اند. عزتي افزود: از آنجا كه اين دستگاه ها، هر روز در معرض انواع ضربات فيزيكي و افتادن از روي ميز يا دست 
ــتحكم و مرغوب از اهميت زيادي برخوردار است؛ بنابراين انتخاب قلم هاي بدون  كاربر، قرار دارند انتخاب مدل هاي مس

نام سازنده معتبر يا با مارك هاي متفرقه به دليل قيمت ارزان تر، به مصلحت نيست.

استفاده ناآگاهانه از ADSL و صرف هزينه براي چت كردن!
همدان پيام: قبل از گسترش ضريب نفوذ اينترنت بايد نحوه استفاده از آن را به مردم آموزش داد تا براي چت كردن 

هزينه ماهانه پرداخت نكنند.
ــنا، با بيان اين مطلب درباره وضعيت اينترنت و جايگاه آن در  ــناس فن آوري اطالعات در گفت وگو با ايس  يك كارش
كشور گفت: وضعيت اينترنت در كشور ما به نحوي است كه اگر درباره آن صحبت نكنيم، بسيار بهتر است؛ چراكه در 
حال حاضر اينترنت  با سرعت هاي مگابايتي در كشورهاي پيشرفته صنعتي و حتي كشورهاي همسايه مطرح است، اما 

ما هنوز داريم بر سر قطعي هاي 128 كيلوبيت بر ثانيه بحث مي كنيم.
ماليي بيان كرد: قطعي اينترنت يعني آجر شدن نان كافي نت ها؛ هرچند با شرايطي كه توسط ISPها ايجاد شده و 

هركس يك خط ADSL در خانه دارد، درآمد آن ها پيش از اين ها هم كاهش يافته بود.

مديرعامل همراه اول خبر داد

افزايش سرعت اينترنت 
تلفن همراه به 120 
كيلوبيت بر ثانيه

ــال  ــام: مديرعامل همراه اول از ارس همدان پي
ــبكه  ــزار MMS در ش ــش از 100 ه ــه بي روزان
ــت: روزانه بين 180 تا  ــراه اول خبر داد و گف هم
ــبكه همراه اول ارسال  200 ميليون پيامك در ش

مي شود.
ــنا گفت:  ــي در گفت و گو با ايس وحيد صدوق
قرار است؛ سرعت GPRS  اينترنت تلفن همراه 

ــال به بيش از 120 كيلوبيت بر  تهران تا پايان س
ثانيه برسد.

ــا براي ذخيره   ــن درباره اينكه آي وي همچني
ــودي در نظر گرفته  ــامانه جيرينگ س پول در س
ــود؟ گفت: هدف اصلي از راه اندازي سامانه  مي ش
ــتري براي انتقال سريع پول  جيرينگ، ايجاد بس

است. 
ــي از منابع هدف  ــي با بيان اينكه يك صدوق
ــتفاده از اين سامانه روستاها هستند، افزود:  اس
تالش  داريم تا موضوع جيرينگ را در روستاها 
ــاني كنيم و هر نوع آموزشي را كه در  اطالع رس
اين زمينه نياز است، در اختيار روستاييان قرار 

دهيم.

باترى player MP3 خود را 
با كاغذ شارژ كنيد! 

ــرد كه با خورده هاى  ــونى، بيو باترى را طراحى ك همدان پيام: س
كاغذ شارژ مى شود.

به گزارش خبرآنالين، موريانه، امروزه كاربرد جديدى يافته است. 
ــوج جديدى از  ــره در طبيعت ايجاد م ــايد وظيفه اصلى اين حش ش
انرژى هاى سازگار با محيط زيست است كه كمپانى سونى مى خواهد 

نهايت استفاده را از داشته باشد.
ــال 2011 در توكيو براى  ــگاهى كه در س اين كمپانى در نمايش
ــت برگزار شد، نمونه اوليه اى از يك  محصوالت سازگار با محيط زيس
ــت كه انرژى خود را از كاغذ خورد شده  بيو باترى را به نمايش گذاش
مى گرفت. در اين نسخه نمايشى، تكه هاى كاغذ و مقوايى كه در آب 
ــحرآميزى يك فن كوچك را چرخاند؛  ــده بود؛ به طور س مخلوط ش
ــركت ژاپنى به جاى استفاده از جادو در واقع از طبيعت  البته اين ش

درس گرفته بود.
ــد و در فرايند  ــفيد چوب را مى خورن ــا و مورچه هاى س موريانه ه
ــا ايده گرفتن از اين  ــونى ب هضم، آن را به انرژى تبديل مى كنند. س
ــته، تكه هاي كاغذ را به قند گلوكز تبديل كند. سپس  موضوع توانس
ــردن آنزيم ها و همين طور  ــن قند در فرايندى ديگر، با اضافه ك همي
اكسيژن تبديل به يون هاى هيدرژن و الكترون مى شود كه اين يون ها 

سوخت الزم براى باترى را فراهم مى كنند.
اگرچه اين باترى به قدرتمندى باترى هاى موجود در بازار نيست، 
ــت و عالوه بر  ــن كردن يك player MP3 كافى اس ــا براى روش ام
ــيميايى سخت و  اين، اختراع يك بيوباترى كه به هيچ عنوان مواد ش
ــان مى دهد كه دستيابى به  ــت؛ نش حتى آهن در آن به كار نرفته اس

باترى هاى دوستدار محيط زيست امرى شدنى است.
البته اين اولين بارى نيست كه سونى باترى هايى با تكنولوژى سبز 
ــال 2007 هم باترى را به نمايش  طراحى مى كند. اين كمپانى در س

گذاشت كه با شكر شارژ مى شد.

مغز عنكبوت ها 
در درون پاهايشان

ــمندان دريافته اند؛ مغز  ــام: دانش همدان پي
نوعى از عنكبوت ها به اندازه اى بزرگ است كه 
فضاى سر اين جاندار براى گنجاندن آن كافى 
ــايد ديگر قسمت هاي بدن جاندار،  نيست و ش

مانند پاهايش را نيز در بر بگيرد. 
به گزارش مهر، بزرگ بودن مغز عنكبوت ها 
ــرا بعضى از  ــه چ ــد ك ــح ده ــد توضي مى توان
ــن تار به خوبى  ــاى كوچك در بافت عنكبوت ه

عنكبوت هاى بزرگ هستند.
ــه اسميتسونيان  گروهى از محققان مؤسس
ــه از عنكبوت هاى  ــر روى 9 گون ــا مطالعه ب ب
ــاى بافنده دريافتند؛ هرچه  خانواده عنكبوت ه
ــند، مغز آنها  ــا كوچك تر باش ــن عنكبوت ه اي
ــت. در بعضى از عنكبوت ها سيستم  بزرگتر اس
ــان را  مركزى عصبى 80 درصد از فضاى بدنش
در بر گرفته و گاه حتى به درون پاهايشان نفوذ 

كرده است.

آب و هواي بدتر، مخصوص 
روزهاي مياني هفته است!

در  ــي  آمريكاي ــمندان  دانش ــام:  همدان پي
ــه وضع  ــي جالب براي آنان كه هميش پژوهش
آب وهوا را در روزهاي كاري بد تصور مي كنند، 

از واقعي بودن اين فرضيه خبر دادند!
به گزارش ايسنا، دو دانشمند مركز گودارد 
ــا دريافته اند كه آب وهواي بد مانند توفان  ناس
ــاي مياني هفته رخ  ــتر در روزه و تگرگ بيش

مي دهند.
اين محققان در پژوهش خود دريافتند كه 
ــيدر روزهاي مياني  ــخت تر هواشناس وقايع س
ــتر بوده و در آخر هفته ها  هفته 20 درصد بيش
20 درصد كمتر هستند. اين امر از فعاليت هاي 
ــارات مواد شيميايي در روزهاي  انساني و انتش

كاري تأثير مي پذيرد.
ــاحل  ــي آب وهواي س اين پژوهش به بررس
ــتان پرداخته و  ــكا در طول تابس ــرقي آمري ش
ــا و رعدوبرق در  ــداد توفان ه ــان داد كه تع نش
روزهاي مياني هفته بيشتر بوده كه با پيشرفت 

گزارشات هواشناسي نيز قابل توجيه نيستند.
ــرات  اث از  ــوا  ه در  ــق  معل ذرات  ــار  انتش
شناخته شده اي بر رطوبت هوا برخوردار بوده و 
انتشار بيشتر آنها در روزهاي مياني هفته امري 

عادي است.

كاهش بروز سكته مغزي 
با مصرف شكالت!

ــان  ــك پژوهش جديد نش ــنا: نتايج ي ايس
ــمزه است؛  ــكالت نه تنها خوش مي دهد كه ش

بلكه براي سالمتي نيز مفيد مي باشد.
ــكالت خالص بر  ــر مثبت ش ــر تأثي پيش ت
ــاي قلبي ثابت  ــارخون و بيماري ه كاهش فش
ــده بود. اكنون بر اساس يك پژوهش جديد  ش
كه در كشور سوئد انجام شد، شكالت خالص يا 

سياه باعث كاهش سكته مغزي مي شود.
پژوهشگران سوئدي اين تأثير را به ماده اي 
ــود در كاكائوي خالص  ــام فالئونوئيد موج به ن
ــح هورمون  ــكالت ترش ــد. ش ــبت مي دهن نس
آندروفين در بدن را تحريك مي كند كه باعث 
ــرحالي مي شود. بر اساس  احساس شادي و س
ــكالت  ــب مصرف ش اين گزارش، مقدار مناس
براي تأثيرات مثبت در بدن، هفته اي 45 گرم 

است.

63 درصد زنان 
دچار زانو درد هستند

همدان پيام: محققان دريافتند كه افزون بر 
ــو درد مداوم يا  ــان جهان دچار زان نيمى از زن

تناوبى هستند.
 به گزارش برنا، مطالعات جديد نشان داده، 
ــال از زانو درد  ــزون بر نيمى از زنان ميان س اف

رنج مى برند.
ــن 50 و باالتر دچار  ــد زنان در س 63 درص

درد مداوم يا تناوبى در زانو مى شوند.
ــه درد مداوم  ــايع در مورد ابتال ب عوامل ش
زانو، باالبودن شاخص حجمى بدن، آسيب هاى 

زانو و آرتروز است.
ــاله محققان بر روى  طبق تحقيقات 12 س
اين تحقيق كه بيش از يك هزار زن در سنين 
ــال شركت  ــن 52 س 44 تا 57 با ميانگين س
ــو درد، اولين  ــتند، فهم عوامل ابتال به زان داش

قدم در درمان مى باشد.

ميگرنميگرن
شايع ترينشايع ترين  

اختاللاختالل  
سيستم سيستم 
عصبىعصبى

324618759
185972346
697534182
973425861
451863297
862197435
716349528
539281674
248756913

بل
ه ق
مار

 ش
سخ

پا

شمارهسودوكوسودوكو
1404

673

13

8214

378

52

567

973

25

237

حل: 1403

سواالت افقى:

ــك  تبري  - ــتش  پرس و  ــي  بندگ  -1
ــيس 2- سينه پهلو -  وتهنيت - خس
ــردي - از  ــاه ها - جوانم ــه 3- چ ياران
ــدان 4- در - بي آب -  ــهرهاي هم ش
ــومريان  قيمت - دوبين 5- الهه ماه س
ــهرهاي  ــتاندار - موطن 6- از ش - اس
ــجويان 7-  قزوين - خبر گزاري دانش
ــو  حرف ندا - جبل - حريت 8- گيس
ــداد - با اهميت - بازي  ــت ش - بهش
ــباب خانه -  ــراوت - اس ــه 9- ط تخت
ــهر  ــهري در بوش دويار هم قد 10- ش
ــل - پرنده  ــهر تاج مح - ايما 11- ش
ــكار 12- پرستار -  الشخور - فراموش
ــكاري - نوعي خواهر و برادر  پرنده ش
ــتني -  - حركت كرم 13- درس نوش
ــه كردن  فرياد بلند - قابله 14- مقايس
دو چيز - تشريفاتي 15- نوت سوم   - 

دستمال گردن - درياچه
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سؤاالت عمودي:

1- شكنجه و آزار - تاجر - زهر 2- نماد كريسمس - چشم انتظار بودن 3- طايفه 
تركمن - بارومتر 4- چوبه اعدام - خوب وخوش - از اثرهاي معروف سياوش كسرائي 
ــته - نهاد اجتماعي - كاهو 6- ترس وگريز - از القاب حضرت  - خوش پوش 5- پش
فاطمه (س) - ويتامين جدول - آخرين توان 7- از كوههاي مركزي ايران - جنگ و 
نبرد 8- جيران - عقايد - دندان تيز حيوانات - پايبندي در دوستي 9- بيماري سل 
ــكاران 10- كافي - خطاب بي ادبانه - شغال - راحت الحلقوم  - لحظه حركت ورزش
ــليمان - روبات - مايع حيات 12- مثل و مانند - قابلمه بزرگ - شهر  ــر س 11- پس
ــهرهاي خراسان - اختراع ويليام  نيروگاه - نمك 13- جوهر بيد - بدنامي 14- از ش

كروكس 15- مجازات شرعي - مشعل را بر آن مينهادند - دادگاه بين المللي
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آراليا
خصوصيات ظاهري گياه:

 برگ هاى اين گياه، پنجه اى شكل با هفت بريدگى عميق و به رنگ سبز روشن 
و براق مى باشد كه البته نوع ابلق اين گياه نيز وجود دارد. اين گياه سريع الرشد بوده 
ــد؛ گل هاى سفيد  ــت و در صورتى كه مكان آن پر نور باش ــان اس و نگهدارى آن آس

خوشه اى رنگى مى دهد.
شرايط نگهداري:

اين گياه مكان روشن را ترجيح مى دهد و نيم سايه را به خوبى تحمل مى نمايد و 
ــتان هفته اى 2 تا 3 بار و در زمستان هفته اى 1 تا 2 بار نياز به آبيارى دارد.  در تابس

عمل غبارپاشى در تابستان روزانه و در زمستان هفته اى 2 بار است.
خاك مناسب آن سبك بوده و تكثير آن از طريق قلمه زدن در فصل بهار است.

عمده ترين بيماري هاي گياه:
1. اگر گياه پژمرده است به دليل آبيارى بيش از اندازه مى باشد، بهتر است صبر 

كنيد تا سطح خاك گياه خشك شده؛ سپس آبيارى نماييد.
ــه علت آبيارى كم و  ــت ب ــود، ممكن اس 2. چنانچه گياه دچار ريزش برگ ها ش

تشنگى گياه باشد كه بهتر است گياه را آبيارى نماييد.
3. اگر برگ هاى گياه كوچك و ريز است گياه را در مكان روشن قرار داده و آن را 
با كود مايع تقويت نماييد و يا گلدان آن را در صورتى كه نسبت به گياه خيلى بزرگ 

است تعويض كرده و گلدان كوچك ترى را انتخاب نماييد.
4. رنگ پريدگى برگ ها نيز مى تواند به علت فقر خاك باشد كه بهتر است گياه 

را تقويت نماييد.

 زعفران خون ساز و محافظ سلول هاي مغزي
و  مغز  ــان  متخصص همدان پيام: 
ــگاه آلبرتاي آمريكا  اعصاب در دانش
در يك مطالعه تازه تاكيد كردند كه 
ــود در زعفران  يك ماده اصلي موج
ــلول هاي مغزي در  ــت از س قادر اس
برابر بيماري ها و التهاب هاي عصبي 
ــنا،  محافظت نمايد. به گزارش ايس
ــگاه كه  ــاور در اين دانش ــس پ كري
ــه را بر عهده  ــتي اين مطالع سرپرس
ــات  ــته، مي گويد: ما در آزمايش داش
ــود تركيبي در اين  خود متوجه وج
چاشني خوش عطر و بو شده ايم كه 

ــتري دريافتيم كه اين تركيب در  ــي هاي بيش ــين نام دارد. هم چنين با بررس كروس
محيط هاي كشت سلول هاي مغزي يك تاثير محافظتي مهم روي اين سلول ها دارد 
ــلول هايي كه غالف ميلين را براي نورون ها  ــيب وارده به س و در واقع مي تواند از آس
ــيتدپرس، اين  ــد. به گزارش آسوش ــازند، جلوگيري كن ــلول هاي عصبي) مي س (س
آزمايشات توان بالقوه تركيب كروسين را در پيشگيري و درمان بيماري هاي التهابي 
ــردگي  ــان مي دهد. يكي از مهمترين خواص زعفران درمان افس ــن مغزي نش و مزم
است. زعفران داراي بويي قوي و طعمي تلخ است. نوشيدن چاي زعفران باعث هضم 
ــكن درد دارد، باعث تحريك اعصاب مي شود. به عالوه زعفران  ــود، اثر مس غذا مي ش
خون ساز است و گردش خون را آسان مي سازد. مصرف زعفران خونريزي هاي بعد از 
زايمان را از بين مي برد، كبد را تصفيه و قوي مي كند، سرفه را رفع و اثر مفيد روي 

درمان برونشيت دارد.
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همشهريان عزي
را در هر زمين
روزنا

زد و خورد يك تظاهركننده قوي هيك
پليس ضد شورش شي

دادن شير به

گزارش

ــگر اجتماعي گفت:  ــك پژوهش ــام: ي همدان پي
شركت هاي هرمي، آثار مخرب فرهنگي و اجتماعي 

بسياري را در جامعه به همراه داشته است. 
ــگاه  ــا خبرنگار باش ــو ب ــاي در گفتگ ــر پ جعف
ــي در طول  ــركت هاي هرم ــگاران، گفت: ش خبرن
ــيب هاي  ــور باعث آس ــت علني خود در كش فعالي
ــياري به اقتصاد كشور شده است و روند فعاليت  بس
ــورم كمك كرد و  ــه افزايش نرخ ت ــركت ها ب اين ش
ــار مخرب فرهنگي و  ــور، آث ضمن خروج ارز از كش

اجتماعي بسياري را به همراه داشته است.
ــركت ها، فقيركنندگي  وي افزود: ماهيت اين ش
ــي در جامعه  ــض و بي عدالت ــت و موجب تبعي اس

مي شود. 
وي با اشاره به اين كه 10 درصد از اعضاي باالي 
جدول اين شركت هاي هرمي بوده اند، گفت:  اما 90 
درصد بقيه افراد ضرر كرده اند و اين شركت ها باعث 
ــياري از زندگي ها شده است و همچنين  نابودي بس
به روند رشد انديشه هاي مخرب و منفي در جامعه 

كمك كرده است.
ــت: دست كم 4 ميليون ايراني در  وي بيان داش
شبكه هاي عنكبوتي اين شركت ها گرفتار شده اند و 

حدود 4 هزار ميليارد تومان سرمايه از گردونه توليد 
خارج شده است.

  رأى نجات جامعه از حضور 
شركت هاي هرمي، اطالع رساني افراد

اين پژوهشگر اجتماعي تأكيد كرد: اطالع رساني 
ــازي مردم در خصوص شركت هاي هرمي  و آگاه س
ــاي جلوگيري از حضور اين  يكي از مهمترين راه ه

شركت ها در جامعه است.
ــه از ماهيت  ــر چه افراد جامع ــه داد: ه وي ادام
ــركت هاي هرمي اطالع داشته  ــفه فعاليت ش و فلس
ــل اجتماعي  ــراي رويارويي با اين معض ــند و ب باش
ــوزش ببينند، گرايش به عضويت در اين گروه ها  آم

در ميان مردم كاهش مي يابد.
  شناسايي شگردها و ترفندهاي 

شركت هاي هرمي

ــي عنوان  ــر زمينه معرف ــاي گفت:  اگ ــر پ جعف
ــركت هاي عنكبوتي در  ــگردهاي ش ــا و ش ترفنده
ــود، باعث نابودي فعاليت اين  افكار عمومي افشا ش

شركت هاي مخرب مي شود.
وي اظهار داشت: يكي ديگر از روش هاي حذف 
فعاليت اين شركت ها در جامعه شناسايي و پااليش 

قوانين متناقض و متعارض است.
تقويت قوانين و مقررات حمايتي از فعاليت هاي 
ــد مي تواند حضور اينگونه  اقتصادي مثبت و كارآم

شركت هاي شيطاني را در جامعه كم رنگ كند.
 ترويج فرهنگ كار در جامعه 

ــه را راه حل  ــگ كار در جامع ــج فرهن وي تروي
ــركت ها  ــبي براي جلوگيري از فعاليت اين ش مناس
ــت و گفت:  چنانچه فرهنگ كار در  در جامعه دانس
ــود و  ــه ترويج و كارآفريني نيز هنجارمند ش جامع

همچنين سازمان هاي نظارتي سيستم هاي خويش 
ــركت ها عمًال  ــانند اين ش ــد و به روز برس را توانمن

تعطيل خواهد شد.
 امنيت براي فعاليت هاي مشاركتي 

ــاي نظارتي با  ــزود:  اگر نهاده ــه اف وي در ادام
ــئوليت پذيري بيشتري نسبت به  ــيت و مس حساس
تخلفات تجاري حساسيت نشان دهند، ديگر جايي 
ــركت هاي هرمي در جامعه نخواهد  براي فعاليت ش

ماند.
ــد ارزش درآمد بر  ــرد:  باي ــان ك ــر نش وي خاط
ــود  ــه توليد و ارائه خدمات در جامعه تقويت ش پاي
ــرمايه گذاري ها  ــت اقتصادي براي تمامي س و امني
ــراي فعاليت هاي  ــت الزم ب ــد و امني ــوظ باش محف
مشاركتي فراهم شود، مي توان شاهد به قهقرا رفتن 

شركت هاي هرمي شد.

ــات كنترل  ــس مركز تحقيق ــام: رئي  همدان پي
دخانيات دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفت: 
ــنين نوجواني در ايران  ــيوع مصرف سيگار در س ش
ــت و نيمي از نوجوانان در سنين  حدود 2 درصد اس
ــالگي حداقل يك بار مصرف دخانيات  13 تا 16 س

مانند استعمال سيگار را تجربه مي كنند. 
ــزود: روند مصرف دخانيات  غالمرضا حيدري اف
ــران از روند جهاني تبعيت مي كند به گونه اي  در اي
ــروع مصرف سيگار  ــن ش كه حدود 2 دهه قبل س
ــن به 16  ــالگي بود و در يك دهه بعد اين س 20 س
ــن آغاز  ــت و در حال حاضر س ــالگي كاهش ياف س
ــتعمال دخانيات در ايران حدود 14 سال است،   اس
ــرف دخانيات در  ــروع مص هرچند كه اخباري از ش
سنين 10 -11 سالگي نيز به گوش مي رسد، البته 
در كل اين آمار در مقايسه با كشورهاي منطقه قابل 

قبول است. 
ــنا، وي در ادامه گفت: بر اساس  به گزارش  ايس
ــر 12/5 درصد از  ــال جاري، در حال حاض ــار س آم

مصرف كنندگان دخانيات باالي 15 سال هستند. 
  وي درباره اقدامات انجام شده در وزارت آموزش 
ــگيري از استعمال دخانيات از  و پرورش براي پيش
ــوي نوجوانان اظهار كرد: بيش از 10 سال است  س
ــگاه علوم  كه مركز تحقيقات كنترل دخانيات دانش
ــتي با وزارت آموزش و پرورش  پزشكي شهيد بهش
ــروع  ــن زمينه تعامالتي دارد، البته اگرچه ش در اي
استعمال دخانيات از سنين مدرسه است ولي نبايد 
از نقش خانواده ها غفلت كرد و همه مسئوليت را به 

دوش آموزش و پرورش انداخت. 
ــال اخير ستاد پاد  حيدري اضافه كرد: در 10 س
(پيشگيري از استعمال دخانيات) در وزارت آموزش 
و پرورش تشكيل شد، اين ستاد برنامه هاي آموزشي 
ــت و رفتارهاي پرخطر  ــه رعايت بهداش را در زمين
ــده  دارد، اما هنوز اين طرح به طور مطلوب اجرا نش
است و در بسياري از مدارس به صورت آزمايشي به 

اجرا در آمده است. 
رئيس مركز تحقيقات كنترل دخانيات دانشگاه 
علوم پزشكي شهيد بهشتي افزود: هفته گذشته در 
آخرين جلسه برگزار شده درباره اين طرح قرار شد 
ــود و قرار است  ــي تدوين ش كه برنامه هاي آموزش
ــرح به صورت  ــي 91 -92 اين ط ــال تحصيل در س
آزمايشي در سه منطقه آموزش و پرورش در سطح 

كشور اجرا شود. 

ــوي  ــره از س ــن آمار منتش ــام: آخري همدان پي
ــازمان ها و دستگاه هاي دولتي حاكي از اين است  س
ــور وجود دارد اين  ــه 2 ميليون نفر معتاد در كش ك
ــت كه اين آمار چندين سال است كه  در حالي اس
تكرار مي شود و هيچ تغييري در اعداد و ارقام آن به 

وجود نيامده است.
ــخصي ندارد، اما اگر بخواهيم  ــن مش اعتياد س
دقيق تر بررسي كنيم به اين نتيجه مي رسيم كه هر 
چقدر جرم در جامعه به صورت آشكار وجود داشته 
ــز به صورت مخفي  ــد به همان مقدار مجرم ني باش
ــاب تعداد مبتاليان به اعتياد  وجود دارد. با اين حس
دركشور در خوشبينانه ترين حالت 4 ميليون نفر بر 
ــر در خانواده اي زندگي  ــود اين تعداد اگ آورد مي ش
ــته باشند، يعني 16  كنند كه هر كدام 4 عضو داش
ــت و  ــتقيم با اعتياد دس ميليون نفر به صورت مس

پنجه نرم مي كنند.
ــودك با اين  ــزان حدود 2 ميليون ك ــن مي از اي
پديده مواجه هستند كه معلوم نيست سرنوشت آنها 
پس از رفتن به مدرسه با وجود گذشته اى كه همراه 

با يك معتاد بوده، چگونه خواهد شد.
ــيب هاي اجتماعي دركشورمان در چند  آمار آس
ــت. علت اين موضوع كامًال  ــال اخير باال رفته اس س
ــت وقتي تورم در جامعه باال مي رود به  مشخص اس
ــز افزايش پيدا مي كند و فقر در  تبع آن بيكاري ني
ــادي از افرادي كه  ــود و تعداد زي جامعه زياد مي ش

ــده اند به سمت مواد مخدر گرايش  به فقر دچار ش
ــكاري در جامعه  ــفانه وقتي بي پيدا مي كنند. متأس
ــدر در بين  ــيوع مواد مخ ــش پيدا مي كند ش افزاي
ــتر مي شود و در چند سال اخير نيز به  جوانان بيش
ــم تكذيبيه هاي آموزش و پرورش ابتال به اعتياد  رغ
در بين دانش آموزان راهنمايي نيز ديده شده است.

ــت كه در گذشته اي نه چندان  اين در حالي اس
ــن ابتال به اعتياد از 16 سال به باال بود، اما با  دور س
ــور و شيوع آن بين  ورود مواد مخدر صنعتي به كش
ــارهايي كه در اثر بيكاري به افراد وارد  جوانان و فش

مي آيد سن ابتال پايين آمده است.
ــر تعداد  ــوي ديگ ــزارش خبرآنالين، از س به گ
زيادي هر ساله حدود 5/ 1 ميليون نفر از دانشگاه ها 
ــت هاي  ــا سياس ــا ب ــوند، ام ــل مي ش فارغ التحصي
ــراد مي توانند  ــط 20 درصد اين اف ــتخدامي فق اس
ــالي يك ميليون جوان  ــوند و س جذب بازار كار ش

تحصيل كرده بيكار باقي مي مانند.
بنابراين، وقتي تعداد بيكاران در جامعه افزايش 
ــيب هايي در  ــدا كرد، بايد منتظر بروز چنين آس پي

جامعه باشيم.
با تمام اين اوصاف و با وجود تمام برخوردهايي 
ــه مبارزه با مواد مخدر صورت مي گيرد،  كه در زمين
همچنان براي مبارزه با اين مشكل با صورت مسأله 
ــود و براي از بين بردن علت هاي اين  برخورد مي ش

مشكل گامي جدي برداشته نشده است.

پنج ساله شدن معاينه فنى يعنى
مرگ محيط زيست

ــهردارى  ــازمان حمل و نقل و ترافيك ش همدان پيام: معاون اجرايى س
تهران، گفت: اصرار بر پنج ساله شدن معاينه فنى خودروها زير سوال بردن 

حق الناس و يك عقبگرد كامل محيط زيستى است. 
ــاره به تأييد قانون  ــگاران، وحيد نوروزى با اش ــگاه خبرن به گزارش باش
ــيون حقوقى  ــخصى در كميس ــاله معاينه فنى خودروهاى ش مهلت پنج س
قضايى مجلس، گفت: اگر اين موضوع در صحن علنى مجلس نيز به تأييد 
ــت كه يك عقبگرد كامل محيط زيستى خواهيم  ــد به اين مفهوم اس برس

ــل كيفيت پايين خودروها همچنان تأكيد  ــت. وى ادامه داد: ما به دلي داش
ــدن قانون معاينه فنى داريم و نتايج اين تصميم چند سال  ــاله ش بر يك س
بعد مشخص مى شود. به گفته مدير اجرايى سازمان حمل و نقل و ترافيك 
ــم  ــهردارى تهران، اگر از آالينده هاى خودروهاى داراى نقص فنى چش ش

پوشى كنيم مشكالت ايمنى را نمى توان ناديده گرفت.
ــديد راهنمايى و رانندگى كه عامل اصلى   ــاره به تصادفات ش نوروزى با اش
آن يك نقص فنى ساده خودرو است، گفت: نبايد ايمنى خودروها به فراموشى 
سپرده شود. وقتى قدرت ترمز سمت راست و چپ برابر نباشد تعادل نداشتن 
ممكن است جان راننده را در حادثه احتمالى بگيرد و كسى هم متوجه نشود اين 

مرگ مى توانست در صورت يك معاينه فنى ساده خودرو اتفاق نيفتد.

85درصد روستاها را دهيارى ها
اداره مي كنند 

ــهردارى ها و  ــازمان ش ــور دهيارى      هاي  س ــاون ام ــام: مع  همدان پي
دهياري هاي  كشور گفت: دهيارى ها 85 درصد روستاهاى كشور را اداره 

مي كنند.
ــتاها جزو  ــعه روس ــاخص هاى توس منوچهر فراقى افزود: ارتقاى ش
ــت برنامه ريزى هاى خوبى  ــور بوده كه در اين جه اولويت هاى مهم كش
ــازمان شهردارى ها و  ــت. به گزارش روابط عمومى س صورت گرفته اس
دهيارى      هاي  كشور، وى با بيان اينكه 30 درصد جمعيت كشور را بافت 

ــكيل مى دهد، اظهار داشت: 65 درصد  ــهرى تش ــتايى و بقيه را ش روس
ــتاها شكل مى گيرد، به همين دليل توسعه روستاها و  توليدات در روس

ماندگارى روستاييان در افزايش توليد نقش بسزايى دارد. 
ــزارى آزمون براى دهياران به منظور ارتقاى  فراقى تصريح كرد: برگ
ــزى و مديريت  ــنايى دهياران با برنامه ري ــعه اى، آش ــاخص هاى توس ش
ــاركت در روستاها و آشنايى  ــتايى، آشنايى با شيوه هاى جلب مش روس
با 25 دستگاه اجرايى كه در روستاها فعاليت مى كنند، برگزار مى شود. 

ــور در  ــطح كش ــال 15 هزار دهيار در س وى ادامه داد: تا پايان امس
ــال گذشته 12  آزمون      هاي  مكاتبه اى حضور مي يابند كه اين رقم در س

هزار نفر و در ابتداى برنامه پنجم توسعه هشت هزار نفر بوده است. 

معجزات عيسى(ع) 
در منابع اسالمى

ــيارى بر  ــى (ع) معجزات بس همدان پيام: عيس
ــوى، يعنى  مردم ظاهر كرد. از اولين معجزه  عيس
تكلم در گاهواره، در منابع رسمى و پذيرفته شده 
مسيحيت اثرى نيست. معجزه مائده هم در كتاب 
آسمانى مسلمانان با اندكى تفاوت نسبت به كتاب 

مقدس بيان شده است.
 آنچه در كتاب مقدس مى خوانيم بركت دادن 
ــت عيسى (ع) است، نه نزول  غذاى زمينى به دس

سفره اى پر از غذا از آسمان. 
ــمان تأكيد  ــرآن مجيد بر نزول غذا از آس در ق
ــت دادن غذا را هم  ــود و برخى روايات برك مى ش
اضافه مى كنند. اين معجزه به درخواست حواريان 

و براى يقين به توانايى خداوند انجام شده است.
در آن هنگام كه حواريون گفتند: اى عيسى بن 
مريم! آيا پروردگارت مى تواند مائده اى از آسمان بر 
ما نازل كند؟ او در پاسخ گفت: از شك و ترديد در 
ــتيد! گفتند:  قدرت خدا بپرهيزيد اگر با ايمان هس

ــم از آن بخوريم و  ــى مى خواهي ــك نداريم، ول ش
ــود و بدانيم به  ــالت تو مطمئن ش دلهاى ما به رس

ما راست گفته اى و بر آن گواه باشيم. 
عيسى بن مريم گفت: خداوندا! اى پروردگارما! 
از آسمان مائده اى بر ما نازل كن تا عيدى براى اول 
و آخر ما و نشانه اى از تو باشد و به ما روزى ده، تو 

بهترين روزى دهندگانى. 
ــرد و فرمود:  ــتجاب ك ــد دعاى او را مس خداون
ــى كنم؛ ولى هر كس از  ــما نازل م من آن را بر ش
ــما بعد از آن كافر شود او را به گونه اى مجازات  ش
مى كنم كه هيچ كس از جهانيان را چنان مجازات 

نكرده باشم!
ــبد هاى زرين  ــالمى، س ــاس روايات اس بر اس
ــمان  ــامل نه عدد ماهى و نه قرص نان از آس ش
فرود آمد و خداوند به اين غذاى اندك به قدرى 
بركت داد كه نزديك به پنج هزار نفر از آن خوردند 

و سير شدند.
به گزارش افكارنيوز، شفاى بيماران از معجزات 
ــات به آن  ــرآن و رواي ــت كه ق ــوى اس ديگر عيس
پرداخته اند. عالوه بر آن عيسى (ع) چند نفر را هم 
پس از مرگ به دنيا بازگردانده است. در قرآن كريم 

ــاره شده و در هر دو  در دو مورد به اين معجزه اش
مورد بر اين نكته تأكيد شده است كه اين معجزه 
به اذن خداوند انجام گرفت، پس نبايد آن را دليلى 

بر فوق بشر بودن عيسى (ع) دانست:
 و مردگان را به اذن خداوند حيات مى بخشم.

ــاد آور هنگامى را كه مردگان را به اذن من  و ي
حيات مى بخشى.

ــتمرار  ــتعمال صيغه  مضارع كه دال بر اس اس
است، نشان مى دهد كه اين معجزه چند بار اتفاق 
ــن نكته تأكيد  ــات هم بر همي ــت. رواي افتاده اس

مى كنند.
راه رفتن بر روى آب و خبر دادن از آنچه مردم 
ــورد و ذخيره خواهند كرد و  ــده خواهند خ در آين
ــوى است.  خلقت پرنده از گل نيز از معجزات عيس
در اين باره هم قرآن كريم آن را معجزه اى به اذن 

خدا دانسته است:
ــكل پرنده  ــما چيزى به ش ــن از گل براى ش م
ــم. پس به اذن خدا  ــازم، آنگاه در آن مى دم مى س

پرنده اى مى شود.
ــيحيان قرون اوليه  در پاره اى از كتاب هاى مس
ــميت شناخته نمى شوند  ميالدى كه امروزه به رس

به معجزاتى، از جمله زنده كردن پرندگان و سخن 
گفتن در گاهواره اشاره شده است.

ــى (ع) است كه  ــخ از معجزات ديگر عيس مس
البته در كتاب مقدس مطرح نشده است. به گفته 
قرآن كريم به دليل سركشى و تجاوزگرى گروهى 
از اسرائيليان، خدا آنان را به لعنت خويش گرفتار 

ساخت:
كافران بنى اسرائيل، بر زبان داوود و عيسى بن 
ــدند. اين بخاطر آن بود كه نافرمانى  مريم لعن ش

كرده و تجاوز مىكردند.
ــس از نافرمانى  ــات ما بيان مى كنند كه پ رواي
ــرائيل، عيسى (ع) آنان را لعنت  گروهى از بنى اس
كرد و آنان به خوك، خرس و حيوانات ديگر تبديل 

شدند.
ــتر به  ــى (ع) آنچه بيش از ميان معجزات عيس
ــته، شفاى بيماران است. برخى روايات  وقوع پيوس
ــأله توضيح مى دهند كه معموالً  در مورد اين مس
معجزات الهى متناسب با شرايط زمانى بوده است 
و راز اينكه بيشتر معجزات عيسى (ع) از نوع شفاى 
بيماران بوده، آن است كه در آن زمان بيمارى هاى 

مزمن و عالج ناپذير فراوان يافت مى شد.

زندگي هايي كه نابود شد؛ 

4ميليون 
ايراني در 

دام شبكه هاي 
عنكبوتي هرمي

مصرف دخانيات در نيمي از نوجوان
 13 تا 16 سال ايراني 
■ اجراي مجدد طرح «پاد» از سال آينده در مدارس

16 ميليون نفر 
درگير مسأله اعتياد هستند

انجام امور عقد قرارداد بيمه هاى 
روستايى كه در شبكه بهداشت 

انجام مى گيرد، براى داروخانه ها 
وقت گير و مشكل است، براى انجام 

اين كار بايد حداقل چند نيرو 
توسط داروخانه داران خصوصى 

به كار گرفته شود، اما با توجه 
به درآمد كم اين موضوع براى 
داروخانه هاى جديد التأسيس 

مقدور نيست، اگر ممكن است خود 
شبكه بهداشت در اين خصوص 

همكارى كند.
عقيقى از داروخانه داران صالح آباد

■پاسخ مسئول: 
طبق قوانين بخش خصوصى 
داروخانه ها موظفند براى عقد 
قرارداد در روستاهاى داراى 

درمانگاه، پرسنل و دارو براى 
ارائه خدمات به روستاييان داشته 
باشند تا از تعرفه بيمه  روستايى 

برخوردار شوند. همچنين در 
روستاهاى ديگر نيز همزمان با 
حضور پزشك به صورت سيار 

پرسنل نسخه پيچى كرده و 
داروها را به بيماران تحويل 

دهند تا از رفت و آمد روستاييان 
به مركز شهر كاسته شود، هم 
اكنون به دليل قرارداد نبستن 

مسئول  آباد،  صالح  داروخانه هاى 
داروخانه هاى اللجين  يكى از 

روستاهاى صالح آباد را تحت 
پوشش قرارداده و به آنها خدمات 
ارائه مى كند، كه به محض استقبال 

داروخانه هاى صالح آباد اين 
قرارداد عودت داده مى شود. 

ضمن اينكه بر اساس عقد قرارداد 
با شبكه بهداشت هزينه نسخه پيچى 

و ارائه داروها را بر اساس تعرفه 
انجام مى دهد.

جهانى مسئول روابط عمومى شبكه بهداشت 
شهرستان بهار

پياده روى خيابان پاستور، از 
ساختمان فرماندارى به باال، عرض 

و پهنايش خيلى كم است، شايد 
به سختى دو نفر بتوانند در كنار 
هم از اين مكان عبور كنند و اكثر 

آيا بيمه بيكارى دواى درد جامعه بيكاران است؟
همدان پيام: پس از دوهفته بررسى و كش و قوس هاى زياد بين دولت و مجلس 
ــى و تصويب طرح بيمه بيكارى در جلسه روز يكشنبه مجلس پايان  در نهايت بررس
يافت. طرحى كه به عقيده بسيارى از نمايندگان از ماندگارترين و مهمترين مصوبات 
مجلس هشتم محسوب مى شود. حمايت از بيكاران از تعهدات دولت در قانون برنامه 
چهارم بود كه به اجرا در نيامد. در قانون برنامه پنجم، قانونگذار بار ديگر اين تكليف 
را  بر عهده دولت گذاشت و دولت مكلف بود، ظرف مدت يكسال اول از اجراي قانون 
ــه پنجم اين اليحه را به مجلس بياورد اما اين امر صورت نگرفت  تا نمايندگان  برنام
خود با ارائه طرحى به فكر سروسامان دادن به وضعيت بيكاران و مشموالن تقاضاى 
كار در جامعه برآيند و در نهايت طرحى با 155 امضا تهيه و تقديم مجلس شد و با 
ــديد دولت مبنى بر وجود بارمالى زياد اين طرح براى دولت،  وجود مخالفت هاى ش

در نهايت اين طرح روز يكشنبه در صحن علنى تصويب شد.
بر اساس اين طرح، صندوق بيمه بيكاري و بيكاران متقاضي كار بايد تشكيل شود. 
منظور از بيكاران در اين طرح هم بيمه شدگاني است كه رابطه شان با كارفرما خارج از 
اراده او قطع شده باشد. البته اين بيكاران بايد مرد باالي 25 سال يا زن سرپرست خانوار 

باشد و حداقل يكسال هم شاغل بوده و حق بيمه پرداخت كرده باشند.
 حق بيمه بيكارى به چه كسانى و چگونه پرداخت مى شود؟ 

ــاس اين طرح همچنين حق بيمه بيكارى به ميزان چهار درصد (4درصد)   براس
ــه درصد (3درصد) آن توسط كارفرما و يك  ــت كه س ــده اس مزد يا حقوق بيمه ش
درصد (1درصد) توسط دولت تامين و پرداخت مى شود. دستگاه هاى اجرايى دولتى، 
ــهم كارفرما را از محل صرفه جويى در هزينه هاى جارى خود،  ــال اول اجرا، س در س
ــال هاى بعد منابع مورد نياز را  ــت در س تامين و پرداخت مى نمايند. دولت مكلف اس
جداگانه و در ذيل رديف هر دستگاه در بودجه سنواتى پيش بينى نمايد و در اختيار 

صندوق قرار دهد.
 در طرح مذكور، از دولت خواسته شده تا با گسترش آموزشگاههاي فني حرفه اي، 
ــويق  ــش توانمندي آنها بپردازد. همچنين به منظور تش ــه آموزش بيكاران و افزاي ب
ــاختار واحدهاي كاري آنان به تاييد كميته تخصصي  كارفرماياني كه طرح اصالح س
مربوطه داراي توجيه اقتصادي باشد، از محل منابع صندوق رديف اعتباري پيش بيني 
ــعه ملي و منابع بانكي، تسهيالتي در  ــور، صندوق توس ــده در بودجه ساالنه كش ش
اختيار آنان قرار مي گيرد.در صورت عدم اجراي طرح تغيير ساختار توسط كارفرما و 
يا عدم اعاده به كار شاغالن، كليه هزينه هاي اجرايي و مبلغ مقرري پرداخت شده از 
كارفرماي واحد ذيربط مطالبه و در صورت عدم پرداخت، برابر ضوابط ماده 50 قانون 

تامين اجتماعي وصول مي شود.
ــدگان فاقد  ــد كارفرمايان بيمه پرداز و بيمه ش ــدگان همچنين مقرر كردن نماين
ــرار گيرند كه عالوه بر  ــش بيمه بيكاري ق ــا، در صورتي مي توانند تحت پوش كارفرم
ــخيص  ــهم كارگر، علت بيكاري آنان به تش ــهم كارفرما و س ــت حق بيمه س پرداخ
ــرمايه ناشي  ــت رفتن س ــرايط بازار و از دس صندوق غيرارادي و از مواردي مانند ش

شده باشد.
ــى مهم در جهت  ــز تصويب اين طرح را گام ــده اقتصادى مجلس ني ــك نماين ي

حمايت از بيكاران و جلوگيرى از بروز بحران هاى اجتماعى در جامعه دانست.
  منابع ناشى از هدفمندى يارنه ها را بايد در جهت اشتغال و 

حمايت از بيكاران به كار گرفت
غالمرضا مصباحى مقدم" در گفت و گو با سايت خبرى فردا تصويب طرح بيمه 
ــتم دانست و گفت: بيمه بيكارى از گذشته در  بيكارى را اقدامات مثبت مجلس هش
ــت اما قانون قبلى قانون ضعيف  و نيازمند بازنگرى  بود. در قانون  قانون وجود داش
ــد درآمدى كه دولت از اصالح قيمت  ــده بود 50 درص هدفمندى يارانه ها  مقرر ش
ــت مى آورد را  بين خانوارها به صورت نقدى و غير نقدى  حامل هاى انرژى  به دس

توزيع كند.
ــت كه در حال حاضر در حال  وى تصريح كرد: توزيع نقدى كه همين كارى اس
ــود؛ يكى از اقدام ها همين  ــت، اما مقصود از توزيع غيرنقدى چند اقدام ب ــام اس انج
تامين بيمه بيكارى بود يعنى از محل درآمد ناشى از اصالح قيمت حامل هاى انرژى  

بيكاران جامعه  تحت پوشش قرار گيرند.
ــيون اقتصادى مجلس ادامه داد: منظور از بيكاران نيز بيكارانى است  عضو كميس
كه تقاضاى كار دارند و براى كار ثبت نام كرده اند و كار متناسب با تخصص، توانايى 
ــده است. بيمه بيكارى اين فرصت را بوجود آورده است  و تحصيالت  آنها عرضه نش
ــانى كه قبال  ــه حداقل درآمد را در دوران بيكارى به بيكاران بدهند خصوصا  كس ك
شاغل بوده و از اشتغال محروم  شده اند مثال نيروى مازاد بوده  و تعديل شده اند و 

از شركت ها كنار گذاشته شده اند.
ــاس  ــيون طرح تحول اقتصادى با بيان اينكه اين بيكاران بايد براس رييس كميس
اين قانون آموزش داده شوند، گفت:بايد از آموزش هاى فنى و حرفه اى براى مشاغل 
جديد استفاده شود و متناسب با كارهاى تازه دوره هاى آموزشى جديدى براى اين 
افراد گذاشته شود تا  اين افراد از نظر فنى و حرفه اى براى كارهاى تازه آماده شوند.
ــيون اصولگرايان مجلس افزود: مشروط به اينكه اين افراد در دوران  عضو فراكس
ــان به  ــب با تحصيالت و  تخصص ش بيكارى اعالم آمادگى كنند و اگر كارى متناس
ــغل جديد را  ــى براى پذيرفتن ش ــد بپذيرند و دوره تحصيلى و آموزش آنها عرضه ش

نيز بگذرانند.
ــاره به اينكه با اين قانون نيروى كار ما از يك حداقل معاش برخوردار   وى با اش
خواهد شد، اظهار داشت: با اين قانون نيروى كار مطمئن است كه زندگيش فلج نمى 
ــى در زندگى مواجه نخواهد شد. در اين قانون اولويت هم به  ــود و با مشكل اساس ش

متاهلين داده شده است .
ــدن منابع  ــتدالل هاى دولت مبنى بر تامين نش  اين نماينده مجلس با رد اس
ــن قانون هزينه هايى را  ــتدالل دولت اين بود كه اي ــى اين طرح نيز گفت:اس مال
ــده و برخالف اصل 75  ــد و منابع مالى آن تامين نش ــت ايجاد مى كن ــراى دول ب
ــى است كه اذعان دارد نبايد براى دولت ايجاد هزينه كرد مگر اينكه  قانون اساس
ــكل  ــود. اتفاقا در اين طرح منابع مورد نياز براى حل مش ــخص ش منبع آن مش

ــت. ــده اس بيكارن در نظر گرفته ش
مصباحى مقدم تصريح كرد: هدفمند كردن يارانه ها درآمد خوبى دارد كه دولت 
مى تواند از اين منبع استفاده كند و به جاى اينكه پول را به خانواده هاى بسيار مرفه 
جامعه بدهد كه متاسفانه در طرح هدفمندى مشمول اين حمايت ها قرار گرفته اند 

مى تواند اين پول را بصورت هدفمند به خانوادهايى كه نياز به كمك دارند بدهد.
 بيكارى؛ عامل بروز بحران هاى اجتماعى 

وى تاكيد كرد:بيكارى مايه فساد و بروز بحرانهاى اجتماعى است و اگر به بيكاران 
ــغل ايجاد نكنيم و در كوتاه مدت هزينه زندگى شان  ــيدگى نشود و برايشان ش رس
ــرد در نتيجه بايد اين  ــا به امان مى آيند و اعتراض خواهند ك ــن نكنيم اينه را تامي
ــور را از هرگونه آسيب  ــوند و به گونه اى عمل كنيم كه كش ــاماندهى ش بيكاران س

پذيرى صيانت كنيم.  
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ــوط به اواخر دوره  همدان پيام: حمام اعظم مرب
ــت كه در كبودراهنگ خيابان دستغيب،  قاجار اس
ــهريور  ــده و اين اثر در 11 ش كوچه حمام واقع ش
ــماره ثبت 9880 به  عنوان يكى از آثار  1382 با ش

ملى ايران به ثبت رسيده است.
ــيله  ــاي مذكور در اواخر دوره قاجاريه به وس بن
ــد .اين  ــاخته ش ــدادي از خيران كبودراهنگ س تع
ــاحت دارد و شامل دو  بنا حدود 400 مترمربع مس
ــرد و حمام گرم مي باشد.  ــمت اصلي حمام س قس
ــنگ و آجر و مالت  ــتفاده از س ــام اعظم با اس حم
ــده و در ساليان گذشته به دليل  ساروج ساخته ش
ــراوان،  اين بنا دچار تزلزل  اضافه كردن الحاقات ف

شده بود .
ــتان همدان پس از  اداره كل ميراث فرهنگي اس
پيگيري هاي حقوقي و قضايي در سال 1389 موفق 
ــده را پس از سال ها انتظار  ــد مرمت بناي ياد ش ش

بعد از كسب موافقت هيأت امناي شهر آغاز كند.
ــخ  ــدان در تاري ــى هم ــراث فرهنگ ــس مي رئي
1387/8/25 در مصاحبه هاي متعدد با خبرگزاري ها 
ــازى تنها اثر  ــت و بازس ــرده بود كه مرم ــوان ك عن

تاريخى شهرستان كبودراهنگ بالتكليف است. 
ــدا... بيات معتقد بود: واگذارى حمام مسجد  اس
ــته ترين اثر  ــوان برجس ــگ به عن ــم كبودراهن اعظ
ــهر به ميراث فرهنگى و يا مديريت  تاريخى اين ش
ــده  ــخص نش آن به صورت هيأت امنايى هنوز مش
است و با وجود رايزني هاي پياپى در سال هاى اخير، 
ــه دليل اختالف نظر ميان اعضاى هيأت امنا براى  ب
واگذارى به ميراث فرهنگى هنوز مشكل مرمت اين 

بنا مرتفع نشده است.
ــه اين حمام تاريخى حدود  اين در حالي بود ك
75 سال قدمت دارد و در آن زمان  بيش از دو سال 
بود كه درهاى آن بسته مانده بود. تالش براي انجام 
مرمت و حفظ اين بنا به اين خاطر بود كه اين حمام 
جزو آثار ثبت شده ملى شهرستان كبودراهنگ بوده 
و به عنوان يك اثر فرهنگى تاريخى متعلق به عموم 

مردم بود.
ــتمر ميراث فرهنگي استان  گويا اقدام هاى مس
براى ساماندهى و رفع بالتكيفى اين حمام تاريخى 
ــال  ــه مانده بود؛ تا اينكه در س ــا مدت ها بى نتيج ت
1385 مرمت اين اثر تاريخي با مرمت نماي بيروني 

آغاز شد.
ــال  ــراث آريا، وي همچنين در س ــه نقل از مي ب

ــتان  ــام اعظم شهرس ــت حم ــاز مرم 1388 از آغ
كبودراهنگ خبر داده بود. 

ــه در اين  ــات صورت گرفت ــاره اقدام بيات درب
ــته، احياي  ــازى گذش ــاز گفته بود: حذف كف س ف
ــرد و  ــى هاى حمام س ــا، مرمت جا كفش گربه روه
ــنگ خاقانى در اين فاز  ــازى كل حمام با س كف س

انجام شده بود. 
وى با بيان اينكه گربه رو به مكان هايى در حمام 
گفته مى شود كه كوره اى در آن واقع است و حمام 
ــى از  ــد، گفت: دوده هاى اضافى ناش را گرم مى كن
ــوخت اين كوره ها وارد بخش هاى منتهى به كف  س
حمام شده و موجب گرم شدن كف حمام مى شود.

بيات اضافه كرد: فاز نخست مرمت حمام اعظم 
ــازى حمام، اليه بردارى و  ــامل بازس كبودراهنگ ش
ــت موضعى بدنه هاى  ــى بدنه آجرى و مرم بندكش

سنگى و آجرى حمام پايان يافته است. 
ــال جاري گفت:  باالخره بيات در 20 مهرماه س
ــاي مرمتي حمام اعظم  ــتاي اجراي طرح ه در راس
كبودراهنگ، عمليات كف سازي اين حمام با سنگ 
خاقاني انجام مي شود و اين در حالي است كه ارتفاع 

باالترين نقطه حمام تا كف هفت متر است. 
ــاز دوم مرمت، كاربرى  ــزود: در انتهاى ف وي اف
جديدى براى حمام تعريف مى شود، اما اين كاربري، 

هنوز مشخص نيست. 
ــات در اين زمينه به همدان پيام گفت:  پس از  بي
پايان عمليات مرمتي اين بنا، قرار است كاربري بنا 
ــكاري هيأت امنا و  ــوي ميراث فرهنگي با هم از س

مسئوالن شهرستاني تعيين تكليف شود.
ــام افزود:  اين اثر  ــورد نوع كاربري حم وي در م
ــه مقوله موزه،  ــي مي تواند در يكي از اين س تاريخ
ــي پس از  ــز فرهنگ ــا مرك ــنتي و ي ــفره خانه س س

تصميم گيري مورد استفاده قرار گيرد. 
ــى از يادگارهاى دوره  ــا كه اين حمام يك از آنج
ــتان كبودراهنگ از توابع  قاجار است كه در شهرس
ــتان همدان قرار گرفته و با توجه به قرار گرفتن  اس

اين بنا در مسير رسيدن به غارعليصدر و اهميتي كه 
اين جاذبه جهاني دارد؛ مي توان اميدوار بود كه اين 
بناي تاريخي به يك موزه مردم شناسي براي معرفي 

آداب و فرهنگ و تاريخ غني اين ديار تبديل شود.
ــاكنان كبودراهنگ مي گويند كه  تعدادي از س
ــفره خانه  ــت اين فضاي غني تاريخي به س قرار اس
ــنتي تغيير كاربري دهد و اين تغيير كاربري كه  س
ــت اگر تحقق يابد  ــاس گفته هاي مردمي اس بر اس
ــف همگاني براي اين بنا  ــتفاده و تعري نمي تواند اس
ــتورالعملي در كارهاي  باشد. در سال هاي قبل دس
ــي بر اينكه  ــرار گرفته بود مبن ــراث فرهنگي ق مي
ــك موزه  ــد داراي ي ــتان باي ــتان در اس هر شهرس
ــي به منظور معرفي فرهنگ و تاريخ آن  مردم شناس

منطقه باشد. 
ــى  ــاد برخ ــه اعتق ــران ب ــاور اي ــرزمين پهن س
ــر موزه اى بزرگ است كه  صاحب نظران، خود سراس
ــر حاضر، آثار و عالئم  ــزاره قبل از ميالد تا عص از ه
ــرى را در  ــانه هاى فراوان از تاريخ و تمدن بش و نش
خود نهفته است، چنانچه مرور و مطالعه آنها بخش 
قابل مالحظه اى از تاريخ جهان را به خود اختصاص 
ــان ترين راه  خواهد داد. با اين حال رايج ترين و آس
ــى مطالعه تاريخ و مالحظه آن، ايجاد موزه ها و  عمل
معرفى يافته ها و يادگارهاى زندگى گذشتگان است؛ 
ــران و در حدود  ــتجو در پهنه اى بى ك ــه جس چراك
ــواص و آن هم با  ــور جز براى خ ــاى يك كش مرزه
صرف زمانى به بلنداى يك عمر ميسر نخوا هد شد. 
ــاد موزه ها در  ــه اهميت ايج ــت ك از اين رو اس
ــهرها جزو نيازها  همه كانون هاى  جمعيتى و در ش
و ضرورت هاى حتمى زندگى اجتماعى شده است. 
با مراجعه به چنين موزه اى، هر فرد عالقه مند تنها 
با صرف زمانى اندك، سفرى طوالنى به اعماق تاريخ 
ــم زدن تاريخچه اى  ــم بر ه ــد و در يك چش مى كن
ــاير ملل را به  ــى نياكان خود و س ــر از زندگ مختص

چشم مى بيند. 
ــه هايى از  ــاى گوش ــردش در موزه ها و تماش گ

ــدن اوقات فراغت  ــاً گذران ــتگان صرف زندگى گذش
ــد كوتاه پيام هايي  ــت؛ بلكه در گردش هر چن نيس
ــه ها و  مى توان دريافت و باالتر از همه، هر فرد ريش
ــتر خواهد شناخت  هويت واقعى خود را بهتر و بيش
و نسبت خود را با تاريخ و جامعه درك خواهد كرد. 

نمونه آن موزه هاي مردم شناسى مى باشد. 
ــوم كهن  ــا دربر گيرنده آداب و رس ــن موزه ه اي
ــتكان است.  منطقه و بيانگر چگونگى زندگى گذش
ــا كه صيانت از ارزش هاى فرهنگى و تاريخى  از آنج
ــوري است و به  ــئوالن كش جزو وظايف مردم و مس
ــوم  ــدن آداب و رس ــوخ ش جهت جلوگيرى از منس
كهن و مشاغل سنتى؛ ايجاد موزه هاي مردم شناسي 
همواره در سرلوحه كارهاى اجرايى ميراث فرهنگي 

قرار داشته است.
ــاي زيباي  ــز هنره ــال اخير مرك ــد س در چن
ــازمان ميراث  فرهنگي براي رفع نقايص  كشور و س
ــي اقدامات مؤثري به عمل آورده  موزه مردم شناس
ــوان به نواحي  ــت و اعزام دانش پژوهان ج و با تربي
ــايل  ــور در امر گردآوري فولكلور و وس مختلف كش
زندگي مردم ايران و به  نمايش گذاشتن آنها، تحول 
ــت؛ به گونه اي كه تأثير  عظيمي به وجود آورده اس
اين مطالعات در به اجرا در آمدن آنها محسوس و با 
اهميت است و در نتيجه از سال ها پيش در دستور 
ــازمان ميراث فرهنگي به چشم مي خورد كه  كار س

ايجاد موزه مردم شناسي در اولويت است. 
ــي قلعه در  ــال حاضر نيز موزه مردم شناس در ح
همدان، موزه مردم شناسي نهاوند،  اسدآباد، مالير و 
تويسركان با عناوين خانه هاي تاريخ و فرهنگ برپا 
شده است و كبودراهنگ تنها شهرستاني است كه از 
نعمت داشتن موزه يا حتي يك اثر تاريخي بي بهره 
ــري حمام اعظم  ــت كارب ــت، پس چه خوب اس اس
ــتا مورد توجه برنامه ريزان  كبودراهنگ در اين راس
ــتاني قرار گيرد تا بتواند به عنوان  ــئوالن اس و مس
ــه اي متمايز، فرهنگ و تاريخ اين منطقه را  مجموع
براي همگان به گونه اي ملموس به نمايش بگذارد. 

همدان پيام: كليسا از عبارت يونانى اكليسيا گرفته شده 
و به معناى از بيرون خوانده شده است.

ــروان حضرت  ــجد، محل عبادت پي ــا مثل مس كليس
عيسي(ع) است.

ــا در متن اصلى عهد جديد (انجيل) كه به  كلمه كليس
زبان يونانى نوشته شده، بيش از 100 بار به كار رفته است.

در زير تعدادى از قديمى ترين كليساهاى ايران معرفى 
شده است. 

 كليساهاى همدان 
ــاليان  ــهرهايي بود كه س همدان يكي از مهم ترين ش
سال محل زندگي مسيحيان بوده است و جالب تر از همه 
ــهري است كه به دليل جمعيت زياد  اينكه همدان تنها ش
ــيحيان داراي 5 كليساست و در هيچ يك از شهرهاي  مس
ــا وجود ندارد. اين كليساها عبارتند  ايران اين تعداد كليس

از كليساي ارامنه، گريگور، آنجلي، پروتستان و كاتوليك.
از اين تعداد در حال حاضر 2 كليساي ارامنه و گريگور 
از جمله كليساهايي هستند كه پس از مرمت مورد بازديد 
ــايي  عالقه مندان در تپه هگمتانه قرار گرفته اند و دو كليس
كه در محوطه سريخچال قرار دارند، بدون استفاده هستند 
ــايي كه در همدان  ــان بسته است و تنها كليس و درهايش
ــيحيان همداني در آنجا برپا مي شود؛  مراسم مذهبي مس
ــت كه در ميدان آرامگاه بوعلي قرار  كليساي كاتوليك اس

گرفته است.
 كليساي آنجلي 

كليساي آنجلي بنايي است تقريباً مستطيل شكل كه با 
مصالح الشه سنگ به شيوه خشكه چين ساخته شده است.

ورودي اصلي بنا در ضلع جنوبي جاي دارد و به صورت 
ــت و بر روي دو ستون  ــيرواني اس پيش ورودي، داراي ش
ــتوار، قرار گرفته است. در فضاي داخلي، قسمت  چوبي اس
ــمالي بنا براي اجراي مراسم مذهبي تخصيص يافته و  ش

داراي ورودي اختصاصي و جداگانه است.

ــا داراي كالف بندي هاي چوبي به  فضاي داخلي كليس
صورت خرپاهاي هاللي است. اين كالف بندي هاي چوبي 
از زيباترين مشخصه هاي تزيين بنا در فضاي داخلي كليسا 
محسوب مي شود. قدمت اين كليسا به اواخر دوره قاجاريه 
ــد. بنابر رواياتي، اين بنا توسط شخصي به نام رابي  مي رس

اسحاق (1964-1889) احداث شده است.
 كليساي گريگوري استپان، حضرت مريم 

در قسمت شرقي تپه هگمتانه همدان، در محله ارامنه، 
دو كليسا وجود دارد. كليساي قديمي تر به نام "گريگوري 
استپان " و متعلق به مذهب پروتستان و كليساي جديدتر 

به نام "حضرت مريم" به مذهب ارتدوكس تعلق دارد.
ــاي حضرت مريم كامًال آجري است و طاق  بناي كليس
ــت.  ــده اس ــبك طاق رومي ايجاد ش و قوس هاي آن به س
ــالن اصلي و كتابخانه است. بعد  ــا شامل يك س اين كليس

از ساخت كليساي حضرت مريم، كليساي قديمي تر كامًال 
متروك شد.

 كليساى گريگورى استپانوس 
يكى از بناهاى تاريخى استان همدان است كه با قدمت 
ــتانى هگمتانه همدان جاى گرفته  ــال در تپه باس 335 س
است. اين كليسا در سال 1676 ميالدى مقارن با سلطنت 
ــاه سليمان صفوى در محوطه باستانى هگمتانه همدان  ش
ساخته شده است. از جمله شخصيت هاى برجسته مذهبى 
ــا مى توان به عاليجناب دريزنيك وارتاپت  آرميده در كليس
ــيان (1922-1862م) نايب خليفه ارامنه جلفاى  كاركس
ــيش  ــر دينى ارامنه همدان و اراك و كش ــان و رهب اصفه

درخاچاطور و چند شخصيت مهم ديگر اشاره كرد.
ــنگى  ــر مى توان به حوضچه س ــته ديگ ــار برجس از آث
ــنگى مربوط در منتهى اليه ديوار  غسل تعميد با كتيبه س

ــاى ارامنه گريگورى از  ــاره كرد. كليس ــمالى كليسا اش ش
جمله نمونه هاى شاخص از گذشته تاريخى و مذهبى شهر 
همدان است و جزو آثار تاريخى منحصر به فرد اقليت هاى 
ــتان همدان است. اين بنا جزو آثار تاريخى  مذهبى در اس
ــت كه در دوران قاجاريه  ــهر همدان از دوره صفويه اس ش

بازسازى و در ادوار گذشته نيز بارها مرمت شده است.
 كليساى كاتوليك حضرت رفائيل 

 يكى ديگر از كليساهاي اقليت آشورى و ارمنى همدان 
ــال  ــت كه از س ــاى كاتوليك حضرت رفائيل"، اس "كليس
1956 ميالدى تأسيس شده و فعال مى باشد و در ميدان 

آرامگاه بوعلى واقع است. 
 كليساهاى تهران 
 كليساى سورپ گئورگ 

ــالمى و در بازارچه  ــدان وحدت اس ــا در مي اين كليس
قوام الدوله واقع است كه در سال 1790 تا 1795 به عنوان 
ــد و در سال 1835 به كليسا تبديل  ــتا بنا ش محراب روس
ــد. در مرحله بعد با بازسازى در سال 1882، به صورت  ش
كنونى درآمد. در آن سال ها، اين محله به ارامنه اختصاص 
داشت. در اين كليسا مراسم دعا و نيايش برگزار مى شود. 
روى سنگ قبرهاى نصب شده بر ديوارهاى كليسا نقوش 

زيبايى ديده مى شود.
 كليساى تاديوس بارتوقيموس مقدس 

ــرار دارد و در  ــرقى تهران ق ــا در جنوب ش اين كليس
ــت ده خانواده  ــالدى (1223ق) به دس ــال 1808 مي س
ـُران» معروف شدند، ساخته شد. اين  ارمنى كه به «جام ب
افراد به دستور فتحعلى شاه قاجار از جلفاى اصفهان براى 
ــلطنتى (كاخ گلستان ) به تهران  ــه برى قصرهاى س شيش

آمده بودند.
 كليساى آنجلى 

ــترش تهران در سال 1284 هـ . ق ارامنه تهران  با گس
ــاى كوچك دروازه قزوين كه در سال 1876 م به  از كليس

ــيس شده بود، تغيير مكان  وسيله يك مبلغ مذهبى تأس
دادند و در منطقه حسن آباد، كليساى آنجلى كنونى توسط 

ميسيون مذهبى آمريكايى ها بنا شد. 
از ديگر كليساهاى تهران بايد از كليساى حضرت مريم، 
ــورپ تارگمانچاس در وحيديه، سورپ وارتان  كليساى س
ــاوريچ مجيديه و ميناس  ــورپ گريگور لوس حشمتيه، س

مقدس در ونك نام برد.
 كليساهاى استان كرمانشاه 
 كليساى قلب مقدس مسيح 

ــقف  ــتور «اس ــال 1914 م به دس ــا در س ــن كليس اي
ــاحت 280 مترمربع بنا  ــه مس ــان» در زمينى ب يوحناني
ــاب فضاى سرايدارى،  ــد. زير بناى اين كليسا با احتس ش
اتاق ها و ساير تأسيسات يك صد و شصت مترمربع است. 
ــح به كار رفته در بنا آجر و داراى مختصر تزيينات و  مصال
آجركارى است. نماى خارجى ضلع غربى كليسا داراى سه 
طاق نماست. در طاق نماى ميانى، ورودى كليسا قرار دارد 
و در طاق نماهاى طرفين دو پنجره ديده مى شود. اين در و 
پنجره ها با قالب هاى آجرى كه در باال به قوسى زيبا ختم 

مى شوند، تزيين شده اند. 
 كليساى پنطى كاستى 

ــال 1955 م به دستور كشيش (تور  ــا در س اين كليس
ــميه اين كليسا به اين گونه  ــد. وجه تس ما ناصرى) بنا ش
است؛ پنطى كاست عبدى از اعياد يهود و به زبان عبرى به 
معانى پنجاهمين است و به دليل اينكه تاريخ اتمام ساخت 
ــا مصادف با اين روز است، نام پنطى كاستى را  اين كليس

بر آن نهاده اند.
عرصه كليسا 720 مترمربع و زيربناى ساختمان اصى 
ــا در ضلع شمالى  ــت. ورودى كليس آن 170 مترمربع اس
ــنگى  ــتون س ــت. اين طاق بر دو س داراى طاق رومى اس
ــرقى و غربى داراى يك در و چهار  استوار است. اضالع ش

پنجره با قوس هاى هاللى هستند. 

امامزاده عبدا... روستاي مسجدين
همدان پيام: امامزاده عبدا... روستاي مسجدين واقع در همدان، داراي بنايي پانزده 
وجهي و گنبددار است كه در دو طبقه (طبقه اول، سرداب است كه قبر اصلي در آن 

واقع شده است و طبقه دوم 
ــدود دو متري  در ارتفاع ح
ــطح قرار دارد)، ساخته  از س

شده است. 
ــي  ــاق كم ــط ات در وس
متمايل به سمت قبله قبري 
ــتفاده از قلوه  ــن با اس نمادي
سنگ دورچين شده و طول 
ــا يك و نيم متر  هر وجه بن
ــد. شايان ذكر است؛  مي باش
ــده مربوط به  ــاد ش بناي ي

دوره "ايل خاني" است.

صنايع دستى ايران برند ندارد
همدان پيام: مديرعامل اتحاديه صنايع دستى كشور گفت: از ميان 257 رشته صنايع دستى تنها فرش كاشان برند 

است، اما اكنون صنعت فرش از صنايع دستى جداست و بايد برند ديگرى انتخاب كرد.
به گزارش مشرق، منوچهر عبدلى افزود: هنوز برند تسهيل شده اى كه در بازار وجود داشته باشد و از آن به عنوان 

برند صنايع دستى ايران بتوان نام برد وجود ندارد. وى بيان كرد: بايد مالكيت جغرافيايى و معنوى آثار ثبت شود. 
عبدلى با اعالم اينكه اكنون فرش كاشان برند فرش ايرانى است، گفت: متوليان صنعت فرش از صنايع دستى جدا 
ــتى داريم كه بايد براى آنها برند  ــتى 257 رشته ديگر از صنايع دس ــتند، ولى ما در اتحاديه و معاونت صنايع دس هس
ــئوالن دولتى و خصوصى، صنعتگران و صادركنندگان صنايع  جداگانه اى تعريف كنيم؛ به همين منظور با حضور مس

دستى، كارگاه هاى مختلف برند صنايع دستى را برگزار مى كنيم.

از ابتداى سال تاكنون
صنايع دستى همدان در 60 نمايشگاه 

صنايع دستى حضور يافت
ــتى ميراث فرهنگى همدان از حضور صنايع  ــت معاونت صنايع دس همدان پيام: سرپرس

دستى همدان در 60 نمايشگاه صنايع  دستى از ابتداى سال جارى تاكنون خبر داد.
ــال جارى، همدان در 60 نمايشگاه صنايع  ــت س ــى گفت: در 9 ماهه نخس بهجت عباس

دستى كه در سراسر كشور برگزار شده، حضور يافته است.
ــگاه ها در كيش، تهران، بوشهر، خراسان رضوى، مازندران،  ــت: اين نمايش وى بيان داش
ــتان، چهارمحال و بختيارى، كردستان، مركزى و كرمانشاه برگزار شده است  كرمان، خوزس

ــتان همدان نيز  ــى تصريح كرد: در اس ــه هنرمندان همدان در آن حضور يافته اند. عباس ك
ــگاه هايى در شهرستان هاى همدان، نهاوند و تويسركان برگزار شد كه صنايع  دستى  نمايش

همدان نيز زينت بخش هنرهاى دستى بود و مورد استقبال قرار  گرفت.
ــتى ميالن  ــگاه صنايع دس ــا بيان اينكه عباس دلزنده هنرمند همدانى در نمايش وى ب
ــگاه صنايع  دستى  ايتاليا حضور يافت، افزود: در هفته فرهنگى تهران نيز همدان در نمايش
فرهنگسراى نياوران شركت كرد كه صنايع دستى همدان به صورت برجسته در آن معرفى 

شد. 
ــفالگران و هنرمندان ال لجينى  ــى در ادامه از برگزارى دو كارگروه در حمايت از س عباس
خبر داد و گفت: در اين كارگروه ها سه نفر از هنرمندان دعوت شدند تا مسائل و مشكالت 

كارگاه هاى توليدى را مورد بحث و بررسى قرار دهند.

خیلی دور خیلی نزدیک

آشنايى با  برخى كليساهاى تاريخى ايران

نوسانات شديد نرخ ارز
بازار تورهاي خروجي را آشفته كرد

ــن منابع مالي براي  ــي كه تورهاي خروجي يكي از مهمتري ــام: در حال همدان پي
ــزل كرده و  ــا را دچار تزل ــرخ ارز، اين توره ــديد ن ــانات ش ــت، نواس آژانس داران اس
آژانس داران با چالش جديدي مواجه شده اند. گفته مي شود تغيير ناگهاني ارز با ارقام 

قابل توجه ضرر زيادي به فروشندگان تورهاي خروجي زده است.
 نوسانات نرخ ارز آژانس دار و مسافر را سردرگم كرده است 

ــت؛ به نحوي كه تفاوت  اين روزهاي قيمت ارز روند صعودي در پيش گرفته  اس
بهاي دو روز پي در پي به 100 تومان هم مي رسد.

 اين امر شايد به نظر بيايد كه  بر تورهاي ورودي اثر مثبتي داشته باشد، اما تأثير 
منفي بر تورهاي خروجي دارد.

 فرامرز سعيدي، عضو هيأت مديره انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي تهران، 
ــريع روي صنعت جهانگردي تأثير مي گذارد و آن را  گفت: تغيير قيمت ارز خيلي س

آسيب پذير مي كند. 
شايد در ظاهر بر تور ورودي اثر مثبت مي گذاشت، ولي براي دفاتري كه در زمينه 

تورهاي خارجي فعاليت مي كنند، لطمه هاي شديدي به همراه دارد.
 وي، معتقد است: افزايش قيمت ارز هزينه بيشتر سفر و هزينه بيشتر بليت را به 
همراه دارد.  در حالي كه سفر براي تفريح است و اجباري در كار نيست،  طبعاً مردم با 
گران شدن از سفر صرف نظر مي كنند. اين روزها آژانس ها مطلقاً  بخت خوبي ندارند 

و به اين ترتيب به سرعت به طرف ضررهاي شديد اقتصادي مي روند.
ــخ به اين پرسش مبني  ــعيدي در پاس به گزارش خبرگزاري ميراث فرهنگي، س
ــافرتي به تورهاي خروجي  ــاي ورودي، دفاتر خدمات مس ــر آن كه با كاهش توره ب
ــبب خستگي مي شود،  ــيار زياد كه تكرار آنها تنها س رو آورده اند، گفت: به داليل بس

سفرهاي ورودي به ايران به حداقل رسيده  است. 
فقط سفرهاي زيارتي كشورهاي حاشيه خليج فارس را مي توان در نظر گرفت كه 
آنقدر دالل رابط در اين كار وجود دارد كه آژانس ها بهره اي از آن نمي برند. بنابراين، 
ــيدند و دفاتر به تورهاي خروجي رو آوردند كه با اين  تورهاي ورودي به حداقل رس

تغيير قيمت، آسيب مي بينند.
وي درباره اين كه تأثير قيمت ارز بسته به مقصد متفاوت است، پاسخ داد: هر چه 
ــفر بيشتر باشد، نيازمند خريد ارز بيشتر است؛ بنابراين آن سفر با افزايش  هزينه س
ــوري  كه فاصله بيشتري دارد يا  ــود. بديهي است كش قيمت ارز،  گران تر تمام مي ش

پرهزينه تر است با اقبال كمتري براي سفر مواجه مي شود. 
 سعيدي، معتقد است: خيلي سريع سفرها به سفرهاي منطقه اي يا حداقل نحوه 

پرواز و رفت و آمد تبديل مي شود.
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gallery@hamedanpayam.com س روزعكس روز

يز نكته نظرات، مشكالت، انتقادها و پيشنهادهاي خود 
نه اي كه وجود دارد مي توانند از طريق شيوه هاي زير با 
مه در ميان گذاشته و خواستار پيگيري موضوع باشند
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كل در لباس بابا نوئل با چندين مامور 
يلي در شهر سانتياگو

ه خيابان ها!
چهارباغ ملت

مواقع بين افرادى كه از دو سو در 
حال رفت و آمدند برخورد پيش 

مى آيد، خيابان هم كه خيلى شلوغ 
است و اكثراً خودروها پارك 

شده اند... پس ما عابران پياده از 
كجا بايد تردد كنيم؟

نورى

در سفر عصركارى استاندار به 
شهر برزول اعالم شد كه زمين 
چمن فوتبال در اين شهر ايجاد 

مى شود، اما هنوز كه هنوز است 
و با گذشت ماه ها اين وعده عملى 
نشده و هيچ اقدامى در اين زمينه 

انجام نگرفته است.
ملكى

مدتى است كه در روستاهاى 
نگران  خبرهاى  اطراف، 

به  خودكشى ها  از  كننده اى 
چرا مسئوالن  گوش مى رسد، 
و  تعليم  متوليان  به خصوص 

دست روى  فرهنگ  و  تربيت 
دست گذاشته اند، علت اين اقدام 

فشارهاى  و  نابسامانى ها  در 
روانى ناشى از بيكارى، مشكالت 
ازدواج و خانوادگى نهفته است، 
مرگ  شاهد  بايد  خانواده  چندين 

فكر  به  كسى  تا  باشند،  عزيزشان 
بيفتد.....

خالقى

كسانى كه براى انتخابات كانديدا 
مى شوند، لطفاً شعارهايى كه 

عملى شدنى نيست، ندهند، به 
نباشند،  صندلى  و  پست  فكر 

به فكر حل مشكالت مردم 
باشند،  جوان  قشر  به خصوص 
هم  روستاييان  صداقت  از  لطفاً 

مى توانند  اگر  نكنند،  استفاده  سو 
فقط رضاى خدا و رفع مشكالت 
مردم را اولويت خود قرار دهند، 

اگر نمى توانند!!!
پيامك ارسالى

از تمامى پرسنل و مسئوالن خدوم 
و زحمتكش بخش اورولوژى 

بيمارستان بعثت تشكر ميكنم.
نائينى


