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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

يادداشتيادداشت

خبرخبر

شماره 16/31/3/9/39 آگـهي تجديد 
منـاقصه عمـومى

دبيرخانه مزايدات و مناقصات دانشگاه علوم پزشكي استان همدان

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان همدان در نظر دارد نسبت به واگذاري امور تهيه، طبخ و توزيع غذاي پرسنل و بيماران 
بيمارستان هاي قائم (عج) و اميرالمومنين(ع)، فوريت هاي پزشكي و دانشكده پرستاري شهرستان اسدآباد به صورت حجم كار پرس غذا (طبخ 
در محل آشپزخانه بيمارستان قائم (عج)) از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجدشرايط اقدام نمايد. بدين منظور از تمامي شركت هايي كه 
داراي تأييد صالحيت از سازمان كار و امور اجتماعي و داراي تجربه و سوابق كافي و مفيد در امور مربوطه مي باشند و تمايل به همكاري دارند 
دعوت مي شود از تاريخ درج آگهي براي دريافت اوراق شركت در مناقصه، تكميل و ارائه پيشنهادات به آدرس، همدان، چهارراه شريعتي، ابتداي 
بلوار آيت ا... كاشاني، ساختماني شماره 3 دانشگاه، طبقه اول دبيرخانه مزايدات و مناقصات مراجعه و يا براى كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 
2529710-0811 تماس حاصل فرمايند. بديهي است مهلت ارائه قيمت پيشنهادي و تحويل پاكت هاي الك و مهر شده الف-ب-ج تا ساعت 14 
روز شنبه مورخه 1390/9/12 بوده و به پيشنهادات واصله پس از تاريخ و ساعت فوق ترتيب اثر داده نخواهد شد كميسيون مناقصه رأس ساعت 

9 صبح روز يكشنبه 1390/9/13 تشكيل خواهد شد.
حجم كار قابل واگذاري ماهيانه:

-صبحانه 8350 پرس، ناهار 8350 پرس، شام 9150 پرس، سوپ 2000 پرس.
-پرداخت بهاي مصرفي آب، برق و گاز به عهده كارفرما مي باشد.

-اجاره بهاي آشپزخانه طبق نظريه كارشناس دادگستري ماهيانه مبلغ 8,000,000 ريال تعيين گرديده كه به عهده پيمانكار مي باشد.
-مدت موضوع قرارداد يكسال شمسي 

-هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
-دانشگاه در رد هر يك يا تمامي پيشنهادات مختار است 

و نياز به ارائه دليل ندارد.

جناب آقاي 

حسن  رضانيا
فرماندار محترم شهرستان 

تويسركان 
اين سمت  به  را  جنابعالي  انتصاب شايسته 
تبريك و تهنيت عرض نموده و بدينوسيله 

    از زحمات آقاي 
محمد مجيد ارجمندي 

در زمان تصدي سرپرستي فرمانداري 
تقدير و تشكر مي نماييم.

دهياري و شوراي اسالمي 
روستاي جعفريه

جناب آقاى 

علـى
 سلطانى وال

بدينوسيله انتصاب بجا و شايسته شما را 
به عنوان 

رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت 
شهرستان كبودراهنگ

تبريك و تهنيت عرض نموده و از 
خداوند متعال توفيقات روزافزونتان

را خواستاريم.
هيات رئيسه مجمع امور صنفى 

شهرستان كبودراهنگ

جناب آقاي 
مهندس محسن بازرگان

عنوان برترين طراح فضاي سبز و 
نماسازي و دكوراسيون كشور را 

به شما تبريك مي گوييم.
جمعي از مهندسين نهاوند و مالير

جناب آقاى 
اسدا... بيات 

مديركل محترم سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى
و گردشگرى استان همدان

از زحمات جنابعالى در اجراى كمپينگ پارك
10هكتارى ورودى شهر صالح آباد 
كمال قدردانى و امتنان را داريم.
شهردارى و شوراى اسالمى صالح آباد

روابط عمومى و تبليغات 
سپاه انصار الحسين(ع) استان همدان

جناب آقايان
مهندس شهريار طاهرپور

نماينده محترم مردم تويسركان در مجلس شوراى اسالمى
حسن ظفرى مديركل محترم بنياد مسكن استان همدان

على جاللى مدير محترم بنياد مسكن شهرستان تويسركان
مسعود قمرى بخشدار محترم قلقلرود

بدينوسيله از زحمات شايان ذكر شما در بهسازى، زيباسازى و اصالح معابر ورودى 
روستاى والشجرد تقدير و تشكر نموده و توفيق خدمات بيشتر را براى شما از خداوند 

منان مسئلت داريم.
دهيارى و شوراى اسالمى روستاى والشجرد

شهردارى نهاوند

آگهي استخدام
شهردارى نهاوند در نظر دارد 

براى تكميل نيروى انسانى موردنياز 
نسبت به استخدام تعدادى نيرو
با مدارك هاى مرتبط اقدام نمايد.

عالقه مندان مى توانند براى كسب اطالعات بيشتر و 
ثبت نام به پايگاه الكترونيكى

WWW.REGISTER.OMORSHAHRI.IR
(0811)8275303-8255080 پاسخگويى  سامانه  و 

مراجعه فرمايند.

همدان پيام: اين روزها حال و هواي شــهر 
طور ديگري است، تنها كافي است نگاهي هر 

چند گذرا به خيابان ها بيندازيم.
هر يك از بنرها و بيلبوردها همانند صفحه 
آلبومي هســتند كه اگر آنها را به خوبي دنبال 
كنيم، ما را به پنجم آذرماه ســال 58 خواهند 

برد.
زماني كــه معمــار كبير انقالب اســالمي، 
چندي پــس از انقالب دوم كه همان تســخير 
النه جاسوسي اســت، فرمان تشكيل بسيج را 
صادر كردند، فرمانــي كه مي توان آن را يكي 
از اساســي ترين اقدامــات براي خنثي ســازي 

توطئه هاي دشمن دانست.
از  ابتــدا  همــان  در  كوچــك  نهــاد  ايــن 
چنــان ســاختاري برخــوردار بود كه بســياري 
و  ارزش هــا  و  اســالمي  انقــالب  عاشــقان  از 

آرمان هاي وابســته بــه آن جذب نهاد بســيج 
شــدند و با تالش هاي خالصانه خود توانستند 
در عرصه هــاي مختلف سياســي، اجتماعي، 
افتخارآفريــن  فنــاوري  و  علمــي  فرهنگــي، 

باشند.
بسيج اســاتيد، بسيج كاركنان پايگاه امام 
هادي(ع) و حوزه بســيج دانشــجويي بيقه ا.. 
بســيجي  واليتمــداران  جملــه  از  نيــز  (عــج) 
هســتند كه بــا همت خــود اقدام بــه برگزاري 
همايــش بســيج، خودبــاوري و جهــاد علمي 

كردند.

رئيس دانشــگاه پيــام نور اســتان همدان 
در ايــن همايــش، با تأكيــد بر جايــگاه واالي 
بسيج، انسجام موجود در بين مردم، اخالص 
و همچنيــن ايثار و رشــادت هاي آنان را عامل 
و  ظالــم  حكومت هــاي  نابــودي  و  فروپاشــي 

مستكبر دانست.
اردشــير خزايي با اشــاره به گذشــته ايران 
بيــان كــرد كــه نظــام شاهنشــاهي حاكــم بر 
ايــران با وحدت مؤمنان و مســلمانان و پيروي 
آنهــا از حضرت امام خميني(ره) به يكباره فرو 
ريخــت و حتــي بعــد از آن نيز توطئه كســاني 

كه ســعي داشــتند اين انقالب ارزشــمند را به 
انحطاط بكشــند با اقداماتي چون تسخير النه 

جاسوسي به سرانجام نرسيد.
بــه گفتــه وي امروزه دشــمن بــا عناويني 
چون ناتــوي فرهنگي و شــبيخون فرهنگي و 
جنگ نرم به مبارزه اين ملت آمده است كه به 
طور قطع، انســجام در بيان، عمل و همچنين 
پيــروي از واليت فقيــه مانع از تحقــق اهداف 

آنان خواهد شد.
كارمنــدان  بســيج  مســئول  ادامــه،  در 
ســپاه انصارالحســين(ع) اســتان همــدان بــا 
گراميداشــت يــاد و خاطره شــهداي واالمقام 
اســتان، رمز پيروزي ايرانيــان را واليت مداري 
آنــان دانســت. موســوي تأكيــد كــرد: بايــد 
ســعي كنيم افراد واليت مداري باشيم و افراد 

واليت مدار را نيز تربيت كنيم.

رئيس دانشگاه پيام نور استان همدان: 

اطاعت از رهبري تنها راه مصونيت 
از جريان هاي انحرافي است

همايش رياضى دان كبودراهنگى برگزار شدهمايش رياضى دان كبودراهنگى برگزار شد

همايش موسي نثري همايش موسي نثري 
ملي مى شودملي مى شود

در سالروز تشكيل بسيج با حضور معاون اول رئيس جمهور صورت مى گيرد؛

افتتاح 11 هزار واحد مسكن مهر 
در همدان

در اولين همايش ملي پليس، فرهنگ نظم و امنيت مطرح شد

ناهنجار اجتماعى نتيجه كم كارى 
در ايجاد امنيت است

ادامه اجراى طرح اصالح فاضالب شهرى

 بوعلى باال
 45 روز بسته شد

همدان پيام: اگر ســري به خيابان هاي همدان 
بزنيد شــايد به ســختي بتوانيد يــك خيابان صاف 
و ســاده و بــدون كنــده كاري را پيــدا كنيــد. مردم 
همــدان ديــر زماني اســت كه بــه ايــن حفاري ها و 
كنده كاري هــا عــادت كرده اند و به طــور غريبي با 
پروژه هاي ناتمامي كه بعد از گذشــت ساليان سال 
بــه خاطر تاريخي شــدن اجراي آنهــا و نه كيفيت و 
كاربردشان در ياد و خاطره تك تك اين كهن شهر 

تاريخي مي مانند، انس گرفته اند.

در نشست برنامه ريزى 8 آذر مطرح شد 

شمال و جنوب 
استان از وقوع زلزله 

در امان نيست
همدان پيام: هشــتم آذرماه، مانور سراســرى 
زلزلــه در كشــور برگــزار خواهــد شــد، بــه دنبال 
مــدارس  در  آن  اجــراى  و  مانــور  ايــن  برگــزارى 
اســتاندارى،  بحــران  مديريــت  همــدان  اســتان 
آمــوزش و پــرورش و جمعيت هالل احمر اســتان 
در نشســتى مطبوعاتى برنامه هاى خود را در اين 

روز تشــريح كردند.

سقايي همدان 
اثر ديده نشده ملى!

همدان پيام:" در اجراي ماده 12 كنوانســيون 
بين المللي حفظ ميراث فرهنگي ناملموس و قانون 
الحاق جمهوري اســالمي ايران به كنوانسيون فوق 
مصــوب ســال 1384 مجلس شــوراي اســالمي و 
مــواد 2 و 3 آيين نامه اجرايي قانون مذكور مصوب 
مورخ 87/11/6 هيأت وزيران و بنا به تأييد شوراي 
سياست گذاري ثبت ميراث فرهنگي كشور با موضوع 
فرهنگي ناملوس،  مراسم سقايي همدان به شماره 
253 در تاريــخ 1390/8/28 در فهرســت عادي 

ميراث ناملموس ثبت گرديد."

بسيج در حوزه 
مطالبه گري علم و 
فناوري خط شكن باشد

چهارميــن نشســت جهادگــران علم و 
فنــاوري و تجليــل از منتخبــان و ممتازان 
اقشــار بســيجي اســتان بــا حضــور رئيس 

سازمان بسيج هنرمندان كشور...

درآمدهاي مالياتي 
استان 21 درصد 
رشد كرد

مديركل امور مالياتي اســتان همدان 
از افزايــش درآمدهاي مالياتــي اين اداره 
كل بــا توجه بــه فرهنــگ بــاالي مالياتي 

مردم استان خبر داد.

پاس
 براى تثبيت 
بايد پيروز شود

ليــگ  رقابت هــاي  از  هشــتم  هفتــه 
دســته اول قهرماني باشــگاه هاي كشــور 
جــام آزادگان امــروز بــا انجام 5 بــازي در 

شهرهاي همدان، اهواز...

باز هم همان مشكل قديمي 
«بزن و در رو»

همدان پيــام: بارندگي هــاى اگــر چــه 
كمي زودهنگام ولي خوب و سيراب كننده 
امســال اميدواري هــا را بــه ســالي پــرآب 
و  بــزرگ  ايــران  گســتره  در  پرمحصــول  و 
اســتان خــوش نقــش همــدان چنــد برابر 
كرد.  بارندگي هاي چند برابري هفته هاي 
اخيــر گرد و غبار چنــد ماهه و كثيفي هاي 
ته  جوي و گوشــه و كنار دور از چشــم را از 
در، ديوار، بستر كوچه، خيابان و شهرمان، 
شست و با خود برد. اين بارندگي ها به دليل 
اين كه خواسته و ناخواسته بيشتر از معمول 
بود و خيلي از جاهــا و آن جاهايي را هم كه 
نبايد، كمي بيشــتر شســت و چهره بعضي 

ناراستي ها را هم نمايان كرد ...

بررسى پزشكى 
سنتى و مدرن در بخارا 

زادگاه ابن سينا
همايــش  ششــمين  همدان پيــام: 
بين المللى پزشكى سنتى و مدرن، ميراث 
گران بهاى بوعلى ســينا روزهاى 25 و26 
آذر ماه امسال با حضور دانشمندان مدعو 

در بخارا زادگاه ابن سينا برگزار مى شود.
رئيس روابط عمومــى و امور بين الملل 
گفــت:  اين بــاره  در  بوعلى ســينا  بنيــاد 
ابن ســيناپژوهى  ســاالنه  همايش هــاى 
كــه در كشــور ازبكســتان برگزار مى شــود 
بيشــتر در حوزه پزشــكى اســت كه از سال 
گذشته يكى از اساتيد صاحب نظر از سوى 
بنياد بوعلى ســينا در اين همايش ـشـركت 

مى كند.

همدان  پيام: ديروز يك دستگاه خودرو 
ســوارى با انحراف از مســير بــه درخت كنار 
ميدان شريعتى برخورد كرد. در اين حادثه 
كــه خــودرو از ميدان شــريعتى قصــد تردد 
به ســمت خيابــان مهديه را داشــت به دليل 
خارج شــدن كنتــرل آن از دســت راننده به 
شــدت بــه درخــت برخورد كــرد كــه باعث 
ايجاد خســارت به خودرو شد. گفتنى است 
دليــل اين حادثــه بيمــارى راننــده و حمله 
ناگهانــى بيمارى و خروج كنتــرل خودرو از 
دســت وى بود. اين حادثه خســارت جانى 
نداشــت اما راننده به دليل بيمارى و آسيب 
ديدگى در حادثه به بيمارستان منتقل شد.
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ديروز اتفاق افتاد
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همدان پيــام: چهارميــن نشســت جهادگران 
علــم و فنــاوري و تجليــل از منتخبــان و ممتــازان 
اقشــار بســيجي اســتان با حضور رئيس ســازمان 

بسيج هنرمندان كشور در همدان برگزار شد.
حســين قناديــان به عنــوان مهمان ويــژه اين 
مراســم كه با نگاهي آسيب شناســانه و نقادانه به 
حــوزه علــم، دانش و نظام آموزش كشــور ســخن 
مي گفــت، اظهار داشــت: اين نظام آموزشــي كه 
همه مــا به نوعــي خروجــي آن هســتيم، نظامي 
اســت كــه در مقاطــع مختلــف تحصيلــي مبتني 
ايــن اســت  بــر  بــر حفظ خوانــي اســت، مبتنــي 
و  مي آوريــم  را  ديگــر  كشــورهاي  محصــول  كــه 

مي خوانيم و اين تمام آموزش ماست.
در حالي كه هر روز از زبان مســئوالن مختلف 
وزارت آمــوزش و پــرورش خبرهايــي در خصوص 
تحــول بنياديــن در نظام تعليــم و تربيت به گوش 
مي رســد، رئيــس ســازمان بســيج هنرمنــدان بــا 
تأكيــد بــر اينكــه نظام آموزشــي كشــور هنــوز به 
صــورت اساســي متحول نشــده اســت از ضرورت 
تغيير اين نظام ســخن گفتــه و مي افزايد: مطابق 
فرمايشات مقام معظم رهبري، در كشور ما اتوبان 
علم يكطرفه اســت و اگر همچنان يكطرفه بماند، 

اتفاقي نمي افتد.
قناديــان بــا بيــان اينكــه اتوبــان علــم بايد به 
اتوبانــي دوطرفــه تبديل شــود بــه ضعــف و نبود 
نهضت ترجمه در ايران اشــاره كــرده و مي گويد: 
هنوز كه هنوز اســت نهضــت ترجمه هم، همچون 
يك كاالي وارداتي از غرب به ايران وارد مي شود. 
چرا مــا نبايــد خودمــان داشــته هايمان را ترجمه 
كــرده و در اختيــار جهانيــان قــرار دهيــم؟ بايــد 
نهضت ترجمه عكس شكل گيرد. اگر داشته هايي 
داريم بايد ترجمه كرده و ارائه كنيم و اگر چنانچه 

چيزي براي ارائه نداريم بايد توليد كنيم.
رئيس ســازمان بيســج هنرمندان همچنان با 
نگاهــي كارشناســانه و آسيب شناســي وضعيــت 
علمــي كشــور ســؤالي مبنــي بــر اينكه آيــا حوزه 
علم و دانــش ما در نظام آموزشــي مســأله محور، 
پژوهش محور و گفتگومحور اســت؟ به طور قاطع 
پاســخ مي دهــد هرگــز و اظهــار مــي دارد: بحــث 

كرســي هاي آزادانديشــي كه مد نظر مقام معظم 
رهبري اســت تا چه حد تحقــق يافته؟ چرا برخي 

مقاومت مي كنند؟
قناديــان بــا تاكيــد بــر تغييــر و تحــول نظــام 
استادمحوري و ضرورت تغيير اين سبك آموزشي 
در ايران مي گويد: يكي ديگر از نقاط ضعف كشور 
در حوزه علم اين اســت كه چرا بايد هنوز كه هنوز 
اســت مقاالت علمي اســاتيد و نخبــگان ايراني به 
ISI ارســال شــود؟ چرا نبايد خود مــا در حركتي 

بديع ISI اسالمي راه اندازي كنيم؟
رئيــس ســازمان بســيج هنرمندان كــه بحثي 
علمــي و كارشناســانه را مطرح كــرده و حاضران 
در مراسم را به سكوت واداشته است در ادامه اين 
بحث حوزه اقتصادي كشور را نيز مد نظر قرار داد. 
به گفته وي، مايجتاج عمومي جامعه امروز ما، به 
طــور كلي 10 هــزار قلم كاالســت. از ايــن تعداد 
فقط 4 هزار قلم در كشــور توليد شــده و مابقي در 

كشورهاي ديگر توليد و وارد كشور مي شود.
  ايــن مقــام مســئول با اشــاره به اينكــه بعد از 
گذشــت 30 ســال از انقــالب چــرا نبايــد زمينه و 
شــرايط الزم در كشــور فراهــم شــود تــا اســاتيد، 
ايــران هــر يــك  دانشــجويان و نخبــگان علمــي 
نيــاز  مــورد  كاالهــاي  و  داده  تشــكيل  گروهــي 
مــردم را در داخل توليد كنند به تشــريح رســالت 
بســيج در حــوزه جنبــش نرم افــزاري و توليد علم 
پرداخته و مي افزايد: بســيج بايــد مبدع، مبتكر و 
پيشــگام باشــد. بســيج بايد در حوزه مطالبه گري 
علم و فناوري خط شــكن باشــد. اگر بســيج پرچم 
مطالبه گري را برافراشته كند ميزان سوء استفاده 

و فعاليت هاي عليه نظام كاهش مي يابد.
وي با اشاره به اينكه در صورت درك احساس 
نيــاز و ضــرورت پرداختن به حوزه علــم و فناوري و 
تالش براي رشــد و توســعه اين حــوزه، يك حركت 
بســيجي و جهادي شكل مي گيرد، اظهار مى دارد: 
حجت شــرعي حركت من و شــماي بســيجي مقام 
معظم رهبــري، اين نعمت بــزرگ امامت و واليت 

است و ما بايد هر لحظه گوش به زنگ باشيم.
رشــد و پرورش و تربيت انســان به طور جدي 
از مدرســه و آموزش و پرورش آغاز مي شود كه به 

گفته رئيس ســازمان بســيج هنرمنــدان هنوز كه 
هنوز است نظام آموزشي ما حول حافظه محوري 
مي چرخد و بايد تحول اساسي در اين نظام ايجاد 

شود.
هنوز كه هنوز است توليد علم به معناي واقعي 
در ايران معنا پيدا نكرده و بنا بر به فرمايشات مقام 
معظم رهبري اتوبان علم كه در كشــور ما يكطرفه 

است بايد حالتي دوسويه پيدا كند.
قناديان در پايان سخنان خود استان همدان 
را از نظــر علــم و فرهنگ ســرآمد دانســت و اظهار 
اميــدواري كــرد بتوانيــم بــا حركتــي جهادگونه و 
بسيجي به رسالت خودمان عمل كنيم تا شرمنده 

دوســتان ســفركرده خود نباشــيم.
اســتان  انصارالحســين(ع)  ســپاه  فرمانــده 
همدان نيز به عنوان ســخنران ديگر اين مراسم از 
نبــود بنياد نخبگان در اســتان گاليه كرد و گفت: 
بــا توجه بــه ظرفيت هــاي باالي علمي در اســتان 
تشــكيل چنيــن مجموعه اي يــك نيــاز و ضرورت 
اســت كه اميدواريم مديران و مسئوالن استان در 

اين خصوص اقدامات الزم را انجام دهند.
ســردار عبدالرضــا آزادي از ديــن و علــم بــه 
عنــوان دو اصــل افتخارآفرين و مبنــاي ديني و 
حركــت علمي ياد كرد و علت تمركز مســتكبران 
و غربي هــا بــر علم زدايي و دين زدايــي از جامعه 
مــا را اهميــت و آثــار ايــن دو مقولــه اقتدارســاز 
انقالب اســالمي مي داند. بــه اعتقاد وي، ايران 
بااليــي  انقالبــي  و  دينــي  فرهنــگ  از  اســالمي 
برخوردار اســت كه مي توانــد در قله اوج افتخار 

و الگوي جهانيان باشد.
در  آمــده  وجــود  بــه  بيــداري  مــوج  آزادي، 
كشــورهاي اســالمي را نشــأت گرفتــه از حركــت 
جهــادي و بســيجي ايرانيان دانســته و مي گويد: 
بســيجيان ديــروز با جانفشــاني در جنگ ســخت 
حماســه آفريدند و همين ها امروز با ارزش آفريني 
در جنــگ نــرم و خودكفايــي علمي اقتــدار ايران 

اسالمي را حفظ خواهند كرد.
فرمانــده ســپاه انصارالحســين(ع) اســتان با 
اشــاره به اينكه فرهنگ بســيجي محدود به زمان 
و مــكان خاصــي نبوده بلكــه پويا، مبتكــر و نوآور 
است، تصريح مي كند: بسيجي در هر سنگري كه 
وارد شده با حس مسئوليت و تشخيص و تمييز به 

وظيفه خود در قبال انقالب عمل كرده است.
وي با بيان اينكه سازمان بسيج علم و فناوري 
اســتان نهادي نوپاســت و حــدود 3 ســال از آغاز 
فعاليت آن مي گذرد، خاطرنشــان مي شود: طي 
ايــن 3 ســال اين ســازمان توانســته 92 مخترع و 
مبتكر، 120 پژوهشــگر بســيجي و 140 اختراع 

و ابتكار را ساماندهي و حمايت كند.
اســتان  انصارالحســين(ع)  ســپاه  فرمانــده 
برگــزاري همايــش و نشســت جهادگــران علــم و 
فنــاوري بســيج را نمــاد حركــت علمــي، ديني و 
نقش آفرينــي بســيجيان و اعالم آمادگــي آنها به 
رهبــرى مقام معظم انقــالب براي تــالش بيش از 

پيش در اين عرصه توصيف كرد.
در پايان اين مراســم از 36 نفر از بســيجيان و 

منتخبان قشرهاى مختلف استان تجليل شد.

همدان پيام: هشــتم آذرماه، مانور سراســرى 
زلزلــه در كشــور برگــزار خواهــد شــد، بــه دنبال 
برگزارى اين مانور و اجراى آن در مدارس اســتان 
همــدان مديريــت بحــران اســتاندارى، آموزش و 
پرورش و جمعيت هالل احمر اســتان در نشستى 
مطبوعاتــى برنامه هاى خود را در اين روز تشــريح 

كردند.
مدير عامل جمعيت هالل احمر استان در اين 
نشست مشترك از تشكيل شوراي بحران محالت 
خبر داد و گفت: شــمال و جنوب استان همدان از 

وقوع زلزله در امان نيست.
بــه گفتــه حميــد ره انجــام حوادثــي از قبيــل 
زلزلــه در اســتان همــدان اتفــاق مي افتــد كــه به 
دليل خفيــف بودن شــدت آن مردم اطــالع پيدا 
نمي كنند؛ بنابراين بــه دليل غير قابل پيش بيني 
بودن زلزله بايد مردم آموزش هاي الزم را در برابر 

زلزله فرا بگيرند.
وي افزود: اســتان همدان در مجاورت آوج - 
نهاوند و كنگاور قرار گرفته است كه اين مناطق به 

صورت تقريبي زلزله خيز هستند.
باليــاي  زلزلــه  بــر  عــالوه  كــرد:  اظهــار  وي 
ديگري در حال رشــد اســت كه در اين راستا بايد 
آمادگي هاي الزم براي پيشگيري و مقابله صورت 

گيرد.
ره انجــام اظهار كــرد: فرهنگ ســازي در بين 
مردم بايد انجام شــود و آموزش ها بايد به صورت 
همگاني باشــد و در اين راســتا بايد براي روستاها 
به دليل اين كه در حوادث آســيب پذيرتر هستند 

كانون هالل احمر داير شود تا در مواقع اضطراري 
به روستاييان رسيدگي كنند.

وي ادامــه داد: شــوراي بحــران محــالت در 
ســطح شــهر در نظر گرفته شــده اســت كه در اين 
راستا اين شورا بتواند در مواقع مورد نياز به كمك 
هــم محله اي ها بــرود و بــه مباحث امداد رســاني 

رسيدگي كند.
ره انجــام بيان كرد: همچنين شــوراي بحران 
در مدارس تشكيل شــده كه در اين راستا اعضاي 
شــوراي بحران مي توانند در صورت مواجه شــدن 
بــا حــوادث طبيعــي در مدرســه تصميم درســتي 

بگيرند.
 مديركل بحران اســتاندارى همدان نيز هدف 
از برگــزارى اين مانور را آمــوزش همگانى به ويژه 
دانش آمــوزان عنــوان كــرد. به گفتــه على مردان 
طالبــى، زلزله يكــى از مهمترين حــوادث طبيعى 
در استان همدان است كه تاكنون به ثبت رسيده 
اســت كــه عالوه بــر زلزلــه 17 حادثــه طبيعى در 

استان همدان به ثبت رسيده است.
وي اظهار كرد: برخي پديده ها در زمان وقوع 
اثــرات مخربــي دارند كــه در اين راســتا بايد افراد 

آموزش ببينند.

طالبي اضافــه كرد: برخي حــوادث غير قابل 
پيشــگيري بوده و تنها براي مقابلــه و مهار حادثه 

بايد آمادگي هاي الزم كسب شود.
وي گفــت: در كل كشــور 34 حادثــه طبيعي 
آنهــا  ثبــت شــده اســت كــه يكــي از مهمتريــن 
زلزله اســت و برخــالف برخي ادعاهــا غير قابل 
پيشــگيري اســت و در اين راســتا با هدف كسب 
آمادگي هــاي الزم در هشــتم آذرماه ســالجاري 
بــا همــكاري ســازمان دانش آمــوزي  را  مانــوري 

تــدارك ديده ايــم.
وي در ادامه گفت: در هشــتم آذر ماه امســال 
سيزدهمين مانور زلزله در سراسر كشور و با هدف 
كاهش اثرات مخرب ناشــي از زلزله برگزار خواهد 

شد.
از  يكــي  خشكســالي  كــرد:  بيــان  طالبــي 
پديده هايــى اســت كــه مي تــوان جلــوي آن را با 
انجــام برنامه ريزي هــا گرفــت اما برخــي حوادث 
از قبيــل زلزلــه غير قابل پيش بيني اســت و تنها از 
طريق آموزش  مي توان اثرات مخرب ناشــي از آن 

را كاهش داد.
وي اظهار كرد: تمامي دســتگاه هاي مسئول 
بايد در اجراي مانور، همكاري هاي الزم را داشته 

باشــند تــا مقــام اول را اســتان همــدان بــه خــود 
اختصــاص دهد. طالبي خاطرنشــان كرد: پديده 
گــرد و غبــار و ريزگردهــا از كشــورهاي ديگر وارد 
مي شــود كه در اين راســتا بايد براي جلوگيري از 

ورود اين ريزگردها از خارج اقدام شود. 
مديريــت بحران اســتانداري تاكيد كرد: هيچ 
اســتاني براي جلوگيــري از ورود ريزگردها بودجه 
از بودجــه  امــا برخــي اســتان ها  نــدارد  خاصــي 
بحراني استان خود به اين مبحث درصدي هزينه 

كرده اند. 
در ادامه رئيس ســازمان دانش آموزى اســتان 
همــدان از آموزش 50 هزار دانش آموز اســتان در 
بحث آموزش و مقابله با ســوانح طبيعى خبر داد و 
گفت: با توجه به اينكه كشــور ايران از كشورهاى 
حادثه خيز اســت و بــه دليل نداشــتن آگاهى در 
هنگام ســوانح و مقابله با حوادث، خسارت جانى 
به حداكثر مى رســد؛ ســازمان دانش آموزى براى 
مقابله بــا كاهش اثــرات بالياى طبيعــى اقدام به 
آموزش 100 هزارنفــر از دانش آموزان در مقاطع 

راهنمايى و متوسطه كرده است. 
وى اظهار داشــت: در اين راســتا طــى برنامه 
دو ســاله 100 هــزار نفــر از دانش آموزان اســتان 
با همــكارى هالل احمر اســتان آموزش هاى الزم 
را در زمينــه مقابلــه بــا حــوادث و باليــاى طبيعى 

مى بينند. 
وى بيان داشــت: 16ســاعت كالس آموزش 
بــراى دانش آموزان در نظر گرفته شــده اســت كه 

پس از پايان دوره آزمون برگزار مى شود. 

باز هم همان مشكل قديمي «بزن و در رو»
مهدي ناصرنژاد

همدان پيام: بارندگي هاى اگر چه كمي زودهنگام ولي خوب و سيراب كننده 
امســال اميدواري ها را به سالي پرآب و پرمحصول در گستره ايران بزرگ و استان 

خوش نقش همدان چند برابر كرد. 
بارندگي هاي چند برابري هفته هاي اخير گرد و غبار چند ماهه و كثيفي هاي 
تــه  جــوي و گوشــه و كنــار دور از چشــم را از در، ديــوار، بســتر كوچــه، خيابان و 
شهرمان، شست و با خود برد. اين بارندگي ها به دليل اين كه خواسته و ناخواسته 
بيشــتر از معمول بــود و خيلي از جاها و آن جاهايي را هم كه نبايد، كمي بيشــتر 
شست و چهره بعضي ناراستي ها را هم نمايان كرد بيشتر از هميشه به چشم آمد. 
باران و بارندگي به اقتضاي ذات پاكش اسباب رحمت شد؛ در بسياري موارد هم 
اگر به ظاهر دشمني كرد، همان عدوي بود كه سبب خير شد و البته در جاهايي 
هم به داوري نشســت و خوب و بد را از هم جدا ســاخت و به كار و اعمال انسان ها 

نمره قبولي يا ردى داد.
چند ماه بود كه گروه هاي پرتعداد بيل و كلنگ به دســت اين جا و هر كجاي 
شــهر كه جاي ســالمي داشــت را كنده و چال كــرده بودند. ايــن كنده كاري ها، 
گودبرداري هــا و كانال كشــي ها بــه ظاهر بــراي كابل كشــي برق، ترميــم كانال 
فاضالب، توســعه شبكه گازرساني و پروژه هاي نيمه تمام مخابرات بود، اما بيشتر 
از هر چيز ديگر، فرصتي بود براي ـشـركت هاي ريز و درشت پيمانكاري و بزن و در 

رويي كه آمدند و كندند اما خوب و محكم پر نكردند. 
البتــه نقاطي از شــهر، ماه ها بود كه بعــد از كنــده كاري و خاكريزي مجدد به 
همان شــكل و قيافه چاله و چوله خودش باقي مانده بود و اســتدالل هم اين بود 
كه بايد در اين خاك بماند تا ســفت شــود،  نشست كند و با اطمينان زير آسفالت 
و ســنگ فرش برود. اما متأسفانه ديديم كه اينچنين هم نشد، يعني مقصر همين 
بارندگي هــاي زيــاد بود كه ثابت كرد اين جوري ها هم نيســت، كار بايد اساســي 
باشــد و زيرسازي ها با اصول و مصالح مناســب انجام شود و غلتك بخورد، همين 

طوري خود به خود كه زيرسازي درست نمي شود.
يكــي از شــهروندان همدانــي تمــاس گرفتــه و مي گفــت: ســال ها بــه انتظار 
نشســتيم تا نوبت خيابان ما شــد و خدا را شكرگزار بوديم كه با سنگ فرش، شكل 
پياده رو از آن حال بي قواره و چهل تكه قبلي كه قســمتي با موزاييك، قســمتي با 
بتُن و بخشــي هم از آسفالت قديمي بود، خارج شــد و سنگ فرش آبرومندانه اي 
زير پاي شــهروندان، گردشگران و غريبه و آشنا گسترده شد. اما چشمتان روز بد 
نبيند كه ســيالب هاي چند روز گذشــته همه چيز را به هم ريخت و بخش هايي از 

سنگ فرش ها نشست كرد.
البته اين شــهروند عزيز كه گاليه داشت خوشــحالي اش از سنگ فرش زيباي 
پياده رو به علت بارندگي و ســيالب زياد دوام نياورده است، فراموش كرد بگويد: 
ســفال جاليزى اغلب پيــاده رو و معابر به لحاظ كيفيت كــم و جنس نامرغوب اگر 
نشســت نكرده وليكن بر اثر ساييدگي زودهنگام شكل اوليه خود را از دست داده 

و به هم ريخته است.
متأســفانه علــت اصلــي تمام ايــن هزينه هــاى بر بــاد رفتــه و دوبــاره كاري و 
چندباره كاري هــا، نبــود نظــارت و مهندســي كارآمــد در دســتگاه هاي ناظــر و 

كارفرمايان اصلي است.
 طبيعــي اســت، هــر پيمانــكار طرف قــرارداد بــا ســازمان هاي اجرايــي براي 
كنــده كاري، لكه گيري آســفالت و انجام طرح هاي ســنگ فرش، به دنبال درآمد 
و ســود بيشــتر اســت، اين گونه ـشـركت ها به هر طريق ممكن از باال و پايين طرح 
مي زنــد و مصالح نامرغوب به كار مي گيرد و كار را به نيروي ناكارآمد مي ســپارد، 

تا سود بيشتري به جيب بزند. 
ايــن به عهده ناظــران و افراد مورد وثوق و امين كارفرمايان اســت كه با انجام 
نظارت و كارشناســي دقيق مانع سوء اســتفاده پيمانكار مربوط شود. بايد فردي 
براي نظارت انتخاب شــود كه دلسوز و متعهد به انجام مسئوليت و وظيفه خويش 

باشد و اجازه ندهد از اعتماد او سوء استفاده شود. 
مســلماً با ادامه شــرايط جوي، ســرما و بارندگي هاي شــديد امسال، فرصتي 
براي ترميم خراب كاري ها در ماه هاى باقيمانده از سال نيست يا بسيار كم است و 
بارندگي هاي آينده آسيب هاي بيشتري به زيرساخت هاي شهري وارد مي سازد. 

چه بايد كرد؟

همزمان با سراسر كشور برگزار مي شود
آزمون جامع مديريت فني و راهنمايان 

گردشگري در همدان 
همدان پيام: سرپرســت معاونت گردشــگري اســتان همدان گفت:  آزمون جامع 
مديريــت فنــي و راهنمايان ايرانگــردي و جهانگــردي و راهنمايــان طبيعت گردي با 
نظارت معاونت گردشگري سازمان ميراث فرهنگي كشور، جمعه 4 آذرماه، همزمان 

در سراســر كشــور برگزار مي شــود.
عليرضا قاســمي افزود: آزمون جامع پايان دوره هاي مديريت فني دفاتر خدمات 
مســافرتي و راهنمايــان ايرانگــردي، جهانگــردي در همدان و 23 اســتان كشــور از 

ســوي دفتر آمــوزش معاونت گردشــگري ســازمان ميراث فرهنگي، صنايع دســتي و 
گردشگري برگزار و نظارت مي  شود.

وي يــادآور شــد: ايــن آزمون هــا در همــدان  بيــن دانش آموختــگان موسســه 
تنديــس فرهنــگ هگمتان  در اين اســتان برگــزار خواهد شــد و در آن 86 نفر در 
بخــش مديريــت فنــي، 74 نفــر در بخــش راهنمايــان ايرانگــردي و جهانگردي به 

رقابت خواهند پرداخت.
گفتني اســت، آزمون هاي مورد نظر در اســتان هاي داراي موسســات آموزشــي 
فعــال با حضــور 1210 نفر در بخــش مديريت فنــي، 955 نفر در بخــش راهنمايان 
ايرانگــردي و جهانگردي و 35 نفر در بخش راهنمايــان طبيعت گردي برگزار خواهد 

شد.

امام جمعه همدان:
بسيج حقيقت كاملى است 

كه براى دشمن ثابت شده است
همدان پيام: نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه همدان 
گفت: بســيج يــك حقيقــت كامل اســت و ايــن اســتراتژى براى 

دشمن  ثابت شده است.
آيــت ا... غيــاث الديــن طــه محمــدى، در ديدار بــا جمعى از 
بســيجيان اســتان همدان افزود: ما بايــد از مجاز ها عبــور كنيم، 
رقت هــا را كنــار بزنيــم، بــه حقيقــت برســيم كــه شــاكله بســيج 

مســتضعفان به فرموده حضرت امام خمينــى (ره) همان حقيقت 
اســت. وى اضافه كرد: بســيج مدرســه عشــق و حقيقت اســت و 

انسان هاى خوب و عارف مي توانند در آن عضو شوند .
وى اذعــان كــرد: بســيج يــك حقيقــت كامــل اســت و ايــن 

استراتژى براى دشمن  ثابت شده است.
آيت ا... محمدى تصريح كرد: در مدرســه عشق بايد از فضاى 

مجازى عبور كرد و به حقيقت رسيد.
نماينــده ولــى فقيه در اســتان ادامــه داد: بســيجيان هزاران 
فضيلــت دارند و تمام  فضيلت هاي بســيج در واقعى بودن بســيج 

است .

توجه به پژوهش از عوامل موثر در 
پيشرفت جامعه است 

همدان پيام: معاون توســعه مديريت و منابع انســانى استاندار همدان گفت: 
توجه به پژوهش و تحقيق يكى از عوامل موثر در پيشرفت جامعه است.

كريم مطهرى مويد در نشســت ســتاد هفته پژوهش و فن آورى استان افزود: 
ارج نهــادن بــه جايگاه پژوهشــگران و پژوهندگان عرصه دانــش، نقش مهمى در 

توسعه امر پژوهش دارد. 
وى اضافه كرد: آن دســته از جوامعى كه ابتدا زمينه و بســتر مساعد پژوهش 
و تحقيــق را مهيا مى كنند و آن را خمير مايه آمــوزش قرار داده اند مدارج ترقى و 

بالندگى را هر چه مطلوب تر و در زمان كوتاهترى سپرى كرده اند. 
وى اظهار داشــت: بى ترديد دستيابى به توسعه همه جانبه بدون بهره گيرى 

مناسب از يافته هاى پژوهشى ميسر نخواهد شد. 
وى گفت: براى برگزارى مطلوب هفته پژوهش فعاليت كميته هاي چهارگانه 

هفته پژوهش و فن آورى آغاز شده است. 
وى از همه ســازمان ها و ادارات اســتان خواســت: نســبت بــه معرفى يك نفر 

پژوهشگر برتر خود اقدام كنند تا پژوهشگر برتر انتخاب شود. 

هفته آينده صورت مى گيرد؛

كلنگ زنى، بهسازى 
و تكميل ميادين 

پروازى فرودگاه 
همدان 

و  بهســازى  كلنگ زنــى،  همدان پيــام: 
تكميــل مياديــن پروازى فــرودگاه همــدان با 
حضور مقــام ارشــد وزارت و مســئوالن انجام 

خواهد شــد. مدير فــرودگاه همــدان با اعالم 
اين خبــر گفت: ديــروز (چهارشــنبه) آخرين 
پرواز به مشــهد مقــدس انجام شــد و فرودگاه 
آماده بهســازى و تكميل ميادين پروازى خود 

خواهد شد.
على كيخايى بهســازى و تكميل ميادين 
پروازى فــرودگاه همدان را حلقــه مفقوده و 
كليد توســعه فرودگاه دانست كه با اعتبارى 
بالــغ بــر 125 ميليارد ريــال انجــام خواهد 

شد. 
وى با اشــاره به پروژه هاى در دست اقدام 
فــرودگاه همــدان انجــام ايــن تحــوالت را در 

راستاى توسعه زيرساخت هاى استان دانست 
كه نتايج واقعى خود را در برنامه پنجم توسعه 

نشان خواهد داد. 
وى ميــزان ســرمايه گذارى بــراى آمــاده 
ســازى زيرســاخت هاى حمل و نقل هوايى را 
در ســه ســال آينده 200 ميليارد ريال عنوان 
كرد و افزود: اين مهم بدون حمايت اســتاندار 
همــدان و مديــر عامــل ـشـركت فرودگاه هاى 
كشــور تحقق نمى يافت و از اين نظر واقعاً كار 
بزرگى در اســتان برابر سياســت هاى مديريت 

ارشد استان در شرف وقوع است.
مدير فرودگاه همدان ســاخت ســاختمان 

برج مراقبــت پرواز و تكنيكال بــالك فرودگاه 
همــدان، توســعه عوامــل پــروازى و افزايــش 
طول باند و ضربه پذيرى آن، ساخت ترمينال 
مخصــوص پروازهــاى حــج و بــرون مــرزى و 
محوطه ســازى را از مهمترين موارد در دســت 
اقدام فرودگاه دانســت كه حداكثر تا سه سال 
آينــده فرودگاهى در خور شــأن مردم همدان 
و قابــل بهره بردارى توســط مــردم واليتمدار 

همدان باشد. 
كيخايــى با اشــاره بــه وجود انســان هاى 
متديــن در همــدان گفــت: مــا بايد قــدر اين 
شــهر و ظرفيت هاى آن را بدانيــم. وى افزود: 

با توجه به تاكيدات استاندار اميدوارم بتوانيم 
ظــرف 2 تا 3 ســال آينده فــرودگاه همدان را 
از ســطح پذيــرش پروازهاى بدنــه كوچك به 
ســطح پذيرش پروازهاى بدنه بزرگ برســانيم 
و اين حداقل كارى اســت كه پاسخگوى نگاه 

پويا و ماندگار مردم همدان مى باشد.
ايــن  پايــان  در  كــرد:  خاطرنشــان  وى 
پروژه هــا، فــرودگاه همــدان قابليــت پذيرش 
پروازهاى حج تمتع بدون هيچ محدوديتى را 
خواهــد داشــت و آرزوى ديرينه مردم همدان 
تمتــع  حــج  پروازهــاى  دائمــى  برقــرارى  در 

برآورده خواهد شد.

بى دريــغ  حمايت هــاى  از  ادامــه  در  وى 
اســتاندار، مدير عامــل ـشـركت فرودگاه هاى 
كشــور و نماينده مــردم همــدان و فامنين در 
مجلس كه به پيشبرد طرح در راستاى توسعه 
پايدار در استان كمك هاى شايان و ارزنده اى 

نموده اند تشكر و قدردانى كرد.
الزم بــه ذكــر اســت، برنامه ريزى مراســم 
كلنگ زنى بهســازى و تكميل ميادين پروازى 
فــرودگاه همــدان با حضــور نيكزاد وزيــر راه و 
شهرســازى، اســتاندار و مديــر عامل ـشـركت 
فرودگاه هاى كشــور در اوايل هفتــه آينده در 

دست پيگيرى است.

رئيس سازمان بسيج هنرمندان كشور در همدان:

بسيج در حوزه مطالبه گري 
علم و فناوري خط شكن باشد

در نشست برنامه ريزى 8 آذر مطرح شد 

شمال و جنوب استان 
از وقوع زلزله در امان نيست

مديركل اوقاف و امور خيريه استان 
همدان:

تفكر بسيجى دشمنان را 
به زانو درمى آورد

همدان پيام: مديركل اوقاف و امورخيريه 
اســتان همــدان گفت: تفكــر بســيجى ثابت 

كرده كه دشمنان را به زانو درمى آورد.
محمــد  و المســلمين  حجت االســالم 
صالحــى با گراميداشــت هفته بســيج، اظهار 
كــرد: بســيج، فهــم درســت اتحــاد، اراده و 
اخالص مســلمانان اســت كه با ظهور اســالم 
تولد يافته و در ملت هاى مسلمان رشد كرده 
اســت. وى با بيان اينكه هوشمندى حضرت 
امام خمينــى(ره) و عدالتخواهى ميليون ها 
انســان با ايمان، تنها تبلور دوباره بسيج در 
عصــر حاضر بــود، بر لزوم حفــظ آرمان ها و 

اهداف بســيج در جامعه كنونى تأكيد كرد.
ـركل اوقــاف و امــور خيريــه اســتان  مدـي
همدان بيان اينكه هر كســى بــا توانايى هاى 
خود، نيرويى از بسيج است كه براى رساندن 
مملكــت بــه جايــگاه حقيقــى و آرمانــى اش 
تــالش مى كند، عنــوان كرد: بســيج نهادى 
گسترده اســت كه بر اين اســاس پاسخگوى 
حياتــى  و  اساســى  نيازهــاى  از  بســيارى 
جامعــه اســت. وى با اشــاره به نقش بســيج 
در پيشــرفت نظام اسالمى ايران  بيان كرد: 
بســيج بــا بخش هــاى ديگــر نظــام پيوندى 
متقابل و همســو دارد كه جدايى آنها از هم 
در جامعــه اســالمى امكان پذير نيســت و به 
همين دليل است كه همه اقشار و اليه هاى 
جامعــه بايــد نســبت بــه ايــن نهــاد بينــش و 

بصيرت داشته باشند.
صالحــى تصريــح كرد:  قداســت بســيج 
و بســيجى، بــه انديشــه پــاك و نيــت خالص 
بســيجيان بــاز مى گــردد؛ چــرا كــه آنهــا در 
همــه عرصه هاى زندگــى، براســاس اعتقاد، 
احســاس مســئوليت و عمل به وظيفــه الهى 
كار مى كننــد و آنچــه دشــمنان را بــه زانو در 

مى آورد، تفكر بسيجى است.
وى هفتــه بســيج را در حقيقــت فرصت 
و بهانــه اى براى زنده نگه داشــتن ارزش ها 
و روح بســيجى در آحــاد ملــت، مخصوصــاً 
جوانــان پرشــور و مدافعــان عاشــق واليت 
دانســت و گفــت: همانطــور كه امــام راحل 
مــا فرمودند، "من هم آرزو مى كنم و از خدا 
مى خواهم كه با بســيجيان محشــور باشــم" 
بايــد ســعى كنيــم ايــن روحيــه بســيجى را 

براى كشــور و انقالب و اســالم حفظ كنيم.
ـركل اوقــاف و امــور خيريــه اســتان  مدـي
همدان در پايــان با بيان اينكه هفته بســيج، 
بزرگداشــت جان فشــانى هايى است كه براى 
سربلندى اين ســرزمين صورت گرفته است، 
متذكر شــد: گمان غلطى اســت اگر بسيج را 
حاصــل جنــگ تحميلى يــا انقالب اســالمى 
بدانيم چرا كه تفكر بســيجى همواره در بطن 

اسالم و مسلمين جارى و سارى است.

1- مراســم ترحيم برادر بزرگ برادران 
رحيمى (معاون اول رئيس جمهور و رئيس 
ايثارگــران كشــور) روز  شــوراى مشــورتى 

يكشنبه در همدان برگزار مى شود.
2- همايــش موســى نثرى كه ديروز در 
كبودراهنگ برگزار شــد با اســتقبال مردم 
ايــن  در  اســت.  شــده  مواجــه  شهرســتان 
همايش از نوادگان نثرى، نابغه رياضى نيز 

حضور داشته اند.
3- ســخنگوى اصولگرايــان اســتان از 
عدم حضور پيريايى در جمع حوزويان گله 

كرده است.
 گويا وى گفته اســت بــراى هماهنگى 
حضــور اســتاندار حتــى تا 2 ســاعت زمان 

برنامه را تغيير داده  بوديم.
4- يكــى از احــزاب فعــال در اســتان 
ســوم  يــك  كــه  اســت  كــرده  پيش بينــى 
كرســى هاى ســهم اســتان در مجلس نهم 
ـدگان ايــن حــزب كســب نماينــد.  را نمايـن
گفتنى اســت ايــن حــزب فعاليت خــود را 

اخيرا در استان آغاز كرده است.
5- نشســت هم انديشــى برخــى مدير 
مسئوالن و سردبيران نشريات غرب كشور 
امروز در ســنندج برگزار مى شود. گويا اين 
نشست درباره مشــكالت مطبوعات محلى 
و پيگيرى جشــنواره مطبوعات غرب كشور 

خواهد بود.
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اخبار اخبار كوتاه
حضور رهبر انقالب در منزل 

شهيد تهرانى مقدم
ايلنا: حضرت آيت ا... خامنه اى با حضور 
در منزل شهيد حسن تهرانى مقدم با خانواده  
اين شــهيد ديــدار و گفت وگو كردند. شــهيد 
تهرانى مقدم در حادثه  مراكز پشتيبانى سپاه 
پاسداران به درجه رفيع شهادت نائل شدند.

بى اعتنايى سرمايه گذارهاى 
خارجى به تحريم ها

ايرنا: حدود 250 شركت سرمايه گذارى 
همايــش  در  جهــان  كشــور   25 از  خارجــى 
در  ســرمايه گذارى  فرصت هــاي  بــزرگ 
جمهورى اسالمى ايران حضور يافته اند كه از 
بى اعتنايى گســترده جهانيان به تحريم هاي 
غيرقانونى كشــورهاى زورگو عليه كشورمان 
حكايت دارد. ســرمايه گذارانى از 25 كشــور 
جهان نظير اتريش، روســيه، ايتاليا، كانادا، 
و  بوســنى  ســوئد،  جنوبــى،  كــره  فرانســه، 
هرزگويــن، بــالروس، هنــد، مالــزى، قطر و 
... بــه همراه ســرمايه گذاران ايرانــى در اين 

همايش حضور يافته اند.

بيانيه 201 نماينده 
در خصوص اختالس 

ايلنــا: 201 نماينــده مــردم در مجلــس 
شــوراى اســالمى با صدور بيانيه اى خواستار 
برخورد قاطع با عاملين فســاد مالى سه هزار 
ميليــارد تومانى اخير شــدند. در قســمتي از 
اين بيانيه آمده اســت مــا نمايندگان مجلس 
در كنــار رهبــر و با پشــتيبانى از قــوه قضائيه 
ذره اى از خواســت ملت كوتــاه نخواهيم آمد 
تــا با عاملين اين فســاد مالى در هر ســطحى 

برخورد شود.

اصرار بر استيضاح وزير نيرو 
ســخنگوي  حســيني  عمــاد  ايســنا: 
كميســيون انرژي مجلس با بيان اين كه طرح 
استيضاح وزير نيرو با 61 امضا تحويل هيات 
رييسه شــده اســت، گفت: اكنون اين هيات 
رييســه اســت كه بايد ســازوكار اعالم وصول 
ايــن طــرح را تعييــن كنــد و آن را بــه جريان 
بينــدازد تــا اين اســتيضاح مثــل بقيــه بالاثر 
نشود. نماينده قروه تاكيد كرد كه متقاضيان 
اســتيضاح مصمــم بــه انجــام اين اســتيضاح 

هستند.

بوش و بلر محكوم 
به جنايت عليه صلح 

فارس: دادگاه رسيدگي به جرائم جنگي 
مالزي با برگزاري دادگاه نمادين عليه جورج 
بــوش و توني بلــر، آنهــا را به ”جنايــت عليه 
صلــح“ و ”نقض قوانين بين المللي“ در عراق 
محكــوم كــرد. ماهاتيــر محمد، رهبر ســابق 
مالزي مسئول تشــكيل دادگاه جرائم جنگي 
بود. نخست وزير ســابق مالزي مخالف قاطع 
و سرســخت حملــه آمريــكا به عراق در ســال 

2003 بود.

هشدار رحيمى به مديران دولتى 
معــاون  رحيمــى  محمدرضــا  خراســان: 
اول رئيــس جمهــور در بخشــنامه اى خطاب 
به وزرا، اســتانداران و مديــران عامل بانك ها 
و بيمه هــاي دولتى از آنها خواســته اســت به 
دقــت مراقب حفظ روابط ســالم در دســتگاه 
خود باشــد و اگر تخلفاتى چــون اختالس در 
حيطه مســئوليت آنها كشف شــود، عالوه بر 
برخورد بــا متخلفان، مديران و سرپرســتانى 
كــه اهمــال كرده انــد نيــز مشــمول ضوابــط 

مربوطه مى شوند.

حكم انفصال از خدمت بقائى 
خدمــت  از  انفصــال  حكــم  خبرآناليــن: 
بقائــى تائيــد شــده اســت و مقامــات ارشــد 
دستگاه قضائى نيز اين حكم را تائيد كردند. 
عليرغم تائيد اين حكم در دســتگاه قضائى و 
ديوان عدالــت ادارى، رئيــس جمهور معتقد 
اســت كه اين حكم داراى اشــكاالت حقوقى 
است و معاونت حقوقى دولت بر آن اشكاالت 

حقوقى گرفته است.

راه اندازى نسل جديد سانتريفوژها در كشور
همدان پيام: نائب رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسالمى گفت: رئيس سازمان 

انرژى اتمى با حضور در كميسيون امنيت ملى از راه اندازى نسل جديد سانتريفوژها در كشور خبر داد.
 به گزارش باشــگاه خبرنگاران، اســماعيل كوثرى گفت: فريدون عباســى رئيس ســازمان انرژى اتمى به همراه 
معاونان خود و نيز نمايندگانى از معاونت امور بين الملل وزارت امور خارجه با حضور در جلسه روزگذشته كميسيون 
امنيت ملى به ارائه گزارشــى از همكارى هاى شــفاف ســازمان انرژى اتمــى ايران با آژانــس بين المللى انرژى اتمى 
و گــزارش مغرضانــه رئيس اين آژانس پرداخت.  وى در ادامه افزود: عباســى در گزارشــى از راه اندازى نســل جديد 
ســانتريفوژها در كشــور خبر داد و گفت كه توليد برق در نيروگاه اتمى بوشــهر از 45 درصد به 75 درصد ارتقا پيدا 

كرده و توليد برق در اين نيروگاه به 750 مگاوات افزايش خواهد يافت. 

توليد موشك هاي ايرانى با هدف مقابله با اسرائيل
همدان پيام: رئيس كميته سياست خارجى مجلس شوراى اسالمى با تاكيد بر اينكه استراتژى دفاعى جمهورى 
اسالمى ايران بر مبناى مقابله با رژيم صهيونيستى است، افزود: جمهورى اسالمى ايران بر مبناى اين استراتژى توليد 
موشك هايي با برد بيش از 2000 كيلومتر را از دستور كار خود خارج كرده و توليد موشك هايى با هدف دفاع منطقه اى 
در برابر اسرائيل و كشور هايى كه پايگاه منطقه خود را در اختيار متجاوزان قرار دهند را در دستور كار خود دارد. حشمت 
ا... فالحت پيشه در گفت وگو با مهر، در واكنش به تهديدات اخير رژيم صهيونيستى در قبال ايران اظهار داشت: موضع 
گيرى هايى از اين دســت، خاص دوران انتحار دولت هاســت، رژيم صهيونيســتى با توجه به اوضاع خاورميانه و بيدارى 
اســالمى در مصر، اردن و ساير كشــورهاى اسالمى در شرايط انتحار قرار دارد.  وي اظهار داشت: كشورهاى غربى هم از 

سياست هاي اسرائيل در منطقه نگران هستند، آنها اعالم كردند از جاه طلبى هاي رژيم صهيونيستى بسيار نگرانند.

ايران به دنبال نظم جديد در مناسبات سياسى و اقتصادى جهان
همدان پيام: رئيس جمهورى اســالمى ايران گفت: ملت ايران در تمام مناســبات سياسى، فرهنگى و اقتصادى 
خود با ســاير ملت هاي جهان به دنبال يك نظم جديد اســت. به گزارش ايرنا، محمود احمدى نژاد در آيين افتتاح 
همايش بزرگ فرصت هاي ســرمايه گذارى در ايران افزود: جهــان نيازمند يك نظم جديد مبتنى بر عدالت و محبت 

است كه در خدمت همه ملت ها قرار گيرد و زمينه تحقق سعادت، كرامت و رشد آنها را فراهم كند.
 وى خاطرنشان كرد: چنين نظمى خواهد آمد چرا كه اين امر، وعده خداوند و پيامبران الهى است.

 وي در اين همايش كه حضور گسترده سرمايه گذاران خارجى در آن از بى اعتنايى ملت هاى جهان به تحريم ها 
حكايت داشــت، افزود: نمى شــود چند نفر يا چند دولت و يا چند گروه ســرمايه دار بى فرهنگ فقط به دنبال منافع 

خود باشند و همه فرهنگ ها، انديشه ها و محبت در جامعه بشرى را به خاطر رسيدن به منافع خود نابود كنند. 

شــوراى  مجلــس  ـدگان  نمايـن همدان پيــام: 
اســالمى با راى قاطع خود دوفوريت طرح كاهش 

رابطه با انگليس را تصويب كردند.
به گزارش مهر، اين طرح با 162 راى موافق، 
5 راى مخالــف و 6 راى ممتنــع از 198 نماينــده 

حاضر در صحن علنى مجلس تصويب شد.
شــايان ذكــر اســت اتحاديــه اروپــا از تشــديد 
تحريم ها عليه جمهورى اســالمى ايران خبر داده 
بود. گفتنى اســت طرح كاهــش رابطه با انگليس 
پيش از اين در كميسيون امنيت ملى مطرح شده 

بود. 
 رئيس كميسيون امنيت ملي: سفير  �

انگليس را از ايران اخراج كنيد  
عالءالدين بروجردي رئيس كميسيون امنيت 
ملي و سياســت خارجي مجلس در توضيح داليل 
ارائه طرح دو فوريتي كاهش روابط  ايران با دولت 
انگليــس گفت: كارنامــه انگليس قبــل از پيروزي 
انقالب اســالمي مملو از خيانــت و جنايت در حق 

ملت ايران بوده است.
 وي خطــاب بــه وزيــر امــور خارجه خواســتار 
ســپس  شــد،  ايــران  از  انگليــس  ســفير  اخــراج 
تاكيد كــرد: در چنين شــرايطي نبايــد اجازه داد 
روابط مــان بــا ايــن دولــت عادي باشــد، چــرا كه 
سياست انگليس سياستي خصمانه است و روابط 

عادي با اين دولت معنا ندارد. 
 سياست كينه توزانه انگليس �

آمــده اســت: دولــت  ايــن طــرح  در مقدمــه 

انگليــس با تصميــم خصمانــه اخير خــود يك بار 
ديگر سياســت كينه توزانــه خود را در قبال ملت و 
دولت جمهورى اســالمى ايران نشان داد. جداى 
از كارنامه سياه دولت انگليس در قبال ملت ايران 
قبل از پيروزى انقالب اسالمى كه مملو از خيانت 
و جنايت اســت عملكرد اين كشور پس از پيروزى 
انقــالب اســالمى ادامه همان سياســت اســت كه 
نمونــه آن حمايــت همــه جانبــه از گروهك هــاي 
تروريســتى اســت. داشــتن روابــط عادى بــا اين 
كشــور به هيــچ وجه قابل قبــول منطق بــر منافع 
جمهــورى اســالمى ايران نيســت. طراحــان اين 
طرح دو فوريتى تاكيد كردند: وزارت خارجه بايد 
هر چه ســريع تر روابط سياســى را به سطح كاردار 

تنزل داده و روابط اقتصادى و تجارى را به حداقل 
برسانند.

 تنزل روابط تا سطح كاردار  �
در مــاده واحده طرح كاهش روابط با انگليس 
آمده اســت وزارت امور خارجه ايران موظف است 
در چارچــوب حفــظ منافع ملى و دفــاع از حقوق 
ملت ايران ظرف دو هفته روابط سياســى با دولت 
بــه ســطح كاردار تنــزل داده و روابــط  انگليــس 

اقتصادى و تجارى را به حداقل برساند.
 ارتقا روابط در صورت تصويب  �

مجلس
در تبصــره يك اين مــاده واحده آمده اســت: 
در صــورت تغييــر سياســت هاي خصمانه كشــور 

تصويــب  و  خارجــه  وزارت  گــزارش  بــا  انگليــس 
مجلس شــوراى اسالمى سطح روابط ارتقا خواهد 

يافت.
 برخورد با رفتارهايي مشابه رفتار  �

انگليس 
همچنيــن در ديگــر تبصــره اين مــاده واحده 
آمــده اســت: وزارت خارجــه ايران موظف اســت 
در مــورد ســاير كشــورهايى كه رفتارهاى مشــابه 
انگليس داشــته باشند گزارشى براي اخذ تصميم 

مناسب در مجلس شوراى اسالمى تقديم كند.
شــايان ذكر اســت بعد از تصويب اين طرح در 
مجلس قرار شــد جزييــات اين طرح روز يكشــنبه 

بررسي  شود.

تقويت طرح كاهش روابط ديپلماسى با انگليس

همدان پيــام: ســخنگوى شــوراى نگهبــان از 
عــدم تأييد مصوبه مجلــس در زمينه استفســاريه 

حقوق مسئوالن سياسى خبر داد.
عباســعلى كدخدايــى در گفت وگــو بــا مهر، با 
اعالم اين خبر تصريح كرد: اعضاى شوراى نگهبان 
قانون اساســى طــرح استفســاريه مجلس شــوراى 
اســالمى در خصــوص تبصــره 3 مــواد 71 و 117 
قانــون مديريت خدمات كشــورى مصــوب 1386 
درباره حقوق و دســتمزد مقامات سياسى كشور را 

مغاير اصل 73 قانون اساسى تشخيص داد.
روزگذشــته  مجلــس  ـدگان  نمايـن همچنيــن 
پيشنهاد حســن كامران نماينده مردم اصفهان را 
در رابطه با حذف تبصره 3 ماده 71 قانون مديريت 
خدمات كشورى مصوب سال 1386 را به تصويب 
رســاندند كه در نتيجه اين مصوبه مقامات سياسى 
حقــوق مادام العمــر دريافت نمى كننــد. به گزارش 

مهر، بر اساس اين پيشنهاد تبصره 3 ماده 71 قانون 
خدمات كشورى حذف مى شود.

بر اســاس اين تبصره مقامات سياســى در اين 
ماده كه شامل روساى سه قوه، معاون اول رئيس 
جمهور، نــواب رئيس مجلس شــوراى اســالمى، 
ـدگان  نمايـن وزرا،  نگهبــان،  شــوراى  اعضــاى 
مجلس شــوراى اسالمى، معاونان رئيس جمهور، 
اســتانداران و ســفرا و معاونان وزرا كه حداقل دو 
سال در پست هاي مديريت سياسى انجام وظيفه 
كــرده يا بنمايند پــس از تصدى مقــام در صورتى 
كــه به ســمت پايين تــرى منصوب شــوند چنانچه 
كــه حقــوق ثابــت و فــوق العــاده مســتمر آنها در 

مســئوليت جديــد از 80 درصــد حقــوق ثابــت و 
فوق العاده مســتمر وى در پست قبلى كمتر باشد 
بــه ميــزان مابه التفــاوت تــا 80 درصــد را تفاوت 
تطبيق دريافت خواهند نمود. اين تفاوت تطبيق 
بــا ارتقاهاى بعدى مســتهلك مى گردد و اين مابه 
التفاوت در محاســبه حقوق بازنشستگى و وظيفه 

نيز مالك عمل خواهد بود.
بــا لغو ايــن تبصــره مقامــات سياســى حقوق 

مادام العمر دريافت نخواهند كرد.
در اين راســتا علــي الريجانــي رئيس مجلس 
با بيــان اين كه اتهــام دريافت حقــوق مادام العمر 
مقامــات ظلم به نظام اســت،گفت: متاســفانه در 

جامعــه و هم چنيــن رســانه هاي بيگانــه تصــوري 
ايجاد شــده كه گويي اينجا افرادي مي نشــينند و 
براي خودشان قانون مي نويسند.  وي در موافقت 
بــا پيشــنهاد حــذف تبصــره 3 مــاده 71 قانــون 
خدمــات كشــورى از نمايندگان مجلس شــوراى 
اسالمى خواســت با رأى به اين پيشــنهاد براى از 
بين بردن ظلم بزرگى كه در نتيجه اتهام اشــرافى 

گرى مسئوالن به نظام شده قيام كنند.
شــايان ذكر اســت در تبصره مــاده 71 قانون 
مديريــت خدمــات كشــوري كــه در ســال 86 به 
تصويب رســيده بود آمده بود كه مقامات سياسي 
مديريت هــاي  پســت  در  ســال  دو  حداقــل  كــه 
سياســي انجام وظيفــه مي كردنــد در صورتي كه 
در ســمت پايين تر حقوق آنها از 80 درصد حقوق 
شــان در پست قبلي كمتر باشــد، تا 80 درصد را 

تفاوت تطبيقي دريافت مي كنند. 

استفساريه پر سر و صداي مجلس رد شد
■ قيام در مجلس براي ظلمي كه روا شده است 

همدان پيــام: وزير اطالعات گفــت: انتخابات 
امســال با انتخابات هاى 32 ســال گذشته تفاوت 

فاحش دارد.
به گزارش مهر، حجت االسالم حيدر مصلحى 
در گردهمايى بزرگ مبلغان كه در مدرسه مباركه 
فيضيه برگزار شــد، بــا تحليلى از شــرايط داخلى 
كشــور و آرايش هــاى متفاوت گروه هــاى مختلف 
براى حضور در انتخابات مجلس شــوراى اسالمى 
اظهار داشــت: انتخابات امســال با انتخابات هاى 
32 ســال گذشــته تفاوت فاحــش دارد، از جمله 
اينكــه جريان هاى غير همســو با رهبــرى با وجود 
اينكه خواسته ها و نغمه هاى متفاوتى با هم دارند 
اما در يك سرى مســائل با همديگر تشابه دارند و 
خطــى كه دنبــال مى كنند خط مقابلــه با رهبرى 
اســت. وى اضافــه كرد: طبــق اطالعــات موجود 
قرار اســت بــراى نخســتين بــار برخــى نامزدها و 
جريان هاى سياســى منتسب به برخى چهره هاى 
شــاخص بــا تابلــوى گروه هــاى ديگــر بــه صحنه 

بيايند.
مصلحى گفت: مجموعه هايى كه دلســوخته 
نظام هستند بايد مراقب باشند و متاسفانه برخى 
خواص بــا زيركى خاصى تــالش مى كنند ردى از 

آنها به جاى نماند.

وى با اشــاره به ارتباط نامزدهاى پيشــنهادى 
با برخــى مراكز قدرت و ثروت تصريح كرد: برخى 
خــواص بــه بعضــى از نامزدهــا گفته اند كــه الزم 
نيســت دفاعى از ما داشــته باشــيد، بلكه عليه ما 
حــرف بزنيــد. كار شــما فقــط ايــن باشــد و وقتى 
كرســى مجلس را به دســت آورديد ســازماندهى 

بعدى را طراحى مى كنيم.
همــه  هوشــيارى  لــزوم  بــر  اطالعــات  وزيــر 
گروه هــاى معتقــد و معتمــد نظــام تاكيــد كــرد و 
اظهار داشــت: عمده تريــن نقاط انحرافى شــامل 
ترويــج تســاهل و تســامح و تالش بــراى كمرنگ 
كــردن ارزش هــاى دينــى، تــالش بــراى تخريب 
برخــى چهره هــاى ســتونى انقالب، تــالش براى 
امتيازگيــرى، بزرگ نمايــى نيازهــاى روز مــردم، 
تــالش براى بازى با آســتانه تحمل مــردم، ايجاد 
هــراس در بين مردم، ايجاد حــس نارضايتمندى 
نســبت به حاكميــت و ايجاد شــكاف ميــان نظام 

نخبگانى و نظام سياسى كشور است.
مصلحــى اضافــه كــرد: رفــت و آمدهايى كه 
در حــوزه صــورت مى گيرد توســط جريانات رصد 
مى شــود و گروه هاى انحرافــى و فتنه گران تالش 
مى كننــد در ميان نيروهاى خودى نظام شــكاف 

ايجاد كنند.

نيــروي  روز  آذر   7 آســتانه  در  همدان پيــام: 
دريايــي ارتش بــا حضور وزيــر دفاع و پشــتيباني 
نيروهــاي مســلح و امير دريــادار ســياري فرمانده 
نيــروي دريايي ارتــش جمهوري اســالمي ايران، 
ســازمان صنايع دريايي وزارت دفــاع، انبوهي از 
سامانه موشكي ساحل به دريا را به نيروي دريايي 

ارتش جمهوري اسالمي ايران تحويل داد.
به گزارش ايســنا، در مراسم تحويل دهي اين 
سامانه هاي موشكي سردار وحيدي طي سخناني 
اظهــار كــرد: رشــد مؤلفه هــاي قــدرت در حــوزه 
دفاعي از اركان سياســت هاي جمهوري اســالمي 

ايران براي دفع هر نوع تهديدي است.
وي افــزود: در ايــن حــوزه تقويــت روزافــزون 
قدرت دريايي به عنوان يكي از راهبردهاي اصلي 

در وزارت دفاع با جديت دنبال مي شود.
وزير دفاع، قدرت دريايي جمهوري اســالمي 
ايــران را قدرتي بالنده و پويا توصيف كرد و گفت: 
امروز با تحويل تعداد قابل توجهي از ســامانه هاي 
موشــكي ســاحل به دريا به نيــروي دريايي ارتش 
اين نيــرو مي تواند مأموريت پدافند ســاحلي را با 

قدرت باالتري انجام دهد.
وحيــدي، گــردان بودن ســكوهاي پرتاب كه 
مي توانــد شــعاع وســيعي از ســاحل را در معرض 

كنترل و تســلط قرار دهد، وجود شــبكه ارتباطي 
فيمابين ســايت ها كه امكان رديابــي و تخصيص 
اهــداف چندگانــه و مديريت يكپارچــه و همزمان 
ســايت ها را فراهــم مي كنــد را از ويژگي هاي اين 

سامانه هاي موشكي برشمرد.
وي همچنيــن، افزايــش انعطاف پذيري، باال 
رفتــن ضريب امنيتي بــراي نيروهاي عمل كننده 
خودي، شناسايي اهداف بزرگ و كوچك دريايي 
و انهــدام همزمان آن ها در فواصل دور و نزديك و 
در ســريع ترين زمان ممكــن را از ديگر ويژگي اين 

ســامانه هاي موشــكي ذكر كرد.

وزير اطالعات هشدار داد:

تحويل انبوه سامانه موشكي ساحل به دريا انتخابات امسال با سال هاي گذشته تفاوت دارد 
به نيروي دريايي ارتش

رئيس دانشگاه آزاد: 
وصيت نامه دانشگاه 
در حال تدوين است

همدان پيــام: رئيس دانشــگاه آزاد اســالمي 
خطــاب به روســاي واحد هــا با تاكيد بــر اينكه به 
هيــچ عنــوان تزلــزل به خــود راه ندهيــد، گفت: 
وصيت نامه  دانشــگاه آزاد در حال تدوين و آماده 
شدن اســت. به گزارش ايســنا، عبدا... جاسبي 
آزاد  دانشــگاه  واحد هــاي  روســاي  اجــالس  در 
اســالمي، با بيــان اين كــه وصيت نامه دانشــگاه 

آزاد در حال آماده شــدن است، به بخشي از اين 
وصيتنامه اشــاره كرد و گفت: در اين وصيت نامه 
آمــده اســت: جاســبي كوچك تر از آن اســت كه 
رياســت مطلقــه بر دانشــگاه داشــته باشــد. وي 
خطاب به روســاي واحد هاي دانشــگاهي گفت: 
بارهــا عنــوان كــرده ام بــه گونــه اي كار كنيد كه 
مثــل اين كــه قرار اســت بــراي هميشــه در اينجا 
كار كنيــد، چرا كه همه  ما رفتني هســتيم و فقط 
دانشــگاه خواهــد بــود. وي بــا تاكيــد بــر اين كه 
نبايــد تزلزل به خــود راه داد، خاطر نشــان كرد: 
از فرصت هايــي كــه پيــش مي آيــد و از لحظــه و 

وقت تان حداكثر اســتفاده را ببريد، باالخره همه 
روزي پير مي شــوند و آن زمان اســت كه حساب  
كارهايــي كه انجــام داده ايم، بررســي مي كنيم. 
وي با اشــاره به برگزاري انتخابات مجلس شوراي 
اســالمي گفت: حتي نبايد يك ريــال از امكانات 
دانشــگاه براي هزينه هاي انتخاباتي افراد به كار 
رود، چــرا كــه اين گونه هزينه ها حرام اســت و ما 
هم وظيفــه داريم با آن برخورد كنيم. وي افزود: 
هرچند وظيفه  ما براي برگزاري انتخابات پرشــور 
اســت، ولي كســي حق نــدارد با عنوان و ســمت 

خود هيچ كانديدي را تبليغ كند.

فرمانده نيروي انتظامي كشور: 
 مامورين در مورد روزنامه ايران 

باتدبير عمل  نكردند
همدان پيــام: فرمانــده نيروي انتظامي كشــور گفــت: ماموران 
نيروي انتظامــي در مورد اتفاق روزنامه ايران مي توانســتند با تدبير 

و مناسب تر عمل كنند. 
 به گزارش ايلنا، اســماعيل احمدي مقدم در حاشــيه نخســتين 
نشســت روساي پليس كشــورهاي عضو اكو، در پاسخ به سؤالي در 
مــورد حادثه روزنامــه ايران و دســتگيري جوانفكر گفــت:« در مورد 
موضوع روزنامه ايران و مشكلي كه به وجود آمد، مقام قضايي وارد 

عمل شــده بود و زماني كه بچه هــاي روزنامه ايران مقاومت كردند، 
مقام قضايي از واحد انتظامي محل تقاضاي در خواست نيرو كرد اما 

باز هم بچه ها مقاومت كردند و اين موجب تنش  شد. 
فرمانــده نيــروي انتظامــي كشــور افــزود: مقاومــت عــده اى از 
خبرنــگاران و مســئوالن باعث ايجــاد تنش و دســتگيرى تعدادى از 
خبرنگاران شــد كه تا عصر همان روز دســتور دادم دستگير شدگان 

با اخذ تعهد آزاد شوند. 
ايــن كــه تمامــي  بيــان  بــا  انتظامــي كشــور  نيــروي  فرمانــده 
دستگيرشدگان با اخذ تعهد آزاد شده و تعهدها نيز به دادسرا ارسال 
شده است، افزود: هم اكنون بازرسان نيروي انتظامي مامورشده اند 

تا موضوع را پي گيري كنند و به ما اطالع دهند.

قطعنامه هاي متعدد؛ سناريوي هاى تكراري 
محمد سهرابى

همدان پيــام: در يــك هفته اخير غربي ها ســه قطعنامه بــا موضوعات مختلف 
عليــه ايــران صادر كردنــد تا بــار ديگر رفتارهــاي خصمانــه و غيراصولــي خود را 
كــه بعضــاً با قوانين و مقــررات بين المللي نيــز مغايرت دارد، بــه نمايش بگذارند. 
رفتارهايي كه از نگاه كارشناســان مســائل سياسي، بيشــتر با هدف اعمال فشار 
بر ايران و جلوگيري از افزايش قدرت منطقه اي كشــورمان انجام شــده و مســائل 
و موضوعــات مطــرح از ســوي آنهــا بهانــه اي بيش نيســت و در مجمــوع از نوعي 
شــتابزدگي و دستپاچگي قدرت هاي غربي در مواجهه با جمهوري اسالمي ايران 

حكايت دارد.
ايــن قطعنامه هــا كه در راســتاي تحقق مثلث فشــار به ايران بــه منظور مقابله 
بــا پيشــرفت هاي آن، نه تنهــا باعث دســتيابي غربي ها به اهداف خود نشــد بلكه 
مخالفت هــاي برخــي از دولت ها و حتي مجامع بين المللي بــا چنين رفتارهايي و 
عقب نشــيني طراحان و پيشــنهاددهندگان قطعنامه هاي مذكور در جهت تعديل 
در برخــي مواد آنهــا با هدف تأمين نظر مخالفان، وجه ديگــري از انفعال و ضعف 

قدرت هاي استكباري را آشكار ساخت.
اضــالع اين مثلث كه شــامل مســائل هســته اي، موضوع حقوق بشــر و بحث 
تروريســم مي شــود، گرچه از نــگاه قدرت هاي غربــي تا حدود زيــادي محقق ؟؟ 
و فشــارهاي الزم عليــه نظام جمهوري اســالمي در ســه جهــت فوق الذكر اعمال 
گرديده است، اما هم تغييرات پي در پي و متعدد در مفاد آنها و هم تكراري بودن 
و در نتيجــه عــدم تأثيرگــذاري ســناريوهاي اينچنيني در حركت هاي رو به رشــد 
ايــران در عرصه داخلي و خارجي، نشــان از ايــن واقعيت غيرقابل انــكار دارد كه 
تالش هاي دشمنان براي مقابله با نظام راه به جايي نبرده و هيچگاه نمي تواند در 

اراده و عزم باالي ايرانيان خللي ايجاد كند.
قدرت هاي غربي و به ويژه امريكا و متحدانش كه پس از تحوالت منطقه اي 
در جهان اســالم و شــكل گيري بيــداري اســالمي و خيزش هاي مردمــي عليه 
اســتبداد داخلي و اســتكبار جهاني در خاورميانه و آســيب ديــدن بخش قابل 
توجهــي از منافــع آنها در اين منطقه حســاس و اســتراتژيك و نيــز رويدادها و 
تحوالت مربوط به عراق و افغانســتان و خروج نيروهاي اشغالگر از كشور عراق 
كه در پي آن بخش ديگري از منافع قدرت هاي مذكور آســيب ديده و به خاطر 
جايــگاه منطقــه اي ايران احســاس خطر جــدي مي كنند، در صــدد طراحي و 
اجراي ســناريوهايي برآمده اند تا ضمن به انزوا كشــاندن ايران در جهان مانع 
از افزايــش قدرت  و نفوذ منطقه اي آن شــوند. اقدامــات غربي ها در به تصويب 
رســاندن ســه قطعنامه مذكور به خوبي نشان داد آنها به دنبال عملياتي كردن 
اســتراتژي فشــار در قبال ايران بودند تا در ســطح جهاني شرايطي را رقم زنند كه 
در آن هم به اهداف خود در انحراف افكار عمومي از مســائل و چالش هاي متعدد 
سياســي و اقتصادي كه گريبانگير آنها شــده، دســت يابند و هم بتوانند بخشــي 
از منافــع اســتراتژيكي خــود را كه پــس از تحــوالت منطقــه اي در خاورميانه و 

بيداري ملت ها آسيب ديده، تأمين و حفظ كنند.
آنها ابتدا قطعنامه شــوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي را با مبنا قرار 
دادن گــزارش يوكيــا آمانو كه هدايت با مقامات كاخ ســفيد تنظيم شــده بود، به 
تصويب رســانند. هر چند مخالفت جدي برخي قدرت ها نظير چين و روسيه مانع 
از تحقق همه اهداف آن به ويژه در خصوص ارسال مجدد پرونده ايران به شوراي 
امنيت شــد، اما امريكا و متحدانش به همين قطعنامه كه خواستار همكاري ايران 
با آژانس و بازرسي گسترده از تأسيسات هسته اي كشورمان شده است، دلخوش 
كردنــد و بــا راه انداختــن جنجــال رســانه اي در صدد فضاســازي سياســي براي 
تأميــن منافع خود برآمدنــد. قطعنامه هاي مجمع عمومي ســازمان ملل كه يكي 
در خصوص ســناريوي مربوط به ترور سفير عربســتان بود و با داليلي واهي ايران 
را متهم به دســت داشــتن در طراحــي آن مي كردند و ديگري مربــوط به گزارش 
حقوق بشــر ســازمان ملل در مورد ايران بود كه دو ضلع ديگر مثلث فشار غربي ها 
بر جمهوري اســالمي ايران اســت. البته هر ســه قطعنامه مذكور به رغم تصويب و 
تأييد در مجمع عمومي ســازمان ملل و شوراي حكام آژانس هسته اي، نتوانست 
خواســته ها و اهــداف دشــمنان را محقق ســازد. از اين رو اقدامــات اخير غربي ها 
را بايــد ادامــه همــان روندي دانســت كه در ســه دهه اخيــر از ســوي قدرت هاي 
اســتكباري و سلطه گر دنبال شــده و در هر زماني به شــكلي متفاوت و با بهانه اي 

جديد سعي در مقابله با جمهوري اسالمي داشته اند.

شهادت 3 معترض در شرق عربستان
همدان پيام: با وجود گزارش هاى موثق در زمينه شــهادت سه فعال شيعه در 
شــرق عربستان به دست نيروهاى امنيتى آل سعود، وزارت كشور رژيم عربستان 

سعودى تاكنون اين گزارشها را تاييد نكرده است.
بــه گزارش مهــر، "توفيق الســيف" فعال ســعودى در گفت وگو بــا خبرگزارى 
رويترز اظهار داشــت: دولت عربستان در نظر دارد به زودى گروهى را براى انجام 

تحقيقات به استان "القطيف" در شرق عربستان اعزام كند.
وى با اشــاره به وقايع اخير در القطيف كه ســبب خشــم شيعيان اين منطقه از 
حكومت در آســتانه ايام محرم الحرام شــده اســت، از شهادت ســه فعال شيعه در 

جريان اعتراضات اخير در اين منطقه خبر داد.
اين در حالى است كه وزارت كشور عربستان در بيانيه اى تعداد كشته شدگان 

اعالم شده از سوى اين منابع را زير سوال برد و ادعا كرد اين آمار دقيق نيست.
رويترز همچنين از صدور احكام زندان بلند مدت براى 17 شهروند عربستانى 
خبر داد كه در برخى موارد به 30 ســال زندان محكوم شــده اند. اتهام اين افراد 
شامل تالش براى قدرت گرفتن، تحريك مردم عليه پادشاه، حمايت از تروريسم 
مــورد نظر مقامات، ارتكاب جرايم الكترونيكى، پولشــويى و تالش براى تشــكيل 

حزب سياسى مى شود.
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خبر اخبار شهرستان

گفت و گو

11 ميليارد از اعتبارات شهرستان فامنين توزيع شد 
همدان پيــام: 11 ميليارد و 225 ميليون ريال از اعتبارات تملك دارايي هاي 

شهرستان فامنين توزيع شد.
فرماندار فامنين در ســومين جلســه كميته برنامه ريزي شهرســتان گفت: اين 
اعتبار در 4 عنوان بهســازي راه هاي روســتايي 630 ميليــون ريال، اجراي طرح 
هــادي روســتايي 2327 ميليون ريال، زيرســازي و آســفالت راه هاي روســتايي 
1885 ميليــون ريــال و تأميــن آب آشــاميدني روســتايي 6383 ميليــون ريال 

اختصاص مي يابد.
مهــدي باب الحوائجــي بيان كرد: حدود 50 درصد از ايــن اعتبارات به بخش 
محروم پيشــخور اختصاص مي يابد كه تا حدودى از محروميت اين بخش كاســته 

شود.
وي افــزود: بــراي توزيع اعتبــارات متمم، مــازاد و توازن منطقــه اي به جذب 

اعتبارات توجه مديران توجه خواهد شد.
باب الحوائجي آخرين تخصيص شهرستان را 66 درصد عنوان و تصريح كرد: 

در برخي از عناوين مانند راه  روستايي صد درصد اعتبار تخصيص يافته است.
وي بــر اتمــام پروژه  هاي نيمه تمــام تأكيد و بيان كرد: به هميــن منظور معابر 

نگارخاتون، قلعه جوق و نصيرآباد آسفالت خواهد شد.
فرمانــدار فامنين در خصوص مشــكل آب روســتا نيز گفــت: از اعتبار موجود 
بــراي تأمين آب روســتاهاي ينگجه، قلعه جوق، زرقــان و صيدآباد هزينه خواهد 
شد و مشكل آب شرب امين آباد نيز در حال مرتفع شدن است و به زودي آب اين 

روستا تأمين خواهد شد.
باب الحوائجى همچنين از بهسازي روستاهاي گوي بوالق و مباركين پيشخور 

و امامزاده پيرنهان خبر داد.

كارگاه آموزشى مجمع عمومى آموزگاران در قهاوند
همدان پيام: مجمع عمومى آموزگاران، مديران، معاونان، مربيان پرورشــى 
و تربيــت بدنــى به صورت كارگاهى با حضور ـسـرگروه هاى آموزشــى اســتانى در 

آموزشگاه آزادى شهر قهاوند برگزار شد. 
در اين كارگاه هاى آموزشــى دروس فارســي، قرآن، رياضــى، تربيت بدنى و 

روش تدريس كالس هاى چند پايه مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
بــه گزارش روابط عمومى اداره آمــوزش و پرورش منطقه قهاوند، رئيس اداره 
آمــوزش و پــرورش منطقه قهاونــد در مراســم پايانى اين مجمــع عمومى ارزش و 
اهميــت گروه هاى آموزشــى را به عنوان اتاق فكر آموزش و پرورش بســيار مهم 

و اساسى خواند.
عبدالهى افزود: گروه هاى آموزشــى ضمن ارائــه روش هاى مطلوب و صحيح 
آمــوزش مى تواننــد راهكارهــاى مناســب آموزشــى را در حل مشــكالت درســى 

معلمان به آنان ارائه نمايد.

هزار تن آفتابگردان در مزارع شهرستان 
توليد مى شود

همدان پيام: رئيس جهاد كشــاورزى نهاوند گفت: امسال بيش از يك هزار تن 
آفتابگردان در مزارع نهاوند توليد مى شود.

احد ظفرى اظهار داشت: امســال بيش از450 هكتار از مزارع اين شهرستان 
به كشــت محصول آفتابگردان اختصاص يافت كه نســبت به مدت مشــابه ســال 

گذشته 10 درصد افزايش دارد.
وي افزود: كاشــت، داشــت و برداشــت اين محصــول به صــورت مكانيزه و با 
اســتفاده از آبيارى تحت فشار انجام مى شود و اين امر سبب كاهش مصرف آب و 

صرفه جويى در وقت و نيروى انسانى مى شود.
بــه گــزارش مهــر، ظفــرى گفــت: ايــن محصول عــالوه بــر مصــرف داخل به 

كارخانجات روغن كشى صادر مى شود.
وى بيــان كرد: در ســال جارى با توجه بــه آغاز فعاليت كارخانــه توليد روغن 
نهاوند در بخش خزل، مشــكل كشــاورزان براى تحويل و برداشــت بــه موقع اين 

محصول برطرف شده است.
ظفــرى يادآور شــد: اين محصــول در روزهاى پايانــى تابســتان و اوايل پاييز 

كشت و به آفت و بيمارى كمترى نسبت به ديگر محصوالت دچار مى شود.
وي بــا اشــاره بــه فعاليت30 كمبايــن ويژه برداشــت اين محصــول در نهاوند 
گفــت: آفتابگردان در نوع خــود داراى انواع گوناگون شــامل اصفهانى، بذرى، 
ســفيد بلند و كوتاه اســت كه در نهاوند دو نوع ســفيد بلند و دانه  اى كوتاه كشت 

مى شود.

همايش «روز خانواده» در كميته امداد فامنين
همدان پيــام: در ســالروز نــزول ســوره «هــل اتــي» و روز خانــواده،  همايــش 
بزرگداشــتي با حضور 100 نفر از خانواده هاي عضو نظام جامع آموزش خانواده 

در سالن اجتماعات كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان فامنين برگزار شد.
مديركميته امداد اين شهرســتان با تبريك هفته بســيج و روز خانواده، بنيان 

خانواده را قشنگ ترين و بهترين محل رشد و ارتقا برشمرد.
بــه گزارش روابــط عمومي كميته امــداد فامنيــن، موحدي پارســا خانوده را 
محلــي مطمئن و مناســب بــراي فراگيري اخــالق و علوم مختلف دانســت كه در 

صورت سالم بودن خانواده ها، شاهد جامعه اي سالم نيز خواهيم بود.
اســتاد و معــاون حــوزه علميــه اميرالمؤمنين(ع) نيــز به عنوان ســخنران اين 
مراســم با اتكا به ســوره «هل اتي» و تكريــم و تمجيد از خانــواده مولي الموحدين 
علــي(ع) در اين ســوره، اين خانــدان را بهتريــن و كامل ترين الگو بــراي زندگي 

جوامع بشري عنوان كرد.
حجت االســالم رحيمي عين آبادي با بيــان اينكه تهديداتي كه امروز بنيان 
خانواده هــاي ايرانــي را هــدف قــرار داده اســت، افــزود: بهتريــن و نيكوترين 
وظيفــه اي كه دين اســالم بــراي زنان در نظــر گرفته خانه داري، همســرداري 
و تربيــت فرزندانــي مؤمن و شايســته و از مهمتريــن وظايف مــردان نيز تأمين 
اقتصــاد خانواده و كســب روزي حالل به منظور دســتيابي به جامعه اي ســالم 

است.
حجت االسالم رحيمي دين اســالم را ديني كامل در تمامي عرصه ها دانست 
و تصريــح كــرد: خانواده هــاي ما با تأســي از آيــات و روايت مي تواننــد در تمامي 
حوزه ها همچون مســائل اعتقادي، بهداشــتي، روانــي و... بهترين روش زندگي 

را براي خود برگزيند.

همدان پيام: خانــواده كوچكترين نهاد و در 
عين حال اثرگذارترين عامل در تربيت فرزندان 
اســت و والديــن ميــوه و ثمــره زندگــي خويــش 
را كــه همانــا فرزندان آنهاســت بــا بهره گيري از 
شــيوه هاي صحيــح تربيتــي بــه جامعــه تحويل 

مي دهند. 
با وجود پيشرفت روزافزون علم و تكنولوژي 
و تأثيرپذيــري از اجتمــاع، خانــواده مهمتريــن 
را در تربيــت و شــكل گيري هنجارهــا و  نقــش 
ناهنجاري هاي اجتماعــي فرزندان ايفا مي كند 
كــه توجــه بــه آمــوزش فراگيــر خانواده هــا بــا 
معيارهــاي پرورشــي، تربيتي و فرهنگي بســيار 
مي توانــد مؤثر باشــد. در رأس نهادهاى مرتبط 
بــا خانواده و اصــول تربيتى، آمــوزش و پرورش 
ارتباط مستقيمي با دانش آموزان و والدين آنها 
دارد و مي توانــد موفق تــر از ســاير نهادهــا عمل 

نمايد.
بــه بهانــه هفتــه خانــواده  گفت وگويــي بــا 
اســدا... احمــدي، رئيس گــروه انجمــن اوليا و 
مربيــان آمــوزش و پــرورش اســتان همــدان در 
خصوص برنامه هاي روز خانواده داشــتيم كه در 

زير مي خوانيد.
خانــواده  روز  بــراي  برنامه هايــي  چــه   *

داشتيد؟
برنامه ويــژه تجليل از خانواده هــاي برتر كه 
بر اســاس آن خانواده ها توسط مديران مدارس 
شهرســتان ها و مناطــق معرفــي و در مراســمي 
بــا حضور مســئوالن اســتاني مورد تجليــل قرار 

گرفتند.

*چه تعداد خانواده نمونه معرفي شد؟
برتــر  عنــوان  بــه  اســتان  در  خانــواده   37
مــدارس  مديــران  ســهيمه  كــه  شــد  شــناخته 
شهرســتان 2 خانــواده و مناطق، يــك خانواده 
بــود. همچنين خانــواده تركاشــوند از آموزش و 
پرورش ناحيه 2 همدان بــه عنوان خانواده برتر 

كشوري معرفي شد.
*برنامــه امســال چــه تفاوتــي با ســال هاي 

گذشته داشت؟
خانــواده  انتخــاب  شــاخص  اينكــه  ابتــدا 
نمونه نســبت به ســال هاي گذشــته پيچيده تر و 
ســخت تر شــده بود و هميــن عامل موجب شــد 
بــا دقــت بيشــتري خانواده هــاي برتــر انتخــاب 
برگــزاري  بــر  عــالوه  ديگــر  ســوي  از  و  شــوند 
جشــنواره خانواده هــاي برتر در مركز اســتان در 
شهرســتان ها نيز برنامه هاي ويژه اي برگزار شده 
يا در حال برگزاري اســت كه ســال هاي گذشته 
به اين شكل نبود و مي توان ادعا كرد كه امسال 
برنامه هــا بــراي ايجــاد رقابت ســالم بــه صورت 

غيرمتمركز در حال برگزاري است.
* براي كيفيت بخشــي به برنامه ها و تعامل 
بيشــتر خانواده ها با مدارس چــه برنامه هايي در 

نظر داريد؟
آمــوزش و پــرورش و انجمن اوليــا با رويكرد 
بــا طــرح  جديــد فرهنگــي وارد عمــل شــده و 
آمــوزش خانواده براي پدران اســتان همدان در 
مساجد (كه ســال گذشته 45 هزار نفر از پدران 
اين آموزش را فرا گرفتند) موجب شده بسياري 
از اســتان ها از همدان الگوبرداري كنند، ضمن 

ـدگاه مقــام معظم  اينكــه تحــول فرهنگــي از دـي
رهبــري، از طريق خانــواده شــكل مي گيرد كه 
ســاير نهادهــاي فرهنگــي بــا حمايــت از طــرح 
آمــوزش خانواده آمــوزش و پــرورش مي توانند 
مــا را در نيــل بــه تحــول فرهنگي مدنظــر ياري 

رسانند.
*تأثيرپذيــري فرزنــدان از خانواده ها به چه 
ميزاني اســت و انجمن هــاي اوليــا و مربيان چه 

نقشي در اين تأثيرپذيري دارند؟
خانــواده كوچكتريــن و تأثيرگذارترين نهاد 
در تربيــت فرزنــدان اســت و بــه هــر ميــزان كــه 
خانواده ســالم در جامعه داشته باشيم به همان 
ميــزان فرزند ســالم را تحويــل جامعــه خواهيم 
داد؛ هرچند كه تأثيرپذيــري از اجتماع را نبايد 
منكر بود، اما واكســن اصلــي در خانواده تزريق 
مي شــود و بحــث الگوپذيــري فرزنــد از خانواده 
انكارناپذيــر اســت كــه آمــوزش خانــواده نيز به 
هميــن منظــور تشــكيل مي شــود. در خصوص 
انجمــن اوليــا و مربيــان كــه 17 هــزار نفــر در 
اســتان عضو هســتند، پتانســيل و انرژي بسيار 
عظيــم بالقوه اي اســت كه بايد به فعليت برســد 
تــا به اهداف مورد نظر دســت يافــت و انجمن ها 
مســائل  كــردن  نهادينــه  و  ترويــج  منظــور  بــه 
فرهنگــي، تربيتــي و آموزش خانواده ها شــكل 
گرفته اســت به عنوان مثال پزشــكي در مالير با 
عضويت در كارگروه بهداشــت به صورت رايگان 
دانش آمــوزان را معاينه مي كند و ســاير اعضاي 
انجمن نيز متناســب با تخصص و انگيزه خويش 
فعاليــت دارنــد. قابل ذكر اســت؛ قطــار تعليم و 

تربيت بــا انگيزه امروز انجمن اوليــا و مربيان، با 
سرعت و كيفيت بيشتري در حال حركت است.

* آيا برنامه هايي كه براي تعامل خانواده ها 
با مدارس در نظر گرفته مي شــود كافي اســت يا 

نياز به توجه عميق تري دارد؟ 
خوشــبختانه زمينــه مشــاركت بــراي اوليــا 
در مــدارس فراهــم شــده و مديران از نــگاه تك 
بعــدي و فردي به نگاه جمعي و مشــاركتي براي 
ارائــه كار باكيفيت و بهتر تغييــر رويكرد داده اند 
و بيشــتر خواهان مشــاركت پــدران و مادران در 
مســائل تربيتي و آموزشي هســتند. اوليا نيز در 
برنامه هاي مــدارس خويش را ســهيم مي دانند 

كه اين حركت مباركي است. 
* چه راهكار هايي را براي حضور بيشتر اوليا 

در مدارس پيشنهاد مي كنيد.
هر انــدازه اطالعات اوليا در خصوص مســائل 
تربيتي تقويت شود، مشاركت نيز افزايش خواهد 
يافت. ـشـركت در كالس هاي آمــوزش خانواده با 
تزريــق اطالعات بــه خانواده ها عالوه بــر افزايش 

مشاركت اوليا، كيفيت را نيز افزايش مي دهد.
* انجمــن اوليــا و مربيان چه سياســت هاي 

تشويقي در نظر گرفته است؟
برنامه هــاي متنوعــي را امســال برگــزار كرد 
تــا از حالــت موجي خارج شــده و شهرســتان ها  
بــه صورت مجــزا برنامه هايي را برگــزار كنند كه 
تقريبــاً هــر روز انجمن ها برنامه دارند و با ســوق 
دادن برنامه هــا به شهرســتان ها و برگــزاري آن 
به صورت غير متمركز رقابت سالمي ايجاد شده 

است.

همدان پيــام: موضوعــي كــه سال هاســت از 
طرف مردم به عنوان يك مطالبه مطرح مي شــد، 
بحــث واگذاري غــار عليصدر بــه بخش خصوصي 
اســت كــه ســرانجام در ســفر هيــأت دولــت بــه 
كبودراهنــگ، ايــن موضــوع، مورد تصويــب قرار 
گرفــت و در حــال حاضــر نيــز در دســت پيگيري 

است.
غــار عليصــدر بي نظيرتريــن غار آبــي طبيعي 
و قابــل قايقرانــي جهــان اســت كــه در روســتاي 
عليصــدر از توابع بخش گل تپــه كبودراهنگ و در 
79 كيلومتــري شــمال غربــي همدان اســت و به 
دليــل وجود جاذبه هاي طبيعي و آثــار زيبا در اين 
غار طبيعي روزانه گردشــگران بسياري از آن بازديد 
مي كننــد و هميــن امــر زمينــه اشــتغالزايي قابــل 

توجهي را در اين بخش به وجود آورده است.
خبرنــگار  بــا  گفتگــو  در  گل تپــه  بخشــدار 
همدان پيام، ديگر مصوبات سفر رئيس جمهوري 
در ايــن بخش را تســريع كار و تأميــن اعتبار مورد 
نيز ســد آالن عنوان كرد كــه از مصوبات دورهاى 
اول و دوم سفر بوده اما به دليل اختصاص نيافتن 
اعتبــار به آن، مراحــل كار متوقف شــده بود، كه 
در حال حاضر نيز مكان يابي آن انجام شــده و در 
مرحله رايزني با كشاورزان منطقه به منظور تملك 

اراضي مورد نظر است.
حافظعلــي يداللهي همچنين ســد قهورد و 2 

بانده كردن مســير همدان به عليصدر و نيز ايجاد 
ناحيــه صنعتــي گل تپه با اولويــت صنايع تبديلي 
را از ديگــر مصوبات اين ســفر بــراي بخش گل تپه 

اعالم كرد.
وي در ادامه «عصر كاري، شب فرهنگي» و نيز 
حضور اســتاندار و مديران كل در بخش را فرصتي 
اختصاصي به منظور بررســي نيازهــا و اختصاص 
اعتبارات مناســب براي رشــد و توسعه اين منطقه 
دانســت و گفت: يك ميليارد و 80 ميليون تومان 
اعتبــار بــه 12پروژه مصــوب اين ســفر اختصاص 
يافــت كه مهمتريــن ايــن پروژه ها مطالعه شــبكه 
فاضالب شهري گل تپه، تكميل و تجهيز امكانات 

ورزشي و كمك به هيأت هاي ورزشي و... است.
بخشــدار گل تپه همچنين بودجه اختصاصى 
بخــش را از محــل كميتــه برنامه ريزي شهرســتان 
دو ميليــارد و 800 ميليــون تومــان اعــالم نمــود 
و وضعيــت پروژه هــاي در حــال اجــراى بخــش را 
اينچنيــن مطــرح كرد: آســفالت و زيرســازي 14 
روســتاي راه شوســه كه تــا پايان ســال  مالي 90 
عمليات اجرايي آن به پايان مي رســد و آبرســاني 

بــه چنــد روســتا و اصــالح شــبكه هاي فرســوده 
آبرســاني و احيــاى قنوات به همــراه افتتاح جاده 
115 كيلومتري همدان- بيجار كه تا مرز اســتان 
همــدان اســت و در حال حاضــر 4 كيلومتر از اين 

پروژه تا اتمام آن باقي مانده است.
وي بــا بيــان اينكه بخــش گل تپه 46 روســتا 
را شــامل مي شــود، 6 روســتاي آن را برخــوردار 
از نعمــت گاز و 16 روســتاي ديگر را نيــز در حال 

اجراي عمليات گازرساني اعالم كرد.
همچنيــن مقــاوم ســازي مســكن روســتايي 
كــه با رونــق و اســتقبال خاصي در بخــش مواجه 
بــوده، از 5500 خانوار روســتايي بيــش از 200 
وام به متقاضيان ارائه شــده كه تاكنون30 درصد 

خانه هاي روستايي مقام سازي شده  است.
يداللهــي در بحــث مســكن مهــر نيــز گفــت: 
عمليات اجرايى مسكن مهر 62 واحدي گل تپه از 
هفته دولت سال 90 آغاز شده است و از پيشرفت 

فيزيكي50 درصدى برخوردار است.
اينكــه  بيــان  بــا  كشــاورزي  بحــث  در  وي 
بهره بــردارى از ســيلوي 50 هزار تني ســازه هاي 

دادن  تحويــل   ،90 برداشــتي  ســال  در  فلــزي 
گنــدم را بــراي كشــاورزان بســيار آســان نمــود، 
گفــت: صنايع تبديلــي فرآورده هــاي دامي و نيز 
صنايــع دســتي، (موقعيــت ايــده آل اســتفاده از 
چوب هــاي جنــگل بــراي ســاخت مبل و ميــز) از 
جملــه زمينه هاي مســتعد اشــتغال بخــش عنوان 
كرد و افزود: در بحث فرآورده هاي گوشــتي نيز با 
توجه به اينكه گوســفند نژاد مهربان بخش، آوازه 
جهاني دارد و عالوه بر وجود زمينه هاي مورد نياز 
براي استفاده و تقويت اشتغال گل تپه، متأسفانه 
كشاورز و دامدار نسبت به استقبال و بهره مندى از 

اين موضوع  رغبتى نشان نمى دهد.
وي در ادامــه روســتاي عليصــدر را روســتاي 
پايلــوت گردشــگري اســتان اعــالم كــرد و اظهار 
داشــت: اين موقعيت طبيعي سبب ايجاد اشتغال 
به صورت مستقيم و غير مستقيم براى 1500 نفر 
در بخش و نيز خارج از آن شــده اســت و اثرات آن 

در توسعه بخش نيز كامًال مشهود است.
يداللهــي در پايــان از آمادگــي ســتاد فرعــي 
انتخابــات بخش گل تپه براي برگــزاري انتخاباتي 
سالم و حداكثري خبر داد و گفت: در حال حاضر 
نيز كانديداهاي احتمالــي در برنامه هاي عمومي 
بخش ـشـركت مي كننــد و تقريبــاً حضــور خود را 
در انتخابــات نهم مجلس شــوراي اســالمي اعالم 

نموده اند.

همدان پيام: نتايج كنكور ســال 90 توانســت 
جايگاه ويژه مالير را به اثبات برساند.

معــاون اداره كل آمــوزش متوســطه اســتان 
همــدان بــا بيان ايــن مطلــب در همايــش تجليل 
از نخبــگان دانش آمــوزي ماليــر گفــت: آمــوزش 
و پــرورش همدان رشــد و ســرعت مطلوبــي دارد 
و ماليــر نيــز در ايجاد و كســب رتبه هاي اســتاني 

نقشي مؤثر داشته است.
نقــوي بــا بيــان اينكــه در بحــث قبولــي پايــه 
تحصيلي اول، اســتان توانســته مقام اول كشــور 
را از آن خود كند، افزود: ســهم شهرســتان مالير 
در اين موفقيت كشــوري نيز كســب رتبــه اول در 
استان است و اين شهرستان رتبه برتر قبولي سوم 
متوسطه، پروژه مهر و... را به خود اختصاص داده 
اســت. وي از ارتقاي همدان در كنكور از رتبه 18 
بــه 17 در ســال جاري خبر داد و گفــت: اين مهم 
نشــان دهنده تالشــي فراگير در مجموعه اســتان 
اســت كه ســهم ماليــر در كســب موفقيت بســيار 

چشمگير است.
نقوي در ادامه به بحث بومي و قطب در كنكور 
پرداخت و گفت: متأســفانه بســياري از داوطلبان 
اســتان همــدان تمايلي بــراي ادامــه تحصيل در 

حالــي  در  ايــن  و  ندارنــد  اســتان  دانشــگاه هاي 
اســت كــه داوطلبان در اســتان هاي كردســتان و 
كرمانشــاه تمايل و تقاضاي بيشتري براي ورود به 

استان همدان دارند.
 وي بيان كرد: تــالش دانش آموزان همداني 
براي ورود به دانشــگاه تهران اســت كــه اين خود 
باعــث تــالش بيشــتري مي شــود و قطعاً شــانس 

كمتري براي آنان خواهد داشت.
نقوي از افزايش ظرفيت دانشــگاه شــبانه خبر 
داد و گفــت: از آنجا كه 70 درصد دانشــگاه هاي 

شــبانه بومي گزيني مي كنند اين مهم در پذيرش 
داوطلبان بومي نقش بسزايي دارد.

وي افــزود: از 293 نفــر برترين هــاي اســتان 
همــدان در كنكــور90 ســهم شهرســتان ماليــر 
53 نفــر اســت. در ادامه معــاون ســازمان و مدير 
آموزش و پرورش مالير گفت: پيشــرفت تحصيلي 
دانش آمــوزان بــه صــورت آنــي و مقطعــي مقدور 
نيست.  علي تكلو ادامه داد: پيشرفت و ترقي بايد 
در يــك فرآيند اتفــاق بيفتد و براي اين پيشــروي 

بايد زيرساخت هاي مناسبي فراهم شود.

تكلو با بيان اينكه اين شــرايط و بسترهاي كار 
در شهرســتان نيز فراهم شــده، گفــت: يك نوبته 
شــدن تمامي دبيرستان ها و هنرستان هاي شهر، 
مدارس سمپاد، كيفيت بخشي به مدارس دولتي 
نمونه اي از اين زيرساخت هاست كه با تالش همه 

مسئوالن فراهم شده است.
وي هوشمندســازي و ايجاد رغبت در مديران 
و آموزش دبيران را نمونه اي از بسترهاي پيشرفت 
عنــوان كــرد و گفــت: افزايــش مشــاركت اوليا در 
حل معضــالت مدارس و فرهنگ ســازي  مناســب 
و همچنيــن اســتقبال از مدارس هيــأت امنايي از 

جمله اين موارد هستند.
گفتنــي اســت؛ ســال گذشــته در همايش 
دانش آمــوزي علــي تكلــو وعــده اعطــاي چند 
دســتگاه خــودرو را بــه رتبه هــاي برتــر كنكور 
90 داده بــود و در ايــن همايش كه بــا حضور 
دانش آمــوزان، مديران و مقامات شهرســتاني 
برگزار شــد، ضمن تجليل از مديــران، معلمان 
دســتگاه  يــك  ماليــر  برتــر  دانش آمــوزان  و 
خــودرو پرايــد بــه ســارا حمزه لويي كــه موفق 
بــه كســب رتبه 2 رقمي كنكور 90 شــده بود، 

اهدا شــد.

معاون اداره كل آموزش متوسطه استان:

مالير در كنكور 90 جايگاه ويژه خود را نشان داد 

رئيس گروه انجمن اوليا و مربيان استان:

آموزش در مساجد همدان، الگوى كشوري شد

351 جهيزيه توسط كميته امداد كبودراهنگ اهدا مي شود
همدان پيام: از ابتداي سال جاري تاكنون 101 مورد جهيزيه با اعتباري بالغ بر 903 ميليون و 500 هزار ريال به 
نوعروسان تحت حمايت كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان كبودراهنگ اهدا شده است. مدير كميته امداد امام 
خميني(ره) كبودراهنگ با اعالم اين خبر گفت: از اين تعداد 84 مورد به صورت جهيزيه كلي با اعتباري بالغ بر 840 
ميليون ريال و همچنين 8 مورد هديه ازدواج با هزينه اي حدود 16 ميليون ريال پرداخت شده است. جمشيد محمدي 
پرداخــت جهيزيــه موردي به تعداد 8 فقره با اعتباري افزون بر 37 ميليون و 500 هــزار ريال و پرداخت جهيزيه ازدواج 
مجدد يك فقره با هزينه اي افزون بر 10 ميليون ريال را از ديگر خدمات اين نهاد در اين بخش عنوان كرد. وي در ادامه در 
خصوص متقاضيان جهيزيه در نوبت گفت: در حال حاضر 250 نفر از نوعروسان در نوبت دريافت جهيزيه هستند كه از 
اين تعداد 162 مورد جهيزيه كلي، 31 فقره به صورت موردي، 53 مورد هديه ازدواج و 4 مورد ازدواج مجدد است.

آمادگي ستاد حوادث غيرمترقبه شهرداري صالح آباد 
همدان پيام: رئيس ســتاد حوادث غيرمترقبه شــهرداري صالح آباد از آمادگي  اين ســتاد در فصل زمستان خبر 
داد. حســن رمضاني گفت: 7 دســتگاه ماشــين آالت سبك و سنگين عملياتي گشــت براي خدمات دهي در معابر 

شهري در روزهاي برفي و يخبندان به امكانات ايمني تجهيز شده است.
مســئول اجرايي ســتاد حوادث غير مترقبه شــهرداري صالح آباد نيــز با عنوان اينكــه از 15 آبان ماه اكيپ هاي 
شــبانه روزي مســتقر شــده اند، از اســتقرار 10 نيــرو به صــورت ثابــت در 2 اكيپ به صــورت شــبانه روزي خبر داد. 
سيدجواد موسوي اظهار داشت: مسجد ورودي شهر نيز به صورت شبانه روزي پذيراي مسافران به ويژه در روزهاي 
يخبندان اســت. وي بيان كرد: با جمعيت هالل احمر و امداد جاده اي نيز هماهنگي الزم براي تهيه امكانات مورد 

نياز مسافران به عمل آمده است تا در روزهاي برفي و يخبندان شرايط مطلوبي براي مسافران به وجود آيد.

برگزاري همايش عفاف و حجاب در فامنين 
همدان پيــام: دشــمن براي تغيير فرهنگ ما پوشــش، گويش و تغذيه جامعه اســالمي را مورد هــدف قرار داده 
اســت. مشــاور مدير كل آموزش و پرورش اســتان در امور بانوان در همايش عفاف و حجاب در مدرســه شبانه روزي 
ايثار فامنين گفت: عفاف و حجاب بخش هاي مختلفي را شــامل مي شــود كه پوشش تنها يكي از آنهاست. بهرامي 
بيان كرد: براي پاسداشت خون هايي كه براي حفظ حجاب به زمين ريخته شده بايد در گفتار، كردار و رفتار خود 
عفاف و حجاب داشــته باشــيم. وي افزود: دشمن با هدف قرار دادن اصول انقالب در جريان جنگ نرم براي از بين 
بــردن ايــن انقالب از هيچ تالشــي فروگذار نمي كند. فرمانده ســپاه فامنين نيز گفت: واليت، نمــاز و حجاب پايه و 
اســاس انقالب و برگرفته از فرهنگ عاشوراســت. ابوالفضل برات زاده جايگاه بســيج در نظام اســالمي را بسيار مهم 

عنوان و تصريح كرد: بســيج با اطاعت از رهبر معظم انقالب همواره بزرگترين پشــتوانه نظام اســالمي اســت.

جشن تكليف 350 دانش آموز 
دختر اللجينى

همدان پيــام: همزمــان بــا آغــاز هفتــه 
بسيج جشن تكليف 350 دانش آموز دختر 

سوم دبستان در اللجين برگزار شد.
پــرورش  و  آمــوزش  پرورشــي  معــاون 
اللجين گفت: دانش آموزان ســوم ابتدايي 
از 17 آموزشــگاه منطقــه اللجيــن در ايــن 

همايش و جشن شركت كردند.
در اين مراســم برنامه هايي اجرا شد كه 
نيايــش، مســابقات احكام و آمــوزش نماز، 
سخنراني و اقامه نماز جماعت از جمله اين 

برنامه ها بود.
بــه  مراســم  ايــن  در  افــزود:  نظــري 
دانش آموزان ســجاده و نرم افراز آموزشــي 

وضو و نماز داده شد. 

خصوصيات بارز خانواده موفق 
داشتن فرزندان صالح است 

همدان پيــام: اســتاد حــوزه و دانشــگاه 
همــدان در جمع 250 نفــر از خانواده هاي 
موفق دانش آمــوزان منطقــه گل تپه ضمن 
برشــمردن آثار ايمان، محبت و ابراز عاطفه 
در خانواده هــا گفت: براي اينكه خانواده ها 
فرزندانــي موفق و با ايمان و ســالم داشــته 
باشــند بايــد دوســتي در ايــن خانواده هــا 

حكم فرما شود.
حجت االســالم نقــوي افــزود: خانواده 
بايد همــه راه هاي تكامل را ســير كند تا در 

تربيت فرزندان خود موفق باشد.
بخشــدار گل تپــه نيز ضمــن تبريك روز 
موفــق  خانواده هــاي  جمــع  در  خانــواده 
بــا  خواســت  والديــن  از  گل تپــه  منطقــه 
آرامــش و ماليمت برخوردها و فعاليت هاي 
اجتماعي فرزنــدان خود را نظارت و كنترل 

كنند.
تربيــت  اگــر  گفــت:  يداللهي وثيــق 
فرزنــدان بــا روش صحيــح و همراه بــا ابراز 
عاطفــه باشــد موفق خواهــد بــود و همين 
محبــت در خانواده ها زمينه ســاز پيشــرفت 

فرزندان است.

جشن اميدان بسيج در مدارس 
ابتدايي گل تپه برگزار شد

و  آمــوزش  كارشــناس  همدان پيــام: 
پرورش گل تپه در جمع نونهاالن بسيجي، 
آنــان را با نــام و اهداف بســيج و روش هاى 
طريــق  از  اجتماعــي  و  علمــي  پيشــرفت 

برنامه هاي فرهنگي بسيج آشنا نمود.
از دانش آموزان  بهرام صفــت  علي اصغر 
ابتدايــي كــه ورود خود را به بســيج جشــن 
گرفته بودند، خواست با رسانه هاي جمعي 
ارتبــاط برقرار كننــد و معلومات مــورد نياز 
خــود را از رســانه ها دريافــت نمايند كه اگر 
از همين سنين پايين با ابزار ارتباط جمعي 
آشــنا شــوند در نوجوانــي و جواني بســيار 
موفق تــر از ديگــر همســن و ســاالن خــود 

خواهند بود.
بهرام صفت در پايان اظهار داشت: شما 
دانش آمــوزان از ايــن فضــا براي پيشــرفت 
علم و نيز حضــور در جامعه و موفقيت خود 

استفاده كنيد.

خانواده هاي شهدا ذخيره هاي 
ارزشمند ملت ايران هستند

همدان پيام: به مناســبت هفته بسيج و 
گراميداشــت ياد شهدا، با حضور مسئوالن 
و معتمدان گل تپه از خانواده هاى شــهداي 
فرهنگــي و خانــواده شــهيد نقــدى بازديد 

شد.
رئيس آموزش و پــرورش گل تپه گفت: 
خانواده هــاي شــهدا ذخيره هاي ارزشــمند 

ملت ايران هستند.
خدابنده لــو، امنيت و اقتدار ايران امروز 
را حاصــل جانفشــاني ها و ايســتادگي هاي 
جوانــان و شــهداي 8 ســال دفــاع مقدس 

دانست.
شــايان ذكــر اينكــه، شــهيد علي اصغر 
بــه   64 ســال  در  ســالگي   20 در  نقــدي 
عنــوان بســيجي از مركــز تربيــت معلــم دو 
مرحلــه به مناطــق جنگي اعزام شــد كه در 
29 بهمن مــاه 64 در منطقــه جنگــي فاو و 

عمليات والفجر 8 به شهادت رسيد.

دامداران گل تپه به استفاده از توانمندى هاي 
اشتغالزايي بخش رغبت ندارند 
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عطارباشى علمى

5 تا 10 درصد كودكان اختالل گفتار و خواندن دارند
همدان پيــام: يــك فوق تخصص نوزدان گفت: 5 تا 10 درصد كودكان اختــالل گفتار و خواندن دارند كه پدر و 
مادر كارمند و كم حوصله يكى از علل آن اســت. اكبر كوشانفر "نارساخوانى" يا "ديس لكسى" را به معناى اختالل 
در خوانــدن، نارســاخوانى يــا خوانش پريشــى عنوان كرد و افــزود: "نارســاخوانى" مهمترين ناتوانــى در يادگيرى 

آموزشى است كه در كودكان با شروع خواندن و نوشتن آغاز مى شود. 
به گزارش ســالمت نيوز، وى افزود: "نارســاخوانى" در 5 تا 10 درصد كودكان رخ مى دهد و در پســران 3 برابر 
بيشــتر اســت. اين اختالل فقط به معناى اشكال در خواندن نيست؛ بلكه اشكال در تلفظ، نوشتن و ديگر جنبه هاى 
گفتارى را نيز شــامل مى شــود. وى در مورد سن تشــخيص اين اختالل و درمان آن اظهار داشت: "نارساخوانى" در 

فاصله زمانى پيش از دبستان و مهدكودك مشخص مى شود و كودك بايد تحت درمان قرار گيرد.

تكان هاى شديد براى آرام كردن شيرخوار بسيار خطرناك است
همدان پيام: يك فوق تخصص روانپزشــكى كودك و نوجوان گفت: تكان هاى شديد براى آرام كردن شيرخوار 
بسيار خطرناك است و منجر به صدمات مغزى در وى مى شود. بهروز جليلى اظهارداشت: بعضى كودكان به عنوان 
بچه هاى دشــوار شــناخته مى شوند و يكى از نشــانه هاى اين بچه ها گريه هاى سركش اســت و گاهى ديده شده كه 

والدين يا مراقبان كودك براى مقابله با اين گريه ها سركش سعى مى كنند با تكان هاى شديد بچه را آرام كنند.
جليلى ادامه داد: اگر والدين با چنين كودكى مواجه شدند در درجه اول بايد با پزشك مشورت كرده تا مطمئن شوند 
كه كودك دچار نقايص جســمى نيست؛ زيرا به ندرت و در برخى بيمارى ها ماند عقب ماندگى ذهنى و مشكالت مغزى 
باعث گريه و بى قرارى در شيرخوار مى شود. به گزارش برنا، وى تصريح كرد: اگر والدين به اين نتيجه رسيدند كه مشكل 

جسمى وجود ندارد، بايد به عنوان اولين قدم، محيط را براى اين كودكان حساس آرام نگه دارند.

كودكان و دغدغه يك هبوى كوچولو
همدان پيــام:  پيدايش تغييرات در زندگى افراد، پيامدهايى را به همراه دارد و تولد نوزاد كوچك در خانواده از اين 
امر مستثنا نيست و ممكن است در روابط والدين با فرزند اول اختالل ايجاد كرده و باعث ايجاد تغييراتى در رفتار كودك 
شــود. زمانى كه فرزند دوم متولد مى شــود، ميزان اقتدار و قدرت فرزند ارشد خانواده كمتر شده و او به اجبار براى جلب 
توجه والدين و ارضاى نياز وابســتگى، با عضو جديد خانواده رقابت مى كند.  روان شناســان معتقدند كه بي توجهي به 
تغييرات رفتارى كودكان پس از تولد فرزند دوم، مى تواند به صدمه ديدن ســالمت روان كودك منجر شــود. به گزارش 
تبيان، براى به حداقل رســاندن اين لطمات احتمالى، بهترين كار اين اســت كه شــما پيش از تولد نوزاد جديد،  درباره 
تغييرى كه قرار اســت در خانواده اتفاق بيفتد صحبت كنيد. اما در نظر داشته باشيد دير يا زود، نوزاد متولد مى شود 

و بايد فرزند خود را براى اين پديده آماده كرده باشيد و او را در ايفاى نقش خواهر يا برادر بزرگ تر آماده كنيد.

داروهاي بند آورنده خونريزي يا ضد خونريزي 
گذشــته  روزگار  از  همدان پيــام: 
بــراى  متنوعــى  گياهــى  داروهــاى 
آن  بنــدآوردن  و  خونريــزى  كنتــرل 
مورد استفاده قرار مى گرفته است كه 
در اين مطلب به معرفى چند نمونه از 

اين گياهان مى پرازيم.
 نسخه شماره 1 �

دارو: صمغ عربى......................................... مقدار مصرف: 2 تا 4 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 2 �

دارو: تمام گياه آژوكا..................................... مقدار مصرف: 3 تا 6 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 3 �

دارو: ريشه انجبار........................................ مقدار مصرف: 2 تا 4 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 : گل خشك شده درخت چنار
طرز تهيه و اســتعمال: اين گياه بيشتر براى درمان خونريزى بينى كاربرد دارد به 

صورت پودر تهيه و در بينى ريخته شود.
 نسخه شماره 5 �

دارو: پوست گياه شاه بلوط............................. مقدار مصرف: نيم 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 6 �

دارو: برگ يا ريشه يا دانه تمام گياه گزنه................ مقدار مصرف: 2 تا 4 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 7 �

دارو: تمام گياه علف نقره اى............................. مقدار مصرف: 2 تا 4 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 8 �

دارو: برگ مورد........................................... مقدار مصرف: 2 تا 4 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.

عملكرد مثبت 
واكسن تومور مغزى

همدان پيــام: واكســن تومــور مغــزى در 
تســت اوليــه بــر روى افــراد ســرطانى نتايــج 

مثبتى را دربر داشت.
محققان با انجــام آزمايش هاى 15 ماهه 
بــر روى بيــش از 65 درصــد از افــراد مبتــال 
بــه تومــور مغزى متوجــه عملكــرد مثبت اين 

واكسن در افراد مبتال به سرطان شدند.
بــه گــزارش پانــا، ايــن واكســن از رشــد 
ســلول هاى ســرطانى در مغز افراد جلوگيرى 

مى كند.

ابداع بشقاب سخنگو براى 
كمك به چاق ها

همدان پيــام: پزشــكان بــراى مبــارزه بــا 
بيمــارى چاقــى ســالحى جديــد يافته انــد، 
بشــقابى ســخنگو كه مى تواند به افراد بگويد 

پرخورى نكنند.
در ايــن ابزار، حســگرى مى توانــد ميزان 
غذاى باقى مانده در بشقاب را محاسبه كرده 
و به كاربرانش هشــدار دهد كــه "لطفاً آرام تر 

غذا بخور!" 
بــه گــزارش مهــر، ايــن ابــزار از دو بخش 
تشــكيل شــده اســت، ترازويــى كــه در زيــر 
بشــقاب قــرار گرفتــه و رايانــه اى كوچك كه 
نمــودار لحظــه بــه لحظــه غــذاى مانــده در 
بشــقاب را همزمــان با خورده شــدن توســط 
كاربــر نمايــش مى دهد. خطى قرمــز بر روى 
نمايشــگر رايانــه ســرعت غذا خــوردن فرد را 
نمايــش مى دهــد در حالــى كــه خطــى آبى 
ميزان ســالم بودن سرعت غذا خوردن وى را 

نمايان مى سازد.
آزمايش ها بر روى اين ابزار جديد نشــان 
داد كــه ميزان مصرف غــذاى كودكان چاقى 
كه در دوره اى 12 ماهه از اين ابزار اســتفاده 
كردنــد؛ 12 تا 15 درصد كاهــش پيدا كرد. 
6 مــاه پــس از اجــراى ايــن آزمايش نيــز اين 
كودكان همچنان به كم خورى و كاهش وزن 

ادامه دادند.

ساخت نانوذره  جديد 
مؤثر در درمان سرطان

همدان پيــام: نوع جديــدي از نانوذره كه 
به تازگى ســاخته شده اســت، قابليت خوبي 
آزادســازي مؤثرتــر شــيمي داروها در  بــراي 

مداواي سرطان نشان داده است.
اين نانو ذره ها مي توانند مقادير بيشتري 
از داروي ســرطاني را آزادسازي كرده و هيچ 
نوع نشت دارو به هنگامي كه در داخل خون 
به ســمت هــدف حركــت مي كنند، نداشــته 

باشند.
آزمايش هــاي  در  ايســنا،  گــزارش  بــه 
ايــن پژوهشــگران توانايــي  اثبــات مفهــوم، 
نانــوذرات مذكــور را براي آزادســازي مقادير 
شــيمي درماني  داروي  درمان شــناختي 
«اكســاليپالتين» بــه تومورهــاي لوزالمعده و 
روده تســت كردنــد. اين نانــوذرات مبتني بر 
«اكســاليپالتين»، داراي كارايــي درماني دو 
تا ســه برابر بيشــتر از خــود «اكســاليپالتين» 
هســتند و بــه خاطــر ظرفيت بارگيري بســيار 
باال و نيــز توانايي  در آزادســازي قابل كنترل 
نانــوذرات  ســاير  از  شــيمي درماني  دارويــي 
محموله هــاي  آزادســازي  اســت.  متفــاوت 
دارويي به مولكول هاي طبيعي بستگي دارد 

كه در بسياري از تومورها رخ مي دهند.

افراد چاق كمتر غذا مي خورند!
همدان پيــام: مطالعــات نشــان مي دهــد 
افــرادي كه از چاقــي رنج مي برند نســبت به 
افــرادي كــه وزن متناســبي دارنــد كمتر غذا 
مي خورند. بر اســاس ايــن مطالعه افراد چاق 
بــا وجود اين كــه غذاي كمتــري مي خورند، 
اما در طول روز فعاليت بدني كمتري دارند. 

از  كــه  افــرادي  يافتــه،  ايــن  اســاس  بــر 
وعده هــاي  در  برخوردارنــد  مناســب  وزن 
غذايي شــان از مقدار بيشــتري مواد خوراكي 

استفاده مي كنند.
بــه گــزارش ايســنا، بــه گفتــه محققــان 
مطالعات صــورت گرفته دربــاره اين موضوع 
غــذا  بيشــتر  كــه  افــرادي  مي دهــد؛  نشــان 
مي خورنــد وزن كمتري دارنــد هرچند دليل 

آن روشن نيست.

همدان پيــام: يكــى از قديمى تريــن راهبردهايــى كــه والديــن 
براى تشــويق بچه ها بــه رفتار خوب به كار مى برند، تحســين كردن 
آن هاســت، اما آيا اين روش، واقعاً رفتار اخالقى كودكان را افزايش 

مى دهد؟
اين سؤالى اســت كه «جوان گروسك» روانشناس، در پى يافتن 
پاســخ آن اســت. وي و يــك گــروه از پژهشــگران كــودكان را مــورد 
مطالعــه قــرار دادنــد و متوجه شــدند كــه بچه هايى كه ـهـرگاه رفتار 
ســخاوتمندانه اى نشــان مى دهنــد به وســيله مادرانشــان تحســين 
مى شوند، نسبت به ديگر كودكان، روز به روز تمايل كمترى به رفتار 

سخاوتمندانه نشان مى دهند.
ايــن يافته بــه چه معنا اســت؟ آيا نبايــد كودكان بــه دليل آنكه 
باشــند؟  ســخاوتمند تر  مى شــوند،  تشــويق  والدينشــان  ســوى  از 
پژوهشــگران پاســخ مى دهند كه لزوماً اين طور نيســت. به احتمال 
خيلــى زياد، ايــن كودكان شــخصاً ايــن رفتــار را كه مادرانشــان به 

واسطه آن آنان را تشويق مى كنند، انتخاب نكرده اند.
بــدون كلمات تشــويق آميز مادرانشــان براى آن هــا هيچ دليلى 
وجود نــدارد كه به خودى خــود به اعمال سخاوتمندانه شــان ادامه 
دهنــد، به اين دليل كه رفتار خوب آن هــا با تأييد اجتماعى هدايت 
شــده اســت، نه آنكــه از اعتقاد درونى خودشــان سرچشــمه گرفته 

باشد.
ايــن نكتــه بدان معنا نيســت كــه ما تشــويق رفتارهاى مناســب 
فرزندانمــان را متوقــف كنيــم؛ بلكــه بــه اين معنا اســت كه مــا بايد 
نســبت بــه آنچــه مى گوييــم و چگونگــى تشــويق كردنمــان آگاه تر 
باشــيم و بايد مطمئن شــويم كه هدف تشــويق هاى ما، پرورش اتكا 
به نفس فرزندانمان اســت و نه تكيــه كردن آن ها بر ما. آلفى كوئن، 
نويســنده كتاب تنبيه كردن با پــاداش مى گويد: "با هر جمله اى كه 
مى گوييــم، مخصوصاً با هــر تعريف و تمجيدى كــه مى كنيم بايد از 
خودمان بپرسيم كه آيا به شخصى كه مورد تمجيد قرار گرفته است 

كمك مى كنيم كه احساس كند بر زندگى اش تسلط دارد يا نه؟!".
بــه گزارش برنــا، چهار نكته وجــود دارد كه رعايــت آن ها باعث 
مى شــود تشــويق مــا در تقويت رفتــار اخالقــى مؤثرتر واقع شــود و 
احتمــال آنكــه فرزندانمان به تأييدهاى ما وابســته شــوند را كاهش 

مى دهد.
1- عمل را تشويق كنيد، نه فرزندانتان را

هدف واقعى از تحســين مؤثر، كمك كردن به فرزندانتان اســت 
تا درســت و نادرســت را بيامــوزد و دريابد چگونــه مى تواند رفتارش 
را بهبــود ببخشــد، اين مســأله زمانى تحقــق پيدا مى كند كــه ما بر 

تحسين رفتار كودك تأكيد كنيم نه خود كودك.
توجه داشــته باشيد عبارت" تو بچه خوبى هستى" دقيقاً به خود 
كودك اشــاره مى كند و در يك جمله توضيــح مى دهد كه او چگونه 

فردى است.
در تحســينى مؤثرتــر، بــر آنچــه كــودك انجــام مى دهــد تأكيد 
مى شــود كه "چقدر مهربون بودى كه اســباب بازى هايت را به مريم 

دادى".
2- تا حد ممكن تحسين را دقيق و مشخص بيان كنيد

هرگاه رفتارى را مشــاهده مى كنيد كه مى خواهيد آن را تشويق 
كنيد، پيامتان را با كلمات مشــخص عنوان كنيد تا فرزندتان دريابد 

دقيقاً چه كارى را درست انجام داده است.

مثــًال اگر مى بينيد كــه فرزندتان از خود خويشــتن دارى نشــان 
مى دهــد، مشــخصاً بــه او بگوييد كــدام عملش ارزش توجه داشــته 
اســت." تــو اصغــر را هل نــدادى؛ بلكــه فقط حرفــت را بــه او زدى. 
ايــن بــه معناى خويشــتن دارى اســت " يا " چــه كار خوبــى كردى! 
مى دانم كه منتظر ماندن در صف، چقدر كار دشــوارى اســت، اما تو 

خويشتن دارى فوق العاده اى نشان دادى".
3- كودك بايد شايستگى تحسين را داشته باشد

بچه ها مى دانند كه چه هنگامى شايستگى تحسين شدن را دارند 
براى همين اطمينان بيابيد كه آن ها شايســتگى اين تحسين را دارند. 
" تو وقت كافى به تكاليفت اختصاص دادى و آن ها را با عجله انجام 

ندادى، به نظر مى رسد تكاليفت خيلى منظم تر شده است".
4- تحسين بايد واقعى باشد

بهتريــن تقويت آن اســت كــه هميشــه خالصانه و واقعى باشــد 
و كــودك بتوانــد بفهمد دقيقاً چــه كار او صحيح بوده اســت " حفظ 
خونســردى، به كوشش زيادى نياز داشــت، اما تو توانستى اين كار 
را بكنى! عاليه!". كودكان به خوبى مى توانند بفهمند كه چه هنگام 
صادق نيســتيم. بــراى همين بايد لحن، حركات و بيــان ما صادقانه 

باشد.
در انتها به ياد داشــته باشــيد موضــوع تشــويق و تنبيه كودكان 
موضــوع بســيار مهمــى اســت؛ چراكه اصول تربيتى شــما در بســتر 
تشــويق ها و تنبيه ها شكل مى گيرند. براى همين الزم است والدين 

در اين زمينه اطالعاتى كافى داشته باشند.

به گونه اى تشويق كنيد 
كه منجر به اعتماد به نفس شود

محبت، ساختار مغزى كودكان را تغيير مى دهد

وجود حفره سياه در مغز 
كودكان يتيم

همدان پيــام: نيــاز كــودكان بــه مهر و محبــت به انــدازه كافى 
شــناخته شده است، اما اين شناخت كه عشــق و عالقه نه تنها در 
پختگى عاطفى نقش دارد؛ بلكه ســاختار مغز را نيز متأثر مى كند، 

يافته جديدى است.
در يك تحقيق، روانكاوان، كــودكان يتيم را مورد مطالعه قرار 
دادنــد، در مغــز آنهــا «حفره ســياهى» يافتند. اين همــان بخش از 
مغز اســت كه مسئوليت رشــد و تحول در درك احساس و ساخت، 
عملكــرد و هضم عواطف، تجربه زيبايى و لذت، لياقت و هنر رفتار 

و برخورد عاقالنه با ديگران را برعهده دارد.
پژوهش هــاى علم اعصاب، ثابت كرده كه سيســتم اعصاب نه 
تنها به تحريكات عواطفى واكنش نشــان مى دهد؛ بلكه در پاســخ 

به آنها، تغيير مى كند.
مغز يــك نوزاد هنــوز به خوبى شــكل نگرفته و بدون ســاختار 

اســت و براى رشــد و تحــول خود بــه تحريــك نيــاز دارد، لبخند، 
تمــاس چشــمى و وجود يــك پرســتار ســبب آرامش و آســودگى 
خاطر و همچنين ترشــح هورمون هايى در قشــر پيشانى، يعنى در 
آن بخشــى از مغز كه در همان ســال هاى نخستين شكل مى گيرد 
و در پختگى رشــد و تحول رفتار اجتماعى سرنوشــت ســاز اســت، 

مى گردد.
هــر چــه روابــط و تأثيــرات متقابــل مثبــت بيشــترى بــه وقوع 
بپيونــدد، اتصــاالت و شــبكه هاى بهتــر و بيشــترى در ايــن بخش 
ايجــاد مى گــردد. به گــزارش برنا، يك مطالعه نشــان داده اســت 
كــه نوزادانى كــه با مادران تحت فشــار روحى يا افســردگى بزرگ 

مى شدند، بعدها بيشتر از حد متوسط آسيب پذير بودند. 
پرورش كودك با يك مراقب دلسوز و مهربان، كمك به تقويت 

ساختار مغزى و تكامل آن مى كند.
ســو گرهاردت متخصص روان درمانى، ترديد دارد كه پرورش 
و تربيــت نوزاد توســط افراد غريبــه بتواند اين كيفيت پرورشــى را 
به وجــود آورد. در كودكان كم ســنى كه توســط غريبه ها پرورش 
مى يابنــد، احتمــاالً اين كمبــود تجربه كه وجــود و مفهوم خاصى 

براى ديگرى داشته باشد، وجود دارد.

همدان پيــام: يك متخصص كليه و مجارى ادرارى گفت: تكرر 
عفونت هــاى ادرارى در كــودكان، زمينــه ســاز مشــكالت كليوى 
اســت. حســن يارى با بيان اين كه برگشــت ادرار و ناهنجارى هاى 
مــادرزادى از ديگــر علــل مشــكالت كليــوى در كــودكان اســت، 
افزود: شــناخت عالئم بيمارى هاى كليوى نقش بسزايى در انجام 
درمان هاى الزم در اين زمينه دارد. وى با اشاره به اين كه بسيارى 
از مشــكالت كليوى در هنگام ســونوگرافى جنين تشــخيص داده 
مى شــود، يادآورشــد: در صورت وجود مشــكل در جنين، پس از 

تولد اقدامات درمانى در كليه و مثانه نوزاد انجام مى گيرد.
يارى تب، كاهش شديد وزن، ادرار بدبو و وجود خون در ادرار 
را از عالئــم بيمارى كليوى و مجارى ادرار در كودكان عنوان كرد و 
افزود: كودكانى كه به داليلى به كم خونى دچار هستند مشكالت 
كليــوى را نيز دارند كه انجــام آزمايش هــاى ادرارى در اين بخش 

بســيار تأثيرگذار و تعيين كننده اســت. به گزارش برنا، وى با بيان 
اين كه كليه هاى كودكان بسيار حساس اند و عفونت هاى مختلف 
ادرارى مى تواند به مرور زمان به از دست دادن كليه ها منجر شود، 
افــزود: بيمارى هــاى ارثى و مــادرزادى در بروز مشــكالت كليوى 
مؤثــر اســت و با توجــه اطرافيان به ويــژه والدين تأثير بســزايى در 

كاهش آسيب هاى وارده به كليه هاى كودكان دارد.
يــارى در ادامه با بيــان اين كه درمان هــاى مختلفى در كوكان 
مبتــال بــه بيمارى هاى كليــوى انجام مى گيــرد، تصريــح كرد: در 
صورت برگشت ادرار خفيف با توجه به طبقه بندى آن دارو تجوير و 
در صورت انسداد مجارى ادرارى جراحى انجام مى شود و در حال 
حاضر وجود امكانات و تجهيزات موجود در كشور موجب شده كه 
مشــكالت كليوى در دوران جنينى تشخيص و از تشديد و عوارض 

بعدى احتمالى آن جلوگيرى شود.

چه بيمارى هايى مى تواند زمينه ساز مشكالت كليوى كودكان باشد؟
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سؤاالت افقي:

1- از خطاطان بزرگ خط نستعليق 
- دفينــه - معــاون هيتلــر 2- چند 
ذره - درخت جدول - پاداش نيكي 
و يــا بدي - نامه رســان 3- پســت و 
فرومايه - پناهگاه - ظاهر ساختمان 
4- انقــراض - حركــت كــردن بــاد 
همســران  از   - اســتثتا  حــرف   -5
حضــرت ابراهيــم (ع) - زبانــه ترازو 
6- ميــوه نــورس - ســگ فضانورد 
- توشــه ســفر 7- واحد پــول يونان 
- كتــاب حضرت موســي - عالمت 
مفعولــي 8- دف - جــاي وســيع و 
باصفــا 9- پراكندگــي - دلباختــه 
و شــيفته - فيلمــي با بازي حســين 
ياري 10- حرف سكوت - از اصول 
دين - جنــس مقابل نر 11- بيرون 
كــردن - طرح كننده - نوعي مارك 
خودروي كــره اي 12- از انواع خط 
- از شــهرهاي اصفهــان 13- كــوه 
بلند - تهم - فانــوس دريايي 14- 
وســيله - منقار - قورباغه درختي 
- اسباب بازي قديمي 15- منقار 

كوتاه - كشتي جنگي - ورزشگاه
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سؤاالت عمودي:

1- گــوش - فكــر - پايتخت اردن 2- خشــكي - كريســتال - فراهم - اثر 
چربــي 3- نــام قديم قندهــار - جوانمــردي 4- حكم حاكم شــرع - مرمر 
- راز نهفتــه 5- دم - ضــال - خبــر گزاري ايــران 6- بازي نفــس گير ! - 
عمارتــي اســت در كاخ گلســتان - ضميــر فراســوي 7- پايتخــت تركيــه 
8- راهنمايي - نــام دختر حضرت  - گيــاه مقدس زرتشــتيان - تــراب 
گوســفند   - زراعــي  زميــن  خــوراك   - چشــم  پلــك   -9 محمــد(ص) 
 -11 10- ســوغات اصفهــان - حقــه باز - همراه شــلوار  اســتراليايي 
12- طعم - دردمندي -  خبــاز - جيــوه - كلمه اي در مقام افســوس 
14- خطــاب بي ادبانه -  13- خريف، خزان - اســراف  كالم تعليــل 
واحــد پــول مقدونيه - گرد - ضمير خارجي 15- از حركت بازايســتادن 

- كوه كردســتان - تفاله عســل
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 The Message Of                 مادستان    تاريخ ،  تمدن و فرهنگ 
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گزارش
عكسعكس روز

پيام مردمپيام مردم
mardomi@hamedanpayam.com

صندوق پستي: 65155-666

همشهريان عزي
را در هر زمين
روزنا

خبـر

حاشيه يكى از

يك مدرسه

همدان پيام: هنوز تلخي حمله گرگ گرســنه 
بــه دختربچه 7 ســاله اللجيني و علــي كوچولوي 
2 ســاله در ســال هاي گذشــته از يــاد و خاطــره 
مــردم بهــار پاك نشــده بــود كــه روز گذشــته در 
آخرين روزهاي سرد آبان ماه حمله گرگ وحشي 
خاكســتري به مركز بهداشــت شــماره يك بهار در 
خيابان نوبهار و ورود اين گرگ به خانه مســكوني 
شــهروند بهاري در خيابان سيدجمال الدين شهر 
بهــار زنگ خطــر را براي شــهروندان و مســئوالن 

بهاري به صدا درآورد.
بنــا بــه اعــالم فرماندهــي نيــروي انتظامــي 
 110 پليــس  مركــز  مأمــوران  بهــار،  شهرســتان 
مركــز  كاركنــان  تلفنــي  تمــاس  در  شهرســتان 
بهداشت بهار از حضور يك قالده گرگ خاكستري 

در محوطه اين مركز خبردار شدند.
عوامل كالنتــري 11 بهــار بالفاصله در محل 
حاضر شده و مشــاهده مي كنند كه گرگ وحشي 
در حال پرســه زدن در كوچه هــا و خيابان اطراف 
حاشــيه شــهر بهــار اســت كــه متعاقبــاً بــه منــزل 
يكــي از شــهروندان بهــاري در حوالــي خيابــان 
ســيدجمال الدين حمله ور شــده و موجب ترس و 

وحشت اهالي محل و ساكنان منزل مي شود.
مأمــور نيــروي انتظامــي پــس از هماهنگي و 
همراهــي صاحبخانــه وارد منــزل شــده و با توجه 
بــه آموزش هايي كه به منظــور مقابله با اين موارد 
گذرانده بود نهايتاً گرگ وحشي را معدوم كرده و 
خود نيز از ناحيه آرنج دســت توسط گرگ وحشي 

زخمي مي شود.
فرمانــده نيــروي انتظامــي شهرســتان بهار با 
تأييــد مــوارد باال اظهار داشــت كه گرگ وحشــي 
پــس از ورود بــه منطقــه مســكوني و اداري شــهر 
بهار و مركز بهداشــت شــماره يك اين شــهر ترس 
و وحشــت فراواني را در بين مــردم ايجاد كرد كه 
با اقدام ســريع مأمــوران و اطالع رســاني مردم از 

طريق پليس 110 اين مشكل حل شد.
رضــا زارعي افــزود: حمله گرگ هاي گرســنه 
در ايام ســرد ســال به محوطه شــهري بهــار خطر 
جدي براي شــهروندان بهاري اســت كه مي طلبد 
شــهروندان نسبت به مراقبت هاي الزم از كودكان 
و ســالخوردگان در ســاعات اوليه صبح و ســاعات 

پاياني شب اقدام كنند.
وي گفــت: نيروي انتظامــي آمادگي دارد كه 
به محض وجود چنين حيوانات وحشــي در سطح 
شــهر عكس العمل هــاي بازدارنــده اي را به مرحله 
اجرا گذارد و شهروندان نيز در اين زمينه همكاري 

و اطالع رساني الزم به پليس را داشته باشند. 
مدير مركز پيشــگيري از هاري شهرستان بهار  
نيــز به خبرنــگار ما گفت: اگر حيــوان هاري به هر 

موجــود زنــده اي حمله كنــد يا حيــوان ديگري از 
الشــه آن اســتفاده كند و يا با ترشحات آن تماس 
داشــته باشــد بيماري هاري به حيوان يا انسان ها 

نيز سرايت خواهد كرد.
ســيدعباس حســني در ادامه گفــت: مرده يا 
زنده حيوان هار يا مشكوك به هاري در هر صورت 
خطرنــاك اســت و فردي كــه مورد حملــه حيوان 
هــاري قرار گرفته باشــد بايــد در چنديــن مرحله 

نسبت به تزريق واكسن هاري اقدام شود.
وي اضافــه كرد: همچنين بايــد حيوان هار يا 
مشــكوك به هاري در گــودال دو متري و با تدابير 

بهداشتي دفن شود.
مسئول آموزش محيط زيست سازمان محيط 
زيست استان همدان نيز در اين خصوص با اعالم 
ايــن مطلب كه هيچ گزارشــي از حضــور گرگ در 
شــهر بهار به اين ســازمان ارســال نشــده اســت، 
اظهار داشــت: گرگ ها سگ ساناني هستند كه در 
تمام زيســتگاه هاي ايران زندگــي مي كنند. رنگ 
گرگ ها متغير است؛ به طور كلي خاكستري، زرد 
يا قهوه اي مخلوط با موهاي ســياه هســتند كه به 

صورت انفرادي و گاهي گله اي زندگي مي كنند.
عباس ايزدي افــزود: گرگ ها معموالً در روز و 

ساعات اوليه صبح و شب ها به شكار مي پردازند.
وي گفــت: تشــخيص اينكه آيا خســارت وارد 
شــده بــه انســان يــا دام از ناحيه گرگ هاســت به 
علت تشــابه زياد ايــن موجود با ســگ ها و گرازها 

مي تواند اشتباهاتي را به دنبال داشته باشد.
ايــزدي تصريح كــرد: هر ســاله با گرم شــدن 
هوا و شــروع فعاليت كشــاورزي نگراني از حضور 

گرگ ها در مناطق روستايي افزايش مي يابد.
وي افزود: گرگ ها صرفنظر از خســارات مالي 
و جانــي كــه بــه انســان ها وارد مي كننــد داراي 
ـدگان و حيوانات  ارزش بااليــي در كنتــرل جوـن
بيمــار دارد كــه با ايــن حال بــه دنبــال راه حل 
برقــراري تعــادل با اين حيــوان هســتيم و طرح 
تحقيقاتــي را بــا دانشــگاه تهران آغــاز كرده ايم 
كه به ريشه يابي داليل حمله گرگ هاي منطقه به 

مناطق مسكوني بپردازيم.
كارشــناس ســازمان محيط زيســت همچنين 
افزود: در صورت مشاهده ضمن حفظ خونسردي 

از نزديك شــدن بــه و نيز درگير شــدن بــا حيوان 
خودداري شود. 

زيســتگاه هاي  بــه  انســان  ورود  همچنيــن 
گرگ ها باعث تحريك آنها مي شود.

وي در خصوص گرگ هاي قالده دار نيز اظهار 
داشــت: گرگ هاي قــالده دار معموالً دســت آموز 
متــواري  نگهداري شــان  محــل  از  كــه  هســتند 
شــده اند؛ بنابراين، بايد از نگهداري توله گرگ ها 
و هيبريــد نمــودن ســگ و ـگـرگ اجتناب شــود؛ 
چــرا كه اگــر گرگي با انســان بزرگ شــود به علت 
دســت آموز بودن از انســان ها هراســي ندارد و به 

راحتي مي تواند به انسان ها حمله كند.
عبــاس ايــزدي همچنيــن گفــت: در صــورت 
مشــاهده ماده گرگ ها با توله ها از نزديك شــدن 
به آنها اجتناب كنيــد؛ چرا كه گرگ ها موجودات 
اجتماعي هستند كه به خانواده خود تعلق خاطر 
زيادي نشان مي دهند و هر گونه نزديك شدن به 
تولــه آنها و جداســازي آنــان بــا عكس العمل آنها 

همراه است.
ايــن كارشــناس محيــط زيســت، نگهــداري 
اصولي از دام ها و گله هــاي حيوانات اهلي، بيمه 
دام ها در برابر حمله گرگ ها، بســته نگه داشــتن 
محل نگهــداري گله هاي گوســفندان و محافظت 
از كــودكان و افــراد كهنســال در مزارع و حاشــيه 
گرگ هــا  حملــه  بازدارنــده  عوامــل  از  را  شــهرها 
دانست و گفت: والدين كودكان دانش آموز حتماً 
در ســاعات اوليــه صبــح بــه همــراه دانش آموزان 
خود به مدرســه بروند تا احتمــال حمله گرگ ها و 

حيوانات وحشي ديگر كاهش يابد.

گرگ هاي گرسنه در كمين مردم بهار

بهاري ها مراقب حمله 
گرگ هاي وحشي باشند

مجوز پرداخت دو هزار و 268 ميليارد ريال 
به شهردارى ها صادر شد 

همدان پيــام: معاونــت برنامه ريزى و توســعه ســازمان شــهردارى ها و دهيارى ها از صــدور مجوز 
پرداخت دو هزار و 268 ميليارد ريال به شهردارى ها خبر داد.

به گزارش سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى كشور، از مبلغ فوق با توجه به سهم شهردارى هاى 
كشــور از محل اعتبارات تبصره 2 ماده 39 قانون ماليات بر ارزش افزوده (ســوخت)، مجور پرداخت 
442 ميليارد ريال به حســاب شــهردارى كالنشــهر ها و يك هزار و 387 ميليارد ريال نيز به حســاب 

ساير شهردارى ها صادر شد. 
همچنين مجوز پرداخت 448 ميليارد ريال به حساب دهيارى ها صادر شد. 

معاون فرهنگى و اجتماعى وزارت علوم: 
هيچ نهادى حق جلوگيرى از برگزارى 

مناظره دانشگاه ها را ندارد 
همدان پيــام: معــاون فرهنگــى و اجتماعــى وزارت علــوم گفــت: 
هيــچ نهادى حــق ندارد از برگــزارى ســخنرانى مناظــره و تريبون آزاد 
دردانشگاه ها كه سلســله مراتب قانونى خودرا طى كرده اند جلوگيرى 

كند مگر آن كه هماهنگ نشده باشد. 
غالمرضا خواجه ســروى با بيــان ايفاى نقش دانشــگاه ها در ايجاد 
مشــاركت حداكثرى در انتخابــات پيش رو اظهار داشــت: وزارت علوم 

ايــن سياســت را دنبــال  مى كند و يكــى از ابزارهايش بــراى تحقق اين 
سياست برگزارى كرسى هاى آزادانديشي است. 

به گزارش ايلنا، وى با تاكيد بر اينكه دانشگاه ها با برگزارى نشست هاى 
سياســى حتى با حضور كانديداهاى انتخابات مجلس مخالفت نكردند، 
گفــت: براى ارتقاى مشــاركت حداكثرى فضــا را باز كننــد و دراين زمينه 

وزارت علوم تنگ نظرى و برخورد سليقه اى را نمي پذيرد. 
 خواجه ســروي فضــاى دانشــگاه هاي كنونــي را ســالم، معقول و 
منطقى دانســت و افــزود: با توجه به اين فضا حرف هاى دانشــگاهيان 
بايد شــنيده و به دغدغه هاى آنها احترام گذاشــته شــود كه همه اينها 

نياز به فضاى باز سياسى ، اجتماعى دارد. 

آســيب هاي  كارشــناس  همدان پيــام: 
مهــم  بســيار  ريشــه هاي  از  يكــي  اجتماعــي 
ناســازگاري زندگي زناشــويي جوانان را نداشتن 
آمادگي پيــش از ازدواج و ورود به زندگي جديد 
دانست. نسيم بوستاني با بيان اينكه خودباوري 
و عزت نفس تأثير مســتقيمي بــر افزايش روحيه 
وظيفه شناسي دارد، گفت: ناسازگاري زناشويي 
خود تــا انــدازه اي بــه روحيــه وظيفه شناســي و 

مسئوليت پذيري فردي بستگي دارد. 
وي تاكيــد كــرد: هر عاملــي كه باعــث بروز 
ضعف در عزت نفس شــود، مي تواند ناسازگاري 

زناشويي را در پي داشته باشد. 
به گــزارش ايســنا، كارشــناس آســيب هاي 
اجتماعــي بــا اشــاره به نقــش اساســي برخي از 
عوامل در ناســازگاري زناشــويي، افزود: ازدواج 
بــا كســي كــه آنچــه مي خواهيم باشــد، بســيار 
خطرنــاك بــوده و تغييــر دادن و اصــالح كردن 
از جملــه رفتارهايي اســت كه موجب دلســردي 

مي شود. 
بوســتاني با بيــان اينكه خشــم نابجــا باعث 
رنجانــدن مــداوم افــراد مــورد عالقه مي شــود، 

افزود: ابراز نادرســت خشــم ناشــي از مشــكالت 
شــخصي در محــل كار يــا نداشــتن رضايــت از 
نقــش خــود در خانــواده، در اكثر موارد شــخص 
بي گناهي را آماج تيرهاي خشم ما قرار مي دهد. 
تحميلــي،  ازدواج هــاي  كــرد:  تاكيــد  وي 
شرايط سني نامناسب، ازدواج مجدد و بسياري 
عوامل ديگر زمينه اختالفات زناشويي جوانان را 

دامن خواهد زد. 
اظهــار  اجتماعــي  آســيب هاي  كارشــناس 
كــرد: گاهــي دو نفــر بــراي حفــظ رابطــه اي كه 
بــه نظــر مطلوب مي رســد از بســياري از مســائل 
ديگــر همچــون جنبه هاي شــخصي، زمينه هاي 
بــه  و تحصيلــي  نــژادي  خانوادگــي، مذهبــي، 
راحتــي عبــور مي كنند كــه اين مــوارد مي تواند 
باعث از بين رفتن جذابيت بسياري از فعاليت ها 

و زجرآور شدن آن مي شود. 
بوســتاني بــا اشــاره بــه شــيوه هاي متفاوت 
برخــورد بــا مســائل، خاطرنشــان كــرد: اگر دو 
نفــر اعتماد به نفس پاييني داشــته باشــند مدام 
يكديگر را مقصر دانسته، احترام خود را از دست 

مي دهند و نسبت به هم بي اعتماد مي شوند. 

همدان پيــام: وزيــر جهــاد كشــاورزي گفت: 
اجــراي كشــاورزي حفاظتــي مصــرف انــرژي در 

بخش كشاورزي را نيز كاهش مي دهد. 
  وزير جهاد كشاورزي اظهار داشت: كشاورزي 
ايــران بايــد مكانيزه شــود. در اين راســتا توســعه 
كشــت مكانيزه براي كاهش مصرف آب و افزايش 
بهــره وري در دســتور كار وزارت جهاد كشــاورزي 
قرار دارد. صــادق خليليان، افزود: بايد يكســري 
ادوات بــه صــورت ويــژه در اختيــار كشــاورزان يا 
ـشـركت هاي خدماتــي ديگر قــرار گيرد تــا امكان 

كشت مكانيزه در كشور فراهم شود.
كشــاورزي  اجــراي  كشــاورزي  جهــاد  وزيــر 
حفاظتي در كشــور را يكــي از اولويت هاي اصلي 
ايــن وزارتخانــه دانســت و گفــت: بايد اين شــيوه 

كشت در بخش هاي مختلف كشور توسعه يابد.
وي ادامه داد: كشــاورزي حفاظتي به كاهش 
مصــرف آب در بخــش كشــاورزي كمــك خواهد 

كرد.
خليليان افزود: در كنار توســعه مكانيزاسيون 
بايد روش هاي آبياري مدرن در بخش كشــاورزي 

اصالح شود.

بــه گــزارش مــوج، وي تاكيــد كــرد: اصــالح 
روش هــاي آبيــاري امــري بســيار مهم بــوده و در 
كاهــش مصــرف آب و افزايــش بهــره وري نقــش 
بســزايي دارد. وزير جهاد كشاورزي تصريح كرد: 
وقتي يــك تراكتور كمتر وارد زمين شــود يا براي 
هر قطعــه زمين آب كمتري توســط موتور پمپ از 
زمين خارج شود به طور حتم در مصرف انرژي نيز 

صرفه جويي خواهد شد.
خليليــان گفت: براي دســتيابي به اين هدف 
بــذور و نهال هــاي مناســب كــه توســط  توســعه 
محققــان ايرانــي توليد شــده و مقاوم به خشــكي 
هســتند، از ســال ها پيــش در بخــش كشــاورزي 

دنبال شده است.
هــر  ازاي  بــه  بذرهــا  ايــن  كــرد:  اضافــه  وي 
ميــزان آبي كه مصــرف مي كنند توليد مناســب و 

اقتصادي خواهند داشت.
وزيــر جهــاد كشــاورزي اظهار داشــت: توزيع 
بذر و نهال هاي مقاوم به خشــكي و پرمحصول در 
بخش كشــاورزي را ســريع تر دنبــال خواهيم كرد 
تــا بتوانيم يك كشــاورزي مكانيزه با بهره وري باال 

داشته باشيم.

افزايش 300 درصدى فوت به مسموميت 
با مونو اكسيد كربن 

همدان پيــام: ســال گذشــته در دو مــاه مهر و آبــان، 29 مورد درخواســت از 
اورژانس كشــور بــراى اعزام به صحنه وجود داشــته كه اين عدد امســال به 337 
مــورد رســيده اســت.   آمار فــوت بــا گاز co در مهر و آبــان امســال افزايش 300 
درصدى داشــته است.  سال گذشته در اين دو ماه 8 مورد فوتى براثر مسموميت 
با گاز co گزارش شده كه اين آمار امسال در اين مدت به 35 مورد رسيده است . 
بــه گــزارش ايلنا، كارشــناس مســئول مركز مديريــت حــوادث و فوريت هاى 
پزشــكى وزارت بهداشــت با اين اعالم اين خبر گفت: ســال گذشــته در ماه مهر و 
آبان، 29 مورد درخواســت از اورژانس كشــور براى اعزام به صحنه وجود داشــته 
كه اين عدد امســال به 337 مورد رســيده است.  به گفته اين مقام مسئول، تمام 

35 مورد فوت به دليل گاز گرفتگى در صحنه رخ داده است. 
وى در مــورد علــت افزايش آمار فوت و مســموميت با گاز گفــت: اين موضوع 
نيازمنــد كار كارشناســى در ايــن زمينه اســت و اورژانس نمى توانــد در اين زمينه 
اظهــار نظــر كند.  خالــدى در مــورد پراكندگــى جغرافيايى مســموميت  و فوت  با 
گاز co گفت: بيشــتر اســتان هاى سردســير درگير اين موضوع هســتند و اين امر 
در اســتان هاي آذربايجان شــرقى و غربى ، اصفهان و كرمانشــاه فراوانى بيشتر و 

استان البرز هم تقريبا وضعيت مشابهى داشته است. 
 عالئم مسموميت با گاز  �

خالــدى در مــورد عاليــم گاز گرفتگى گفــت: ـسـرگيجه، تهوع، تــارى ديد، 
نداشتن تعادل و تغيير رنگ پوست از جمله عاليم مسموميت با co است. 

به گفته وى، اســتفاده از وســايل گرمايشــى غير اســتاندارد، اشكال در روش 
نصب و خروج دودكش از محل نامناسب از جمله داليل گازگرفتگى است . 

خالــدى با يادآورى حالــت خواب آلودگــى در افرادى  كه دچــار گازگرفتگى 
 مى شــوند، گفت: بازبينى اوليه وســايل گرمايشــى و بازبينى بعد از نصب توسط 
كارشناســان مربوط  مى تواند از اتفاقات ناگوارى مانند مسمويت با گاز پيشگيرى 

كند. 
وى يــادآورى كــرد كه پس از مشــاهده فردي كه دچار مســموميت ناشــي از 
گاز شــده، بايد وســيله معيوب را خاموش كرد با بازكردن درهــا و پنجره ها به فرد 

اكسيژن رساند و او را از فضاي مسموم دور كرد. 
خالــدى بــه مردم تاكيد كرد كه تماس با 115 در اين موارد الزامى اســت: به 
مأموران اورژانس نشاني درست بدهيد كه بتوانند سريع تر به محل حادثه برسند. 
به گفته وى، زمان طاليى مشــخصى براى امدادرســانى به فرد مسموم وجود 
ندارد بلكه اين موضوع تحت تاثير شــدت مســموميت اســت.  هم اكنون يكهزار و 
949 پايگاه اورژانس در كشور وجود دارد كه شامل 760 پايگاه شهرى و يكهزار 
و 189 پايگاه جاده اى اســت.  اورژانس كشور به 3 هزار دستگاه آمبوالنس مجهز 

است كه 14 هزار نيروى انسانى نيز در اورژانس كار  مى كنند. 

اگر خانه دارى شغل محسوب مى شود
بايد تمام مزاياى رسمى آن لحاظ شود 

همدان پيام: معاون حقوقى رئيس جمهوري گفت: اشــتغال يكى از مشكالت 
زنان سرپرست خانوار است كه اگر «خانه دارى» به عنوان شغل محسوب مى شود، 

بايد تمام مزاياى رسمى از خانه دارى زنان سرپرست خانوار لحاظ شود.
فاطمــه بداغى افزود: براســاس رهنمودهــاى مقام معظم رهبــرى و مصوبات 
شــوراى عالــى انقــالب فرهنگى، خانــواده در بحــث كالن اقتصادى قــرار دارد و 

خانواده در برنامه هاى اقتصادى بايد رصد شده و بر اجراى آن نظارت شود. 
 بداغى اضافه كرد: در بحث زنان نيازمند به تغيير نگرش جدى هستيم و بايد 

بر اين موضوع دقت ويژه اى شود. 
وى ادامه داد: بســيارى از زنان در جامعه ما در بخش هاى مختلف موفق عمل 
كرده اند و مى توانند الگوهاى مناســبى براى زنان ديگر باشند؛ به طورى كه زنان 

شهدا از جمله افرادى هستند كه خدمات موثرى در جامعه داشته اند. 
معاون حقوقى رئيس جمهوري اظهار داشــت: در مســأله طالق نيازمند تغيير 
نگرش هســتيم و هنوز رســانه ها و برخى از ســازمان ها طالق را راه حل مى دانند، 
البتــه مــا نمى خواهيم طــالق را تحريــم كنيم، بلكه بــه دنبال اين هســتيم تا اين 

مسأله آخرين گزينه براى يك خانواده باشد. 
بداغى تصريح كرد: بى سوادى و نداشتن دانش كافى از ديگر مشكالت زنان 
سرپرست خانوار بوده كه خوشبختانه جمهورى اسالمى ايران در ابتداى انقالب، 
اقدامات قابل توجهى در اين حوزه انجام داده اســت و در حال حاضر بى ســوادى 

در كشور ما در آستانه ريشه كنى قرار دارد. 
معــاون حقوقى رئيس جمهــوري، اجــراى طرح هاى مختلــف از جمله قانون 
هدفمندسازى يارانه ها و توزيع سهام عدالت را از جمله اقدامات انجام شده براى 
حمايــت از زنان سرپرســت خانــوار مطرح كرد و گفــت: در آينده نيز با گســترش 

بيمه هاى اجتماعى مشكالت زياد اين افراد تا حدى كاهش پيدا خواهد كرد. 
 شرايط اجتماعى و قانونى ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار  �

بايد فراهم شود  
وى با بيان اينكه براى رفع مشــكالت زنان سرپرست خانوار تمامى دستگاه ها 
بايــد همــكارى كننــد، گفــت: شــرايط اجتماعــى و قانونــى ازدواج مجــدد زنان 

سرپرست خانوار بايد فراهم شود. 
اشكاالت بيمه هاى اجتماعى موجب بروز انواع آسيب ها شده است 

بــه گــزارش ايلنا، معــاون حقوقى رئيس جمهوري اظهار داشــت: اشــكال در 
پوشش كامل بيمه هاى اجتماعى، آ موزش نامناسب و نگرش نادرست به طالق و 

زن موجب بروز انواع آسيب هاى اجتماعى شده است.
بــه گفته بداغــى، در قانون اساســى ايــران فرد مالك نيســت بلكــه جامعه و 
خانــواده محوريت دارد و بــا توجه به رهنمودهاى مقام معظــم رهبرى و مصوبات 
شــوراى عالى انقــالب فرهنگى ضرورت پيوســت خانواده ها در طرح هاى كشــور 

تاكيد و تصويب شده است. 
وى بــا بيان اينكه در موضوع زنان نياز به ترقــى و نگرش جدى داريم، افزود: 
در غرب موضوع زنان و زنان سرپرســت خانوار را يك مسأله و مشكل مى دانند در 
حالــى كه نگاه ويــژه و متفاوت به زنــان مى تواند نگاهى حمايتى و مترقى باشــد 
همان گونه كه حضرت امام خمينى(ره) اظهار داشتند كه زنان قادرند انسان ساز 

و تاريخ ساز باشند و سالمت و انحطاط جامعه به دست زنان است. 
بداغــى افــزود: تا زمانــى كه بيمه كامــل اجتماعــى در جامعه ايجاد نشــود و 
موضوع اشــتغال زنان خانه دار، حمايت از اســتعدادها و توانمندى هاى اين زنان 
و همچنين تأمين امنيت روانى و احساسى اين قشر آسيب پذير به صورت بنيادى 
برطرف نشود صد كميته امداد هم داشته باشيم نمى توانيم مشكل را رفع كنيم. 

وزير جهاد كشاورزي: 

اجراي كشاورزي حفاظتي سرانه مصرف 
انرژي را كاهش مي دهد

آماده نبودن
عامل مهم ناسازگاري زناشويي

پرداخت تسهيالت 
وام هاى قرض الحسنه به 

زنان سرپرست خانوار
بهزيســتى  ســازمان  رئيــس  همدان پيــام:   
كشور با اشــاره به پوشش 55 هزار زن سرپرست 
خانوار تحت پوشش بيمه هاى اجتماعى در سال 
جــارى گفت: بــا رايزنى هــاى صــورت گرفته به 
زودى تســهيالت وام هاى قرض الحســنه به زنان 
سرپرســت خانوار پرداخت مى شــود.  به گزارش  
روابط عمومى سازمان بهزيستى كشور، همايون 

هاشمى اظهار داشت: اين شبكه، فضاى گفتگو 
و تعامــل فكــرى همه  جانبــه در باب خانــواده را 
ايجاد كرده و زمينه  تقويت خانواده  هاى اسالمى 
را فراهم مى سازد. هاشــمى افزود: بهزيستى به 
عنــوان يــك ســازمان تخصصــى، 120 فعاليت 
متنــوع را كه بســيارى از آنها در ســطح كشــور و 
خاورميانــه منحصر به فرد هســتند بــراى جامعه  
هدف انجام مى دهد و پشتوانه  اخالقى و معنوى 

همه  اين خدمات، دين مبين اسالم است.
 وى بــا بيــان اينكــه در قانون برنامــه پنجم و 
سند چشــم انداز تقويت و توســعه نهاد خانواده، 
يك اصل شــناخته شده است، ادامه داد: متولى 

تقويت نهــاد خانواده كه ركن جامعه به حســاب 
مى آيد همه دســتگاه ها هســتند و ايــن امر براى 
همه  نهادهــاى اجرايى، يك تكليف اســت؛ زيرا 
امر تقويت بنيــان خانواده فقط از طريق تعامل و 

همكارى همه  دستگاه ها امكان پذير است.
 رئيس ســازمان بهزيســتى كشــور با اشــاره 
بــه اهميت كار زنان سرپرســت خانــوار در تكفل 
امور خانواده گفت: زنان سرپرســت خانوارى كه 
موفق مى شــوند با فعاليت مقتدرانــه و با تكيه بر 
ايمان دينى، فرزندان شــان را تا باالترين سطوح 
علمــى و تحصيلــى برســانند قهرمــان اخــالق و 
معنويت جامعه هســتند و بايد مــورد تكريم همه  

مردم و مسئوالن قرار گيرند.
 هاشــمى افزود: معيشــت خانواده مى تواند 
بــا حداقل هــا اداره شــود اما اخــالق و معنويت و 
فضاى محبــت و الفت را نمى تــوان كاهش داد؛ 
زيــرا كاهــش هر يك از ايــن معيارهــا و فاكتورها، 
وارد  جامعــه  و  خانــواده  بــه  جــدى  آســيب هاى 
مى ســازد. وى در حاشــيه  ايــن همايــش از تحــت 
پوشــش بيمه اجتماعــى قرار گرفتــن 55 هزار زن 
سرپرســت خانوار در ســال جارى خبر داد و اضافه 
كرد: رويكرد ما در حوزه  زنان، توانمندسازى است 
و امسال هم در بهزيستى توانمندسازى مخصوصاً 

در حوزه  زنان و كودكان تعريف شده است.

حاجياني كه از زيارت خانه 
خدا برمي گردند و طبق سنت و 
قرباني  گوسفند  هميشگي  عرف 

و  قرباني  متأسفانه  مي كنند 
خونابه آن را در مسير تردد 

رها مي كنند  عابران همينطوري 
كه باعث مي شود بخش وسيعي 
از خيابان و معابر آلوده شود. 
با توجه به اينكه رفت و آمدها 

زياد است و بچه ها در كوچه 
مشغول بازي اند ممكن است 

باعث آلودگي و بيماري شود. 
حداقل اگر اين امر خداپسندانه 

انجام مي دهند مسئوليت  را 
پاكسازي محل ذبح و قرباني را 
نيز قبول و حقوق شهروندي را 

رعايت كنند.
تماس تلفني

با توجه به بازگشت حاجيان 
فرودگاه طوري پروازها را تنظيم 
و هماهنگ كنند كه ساك و چمدان 
حاجي با كمترين تأخير به دست 

آنها برسد.
نظرى

از مديران استان مي خواهيم كه 
جشنواره زمستاني را برگزار 

كنند. وقتي شرايط برگزاري در 
استان همدان وجود دارد چرا 

مي كنند؟ دريغ 
علي- ر

به خاطر توزيع دوباره شير 
در مدارس تشكر مي كنيم. اي 

كاش اين برنامه در ساير مقاطع 
تحصيلي هم اجرا شود.

يعقوبي

■ پاسخ مسئول:
بر اساس برنامه ريزي هاي 

انجام شده دانش آموزان مقطع 
دبيرستان به زودي مي توانند از 

توزيع شير رايگان در مدارس 
بهره مند شوند ولي در حال 

حاضر در تمامي مقاطع به غير 
از دبيرستان توزيع شير انجام 

مي شود.
حسني محتشم، مدير كل آموزش و پرورش استان همدان

نى
زئي

س: ت
عك
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ميراث وگردشگرى

چشم انداز

نگاه

همدان پيام:" در اجراي ماده 12 كنوانسيون 
ناملمــوس  فرهنگــي  ميــراث  حفــظ  بين المللــي 
بــه  ايــران  اســالمي  جمهــوري  الحــاق  قانــون  و 
كنوانســيون فــوق مصــوب ســال 1384 مجلس 
شــوراي اســالمي و مــواد 2 و 3 آيين نامه اجرايي 
قانــون مذكــور مصــوب مــورخ 87/11/6 هيأت 
وزيــران و بنــا بــه تأييد شــوراي سياســت گذاري 
ثبــت ميراث فرهنگي كشــور با موضــوع فرهنگي 
ناملوس،  مراســم ســقايي همدان به شماره 253 
در تاريخ 1390/8/28 در فهرست عادي ميراث 

ناملموس ثبت گرديد."
ـركل ميــراث فرهنگــي  در هميــن رابطــه مدـي
اســتان در گفتگو با همدان پيــام در خصوص آثار 
به ثبت رســيده گفت:  آثار ثبت شــده در فهرست 
آثار ملي در كشــور تــا پايان شــش ماهه اول90، 
30559 اســت كه از اين تعداد 112 اثر طبيعي، 

است و 10 اثر آن مربوط به استان همدان است.
اسدا.. بيات ادامه داد:  كوهستان الوند، تاالب 
آق گل، آبشــار گنجنامه، غار عليصدر، و 6 درخت 
كهنسال در مناطق مختلف استان از جمله اين آثار 
هســتند. بيات يادآور شــد: 12 اثــر از كل آثار ثبت 

شده در فهرست آثار جهاني قرار گرفته است. 
وي گفــت:  كل آثار معنــوي (ناملموس) ثبت 
شــده در كشــور 253 اثــر اســت كه از ايــن تعداد 
7 اثــر معنوي ثبت شــده مربوط به همدان اســت 
و ايــن آثار شــامل تعزيه مريانــج، تعزيه درجزين، 
هنرقالي بافي همــدان، هنر منبت چوب همدان، 
مهــارت نــازك كاري، هنــر ســفالگري اللجيــن، 

سقايي پيرغالمان همدان مي باشد.
گفتنــي اســت؛ 1804 كل آثــار شناســايي 
شده در همدان است كه از اين تعداد 866 اثر در 

همدان به ثبت رسيده است. 
  مراسم سقايي �

ســقايي همــدان تازه ترين اثر معنــوي به ثبت 
رسيده در فهرست آثار ناملموس است. 

بنابــر آثار مســتند و معتبــر تاريخــي برگزاري 
مراسم سقايي پيرغالمان ابا عبدا... الحسين (ع) 
از ديرباز تاكنون در اين منطقه وجود داشته است. 
عشــق به خاندان امام حســين (ع) و گراميداشت 
يــاد و خاطره واقعــه كربال در دهــه اول ماه محرم 
با پرپايي مراســم مختلف مربوط بــه واقعه كربال، 
همچون سقايي پيرغالمان و... برگزاري مي گردد 
كــه ايــن امــر در دهــه اول محــرم و بــه ويــژه ايام 

تاسوعا و عاشورا نمود بيشــتري دارد. پيرغالمان 
ســقاياني هســتند كه بــا نوشــاندن آب بــه مردم 
تشنه و عزاداران ياد پهلوان ايثارگر كربال حضرت 
ابوالفضــل العبــاس (ع) را زنــده نگــه مي دارنــد و 
بــا خواندن اشــعار و ابياتي محزون شــرح حوادث 
عظيم كربال و به ويژه رشــادت هاي قمر بني هاشم 
حضــرت ابوالفضل العبــاس (ع) را بيان مي كنند. 
يكي از هيأت هايــي كه از روزهاي اول دهه محرم 
در محالت مختلف تشــكيل مي شد؛ دسته سقاها 
بود كه با پوشيدن لباس مخصوص سقايان شامل 
پيراهن مشكي بر تن و بستن سربندي (پارچه اي 
لچكي شــكل مشــكي) بر ســر و بســتن چرمي به 
نــام نعت nat (چرم مســتطيل شــكل بــا بندهاي 
چرمــي كــه از آن آويزان بود و بــا بندهاي ديگر از 
زير بغل بســته مي شــد تا مانع نفوذ آب مشــك به 
لباس باشــد و در لغت نامه دهخدا مدح و ستايش 
و وصف و نشــانه معني شده است) بر بغل، مشك 
آب (ســاخته شده از چرم كه در روز عاشورا داخل 
آن آبــي پر كرده و آن را به عنوان تبرك بين مردم 
توزيع مي نمودند) بر دوش و كشــكول (وسيله اي 
برنجي كوچكــي كه با آن نيز همچــون جام، آب 
توزيع مي شد) يا جام برنجي بر دست مي گرفتند 
و به طرف صفوف منظــم مي رفتند و با پاي برهنه 
و با خواندن اشعار و حالتي محزون راهي محالت 
ديگر مي شــدند با نزديك شدن سقاها به محالت 
اهالي هر محل از مســاجد و تكايا با روشــن كردن 
اســفند بــه پيشــواز مي آمدنــد و آنها را بــه داخل 

از  مســجد راهنمايــي مي كردنــد و ســقاها پــس 
عــزاداري و خوانــدن نوحــه در مســجد از اهالــي 
رخصت خواســته و راهــي محله خود مي شــدند. 
دسته ســقايان از اول محرم تا هفتم محرم شب ها 
و از هفتــم محــرم تا ســوم عاشــورا روزها تشــكيل 
مي شــد. معمــوالً پيشكســوتان ســقاها و بزرگان 
پيرغالمــان  را  ســقاها  هيــأت  ريش ســفيدان  و 
از  ابياتــي  مي نامنــد.  (ع)  الحســين  اباعبــدا...  
نوحه هايي كه توسط پيرغالمان خوانده مي شود 
و اعضاي هيأت سقايان شصت پاره قرآن را بر سر 
گرفته و آن را هماهنگ تكرار مي كنند. اين اشعار 
معموالً بســيار مخــزون و بيانگر واقعه كربال اســت 
كه توسط شاعران سروده نشده و معموالً كساني 
كه اين اشــعار را مي ســرودند داراي سواد نبودند 
و به قــول يكــي از پيرغالمــان مخلــص اباعبدا...  
بداهه ســرائي مي شــده اســت و تنهــا الهام بخش 
اشــعار، عشــق بــه حســين (ع) و خانــدان پاكش 
است و شعر و ريتم و آهنگ الهامي است. اشعاري 
كــه در زير ذكر مي گــردد؛ نمونــه اي از نوحه هاي 

سقايان است.
 تاريخچه سقايي  �

آب  معنــي  بــه  «ســقا»  دهخــدا  لغت نامــه  در 
فروش و كســي است كه پيشــه آن نوشانيدن آب 
باشــد و در عربي آب دهنده معني شــده اســت به 
روايتــي پيشــينه بــه وجود آمدن دســته ســقايان 
بــه زمان امــام جعفرصادق (ع) برمي گــردد بنا به 
روايت از پيشــينيان، به منظور يادآوري خاطرات 

عاشــورا يعنــي لب تشــنگي حضرت سيدالشــهدا 
(ع) و يادآوري جانفشــاني و جــان نثاري علمدار 
كربــال بــه عــزاداران، امــام صــادق (ع) فرمــوده: 
«در روز عاشــورا آب توزيــع كننــد و عــده اي طبق 
فرمايــش امام بــا توزيع آب نقش علمــدار كربال را 
ايفا نموده اند و احتماالً اين شــروع تشكيل هيأت 

سقاها بوده است.»
 پيشينه سقايي در همدان  �

هيــأت  بزرگتريــن  و  قديمي تريــن  پيشــيه 
ســقاهاي همــدان به روايــت پيران ايــن هيأت به 
بــا 1248  برابــر  حــدود ســال هاي 1290 ه.ق 
ه.ش مي رســد. اين هيأت ابتدا در يكي از محالت 
قديمــي همدان به نــام "چرچره" شــكل گرفته و 
ســپس به هيأت عباســيه جوالن منتقل مي گردد 
و از آن زمــان تاكنــون همچنان پابرجا مي باشــد. 
دوميــن هيــأت در همــدان مكتب زينــب، هيأت 
عباســيه بنه بــازار و ســپس هيــأت محلــه گازران 
ســقاهاي  كبابيــان،  هيــأت  فــرات-  كاروان  يــا 
شــاطرعلي، هيأت محله امامــزاده يحيي و هيأت 
سقاهاي سيار كه به دليل نداشتن مكان مشخص 
هــر روز در منــزل يكــي از اعضــا جمع مي شــدند 
تشــكيل شــد. اين هيأت ها مســتقل اند و در دهه 
اول محــرم بــا پوشــيدن پيراهن مشــكي بلند و با 
لچك مشكي بر سر و شال سبز يا مشكي بر گردن 
و لنــگ روغنــي اصفهاني و گرفتــن بيرق كوچك 
مشــكي به دســت نوحه خوانان بين عزاداران آب 

توزيع مي كنند. 

سقايي همدان اثر ديده نشده ملى!

گردشگرى مذهبى 
انــواع  از  يكــى  همدان پيــام: 
گردشگرى، گردشگرى مذهبى است. 
گردشــگرى  صنعــت  نظــران  صاحــب 
بــر ايــن باورنــد كه بــه لحــاظ موقعيت 
فرهنگى مذهبــى خاص ايران در ميان 
كشــورهاى ديگر، گردشگرى مذهبى 
جاى رشــد و توسعه بســيارى در كشور 
ايــن وجــود گردشــگرى  بــا  مــا دارد؛ 
مذهبــى در ايــران بــا وجــود 8 هــزار و 
919 مــكان مذهبــى مقــدس، هنــوز 
فاقــد ســاماندهى تخصصــى و متمركز 
بوده و اين وضعيت نابســامان حتى در 
شــهرهاى مهمى چون مشــهد و قم نيز 

مشاهده مى شود.
اين در حالى اســت كه از اين تعداد، دســت كم 4 هزار و 319 اثر در زمره آثار 
ثبت شــده در فهرست ميراث ملى نيز قرار دارند و عالوه بر داشتن جاذبه زيارتى، 

داراى جاذبه هاى فرهنگى تاريخى هستند.
به جز كالنشــهر مشــهد كه به تازگى ســرمايه گذار خارجى براى گردشــگرى 
مذهبــى در آن فعــال شــده، بــراى هيچ يــك از اين 8 هــزار و 919 نقطه، بســته 
سرمايه گذارى مشــخصى از نظر زيرساخت هاى گردشــگرى اعم از هتل، وسايل 
حمــل و نقــل و تور تعريف نشــده اســت. در اين گزارش ســعى شــده اســت كه به 
اختصار نگاهى به اهميت و ضرورت توجه به گردشــگرى مذهبى از ابعاد مختلف 

به ويژه ابعاد اجتماعى، مذهبى و اقتصادى آن داشته باشيم.
 جايگاه گردشگرى در فرهنگ اسالمى �

در فرهنگ اســالمى، ســياحت به عنوان ســير آفاق در برابر ســير انفس مورد 
توجه قرار گرفته اســت. اســالم به انســان و نيازهاى او نگاه ويژه اى دارد و آنچه را 
كه به واقع زندگى را لذت بخش و آســان مى كند و در جســم و روح و روان انسان 

موثر است، به رسميت مى شناسد.
در دنياى ماشــينى امروز، انســان بيش از گذشته به استراحت و گردش نيازمند 
اســت تا آثار ناشى از فشارهاى روحى و روانى را حتى المقدور خنثى كند؛ زيرا از اين 
منظر، گردشگرى و سياحت يك تجربه درون گرايانه است. بشر مى خواهد لحظاتى 
را بدســت آورد كه جان و روح خســته، مكدر، تاريك و متالشى شــده اش به آزادى، 
فراخى، لــذت و زيبايى ماورايى برســد؛ مى خواهد از اين راه معنويــت زندگى اش را 

تأمين و فروريختگى اش را جبران كند.
مسافرت از سنت هاى پسنديده در جوامع مختلف بوده است. انسان ها هنگام 
ســفر از نقطــه اى به نقطه ديگر و از زمانى به زمان ديگر در راســتاى رشــد و كمال 
حركت مى كنند. قرآن كريم در آيات بســيارى بر ســير و ســفر تاكيد داشــته و به 

انسان توصيه مى كند كه به مسافرت بپردازد. 
زيــارت بخش مهمــى از فعاليت هــاى مربوط به گردشــگرى مذهبــى را در بر 
مى گيرد. اگر نگاهى به آيه 156ســوره بقره بيندازيم، درمى يابيم كه در فرهنگ 
اســالمى هدف اصلــى از خلقت، رشــد و ارتقاى معنوى اســت؛ از ايــن رو يكى از 

راه هاى تقويت معنويت و ايجاد ارتباط با معبود، زيارت است.
 انســان وقتى به معنــاى عميق زيارت نامه ها توجه كند و با عشــق و عالقه به 
زيــارت بپردازد، احســاس مى كنــد از طريق مكانى كه مشــغول زيارت اســت، به 

معبود خود نزديك تر شده است. 
بسيارى از اوقات، مسير زيارت همراه با عشق و از خودگذشتگى است. زيارت 
پيونــد قلبى اســت نه محاســبه عقلى، لذا عمــق و تأثيرگذارى آن نســبت به امور 

مادى به مراتب بيشتر است.

گردشگري مذهبي در همدان جان مي گيرد  
همدان پيــام: سرپرســت معاونت گردشــگرى اســتان مراســم هاي 
ويژه ـسـوگواري ساالر شهيدان را عاملي براي جذب گردشگران به اين 

استان در ماه هاي محرم و صفر مي داند.
عليرضا قاســمى به اهميت آيين هاي ويژه ـسـوگواري در ماه محرم 
براي جذب گردشــگران به استان همدان اشاره كرد و توريسم مذهبي 

را از شاخه هاي مهم گردشگري در اين استان دانست.
وي با اشاره به ثبت آيين تعزيه خواني مريانج و درجزين در همدان 
افــزود: ايــن آيينهاي به ثبــت رســيده مي تواند به حضور گردشــگران 

عالقه مند (در صورت مديريت مســئوالن و طراحان بسته هاي سفري) 
بيانجامــد.  قاســمى ثبت ايــن آثار برجســته ناملمــوس را موجب جان 
گرفتن گردشــگري مذهبي در همدان عنــوان و تأكيد كرد: آيين هاي 
بســياري ويژه سوگواري اباعبدا... الحسين (ع) و يارانش از گذشته در 
اســتان همدان  برگزار مي شــد كه تا به امروز به قوت خود باقي اســت؛ 
اين آيين ها كه به نوعي جزو ميراث معنوي اين استان به شمار مي روند 
هر ساله گردشگران بسياري را به شهرهاي مختلف استان مي كشانند.

  وي افــزود: هر ســاله تعداد زيادي از مردم اســتان همــدان كه در 
شــهرهاي ديگر سكونت دارند با هدف انجام و يا شركت در اين آيين ها 

به همدان و ديگر شهرها و روستاهاي استان سفر مي كنند.

ميزباني همدان از نمايشگاه  جلوه هاي عاشورا 
در صنايع دستي

همدان پيام: مجموعه  آثار صنايع دســتي استان همدان با مضامين 
عاشورا در ماه محرم به معرض نمايش گذاشته مي شود.

سرپرســت معاونت صنايع دستي اســتان با اعالم اين مطلب گفت: 
اين نمايشگاه با مشاركت سپاه پاسداران انقالب اسالمي برپا مي  شود.

بهجت عباســي با اشــاره به اين كه توليدات چند رشــته از هنرهاي 
سنتي و صنايع دستي استان همدان در اين نمايشگاه عرضه مي شود، 
افــزود: نمايشــگاه مذكــور در حاشــيه برگزاري مراســم عزاي حســيني 

توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمي به مدت 10 روز داير خواهد بود.
وي ادامــه داد: هنرمندان رشــته هاي ســفال كتيبــه، معرق چوب، 
ســفال، تــراش ســنگ هاي قيمتــي و نيمه قيمتي و مصنوعــات چرمي 
آثاري را براي اين نمايشــگاه آماده كرده اند. عباسي بيان كرد: مرتضي 
و اميــد اميرخاني، ناصر اميني، نعمت ا... مژده اي، محمدحســن صفايي 
و مصباح مظاهري از جمله هنرمندان ـشـركت كننده در اين نمايشــگاه به 
شــمار مي آيند. وي يادآور شــد: هنر و مذهب در استان همدان با يكديگر 
درآميخته اســت. عباســي در پايان خاطرنشــان كرد: اين استان در حوزه 
صنايع دســتي مذهبــي توليــدات شــاخص بســياري دارد و هنرمنــدان 

همدان همواره در خلق صنايع دستي مذهبي موفق عمل كرده اند.

 مكه �
براي ما مســلمانان مهمترين، برجسته ترين 
و عزيزترين جاذبه گردشــگري جهان شــهر مكه 
و كعبه است. ساالنه ميليون ها زائر مشتاق براي 
ديدار قبله گاه مســلمانان جهان از سراسر جهان 
به اين شــهر ســفر مي كنند. مكه زادگاه حضرت 
محمد (ص) و محل بعثت اوست. اين شهر عالوه 
بر نــام مكــه داراي نام هايي همچــون «بّكه»، «اّم 
القري» و «بلدالحرام» نيز بوده  اســت كه در قرآن 

به تمامي اين اسامي اشاره شده  است.
مســلمانان معتقدنــد پــس از آن  كــه به اذن 
خداوند چشمه زمزم زير پاي اسماعيل جوشيد و 
در آن منطقه آب يافت شد، مردم در آنجا ساكن 
شــدند و شــهر مكه به وجود آمد و نيز ابراهيم به 

فرمان خدايش كعبه را ساخت.
 كربال �

زيارت هر يك از عتبات عاليات براي شيعيان 
آرزوســت، امــا كربــال كــه مقتــل ســومين امام 
شــيعيان محسوب مي شــود چيز ديگري است. 
َكربَــال مركــز اســتان كربــال يكــي از شــهرهاي 
جنوبــي كشــور عــراق اســت. در ســالياني كه 
داشــت  دســت  در  را  عــراق  حكومــت  صــدام 
ايــن زيارت هــا محدود شــده بــود، امــا پس از 
ســرنگوني حكومت بعثي هــا رونقي دو چندان 
يافت. شــهرت اين شــهر با نبــرد كربال در دهم 
محــرم 61 هجري قمري پيوند دارد. حرم امام 
حســين (ع) در شــهر كربــال يكــي از مكان هاي 

مقــدس اســالمي و زيارتــگاه مســلمانان شــيعه  
است.
 بيت المقدس �

بيت المقــدس يا اورشــليم، يكــي از نام هاي 
شــهر باســتاني و مقــدس اســالمي، مســيحي و 

يهودي در كشور فلسطين است.
از مكــه و مدينــه ســومين  پــس  ايــن شــهر 
شــهر مقــدس در اســالم و مقدس ترين شــهر در 
مســيحيت محســوب مي شود. اين شــهر يكي از 
چهار شهر مقدس يهود است و در كنار شهرهاي 
صفاد، حبرون و طبريه محل سكونت بسياري از 
دانشمندان مذهبي يهودي بوده است. اين شهر 
مقدس سال هاست محل مناقشات فلسطينيان و 
رژيم اشغالگر قدس بوده و مدت هاست به اشغال 
صهيونيســت ها در آمده، اما هيچ گاه مســلمانان 

براي باز پس گيري آن عقب ننشسته اند.
 مشهد �

مشــهد الرضا محل شــهادت هشــتمين امام 
شــيعيان و تنهــا امــام معصــوم اســت كــه خارج 
از مرزهــاى كشــورهاى عربــى به خاك ســپرده 
شــده اند. از اين رو زيارت ايشــان بــه حج فقراى 

ايران مشهور شده است.
 پيرناركى يزد �

زرتشــتيان  بــه  متعلــق  پيرناركــى  زيارتــگاه 
يزد اســت و در شــهر مهريــز يزد و در مســير چند 
روســتاى كوچــك امــا زيبــاى اين شــهر كويرى 
واقع شــده اســت. اين مكان مهمترين عبادتگاه 

زرتشــتيان جهان به شمار مى آيد و البته در كنار 
آن پير ســبز چكچكو در شهرستان اردكان هم از 
ديگر زيارتگاه هاى مخصوص پيروان اين دين به 

حساب مى آيد.
 مقبره استر و مردخاى �

مهم تريــن  جــزو  مردخــاى  و  اِســِتر  بُقعــه 
زيارتگاه هاى يهوديان ايران و جهان اســت. اين 
مقبره جزو آثار ميراث فرهنگى ايران ثبت شــده 

 است. 
در  مهمــى  عامــل  زيارتــگاه،  ايــن  وجــود 
شــكل گيرى و تــداوم حضــور جامعه يهــودى در 
همــدان بوده  اســت. مقبــره اســتر و مردخاى در 
مركز شهر همدان، ابتداى خيابان دكتر شريعتى 

قرار دارد.
 واتيكان �

واتيــكان دولت شــهري مســتقل اســت كــه 
در درون شــهر رم در كشــور ايتاليــا جــاي دارد. 
واتيــكان محل اقامت پاپ، رهبــر كاتوليك هاي 
جهان و مركز كليســاي كاتوليك است. واتيكان 
از ســرير مقدس كه نــام حوزه اسقف نشــين اين 
شهر است، متفاوت است. واتيكان دولت شهري 
مستقل است كه در سال 1929 با توافق مقامات 
ســرير مقــدس و بنيتــو موســوليني نخســت وزير 
ايتاليا بنيان نهاده شــد، اما قدمت ســرير مقدس 

به اوايل پيدايش مسيحيت مي رسد.
 ســرير مقــدس گذرنامه هــاي ديپلماتيــك و 
خدماتي را صادر مي كند و واتيكان گذرنامه هاي 

عادي. كليســاي "ســن پتر" بزرگ ترين كليساي 
جهــان اســت و در واتيكان قرار دارد كه هرســاله 
جمع كثيري از مسيحيان جهان را به سوي خود 

مي خواند.
  لهاسا �

لهاســا نام پايتخت ســنتي كشــور تبت است 
كه در پي اشــغال نظامي تبت توســط جمهوري 
خلق چين، هم اكنون مركز اســتان تبت اســت. 
درگيري هــاي اخيــر در ايــن شــهر ميان مــردم و 
نظاميــان چينــي، ايــن شــهر كهــن را كــه مركز 
مذهب بودايي (شــاخه المائي) در جهان است، 

مورد توجه رسانه ها قرار داده است.
 دين بودايي كه امــروزه از نظر تعداد پيروان 
يكــي از چهار دين بزرگ جهان به شــمار مي رود 
در قــرن ششــم پيــش از ميــالد در مقابــل قدرت 
برهمنها در هندوســتان به وجود آمد و با سرعت 
در شــبه قاره هند و سپس در كشورهاي همجوار 
انتشــار يافــت.  ايــن دين قرن هــا در هنــد رواج 
داشــت در حــال حاضــر ديــن بوديســم در چين 
و ژاپــن پيــروان بســياري دارد. در هنــد و چيــن 
مذهب تازه اي تحت عنــوان آيين بودايي جديد 
ظهــور نموده كــه تمام موجــودات مقدس اديان 
بــزرگ ديگر را براي تقديس در اطراف بودا جمع 
مي كند كه بعضي از اروپاييان نيز مجذوب كيش 
بودا گشــته اند و عبادتگاه بودايي و كتابخانه آن 
در ســالن (جمعيــت دوســتداران دين بــودا) در 

پاريس نمونه اي از اين عالقه مندي است.

خیلی دور خیلی نزدیک

جاذبه هاي گردشگري مذهبي جهان
همدان پيام: هر فردي براي ســفر انگيزه اي دارد و به انديشه اي طي طريق مي كند. اما انگيزه 

همه سفرها تفريح و مشاهده و شناخت ناشناخته ها نيست.
خيلي از مردم جهان تنها به انگيزه ســير آفاق و انفس و كســب مدارج معنوي ســفر مي كنند و 

اينگونه است كه گردشگري مذهبي شكل مي گيرد.
آنچه در ادامه مي خوانيم معرفي برجسته ترين اماكن مذهبي اديان مختلف جهان است كه در 

سراسر جهان قرار داشته و همه ساله ميزبان خيل عظيمي از زوار مي باشند.

تعزيه
همدان پيام: تعزيه به معناى متعارف، نمايشــى است كه در آن واقعه كربال به 
دســت افرادى كه هر يك نقشى از شــخصيت هاى اصلى را بر دوش دارند، نشان 

داده مى شود. 
نوعــى نمايش مذهبى و ســنتى ايرانى-شــيعى، بيشــتر درباره كشته شــدن 

حسين (ع) و مصائب اهل بيت است.
واژه تعزيــه؛ تعزيــت در ريشــه بــه معنــاى توصيه بــه صبر كردن، خرســندى 
دادن و در برخــى مناطــق ايــران مانند خراســان به معناى مجلس ترحيم اســت. 
برخى پژوهشــگران، پيشــينه تعزيه را بــه آيين هايى چون مصائب ميترا و ـسـوگ 
ســياوش باز مى گردانند و برخى پديد آمدن آن را متأثر از عناصر اساطيرى ميان 
رودان، آناتولى، مصر و كســانى نيز مصائب مسيح و ديگر افسانه هاى تاريخى در 
فرهنگ هاى هند و اروپايى و ســامى را در پيدايى آن كارســاز دانسته اند، ولى به 
گمان بسياري، تعزيه جدا از شباهت هايش با عزادارى هاى آيينى گذشته، شكل 
تكامل يافته تر و پيچيده تِر ـسـوگوارى هاى ساده شيعيان سده هاى نخستين براى 

كشته شدگان كربال است.  
اگــر تعزيه را به معنــى عزادارى و ـسـوگوارى و نه به معنى شــبيه خوانى امروز 
گمان كنيم، نخســتين ـسـوگوارى بعد از پيشــامد عاشورا از ســوى گواهان عينى 
واقعه كربال بوده كه در ســنين كودكى و نوجوانى پس از عاشــورا به اسارت رفتند 

در واقع از هنگامى كه قافله اسرا به طرف شام حركت كردند.
تعزيه به عنوان يكي از رايج ترين آيين هاي ويژه محرم در استان است. اين مراسم 
آييني و مذهبي از پيشــينه تاريخي بااليي برخوردار اســت و طرفداران خاص خود را 
دارد، به طوري كه بسياري از افراد در ماه محرم تنها براي تماشاي نمايش هاي تعزيه 
به همدان ســفر مي كنند. تمامي اين ها ظرفيت هاي مناســبي براي جذب گردشگر 
مذهبي و توســعه اين شــاخه از گردشگري در استان هســتند كه بايد با برنامه ريزي 
مناسب و اجراي تورهاي گردشگري مذهبي از سوي دفاتر خدمات مديريت شود. 

س روزعكس روز

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

ه روستايي
عكس:  چاراويماق - مهر

gallery@hamedanpayam.com 

به تازگي قبوض آب، برق، تلفن و 
گاز هر 4 مورد خيلي سنگين شده 

است. بنا بر اخبار و گزارش هاي 
اعالم شده قيمت ها كه باال نرفته 
است، پس چرا اين همه قبض ها 

سنگين شده، بعضى از خانواده ها 
به دليل سنگينى و قيمت باالى 

اين قبوض از عهده پرداخت آنها 
برنمى آيند كه با قطعى آنها مواجه 

مى شوند.
نام محفوظ

از اينكه جشنواره گردو برگزار 
شد و مديران به اين محصول مهم 

استان و شهر تويسركان اهميت 
دادند تشكر مي كنم.

شهروندي از تويسركان

سال هاي دور كه وارد  بازار همدان 
مي شديم حال و هواي خودش را 

داشت، در هر راسته و بازار كسبه 
در حرفه خودشان مشغول بودند، 

بازار سبزي فروشان با عطرو 
بوي سبزيجات، بازار مسگران با 

آن صداها و تق و توق هاي دوست 
داشتني و....

اما حاال خيلي از مغازه ها در همين 
راسته اين حال و هوار را از بين 

بردند خيلي از مغازه ها تبديل 
به پالستيك فروشي، كيليپس 

فروشي....شده اند. 
ديگر آن بافت قديم بازار به 

چشم نمي آيد، در حالي كه هر 
روز در جاي جاي اين شهر 

پاساژهايي باز مي شوند كه 
اين مشاغل مي توانند در آنجا 
به  اما متاسفانه  فعاليت كنند 
جان بازار، يكي از مكان هاي 

توريستي، گردشگري و سنتي 
شهر افتادند و باز هم متاسفانه 

بي تفاوتي مسئوالن قويا به 
چشم مي آيد، من به عنوان يك 

شهروند همداني و دوستدار 
حفظ اين بافت بارها و بارها 
ارگان هاي مختلف مراجعه  به 

و اعتراض خود را اعالم كردم، 
اما دريغ از گوش شنوا و دلي 

دلسوز براي اين شهر.....
منطقي- 823**54
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ادب و هنر

يادداشت تئاتر

مرمت نسخ خطى در 
كشور به فناورى پيشرفته 

نياز دارد
همدان پيــام: رئيــس مركــز پژوهش هاى 
ميراث مكتوب، امكانات مرمتى نســخ خطى 
در كشــور را ناكافــى دانســت و بــر ضــرورت 
اســتفاده از فنــاورى پيشــرفته در ايــن زمينه 

تاكيد كرد.
اكبــر ايرانى با تاكيد بر ضرورت نگهدارى 
نســخ خطــى گفــت: حفاظــت از آثــار كهــن 
هويــت  از  صيانــت  خطــى،  نســخ  همچــون 
ملى اســت. وى با بيان اينكه ايــران به لحاظ 
عظمت و شــكوه، طــى تاريخ دســتاوردهاى 
بســيارى در حــوزه تمــدن و فرهنگ داشــته 
اســت، افــزود: بخشــى از ايــن دســتاوردها 
نســخ خطى و ميــراث مكتوب اســت. ايرانى 
اظهار داشت: به رغم تالش هاى دانشمندان 
ايرانى، بســيارى از اين آثار ناشــناخته مانده 
كه در سال هاى اخير تالش شده تا شناسايى 
و در اختيار محققان و پژوهشگران قرار گيرد.

به گزارش ايسنا، رئيس مركز پژوهش هاى 
ميــراث مكتــوب در مــورد رســيدگى و مرمــت 
نســخ خطى گفــت: برخى نســخ كــه در قالب 
كتاب هــاى درســى بودنــد بــه لحــاظ ارزشــى 
متاخرنــد و قابليــت مرمت كــردن ندارنــد، اما 
آثار ارزشــمندى وجود دارد كه نيازمند مرمتى 
كارشناسانه هســتند و اصوال آثار براى مرمت، 

اهم و فى االهم مى شوند.

به بهانه هفتاد و هشتمين سالگرد 
نمايش فيلم «دختر لر»

«دختر لر»؛ نخستين فيلم 
پرفروش سينماى ايران

در  كــه  ســينما  صنعــت  همدان پيــام: 
سال هاى ابتدايى قرن چهاردهم خورشيدى 
وارد ايران شــد براى يافتــن مخاطبان خود با 
فراز و نشــيب هايى روبرو بود تا اينكه نمايش 
فيلم ســينمايى «دختر لر» زمينه را براى رونق 

فيلمسازى در ايران مهيا كرد.
برخى محققان ورود دوربين فيلمبردارى 
 1279 ســال  در  شــاه  مظفرالديــن  توســط 
شمســى را مبــدأ تاريــخ ســينماى ايــران بــه 
حساب مى آورند كه اين امر با توجه به توليد 
نشــدن فيلم در ايران تا ســى ســال بعد از آن 
زمان، مردود اســت. «آوانــس اوگانيانس» در 
همان سال ها به برگزارى كالس هاى بازيگرى 
بــراى عالقه مندان اقــدام كرد كــه چندى بعد 
از دانــش آموختگان بــراى فيلم «آبــى و رابى» 
- نخستين فيلم ســينماى ايران- بهره گرفت 
كه به عنوان مثال مى تــوان به محمد ضرابى و 
غالمعلى سهرابى اشاره كرد كه تهيه كنندگى 
آن را «ســاكواليدزه» صاحــب ســينما مايــاك 

تهران برعهده داشت.
بــه گــزارش ايرنــا، ايــن فيلــم صامــت با 
نمايــش  اروپايــى  الگوهــاى  از  بهره گيــرى 
داده شــد، يك كمدى اســلپ اســتيك (بزن 
و بكــوب) بــود كــه دو بازيگر نقــش اولش نيز 
بــا قدهايــى كوتــاه و بلنــد نقــش مهمــى در 

خنداندن تماشاگران خود داشتند.
در اين ميان بازيگران و ديگر هنرمندان، 
تئاتر را به سينما ترجيح داده و اين بازار مطمئن 
را رهــا نمى كردنــد؛ «اوگانيانس» ســرانجام در 
سال 1311 شمسى توانست دومين فيلم بلند 
ســينمايى خــود را با عنوان «حاجــى آقا آكتور 
ســينما» به صورت صامت بســازد. «حاجى آقا 
آكتور ســينما» از نظر فيلمنامه و ســاختار چند 
ســر و گردن باالتــر از «آبى و رابى» قرار داشــت 
و از پيشــرفت همــه جانبه «اوگانيانس» در ســه 
ســال زمان ميان اين دو فيلم خبر مى دهد اما 
بــا اين حال فيلم به ماننــد «آبى و رابى» مورد 
اســتقبال عموم قــرار نگرفــت و اكرانى كوتاه 

مدت را تجربه كرد.
 1310 دهــه  ميانــى  ســال هاى  در 
شمسى، رضا شــاه كه به دنبال مظاهر تجدد 
بود و مى خواســت كه حكومت ظالمانه خود 
را مترقى جلوه دهد، به ســينما توجه ويژه اى 
كرد و بــا بهره گيرى از هنرمند با اســتعدادى 
به نام «عبدالحســين ســپنتا»، نخستين فيلم 

ناطق ايران را با عنوان «دختر لر» توليد شد.
در آن زمان ابزار ساخت چنين فيلمى در 
ايران مهيا نبود و ســپنتا فيلم خود را در شــهر 
بمبئى هندوستان كه در آن سال ها سينماى 

پيشرفته اى داشت، توليد كرد.
فيلــم داســتان دختــر ثروتمندى بــه نام 
«گلنار» است كه توســط راهزن ها ربوده شده  
و به كار در قهوه خانه اى مجبور مى شــود؛ در 
اين ميان «جعفر» كه كارمند دولت است وارد 
ماجرا شــده و به كمك «گلنار» مى شــتابد كه 

در آخر نيز اين دو بر اشرار پيروز مى شوند.
فيلم بــه علت قصه جــذاب و ناطق بودن 
فيلم به شــدت مــورد توجه عــام و خاص قرار 

گرفت و فروشى بى سابقه را رقم زد.
اكــران طوالنى مــدت فيلم نيــز بر فروش 
بــاالى آن تأثيــر داشــت و بازيگرانــش را بــه 
نخستين ســتاره هاى ســينماى ايران تبديل 
كــرد. هرچند كــه «روح انگيز ســامى نژاد» به 
عنــوان نخســتين بازيگــر زن ســينماى ايران 
سرنوشــت غم انگيزى پيدا كرد و در تنهايى و 
فراموشــى اهالى سينماى ايران جان به جان 
آفريــن تســليم كرد. ســپنتا پــس از موفقيت 
همه جانبــه فيلم «دختر لر» چند فيلم ديگر از 
جمله «شــيرين و فرهاد»، «ليلى و مجنون» را 
در هندوســتان توليد كرد كــه البته هيچ يك 
به موفقيت «دختر لر» نرســيد. با وقوع جنگ 
دوم جهانــى كه تبعــات آن دامن ايــران را با 
وجــود اعالم بى طرفى نيز گرفت، ســپنتا نيز 
به حاشــيه رفــت و به ادبيــات پناه بــرد و آثار 

گرانقدرى را در اين باب به يادگار گذاشت.
«دختــر لر» به عنــوان فيلمى از ســينماى 
ايــران اثــرى قابــل اعتنــا با داســتانى نســبتا 
درخــور توجــه بــود كــه در زمان خود بســيار 
مورد توجه مخاطبان قرار گرفت و در قياس با 
فيلم هايى كه در دهه هاى 40 و 50 شمسى 
در كشــور ســاخته مى شــد، بســيار شــريف و 

اخالق گرا جلوه مى كرد.

انسان و نمايش(1)
عليرضا شرانجانى 

همدان پيام: انســان اوليه براي زنده ماندن به شــكار نيازمند است. او در برابر 
تمامي ناآگاهي هاي گسترده در كائنات و هستي سر تسليم فرود نمي آورد. پس 
به انديشه مي پردازد. براي هر كنش طبيعت نيرويي وراي توانايي خود مي جويد 
و آن نيــرو را بــاور مي كند. در جســتجوي راهي برمي آيد تا او را بــه آن نيرو پيوند 
دهــد. بديــن ترتيــب، نيايــش و آداب پديدار مي شــود كه خود سرچشــمه هنر و 

نمايش است.
پس شــكار بزرگي در پيش است. آنان نيازمند نيروي بسيارند؛ بنابراين، گرد 
هم مي آيند تا بر برپايي آييني از نيروي وراي توانايي خود ياري بجويند تا پيروزي 
بر شكار ميسر شود. پس با حركاتي نمايش وار، انگيزه مي گيرند و سپس به شكار 
مي روند. شــب هنگام گروهي گرد آتش حلقه زده اند و كسي از آن ميان با زباني 
گويا و با بهره  گيري از اندام واره خويش داســتان يار از دست رفته و شكار به چنگ 
آمده را براي ديگراني كه بر ســر شــكار نبوده اند بازگو مي كند و نمايش او سرگرم 
كننــده مي شــود و بدين گونــه پيروي از رخدادهاي خشــن طبيعــت و بازگويي و 
بازنمايي آن زمينه ها پيدايش نمايش را آماده مي سازد و به مرور با گذشت زمان، 

با تكامل حركات انتقالي، انسان داراي شناسنامه نمايشي مي شود.
انســان وحشــي از تركيب موســيقي و آواز و رقص و هنر نمايشي، اپرا را ابداع 
كرد. در ميان مردم اوليه، رقص در بيشــتر اوقات حالت تقليدي داشــته و از تقليد 
حركات حيوان و انســان تجاوز نمي كرده اســت. رفته رفته، براي آن ترقي حاصل 

شد و به وسيله آن افعال و حوادث را موضوع تقليد در رقص قرار دادند.
مي تــوان گفت تاريخ تئاتر از يونان باســتان آغاز مي شــود. يونانيان باســتان 
داراي جشــن ها و جشــنواره هاي رنگارنگ و متعدد بوده اند و هنر شــناخته شــده 

تئاتر از درون همين جشنواره ها سربرآورده است.
دين يونان، اگر نمي توانست جنگ ها را پايان بخشد، به وسيله جشنواره هاي 
فراوان، از رنج هاي اقتصادي مردم تا اندازه اى مي كاســت. اين جشــن ها تنها در 
آتــن برپا نمي شــد در همه جا مردم با شــور فراوان كارهاي عمــده زندگي، مانند 

كاشتن و درو كردن را جشن مي گرفتند.
در اين جشــنواره ها، شهرهاي يونان در زمينه ورزش هاي گوناگون با يكديگر 
به رقابت مي پرداختند. مســابقات ورزشي با مراسم مقدسي كه در عيدها صورت 
مي گرفت منافاتي نداشــت؛ زيرا ديــن يوناني به خوبي با زندگــي واقعي آميخته 
بود و همين آميختگي به ترقي هنر و شــعر و موســيقي و بازي و اخالق و خالقيت 
انجاميــد. قرن ششــم قبل از ميالد كه در بســياري از ســرزمين ها قرني برجســته 
اســت، از لحاظ هنر نمايشــي اهميت فوق العاده دارد. در اين قرن، زمينه نمايش 
يوناني فراهم آمد، حال آنكه انســان قبل از اين قرن از نمايش صامت (پانتوميم) 

جلوتر نرفته و به نمايش ناطق نرسيده بود.
به گفته ارسطو، نمايش كمدي از مراسم مربوط به پرستش، رجوليت (فاليسم) 
برخاست. اولين بار حدود سال 560 ق.م شخصي به نام سوساريون در نزديكي شهر 
سيراكوز نمايش كمدي غير جنسي به وجود آورد. الزم به ذكر است كه تا قبل از سال 
560 (در كمدي هاي قديم يونان، با تجســم روابط جنســي، ســعي مي شد خاك را 
به ســر غيرت آورند و به باروري برانگيزند. در طي اين مراسم، قيود اجتماعي به طور 
موقت كنار گذاشته شد.) اين گونه نمايش (غيرجنسي) از سيسيل به پلوپونز و سپس 
به آتيك راه يافت و نمايش دهندگان سيار و نمايش دوستان محلي از آن تقليد كردند 
پــس از يك قرن، شــهرها نمايش كمدي جديد را جدي گرفتنــد و از 465 به بعد در 
جشن ها مورد اســتفاده قرار دادند و نمايش تراژدي از نمايش دسته هاي همسرايان 
در مراســم «ديونوســوس» سرچشــمه گرفت. كلمه تــراژدي از واژه يونانــي تراگوديا 

(tragudia) به معني «سرود بز» گرفته شده است.
و اين واژه از آنجا پيدا شــد كه نقش پردازان آن مراســم به شــكل بز در مي آمدند 
و مراســم ديونوسوس تا زمان اوريپيده نمايشنامه نويس بزرگ، اساساً مضحك بود و 
چنانكه ارسطو مي گويد مدتي طول كشيد تا نمايش تراژدي از خالل قطعات كميك 
بيرون آمد و استقالل يافت. مسلماً عوامل بسياري در ظهور تراژدي دخالت داشته از 
جمله پرستش مردگان و تجســم برخي از حوادث خدايان مانند تولد زئوس، ازدواج 
زئــوس بــا هوا، مصائب دمترو پرســفونه و از اينهــا مهمتر در پلوپونــز و آتيك، مرگ و 
رستاخيز ديونوسوس. اين گونه نمايش ها را به يوناني «درومنا» مي گفتند كه به معني 

ماوقع و رويداد است و كلمه درام به معني نمايش از آن مشتق شد.
در آتن نمايش هاي كمدي و تراژدي جزو مراســم جشن ديونوسوس بود و تحت 
رياست كاهنان آن خدا، در تماشاخانه اي به نام او و توسط بازيگراني به نام «هنرمندان 
ديونوسوسي» اجرا مي شد. در جشن ديونوسوس بين نمايشنامه نويسان مسابقاتي 
برپا مي شــد. در 534 ق.م تســپيس در مسابقه نمايشنامه نويسي پيروز شد؛ سپس 
اين، هنر به سرعت پيش رفت، به طوري كه در نسل بعد «خوئريلوس» توانست 160 
نمايشنامه بنويسد. پنجاه سال بعد از تسپيس، وقتى اشيل و آتن از جنگ ساالميس 

فاتحانه بازگشتند، زمينه براى آغاز درخشان نمايش در يونان فراهم آمد.
حين اجراي يكي از نمايشــنامه هاي پراتيناس حدود 500 ق.م نيمكت هاي 
چوبيني كه تماشاگران بر آن نشسته بودند فرو ريخت. عده زيادي آسيب ديدند 
و چنــان وحشــتي در مردم پديد آمــد كه آتني ها بــه دامنه جنوبــي آكروپوليس 
تئاتري از ســنگ ســاختند و آن را به ديونوسوس هديه كردند. هم در آنجا بود كه 
براي نخســتين بار بزرگترين تراژدي ها و كمدي ها ظاهر گشتند و جنگ بين دين 

كهن و فلسفه نو، در شديد ترين مراحل آن، با اين تراژدي ها به پايان برده شد.
ايــن تئاتر بزرگ بي ســقف اســت و در زير آســمان باز قــرار دارد. پانــزده هزار 
نشســتگاه آن در چنــد رديــف نيم دايــره به شــكل يك بادبــزن از پاييــن به طرف 

پارتنون باال مي رود. كوه هومتوس و دريا نيز رو به روي آن است.
هنگامــي كه بازيگران نمايش زمين و آســمان و خورشــيد و ســتارگان و دريا 
و اقيانــوس را مــورد خطاب قــرار مي دهند با حقايــق زنده ســر و كار دارند و اكثر 
تماشــاگران، در حالي كه گفتارها يا ســرودها را مي شنوند، اشــيا را نيز مستقيماً 
مي بينند و احســاس مي كنند و نشستگاه ها، كه در آغاز از چوب و بعدها از سنگ 
ساخته شدند، پشت ندارند و تماشاگران معموالً با خود بالشي مي آورند تا بر آن 
بنشينند، ولي در هر روز پنج نمايش را در آنجا تماشا مي كنند، بي آنكه بر ستون 
فقرات خود، جز زانوهاي ناسازگار تماشاگران پشت سر تكيه گاهي داشته باشند.
فقط در رديف جلو چند نشســتگاه مرمري ديده مي شــود كــه تكيه گاه دارند 
و كاهنــان عالي رتبه ديونوســوس و صاحب منصبان شــهر بر آن مي نشــينند. در 
مقابل تماشــاگران، جايگاه همواري اســت كه «ارخســترا» يا محل رقص نام دارد 
و گــروه ســرايندگان در آن قــرار مي گيرنــد. در پشــت اين محل، صحنــه نمايش 
يا ســكنه ســاخته شــده اســت. اين صحنه گاه كاخ شــاهي، گاه معبد و گاه خانه 
شخصي را نمايش مي دهد. شايد بازيگران نيز پس از خروج از صحنه در عقب آن 

جاي براي نشستن داشته باشند.
ادامه دارد...

همدان پيام: شــعر امروز اســتان از دو مشــكل 
اساســي رنــج مي بــرد، مشــكل اول نبــود منتقد 
مجرب و دومين مشــكل، نبود شــرايط مناســب و 
حمايت كافي مســئوالن فرهنگي براي چاپ آثار 

شاعران است.
در  موجــود  ادبــي  انجمن هــاي  طرفــي  از 
سراســر اســتان عملكردي مفيد و اثربخش را ارائه 
نمي دهند؛ چرا كه انجمن ها به جاي پرداختن به 
مســائل و مشكالت سفر امروز و برگزاري كارگاه ها 
و مشــاعره هاي ادبي به منظور تربيت نســل امروز 
شاعران جوان در هر جهتي مشكالت مالي و نبود 
امكانات مناســب براي فعاليت هنري خود را علت 

اصلي بي انگيزگي خود اعالم مي كنند.
انجمن هــاي  مســئوالن  فصلــي  گردهمايــي 
ادبي استان همدان به ميزبانى شهر بهار در محل 
فرمانداري اين شهر با حضور فرماندار و مسئوالن 

فرهنگي اســتان برگزار شــد.
عنــوان  گردهمايــي  ايــن  در  بهــار  فرمانــدار 
داشــت: هنر و ادبياتي ارزشمند است كه هدفش 

انتقال پيام به منظور ساختن دنيايي بهتر باشد.
نصرت  گلكارزاده ادامه داد: اگر هنر و ادب در 
مســير قرب الهي باشــد هم هنرمند را اغنا خواهد 

كرد و هم به ساختن دنيايي بهتر مي انجامد.
گلكارزاده افزود: هنري ماندگار و موجه است 
كه فطري باشد و در عمق وجود انسان نفوذ كند؛ 
چرا كه هنر بايد برخاســته از فطرت پاك انســاني 

باشد.
ادبــي  انجمن هــاي  تعــداد  خصــوص  در  وي 
بهــار گفــت: شهرســتان بهار بــا 6 انجمــن ادبي، 
2 چاپخانــه و انتشــاراتي، 3 كانــون فرهنگــي و 
در  فرهنگــي  محصــوالت  عرضــه  فروشــگاه   12
زمينه هاي مختلف هنري در حال فعاليت اســت و 
آثار متعدد و بي شماري را در شعر و ادب در سطح 

استان منتشر كرده است.
ـركل فرهنــگ و ارشــاد اســالمي اســتان  مدـي
نيز بــراي هر انجمن يك ســايت ادبــي راه اندازي 

مي شود.
گردهمايــي  ايــن  در  تركمــن  محمدحســين 
فصلــي اظهار داشــت: اداره كل فرهنگ و ارشــاد 
فعاليت هــاي  از  حمايــت  منظــور  بــه  اســالمي 
انجمن هــاي ادبــي اســتان در صــورت راه اندازي 
ســايت اينترنتي در انجمن هاي ادبي كمك مالي 

خواهد كرد.
امــروزه  داشــت:  عنــوان  همچنيــن  تركمــن 
انجمن هــاي ادبي رســالتي فراتر از ديــروز دارند؛ 
چــرا كه دشــمن در ســال هاي قبل مســتكبرانه و 
ســخت افزارانه بــه جنــگ با كشــور ما آمــده بود و 
امروز فرهنگ مردم را مورد هدف قرار داده اســت 

و انجمن هاي ادبي سردمداران مردم براي مبارزه 
با جنگ نرم دشمن هستند.

وي ادامــه داد: در ســال هاي بعــد از جنــگ 
رشــادت هاي  و  حماســه ها  بيــان  در  هنرمنــدان 
فرزنــدان ديروز كشــور كوتاهي كرده انــد. حادثه 
دفاع مقدس در آثار و تفاســير هنرمندان كشور به 

فراموشي سپرده شده است.
مديركل فرهنگ و ارشاد استان اظهار داشت: 
امــروزه انجمن هــاي ادبــي بايد نــداي مظلوميت 
آن  از  و  بريزنــد  دل هايشــان  قالــب  در  را  مــردم 
عنصري جديد با محتواي نو خلق كنند و اينگونه 
اســت كه مردم به شــعر و ادب امروز اقبال نشــان 

خواهند داد.
تركمــن با اشــاره به وضعيت نابســامان شــعر 
شــاعران جوان گفت: شعر شــعراي جوان بايد در 
انجمن هــاي ادبــي توســط شــاعران و هنرمندان 
مجــرب مورد نقد و بررســي قــرار بگيــرد معايب و 
مشــكالتش برطرف شود تا شــعري ناب و اثرگذار 

شود.
تربيــت  در  را  ادبــي  مشــاعره  برگــزاري  وي 
شــاعران جوان موثر قلمداد كــرد و گفت: محيط 
انجمن هــاي ادبــي، امروزه محيط مناســبي براي 
تربيت نســل جوان شاعر نيســت؛ چرا كه كمتر به 

فكر خلق آثاري ناب و معنوي هستند.
در ادامه مســئول انجمن ادبــي ميالد همدان 
در ايــن گردهمايــى گفــت: ادبيات اســتان رو به 

انحطاط است. ســياوش ديهيمي افزود: مسائل و 
مشكالت انجمن هاي ادبي استان نيازمند بررسي 

و رسيدگي جدي است.
در  روزه  يــك  اردوهــاي  برگــزاري  ديهيمــي 
فضــاي صميمي، برگــزاري مســتمر همايش هاي 
ادبي و طرح آســيب ها و مشكالت انجمن ها را در 
بهبود فعاليت انجمن موثر دانســت و گفت: بهبود 
وضعيــت امروز شــعر و ادب نيازمند حمايت كافي 

مسئوالن فرهنگي است.
مســئول انجمن ادبي بهار در اين گردهمايي 

اعــالم داشــت: انجمن هــا بايــد بــه فكــر ايجــاد 
درآمدهاي مستقل باشند.

مهــدي طراوتي توانــا عنوان داشــت: فعاليت 
در قالــب و شــكل ســنتي در انجمن هــاى امــروزه 
كارايي خود را از دســت داده و اگر وضع به همين 
روال ادامــه پيدا كنــد تعطيلى اكثــر انجمن ها در 
ســال هاي آينــده قطعــي اســت و اين خوشــايند 

جامعه ادبيات استان نخواهد بود.
طراوتي گفــت: مشــكالت انجمن هــا فراتر از 
مسائل مالي موجود اســت؛ چرا كه اگر خالقيتي 
وجود داشــته باشد هيچ سدي مانع از رشد و بروز 

آن نخواهد بود.
ايجــاد  بــا  مي تواننــد  انجمن هــا  افــزود:  وي 
درآمدهاي مستقل از قبيل تأسيس كتاب فروشي 
و عرضه محصوالت فرهنگي توســط اعضا نســبت 

به درآمدزايي انجمن ها اقدام كنند.
وي در ادامه خواســتار تشكيل مجمع خيرين 
فرهنگي در اســتان شــد كه مورد توجه و موافقت 

مديركل و مسئوالن واقع شد.
مســئول انجمن ادبي كبودراهنگ نيز در اين 
گردهمايــي گفت: كتاب بــراي معرفي به اعضاي 

انجمن نداريم.
مسلمي اظهار داشت: شهرستان كبودراهنگ 
با وجــود دارا بودن 3 انجمن ادبي فعال در عرصه 
كتاب هــاى  يــا  مجــالت  گاهنامــه،  ادب  و  شــعر 
شــاعران برجســته كــه مطالعه آنهــا موجب ترقي 
شعر شاعران جوان خواهد شد را در اختيار ندارد.

مســلمي نبــود مــكان مناســب بــراي فعاليت 
اعضــاي انجمن هــاي ادبــي را از ديگر مشــكالت 
قشــر شــاعر ايــن شــهر دانســت و گفــت: اعضاي 
انجمن هاي كبودراهنگ به علت واقع شدن اداره 
ارشــاد در خارج از شهر مشــكل تردد داشته و اين 
مشــكل براي بانوان فعال در اين عرصه دوچندان 

است.
در  مجــرب  اســاتيد  نداشــتن  حضــور  از  وي 
انجمن هاي ادبي اظهار گاليه كرد و گفت: حضور 

ايــن اســاتيد مي تواند بخــش بزرگي از مشــكالت 
شعر شاعران جوان را مرتفع گرداند؛ چرا كه شعر 

اين شاعران نيازمند نقد و بررسي است.
مســئول انجمــن ادبــي اســدآباد نيــز در اين 
گردهمايــي عنــوان داشــت: مســئوالن فرهنگي 
همايــش مولفــان كتاب هــا را در ابتداي هر ســال 

برگــزار كننــد.
محمدرضــا متقي گفــت: معرفــي كتاب هاى 
برتــر و نقد اين كتاب ها در همايش هاي مؤلفان با 
حضور فعاالن عرصه شــعر و ادب سبب ترقي آثار 

جديد خواهد شد.
متقي با اشــاره به كمبود انتشــار نشــريه هاي 
ادبي اظهار داشــت: بــا وجود ســرمايه هاي ادبي 
انتشــار  خالــي  جــاي  اســتان  ســطح  در  متعــدد 
احســاس  شــدت  بــه  ادبــي  متعــدد  نشــريه هاي 
مي شــود. وي همچنيــن بــا اشــاره بــه برگــزاري 
گردهمايي هــاي فصلــي انجمن هــا گفــت: اگــر 
در ايــن گردهمايي هــا بــه پيشــنهادات رؤســاي 
انجمن هــا و مســائل و مشــكالت موجــود اعتبــار 
بخشي شود، اين گردهمايي ها اثربخش خواهند 

بود.
قابل توجه اســت در شهرســتان اسدآباد چند 
ســالى اســت كه هيچ انجمن ادبــى فعاليت ندارد 
و تنهــا نشســت ادبــى اين شهرســتان بــه صورت 
خانگى برگزار مى شــود و مســئوالن اداره ارشــاد 
اين شهرســتان مشــخص نيســت بنابر چه عاملى 
مســئول انجمــن ادبى بــراى گردهمايــى فصلى 
مسئوالن انجمن هاي ادبي استان همدان معرفى 

كرده اند. .
مشــكالت  و  مســائل  ايــن  همــه  وجــود  بــا 
انجمن هاي ادبي امروزه در سراســر اســتان فعال 
هســتند و آثــار متعددي را در ســطح اســتان ارائه 
مي دهنــد كه مورد نقــد قرار نمي گيرنــد ولي اگر 
مســئوالن از چاپ ايــن آثار حمايت كنند اســتان 
مراحل بااليي را در عرصه شعر و ادب طي خواهد 

كرد.

شعر همدان 
حمايت مى خواهد

تحليل عمليات طريق القدس منتشر شد
همدان پيام: كتابى در تشريح و تحليل عمليات طريق القدس كه از موفق ترين عمليات هاى دوران 8 سال دفاع 
مقدس بود، منتشــر شــد. عمليات طريق القدس از ديدگاه كارشناسان نظامى و حتى غير نظامى، عملياتى موفق و 

غرورآفرين بوده و داراى پيام هاى بسيارى در سطوح تاكتيكى، عملياتى و حتى استراتژيكى است.
از اين جهت عمليات طريق القدس مى تواند از لحاظ علمى  و آموزشى مورد استفاده همه فرماندهان و مسئوالن 
نظامــى قرار گيرد. به گزارش ايبنا، ســازمان حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس هم بــه همين بهانه از اميران 
مســعود بختيــارى و نصرت ا... معين وزيرى از اســتادان پيشكســوت دانشــكده فرماندهى و ســتاد ارتش جمهورى 
اســالمى ايران، خواســت ايــن كار را بر عهده بگيرنــد. كتاب «تحليل عمليــات طريق القــدس» در برگيرنده 2 فصل 

تشريح و تحليل عمليات طريق القدس است.

72 سخن عاشورايى از بيانات رهبر انقالب منتشر مى شود
همدان پيام: كتاب «72 ســخن عاشــورايى از بيانات رهبر معظم انقالب اســالمى» منتشــر مى شود. كتاب «72 
سخن عاشورايى از بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى» همزمان با فرا رسيدن ايام سوگوارى ساالر شهيدان حضرت 
ابا عبدا... الحســين (ع) به همت مؤسسه پژوهشى فرهنگى انقالب اسالمى (دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت ا... 

العظمى خامنه اى« مدظله العالى») وارد بازار نشر مى شود.
اين كتاب در 296 صفحه شــامل گزيده اى از بيانات حضرت آيت ا... العظمى خامنه اى درباره مســائل مختلف 
مربوط به نهضت حســينى اســت كه از خرداد 1368 تا تيرماه 1390 در محافل و مجالس گوناگون ايراد و در قالب 
72 ســخن جمع آورى شــده اســت. به گزارش مهر، عالقه مندان بــراى اطالع از نحوه تهيه كتاب فــوق مى توانند با 

شماره هاى تلفن  66483695 و 66410649 تماس حاصل كنند.

نمايش «شهد سنگ» در جشنواره فيلم كوتاه «استانبول»
همدان پيام: فيلم كوتاه مستند «شهد سنگ» به كارگردانى «ستار چمنى گل» در بخش مستند بيست و سومين 
دوره جشــنواره بين المللــى فيلم كوتاه «اســتانبول» در كشــور تركيه به نمايش درمى آيد. به گــزارش روابط عمومى 
«ســتاك فيلم»، فيلم كوتاه مســتند «شــهد ســنگ» به كارگردانى «ســتار چمنى  گل» در ســومين حضور بين المللى 
خود، ســاعت 5 بعدازظهر 7 آذرماه روز (28 نوامبر) در بخش مســتند بيســت و ســومين دوره جشنواره بين  المللى 
فيلم كوتاه «اســتانبول» در كشــور تركيه به روى پرده مى رود. جشــنواره بين المللى فيلم كوتاه «اســتانبول» يكى از 
جشــنواره هاى معتبر فيلم كوتاه در ســطح منطقه به شــمار مى رود. بيســت و ســومين دوره اين جشــنواره با حضور 
فيلم هاى كوتاه داستانى، تجربى، مستند و انيميشن در روزهاى 2 تا 9 آذرماه (23 تا 30 نوامبر) در شهر استانبول 

كشور تركيه برگزار مى شود. پخش جهانى اين فيلم به عهده كمپانى «ستاك فيلم» سنندج است.

همدان پيــام: چهارمين جشــنواره بين المللي 
هنرهاي تجسمي فجر در 32 استان كشور برگزار 

مي شود.
دبير اجرايي اين جشــنواره  گفــت: چهارمين 
بين المللــي هنرهــاي تجســمي فجــر  جشــنواره 
گسترده تر از دوره هاي قبل برگزار مي شود و همه 

استان ها ميزبان جشنواره خواهند بود.
عبدالرحيم سياهكارزاده اظهارداشت: تجربه 
برگــزاري جشــنواره تجســمي فجر در تعــدادي از 
اســتان ها در دوره هاي قبل بهره گيري مخاطبان 
و عالقه مندان در اســتان ها از آثار جشــنواره را در 

پي داشت.
به گزارش ايســنا، وى بيان كــرد: اين حضور 
باعث شد تا امسال با همكاري ادارات كل فرهنگ 
و ارشــاد اســالمي اســتان ها نمايشــگاه منتخبــي 
از آثــار و بخش هايــي از جشــنواره يــا كارگاه هاي 
آموزشــي در تمامــي 32 اســتان برگــزار كنيم؛ از 
ايــن رو، چهارمين جشــنواره بين المللي هنرهاي 
تجسمي فجر گستره وسيع ملي را در بر مي گيرد.
دبيــر اجرايي چهارمين جشــنواره بين المللي 
هنرهاي تجســمي فجر افزود: برگزاري جشــنواره 
سياســت  راســتاي  در  كشــور  اســتان هاي  در 
تمركززدايــي اســت تا مخاطبان در ســطح كشــور 

بتوانند از اين رويداد هنري ملي بهره بگيرند.
ســياهكارزاده گفت: در تهران فضاها و مراكز 
مهــم نمايشــگاهي بــراي نمايــش آثار جشــنواره 
تجســمي فجــر در نظــر گرفتــه شــده اســت و در 

اســتان ها نيــز از فضاهــاي نمايشــگاهي مناســب 
بــا همــكاري اداره كل فرهنگ و ارشــاد اســالمي 

استان ها براي جشنواره فجر استفاده مي شود.
هنرهــاي  بين المللــي  جشــنواره  چهارميــن 
تجســمي فجر در رشــته هاي نقاشــي، نگارگري، 
خوشنويســي، مجسمه سازي، سفال و سراميك، 
پوســتر  عكاســي،  كاريكاتــور،  تصويرســازي،  
و فيلم هايــي دربــاره هنرهــاي تجســمي برگــزار 
مي شــود كــه رشــته هاي كاريكاتــور، عكاســي و 

پوستر آن بين المللي است.
هنرمندان براي ـشـركت در چهارمين جشنواره 
بين المللي هنرهاي تجسمي فجر مي توانند از طريق 
 www.ivafestival.ir سايت جشنواره به نشــاني

ثبت نام و آثار خود را ارسال كنند.
هنرهــاي  بين المللــي  جشــنواره  چهارميــن 
«بيــداري  ويــژه  بخش هــاي  در  فجــر  تجســمي 
اســالمي»، بخــش اصلي و جنبي برگزار مي شــود 
از  آموزشــي  كارگاه هــاي  و  علمــي  همايــش  و 

برنامه هاي اين جشنواره است.
در  امســال  نيــز  اســالمي»  «بيــداري  بخــش 
جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي قرار گرفته 
اســت تــا تحــوالت اخيــر در كشــورهاي مختلــف 
توســط هنرمنــدان به تصوير كشــيده شــود و آثار 

منتخبي با اين موضوع در جشنواره ارائه گردد.
شــايان ذكر است، اين دوره از جشنواره از10 

بهمن  تا 14 اسفندماه برگزار مي شود.

جشنواره هنرهاي تجسمي فجر در سراسر كشور برگزار مى شود

 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  �
بـه منظـور حمايـت از فعاليت هـاي 
انجمن هاي ادبي اسـتان در صورت 
در  اينترنتـي  سـايت  راه انـدازي 
انجمن هـاي ادبي كمك مالي خواهد 

كرد
 امروزه انجمن هاي ادبي رسالتي  �

فراتر از ديروز دارند
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جامعه

نيش و نوش

خبر

موضوعاتــي  درآميختگــي  همدان پيــام: 
چــون فرهنگ، نظــم و امنيــت باعث شــده نقش 
تعيين كننــده فرهنــگ در عرصه هــاي اجتماعــي 
رويكردهــاي نويني را پيش روي مباحث امنيتي و 

فرهنگي قرار دهد.
از آنجا كه رفتــار و عملكرد مردم و بخش هاي 
و  مبانــي  از  متأثــر  جامعــه  ســطح  در  مختلــف 
ارزش هــاي حاكــم بر جامعــه مي باشــد و فرهنگ 
مقولــه اي اســت كــه متضمــن مبانــي ارزشــي و 
فكــري جوامع و جهت دهنــده فعاليت هاي فردي 
و اجتماعــي اســت لــذا چنانچــه انــواع جرائــم، 
بزهكاري و اقدامات خالف قانون را در بســترهاي 
اجتماعــي مربوط به خود بررســي نماييم؛ نتيجه 
مي گيريم كه بنيان نظم و امنيت بر فرهنگ استوار 
اســت و بالندگــي فرهنگي در يــك جامعه ضامن 
حفــظ نظم و امنيت آن جامعه مي باشــد.بنابراين 
اقدامــات الزم براي برگزاري همايش ملي پليس، 
فرهنگ، نظم و امنيت با هدف مســأله يابي علمي 
در حــوزه فرهنگ و امنيت انتظامي شــكل گرفت 
و روز گذشــته شــاهد برگزاري اولين همايش ملي 
پليــس، فرهنگ نظم و امنيــت بوديم كه به همت 
نيــروي انتظامي و ســاير دســتگاه هــاى انتظامى 
در دانشــگاه بوعلي ســينا برگزار شــد و به نوعي با 
برگــزاري ايــن همايش  گامــي  ديگر در راســتاي 

تحقق امنيت پايدار در استان برداشته شد.
جانشــين هماهنگ كننده ناجا در اين مراسم 
امنيــت را يكــي از ضروري تريــن نيازهاي بشــري 
عنــوان كــرد و گفــت: امنيت يك توليــد اجتماعي 
اســت كه دستگاه ها و نهادهاي سياسي و مديريتي 

نقش بسيار مهمي در شكل گيري آن دارند.
محمود تشــكري به ضعف نهادهاي آموزشي 
اگــر  افــزود:  و  كــرد  اشــاره  امنيــت  توليــد  در 
خــود  فعاليــت  در  امنيــت  توليــد  دســتگاه هاي 
كم كاري كنند؛ شــاهد بروز برخي ناهنجاري ها 
و رفتارهاي نامأنوس و ناهماهنگ با ارزش هاي 

حاكم در جامعه خواهيم بود.
وي بــا بيــان اينكه برخي، كــم كاري  در حوزه 
مقابلــه بــا ناهنجاري هــا را تنهــا از ســوي پليــس 
مي دانند، گفت: كار ويژه پليس حضور در صحنه 
و برخورد با ناهنجاري هاست و ما معتقديم پليس 
بايــد در مراحــل پيشــگيري و پيش بينــي  جــرم 

مشاركت داشته باشد.
تشــكري با بيــان اينكه در حــال حاضر حدود 
50 درصد افرادي كه به سن مشموليت مي رسند 
زير ديپلم هســتند، ادامه داد: اين موضوع بيانگر 

آن اســت كه بخش عمــده اي از جوانان كه آينده 
مشخصي ندارند وارد خدمت سربازي مي شوند و 
بعــد از آن به دليل ســواد كم به شــغل هاي كاذب 
روي مي آورند كه در اين باره نهادهاي آموزشــي 
بايــد پاســخگو باشــد و در حالــي كــه ايــن جوان 
داراي تحصيالت عاليه باشد مطمئنا خروجي آن 

كاهش جرائم خواهد بود.
وى افــزود: امــر به معروف و نهــي از منكر يك 
فريضه جدي اســت كه متأسفانه آنگونه كه بايد و 
شــايد بــه آن پرداخته نمي شــود در حالي كه اين 
فريضــه در كاهــش بزهــكاري مؤثر اســت و باعث 

تربيت افراد جامعه مي شود.
به اعتقاد تشــكري نســخه شــفابخش توليد، 
ارتقا و حفــظ امنيت، حاكميت فرهنگ بســيجي 

در جامعه است.
در ادامــه فرمانــده انتظامــي همــدان اظهــار 
داشــت: امــروز نيــروي انتظامي به عنــوان پليس 
دانش محور با شعار جامعه محوري در پي مشاركت 
و  ســازمان ها  و  دســتگاه ها  و  مــردم  حداكثــري 
اســتفاده از تمامــي ظرفيت هــا از جملــه ظرفيــت 
تحقيــق و پژوهش بــه دنبال پليــس الهام بخش و 
برتر با قدرت كشف باالي علمي جرم است و براي 
تحقــق ايــن چشــم انداز، راهبردهــا و برنامه هاي 
مربوطــه تدوين و در شــرف اجراســت كــه راهبرد 
پليــس دانش محور يكــي از اين راهبردها اســت و 
پيش بينــي همايش ملي پليــس، فرهنگ، نظم و 

امنيت در راستاي تحقق اهداف مذكور است.

معصوم بيگــي برگزاري اين همايش ملي را در 
پايتخــت تاريخ و تمدن ايران زميــن يعني همدان 
شايســته و برازنده آن دانســت و افزود: ارزش ها و 
باورهــاي ديني در فرهنگ ما داراي جايگاه ممتاز 
و ويــژه اي اســت كه ضــرورت دارد بــه آن اهتمام 

ورزيده شود.
رئيس همايــش ملي پليــس، فرهنگ، نظم و 
امنيــت گفــت: برخي به اشــتباه  نظــم و امنيت را 
صرفــاً از نهادهاي امنيت ســاز مطالبــه مي كنند، 
فراينــد  پايــدار،  امنيــت  و  آرامــش  اينكــه  حــال 
مجموعــه اي از مؤلفه هــا اســت كه نقــش فرهنگ 
در اين حوزه بســيار برجسته اســت و به هر ميزان 
ســطح فرهنگــي و عمل فرهنگــي افزايــش يابد، 
بــه آن ميــزان جامعــه به كمــال آرامــش و امنيت 

نزديك تر خواهد شد.
معصوم بيگــي اظهــار اميدواري كــرد، با نگاه 
علمــي و فرهنگي كه در پليس ايجاد شــده اســت 
با مشــاركت حداكثري مردم كــه بهره بردار امنيت 
مســئوليت پذيري  و  هســتند  جامعــه  آرامــش  و 
بيشــتر ديگر ســازمان ها به ويژه در حوزه فرهنگ 
و فرهنگ ســازي شــاهد آرامش و نظــم اجتماعي 

مطلوب در جامعه باشيم.
معاون سياســي و امنيتي استاندار همدان نيز 
در اين همايش، ارسال بيش از 208 مقاله به اين 
همايــش ملى را نشــانگر حساســيت و توجه ويژه 
اهل علم و قلم بــه نقش فرهنگ در ارتقاى امنيت 
اجتماعى دانست و  گفت:  اين مشاركت و رويكرد 

علمى تقديم جامعه اى مى شود كه دنبال آرامش 
و امنيت هستند.

على اكبــر فاميل كريمــى به ســرعت تحوالت 
در حــوزه شــبكه اجتماعــى اشــاره كــرد و اظهــار 
داشــت: چنانچــه شــبكه هاى اجتماعــى كــه در 
حال شكل گيرى هستند به سمت و سوى درست 
هدايت نشــوند؛ جامعه با آســيب ها و تهديدهاى 

جدى مواجه مى شود.
در ادامــه دبير همايش فرهنگ و نظم و امنيت 
از همدان به عنوان قطب پژوهشــي فرهنگ، نظم 
و امنيــت نــام بــرد و گفــت: فرماندهــي انتظامي 
اســتان همدان در راستاي انجام اقدامات علمي و 
پژوهشي گســترده و ملي خود در حوزه مطالعات 
موضوعــي فوق الذكــر و بــا هــدف مشــاركت همه 
ادارات ذي مدخــل در بحــث فرهنــگ  نهادهــا و 
و  اســاتيد  نخبــگان،  از  بهره گيــري  و  امنيــت  و 
حمايت هــاي  بــا  و  كشــور  سراســر  دانشــجويان 
ســال  دوم  نيمــه  از  همــدان  اســتاندار  بي دريــغ 
1389 اقدامــات اجرايي برگزاري همايش علمي 
پليــس فرهنگ نظــم و امنيت را شــروع و به ياري 

خداوند اين همايش برگزار گرديد.
وي اهــداف همايــش را تبييــن ديدگاه هــاي 
صاحب نظــران،  كارشناســان،  تخصصــي 
در  آنــان  آراي  از  بهره گيــري  و  پژوهشــگران 
توليــد  امنيــت،  و  نظــم  فرهنــگ،  حوزه هــاي 
يافته هــاي علمــي و راهكارهاي اجرايــي مؤثر در 
حوزه هــاي فرهنــگ، نظــم و امنيــت، بررســي و 

شــناخت عوامــل فرهنگي مؤثــر بر نظــم و امنيت 
اجتماعي بيان كرد.

معاون دانشــجويى دانشــگاه بوعلى سينا نيز 
گفت: با امنيتى كه به كمك نيروى انتظامى ايجاد 
مى شــود، مى تــوان دانشــگاه را كه محيطــى براى 

بالندگى شهر است به بدنه مردم متصل كرد.
ســيد مرتضى هزاوه اى افزود: اميدوارم روزى 
برســد كه ديوارها و نرده هاى دانشــگاه برداشــته 

شده و دانشگاه به شهر متصل شود.
 وى اظهاركرد: برخى متخصصان اجتماعى، 
امنيــت را بــر آزادى و عــده اى ديگــر آزادى را بــر 
امنيــت ارجــح مى دانند و اين در حاليســت كه در 
مــدل امنيتى جمهورى اســالمى ايران نــه دنبال 
تقــدم آزادى بر امنيت و نه تقــدم امنيت بر آزادى 
اســتاديوم  ســاخت  بــه  همچنيــن  وى  هســتيم. 
علمى در دانشــگاه بوعلى اشاره كرد و گفت: اين 
اســتاديوم بزرگترين پايگاه برگزارى همايش هاى 
اســتان خواهد بود كه بــا 25 هزار متر مربع زيربنا 

احداث مى شود.
اســتاندار همدان نيــز در آييــن اختتاميه اين 
فرهنــگ،  "پليــس،  همايــش  گفــت:  همايــش 
نظــم و امنيــت" داراي عنوان فاخــري بوده و به 
طــور حتم براســاس ظرفيت و گنجايش اســتان 

انتخاب شده است.
كرم رضــا پيريايــي اظهــار اميــدواري كرد كه 
همواره اين گونه برنامه ها را با نظم خاص و رعايت 

شئونات علمي داشته باشيم.
وي تأكيد كرد: بايد هر استاني كه حوزه اي از 
مطالعــات را در نظر گرفته اســت به كار خود ادامه 

دهد تا به نتايج ويژه اي در اين زمينه دست يابد.
 پيريايي بيان كرد: اين همايش مي تواند توسط 
رســانه ملي تدويــن، مونتاژ و به صــورت يك برنامه 
خوب ارائه شود تا كساني كه بعدها در مجموعه كار 
اســتان قرار مي گيرند، از كم و كيف كار آگاه شده و 

كار را دنبال كنند.
گفتنــي اســت؛ در پايــان نيز به اميــر روياني، 
دكتر محمدرضا يوســفي زاده، امان ا... شفاهي، 
ســيده معصومــه حســيني اخگــر، ســروان احمد 
احســان  مــرادي،  حجــت ا...  دكتــر  كريمــي، 
منصوري، محمدرضا موســوي، ســيمه شعباني، 
اعظم شــادماني، محمد اســماعيل زاده و ستوان 
دوم بهــاره رســولي كــه داراي مقــاالت برگزيــده 

بودند، لوح تقدير و جوايزي اهدا شد.
همچنيــن از رضا تاج آبادي، ســرهنگ عليرضا 

خزايي و دكتر محمد عباس زاده تقدير به عمل آمد.

در اولين همايش ملي پليس، فرهنگ نظم و امنيت مطرح شد

ناهنجار اجتماعى نتيجه كم كارى در ايجاد امنيت است

وضعيت زنان سرپرست خانوار بحراني است
همدان پيام: سرپرســت كميته امداد با اعالم شــرايط بحراني در حوزه زنان سرپرســت خانوار كشور گفت: وضعيت 
چنان وخيم است كه بايد هر سه قوه به  سرعت وارد عمل شوند.  حسين انواري افزود: زناني به علت فوت همسر، متاركه، 
زندان، مفقوداالثر شدن همسر، داشتن همسر سالمند، همسران اتباع بيگانه و سرپرستان از كار افتاده امروز بار زندگي 
را به  تنهايي به دوش مي كشــند كه متأســفانه روزبه روز هم آمار زنان بي سرپرســت افزايش مي يابد و اين زنگ هشداري 
است به جامعه و مسئوالن كه ما به سمت بحران كشوري مي رويم. به گزارش مهر،  انواري اظهار داشت: فقر مالي و مادي 
نمي گذارد شــكوفايي استعدادهاي زنان بي سرپرست شكل بگيرد، ظهور و بروز بيماري ها در اين زنان باالست و بيشتر 
روان تني است. همچنين كمبودهاي عاطفي، نااميدي، افسردگي، تحمل تحقيرهاي اجتماعي، محدوديت هاي حضور 

اجتماعي   تصويري است كه از زنان بي سرپرست شاهد هستيم و متأسفانه در جامعه كنوني ما اين زنان متولي ندارند. 

رشته مهندسى بيمارستان راه اندازى مى شود
ـركل دفتر مديريــت منابع و امــور عمرانــى وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكى از  همــدان پيــام: مدـي

راه اندازى رشته مهندسى بيمارستان از سال 91 و حمايت وزارت بهداشت از اين رشته خبر داد.
محمد مهدى كالنتريان گفت: اين رشــته در مقطع كارشناســى ارشد با هدف آشــنايى مهندسان رشته هاى 
عمران، معمارى، برق و مكانيك و ديگر رشــته هاى مهندســى با تخصص طراحى و ساخت بيمارستان ها طراحى 
شده است. به گزارش ايرنا،  به گفته وى، راه اندازى اين رشته در سال گذشته به تصويب چهل و پنجمين جلسه 

شوراى عالى برنامه ريزى علوم پزشكى رسيده است.
كالنتريان خاطرنشــان كرد: دانــش آموختگان اين رشــته مى توانند با ارتقاى كيفيت خدمات مهندســى در 

رفع نياز مجموعه دانشگاه هاى علوم پزشكى و همچنين مشكالت زمان بهره بردارى بيمارستان ها مؤثر باشند.

استفاده از هرگونه آزبست براي هميشه ممنوع شد
همــدان پيــام: قائم مقام ســازمان حفاظت محيط زيســت گفت: به كارگيــري هرگونه آزبســت در فرآيند توليد 

محصوالت كارخانه ها و كارگاه ها از جمله انواع قطعات خودرو و مصالح ساختماني براي هميشه ممنوع شد.
علي محمد شاعري اظهار داشت: بر اساس مصوبه شوراي عالي محيط زيست در جلسه 17 مهر 90 كميسيون 
امــور زيربنايي، صنعت و محيط زيســت دولت، ثبت ســفارش و واردات هرگونه آزبســت از اين بــه بعد ممنوع اعالم 

شده است.
به گزارش فارس ، شــاعري افزود: بر اســاس  اين مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شــده است در 
ثبت سفارش براي واردات هر گونه آزبست خودداري كند و حداكثر تا پايان شهريور ماه 91 جايگزين هاي مناسبي 

براي توليد داخل معرفي كند.

آمنه بهرامى: 
به من گفتند يادمان رفت بگوييم نمى توانى ديه بگيرى

همــدان پيام: آمنه بهرامى قربانى اسيدپاشــى درباره مــواردى كه در جريان 
اعالم درخواست گرفتن ديه چشمانش مطرح شده، گفت: روز گذشته به دادگاه 

مراجعه كردم.
 وى ادامــه داد: مــن در روز اجــراى حكم داخل بيمارســتان گفتــم از قصاص 

گذشتم اما ديه دستان و چشمانم را به طور كامل مى خواهم.
قربانــى اسيدپاشــى گفــت: در روى برگه اى كه مــن امضا كرده بودم نوشــته 
شده بود ”قصاص بى قيد و شرط“ اما منظور من از قيد و شرط دريافت نكردن 2 
ميليون يورو بود و ديه دســتان و چشمانم را مى خواســتم و مى خواهم. متأسفانه 
مســئوالن دادســراى امور جنايى تهــران از حق من دفاع نكردنــد و با بى توجهى 

زير نامه اى كه من درخواست دريافت ديه داشتم را به امضاى مجيد نرساندند.
بــه گزارش فارس آمنه تصريح كرد: اميرآبادى چند روز قبل در تماس با من، 
خواست تا به دادسراى جنايى بروم و در مورد بخشى از پرونده با يكديگر صحبت 
كنيم. اميرآبادى عنوان كرد آمنه تو شــبيه دختر من هســتى، من اشتباه كردم. 
نمى دانــم چــرا در روز اجراى حكــم زمانى كه گفتى ديه چشــمانت را مى خواهى 
يــادم نبود كه به تو بگويم اين ديه به تو تعلق نمى گيرد. مســئول دادســراى امور 
جنايى تهران از من خواست تا براى آنكه پرونده دچار مشكلى نشود نامه ديگرى 
را امضا كنم و به اين ترتيب از ديه چشمانم بگذرم؛ من هم به امير آبادى اطمينان 

كردم و نامه را امضا كردم.
قربانى اسيدپاشــى گفت: مــا منتظر زمانى بوديم كه از ســوى دادگاه نامه اى 
به ما ارســال شــود تــا بتوانيم پــس از آن اعتراض كنيــم اما متوجه شــديم يكى از 
روزنامه ها مدعى است كه نمى توانم از ديه چشمانم استفاده كنم.  روز گذشته به 
دادگاه رفتم و با عزيز محمدى قاضى پرونده ديدار كردم كه وى عنوان كرد كاش 

نامه را امضا نمى كردى و اى كاش اعتراض مى كردى.
آمنه خاطرنشــان كرد: من به طور قطع از حقم نخواهم گذشــت و بايد مجيد 

متهم پرونده، ديه كامل من را بدهد.

مديركل پزشكى قانونى همدان:
حوادث رانندگى در استان 6 درصد كاهش يافت

همدان پيــام: مديركل پزشــكى قانونى اســتان همدان گفــت: در هفت ماهه 
امســال 431 نفر در حوادث رانندگي اســتان جان خود را از دســت دادند كه اين 
رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل شش و سه دهم درصد كاهش يافته است.
على احسان صالح افزود: سال گذشته در اين مدت 460 نفر در استان بر اثر 

تصادف جان باختند.
به گزارش ايســنا، وى خاطرنشــان كــرد: از كل فوتي هاي حــوادث رانندگي 
هفــت ماهــه امســال اســتان، 317  نفر مــرد و 114 نفــر زن بودنــد. همچنين از 
كل حــوادث رانندگي منجر به فوت اســتان همدان در اين مــدت، 318 مورد در 
جاده هاي برون شــهري، 74 مورد درون شــهري، 39 مورد جاده هاي روستايي 

ثبت شده است.
صالــح بيان كرد: در حوادث رانندگي هفت ماهه اســتان همدان چهار هزار و 
788 مصــدوم  بــه مراكز پزشــكي قانوني ارجاع شــدند كه اين رقم نيز نســبت به 

مدت مشابه سال قبل دو و 9 دهم درصد افزايش يافت.
وى اعــالم كرد: در مهرماه امســال 94 نفــر در حوادث رانندگي اســتان جان 
باختنــد كه نســبت به مهر ســال قبل كه تعــداد فوتي ها 72 نفر بود، 30 و شــش 

دهم درصد افزايش دارد.
صالح يادآور شد: تعداد مصدومان ارجاعي حوادث رانندگي استان نيز 843 

نفر ثبت شده است.
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همدان پيام: اگر سري به خيابان هاي همدان 
بزنيد شــايد به سختي بتوانيد يك خيابان صاف و 

ساده و بدون كنده كاري را پيدا كنيد.
مــردم همــدان ديــر زمانــي اســت كه بــه اين 
حفاري ها و كنده كاري ها عادت كرده اند و به طور 
غريبــي با پروژه هــاي ناتمامي كه بعد از گذشــت 
ســاليان سال به خاطر تاريخي شــدن اجراي آنها 
و نه كيفيت و كاربردشان در ياد و خاطره تك تك 

اين كهن شهر تاريخي مي مانند، انس گرفته اند.
ايــن روزها شــايد ديــدن خيابان هــاي صاف 
و يــا اتمــام پروژه هــا در زمــان خاص پيــش بيني 
شــده اش، براي مردم اســتان چيزي شبيه معجزه 

باشد.
در ايــن روزهــا اگر ســري بــه خيابــان بوعلي 
بزنيم شاهد تكرار دوباره تراژدي "بيل و كلنگ" و 
يا كمدي "انجام پروژه  ظرف مدت معين" خواهيم 

بود. 
قصه اصالح و توسعه شــبكه فاضالب آرامگاه 
بوعلي تا ميدان جهاد كه نمونه مشابه آن چندي 
پيــش در خيابان شــريعتي به ســمت ميــدان امام 

خميني (ره) انجام شد و آثار آن هنوز برجاست.
همانطور كه گفته شــد انجام اينگونه پروژه ها 
به نوعي تاريخي است كه البته مي توان گفت اين 
امر بــه دليل ايجاد هماهنگي و ســنخيت با شــهر 

تاريخي همدان است! 
انجــام فعاليــت اصــالح شــبكه آب و فاضالب 
كــه قبــال در خيابــان تختــي، ميــدان آرامــگاه تا 
ميــدان امــام(ره) و خيابــان ميــرزاده عشــقي تــا 
چهار راه پاســتور انجام شــد و بقاياي آن نيز هنوز 
در خيابان شــريعتي مشــهود اســت، به طور قطع 
محدوديت هايي براي ساكنان آن محل و كساني 
كه به دليل شــغل و يــا انجام امور خــود ناگزير به 

عبــور از آن خيابان ها هســتند را ايجــاد مي كند و 
اين امري طبيعي اســت و مي طلبد تا همشهريان 
نيز همكاري الزم را براي اتمام پروژه در زمان مقرر 
آن داشته باشــند، اما آنچه كه در اين ميان جاي 

بحث دارد زمان انجام اينگونه پروژه هاست.
براي نمونه انجام پروژه اصالح و توسعه شبكه 
فاضــالب آرامگاه بوعلــي تا ميدان جهــاد در اين 

فصل از سال جاي تامل دارد.
با توجه به شرايط جوي همدان در فصل پاييز 
و زمســتان مي توان پيش بيني كــرد كه انجام اين 
پروژه به دليل ســردي هوا و يــا بارش برف و باران 
در زمان مقرر صورت نگيرد و يا روند اجرايي پروژه 
را بــا مشــكل مواجــه ســازد. چنانكــه در روزهاي 
گذشته شاهد بارش باران در استان بوديم و طبق 
پيش بيني هاي هواشناســي در هفته آينده بارش 

برف نيز دور از انتظار نخواهد بود.
در گفتگويــي كه با مدير عامل ـشـركت آبفاي 
اســتان همدان انجام داديم، وي عنــوان كرد كه 
اين تنها پروژه ما نيست، بلكه در همين زمان، در 
نقاط ديگري از شهر انجام چنين پروژه هايي را در 

دستور كار داريم.
مرتضي عزالدين ادامه داد كه در رابطه با اين 
پروژه هــا چاره اي جز اجراي آنهــا نداريم، چرا كه 
كار عمرانــي بايد انجام شــود و نمي توانيم اجراي 
پروژه هــا را به دليل ســرما و بــارش متوقف كنيم، 
چــرا كــه آب و هــواي اســتان همدان بــه گونه اي 
اســت كه تــا ارديبهشــت ماه شــاهد بــارش باران 

خواهيم بود.
عزالديــن درپايــان با اشــاره بــه اينكــه برنامه 
زمان بندي انجام پروژه توســط كميسيون حفاري 
مي شــود، عنوان كرد كه تمام تالش ما اين است 
كه پروژه در زمان مقرر خود به اتمام برسد اما اين 

احتمال را نيــز مي دهيم كه مدت 45 روزه تعيين 
شده در صورت بروز مشكل و سختي كار نهايتا به 

دو ماه برسد.
طوالنــي  و  جــوي  وضعيــت  از  گذشــته 
شــدن زمــان اتمام پــروژه، موضــوع محدوديت 
همشــهريان در امــر تــردد اســت. همشــهرياني 
كه از همان آغاز ســر زبــان افتادن اجراي پروژه 
تــا پايان آن، با بســته شــدن خيابان هــا و تغيير 
مســير تاكســي ها و اتوبوس ها آن هم در بيشــتر 
موارد بدون اطــالع قبلي، مواجه مي شــوند كه 
بــه طور قطــع كنار آمدن با اين مســأله در فصل 

سرما مشكل تر است.
در ايــن ميان اهالي محل و كســبه مشــكالت 
بيشــتري را متحمل خواهند شــد، چرا كه در اين 
شــرايط مســائلي چون تغيير مســير خطــوط ويژه 
تاكســي راني و اتوبوس راني صورت مي گيرد و با 
بسته شدن خيابان بسياري از كسبه نيز با مشكل 
جــاي پــارك و پاركينــگ مواجــه مي شــوند و اين 
موضوعــي بوده كــه كمتر به آن توجه مي شــود و 

نيازمند تدابير ويژه است.

با مورد بررســي وضعيت خيابان هاي همدان 
شــاهد هســتيم كه با اقدامــات صــورت گرفته در 
ســال هاي اخير، چندي از خيابان هــاي اصلي ما 
بسته شــده و با تغييرات رخ داده به نوعي تعطيل 

شده اند.
از طرفي بسته شدن خيابان اكباتان و خيابان 
بوعلــي و تبديــل شــدن آنهــا بــه پيــاده راه باعث 
تعطيلــي خيابان بوعلي پايين شــد و امــروز نيز با 
حفاري خيابان ها بــه داليل مختلف مانند اصالح 
شــبكه فاضالب شاهد تعطيلي خيابان بوعلي باال 

هستيم.
بــا همه ايــن تفاســير و ناتمــام مانــدن برخي 
از پروژه هــاي اســتان مانند تقاطع غير همســطح 
پژوهش روز گذشته شاهد شروع عمليات اجرايي 
پــروژه اصالح و توســعه شــبكه فاضــالب آرامگاه 

بوعلي تا ميدان جهاد بوديم.
و  آب  ـشـركت  توســعه  و  مهندســي  معــاون 
فاضــالب اســتان همــدان بــا بيــان اينكــه انتقال 
فاضالب يكي از كلكتورهاي اصلي شهر همدان از 
ميدان ”بيمه“ آغاز مي شود و تا ميدان ”آرامگاه“ 

ادامــه دارد، افــزود كــه در صورت مناســب بودن 
شــرايط جوي ســه فاز اين پروژه در مدت  45 روز 

تا دو ماه عملي خواهد شد.
به گفتــه داوود اعرابيان اين پروژه در ســه فاز 
كلــي اجرا مي شــود و فاز اول اين پــروژه از ميدان 
آرامگاه تــا ميدان جهاد، فــاز دوم از ميدان جهاد 
تا ميدان بعثت و فاز سوم از ميدان بعثت تا ميدان 

بيمه را شامل مي شود.
 وي با بيان اينكه فاز اول نيز به سه فاز تقسيم 
مي شود، تصريح كرد: فاز اول از ميدان آرامگاه تا 
مسجد امام حسين(ع) به طول 400 متر بوده كه 
زمانبندي آن يك ماهه اســت، فاز دوم از مســجد 
امام حسين(ع) تا ميدان جهاد به طول 185 متر 
و فاز ســوم از ابتداي ميدان جهاد تا مقابل شركت 

آبفا به طول 160 متر است.
پيش بينــي   كــه  مــي رود  انتظــار  پايــان  در 
مســئوالن مربوطــه در رابطه با انجــام پروژه ظرف 
45 روز جامه عمل به خود پوشــد و مانند بسياري 
از پرو ژه هاي اســتان، تبديل به پــروژ ه اي تاريخي 

نشود...

ادامه اجراى طرح اصالح فاضالب شهرى

بوعلى باال 45 روز بسته شد

ايران: دستور رئيس جمهور براى پرداخت مطالبات بازنشستگان
  كي گوش مي كنه!

ايران: رئيس كل گمرك ايران: تحريم هاى بانكى بر تجارت كشور بى تاثير است
  پس چرا انقدر اوضاع تجاريمون نابسامانه؟

تفاهم: وزير اقتصاد و دارايى: فازهاى بعدى قانون هدفمندى آماده است
يعني از ميزان يارانه ها كم ميشه يا زياد.

ــالمى اصناف و بازار: توليد فراموش  تفاهم: دانش جعفرى در جمع انجمن هاى اس
شود، اشتغال نيز تعطيل خواهد شد

 نگران نباشيد استاد اشتغال زايي هستيم.
تهران امروز: با وجود افت قيمت جهانى طال؛ افزايش قيمت طال و دالر در بازار

  اين كه خبر جديدي نيست
جام جم :معماى واردات ميوه.

 حال و حوصله معما و چيستان نداريم.
جوان: مجلس تحت فشار افكار عمومى از حقوق مادام العمر خود گذشت
 بي چاره ها مي خواستن بعدها حق الزحمه تالش االن رو بگيرن

همدان پيام: كلينيك سالمت خبرنگاران تاسيس مي شود
 همه مشكالت حل شد اين يكي كم بود!

ــن با  ــا اتباع بيگانه و دختران كم س ــر افزايش ازدواج زنان ب ــان: زنگ خط خراس
سالمندان

  بعد مي گن چرا آمار طالق باالست
ايسنا: يك ششم سربازان كشور مدرك دانشگاهي دارند

 مدرك دانشگاهيوكي نداره!
ــوراى اسالمى تصويب شد؛ الزام دولت به انتشار  دنياى اقتصاد: ديروز در مجلس ش

آمار
  ببخشيد منظورتان كدام آمار است!

همدان پيام: الزام زندانيان بي سواد به سواد آموزي
 با جشن هاي باسوادي نهضت سوادآموزي مگه باز بي سواد داريم!!

شرق: نگاهى به تغييرات مديريتى در بانك مركزى؛ مديران رفتنى؛ گرانى ماندنى
  نگران نباش همشون ماندنين.

همشهري : سرانه درمان روستاييان ايران نصف شهروندان است
 آن وقت هزينه شهروندان چقدره؟

قدس:بررسى يك طرح جديد؛ فروش نفت به مردم، غول نقدينگى را مهار مى كند
 چه دالل بازي شود؟!
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اقتصاد

طال و ارزيادداشت  

خبر

نوع ارز
نرخ خريد

(ريال)
نرخ فروش 

(ريال)
 آزاددولتىآزاددولتى

14619182001466918400يورو
10862133001089713450دالر آمريكا
16992212501705221400پوند انگليس
10452130001048913250دالر كانادا

2902325029123300ريال عربستان
2961355029713650درهم امارات

6260000---سكه تمام بهار طرح قديم
61776006140000-5940000سكه تمام بهار طرح جديد

29900002970000-2875000سكه نيم بهار
15132001500000-1455000سكه ربع بهار
790400790000-760000يك گرمي

يك گرم طالي ساخته 
550000---نشده 18 عيار

متوسط ارزش داد و ستد بورس همدان 212 درصد رشد داشت
همدان پيــام: مدير بورس منطقه اي همدان گفت: متوســط ارزش دادوســتد در آبان ماه ســال جاري روزانه 28 

ميليارد و 210 ميليون و 698 هزار و 330 ريال بوده كه نسبت به مهرماه، 212 درصد افزايش داشته است.
عبــاس صمــدي در آمار معامالت بورس منطقه اي همدان در آبان ماه اظهار داشــت: در آبان ماه امســال، تعداد 
273 ميليون و 406 هزار و 571 ســهم متعلق به 213 ـشـركت به ارزش 564 ميليارد و 213 ميليون و 966 هزار و 
596 ريال در بورس منطقه اي همدان دادوستد شد كه 51 درصد آن مربوط به خريد سهام و 49 درصد مربوط به فروش 
سهام بوده است. وي افزود: بر اين اساس و با توجه به 20 روز كاري فعاليت بورس منطقه اي همدان در اين ماه، متوسط 
ارزش دادوســتد، روزانه 28 ميليارد و 210 ميليون و 698 هزار و 330 ريال بوده كه نســبت به مهر ماه، 212 درصد 

افزايش داشته است. در اين ماه، تعداد خريداران سهام 5667 نفر بود و 212 كد معامالتي جديد ايجاد گرديد.

كاهش 2000 مگاواتى پيك مصرف برق با هدفمندى يارانه ها 
همدان پيــام: معــاون هماهنگى توزيع ـشـركت توانير در همــدان گفت: پيك مصرف برق كشــور از زمان اجراى 
قانــون هدفمنــدى يارانه ها روزانه بيش از2 هــزار مگاوات كاهش يافته اســت. غالمرضا خوش خلق اظهار داشــت: 
اقدامات انجام شــده در قانون هدفمندى يارانه ها، موجب شــد تابستان امسال را با مصرف 42هزار و 208 مگاوات 
بــرق پشت ســر بگذاريم. وي هزينه نصب انشــعاب برق بــراى توانير را 800 هــزار تومان اعالم كــرد و افزود: اين در 
حاليســت كه فروش هر انشعاب به مشــتركان به طور ميانگين190 هزار تومان است. به گزارش برنا، خوش خلق با 
بيان اينكه برخى از كنتورسازى هاى كشور نيز هم اكنون با مشكل تأمين كاالهاى مورد نياز مواجه هستند، افزود: 
ثابت بودن هزينه نصب انشــعاب برق از ســال 83 تاكنون موجب شده است تا هزينه اى كه شركت توانير براى نصب 

يك انشعاب دريافت مى كند4 برابر بيشتر از مبلغ فروش آن به هر مشترك در كشور باشد. 

پرداخت10 ميليارد تومان از يارانه شير سال گذشته 
ايسنا: علي رغم اين كه چند روز گذشته مسئوالن بازرگاني از پرداخت 85 درصد از مطالبات شير يارانه اي سال 
گذشــته خبر داده اند، دامداران از پرداخت اين اعتبار اظهار بي اطالعي كرده و مديرعامل اتحاديه  صنايع لبني نيز 
اعــالم كــرد كه تنها 10 ميليارد تومــان از 130 ميليارد تومان مطالبات دامداران و كارخانه ها پرداخت شــده و اين 
صنعــت 120 ميليارد تومان طلب دارد. در حالي كه دو، ســه روز پيش قائم مقــام وزارت صنعت، معدن و تجارت از 
فــروش 130 ميليارد تومان امــالك و اموال اين وزارتخانه و پرداخت مطالبات دامــداران خبر داده بود، مديرعامل 
صنايع لبني اعالم كرده اســت: 130 ميليارد تومان كارخانه هاي لبني و به تبع آن دامداران از بابت شــير يارانه اي 
توزيع شــده  ســال گذشــته از وزارت صنعت، معدن و تجارت مطالبه داشــته كه پس از پيگيري هاي فراوان تنها 10 

ميليارد تومان به برخي از كارخانه داران در چند روز اخير پرداخت شده است.

محاسبه نرخ تورم 
براي دهك هاي متفاوت

 نيمه اول 91
ايســنا: رئيــس مركــز آمــار ايران بــا بيان 
اين كــه 20 ميليــون خانــوار در سرشــماري 
سال جاري شمارش شده اند، گفت: جمعيت 
ايران بيش از 75 ميليون نفر برآورد مي شود.
عــادل آذر در نخســتين همايــش اقتصاد 
بــا تأكيد بــر اين كه مركز آمار ايــران يك نهاد 
و مرجع رســمي ارائه آمارهاي رســمي كشور 
اســت، تصريــح كــرد: مركز آمــار ايــران تنها 
مرجعي اســت كه نــرخ تورم را بــراي مناطق 
شهري و روســتايي به تفكيك انجام مي دهد 
و قــرار اســت تــا نيمــه اول ســال 1391 نرخ 
تورم را بــراي دهك هاي متفــاوت به تفكيك 

اعالم كند.

25 درصد منابع
صندوق توسعه سهم مسكن

مهر: عضــو هيأت عامل صندوق توســعه 
ملــى بــا اشــاره بــه تدابيــر در نظــر گرفتــه از 
ســوى صندوق براى رشــد و توسعه ساخت و 
ساز مســكن گفت: بر اســاس چارچوب هاى 
تعريف شــده، تا 25 درصــد از منابع صندوق 
مى تواند در بخش مســكن و ساختمان مورد 

استفاده قرار گيرد.
محمود دودانگه از بهره مندى پروژه هاى 
بخش مســكن از منابع مالى صندوق توســعه 
ملــى خبــرداد و گفت: مســكن و ســاختمان 
از جملــه بخش هايــى اســت كــه مى توانــد از 
منابــع صنــدوق توســعه ملــى اســتفاده كند 
بــر ايــن اســاس، طرح هاى مســكن بايــد به 
بخش خصوصى ســپرده شــود؛ در اين راستا 
هر طرحى كه توجيه فنى و اقتصادى داشــته 
باشــد و بانك عامل آن را بپذيرد، مى تواند از 

تسهيالت صندوق استفاده كند.

ارزانترين مدل رنو به بازار آمد
جهان نيوز: ـشـركت فرانسوى رنو آخرين 
مدل خودروى خود را بــا قيمت 2500 يورو 

به بازار ارائه كرد.
ـشـركت خودروســازى رنــو آمــاده ارائــه 
آخريــن مــدل توليد شــده خود بــه بازارهاى 
جهانــى اســت. گفتــه مى شــود قيمــت ايــن 
خــودروى ارزان قيمــت 2500 يــورو اســت 
كه ســه برابر ارزانتر از مدل لوگان اســت. قرار 
است بخش اعظم توليد اين خودرو به مقصد 
(اقتصادهــاى  توســعه  حــال  در  كشــورهاى 

نوظهور) صادر شود.  

تعيين قيمت پرايد صادراتى 
مطابق با هزينه هاى 

كشورهاى مقصد
ايلنا: قائم مقام گروه خودروسازى سايپا 
در خصــوص عرضــه پرايــد (خانــواده ايكس 
100) در ســودان و ونزوئال با قيمت هاى20 
و 17 ميليــون تومــان گفت: اصوالً هميشــه 
بــا  داخــل  در  خــودرو  يــك  عرضــه  قيمــت 

كشورهاى خارجى متفاوت است. 
يــك  قيمــت  نيــز  ايــران  در  اينكــه  كمــا 
محصــول بــا آنچــه كــه در بــازار خود كشــور 
توليدكننــده عرضه مى شــود، كامًال متفاوت 

است.
محمد ســعيد فالحــى با تأييــد نرخ هاى 
مذكــور عنــوان كــرد: قيمــت عرضــه ســايپا 
131 و 132 در ســودان 20 ميليــون و نــرخ 
محصــوالت خانــواده ايكس 100 در كشــور 
ونزوئــال 17 ميليــون تومــان بــراى مصــرف 

كننده نهايى است. 

همدان پيام: طبق ميثاق نامــه كه فرمانداران 
در همايش مســكن (اســفندماه ســال گذشته) با 
اســتاندار همدان امضا كردند در مجموع اســتان 
تعهد احــداث 23 هزار و 376 واحد مســكن مهر 
براي مــردم در ســال 1390 را داد كــه به مرحله 

بهره برداري برساند.
در ايــن همايــش ميــزان تعهد ايجاد مســكن 
بــراي ســال 90 بــراي هــر يــك از شهرســتان ها 
مشــخص شد، از ابتداي ســال جاري گزارش هاي 
بســياري در مــورد عمليــات ســاخت و ســازهاي 
مســكن مهــر و زمــان بهره بــرداري آنهــا از ســوي 
مســئوالن متولي منتشــر شــد و در نهايت روز سه 
شنبه اســتاندار همدان در شــوراى تأمين مسكن 
استان به تمام اين وعده ها خاتمه داد و اعالم كرد 
كه پنجم آذرماه جاري همزمان با سالروز تشكيل 
بسيج مســتضعفين 11 هزار و 107 واحد مسكن 
مهر شــهرى با حضور معــاون اول رئيس جمهور و 

وزير راه و شهرسازى افتتاح مى شود.
ســاخت  داشــت:  اظهــار  پيريايــى  كرم رضــا 
مســكن مهــر متحمــل زحمــات زيادى شــده و در 
بازديدهاى انجام گرفته از سراســر اســتان شاهد 
مشاركت بسيار خوب شركت هاى خدمات رسان، 
بانــك مســكن و شــهردارى ها بــه منظــور ايجــاد 
تســهيالت در ساخت مســكن مهر بوديم كه الزم 

است اين شركت ها مورد تقدير ويژه قرار گيرند.
وى افزود: ســاخت مســكن مهر از اواخر سال 
1386 آغاز شــد و بعضى از اســتان ها توانســتند 
نتايج خوبى را در پايان ســال 1387 ارائه دهند، 
اما در اســتان همــدان حركتى در اين بــاره انجام 
نشــد و حتــى در ســال 1388 نيز شــاهد فعاليت 

چشمگيرى در اين زمينه نبوديم.
پيريايــي خاطرنشــان كــرد: اســتان همــدان 
بــا وجــود تأخير در آغاز ســاخت مســكن مهر، در 
ســال هاى 1389 و 1390 فعاليت خــود را آغاز 

كرد و توانست از ساير استان ها پيشى بگيرد.
بانك مســكن،  رئيــس  از  تقديــر  ضمــن  وى 

شركت هاى خدمات رسان و شهردارى ها به دليل 
زحماتى كه در دو ســال گذشــته متقبل شده اند، 
گفت: بايد تالش شــود تا كم كارى سال هاى قبل 

در زمينه تأمين نياز مسكن مهر جبران شود.
پيريايــي اضافــه كــرد: از آنجايي كه بررســي 
عملكرد مســكن مهر چهار ســاله اســت بايد سعي 

كنيم عقب ماندگي ها را دنبال كنيم.
وي با تقدير از شهردار همدان و شوراى شهر، 
وضعيت كنونى شهرســتان همدان را بسيار خوب 
ارزيابــى و تصريــح كرد: در ســفر چهــارم هىأت 
دولــت، تغييــرات بســيار بــارز، محســوس و قابل 
مالحظــه فضــاى شــهرى ارزيابــى و تالش هــاى 

شهردارى همدان مورد تحسين واقع شد.
به گزارش فارس، سرپرســت ســازمان مسكن 
و شهرســازى اســتان همــدان نيز گفت: در ســال 
1390 مجمــوع تعهــدات اســتان در زمينــه عقد 

قرارداد مســكن مهر 26 هزار فقره بوده اســت كه 
از ايــن تعــداد تاكنون 23 هــزار و 721 فقره عقد 
قــرارداد انجام و در مجموع 11 هزار و 107 واحد 

مسكن مهر شهرى آماده بهره بردارى است.
واحدهــاى  ميرجعفريــان  ســيدكمال الدين 
مســكن مهر شــهرى آماده بهره بردارى را در چهار 
بخش شــهرهاى بــا جمعيت باالى 25 هــزار نفر، 
شــهرهاى با جمعيت زير 25 هزار نفر، بنگاه هاى 

زودبازده و بافت فرسوده عنوان كرد.
بهره بــردارى  قابــل  واحدهــاى  مجمــوع  وى 
مسكن مهر در سالروز تشكيل بسيج مستضعفان 
را به تفكيــك در همدان چهار هزار و 497 واحد، 
ماليــر دو هــزار و 415 واحــد، نهاوند هــزار و 96 
واحــد، تويســركان هــزار و 73 واحــد، بهار 635 
واحــد، اســدآباد 715 واحــد، رزن 174 واحد، 
فامنيــن 330 واحد و در كبودراهنگ 342 واحد 

عنــوان كــرد. ميرجعفريان بيان داشــت: در بخش 
مســكن مهر روســتايى نيز در همدان هــزار و 128 
واحد، مالير دو هزار و 40 واحد، نهاوند هزار و 369 
واحد، تويسركان 202 واحد، اسدآباد 324 واحد، 
كبودراهنــگ هزار و 59 واحــد، بهار 762 واحد، 
فامنين 238 واحد، رزن 495 واحد آماده شــده 
اســت كــه در مجمــوع هفــت هــزار و 617 واحد 

آماده بهره بردارى در 837 روستاست.
اســتان  افتتاحــى  پروژه هــاى  پايــان  در  وى 
توســط معــاون اول رئيــس جمهــور و وزيــر راه و 
شهرســازى را شــامل پروژ ه هاى مســكن مهر، راه 
چهار خطــه مالير-توره،كلنگ زنــى باند فرودگاه 
همدان، افتتــاح پروژه راه اصلى همــدان- بيجار 
به طول 90 كيلومتر، افتتاح تقاطع غير هم سطح 
بهشــت هاجــر و افتتــاح متمركــز 60 كيلومتر راه 

روستايى عنوان كرد.

در سالروز تشكيل بسيج با حضور معاون اول رئيس جمهور صورت مى گيرد؛

افتتاح 11 هزار واحد مسكن مهر در همدان

ـركل امــور مالياتي اســتان  همدان پيــام: مدـي
همــدان از افزايش درآمدهاي مالياتــي اين اداره 
كل با توجه به فرهنگ باالي مالياتي مردم استان 
خبــر داد و افــزود: درآمدهــاي مصــوب مالياتــي 
اســتان همدان در 7 ماهه ســال جاري نســبت به 
مدت مشابه سال گذشته بيش از 21 درصد رشد 

داشته است.
حســين حقيقــي در نشســتي كــه بــه منظور 
شــهرداران  بيشــتر  هرچــه  همــكاري  و  تعامــل 
شــهرهاي اســتان همــدان بــراي اجــراي هرچــه 
بهتــر و صحيح تــر قانــون ماليات بــر ارزش افزوده 
برگزار شــد، با اشــاره بــه اجراي قانــون ماليات بر 
ارزش افــزوده در مهرماه ســال 1387 گفت: اين 
قانون پس از ســال ها بررســي نهايتا در دولت نهم 

تصويب، ابالغ و اجرايي شد.
وي افــزود: ايــن قانــون نيــز همچــون قوانين 
ديگر در مرحله اجرا داراي يك ســري نقاط ضعف 
و مشــكالتي بــود كــه در حين اجرا مشــكالت آن 
شناســايي و به مرور زمــان برطرف شــد و امروز با 
همكاري و همدلي موجود ميان كاركنان، اصناف 

و همچنين شهرداري ها شاهد اجراي صحيح اين 
قانــون در ســطح اســتان هســتيم و اميدواريم در 
آينــده نزديك ماليات وصولي از اين قانون ســهم 
عمــده اي را در درآمدهــاي اســتاني و در نهايــت 

عمران و آباداني استان همدان داشته باشد.
ـركل امــور مالياتــي اســتان در ادامــه بــا  مدـي
اشــاره بــه افزايــش مشــاركت بازاريــان، اصناف، 
همچنيــن  و  صنفــي  مجامــع  و  اتحاديه هــا 
اشــخاص حقيقــي و حقوقي در خصــوص تنظيم 
بــا  افــزود:  مالياتــي  اظهارنامه هــاي  تســليم  و 
فرهنگ ســازي هاي صــورت گرفته در ســال هاي 
اخير، شــاهد رشد مشاركت مردم خوب استان در 

تسليم اظهارنامه هاي مالياتي هستيم.

وي افزود: در ســال جاري بــا دريافت بيش از 
102 هزار فقره اظهارنامه مالياتي در پايان تيرماه 
ســال جاري، نســبت به مدت مشابه سال گذشته 

بيش از 6 درصد رشد داشته ايم.
حقيقــي گفــت: امســال عــالوه بــر دريافــت 
و  دســتي  وســيله  بــه  مالياتــي  اظهارنامه هــاي 
ســنتي، تمامي مؤديان مالياتي استان توانستند 
با مراجعه به ســايت ســازمان امور مالياتي كشــور 
بــه نشــاني: www.intamedia.ir اظهارنامــه 
مالياتي خود را تنظيم و ارســال نمايند و سپس به 
ســاير امور مربوط به پرداخت ماليات خود از قبيل 
تفاهم و توافق، همچنين تقســيط ماليات ابزاري 

خود اقدام كنند.

ـركل امــور مالياتــي اســتان درآمدهــاي  مدـي
مالياتــي ايــن اداره كل را بــا توجــه بــه فرهنــگ 
بــاالي مالياتــي مــردم خوب ايــن اســتان، رو به 
رشــد توصيف كــرد و افزود: در ســال هاي اخير 
ايــن  مالياتــي  مصــوب  درآمدهــاي  بيشــترين 
اســتان را كه توســط معاون وزير امور اقتصادي 
و دارايــي و رئيــس كل ســازمان امــور مالياتــي 
كشور، تحت عنوان درآمدهاي مصوب مالياتي 
و پيش بيني شــده، هر ســاله به ادارات كل امور 
مي گــردد،  اعــالم  كشــور  ســطح  در  مالياتــي 
از طريــق پرونده  هايــي كــه در دايــره وصــول و 
اجــراي ايــن اداره كل، ســابقه بدهــي مالياتي 
داشــته وصول گرديده و با اين روند توانسته ايم 
افزايش درآمدهاي مالياتي نيز داشــته باشيم كه 
ايــن رقــم در 7 ماهه ســال جاري نســبت به مدت 
مشــابه ســال گذشــته بيــش از 21 درصــد رشــد 

داشته است.
در ادامه جلسه نيز شهرداران حاضر در جلسه 
نظرات و پيشــنهادات خود را بــراي اجراي هرچه 

بهتر و روان تر اين قانون مطرح نمودند.

درآمدهاي مالياتي استان 
21 درصد رشد كرد

مركز پژوهش هاى مجلس: 
نرخ ارز چشم اسفنديار هدفمندسازى شد

همدان پيام: سياســت هاى غلط بانك مركزى در مهار بازار ارز به مبارزه پنهان 
اقتصاد زيرزمينى با سياست هاى پولى كشور دامن زده است.

مركــز پژوهش هــاى مجلــس در گزارشــى به نقــد برنامــه ارزى بانــك مركزى 
پرداخته است، در اين گزارش ضمن بررسى داليل گرانى ارز و نقد عملكرد بانك 
مركزى به عنوان پيشنهاد به بانك مركزى توصيه شده است، ضمن افزايش عرضه 
ارز در بازار براى شكســتن فضاى رانتى حاكم بر بازار ارز از ابزارهاى الكترونيكى و 
كارت هاى ارزى براي كاهش فاصله بين نرخ بازار ارز رسمى و غير رسمى استفاده 
كند يعنى كارى كه متاســفانه در برنامه هاى بانك مركزى كمتر به آن توجه شــده 

است.
به گزارش خبرآنالين، نكته جالب آنكه مركز پژوهش هاى مجلس تاكيد كرده 
اســت در صورتى كه بازار ارز مهار نشود مى تواند به شكست برنامه هدفمندسازى 

يارانه ها منجر شود.
در اين گزارش داليل اصلى افزايش قيمت ارز در بازار را در هفت محور عنوان 

شده كه به شرح زير است:
1- بخــش عمده ارز خريدارى شــده در بــازار آزاد و اقتصــاد زيرزمينى عرضه 
مى شــود، تصميمات غير كارشناســانه، تغييرات قيمت ســكه و ارز و تأثيرات آن 
بر اقالم هزينه و مصرف باعث مى شــود كــه يك عده در اقتصاد زيرزمينى به دليل 
دسترســى به منابع نقدينگى به يك نوع مبارزه پنهان با سياست هاى پولى كشور 

دامن بزنند.
2- طــرح عرضه ارز توســط بانك مركزى از طريق صرافى هــاى مجاز، التهاب 
بــازار ارز را كاهــش نداد و نتوانســت فاصلــه بين ارز رســمى و ارز با قيمــت آزاد را 

كاهش دهد.
3- انتظار روانى مردم و صرافى ها مانع كاهش قيمت ارز در بازار غير رسمى شد.

4- بــه علــت داللى و ســودگرى بــراى انتفــاع از افزايش ارزش آتــى، نرخ ارز 
افزايش يافت.

5- برخى از مردم (اجيرشــده ها) از اســتان هاى مختلف و توســط دالل ها به 
تهران آورده شدند و در ازاى دريافت مبلغى، براى دالالن در صف خريد ايستاده 

و تامين ارز كردند.
6- برخــى صرافى هــا با گمان امــكان افزايش قيمــت ارز بعــد از اتمام عرضه 
توســط بانك ها، تابلــوى خريد و فروش ارز را جمــع آورى كردند كه نوعى تخلف 
محســوب مى شــود و بانك مركزى نيز على رغم ابالغ بخشــنامه در برخورد با آنها 

موفق نبود.
7- انتظارات در مورد آينده نرخ ارز در مقايســه با نگهدارى ســاير دارايى ها و 
همچنين محدوديت هاى قانونى در فروش ارز رسمى موجب افزايش نرخ و ايجاد 

نوسان در قيمت ها شده است.
مركــز پژوهش هــاى مجلس در انتهاى اين گــزارش چهار راه را بــراى مقابله با 

وضعيت نابسامان فعلى ارايه شده كه چكيده اين راهكارها به شرح زير است:
1- بانك مركزى براى تثبيت نرخ ارز كه الزمه موفقيت سياست هدفمندسازى 
يارانه هاست، الزم است با به كارگيرى ابزارهاى مختلف نسبت به ساماندهى بازار 

ارز اقدام كند.
2- در صورتــى كــه منابع كافــى تامين ارز وجود داشــته باشــد بانك مركزى 
مى تواند بخش عمده آن را با همان سياست نرخ مرجع در بازار عرضه كند تا سود 

واسطه گرى و رانت مربوط به دالل ها كاهش و درآمد بانك مركزى افزايش يابد.
3- نيازى به تامين ارز مســافرى با قيمت رســمى براى همه مسافران خارجى 

وجود ندارد. اين افراد مى توانند با همان قيمت مرجع نياز خود را تامين كنند.
4- ايجاد سيســتم دريافــت و پرداخت با نرخ ارز مرجع موجب نزديك شــدن 
نرخ بازار آزاد به نرخ ارز مرجع مى شــود. به عبارت ديگر عرضه اضافى نرخ مرجع 

موجب كاهش تقاضاى سوداگرانه خواهد شد.

نرخ ارز يكسان مى شود
همدان پيام: رئيس كل بانك مركزى با اشــاره به اينكه گزارشــات ارزى بانك 
مركزى به صورت كامل به شــورا ارائه شــده اســت، گفت: شــورا ســرانجام   همان 
خط مشــى بانك مركزى مبنى بر حركت به ســمت تك نرخى كــردن ارز و تعديل 

نرخ ارز را تصويب كرد.
محمــود بهمنــى با بيــان اينكه در اين جلســه تصميــم گرفته شــد حمايت از 
صــادرات مالك عمل قــرار گيرد، اضافه كــرد: در بخش واردات نيــز كنترل هاى 

الزم از طريق بخش بازرگانى صورت خواهد گرفت.
بــه گــزارش ايلنــا، وي در خصوص چگونگــى تعيين نرخ ارزهاى مســافرتى، 
واردكنندگان، صادركنندگان و ســاير ارز ها بيان كرد: تعيين نرخ ارزهاى مختلف 
در يــك پروســه زمانى قابل قبولى صورت خواهد گرفــت، اما در عين حال تفاوت 
بين نرخ ارزهاى مســافرتى و نرخ ارز بــراى واردات كاالهاى ضرورى، فعًال وجود 
خواهد داشت به اين صورت كه نرخ ارز مسافرتى باال تر از نرخ ارز واردات كاالهاى 
ضرورى مى باشــد، اما به مرور نرخ ها به ســمت يكســان شــدن پيش خواهد رفت 
و ايــن نيازمند زمان اســت. بهمنى بــا بيان اينكه تفاوت بين نرخ گشــايش اعتبار 
اســنادى بــراى كاالهاى ضــرورى با ارزهــاى غيرضرورى كمــاكان وجود خواهد 
داشت، افزود: در آينده اين تفاوت از بين خواهد رفت و نرخ ها يكسان مى شوند.
وى در خصوص نرخ شناور و يا ثابت ارز عنوان كرد: قطعاً نرخ شناور مديريت 

شده مدنظر مى باشد و نرخ را بازار و تقاضا تعيين مى كند.
بهمنى با اشــاره به اينكه مجلس شوراى اسالمى بانك مركزى را مكلف كرده 
اســت كه ميانگيــن مابه التفاوت نرخ تــورم داخلى و خارجى مالك نرخ رشــد ارز 
باشد، افزود: البته با توجه به شرايط روز و كشور نرخ ارز، شناور مديريت مى شود.
بهمنــى در واكنش بــه موضوع تحريم بانك مركزى از ســوى انگلســتان بيان 
كرد: مدت هاست ايران با انگليس رابطه بانكى به ويژه در سطح بانك مركزى ندارد 
و طرح چنين موضوعاتى كامًال غيركار شناسى، غير حرفه اى و غيربانكى است و اينكه 

يك كشور چنين تصميمى را اتخاذ كند، نمى تواند مبناى جهانى داشته باشد.

بسيارى از اهداف توسعه اى 
در كشور اجرايى نشده اند

اقتصــاد  كميســيون  رئيــس  همدان پيــام: 
كالن اتاق بازرگانى ايران با بيان اينكه بسيارى 
از اهداف توسعه اى در كشور اجرايى نشده اند، 
گفــت: در تحقق اهداف برنامه هاى توســعه اى 

كشور ناكام مانده ايم.
محمــد بحرينيــان اظهار داشــت: بســيارى 
از اهــداف توســعه اى كشــور در حد يــك قانون 

مكتوب باقى مانده و اجرايى نشده اند.
وي افــزود: در تاريــخ هر كشــور يك لحظه 
بهينه وجود دارد كه لحظه شــروع توسعه است 
و ايــن لحظــه مــدت زمانــى كوتاه اســت كه در 
آن عوامــل اجتماعــى، سياســى و اقتصادى به 
يك همگرايى بــراى ايجاد فضاى كســب و كار 
رســيده و ايــن لحظــه به طــور حتم لحظــه خيز 

براى اقتصاد هر كشور است.
بــا پانــا، تصريــح  بحرينيــان در گفت وگــو 
كــرد: متأســفانه برنامه هاى توســعه اى كشــور 
در اجــرا بــا دشــوارى هايى مواجه هســتند؛ در 
حالــى كــه مطابــق قانون مقــرر بود از حســاب 
ذخيره ارزى براى تأميــن مالى بودجه عمومى 
اســتفاده نشــود. به اين بند قانونى در هيچ يك 
از ســال هاى برنامه چهارم توســعه عمل نشــده 

است.
وي گفــت: شــاخص بهــاى توليــد كننــده 
بخــش  گــردش  در  ســرمايه  مى دهــد  نشــان 
خصوصى پس از شــناور شــدن مديريــت ارز به 

درستى تأمين نشده است.
 بحرينيــان ادامــه داد: 63 درصــد منابــع 
بخش هــاى  كل  در  و  بازرگانــى  در  بانك هــا 
درصــد   22 كشــاورزى  و  معدنــى  صنعتــى، 

اختصاص يافته است.

فاصله با شهرهاى بزرگ 
به مشكالت زيرساختى 

مسكن مهر دامن زد
عمــران  كميســيون  عضــو  همدان پيــام: 
زيربنايــى  خدمــات  نداشــتن  گفــت:  مجلــس 
واحدهاى مســكونى مهر به   دليــل فاصله آنها با 

شهرهاى بزرگ است.
ابوالقاســم رحمانــى افــزود: فراهــم كردن 
زيرساخت هاى مســكن مهر به برنامه زمانبندى 
طوالنــى نيــاز دارد كــه دولــت بايــد اقدام  ها و 
همكارى هــاى بيشــترى بــراى رفــع مشــكالت 

داشته باشد.
وى عنــوان كــرد: واحدهاى مســكونى مهر 
كه در حاشيه شهرها ساخته مى شوند، به  علت 
فاصله بسيار با شهرهاى بزرگ از نظر امكانات با 

كمبود روبه رو هستند.

رحمانــى در گفت وگــو بــا پانا تصريــح كرد: 
خدمات زيربنايى همچــون آب، برق، گاز، مراكز 
آموزشــى و مذهبى، از نيازهاى اساسى ساكنان 
واحدهاى مسكونى مهر است كه نبود كافى آنها 

باعث شده با مشكالت بسيار روبه رو شوند.
بايــد  راســتا  ايــن  در  كــرد:  تأكيــد  وى 
برنامه ريــزى درســتى داشــته باشــيم و توســعه 

زيرساخت ها را در اولويت برنامه ها قرار دهيم.
رحمانى درباره صنعتى ســازى مســكن نيز 
گفت: در ســال هاى گذشــته قانونى در مجلس 
دربــاره ســاخت و تبديــل مســكن از ســنتى  به 
صنعتى تصويب شــد كه رشــد و توســعه بخش 

مسكن را در پى داشت.
رحمانــى افزود: شــهر تهــران از نظــر زلزله 
آسيب پذير اســت؛ بنابراين بايد ساختمان ها را 
مقاوم ســازى كرد و برنامه هايى براى جلوگيرى 

از هدررفت انرژى در كشور تدوين كرد.

آگهي مزايده 
در پرونـده كالسـه 1245/90 اجرايـي طي رأي صادره از شـعبه 11 
محاكـم عمومـي همدان محكوم عليـه لطفعلي بيـات  به پرداخت 
مبلـغ 259,298,867  ريال محكوم بـه در حق محكوم لها مرضيه 
رادعباسـي و نيم عشر دولتي و مبلغ 11,500,000 ريال لذا با توجه به 
اينكه محكوم عليه نسـبت به برائت ذمـه خويش اقدامي نكرده اند 
اين اجرا به درخواسـت ثالث آقاي محسـن بيات اقـدام به توقيف 
مازاد اول 6 دانگ پالك ثبتي شماره 579 فرعي از 150 اصلي خانه 
ايسـت با مسـاحت 243/8 به نام محكوم عليه در همدان روستاي 
ده پيـاز پايين تر از مخابرات پالك 223 عرصـه ملك 240 مترمربع 
و امتيـاز 3 گانـه ارزش 6 دانگ 275,000,000 ريـال اعالم گرديده 

اسـت لذا اين اجرا در تاريخ 1390/9/20 ساعت 11 تا 10/30 اقدام به 
عمليـات مزايده جهت تأديه دين محكوم له مي نماىد ضمنًا مزايده 
در واحد اجراي احكام مدني دادگسـتري همـدان برگزار مي گردد 
ملك 5 روز قبل از مزايده قابل بازديد مي باشـد  بديهي است برنده 

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

آگهي حصر وراثت
آقاي علي اكبر رمضان زاده فرد داراي شناسنامه شماره 000044-1-

402 به شـرح دادخواسـت بـه كالسـه 112/906/90 از ايـن حوزه 
درخواسـت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده اسـت 

كه شـادوران نادعلـي رمضان زاده به شـماره شناسـنامه 443 در 
تاريـخ 1388/3/9 در اقامتـگاه دائمي بدورد زندگـي گفته و ورثه 
حين الفـوت آن متوفي منحصر اسـت به: 1- علي اكبـر رمضان زاده 
فرد پسر مرحوم به شماره شناسنامه 1-000044-402 2- علي اصغر 
رمضان زاده فرد پسـر مرحوم به شماره شناسـنامه 816 3- خانم 
نـاز رمضـان زاده فـرد دختر مرحـوم به شـماره شناسـنامه640 
4- فاطمـه رمضان زاده فرد دختر مرحوم به شـماره شناسـنامه 
475 مواليد 5- اقدس بختيارزاده راد همسـر مرحوم به شـماره 

شناسـنامه 455
اينك بـا انجام تشـريفات مقدماتي درخواسـت مزبور را در يك 
نوبـت آگي مي نمايد تا هر كسـي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از 

متوفي نزد او باشـد از تاريخ نشـر نخسـتين آگهي ظرف يك ماه 
تقديم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.

رئيس حوزه 112 شوراي حل اختالف كبودراهنگ

آگهي ابالغ اجراييه طبق ماده 18 آيين نامه اجرا 
اسناد رسمي 

بدينوسـيله به آقاي حيدر برآورده فرزند موسي شماره شناسنامه 
6 ابالغ مي گردد بانك كشـاورزي فرسفج به استناد قرارداد شماره 
3373 جهت وصول مبلغ 100,000,000 ريال اصل و مبلغ 8,167,000 
ريال سـود تا سررسيد و مبلغ 115,089,688 سود پس از سررسيد 
و مبلـغ 45,074,152 وجه التزام ديركـرد و همچنين تأخير روزانه 
از تاريـخ 1390/6/1 به مبلغ 59/270 ريال، بدهي شـما مبادرت به 

صدور اجرائيه نموده لذا پرونده اجرايي به كالسـه 155/9307 
عليه شـما و ضامن در اين اداره تشكيل و در جريان اقدام است لذا 
چون ابالغ به شـما در آدرس اعالمي از سـوي بانك ميسر نگرديده 
و بسـتانكار اعـالم نمـوده آدرس جديدي از شـما در اختيار ندارد 
چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار اين آگهي كه روز رسمي 
تاريخ ابالغ اجراييه محسوب مي گردد اقدام به پرداخت بدهي خود 
ننماييـد عمليـات اجرايي برابـر مقررات عليه شـما جريان خواهد 
يافت.ضمنـًا به جز ايـن آگهي و آگهي اخطار مـاده 87 و ارزيابي و 
آگهي مزايده آگهي ديگري منتشـر نخواهد شـد ضمنًا نيم عشـر 
اجرايي و ديگر هزينه هاي قانوني نيز به مبالغ فوق افزوده مي گردد.
سيروس قلي زاده -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك تويسركان
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همدان پيــام: مســابقات ليــگ برتر فوتســال 
اســتان بــا قهرمانــي عليصــدر همدان و ســقوط 

تيم هاي كبودراهنگ و مالير به پايان رسيد.
هفته پايــان مســابقات در حالي پيگيري شــد 
كه تيم عليصدر با توجه به فاصله خوبي كه نسبت 
بــه حريفان داشــت و قهرماني خــود را در ليگ برتر 
مســجل كرده بود با انگيــزه كمي راهــي اين بازي 
شــده بــود. عليصدر در ايــن بازي خــارج از خانه به 
مصاف نادرلبن اسدآباد رفت كه در نهايت با نتيجه 
7 بر 5 شكســت خورد و تنها شكست فصل خود را 
تجربه كرد. تيم نفت همــدان كه در مكان دوم قرار 

داشــت با برتــري در ديــدار خود مقابل شــهرداري 
كبودراهنگ كه سقوطش به ليگ دسته يك مسجل 
شده بود توانست نايب قهرمان ليگ شود. نفت همدان 

اين ديدار را با نتيجه 3 بر صفر پيروز شد.
در ديگر ديدار اين هفته ديگر تيم سقوط كننده 
به ليگ دســته يك مشــخص شــد. مهر ماليــر كه با 
تســاوي مقابل شهداي گل تپه مي توانست در ليگ 
برتر ماندگار شــود در يك بازي نزديك با نتيجه 6بر 
5 بــه حريف خود باخت و به ليگ يك ســقوط كرد. 
وليعصر مالير كه از كانديداهاي اصلي سقوط بود با 
پيروزي مقابل شــهرداري فامنين بقــاي خود را در 

ليگ مسجل كرد. وليعصر كه در رده هفتم جدول 
قرار داشــت با پيروزي 5 بر 3 مقابل حريف خود به 

رده پنجم صعود كرد و در ليگ ماندگار شد. 
گفتني اســت كــه در پايــان ليگ برتــر و ليگ 
دسته يك تيم عليصدر همدان با قهرماني در ليگ 

برتر به مســابقات زير گروه فوتســال كشــور صعود 
كرد و تيم هاي مهر مالير و شهرداري كبودراهنگ 
نيز به ليگ دســته يك اســتان ســقوط كردند و در 
آن سو تكساي نهاوند و سروش مالير به ليگ برتر 

صعود كردند.

اخبـار  روى خط روابط عمومى

پيشكسوتان همدان در پايتخت
همدان پيــام: تيــم فوتبال پيشكســوتان 
همدان در دور برگشــت ليگ پيشكسوتان به 

مصاف تيم تهران مى رود.
دوم  مرحلــه  از  برگشــت  دور  برنامــه 
مسابقات قهرمانى فوتبال ليگ پيشكسوتان 
از سوى كميته مسابقات اعالم شد كه بر اين 
اســاس امروز تيــم پيشكســوتان همــدان در 
ورزشــگاه شــهيد شــيرودى تهران به مصاف 

پيشكسوتان پايتخت مى رود.

ليگ برتر ووشوى كشور و 
رقابت همدانى ها در گروه يك

همدان پيــام: پنجميــن دوره ليــگ برتــر 
ووشو از امروز در محل آكادمى ووشو واقع در 
مجموعه ورزشى آزادى تهران آغاز مى شود.

هفتــه نخســت پنجميــن دوره ليــگ برتر 
ووشــو بــه صــورت دوره اى و رفت و برگشــت 
از امــروز در محل آكادمى ووشــوى مجموعه 
ورزشــى  آزادى تهــران بــه طور متمركــز آغاز 

مى شود.
از  10تيــم  حضــور  بــا  رقابت هــا  ايــن 
ووـشـوكاران سراســر كشــور در 2 گــروه پنج 
تيمــى برگــزار خواهد شــد و تيم همــدان در 
گــروه اول بــا تيم هاى رنــگ فيــروزه فارس، 
هيأت كرمانشــاه، پرشين و دانشــگاه آزاد به 

رقابت مى پردازند.

در ليگ واليبال بانوان
فردوسى همدان به دنبال گاز

همدان پيــام: هفتــه چهــارم ليــگ برتــر 
واليبــال بانوان جمعه با برگــزارى 4 ديدار در 
شــهرهاى همدان، زنجان، اصفهان و كرمان 
پيگيــرى مى شــود. در ايــن هفتــه فردوســى 
همدان كه با 3 امتياز در جايگاه هفتم جدول 
ســخت  ديــدارى  در  دارد،  قــرار  رده بنــدى 

پذيراى گاز صدرنشين است.
شــاگردان صديقــى در گاز مازنــدران هر 
ســه بازى برگزار شــده را با پيروزى پشــت  سر 
گذاشــته اند و براى حفظ صدر جدول به اين 
پيــروزى نياز دارنــد. در مقابل تيم همدان دو 
شكســت و يــك پيــروزى را در كارنامــه خود 
مى بينــد. ايــن ديــدار روز جمعــه در ســالن 

فردوسى همدان برگزار خواهد شد.

تيم شيرجه استان 
در قهرمانى كشور

بــه  اســتان  شــيرجه  تيــم  همدان پيــام: 
مسابقات قهرمانى كشور اعزام شد.

مســابقات شــيرجه قهرمانــى كشــور بــه 
مدت يك هفته به ميزبانى شــهر تهران برگزار 
مى شــود و تيــم همدان بــا 7 شــيرجه رو و به 
مربيگرى و سرپرســتى داريــوش ميرابيان در 

اين رقابت ها ـشـركت خواهد كرد.

فغانى پاس و گل گهر را 
سوت مى زند 

همدان پيــام: محمدرضــا فغانــى ديــدار 
تيم هاى پاس همدان و گل گهر ســيرجان را 
كه در چارچوب هفته هشتم رقابت هاى ليگ 
دســته اول برگزار مى شــود، قضــاوت خواهد 
كرد. اســامى داوران هفته هشتم رقابت هاى 
ليگ دســته اول فوتبال جام خليــج فارس از 
ســوى كميته داوران اعالم شــد كه بر اساس 
آن محمدرضا فغانى با كمك عليرضا ايلدروم 
و ســعيد آل وردى ديدار دو تيم پاس همدان 
و گل گهــر ســيرجان را امروز ســاعت 14 در 

ورزشگاه قدس قضاوت خواهد كرد.

تمرينات اختصاصى ميكائيلى
همدان پيام: مسعود ميكائيلى كه در ديدار 
ـزگان از ناحيه  تيمــش مقابــل آلومينيــوم هرـم
كشكك زانو دچار آســيب ديدگى شد، پس از 
ســپرى كــردن دوره درمــان 35 روزه تمرينات 
اختصاصــى خــود را تحــت نظــر پزشــك تيــم 
آغــاز كرد. مدافــع تيم فوتبال پاس پنج شــنبه 
گذشــته گچ پاى مصدوم خــود را باز كرد، پس 
از فيزيوتراپى شــش روزه  از روز گذشته تمرين 
اختصاصــى را در كنــار فيزيوتراپى آغــاز كرد. 
گفتنــى اســت، اين بازيكــن از هفتــه آينده در 
تمرينات گروهى سبزپوشان شركت مى كند تا 

براى بازگشت به ميادين آماده شود.

رقابت هــاي  از  هشــتم  هفتــه  همدان پيــام: 
ليــگ دســته اول قهرمانــي باشــگاه هاي كشــور 
جــام آزادگان امروز با انجام 5 بازي در شــهرهاي 
همــدان، اهواز، قائم شــهر، درود و تهــران دنبال 
مي شــود كه در حســاس ترين بازي هفتــه دو تيم 

مدعي در همدان به ميدان مي روند.
گل گهــر ســيرجان تيــم ســوم جــدول و پاس 
همــدان تيم چهــارم جــدول كه بــا 12 امتيــاز از 
مدعيــان ليگ به شــمار مي روند در يكــي ديگر از 
فينال هــاي زودرس به مصاف هــم مي روند تا تيم 
پيــروز جايگاه خود را در جمع مدعيان اســتحكام 
ببخشــد و امــروز تمــام نگاه ها به ورزشــگاه قدس 

دوخته خواهد شد.
جــدول  باالنشــين  تيــم  دو  گذشــته  روز 
تهــران  زمينــي  نيــروي  و  تبريــز  ماشين ســازي 
امتيازات را تقسيم كردند تا حساسيت بازي پاس 
و گل گهــر دو چنــدان شــود و تيــم پيــروز در يك 

قدمي ماشين سازي قرار بگيرد.
پاســي ها كــه دو هفته قبــل در خانــه و مقابل 
ـدگان هــواداران خونگرم خود شكســت تلخي  دـي
را برابــر ماشين ســازي متحمــل شــدند، امــروز به 
هــواداران قــول دادند تــا با غلبــه بــر گل گهر آن 
شكســت را تالفــي كنند. با گذشــت هفــت هفته 
از رقابت هــا كارنامــه پــاس در خــارج از خانه بهتر 
است و علي رغم حضور در شهرهاي دور و نزديك 
كارنامه موفقي دارد اما در خانه اســترس و فشــار 
هوادارن باعث شــده كه كمتر از توان خود نشــان 

بدهد.
اهالــي فوتبــال پــاس را يك تيم ليــگ برتري 
مي دانند و صبــر و حوصله آنها پايين اســت. آنها 
فقــط به پيــروزي مي انديشــند و دوســت دارند تا 
پــاس از اول فصل امتيــازات را جمع كند و كارش 

به اگر و اماهاي آخر فصل نكشد.
حضــور كادر فني و داشــتن بازيكنان باتجربه 
توقع تماشــاگران فوتبال همدان را باال برده است 
و دوســت دارنــد تيم محبوب شهرشــان بــا انجام 

بازي هاي جذاب نتايج قابل قبولي بگيرد.
پاس در ديدارهاي گذشــته شادابي و طراوت 
الزم را نــدارد و بيمارگونــه فوتبال بــازي مي كند. 
ديدار با ماشين ســازي نشــان داد كه آنها در برابر 
بســته بازي كردن تيم ها مشكل دارند و به همين 
دليــل در ديدارهاي خانگي نمي توانند تمام توان 

خود را نشان دهند.
كمالونــد كه تجربه بازي در ليــگ يك را دارد 
بايد از اين تجربيات نهايت سود را ببرد و بازيكنان 
و كادر فني تمام هــوش و حواس خود را معطوف 

پاس و مســابقات كنند و اجازه ندهند تا شــايعات 
گسترش پيدا كند.

پــاس امروز احتماالً ميرشــفيعيان و ميكائيلي 
را در تركيب خود نداشــته باشد اما ساير بازيكنان 
آماده انــد و براي كســب پيــروزي قدم بــه ميدان 
مي گذارنــد. تيم گل گهر ســيرجان نيز از تيم هاي 
خوب ليگ يك است و مهره هاي خوبي در اختيار 
دارد و از يك مربي با تجربه ســود مي برد. اين تيم 
نيــز براي كســب 3 امتياز به همدان آمده اســت و 
امروز تماشاگران شاهد يك بازي جذاب و ديدني 

خواهند بود.
هواداران فوتبال و پاس نيز با صبر و شكيبايي 
بايــد تنهــا تيــم را تشــويق كننــد و اجــازه ندهند 
عــده اي معــدود كــه كينــه از پــاس دارنــد آنها را 
طعمه قرار دهند و باعث ضعف پاس شــوند. ليگ 
26 هفتــه به درازا خواهد كشــيد و حوادث تلخ و 
شــيريني بــه وقــوع خواهد پيوســت و شــيريني و 
جذابيــت ليــگ نيز بــه هميــن نتايج بــرد و باخت 
اســت. پاس نياز به حمايت جدي تماشــاگران به 
عنوان يار دوازدهم دارد و اين تماشاگران حداقل 
تــا نيم فصل بايــد با جــان و دل تيــم را حمايت و 

تشــويق كنند تا بازي هاي خانگــي جهنمي براي 
حريفان باشد.

را  نظرمحمــدي  همچنــان  امــروز  كمالونــد 
درون دروازه خواهــد داشــت و در خــط دفاعي 
بــه بازيكنانــى چــون عابدي نــژاد، ربيع خــواه، 
ســيف پناهي و مهــرزاد رضايــى اعتمــاد خواهد 
پــاس را علــي خليلــي،  كــرد. كمربنــد ميانــي 
بابــك رضي، محمدجــواد زارعــي و تياگو فراگا 
تشــكيل خواهــد داد و رضــا طاهــري و اكمــل 
هلماتــف بــا احمد پاســي نيز در خــط آتش قرار 
خواهنــد گرفت. پــاس احتماالً در ايــن بازي از 
دو مهاجــم و يــك فوروارد كاذب ســود ببرد و از 
همــان دقايــق اول براي رســيدن بــه گل تالش 

خواهد كرد.
در آن ســوي ميــدان نيــز گل گهــر بازيكنانى 
چون شــاهمرادف، ايگور لوزه، خليلي، رحيمي، 
در  ضيايى پــور  حاتمــي،  ـوكاك،  ـل شــريف زاده، 
تركيب خود ســود خواهد برد. بازي امروز ســاعت 
و  شــد  خواهــد  انجــام  قــدس  ورزشــگاه  در   14
تماشــاگران و هواداران پاس يــك دل و يك صدا 

پاس را تشويق خواهند كرد.

پاســي ها امروز نــه تنهــا بايد شكســت مقابل 
ماشين ســازي را جبــران كننــد بلكــه بــا كســب 
پيروزي روند رو به رشــد خود تالش براي رسيدن 

به صدر جدول را نبايد فراموش كنند.
اما در ســاير ديدارهاي امروز دو تيم قعرنشين 
جــدول فينال ته جدولي هــا را برگــزار مي كنند و 
كاوه تهران پذيراي نفت مســجد ســليمان اســت. 
ديگر تيم قعرنشــين اســتقالل صنعتي خوزستان 
در اهــواز ميزبــان تربيت يــزد اســت، تربيت براي 
رســيدن به جمع مدعيان و اســتقالل براي فرار از 
انتهــاي جدول فقــط به دنبال پيــروزي و 3 امتياز 
هستند. قضاوت اين ديدار را سرداور استان انجام 

خواهد داد.
 بيژن حيدري در اين بازي ســوت خواهد زد و 
مصطفــي فراهاني و حميدرضــا رحيمي وي را در 

امر قضاوت ياري مي كنند.
در ورزشگاه تختي درود تيم كهر زاگرس پذيراي 
تيم شــيرين فراز كرمانشاه است. هر دو تيم در نيمه 
دوم جــدول و در همســايگي يكديگــر قــرار دارند و 
تيم پيروز جهش زيادي خواهد داشــت. تيم فوتبال 
نســاجي مازندران كه هنوز درگير مســائل مالكيت 
و حاشــيه اي اســت در قائم شــهر ميزبان آلومينيوم 

سازان هرمزگان خواهد بود.
 تيــم بندرعباس هــم فاصله خــود را از مدعيان 
بيشــتر كرده و بــراي رســيدن به جمــع مدعيان به 

دنبال پيروزي است.

آزاد  كشــتى  تيــم  مديرعامــل  همدان پيــام: 
شهردارى مالير گفت: كشتى  نگرفتن كشتى گيران 
مازنــدران  آسانســور  كيلوگــرم   120 و   96 اوزان 
توهيــن و بى احترامى به 3 هــزار هوادار ماليرى بود 

كه براى تماشاى اين ديدار به سالن آمده بودند.
سيد روح الدين حسينى درباره حضور نيافتن 
تيــم  كيلوگــرم   120 و   96 اوزان  كشــتى گيران 
كشــتى آزاد آسانســور مازنــدران در ديــدار هفته 
ســوم ليگ برتــر مقابــل شــهردارى ماليــر گفت: 
متاســفانه مســئوالن تيــم مازندران پــس از اينكه 
متوجه شــدند كه شانســى بــراى پيــروزى مقابل 
ما ندارند داورى كشــتى 84 كيلــو را بهانه كردند 
و اجــازه ندادنــد كشــتى گيران اوزان 96 و 120 

كيلوگرم اين تيم كشتى بگيرند.
وى ادامه داد: كشتى گير خارجى 96 كيلوى 
ما هــم از اين موضــوع خيلى ناراحت بــود و علت 
اين موضوع را از من ســوال مى كــرد. اين حركت 
توهين و بى احترامى به 3 هزار هوادار ماليرى بود 
كه براى تماشاى اين ديدار به سالن آمده بودند.

مديرعامل تيم شــهردارى مالير تصريح كرد: 
ايــن ـحـركات در ورزش كشــتى كــه روح پهلوانى 
دارد پسنديده نيســت. مردم مالير از اين موضوع 

بســيار ناراحت بودند. ما پيــروزى را به هر قيمتى 
اينكــه مشــكالت داورى را بهانــه  نمى خواهيــم. 
مى كننــد درســت نيســت. داورى كامــال عادالنه 
بود و مشــكلى نداشــت چون مى دانســتتد بازنده 

هستند اين حركت را انجام دادند.
وى افــزود: ما هفته قبل بــا وجود اينكه اجازه 
كشتى گرفتن به كشــتى گيران خارجى ما مقابل 
نفت داده نشــد و مى توانستيم كشتى نگيريم، اما 
به احترام چند تماشــاگرى كه در سالن هفتم تير 
بودند با وجــود اينكه مى دانســتيم بازنده ايم با 5 
كشــتى گير مســابقه داديم. در صورتى كه حق ما 
بود كشــتى نگيريــم، اما حركت دنگســركى ذهن 
مردم مالير را نســبت به كشــتى مازنــدران خراب 
كــرد. بهترين امكانات را در اختيار آنها قرار داديم 

و انتظار چنين حركتى را نداشتيم.
ديــدار تيم هاى شــهردارى مالير و آسانســور 
مازنــدران دوشــنبه به ميزبانى مالير برگزار شــد و 
بــا نتيجــه 5 بر 2 به ســود ميزبان به پايان رســيد. 
مربيــان مازندرانى كه نســبت به قضــاوت داوران 
اجــازه  داشــتند  اعتــراض  كيلــو   84 كشــتى  در 
كشتى گرفتن به كشــتى گيران اوزان 96 و 120 

كيلوگرم خود را ندادند.

همدان پيــام: هفته هفدهم ليگ برتر اســتان 
فــردا بــا برگزاري پنج ديــدار پيگيري خواهد شــد 
كه در حســاس ترين ديدار صدرنشين ليگ مقابل 

قعرنشين به ميدان خواهد رفت.
همــدان  مهــر  هفتــه  ديــدار  مهمتريــن  در 
صدرنشين ليگ برتر در زمين ذوالفقار تويسركان 
قعرنشــين ليــگ به ميــدان خواهد رفــت. مهر كه 
هفتــه گذشــته در يك بازي ســخت بردهاي خود 
را دو رقمــي كــرد در اين ديــدار به دنبــال تثبيت 
مكان اولي خود و فاصله گرفتن از حريفان است. 
ذوالفقــار براي نزديك شــدن به مــكان باالتر بايد 
پيروز از ميدان خارج شــود. اين بازي در ورزشگاه 

شهيد هرمزي انجام مي شود.
دربــي نهاوندي ها ديگر بازي هفته اســت. در 
ايــن ديدار حســاس تيم هــاي دوم و ســوم جدول 
رده بنــدي دربــي نهاونــد را انجــام خواهنــد داد. 
تختي و احسان ســپيده در اين ديدار بازي سختي 
بــراي كســب 3 امتياز خواهند داشــت و تســاوي 

بدترين نتيجه براي دو تيم خواهد بود.
ديگر ديدار هفته هفدهم را نوســازي مدارس 
و تــاالر وحــدت در زميــن ملــت انجــام مي دهند. 
نوســازي كــه در لبه پرتگاه قــرار دارد و به تك تك 
امتيازهــاي باقي مانده نياز مبرم دارد در اين بازي 
به تســاوي نيز راضي نخواهد شــد و در آن ســوى 

ميــدان، تاالر وحــدت براي افزايش شــانس خود 
بــراي نزديك شــدن بــه صدر جــدول بايــد برنده 

بازي شود.
خانــه جوانان مالير كــه در رده چهارم جدول 
رده بنــدي جــاي دارد به مصــاف شــهرداري رزن 
خواهــد رفت. خانه جوانان با كســب هــر 3 امتياز 
ايــن ديــدار و تســاوي تيم هــاي نهاوندي بــه رده 
دوم جــدول خواهــد رفــت. امــا شــهرداري رزن 
بــراي تثبيت خود در ليگ برتر و پيوســتن به صف 
مدعيــان بايــد پيــروز از اين بــازي خانگــي خارج 

شود.
پنجمين ديدار اين هفته مصاف وحدت مالير 

و شيرودي اللجين خواهد بود.
وحدت كــه در هفته هــاي اخيــر نتايج خوبي 
كســب نكرده اســت بــراي فاصلــه گرفتــن از قعر 
جــدول قدم به ميدان خواهد گذاشــت و در نقطه 
مقابل شيرودي كه چندهفته اي به دليل اعتراض 
در بازي هــا حضــور نداشــت بــار ديگر بــه بازي ها 
بازگشــت و با پيــروزي در اين ديدار شــايد بتواند 

خود را از منطقه خطر باال بكشد.
شــايان ذكر اســت كه در اين هفته از رقابت ها 
شــهيد امينــي همــدان اســتراحت دارد و بازي ها 
همزمان فردا جمعه رأس ســاعت 14 و 30 دقيقه 

انجام خواهد شد.

جدول رده بندي ليگ برترفوتسال باشگاه هاي استان (هفته چهاردهم)
امتيازتفاضل خوردهزدهباختمساويبردبازينام تيمرديف
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315-144374144شهرداري فامنين6
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 سرپرست پاس:
از تماشاگران انتظار بيشتري داريم

همدان پيان: سرپرســت باشــگاه پاس با اظهار دلخوري از برخي تماشــاگران 
گفت: از تماشاگران و هواداران فوتبال پيش از اين انتظار داريم و براي رسيدن به 

موفقيت به حمايت و تشويق آنها نياز داريم.
عبدالحميد رمضاني افزود: برد و باخت الزمه كار اســت ولي تماشاگران بايد 
صبور باشند  با بردباري نتايج تيم خودشان را دنبال كنند و با شعارهاي انحرافي 

انگيزه بازيكنان را كم نكنند.
وي تصريــح كــرد: در مســجد ســليمان تماشــاگران نفــت يكصــدا تيم خود 
را تشــويق كردنــد اما در همــدان تماشــاگران از نيمه دوم شــعارهاي تخريبى 
و انحرافــي ســر مى دهند كه ايــن عمل به تيم بيشــتر ضربه مي زنــد و اميدوارم 
تماشــاگران خــوب همداني فريب معدود كســاني كه جيره آنها در باشــگاه پاس 
قطع شــده را نخورند. رمضاني افزود: فوتبال با حضور تماشــاگران جان مي گيرد 

كه اميدوارم ما را در رسيدن به قله افتخار و صعود به ليگ برتر كمك كنند.
وي بازي با گل گهر را ســخت توصيف كرد و گفت: هر دو تيم مدعي هســتند 
و آنها نيز براي كســب پيروزي بــه همدان آمده اند اما بازيكنان مصمم هســتند با 
حمايت تماشاگران به پيروزي برسند و جايگاه خود را در جدول مستحكم كنند و 

هر تيم با هوش و با تفكر بازي كند پيروز ميدان خواهد بود.
رمضانــي در ادامــه گفــت: بــه تالفي باخــت به ماشين ســازي هفته گذشــته 
مســجد ســليمان را در خانه برديم و اميدوارم با غلبه بر گل گهر خاطره شكست از 

ماشين سازي به فراموشي سپرده شود.
وي يك بار ديگر از تماشــاگران خواســت كه پاس را براي رســيدن به اهداف 
خود تشــويق كننــد و افــزود: در 4 دوره تماشــاگران همدانى نشــان داده اند كه 
بهتريــن هســتند و اعتقاد دارم  اگر هميــن روند را ادامه دهنــد فصل بعد در ليگ 
برتر خواهيم بود. سرپرست پاس در پايان خاطرنشان كرد كه پيروزي امروز ما در 
رسيدن به قهرماني نيم فصل كمك خواهد كرد و به همين دليل امروز بازيكنان با 

انگيزه خاصي براي كسب پيروزي به ميدان خواهند رفت.

بوجاريان بازنشسته نمونه شد
همدان پيام: در مراسمي از بازنشستگان نمونه استان تجليل شد. در مراسمي 
كــه روز سه شــنبه يكــم آذرماه به مناســبت روز خانــواده و تكريم از بازنشســتگان 
استان انجام شد، مهدي بوجاريان دبير هيأت فوتبال استان و بازنشسته آموزش 
و پرورش به عنوان پيشكســوت نمونه ســازمان آموزش و پرورش در زمينه ورزش 

انتخاب و از وي تجليل شد.

در مسابقات كوهنوردي استان
دانش آموزان دختر نهاوند بر سكوي دوم ايستادند

همدان پيــام: تيم چهــار نفره نهاوند در مســابقات كوهنــوردى دانش آموزان 
اســتان موفق شــد مقام دوم استان را به دســت آورد.  تيم دانش آموزان نهاوند را 
در اين مســابقات اسما سياوشى، فاطمه سياوشــى، هديه جعفرى و عاطفه على 
بخشــى تشكيل داده بودند كه در پايان با عملكرد خوب خود توانستند مقام دوم 

را در سطح شهرستان ها و مناطق استان به دست آورند.

پايان مسابقات فوتسال هفته بسيج و روز دانشجو

همدان پيام: دومين دوره مســابقات ســاالنه فوتســال دانشــجويي به مناسبت 
هفته بسيج و روز دانشجو در دانشگاه پيام نور كبودراهنگ برگزار شد. 

در اين مســابقات كه با حضور 12 در ورزشــگاه واليت شهرســتان كبودراهنگ 
برگزار شــد تيم دانشــجويي ســتارگان با غليه بر تيم ســورنا در يك بــازي نزديك و 

ديدني با نتيجه 2 بر 1 به مقام اول رسيد و جام قهرماني را از آن خود كرد.
 گفتني است در اين رقابتهاي حساس و پرتماشاچي چند بازيكن تيم دانشگاه 

پيام نور استان همدان در قالب تيمهاي دانشجويي حضور داشتند.

همداني ها به دنبال جذب دو كشتي گير روس
همدان پيام: مســئوالن تيــم تله كابين گنجنامــه همدان به دنبــال جذب دو 

كشتي گير روسيه اى براي حضور در رقابت هاي ليگ برتر كشتي آزاد هستند.
پيتر ســيوزيف كشــتي گير وزن 55 كيلوگرم و اصالن بك علي اف كشتي گير 

وزن 96 كيلوگرم روس مد نظر تيم تله كابين گنجنامه همدان هستند.
اين تيم در گروه B رقابت هاي ليگ برتر كشتي آزاد قرار دارد. 

نفرات برتر ترامپولين استان
همدان پيام: نفرات برتر مســابقات ترامپلوين قهرمانى اســتان معرفى شدند. 
مســابقات ژيمناســتيك انتخابى اســتان با حضور 14 ژيمناســتيك كار منتخب از 
شهرستان هاى استان در خانه ژيمناستيك همدان برگزار شد كه در پايان محسن 

خرمى اول شد و برزين احمدى و على جعفرى دوم و سوم شدند.

كارگاه آموزشى علم تناسب اندام در مالير
همدان پيام: كارگاه آموزشــى علم دســتيابى به تناســب اندام در شهرســتان 
مالير برگزار شــد. يــك دوره كارگاه آموزشــى علم دســتيابى به تناســبت اندام و 
علم شــيوه گرم و سرد كردن ورزشــكاران در هنگام حركات ورزشى توسط هيأت 

پرورش اندام مالير در سالن اجتماعات اداره كار شهرستان مالير برگزار شد.
اين كارگاه توســط مرتضى قدرتى از مدرســان فدراسيون پرورش اندام كشور 

برگزار شد و در پايان دوره گواهينامه شركت در كالس برگزاركنندگان اعطا شد.

براي حضور در جمع مدعيان ليگ يك 

پاس براى تثبيت بايد پيروز شود

حسينى: 

كشتى  نگرفتن مازندرانى ها 
توهين به هواداران ماليرى بود

ليگ برتر استان در پله هفدهم

صدرنشين ليگ به قعرنشين رسيد

پايان ليگ برتر فوتسال استان

محبى تمرين مى كند 
همدان پيــام: مهاجــم مصــدوم تيم فوتبــال پاس كه با تجويز پزشــك اين تيم بــراى اطمينان كامــل از بهبودى 
پاى آســيب ديد ه اش دو هفته راهى تهران شــد تا درمانش را در پايتخت پيگيرى كند، با بازگشــت به همدان همراه 

سبزپوشان تمرين مى كند.
امير محبى فصل گذشــته در رقابت هاى ليگ برتر رباط صليبى پاره كرد و پايش را به دست جراحان سپرد، وى 
كه روند درمان را در تهران آغاز و پيگيرى كرد پس از بهبود به همدان بازگشــت تا همراه تيم خود به تمرين بپردازد 
اما پزشك تيم پاس از وى خواست تا به مدت دو هفته ديگر در تهران فيزيوتراپى كند و سپس در تمرين حضور يابد.
ايــن مهاجــم با اخالق كه اواســط آبانمــاه به تهران بازگشــت، پس از انجام تجويز پزشــك تيمش هــم اكنون به 

همدان برگشــته اســت و همراه پاســى ها تمرين مى كند تا آماده بازگشــت به ميادين گردد.

با حضور 20 تيم از سراسر كشور؛
رقابت دوچرخه سواران نوجوان همدان در قهرماني كشور

همدان پيام: مســابقات دوچرخه ســوارى قهرمانى نوجوانان كشــور در مواد كورسى در شهرســتان انديمشك آغاز 
شــد كه دوچرخه ســواران استان نيز در اين رقابت با ديگر دوچرخه سواران كشــور در حال رقابت هستند. در اين دوره از 
مســابقات 68 ركابزن در قالب 20 تيم از استان هاى سيستان و بلوچســتان، خراسان رضوى، سمنان، كرمان، تهران، 
فارس، خراسان جنوبى، چهارمحال و بختيارى، بوشهر، اصفهان، خوزستان، هرمزگان، مركزى، مازندران، يزد، زنجان، 
قزوين، آذربايجان شرقى، لرستان و همدان حضور دارند و در نخستين روز اين مسابقات، دوچرخه سواران در مواد تايم 
تريل انفرادى به مســافت 8 كيلومتر و 500 متر با يكديگر به رقابت خواهند پرداخت. گفتني است، مسابقات دوچرخه 

سوارى قهرمانى كشور نوجوانان، با حضور ركابزنان متولدان سال هاى 73، 74، 75 و 76 برگزار مى شود.

AFC تنها با دو سهميه قطعي ايران موافقت كرد

سپاهان و پرسپوليس نمايندگان ايران در  ليگ قهرمانان آسيا
همدان پيام: هيأت اجرايي كنفدراســيون فوتبال آسيا تعداد سهميه هاي مســتقيم فوتبال ايران براي حضور در ليگ 
قهرمانان آسيا را تنها دو باشگاه اعالم كرد. هيأت اجرايي كنفدراسيون فوتبال آسيا با حضور سپ بالتر رئيس فيفا برگزار شد 
 AFC و در نهايت با وجود اينكه كميته مسابقات ليگ قهرمانان آسيا سهميه ايران را 3 و نيم باشگاه اعالم كرد، هيأت اجرايي
تنها با دو سهميه مستقيم ايران براي حضور در ليگ قهرمانان آسيا موافقت كرد. اين در حالي است كه دو تيم ديگر بايد براي 
حضور در ليگ قهرمانان آسيا در دو ديدار رفت و برگشت پلي آف حاضر شوند. به گزارش ايسنا، بدين ترتيب و به گفته علي 
كفاشيان، بر اين اساس تنها باشگاه هاي سپاهان و پرسپوليس قهرمان ليگ و جام حذفي فصل گذشته مي توانند در ليگ 

قهرمانان آسيا شركت كنند و استقالل و ذوب آهن بايد در مرحله حذفي به مصاف حريفان خود در پلي آف بروند.
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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
هر كه در حال توانايي نيكويي نكند، در حال ناتواني سختي ببيند

سعدى

 farhang@hamedanpayam.com

خواندنىخواندنى

سيماى سيناسيماى سينا

حضور جهانىحضور جهانى

اخبار

صدا و سيما

بدون شرح!
طرح: رسول آذرگون كاريكاتوركاريكاتور

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: ---

محمدمهدى خلجى

همدان پيام: با وجود گذشت ماه ها و سال ها 
و قرن هــا هنوز صداى «هل من ناصر ينصرنى» از 
آن ســوى تاريخ به گوش مى رســد و شــيعيان و 
دوســتداران اهل بيت عليهم الســالم از هر گروه 
و صنفى قرن هاســت مصداق «كل يوم عاشورا و 
كل ارض كربال» در ســرما و گرما در شادى و غم 
در شــب و روز از آزادگى و مظلوميت حسين(ع) 
مى گوينــد و با مرثيه رشــادت هاى عباس(ع) بر 

سر و صورت مى زنند.
كربــال را از زبان زينــب(س) روايت مى كنند 
و از نــگاه اين دخت على(ع) كربــال چيزى نبود 

جز زيبايى.
فريــاد  مشــتاق  انســان هاى  قرن هاســت 
موالشان را در عالم منتشر مى كنند كه اگر دين 

نداريد الاقل آزاده باشيد.
سال هاســت صــداى گريه و تشــنگى طفلى 
شــش ماهــه گوش بشــريت را كر كرده و كســى 
نيست كه مظلوميت و برحق بودن اين جماعت 

هفتاد و دو نفره را كتمان كند.
و امــا امروز پس از گذشــت هزار و ســيصد و 
هفتاد و يك ســال هنوز هم عاشــورا پيامي براي 
آزادي خواهــي، عدالت طلبــي و حق طلبــي در 
فراخنــاي تاريــخ اســت و در عين حــال، حادثه 
عاشورا، الهام بخش ترين و دلخراشترين رويداد 

تاريخ اسالم به شمار مي آيد.
ايــن رخــداد از زمان وقــوع تاكنون همچون 
خورشــيدي عالمتاب به جان هــاي مرده گرمي 
بخشــيده و فرهنــگ آزادگــي و آزادي خواهي، 
عــزت  معرفــت،  و  عبوديــت  شــهادت،  و  ايثــار 
باالخــره  و  بردبــاري  و  نفــس، صبــر  و كرامــت 
جوانمــردي و جهــاد در راه عقيــده و مــرام را به 
انسان ها اعم از مســلمان و غيرمسلمان آموخته 

اســت و گذشــت زمان نــه تنها موجــب محو آن 
از خاطره هــا نشــده، بلكــه كشــش و ژرفايي آن 
هرســاله بــر اجتمــاع عظيــم مــردم در محافل و 

مجالس عزاي حسيني افزوده است.
و اينــك در دنياى مــدرن و عصر هجمه هاى 
مختلف رســانه اى و تبليغاتــى بيگانگان به يقين 
بهترين وســيله  مقابله بــا خرافات و تحريف هاي 
نهضت عاشــورا اطالع رســاني درســت و مستند 
براســاس بصيرت و اســالم شناســي راســتين و 
تجزيه و تحليل دقيق مدارك و شــواهد تاريخي 
از واقعه عاشوراســت؛ چرا كه عاشــقان حسيني 
امروز در هر منطقه و كشوري كه سكونت دارند، 
براساس فرهنگ، ســليقه و نمادهاي خود براي 
شــهداي كربــال عــزاداري مي كنند و تنهــا بايد 
بــا تنوير افــكار عمومي و انديشــه هاي اصالحي 
اهــداف و واقعيت هــاي نهضــت عاشــورا را براي 

تمام فرهنگ ها تبيين كرد.    
در راســتاى معرفى درســت نهضت عاشــورا 
و عاشــوراييان و شــناخت كافى و صحيح از اين 
رويــداد بــزرگ و مقــدس روز گذشــته ســومين 
كنگــره شــعر عاشــورايى بــا حضــور شــاعران و 
مداحــان و هيأت هــاى مذهبى اســتان در محل 
كانــون مهديــه بــا خوانــش اشــعار عاشــورايى 

هنرمند فقيد محجوب همدانى آغاز شد.
دبيــر ســومين كنگــره شــعر عاشــورايى در 
ابتداى برنامه پس از خيرمقدم به مدعوين كشف 
اســتعدادهاى نهفته و هدايت استعدادهاى برتر 
را از اهداف كنگره برشــمرد و اظهار داشت: شعر 

آيينى محصول بعد از انقالب نيســت و ما از قرن 
چهارم هجرى با گونه اى به نام شعر آيينى روبرو 

هستيم.
ســيدعباس صدرالدينى با اشــاره به روايات 
مختلف درباره اشــعار عاشوارايى و مرثيه بر امام 
حســين(ع) بيان كرد: بســيارى از شــاعران كه 
مرثيه عاشــورا را مى ســرودند نزد امامان عليهم 
الســالم جايگاه ويژه اى داشــتند و همين اشعار 
اســت كه حســى را انتقال مى دهد كه هيچگونه 

نمى توان آن را بيان كرد.
رئيس ســازمان تبليغات اســالمى استان نيز 
در ايــن كنگــره تاكيــد كــرد: گذشــت آن زمان 
بــه راحتى مى شــد مردم را با اشــك و آه و مرثيه 
براى ابا عبدا...(ع) آشــنا كــرد و پيوند زد؛ چرا 
كه نســل امروز با اســتدالل پيش مــى رود و بايد 
صنعــت شــعر و برهان را بــه هم پيونــد زد و ارائه 

كرد.
حجت االســالم احد آزاديخواه شــعر را مملو 
از احســاس دانســت و برهان را حــاوى نتيجه، 
محتــوا و دليل و عقل و بيــان كرد: اگر اين دو 
صنعــت به يكديگــر پيوند بخورنــد نقطه تالقى 
عقل و احســاس اســت و تاثيرى شگرف خواهد 

داشت.
در ســومين كنگره شعر عاشــورايى از كتاب 
شــاعر فقيــد محجــوب همدانى رونمايى شــد و 
برگزيده آثار ارسالى شــاعران عاشورايى استان 
به ســومين كنگره چــاپ و بين مدعويــن توزيع 

شد.  

در سومين كنگره شعر عاشورايى صورت گرفت،

رونمايى از مجموعه اشعار عاشورايى 
محجوب همدانى 

جدول پخش برنامه هاى سيماى مركز همدان -  پنجشنبه 90/9/3
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17:30ويژه وقت اذان مغرب7:00كودكـ  كارتن
18مسابقه تلفنى7:30مستند افق

18:15فردا11مسابقه تلفني
18:45مسابقه تلفنى11:45اخبار استان
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20:00فرزانگان14:45تپش
20:45ليمو ترش15مسابقه تلفنى
21:00شبانه (زنده)15:15فيلم سينمايى

22:00هزار نقش16:45اخبار
22:45اخبار استان17سينماي كودك

23:15هشدار براي كبري 17:1511انيميشن توليد مركز

ذوالقرنين كيست؟
دربــاره شــخصيت ذوالقرنين كــه در كتاب هاى آســمانى يهوديان، مســيحيان 
و مســلمانان از آن ســخن به ميان آمــده، چندگانگى وجود دارد و ايــن كه به واقع 

ذوالقرنين چه كسى است به طور قطعى مشخص نشده  است.
كوروش سردودمان هخامنشــى، داريوش بزرگ، خشايارشا، اسكندر مقدونى 
گزينه هايى هســتند كه براى پيدا شــدن ذوالقرنين واقعى درباره آنها بررسى هايى 
انجــام شــده، اما با توجه به اســناد و مدارك تاريخى و تطبيــق آن با آيه هاى قرآن، 
تورات و انجيل تنها كوروش بزرگ است كه موجه ترين داليل را براى احراز اين لقب 
داراست. شمارى از فقهاى معاصر شيعه نيز كوروش را ذوالقرنين مى دانند. آيت ا... 

طباطبايى و آيت ا... مكارم شيرازى از معتقدان اين نظر هستند.

عرضه آثار 21 هنرمند ايرانى
برگزارى نمايشگاه «هنر در روستا» در مالزى

همدان پيام: نمايشگاه آثار هنرمندان گروه هنرى «هنر در روستا» روز شنبه 26 
نوامبر همزمان با پنجم آذرماه جارى در گالرى مكعب كواالالمپور افتتاح مى شود.

مديــر گالرى مكعب با اعــالم اين خبر گفت: در اين نمايشــگاه آثار هنرى گروه 
«هنر در روســتا» كه در ايران با حضور در روســتاهاى كشــور و مشــاركت روستاييان 

اقدام به خلق آثار هنرى كرده اند، به نمايش گذاشته مى شود.
اصغر يعقوبى در اين زمينه گفت: اين نمايشــگاه كه با همكارى رايزنى فرهنگى 
جمهورى اسالمى ايران در مالزى برگزار مى شود، تصاوير آثار هنرى خلق شده توسط 
ايــن گروه هنرى در روســتاهاى ايران در قالب عكس به نمايش گذاشــته خواهد شــد. 
بــه گــزارش خبرگزارى هنر، وى در تشــريح فعاليت گروه هنرى روســتا در ايران گفت: 
تعدادى از هنرمندان با هدف انتقال مفاهيم هنرى از شهرها به روستاها اقدام به تشكيل 
اين گروه هنرى و حضور در روستاهاى كشور كرده و با برگزارى جشنواره هاى هنرى در 
66 روســتا در يازده استان كشــورمان، آثار هنرى در قالب مجسمه، آثار محيطى، 

نقاشى و هنرهاى مفهومى با مشاركت روستاييان خلق كرده اند.
مديرگالــرى مكعــب افزود: مشــاركت بيــش از هفت هــزار تن از روســتاييان در 
جشــنواره هاى هنرى «هنر در روســتا» و تأســيس نخســتين كتابخانه تخصصى هنر 
در روســتاى محل دبيرخانه اين گروه هنرى از دســتاوردهاى اين گروه هنرى بوده 
اســت. نمايشــگاه «هنر در روســتا» از تاريخ 26 نوامبر مطابق با 5 آذر تا نهم دسامبر 
مطابق با 18 آذرماه پذيراى عالقه مندان در گالرى مكعب واقع در خيابان امپنگ، 

خيابان ماماندا 9 شماره B-63 مى باشد.

25 آذر ماه صورت مى گيرد
بررسى پزشكى سنتى و مدرن در بخارا زادگاه ابن سينا

همدان پيام: ششمين همايش بين المللى پزشكى سنتى و مدرن، ميراث گران بهاى بوعلى سينا 
روزهاى 25 و26 آذر ماه امسال با حضور دانشمندان مدعو در بخارا زادگاه ابن سينا برگزار مى شود.
رئيــس روابط عمومــى و امور بين الملل بنياد بوعلى ســينا در اين باره گفت: همايش هاى ســاالنه 
ابن ســيناپژوهى كه در كشــور ازبكســتان برگزار مى شــود بيشــتر در حوزه پزشــكى اســت كه از سال 

گذشته يكى از اساتيد صاحب نظر از سوى بنياد بوعلى سينا در اين همايش شركت مى كند.
ـوكل دارائى افــزود: اين همايش كه با حضور دانشــمندان، پزشــكان، محققان و كارشناســان  ـت
كشورهاى مختلف برگزار   مى شود، اهميت ميراث پزشكى شيخ الرئيس بوعلى سينا در جهان امروز و 

آموزه هاى ماندگارش براى جهانيان را مورد بررسى قرار مى دهد.
بــه گفتــه وى در اين همايش ميراث علوم پزشــكى بوعلى ســينا در رشــد پزشــكى جهان، نقش 
آموزه هاى وى در شــكل گيرى ســبك زندگى ســالم، آموزه هاى ابن سينا در تشــخيص، پيشگيرى و 
درمان  بيمارى و نياز به اســتفاده از آن در پزشــكى مدرن، نقش و اهميت نظريه ابن  ســينا در توســعه 
برنامه نســل ســالم در جهان امروز، آموزه هاى ابن سينا در مورد سالمتى بدن و طبيعت مزاج انسان، 
اهميت و چشم انداز ميراث غنى ابن سينا در داروسازى و داروشناسى،  جايگاه آموزه هاى ابن سينا در 

طب سنتى و كمك هاى پزشكى عمومى در تعليمات ابن سينا مورد بررسى قرار مى گيرد.
دارائى با اشــاره به پيوندهاى فرهنگى كشــورهاى آســياى ميانــه با ايران، ميراث شــيخ الرئيس 
بوعلى ســينا و دانشــمندان زاده شــده در گســتره جغرافيايى ايران بــزرگ را نقطه اتصال و اشــتراك 

فرهنگى اين كشورها با ايران ذكر كرد و افزود:
دانشــمندان باليده و پرورش يافته حوزه تمدنى ايران بزرگ هر كدام ســهم شايســته و ارزنده اى 
در پيشــرفت علم بشــريت داشــته اند و خدمات آنان به همه انســان ها غيرقابل انكار اســت، چنانچه 
شــخصيت بزرگى مانند بوعلى ســينا با تاثيرات ماندگارش در فلســفه و پزشــكى هزاره گذشته، مايه 

مباهات ايرانيان است.
وى در زمينــه همكارى با مراكز علمى ازبكســتان نيز گفت: تفاهم نامه اى بين بنياد بوعلى ســينا 
و انجمن طب ســنتى ازبكســتان امضا شــده اســت كه بر پايه آن همكارى هاى علمــى در زمينه هاى 

برگزارى همايش و پژوهش هاى مشترك شكل گرفته است.
دارائــى خاطر نشــان كرد: در همايش مذكــور كه قرار اســت در بخارا برگزار شــود،از طرف بنياد 

بوعلى سينا، رضا صفى آريان رئيس دانشگاه علوم پزشكى استان همدان، مقاله ارايه خواهد كرد.
وى در پايان همكارى و پى گيرى رايزنى فرهنگى جمهورى اسالمى در تاشكند كه با عاليق ويژه 
در پى  گيرى همكارى هاى علمى بين بنياد بوعلى سينا و طرف ازبكى مشاركت دارد را ستود و گفت: 
با مســاعدت رايزنى فرهنگى ايران در تاشــكند چندين برنامه علمى و فرهنگى از جمله دوبله سريال 

بوعلى سينا به زبان ازبكى و خواهر خواندگى شهرهاى همدان و بخارا در دستور كار قرار دارد.

انيميشن آموزش شهروندى در همدان توليد شد
همدان پيام: مدير امور اجتماعى شــهردارى همدان از تهيه دو برنامه آموزش شهروندى در قالب 
انيميشــن خبر داد. ســعيد تركمان در گفت و گو با ايســنا بيان كرد: يكى از اين كارها انيميشــن سه 
بعدى است كه در زمينه مسائل اجتماعى و خدمات است كه شهردارى ارائه مى دهد. وى ادامه داد: 
در اين انيميشن مباحث اتوبوسرانى، كاهش ترافيك شهرى، پاكيزگى و بهداشت محيط و سد معبر 
مطرح شــده اســت. تركمان اضافه كرد: كار دوم، شامل چهار انيميشن دو بعدى موزيكال است و در 
آن شــعرهايى با مضمون مفاهيم بهداشتى، پاكيزگى شهر، استفاده درست از امكانات شهرى تعبيه 

شده توسط شهردارى و بازيافت زباله به كار رفته است.
وى خاطرنشــان كرد: اين انيميشن در جشنواره كشورى آموزش شهروندى شايسته تقدير شده 
است. تركمان اعالم كرد: تا يك ماه آينده اين انيميشن توزيع خواهد شد و سعى مى شود از ظرفيت 

صدا و سيماى مركز استان نيز استفاده شود.  

طرح «مشكات» ويژه خواهران فرهنگى در بهار برگزار شد
همدان پيام: دوره آموزشــى يك روزه طرح «مشــكات» ويژه خواهران فرهنگى با موضوع عفاف، 

حجاب و جنگ نرم در شهر بهار برگزار شد.
بــه گزارش ايرنا، رئيس پژوهشــكده عفاف تهران در اين همايش با اشــاره بــه آفت هاى فرهنگى 
در امــر عفاف و حجــاب آنها را جزو ابزارهاى غرب براى تخريب مبانــى اعتقادى، اخالقى و فرهنگى 
دانســت. عاطفه سمايى افزود: تغيير الگوهاى زيبايى شــناختى، گرايش به مدل هاى غربى، ترويج 
عرفان هــاى كاذب، رواج موســيقى غربــى، رواج رفاه طلبى و رواج متون غيــر مذهبى جزو اين آفت 
است. وى با ارائه راهكارهاى مناسب براى مقابله با اين آفت ها با ذكر آمارهاى استفاده از اينترنت در 
ايران و ساير كشورها و مقايسه آنها، افزايش استفاده جوانان از سايت هاى غير مجاز را از چالش هاى 

جامعه برشمرد.

«مسافر رى» از راديو نمايش پخش مى شود
همدان پيام: فيلم سينمايى «مسافر رى» 4 آذرماه از شبكه راديويى نمايش پخش مى شود.

بــه دنبــال موافقت داوود ميرباقرى براى پخش آثارش از راديو نمايش، اين هفته «مســافر رى» از 
برنامه راديو فيلم پخش خواهد شد.

داستان اين فيلم در قرن سوم هجرى، مقارن با خالفت عباسى (دهمين خليفه) و دوران امامت 
دهمين پيشواى شيعه امام هادى (ع) اتفاق مى افتد. عبدالعظيم حسنى يكى از شاگردان و مريدان 
امام و مغضوب دســتگاه خليفه اســت. پس از تخريب بارگاه امام حســين (ع) در كربال به توصيه امام 

هادى به مهاجرتى طوالنى به سمت ايران و شهررى مى آيد و ...
به گزارش روابط عمومى صدا و سيما، فرشاد آذرنيا تهيه كنندگى و سردبيرى، بهرام سرورى نژاد 

گويندگى و تنظيم راديويى و على حاجى نوروزى صدابردارى اين برنامه را بر عهده دارند.
«مسافر رى» روز جمعه ساعت 16 روى موج اف ام، رديف 107/5 پخش مى شود.

برگزاري نمايشگاه نقاشي كودكان با موضوع دفاع مقدس
همدان پيام: به مناســبت هفته بســيج از ســوي پايگاه مقاومت شــهيد صدوقي اداره كل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمي استان همدان 50 اثر نقاشــي كودكان و نوجوانان همدان در طرح يادمان شهيد فهميده هجدهمين 
جشنواره بين المللي تئاتر كودك و نوجوان شركت نموده بودند در قالب نمايشگاهي در محل نمايشگاه دائمي 

مجتمع فرهنگي هنري بوعلي به مدت يك هفته از اول تا 6 آذرماه برگزار مي شود.
حسين رستمي، فرمانده پايگاه شهيد صدوقي با اعالم اين خبر گفت: در راستاي گراميداشت ياد و خاطره 
حماسه سازان بسيجي در طول 8 سال دفاع مقدس و به منظور تشويق كودكان و نوجواناني كه در طرح شهيد 
فهميده شركت نموده بودند اين نمايشگاه برگزار شده و ساعت بازديد صبح ها از ساعت 9 تا 12 و بعدازظهرها 

از ساعت 16 تا 18 تا پايان هفته بسيج مي باشد.

كتاب هاي ناياب خود را از نمايشگاه 
بهار بخواهيد

همدان پيام: به مناســبت هفته كتاب جمهوري اســالمي نمايشــگاه 
كتــاب با موضوعــات مختلف ادبــي، فرهنگي، روانشناســي، خانواده و 

كودك و نوجوان در بهار برگزار مي شود.
رئيــس فرهنــگ و ارشــاد اســالمي شهرســتان بهار با اعــالم اين 
خبر گفت: اين نمايشــگاه به نمايندگي از 10 ناشــر مطرح كشــوري 
انتشــارات  از جملــه نشــر نوانديــش پارميــس، نگارســتان كتــاب و 
ميامــه در زمينه هــاي روانشناســي تاريخي و كــودك و نوجوان و دو 

انتشــاراتي راســتي نو و هاني از همــدان در زمينه خانواده در شــهر 
بهار داير اســت.

فتــح ا... ضابطي احمــد بيــان كــرد: 20 هــزار عنوان كتــاب در اين 
نمايشــگاه عرضه شــده اســت كه با ارائــه تخفيف هــاي ويــژه در اختيار 

عالقه مندان عرصه كتابخواني شهرستان بهار است.
وي خاطرنشان كرد: عالقه مندان كتاب هاي ناياب و كمياب با ارائه 
نام كتاب و انتشــاراتي مربوط مي توانند در زمان برگزاري نمايشگاه اين 

كتاب ها را دريافت كنند.
شايان ذكر اســت، اين نمايشگاه از 29 آبان ماه به مدت دو هفته در 

شهر بهار جنب بانك صادرات پذيراي عالقه مندان است.

مجــذوب،  عظيمــى  فاطمــه   - كبودراهنــگ 
خبرنگار همدان پيام: كشــف فرمول حل معادالت 
درجه ســوم جبري، اختــراع وســيله بيضي كش، 
ســاخت ســاعت آفتابــي، تأليــف كتــاب قوانيــن 
نثــري در حل معادالت درجه عاليه جبري، شــرح 
تئوري علمي ضبط امواج و اشــكال در اين كتاب، 
تأليف داســتان ســتاره ليدى، تأليف رمان عشق و 
سلطنت، شاهزاده خانم بابلي، تأليف شرح مثنوي 
معنــوي و بســياري از آثــار و شــاهكارهاي علمي، 
ادبــي و فرهنگي شــيخ موســي نثري دســتجردي 
اســت كه بي شــك انســان را به فكر و انديشــه فرو 
مي برد كه اين عالم فرهيخته چگونه در طول تاريخ 

كبودراهنگ ناشناخته مانده است.
بهانه ها و دليل ها را كه كنار بگذاريم بعد از 60 
ســال برگزاري اولين همايش شــيخ موســي نثري 
غبار فراموشي را از اذهان علم و فرهنگ مي زدايد. 
شيخ موسي نثري يكي از مشاهير علمي و فرهنگي 
كبودراهنگ اســت كه خدمات گسترده و فرامرزي 
او مي توانــد او را به عنوان يكي از مشــاهير علمي و 

فرهنگي ملي و بين المللي عنوان كند.
با تأليفات، اختراعات، تفكرات و انديشــه هاي 
موســي نثري كه آشــنا شــويد خواهيــد فهميد كه 
ادوارد بــراون (مستشــرق معــروف) بعــد از كتــاب 
عشــق و ســلطنت، نثــري را يك تاريــخ دان و نابغه 

جهاني معرفي مي كند.
نثري از شاگردان فكري سيدمحمد يوسف زاده 
(غمــام همدانــي) و از ياران و همراهــان ثابت قدم 
او محســوب مي شــد.  برگــزاري اوليــن همايــش 
شــيخ موســي نثري يكي از جرقه هاي فرهنگي در 

كبودراهنگ به شمار مي رود. 
در اوليــن همايــش علمى ادبى شــيخ موســى 
برجســته  اســاتيد  از  نصرتــي  عبــدا...  نثــرى، 
دانشــگاهى، از وى بــه عنــوان پــدر رمان نويســي 
جديــد يــاد كــرد و گفــت: برگــزارى ايــن همايش 
اولين اقدامي اســت كه براي شناســاندن اين عالم 

فرهيخته در جامعه صورت گرفته است.
ســميه مجيــدي برگزيــده ارائــه مقالــه در اين 
همايش در گفتگو بــا همدان پيام گفت: مقاله من 
دربــاره نثــري و مــدارس نوين بوده اســت؛ چرا كه 

در گذشــته مــدارس به صورت مكتبخانــه اي بود و 
نثري بــه نوعى پايه گذار مدارس به شــكل امروزي 

مى باشد.
افشــار نيز يكي ديگــر از ارائه دهندگان مقاالت 
بــود كــه در ايــن همايــش خصوصيــات اخالقــي 
شــيخ موســي نثــري را مذهبــي، مقيد به اســالم، 
وطن دوســت، خودبــاوري، داشــتن ِعــرق ملــي، 
سختكوشــي و ممارست علمي و حفظ هويت ملي 
دانســت و گفت: تفســير ســوره يوســف و تأليفات 
مذهبي فلســفي وى دليل بر اين خصوصيات بارز 

اخالقي است.
افســانه نثــري نيز كه از نوه هاي پســري شــيخ 
موســي نثري اســت، مقاله اي از علي نثــري فرزند 
شــيخ موســي نثــري ارائه كــرد كــه در آن مقاله به 
معرفي و زندگي شــيخ و تأليفــات وى از جنبه هاي 

مختلف علمي و فرهنگي پرداخته شده بود.
افســانه نثــري ني گفــت: پيــام زندگــي نثري 
پرداختــن بــه فرهنــگ ايرانــي و ديني اســت و هر 
شخص و انساني هم و غم و پايداري فرهنگ بومي 

كشور خود را دارد.
و  آثــار  از  برخــي  ســاخت:  خاطرنشــان  وي 
دست نوشــته هاي نثري ناتمام مانده است و برخي 
از مقاله هــاي وى و ترجمه چهــار جزء از قرآن هنوز 
به چاپ نرســيده اســت كه با همكاري اداره اسناد 
ملي قرار است اقداماتي در اين زمينه صورت گيرد.

وي افزود: بعد از مشــروطه شــيخ موسي نثري 
بيشــتر به كارها و امور فرهنگي پرداخت و تا حدي 

از سياست ها فاصله گرفت. 
خانــواده غمام همداني نيز فضــاي فرهنگي و 
آرام ايــن همايش را از جمله موفقيت هاي برگزارى 
تــداوم در  همايــش دانســتند و اظهــار داشــتند: 
برگــزاري چنيــن همايش هايي باعث پياده شــدن 
افكار و انديشــه هاي موســي نثــري در بين اقشــار 

جامعه خواهد شد.
گروهي از دانشجويان نيز بر اين نظر بودند كه 
ســطح مقاله هاي ارائه شده بسيار خوب و باال بود و 
زمانى كه بــراي ارائه مقاله ها به نويســندگان داده 
شده بود بسيار كم بود و اگر مي شد اين مقاله ها در 
قالب كتاب يا ســي دي براي تمام شركت كنندگان 

منتشــر و توزيع مى كردند بي شك اصل مطلب نيز 
بيان مي گرديد.

امــام جمعه كبودراهنــگ نيز در ايــن همايش 
بيان داشــت: شيخ موســي نثري كه زادگاهش در 
روســتاي دستجرد از توابع شهرستان كبودراهنگ 

است، افتخار بزرگي براي شهرستان است.
يوســف روحاني افزود: تاكنون به شيخ موسي 
نثري خيلي كم  توجه شــده اســت اما برگزاري اين 
همايش موجب شــد كه به اقشار مختلف فرهنگي 
شناســانده شــود و اميدواريم روزي برســد كه اين 
شخصيت فرهنگي در سطح ملي و جهاني شناخته 

شود.
 همچنين ســهيال اســدزاده، رئيــس فرهنگ و 
ارشــاد اســالمي در اين همايش عنوان كرد: هدف 
از برگزاري اين همايش شناســاندن و معرفي شيخ 
موســي نثري بــود و قصد داريم ايــن همايش را در 
دوره هاي بعدي (ســال هاي آينده) به صورت ملي 
برگــزار كنيــم و بــا برگــزاري همايش هــاي بحري، 
فرجي، شــاخصه هاي ادبي، فرهنگي شهرســتان 

كبودراهنگ را معرفي كنيم.
در ادامــه ايــن همايش دكتــر عبــدا... نصرتي 
اولين كســي بود كه مقاله خود را ارائه كرد و طاهر 
لطفــي، افســانه نثــري، ســميه مجيــدي و محمد 
افشــاري نيز بــه ترتيب كســاني بودند كــه در اين 

همايش مقاله خود را ارائه دادند.
هنرمنــد  نظــري  حســين  ســيد  از  همچنيــن 
مجسمه ســاز كــه تنديــس شــيخ موســي نثــري را 
ســاخته بــود، تقدير شــد و از جمشــيد چاياني در 
زمينه طراحي وبالگ شيخ موسي نثري و تأليف 6 

جلد كتاب تقدير شد.
به هادي گروســي، سوســن خانيان، ســكينه 
خبيده، سجاد اســكندري، محمد نظري، مجتبي 
بهرامي، يوســف غالمــي، زهــره مهاجراني، ميثم 
شــفيعي، جمشــيد چاپانــي و پروين مجيــدي نيز 

گواهي شركت در همايش اهدا شد.
شــايان ذكر اســت، برگزيده برتــر اين همايش 
ســميه مجيــدي از كبودراهنــگ بود كــه مقاله اي 
را بــا عنوان «موســي نثري و مدارس نويــن» به اين 

همايش ارائه داده بود.

همايش رياضى دان كبودراهنگى برگزار شد

همايش موسي نثري ملي مى شود
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