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به اطالع داوطلبان آزمون استخدام كادر ادارى دادگسترى كل استان همدان مى رساند
براى دريافت كارت ورود به جلسه آزمون در تار يخ هاى اول، دوم و سوم آذرماه 90 به سايت

 http://95.38.60.169  www.modiriat.org یا 
مراجعه فرمايند. آزمون روز جمعه 90/9/4 برگزار خواهد شد.

روابط عمومى دادگسترى كل استان همدانروابط عمومى دادگسترى كل استان همدان

اِن الٌحسين ِمصباح الُهدى و َسفيَنه الِنجاهاِن الٌحسين ِمصباح الُهدى و َسفيَنه الِنجاه

حاج على اشرف مظاهرى
حسين مظاهرى
  و بسيجى جانباز مرحوم نايبعلى مظاهرى

و همچنين ياد و خاطره شهيدان

با نهايت ادب و احترام از همه سروران ارجمند كه در مراسم تشييع و تدفين خادم الحسين(ع)
يادگار دوران دفاع مقدس بسيجى مخلص

مراسمى در مورخه پنجشنبه 90/9/3 از ساعت 14 الى 15/30 واقع در مسجد جامع مريانج 
برگزار مى گردد. يادشان گرامى و روحشان شاد.

حضور شما سروران موجبات شادى روح آن مرحوم و تسلى خاطر بازماندگان خواهد شد.
خانواده مظاهرى

هاشم محمدى       قاسم وهابى       محمد على ذوالفقارى 

ال9/ 1

قدم رنجه فرموده و از طريق پيامك، نصب پالكارد، ارسال گل و آگهى ابراز تسليت و همدردي داشته و موجبات 
تسلي خاطر بازماندگان را فراهم ساخته اند كمال تشكر و قدردانى را مى نمائيم.

به اطالع مى رساند به مناسبت هفتمين روز درگذشت آن مرحوم و همچنين يادبود فرزندان شهيد آن بزرگوار شهيدان

نخستين نمايشگاه بخش تعاون در سليمانيه با حضور معاون رئيس جمهور افتتاح شد

نمايش توانمندى ايران با 60 واحد همدانى در عراق

در هفته سوم ليگ برتر كشتي در هفته سوم ليگ برتر كشتي 

تله كابين با اقتدار تله كابين با اقتدار 
مازندران را شكست دادمازندران را شكست داد

همايش ملي
"پليس، فرهنگ، نظم و امنيت" 
امروز در همدان برگزار مى شود

■ فرمانده انتظامي استان: پليس مظهر امنيت و نظم بخشى در جامعه است

امروز از 10 مقاله برتر نثرى 
تجليل مى شود

درخشش جهادگران بسيجى همدان
در بين 31 استان كشور

تجديدميثاق اصحاب رسانه 
با شهداي دفاع مقدس

110 طرح استان براى فرصت هاى 
سرمايه گذارى معرفى شدند

همدان پيام: اولين همايش علمى ادبى موســى 
نثرى با حضور بيش از 400 نفر از اســاتيد برجســته 
اســتان، فرهيختــگان، خانواده هــاى مرحوم شــيخ 
موسى نثرى و غمام همدانى و كارشناسان فرهنگى 
ادارات و نهادهــاى دولتــى امــروز در كبودراهنــگ 

برگــزار خواهــد شــد.  رئيــس اداره فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى كبودراهنگ در اين باره گفت: شيخ موسي 
اوليــن افتخار فرهنگي شهرســتان اســت و برگزاري 
چنيــن همايش هايــى مي تواند كبودراهنــگ را آن 

طور كه شايسته است مطرح كند. 

بازنشسته ها
گفتمان تجربه 
ايجاد كنند

گفتمــان  گفــت:  همــدان  اســتاندار 
تجربــه بــا تشــكيل كميتــه اى و بــا حضور 

بازنشستگان بايد ايجاد شود.

انتقاد بايد همراه
 با راهكارهاي 
سازنده باشد

شــوراي مركــزي حــزب عدالت طلبان 
در  همــدان  اســتان  در  اســالمي  ايــران 
نشســتي خبــرى در دفتر روزنامــه به بيان 

مواضع و ديدگاه هاي خود پرداختند.

مادستان 
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برگزاري بيش از 100 
برنامه فرهنگي عقيدتي 
در پايگاه هاي مقاومت 
تويـسـركان  ســپاه  ناحيــه  فرمانــده 
گفت: بنا بــر منويات مقــام معظم رهبري 
از  و  اخــالص  بســيج  كار  اســاس  و  پايــه 

خودگذشتگي است.

بسيج 
و حراست از ارزش ها 

همدان پيام: هفته بسيج فرصت بسيار 
مناســبي اســت تا از انســان هاي شــجاع و 
مؤمنــي يــاد و تجليل شــود كه همــه توان 
و نيــروي خــود را بــراي حفظ، پايــداري و 
اعتــالي نظــام مقدس جمهوري اســالمي 
بــه كار گرفتنــد و با حضور پرشــور خود در 
عرصه هاي مختلف در قالب بسيج مردمي 
مانــع از آســيب ديــدن ارزش هــا و اصولي 
شــدند و در راه دســتيابي و حفــظ چنيــن 
ارزش هايــي خون هاي پاكي ريخته شــد و 
شــهداي گرانقدري تقديــم انقالب و نظام 
شد. بســيج از جمله نهادهاي مهم انقالب 
اســالمي اســت كه همــواره باعث كســب 

پيروزي هــاي بــزرگ در... 

شيخ موسي نثري 
شخصيتي بزرگ اما گمنام 
همدان پيام: شــيخ موســي نثري يكي 
از بزرگترين نويســندگان معاصر اســت كه 
در علم رياضيات تبحر خاصي داشــت و در 
ادبيات، فلسفه، منطق و عرفان نيز دستي 
داشــت اما افســوس كــه تاكنــون گمنام و 
ناشــناخته مانده است و بســياري از مردم 
شهرســتان كبودراهنگ حتي با نام شــيخ 
موســي نثــري نيــز بيگانه انــد و اطالعاتي 
تاريخــي  بــزرگ  شــخصيت  ايــن  دربــاره 
ندارنــد. بــه هميــن بهانــه اداره فرهنگ و 
ارشــاد اســالمي شهرســتان كبودراهنــگ 
امروز همايش بزرگ شيخ موسي نثري را با 
حضور بيش از 400 نفر از اساتيد برجسته 
خانواده هــاي  و  فرهيختــگان  اســتان، 

مرحوم شيخ موسي نثري... 
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شنيده ها
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همدان پيام: رئيس سازمان قضائى نيروهاى 
مسلح كشــور گفت: عدالت مهمترين شاخصه در 
قضاوت اســت و عدالــت در دســتگاه قضايي و در 

حكم قاضي بايد وجود داشته باشد.
حجت االســالم محمدكاظــم بهرامــى كــه در 
مراســم توديع و معارفه رئيس دادستان و سازمان 
قضايــى نيروهــاى مســلح اســتان همدان ســخن 
مي گفــت، افزود: در امر قضــاوت اقامه حق و رفع 
باطــل از توصيه هاى مؤكد اســالم اســت و تحقق 

اين امر بايد مدنظر همگان قرار بگيرد.
وي با تاكيد بر اينكه قضاوت ها بايد بر اســاس 
معيــار صورت بگيرد،  اظهار داشــت: قاضى نبايد 
نفســانيت را دخيــل در تصميم خــود بكند در اين 

صورت فرد قوانين الهى را زير پا گذاشته است.
بهرامى اضافه كرد: مســئوالن و مديران نظام 
بايد بــا اقتدا به مبانى حكومتــى اميرالمؤمنين به 
اقامه حق و رفع باطل بپردازند تا بتوانند در مسير 

درست حركت كنند.
وى بــا بيــان اينكه امــر به حق و نهــى از باطل 
در  كــرد:  اســت، خاطرنشــان  همگانــى  وظيفــه 
قضــاوت بايد ظرافت هاى الزم را به خرج داد و در 

رسيدگى به حق همه جنبه ها را در نظر گرفت.
رئيس ســازمان قضايى نيروهاى مسلح كشور 
بــا بيان اينكه هوا و هوس انســان را از مســير حق 
منحرف مى كند، گفت: اگر عدالت به معناى واقعى 
كلمه در جامعه طنين انداز شــود تمــام جهانيان در 
مقابل ايــن معيار و الگوى ارزشــى تســليم خواهند 
شد. وى به آرمان هاى واالى بنيانگذار كبير انقالب 
اســالمى ايران اشــاره كرد و گفت: اخالص و تقواى 
كامل امام موجب پيروزى نهايى اســالم و ســرافراز 

ـدگان هشــت ســال دفــاع مقــدس در  شــدن رزمـن
جبهه هاى نبرد حق عليه باطل شد.

وى گفــت: بيــدارى اســالمى و جنبش هــاى 
اخيــر مــردم در آمريــكا و اروپــا و ايســتادگى 99 
درصــد از مردم در مقابل يــك درصد نمونه بارزى 

در عدالت طلبى مردم دنياست.
 آيت ا... محمدى: دادگسترى يك  �

دانشگاه تربيت نيروى انسانى است
نماينــده ولــي فقيــه در اســتان و امــام جمعــه 
همدان هم در اين مراسم دادگستري را يك دانشگاه 
تربيت نيروي انســاني دانســت و مكتب تربيتي كه 

انسان هاي صالح و وارسته تربيت مي كند.  
آيت ا....طــه محمــدي گفت: كســاني كه در 
مرجعيــت فتــوا قــرار دارند در لبــه پرتــگاه جهنم 
هســتند نبايد ذره اي بي احتياطــي كنند.  وي با 
بيــان اينكه قضاوت براي آنها كه شــرايط قضاوت 
را دارند  واجب كفايي اســت، افــزود: در قضاوت 
نبايد ســر ســوزني خواسته هاي نفســاني دخالت 

داشــته باشــد. محمدي بــا تاكيد بر اجــراي عدل 
الهي  از ســوي قاضي گفت: به  تعابير قرآن كريم 
يــك ســاعت اجــراي عدالت  بــه اندازه 70 ســال 

عبادت پيش خدا اجر و قرب دارد.   
بيگلرى، دادســتان عمومي و انقالب همدان 
نيــز در ســخناني كوتــاه  اظهــار داشــت: خدمت 
در نظــام جمهودي اســالمي ايران يــك فرصت و 

افتخار است كه بايد قدر آن را بدانيم.
  شهبازى، رئيس جديد: سازمان هاي  �

قضايي بايد پشتيبان نيروهاي مسلح باشند
ســپس رئيــس جديــد ســازمان هاى قضايــى 
نيروهــاى مســلح بــا اشــاره بــه تعامــل بيــن همه 
مديران و مســئوالن اســتان گفت: ســازمان هاي 

قضايي بايد پشتيبان نيروهاي مسلح باشند.
شــهبازي كم بودن جرم و جرائم در نيروهاي 
مســلح را نشــانگر وجــود نيروهــاي ســالم در اين 
حوزه دانست و افزود: اين موضوع ايران را در بين 

ساير استان ها ممتاز نشان مي دهد .
وي ادامــه داد: تمــام جرائمي كه بــه نيروهاي 
مســلح گزارش مي شــود به صورت ظريــف و دقيق 
پيگيــري مي شــود و حكم هايــي كه وارد مي شــود 

برمبنا عدايت و توصيه و بازدارندگي اجرا مي شود.
شــهبازي بــر پيشــگيري جرائــم تاكيــد كــرد 
و گفــت: اميدواريــم بتوانيــم بــا ايجاد بســتر هاي 

پيشگيرانه شاهد كاهش جرائم در استان باشيم.
در پايان اين مراسم از رؤساى سابق سازمان هاى 
قضايى نيروهاى مسلح و دادستان دادسراى نظامى 
اســتان همــدان تقديــر بــه عمــل آمــد و بــه ترتيب 
محمدجعفر شهبازى و رمضانعلى صالحى به عنوان 

مديران جديد اين سازمان ها معارفه شدند.

رئيس سازمان قضايى نيروهاى مسلح كشور:

عدالت مهمترين شاخصه قضاوت است

همدان پيام: استاندار همدان گفت: گفتمان 
تجربه با تشكيل كميته اى و با حضور بازنشستگان 

بايد ايجاد شود.
از  تجليــل  آييــن  در  پيريايــى  رضــا  كــرم 
بازنشســتگان اســتان بــه مناســبت روز خانواده و 
تكريم از بازنشســتگان افزود: با تشــكيل كميته و 
برگزارى نشســت ها بــا حضور نخبگان بازنشســته 
مى تــوان از ظرفيــت و ســرمايه هاى گرانقدر آنان 
بهره گرفت.  وى با تأكيد بر برگزارى نشست هاى 
مختلــف توســط نخبــگان بازنشســته گفــت: اين 

نشست ها بايد هر سه ماه يكبار برگزار شود. 
پيريايــى اضافــه كــرد: تجربــه يعنى ســرمايه 
بــزرگ فكــرى، علمــى و تجربــى مربوط بــه همه 
ســاليان نيروى انســانى كه طبــق روال ادارى در 

مجموعه ادارى نيستند. 
وى بــا بيــان اينكه در اين نشســت ها مى توان 
از نقد ســازنده بازنشستگان استفاده كرد، افزود: 
با نشســتن، يافتن مقدور نمى شــود؛ بلكه بايد با 

ابتكار فكر و خالقيت به حداكثرها رسيد. 
طبــق  كــه  بازنشســتگان  گفــت:  پيريايــى 
قوانيــن پــس از 30 ســال از چرخــه كار خــارج 
بلكــه  نيســت؛  نشســتن  معنــى  بــه  مى شــوند 
مى تــوان از تجربيــات آنان براى پيشــبرد امور و 

پيشرفت استان استفاده كرد. 
وي بــر ايجــاد تعاونــى توســط بازنشســتگان 
تأكيــد كــرد و گفــت: تــوان، اســتعداد و ظرفيت 

بازنشســتگان براى ايجاد تعاونى و ورود به عرصه 
اقتصادى بايد شناسايى شود. 

به گــزارش ايرنــا، پيريايــى با اشــاره به چاپ 
كتــاب تجربــه افــزود: ايــن كتــاب از بــاب اينكــه 
تجربيات در آن منتشر شده مطرح است و بايد در 
شــمارگان متعدد چاپ شــود.  وي بر چاپ نشريه 
دائمى با موضوع بازنشستگان تأكيد كرد و اظهار 
داشت: بازنشستگان بايد ماهنامه، فصل نامه و يا 

دو فصل نامه داشته باشند. 
پيريايــى اضافــه كرد: كيفيــت كار هنرى در 
برنامه هــاى تجليل از بازنشســتگان بايد بيشــتر 
از ايــن باشــد و برنامــه تنهــا بــه ســخنرانى هاى 
كليشــه اى محــدود نشــود.  مديــر بازنشســتگى 
اســتان همــدان نيز گفــت: دوران بازنشســتگى 
حاصــل  چــون  اســت؛  عمــر  دوران  زيباتريــن 
رشــته هاى خــود را مى بيننــد و لــذت مى برنــد.  

تقى ســمايى افزود: جوانان بايد شأن و احترام 
بزرگســاالن را حفظ كنند و بــا رفتار خود اجازه 

ندهند كه روح سالمندان مكدر شود. 
وى از احداث خانه مهر بازنشســتگان در سال 
آينده خبر داد و افزود: احداث خانه مهر در دستور 
كار قرار دارد.  در اين آيين از 12 بازنشسته نمونه 
استانى و 21 بازنشسته دستگاهى استان همدان 

تقدير شد. 

نمايشــگاه  نخســتين  پيــام:  همــدان 
توانمندي هــاي بخــش تعاون جمهوري اســالمي 
ايــران روز دوشــنبه بــا حضــور معــاون اقتصــادي 

رئيس جمهور عراق در سليمانيه افتتاح شد.
حميدرضــا ياري بــا اعالم اين خبــر افزود: در 
ايــن نمايشــگاه كه براي نخســتين بــار از تاريخ 30 
آبان لغايت 4 آذرماه 1390 در شهر سليمانيه عراق 
برگزار مي شود، استان همدان نيز با 60 واحد فعال 
و توانمند تعاوني ـشـركت نموده و صدهــا بازرگان، 
توليد كننده و صنعتگر بــراي تبادل نظر و بازاريابي 
محصوالت خود از ساعات نخست اين نمايشگاه به 

عقد قراردادهاي اقتصادي مشغول شده اند.
قائم مقــام اداره تعاون، كار و رفــاه اجتماعي 
اســتان همــدان بــا برشــمردن ويژگي هــاي ايــن 
از  فعــال  واحدهــاي  داشــت:  اظهــار  نمايشــگاه 
تعاوني هــاي توليــدي و خدماتــي در حوزه هــاي 
صنعــت، كشــاورزي، مــواد غذايــي و خشــكبار، 
صنايــع چــوب و ... بــا ـشـركت در اين نمايشــگاه 

ضمن معرفي آخرين محصوالت و دســتاوردهاي 
ايــن  عرضــه  و  بازاريابــي  بــراي  تعــاون،  بخــش 
محصــوالت تــالش خواهند كرد تا ضمن شــناخت 
دقيــق بازارهــاي هــدف و ارتقــاي ســطح كيفــي 
محصــوالت خــود در آينــده بســتر مناســبي براي 

افزايش صادرات غير نفتي فراهم نمايد.
وي با توضيح اين نكته كه در شــرايط حساس 
كنوني و بــراي نمايش اقتدار نظــام ضرورت دارد 
تــا بازارهــاي منطقــه به خصوص كشــور عــراق را 
در اختيار بگيريم، تاكيد داشــت: اســتان همدان 
به عنوان يكي از پيشــروترين اســتان هاي كشــور 
در بخــش تعــاون موفق بوده و محصــوالت متنوع 
و كاالهايــي را در نمايشــگاه هاي خارجــي عرضه 
داشــته كــه همواره بــا اســتقبال گســترده مواجه 
شده اســت و اميد آن مي رود تا در كشور همسايه 
خــود نيز ضمن كســب موفقيت هــاي اقتصادي و 
بازاريابــي بــراي محصوالت متنــوع، آينده روابط 
اتاق هــاي تعــاون را در مســيري پويــا و  تجــاري 

شرايطي مناسب قرار دهد.
ياري همچنين ويژگي ديگر اين نمايشــگاه را 
ايجاد پيوند محكم سياسي با كشورهاي دوست و 
همسايه برشمرد وگفت: يكبار ديگر ضرورت دارد 
تا بر اهميت نقش تعاون در ايجاد دوستي و مودت 
و پيوندهاي محكم اقتصــادي و اجتماعي در بين 
ملت هــاي ايران و عــراق تاكيد كنيم و اين فرصت 
گرانبها را به زماني براي تعامل و همكاري بيشــتر 
بخــش خصوصي تبديــل كنيم تــا از ايــن رهگذر 
عالوه بر توسعه صادرات و نمايش توانمندي هاي 
داخلي، به توســعه روابط و همدلي و ايجاد اميد و 

نشاط اقتصادي و اجتماعي كمك كنيم.
قائــم مقــام اداره تعــاون، كار و رفــاه اســتان 
افــزود: بخش تعــاون در جمهوري اســالمي يكي 
از اركان مهم اقتصادي اســت كه متكي بر عدالت 
اجتماعــي و توزيع عادالنه امكانات اســت و براي 
بروز و ظهور اســتعدادها از هر امكاني بهره جسته 
و همه توان خود را بكار خواهد بســت تا در مســير 

پيشــرفت و توســعه و آبادانــي منطقــه گام هــاي 
اســتواري بــردارد. وي در پايــان ابــراز اميــدواري 
كرد كه توليدكنندگان ما در كنار مردم ميهمان 
نواز ســليمانيه عراق تجربه اي ذي قيمت به دست 

آورده و راه هاي توسعه را پرشتاب تر طي كنند.
حميدرضا يــاري همچنين بــا توضيح اهميت 
اينگونــه روابط اقتصــادي براي اســتان، از وزارت 
تعــاون، كار ورفــاه اجتماعــي و نيــز مركز توســعه 
اخــذ  و  شــرايط  تســهيل  بــراي  ايــران  تجــارت 
از پشــتيباني  مجوزهــاي الزم قدردانــي كــرد و  
رفــاه  و  كار  تعــاون،  اداره  ـركل  مدـي و  اســتاندار 

اجتماعي استان در اين زمينه تقدير كرد.
الزم بــه ذكر اســت كه اين نمايشــگاه از تاريخ 
30 آبان لغايت 4 آذرماه در سليمانيه عراق برگزار 
مي شود و ـشـركت هاي فعال و واحدهاي توانمند 
اســتان با نشــاط و تالش فراواني فضــاي خاصي 
بــه نمايشــگاه داده و در رديف اســتان هاي مطرح 

كشور در اين نمايشگاه درخشيده اند.

نخستين نمايشگاه بخش تعاون در سليمانيه با حضور معاون رئيس جمهور افتتاح شد:

نمايش توانمندى ايران با 60 واحد همدانى در عراق

در همايش تجليل از خانواده هاي نمونه استان مطرح شد
كيفيت نظام آموزشي مديون ارتباط بيشتر

 با خانواده هاست
همدان پيــام: همايــش بزرگداشــت و تجليــل از خانواده هــاي نمونــه اســتان 

همدان با شعار خانواده ديندار، مدرسه هدفمدار و جامعه پايدار برگزار شد.
ـركل آموزش و پرورش اســتان همدان خانــواده را مهم ترين، مؤثرترين و  مدـي

ماندگارترين نهاد جامعه دانست.
عباس حسني محتشم افزود: خوشبختانه امروز نظام تعليم و تربيت جمهوري 
اســالمي با تكيه بر نيروي ايمان و اعتقاد به مباني اســالمي توانســته اســت مسير 

تعليم و تربيت را به خوبي طي كند.
وي خانــواده را ركــن اصلــي تربيت نونهاالن، كــودكان، نوجوانــان و جوانان 
دانســت كه اگر ايــن كانون محبت و صميمــت با مدارس ارتبــاط خوبي به وجود 
آورد، مي تواننــد در امر شخصيت ســازي افــراد نقش مؤثري را ايفــا كنند چنانكه 
بيشــتر افــرادي كه به عنوان فرزانــگان معرفي شــده اند در خانواده هاي متعالي و 

خانواده هايي كه به دين توجه ويژه داشتند، تربيت شده اند.
وي عنوان كرد: بسياري از برنامه ها و نوع نگاه موجود در نظام تعليم و تربيت 
بــراي اســتمرار، تقويت و تحكيم نظــام خانواده صورت مي گيرد كــه از جمله اين 
مــوارد مي تــوان به تعطيلي مــدارس در روز پنج شــنبه كه متأثر از برخــي از مراكز 
ديني اســت اشــاره كرد. وي با بيان اينكه طرح ملي نهضــت قرآن براي مصونيت 
خانواده هــا درنظر گرفته شــده اســت، افزود: هر انــدازه افراد در مســير دين قدم 
بردارنــد و زيرســاخت ها را تقويت كنند، بيشــتر مي توانند در اســتحكام خانواده 
نقش داشــته باشــند، بر همين اســاس آموزش و پرورش به طور قطع برنامه هاي 

متعدد و متنوعي در حوزه استحكام خانواده خواهد داشت.
حسني محتشــم با اشــاره به اينكه كيفيت نظام آموزشي مديون ارتباط بيشتر 
با خانواده ها است، افزود: زيباترين جلوه الهي خانواده بوده و الزم است كه آن را 

با نظام تعليم و تربيت ارتباط دهيم.
در ادامه كارشناس مسئول مشاوره اداره كل آموزش و پرورش استان همدان 
به چالش هاي پيش روي زندگي امروز اشاره كرد و افزود: خانواده، مبناي حيات 

اجتماعي افراد بوده و الزم است به آن توجه ويژه اي داشت.
نادر عربي عنوان كرد: براي شــكل گيري يك خانــواده موفق بايد به مواردي 
چــون افــكاري كــه در خانواده شــكل مي گيــرد، نــوع رفتــار اعضاي خانــواده و 

احساسات و هيجانات موجود در خانواده توجه داشت.
وي با اشاره به مسأله جديد جهاني شدن، افزود: اين پديده به معناي هجوم 

گستره اطالعات و تحت سلطه قرار دادن خانواده ها است.
وي ادامه داد: كاهش منبع قدرت خانواده، ايجاد چالش هاي فكري و نسبي 
كردن ارزش هاي گذشــته از مهم ترين شاخص هاي پديده جهاني شدن مي باشد 
كه تمامي اين عوامل، عملكرد، باورها و احساســات افراد را تحت تأثير خود قرار 
مي دهد. وي خاطرنشــان ســاخت: امروزه واقعيت پذيري به جاي حقيقت پذيري 
رواج پيدا كرده اســت به نحوي كه افراد به هر قيمتي خواســته هاي خود را دنبال 
مي كنند. همچنين در نظام تربيتي امروز جهان، لذت طلبي حاكم اســت و چون 
اين امر متأثر از فرهنگ غرب است باعث كمرنگ شدن مسائل معنوي ما مي شود.
گفتني اســت در پايان اين مراســم از 37 خانواده نمونه در ســطح شهرستان 

همدان، نواحي و مناطق تجليل شد.

اختصاص زمين مناسب براى 
طرح مسكن مهر در كاهش 

حاشيه نشينى مؤثر است 
ســازمان  سرپرســت  همدان پيــام: 
گفــت:  همــدان  شهرســازى  و  مســكن 
اختصــاص زميــن مناســب بــراى اجراى 
كاهــش  و  مهــر  مســكن  طرح هــاى 
حاشيه نشــينى در شــهرهاى بزرگ مؤثر 

است.
 ســيد كمال الديــن ميرجعفريــان در 
نشســتى بــه منظــور ارزيابــى طرح هاى 
تفكيكى همــدان افزود: اختصاص زمين 
مناســب در سطح شــهرها به مسكن مهر 

موجب رونق مناطق مى شود. 
وى تأكيــد كــرد: بايــد بــا انگيــزه و 
شــفافيت و اقتدار تمامى جوانب طرح ها 
در كميســيون مــاده پنج مورد نظــر قرار 
گرفته و طرح ها بعد از كارشناســى الزم، 

مصوب شود. 
ميرجعفريان با حائز اهميت شمردن 
ســرانه ها در طرح هــاى تفكيكــى اظهــار 
داشــت: توجه به اين موضوع در تجميع 

طرح ها تأثير بسزايى دارد. 
شــهردار  عســگريان  مســعود  ســيد 
همــدان نيز با ذكر اينكه حل مشــكالت 
و موانع توســط طرفين بسيار ثمر بخش 
كارشناســى  تيم هــاى  گفــت:  اســت، 
هــر هفتــه مى توانند با حضــور در محل 
مســائل  پيگيــرى  بــا  و  شــهردارى ها 
بــا  كارشناســى،  تصميمــات  اتخــاذ  و 
ـدگاه مديريتــى مشــكالت را مرتفــع  دـي

كنند. 

120 عنوان برنامه توسط بسيج دانشجويى در همدان 
برگزار مى شود 

 همدان پيام: مســئول بســيج دانشــجويى اســتان همدان گفت: همزمان با هفته 
بســيج 120 عنوان برنامه توسط بسيج دانشجويى در دانشگاه هاى اين استان برگزار 

مى شود.
محمــود قاســمى در جمع خبرنــگاران افزود: برگزارى نشســت هاى سياســى در 
دانشــگاه هاى محورى، ايجاد نمايشگاه بسيج و دســتاورد آن در دانشگاه ها، تجليل 
از نخبــگان بســيجى، برگــزارى مســابقات مختلف فرهنگــى، كتابخوانى و ورزشــى، 
برگزارى كالس هاى پرســش و پاسخ و عطرافشــانى گلزار شهدا از جمله اين برنامه ها 

اســت.  وى اظهار داشــت: بســيج دانشــجويى بــه منظور صيانــت از آرمان هــاى امام 
راحل، مطالبه گرى بسيج دانشجويى در قالب گفتمان، ايجاد بصيرت در بدنه جامعه 

و دانشجويان و مقابله با ترفندهاى دشمن فعاليت مى كند. 
به گزارش ايرنا، قاســمى افزود: بســيج، پيشــگامان عرصه بصيرت افزايى در بين 
مــردم هســتند و با اقتدار تــالش مى كنند در بدنــه جامعه با عمق بخشــى به موضوع 
معنويــت كار شايســته اى انجــام دهند.  وى بــا بيان اينكــه بســيج در بصيرت افزايى 
سياسى وارد شده است، افزود: شناساندن احزاب سياسى به دانشجويان براى اينكه 
آنان بهتر بتوانند تصميم بگيرند از برنامه هاى بســيج دانشجويى در آستانه انتخابات 
اســت.  در حال حاضر 20 هزار دانشــجو در دانشگاه هاى اســتان همدان عضو بسيج 

دانشجويى هستند. 

ارتقاى بصيرت موجب كاهش گمراهى مى شود 
همدان پيــام: جانشــين انتظامــى اســتان همدان گفــت: گمراهى، سركشــى و 
طغيان در سايه ارتقاى بصيرت، كمتر شده و رفتار و عملكرد مطلوب تحقق مى يابد.
محمــد مهديان نســب در آييــن ششــمين دوره بصيــرت در جمــع كاركنــان و 
فرماندهــان رده دوم يگان هاى انتظامى همدان افزود: ارتقاى بصيرت اجتماعى در 

فرهنگ امر به معروف و نهى از منكر تجلى مى يابد. 
وى عملكردهاى ناصحيح را در ســايه بى بصيرتى و ناآگاهى دانســت و خواستار 

توجه بيشتر كاركنان و تالشگران عرصه نظم و امنيت، به بصيرت افزايى شد. 
مهديان نســب تصريح كرد: بصيرت افزايى، امام شناسى و شناخت حق از باطل 

بر اســاس و پايه روشــنگرى در هر زمانى براى متوليان و دست اندركاران عرصه هاى 
مختلف فرهنگى و اجتماعى دانشگاهى ضرورى است. 

وي با اشــاره به جريانــات و حوادث دوران گذشــته گفت: فتنــه و بى بصيرتى از 
ســوى برخــى از مردم در زمــان ائمه معصوم (ع) نيز وجود داشــته و وظيفه ســنگين 
بصيرت افزايى روز به روز در جامعه اسالمى احساس مى شود؛ زيرا روشنگرى اساس 

موفقيت در همه عصرها است. 
ـدگان نظم و امنيت  مهديان نســب افــزود: رهبرى در خصــوص ناجا و تأمين كنـن
جامعــه، آنــان را مجاهدان فــى ســبيل ا... مى دانند و اين ســند افتخارى اســت كه 
الزم اســت با تشــديد اقدامات مناســب در تأمين نظم و امنيت اجتماعى و همچنين 

بصيرت افزايى و روشنگرى و آگاه سازى ادامه يابد. 

استاندار همدان در همايش تكريم از بازنشستگان: 

بازنشسته ها گفتمان تجربه ايجاد كنند بسيج و حراست از ارزش ها 
همدان پيام: هفته بســيج فرصت بسيار مناســبي است تا از انسان هاي شجاع 
و مؤمنــي ياد و تجليل شــود كه همه توان و نيروي خــود را براي حفظ، پايداري و 
اعتالي نظام مقدس جمهوري اســالمي به كار گرفتند و با حضور پرشــور خود در 
عرصه هاي مختلف در قالب بســيج مردمي مانع از آسيب ديدن ارزش ها و اصولي 
شــدند و در راه دســتيابي و حفظ چنين ارزش هايي خون هاي پاكي ريخته شد و 

شهداي گرانقدري تقديم انقالب و نظام شد.
بســيج از جمله نهادهاي مهم انقالب اســالمي اســت كه همواره باعث كسب 
پيروزي هــاي بــزرگ در عرصه هــاي مختلــف نظامــي، فرهنگــي و اجتماعــي و 
اقتصادي شده و همچون بازوي پرتواني در دوره هاي گوناگون به كمك انقالب و 
نظام آمده و منشــأ پيشرفت ها و موفقيت هاي ارزشمندي براي كشور شده است. 
از اين رو كاركرد بســيج در نظام جمهوري اســالمي داراي اهميت فراواني اســت 
و محــدود بــه زمان و حوزه اي خاص نشــده و در همه دوره هــا و بخش هاي متعدد 

شاهد حضور مؤثر بسيج بوده ايم.
تجربه فعاليت هاي بســيج در ســه دهه اخير به خوبي ايــن موضوع را ثابت 
مي كند. هر چند دســتور تشــكيل بســيج در شــرايط خاصي صادر شد و بيشتر 
وجــه نظامي و دفاعي آن به جهت تهديدات دشــمنان انقالب بــه ويژه آمريكا 
در آن اوضاع و شرايط (آذرماه 58)، مورد توجه بود و در سال هاي پس از آن 
هــم كاركرد اصلي اين نهاد بــزرگ انقالبي در عرصه هــاي دفاعي و جبهه هاي 
جنــگ ديــده شــد، اما ســير تحــوالت جامعــه در دوران پس از جنــگ و مطرح 
شــدن ضرورت هاي ســازندگي و توســعه همه جانبه كشــور، جنبه هاي ديگري 
از نقش آفرينــي بســيج را نشــان داد و تــوان و ظرفيــت بــاالي آن در خدمــت 
ســازندگي و پيشــرفت كشــور قــرار گرفت. بــه طوري كــه نيروهاي بســيجي با 
حضــور پررنگ خود در اين عرصه، منشــأ خدمات بزرگي براي جامعه شــدند و 
ســهم قابل مالحظه اي را در حل مشــكالت و اصالح زيرساخت هاي اقتصادي 

كشور به خود اختصاص دادند.
عــالوه بر آن بســيج به عنوان يك تشــكل و نهــاد انقالبي كــه كارهاي علمي 
و فرهنگــي از جملــه اهداف مهم آن به شــمار مي رود با حضور و مشــاركت جدي 
در ايــن عرصــه ضمن نشــان دادن توان باالي خــود براي انجام كارهــاي بزرگ و 
ماندگار، نقش پر رنگي را در راســتاي پيشبرد اهداف نظام در عرصه فرهنگي ايفا 

كرده است.
ايــن وجه از كاركرد بســيج براي نظــام با توجه به ضرورت هــا و الزامات مطرح 
در خصوص مســائل فرهنگي و لزوم مقابله با تهديدات دشــمنان در اين زمينه كه 
در قالب هايي چون شــبيخون فرهنگــي، جنگ نرم ناتوي فرهنگــي و امثال آنها 
ديده شــد، از اهميت بســزايي برخوردار و طي ســال هاي اخير بيشتر مورد توجه 

بوده است.
به هر حال بسيج به عنوان يك نهاد مهم انقالبي كه از ظرفيت ها و توانايي هاي 
بااليي در زمينه هاي مختلف برخوردار اســت، ســرمايه بزرگ و ارزشــمندي براي 
انقالب و نظام محســوب مي شــود كه در صــورت بهره گيري مناســب و منطقي از 
ظرفيت هــاي آن در جهتــي درســت و مطابــق با اهــداف انقــالب، آثــار و بركات 
فراوانــي براي جامعه به دنبال داشــته و پيشــرفت همه جانبه ايران اســالمي را به 

دنبال خواهد داشت.

امام جمعه موقت همدان:
تفكر بسيجى

 بحران شكن است
 همدان پيام: امام جمعه موقت همدان 
بــا اشــاره بــه اثــرات حائــز اهميــت تفكــر 
بســيجى در جامعه، بســيج و تفكر بسيجى 

را بحران شكن خواند.
بــا  جــوادى  محمــد  حجت االســالم 
گراميداشت هفته بسيج اظهار كرد: بسيج 
در طــول تاريــخ انقالب اســالمى ايــران با 
دو شــاخصه مكتبى بــودن و مردمى بودن 
علمــى،  مختلــف  عرصه هــاى  در  خــود، 
فرهنگى، سياســى، اجتماعى و اقتصادى 
موجبــات  و  بــوده  بســزايى  نقــش  داراى 
پيشــرفت روزافــزون كشــور را فراهم كرده 
كــه ايــن امر بر هيچ كس پوشــيده نيســت. 
وى بــا بيــان اينكــه شــجره طيبه بســيج به 
دست امام راحل كاشته شده، افزود: مقام 
معظم رهبرى نيز با رهنمودها و فرمايشات 
مدبرانه خود زمينه رشد و اعتالى اين نهاد 

مقدس را فراهم كرده اند.
حجت االســالم جــوادى در گفت وگــو 
با فارس ادامه داد: قدرت بســيج ناشــى از 
ايمــان به خــداى متعــال و تبعيــت از مقام 
عظمــاى واليــت اســت كــه همين امــر در 
دوره هاى مختلــف زمينه ســاز موفقيت آن 

بوده است.
وى بســيج را بحران شكن خواند و بيان 
كرد: بســيجى همــواره با فــداكارى و ايثار 
خود كشــور را در مواقع بحران نجات داده 

و دشمنان را مأيوس كرده است.
حجت االســالم جــوادى با بيــان اينكه 
بســيج داراى دو ســاحت "عنوان بسيجى" 
و "محتــوا و درون" اســت، افزود: داشــتن 
عنــوان بســيجى به خودى خــود كارآيى و 
ارزش چندانــى نــدارد؛ چراكــه ايــن ظاهر 

قضيه است.
جــوارح  و  اعضــا  اينكــه  بيــان  بــا  وى 
بســيجى و تفكرش بايد با اصول و ســاختار 
بســيج عجين باشــد، گفت: بســيجى بايد 
مصداق اين حديث امام صادق (ع) باشــد 
كــه " زينــت ما باشــيد نــه ســبب مالمت و 
ســرزنش ما"، پس بايد خود را از هر نظر به 

اين حديث نزديك كنيم.
حجت االســالم جوادى افزود: بسيجى 
براى تحقــق آرمان هايش بايــد داراى فكر 
ســالم، اخالق الهى و اقدام انقالبى باشــد 
كــه توجه به اين مهــم امرى الزم و ضرورى 

است.
وى در پايــان ســخنانش با بيــان اينكه 
امام خمينى (ره) بر دســت چنين بسيجى 
بوســه مى زدند، گفت: اطاعت از ولى فقيه 
فروتنــى، خشــوع، كار براى رضــاى خدا، 
برخوردارى از اخالص، شجاعت و صالبت 
از جمله ويژگى هاى يك بســيجى است كه 

بايد به آن مزين باشد.

1. دبيــر جبهــه پايــدارى اســتان تغييــر 
مى كند. گويا اين تغيير در پى بى تمايلى وى 
براى باقــى ماندن در اين جبهه اســت. گفته 
مى شــود هفتــه آينــده جانشــين وى معرفى 

خواهد شد.
اســتان  غيربومــى  مديــران  از  يكــى   .2
عــالوه  وى  گويــا  دارد.  مضاعفــى  فعاليــت 
بــر رايزنــى بــراى ارتقــا ســطح بودجــه حوزه 
مديريت خود در اســتان براى زادگاه خود نيز 
تــالش مضاعفى مى كند. گفته مى شــود وى 
احتماالً از همان حــوزه كانديداى انتخاباتى 

مجلس خواهد شد.
3. دو خانــم هم بــه كانديداهاى جدى 
نهميــن دوره مجلــس شــوراى اســالمى در 
حــوزه انتخابيــه همــدان و فامنيــن اضافــه 
شــده اســت. گفتــه مى شــود يكــى از ايــن 
كانديداها پيشــتر ســابقه حضور نيز داشــته 
اســت. گويا يــك بانوى ديگــر در اظهاراتى 
گفتــه در چنــد روز آينــده نظــر قطعى خود 
را بــراى حضــور در انتخابات اعــالم خواهد 
كــرد. وى همســر يكى از ســرداران شــهيد 

استان  مى باشد.
4. موضــوع تفكيك حــوزه انتخابيه بهار 
و كبودراهنــگ در انتخابات مجلس شــوراى 
اســالمى آتى كم رنگ تر شده اســت. گويا به 
دليل برخى مسائل خاص نمايندگان مجلس 
احتمــاالً ارائه اين طرح را به بعــد از انتخابات 

موكول خواهند كرد.
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اخبار اخبار كوتاه
گروهك پژاك 

تا مرز اضمحالل  
نيــروى  فرمانــده  پاكپــور  محمــد  مهــر: 
زمينــى ســپاه با بيــان اينكه به هيــچ گروهك 
ضــد انقالبى اجــازه فعاليت در داخل كشــور را 
نمى دهيم، گفت : گروهك تروريســتى پژاك 
تا مرز اضمحالل پيش رفته اســت. وى با تاكيد 
براينكه به هيچ عنوان تحمل نا امنى در كشــور 
را نداريــم، گفت: به هيچ گروهك ضد انقالبى 

اجازه فعاليت در داخل كشور را نمى دهيم.

لغو سفر احمدى نژاد به 
كهگيلويه و بويراحمد  

توســعه  معــاون  باقرپــور  فرهــاد  ايرنــا: 
مديريــت و منابع انســانى اســتاندار كهگيلويه 
و بويراحمــد از لغــو ســفر احمــدى نــژاد به اين 
اســتان بــه دليــل مشــكالت آب و هوايى خبر 
داد. وي افــزود: ســفر رئيــس جمهــور و هيأت 
دولت به دليل بارندگى و وقوع ســيل در برخى 

شهرستان هاى استان به آينده موكول شد.

معاون سياسي جديد 
سپاه پاسداران

ايلنا: روزگذشــته با حضور مقامات ارشــد 
سپاه پاسداران جلسه توديع و معارفه روساي 
قديم و جديد اداره سياســي ســپاه پاسداران 
برگزار مي شــود. در اين مراســم ســردار علي 
اشــرف نوري جايگزين ســردار يدا... جواني 

مى شود.
 

انتصابات جديد 
در جبهه ايستادگي 

ايســنا: بيت ا... بدرلو سخنگوي جمعيت 
آبادگــران جــوان گفــت: در جلســه شــوراي 
مركزي جمعيت آبادگران جوان محمدحسين 
شاه ويســي به عنــوان رييــس ســتاد انتخابات 
جمعيت آبادگران جوان و حسين محمديان به 
عنوان نماينده جمعيت در كميته اجرايي جبهه 

ايستادگي انتخاب و معرفي شدند.

تسهيل در تردد سرمايه گذاران 
ايرانى و خارجى

مهر: نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى 
بــا تصويــب مــاده اى از طــرح بهبود مســتمر 
خارجــه  امــور  وزارت  كار،  و  كســب  محيــط 
ـدگان  را موظــف بــه تســهيل تــردد صادركنـن
گــذاران  ســرمايه  و  خدمــات  و  كاال  ايرانــى 
خارجى كردنــد. با تصويب اين مــاده وزارت 
خارجــه موظــف شــد ترتيبــى اتخــاذ كند تا 
ـدگان كاال و  رواديــد تجارى بــراى صادر كنـن
خدمات فنــى مهندســى از ايــران و نيز تردد 
و اقامت داوطلبان ســرمايه گــذارى خارجى 
و مرتبطيــن آنها در كشــور، به ســهل ترين و 

سريع ترين شكل ممكن اخذ شود.

انتقاد از شركت نكردن  
نمايندگان در رأى گيرى  

فــارس: بهروز جعفــرى نماينده ســمريم 
نكــردن  ـشـركت  بــه  ملــت نســبت  در خانــه 
مجلــس،  رأى گيرى هــاى  در  100نماينــده 
انتقاد كرد. وى افزود: طرح بهبود فضاى كسب 
ـدگان  و كار قانــون مهمــى اســت و بايــد نمايـن

بيشترى در رأى گيرى ها شركت كنند.

حوادث روزنامه ايران 
در كميسيون فرهنگى 

ايرنــا: بهــروز جعفــرى عضــو كميســيون 
فرهنگــى مجلس شــوراى اســالمى ايــران از 
بررســى حوادث روزنامه ايران در جلســه اين 

كميسيون خبر داد.

بايدهاي وحدت 
در جبهه پايدارى 

جبهــه  عضــو  كوثــرى  اســماعيل  مهــر: 
پايدارى با اشــاره به اينكه جبهه پايدارى بايد 
موضوعــات خود را با بــزرگان جبهه متحد در 
ميــان بگذارد نــه با رســانه ها اظهار داشــت: 
جبهــه پايــدارى بايد بــا محوريــت جامعتين 

وحدت كنند.

هفته اي براي نمايش آمادگي ملت عليه تهديدات دشمن
همدان پيام: ســتاد كل نيروهاي مســلح در بيانيه اي با گرامي داشــت پنجم آذرماه سالروز صدور فرمان حضرت 
امام خميني (ره) مبني بر تشكيل بسيج مستضعفين، هفته بسيج را فرصت نمايش اراده و آمادگي همه جانبه ملت 
واليتمدار و بســيجي ايران براي رويارويي با تهديدات نظام ســلطه عليه انقالب و نظام اســالمي دانست. به گزارش 
ايســنا در بخشــي از اين بيانيه آمده اســت: امروز بر بلنــدي موفقيت ها و افتخارات ملت ايــران در حوزه هاي علمي، 
صنعتي، پزشكي، ورزشي و ده ها حوزه ديگر، اين نام بسيجي است كه مي درخشد و موجبات مباهات ايرانيان را در 
آوردگاه هاي بين المللي فراهم آورده اســت. اين بيانيه هم چنين مي افزايد: راهبرد اصلي دشــمن در جنگ و مقابله 
با انقالب اســالمي ايران، تهاجم به نقاط قوت نظام اســت. در اســناد دشــمن از واليت فقيه، سپاه و بسيج به عنوان 

قوت هاي بدون ترديد ايران نام برده مي شود. 

تمام افراد در برابر قانون برابر هستند 
همدان پيــام: معاون حقوقــي رئيس جمهور تاكيد كرد كه هيات دولت قصدي براي دفاع از «جوانفكر» ندارد. به 
گزارش ايلنا، فاطمه بداغي در حاشــيه همايش ملي توانمندســازي خانواده با بيان اينكه هيات دولت براي دفاع از 
«علي اكبر جوانفكر» اقدامي انجام نمي دهد، اظهار كرد: تمام افراد در برابر قانون برابر هستند و هيات دولت قصدي 
براي دفاع از جوانفكر ندارد. به گفته وي چند اليحه در دولت در زمينه حقوق شــهروندي در حال تدوين هســتند و 
هنوز اليحه مشــخصي در اين زمينه به اتمام نرســيده اســت. وي همچنين با اشاره به زنان سرپرست خانواري كه به 
مشاغل نامناسب از جمله دست فروشي مشغول هستند، عنوان كرد: اقدامات اخير دولت در بحث قانون هدفمندي 
يارانه هــا و ايجاد ســرمايه براي اين زنان و گســترش توانمندي ها براي رفع اين معضل مــورد توجه قرار گرفته و اين 

مساله در قالب برنامه پنجم توسعه هم پيگيري مي شود.

سپاه هيچ زماني آمادگي امروز را نداشته است
همدان پيام: فرمانده كل ســپاه پاسداران انقالب اسالمي با اشاره به آمادگي نيروهاي سپاه پاسداران در مقابل 
تهديدات احتمالي، گفت: ســپاه هيچ زماني آمادگي امروز را نداشته است. به گزارش ايرنا، محمدعلي جعفري كه 
در مراسم افتتاح همزمان 472 پروژه بسيج سازندگي كشور و افتتاح يك پروژه در روستاي مافريز بيرجند به صورت 
نمادين حضور داشــت، از آمادگي كامل سپاه در مقابل تهديدات دشــمنان خبر داد. وي ادامه داد: نيروهاي دفاع 
زميني، هوايي، دريايي و سيستم پيچيده پدافند هوايي و موشكي تجهيز شده و در اوج آمادگي به سر مي برند. وي 
تصريح كرد: اين كه دشــمنان در چند ســال اخير به تهديد كردن ايران بســنده مي كنند و امروز شاهد عقب نشيني 
خود از تهديداتشــان هســتيم به دليل آمادگي كامل و گســترده نيروهاي نظامي از جمله ســپاه، بســيج و نيروهاي 

مردمي است چراكه امروز اين نيروها پشت سر نظام و واليت فقيه قرار دارند و سبب نااميد شدن دشمن شدند.

حــزب  مركــزي  شــوراي  همدان پيــام: 
عدالت طلبان ايران اســالمي در استان همدان در 
نشســتي خبرى در دفتر روزنامه به بيان مواضع و 

ديدگاه هاي خود پرداختند.
دبير حــزب عدالت طلبــان ايران اســالمي در 
ـدگان و جانبازان دفاع  اســتان همدان كه از رزمـن
مقدس مي باشــد ضمن گراميداشــت هفته بسيج 
و يــاد و خاطــره بســيجيان سلحشــور در هشــت 
ســال دفاع مقدس، با تشــريح مواضــع حزب، به 
بيــان برخي اهداف و برنامه هاي عدالت طلبان در 

استان همدان پرداخت.
 سليماني: نقش فرهنگي همدان در  �

كشور بايد مشهود باشد
نحــوه  اعــالم  بــا  ســليماني  محمدرضــا 
شــكل گيري حزب عدالت طلبان ايران اسالمي به 
خبرنگار ما گفت: در جريان انتخابات 88 با توجه 
بــه رهنمودهاي مقــام عظماي واليــت، نيروهاي 
ارزشــي با تشــكيل ســتادهاي حمايت مردمي از 
دكتر احمدي نژاد رســالت سياســي خود را نشان 
دادند، پس از فتنه هاي به وجود آمده و در پاســخ 
بــه نيــاز مبــرم عدالت خواهي آحــاد مــردم ايران 
اســالمي و لــزوم ســاماندهي نيروهــاي ارزشــي، 
حــزب عدالت طلبــان ايــران اســالمي در كشــور 

تأسيس شد.
حــزب  كــرد:  اضافــه  ســليماني  محمدرضــا 
آن  اعضــاي  كــه  اســالمي  ايــران  عدالت طلبــان 
در  را  زحمــات  بيشــترين  كــه  بودنــد  كســاني 
انتخابات بــراي دكتر احمدي نژاد كشــيده بودند 
با اعــالم برائــت از جريــان انحرافي نشــان دادند 
كه عدالت طلبان در راســتاي منويات رهبر فرزانه 
انقــالب و در راه دفــاع از ارزش هاي اصيل انقالب 

اسالمي فعاليت مي كند.
سليماني در خصوص مشكالت به وجود آمده 
براي ســپرده گذاران مؤسسه احســان الزهرا(س) 
و بيانيــه حزب عدالت طلبان اضافــه كرد: بر طبق 
مرام نامــه مصوب حزب، حمايت از خواســته هاي 
بجــاي مردم و انعكاس آن به مســئوالن از اهداف 
و برنامه هاي اصلي حزب اســت و مــا بر خود واجب 
ديديم كه مشكالت شهروندان متضرر را به مسئوالن 
گوشــزد كنيم، ضمن قدردانى از تالش هاى انجام 
شده اميدواريم كه مشــكل اين عزيزان با همدلي 
و حمايــت مســئوالن و نيــروي انتظامــي كه قول 
مســاعدت و تــالش بــراي حل مشــكل بــه وجود 
آمده، داده اند، برطرف گردد و ان شــاءا... تالش 
ايــن حــزب و مســئوالن تــا حصــول نتيجــه ادامه 

خواهد داشت.
دبير حــزب عدالت طلبــان ايران اســالمي در 
اســتان همدان در بخــش ديگري از ســخنانش با 
تجليل از اصحاب رســانه و رســالت خطير آنان به 
خبرنــگار ما گفت: در شــرايط كنونــي و باتوجه به 
نزديك شدن انتخابات، نقش رسانه ها وخبرنگاران 
بســيار برجســته اســت و حزب عدالت طلبان ايران 
اســالمي ضمن ارج نهــادن بر زحمات ايــن عزيزان 
انتظار دارد كه رســانه هاي اســتان رسالت خود را 

به نحو شايسته اي ادا نمايند.
محمدرضا ســليماني همچنين رويكرد اصلي 
حــزب را در اســتان همدان فرهنگــي و اجتماعي 
عنــوان كــرد و گفــت: همــدان بــه عنــوان قطب 
فرهنگ و تمدن ايران اســالمي بايســتي بيشتر از 

اينها نقش فرهنگي خود را در كشور نشان دهد.
محمدرضــا ســليماني همچنيــن بــا انتقــاد از 
رويكرد برخي افراد در انتقاد از مســئوالن اســتان 
بيــان كــرد: انتقاد بايســتي همراه بــا راهكارهاي 
ســازنده باشــد، مســئوالن در حــد توان خــود به 
استان خدمت مي كنند شايد كاستي هايي نيز در 
كار باشــد ولي نبايســتي منكر خدمات وي بود از 
جمله توجه ويژه اســتاندار به حاشيه شهر همدان 
و مناطــق محــروم اســتان و همچنيــن ســفرهاي 
شهرســتاني وي. انتقــادات ارائــه شــده از ســوي 

حــزب عدالت طلبــان ايران اســالمي دلســوزانه و 
همراه با ارائه راهكارهاي سازنده در راستاي دفاع 

از حقوق مردم خواهد بود.
ســليماني در پايان ســخنانش برخــي اهداف 
و برنامه هــاي حــزب عدالت طلبــان را در اســتان 

همدان اين گونه تشريح كرد
■  تــالش براي تحقق جذب حداكثري و دفع 
حداقلــي و كاســتن از دامنــه ريزش هــا و افزايش 
رويش هــا در اردوگاه وفــاداران به انقــالب و نظام 

جمهوري اسالمي ايران
■ تــالش براي نهادينه كــردن فرهنگ تكريم 
و تجليل از ايثارگران جهاد و شــهادت (جانبازان، 
معظــم  خانواده هــاي  و  ـدگان  رزمـن آزادگان، 

شهيدان.)
■ حمايت از نهادهاي انقالب همانند شوراي 
نگهبان، سپاه، بســيج، خبرگان رهبري، دادگان 

ويژه و روحانيت و دادگاه هاي انقالب و...
■ بهره گيري از تجربيات عقالني و جنبه هاي 
مثبــت كاركــردي و عملكــردي و خــرد جمعــي و 
از  پرهيــز  جامعــه،  اداره  در  انســان ها  مشــورتي 
جناح گرايــي و در مقابل، ايجــاد تحرك، رقابت و 
مشــاركت هاي سياســي و فعاليت هاي انتخاباتي 

مبتني بر قواعد اخالقي اسالمي
■ تــالش براي ايجــاد جامعه اي توســعه يافته 
كــه در آن شــئونات اســالمي، حرمــت و كرامــت 

شهروندان رعايت شود.
■ تــالش براي درك بهتر فرصت ها و كاســتن 
از دامنــه ضعف ها و تهديدات و افزايش قوت ها در 
ابعاد سياســي، فرهنگي، اجتماعــي، اقتصادي، 

دفاعي و امنيتي
شكســتن  بــراي  زمينه ســازي  بــه  اعتقــاد 
انحصارات، رانت خواري و خويشاوندســاالري در 
عرصه اقتصادي، ارائــه راهكارها و همچنين بيان 
خواسته ها و انتظارات اقتصادي مردم براي تأمين 

معيشت و رفاه مطلوب شهروندان ايراني.
  نظري نژاد: جامعه ايثارگري امكانات  �

رفاهي مي خواهد
در ادامه اين نشســت خبــري قائم مقام حزب 
عدالت طلبــان ايــران اســالمي در اســتان همدان 
بــه بيــان ديدگاه هــاي خــود در خصوص مســائل 

فراروي كشور پرداخت.
رضــا نظري نــژاد كــه از جانبازان و پاســداران 
بازنشســته ســپاه اســت بــا اشــاره بــا تهديدهاي 
اخيــر آمريكا و رژيم غاصب اســرائيل گفت: مردم 
انقالبــي و هميشــه در صحنــه ايــران اســالمي در 
طول 33 سال عمر پربركت انقالب اسالمي نشان 
داده اند همواره پشتيبان واليت فقيه هستند و در 
راه دفاع از ارزش ها و كشور عزيزمان حتي از جان 

خودنيز مضايقه نمي كنند.
نظري نژاد اضافه كرد: دارالمجاهدين همدان 
با تقديم بيش از هشــت هزار شهيد و چندين هزار 

جانبــاز نشــان داده اســت كه مــردان راســخ اين 
اســتان همواره حاضرند در راستاي منويات رهبر 
عزيزمان جان خود را فداي كشور كنند و هراسي 

از تهديدهاي پوشالي ايادي كفر ندارند.
رضــا نظري نــژاد در ادامــه گفــت: متأســفانه 
بــودن  دارا  علي رغــم  همــدان  اســتان  امــروزه 
اســتعدادهاي فــراوان، از بيــكاري جوانانش رنج 
مي برد و شايســته نيســت كه فقط انتظار داشــته 
باشــيم شــخص رئيس جمهور براي اســتان كاري 
و  مديــران  از  برخــي  كــم كاري  از  مــردم  و  كنــد 

نمايندگان استان به شدت گاليه مندند. 
نظري نــژاد كه خود برادر شــهيد مي باشــد در 
بخــش ديگر ســخنان خــود به نمايندگــي از خيل 

عظيم جانبازان سرافراز اســتان، خواستار افتتاح 
هر چه سريع تر مجموعه ايثار شد و ادامه داد: چرا 
بايد پس از گذشــت چند ســال از تكميل مجتمع 
ايثــار، هنــوز جانبــازان اســتان بــه ايــن مجتمــع 
دسترســي نداشــته باشــند. حــزب عدالت طلبان 
بــه  دارد  تقاضــا  مســئوالن  از  اســالمي  ايــران 
گاليه هــاي جانبــازان و ايثارگران رســيدگي و هر 

چه سريع تر مجتمع ايثار افتتاح شود.
وي همچنيــن با اشــاره بــه قانون اصــالح بند 
ب ماده 44 قانون برنامه پنج ســاله پنجم توســعه 
در خصــوص تأمين هزينه هــاي درماني جانبازان 
ادامــه داد: بــا تصويب قانــون فوق و ابــالغ آن از 
ســوي شــخص رئيس جمهــور متأســفانه برخــي 
ادارات در اجــراي آن بــا كمبــود بودجــه مواجــه 
هســتند كه اين موضــوع باعث مشــكالت متعدد 
براي جانبازان شده است كه ما از شخص استاندار 

تقاضاي رسيدگي به موضوع را داريم.
وي در بخــش پايانــي ســخنانش در خصوص 
مــا گفــت:  بــه خبرنــگار  پــاس  باشــگاه  مســائل 
متأســفانه تيم پاس با صرف هزينه هاي سنگين از 
بودجه اســتان، به دسته اول ســقوط كرد و باعث 
ناراحتــي خيل عظيم جواناني شــد كــه در گرما و 
ســرما به ورزشــگاه مي رفتند و دلخوشي شان اين 
تيم بود، ما از مسئوالن انتظار داريم با برنامه ريزي 
دقيــق و مديريتي توانمند بتوانند پاس بزرگ را به 

جايــگاه واقعــي خــود برگرداننــد.
 دبير سياسي: با ليست واحد و مجزا  �

مي آييم
در ادامــه دبيــر سياســي حــزب عدالت طلبان 

ايــران اســالمي در اســتان همــدان بــا اشــاره بــه 
انتخابــات مجلس نهــم نيز گفت: اســتان همدان 
به افراد متعهــد و متخصص براي حضور در عرصه 

انتخابات مجلس نهم نياز دارد. 
داوود ملكــي كــه از مدرســين دانشــگاه هاي 
اســتان مي باشــد، اضافه كرد: متأسفانه برخي از 
نماينده هــاي فعلــي عملكرد مناســبي در مجلس 
بحــث  در  مــا  اول  اولويــت   و  نداشــته اند  هشــتم 
انتخابات، بررســي نقد عملكــرد نمايندگان فعلي 
اســتان همدان مي  باشــد كه در طول چهار ســال 
گذشــته به نمايندگي از مردم اســتان همدان چه 
اقداماتي صورت گرفته، انتظار مي رود نمايندگان 
مجلس هشــتم كارنامه چهارساله خود را به مردم 
انعــكاس دهند تا مردم در خصــوص عملكرد آنها 
قضاوت كنند با توجه به رسالت سياسي حزب، ما 

نيز عملكرد نماينده ها را نقد خواهيم كرد.
داوود ملكــي در ادامــه اضافــه كرد: بســياري 
از كانديداهــاي نمايندگــي اســتان چنــد ماهــي 
اســت كــه تبليغات خــود را بــا صــرف هزينه هاي 
غيرمتعــارف آغــاز كرده انــد كــه انتظــار مــي رود 
دســتگاه هاي نظارتــي بــا ايــن موضــوع برخــورد 
كنند. ما هر جا كه احســاس كنيم شخصي منافع 
مــردم و اســتان را بــه بازي هاي سياســي خويش 
ترجيح مي دهد بر خود واجب مي دانيم مســأله را 
به صورت صريح به مردم انعكاس دهيم. انتخابات 
مجلس از بســياري جهــات در اين برهه حســاس 
براي كشور و نظام مقدس اسالمي داراي اهميت 
اســت و ما در جايگاه يك حزب سياسي استان به 
كانديداها توصيه مي كنيم كــه جمله معمار كبير 
انقال، امام خميني(ره) را مد نظر داشته باشند كه 
فرمودند: «اگر هدف خدمت صادقانه باشد ميزان 

رأي ملت است.» 
داوود ملكــي كه عضو جامعه بســيج اســاتيد 
بســيج  بــا گراميداشــت هفتــه  كشــور مي باشــد 
مســتضعفان، در ادامه ســخنان خود بــه خبرنگار 
ما گفت: در مقطع كنوني بايســتي دانشــگاهيان 
و حوزوي هاي اســتان با بررســي انتظــارات مردم 
اســتان همدان، با تعامل و همفكري نقش خود را 

در معرفي كانديداهاي اصلح نشان دهند.
از   8+7 كميتــه  كــرد  اضافــه  ملكــي  داوود 
دلســوزان و وفــاداران بــه انقــالب هســتند ولــي 
حــزب عدالت طلبــان ايران اســالمي بــا رويكرد 
مدبرانه دبيركل حزب داشــتن يك ليست واحد 
و متحــد را الزمــه اصولگرايــي نمي داند، ممكن 
اســت در يك حوزه انتخابيه شــخصي با توجه به 
ســوابق گذشــته و فعاليت هايش در ليست متحد 
اصولگرايان قرار گيرد ولي در همان حوزه شخص 
ديگــري بــا توانايي هــا و تخصص به مراتــب باالتر 
در ليســت جا نداشته باشــد. بنابراين تا اين لحظه 
رويكرد عدالت طلبان داشتن ليست واحد و مجزا در 

كشور مي باشد.

شوراي مركزي حزب عدالت طلبان ايران اسالمي استان همدان در دفتر روزنامه:

لغو دوفوريتى طرح حقوق مادام العمر انتقاد بايد همراه با راهكارهاي سازنده باشد
ـدگان مجلــس بــا 137 راى موافق، بــا دوفوريــت طرح لغو  همدان پيــام: نمايـن
استفساريه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مديريت خدمات كشورى كه درباره نحوه 
محاسبه حقوق مديران سياسى بود، موافقت كردند. به گزارش فارس، وكالى ملت با 
137 راى موافق، 26 راى مخالف و 20 راى ممتنع از 202 نماينده حاضر در صحن 
علنــى، به دو فوريت طــرح مذكور راى دادند كه بر اين اســاس اين طرح در دســتور 
كار كميســيون مربوطه قرار خواهد گرفت تا اين كميســيون با بررســى جزئيات و 
پيشنهادات نمايندگان درباره اين طرح، گزارش خود را به هيأت رئيسه ارائه كند 
تــا امروز در دســتور كار صحن علنى قرار گيرد. اين طرح كــه به امضاى 24 نفر از 
نمايندگان مجلس رســيده اســت، داراى يك مقدمه توجيهــى و يك ماده واحده 
اســت كــه در صــورت تصويب نهايــى آن به موجب ايــن قانون از تاريــخ تصويب، 
مصوبه مجلس شــوراى اســالمى با عنوان استفســاريه تبصره 3 مواد 71 و 117 
قانون مديريت خدمات كشــورى مصــوب 8 مهر 1386 لغو مى شــود. در مقدمه 
توجيهى اين طرح آمده اســت: به دليل برداشــت ناصواب از مصوبه اخير مجلس 
شــوراى اســالمى با عنوان استفســاريه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مديريت 
خدمات كشــورى شــائبه برقــرارى و پرداخــت حقــوق مادام العمر بــراى مقامات 
سياسى كشــور از جمله نمايندگان مجلس شوراى اسالمى كه تاكنون هيچ گونه 
سابقه قانونى وجود نداشته، به وجود آمده بود، اين طرح به منظور شفاف سازى 

اين مسأله در اذهان عمومى با قيد دوفوريت تقديم مى شود.

تشكيل ستاد ويژه پيشگيرى از وقوع جرايم انتخاباتى

همدان پيام: با بخشــنامه رئيس دســتگاه قضا، ســتاد ويژه پيشگيرى از وقوع 
جرايم انتخاباتى مجلس شــوراى اسالمى با مسئوليت دادستان كل كشور و قائم 
مقامى معاون اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم قوه قضاييه تشكيل و با اختصاص 

شعب ويژه به جرايم انتخاباتى در سراسر كشور خارج از نوبت رسيدگى خواهد كرد.
بــه گزارش فــارس به نقل از اداره كل روابط عمومى و تشــريفات قوه قضاييه، 

اقداماتي كه بايد صورت گيرد به صورت زير است:
1- در مراكز استان ستاد ويژه اى به مسئوليت رئيس كل دادگسترى با حضور 
مسئوالن و نمايندگان نهادها، سازمان ها و دستگاه هاى ذى ربط قضايى تشكيل و 
ضمن پايش مستمر امور و فعاليت ها و استفاده از ظرفيت  ساير نهادهاى ذى ربط، 
تدابيــر و تمهيدات الزم را نســبت به اجرا و اعمال دقيق قانــون و نيز پيش بينى و 
پيشگيرى از وقوع جرايم انتخاباتى معمول دارند. همچنين در شهرستان ها ستاد 

مشابهى زير نظر ستاد مركز استان وظايف محوله را انجام دهند.
2- ســتاد ويژه در مركز با تركيب نمايندگان دســتگاه ها، نهادها و ارگان هاى 
مرتبــط بــا انتخابــات از قــوه قضاييه بــه مســئوليت دادســتان كل و قائــم مقامى 
معاون اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم قوه قضاييه تشــكيل و ضمن هدايت و 
هماهنگى ستادهاى استانى و استفاده از ظرفيت ساير نهادهاى مرتبط، تدابير و 
تمهيدات الزم و ضرورى را در حدود قوانين و مقررات اتخاذ و اقدامات مقتضى را 

معمول و از نتايج حاصله مستمراً اينجانب را مطلع كنند.
3- با عنايت به ماده 17 قانون انتخابات كه اشــعار مى دارد: «محاكم صالحه 
قضايــى موظفنــد به تخلفــات و جرايم انتخابات بــه صورت فوق العــاده و خارج از 
نوبت رســيدگى كنند.» الزم اســت رؤســاى محترم دادگســترى ها عنداالقتضا با 
به كارگيرى قضات واجد صالحيت، شــعب ويژه اى در دادسراها و دادگاه ها براى 

رسيدگى سريع و خارج از نوبت به جرايم انتخاباتى تشكيل دهند.
4- توجيــه، ارشــاد و اقنــاع بــا هــدف همسوســازى، بازدارندگــى و ترويــج 
قانونمدارى از طريق تشريح و توضيح مفاد قانون، جرايم انتخاباتى و مجازات هاى 
آن براى اشــخاص حقيقى، حقوقى، تشــكل ها، كانديداهاى احتمالى و قطعى، 
مديران دستگاه هاى اجرايى، رؤساى ســتادهاى انتخاباتى و افكار عمومى قطعاً 
نقش مؤثرى در كاهش و پيشــگيرى از بروز جرايم انتخاباتى داشــته و ان شــاءا... 
موجــب افزايش مشــاركت حداكثــرى و ارتقــا امنيت عمومى در ســه مقطع قبل، 

حين و بعد از انتخابات خواهد شد.

اسامي مسئوالن كميته هاي ستاد انتخابات 
جبهه متحد اصولگرايان

ســيد مرتضي نبــوي، اســماعيل كوثري، منوچهــر متكي، اميــر خوراكيان و 
مهــرداد بذرپــاش به عنــوان مســئوالن كميته هاي ســتاد انتخابــات جبهه متحد 

اصولگرايان معرفي شدند.
بــه گــزارش ايســنا، عليرضــا زاكانــي رئيــس ســتاد انتخابــات جبهــه متحــد 
اصولگرايان، اسامي مســئوالن كميته سياسي، نظرسنجي و برنامه مجلس نهم، 
كميتــه تعامــل و ارتباطات، كميته اقشــار، كميته تبليغات و رســانه، واحد برنامه 

ريزي، آموزش، نظارت و ارزيابي،
واحــد نشــر فكــر عمومــي و اعــزام مبلغ، واحــد بازرســي، حقوقــي و ناظران 
صندوق هــا، واحــد ايثارگــران و روابــط عمومــي ســتاد انتخابــات جبهــه متحــد 
اصولگرايــان را اعالم كرد. براين اســاس، ســيد مرتضي نبوي به عنوان مســئول 
كميتــه سياســي، نظرســنجي و برنامه مجلس نهم، اســماعيل كوثــري به عنوان 
مسئول كميته اقشار، منوچهر متكي به عنوان مسئول كميته تعامل و ارتباطات، 
اميــر خوراكيــان به عنوان مســئول كميته تبليغات و رســانه، مهــرداد بذرپاش به 
عنــوان مســئول واحد برنامــه ريزي، آمــوزش، نظــارت و ارزيابي، دكتــر مجتبي 
رحماندوســت بــه عنــوان مســئول واحــد ايثارگــران، طيــب صحرايي بــه عنوان 
مســئول واحد نشــر فكر عمومي و اعزام مبلغ، حســن صادقي به عنوان مســئول 
واحــد بازرســي، حقوقي و ناظــران صندوق ها و مجتبي توانگر به عنوان مســئول 
روابــط عمومي ســتاد انتخابات جبهــه متحــد اصولگرايان معرفي شــدند. رئيس 
ســتاد انتخابات جبهه متحد اصولگرايان، اعالم اســامي مسئوالن ساير كميته ها 
و واحدهاي ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرايان را به هفته آينده موكول كرد.

  هر جا كه احساس كنيم شخصي  �
منافع مردم و اسـتان را به بازي هاي 
سياسـي خويش ترجيـح مي دهد بر 
خـود واجـب مي دانيـم مسـأله را به 
صورت صريح به مردم انعكاس دهيم

همدان پيــام: وزيــر كشــور گفــت: در حــال 
حاضــر داراى تجربه اى براى برگــزارى انتخابات 
هســتيم و اميدواريم شاهد مشاركت باالى مردم 

در اين عرصه باشيم.
بــه گــزارش ايلنــا، مصطفــى محمدنجــار در 
مراســمى كه بــا عنوان گراميداشــت آغــاز هفته 
بســيج در محل ســالن اجتماعات وزارت كشــور 
برگزار شــد، با اشــاره به انتخابات چند ماه آينده 
مجلس شــوراى اســالمى، گفت: بعد از برگزارى 
حــدود 29 انتخابــات از آغــاز انقالب تــا كنون، 
در حــال حاضــر داراى تجربــه اى بــراى برگزارى 
انتخابات هســتيم و اميدواريم شــاهد مشــاركت 

باالى مردم در اين عرصه باشيم.
وى افــزود: مــا انتخابات را در پيــش داريم و 
بايــد تالش كنيم كه مشــاركت بــاال در انتخابات 
كــه از تأكيدات رهبرى معظم انقالب هم هســت 

ايجاد شود.
محمدنجــار در خصــوص الزامات مشــاركت 
حداكثــرى گفــت: راهــكار مشــاركت بــاالى در 

انتخابــات آرامــش در جامعــه اســت و وقتى اين 
مشــاركت باال شد، جمهوريت نظام ما برجسته و 

چشم دشمن كور شده است.
وى خاطرنشــان كــرد: اينكــه چه كســى در 
انتخابات پيروز باشــد براى ما مهم نيســت، بلكه 
مهم بــراى ما مشــاركت حداكثــرى در انتخابات 

است.

وزير كشــور يادآور شد: كارهاى خوبى براى 
برگــزارى انتخابــات اســفندماه مجلس شــوراى 
اســالمى در وزارت كشــور شــده و از جمله آن ها 
اينكه امســال قرار است براى اولين بار 10درصد 

انتخابات به صورت رايانه اى برگزار شود.
وزيــر كشــور در پايان ســخنان خود بــا بيان 
اينكــه ان شــاءا... به زودى يك هديه به پرســنل 
يــادآور  داد،  خواهيــم  كشــور  وزارت  بســيجى 
درصــد   80 حــدود  آمــار  آخريــن  طبــق  شــد: 
پرسنل وزارت كشــور در سراسر كشور و از جمله 
استاندارى ها و فرماندارى ها، عضويت در بسيج 

دارند.

وزير كشور: 

اميدواريم شاهد مشاركت باالى مردم 
در انتخابات باشيم 
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مادستان

خبر نگاه

اخبار شهرستان

و  � انديشـه  فكـر،  بسـيجي   
برنامه هاي راهبردي خود را در طبق 
اخالص مي گذارد و بسيجي بودن را 
در دفـاع از حريـم واليت و پايبندي  
بـه اهداف بلنـد امام راحـل مي داند 
و جـز اين به هيچ قـدرت و تفكري 

وابستگي نخواهد داشت

تويـسـركان- خبرنــگار همدان پيــام: دفاع از 
حريــم واليت و پايبندي به اهداف امام راحل تنها 

وابستگي بسيج است.
فرمانده ناحيه ســپاه تويسركان در گراميداشت 
هفته بســيج با بيان اين مطلب گفت: بنا بر منويات 
مقام معظم رهبري پايه و اســاس كار بسيج اخالص 
و از خودگذشتگي اســت؛ چراكه اگر اخالص باشد 

خود محوري و خودپرستي كنار مي رود.
 ســرهنگ عســگر مجيدي اضافه كــرد: امروز 
روحيــه بســيجي در مديريــت دســتگاه ها و نظام 
شــخصي  و  دولتــي  فعاليت هــاي  در  و  عمومــي 
و  خوداتكايــي  و  دهــد  نشــان  را  خــود  توانســته 

خودكفايي ايران اسالمي را نيز رقم زده است.
بي هيــچ  بســيجيان  داشــت:  اظهــار  وي 
چشم داشــتي هر جا كــه توانســته اند حضور مؤثر 
داشــته باشــند در عرصه آمادگي دفاعــي، ابتكار 
و نــوآوري علمــي و پژوهشــي، عرصه ســازندگي 
و عمــران و بــه طــور كلــي همــه عرصه هــا حضور 

يافته اند.
مجيــدي بــا بيــان حمايت هــاي مقــام معظم 
رهبــري از ســازماندهي هاي بســيج تأكيــد كرد: 
اگــر تفكر و بصيرت بســيج در شــريان هاي جامعه 
باشــد نــه تنها كشــور در مقابله با تهديــدات نرم و 
سخت دشمن پيروز است؛ بلكه بي هيچ وابستگي 
و در عين خودكفايي در مســير توســعه و تعالي به 

حركت خود ادامه خواهد داد.
وي حمايــت و دفــاع از اصــول مســلم اســالم 
كه شــاكله اصلي تفكر بسيج اســت را از مهمترين 
وظايف بسيجيان برشمرد و گفت: بسيجي كسي 
اســت كه خــود را فدا مي كنــد تا نظــام جمهوري 
اســالمي ايــران و فرهنــگ غنــي اســالم پــا بر جا 

بماند.
مجيــدي خاطرنشــان كــرد: بســيجي فكــر، 
انديشــه و برنامه هــاي راهبردي خــود را در طبق 
اخــالص مي گــذارد و بســيجي بــودن را در دفاع 
از حريــم واليــت و پايبندي  بــه اهداف بلنــد امام 
راحــل مي داند و جز اين به هيچ قــدرت و تفكري 

وابستگي نخواهد داشت.
وي گفت: اگــر روحيه و تفكر بســيج در آحاد 

ملــت ايــران نبود بــا وجــود تحريم هــا و تهديدات 
متعدد دشمنان، جمهوري اسالمي ايران هرگز به 

اين همه موفقيت دست نمي يافت.
فرمانــده ناحيــه ســپاه پاســداران تويـسـركان 
تأكيد كرد: توســل به تفكر بسيج حركت فرهنگي 
اســت.  اســالمي  نظــام  اهــداف  بــه  رســيدن  در 
هما ن گونه كــه ديگر جوامع اســالمي با تبعيت از 

اين تفكر و روحيه، بيداري اسالمي را رقم زدند.
بــه   و  آينده نگــري  خدمت گونــه،  تفكــر  وي 
كارگيــري راهبردهــاي چگونگي حفــظ و ارتقاي 
دســتاوردهاي انقــالب را از خصوصيات و وظايف 
بسيج برشــمرد و گفت: اطالع رســاني صحيح در 
خصــوص انگيــزه الهي بســيجيان و چرايــي لزوم 
اشاعه تفكر و باور بسيج در جامعه اصلي ترين نياز 
امروز ماســت؛ اگرچه ايــن خود نيازمنــد حركتي 

آگاهانه است.
مجيدي در بخش ديگــري از گفتگوي خود از 
اجراي بيش از 100 برنامــه عقيدتي فرهنگي در 
هفته بسيج در پايگاه هاي مقاومت شهرستان خبر 
داد و گفت: آغاز روز شمار هفته بسيج سال جاري 
با شــعار بســيج، واليت و بيداري اسالمي خواهد 

بود.

وي افــزود: گردهمايــي و قرائــت ميثاق نامــه 
سراســر  مقاومــت  پايگاه هــاي  در  بســيجيان 
شهرســتان، برگزاري نشست هاي اخالق، اهداي 
خــون در پايگاه هــا، ديدار بســيجيان بــا نماينده 
ولي فقيــه و امــام جمعــه و تجديد ميثاق بــا امام و 
رهبــري، افتتــاح نمايشــگاه كتاب هفته بســيج، 
برگــزاري همايــش مشــترك هيأت هــاي مذهبي 

مداحــان و ائمــه جمعــه و بســيجيان، اختتاميه و 
تحليل از فعاالن و بسيجيان دانش آموز و دانشجو 
برگــزاري   ،3 هجــرت  و  جهــادي  اردوهــاي  در 
و  دانش آموختــگان  فرهنگــي  علمــي  همايــش 
برگزاري همايش خانواده و تفكر بسيج (بيداري 
اســالمي)، همچنيــن افتتاح 4 پايــگاه مقاومت 
در روســتاها، كوهپيمايــي بــا حضــور 500 نفر 
از بســيجيان فرهنگي، عطرافشاني و غبارروبي 
گلــزار شــهدا، برپايــي ايســتگاه هاي صلواتــي، 
برگزاري مراســم دعاي ندبــه، همايش 33 هزار 
نفــري بســيجيان در 5 آذر به مناســبت ســالروز 
مســتضعفين،  بســيج  تشــكيل  فرمــان  صــدور 
نخبــگان علمــي  و  نمونــه  بســيجيان  از  تجليــل 
و مســابقات ورزشــي،  پژوهشــي  برنامه هــاي  و 
تشــكيل 20 هيــأت احيــاي امــر بــه معــروف و 
نهــي از منكــر با حضــور افــراد تأثيرگــذار، ائمه 
جماعــات و فرماندهــان پايگاه هــاي مقاومــت، 
بــه  امــر  الگوســازي  و  بازســازي  طــرح  اجــراي 
معــروف و آگاه ســازي از منكــر، ويزيــت رايگان 
مســابقات  ـدگان  برگزـي از  تجليــل  درمانگاه هــا، 
قرآن و احكام، ارائه و معرفي برنامه هاي بســيج 
علمي و پژوهشــي از جمله برنامه هاي اين هفته 

در تويســركان خواهند بود.
و  علمــي  حمايت هــاي  اينكــه  بيــان  بــا  وي 
فنــي و مالــي از طرح هــا و ايده هــاي پژوهشــي و 
ابداعي بســيجيان براي ثبــت اختراعات و حضور 
در جشــنواره  خوارزمــي صــورت مي گيــرد، بيان 
كرد: واحد بســيج علمي و پژوهشــي ناحيه سپاه 
تويـسـركان نه تنها در ســطح پايگاهــي مقاومت؛ 
بلكه با همكاري بسيج دانش آموزي و دانشجويي 
بــراي ارائه هر گونه مشــاوره فنــي و حمايت هاي 
آمادگــي  اعــالم  مخترعــان  و  نخبــگان  از  مالــي 

مي كند.
مجيدي اظهار داشت: اعزام 800 دانش آموز 
بســيجي بــه مناطــق جنگــي و عملياتــي جنوب 
بــه منظور آشــنايي بــا فرهنــگ دفاع مقــدس در 
ماه هــاي گذشــته و اعــزام 400 دانش آموز ديگر 

تا پايان بهمن ماه را از ديگر برنامه ها عنوان كرد.
وي افزود: ســاخت 2 باب مدرسه 6 كالسه 

توســط  وردآورد  و  چاشــتخوره  روســتاهاي  در 
بســيج ســازندگي، سركشــي بــه 100 خانواده 
 300 راه انــدازي  و  تشــكيل  بســيجي،  شــهيد 
حلقــه صالحيــن تاكنــون و 300 حلقــه ديگر تا 
پايــان ســال، اجراي مراســم فرهنگــي روحاني 
پايگاه هــا،  در  كميــل  دعــاي  و  توســل  دعــاي 
بازســازي واقعه غديــر و همچنيــن اجراي طرح 
اردوهــاي هجرت 3 با ـشـركت پنج هزار و 236 
نفرروز در عرصه مرمت و بهســازي و زيبا ســازي 
مــدارس با حضــور دانش آمــوزان و غني ســازي 
اوقــات فراغــت و نيــز برپايي اردوهــاي جهادي 
دانشــجويي با شركت 4 هزار نفرروز در روستاها 
و  بســيج  اقدامــات  ديگــر  از  محــروم  مناطــق  و 
پايگاه هــاي مقاومت از اول ســال جاري تاكنون 

بوده است.
وي اضافه كــرد: همچنين برپايي نمايشــگاه 
ويــژه ايام فاطميــه در دانشــگاه پيام نــور، برپايي 
چنديــن كوهپيمايي دانشــجويي و دانش آموزي 
و خانوادگي، همايش 2 هزار نفري بســيجيان در 
هفته دفاع مقــدس، حضور 3 هزار و 472 نفرروز 
از بســيجيان بســيج ســازندگي در عرصه خدمات 
 44 حضــور  اجتماعــي،  و  بهداشــتي  درمانــي، 
هــزارو 250 نفــرروز در عرصــه علمي آموزشــي و 
نهضت سوادآموزي، حضور هزارو 356 نفرروز در 
عرصه آبخيزداري، منابع طبيعي و دامپزشــكي، 
همچنين حضور 11 هزار و 616 نفر روز در عرصه 
آمــوزش فنــي و حرفــه اي و خدمــات كاركــردي 
همگي در زمينه ايجاد اشتغال موقت و غني سازي 
اوقات فراغت و همچنين تهيه 500 ســبد كاالي 
خانوار با همكاري بســيج اصناف در ارائه خدمات 
بــه مســتضعفان و محرومــان، تهيــه و  حمايتــي 
توزيــع 200 بســته كاالي غذايــي ديگر تــا پايان 
ســال از جمله اقدامات ديگر بســيج در شهرستان 

تويسركان است.

همزمان با هفته بسيج در تويسركان 

برگزاري بيش از 100 برنامه فرهنگي 
عقيدتي در پايگاه هاي مقاومت 

4

خانواده نمونه نهاوندي در استان معرفي شد
همدان پيــام: خانواده اولين نهاد در جايگاه تعليم و تربيت و نيز شــكل دهنده 

بسياري از ديدگاه ها و نگرش هاي فرزندان است.
والديــن در اين جايگاه به فرمايــش پيامبر گرامي اســالم(ص) به عنوان آينه 
رفتار فرزندان محســوب مي شــوند كه در تمامي ابعاد رفتارهاي فرزندان خود در 

محيط خانواده و بيرون از آن اين رفتارها نمود پيدا مي كند.
به طور كلي حاكم شــدن جو عاطفي، گرم و صميمي در تقويت روحيه و بنيه 
اعضاي خانواده زمينه ساز افزايش اعتماد به نفس و حضور شايسته آنها در جامعه 
عمومــي و در ميــان افراد موفق مي شــود. در اين ميــان خانواده هايي كــه از آنها 
به عنوان خانواده موفق نام برده مي شــود، هســتند كه بــا بهره گيري از الگوهاي 
موجــود و هنجارهاي موفق در جامعه اصــول علمى را به كار گرفته و زندگي خود 
را در يــك شــاخصه مثبــت و قابل تقديــر در جريــان مي اندازند كــه در اين اصول 
شاخصه هايى در حوزه هاى مختلف از جمله فرهنگ، مذهب، اجتماع و... وجود 
دارد.  همايــش تجليل از خانواده هاي برگزيده شهرســتان ها، نواحي و مناطق 
اداره كل آمــوزش و پــرورش اســتان همدان در ســازمان دانش آموزي اســتان 
همزمــان با هفتــه خانواده برگزار شــد و خانواده هاي نمونــه آموزش و پرورش 
اســتان معرفــي شــدند. در اين همايــش عليرضا خزايــي و زيبا خزايي بــه عنوان 

خانواده نمونه از شهرستان نهاوند معرفي شدند.
عليرضــا خزايــي كه در حال حاضر بخشــدار گيان اســت، مالك هاي ارزيابي 
و انتخــاب خانــواده وي بــه عنــوان خانواده نمونه را ســطح تحصيــالت خانواده و 
فرزندان، پايداري خانواده، شركت در كارهاي عام المنفعه و برنامه هاي پژوهشي 
و علمي، فعاليت هاي مســاجد و قرآني، شركت در جشــنواره هاي مختلف علمي 
همچنيــن كســب رتبه برتر دانشــجويي به همراه كســب رتبه هــاي برتر تحصيلي 
فرزندان عنوان كرد. شــايان ذكر است، خانواده عليرضا خزايي به عنوان خانواده 

نمونه، براي انتخاب در بخش كشاورزي نيز معرفي شده است.

بسيج گنجى است كه بايد براى توسعه ميهن اسالمى 
استخراج و استفاده شود

همدان پيــام: ظرفيت هاي بســيج همچون گنجى اســت كه بايد اســتخراج و 
براى رشد و توسعه ميهن اسالمي از آن استفاده شود.

فرماندار فامنين در جلســه ستاد پشــتيباني طرح هجرت 3 با بيان اين مطلب 
گفت: بســيج يك انديشــه اســت كه در قلب ملت ايران نشســته اســت و در مسير 
پويايي و شــكوفايي انقالب حركت مي كند. مهدي باب الحوائجي گفت: انديشــه 
بسيج برگرفته از انديشه پاك امام حسين(ع) و با رهبري امام خميني جان گرفت 
و امــروز در سراســر دنيا رســوخ پيدا كرده اســت.  وي افــزود: اســتكبار جهاني براي 
خاورميانه، شــمال آفريقا و شرق آسيا برنامه هاي فراواني با هدف سلطه داشت ولي 
در برخي كشورها مانند سوريه كه بسيج به صورت يك انديشه ناب حضور يافته اين 
ســلطه امكان پذير نخواهد بود. وي از مديران خواســت عميق تر به فرهنگ بسيج 

نگاه كنند و از توانمندى و ظرفيت هاي آن براي توسعه شهرستان بهره گيرند.

رمز ماندگاري بسيج اتصال به كانون واليت فقيه است 
همدان پيام: مسئول حوزه نمايندگي ولي فقيه در سپاه ناحيه رزن هفته بسيج را فرصتي خواند تا ياد و خاطره 
امام عظيم الشــأن و همه بسيجيان سلحشوري كه براي حمايت از انقالب و تماميت نظام از جان خود كه بزرگترين 

سرمايه بود گذشتند، تداعي شود.
حجت االســالم علي حســني در گردهمايــي امدادگران بســيجي هالل احمر رزن، با تشــريح گفتمــان امام در 
خصوص بسيج و بسيجي، بسيج را عامل نجات كشور و سپر دفاعي در برابر استكبار خواند و گفت: تشكيل بسيج از 
بركات و الطاف الهي است و بسيجيان مظهر ايثار و فداكاري هستند. حجت االسالم حسني تصريح كرد: مهمترين 
رمز موفقيت و ماندگاري بســيج و بســيجيان اتصال آنان به كانون مشــروعيت نظام يعني مقــام واليت مطلقه فقيه 

مي باشد و بسيج پشتوانه انقالب و پرچمدار مقابله با ظلم و بي عدالتي است.

همدان پيام: دانش آموزان بايد به جاي استفاده 
از مواد خوراكي غيرمجاز از شــير استفاده كنند تا از 

سالمت روح و جسم برخوردار باشند.
معاون مديركل و مدير آمــوزش و پرورش مالير 
با بيــان اين مطلــب گفــت: توزيع شــير در مدارس 
آغاز شــد و اين امر باعث خوشحالي دانش آموزان و 

خانواده هاست.
 علي تكلو با تشريح فوايد توزيع شير در مدارس 
افــزود: دانش آمــوزان متأســفانه در ابتــداي صبــح 
نسبت به خوردن صبحانه تمايلي نشان نمي دهند 
كــه ايــن امــر بــه ضــرر آنــان اســت و در دراز مــدت 
ضربه هــاي جســمي و روحي بــه آنان خواهــد زد، 
اما اگر شــير در مدارس به صورت مســتمر و به موقع 
توزيع شود قسمتي از ضرر و زيان نخوردن صبحانه 
را جبــران مي كند و اين موضوع باعث خواهد شــد 
تا دانش آموزان با شــور و اشــتياق بيشــتري ميل به 

خوردن شير داشته باشند.
بــه گزارش روابــط عمومي آمــوزش و پرورش 
ويتامين هــاي  كمبــود  خصــوص  در  وي  ماليــر، 
مختلف در بدن دانش آموزان گفت: دانش آموزان 
بايد ســعي كنند از تنقــالت و مــواد خوراكي غير 
مجاز اســتفاده نكنند و به جاي آن از مواد مختلف 
لبنــي و مــواد مغذي مثل شــير، پنير، كشــمش، 

گردو، بادام و پسته استفاده كنند تا ويتامين هاي 
مورد نياز آنان براي رشــد جسمي و روحي تأمين 

شود.
تكلو اســتفاده از ميان وعده براي دانش آموزان 
افــزود:  و  دانســت  ضــروري  و  الزم  را  مــدارس  در 
دانش آمــوزان در دوره هاي مختلــف تحصيلي بايد 
ســعي كنند در زنگ هاي تفريــح از ميان وعده هاي 
مختلف مجاز اســتفاده كنند تا اين ميان وعده هاي 
غذايــي باعــث افزايــش بهره هوشــي آنان شــده و 
بتواننــد بــا آرامــش روحــي و رواني بيشــتري ادامه 

تحصيل دهند.
وي بــر اســتفاده از لبنيات به صورت مســتمر 
براي رشد اســتخوان ها و ماهيچه هاي بدن تأكيد 
كــرد و گفــت: دانش آمــوزان بــه عنوان پــدران و 
مــادران فــردا بايــد از هم اكنــون از نظــر ســالمت 
جســمي و روحي تقويت شــوند و اين امر مستلزم 
برنامه ريزي دقيق خانواده ها اســت كه بايد سعي 
مــواد  از  اســتفاده  بــراي  را  دانش آمــوزان  كنيــد 

خوراكي مجاز تشويق نمايند.
ســردادن  بــا  دانش آمــوزان  مراســم  ايــن  در 
شــعارهاي مختلف بر اســتفاده از شير تأكيد كردند 
و با شــور و اشتياق شيرهاي توزيع شده را در حضور 

حاضران نوشيدند.

همدان پيام: فرمانــدار همدان گفت: آموزش 
سنتى پاسخگوى نياز كودكان نيست.

حســن قهرمانى مطلــق در شــوراى آمــوزش 
آنجــا  از  پــرورش شهرســتان همــدان گفــت:  و 
كه آمــوزش ســنتى نمى توانــد پاســخگوى نياز 
و  ميدانــى  فعاليت هــاى  بايــد  باشــد  كــودكان 
خــارج از كالس را بــه ويژه بــراى مقطع ابتدايى 

مورد توجه قرار دهيم.
وى افــزود: توزيــع شــير در مقاطــع ابتدايى، 
 30 از  شــبانه روزى  متوســطه هاى  و  راهنمايــى 
آبان ماه ســال جاري آغاز شــده كه خود مى تواند 
در تأميــن تغذيــه ســالم دانش آمــوزان تأثيرگذار 
باشــد و وضعيت رتبه آموزشى مقاطع اول و سوم 
متوســطه، سوم راهنمايى، پنجم ابتدايى و تعداد 
پذيرفته شدگان در دانشگاه به صورت مقايسه اى 
در ســطح كشــور مشــخص شــود تا بر اســاس آن 

برنامه ريزى هاى الزم صورت گيرد.
به گزارش فارس، فرماندار شهرستان همدان 
خاطرنشــان كرد: مانــور زلزله، هشــتم آذرماه در 
تمام مدارس برگزار مى شــود و زنگ زلزله نمادين 
نيــز در دبيرســتان فدك ناحيه 1 همــدان به صدا 
درمى آيد و قرائت سوره زلزله و آموزش نماز آيات 

نيز در دستور كار قرار دارد.

وى بيان كرد: كشــورهاى پيشــرفته جهان به 
منظور ايجاد آمــوزش بنيادين در مقاطع ابتدايى 
معلمانى را بــه كار مى گيرند كه داراى تحصيالت 
تكميلــى بوده و نســبت به ســاير دبيران از ســطح 
علمى باالترى برخوردار هســتند اما در كشــور ما 
اين امر وارونه است. قهرمانى مطلق ادامه داد: در 
بحث هوشمندسازى مدارس ابتدا بايد فرهنگيان 
از آموزش هــاى الزم در ايــن خصــوص برخــوردار 
شــوند و بازديد از كتابخانه هاى مدارس ابتدايى، 
وضعيت كالس ها، آموزشگاه ها و توجه به قرآن و 
آمــوزش مفاهيم آن از مباحث مورد توجه و پيگير 

شوراى آموزش و پرورش به شمار مى رود.
مركــز  تلفــن  راه انــدازى  كــرد:  وى تصريــح 
بــه  پاســخگويى  منظــور  بــه  ابتدايــى  مشــاوره 
ســؤاالت و مشــكالت موجود والدين از مباحثى 
اســت كــه بايد مــورد توجــه ويــژه قــرار گيرد و 
آمــوزش و پرورش نيــز مى توانــد از ظرفيت هاى 

24 ساعته تلويزيون استفاده كند.
 فرماندار شهرســتان همــدان در پايان گفت: 
كالس هــاى شــلوغ ابتدايى نمى توانــد از كيفيت 
مناســب برخوردار بوده و سبب افت نمره و اخالق 
دانش آموزان مى شــود و دانش آموزان شهر نبايد 
بار كالس هاى درسى روستا را بر دوش بگيرند.    

شيخ موسي نثري شخصيتي بزرگ اما گمنام 
اكرم حميدى

همدان پيام: شــيخ موسي نثري يكي از بزرگترين نويسندگان معاصر است كه 
در علــم رياضيات تبحر خاصي داشــت و در ادبيات، فلســفه، منطــق و عرفان نيز 
دســتي داشــت اما افســوس كه تاكنون گمنام و ناشــناخته مانده است و بسياري 
از مــردم شهرســتان كبودراهنگ حتي با نام شــيخ موســي نثري نيــز بيگانه اند و 

اطالعاتي درباره اين شخصيت بزرگ تاريخي ندارند.
به همين بهانه اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمي شهرســتان كبودراهنگ امروز 
همايش بزرگ شــيخ موســي نثري را با حضور بيش از 400 نفر از اساتيد برجسته 
اســتان، فرهيختگان و خانواده هاي مرحوم شيخ موسي نثري و غمام همداني در 

مجتمع فرهنگي هنري جوان كبودراهنگ برگزار مي كند.
و اما مردمان فرهنگ دوســت كبودراهنگ بر ايــن باورند كه برگزاري همايش 
شيخ موسي نثري موجب شكوفايي فرهنگ اين شهرستان مي شود و شناساندن 
شــخصيت بزرگ فرهنگي در استان موجب مي شود كه نام كبودراهنگ در سطح 

استان و حتي در كشور پرآوازه شود.
شــايد تاكنــون وقتي كــه نامــي از كبودراهنگ بــه ميان مي آمــد خيلي ها به 
عنــوان يك شهرســتان محــروم آن را مي شــناختند اما با برگــزاري همايش هايي 
چون شــيخ موســي نثري، فرجي  و بحري  شــاعران بزرگ اين شهرســتان و پرويز 
پرســتويي هنرمند برجســته و ديگر مشــاهير كــه افتخار شهرســتان كبودراهنگ 
هســتند، ايــن عنوان خوشــايند مردمــان اين ديــار نباشــد و تمام تالش شــان را 
مي كننــد تــا كبودراهنگ آن طور كه هســت معرفي شــود؛ چرا كــه كبودراهنگ 
مفاخــر و شــخصيت هاي بزرگي در دل خود جــاي داده اما گمنام هســتند و بايد 
شناسايي شوند. همچنين اين شهرستان توانمندى هاي بااليي دارد كه مي توان 

گفت حتي تاكنون به آنها اشاره اي نيز نشده است.
بنابراين، دســت اندركاران همايش شــيخ موسي نثري بايد آنقدر تالش كنند 
كــه اين همايــش جزو بهتريــن همايش ها باشــد و ايــن اولين و آخريــن همايش 
فرهنگي در شهرســتان نباشــد؛ بلكــه زمينه اي بــراي آغاز همايش هــاي ديگر به 
شــمار آيــد البته ناگفتــه نماند كه دســت اندركاران اين همايــش از چند ماه بيش 
فعاليت خود را براي هر چه بهتر برگزار شدن همايش شيخ موسي نثري آغاز كرده 

و اميد است كه اين همايش آن طور كه شايسته شهرستان است، برگزار شود.
خاطرنشــان مي شــود كه برگزاري همايش شيخ موسي نثري موجب مي شود 
كه جوانان ما نيز اشــتياق بيشــتري براي شناســايي اين مفاخر داشــته باشــند و 
ســعي و تالش خود را براي دانســتن آينده اي بهتر دو چندان مي كنند تا بتوانند 
گام هاي بلندي كه نثري  ها براي موفقيت برداشــته اند آنها هم استوارتر بردارند تا 
در راه علــم و تحصيل موفق باشــند؛ بنابراين اين دانش مي تواند تأثيرات بســيار 

زيادي براي شهرستان كبودراهنگ داشته باشد.
الزم به يادآوري است كه 22 مقاله به دبيرخانه اين همايش رسيده كه امروز 

از 10 مقاله برگزيده تجليل مي شــود.
در پايــان ذكر اين نكتــه الزم مى نمايد كه گر چه شــخصيت بزرگ و فرهنگي 
شــيخ موســي نثري تاكنون در تاريخ ناشــناخته مانده اســت اما برگــزاري چنين 
همايش هايــي مي توانــد غبار فراموشــي را از اذهان مردم بزدايد و خرســنديم كه 
خبرنــگاران هــم هر چند ناچيز اما براي شناســاندن شــيخ موســي نثري ســهمي 

داشته باشند.

همدان پيام: اسالم ديني جامع است و همه 
زوايــاي زندگــي و نيازهــاي آن را مــورد نظر قرار 
داده اســت؛ از همين رو، در كنــار احكام عبادي 
اقتصادي، اجتماعي كه دارد، زكات از مهمترين 

آنها به شمار مي آيد.
زكات و خمــس از جملــه انفاق هــاي واجــب 
به شــمار مي رونــد كه بــدون عمل بــه آن ايمان 
كامــل نخواهد بود. جامعه انســاني نيــز همواره 
نيازمندي هايــي دارد كــه اگــر از طريــق صحيح 
برآورد شود موجبات رشد و بالندگي آن خواهد 
شــد؛ در غير اين صورت عوارض ناگواري در پي 

خواهد داشت.
اســالم به جهــت تأميــن نيازمندي هاي فقرا 
ـدگان و ديگــر مصــارف ضــروري جامعه  و درماـن

زكات را واجــب كــرده كــه بديــن وســيله زمينه 
ســعادت جامعــه و تــوازن آن را فراهــم نمايــد. 
دســت هاي بخشــنده و نگاه هــاي مهرباني كه از 
محرومان جامعه دســتگيري مي كنــد يا بنده اي 
را از بند اســارت مي رهانــد و... با پرداخت زكات 
بخشــي از گره هاي مشــكالت زندگي نيازمندان 
را مي گشــايند در حقيقت گوشــه اي از ايثار را در 

جامعه انساني به نمايش مي گذارند.
اما شهرســتان ويژه مالير كــه در عرصه هاي 
مختلفــي توانســته حائــز رتبه هاي برتر اســتاني 

همچنــان  پرداخــت زكات  در  شــود،  كشــوري 
سرآمد است و در سال جاري بيش از يك ميليارد 
تومان زكات از اين شهرســتان جمع آوري شــده 

است.
سرپرســت مديريت كميته امداد شهرســتان 
ماليــر با اعالم اين خبــر در گفتگو با خبرنگار ما، 
گفــت: 460 شهرســتان در طــرح ســتاد احياى 
نيــز  زكات مشــاركت داشــتند در حــال حاضــر 

جمع آوري زكات ادامه دارد.
علي كوليوند اضافه كرد: اين مبلغ در ســال 

89 معــادل 140 و در ســال 88 معــادل 835 
ميليون تومان بوده است.

وي بــا بيان اينكه در 3 ســال اخير مالير رتبه 
اول اســتان را نســبت به جمع آوري زكات كسب 
كرده اســت، اظهار داشــت: كميته امــداد مالير 
حائز رتبه برتر از نظــر تأمين اعتبار از پروژه هايي 
اســت كــه از طريق ســتاد احيــاى زكات بــرآورد 
هزينه شــده اســت. وي اظهار اميدواري كرد كه 
در سال جاري بيش از 1/5 ميليارد تومان زكات 
جمــع آوري شــود. سرپرســت مديريــت كميتــه 
امــداد ماليــر در پايان خاطرنشــان كــرد: 220 
روستا داراي طرح پروژه زكات يك سوم آن براي 
خود شهرســتان در 2 ســال گذشــته هزينه شده 

است.

آموزش سنتى پاسخگوى نياز كودكان نيستزنگ آغاز توزيع شير در مدارس مالير نواخته شد 

بيش از يك ميليارد تومان زكات مالير 
جمع آوري شده است

فرهنگيان جوكار در طرح معنوي اكرام ايتام شركت كردند 
همدان پيــام: رئيــس آموزش و پرورش منطقه جوكار در جلســه اي كه به منظور مشــاركت در طرح معنوي اكرام 
ايتام برگزار شد، گفت: زدودن غبار فقر و محروميت از چهره معصوم يتيمان مسئوليتي است خطير بر دوش تمامي 
افراد جامعه كه با مســاعدت و همكاري مي توان حالوت زندگي شرافتمندانه را به كام محرومان چشاند. به گزارش 
روابــط عمومي اداره آموزش و پرورش منطقــه جوكار، رضايي با بيان اين مطلب كه اكرام يعني ايجاد ارتباط پدرانه 
و دميدن روح اميد به فردايي روشــن و شــاد در كودكان يتيم اظهار داشــت: در اين طرح اشــخاص بنا بر سنت ائمه 
اطهار (ع) و پيروي از ســيره و روش ابوااليتام، حضرت علي (ع)، يك يا چند يتيم را تحت تكفل خود قرار داده و با 
كمك هاي نقدي و غيرنقدي در شكوفايي استعداد، رفع نااميدي و حفظ عزت نفس آنها را ياري مي دهند. گفتني 

است؛ فرهنگياني كه آمادگي مشاركت در طرح معنوي اكرام ايتام را دارند، فرم اعالم همكاري را تكميل كنند.

سوق دادن خانواده ها به اشتغال از اهداف اصلي كميته امداد است
همدان پيــام: مديــر كميته امداد امــام خميني (ره) رزن گفت: يكــي از اهداف اصلي كميته امداد رزن ســوق 

دادن خانواده ها به فضاي كار و تالش و اشتغال است.
عباس هاشــمي در اين همايش خانواده را پرارزش ترين نهاد در جامعه اســالمي ايران دانست و گفت: ارزش و 

جايگاه خانواده در جامعه ما بسيار باالست كه بايد به دقت از آن پاسداري كرد.
وي اظهار داشت: توجه به مسائل فرهنگي خانواده ها بايد در رأس امور خانواده ها باشد.

رئيــس حــوزه علميــه قــروه درجزين نيز گفــت: رشــد و تكامل معنــوي و عقالني اجتماع مشــروط بــه تكامل 
خانواده هاســت. حجت االســالم زماني بيان داشــت: اگــر خانواده ها از عقالنيــت و معنويت بي بهره باشــند دچار 

ازهم گسيختگي خواهند شد و اگر خانواده اصالح شود جامعه نيز اصالح خواهد شد.

معاون سازمان و مدير آموزش و 
پرورش مالير:

نقش كليدي بسيج در جامعه 
انكارناپذير است

همدان پيام: بسيج بعد از دفاع مقدس در 
خنثي كــردن فتنه ها و توطئه هاي دشــمنان 
نقش كليدي داشــته كه نمي توان آن را انكار 

كرد.
معاون ســازمان و مدير آموزش و پرورش 
شهرســتان مالير در مراســم زنگ بسيج كه به 
صــورت نماديــن در دبيرســتان انقــالب برگزار 
شد با بيان اين مطلب گفت: رسالت مهم امروز 
بسيج مقابله با تهديدات نرم دشمنان است. 

علــي تكلو با بيان نقــش بي بديل معنوي 
و فرهنگــي بســيج در دفــاع مقــدس افــزود: 
ايمان، اخــالص و الهام گيــري از مكتب ائمه 
(ع)، جنــگ تحميلــي را بــه گونه اي ترســيم 
نمود كــه تمــام سياســتمداران و فرماندهان 
انتظامــي و نظامي جهان را شــگفت زده كرد 
و ايــن خود گوياي نقش بســيج در آن دوران 
اســت. تكلو حضور جوانان پرشور بسيجي را 
در جبهه هاي جنگ تنها براي لبيك گفتن به 
رهبر و مقتداي خود و دفاع از ميهن اسالمي 
عنــوان كــرد و اظهار داشــت: ايــن جوانان با 
شور و عشق خدايي از آنچه دنياي مادي بود 

گذشتند و به عرش اعلي پيوستند.
وي ادامــه داد: هــر نهالــي كــه كاشــته 
مي شــود بــراي آنكه بتوانــد نيرومند شــود و 
به بــار بنشــيند نياز بــه آبيــاري دارد، پس از 
پيــروزي انقــالب نيــز كه جنــگ به كشــور ما 
تحميل شد شــهداي بسيجي با اعطاي خون 
پــاك خود نهال نوپاي انقالب را حفظ كردند 
و براي در امان ماندن ملت و ميهن  اســالمي 

از هستي و جان خود گذشتند.
تكلو در پايــان با بيان اينكــه وظيفه همه 
مــا حراســت از آرمان شــهدا و ادامــه راه آنان 
است، خاطرنشان كرد: جوانان بسيجي بايد 
بــا الگــو قــرار دادن اميرالمؤمنيــن (ع) كه به 
فرموده امام راحل، بسيجي تمام عيار است؛ 

بتوانند از انقالب و كشور خود دفاع كنند.

فرماندار نهاوند خبر داد
وجود 231 پروژه عمرانى 

در نهاوند
فرمانــدار نهاونــد در كميتــه برنامه ريزى 
نهاوند از الزم االجرا بودن مصوبات سفرهاى 
شهرســتانى اســتاندار به ويژه مصوبات عصر 
كارى در شــهرهاى برزول، گيــان و فيروزان 
ايــن ســفرها  خبــر داد و اظهــار داشــت: در 
مجموعاً حدود 45 مصوبه به تصويب رســيد 
كه بيــش از 3/5 ميليارد تومان براى اجرايى 
شــدن آنها تخصيص يافته اســت كه مديران 
و مســئوالن دســتگاه هاى اجرايى موظف به 
پيگيــرى الزم بــراى بــه نتيجــه رســيدن اين 

مصوبات هستند.
تخصيــص  از  زارعى كوشــا  اســماعيل 
اعتبــارات الزم فرهنگــى به نهاونــد خبر داد 
و افــزود: بيــش از 10 ميليــارد ريــال اعتبــار 
فرهنگــى در بخش هــاى بســيج ســازندگى، 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمى و اوقــاف و امــور 
خيريــه و تبليغــات اســالمى تخصيــص يافته 
اســت كه از مبلــغ 24 ميليارد تومــان اعتبار 
فرهنگى اســتان در مجموع 10 ميليارد ريال 

به نهاوند تخصيص يافته است.
به گزارش فــارس، فرماندار نهاوند اظهار 
داشــت: اعتبــارات فرهنگــى ياد شــده براى 
اجــراى برنامه هاى فرهنگى شــامل كمك به 
هيأت هــاى مذهبــى مــدارس و شهرســتان، 
از  تجليــل  قرآنــى،  برنامه هــاى  اجــراى 
پيرغالمان، اعــزام مبلغان قرآنى، پيك مهر، 
اجــراى نمايشــگاه كتــاب، پرداخــت ديــون 
جشــنواره كودك و نوجوان، توليد شعر دفاع 
مقــدس، توليــد فيلم كوتــاه و بلنــد، چاپ و 
اطالع رســانى برنامه هاى فرهنگى، تجهيز و 
تكميل حوزه هاى علميه، بازسازى مساجد و 
حسينيه ها، اجراى مســابقات ورزشى، طرح 
ســنجش، آموزش شــنا در مدارس، توســعه 
اردوهــاى  اجــراى  و  دانش آمــوزى  ورزش 
ورزشــى و اعــزام آنها به اردوهــاى فرهنگى، 
هزينــه  اســتان  از  خــارج  معنــوى  تربيتــى، 
ميليــون   349 تخصيــص  از  وى  مى شــود. 
تومــان خارج از اعتبارات مصوب نهاوند براى 
مرمــت و بازســازى مســاجد شــهر و روســتا و 
همچنين ايجاد ســرويس بهداشــتى مســجد 

جامع شهر فيروزان خبر داد.
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گوناگون

عطارباشى علمى
داروهاى گياهى تقويتى

همدان پيام: شــايد بســيارى از ما به داليل مختلف مانند خستگى ناشى از كار يا 
فعاليت هاى روزانه احساس سستى و كسالت داشته باشيم.

در اين مطلب به معرفى چند گياه دارويى مى پردازيم كه استفاده از آنها در نشاط 
بخشى و تقويت بدن مؤثر خواهد بود.

 نسخه شماره 1
دارو: گياه شاهتره 

مقدار مصرف: 1 تا 3 گرم
طرز تهيه:  مقدار فوق را كه قبًال كوبيده شــده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم 
ســاعت بگذاريد تا دم بكشــد ســپس صاف كرده روزي ســه بار هر بار يك فنجان 

ميل كنيد.
توجه: مصرف مقادير زياد اين دارو ممكن است مضر باشد.

 نسخه شماره 2 
دارو: برگ بادرنجبويه 

مقدار مصرف: 4 تا 8 گرم
طرز تهيه:  مقدار فوق را كه قبًال كوبيده شــده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم 
ســاعت بگذاريد تا دم بكشــد ســپس صاف كرده روزي ســه بار هر بار يك فنجان 

ميل كنيد.
 نسخه شماره 3 

دارو : تخم شنبليله 
مقدار مصرف: 25/0 تا 25/1 گرم

طــرز تهيه: مقدار فوق را كه قبًال كوبيده شــده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم 
ســاعت بگذاريد تا دم بكشــد ســپس صاف كرده روزي ســه بار هر بار يك فنجان 

ميل كنيد.
 نسخه شماره 4 

دارو: زعفران
مقدار مصرف: 1 تا 2 گرم

طــرز تهيه: مقدار فوق را كه قبًال كوبيده شــده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم 
ســاعت بگذاريد تا دم بكشــد ســپس صاف كرده روزي ســه بار هر بار يك فنجان 

ميل كنيد.
 نسخه شماره 5 

دارو: پوست دارچين
مقدار مصرف: 2 تا 4 گرم

طرز تهيه:  مقدار فوق را كه قبًال كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت 
بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.

 نسخه شماره 6 
دارو: گل يا تمام گياه بومادران

مقدار مصرف: 2 تا 4 گرم
طرز تهيه: مقدار فوق را كه قبًال كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت 

بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
 نسخه شماره 7 

دارو: برگ مريم گلى
مقدار مصرف: 1تا 2 گرم

طــرز تهيه: مقدار فوق را كه قبًال كوبيده شــده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم 
ســاعت بگذاريد تا دم بكشــد ســپس صاف كرده روزي ســه بار هر بار يك فنجان 

ميل كنيد.

گنجاندن يك رايانه 
در حافظه فلش

همدان پيــام: ـشـركت نــروژى بــه تازگى 
نمونــه اى ابتدايــى از رايانه اى قابــل حمل را 
به نمايش گذاشــته كه بيشــتر به يك حافظه 
از سيســتم عامل  امــا  USB شــباهت دارد، 
رايانــه  يــك  جانبــى  برنامه هــاى  تمامــى  و 

برخوردار است.
ايــن رايانــه جيبى كــه به دليــل وزن 21 
مى شــود،  ناميــده  "پشــمك"  گرمــى اش 
مى تواند تمامى وظايف يك رايانه را به عهده 
بگيرد. در واقع اين رايانه قابل حمل كوچك 
مى تواند هر تلويزيون، لپ تاپ و يا تلفن را به 
پايانه اى براى سيســتم عامل اندرويدى خود 

تبديل كند.
بــه گزارش مهــر، زمانى كه ايــن ابزار به 
يــك تلويزيــون وصــل مى شــود، مى تــوان 
HDMI آن بــراى تصايــر ويديويــى، از  از 
بلوتوث  از  و  انرژى  تأميــن  بــراى  USB آن 
آن بــراى اتصــال صفحــه كليد و مــاوس به 
منظور كنترل سيســتم عامل استفاده كرد. 
پيكســل   1080 تــا  مى توانــد  رايانــه  ايــن 
خروجــى داشــته باشــد و از ايــن رو حتــى 
مى تواننــد  نيــز   HD تمــام  نمايشــگرهاى 
سيســتم عامل از پيش تنظيم شده آندرويد 
2٫3 رايانــه را در وضوح اصلى و واقعى آن به 

نمايش بگذارند.

يك ايميل ايراني ديگر 
راه اندازي شد؛ كليك كن

همدان پيــام: مديرعامــل ـشـركت مبيــن 
وان كــه يك ـشـركت تازه تأســيس متشــكل 
از ـشـركت هاى وان ايتاليــا و مبيــن ايــران از 
زيرمجموعه هاى شركت توسعه اعتماد مبين 
خريدار ســهام 50 درصدى شركت مخابرات 
ايران است، از راه اندازى ايميل ايرانى رايگان 
با قابليت ارسال پيام كوتاه و فكس خبر داد.

فيليپــو پرتــا  از راه انــدازى ايميــل ايرانى 
رايــگان Clickon.ir خبــر داد و گفت: اين 
ايميــل ايرانى امكان ارســال رايــگان فكس و 
پيــام كوتاه را نيــز براى كاربــران فراهم كرده 

است.
 (click on ) به گزارش مهر، ايميل ايرانى
محدوديتى در جذب كاربر ندارد و كاربران آن 
پــس از ثبت نام در ايــن ســايت، مى توانند با 
اســتفاده از آن براى ديگر افراد پيام كوتاه به 

صورت رايگان نيز ارسال كنند.

رايانه ها، قادر به نتيجه گيرى 
و فرضيه سازى مى شوند

همدان پيــام: دانشــمندان اعــالم كردند 
كــه ارتقــا و نصــب برنامــه  اى در رايانــه، اين 
دســتگاه ها را  قادر به خواندن مقادير زيادى 
متون و ايجاد ارتباط بين آنها و دســتيابى به 

يك فرضيه مى كند.
محققان اعالم كردند كه نصب سيستمى 
به نام كرب (crab) در رايانه، دستگاه را قادر 
مى ســازد تا ميليون ها مقاله در مورد سرطان 
را مطالعــه كرده و در اين راســتا راه حل هايى 

ارائه دهد.
در واقع  سامانه كرب (crab) كه پردازش 
اجــراى  روش  جديدتريــن  دارد،  نــام  زبــان 

هوش مصنوعى است.
بــه گــزارش برنا، ايــن ســامانه بــه رايانه 
قــدرت مى دهد تا بــا وجــود پيچيده گى ها و 
ابهامات موجــود در متن، متــون را خوانده و 
از آنهــا نتيجه بردارى و همانند انســان به يك 

فرضيه دست يابد.

خطر مرگ بعد از مصرف 
آسپرين در مبتاليان به آنفلوآنزا

همــدان پيام: رئيــس انجمن متخصصان 
عفونــى اطفــال ايــران، نســبت بــه عــوارض 
خطرنــاك مصــرف آســپرين در مبتاليــان بــه 
آنفلوآنزا هشدار داد. سيدمحمد بلورساز افزود: 
مصرف آسپرين در افرادى كه مبتال به آنفلوآنزا 
مى شــوند، عوارض ناگوارى به دنبــال دارد. به 
طــورى كه بعد از مصرف آســپرين، فــرد دچار 
عارضه ســندروم "رى" شــده و به كما مى رود و 

در نهايت منجر به مرگ بيمار مى شود.
بــه گزارش مهــر، وى تأكيد كرد: مصرف 
آســپرين در مبتاليــان بــه آنفلوآنــزا بــه هيچ 

عنوان توصيه نمى شود.

ابداع يك فناوري براي حركت معلوالن
همدان پيام: جمع آوري نيروي الكتريكي مغز افراد در حال حركت براي نخستين بار امكان پذير شد. دانشمندان 
موفق به ابداع نوعي فناوري شده اند كه با قابليت جمع آوري نيروي الكتريكي داخل مغز نويد دهنده امكان كمك به 
معلوالن در آينده در مورد تفكر خم كردن پا يا حركت آن خواهد بود. اين فناوري براي اولين بار به پزشكان و دانشمندان 
اجازه خواهد داد تا به طور غيرتهاجمي به جداسازي و اندازه گيري فعاليت الكتريكي مغز در افراد در حال حركت بپردازند. 
ايــن فناوري به يك اســكلت خارجي روباتيك تحت كنتــرل افكار بيمار، اجازه خواهد داد تــا آن عضو را حركت دهد. به 
گزارش ايسنا، اگرچه تا آن زمان هنوز راه زيادي باقي مانده، اما ثبت امواج مغزي فردي كه در حال حركت است، يك گام 
رو به جلو به سوي اين هدف به شمار مي رود. دانشمندان با استفاده از اين فناوري مي توانند به نمايش آن بخش هايي 

از مغز كه فعال شده و نيز زمان دقيق فعال شدن آنها در حين حركت فرد، بپردازند.

محققان موفق به جداسازي آب از نفت خام شدند
همدان پيام: محققان موفق به جداسازي آب از نفت خام با استفاده از ماده هيدروژل نانوساختار شدند.

لين فنگ و همكارانش از دانشــگاه تســينگهوا در پكن، شــبكه فلزي ميكروســاختاري ايجاد كرده و آن را با يك 
ماده هيدروژل پلي آكريالميدي نانوساختاِر ابرآب دوست و ابرروغن گريز پوشش داده اند.

به گزارش ايسنا، اين ماده جديد مي تواند از مخلوط هاي آب و روغن هايي مانند روغن نباتي، بنزين و گازوئيل 
و حتــي از مخلوط هــاي آب و نفــت خام، بدون هيچ توان اضافــي و به صورت انتخاب پذيــري، آب را به طور مؤثري 
(بيش از 99 درصد) جدا كند. جداسازي آب و روغن يك مشكل بين سطحي است و مواد جديدي كه براي داشتن 
قابليت خيســي ويژه اي طراحي شــده اند، وابســتگي و برهم كنش متفاوتي با آب و روغن دارند؛ بنابراين مي توانند 

براي اين جداسازي استفاده شوند.

غيرممكني كه باالخره ممكن شد؛ توليد نور از خأل!
همدان پيام: دانشــمندان توانستند با موفقيت از خأل، نور ايجاد كرده و اثري كه 40 سال پيش پيش بيني شده 
بود را مشــاهده كنند. دانشــمندان در يك آزمايش نوآورانه توانســتند تعدادي از فوتون ها كه به طور مداوم در خأل  
ظاهر و ناپديد مي شدند را به تله بيندازند. اين پژوهش بر اساس يكي از دور از انتظارترين و مهمترين اصول مكانيك 
كوانتــوم بــوده كه طبق آن، خأل به هيچ وجه خالي و پوچ نيســت. در حقيقت، خأل مملــو از ذرات مختلف بوده كه 
دائما در هســتي و نيســتي نوسان دارند. اين ذرات ظاهر شــده، براي يك لحظه كوتاه وجود داشته و دوباره ناپديد 
مي شوند. از آنجايي كه موجوديت اين ذرات بسيار سريع است، معموالً با عنوان ذرات مجازي از آنها ياد مي شود.

به گزارش ايسنا، اين دانشمندان توانستند فوتون ها را از حالت مجازي آنها خارج كرده و به فوتون واقعي و نور 
قابل اندازه گيري، تبديل كنند.

همدان پيــام: محققان مي گوينــد كه تشــخيص دي ان اي كه در 
دادگاه ها مرسوم بوده، در آينده اي نزديك جاي خود را به دي ان اي 

ديجيتالي براي مبارزه با جرائم خواهد داد.
دي ان اي ديجيتالــي بــه همــان رد پاي صفر و يك انســاني گفته 
مي شــود كه در سيســتم هاي رايانه اي، گوشــي هاي هوشــمند، زير 

كاپوت خودرو و جاهاي ديگر، باقي مي ماند.
به گفتــه ايرا ويكتــور، تحليلگر پزشــكي قانوني آزمايشــگاه هاي 
ديتــا كلــون و عضو انجمــن عالي پژوهشــگر جرائم فناوري، شــواهد 

ديجيتالي، دي ان اي جديدي به شمار مي روند.
هفته گذشــته دادگاه عالي آمريكا بــراي اولين بار به كاربري اين 
شيوه شهادت، رسيدگي كرد و استدالل هاي وزارت دادگستري را در 
دفاع از اســتفاده از دستگاه هاي جي پي اس در وسايل نقليه مظنون، 
شــنيد كــه در آن مطرح شــد: «ايــن تنها يكــي از جنبه هاي سيســتم 
اطالعاتي در حال رشد است. از تصاوير ديجيتالي گرفته تا تلفن هاي 
همراه و ايميل و ...! ما به طور مداوم از خود ردپاهايي ايجاد مي كنيم 
كــه ســازمان هاي مجــري قانــون از آنها بــه شــكل فزاينــده اي براي 

تشخيص كالهبرداران و كشف صحنه جرائم استفاده مي كنند.»
به گزارش ايســنا، اين در حاليســت كه افزايش كاربري اطالعات 
ديجيتالي، احتمال مواردي از سوء اســتفاده را امكانپذير مي كند. در 

دادگاه هفتــه گذشــته، مركز اطالع رســاني الكترونيكي حفظ اســرار 
(EPIC) در آمريــكا، از امــكان سوء اســتفاده از اطالعــات ابزارهــاي 

جي پي اس خبر داد.
اين ســازمان اعالم كرد كه گسترش فناوري رديابي جي پي اس، 
منجــر به ايجاد مشــخصات دقيقي از شــهروندان شــده و دسترســي 
مجريــان قانــون به آنهــا، تصور نظــارت فراگيــر و جمعــي را افزايش 
مي دهــد. مانند شــواهد دي ان اي، پيگيــري نيت در زمــان آزمايش 
يك قطعه شــاهد ديجيتال، بســيار ســخت بــوده و از جمله نمي توان 
تشــخيص داد كــه يك مجــرم چگونــه از تلفن همــراه خــود در زمان 
انجام جرم اســتفاده كرده اســت، اما داده هاي جي پي اس،  ســوابق 
تلفن هــاي همراه و حتــي ابرداده تصاوير ديجيتالــي، هنگامي كه به 

درستي مورد استفاده قرار گيرند، در دادگاه پذيرفته مي شوند.
اكنــون مراكز فزاينــده اي در جهان با هدف كاوش اين مســائل و 
آمــوزش نســل جديدي از كارآگاه ها انجام مي شــود كــه از آن جمله 
مي تــوان به برنامه ميان رشــته اي دانشــگاه مركزي فلوريدا در ســال 
2008 براي ارائه مدرك كارشناسي ارشد پزشكي قانوني ديجيتالي 
اشــاره كــرد. ايــن برنامــه بيــش از 100 دانشــجو دارد و بــه آموزش 
تشــخيص فنــي، علوم پزشــكي قانونــي و عدالــت كيفري بــه همراه 

مسائل جاري در قوانين سايبري مي پردازد.

همدان پيام: انتشار ويروس استاكس نت درست به همان ميزاني 
كه بــراي دنياي خرابــكاران اينترنتــي و به ويژه گروه هاي ســازمان 
يافتــه اتفاق مباركي بود، بــراي دنياي امنيت فنــاوري اطالعات نيز 

تجربه اي عبرت آموز و پربار به حساب آمد.
هــر چند تحليل هــاي بســياري بر روي ايــن بدافزار انجام شــد، 
امــا مهــارت بــه كار رفتــه در توليد و انتشــار اين كــرم رايانــه اي و يا 
شــايد اتفاقات و فشــارهاي پشــت پرده مانع از شناســايي و رديابي 
منتشــركنندگان آن گرديد كه هنــوز هم چيزي در حد گمان و اتهام 
باقــي مانــده. اما حاال، پس از گذشــت بيشــتر از يكســال از كشــف 
 ، "Duqu" اســتاكس نت، انتشــار يك كرم رايانه اي ديگر با عنــوان
خاطره اســتاكس نت را دوباره زنده كرده اســت. تا حــدى كه از اين 

بدافزار به عنوان برادرخوانده و يا فرزند استاكس نت ياد مى كنند.
كــه  مي دهــد  نشــان  امنيتــي  ـشـركت هاي  اوليــه  تحقيقــات 
بخش هاى قابل توجهى از ســاختار كدهاي نوشــته شده براي فايل 
ويروس Duqu، درســت شــبيه به كدهاي مربوط بــه فايل ويروس 

استاكس نت است.
بــر اين اســاس بــه نظر مي رســد افرادي كــه ويــروس Duqu را 
توليــد و منتشــر كرده انــد؛ همــان گروهي باشــند كه عامل انتشــار 
استاكس نت بوده اند يا دست كم با يك يا چند فرد فعال در آن گروه 
تماس مســتقيم داشــته اند. نكته بســيار مهم اينجاســت كه ويروس 
Duqu براي انتشــار اوليه و وســيع خود در شبكه جهاني اينترنت 
از يك حفره امنيتي اصالح شــده(!) در هسته عملياتي سيستم هاي 
عامــل ويندوز اســتفاده كرده اســت. سوءاســتفاده يك ويــروس، از 
يــك حفــره امنيتي اصالح شــده در چهار مــاه قبل و نفــوذ موفق به 
درون سيســتم هاي رايانه اي، مورد بســيار عجيب و نادري ســت، اما 
بــه هر حال در مــورد ويروس Duqu اين اتفاق افتــاده و در روزهاي 
آينــده بايــد منتظر جنجال هــاي شــديد رســانه اي و انتقادهاي تند 

كارشناسان امنيتي عليه شركت مايكروسافت باشيم.
به هر حال ـشـركت هاي مختلف امنيتي تحليل هــاي متنوعي از 
 Duqu نــوع عملكــرد، نحوه انتشــار و روش  هــاي تخريبي ويــروس
 Panda منتشــر كرده اند، اما به گفته كارشناســان امنيتي ـشـركت

Security برآينــد ايــن تحليل ها، اطالعات آماري و بررســي هاي 
عملياتــي نشــان مي دهد كــه ويــروس Duqu يك بدافــزار تركيبي 
شــامل ويژگي هاي يك كــرم، يك تروجان و يك روتكيت اســت كه 
بيشتر به منظور نفوذ به درون شبكه مراكز صنعتي، سرقت اطالعات 
محرمانه و جاسوســي ســايبر طراحي شــده و برخالف اســتاكس نت 
قابليــت ايجاد تغييــرات خطرناك در تنظيمات سيســتم هاي كنترل 
صنعتــي كه به نوبــه خود ممكن اســت منجر به حــوادث فاجعه بار و 

اختالل شديد عملياتى در مراكز حساس گردند را ندارد.
بــه گــزارش ايتنا، با ايــن وجود، ويــروس Duqu نيــز به نحوى 
طراحى شــده تا از راه دور قابل كنترل و فرمان دهى توســط منتشــر 
 Duqu كننده خود باشــد.  بر اســاس اعــالم پاندا، اســتاكس نت و
شايد به مدد هدف گيري هاي خاص خود مانند شبكه مراكز حياتى 
و اســتراتژيك و اطالعــات و تجهيــزات بســيار حســاس و ... وجهــه 
سياســي و رســانه اي يافته و خود را بر سر زبان ها انداخته باشند، اما 
ايــن كدهــاي مخرب، كاري ســخت در نفوذ بــه امن ترين و حفاظت 

شده ترين محيط هاي عملياتي در پيش دارند.
همان طور كه ديديم، در مورد استاكس نت فرضيه هاى تخريبى 
وحشتناكى مطرح شد كه هيچ كدام صورت عملى به خود نگرفت.

بر اســاس اظهارات مهدى جانبزرگى، كارشناس امنيت فناورى 
اطالعات در ـشـركت پاندا، واقعيت اين است كه البته در مراكزى كه 
امنيت جدى گرفته نشــده باشد، حتى ويروس هاى بسيار ساده تر و 

ابتدايى تر هم مى توانند خسارت بار باشند.
تــا قبــل از ظهور اســتاكس نت و "Duqu"، امنيــت اطالعات در 
بســيارى از شــبكه هاى حســاس و اســتراتژيك منحصر بود به نصب 
يك ضد ويروس و نهايتاً بروز رســانى آن، اما اكنون مديران فناورى 
اطالعات در بســيارى از شبكه هاى ســازمانى، امنيت اطالعات را به 
چشــم يــك روند پويــا و زنده مى بينند كــه از بخش هــاى گوناگونى 
تشكيل شــده و همگى نياز به بررســى دائم و بازبينى مستمر دارند. 
نصــب يك ضدويروس هــم تنها يكــى از بخش هاى كوچــك تأمين 

امنيت كامل در شبكه هاى سازمانى است.
اين اولين درس استاكس نت بود كه بسيارى از مراكز مهم كشور 

را از آلودگى هاى شــديد رايانه اى، اختالل عملياتى و از دست رفتن 
اطالعات حساس ناشــى از حمالت برادرخوانده آن، Duqu نجات 
داد. هرجند باز هم هســتند شبكه هايى كه متأسفانه هنوز هم اولين 

و ساده ترين درس استاكس نت را خوب فرا نگرفته اند.
جالــب اينجاســت كه تمــام درس هايى كه بايد از اســتاكس نت 
مى گرفتيــم، لزومــاً احتمــال دچار شــدن شــبكه هاى ســازمانى به 
آلودگى هــاى رايانه اى و حمالت اينترنتى را فــارغ از نوع تهديد، به 

كمترين حد ممكن كاهش مى دهند.
عــدم اتصــال رايانه هــا و شــبكه هاى حياتــى و بســيار حســاس 
به شــبكه هاى محلــى و به ويــژه اينترنــت، اســتفاده از چندين اليه 
 Panda امنيتى، استفاده از روش هاى پيشگيرانه ضدويروس مانند
TruPrevent، به كارگيرى سيستم هاى شناسايى و پيشگيرى از 
نفوذ، پوشش كامل سه محور اصلى نفوذ بدافزارها در صورت اتصال 
بــه اينترنت، يعنــى رايانه هاى نهايى ســازمانى، ســرورهاى پســت 
الكترونيــك و درگاه هاى اينترنت، نصب و اســتقرار ســخت افزارهاى 
امنيتى مانند GateDefender Performa در درگاه اصلى اينترنت 
شــبكه بــراى پااليــش محتويــات اطالعاتــى ورودى و خروجــى و نيــز 
مديريت يكپارچه تهديدات اينترنتى توســط دســتگاهاى UTM و از 
همه مهم تر، توجه بيشتر به اســتفاده از راهكارهاى قدرتمند مبتنى بر 
ابــر مانند مجموعه نرم افزارهــاى Panda Cloud Protection براى 
تأمين امنيت كامل و مستمر در شبكه هاى سازمانى متصل به اينترنت، 
تنها بخشى از درس هايى  است كه اگر به شكل سختگيرانه مورد توجه و 
پياده سازى قرار بگيرند، نه تنها ويروس هاى خطرناكى مانند Duqu؛ 
بلكه تقريباً تمام حمالت و تهديدهاى رايانه اى قايل رديابى و انســداد 
هســتند؛ البتــه با توجه به اين مســأله كــه امنيت صددرصــد، براى 

هميشه در هيچ رايانه اى قابل حصول نيست.
Duqu، بدافزار چموشيست كه ممكن است شما را به دردسر 
بيانــدازد، اما مانند تمام ويروس ها و كدهــاى مخرب رايانه اى ديگر 
بى نيــاز از روش هــاى ارتباطى، ابزار انتقالــى و محيط هاى عملياتى 
مناســب نيســت. هر كدام از اين عوامل مى توانند پاشنه آشــيل يك 

نرم افزار مخرب باشند.

 Duqu ويروس
و روش هاى 

پيشگيرانه 
در شبكه هاى 
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نگاه

در حاشيه تجليل از بازن

در حاشيه مسابقات

3 چالش عمده توليد پوشاك ايرانى
همدان پيام: نبود برند، ســهل بودن ورود پوشــاك قاچاق به بازار و 

نبود تبليغات مناسب سه چالش عمده توليد پوشاك در كشور است.
رئيس اتحاديه كشــورى پوشاك در حاشيه مراسم افتتاح نمايشگاه 
مــد و مانتو با اعــالم اين مطلب گفــت: مهمترين وظايف مــا حمايت از 
سياســت هاى كلى نظام، مقابله با هجمه فرهنگى دشمنان و گسترش 
فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه اســت. ابوالقاســم شيرازى افزود: اگر 
ـدگان و طراحــان مد و لبــاس ارتباط معنــادارى ايجاد  ميــان توليدكنـن
شــود به طورقطع مى تــوان با هر گونه هجمه فرهنگى دشــمنان مقابله 

كرد. به گزارش فارس، شــيرازى با انتقاد از نبود برند در صنعت پوشاك 
كشور ادامه داد: نداشتن برند در صنعت پوشاك از يك سو و ورود اجناس 
قاچاق به كشور تا حد زيادى فرهنگ حجاب و عفاف را در ايران تحت تاثير 
فرهنگ هاى بيگانه قرار داده اســت. اين فعال صنفــى با تاكيد بر ضرورت 
ســاماندهى مــد و لباس در ايران تصريح كرد: اتحاديه كشــورى پوشــاك 
بيش از 100 واحد توليدى برتر پوشــاك را براى حضور در نمايشگاه مد 
و مانتو معرفى كرده است. رئيس اتحاديه كشورى پوشاك خاطرنشان 
كرد: بيش از 150 طرح جديد براى حضور در اين نمايشــگاه از ســوى 
طراحان و توليدكنندگان ارائه شــد كه از ميان 55 طرح طراحان و 55 

طرح توليدكنندگان به عنوان آثار برتر برگزيده شد و به ثبت رسيد.

 اجراى جرايم جديد از15آذرماه
همدان پيــام: رئيس پليس راهنمايي و رانندگــي نيروي انتظامي با 
اشــاره به ابالغ جدول جديد جرايم رانندگي در كشــور گفت: نرخ هاي 

جديد جرايم رانندگي از 15 آذرماه در سراسر كشور اجرا مي شود. 
اسكندر مومني افزود: در عين حال جرايمي كه پيش از 15 آذرماه 

انجام شده باشد بر اساس نرخ قديم محاسبه مي شوند. 
به گزارش ايسنا، وي با اشاره به اين كه سقف و كف جرايم رانندگي در 
قانون به ترتيب 200 هزار و 3 هزار تومان پيش بيني شده است، افزود: اين 
رقم هر ســه سال بر اســاس نرخ تورمي كه در هر سال وجود دارد، افزايش 

مي يابد يعني نرخ تورم در مجموع سه سال به ميزان سقف جريمه ها افزوده 
خواهد شد.  رئيس پليس راهور ناجا در مورد بخشودگي جرايم راهنمايي 
و رانندگــي نيز گفت: در قانون جديد موارد ايجابي و تشــويقي پيش بيني 
كرده ايــم كــه بر اين اســاس تخلفات رانندگي كــه افراد تا پايان ســال 89 
مرتكب شده اند و 2 برابر شده است اگر تا پايان 19 آذر ماه توسط رانندگان 
پرداخت شــود، 2 برابري آن بخشوده مي شود و رانندگان مي توانند اصل 
جريمه را بپردازند و دو برابري آن بخشوده مي شود.  وي با تاكيد بر اين كه 
مهلت تعيين شده در اين خصوص در قانون پيش بيني شده است، تصريح 
كــرد: اين مهلت به هيچ عنوان قابل تمديد نيســت و پس از مهلت تعيين 

شده جرايم معوق سال 89 مجددا به 2 برابر باز مي گردد. 

مدرنيته ايراني در گفتگو با دكتر ناصر فكوهي؛
 در آنچه به آن نام دستاوردهاى مدرن داده ايم، به 

شدت متوهم هستيم
همدان پيــام: كنشــگران اجتماعــى اگــر بــه ضــرورت باهم بــودن، باهم 
زيستن، نياز به ديگرى، نياز به تفاوت، باور داشتن و اعتماد نسبت به يكديگر 
و در يــك كالم بــه اخــالق مدنــى باور داشــته باشــند، مى توانند به ســاختن 

«مدرنيته» هاى خود نيز نزديك شوند.
 شــايد به راحتى بتوان گفت مســأله تجــدد يا مدرنيته يكــى از مهمترين 
محورهــاى مباحث فرهنگى، سياســى، ادبــى و حتى اقتصادى ايــن روزگار 
در كشــورمان اســت. بحث هــا و گفتگوها در ســال هاى اخير نيــز در اين باب 
نــزد هموطنانمــان در داخل و خارج نيــز افزايش يافته اســت. برخى مدرنيته 
را همزاد شهرنشــينى مى دانند. عده اى نيز ســده نوزدهــم را آغاز تالش هاى 
جــدى در جهــت تجــدد در ايران مى دانند. شــايد دليل آن باشــد كه در قرن 
نوزدهم و بيســتم بيداد گرى استعار را عامل مدرنيته بدانند. حال آيا مدرنيته 
واقعى چيســت و تعريفش چيســت و آيــا مدرنيته همان «خودشناســى نقاد» 
است يا همان «شهرنشينى» يا در «حال زندگى كردن» و... براى پاسخ به اين 
ســواالت كــه انتهايى ندارند بهترين گزينه گفتگو بــا متخصصى در اين حوزه 

است.
در اين بين ناصر فكوهى يكى از انسان شناســاني كه خود در محور تجدد 
اروپا تحصيل كرده است؛ يكى از بهترين پاسخ دهندگان در اين زمينه است.

  ابتدا توضيحى درباره مفاهيم مربوط به مدرنيته ارائه دهيد؟ �
در ايــن مــورد مى تــوان ســه مفهــوم و واژه را از يكديگــر تفكيــك كــرد: 
«مدرنيته»، كه در فارســى گاه به «تجدد» ترجمه شــده اســت، «مدرنيســم» و 
سرانجام «مدرنيزاسيون» كه اين مورد را نيز گاه به «نوسازى» ترجمه كرده اند. 
اگر خواسته باشيم به صورت بسيار اجمالى تفاوت اين سه واژه را مطرح كنيم 
بايــد بگوييم كه مدرنيزاســيون، عموماً در حوزه تغييــر و تحوالت در فرهنگ 
مادرى مطرح بوده اســت، براى مثال در بســيارى موارد فرايند صنعتى شدن 
اقتصاد، يا شهرى شــدن زيستگاه ها را در معنايى مترادف با مدرنيزاسيون به 
كار برده انــد. از اين رو اين واژه بيشــتر در حوزه هاى مديريت، اقتصاد و حتى 

مهندسى مصرف داشته تا در حوزه علوم انسانى و اجتماعى.
 واژگان ديگر يعنى مدرنيته و مدرنيســم به يكديگر نزديكترند و ريشــه هر 
دو همچون واژه مدرنيزاســيون در واژه «مدرن» يا مدرنوس التين اســت كه به 
معنى «اكنون و اينجا» اســت. اما اين دو واژه بيشتر به ابعاد غيرمادى فرهنگ 
اشــاره دارنــد، منتها يكــى (مدرنيتــه) به يك موقعيــت اشــاره دارد و ديگرى 

(مدرنيسم) به يك گرايش و رويكرد فكرى متمايل به مدرنيته.
هر ســه واژه به «اكنون و اينجا» يى اشــاره مى كنند كــه در فرهنگ اروپاى 
غربــى پس از انقالب صنعتى وجود داشــت و تداوم يافت. يعنى ســربرآوردن 
جوامــع جديد شــهرى بر محــور صنايع و تغيير ســبك زندگى و انديشــه هاى 
ناشــى از آن و تحــول سياســى گســترده اى كه انقــالب فناورانــه را همراهى 
مى كــرد؛ يعنى تشــكيل دولت هاى ملــى در اين قاره. در خــود اروپا نيز مركز 
ثقــل و محور اساســى اين مدرنيته پهنــه آلمانى زبان و به ويژه كشــور اتريش 
بود كه در اواخر قرن نوزده بيشــترين مولفه هاى ايــن مدرنيته را در خود گرد 

آورده بود.
بــه گزارش ايلنا، هرچند الگوى سياســى متمركز دولت ملى بيشــتر از هر 
كجا خود را در فرانســه و الگوى مديريت سياسى در بريتانيا و الگوى مديريت 
صنعتــى در آلمان خود را نشــان مى داد. بــا وصف اين اگــر از اروپاى غربى و 
بــزودى آمريــكاى شــمالى بگذريم، ايــن مدرنيته در جاى ديگــرى در جهان 
وجود خارجى نداشــت و تقريبا در همه جا از خالل فرايندهاى اســتعمارى يا 

نفوذ نظامى سياسى راه يافت. 
البته ميزان و شــدت اين نفوذ، شــكل و محتوا و اثرات آن از يك كشــور به 
كشــور ديگر بســيار متفاوت بود. براى نمونــه در ژاپن ابتداى قرن ما شــاهد 
رشــد گســترده مدرنيتــه صنعتــى بوديــم بــدون آنكــه مدرنيته سياســى و 
فرهنگــى در آن راه يابــد و در كشــور همســايه آن يعنى چيــن هيچ يك از 
ابعاد مدرنيته تا نيمه قرن بيســتم هنوز ظاهر نشــده بودند و ... ؛ بنابراين، 
مى تــوان يــك تعريف جهــان شــمول از مدرنيته و مدرنيســم داد كه آنها را 
موقعيت هــاى كنونــى حاصــل از انقالب هــاى صنعتى و سياســى مى داند 
و تعريفــى مبهم اســت زيــرا واقعيت هاى متفــاوت ظهور مدرنيته در ســطح 

جهان را در نظر نمى گيرد. 
تعريف ديگرى كه مدرنيته را در چارچوب تاريخى جغرافيايى و فكرى آن 
يعنى در اروپاى غربى قرار مى دهد و آن را «اينجا و اكنون» يعنى اين پهنه در 
اين زمان، مى داند كه سپس از راه هاى خشونت آميز به سراسر جهان تحميل 
شــد و البته با واكنش هاى بســيار زياد و بحران هايى روبرو گرديد كه تا امروز 

شاهد آنها هستيم.
اما اگر برخالف تعريف جهان شــمول و تعريف اروپايى اين واژه، خواســته 
باشيم تعريفى از آنچه مى توان پروژه اى اتوپيايى براى ساختن «مدرنيته» هاى 
پيرامونــى يعنــى مدرنيته هايــى بــر اســاس نيازها و مشــخصات كشــورهاى 
غيراروپايى، از جمله مدرنيتــه، بدهيم، بايد بگوييم، مدرنيته در اين حالت، 
موقعيتى از زيستن كامل در «حال» يعنى در واقعيتى فيزيكى زمانى و مكانى 
اســت كه نيازى اساســى براى ما به حســاب مى آيد؛ زيرا گذشــته و آينده بر 
ســاخته هايى خيالين هستند و براى آنكه بتوانيم با جهان واقعى رابطه ايجاد 

كنيم نياز به زيستن در «حال و اينجا» داريم كه همان مدرنيته است.
 آيا مدرنيته مفهومى واحد و منسجم است؟ �

ايــن ذهنيت نزد بســيارى وجــود دارد كــه مدرنيته مفهومى واحد اســت 
و آن را نيــز بــه عنوان مفهومــى «غربى» ارائــه مى دهند و در برابــر «ايرانى» يا 
«اســالمى» مى گذارنــد. در حالى كه اســتفاده از اين واژه ها بيــش از اندازه ما 
را به ســوى ســاختارها و قالب هاى كليشــه اى و فراتر از واقعيت هاى ملموس 
ســوق مى دهد: بحث بر ســر آن اســت كه از كدام «غرب» و كدام «غربى» و از 
كدام «ما» ســخن مى گوييم. اينگونه پرسش ها از نوعى اصل موضوعه حركت 
مى كنند، اينكه ما نوعى انســجام شــناختى در آنچه «غرب» مى ناميم يا آنچه 
موقعيــت «خودى» مى ناميم داريــم در حالى كه در هر دو مورد بايد به صورت 
نســبى ســخن گفت. اين واژه ها عموماً در گفتمان عمومى چه در ايران و چه 
در غرب معانى بســيار متفاوتى بنابر اينكه كدام افراد با چه موقعيت اجتماعى 
از آنها سخن بگويند؛ دارند. اگر منظور از غرب، «اروپاى غربى» است كه انسجام 
بيشــترى دارد، در گفتمان عمومى اين حوزه فرهنگى، «مدرن» بودن معناى به 
روز بودن و به خصوص در برخى از كشورها نظير بريتانيا، منظور تمايل به جدايى 

از سنت هاى قديمى و ارزش هاى مرتبط با آنهاست. 

از آرايشگاه هاي زنانه  بعضي 
تبديل به مطب پزشك شده 

است. خانم هاي آرايشگر در 
سربرگ هاي  شكيل،  قالبي 

منظم و رسمي مثل پزشكان 
داروهاي تقويتي براي مو 
و انواع و اقسام كرم ها را 

تجويز مي كنند و با بعضى از 
قرارداد  تجهيزات پزشكي ها كه 

دارند مراجعه كنندگان را به آن 
آيا  فروشگاه هدايت مي كنند. 

اين كار قانوني است و نظارتي 
مي شود؟

صادقي
پاسخ مسئول:فروش هر نوع 

كاالي آرايشي و بهداشتي توسط 
آرايشگران در آرايشگاه غير 

مجاز و تخلف است و در صورت 
مشاهده به صورت قانوني با 

افرادي كه قانون را رعايت نكنند 
برخورد خواهيم كرد.هر يك از 
شهروندان در صورت مواجهه 

با چنين مواردي مي توانند با 
اتحاديه صنف آرايشگران تماس 

گرفته تا با متخلف برخورد 
قانوني شود.

شاكري- رئيس اتحاديه صنف آرايشگران

اينكه چراغ قرمز چهارراه سعيديه 
را هوشمند و اتوماتيك شده 

است جاي تقدير دارد و اميدواريم 
در خصوص فعاليت صحيح 

آن نظارت شود و اين سيستم 
هوشمند در ساير نقاط شهر 

اجرايي شود.
فتحي 

در جامعه اي زندگي مي كنيم كه 
به عصر ارتباطات و تكنولوژي 

معروف است، جوانان و دانش 

مريم محمدى 
همدان پيــام: حدود 10 ســال اســت كه به 
طور رســمي و به دســتور مقــام معظــم رهبري 
طــرح  قالــب  در  ســازندگي  بســيج  اردوهــاي 
هجرت با هــدف ســازندگي و محروميت زدايي 
و  برنامه ريــزي  براســاس  و  خدمات رســاني  و 
مشــاركت ادارات دولتــي و دانشــگاه ها و مراكز 

آموزش عالي برگزار مي شود.
براســاس فرمايشــات مقــام معظــم رهبري 
ايــن حركت عظيــم، زيبــا و شــكوهمند از ابتدا 
و در ســال 89 بــه صــورت خودجوش از ســوي 

دانشجويان آغاز شد.
اردوهاي طرح هجرت حركت خودجوش و 
مردمي است كه جهادگران عرصه سازندگي در 

دوران انقالب را به ياد ما مي آورد.
مقــام معظــم رهبــرى، خدمت رســاني به 
يكــي  را  اســالمي  ايــران  ميليونــي  جمعيــت 
ـركات اردوهــاي طــرح هجــرت و حركــت  از ـب
عظيم بســيج ســازندگي عنوان كرده و تأكيد 
مي كننــد بايد اين جريان عظيــم و پربركت را 

حفظ كنيم.
بســيج  جوانــان  انقــالب،  معظــم  رهبــر 
ســازندگي را ســفيران كار و تــالش و خدمــت 
دانســته و مي افزاينــد: پيــام اردوهــاي طــرح 
هجرت ساختن و ســاخته شدن است، ساختن 

ايران اسالمي و ساخته شدن خود ما.
اســتان  بســيجي  دانشــجويان  و  جوانــان 
همدان نيز همگام و همپاي ســاير نقاط كشــور 
بــا برگــزاري اردوهــاي طــرح هجــرت كارنامــه 
و  محروميت زدايــي  عرصــه  در  درخشــاني 
ســازندگي از خــود بــه جا گذاشــته اند. كســب 
مقام هاى اول و دوم در بين 31 اســتان كشــور 
اردوهــاي  شايســته  و  مناســب  برگــزاري  در 
جهــادي در ســال هاي 88 و 89 از جملــه اين 

موفقيت ها و دستاوردهاست.
بنــا بــه گفتــه مســئول بســيج دانشــجويي 
استان همدان و براســاس ارزشيابي هاي انجام 
گرفته انتظار مي رود اســتان همدان امسال هم 

رتبه اول كشور را به خود اختصاص دهد.
روز گذشــته و در آســتانه ســالروز تشــكيل 
بســيج دانشجويي در مراســمي با عنوان جشن 
شــكوه هجرت و بــا حضور جمعي از مســئوالن 
و دانشــجويان سراســر اســتان از فعاالن عرصه 

جهاد و سازندگي تجليل شد.
فرمانــده ســپاه انصارالحســين (ع) اســتان 
همدان در اين مراسم ضمن تبريك هفته بسيج 
اظهار داشــت: جهت گيري و برنامه ريزي بسيج 
سازندگي براي سال جاري برگزارى  دو ميليون 
نفر روز اردوى جهادى بود كه تاكنون فقط يك 

ميليون و 66 نفر روز آن محقق شده است.
اينكــه  بيــان  بــا  آزادي  عبدالرضــا  ســردار 
حركــت اردوهــاي جهــادي هنــوز بــا مديريت 
اســتان ارتباط معنــاداري پيدا نكــرده، تصريح 
كرد: انتظــار داريم مديران خــدوم در متن اين 

حركت جهادى حضور پيدا كنند.
ســازندگي  بســيج  كــرد:  خاطرنشــان  وي 
پيمانكاري نيســت، بســيج ســازندگي حركتي 
جهــادي بــراي خدمــت بــه مــردم و محرومان 

است.
فرمانــده ســپاه انصارالحســين (ع) اســتان 
مســئوالن  و  مديــران  كــرد  اميــدواري  اظهــار 
بخش هــاي مختلف اهميــت و اصالت اردوهاي 

جهادي را بيش از پيش درك كنند.
آزادي بــا بيــان اينكــه 4 ماه تا پايان ســال 
فرصــت باقي اســت، گفــت: هنوز حــدود يك 
ميليون نفر روز از برنامه هاي بســيج ســازندگي 
محقــق نشــده و ايــن به معنــاي فراهم نشــدن 

ظرفيت الزم از سوي مديران استان است.
وي پيام زنــده بودن و تفكرســاز جهادي را 
مهمتريــن پيــام و دســتاورد اردوهــاي جهادي 
در  كــه  بيــداري  مــوج  گفــت:  و  كــرد  عنــوان 
كشــورهاي اســالمي به وجــود آمــده از روحيه 
بســيجي و جهادي ملت ايران الهــام گرفته كه 

بايد قدر آن را بيشتر بدانيم.
  آزادي حضور بسيجيان پايگاه محالت را از 
نوآوري هاي اردوهاي جهادي امســال برشمرد 
و گفــت: در ســال جاري و در قالــب اين اردوها 
به همت دانش آموزان 300 مدرســه در ســطح 

استان بازسازي، نوسازي و زيباسازي شدند.
و  دانشــجويان  اينكــه  بــه  اشــاره  بــا  وي 

دانش آموزان بار ديگر بــا اين حركت جهادي 
خود حماســه آفريدند، افــزود: نقش آفرينان 
دانش آمــوزان،  جهــادي  اردوهــاي  اصلــي 
دانشــگاهيان  و  فرهنگيــان  دانشــجويان، 

هستند.
ســپاه  ســازندگي  بســيج  مســئول 
نيــز  همــدان  اســتان  (ع)  انصارالحســين 
گفت: در ســال جاري طبق ســنوات گذشــته 
و براســاس برنامــه پنــج ســاله كشــور بســيج 
ســازندگي براي حضور اقشــار مختلف بســيج 
در عرصه هــاي ســازندگي و محروميت زدايي 
برگــزاري دو ميليون نفر روز كار و تالش را در 

دستور كار قرار داد.
حجــت ا... كتابي با اشــاره به حضــور فعال 

فرهنگيــان،  دانش آمــوزان،  دانشــجويان، 
مهندســان، پزشــكان، طــالب و ســاير اقشــار 
افزود: اردوهاي جهادي در عرصه هاي مختلف 
فرهنگي، آموزشي، خدمت رساني، كشاورزي 

و عمراني برگزار مى شود.
وي تصريــح كــرد: تاكنــون و با گذشــت 8 
مــاه از ســال، با بكارگيــري 138 هــزار و 476 
نفر بســيجي ظرفيت يك ميليون و  66 نفر روز 

محقق شده است.
مسئول بسيج سازندگي سپاه انصارالحسين(ع)  
جهــادي  گــروه   60 تشــكيل  گفــت:  اســتان، 
دانشــجويي با حضور هزار و 629 نفر دانشــجو 
يكــي از ابعــاد اردوهــاي جهادي اســت كه اين 

گروه هــا در ســطح روســتاهاي محروم اســتان 
حضــور يافته و خدمــات فرهنگي، آموزشــي و 
عمرانــي را به هــزاران نفر از هم اســتاني ها ارائه 

كردند.
وي با اشــاره به اعزام 95 تيم پزشكي براي 
انجــام امــور درمانــي در مناطق محروم اســتان 
 297 زيباســازي  و  بهســازي  داشــت:  اظهــار 
مدرسه توسط 3 هزار و 183 نفر دانش آموز نيز 

در سال جاري انجام گرفت.
كتابي از تشــكيل 61 گروه جهادي بســيج 
محــالت در ســال جاري نيــز خبــر داد و گفت: 
امســال بــراي اوليــن بــار 3 هــزار و 981 نفــر 
بسيجي از محالت در اردوهاي جهادي شركت 

كردند.

مســئول بسيج سازندگي استان جمع آوري 
130 ميليــون تومــان بــراي كمــك بــه مــردم 
قحطــي زده ســومالي و تهيــه و تأميــن جهيزيه 
70 نوعــروس را از ديگر نتايج و دســتاوردهاي 

اردوهاي جهادي امسال برشمرد.
وي خاطرنشــان كــرد: در بخــش عمراني 
و كشــاورزي نيز با مشــاركت 31 اداره دولتي 
و بــا اعتبــار 4 ميليارد تومــان 87 نوع عرصه 
در ايــن زمينه صورت گرفتــه و در حال انجام 

مي باشد.
معاون سياســي امنيتي استانداري همدان 
نيــز در اين مراســم رســالت گري را ويژگي مهم 
بســيج عنوان كرد و گفت: شاخصه ديگر بسيج 

كه دشــمن آن را مورد هدف قــرار داده حركت 
معرفتي بسيج در بستر زمان است.

علي اكبــر فاميل كريمي با اشــاره بــه اينكه 
دشــمن در عمليات ها و جنگ رواني نقطه قوت 
حريف را نشانه مي گيرد، اضافه كرد: در دنياي 
امــروز نيــز بســيج داراي صالحيت باالدســتي 
بوده و هدف دشــمن تعديل و حــذف اين مهم 

است تا سريع تر به هدفش برسد.
وي با اشــاره به فرمايش امــام خميني (ره) 
كه «اگر شــيرازه بســيج را حفظ كنيــم مي توان 
به پايداري انقالب اميــدوار بود»، تصريح كرد: 
حضــور و ماندن در اردوهاي بســيج ســازندگي 
نيازمنــد يــك عقبه اســت كــه همانا ايــن عقبه 
وصل شــدن به آرمان هاي امــام خميني (ره) و 

مقام معظم رهبري است.
فاميل كريمــي بــا اشــاره بــه حضــورش در 
يكــي از مناطق محــروم و همراهــي جهادگران 
و دانشــجويان بســيجي اظهار داشــت: تبســم 
مظلومانه تــوأم با اميــد بچه هاي روستانشــين 
نســبت بــه كار و فعاليــت بســيجيان جهادگــر 

بهترين خاطره اين اردوهاست.
معاون سياسي امنيتى استاندار خاطرنشان 
كرد: مســيري كه امروز بســيج دانشــجويي در 
اردوهاي جهــادي طي مي كند از جنس دوران 

دفاع مقدس است.
فاميل كريمي گفت: مهمترين مؤلفه اي كه 
در حوزه جهادى مفهوميت پيدا مي كند حّريت 

و آزادگى است.
وي تصريــح كــرد: شناســايي ظرفيت هــا و 
بسترســازي الزم از فرصت هــاي پيــش رو براي 
محروميت زدايي و ســازندگي از اهداف ماســت 
كه اين موضوع  در شــوراي برنامه ريزي استان 

طرح و پيگيري خواهد شد.
پس از بيان سخنان فاميل كريمي، مسئول 
بســيج دانشــجويي اســتان همدان نيز با اشاره 
به كســب مقام اول بســيج دانشــجويي اســتان 
بين 31 اســتان كشــور در سال گذشــته اظهار 
داشــت: بــا توجــه بــه ارزيابي هاي انجام شــده 
انتظار مي رود همدان رتبه اول امســال را نيز به 

خود اختصاص دهد.
محمود قاســمي يكــي از مؤلفه هاي قدرت 
را بســيج، شــجره طيبــه و يــادگار هوشــمندانه 
امــام خميني (ره) عنوان كــرد و افزود: در دهه 
اول انقــالب كه با تهديد شــديد روبــرو بوديم، 
كارآمدتريــن و كم هزينه تريــن نيروهايــي كــه 
در كنــار نيروهاي مســلح ايفاي نقــش كردند، 

بسيجيان بودند.
وي حضور اقشــار و گروه هاي سني مختلف 
در مجموعــه بســيج را از ويژگي هــاي خــاص و 
اثرگذار بســيج برشمرد و گفت: همه فن حريف 

بودن بسيجي ها بود كه صدام را به زمين زد.
قاســمي با تأكيد بر اينكه در طول دهه هاي 
دوم و ســوم انقالب نيز تفكر بســيجي همچنان 
نمايــان اســت، تصريــح كــرد: تفكــر بســيجي 
تفكري مقدس، ارزشــمند و افتخارآميز اســت. 
تفكــر بســيجي مقيد بــه ســاعت كاري و منافع 
شــخصي نيســت و تا جايي كه نفــس دارد كار 

مي كند.
بــا  اســتان  دانشــجويي  بســيج  مســئول 
بيــان اينكــه اردوهاي جهــادي با برخــورداري 
را  زيــادي  دســتاوردهاي  خــوب  مديريــت  از 
بــراي همدان بــه همراه داشــته اســت، گفت: 
آشــنا شــدن مديــران آينــده بــا محروميت ها و 
آســيب هاي اجتماعي يكي از مهمترين مزاياي 

اردوهاي هجرت است.
قاســمي با اشاره به كسب مقام ها و عناوين 
برتر بسيج دانشجويي استان در بين 31 استان 
كشــور خاطرنشان كرد: دانشجويان بسيجي با 
كارشــان خود را ثابت كرده اند و حال در انتظار 

حمايت بيشتر شما مسئوالن هستند.
وي گفت: رســمي ترين بســتر دانشــجويي 
كــه مســتقيما وصل به واليــت  فقيه بــوده و در 
راستاي انديشــه هاي امام (ره) حركت مي كند 
بسيج دانشجويي است و به عبارت ديگر كمك 
به ايــن مجموعــه كمك به رســمي ترين بســتر 

دانشجويي كشور است.
در پايان اين مراسم از 50 نفر بسيجي فعال 
عرصه جهادي از جامعه پزشــكان، استاندارى، 
فرهنگيان، طالب، دانشجويان، دانش آموزان 

و كارشناسان ادارات تجليل شد.

درخشش جهادگران بسيجى همدان
 در بين 31 استان كشور

 فرمانده سپاه انصارالحسين (ع)  �
استان:

نيست،  پيمانكاري  سازندگي  بسيج   
بسيج سازندگي حركتي جهادي براي 
است.  محرومان  و  مردم  به  خدمت 
مديران و مسئوالن بخش هاي مختلف 
را  جهادي  اردوهاي  اصالت  و  اهميت 

بيش از پيش درك كنند

 مسئول بسيج سازندگي سپاه  �
انصارالحسين(ع) استان:

 تشكيل 60 گروه جهادي دانشجويي با 
حضور هزار و 629 دانشجو يكي از ابعاد 
اردوهاي جهادي است كه اين گروه ها 
استان  محروم  روستاهاي  سطح  در 
حضور يافته و خدمات را به هزاران نفر از 

هم استاني ها ارائه كردند
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پيام 
 The Message Of                 مادستان    تاريخ ،  تمدن و فرهنگ 

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

ميراث وگردشگرى
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

پيامگير 24 ساعته 8280754 - 0811

نشتگان استان همدان

ت ليگ برتر كشتى

چشم انداز

نگاه

بازديد از موزه هاى همدان جمعه اين هفته رايگان است
ـركل ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى همدان گفت: به مناســبت هفته بســيج بازديد  همدان پيــام: مدـي
از موزه هــاى همــدان روز جمعه هفته جارى رايگان است.اســدا... بيــات افزود: دو موزه در مالير، چهــار موزه در همدان، 

تويســركان، اســدآباد و نهاوند هر كدام با يك موزه روز جمعه ميزبان عموم مردم به صورت رايگان هســتند.
بيات اضافه كرد: حدود دو ميليون نفر امسال از اماكن تاريخى و موزه هاى استان همدان ديدن كردند.

وى اظهار داشــت: بيشــترين بازديد كننــده از اماكن تاريخى به ترتيــب غار عليصدر، آرامگاه بوعلى بوده اســت و تپه 
هگمتانــه رتبه چهــارم تعداد بازديد كننده را دارد.بيات در ادامه با بيان اينكه اســتان همدان ظرفيت هاى خوبى در فصل 
زمستان دارد، گفت: رايگان بودن موزه ها در جمعه هفته جاري مي تواند بهانه اي براي استفاده از ظرفيت هاي گردشگري 

استان در فصول غير پيك باشد. 

صنايع دستى منطبق با مد روز به بازارها عرضه شود
همدان پيــام: مديركل دفتر آموزش و حمايت از توليد معاونت صنايع دســتى 
كشور گفت: رشته هاى صنايع دستى بايد با علم و مد روز منطبق بوده و بازاريابى 
مناســبى در ايــن زمينه صورت گيرد.كامران ســبزه ميدانى در نخســتين همايش 
ملى توســعه اشتغال و كارآفرينى در صنايع دســتى در بيرجند، با اشاره به اينكه 
تاكنــون ســرمايه گذارى و ورود بخــش خصوصى در حوزه صنايع دســتى كشــور 
انجام نشــده اســت، افزود: برنامه ريزى و سياســت گذارى بــراى كاربردى كردن 
صنايع دســتى از وظايف مسئوالن اين حوزه است.سبزه ميدانى به روز رسانى در 
صنايع دســتى را ضرورى دانســت و عنوان كرد: رشــته هاى صنايع دستى بايد با 

علم و مد روز منطبق بوده و بازاريابى مناسبى در اين زمينه صورت گيرد.
وى بيــان كــرد: كاربــردى كــردن صنايع دســتى ايــران راهكارى بــراي رفع 
آسيب هاى موجود در اين حوزه است.سبزه ميدانى به برنامه هاى ميراث فرهنگى 
در اين حوزه اشاره كرد و ادامه داد: در اين راستا مباحثى از قبيل طراحى، رنگ، 
بســته بندى و ســرفصل هاى آموزشــى در دانشــگاه ها و مراكــز آمــوزش عالى در 
دستور كار اين مجموعه قرار گرفته است.وى در خصوص مشكالت بخش صنايع 
دستى كشور، تصريح كرد: متأسفانه بسيارى از صنايع دستى هنرمندان ايرانى، 
تنوع در طراحى و رنگ مناســبى ندارد و نداشتن بســته بندى مناسب نيز موجب 

شده تا اين صنايع فروش خوبى نداشته باشند. 
 250 رشته صنايع دستى فعال در كشور �

ســبزه ميدانى تعداد رشــته هاى صنايع دستى در سطح كشــور را 250 رشته 
عنوان كرد و بيان داشــت: بايد براى تقويت و توســعه رشــته هاى صنايع دســتى 
برنامه ريزى شــود.وى اضافه كرد: از ديگر ويژگى هاى صنايع دستى پايين بودن 
قيمت و ارزش افزوده باالى آن اســت كه با تجهيزات و امكانات بسيار ساده توليد 
مى شود.سبزه ميدانى با بيان اينكه در بررسى هاى انجام شده افزون بر دو ميليون 
نفر به صورت مســتقيم در زمينه صنايع دستى كشور فعاليت مى كنند، افزود: در 
آمارهــاى دريافت شــده افزون بــر پنج ميليون نفــر نيز به صورت غيرمســتقيم در 
زمينــه صنايع دســتى اشــتغال دارند.به گزارش مهر، وى با اشــاره بــه اينكه آمار 
فعاالن عرصه صنايع دســتى قابل توجه است، تصريح كرد: با توجه به آمار باالى 

اين افراد بايد سياست گذارى و برنامه ريزى جامعى در اين حوزه صورت گيرد.
ســبزه ميدانى از برگزارى 30 همايش توسعه اشــتغال و كارآفرينى در صنايع 
دستى در سطح كشور خبر داد و گفت: اين برنامه به منظور احياي صنايع دستى 
در كشــور مطرح شــده و نخســتين همايش در خراســان جنوبى آغاز به كار كرده 
اســت.وى ادامــه داد: هــدف از برگزارى اين همايش ها و نمايشــگاه ها در ســطح 
كشور احياي هنرهاى سنتى و صنايع دستى و معرفى صنايع دستى استان ها در 
ســطح كشور است. سبزه ميدانى همچنين به وجود حدود 217 رشته مشاغل در 
كشور اشاره كرد و اظهار داشت: افزون بر 70 درصد از رشته هاى مشاغل خانگى 
مربوط به صنايع دستى است.وى با اشاره به اينكه مشاغل خانگى منجر به ايجاد 
اشتغال قابل توجهى در سطح كشور مى شود، بيان كرد: در اين زمينه تسهيالت 
ويژه اى از سوى دولت در نظر گرفته شده و سقف تسهيالت مشاغل خانگى از يك 

ميليون تومان تا 15 الى20 ميليون تومان پيش بينى شده است.

حبس 10 ساله 
در انتظار مالكان بى توجه به آثار تاريخى

از  همدان پيــام: كارشــناس ميــراث فرهنگــى، صنايــع دســتى و گردشــگرى 
حبس10 ساله براى مالكان بى توجه به آثار تاريخى خبر داد.

محمدابراهيــم الريجانــى گفــت: ســازمان ميــراث فرهنگــى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى نهــادى نظارتى و سياســت گذار اســت.وى ادامــه داد: به عبــارت ديگر 
ســازمان ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى به عنوان وظيفه نخســت، 
نظــارت فنــى بر آثــار تاريخــى و طبيعــى را بــر عهــده دارد.الريجانى تصريــح كرد: 
سياســت گذارى، تهيــه و تصويــب طــرح را نيــز مى توان ديگــر وظيفه اين ســازمان 

برشمرد.وي افزود: امر خطير نظارت بر عهده مردم، شوراهاى اسالمى، دهيارى ها، 
شهردارى ها، سازمان ها و نهادهاى مختلف است.

الريجانــى با بيــان اينكه بســيارى از ابنيه تاريخــى تحت تملك ســازمان ميراث 
فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى نيست، عنوان كرد: در حال حاضر خانه هاى 
تاريخــى تحت تملك صاحبان شــخصى اســت.وى ادامه داد: عالوه بــر اين، بخش 
اعظمــي از ابنيه تاريخى نيــز در اختيار نهادهاى نظامى، غيرنظامى، ســازمان هاى 
دولتى و وزارتخانه هاى مختلف اســت.الريجانى افــزود: اينكه مالك بايد براى ملك 
تحت اختيار خود طرحى در نظر گرفته و اجرايى كند، امرى بديهى است.وى ادامه 
داد: ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى نيز در راستاى صيانت از 
اين آثار و ابنيه تاريخى و طبيعى تذكرات الزم را به نهادهاى ذى ربط ارائه مى دهد.

كاروان سراى فرسفج تويسركان
همدان پيام: اين كاروان ســرا در 5 كيلومترى مســير جاده آسفالته تويسركان به 

كرمانشاه در نزديكى روستاى فرسفج واقع شده است و از آثار دوره صفويه است.
شــكل كاروان ســرا تقريباً مربع چهار ايوانى به ابعاد بيرونــى 56×56 و ابعاد 
داخلــى 5/23×5/23 متر اســت. چهار برج دايره اى شــكل در چهار گوشــه  آن 
و ســه بــرج نيم دايــره در اضالع شــرقى، غربى و شــمالى آن احداث شــده اســت 
كــه برج ها عالوه بر جنبه تزئينــى، محل ديده بانى نيز بوده اســت. در طرفين در 
ورودى كاروان ســرا چهــار طاق نمــاى تزئينــى به طور قرينه احداث شــده اســت. 
كاروان ســرا داراى حياط مربع شــكل است كه اصطبلش در پشــت آن واقع شده 
اســت.  كاروانسراي فرســفج تويـسـركان در كنار جاده قديمي كه آن نيز در زمان 
صفويــه احــداث گرديــده بود، ســاخته شــده اســت و از راه هــاي مواصالتي مهم 

محسوب مي شود و پايتخت را به سرحدات غربي متصل مي كند.
ايــن جــاده تا يك قــرن پيش دايــر و مــورد اســتفاده كاروانيان قرار داشــته و 
تا پنجاه ســال پيش نيز بيشــتر قســمت هاي اين بنا ســالم و پابرجا بوده، ولي در 
نيم قرن اخير تدريجاً متروك گرديده اســت. كاروانســراي فرســفج با اضالعي در 
حدود 65 متر به مســاحت تقريبي 4000 مترمربع متشكل از يك محوطه بزرگ 
مربع شــكل مي باشــد كه گرداگرد آن اتاق هــاي متعدد متصل به هــم با ايوان ها 
و فــرش اندازهايــي مناســب براي اقامت مســافران بــوده و به مــوازات جبهه هاي 
شــمالي و شرقي و غربي حياط در كاروانســرا سه رديف اصطبل وجود داشت. در 
اين كاروانســرا همچنيــن انبارهاي متعدد براي ذخيره و نگهداري علوفه ســاخته 
شــده بود. همه قسمت هاي بنا از آجر ساخته شــده و با داشتن ديوار هاي قطور و 
ســقف هاي طاق ضربي آجري از اســتحكام فوق العاده اي  برخوردار بوده است. از 
سوي ديگر در چهارگوشه آن برج هاي آجري استوانه اي ساخته شده كه بدنه آن 

با آجرهاي تراشيده و ظريفي پوشيده شده است.
بنــاي مذكور عــالوه بر اينكه محل مناســبي براي بيتوته مســافران محســوب 
مي شــد، وجــود برج و بــارو موجب اين تصور اســت كه احتماالً جنبــه نظامي نيز 
داشــته اســت. در داخل بنا نيز در قســمت فوقانــي برج ها چند رديــف آجركاري 
كنگره شــكل اجرا شــده اســت و نيز در ســطح جانبي و ســقف هاي بهار خواب ها 
و ايوان هــاي جلــوي حجرات آـجـركاري ظريف به چشــم مي خورد. در لبه پشــته 
بــام گرداگرد كاروان ســرا به طــرف خارج و در هــر 70 متر ناودان هايي از ســنگ 
ســفيد كار گذاشته بودند. مدخل و ســردر ورود با چند رديف طاق جناغي شكل 
و رديف هايــي از تزئينــات آجري ســاخته شــده و در اين قســمت محوطه مدوري 
وجود دارد كه سقف گنبدي آن را با رديف هاي منظم آجر پوشانده اند. آجركارى 
حصيرى و طاق نماهاى دِر ورودى، تزئينات فعلى كاروان سرا را تشكيل مى دهد. 

آموزان از راه هاي مختلف 
ارتباطي با انواع و اقسام 

متاسفانه  اطالعات،  داده ها، 
خالف ها و ناهنجاري ها آشنا 

مي شوند، خيلي از موارد 
ناصحيح در محيط مدرسه و 

البته ساعات بعد از مدرسه 
بين دانش آموزان رد و بدل 

مي شود، كشيدن به سمت 
سيگار و اعتياد در همين راه 
مدرسه آغاز مي شود، حال با 
اين اوصاف پيداست رسالت 

تربيتي و آموزشي اوليا و 
مربيان و مديران مدارس خيلي 

فراتر از پرداختن به علم و 
درس است، اهميت درس و علم 
به جاي خود، اما حفاظت روحي 

و پرورش شخصيت سالم و 
اجتماعي فرزندان اين مرز و 
بوم بسيار ارزشمندتر است.

مادري نگران از آينده فرزندم

 از مسئوالن شهرداري، پرچم 
داران مديريت شهري تقاضا 

دارم تا قدم رنجه كنند و سري 
به محله ما واقع در جانبازان،12 

متري صفوي، كوچه توحيد بزنند 
و ببينند كه بعد از بارش باران 
اين نعمت خداداي كوچه ما چه 

وضعي دارد، پر از آب و گل، اصال 
نمي شود تردد كرد....

 يكي از اهالي ساكن در كوچه توحيد

از اينكه دوباره برنامه توزيع 
شير در مدارس آغاز شده است 

تشكر مي كنم و اميدواريم اين 
طرح خوب و ارزشمند وحتي 

قوي تر و غني تر از گذشته اجرا 
شود.

تماس تلفنى

فيض ا... مظفرپور
همدان پيام: در هفته اي كه گذشــت به همت 
بنياد حفــظ آثار و نشــر ارزش هاي دفــاع مقدس 
اســتان اردوي چهــار روزه اصحــاب رســانه تحت 
عنوان راهيان نور اصحاب رســانه اســتان همدان 

از تاريخ 23 تا 26 آبان ماه برگزار شد.
در ايــن اردوي چهــار روزه حــدود 40 نفــر از 
اصحاب رسانه استان كه بيشتر آنها از نويسندگان 
و خبرنــگاران حــوزه دفاع مقــدس بودند، حضور 
داشــتند كــه به همراه جعفــر زمرديــان مديركل و 
تنــي چند از همكاران نامبرده از بنياد حفظ آثار و 
نشــر ارزش هاى دفاع مقدس و علي عليان رئيس 

سازمان دانش آموزي استان حضور داشتند.
البتــه آنگونــه كــه زمرديــان اعــالم كــرد قرار 
بــود چند تن از مســئوالن ديگر از جملــه فرماندار 
همــدان نيز در اين اردو ـشـركت  كننــد كه اين امر 

محقق نشده بود.
از روزنامه همدان پيام نيز دو نفر يكي نگارنده 
ايــن ســطور و خانــم عظيمــي از سرپرســتي دفتر 

شهرستان كبودراهنگ حضور داشتيم.
و اما گزارش مختصري از آنچه گذشت.

طبق اعــالم برنامه قبلي كه مقرر بود ســاعت 
20 روز دوشــنبه مصــادف بــا شــب عيــد غدير از 
مقابــل بنياد حفــظ آثــار حركت كنيم با ســاعتي 
تأخير سفر شروع شد و صبح روز سه شنبه به شهر 
مقــاوم دزفول رســيديم و در مســجد ســبز قبا كه 
معروف اســت كه يكي از برادران امام رضا (ع) در 
اين مكان دفن اســت نماز را اقامه و زيارتي كرديم 
و ســپس به ســمت ســد گتوند در نزديكي همين 

شــهر حركت كرديم.
اينجا محلي است كه رزمندگان اسالم به ويژه 
رزمندگان همدان در زمــان دفاع مقدس آموزش 
عمليات آبــي ـ خاكــي را مي گذراندند و غواصان 
شــجاع همداني كــه در عمليات هــاى كربالي 4 
و والفجــر 8 حماســه جاويــد عبــور از ارونــدرود را 
خلــق كردند كــه حاصــل زحمات طاقت فرســاي 
شــبانه روزي براي گذراندن آموزش هاي ياد شده 

را به منصه ظهور رساندند.
بعــد از بازديــد از ســد جديد گتوند به ســمت 
شــهر شوشــتر شــهر آســياب هاي آبــي رفتيــم و 
بناهاي تاريخي آنجا را بازديد كرديم و ســپس به 

سمت اهواز و در ادامه آبادان حركت كرديم.
در اهــواز فقــط موفــق به اقامــه نمــاز مغرب و 
عشــا در مســجد آيت ا... بهبهاني شديم و حركت 
به ســمت آبادان را شروع كرده و حدود ساعت 9 
شب به آنجا رسيديم. مدت كمي در آبادان بوديم 
و بعــد از توضيحــات راوي (ميراضي) در خصوص 
چگونگــي حصر و شكســت حصــر آبادان و ســاير 
موضوعات دفاع مقدس به خرمشهر نماد مقاومت 
ملت ايران در مقابل متجاوزان بعثي رسيديم شب 
را در خرمشــهر گذرانديــم و فردا از مســجد جامع 
اين شــهر كــه يكــي از يادمان هاي دفــاع مقدس 
مي باشــد، ديدن كرديم. مسجدى كه رزمندگان 
اســالم بعد از فتــح خرمشــهر پرچم هــاى مقدس 
نظام اســالمى را بر باالى مناره هــاى آن به اهتزاز 

درآوردند.
سپس به سمت گلزار شهداي خرمشهر رفتيم 
و مراســم مداحي و زيارت عاشــورا را در اين مكان 

مقدس برگزار كرديم.
راوي در اينجــا از مقاومــت 35 روزه اين شــهر 
مقــاوم و شــهداي بزرگــوار آنجــا از جملــه شــهيد 
محمد جهــان آرا فرمانده ســپاه خرمشــهر تجليل 
كــرد. مزار پــدر و بــرادر شــهيد خانم ســيده زهرا 
حســيني نويســنده كتــاب «دا» را زيــارت كرديم. 
گفتــن و نوشــتن دربــاره مقاومــت خرمشــهر كار 
آساني نيست و كســاني مثل نويسنده كتاب «دا» 
كه خود شاهد آن روزهاى آتش و خون بوده بهتر 

مي توانند از عهده اين كار برآيند.
ســپس بــه ســمت مــوزه دفــاع مقدس شــهر 

خرمشــهر كــه در نزديكــي اســكله اين شــهر قرار 
داشــت رفتيــم و حــدود دو ســاعت از ايــن مــوزه 
(مجموعه فرهنگي) بازديــد كرديم و در اينجا نيز 

ميراضي توضيحات الزم را ارائه داد.
ســپس بــه منطقــه عملياتــي كربــالي چهــار 
(علقمــه) كــه به تازگــي بــه همــت همداني ها به 
عنوان يكي از يادمان هاي دفاع مقدس ثبت شده 
رفتيم. همان محلي كه زمرديان خود در عمليات 
كربالي 4 حضور داشــته و در همــان عمليات نيز 

به اســارت نيروهاي عراقي درآمــده بود. در اينجا 
زمرديــان بــه علت يــادآوري آن حماســه ها دچار 
حــاالت روحــي عجيبي شــد؛ به طوري كــه قادر 
بــه بيان خاطره هاي خود نشــد ولي مجيد مرادي 
و مصطفــي عبدالعلــي زاده و محمــد صيفــى كار 
- كــه در آن عمليــات حضــور داشــتند و تعدادي 
از هم رزمــان و همســنگران شهيدشــان بــه فيض 
شــهادت نائل آمده بودند و برخي نيز جاويداالثر 
هســتند- به بيــان خاطرات و توضيحــات الزم در 
ايــن زمينه پرداختند و بخش هايي از آن صحنه ها 

را به صورت نمايش اجرا كردند.
دمادم غروب روز چهارشنبه به سمت شلمچه 
قتلگاه شــهداي مظلوم ايــن منطقه رفتيم. اگرچه 
نزديك اذان به آنجا رسيديم ولي كمى پياده روي 
در پشت خاكريزهاي بر جاي مانده و كانال هايي 
كــه عراقي هــا بــه عنــوان يكــي از موانــع بــراي 
جلوگيري از ورود رزمندگان اســالم احداث كرده 
بودنــد عبــور كرديم كــه مصطفــي عبدالعلي زاده 
معتقــد بود اين نوع كانال ها بــه طور انحصاري به 

وسيله عراقي ها احداث شده است. در اين منطقه 
كــه عمليات غرورآفرين كربــالي 5 در آنجا انجام 
گرفت، بي ســابقه ترين موانع به وســيله عراقي ها 
و با همكاري كشــورهاي حامي اش احداث شــده 
بــود كــه از جملــه آنهــا ميل گردهاي معــروف به 
خورشيدي ـ انواع مين و سيم خاردارهاي حلقوي 
و خاكريزهــاي مثلثــي- و ... بــود كــه بــا همــت 
غيورمردان ايران اســالمي اين منطقه فتح شــد و 
سازمان ملل مجبور به صدور قعطنامه 590 براي 
جلوگيري از اضمحالل بيشتر رژيم بعثي گرديد و 

عراق نيز بالفاصله آن را پذيرفت.
بعد از اقامه نماز مغرب در مســجد شــلمچه به 
ســمت هويزه نماد استقامت ملت ايران و شهداي 
مظلــوم آنجــا كه تعــداد 68 نفر از آنهــا و در رأس 
همه آنها شهيد حسين علم الهدي قرار دارد رفتيم 

و مراسم مداحي و زيارت برگزار شد.
هويزه حال و هواي ديگري دارد. مســئول آن 
يادمان مي گفــت روزي 6 هزار نفر در حال حاضر 
و روزي 30 هــزار نفــر در ايــام عيد از ايــن يادمان 
ديدار مي كنند. دانش آموزان ماليري را هم كه به 

آنجا آمده بودند، ديديم.
و صبح به ســمت سوسنگرد و دهالويه حركت 
كرديــم. در شــهر سوســنگرد كــه در طــول دفاع 
مقدس دو بار به دســت عراقي ها افتاده نمادهاي 
زيادي وجود دارد كه يكي از آنها به يادمان پارك 
معروف اســت و يك ســرباز شــجاع در اوايل ورود 
عراقي ها به آن شــهر در مقابل دشمن ايستادگي 

كرده و به شهادت رسيده بود.
 26) سوســنگرد  آزادســازي  روز  قضــا  از 

آبان ماه) به آنجا رسيديم.
مراســمي از طــرف اهالــي و ادارات در محــل 
تربيت بدنــي شــهر برگــزار بود كه به علــت كمبود 
وقت نتوانســتيم در آن حضور داشــته باشيم. بعد 
از سوســنگرد به منطقه دهالويه و محل شــهادت 
شــهيد چمران كه در ســال 31 خرداد ســال 60 
در آنجا به شهادت رسيده رسيديم. حدود ساعت 
11 بود كه بعد از ديدار از موزه و مجموعه فرهنگي 
و پخش كليپ مســتند از زندگي آن شهيد جاويد 
و توضيحات راوي درباره آن به نماز جماعت ظهر 
رفتيم و بعد از صرف ناهار در همان مكان به سمت 
معراج شــهداي اهواز(شــهيد محموديان) حركت 
كرديــم و نزديكــي اذان مغرب به آنجا رســيديم. 

قــرار نبود آنجــا برويم ولي زمرديــان با هماهنگي 
مســئوالن مربــوط و همكاري ميراضــي كه مدتي 
در خوزســتان و در حفظ آثار آنجــا فعاليت نموده 
بود توانست موافقت مســئوالن آنجا را جلب كند 

به آن مكان رفتيم.
14 شــهيد گمنــام گلگون كفــن را در تاريــخ 
90/8/24 گروه هــاي تفحص از مناطق عملياتي 
پيــدا كــرده بود و بــه آنجــا انتقــال داده بودند. با 
ورود بــه آنجــا و ديــدن پيكرهــاي مطهــر، همــه 
بچه هــا منقلب شــده و به شــدت به گريــه افتادند 
و حــال و هــواي عجيبــي ايجــاد شــد. بــه بركــت 
روح آن گلگون كفنــان امــروز در آرامــش كامــل 
زندگــي مي كنيــم. در كنــار پيكرهــاي مطهــر در 
داخل حســينيه نماز جماعت اقامه شــد و ســپس  
مصطفــي عبدالعلــي زاده و زمرديــان در خصوص 
شــهداي گمنام به خاطره گويــي پرداختند و بعد 
هــم مداحي و زيــارت عاشــورا و وداع با شــهداي 
عزيز و به سمت پادگان دوكوهه حركت كرديم كه 
طبق گفته زمرديان با هماهنگي ســردار همداني 
فرمانده لشكر 27 محمد رســول ا...(ص) به آنجا 
رفتيــم. ســپس مراســم اختتاميه در همــان مكان 
برگزار شــد و زمرديان به جمع بندي اردو پرداخت 
و خواهر شــهيد تيموري به ذكر خاطره برادرش از 

روي دفترچه خاطرات وي پرداخت.
روزنامــه  از  مظفرپــور  فيــض ا...  از  پايــان  در 
جمهــوري  روزنامــه  از  مظاهــري  و  همدان پيــام 
اسالمي دو خبرنگاري كه خود در حماسه 8 سال 
دفاع مقــدس حضوري فعال داشــته اند با اهداي 

يك جلد كتاب حماسه الوند تجليل شد.
صبــح روز جمعه از دوكوهه به ســمت همدان 
و  خاطــرات  ذكــر  برنامــه  راه  در  و  افتاديــم  راه 
دل نوشــته هاي افراد حاضر در اردو خوانده شــد. 
حوالــي ســاعت 5 عصــر جمعــه 27 آبان مــاه بــه 
همدان رســيديم و ديدار اصحاب رسانه در اردوى 
غرب كشــور به وســيله زمرديان پايان خوشى بود 

بر سفر راهيان نور اصحاب رسانه استان.
شــايان ذكــر اســت، در ايــن ســفر عدالتــى، 
و  آثــار  حفــظ  بنيــاد  عمومــى  روابــط  مســئول 
ارزش هــاى دفــاع مقــدس بــا پخــش كليپ هاى 
مختلــف از دالورى هاى رزمندگان اســالم حال و 
هواى روزهاى دفاع مقــدس را براى اعضاى اردو 

زنده كرد.

تجديدميثاق اصحاب رسانه 
با شهداي دفاع مقدس

ويـژه  � بـه  اسـالم  رزمنـدگان    
رزمنـدگان همـدان در زمـان دفـاع 
مقدس آموزش عمليات آبي ـ خاكي 
را مي گذراندنـد و غواصـان شـجاع 
همداني كـه در عمليات هاى كربالي 
4 و والفجـر 8 حماسـه جاويد عبور 
از اروندرود را خلق كردند كه حاصل 
زحمات طاقت فرسـاي شـبانه روزي 
براي گذراندن آموزش هاي ياد شده 

را به منصه ظهور رساندند

همدان پيام: شــايد مهمترين فرق اين مناطق 
بــا ديگر زيارتگاه ها، همين باشــد كه غير از ايامي 
كه فصل زيارت اين مناطق محســوب مي شــود، 
تقريباً در بقيه ايام ســال هيــچ زائري ندارند وهمه 
فعاليت هــا و خدماتــي كه بــراي جــذب و راحتي 
صــورت  روزه   20 تقريبــاً  دوره  ايــن  در  زائــران 

مي گيرد در بقيه ايام سال تعطيل است.
افــرادي كه به زيــارت اين مناطــق مي آيند را 

مي توان به 4 گروه تقسيم نمود.
ـدگان دفاع مقدس كــه بعد از جنگ  1- رزمـن
تعلــق خاطر خود را به اين ســرزمين كــه به گفته 
خودشــان يــادآور دوران مبــارزه و جهــاد در كنار 

شهدا ست، از دست نداده اند.
 اين هــا يا بــا خانــواده و فرزندانشــان بــه اين 
مناطق مي آيند و يا به عنوان (راوي) با كاروان ها 
مى آينــد و خاطرات آن دوران را براي نســل هاي 
بعــد بازگو مي كنند. اين كار معمــوالً  داوطلبانه و 
بدون حقوق صورت مي گيرد و برخاســته از حس 

تعلــق اينــان بــه آن دوران و عقيــده بــه زنده نگه 
داشتن آن ارزش هاي آن دوران ست.

2- خانواده هــاي شــهدا،  از جملــه مــادران، 
همســران و مخصوصــاً  فرزندان شــهيد كه شــايد 

علت آمدن ايشان نياز به توضيح نداشته باشد.
قالــب  در  كــه  از جنــگ  بعــد  نســل هاي   -3
كاروانهاي دانشــجويي، دانش آموزي و يا طالب 

به اين مناطق مي  آيند.
اين افراد معموالً  متعلق به فرهنگ هايي مشترك 
هســتند. همــه اين هــا معمــوالً تعلقــات مذهبي- 
انقالبي دارند و جنــگ را به عنوان دفاعي مقدس و 
شــهدا را به عنوان افرادي كه در راه ارزشهاي ديني 

جان داده اند، تقديس مي كنند.
4- خانواده هايــي اغلــب مذهبــي با ماشــين 
شــخصي كه معموال به دليل اينكه اين مناطق در 
بين مسير مســافرت هاي نوروزي شــان قرارگرفته 

است براي زيارت مي آيند .
 ايــن پديده بــه صورت گســترده چند ســالي 
امكانــات  ايجــاد  دليــل  بــه  البتــه  و  اســت  رايــج 
بهداشتي و جاذبه هاي نظامي مثل ادوات نظامي 

ونمايشگاه ها گسترش يافته است.
 و اما به چه علت اين افراد مكاني مثل شلمچه 

را مكاني مقدس و شايسته زيارت مي دانند؟
 مكان هــاي زيارتــي بايد با امــوري مقدس مثل 
شــفايافتن، مكاشــفه يا تعلق و ارتباط با افرادي كه 
در فرهنگ جامعه، انسان هاي مقدس و ارزشمندي 

محسوب مي شوند، پيوند داشته باشد.
و درباره شلمچه مي توان گفت:

■ حديثي منسوب به امام رضا (ع) درباره شلمچه 
كه اين جا محل شهادت ياران ماست.

■ نقل هاي زيادي پيرامون ديدن خواب شــهدا و 
دعوت آنها به آمدن به مقتل خود كه اكثراً بيننده 

اين خواب ها دختران هستند.
■ وجــود افــرادي كــه در ايــن مــكان اصطالحاً 
تغييــر  دچــار  شــده اند   عميــق  تحــوالت  دچــار 
گرايشــهاي اخالقي و اعتقادي به ســمت مباني 

ديني شــده اند.
■  پيــدا شــدن اجســاد گمشــده شــهدا تحــت 
و  شــهيد  خــواب  ديــدن  مثــل  خــاص  شــرايط 

توصل به اهل بيت.  
 76 ســال  در  رهبــري  معظــم  مقــام  حضــور   ■
بــه عنــوان مقــام مذهبــي و سياســي و مقــدس 

شــمردن اين مكان.
■ فعاليت گسترده پيرامون شناساندن شخصيت 
معنــوي و الهــى شــهدا كه البتــه بــه دور از بعضي 

افراط ها نبوده است.
 آداب زيارت �

اين مناطق معموالً داراي يادمان، حســينيه و 
يا مســجد مي باشــند وحتي معموالً چند تا شهيد 

گمنام در اين مناطق به خاك سپرده شده اند.

مكان هاى زيارتى با امورى مقدس



Y K

چهار شنبه88
2 آذر ماه1390
شماره 1377

پيام 
 The Message Of                 مادستان    تاريخ ،  تمدن و فرهنگ 

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

ادب و هنر

با الله ها تئاتر
ضرورت آموزش در تئاتر

عليرضا شرانجانى

همدان پيام: يكــي از خصايص بارز يك قالب هنري، نگرش زيبايي شناســانه 
در آن است.

آفرينش يك تصوير هنري بر حســب قوانين زيبايي شناســي، به معني تسلط 
يافتن بر اشيا و پديده هايي است كه تصوير هنري از آنها پديد آمده است. ساخت 
يك تصوير هنري، مقوله «نگرش هنري» را مطرح مي ســازد، نگرشي كه متضمن 

درك ناب از مقوله هنر و پديد آمدن شخص هنرمند است.
هنرمندي كه با تكيه بر نگرش هنري و تســلط بر اشــيا و پديده ها به آفرينش 
قالــب هنري نائل مي آيد. در واقع، مقوله هنر اين چرخه را همواره مي پيمايد؛ از 

هنر هنرمند به آفرينش و از آفرينش به پيدايي هنر.
هنرمنــد در وادي هنــر، بالقوه را بالفعل مي كند. بر اشــيا و پديده ها، با توجه 
بــه مقطــع و جايگاه زمانــي و مكاني آنها، تســلط مي يابــد و هر آنچــه ديدني در 

آنهاست، نمايان مي سازد.
اين عيان سازي به معني گشودن دريچه اي است كه هنرمند از آن به اجتماع 
مي نگــرد. هركس كــه مرتبه اي واال بخواهد، بايد كه شــب هاي بســياري را بيدار 
باشــد. اگر بپذيريم كه براي اعتال و مناعت هنر نمايشــي آموزش الزم است، اين 
ســوال مطرح مي شــود كه هنرجوي تئاتر، در چه زمينه هايي بــه آموزش نيازمند 

است؟
براي پاسخ به اين سوال، با تجربيات و مطالعاتي كه در اين زمينه انجام گرفته 

مي توان به موارد ذيل اشاره كرد.
1. آشنايي با فرهنگ و هنر ملي و سنتي (فولكلوريك).

2. آشنايي با شيوه ها، روش ها و سبك هاي تئاتر ملي.
3. آشــنايي بــا تاريخ تئاتر جهــان و توجه بــه نقاط عطف و مقاطــع تكويني، 

تحولي و تكاملي آن.
4. آشنايي با آخرين پيشرفت هاي اين هنر در سراسر جهان.

5. مطالعه آثار جديد.
6. آشنايي با پديده تئاتر در جهان سوم و كشورهاي در حال توسعه.

هنر تئاتر، همچون ســينما، هنري جهان شمول است (Universal). به اين 
معني كه تئاتر مطلوب و آرماني (ايده آل) Ideal. صرفا مقوله اي ملي، منطقه اي 
و محلي نبوده و به محض بلوغ و «اعتبار» جنبه «جهاني» پيدا مي كند. براي مثال، 
اگر نمايشنامه نويسي در بوركينافاســوي آفريقا، نمايشنامه اي نوشت كه از نقطه 
نظر ريخت شناســي (فــرم) و درونمايه (محتوا) واجــد ارزش و اعتبار بوده در همه 

نقاط دنيا فهميده خواهد شد و تماشاگران خود را متأثر خواهد ساخت.

جهان شــمولي، در واقــع نوعــي ضابطــه و محــك تشــخيص تئاتر «خــوب» از 
تئاتــر «بد» اســت. اگــر نمايشنامه نويســي يوناني، در هــزار و پانصد و اندي ســال 
پيش براي هموطنان خود نمايشــنامه اي نوشته اســت كه هم اكنون، حتي براي 
آفريقايي سواحل عاج نيز، به نحو عجيبي جالب، پرمعنا و حيرت انگيز است، اين 
نمايشــنامه، «جهان شمول» به شــمار مي آيد و مفهوم آن اين است كه نمايشنامه 
ياد شــده از معيار و محك «زمان» و «مكان» در گذشــته و به مرحله «تئاتر» رســيده 

است. چنانچه عكس اين قضيه هم صادق است.
گاهي برخي از دســت اندركاران هنرهاي نمايشــي، چنــان به ضوابط جهاني 
ايــن هنــر اعتقاد داشــته اند كــه تا حــدود زيــادي عمدا و بــه قصد، كوشــيده اند 
جنبه هــاي بومــي و محلي فرهنگ خود را ناديده انگاشــته و مرزهاي مختلفي كه 
انســان ها را از هم جدا ســاخته، بر هم زده و به گمان خود كاري جهاني و انساني 
خلــق نماينــد. در واقع كاري زميني و نه ســرزميني، جهاني و نه كشــوري. براي 
مثال برتولت برشــت، يكي از همين هاســت. هنر هنرمندي، مباشر، عامل، پيك 
و نماينده هنر، فرهنگ و تمدن ســرزمين خويش است و خود او از همين ريشه ها 

جان مايه گرفته و نامي و بالنده شده است.
هنــر هنرمندي موظف اســت، ضمــن آنكه پيامــي جهاني، زميني و انســاني 
داشــته باشــد، اين پيام را از خــالل فرهنگ، تمدن و هنر ســرزمين خودش عبور 
دهــد. زيبايــي و اعتبار هنرمند در اين اســت كه با رنگ و حــال و فرهنگ خود در 

صحنه جهاني حضور يابد.
عوامل هنرهاي نمايشــي، بايد از وضعيت و شــرايط هنر نو و آخرين تحوالت 
و پيشــرفت هاي آن در ســطح جهان آگاه باشــند، اما هر كدام از آنها بايد از ميانه 
فرهنــگ، زبــان، جامعه و فلســفه خــود به دنيــا نگريســته و در نهايت بــا عالئم، 

نشانه ها و جوهره فرهنگي خود به «خالقيت هنري» بپردازد.
در هر كشــوري، تئاتر به شــكل خاص آن به وجود آمده يا در مراحل تكويني 
قرار دارد. هنرمندان هر كشــور، در طول تاريخ، شيوه ها و سبك هايي را به وجود 
آورده انــد كه بــراي هنرمندان معاصــر و حتي آينده گنجينه هــا و منابع مهمي به 

شمار مي روند.
هنرمند ايراني بايد ارزش ها و منابع تئاتر كشــور خود را به درســتي بشناســد 
و ســير تاريخي، تكويني و تكاملي آن را دقيقــا مطالعه كند و آثار خود را در ادامه 

كار آنها خلق نمايد.
در مســير تاريــخ جهــان، خزائن و منابعي از شــيوه ها و ســبك هاي تئاتري به 
وجود آمده اســت، آشــنايي با اين پديده جهاني براي هنرمنــد تئاتري ايراني، از 
ضروريات اســت و از آنجايي كه هنر تئاتر هم مانند ديگر علوم، دائما و به ســرعت 
در حال تغيير و دگرگوني و پيشــرفت اســت، لذا هنرمند تئاتــري را وامي دارد كه 
خود را با اين فنون و پيشرفت ها آشنا كند تا از چرخه حركتي رو به رشد در نماند.
بــراي اينكه تئاتري برتر و تأثيرگذار داشــته باشــيم، بايد كه خــود را به لحاظ 
محتوايي و رفرم نيزم مجهز نماييم. مي توان از سنت ها درس گرفت، برداشت كرد 
و ذهــن را بــه تالطم كشــيد، اما نبايد فرامــوش كرد كه ما در قرن بيســت و يكم، 
تكنيك هــاي به روز را نيازمنديم. بدون شــك دوام و قوام هنــر نمايش، مي تواند 
با تســاهل ســنت و مدرنيته حاصل شود كه اگر چنين شــود، ما تئاتري قدرتمند 

خواهيم داشت و به آن افتخار خواهيم كرد.

همدان پيام: محمد آشــنا، يكى از شــاعرانى 
كــه در نخســتين همايــش «نويســندگان ايران» 
حضور داشــت از مشــكالت نشــر در حــوزه چاپ 
كتاب هاى شــعر و ديگــر آثار گفــت و بر ضرورت 
وجــود يــك متولى مناســب بــراى چرخه نشــر و 

توزيع، البته با حمايت هاى دولتى تاكيد كرد.
ايــن شــاعر، در حاشــيه نخســتين «همايش 
نويســندگان ايران» گفت: به نظرم در كشورى با 
بيش از 70 ميليون جمعيت، انتشــار كتاب شعر 
با شــمارگان هزار نســخه و ســپس خاك خوردن 

آن كتاب ها در انبارها يك فاجعه است.
وى با تاكيد بر اين موضوع كه شــعر شــالوده 
و جوهر خالصه شــده هر شــاعرى  است، توضيح 
داد: متاسفانه امروزه نشر و توزيع كتاب بر عهده 
خود شــاعران است و ناشــران در اين زمينه عمال 
كارى انجام نمى دهند و بى تفاوت هستند و تنها 

اسم ناشر در شناسنامه كتاب درج مى شود.
به گــزارش كانــون ادبيات ايران، اين شــاعر 
ادامــه داد: در حقيقــت چــاپ و توزيــع كتاب بر 
دوش شاعران اســت و اين مسأله براى شاعران 
جوان تر، دشــوار و ســنگين اســت. اگــر چرخه 
نشــر و توزيــع كتاب يــك متولى خوب داشــته 
باشــد و دولت تنها نقش حمايتى از نظر مالى و 
نظارتــى را ايفا كند، اين مشــكالت تا حدودى 
برطــرف مى شــود. وى در توضيــح بيشــتر اين 
مســأله افزود: اگر چنين رونــدى در نظر گرفته 
شــود، ناشــران خصوصــى و بــه ويــژه ناشــران 
شهرســتانى مى تواننــد رونق دوبــاره اى در كار 

خود شاهد باشند.
در همين زمينه قابل توجه اســت كه ناشران 
اســتان همــدان در حوزه چــاپ و نشــر يكى از 
مشــكالت اساســى اســتان را نبــود مركز پخش 
كتاب عنوان مى كنند و در سيســتم چاپ و نشــر 
كتاب در استان همدان جاى مركز توزيع مناسب 
و صحيح بســيار خالى اســت و اين مسأله به اين 

حــوزه از چاپ كتــاب تا مخاطب ضربه شــديدى 
وارد كرده است.

همچنيــن قابــل بررســى و مطالعه مى باشــد 
كه با وجود ناشــران فعال و نيمه فعال در اســتان 
همدان كتاب هاى نويســندگان اســتان بعضا در 

استان هاى مجاور چاپ مى شود.
آشــنا همچنيــن تاكيــد كــرد: همچنيــن بــا 
حمايت از ناشــران مــادر، در مناطــق مختلف به 
ويژه مناطق مرزى مى توانيم حوزه نشــر و توزيع 
كتاب را در كشــورهاى همسايه نيز به خود جلب 

كنيم.
وى در ادامــه توضيح داد: براى مثال اســتان 
كرمانشــاه مى توانــد نشــر، توزيع و توليــد اقالم 

فرهنگى را براى كشــور عراق و منطقه كردستان 
عــراق برعهده بگيرد و نيازهــاى آن ها را با توجه 
به آن كه مشــتركات فرهنگى بسيارى بين آن ها 

وجود دارد، تأمين كند.
ايــن شــاعر گفت: متاســفانه در حــال حاضر 
چنيــن فعاليتــى در حــوزه نشــر وجــود نــدارد و 
عكس آن صادق اســت؛ چراكه اقالم فرهنگى ما 
از آن ســوى مرزها، توليد و وارد مى شــود. براى 
مثال انتشــار كتاب هاى شــعر و داستان شاعران 
و نويســندگان كرمانشاهى در كردستان عراق از 

آن جمله است.
وى در پايــان يــادآور شــد: همچنين حضور 
ســاالنه شــاعران و نويســندگان منطقــه غرب به 

ويژه استان كرمانشاه و كردستان در همايش ها، 
در  فرهنگــى  نمايشــگاه هاى  و  جشــنواره ها 
كردســتان عراق بســيار چشمگير اســت. اين در 
حالــى  اســت كــه بــا تدابيــرى مى توانيم شــاهد 

عكس اين اتفاق باشيم.
«صلــح زيــر نور ماه» (بررســى شــعر شــاعران 
شــاهد ايران)، «بــراى مرگ آرزوهايم» (بررســى 
شــعر شاعران شهرســتان پاوه)، «از تنهايى من در 
تو» (مجموعه شــعر )، «يك بسته سيگار در غربت» 
(ترجمه اشعار رضا بروسان و الهام اسالمى)، «مزره 
ماچ» (مجموعه شعرعاشقانه كردى) و «چل چراى 
ســوتاو» (مجموعه شــعركردى) عنوان آثار منتشر 

شده و در دست انتشار اين شاعر است.

كتاب هاى همدان در استان هاى ديگر چاپ مى شود

همدان پيــام: عــزت  ا... انتظامــي، بازيگــر 
پيشكسوت بر نقش ادبيات داستاني در تقويت 
بن مايه هايي ســينمايي تاكيــد كرد و گفت: در 
ـدگار فراواني در  حالــي كه آثــار شــاخص و ماـن
عرصه ادبيات داســتاني معاصــر ايراني داريم، 
ســينماى مــا بــه دليــل كمبــود ســناريونويس 
حرفه اي از زيرســاخت هاي غني ادبيات به دور 

است.
انتظامي با ذكر آثار داســتاني بســياري از 
داستان نويســان آوانگارد و جديد كشورمان، 
و  كالســيك  داســتاني  ادبيــات  پيشــينه 
معاصــر ايرانــي را بســيار غني دانســت و لزوم 
بهره گيــري از آن در خلــق توليدات ســينما و 

تئاتر را گوشــزد كرد.
بــه گــزارش خبرگــزاري هنــر، وي در اين 
بــاره گفــت: آثــار بــا ارزشــي از نويســندگان 
گلــي  فصيــح،  اســماعيل  چــون  توانمنــدي 
ترقي، هدايت و ســاعدي و ديگران را همواره 
خوانــده ام و فكــر مي كنــم ايــن آثــار را هنوز 
بســياري از مردم ما نخوانده انــد و از محتواي 

آن ها مطلع نيستند.
 وي افــزود:  واضــح اســت كــه ميــان هنر و 
كتاب تفاوت وجــود دارد،  ولي وقتي از ادبيات 
و آثار شــاخص ادبي در خلق توليدات تصويري 

و هنري بهره گيري نمي شود، با تكرار و كليشه 
مواجه مي شويم؛  همان گونه كه در سريال هاي 
تلويزيونــي ايــن تكــرار و انفعــال را بــه وضــوح 

شاهديم.

اين هنرمند صاحب نام ســينما و تئاتر ايران 
بــا توضيــح در اين باره كــه هنرمنــدان امروزي 
بــا هنرمندان قديمــي چه تفاوت هايــي دارند، 
 گفــت: ســريال هاي امــروزي اغلب ســطحي و 
تكــرار همديگرند و هنرپيشــه ها نيــز به داليلي 
كه به ســطحي بودن آثار بازمي گردد، ماندگار 
ضمــن  دارنــد،  مصــرف  تاريــخ  و  نمي شــوند 
آن كــه آنان كه از ايران رفته اند هم از پيشــرفت 

بازمانده اند. 
انتظامي پشتوانه ادبيات معاصر و كالسيك 
ايــران را داراي قصه هــاي بــا ارزشــي دانســت 
و  گفــت: مــا در تاريــخ ادبياتمــان قصه هايــى 
فوق العــاده زيبا و هنرمندانه  داريم كه ســينه به 

سينه گشته و به ما رسيده اند. 
 وي تصريــح كرد: داســتان هاي اســماعيل 
داستان نويســان  از  ديگــر  بســياري  و  فصيــح 
مطــرح ما بايد بــراي تئاتر و ســينما به ســناريو 
تبديــل شــوند؛  ولي مســأله اين حــوزه كمبود 
ســناريو نويس است كه بتواند ســينما را فعال و 

با جوهر ادبيات بارور كند.

سينما با جوهر ادبيات بارور شود
عزت ا... انتظامي: عرصه اقتباس دچار كمبود سناريونويس است

همدان پيام: عادت به مطالعه بايد در وجود 
هر كس نهادينه شــود؛ در غيــر اين صورت تنها 
به مطالعــه مى توان به شــكل يك گــذران وقت 
نگاه كــرد. در اينجا چند پيشــنهاد بــه ما كمك 
مى كند تا نه تنها پس از مدتى كوتاه كتابخوانى 
حرفه اى شــويم، بلكه مطالعــه تبديل به يكى از 

مفرح ترين ـسـرگرمى هاى ما شــود.
1- انتخــاب كتــاب در زمينــه اى كــه به آن 
عالقه مند هســتيد؛ اگر شــما به رشــته يــا زمينه 
خاصــى عالقه منديــد و از آن لــذت مى بريــد به 
دنبال انتخاب كتاب هايى باشــيد كــه در زمينه 
آن رشته ها هستند. با اين كار عادت مطالعه در 
شــما كم كم نهادينه مى شــود و پس از مدتى از 
هــر كتابى در هر زمينه اي و با هر محتوايى لذت 

مى بريد.
يــا غيــر داســتانى؛  ادبيــات داســتانى   -2
تعــدادى از كتاب هــا كامــال ســاخته و پرداخته 
تخيالت نويســنده و كال از حقيقت به دورند كه 
به آنها نام كتاب هاى داستانى داده شده است. 
رمان ها، داســتان هاى كوتاه و افســانه ها نمونه 
خوبى از اين دســته هســتند. اينگونــه كتاب ها 
مى تواننــد شــما را به جاهاى ديگــرى ببرند و به 
قــدرت تخيــل شــما كمك كننــد. اين دســته از 

كتاب ها براى برداشتن گام هاى نخست مطالعه 
لذت بردن از كتاب بســيار مناســب هستند. اما 
كتاب هاى غير داســتانى مبناى حقيقى دارند، 
ماننــد كتاب هاى تاريخــى و علمى؛ امــا اين به 
آن معنا نيســت كه اين دســته از كتاب ها خسته 
كننده اند، بلكه براى آغاز كار مناســب نيســت، 
امــا با خــو گرفتن بــه عــادت پســنديده مطالعه 
مى توان پس از مدتى كوتاه از آنها نيز لذت برد.

3- از ســاير اعضــاى خانــواده نيــز كمــك 
بگيريــد؛ از پــدر و مــادر و كســانى كــه بــه آنهــا 
عالقه مند هستيد يا خصوصيات مشتركى با آنها 
داريــد بخواهيد تا كتاب هايى را كه خوانده اند و 
از آن لــذت برده اند به شــما معرفى كنند. با اين 
كار شــما نيز شــايد از كتابى كه آنهــا خوانده اند 
لذت ببريد و همين امر نقطه اى براى لذت بردن 

از مطالعه باشد.

كتابخانــه  بخواهيــد؛  متخصصــان  از   -4
مكان خوبى اســت كه شــما بتوانيد كتاب هايى 
را كه دوســت داريد پيدا كنيد و مجبور نيســتيد 
تــا خودتــان دربــاره آن تحقيــق كنيــد. درباره 
عاليقتان بــا كتابداران صحبت كنيــد تا آنها در 

اين زمينه شما را يارى كنند.
5- برپايي جلسه كتابخواني؛ با دوستانتان 
قــرار بگذاريــد تا هــر كســى كتابى مشــخص را 
بخواند و پس از مطالعه درباره آن كتاب ها با هم 
صحبت كنيد. اين كار شما را تشويق مى كند تا 
هم يك جلسه دوستانه داشته باشيد و هم پيش 
زمينــه اى از كتابــى كــه نخوانده ايــد تــا تصميم 

بگيريد كه اين كتاب را بخوانيد يا نه.
6- بــه مطالعه تنها به عنوان ـسـرگرمى نگاه 
نكنيــد؛ همه افــراد بــه مطالعه به عنــوان نوعى 
سرگرمى نگاه مى كنند و فكر مى كنند اگر آن را 
انجام ندهند كار اشتباهى مرتكب نشده اند. اما 
اگر به مطالعه به عنوان يكى از نيازهاى ضرورى 
زندگــى نــگاه كنيم يــاد مى گيريم تــا مانند غذا 
خــوردن آن را هرگــز فرامــوش نكنيــم. با چنين 
گام هاى موثرى شــايد در كمتر از يك ماه بتوان 

عادت خوب مطالعه را در خود پرورش داد.
منبع: ايبنا

نکته

فرهنگ مطالعه چگونه زنده مي شود؟

نام: شيرمحمد
نام خانوادگي: ابوالفتحي 
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به آنچه از دست شما مي رود دلتنگ 
نشــويد و بــر آنچــه كه بر شــما مي رســد 

مغرور نشويد.
(سوره حديد، آيه 22)

بــه نــام خداونــد بخشــنده مهربــان 
بنــام خدايي كــه يك روز مــا را به جامعه 
جامعــه  از  ديگــر  روز  يــك  و  مي بخشــد 
شــهيدان،  خــداي  نــام  بــه  و  مي گيــرد 
شــهيداني كه با نثار جــان و مال خويش 
جهــاد كردنــد و در دنيا و آخــرت داراي 

اجري عظيم هستند. 
پــس از تقديم عرض ســالم خدمت 
شــما پــدر و مادر عزيــز و تمام كســاني 
و  مي خواننــد  را  وصيت نامــه  ايــن  كــه 
بــا درود فــراوان بــه رهبر كبيــر انقالب 
اســالمي ايران و جهان، امام خميني و 
با سالم و تبريك به مادراني كه حاصل 
(عمــر) خود و تالش چند ســاله خود را 
در راه خــدا و براي اســالم داده و هديه 

نمودند. 
پدر و مــادر عزيز، اكنون در لحظه اي 
از تاريخ قرار گرفته ايد كه قدس در دست 
اســرائيل غاصب و جهان ســوم در دست 
امپرياليســم هاي شــرق و غرب قرار دارد 
و در ايــن بيــن نيز ما نبايد ســاكت و آرام 

بنشينيم. 
چه اگــر وارث خــون شــهدا و وارثان 
زمين هســتيم و براي وارث زمين شــدن 
هرگــز بايــد خون ها و جان هــا و جوان ها 
آبيــاري  را  انقــالب  درخــت  بايــد  و  داد 
كنيم و مــادر جان گر چه مي دانم اكنون 
ناراحت هســتيد و خواهشــمند است كه 

در مرگ من گريه و شيون نكن.
 مادر جان اكنــون بياد مادراني باش 
كه در فلسطين جوان هايش را مي كشند 
ولي نمي تواند حتي بگويد كه چرا فرزند 

من شهيد شد.
خــود  كــه  بيــاور  بيــاد  را  مادرانــي   

جوانش را غسل و كفن مي كند.
 در روز شــهادت مــن در بيــن مــردم 
شــربت و شــيريني تقســيم نماييــد چــرا 
كــه مــا از خــدا هســتيم و به ســوي خدا 
بــاز مي گرديم پــدر جان چيــزي كه زياد 
الزم و ضــروري به نظر مي رســد اينســت 
كه هرگــز امام را تنها نگذاريــد و در تمام 
مراحل گوش بفرمان و ســرباز و جانباز او 

باشيد.
 پــدر جــان از برادرانــم همانطــور كه 
خــود آنهــا نيــز آرزو دارند يك پاســدار و 
نگهبان انقالب اســالمي باشند بگذاريد 
هر چه بيشتر و بهتر در راه خداوند متعال 

كار نمايند.
 در اينجــا از تمام كســاني كه حقي 
بــر گــردن مــن دارنــد عاجزانــه تقاضــا 
مي كنــم كه مرا ببخشــند و اگــر چيزي 
نســبت بــه مــن دادنــد بــه خانــواده ام 
مراجعــه فرمايند و از آنها مي خواهم كه 

مرا حالل نمايد.
ســالم من را بــه امام امت برســانيد و 
بــه او بگوييد اي كاش مي توانســتم يك 
لحظه هم كه شــده روي ماهت را ببينم و 

شما را زيارت كنم.
 از امــام عزيز مي خواهم مرا شــفاعت 
كنــد و از دور دســت شــما امــام عزيــز را 

مي بوسم.
 امــا پــدر جــان به مــردم بگــو كه من 
هدفــم را آگاهانه و وســيله را نيز آگاهانه 
انتخاب كرده ام در آخر از امت شهيدپرور 
اســالمي  انقــالب  نهادهــاي  خصوصــاً 
مي خواهم كــه مواظب خطوطــي كه در 
جامعه ترسيم مي شــود، باشند كه مبادا 
ايــن خطوط چه در آينــده و يا نزديك به 

ضرر انقالب اسالمي باشد.
در آخر از خداونــد متعال و قادر توانا 
مي خواهيــم كه فرج امام زمان را نزديك 
بگرداند و تا انقالب مهدي(عج) خميني 

را نگه دارد 
انقــالب  شــدن  جهانــي  اميــد  بــه   
اســالمي و به اميد پيروزي اســالم بر كفر 

و شرك جهاني.
والسال على عباده ا... الصالحين

بايد حافظه ملت از تاريخ شهدا جاودانه بماند
همدان پيام: مســئول ســازمان بســيج هنرمندان اســتان همدان گفت: با توجه به خاطرات دفــاع مقدس بايد 

حافظه ملت از تاريخ شهدا جاودانه و هميشگى بماند.
بهروز خانلر در حاشــيه برگزارى ســيزدهمين برنامه «عصر خاطره» با تأكيد بر اينكه خاطرات دفاع مقدس بايد 
به شــكلى جذاب و هنرمندانه به نســل جوان و نسل سوم انقالب منتقل شود، اظهار داشت:  برنامه «عصر خاطره» با 
هميارى معاونت فرهنگى و اجتماعى شــهردارى، حوزه هنرى و بنياد حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس در 

هر ماه و با هدف آشنايى نسل جوان با فضاى دفاع مقدس و خاطرات آن دوران برگزار مى شود.
به گزارش فارس، وى گفت: بايد با اســتفاده از شــيوه هاى هنرمندانه و جذاب مخاطبان امروز را كه نسل جوان 

هستند با سيره و رفتار علوى شهدا آشنا كرد تا اين نسل با الگوگيرى از اين افراد آينده خود را بيمه كند.

مجموعه  شعر تازه اي از سيدعلي صالحي منتشر شد
همدان پيام: مجموعه  شعر «زيارت نامه  مرغ سحر و هم خواني دختران خردادماه» با مقدمه اي به نام «دويدن در 
خواب رنگين كمان» در 70 صفحه با شــمارگان 2000 نســخه و قيمت 2000 تومان از ســوي نشر چشمه به چاپ 

رسيده است. 
به گزارش ايســنا، ســيدعلي صالحي در بخشي از مقدمه  اين كتاب كه به روايت كودكي اش در زادگاهش، قريه  
مرغاب، مي پردازد، آورده است: «... من شش ساله بودم. پدرم هرچه داشت، فروخت. جهت مداوا و فرار از مرگ، 
براي هميشــه راهي شــهر شديم: مســجد ســليمان! امروز بعد از پنج دهه كه از آن روزگار بهشت زده مي گذرد، فكر 
مي كنم مي توانم آن آواهاي غريب را روشن و كلمه به كلمه بشنوم. آوازهاي رنگين كمان؛ همين چيزي كه به آن 

«شعر» مي گوييم.

فراخوان همكاري پژوهشگران با فصلنامه «كودك، نوجوان و رسانه»
همدان پيام: ســردبير فصلنامه «كودك، نوجوان و رســانه» با اشاره به اين كه اين نشريه در نظر دارد با همكاري 
نويســندگان و صاحب نظران حوزه رســانه و ارتباطات، جريان توليد و ســاخت برنامه هاي كودك و نوجوان را براي 
ارتقاي كاري برنامه ســازان و توليدكنندگان بررســي كند، از اعالم فراخوان همكاري پژوهشــگران خبر داد. مهدي 
محمدي در گفت وگو با ايبنا، در اين باره عنوان كرد: اين جشنواره نخستين گام هاي خود را مي پيمايد و قرار است 
نخستين شماره آن با محور موضوع «مهارت هاي زندگي» به همت مركز پژوهش هاي اسالمي صدا و سيما كه آثاري 
را نيز در اين زمينه منتشــر مي كند، تا پايان تابســتان جاري روانه بازار نشــر شود. ســردبير و مدير مسئول فصلنامه 
«كودك، نوجوان و رســانه» اظهار كرد: اين اثر با هدف تهيه و توليد محتوا براي تامين نيازهاي اطالعاتي اين گروه 

و ارائه ايده هايي نوين به آنها توليد و منتشر خواهد شد.
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جامعه

نيش و نوشاخبار

خبر

توليــد  يــك  امنيــت  و  نظــم  همدان پيــام: 
جمعي اســت كه به ميزان بلوغ اجتماعي مردم 

و كاركرد  ديگر دستگاه ها بستگي دارد.
اگــر نظم و امنيــت به عنــوان مهم ترين نياز 
زندگــي اجتماعــي توســط جامعه به رســميت 
شــناخته شــود؛ نيــروي انتظامــي بــه عنــوان 
بخشــي از حاكميــت موظف اســت كــه از همه 
توان و ظرفيت هاي موجود كشــور در راســتاي 

برقراري نظم و امنيت استفاده نمايد.
در ســال هاي اخيــر جلــب اعتماد مــردم به 
پليــس ســرلوحه كار فرماندهــان اين ســازمان 
قرار گرفته و اين راهبرد توانســته است تا حدود 
زيادي اعتماد عمومي را جلب و مشاركت مردم 

را در تأمين امنيت مهيا سازد.
بايــد  بــه رشــد مــردم   در يــك جامعــه رو 
بداننــد كــه نظــم و امنيــت مطلــوب و پايــدار 
بدون مشاركت جدي و مســئوليت پذيري آنان 
امكان پذيــر نيســت. از ايــن منظر بايــد رويكرد 
مردم به توليد امنيــت تغيير كند به گونه اي كه 
مشــاركت حداكثري در نظم اجتماعي داشــته 
باشــند و مســأله نظم و امنيت اجتماعي شهر را 
پديده اي عمومي دانسته و نسبت به آن اهتمام 

ورزند.
آشــنا نبــودن بــا قوانيــن و آثــار حقوقــي، 
اجتماعــي و فرهنگــي جرايم، آشــنا نبــودن با 
راهكارهــاي قانونــي بــراي بــه انجام رســاندن 
امــور بــه نوعــي زمينــه را بــراي ارتــكاب جــرم 
افزايش مي دهد؛ بنابراين يكــي از راهكارهاي 
پيشگيري از وقوع جرايم در شهر و ايجاد امنيت 
اجتماعي ضرورت اطالع رســاني متناسب با هر 

قشر و طبقه است.
نيروي انتظامي همدان هم در ســايه تدابير 
مؤثر نــه تنها به نوآوري در شــيوه ها و نگرش ها 
و شــكوفايي رهيافت هــاي نويــن امنيت شــهر 
انديشــيده؛ بلكه در موارد متعددي به توفيقات 
ارزشمندي دســت يافته است كه نمونه بارز آن 
را در ايجاد امنيت استان، برگزاري جشنواره ها 

و همايش هاي مختلف مي توان ديد.
فرمانــده انتظامي اســتان همــدان و رئيس 
همايــش ملي پليــس، فرهنگ، نظــم و امنيت 
نــگاه  و  اقدامــات  قلــه  همايــش  ايــن  گفــت:  
فرهنگــي پليــس براي ايجــاد هرچــه بهتر نظم 
اجتماعــي اســت كه بــراي اولين بار در اســتان 

همدان برگزار مي شود.
ســردار معصوم بيگــي افــزود: امــروز نيروي 
انتظامــي به عنــوان پليس دانش محور با شــعار 
جامعه محــوري به دنبــال مشــاركت حداكثري 
مــردم و دســتگاه ها و ســازمان ها و اســتفاده از 
تمامــي ظرفيت هــا از جملــه ظرفيــت تحقيق و 
پژوهــش براي دســتيابي به پليــس الهام بخش 
و برتر با قدرت كشــف باالي علمي جرم اســت 
و بــراي تحقــق ايــن چشــم انداز، راهبردهــا و 
برنامه هاي مربوطه تدوين و در شــرف اجراست 
كــه راهبــرد پليــس دانش محــور يكــي از ايــن 
راهبردهــا اســت و پيش بينــي همايــش ملــي 
پليــس، فرهنــگ، نظــم و امنيــت در راســتاي 

تحقق اهداف مذكور است.
معصوم بيگي بيان كرد: اهتمام و توجه ويژه 
اساتيد، پژوهشگران، نخبگان و دانشجويان به 
ايــن همايش مبين اولويــت و محوريت فرهنگ 
در مجموعه مؤلفه ها و عناصر و ابزارهاي امنيت 
و آرامش ســاز اســت و از طرفــي درآميختگــي 
فرهنــگ و امنيــت و تأثيــر فرهنــگ بــر رفتــار، 
كردار، كنش و واكنش مــردم رويكرد جديدي 

را پيش رو گذاشته است. 
وي برگزاري اين همايش ملي را در پايتخت 
همــدان  يعنــي  ايران زميــن  تمــدن  و  تاريــخ 
شايســته و برازنده آن دانست و افزود: ارزش ها 
و باورهاي دينــي در فرهنگ مــا داراي جايگاه 
ممتــاز و ويژه اي اســت كه ضــرورت دارد به آن 

اهتمام ورزيده شود.
رئيــس همايش ملي پليــس، فرهنگ، نظم 
و امنيــت گفت: برخي به اشــتباه امنيت را صرفاً 
از نهادهــاي امنيت ســاز مطالبــه مي كنند، حال 
اينكه آرامش و امنيت پايدار، فرايند مجموعه اي 
از مؤلفه ها اســت كه نقش فرهنــگ در اين حوزه 
بسيار برجسته است و به هر ميزان سطح فرهنگي 
و عملي فرهنگي افزايش يابد، به آن ميزان جامعه 
به كمال آرامش و امنيت نزديك تر خواهد شد.

معصوم بيگــي اظهــار اميــدواري كــرد كــه 
بــا نگاه علمــي و فرهنگــي كه در پليــس ايجاد 
شــده اســت و با مشــاركت حداكثري مردم كه 
بهره بــردار امنيــت و آرامــش جامعه هســتند و 
مســئوليت پذيري بيشــتر ديگــر ســازمان ها به 
ويژه در حوزه فرهنگ و فرهنگ سازي مي توان 
شــاهد آرامــش و نظــم اجتماعــي مطلــوب در 

جامعه باشيم.
معاون هماهنگ كننده فرماندهي انتظامي 
اســتان نيز در گفت وگويي گفــت: 208 مقاله 
در حوزه هاي تعريف شده به دبيرخانه همايش 
ارســال گرديد كــه از اين تعــداد 168 مقاله به 
لحــاظ علمي بــودن و رعايــت اســتانداردهاي 
الزم در شــوراي اداري مطرح شد و نهايتاً از اين 
تعــداد 30 مقالــه انتخاب و از ايــن تعداد هم 3 
مقاله برتر برگزيده شــد كــه در همايش امروز از 

نويسندگان مقاالت تقدير مي شود.
ســرهنگ بخشــعلي كامراني صالــح افزود: 

در ايــن همايــش يك روزه كه با مشــاركت همه 
دانشــگاه هاي اســتان در دانشــگاه بوعلي سينا 
برگــزار مي شــود بيــش از 11 درصــد مقــاالت 
 54 حــدود  فارغ التحصيــالن دكتــرا،  توســط 
درصد كارشناس ارشــد و مابقي متفرقه ارسال 

شده است.
وي بــا بيــان اينكه بــراي برگــزاري همايش 
«پليــس، فرهنگ نظــم و امنيت» يك ســال كار 
مداوم و مستمر صورت گرفته است، افزود: 40 
جلســه براي اين همايش برگزار شــد و به نوعي 
مي تــوان گفــت كــه اقدامــات اصلي بــر دوش 

كميته علمي و اجرايي همايش بود.
كامراني صالح توضيح داد: در مراسم صبح  
همايــش، 3 نفــر و بعدازظهر 5 نفــر ارائه مقاله 
خواهند داشــت. همچنين به نفــر اول برگزيده 
همايش 500 هزار تومــان، نفر دوم400 هزار 
تومان و نفر سوم 300 هزار تومان اهدا خواهد 

شد.
وي از نهادهــاي مرتبــط در زمينــه برگزاري 
(رئيــس  زلفــي گل  خصوصــاً دكتــر  همايــش 

دانشگاه بوعلي سينا) قدرداني كرد.
داشــت:  اظهــار  ادامــه  در  كامراني صالــح 

اقدامــات پيشــگيرانه و بــه روز پليــس تنهــا بــا 
اقدامات علمي، دانشــگاهي و مشــاركت مردم 

مي تواند پاسخگوي نياز امروز جامعه باشد.
و  علمــي  مراكــز  ســاير  كــرد:  تأكيــد  وي 
پژوهشــي و نهادهايــي كه به نوعــي با فرهنگ 
جامعه سر و كار دارند بيشتر از پليس مي توانند 

در عرصه هاي فرهنگ سازي وارد شوند. 
دبيــر همايــش ملي پليــس، فرهنــگ نظم 
و امنيــت ادامــه داد: دســتگاه هاي مرتبط بايد 
بيــش از پيــش در بخش هــاي مختلــف علمي و 

پژوهشي گام بردارند.

كامراني صالــح بــه تغيير و تحوالت مســتمر 
در ســطح جامعه اشــاره كرد و گفت: با توجه به 
اينكه كار پليس توليد امنيت در جامعه اســت؛ 
بنابرايــن بايد بــه آموزش هــاي روز و اطالعات 

الزم در حوزه هاي مختلف مجهز باشند.
وي اظهار داشــت: شــيوه عملكرد مجرمان 
روز بــه روز تغييــر مي كنــد و پليس بــراي اينكه 
الزم  آمادگــي  جرايــم  انــواع  برابــر  در  بتوانــد 
را داشــته باشــد بايــد بــه روز باشــد و يكــي از 
موضوعاتــي كــه در حــال حاضــر پليــس به آن 
توجه دارد؛ گذار از روش هاي ســنتي و حركت 
بــه ســمت روش هــاي علمــي اســت كه بــا اين 
نگــرش دفتــر تحقيقــات علمــي كاربــردي در 
نيروي انتظامي براي پيگيري روش هاي علمي 

ايجاد شد.
كامراني صالــح اضافــه كرد: نياز بــه ارتباط 
تنگاتنگ با مراكز علمي و دانشــگاهي زمينه اي 
را فراهــم كــرد تا دفتــر تحقيقات كاربــردي در 
نيروي انتظامي ايجاد شود. اين دفتر با گذشت 
چند ســال از فعاليتش موضوعاتــي را به عنوان 
پــروژه تحقيقاتــي در اختيار مراكز دانشــگاهي 
قرار مي دهد و توانســته به موفقيت هاي خوبي 

در اين زمينه برسد.
وي گفــت: از آنجايي كه اســتان همدان به 
عنوان پايتخت تاريخ و تمدن مطرح است، اين 
همايش نيز بــه عنوان پليــس، فرهنگ، نظم و 

امنيت نامگذاري شده است.
در ادامــه بــا رئيــس  دفتر تحقيقــات علمي 

كاربردي انتظامي استان گفت وگو كرديم.
تبييــن  معالــي،  محمد مهــدي  ســرهنگ 
كارشناســان،  تخصصــي  ديدگاه هــاي 
بهره گيــري  و  پژوهشــگران  و  صاحب نظــران 
از آراي آنــان در حوزه هــاي فرهنــگ، نظــم و 
امنيــت، توليــد يافته هاي علمــي و راهكارهاي 
اجرايــي مؤثر در حــوزه ملي پليــس، فرهنگ، 
عوامــل  شــناخت  و  بررســي  امنيــت،  و  نظــم 
فرهنگــي مؤثر بر نظــم و امنيــت اجتماعي را از 

اهداف اين همايش بيان كرد.
وي همچنيــن محورهاي همايــش را خرده 
فرهنگ هــا، پليس، نظــم و امنيت، ونداليســم 
پليــس، فرهنگ نظم و امنيت، رســانه، پليس، 
فرهنــگ، نظــم و امنيــت، مشــاركت، پليــس، 

فرهنگ، نظم و امنيت برشمرد.
معالــي فرهنــگ معمــاري شــهري، پليس، 
فرهنگــي  شــكاف  امنيــت،  و  نظــم  فرهنــگ، 
امنيــت،  و  نظــم  فرهنــگ،  پليــس،  نســل ها، 
تحــوالت جمعيتــي، پليــس، فرهنــگ، نظم و 
امنيــت و جريان هــاي فكري نوظهــور، پليس، 
فرهنــگ، نظــم و امنيــت را از ديگــر محورهاي 

همايش عنوان كرد.
وي معتقد اســت كه يكي از وظايف پليس 
و ناجا توليــد و حفظ امنيت در جامعه اســت 
و از آنجــا كــه در رويكــرد جامعه پيشــگيري 
اجتماعــي در اولويــت قــرار دارد؛ بنابرايــن 
اصلــي  هــدف  عنــوان  بــه  را  جامعــه  پليــس 
مدنظــر  اجتماعــي  امنيــت  ارتقــاي  بــراي 
دارد؛ چراكــه بــا افزايــش آگاهــي و ارتقاي 
وقــوع  زمينه هــاي  عمومــي  فرهنــگ  ســطح 
اجتماعــي  امنيــت  و  يافتــه  كاهــش  جرايــم 

افزايــش مي يابــد.
معالــي از مشــاركت اســتانداري همــدان، 
آمــوزش و پــرورش، اداره كل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمي، دانشــگاه بوعلــي، دانشــگاه علمــي 
پيام نــور،  دانشــگاه  آزاد،  دانشــگاه  كاربــردي، 
جهاد دانشــگاهي، جهاد علوم انتظامي، انجمن 
بــراي  ســيما  و  صــدا  و  ايــران  جامعه شناســان 

برگزاري اين همايش تشكر و قدرداني كرد.

همايش ملي "پليس، فرهنگ، نظم و امنيت"
امروز در همدان برگزار مى شود

■ فرمانده انتظامي استان: پليس مظهر امنيت و نظم بخشي در جامعه است

 همايش پليـس، فرهنگ، نظم و  �
امنيت قله اقدامـات و نگاه فرهنگي 
پليس بـراى ايجاد هر چه بهتر نظم 
اجتماعى است كه براي اولين بار در 

استان همدان برگزار مي شود

 برخي به اشتباه امنيت را صرفاً از  �
نهادهاي امنيت ساز مطالبه مي كنند، 
حال اينكه آرامـش و امنيت پايدار، 
مؤلفه هـا  از  مجموعـه اي  فراينـد 
اسـت كـه نقـش فرهنـگ در اين 
حوزه بسـيار برجسـته اسـت و به 
هر ميزان سـطح فرهنگـي و عملي 
آن  بـه  يابـد،  افزايـش  فرهنگـي 
ميـزان جامعـه به كمـال آرامش و 

امنيت نزديك تر خواهد شـد
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دستورالعمل پزشك خانواده شهري 
اصالح شد

پوشش 40 ميليون نفر از 
جمعيت شهري از سال آينده

ايســنا: مديــر گــروه ســاختار ســطح اول 
مركز توسعه شــبكه و ارتقاي ســالمت وزارت 
بهداشــت از اجراي برنامه پزشــك خانواده و 
نظام ارجاع در تمام شــهرهاي زير500 هزار 

نفر كشور از سال آينده خبر داد.
داوود مقيمــي گفــت: بر اســاس دســتور 
رياســت جمهوري مبنــي بــر اجراي دو ســاله 
برنامه پزشــك خانواده و نظام ارجاع در تمام 
كشــور، برنامه وزارت بهداشــت آن اســت كه 
اين برنامه در ســال آينده در تمام شــهرهاي 
زيــر 500 هــزار نفر اجرايي شــود كــه حدود 
40 ميليــون نفــر از جمعيت شــهري را تحت 
پوشــش قــرار مي دهــد. مقيمــي ادامــه داد: 
پزشــك  برنامــه   «01» نســخه  دســتورالعمل 
خانــواده و نظــام ارجاع اصالح شــده اســت. 
سال گذشته اين نسخه آماده شد كه در اجرا 

با مشكالتي روبه رو شد. 

دماي هوا آخر هفته
 كاهش مي يابد

ســازمان  پيش بينــي  ـركل  مدـي فــارس: 
هواشناســي گفت: دما در روزهاي پنجشنبه 
تا شنبه در نيمه شمالي به ويژه نوار شمالي به 

طور قابل مالحظه اي كاهش خواهد يافت.
عبدالرضا اميدوارشــهري افزود: از اواخر 
وقت چهارشــنبه با نفوذ زبانه هاي پرفشــار به 
شمال غرب كشور به تدريج بارش در سواحل 
جنوبــي درياي خــزر آغــاز خواهــد شــد و در 
روزهاي پنجشــنبه تا شنبه در نيمه شمالي به 
ويژه نوار شمالي دما به طور قابل مالحظه اي 

كاهش خواهد يافت.

الزام زندانيان بيسواد 
براي سوادآموزي

ســوادآموزي  نهضــت  رئيــس  ايســنا: 
كشور، گفت: براساس تفاهم نامه جديد بين 
نهضــت ســوادآموزي و ســازمان زندان هــاي 
كشــور تمامي زندانيان بيســواد بايد خدمات 
ســوادآموزي را دريافت كننــد. علي باقرزاده 
گفــت: بــر اســاس آمــار ســازمان زندان هــا، 
حــدود 80 درصــد از زندانيــان تحصيالتــي 
كمتــر از ديپلــم دارنــد و 15 الــي 16 درصد از 
زندانيان بيسواد مطلق هستند. رئيس نهضت 
سوادآموزي، گفت: در حال حاضر 15 هزار نفر 
از زندانيان تحت پوشــش خدمات سوادآموزي 
قرار گرفتند و در حال تدوين ســازوكارهايي در 
سازمان هستيم تا دوره تحكيم سواد براي اين 

افراد در زندان ها فراهم شود.

البي هاي پشت پرده 
موجب تكذيب آلودگي 
برنج هاي وارداتي شد

بهداشــت  كميســيون  رئيــس  فــارس: 
و درمــان مجلــس گفــت: بررســي آلودگــي 
برنج هاي وارداتي در دســتور كار كميســيون 
فشــار  مي گيــرد،  قــرار  مجلــس  بهداشــت 
البي هــاي پشــت پــرده ســبب تكذيــب ايــن 
موضوع شــده اســت. حســينعلي شــهرياري 
اظهــار داشــت: آزمايــش برنج هــاي وارداتي 
دربــاره وجــود فلزات ســنگين اجباري شــده 
كارهــا  دولــت،  در  متأســفانه  امــا  اســت، 
ســليقه اي اجرا مي شــود و آنها هر قسمتي از 
قانون را دوست داشته باشند، اجرا مي كنند 

و هر كدام را كه نخواهند دور مي زنند.

كلينيك سالمت خبرنگاران 
تأسيس مى شود

فارس: وزير بهداشــت وحيد دســتجردى 
بــراى  ســاختمانى  تعييــن  و  تخصيــص  از 
راه انــدازى كلينيــك مخصــوص خبرنــگاران 
توســط معاونت توســعه منابع انسانى وزارت 
بهداشــت خبر داد و گفت: در اين راستا چند 
يونيــت دندانپزشــكى نيــز در ايــن كلينيــك 
اســتقرار خواهد يافت تا هر چه بيشتر مسائل 
و مشــكالت دندانــى قشــر خبرنــگار در ايــن 
كلينيك بزودى برطرف شــود (وزير بهداشت 
كلينيــك  راه انــدازى  قــول  خبرنــگار  روز  در 

مخصوص خبرنگاران را داده بود) .

27مجوز سقط درمانى در همدان صادر شد
همدان پيام: مديركل ســازمان پزشكى قانونى همدان گفت: 27 مجوز سقط 

درمانى در نيمه نخست سال جارى توسط اين اداره كل صادر شده است.
على احسان صالح افزود: با توجه به ديدگاه ها و نظرات علماى شيعه، زندگى 
و حيات انسان داراى چنان اهميتى است كه براى مايه و بذرى كه انسان از آن به 

وجود مى آيد ديه تعيين شده است.
وى اضافــه كــرد: علماى عظام نيــز جز در مقــام اضطرارى و حصول شــرايط 
خــواص آن هم قبل از دميدن روح در جنين، در هيچ يك از مراحل رشــد جنين، 
ســقط را جايز ندانســته اند. صالح اظهار داشــت: براســاس قانون ســقط درمانى در 
مــواردى كه نگهدارى جنين تهديد جانى براى مادر داشــته باشــد و يا جنين ناقص 
الخلقه باشد با رضايت همسر و قبل از چهارماه و 10 روزگى جنين (زمان و لوج روح) 

با تاييد سه پزشك متخصص و پزشكى قانونى به صورت قانونى انجام مى شود.
وى در گفت وگــو با ايرنا بــا بيان اين موضوع كه فتواى مقــام معظم رهبرى و 
تعداد ديگر از علما به صورت موردى اين مساله را خالف شرع تشخيص نداده اند، 
خاطر نشــان كرد: قانون ســقط درمانى دهم خرداد ماه سال 84 در جلسه علنى 
مجلس شــوراى اســالمى تصويب و در 25 خرداد به تاييد شوراى نگهبان رسيده 
است و در حال حاضر بر اساس آيين نامه تدوينى در سازمان پزشكى قانونى كل 

كشور در حال اجرا است.
وى تصريــح كــرد: براســاس مصوبــه ســقط درمانــى زمانــى كــه مــادر دچار 
بيمارى هــاى قلبى يــا ريوى، اختــالالت كبدى، واريــس مرى، نارســايى كليه، 
ابتال به ويروس HIV، صرع، بيمارى سيســتم عصبى M.S و بيماى هايى از اين 
قبيل باشد و جنين با مواردى همچون استخوان سازى ناقص، فقدان يا غير موثر 
بــودن هر دو كليه، ناهنجــارى مادرزادى كه موجب پديد آمدن ســتون مهره ها، 
مقعــد، قلــب، ناى، مــرى، كليه و اندام هــاى غير طبيعى مى شــود، بيمارى هاى 
خونــى (تاالســمى)، عقب ماندگى ذهنى، شــكاف مادرزادى در جمجمه، رشــد 
ناكامل و غير طبيعى كشــنده مواجه باشــد با رعايت شــرايط قانونى عمل ســقط 
درمانــى امكان پذير اســت. صالح تاكيد كرد: صدور مجوز ســقط درمانى پيش از 
چهــار ماه و10 روزگى صادر مى شــود و متقاضيان مى تواننــد با ارائه مدارك الزم 
شــامل شناسنامه زن و شوهر، سه قطعه عكس تمام رخ،  تصوير صفحه اول و دوم 
شناســنامه ها، معرفى نامه از پزشك متخصص معالج به همراه سونوگرافى معتبر، 
پرداخت تعرفه تعيين شــده به مراكز پزشــكى قانونى مراجعه و نســبت به دريافت 

مجوز سقط درمانى اقدام كنند و حضور زوجين در اين معاينه الزامى است.
وى گفــت: در صــورت ارائه مجوز ســقط درمانى از ســوى پزشــكى قانونى به 

مراكز درمانى اقدام به سقط بالمانع است.

دستگيري سارق مسافرنما در همدان
همدان پيام: رئيس اداره اطالع رســاني انتظامي اســتان همدان از دستگيري 

يك سارق مسافرنما در همدان خبر داد.
محســن اقباليان در اين بــاره گفت: مأموران كالنتري 11 شــكريه همدان در 

يك اقدام غافلگيرانه موفق به دستگيري اين سارق مسافرنما شدند.
وي افــزود: اين مأمــوران در يكــي از خيابان هاي واقع در حوزه اســتحفاظي 
خود در حال گشــت زني بودند كه راننده يك دســتگاه تاكســي ضمن مراجعه به 
آنها اظهار مي دارد كه يك مســافر با اســتفاده از شگرد خاصي مقاديري وجه نقد 
وي را به ســرقت برده و متواري شــده اســت. اقباليان بيان كرد:  با توجه به اينكه 
دقايقي از ســرقت نگذشــته بــود؛ مأمــوران با گرفتن مشــخصات ظاهــري وي از 
راننده تاكســي، بــه تعقيب متهم پرداختنــد كه در مدت كوتاهي جســت وجو در 
يك عمليات غافلگيرانه سارق را شناسايي، دستگير و نهايتاً به كالنتري ياد شده 

منتقل كردند.

سقف سنى بيمه عمر برداشته شد
همدان پيــام: رئيــس كل بيمــه مركزى ايران با اعــالم رويكرد جديد بيمه توســعه بيمه هاى اعتبــارى ، زندگى و 
كشــاورزى خبرداد و گفت: ســقف ســنى بيمه عمر با تصويب شــوراى عالى بيمه برداشته شــد. سيد محمد كريمى 
اظهار داشــت: بيمه مركزى با دســتورالعمل هاى جديدى كه در دســتور كار خود دارد در راســتاى توسعه بيمه هاى 
تخصصــى از جملــه بيمه هــاى اعتبارى ، زندگى و كشــاورزى فعاليت خواهد كــرد. به گفتــه وي در حال حاضر 60 
درصد از بازار بيمه ايران خالى است و لذا بيمه مركزى درصدد است با توسعه اين گونه بيمه ها بازار رقابتى جديدى 
را براى شركت هاى بيمه اى فراهم آورد. به گزارش ايلنا رئيس كل بيمه مركزى تاكيد كرد: صدور پروانه هاى شركت هاى 
بيمه اى تنها منوط به پروانه هاى اعتبارى زندگى و كشاورزى خواهد بود. كريمى با بيان اينكه ضريب نفوذ بيمه در كشور 

كمتر از 1. 5 درصد است، اين عامل را به عدم فرهنگ سازى و عدم توسعه صنعت بيمه نسبت داد.

افزايش 50 درصدي زندانيان مهريه نسبت به سال قبل
همدان پيام: زندانيان مهريه ســال به ســال در حال افزايش است به طوري كه در سال گذشته دو هزار نفر 

زنداني مهريه داشتيم كه امسال بنابر آخرين آمار ستاد ديه به سه هزار و 200 نفر رسيده است.
به گزارش خبرآنالين، معاون مديرعامل ســتاد ديه كشور مي گويد: مهريه هاي نامعقول و غيرمنطقي جزو 
پرونده هاي دشــوار ستاد ديه اســت كه با آن روبه رو هستيم. محمدعلي ســاري با بيان اينكه در جوامع قومي 
و قبيلــه اي مــوارد اينچنيني ديده نمي شــود، مي افزايد: در شــهر و مناطقي كه زنان تحصيــالت بااليي دارند 

موضوع مهريه سنگين و زنداني شدن براي اين موضوع بيشتر وجود دارد. 
وي مشــكالت اقتصادي و اعتياد را عامل طالق در اســتان ها و شــهرها مي دانــد و مي گويد: در برخي 

پرونده هــا هم زنان قصد فريــب و كالهبرداري و با تعيين مهريه باال قصد درآمدزايــي بــراي خــود دارنــد.

گرد و غبار سال آينده تمام كشور را مى گيرد
    همدان پيام: قائم مقام ســازمان محيط زيست گفت: ســال آينده همه استان هاي كشور به جز استان گيالن، 

مازندران و بخشي از استان گلستان با پديده گردوغبار درگير مي شوند.
علي محمد شــاعري گفت: پنج سال پيش فقط سه استان كشــور با پديده گردوغبار درگير بودند. سال گذشته 
18 اســتان، امســال 23 استان و بررسي ها نشان مي دهد كه سال آينده به جز استان گيالن، مازندران و بخشي از 

گلستان بقيه استان هاي كشور با اين پديده درگير خواهند شد.
به گزارش ايســنا،  به گفته وي، ســازمان محيط زيســت با وجود اينكه دســتگاهي نظارتي و حاكميتي اســت و 
وظيفه راهبري ديگر دستگاه ها را بر عهده دارد، تالش كرده تا با دستگاه هاي اجرايي در اجراي پروژه هاي همگام 

با محيط زيست به ويژه پروژه هايي كه در كاهش آالينده ها مؤثرند، همكاري كند.

همدان پيام: زنگ شير به صدا در آمد.
 پس شيرخوارگاه شده همه مدارس!!

مهر: نتايج تحقيقات دانشمندان انگليسى نشان مى دهد كه «اس. ام. اس» 
ــت مى تواند در ترك عادت بد سيگار كشيدن، نقش  به عنوان بهترين دوس

مهمى ايفا كند.
  البته گاهى هم، آدما رو به اعتيادى بدتر از سيگار مبتال مى كنه!

همدان پيام: يارانه نقدى، انگيزه كار در جامعه را كم كرده است.
 پس به اين خاطره كه كارخانه ها، دارن ورشكست ميشن!

تفاهم: انتقاد از تصميم غيركارشناسى شوراى پول و اعتبار
  تصميم «كامال كارشناسـى» پيدا كردى، سـالم مـا رو هم بهش 

برسون!
همدان پيام: خودمان چوب حراج به هويتمان مى زنيم.

خب فقط از اينجور كارا از دست مون برمياد!
تابناك؛ نماينده شيراز: در دولت، حاشيه بر مسائل اصلى غلبه كرده است 

  مجلس هم، دست كمى از اونا نداره!
همدان پيام: نخستين كتابخانه كوهستانى كشور در همدان راه اندازى شد.

 تا ما خواستيم كتابخوان بشيم، كتابخانه رو بردن كوه!!
وطن امروز: مرد افيونى كه با استفاده از «سنگ و تيركمان» اقدام به توزيع 

مواد مخدر در داخل زندان مي كرد، دستگير شد.
  حـاال اگه قرار بود كاِر مثبت انجام بـده، قوه خالقيتش كه فعال 

نمى شد!!
همشهرى: ادارات، متهم اصلى ساخت و سازهاى غير مجاز

  كه كسى هم كاريشون نداره!
ــان داد؛ افرادي كه زمان زيادي را در فضاي اينترنت  ــنا: يك مطالعه نش ايس

صرف مي كنند، نمي توانند با زندگي واقعي كنار بيايند.
  و بنابراين ميرن دنبال راه اندازى شهر الكترونيك!

ــال در انتخابات  ــه بيت الم ــور: هزين ــى كل كش ــازمان بازرس مهر؛ رئيس س
اختالس است.

  قبال هم همينطور بود يا تازگى ها اينجورى شده؟!
دنياى اقتصاد: تبعيض پولى به نفع خارجى ها؟

 مگه نميدونى كه هميشه، مرغ همسايه غازه؟!
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طال و ارزيادداشت  

خبر

نوع ارز
نرخ خريد

(ريال)
نرخ فروش 

(ريال)
 آزاددولتىآزاددولتى

14627181001467718150يورو
10860132001089513350دالر آمريكا
16997214001705721300پوند انگليس
10469132001050613300دالر كانادا

2902330029123350ريال عربستان
2961355029713650درهم امارات

6150000---سكه تمام بهار طرح قديم
58968006140000-5670000سكه تمام بهار طرح جديد

28496002950000-2740000سكه نيم بهار
14404001490000-1385000سكه ربع بهار
764400770000-735000يك گرمي

يك گرم طالي ساخته 
549000---نشده 18 عيار

اختالس 800 ميليون توماني در شوراي اصناف
همدان پيام: رئيس مركز اصناف و امور بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيان چگونگي اختالس 800 
ميليون توماني يك كارمند شــوراي اصناف بيان كرد كه اين فرد با جعل امضا و تغيير اعداد و چك هاي رئيس شــوراي 
اصناف اين اقدام را انجام داده است. حسن رادمرد در گفت وگو با ايسنا توضيح داد: از اواخر سال 88 فرد متخلف ارقام 
چك هايي را كه به امضاي رئيس شــوراي اصناف مي رســيد، دستكاري مي كرد. وي ادامه داد: يك بخش تخلف، جعل 
چك بود و بخش ديگر اين بود كه چك ســفيد را از الي دفترچه كشــيده  و امضاي رئيس شــوراي اصناف توســط شوهر 
كارمند متخلف شوراي اصناف جعل مي شد. رئيس مركز اصناف و امور بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد 
رقم قطعي اين تخلف نيز گفت: برآورد ما 400 ميليون تومان بود و سپس رقم يك ميليارد و 200 ميليون تومان هم 

احتمال داده شد اما اكنون حسابرس و كارشناس منتخب دادگاه رقم 800 ميليون تومان را تاييد كرده  است.

مركز آمار ايران موظف به تهيه روزانه اطالعات آمارى شد
همدان پيــام: نمايندگان مجلس شــوراى اســالمى مركز آمار ايــران را موظف كردند برنامه ملى آمارى كشــور را 
طورى تهيه كند كه اطالعات آمارى مورد نياز براى فعاالن اقتصادى و ســرمايه گذاران در ايران به شــكل مســتمر و 
روزانه ارايه شود. نمايندگان مجلس شوراى اسالمى در جلسه علنى روز سه شنبه در ادامه بررسى طرح يك فوريتى 
بهبود مســتمر محيط كســب و كار در ماده 6 مركز آمار ايران را موظف كردند برنامه ملى آمارى كشور را طورى تهيه 
كند كه براســاس آن اطالعات آمارى مورد نياز براى فعاالن اقتصادى و ســرمايه گذاران در ايران در پايگاه اطالعات 

آمارى كشور به شكل مستمر و روزآمد ارايه شود. 
بــه گزارش مهر، بر اين اســاس اقالم و اطالعات آمارى مورد نياز ســرمايه گذاران و فعــاالن اقتصادى كه بايد به 

شكل مستمر در اين پايگاه منتشر شود، توسط شوراى گفت وگو تعيين مى شود.

اختصاص زمين براى مسكن مهر در كاهش حاشيه نشينى موثر است
همدان پيــام: سرپرســت ســازمان مســكن و شهرســازى همدان گفــت: اختصاص زمين مناســب بــراى اجراى 
طرح هاى مسكن مهر و كاهش حاشيه نشينى در شهرهاى بزرگ موثر است.  سيد كمالدين ميرجعفريان در نشستى 
به منظور ارزيابى طرح هاى تفكيكى همدان افزود: اختصاص زمين مناســب در ســطح شهرها به مسكن مهر موجب 

رونق مناطق مى شود. 
وى تاكيــد كرد: بايد با انگيزه و شــفافيت و اقتدار تمامى جوانب طرح ها در كميســيون مــاده پنج مورد نظر قرار 

گرفته و طرح ها بعد از كارشناسى الزم، مصوب شود.
 به گزارش ايرنا، سرپرســت ســازمان مسكن و شهرســازى همدان با حائز اهميت شمردن سرانه ها در طرح هاى 

تفكيكى اظهار داشت: توجه به اين موضوع در تجميع طرح ها تأثير بسزايى دارد. 

اختالل در شبكه بانك مسكن
فــارس: روابــط عمومــى بانك مســكن از 
اختالل در سيستم هاى ارايه خدمات متمركز 
بانــك مســكن در روزهــاى ســوم و چهــارم 

آذرماه خبر داد.
به منظــور اعمال برخى تغييرات ســخت 
افزارى و نرم افزارى در سيســتم هاى متمركز 
خدمــات  ارايــه  منظــور  بــه  مســكن  بانــك 
خدمــات  ارايــه  مشــتريان،  بــه  مطلوب تــر 
كارت هــاى ايــن بانــك از طريــق درگاه هاى 
پايانــه  خودپــرداز،  همچــون  الكترونيكــى 
فــروش، اينترنــت و... از ســاعت 12 روز پنج 
شــنبه مورخ ســوم آذر ماه تا ســاعت 24 روز 

جمعه چهارم آذرماه دچار اختالل است.

افزايش 75 برابرى 
سرعت اينترنت

مهر: وزيــر ارتباطات و فنــاورى اطالعات 
گفت: با افتتاح زيرســاخت اصلى شبكه ملى 
اطالعات، ظرفيت زيرساخت ارتباطى كشور 

حدود 12 برابر افزايش يافته است.
رضا تقى پور با بيــان اينكه تا پايان برنامه 
پنجــم توســعه شــبكه ملــى اطالعــات بايــد 
بــراى همــه كاربردهــاى دولــت الكترونيكى 
ايجــاد شــود، اظهار داشــت: بــا بهره برداري 
از زيرســاخت اصلــى شــبكه ملــى اطالعــات 
ظرفيت زيرســاخت كشور به 500 گيگابايت 
خواهد رســيد كه از اين ميزان 35 گيگابايت 
مربوط به ظرفيت اينترنت بين الملل و مابقى 
در اختيــار كاربردهــاى داخلــى قــرار خواهد 

گرفت.
وي همچنيــن با اشــاره به اينكــه افزايش 
75 برابــرى ســرعت اينترنت در شــبكه ملى 
اطالعــات آزمايــش شــد افــزود: اين شــبكه 
براى انــواع خدمات از جملــه خدمات دولت 
الكترونيك و در زمينه هــاى مختلف تجارت، 

كسب و كار و بانكدارى كاربرد دارد.

مصرف بنزين 400 هزار ليتر 
افزايش يافت

و  نقــل  و  حمــل  مديريــت  ســتاد  برنــا: 
ســوخت كشــور اعالم كرد: ميانگين مصرف 
روزانــه بنزيــن در هفته آخر آبان ماه امســال 
400هزار ليتر افزايش يافت و به 59 ميليون 

400 هزار ليتر رسيد.
ميانگين مصــرف روزانه بنزين كشــور در 
هفتــه پايانى آبان مــاه، با وجــود رو به پايان 
بــودن ســهميه هاى بنزيــن آبــان كارت هاى 
بــا  بــه دليــل همزمانــى  هوشــمند ســوخت 
ســفرهاى برون شــهرى تعطيالت عيد سعيد 

غدير خم، 400 هزار ليتر افزايش يافت.

نرخ بيكاري تا پايان سال جاري 
25 درصد افزايش مي يابد 

ايلنا: رئيس اتحاديــه كارگران قراردادى 
تحقــق  عــدم  از  كشــور  سراســر  پيمانــى  و 
سياســت هاى اشــتغال زايــى دولت در ســال 
جــارى خبــر داد و گفــت: بــا تصويــب پيش 
نويس اصالح قانون كار نرخ بيكارى از 20 به 

25 درصد افزايش خواهد يافت. 
ـدگان  نمايـن مخالفــت  بيــات،  ا...  فتــح 
كارگرى را بــا پيش نويس فعلى اصالح قانون 
كار اعــالم كــرد و گفت: پيــش نويس اصالح 
تضميــن  را  دولــت  منافــع  تنهــا  كار  قانــون 
مى كنــد.  وى خواســتار افزايــش پايه مزدى 
كارگران بر اســاس تــورم واقعى در بازار شــد 
و خاطرنشــان كــرد: نــرخ دســتمزد كارگران 
ســال آينده حداكثر 40 هــزار تومان افزايش 

خواهد يافت.

سود ساالنه اوراق معامله سلف نفت
حداقل 16 درصد

همدان پيــام: بــا توجه به نرخ تضمينى اوراق ســلف نفت و نوســان نرخ ارز در 
ايران، سود اين اوراق بين 16٫5 تا 21٫5 درصد خواهد بود كه شرايط برد - برد 

را براى عرضه كننده و خريدار فراهم مى كند.
اوراق نفــت وارد بــورس مى شــود؛ اين خبرى اســت كه در يك هفته گذشــته 
فعــاالن بورس را با چالش رو به رو كرده و هر كس به روشــى پيرامون اين موضوع 
به ايراد ســخن مى پردازد. يكــى از مهمترين بندهاى اين اوراق ميزان ســوددهى 
آنها اســت. وزير نفت در زمان مطرح كردن انتشــار اين اوراق پيرامون ســوددهى 
آنها گفت: چنانچه در زمان سر رسيد چهارساله قيمت هر بشكه نفت از 140 دالر 
پايين تر بود ـشـركت ملى نفت موظف به خريد با قيمت 140 دالر اســت و چنانچه 
قيمــت بيشــتر از 160 دالر بود ـشـركت ملى نفــت ايران خريد را بــر مبناى قيمت 

160 دالر انجام مى دهد.
بر اين اســاس با توجه به قيمت 114 دالرى نفت ايران در بازار كنونى، ســود 
چهار ســاله اين ســرمايه گذارى حداقل 26 دالر يا 22 درصد و حداكثر سود 46 
دالر يا 40 درصد اســت. به عبارت ديگر اين ســرمايه گذارى ســاالنه بين 6٫5 تا 
11٫5 درصــد ســود ايجاد مى كند. اين ميزان ســود در نگاه اول ناچيز محســوب 
شده و در اولين مقايسه با نرخ سود بانكى كه در حال حاضر حداقل 12٫5 درصد 

است سرمايه گذارى در آن غير عقالنى به نظر مى رسد.
بــه گزارش پانا، امــا چند نكته در اين ســرمايه گذارى وجــود دارد، اول اينكه 
ســرمايه گذارى بر مبناى دالر انجام شــده و بر مبناى قيمت روز دالر نيز بازپرداخت 
مى شود كه بر اساس آن بايد نرخ سود بانكى را بر مبناى نرخ سود بانكى منطقه دالر 
كه در حال حاضر كمتر از يك درصد اســت (در برخى مواقع اين نرخ ســود تا 0٫25 
درصد نيز كاهش مى يابد) در نظر گرفته شود كه مشخص مى شود سرمايه گذارى در 

پروژه حداقل 5 برابر سود بانكى در منطقه دالر باز پرداخت دارد.
از طــرف ديگر بايد به اين توجه شــود كه نرخ دالر هر ســاله تغيير مى كند و بر 
اساس آمار موجود در 4 سال گذشته قيمت دالر پس از افت و خيز هاى مختلف از 

890 تومان به يك هزار و 300 تومان رسيده است.
بنابراين ميانگين رشــد ســاالنه قيمت دالر در ايران بيشــتر از 10 درصد است 
كه با اعمال اين عدد در نرخ ســود سرمايه گذارى، سود آورى طرح بين 16٫5 تا 
21٫5 درصد تغيير مى كند. بر اين اساس مشخص مى شود كه علت اصلى تالش 
مســئوالن بورس و ـشـركت ملى نفت براى ورود اين اوراق به بازار بورس چيست، 
زيــرا از يــك طرف تقاضا براى اين اوراق باال بوده كــه رونق بورس را به دنبال دارد 
و از طرف ديگر ـشـركت ملى نفت براى تكميل پروژه هاى خود نياز به فروش اوراق 
همدان پيام: رئيس اتــاق بازرگانى و صنايع و مشاركت نداشته و از طريق اين اوراق سلف پروژه هاى خود را تامين مالى مى كند.

معادن همدان از اعــزام هيأت بلند پايه اقتصادى 
و تجارى اين اســتان به كشــور اروپايى جمهورى 

مجارستان در ماه آينده خبر داد.
سيدمجيد مختار موسوى با بيان اينكه كشور 
مجارســتان از ســال ها پيش رابطه تجارى با ايران 
اســالمى دارد، بيان كرد: اين كشور صنعتى قاره 
اروپا براى رونق بخش اقتصــادى نيازمند واردات 

مواد اوليه مورد نياز بخش صنايع است .
وى افــزود: در عين حال اين كشــور در رديف 
و  فنــى  دانــش  كشــورهاى مطــرح در صــادرات 

ماشين آالت صنعتى قرار دارد.
رييس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن همدان 
در گفتــگو بــا خبرنــگار ايرنا گفــت: بــا توجه به 
ظرفيت هــاي صنعتى و معدنى در اســتان همدان 
امكان صــادارت مــواد اوليه معدنــى از همدان به 
جمهورى مجارســتان وجود دارد و از ســوى ديگر 
همــدان براى به روز رســانى صنايــع موجود خود 
مي توانــد از امكانــات ايــن كشــور نظيــر دريافت 

ماشين آالت صنعتى و دانش فنى استفاده كند.
وى با بيان اينكه مجارســتان به عنوان كشــور 
جلگــه اى، كشــاورزى در آن رونــق دارد اظهــار 
داشت: اســتان همدان به عنوان قطب كشاورزى 
همــكارى  بــراى  مناســبى  فرصت هــاي  كشــور 

مشترك در اين بخش با اين كشور دارد.

بــه  بــا توجــه  موســوى خاطــر نشــان كــرد: 
ظرفيت هــاي قابل توجــه در همــدان و جمهورى 
مجارســتان بــه منظــور برقــرارى روابــط تجارى و 
بازرگانــى با ســرمايه گذاران كشــور مجارســتان، 
اتــاق بازرگانــى در ارتبــاط تلفنــى با ســفارت اين 
كشــور در تهران امكانات و ظرفيت هاي همدان را 

براى كاردار تجارى اين كشور تشريح كرد.
وي اضافــه كــرد: ارائه اطالعــات در خصوص 
موجــب  همــدان  ســرمايه گذارى  فرصت هــاي 
حضور ســابولچ توتو كاردار اقتصادى مجارســتان 
در دو نوبــت در ايــن اســتان و بازديــد از صنايع و 
امكانات همدان شد. رئيس اتاق بازرگانى همدان 
يــادآورى كرد: به دنبال حضــور كاردار اقتصادى 
بــا  رايزنــى  همچنيــن  و  همــدان  در  مجارســتان 
ســفير تجارى ايران در اين كشــور، هيات تجارى 
متخصصــان  و  مديــران  از  متشــكل  مجارســتان 
بخش كشــاورزى، مســكن، محصوالت معدنى و 
شــيميايى و پرورش دام و طيور در بهمن ماه سال 

گذشته در همدان حضور يافتند.
وى گفت: در حال حاضر بر اساس پيگيرى هاي 
صورت گرفته از جانب سفارت ايران در مجارستان، 
زمينــه حضــور و بازديد هــىأت تجارى همــدان از 

جمهورى مجارستان مهيا شده است.
موســوي، هــدف از حضــور در ايــن كشــور را 
توسعه همكارى دو جانبه ارتقاى تبادالت تجارى 

طرفين در آينده نزديك، افزايش سرمايه گذارى 
و مبادالت ارزى برشمرد.

وى تبــادل نظر در خصوص راهكارهاى موثر در 
ســرمايه گذارى، ايجاد همكارى متقابل بين تجار و 
بازرگانان دو استان همدان و بودا پست انعقاد تفاهم 
نامــه مشــترك در زمينــه تجــارت و ســرمايه گذارى 
و انتقــال تجربــه و اطالعــات تجارى و اقتصــادى را 
از ديگــر اهــداف اين ســفر تجارى برشــمرد. رئيس 
اتــاق بازرگانى همــدان گفــت: مديــران و فعاالن 
تجارى بخش خصوصى در اين سفر بعد از برگزارى 
نشســت هاي عمومــى با اتــاق بازرگانــى جمهورى 
مجارســتان نشســت هاي خصوصــى نيز بــا تجار و 
مســئوالن اقتصــادى آن منطقه به منظور بررســى 

ظرفيت سرمايه گذارى مشترك برگزار مي كنند.
موســوى گفت: در اين هيات بلندپايه تجارى 
و اقتصادى مديــران واحدهاى توليــدى فعال در 
بخش خصوصى به عنوان اعضــاى اتاق بازرگانى 
به همراه مديران تشكل هاي خصوصى اقتصادى 

استان حضور دارند.
گفتنــى اســت: كشــور جمهورى مجارســتان 
بــا 93 هــزار و 30 كيلومتــر مربــع 10 ميليــون و 
500 هزار جمعيت دارد مردم اين كشــور به زبان 
مجارى صحبــت كرده و نوع حكومت اين كشــور 
جمهــورى پارلمانــى اســت پايتخــت اين كشــور 

اروپايى بودا پست است.

فرصت هــاى  همايــش  همدان پيــام: 
ســرمايه گذار   200 حضــور  بــا  ســرمايه گذارى 
خارجــى دوم و ســوم آذر مــاه جــاري در تهــران 
برگزار مى شــود كه بــه همين منظــور 110 طرح 
ســرمايه گذاري اســتان همدان با ـشـركت در اين 
همايــش زمينــه ورود قريــب بــه 5 هــزار ميليــارد 

تومان سرمايه خارجى را به استان مهيا كنند.
و  اقتصــادى  امــور  وزارت  گــزارش  براســاس 
دارايى، بزرگترين همايش سرمايه گذاري خارجي 
با حضور رئيس جمهور و بيش از 200 سرمايه گذار 
خارجــي از كشــورهاي اتريــش، بــالروس، چين، 
تركيه، ايتاليا، بحرين، بنگالدش، بوســني، هند، 
چك، ژاپن، مالزي، روســيه و تايلنــد در روزهاي 
دوم و ســوم آذر ماه جاري در مركــز همايش هاي 

برج ميالد برگزار مي شــود.
و  گــذارى  ســرمايه  ســازمان  كل  رئيــس 
كمك هــاى اقتصادى و فنى ايران اظهار داشــت: 
رئيــس  احمدي نــژاد  محمــود  همايــش  ايــن  در 
جمهــور به عنــوان ســخنران ويژه حضــور خواهد 
يافت و همچنيــن وزراى امور اقتصادى و دارايى، 
نفــت، نيرو، جهاد كشــاورزى، صنعــت، معدن و 

تجارت نيز در اين همايش سخن مى گويند.
بهروز عليشــيرى افزود: بيش از 200 سرمايه 
گذار خارجى از 14 كشــور جهان در اين همايش 
ـشـركت مى كنند تا با شــعار «ببينيد و بــاور كنيد» 
مقدمات ورود بيش از 120 ميليارد يورو ســرمايه 

خارجى در كشور را مهيا كنند.
معاون وزير اقتصاد خاطرنشــان افزود: در اين 
همايش دو روزه عالوه بر ســخنرانى وزراى دولت 

هفت پانل تخصصى نيز برگزار مى شود.
پانــل اول ايــن همايش به معرفــى حوزه هاى 
و  گاز  نفــت،  بــه  مربــوط  پروژه هــاى  و  فعاليــت 
پتروشــيمى و پانل دوم مربــوط به بخش صنعت و 

معدن و پروژه هاى دانش بنيان است.
پانل ســوم ايــن همايش به بخش كشــاورزى 
و شــيالت و پانــل چهــارم نيــز بــه گردشــگرى و 
فرصت هاى سرمايه گذارى مربوط به مناطق آزاد 

اختصاص يافته است.
همچنين در روز دوم همايش سه پانل مربوط 

به بانك و بيمه، خصوصى ســازى و بازار سرمايه، 
انــرژى و انرژى هــاى نــو و راه و شهرســازى برگزار 

مى شود.
معــاون ســازمان امــور اقتصــادي و دارائي 
اســتان همدان در اين زمينه خاطرنشــان كرد: 
و  توانمنــدي  و  پتانســيل ها  معرفــي  منظــور  بــه 
ظرفيت هــاي ســرمايه گذاري در اســتان همــدان 
مختلــف  بخش هــاي  در  طــرح   110 از  بيــش 
كشــاورزي، مســكن، صنعــت و معــدن، صنايــع 
دســتي و گردشــگري با ســرمايه گذاري قريب به 

5 هــزار ميليــارد تومــان براي ـشـركت در همايش 
در  ســرمايه گذارى  فرصت هــاى  نمايشــگاه  و 
تهران آماده شــده كــه اميدواريم مورد اســتقبال 
ســرمايه گذاران خارجي و ايرانيان مقيم در خارج 

از كشور قرار گيرد.
اميــر خليلي خــواه افــزود: از اســتان همــدان 
مســئوالن،  از  نفــر   15 از  متشــكل  هياتــي 
كارشناســان و مديران بخــش خصوصي و دولتي 
به منظــور مذاكــره و جــذب ســرمايه گذار در اين 

همايش حضور خواهند يافت. 

110 طرح استان براى فرصت هاى سرمايه گذارى معرفى شدند

اعزام هيأت تجارى و اقتصادى همدان به مجارستان

افزايش رانت هاى اقتصادى 
با كاهش نرخ سود بانكى

همدان پيام: رئيس شــوراى رقابــت با تاكيد بر اين كه رانت هــاى اقتصادى با 
كاهش نرخ سود بانكى افزايش مى يابد، گفت: پرداخت تسهيالت بايد بر اساس 
بازده اقتصادى طرح ها و پروژه ها باشــد. جمشيد پژويان افزود: كاهش نرخ سود 
بانكى نه تنها ســودى براى اقتصاد ندارد، بلكه فضاى اقتصادى كشور را با چالش 
جدى روبه رو خواهد كرد. وى عنوان كرد: مســايلى همچون اختالس، ناشــى از 
تفاوت سود بانكى دولتى و بازار آزاد است و اين تفاوت قيمت ها باعث مى شود كه 
عــده اى به دنبال رانت هاى اقتصادى، رشــوه هاى كالن و ارتباط هاى غيرقانونى 
باشــند و اختالل هايى ايجاد مى شــود كه روزانه صدها مورد آن در كشور در حال 
شــكل گيرى اســت. رئيس شــوراى رقابت در گفت وگو با پانا تصريح كرد: به نظر 
مــن فاصله قيمت ها ميان ســود بانكــى و بازار آزاد بايد به يكديگر نزديك شــود و 

اين مسأله خودبه خود فساد را از بين مى برد.
پژويان گفت: نظام بانكى بايد بتواند سپرده ها را به گونه اى جذب كند كه اعتبار 
كافى در اختيار داشــته باشــد و به نيازمنــدان اختصاص پيدا كنــد. وى تاكيد كرد: 
نظام بانكى بايد تسهيالت را بر اســاس بازده اقتصادى طرح ها و پروژه ها ارائه دهد و 
از پرداخــت اعتبار به بخش هايى كه ســود كالن دارد و هيچ گونه اثر مثبت اقتصادى 
ندارد –مانند واردات كاالهاى مصرفى و غيرضرورى- خوددارى كند. رئيس شوراى 
رقابــت عنوان كرد: حجم اعتبارات بايد به اندازه اى باشــد كه نياز مردم به مراجعه به 
بــازار آزاد كاهش يابد و اين مســاله، خودبه خود قيمت هــا را به هم نزديك مى كند؛ 

به طورى كه هر كسى مى تواند با نرخ سود موجود از بانك تسهيالت دريافت كند.

وزير اقتصاد خبر داد:
صرفه جويى 6 ميليارد 

دالرى هدفمندى يارانه ها
و  اقتصــادى  امــور  وزيــر  همدان پيــام: 
دارايــى از صرفه جويــى 6 ميليــارد دالرى با 
اجــراى قانــون هدفمنــدي يارانه هــا در يك 
ســال گذشــته خبــر داد و بــدون اشــاره بــه 
زمان اجراى فازهــاى دوم قانون هدفمندي 
يارانه ها از آماده شــدن فازهاى بعدى قانون 

هدفمندى خبر داد.
بــه  حساســيت  حســينى  شــمس الدين 
ايــران را برآمــده از ظرفيت ايران دانســت و 
خاطرنشــان كــرد: ايران اســالمى بــا تاريخ 
درخشــان و بــا داشــتن مردمانــى موحــد و 
مســلمان هميشــه ملتى پيشــتاز و برجســته 

بوده است. 
به گــزارش فــارس، وزير اقتصــاد و امور 
دارايى گفت: غير از برق و گاز صنعتى بعد از 
گذشت يك سال از اجراى قانون هدفمندي 
يارانه ها هيــچ حامل انرژى در كشــورمان با 

افزايش مصرف روبه رو نبوده است.
دالرى  ميليــارد   6 صرفه جويــى  از  وي 
ناشى از اجراى قانون هدفمندي يارانه ها در 
كشــور در يك سال گذشته خبر داد و اذعان 
داشت: در مقابل تحريم هاى اقتصادى بايد 
مانند دفاع مقدس از كشــور و دستاوردهاى 

اقتصادى ايران اسالمى مان دفاع كنيم.

نوبت دوم آگـهي منـاقصه

شهرداري مالير- سازمان پارك ها و فضاي سبز

سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري مالير در نظر دارد
به استناد مجوز شماره 23 مورخه 90/6/2 هيأت مديره سازمان و مجوز شماره 1072 ش3م 
مورخه 90/6/30 شوراي محترم اسالمي شهر موضوع اجراي آبياري تحت فشار رفيوژ وسط بلوار 
شهيد بهشتي، بلوار انقالب و بلوار آزادي به طول تقريبي 3800 متر را از طريق برگزاري مناقصه 

عمومي به بخش خصوصي واگذار نمايد.
به  لذا از شركت هايي كه داراي توان مالي، مديريتي و فني بوده و واجد صالحيت هاي الزم مي باشند دعوت 
عمل مي آيد براى كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخه 
90/9/12 به واحد تنظيم قراردادهاي سازمان واقع در مالير، ميدان استقالل، طبقه دوم پايانه مسافربري برون 

شهري مراجعه نمايند.
شرايط شركت در مناقصه: 

1- اسناد مناقصه در ساعات اداري از تاريخ 90/9/2 لغايت 90/9/12 به متقاضيان تحويل مي شود.
2- متقاضيان براي شركت در مناقصه مي بايست حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخه 90/9/12 درخواست خود را به 

همراه قيمت پيشنهادي كتباً و در پاكت سر بسته و الك و مهر شده تحويل واحد حراست شهرداري نمايند.
متقاضيان مي بايست بابت سپرده شركت در مناقصه مبلغ 100,000,000 ريال نقدا (يا به صورت ضمانت نامه معتبر بانكي) به حساب 
سازمان پارك ها و فضاي سبز به شماره سيباي 4150145665000 واريز نموده و فيش آن را به همراه ساير مدارك در پاكت 

سربسته و الك و مهر شده تحويل واحد حراست شهرداري نمايند.
4- پس از مشخص شدن برنده مناقصه، سپرده نفرات بعدي مسترد خواهد شد.

5- به پيشنهادات مخدوش و فاقد فيش واريزي يا ضمانتنامه معتبر بانكي ترتيب اثر داده نخواهد شد.
6- اين سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

7- هزينه نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
8- اطالعات و جزييات مربوط به موارد مناقصه كه در اين آگهي درج نگرديده در اسناد مناقصه پيش بيني شده است.

فـرزند  نوروزيان  افسانه  ملي  كارت 
 3860103814 ملي  كد  به  محمدتقي 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي محسن پورقاسميان فرزند مسلم به 
شماره شناسنامه 0520155947 رشته مهندسي 
برق قدرت دانشگاه بوعلي سينا به شماره دانشجويي 
8712160036 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

محمد  فرزند  محدثي قوام  علي  دانشجويي  كارت 
رشته   4040056485 شناسنامه  شماره  به 
حسابداري دانشگاه بوعلي سينا به شماره دانشجويي 

8832281019 مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

پيرحياتي  مجيد  خدمت  از  معافيت  كارت 
 55 شناسنامه  شماره  به  حسينعلي  فرزند 
مفقود  مالير  از  صادره  متولد 1352/1/1 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي افسانه نوروزيان فرزند محمدتقي 
به شماره شناسنامه 3860103814 رشته مهندسي 
شماره  به  بوعلي سينا  دانشگاه  سياالت  مكانيك- 
دانشجويي 8712157028 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

 حميدرضا اسالمى
جناب آقاى 

رئيس محترم اداره روابط كار استان همدان 
درگذشت پدر گراميتان را خدمت شما 
تسليت عرض نموده و از درگاه خداوند يكتا 
براى آن مرحوم مغفرت و براى شما و ساير
بازماندگان صبر و سالمتى مسئلت داريم.
اتحاديه صنف كفاشان شهرستان 

همدان
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آيينه ليگ دسته دوم كشور روى خط روابط عمومى
شهرداري دزفول مدعي تازه ليگ دو

پاس نوين فرصت صدرنشيني را از دست داد
همدان پيام: ليگ دسته دوم باشگاه هاي كشور جام آزادگان با انجام 7 بازي 
در شــهرهاي مختلف دنبال شد كه در حســاس ترين بازي دو تيم مدعي سايپاى 

مهر كرج و گسترش به تساوي دست يافتند. 
در اين هفته تيم صدرنشــين گســترش فوالد ســهند در كــرج مهمان مهر بود 
كه در نهايت دو تيم يك بر يك به تســاوي دســت يافتند و فوالد ســهند همچنان 
در صــدر جدول رده بندي باقي ماند. تيــم مهر نيز با دو بازي كمتر و 16 امتياز در 

پله چهارم قرار گرفت.
پاس نوين فرصت صدرنشــيني را از دســت داد و با يك گل مغلوب نفت نوين 
آبــادان شــد. در اين ديدار كه داور حــرف اول را مي زد پاس نتوانســت بازي هاي 
خــوب گذشــته خــود را ارائه دهــد و با يــك گل ديرهنــگام مغلوب ميزبــان خود 
نفت شــد. پاس نوين مي توانســت از تســاوي مهر و گسترش نهايت ســود را ببرد 

و صدرنشين شود كه اين اتفاق نيفتاد و با 16 امتياز در پله سوم قرار گرفت.
بهترين نتيجه هفته را شهرداري دزفول به دست آورد و جشنواره اي از گل به 
راه انداخت. دزفولي ها مهمان خود پرشيان زنجان را گلباران كردند و 6 بار توپ 
را از خــط دروازه هــاي حريف عبور دادند تا با 17 امتياز به ســكوي دوم رده بندي 

صعود كنند.
 شــهرداري دزفــول بــا اين پيروزي خــود را به عنــوان مدعي تــازه در ليگ دو 

معرفي كرد و در كنار گسترش فوالد مهر، پاس نوين و نفت اميديه قرار گرفت.
تيم پرســپوليس برازجان و نوژن شهرداري نوشهر كه فينال ته جدولي ها بود 
به تســاوي يك بر يك رســيدند و تيم پيام خراسان به دليل حضور پيدا نكردن در 

بندرعباس 3 بر صفر مقابل منطقه ويژه بازنده شد.
تيــم فوتبال نفــت اميديه در دقيقه 90 از شكســت گريخت و مقابل آشــتيان 

گستران ورامين به تساوي يك بر يك رسيد.
بــا گذشــت 9 هفتــه از رقابت هــا گســترش فــوالد بــا 18 امتيــاز بــه تنهايــي 
صدرنشــين است و تيم شــهرداري دزفول با 17 امتياز دوم اســت. تيم هاي پاس 
نوين و مهر كرج نيز با 16 امتياز و بازي هاي كمتر در تعقيب صدرنشينان هستند. 
در انتهاي جدول نيز تيم هاي پرســپوليس برازجان، پيام خراسان، چوكاى تالش 
و نوژن شهرداري زنجان حال و روز چندان مناسبي ندارند و خطر سقوط به دسته 

سوم را بيش از پيش احساس مي كنند.

تابلوى نتايج درهفته نهم
■ چوكاى تالش يك.............................................. داتيس لرستان 2

گل ها: امامي(20)براي چوكا و عزيزي(11) و جودكي(62) براي داتيس
■ پرسپوليس برازجان يك ............................. نوژن شهرداري نوشهر يك 

گل ها: رسول پورآزاد(25) براي پرسپوليس و فرزاد كاويانپور (70) براي نوژن 
■ شهرداري دزفول 6 .......................................... پرشيان زنجان صفر 
گل هــا: رضا خواجه فرد (18)، محمدحســين چريم(22)، ســعيد پيرســرانديب 

(44و75)، ايمان عليدادي(53) و مصطفي نيكپور(80)
■ سايپاى مهر كرج يك ................................. گسترش فوالد سهند يك 
گل ها: ابراهيم كوه افكن(35) براي مهر و كيانوش ميرزايي (47) براي گسترش 
■ نفت نوين آبادان يك .................................... پاس نوين همدان صفر 

گل: حميد مقتدايي(84)
■ نفت اميديه يك ..................................... آشيان گستران ورامين يك 

گل ها: محمود ويسي نژاد(90) براي نفت و صادق برخ (42) براي آشتيان 
■ منطقه ويژه بندر عباس 3......................................پيام خراسان صفر

پيام خراسان در اين بازي حاضر نشد.

جدول گلزنان در هفته نهم
■ 6گل: محمد سرافراز (نفت نوين) محمدرضا فرامزي(گسترش فوالد)

■ 5گل: علي اصغر عاشــوري(پاس نوين)، امين عبادي(آشيان گستران) محمد 
ابراهيم كوه افكن(سايپا مهر)     

■ 4گل: حســن فلسفي و رســول پورآزاد (پرســپولس)، رضاخواجه فرد و سعيد 
پيرسرانديب (شهرداري دزفول)

ويــژه)  (منطقــه  باقــي زاده  يونــس  نويــن)  خذيراوي(نفــت  توفيــق  گل:   3  ■
پويــا عاليخاني(داتيــس)، كيومــرث چراغي(نفــت اميديــه)، علــي بحــري زاده 

(پرسپولس)، ميالد همرنگ(چوكا) فرشيد خزايي(نوژن)، 
■ 2 گل: محســن خدابنده لو، حســين كاظمي و مصطفي قيصري (پاس نوين)،  
بابك ذوالرحمي و مجتبي ممشلي (گسترش فوالد) دانيال امامي، مسلم اوركي و 
سيد احمد آسماني (شهرداري دزفول) روح ا... نعمتي (سايپاى مهر) سيدجمال 
معصومي(پــاس نويــن)، ياســر ولي زاده(منطقه ويــژه) فــرزاد كاويانپور(نوژن) و 

محمد ويسي نژاد (نفت اميديه)

برنامه هفته دهم- سه شنبه 90/9/8-ساعت 14:00
■ پرشيان زنجان...........................چوكاى تالش- ورزشگاه انقالب زنجان
■ پيام خراسان.........................نفت نوين آبادان- ورزشگاه تختى نيشابور
■ نوژن شهردارى نوشهر..............شهردارى دزفول- ورزشگاه شهداي نوشهر
■ پاس نوين همدان.................پرسپوليس برازجان- ورزشگاه مفتح همدان

چهارشنبه 90/9/9
■ داتيس لرستان..............آشيان گستران ورامين- ورزشگاه تختى خرم آباد
■ گسترش سهند..............منطقه ويژه بندرعباس- ورزشگاه شهردارى تبريز

شنبه90/9/12
■ مهر كرج.....................................نفت اميديه- ورزشگاه انقالب  كرج

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

1218+9531186گسترش فوالد سهند1
1117+9522198شهرداري دزفول2
816+8512135پاس نوين همدان3
716+7511158سايپاى مهر كرج4
615+9432159نفت نوين آبادان 5
415+9432128نفت اميديه6
14-942399منطقه ويژه خليج فارس7
212-9333810داتيس لرستان8
312-9333912آشيان گستران ورامين9
11-93241212شهرداري نوژن نوشهر10
29-92341517پرسپوليس برازجان11
76-9135512پيام خراسان12
134-91171023چوكاى تالش 13
212-26324-8پرشيان شهرداري زنجان14

بانوان كبدى كار همدانى 
در ليگ برتر

همدان پيام: مســابقات كبــدى ليگ برتر 
بانوان در تهران برگزار مى شود.

تيــم كبدى بانــوان همدان در رده ســنى 
بزرگساالن از امروز به تهران اعزام مى شوند.

تيم 12 نفرى همدان را شــهرزاد فارسى 
مربيگرى و فرشته امينى سرپرستى مى كند.

تيــم همدان نيز بر اســاس قرعه كشــى به 
مصاف حريفان خواهد رفت.

كسب يك برنز 
توسط بانوى ووشوكار همدانى

بانــوى ووـشـوكار همدانى  همدان پيــام: 
در مســابقات قهرمانى كشــور يك نشان برنز 

كسب كرد.
بانــوان ووشــو كار همدانى به مســابقات 
قهرمانى كشور به كرمانشاه اعزام شده بودند 
كــه پرســتو امينى موفق شــد نشــان برنز اين 
مســابقات را در بخــش تالو در فــرم تاى چى 

چوان به دست آورد.
شايان ذكر است، اين مسابقات با حضور 

32 استان برگزار شد. 

كارگاه آموزشى علم دستيابى 
به تناسب اندام در مالير

علــم  آموزشــى  كارگاه  همدان پيــام: 
دستيابى به تناسب اندام در شهرستان مالير 

برگزار شد.
يك دوره كارگاه آموزشــى علم دستيابى 
بــه تناســبت انــدام و علم شــيوه گرم و ســرد 
كردن ورزشــكاران در هنگام حركات ورزشى 
توســط هيأت پرورش انــدام مالير در ســالن 
اجتماعــات اداره كار شهرســتان مالير برگزار 

شد.
از  توســط مرتضــى قدرتــى  ايــن كارگاه 
مدرســان فدراســيون پــرورش انــدام كشــور 
برگزار شــد و در پايان دوره گواهينامه شركت 

در كالس به برگزاركنندگان اعطا شد.

نتايج مسابقات بانوان كونگ 
فوتوآ در رقابت هاى ليگ برتر

بانــوان  مســابقات  نتايــج  همدان پيــام: 
كونگ فوتــوآ در رقابت هاى ليــگ برتر اعالم 

شد.
تيــم كونــگ فوتــوآ شــهداى شــهردارى 
همــدان كه به مســابقات ليگ برتــر به تهران 

اعزام شده بود،
توانســت در هفتــه دوم ايــن رقابت ها در 
مقابــل تيم زنجــان 5 بر صفر به برترى برســد 
و در مقابــل تيم سيســتان 3 بر 2 پيروز شــود 
و در مقابــل تيم اول جدول لرســتان نتيجه را 
4 بــر يك واگــذار كرد و در نهايت موفق شــد 
در بيــن 9 تيم حاضر در مســابقات در جايگاه 

سوم قرار گيرد.
شــايان ذكر اســت، اين تيم بــه مربيگرى 
راحله صفرى و سرپرســتى مرضيه عليمردان 

در اين مسابقات حضور داشت. 

همدان، قهرمان تكواندوى 
دانشجويان منطقه 5 كشور

همدان پيــام: تيــم دانشــگاه آزاد همدان 
قهرمــان مســابقات تكوانــدوى دانشــجويان 

منطقه 5 دانشگاه هاى آزاد كشور شد.
مدير تربيت بدنى دانشــگاه آزاد اسالمى 
واحد همدان در گفتگو با باشــگاه خبرنگاران 
گفــت: در ايــن مســابقات و در نتيجه تيمى، 
بــه ترتيــب در  اراك  آبــاد و  همــدان، خــرم 

رده هاى اول تا سوم ايستادند.
انفــرادي و در اوزان 54-   در رده بنــدي 
حامــد كشــورى از خــرم آبــاد، در وزن 58- 
ســجاد يعقوبــى، در 63-  محمــود صابرى و 
در 68 - حامــد غفــورى هــر ســه از همدان، 
در  اليگــودرز،  از  شــاهوردى  رضــا   -74 در 
80-  صابــر خدايــارى از همــدان، در 87- 
محمد واســه پــور از درود  و در 87+ كيلوگرم 
رشــيد فتحى از خرم آباد مقام هــاى اول اين 

مسابقات را كسب كردند.
در اين دوره از مســابقات 96 تكواندو كار 
در قالــب 16 تيم دانشــگاهى از اســتان هاى 
همدان، مركزى و ايالم به ميزبانى دانشــگاه 

آزاد اسالمى واحد همدان شركت داشتند.

همدان پيــام: تيــم فوتبــال پــاس نوين در 
ادامه رقابت هاي ليگ دســته دوم باشگاه هاي 
كشــور از هفته نهــم رقابت ها مهمــان تيم نفت 
نويــن آبــادان بــود و در حالــي كــه بــا پيروزي 
در ايــن بــازي صدرنشــين مي شــد در پايــان با 
شكست يك بر صفر مقابل اين تيم به رده سوم 
جــدول رده بندي ســقوط كرد كــه رضا طاليي 
منش سرمربي اين تيم از اين شكست و اوضاع 

تيم خود گفت.
ســرمربي پاس نوين در مورد بــازي با نفت 
آبــادان گفــت: بــازي خوبــي و در عيــن حــال 
ســختي بود چه براي ما و چه بــراي تيم حريف 
و هيچكدام نمي خواستيم بازنده شويم اما اين 
تيــم آباداني بود كــه به لطــف داور برنده بازي 

شد.
و  زميــن  شــرايط  افــزود:  طاليــي  رضــا 
تماشــاگران در آبــادان براي هر تيمي مشــكل 
ســاز اســت اما بچه هاي ما بازي قابــل قبولي را 
از خود نشــان دادند تا جايي كه مورد تشــويق 
تماشــاگران آباداني قرار گرفتند و بهنام سراج 
از مربيــان ايــن تيــم نيــز در پايان بــازي به اين 
قضيــه اذعان داشــت و رضايت خــود را از بازي 

پاسي ها بيان داشت.
وي با بيــان اينكه بهتريــن نتيجه اين بازي 

تســاوي بــود، تصريح كــرد: بازيكنان مــا تمام 
تالش خــود را براي كســب امتيــاز از اين بازي 
انجــام دادنــد اما داور بــازي بســيار ضعيف كار 
كرد و همه ديدند كه وي يكطرفه سوت زد و در 

واقع پيروزي را به تيم حريف تقديم كرد.
سرمربي نويني ها خاطرنشان كرد: از همه 
نفرات تيم راضي هســتم و همه از بازي ما لذت 
بردنــد و خواســت خــدا بود كــه ما بازنــده اين 
ديدار باشــيم و با يــاري خداونــد در بازي هاي 

آينده جبران خواهيم كرد. 
وي در پاســخ به اين سوال كه از دروازه بان 
خود رضايت داشــت يــا خير گفت: بله رســول 
بســيار خــوب كار كــرد. بالغــي دروازه بــان بــا 
تجربه اي اســت و كمــك فراواني بــه ما خواهد 
كــرد، حتي در ايــن ديدار يك پنالتــي را كه به 
ناحق براي حريف گرفته شــد، گرفت و بســيار 

خوب كار كرد.
طاليــي در پايــان بيــان داشــت: با كســب 
اين نتيجه به رده ســوم رفتيــم، البته يك بازي 
كمتــر داريــم و با نتيجــه پيروزي در ايــن ديدار 
مي توانيم به صدر جدول برگرديم، تمرينات را 
براي بازي هفته آينده از امروز پيگيري خواهيم 
كــرد و بازي با نفت آبــادان را فراموش خواهيم 

كرد.

سيف پناهى: براى بازى با گل گهر آماده ايم
همدان پيام: هافبك چپ پاى تيم فوتبال پاس گفت: پس از پيروزى مقابل نفت مســجد ســليمان انگيزه مان 
براى كسب پيروزى هاى بعدى دو چندان شده است و با تمرينات خوبى كه براى بازى با گل گهر پشت سر گذاشته ايم 
براى اين بازى آماده ايم. پويا سيف پناهى افزود: شكست مقابل ماشين سازى ما را به خودمان آورد كه حريفان را دست 
كم نگيريم و تالش بيشترى انجام دهيم خوشبختانه در مقابل نفت مسجد سليمان با اشراف به اين موضوع وارد ميدان 
شديم و به يارى خدا امتياز الزم را گرفتيم. وى ادامه داد: مقابل گل گهر سيرجان هم با همين ديد بازى مى كنيم تا يك 
روند رو به رشــد را كه هفته قبل قوت بخشــيديم تا حد امكان تداوم دهيم. هافبك ســنندجى پاس تأكيد كرد: تا چند 
هفته قبل ما بازيكنان در بازى هاى خانگى به علت اينكه در خانه خودمان هستيم كمى با غرور مقابل حريفان بازى 

مى كرديم اما براى بازى با گل گهر سيرجان به كادر فنى قول داده ايم كه با دقت بيشترى بازى كنيم.

قضاوت داوران استان در ليگ هاي كشوري 
بيژن حيدري در ليگ يك قضاوت مي كند 

همدان پيام: داوران فوتبال و فوتسال استان در روزهاي پاياني هفته در ليگ هاي كشور قضاوت خواهند كرد.
در ليگ برتر فوتسال اميد مصداقي امروز ديدار دبيرى تبريز و ميثاق تهران را در تهران قضاوت مي كند.

امــا ســه داور خوب اســتان فردا پنجشــنبه در ليگ دســته اول كشــور قضاوت دارنــد. بيژن حيــدري داور خوب 
همداني امروز راهي اهواز مي شود تا فردا ديدار دسته اولي استقالل صنعتي خوزستان تربيت يزد را سوت بزند.

حيدري را در اين بازي مصطفي فراهاني و حميدرضا رحيمي  داور ديگر استان كمك خواهند كرد.
همچنيــن مهــدي الوندي داور بهاري اســتان در ليگ برتر كمك داور اســت. وي در ديدار مــس كرمان و ملوان 

انزلي امروز در كرمان كمك دوم فرشيد افشار داور اين بازي است.

امير توكليان: كميته ليگ جواب اعتراض مان را بدهد
همدان پيام: ســرمربي تيم كشــتي آزاد شهرداري مالير گفت: قضاوت داوران در كشتي وزن 84 كيلوگرم درست 
بود. امير توكليان درباره كناره گيري حريفشان در هفته سوم ليگ برتر كشتي آزاد، اظهار كرد: ضيايي در اواخر كشتي 
وزن 84 كيلوگرم دائما فرار مي كرد و داوران به درستي پوئن اخطار به نفع جالل زمان دادند كه اعتراض مسئوالن تيم 
پيشگامان به بازبيني فيلم منجر شد، اما رأي داوران تغيير نكرد. متاسفانه در ادامه، حريف حاضر نشد در وزن هاي 96 

و 120 كيلوگرم كشتي بگيرد. در حالي كه رأي داوران در كشتي 84 كيلو درست بود.
 توكليان در پاسخ به اين سوال كه با توجه به شكست دور رفت مقابل نفت تهران آيا به صعود از گروه خود اميدوار 
هستيد؟ پاسخ داد: چرا نااميد باشيم. در ليگ خيلي اتفاقات مي افتد، البته هنوز جواب اعتراض مان در مورد كشتي 

با نفت كه اجازه ندادند دو يار خارجي ما به ميدان بروند را نگرفته ايم و كميته ليگ بايد در اين رابطه پاسخگو باشد. 

همدان پيــام: تيم فوتبال تاالر وحدت همدان 
در هفته پاياني مسابقات قهرماني جوانان استان 
با برتري مقابل حريف خود قهرمان مسابقات شد 
تــا در فصل آينــده نماينده اســتان در رقابت هاي 

كشوري باشد. 
در هفتــه پاياني ايــن رقابت هــا تيم هاي تاالر 
وحــدت همدان و شــهيد اميني اين شــهر در يك 
بازي فينال گونه به مصاف هم رفتند كه شاگردان  
محمود الماســي دربي همداني ها را با پيروزي به 
پايان رساندند و به عنوان قهرماني دست يافتند.

الماسي سرمربي تاالر كه تيمش  تنها در صورت 
پيروزي مي توانســت قهرمان شود نيمه اول را بدون 
گل بــه رختكــن رفــت. در نيمــه دوم در حالــى كه 
بازي پاياپاي دنبال مي شد سرمربي تاالر با تعويض 
طاليــي خــود ورق را برگرداند و مهــدي زارعي را به 
بازي فرســتاد كه اين بازيكن درســت 5 دقيقه پس 
از ورود به بازي با تيزچنگي خود گل پيروزي بخش 
تاالر را وارد دروازه شهيد اميني كرد و خوشحالي را 

به نيمكت نشينان هديه كرد.
در دقايــق پايــان و در حالــي كــه حــدود 15 
دقيقــه از وقــت قانوني باقي مانده بــود زارعي كه 
تنهــا 10 دقيقــه درون زميــن آمــده بــود از زمين 
بازي اخراج شــد تا همه كار كرده باشد، در ادامه 
شــاگردان مهدي ذوالفقاري در تيم شهيد اميني 
از 10 نفره شــدن تاالر ســودي نبردند و در پايان 

تــاالر وحدت با يك گل پيروز شــد و بازيكنان اين 
تيــم كاپ قهرماني را به ناصرقره باغي مدير عامل 

خود تقديم كردند.
در ديگــر ديدار ايــن هفته تيم يــاران كوروش 
نهاونــد كه شــانس خوبي بــراي قهرماني داشــت 
در شــرايطي كه مهمان تيم شهرداري مريانج بود 
با حاضر نشــدن اين تيم 3 بر صفر پيروز شــد و به 

مقام دومي بسنده كرد.
گفتني اســت كــه در پايان ايــن رقابت ها تيم 
تاالر وحدت با 13 امتياز اول شــد، ياران كوروش 
بــا 11 امتيــاز دوم و شــهيد اميني بــا 9 امتياز در 
مكان سوم ايستادند و شــهرداري بدون امتياز در 

رده چهارم قرار گرفت.
اسامي تيم تاالر وحدت: محمدامين رنجبران، 
محمد قاسمي مهربان، عدنان بيات، علي الماسي، 
محمد حسين ســهرابي، مهدي الماســي، مهرداد 
زارع زاده، ســهيل كــرم لــو، علــي مــرادي، محمد 
جواني، حسين مرادي، اميرحسين مددي، مهدي 
زارعي، عرفان اســتخري، پوريا عظيمي مهر، سيد 
محمد عارف معصومي، مرتضي نجارزاده، سيداميد 
حسيني، پيمان حشمتي معز، اميرحسين صيادي، 

مهرداد گيوكي، سجاد شهسواري و علي لطفي. 
كادر فني: محمود الماســي، محمد اســمي و 

سجاد فرهادي زاده 
سرپرست: سيدرضا موسوي

تاالر قهرمان جوانان استان شد

جشن و پايكوبي در تاالر وحدت
سرمربى پاس نوين:

شكست حق ما نبود

گئورگــى  كــه  حالــى  در  همدان پيــام: 
گوگشــليدزه براى دومين بار در ليگ امســال 
بــه ايــران ســفر كــرده بــود اما بــار ديگــر اين 
كشــتى گير گرجســتانى نتوانست روى تشك 

حاضر شود.
گوگشليدزه كشتى گير تيم شهداى مالير 
كــه در ســال هاى گذشــته از مشــتريان پــر و 
پاقرص ليگ ايران بوده است در ديدار نخست 
هم نتوانســت بــه دليل برخــى ناهماهنگى ها 

برابر نفتى ها به ميدان رود.
 اما در ديدار مالير برابر آسانسور در حالى 
كه همه چيز مهياى حضور اين كشــتى گير بر 

روى تشــك بود ناگهــان رقيــب وى از حضور 
در ميــدان خــوددارى كرد تا بديــن ترتيب بار 
ديگر گوگشليدزه نتواند در ليگ ايران كشتى 

بگيرد.
وى گفــت: من به ايران آمده ام تا كشــتى 
بگيرم و از اين ماجرا كه تاكنون دو هفته است 

روى تشك نرفته ام بسيار ناراحتم. 
توانايى هــاى  تشــك  روى  دارم  دوســت 
خــودم را بــه همــه ثابــت كنــم ولــى وقتــى 

نمى شود دلگير مى شوم. 
دارم از تيــم ماليــر پــول مى گيــرم و نيتم 
اين اســت كــه در قبال پــول دريافتــى براى 

تيمم مفيد باشم.
گوگشــليدزه كه هفته آينده هم به دليل 
ليــگ  در  گرجســتان  قهرمانــى  مســابقات 
ايــران حضــور پيــدا نمى كنــد در ارتبــاط با 
رقبايــش گفت: تمام حريفان خوب هســتند 
و قابــل احترام. همه چيز روى تشــك معلوم 

مى شود.
وى در پايان در پاســخ به اين سوال كه آيا 
ســهميه المپيــك را مى گيرد يا نــه گفت: من 
كشــتى مى گيرم تا ســهميه را كسب كنم. در 
مســابقات بلغارســتان و فنالند هم منتظرم تا 

اين مهم رخ دهد.

كسب دومين پيروزي گوگشليدزه در حسرت كشتى گرفتن در ليگ برتر ايران
ابن سيناي همدان

دسته  ليگ  رقابت هاى  همدان پيام: 
يك آقايان كشور با حضور 7 تيم در 
پشت  را  خود  روز  دومين  كرمانشاه 
سر گذاشت. در اين دوره از مسابقات 
تيم هاى ابن سيناى همدان و گاز تهران 

توانستند بر حريفان خود غلبه كنند.
نتيجه  با  همدان  سيناى  ابن  تيم 
تهران   شرافتى  شهيد  سد  از  بر 2   3
گذشت، گاز تهران با نتيجه 5 بر صفر 
آكادمى تنيس مينودر قزوين را مغلوب 
خود ساخت. تيم تنيس همدان در روز 
نخست مسابقات موفق شده بود تيم 

ميزبان را از پيش رو بردارد.

سليمان رحيمى
همدان پيام: هفته ســوم مســابقات ليگ برتر 
كشــتي جــام واليت شــب گذشــته با انجــام يك 
مســابقه در ســالن ابن ســيناي همدان دنبال شد 
و تيم تله كابيــن گنجنامه پذيــراي تيم مجاهدان 

صنعت برق گلوگاه بود.
تيــم  مقابــل  اول  هفتــه  در  كــه  همداني هــا   
سايپاشمار تنكابن شكســت خورده بودند در اين 
مســابقه خانگي مصمم بودند تا به پيروزي برسند 
و با حمايت تماشاگران انبوه خود را به عنوان يك 
مدعــي مطرح كنند. تله كابين كــه هنوز موفق به 
جذب كشــتي گير خارجي نشــده اســت و گويا از 
هفته چهارم آنها را در تركيب خود به روي تشــك 
خواهد فرســتاد، بــدون چهره سرشــناس قدم به 
ميــدان گذاشــت و حتي صــادق گــودرزي، نايب 
قهرمان جهان در اســتانبول بــه دليل مصدوميت 
و ميثــم مصطفي ـجـوكار و ابراهيمي با صالحديد 
مربيان در تركيب تيم جايي نداشــتند و تله كابين 
با كشــتي گيراني گمنام قدم به ميدان گذاشت و 
تنها چهره  شاخص آنها حميد كمروند كشتي گير 

نهاوندي استان بود. 
در ابتــداي ايــن مســابقات هيــأت كشــتي از 
تعدادي پيشكســوت و پيــر ورزش تجليل كرد كه 
با اســتقبال تماشــاگران حاضر در ورزشگاه روبرو 
شدند. مســابقات با كشــتي در 55 كيلوگرم آغاز 
شــد و حســين رحمانــي از تله كابيــن بــه مصــاف 

ادريس كشمير رفت.
 در ايــن كشــتي و در وقــت اول رحمانــي بــا 
اجــراي فن موفق شــد يك امتيــاز بگيــرد و پيروز 
ميدان شــود. در وقــت دوم ابتدا اين كشــتي گير 
تاكســتاني تله كابيــن بــود كــه امتيــاز گرفت. در 
ثانيه هــاي پايانــي وقــت دوم رحمانــي كــه قصد 
داشــت كشــتي را اداره كند اســير يك خم حريف 
شــد و كشــتي را واگــذار كــرد تــا كار به وقت ســوم 
كشــيده شــود. در وقت ســوم رحماني بهتر كشتي 
گرفــت و دو بار موفق به خاك كردن حريف شــد تا 

تله كابين اولين كشتي را 3 بر يك پيروز شود.
كريمــي راد  همــت  كيلوگــرم،   60 وزن  در 

كشــتي گير تله كابين با ميالد طهماسبي سرشاخ 
شد و وقت اول را با يك امتياز به نام خود به پايان 
بــرد. در وقــت دوم دو كشــتي گير، كاري از پيش 
نبردند و كار به كلينج كشيد كه بخت با كشتي گير 
مازنــي تله كابيــن يــار شــد و بــا يك خــم حريــم را 
درخت كن كرد و 3 امتياز گرفت تا تله كابين دومين 

كشتي را نيز با پيروزي دنبال كند.
در كشتي ســوم و در وزن 66 كيلوگرم، ميثم 
حيدري كشــتي گير زنجاني تله كابين روي تشك 
رفت و با علي اصغر طهماســبي كشتي گرفت. در 
وقــت اول امتيــازي رد و بدل نشــد و قرعه كلينج 
بــه نام كشــتي گير صنعت برق افتــاد و يك امتياز 
گرفت. وقت دوم را حيدري خوب آغاز كرد. ابتدا 
حريــف را خــاك كرد و ســپس وي را بــه بيرون از 
تشــك هل داد و در ادامه با فن دســت در مخالف 
حريــف را بــه پل بــرد و وقت دوم را 5-0 به ســود 

خود به پايان برد.
در وقت سوم دو كشتي گير، فني ارائه نكردند و 
يك بار ديگر قرعه كشي، كشتي گير برنده را معرفي 

كرد و سومين پيروزي پياپي تله كابين رقم خورد.
در چهارميــن كشــتي و در وزن 74 كيلوگــرم 

مســعود حيدريــان در غيــاب گــودرزي دوبنــده 
همــدان را بــر تن كــرد و به روي تشــك رفت. اين 
كشتي گير كرمانشاهي با تشويق تماشاگران آغاز 
خوبي داشــت و با يك زيرگيري و بارانداز 2 امتياز 
كســب كــرد و در ادامــه با هــل دادن كشــتي گير 
حريف به بيرون از تشــك وقــت اول را 3-0 به نام 

خود به پايان رساند.
در وقــت دوم نيــز ايــن كشــتي گير تله كابين 
بــود كه اجراي فن كــرد و 2 امتياز گرفــت. اما در 
ثانيه هــاي پايانــي در خــاك حريف نشســت تا در 
مجموع اين كشــتي را 5-1 پيروز شود تا پيروزي 

تله كابين در اين كشتي قطعي گردد.
در وزن 84 كيلوگــرم، محمد قاســمي زاده از 
مازندران جانشــين جوكار در تركيــب تيم بود كه 
مقابــل ســعيد ميرزاپور بــه روي تشــك رفت. وي 
در ايــن كشــتي و در ثانيه هــاي پايانــي وقت اول 
حريف را در خاك نشاند و پيروز شد. قاسمي زاده 
در وقــت دوم نيــز امتيــاز اول را گرفــت و در ادامه 
بــا خــاك كــردن حريــف پنجميــن پيــروزي را به 
نــام تله كابين ثبت كرد. در كشــتي ششــم دالور 
نهاونــدي اســتان، حميــد كمروند بر روي تشــك 

رفــت تــا تنها كشــتي گير اســتان مقابــل مصطفي 
محمودجانلــو  بخت خــود را بيازمايــد. وي در وقت 
اول با يك امتياز كشــتي را به نــام خود ثبت كرد اما 
در وقت دوم كمروند اقتدار خود را نشان داد و با فن 
يك دســت و يك پا حريف را كنار تشك به پل برد و 
ســپس دو بــار ديگر موفق به اجراي فن شــد تا در 
نهايت كشتي را 9-3 به سود خود به پايان ببرد.

دهســتاني  خشــايار  كشــتي  آخريــن  در 
شــاهين  بــا  تله كابيــن  مازندرانــي  كشــتي گير 
چراغعلــي سرشــاخ شــد. نتيجــه اين كشــتي كه 
تأثيــري بر سرنوشــت دو تيم نداشــت بــا پيروزي 
دهســتاني رقــم خورد. دهســتاني وقــت اول را با 
هوشــياري، كشــتي گرفــت و ســه بار موفق شــد 
نيــز  حريــف را در خــاك بنشــاند.  وقــت دوم را 
كشــتي گير ســنگين وزن تله كابين با قدرت آغاز 
كــرد و اين كشــتي گير مازني 6 بار موفق شــد به 

پشت حريف برود و پيروز ميدان شود.
تيــم تله كابيــن گنجنامــه همدان در شــب به 
يادماندني موفق شد با اقتدار 7-0 تيم مجاهدان 
ـوگاه مازندران را شكســت دهد و  صنعت بــرق گـل

شكست هفته اول را تالفي كند.

در هفته سوم ليگ برتر كشتي 

تله كابين با اقتدار مازندران را شكست داد
يام
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The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

 اوقات شرعياوقات شرعي
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اذان مغرب                   17:26
نيمه شب شرعي           23:19
اذان صبح فردا               5:31

طلوع خورشيد فردا         6:58 
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 روزنامه صبح استان 
اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي

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

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

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

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

پيام تاريخ 
تمدن 

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

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

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

حكمت
مؤمن از كوه محكم تر است.

امام باقر(ع)

 farhang@hamedanpayam.com

خواندنىخواندنى

حضور جهانىحضور جهانى

حضور جهانىحضور جهانى

خبـر

افتتاح شبكه بازار! 
طرح: محمد على خلجى كاريكاتوركاريكاتور

56 كتاب ايرانى در آلمان به نمايش درمى آيد
همدان پيام: پنجاه و ششــمين نمايشگاه بين المللى «جهان كودكان» با نمايش 

كتاب هاى ايرانى از 4 آذر در آلمان برگزار مى شود.
پنجاه و ششــمين نمايشــگاه بين المللى كتاب هاى تصويرگرى شــده، با عنوان 
«جهــان كــودكان» روز 25 نوامبــر برابر بــا 4 آذر ماه در موزه كتاب كــودك آفن باخ 

آلمان (فرانكفورت) گشايش خواهد يافت.
اين نمايشــگاه همه ساله مجموعه اى از بهترين كتاب هاى كودك سراسر جهان 

را براى بازديدكنندگان به نمايش مى گذارد.
بــه گزارش مهر، در ســال 1388 براى نخســتين بــار كتاب هــاى ايرانى به  اين 
نمايشگاه راه يافتند. در آن سال از انتشارات شباويز دعوت شد با ارسال نسخه هاى 
كتاب هاى برگزيده  شــده به وســيله داوران نمايشــگاه، تنها ناشــر ايرانــى حاضر در 
نمايشــگاه باشــد. از ميان هفت كتاب برتر انتخاب شــده در آن سال، چهار عنوان از 

شباويز چهار جايگاه نخست را به  خود اختصاص دادند.
در ســال 1389 نيز به  دعوت برگزاركنندگان نمايشــگاه اين ناشر به عنوان تنها 

ناشر ايرانى، كتاب هاى درخواست شده را براى حضور در نمايشگاه ارسال كرد.
اســتقبال از كتاب هــاى ايرانى چنان بود كه باز هم در ســال 1390 اين دعوت 
تكرار شــد. اين بار، به ســبب آن كه نمايشگاه پنجاه و ششمين سال برگزارى خود را 

جشن مى گيرد، از ايران دعوت شد تا 56 عنوان كتاب به نمايشگاه بفرستد.
در ايــن نمايشــگاه، بخــش ويژه اى بــه  كتاب هاى ايرانــى اختصــاص مى يابد و 

پوسترهاى كتاب هاى منتخب، زينت بخش ديوارهاى محل برگزارى خواهد بود.
نمايشگاه بين المللى كتاب آلمان در ماه فوريه به كار خود پايان خواهد داد.

استوانه كوروش چيست؟
اســتوانه كــوروش بزرگ، يك اســتوانه ســفالين پختــه شــده، در تاريخ 1878 

ميالدى در پى كاوش در محوطه باستانى بابِل كشف شد.
 در آن كوروش بزرگ رفتار خود با اهالى بابِل را پس از پيروزى بر ايشــان توسط 

ايرانيان شرح داده  است.
اين سند به عنوان «نخستين منشور حقوق بشر» شناخته شده و به سال 1971 

ميالدى، سازمان ملل آن را به تمامى زبان هاى رسمى سازمان منتشر كرد.
نمونه بدلى اين اســتوانه در مقر اصلى ســازمان ملل در شهر نيويورك  نگهدارى 

منبع: تاريخ ايرانمى شود. 

جدول پخش برنامه هاى سيماى مركز همدان -  چهارشنبه 90/9/2
زمان پخشبرنامهزمان پخشبرنامه

17:30ويژه وقت اذان مغرب7:00كودكـ  كارتن
18مسابقه تلفنى7:30مستند افق

18:15مستند11مسابقه تلفني
18:45مسابقه تلفنى11:45اخبار استان

19:30ويژه وقف12ويژه اذان ظهر
مجموعه زمين انسان ها 

19:45اخبار استان12:45(تكرار)
20:00خيابان يك طرفه14:45تپش

20:45ليمو ترش15مسابقه تلفنى
21:00شبانه (زنده)15:15فيلم سينمايى

22:00مسابقه پنج در پنج16:45اخبار
22:45اخبار استان17سينماي كودك

23:15مجموعه سه، پنج، دو17:15انيميشن توليد مركز

سينما و تئاترسينما و تئاتر

 سينما
قدس: 

سالن شماره يك: سعادت آباد
سالن شماره دو: آژانس ازدواج

كانون پرورش فكرى: زنان ونوسى مردان مريخى
بهمن مالير: زنان ونوسى مردان مريخى

انديشه نهاوند: تعطيل
فرهنگ كبودراهنگ: زنان ونوسى مردان مريخى

 تئاتر
تاالر فجر: نمايش عروسكى روياى شيرين

مجتمع شهيد آوينى: ---

رتبه اول قصه گويى به همدان رسيد
همدان پيــام: رتبه نخســت با قصــه «هديــه خوبــان» در پانزدهمين 

جشنواره قصه گويي به استان همدان رسيد.
مريم نوشــاد قباد، مربي و مســئول كانون پــرورش فكري كودكان و 
نوجوانان مركز قروه درجزين در پانزدهمين جشنواره قصه گويي منطقه 
دو كانون كشــور رتبه اول بخش برگزيدگان پيشين را به خود اختصاص 

داد. 
بــه گــزارش روابط عمومــي كانــون، نوشــاد قبــاد بــا قصــه «هديــه 
خوبان» در اين جشــنواره ـشـركت كــرد كه خالصه داســتان پيرزني دانا 

و ســخاوتمندي اســت كه زيباترين لحاف هاي دنيا را مــي دوزد و آنها را 
به فقرا و نيازمندان مي بخشــيد كه روزي پادشاه حريصي تصميم گرفت 

يكي از لحاف هاي پيرزن را به دست بياورد.
 اما پيرزن براي او شــرطي مي گــذارد كه هر وقت فقيرترين آدم دنيا 

باشد برايش لحافي بدوزد. 
پادشــاه قبول نمي كند و شــروع به شــكنجه پيــرزن مي كند. پيرزن 

مقاومت كرده و پادشاه را مغلوب خود مي سازد.
شــايان ذكر اســت، پانزدهميــن جشــنواره قصه گويي منطقــه دو با 
حضور اســتان هاي ايــالم، كرمانشــاه، كردســتان، همــدان، مركزي و 

لرستان و به ميزباني كانون كردستان برگزار شد.

برگزارى نمايشگاه كتاب در 32 آموزشگاه اللجين
همدان پيــام: معاون پرورشــي آموزش و پرورش منطقه اللجين گفت: همزمان با سراســر كشــور در هفته 
كتاب نمايشــگاه كتاب در 32 آموزشــگاه ســطح منطقه اللجين برگزار شــد. نظري افزود: در كنار نمايشــگاه 
كتــاب، دانش آمــوزان با اهداي كتــاب به كتابخانه هــاي مدارس در غني ســازي كتابخانه هاي آموزشــگاهي 
مشــاركت خواهند داشــت، همچنين در اين هفتــه از دانش آموزان برتر كتابخوان تقديــر به عمل مي آيد. وي 
ادامــه داد: اجــراي طرح «درس هايي از قرآن» با حضور بيش از 2000 دانش آمــوز اللجيني نيز در اين منطقه 
انجام مي پذيرد. در اين طرح دانش آموزان ضمن مشــاهده برنامه  «درس هايي از قرآن» حجت االسالم قرائتي 
كه در روزهاي پنج شــنبه از شــبكه يك ســيما پخــش مي گردد به صــورت هفتگي جوايز دريافــت مي نمايند و 

دانش آموزان برتر طرح در پايان سالتحصيلي به شهرهاي مقدس قم و مشهد اعزام مي شوند.

مسئول سازمان بسيج هنرمندان سپاه انصارالحسين (ع) همدان:

44 گروه و 9 انجمن در بسيج هنرمندان 
همدان فعال است

همدان پيام: مســئول سازمان بســيج هنرمندان ســپاه انصارالحسين (ع) همدان 
گفت: بيش از 44 گروه و 9 انجمن در بسيج هنرمندان استان فعال است.

بهــروز خانلر با بيان اينكه بســيج هنرمندان نخســتين تشــكل رســمى هنرمندان 
بســيجى سراسر كشور اســت، اظهار داشت: اين حلقه بسيج با رســالت فراهم آوردن 
زمينــه هم انديشــى، همــكارى و انســجام هنرمنــدان دلســپرده بــه ايران اســالمى و 
آرمان هاى انقالب اسالمى و همچنين مهيا ساختن فرصت برابر آفرينش و عرضه آثار 

هنر براى هنرمندان بسيجى تأسيس شده است.
وى گفت: بســيج هنرمندان به طور جدى بر اين باور اســت كه هنرمند به واســطه 
اتصال با ســاحت قدســى حقيقت كه جوهره و الزمه هنر اســت، پيوندى ناگسستنى 

با آرمان هاى نظام اسالمى دارد و بى شك هر هنرمندى يك هنرمند بسيجى است.
مسئول سازمان بسيج هنرمندان سپاه انصارالحسين (ع) استان همدان در ارتباط 
با ساختار سازمانى بسيج هنرمندان با بيان اينكه سازمان بسيج هنرمندان مجمموعه 
فعاليت هاى هنرمندان در بســيج را برنامه ريزى، هماهنگى و نظارت مى كند، تصريح 
كرد: حمايت  مادى و معنوى از هنرمندان بســيجى در تمام اســتان ها را وظيفه ذاتى 
خود مى داند كه بر اين اساس مراكز بسيج هنرمندان در استان ها و كانون هاى بسيج 
هنرمندان در شهرســتان ها راه اندازى شده است تا اساس حركت سازمان از اول راه به 

دور از تمركزگرايى و پايتخت محورى باشد.
به گزارش فارس، وى عنوان كرد: انجمن هاى تخصصى ســازمان بســيج هنرمندان 
پل هــاى ارتباطــى هنرمندان رشــته هاى مختلف با ســازمان هســتند تا نگاه ســازمان به 
رشته هاى مختلف هنرى نظام مند و حرفه اى باشد كه در اين زمينه دبير هر انجمن مشاور 

عالى رئيس سازمان و نماينده هنرمندان آن رشته در شوراى عالى مشورتى است.
خانلر با بيان اينكه ســازمان هاى بســيج هنرمندان در اســتان ها اقدام به تأسيس 
كانون هــاى بســيج هنرمندان شهرســتان ها كرده اســت، گفــت: كانون هاى بســيج 
هنرمنــدان شهرســتان ها بــه جاى تأســيس انجمن هــا، گروه هاى هنرى را در ســطح 
شهرســتان ها راه انــدازى كرده اند و در حال حاضر ســازمان بســيج هنرمندان اســتان 
همــدان بيــش از 44 گــروه دارد و 9 انجمن ايــن گروه هاى هنــرى و انجمن ها بازوى 

توانمند مديران سازمان ها و مديران كانون ها هستند.
وى افزود: ســازمان بســيج هنرمندان با وزارتخانه ها، ســازمان ها و ساير نهادهاى 
هنــرى و ادبى تعامل داشــته و ايــن تعامل را رمز موفقيت مى داند كه در همين راســتا 
نيز هيأت امنايى متشــكل از مسئوالن وزارتخانه ها، ســازمان ها و نهادهاى فرهنگى، 
هنرى و ادبى و مسئوالن فرهنگى بسيج سياستگذارى كالن سازمان را بر عهده دارد.

مسئول سازمان بســيج هنرمندان سپاه انصارالحســين (ع) استان همدان عنوان 
كرد: هنرمندان در رشــته هاى مختلف هنرى در هر سطحى از مهارت و انديشه هنرى 
كه باشــند، مى توانند بــراى عضويت در بســيج هنرمندان داوطلب شــوند كه بديهى 
است جوهره وجودى اين سازمان نشأت گرفته از حضور باانگيزه، بانشاط و فعال تك 

تك هنرمندان فرهيخته و دلسوز ايران اسالمى در آن است.
وى تصريح كرد: ما در بســيج هنرمندان همدان اميدوار هســتيم بتوانيم با همدلى و 
هم افزايى توانمندى ها و برقرارى ارتباط مؤثر و فعال اصحاب هنر با يكديگر، اعتالى اين 
مرز و بوم را در جامعه جهانى داشــته باشــيم و ســهمى از فرهنگ جهانى را به ايران و هنر 
بالنده ايرانى اختصاص دهيم. خانلر گفت: به منظور اعتالى هنر در اين مرز و بوم، تعامل 
و ارتباط گسترده با مراكز، پژوهشكده ها و نهادهاى فرهنگى هنرى، حمايت از هنرمندان 
براى آفرينش هنرى متعهدانه و شناسايى چهره هاى مستعد هنرى مورد توجه قرار گرفته 

است.
وى در پايــان با اشــاره به تعامل بســيج با نهادهــاى قانونگذار، تصريح كــرد: اميدوار 
هســتيم در حد توان بتوانيم با برگزارى همايش ها، جشــنواره ها، مسابقات هنرى، تهيه 
بانك اطالعاتى جامع و متناســب با نياز هنرمندان بسيجى و تعامل با نهادهاى فرهنگى 

بسيج گامى مؤثر در پيشبرد خواسته هاى هنرمندان دردآشناى جامعه اسالمى برداريم.

همدان پيــام: اوليــن همايــش علمــى ادبــى 
موســى نثرى با حضور بيش از 400 نفر از اساتيد 
خانواده هــاى  فرهيختــگان،  اســتان،  برجســته 
مرحــوم شــيخ موســى نثــرى و غمــام همدانــى و 
كارشناســان فرهنگــى ادارات و نهادهاى دولتى 

امروز در كبودراهنگ برگزار خواهد شد. 
اســالمى  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  رئيــس 
كبودراهنگ در اين باره گفت: شيخ موسي اولين 
افتخار فرهنگي شهرستان است و برگزاري چنين 
همايش هايى مي تواند كبودراهنگ را آن طور كه 
شايسته است مطرح كند. ســهيال اسدزاده اظهار 

داشــت: برگــزاري همايش هــاي ادبــي، هنري و 
علمــي، فرهنگ جامعــه را ارتقا مى بخشــد و اين 
خــود يــك فرهنگ ســازي محســوب مي شــود و 
موسي نثري دليل زيبايي براي اين فرهنگ سازي 

است و افتخار شهرستان به حساب مي آيد.
وي بيان داشــت: تمامي انجمن هاي علمي و 
ادبي، دانشــگاه ها و دانشــگاه بوعلي در همايش 

علمي شيخ موسي نثري شركت خواهند داشت.
شــايان ذكر اســت، در راســتاى برگــزارى اين 
همايــش پــس از اعــالم فراخــوان اداره فرهنــگ 
بــه  مقالــه   22 كبودراهنــگ  اســالمى  ارشــاد  و 

دبيرخانــه رســيد كه پس از بررســى كارشناســان 
10 مقالــه بــا عنــوان مقاله هاى برگزيــده انتخاب 
شــد و امروز در همايش از آنها تجليل خواهد شد.  
همچنين امروز در حاشيه برگزاري اين همايش از 
دو تنديس شــيخ موسي نثري يكي در محل اداره 
فرهنگ و ارشــاد اسالمي و ديگري در محل پارك 
دانشــجو مقابل دانشــگاه پيــام نــور كبودراهنگ 
رونمايــي مي شــود و ســايت اداري اداره فرهنگ 
و ارشــاد اســالمي با 430 ميليون تومان اعتبار با 
نام ســاختمان شيخ  موســي نثري نيز افتتاح  و به 

بهره برداري مي رسد.

كتاب عنصر رشدآفرين زندگانى بشر است
ـدگار، پديده اى شــكوهمند و بــا ارزش و عنصرى رشــدآفرين و  همدان پيــام: كتــاب ميراثى ماـن

روشنگر در پهنه زندگانى بشر است.
رئيس اداره كتابخانه هاى عمومى شهرستان كبودراهنگ ضمن بيان اين مطلب و تاكيد بر جايگاه 
ويژه كتاب و كتابخوانى اظهار داشــت: با توجه به پيشرفت علم و فرهنگ و فناورى الزم است مردم بيش 
از پيش با كتاب انس و الفت گيرند؛ چراكه با مطالعه كتاب مى توان به دانش، پژوهش و معرفت رسيد. به 
گزارش ايرنا، سيدجواد معينى تصريح كرد: كتاب راه ورود به گستره دانش و معرفت و يكى از ابزارهاى به 
كمال رسيدن بشريت است. وى با بيان اينكه كتاب، ابزارى براى به كمال رسيدن بشريت است، افزود: 

كتاب موجب رشد بوده است و همواره كتاب عامل مهمى در رشد جوامع خواهد بود.
معينــى ضمــن ارائــه آمارهايــى در خصــوص ميــزان رشــد كتــاب و كتابخوانــى در شهرســتان 
كبودراهنگ اظهار داشــت: امســال رشد خوبى را در بخش هاى مختلف داشــته ايم به گونه اى كه در 
تعداد اعضا و ميزان ســرانه كتاب باالترين ميزان را در اســتان دارا هستيم و حتى اين ميزان در كشور 

هم كم نظير است و از ميزان استانداردهاى كشورى هم در وضعيت بسيار بهترى قرار داريم.
وى اضافــه كــرد: افتخــار ما نيز در ايــن بوده كه فرهنــگ و باورهاى دينى ما يعنــى آيين مقدس 
اســالم مبتنــى بــر ارزش بينش و دانــش و ارجمندى كتاب و نگارش اســت و خداونــد معجزه ابدى و 
محبوب ترين فرســتاده اش را كتابى به نام قرآن كريم كه ســرآمد تمام كتاب هاى عظيم اســت، قرار 
داد. وى بيان داشت: نقش برجسته، واال، حساس و سازنده كتاب در پويش هاى تكامل آفرين فردى 
و اجتماعى، ناشى از گستردگى روح دانش و بينش و ابهت و اهميت فرهنگ مكتوب در تاريخ بشرى 

است و سزاوار نيست كه چنين عنصرهايى را به دست فراموشى يا كم توجهى بسپاريم.

امروز از 10 مقاله برتر نثرى 
تجليل مى شود

همدان پيام: كانــون فرهنگى هنرى المهدى 
(عــج) مســجد امام حســن مجتبــى (ع) بــا بيش 
از400 نفــر عضــو، كانــون تخصصى مشــاوره در 

زمينه هاى مختلف است.
 مدير كانون فرهنگى هنرى المهدى مســجد 
امام حسن مجتبى(ع) كوى خضر گفت: مشاوره 
در ايــن كانــون در موضوعات مختلــف اعتقادى، 
خانوادگــى ، تحصيلى وغيره  با حضور مشــاوران 
برجســته اســتان از جمله احمدى مشــاور انجمن 

اوليا ومربيان استان و سعيد نظرى  است.
تــالش  همــواره  كرباســيان گفت:  مرتضــى 
مى كنيم پى گير مسائل ومشكالت منطقه باشيم 
زيرا اگــر مشــكالت فرهنگى آموزشــى گريبانگير 
خانــواده هــا باشــد آنها فرصتــى بــراى حضور در 

كالس هاى مختلف كانون را نخواهند داشت.
وى بيــان كرد: ازســال 87 بــه دليل مراجعت 

زيــاد مادران و اعضاى متاهــل كانون و با پيگيرى 
مدير كانون و كمك خيران محله وبرخى پزشكان 
جانباز همدانى ســتاد توانمند سازى حاشيه شهر 
دو طبقــه ســاختمان مركــز بهداشــتى در منطقــه 
خضــر آغــاز و در روز ميــالد حضــرت زينــب(س) 

امسال افتتاح شد.
كرباســيان همچنين به ساخت سالن ورزشى 
براى اهالى خضر در ســال 87 اشاره كرد و اظهار 
داشــت: ارسال پيامك  كانون شامل هر هفته يك 
حديــث، يــك پيــام روانشناســى و يــك لطيفه به 
فعاالن اعضاى كانونهاى مساجد، از فعاليت هاي 

كانون است.
كرباســيان بــا بيــان اينكــه بســط وگســترش 
فعاليت هــاى فرهنگى نيازمند همــكارى وتعامل 
با تمام دســتگاه ها ونهادهاى دولتى است، بيان 
كــرد: يكى  از ويژگى هاى كانون، برقرارى ارتباط 

بــا همــه دســتگاههاى فرهنگــى ودولتى اســتان 
است.

وى در ادامــه افزود: اجراى برنامه هاى اوقات 
فراغــت با برگزارى كالس هاى مختلف فرهنگى ، 
هنرى، علمى، ورزشــى و غيره جهت غنى سازى  

اوقات فراغت جوانان منطقه است.
وى همچنيــن بــه فعاليــت كتابخانــه كانــون 
ازســال 82 خبر داد وگفت: كتابخانــه كانون هم 
اكنــون 5 هزار جلد كتــاب در زمينه هاى مختلف 

پذيرايى عموم عالقمندان به كتابخوانى است.
وى در پايــان بــه وجــود افــراد نخبــه در ايــن 
كانــون اشــاره كرد وافــزود: محــى الدين فالحت 
دكترا رياضى از دانشــگاه تبريز، روح ا... سهرابى 
دكتــراى مديريــت وعضوهيــات علمى دانشــگاه 
بوعلى سينا، و مدديان كارشناس ارشد مترجمى 

زبان از جمله اساتيد و افراد نخبه كانون هستند.

مدير كانون فرهنگى هنرى المهدى (عج)

گسترش فعاليت هاى فرهنگى نيازمند تعامل با دستگاه هاى اجرايى است
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