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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

يادداشتيادداشت

خبرخبر

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

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

آگـهي منـاقصه

معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكي همدان

معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكي همدان 
در نظر دارد

امور نگهداري و تعميرات تأسيسات سردخانه 
واكسن را از طريق مناقصه واگذار نمايد.

اطالعات  كسب  براى  مي توانند  شرايط  واجدين 
بيشتر و اطالع از شرايط پيمان به سايت دانشگاه 
علوم پزشكي به آدرس  www.umsha.ac.ir و يا 

به آدرس ذيل مراجعه نمايند
انتشار  از  بعد  روز  مناقصه 10  در  شركت  مهلت   ■

آگهي خواهد بود.
تلفن هاي تماس 4245419-4245412

 

هفته بسيج
را به محضر رهبر 

فرزانه انقالب و تمامى 
بسيجيان حسينى و 
عاشورائى مبارك باد.

روابط عمومى مجمع 
امور صنفى و اتحاديه هاى 

تحت پوشش

تا هنگــامى كه بســيج است هـيچ 
تهديدى متوجه نظام اسالمى نخواهد 
شد و اين موضوع يك ركن اساسى 

است.
مقام معظم رهبرى (مدظله العالى)

هفته بسيج
را محضر رهبر فرزانه انقالب 
و تمامى رهروان تفكر 
بسيجى تبريك عرض 
مى نمائيم. 
اتحاديه خدمات كشاورزى همدان

دعوت به همكارى
فروشگاه رويال 
براى تكميل كادر فروش لوازم خانگى و مبلمان 
از تعدادى خانم و آقاى فعال و پرانرژى دعوت به 

همكارى مى نمايد.
09371109580
09185001660

مديريت حج و زيارتمديريت حج و زيارت
استان همداناستان همدان

اطالعيـه
صفحه 12

مجيد محمدى - شركت توسعه عمران شاردين غرب

به مصداق حديث شريف
من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق

برخود الزم مى دانيم از زحمات و تالش هاى ارزنده و بى شائبه جناب  آقايان

سيد مسعود عسگريان 
شهردار محترم پايتخت تاريخ و تمدن ايران اسالمى

مهندس مهدى مجيدى
شهردار محترم منطقه دو همدان

و ساير عزيزانى كه در افتتاح پيش از موعد پل رسالت براى تسهيل در 
روند ترافيك شهرى و امنيت جان شهروندان دخيل بودند كمال تقدير 

و تشكر را نمائيم.
اميدواريم همواره شاهد توفيق بيش از پيش شما عزيزان 

در خدمت به شهروندان محترم باشيم.

تقدير و تشكر

شاپره
■ بوى محرم

■ ايران چقدر بزرگ 
است؟

■ معرفى مكان هاى 
مقدس

■ داستان حضرت 
نوح(ع)

■ كمربندها را ببنديم
■ سرگرمى

ويژه كودك و نوجوان

ضميمه رايگان شنبه هاى 
روزنامه منتشر شد

5 آذرماه سالروز 
تشكيل بسيج 

به فرمان بنيان گذار
جمهورى اسالمى ايران 

حضرت امام خمينى(ره)
گرامى باد.

مديرعامل موسسه قرض الحسنه مهر ميهن
 دوست محمدى

بسيج لشكر مخلص 
خداست

امام خمينى(ره)

سفالگران دوساالنه سفال و سراميك در غياب الله جينى ها 
به كره و اتريش دعوت شدند 

محروميت همدان
از رقابت هاى جهانى
 سفال اولين كاالى صادراتى استان از حضور در بازارهاى جهانى جاماند 

با غلبه بر گل گهر سيرجان

پاس به رده دوم جدول
صعود كرد

در شوراى برنامه ريزى استان مطرح شد؛

بايد براى تحقق مسكن و اشتغال 
با قدرت كار كرد

ستاد انتخابات استان 
و ضرورت تسريع 

در فعاليت ها
انتخابــات  مباحــث  همدان پيــام: 
افزايــش  و  كشــور  سياســي  فضــاي  در 
فعاليت هاي احزاب و تشــكل هاي سياسي 
در اســتان همدان نيز همچون ساير نقاط، 
اين فعاليت ها كم و بيش مشاهده مي شود 
و احــزاب و گروه هــاي سياســي كــه نقش 
قابل توجهي در باال رفتن ميزان مشــاركت 
و انتخــاب آگاهانــه مردم دارنــد، بر حجم 
برنامه هــا و فعاليت هاي خــود افزوده اند تا 
عــالوه بــر ايجاد شــور و نشــاط در جامعه، 
اهداف خود را نيز محقق ســازند. از طرفي 
برگــزاري  مســئوالن  و  دســت اندركاران 
انتخابــات نيــز بــه دنبــال فراهــم نمــودن 
شــرايط و زمينه هــاي الزم و مناســب براي 

يك انتخابات پرشور...

در پايان رقابت هاى دور دوم جام 
جهانى واليبال 2011؛

لهستان در رده نخست و 
ايران در مكان پنجم قرار 

گرفتند
همدان پيــام: در پايان رقابت هاى دور 
دوم جام جهانى واليبال سال 2011 تيم 
لهســتان در صــدر جــدول رده بنــدى قرار 

گرفت و ايران در مكان پنجم ايستاد.
بــه گزارش ايرنــا، تيم ملى كشــورمان 
كه صبح ديــروز در پنجمين مســابقه خود 
در ايــن دوره از رقابــت هــا تيــم قدرتمنــد 
آرژانتيــن را شكســت داد بــا 9 امتيــاز در 
مــكان پنجــم جــدول رده بندى ايســتاده 
اســت. لهســتان نيز كه به غير از شكســت 
مقابــل ايران، ســاير مســابقات خــود را با 
پيروزى پشــت سر گذاشت با 13 امتياز در 

صدر اين جدول قرار دارد.

ملزومات نذرى هيأت هاي مذهبى 
آماده توزيع

گردشگرى مى تواند زمينه اشتغال 
پايدار را ايجاد كند

فراموش شدگان مثلث برمودا

اينجا محروميت را تقسيم مى كنند

مسئوالن به قول هايى 
كه مى دهند عمل كنند
كارگــردان نمايــش عروســكى «روياى 
شــيرين» دربــاره ايــن نمايش كــه در تاالر 
فجر همدان در حال اجراســت، گفت: اين 
نمايــش برگرفتــه از يكــى از احاديــث امام 
رضا(ع) اســت و در آن بــا زبان هنر مفاهيم 

اين حديث به كودكان منتقل مى شود.

حوزه علميه همدان از 
حقوق حقه مردم كوتاه 
نمى آيد
يكــى از اســاتيد حــوزه علميــه همــدان 
گفت: حوزه علميه همدان هيچگاه از حقوق 
حقه مردم در مقابل مسئوالن كوتاه نيامده و 

به نقد عملكرد دولتمردان مى پردازد.

بسيج بدون واليت 
معنايي ندارد

و  شــهادت  «بســيج،  روز  بــا  همزمــان 
ايثارگري» يادواره مهندســين شهيد استان 
با حضور خانواده هاي معظم شهدا، مشاور 
فرماندهي سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
و جمعــي از مســئوالن اســتان  در همــدان 

برگزار شد.

معاون اول رييس جمهورى امروز به همدان سفر مى كند جلوگيرى از مهاجرت نخبگان توسط سپاه

همدان پيــام: 28 مهرمــاه ســال جاري در هميــن 
صفحه از برپايي دهمين دوســاالنه ســفال و سراميك 
و نبــود ردپايي از اللجيني ها نوشــتيم و عنوان كرديم 
كه پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين، پايتخت ســفال 
ايران، پايلوت گردشــگري اين همه عنوان را تنها يك 
اســتان يدك مي كشــد به نام همدان! همداني كه در 
غيبــت تصميم گيري ها يــا محروم شــدن از فرصت ها 

اين روزها مثال زدني شــده اســت. هنوز طعم تلخ غم از 
دست دادن جشنواره بين المللي فيلم كودك و نوجوان 
بــراي همداني ها از ياد نرفته بود كه دوســاالنه ســفال 
ســراميك هم در نبــود هنرمندان اللجينــي در تهران 
برگزار شــد. به راســتي در غيبت نام همدان از ليســت 
انتخاب شونده ها براي برگزاري مناسبت ها، جشنواره ها 

و همايش ها چه كسي مقصر است؟

استاندار همدان مسكن و اشتغال را دو  ركن بهبودي 
وضع زندگي مردم دانســت. كرم رضا پيريايي در كارگروه 
برنامه ريزي و توسعه استان با بيان اينكه مسكن از نيازهاي 

مبــرم مــردم اســتان اســت، گفــت: ســال هاي 90 و 91 
سال هاي تكميل مسكن است و بايد تالش و پيگيري هاي 

الزم صورت بگيرد تا به سطح مطلوبي از كار برسيم.

■■    اهالي محل مي گويند: در اينجا مشكل آبرو داريماهالي محل مي گويند: در اينجا مشكل آبرو داريم
■■  مسئوالن حل مشكل اهالى اين منطقه از شهر را به گردن مسئوالن حل مشكل اهالى اين منطقه از شهر را به گردن 

هم مى اندازندهم مى اندازند
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مجل با نهايت تاسف و تاثر 
درگذشت برادر عزيزمان مرحوم مغفور خادم الحسين(ع) 

منصور رحيمى
را به اطالع تمامى دوستان و آشنايان محترم مى رساند. به همين مناسبت 

مجلس ختمى در روز يكشنبه مورخ 90/9/6 از ساعت 15 الى 17 
در مسجد قدس واقع در ميدان پيشاهنگى (13آبان) منعقد 
مى باشد. پيشاپيش از عزيزانى كه در اين مجلس شركت مى نمايند 

جالل رحيمىكمال تشكر و امتنان را داريم.
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اخبار

يادداشت
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شنيده ها
 shenide@hamedanpayam.com

و  مســكن  همــدان  اســتاندار  همدان پيــام: 
اشــتغال را دو  ركــن بهبودي وضــع زندگي مردم 

دانست.
كرم رضــا پيريايــي در كارگــروه برنامه ريزي و 
توســعه اســتان با بيان اينكــه مســكن از نيازهاي 
مبرم مردم اســتان است، گفت: ســال هاي 90 و 
91 ســال هاي تكميل مسكن اســت و بايد تالش 
و پيگيري هــاي الزم صــورت بگيــرد تــا به ســطح 

مطلوبي از كار برسيم.
وي تصريح كرد: در زمينه اشــتغال در جايگاه 
خوبي قرار داريم و در سال هاي 90 و 91 اولويت 

كاري ما اشتغال پايدار است.
بســيار  را  بســيج  حقيقــت  همــدان  اســتاندار 
متعالــي دانســت و اظهار كــرد: از زمانــي كه امام 
راحل(ره) فرمان تشــكيل بســيج را صــادر كردند 
تا به امــروز ظرفيت هاي بســيج روز به روز افزايش 

مي يابد.
پيريايــي اضافــه كــرد: همگــي مســئوالن و 
مديران در رفتار و گفتار خود بايد به شــكل يك 
بســيجي عمل كنند و اگــر مجموعه نمايندگان، 
مديران و نخبگان دســت به دست هم دهند يك 
كارآمــدي و توفيق بــزرگ براي اســتان حاصل 

خواهد شد.
وي خاطرنشــان كرد: هرچه مسئوالن استان 
به هم نزديك تر شــوند در تصميم گيري ها بيشــتر 
يكديگــر را درك خواهنــد كــرد و بــه لطــف خــدا 
جديــت،  تــالش و همــكاري در مجموعه اســتان 

ديده مي شود.
امــور  و  عمومــي  روابــط  اداره  گــزارش  بــه 
بين الملل اســتانداري همدان، وي بــا بيان اينكه 
مسئوالن بايد به صورت يك اندام واره جلو بروند، 
تصريــح كرد: مديــران و نمايـنـدگان از اجزاي كار 
هستند و تا امروز كارها را به خوبي انجام داده اند.

اســتاندار باالترين محبوبيــت را جلب رضايت 
خــدا و خلق خــدا دانســت و افزود:  در ســفرهاي 

ســوم و چهــارم رئيــس جمهــورى، اســتانداري و 
ـدگان نهايــت تالش و ظرفيت خــود را براي  نمايـن

تصويب مصوبات به كار گرفتند.
اســتاندار همــدان بــا بيــان بــه اينكــه تمامي 
مجموعه هاي اســتان بايد هماننــد مجموعه هاي 
نمونــه عمــل كننــد، بيــان كــرد: مديــران بايد با 
جديــت پيگيــر بــه ســرانجام رســيدن مصوبات و 

طرح هاي به تصويب رسيده باشند.
نماينــده مــردم همــدان و فامنيــن در مجلس 
ضمــن  جلســه  ايــن  در  نيــز  اســالمي  شــوراي 
گراميداشــت هفته بســيج گفــت: آنچه از بســيج 
تداعي مي شــود،  هشت ســال دفاع مقدس است 
كــه خروجــي فرهنگــي بســيجي اســت كــه امام 

خميني (ره) آن را پايه گذاري كردند.
محمدكاظم حجازي ابراز كرد: برنامه ريزي ها 
و اهداف ســه قوه در ســايه فرهنگ بســيجي بوده 
است و هر زماني كه از اين فرهنگ فاصله گرفتند 
از مــردم نمره مردودي دريافــت كردند. به همين 

جهت اســت كه مقــام معظم رهبري همــه ما را به 
توجه اين فرهنگ در همه جهات دعوت مي كنند.

وي بــا بيــان اينكه در دهه عدالت و پيشــرفت 
قرار داريــم، تصريح كرد: مســئوالن اســتان بايد 
توجه داشــته باشــند كه اخالق و رفتــار اجتماعي 
آنان بايد مطابق با فرهنگ بســيجي باشد و از آن 

پيروي كنند.
نماينــده مردم همــدان و فامنين بــا يادآوري 
اينكــه اســتان همدان يــك جامعه دينــي و مؤمن 
اســت، افــزود:  حق اين مردم اســت كــه خدمات 
بسط و گسترش پيدا كند و به اين نكته بايد بيش 

از پيش توجه داشت.
در  كــه  تعاملــي  جهــت  بــه  كــرد:  بيــان  وي 
مجموعــه مؤثــر در عملكــرد اســتان وجــود دارد 
طرح هــاي  كميســيون 219 اكثــر  در  توانســتيم 

استان را به تصويب برسانيم.
برنامه ريــزي  معــاون  جلســه  ايــن  ادامــه  در 
اســتاندار همــدان بــه ارائــه گــزارش مصوبــات 

كميســيون 219 مجلس پرداخت.
علي حيدر نوري گفت: 4 جلسه در كميسيون 
219 برگزار شــد كه با همكاري مديران توانستيم 

اكثر طرح هاي پيشنهادي را تصويب كنيم.
وي عنوان كــرد: از 34 طرح تصويب شــده 
 3 دانشــگاه ها،   حــوزه  بــه  مربــوط  مصوبــه   15
از  طــرح   4 اســالمي،   ارشــاد  اداره  از  مصوبــه 
حــوزه راه و شهرســازي و دو طرح بــه حوزه نيرو 

اختصاص دارد.
وي ادامــه داد: در زمينــه صنعــت،  معــدن و 
تجــارت يك طــرح به تصويــب رســيد و 4 مصوبه 
در حــوزه دادگســتري،  دو طــرح در زمينــه جهاد 
كشاورزي، در بحث ورزش و جوانان دو طرح و در 
آمــوزش و پــرورش  و موزه دفاع مقــدس دو طرح 

مورد تصويب قرار گرفت.
گفتني اســت، در اين كميســيون از 39 طرح 
پيشــنهادي 34 طــرح بــه تصويب نهايي رســيده 

است.

«بســيج،  روز  بــا  همزمــان  همدان پيــام: 
شــهادت و ايثارگري» يادواره مهندســين شهيد 
اســتان بــا حضــور خانواده هــاي معظم شــهدا، 
انقــالب  پاســداران  ســپاه  فرماندهــي  مشــاور 
اسالمي و جمعي از مسئوالن استان  در همدان 

برگزار شد.
مشــاور فرماندهي ســپاه پاســداران انقالب 
اســالمي در ايــن مراســم بــا اشــاره بــه فرموده 
حضــرت  اينكــه  بيــان  بــا  و  خمينــي(ره)  امــام 
اســت،   عالــم  بســيجي  اول  اميرالمؤمنيــن(ع) 
اظهار داشــت: امام علــي(ع) مصداق تمام عيار 
بســيجي بودن اســت و هر يك از ما مي توانيم با 
مطالعه و بررســي زندگي ايشــان شــاخصه هاي 
يك فرد بســيجي را اســتخراج كــرده و الگو قرار 

دهيم.
صفــار هرنــدي بــا مــروري گــذرا بــه دوران 
مختلــف زندگــي حضــرت علــي از اوان كودكي 
تــا پايان عمر ايشــان و با اشــاره بــه ايثارگري ها 
و رشــادت هاي وي خطاب به بســيجيان گفت: 
زندگــي حضرت علي(ع) از بــدو تولد با پاكي و 
طهــارت همراه بوده و تولد ايشــان در خانه خدا 
و نامگــذاري آن امــام بزرگــوار از ســوي خــداي 
تبــارك آغاز شــد. طهــارت، اوليــن خصوصيت 
بســيجي  بنابرايــن،  اســت؛  اميرالمؤمنيــن(ع) 
هم بايــد در خوبي ها و پاكي ها متولد شــود كه 

همين طور هم شد. 
مشــاور فرماندهي ســپاه پاســداران انقالب 
اســالمي تولد امــام علي(ع) در آغــوش واليت 

را خصيصه اول بســيجي عالم برشمرد و افزود: 
بســيج و بســيجيان همبســته و وابســته بــه اين 
خصيصه هســتند و بســيج بدون واليت معنايي 
ندارد، بســيجي در تبعيت از اول بسيجي عالم، 
همــان كســي اســت كه بــا اعــالم دعــوت امام 

خميني(ره) به او پيوستند.
«ليلــه  واقعــه  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  وي 
علــي(ع)  امــام  جان گذشــتگي  از  و  المبيــت» 
و  جان گذشــتگي  از  كــرد:  خاطرنشــان 

خطرپذيــري بــا الگوگيرى از آن امــام همام از 
ديگر ويژگي هاي بسيجيان است.

جانانــه  دفــاع  و  شــجاعت  هرنــدي  صفــار 
حضــرت علــي(ع) از حكومت حق و اســالم در 
جنگ هــاي بدر و خنــدق در مقابل دشــمنان و 
گروه باطل را مورد توجه قرار داد و تصريح كرد: 
اين است نگرش يك بســيجي، فرد بسيجي در 
ميانه ميدان، خود نمي شناســد و تماماً محو در 

وجود رهبر الهي مي شود.

صفار هرندي با بيان اينكه بســيجي بهترين 
كارها را به وقتــش انجام مي دهد، گفت: انجام 
دادن عمــل صالــح در زمــان و وقــت مناســبش 

خصوصيت ديگر بسيجيان محسوب مي شود.
وي راه شــهادت را مســيري زاينــده و بدون 
توقف توصيف كرد و افزود: شــروع نهضت امام 
از  مرحلــه اي  اســالمي  انقــالب  و  خمينــي(ره) 
غبارزدايي فرهنگ اصيل شهادت بود. عنصري 
كــه باب شــهادت را دوباره گشــود و زنده كرد و 

مقوله بسيج اين راه را ادامه داد.
اســتان  انصارالحســين(ع)  ســپاه  فرمانــده 
همــدان نيــز در اين مراســم با بيــان اينكه امروز 
جمع شده ايم تا ياد 44 بسيجي شهيد از جامعه 
مهندسين استان را گرامي بداريم، گفت: شهدا 
با حق ماندند و به حق پيوستند. شهيدان قرآن 
را تالوت كــرده و بر اســاس آن قضاوت كردند. 
در واجبــات الهي انديشــه كردند و ســنت هاي 

خدا را زنده و بدعت ها را ميراندند.
ســردار عبدالرضــا آزادي با تأكيد بــر اينكه 
اگر ايثار، فداكاري و از خودگذشــتگي شهيدان 

نبود، بدون شك امروز رقم نمي خورد.
وي خاطرنشــان كــرد: نــام بســيج، پايــگاه 
بســيج و حركت بسيج با ايمان، عشق و اخالص 

تركيب شــده و تداوم راه نوراني شهداســت.
در ايــن يــادواره ياد و نام 44 شــهيد جامعه 
مهندسين گرامي داشته و از 15 خانواده معظم 
شــهداى جامعه مهندســين اســتان بــه صورت 

نمادين تجليل شد.

بسيجيان هيچ وقت از زير بار مسئوليت شانه
خالى نكردند 

همدان پيام: جانشــين سپاه انصارالحسين (ع) اســتان همدان گفت: بسيجيان از 
ابتداى پيروزى انقالب تاكنون در هيچ برهه اى از زير بار مسئوليت شانه خالى نكردند.

مهدى صديقى در مراسم طرح مهر (ارائه مشاوره تخصصى رايگان به عموم مردم توسط 
مهندسان سازمان بسيج مهندسين) تصريح كرد: با وجود اينكه ايران اسالمى در سال 
1364 در يك بن بست گير كرده بود ولى هيچ يك از بسيجيان استعفا نداده و از زير بار 
مسئوليت شانه خالى نكردند. وى با بيان اينكه انقالب اسالمى در زمانى اتفاق افتاد كه 
شرايط سختى بر كشور و جهان حاكم بود، افزود: قدرت هاى بزرگ نظامى در آن زمان 

اقدام به تقسيم كشورهاى جهان كرده بودند با اين وجود ملت ايران در مقابل دو قدرت 
شــرق و غرب ايســتاد و ابرقدرت ها نيز با تمــام توان عليه انقالب به مبارزه برخاســتند. 
ســردار صديقى با تاكيد بر اينكه شــروع و هدايت انقالب با رهبــرى بود و نگهدارى آن 
وظيفــه مردم اســت، گفت: برخــالف برخى از قيام هــاى منطقه كه پــس از پيروزى باز 
هم بازماندگان رژيم ســابق قدرت را به دســت گرفتند، در ايران پس از پيروزى انقالب 
اسالمى بالفاصله حكومت مردمى تشكيل و قانون اساسى نوشته شد.   وى اضافه كرد: 
امام خمينى(ره) عالوه بر تشــكيل نهادهايى با وظايف مشخص اقدام به تشكيل بسيج 
مســتضعفين كردند نهادى كه تمامى مردم و مســئوالن در آن سهم داشتند. جانشين 
فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان تصريح كرد: نيروى واليتمدار بسيج غير 

از سازندگى در ابعاد امنيتى و ايجاد آرامش در جامعه نقش هاى بسزايى داشته است. 

مشــاركت هاى  اداره  رئيــس  همدان پيــام: 
مردمــى و شــاهد و ايثارگــران آمــوزش و پرورش 
دنبــال  بــه  امــروز  دشــمنان  گفــت:  همــدان 

سياه نمايى مسائل دينى و اعتقادى ما هستند.
تجليــل  همايــش  در  توســلى كيا  منوچهــر 
و  تحقيــق  و  مطالعــه  برتــر  دانش آمــوزان  از 
پذيرفته شدگان كنكور سراســرى مدارس شاهد 
اســتان همدان، خطاب به دانش آموزان شــاهد 
و ايثارگر، اظهار كرد: شــما دانش آموزان شاهد و 
ايثارگر وارثان آنهايى هستيد كه در جنگ سخت 
استكبار جهانى ايستادگى كردند و رشادت هاى 
بى بديلــى آفريدند كه با اين وصف شــما نيز بايد 
در عرصــه امــروز جنــگ نــرم در مقابل اســتكبار 

جهانى بايستيد.
وى عنوان كرد: شما فرزندان شاهد و ايثارگر 
امــروز بايد از فرصت هــا و قابليت هــاى موجود و 
ارزشــمند نظام اسالمى ايران در راستاى بارورى 
علم و انديشــه كشــور اســتفاده كنيد و در عرصه 

بين المللى ممتاز شــويد و با اين عمل به صيانت 
و پاســدارى از ارزش هاى انقالب اسالمى توفيق 

يابيد.
به گزارش فارس، رئيس اداره مشاركت هاى 
مردمــى و شــاهد و ايثارگــران آمــوزش و پرورش 
استان همدان گفت: وظيفه شما فرزندان شاهد 
و ايثارگــر امروزه به مراتب ســنگين تر از گذشــته 
اســت؛ چرا كــه در عرصه جنگ ســخت دشــمن 
قصد تصاحب خاك كشــور را داشت اما امروز در 
صدد تسخير اذهان و مغز جوانان و نوجوانان اين 

مرز و بوم است.
وى با بيان اينكه در ســه دهــه پس از انقالب 
در  مهمــى  دســتاوردهاى  و  پيشــرفت ها  شــاهد 
ايــران اســالمى بوده ايــم، گفــت: رســالت امروز 

بســيار ســنگين اســت و اگر غفلت كنيــم هجمه 
دشــمن ما را با خود خواهد برد كه در اين راســتا 
بايــد ارزش خون هاى شــهيدان اين مــرز و بوم را 

ارج نهيم.
توســلى كيا با بيان اينكه غرب در حال حاضر 
از مغز جهان ســوم براى پيشرفت بهره مى گيرد، 
تصريــح كــرد: بــا توجــه بــه اينكــه ايــن انقالب 
ثمره خون شــهيدان اســت جوانان ما بــا ورود به 
عرصه هاى مختلف علمى مى توانند كشور ايران 
اســالمى را در بيــن جهانيان ممتــاز و الگو جلوه 

دهند.
دنبــال  بــه  امــروز  دشــمنان  افــزود:  وى 
ســياه نمايى مســائل دينى و اعتقادى ما هستند 
كه در اين مســير از هر ترفندى از جمله ماهواره، 

اينترنــت، مســائل غيــر اخالقــى در تلفن هــاى 
همــراه و ... اســتفاده مى كننــد تــا جوانــان را به 
انحطاط بكشــانند كه با اين وصف شــما فرزندان 
شاهد و ايثارگر با تمسك به دين و علم مى توانيد 

اين توطئه هاى شوم را عقيم بگذاريد.
رئيس اداره مشــاركت هاى مردمى و شاهد و 
ايثارگران آموزش و پرورش استان همدان يادآور 
شــد: دشمنان ما ســعى مى كنند با ايجاد فضاى 
شــبهه و گمان غلط نســبت به انقالب اســالمى، 
نهادهــاى قانونى ايران، واليت فقيــه و رهبرى، 
اذهــان جوانــان و نوجوانــان را مشــوش كــرده و 

آن ها را به سمت مطالبات كاذب بكشانند.
وى با بيان اينكه جوان ايرانى روحيه انقالبى 
و دينــى خــود را در هر عرصــه اى حفظ مى كند، 

گفــت: جوانان ما بــه اصول دين اعتقــاد دارند و 
پايبند به آن هســتند و ادعاهاى واهى اســتكبار 

نسبت به آنان پوشالى و بى اساس است.
هــزار  زيــر  رتبه هــاى  بــه  اشــاره  بــا  توســلى 
كنكــور  در  ايثارگــر  و  شــاهد  دانش آمــوزان 
سراســرى، خاطرنشــان كرد: تعداد 58 رتبه در 
اين عرصه بســيار كم است كه اميدوار هستيم در 

سال بعد اين رقم ارتقا يابد.
وى بــا بيــان اينكــه اعتبــار خوبــى بــراى امر 
تحقيــق و پژوهــش در نظــر گرفته شــده اســت، 
تصريح كرد: شــما دانش آموزان شــاهد و ايثارگر 
بايد به عرصه علم و پژوهش توجه شايانى داشته 
باشــيد تا به اين واسطه اســتان همدان در كشور 

مطرح شود.
در پايــان ايــن مراســم از دانش آمــوزان برتر 
كنكــور  پذيرفته ـشـدگان  و  تحقيــق  و  مطالعــه 
سراســرى مدارس شــاهد اســتان همدان تجليل 

شد.

در شوراى برنامه ريزى استان مطرح شد؛

بايد براى تحقق مسكن و اشتغال با قدرت كار كرد

مشاور فرماندهي سپاه پاسداران انقالب اسالمي:

بسيج بدون واليت معنايي ندارد
■ علي(ع)، اول بسيجي عالم، الگو و مقتداي بسيجيان است

رئيس مشاركت هاى مردمى آموزش و پرورش همدان در همايش تجليل از دانش آموزان شاهد:

دشمنان به دنبال سياه نمايى مسائل دينى و اعتقادى ما هستند

استاد حوزه علميه همدان:
حوزه علميه همدان از حقوق حقه مردم 

كوتاه نمى آيد
همدان پيام: يكى از اســاتيد حوزه علميه همــدان گفت: حوزه علميه همدان 
هيچگاه از حقوق حقه مردم در مقابل مســئوالن كوتاه نيامده و با استقاللى كه از 

دولت ها داشته اند به نقد عملكرد دولتمردان مى پردازد.
حجت االســالم والمســلمين احمدحســين فالحــى در گفت و گــو با فــارس با 
اشــاره به عدم پاسخگويى استاندار همدان به مطالبات اساتيد حوزه علميه اظهار 
كرد: طبق برنامه از پيش تعيين شــده قرار بود اســتاندار در روز دوشــنبه جارى با 
درخواست اساتيد حوزه در جمع آنان حاضر شده و به مطالبات آنان در ارتباط با 
وضعيت فرهنگى اســتان، وضعيت معيشتى اقشار آسيب پذير و مواضع ايشان در 

ارتباط با رهبرى نظام و مشكالت حوزويان پاسخ گويند.
بــه گفتــه وى به پيشــنهاد خود اســتاندار زمــان جلســه مذكور از دوشــنبه به 

چهارشنبه جارى موكول شد تا ايشان بتوانند در جلسه حضور يابند.
نماينــده ولــى فقيه در دانشــگاه پيام نور ادامه داد: جلســه داخلى اســاتيد با 
حضور رئيس حوزه علميه همدان رأس ساعت 18:30 در مدرسه آيت اهللا آخوند 
برگزار شــد و اســاتيد در ارتباط با مســائل حوزه و مشــكالت اقتصادى و فرهنگى 

مردم به طرح مباحثى پرداختند. 
وى نداشــتن مشــاور در امور حوزه ها از ســوى اســتاندار را يكــى از اعتراضات 
جمع قلمداد كرد و گفت: جمع اين ســئوال را داشــتند كه چه طور ممكن اســت 
فردى كه اصًال در اســتان حضور ندارد مشــاور اســتاندار در امور روحانيت باشــد. 
فالحى ادامه داد: رأس ســاعت 20 شــب گذشته اســاتيد منتظر حضور استاندار 
بودند كــه بايد طبق وعده قبلى حضور مى يافت اما با كمال تعجب ايشــان بدون 

اطالع قبلى و با بى توجهى تمام حضور نيافتند.
به گفته وى ساعت 20:20 معاون عمرانى استاندار به جاى ايشان در جلسه 
حضور مى يابد كه با اين وضع بســيارى از اســاتيد تصميم بر ترك جلســه گرفتند 
و ابــراز داشــتند كه حضور ما در اين جلســه معنايــى جز تأييد اهانت اســتاندار به 

حوزه ندارد.
اين اســتاد حوزه و دانشــگاه گفت: آقاى سامرى نيز بعد از درخواست توضيح 
در ارتبــاط با عــدم حضور اســتاندار ابراز كرد كــه وى به دليل حضــور معاون اول 
رئيــس جمهــور و وزير راه، مســكن و شهرســازى فرصــت حضور در اين جلســه را 
نيافتنــد. وى تأكيد كرد: البتــه اين توضيح مورد قبول اســاتيد قرار نگرفت و اين 
عــدم حضــور را اهانت اســتاندار به حوزه هــاى علميــه تلقى كردند چون ايشــان 

مى توانستند طبق وعده قبلى، حداقل نيم ساعت در اين جلسه حضور يابند.
فالحــى بــا بيان اينكه اســتاندار از زمان تصدى مســئوليت هيــچ حضورى در 
حوزه هاى علميه نداشــته اســت، گفت: جالب آنكه با وجــود دعوت حوزويان 
براى پاسخ به مطالبات، هيچ توجهى به اين دعوت نشد در حالى كه استاندار 
قبلــى بارها با پيشــنهاد خود در ميــان حوزويان حاضر و خدمــات خوبى را نيز 

ارائه مى كرد.

همدان به سامانه هوشمند كنترل چراغ هاى 
راهنمايى مجهزشد

همدان پيام: معــاون حمل و نقل و ترافيك شــهردارى همدان گفت: همدان به 
سامانه هوشمند كنترل چراغ هاى راهنمايى مجهز شد.

بــه گزارش ايرنــا محمد تبريزى افزود: در حال حاضر تقاطع چهارراه ســعيديه و 
ميدان بعثت به سيســتم هوشــمند كنتــرل مركزى چراغ هاى راهنمايــى با اعتبارى 

بالغ بر 2/5 ميليارد ريال توسط شهردارى همدان مجهز شده است.
وى اظهار داشــت: با توجه به برنامه ريزى ها در راســتاى رفاه حال شــهروندان و 
روانى ترافيك در ســطح شــهر، تقاطع ميــدان 13 آبان و چهارراه خواجه رشــيد نيز 

بــه اين ســامانه مجهز مى شــود. وى اضافه كرد: سيســتم هوشــمند كنترل مركزى 
چراغ هــاى راهنمايــى يــك سيســتم مديريت ترافيكى اســت كــه عالوه بــر كنترل 
اتوماتيــك چراغ هــاى راهنمايــى شــبكه اى از تقاطع ها، تســهيالت زيــادى را براى 
آناليز ترافيكى، برنامه ريزى، ثبت گزارش ها، تشخيص خرابى ها، تعمير و نگهدارى 

سيستم تأمين مى كند.
وى با اشــاره به اينكه ســامانه هوشــمند چراغ هاى راهنمايى در حال حاضر در 
گستردگى 157 شهر از 25 كشور دنيا نصب شده كه تعداد 34 هزار و 689 تقاطع 
را تحت پوشــش دارد، يادآور شــد: هم اكنون هشــت شهر از شــهرهاى بزرگ كشور 
نيــز از اين ســامانه بهره مى برنــد و 662 تقاطع در ايران به اين سيســتم مجهزند كه 

همدان به عنوان نهمين شهر كشور اين سامانه را راه اندازى مى كند.

ستاد انتخابات استان و ضرورت تسريع در فعاليت ها
محمد سهرابى

همدان پيام: مباحث انتخابات در فضاي سياسي كشور و افزايش فعاليت هاي 
احــزاب و تشــكل هاي سياســي در اســتان همدان نيز همچون ســاير نقــاط، اين 
فعاليت هــا كم و بيش مشــاهده مي شــود و احزاب و گروه هاي سياســي كه نقش 
قابل توجهي در باال رفتن ميزان مشاركت و انتخاب آگاهانه مردم دارند، بر حجم 
برنامه ها و فعاليت هاي خود افزوده اند تا عالوه بر ايجاد شــور و نشــاط در جامعه، 

اهداف خود را نيز محقق سازند.
از طرفي دســت اندركاران و مســئوالن برگزاري انتخابات نيز بــه دنبال فراهم 
نمــودن شــرايط و زمينه هاي الزم و مناســب براي يك انتخابات پرشــور، ســالم و 
حماســي هســتند تا چنين رويداد بزرگي در شــرايط كنوني كه از حساسيت هاي 
فراواني نيز برخوردار اســت، با موفقيت همراه باشــد. در همين راســتا ستادهاي 
انتخابات استاني نيز مشغول فعاليت هستند و بر اساس برنامه هاي مشخص شده 

كارها و فعاليت هاي خود را در قالب كميته هاي تخصصي پيش مي برند.
اين روند نيز در اســتان همدان كم و بيش مشــاهده مي شــود و فعاليت ســتاد 
انتخابات اســتان كه از اوايل تابستان شروع شــده، همچنان ادامه دارد؛ هر چند 
روند چنــدان مطلوبي طي ماه هاي اخير مشــاهده نگرديده و فعاليت هاي ســتاد 
ياد شــده براي رســانه ها و افكار عمومي چندان شــفاف و مشخص نبوده است. به 
طوري كه بارها گاليه ها و انتقاداتي هم از طرف رسانه ها و هم فعاالن سياسي در 

خصوص برخي تعلل ها و كندي فعاليت ها مطرح شده است.
البته گاهي اوقات خبرهايي از ســتاد انتخابات اســتان در رسانه ها منعكس و 
بخشــي از فعاليت ها و اقدامات صورت گرفته مشــخص شــده است. مانند معرفي 
مســئوالن بعضي از كميته ها يا برگزاري نشســت تخصصي دست اندركاران ستاد 
انتخابــات و امثال آنها كه در جاي خود حائز اهميت هســتند. اما نكته قابل تأمل 
در اين خصوص عدم اطالع رســاني شــفاف و كافي از ســاير فعاليت هاست كه در 
شرايط فعلي كه مباحث انتخابات با اصلي ترين موضوع مطرح در فضاي سياسي 

كشور و استان تبديل شده، پذيرفتني نيست.
معرفي نشــدن مســئول كميته هاي اطالع رســاني و سياســي كه فعاليت آنها 
در شــرايط فعلي از اهميت بســزايي برخوردار اســت، از جمله مســائلي اســت كه 
مســئوالن ستاد انتخابات استان پاســخي در خصوص آن نداده اند. اين در حالي 
اســت كه نقش كميته هاي ياد شده هم در نحوه اطالع رساني از روند فعاليت ها و 

هم از جهت ايجاد نشاط و پررنگ شدن فضاي انتخابات بسيار مهم است.
ممكن اســت برخي از فعاليت ها و اقدامات ســتاد ياد شــده بــه دليل منعكس 
نشــدن در رسانه ها و ارائه نشــدن اطالعات به موقع از سوي مسئوالن براي مردم 
پوشــيده بماند و در شــرايط فعلي كه آگاهي از همه مســائل و موضوعات مربوط 
بــه انتخابات ضرورت فراواني دارد، مشــكالتي در اين زمينه ايجــاد گردد؛ از اين 
رو، فعال شــدن كميته اطالع رســاني ستاد انتخابات در ســريع ترين زمان ممكن 
خواســتار انتظار مردم و رســانه ها از مســئوالن اســت كه اميد مــي رود در روزها و 

هفته هاي آتي محقق گردد.
بــه هر حال فضاي سياســي اســتان كه اين روزهــا متأثر از مباحــث انتخابات 
مجلس نهم شــده، نيازمند شــور و نشاط بيشتري اســت و برنامه ها و فعاليت هاي 
ســتاد انتخابات اســتان نقش و تأثير فراواني در اين خصوص دارند. هر چند روند 
طي شــده در ماه هاي اخير در ستاد ياد شده برخي دغدغه هايي را ايجاد نموده، 
اما بــا فعال ترشــدن بخش هاي مختلف، شــرايط مطلوب تري در فضاي سياســي 

استان ايجاد خواهد شد.

1- اطالع رساني ســتاد انتخابات استان 
برنامه هــا و فعاليت هايــش بــا كنــدي انجــام 
بيشــتر  ســتادهاي  كــه  حالــي  در  مي شــود. 
اســتان ها اخبار و گزارش هاي خود را به طور 
مرتــب در اختيــار رســانه قرار مي دهنــد و در 
ســايت اســتانداري ها نيز منعكس مي شــود، 
كميته اطالع رســاني ســتاد انتخابات استان 
هنــوز  آن  مســئول  و  نيســت  فعــال  چنــدان 

مشخص نشده است.
بــه  همچنــان  زودهنــگام  تبليغــات   -2
شــكل هاي مختلــف در ســطح اســتان ديده 
و  جشــن ها  فرصــت  از  اســتفاده  مي شــود. 
برنامه هــا از جمله مواردي اســت كه اخيراً در 
اســتان مشاهده شــده و يكي از نمايندگان با 
ارســال دعوتنامه به درب منازل از مردم براي 
حضــور در يك جشــن دعــوت نموده اســت. 
وي به تشــريح عملكرد خود در برنامه مذكور 

پرداخته است.
تاســيس  در  همدان پيــام  عملكــرد   -3
چاپخانه پيام رسانه به منظور كمك به توسعه 
مطبوعات غرب كشــور با تمجيد 4 ســخنران 
آسيب شناســى  و  هم انديشــى  همايــش 
مطبوعــات غــرب كشــور در ســنندج مواجــه 
شد. گفته مى شود در اين مراسم 4 سخنران 
ميهمــان از اســتان هاى مجــاور بــه تمجيــد و 

حمايت از اين چاپخانه تاكيد كردند.

عامل موفقيت بسيج توجه 
به منويات رهبرى است

علــوم  دانشــگاه  همدان پيام:رييــس 
پزشــكى اســتان همــدان گفــت: توجــه بــه 
منويــات مقام معظم رهبــرى مهمترين عامل 
موفقيت بســيج در عرصه هــاى مختلف بوده 

است.
از  تجليــل  آييــن  در  صفى آريــان  رضــا 
ايثارگران دانشــگاه با بيــان اينكه چراغى كه 
خداوند خواهان روشــن بودن آن ها باشد به 
ســادگى خاموش نمى شــود، اظهار داشــت: 
موفقيت بســيج ناشى از گوش به فرمان مقام 
معظم رهبرى بودن است.وى شعار انقالب را 
عدالت محورى عنوان كرد و افزود: در هشت 
ســال جنــگ تحميلــى دنيــا در مقابــل ايران 
اسالمى قرار داشت به طورى كه از 28 كشور 
دنيــا اســير داشــتيم.رييس دانشــگاه علــوم 
پزشكى استان همدان برخوردارى از رهبرى 
بســيجى و جانباز را بسيار ارزشمند دانست و 
تصريح كــرد: تحريم ها با پيــروزى از منويات 

رهبرى راه به جايى نمى برد.
صفــى آريــان اظهــار داشــت: افراد ســو 
استفاده  كننده از بيت  المال در نهايت متضرر 

مى شوند و عاقبت خوشى نخواهند داشت.
ايثارگــران  امــور  و  شــاهد  ســتاد  رييــس 
دانشــگاه نيز با اشــاره به شــكل گيرى بسيج 
ســازندگى در پنــج آذرماه ســال 58 بــا پيام 
بســيج  داشــت:  اظهــار  انقــالب  كبيــر  رهبــر 
هم اكنــون به نهــادى مقــدس و كارآمد تبديل 
شده و كشور نيز بعد از 31 سال به دليل بصيرت 
رهبــرى و حضور بســيج در عرضه هاى مختلف 

همچنان بر ايده هاى اصلى خود پايبند است.
يوســفى  مشــعوف با اشــاره بــه تجليل از 
خانــواده  جانبــازان،  آزادگان،  ـدگان،  رزمـن
شــهدا و ايثارگــران در پنج مناســبت در طول 
ســال افزود: بــا توجه به برخــوردارى از بيش 
جوابگــوى  نمى تــوان  كارمنــد  14هــزار  از 

ايثارگران دانشگاه بود.
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اخبار اخبار كوتاه
جلوگيرى از مهاجرت 
نخبگان توسط سپاه

مهــر: حســين همدانــى فرمانــده ســپاه 
محمدرســول ا...(ص) تهــران با بيــان اينكه 
همه نخبگان ايرانى كه از كشــور خارج شــده 
اند بعنوان ســفيران انقالب اسالمى در ديگر 
كشــورها به ايفاى نقش مــى پردازند، گفت: 
البتــه بــا حمايت هايــى كه بســيج و ســپاه از 
نخبــگان خواهند كرد تا حــد زيادى از ميزان 
مهاجرت نخبگان به ســاير كشــورها كاســته 

خواهد شد.

تشييع پيكر
حجت االسالم شريعتى 

برنــا: پيكر مرحوم حجت االســالم محمد 
امــام  دفتــر  اعضــاى  از  شــريعتى،  حســين 
خمينــى(ره) با حضور حجت االســالم ســيد 
حســن خمينى، ســيد محمد خاتمــى، امام 
جمارانــى، ســيد ياســر خمينــى، عليخانى، 
دعايى، مجيد انصارى و همچنين مســئوالن 
سياســى،  چهره هــاى  از  كثيــرى  جمــع  و 
اجتماعــى، فرهنگــى، از حســينيه جمــاران 
تشــييع شــد. پيكر مرحوم به شهر مقدس قم 

جهت خاكسپارى منتقل شد. 
 

تهديدي جديد در انتخابات
مقــام  قائــم  بادامچيــان  اســدا...  مهــر: 
كار  روى  اســالمى  موتلفــه  حــزب  دبـيـركل 
آمدن عناصر وابســته به مراكز ثروت و قدرت 
درانتخابات را تهديد دانست و اظهار داشت: 
برخى ها صراحتاً اعالم كردند كه يك ميليارد 
تومان بودجه دراختيار افرادى قرار مى دهند 
كــه با اســتفاده از وجهه احمدى نــژاد و بحث 

يارانه ها 150 نماينده به مجلس بفرستند.

موجودى صندوق توسعه ملى 
در پايان برنامه پنجم 

ايرنا: قاســم حســينى قائم مقام صندوق 
توســعه ملى گفت: بر اســاس پيــش بينى ها 
موجــودى صنــدوق توســعه ملى در تــا پايان 
دالر  ميليــارد   100 توســعه  پنجــم  برنامــه 

خواهد بود .

دخالت نداشتن ايران
در حوادث بحرين 

ايســنا: در حالي كــه كميتــه بين المللي 
حقيقت يــاب حــوادث اخير بحريــن، دخالت 
تهــران در ايــن حــوادث را رد كــرد، پادشــاه 
رســانه هاي  كــه  شــد  مدعــي  كشــور  ايــن 
رســمي ايران، مردم بحرين را بــه خرابكاري 
تحريــك كرده اند. بر اســاس گــزارش كميته 
حقيقت يــاب، هيچ ســندي مبنــي بر دخالت 
تهــران در حــوادث بحريــن به دســت نيامده 
و دليــل مســتندي مبنــي بــر ارتبــاط ســران 

مخالفان با ايران مشهود نبوده است.

استعفا دولت انتقالى تونس 
ايرنــا: باجى قائد السبســى نخســت وزير 
موقــت تونــس اســتعفاى دولــت انتقالى اين 
كشــور را كه بعد از انقالب مردم و ســرنگونى 
رژيــم ديكتاتــورى زيــن العابديــن بــن علــى 
تشــكيل شــد را تقديــم فــواد المبــزع رئيس 
جمهــورى موقــت تونس كــرد. المبزع ضمن 
پذيرش استعفاى دولت انتقالى، آن را مكلف 
كــرد تا تشــكيل دولــت جديد بــراى پرهيز از 
هرگونــه خال در انجــام فعاليت هــاى دولتى، 
برعهــده  را  جــارى  مأموريت هــاى  پيشــبرد 

بگيرد.

اعتراف اردن به قاچاق سالح 
به سوريه 

فارس: راكان المجالى ســخنگوى دولت 
اردن با اعتراف به قاچاق ســالح در مرز اردن 
بــا ســوريه، تاكيــد كــرد كه كشــورش تالش 

مى كند اين روند را قطع كند.
در حالــى كــه همــه كشــورهاى غربــى و 
اتحاديــه عــرب وجــود گروهك هــاى مســلح 
و قاچــاق ســالح بــه خــاك ســوريه را ناديده 
مى گيرند، اين اعتراف در نوع خود بى سابقه 

است.

عزم ملى و تالش همگانى براى ايجاد اشتغال و رفع بيكارى
همدان پيــام: در ادامه دور چهارم ســفر اســتانى هيأت دولت به اســتان تهران، رئيس جمهــورى و هيأت همراه 
به شهرســتان اسالمشهر ســفر كردند. محمود احمدى نژاد در جمع مردم اسالمشــهر گفت: اگر فرهنگ بسيجى در 
جمهورى اســالمى ايران حاكم شــود همه قله هاى عزت زير پاى ملت ايران خواهد بود و با افتخار اعالم مى كنم كه 
مردم اسالمشهر پيشاپيش ملت ايران و در خط مقدم فرهنگ بسيج حركت كرده و مى كند.  احمدى نژاد خاطرنشان 
كرد: هر كسى در هر كجا كه هست اگر براى خدا كار كند و دلسوز كشور و ملت باشد يك بسيجى است.  به گزارش 
ايرنا، رئيس قوه مجريه در ادامه با بيان اين كه كارهاى زيادى در اين كشور بايد انجام شود، افزود: يكى از كارهايى 
كه بايد همه دســت به دســت هم دهيم و تالش كنيم بسيج عمومى، عزم ملى و تالش همگانى براى ايجاد اشتغال 

و رفع بيكارى از اين سرزمين است.

واقعيت انفجار در پادگان سپاه همان است كه در بيانيه آمده است
همدان پيام: وزير دفاع با اشاره به انفجار اخير پادگان مدرس سپاه گفت: بررسى هاى الزم در اين زمينه صورت 

گرفته و اين موضوع براى ما روشن است. 
وزير دفاع و پشتيبانى نيروى مسلح در حاشيه يادواره شهداى شميرانات در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالى 
مبنى بر دليل انفجار اخير پادگان مدرس گفت: گزارش اين موضوع به خوبى توســط ســپاه منتشــر شــده و واقعيت 
همان اســت كه ســپاه در بيانيه هايش اعالم كرده اســت. احمد وحيدى در ادامه در خصوص تهديدات اخير دشمن 
عليه ايران افزود: اين تهديدات جز اينكه ما را قويتر و مجهزتر كند اثرى ندارد. به گزارش فارس، وحيدى ادامه داد: 
در هميــن روزها كه آنها ما را تهديد مى كنند؛ مى بينيم كه تجيهزات جديدترى وارد سيســتم دفاعى ما مى شــود و 

رزمايش هاى مختلف برگزار مى شود و نيروهاى مسلح ما همه منطقه را در كنترل دقيق خود دارند. 

معاون اول رييس جمهورى امروز به همدان سفر مى كند
همدان پيــام: محمدرضــا رحيمى معــاون اول رييس جمهورى امــروز براى افتتاح يا كلنگ زنــى چند طرح مهم 
اقتصادى به اســتان همدان ســفر مى كند. به گزارش ايرنا، اســتاندار همدان ديروز با اعالم اين خبر گفت: در اين 
ســفر كه وزير راه و شهرســازى، معاون اول رييس جمهــورى را همراهى مى كند، 11 هزار و يكصد واحد مســكونى 

در مناطق شهرى استان و هفت هزار و 617 واحد مسكن روستايى در 837 روستاى اين استان افتتاح مى شود.
كرم رضا پيريايى درباره وضعيت مســكن مهر در اســتان بيان كرد: در سال هاى 87 و 88 نتايج خوبى در زمينه 
مسكن مهر نداشتيم اما در دو سال گذشته شاهد پيشرفت خوبى در اين زمينه بوديم. وى همچنين از آغاز عمليات 
اجرايى توسعه باند فرودگاه همدان با حضور معاون اول رييس جمهورى خبرداد و تاكيد كرد: بايد تا پايان سال 92 
بتوانيم پرواز حج تمتع را از فرودگاه همدان برقرار كنيم. استاندار همدان از ديگر برنامه هاى سفر معاون اول رييس 
جمهــورى بــه همدان را افتتاح راه چهار خطه مالير-توره، راه اصلى همدان - بيجار، تقاطع غير همســطح بهشــت 

هاجر و راه روستايى به طول 60 كيلومتر اعالم كرد.

همدان پيــام: رئيــس كميســيون امنيت ملى 
مجلس از اعالم اعتراض جمهورى اســالمى ايران 
به اســتقرار ســامانه دفاع موشــكى ناتــو در خاك 

تركيه به سران اين كشور، خبر داد.
سياســت  و  ملــى  امنيــت  كميســيون  رئيــس 
خارجــى مجلــس شــوراى اســالمى در گفت وگو 
بــا فارس با اشــاره به ســفر اخير هيــأت عالى رتبه 
پارلمانى كشورمان به تركيه گفت: بنده و تعدادى 
از نمايـنـدگان در چارچــوب روابــط دوجانبــه بين 
مجالس ايران و تركيه و جلســات دوره اى رؤساى 
كميســيون هاى سياســت خارجى دو كشــور، بنا 
بــر دعوت رســمى رئيــس كميســيون امنيت ملى 

پارلمان تركيه به اين كشور سفر كرديم.
عالء الديــن بروجــردى افــزود: در جريان اين 
ســفر مذاكرات مفصلى با همتايان خود داشــتيم 
كــه در آن بــا رئيــس كميســيون هاى دفاعــى و 
سياســت خارجى پارلمان تركيه ديدار و گفت وگو 

صورت گرفت.
  اعالم مراتب اعتراض ايران به  

سران تركيه 
مذاكــرات  همــه  در  گفت وگوهــا  اول  "فــاز 
مربــوط به گســترش روابــط بــود"، ايــن نكته اى 
ديگرى اســت كــه بروجردى بــه آن اشــاره كرد و 
در ادامــه افزود: ســامانه دفاع موشــكى يا رادارى 
ناتو كه قرار اســت در خاك تركيه مســتقر شود نيز 
در جريان مذاكرات رسمى مورد بحث و گفت وگو 
قــرار گرفــت و مــن مراتــب مخالفــت و اعتــراض 
جمهورى اســالمى ايران با اســتقرار اين سامانه را 

به سران تركيه منتقل و اعالم كردم.
وى در ادامــه افــزود: آمريكايى هــا بــا هــدف 
مشخصى اقدام به اســتقرار سامانه دفاع موشكى 
در خــاك تركيــه كرده انــد و بــا توجــه بــه اينكــه 
امــروز اســرائيل يك تهديد بــراى منطقه اســت و 
ايــن رژيــم غاصب بــا دارا بودن صدهــا كالهك 
هســته اى موجب ناامنى در منطقه شــده است، 
بااليــى  توانمنــدى  از  اســالمى  جمهــورى  امــا 
برخــوردار بوده و رژيــم صهيونيســتى نمى  تواند 

تهديدات خود را عملى كند.
 رئيس كميســيون امنيت ملــى مجلس تأكيد 

كرد: سامانه دفاع موشــكى يا رادارى ناتو مستقر 
صهيونيســتى  رژيــم  چشــم  واقــع  در  تركيــه،  در 
در منطقــه اســت و ايــن كار بــه امنيــت تركيــه و 
كشــورهاى منطقه كمكــى نمى كنــد؛ بلكه براى 
ايجاد ناامنى پيش بينى شــده است لذا اين مسأله 
را ضمــن بيــان مخالفــت كشــورمان بــه مقامــات 
رســمى تركيــه از جمله رئيس مجلــس و وزير امور 

خارجه اين كشور اعالم كردم.
  شرط سران تركيه به كشورهاي  

غربي
بروجــردى ادامــه داد: البتــه در مذاكراتى كه 

انجام شــد، ســران تركيــه مى گفتند كه مــا براى 
اســتقرار ســامانه دفــاع موشــكى ناتو با كشــورها 
شــرط كرده ايــم كه به هيــچ وجه اجــازه نخواهيم 
داد كــه از خــاك تركيه براى تعرض بــه جمهورى 

اسالمى ايران استفاده شود.
  ارائه پيشنهاد ايران براى حل 

مناقشه سوريه 
وى در ايــن باره افزود: اســتدالل مــا اين بود 
كــه ســوريه كشــورى اســت كــه ســال ها در كنار 
مقاومت بــراى مقابله بــا زياده خواهى هــاى رژيم 
صهيونيستى در خط مقدم قرار دارد و از حماس، 

مقاومت اســالمى و حــزب ا... حمايت مى كند لذا 
رژيم صهيونيســتى و آمريكا به دنبال اين هستند 
كــه ســوريه را بــه عنــوان خــط مقــدم مقاومت با 
مشــكل داخلى مواجه كرده و نظام سياســى اين 
كشــور را تغيير دهنــد. همچنين در ايــن ديدارها 
گفتم كه ماهيت تحوالت ســوريه با مصر، تونس، 
ليبى، يمن و بحرين متفاوت است؛ چراكه در  اين 
كشورها يك حاكميت همراه با رژيم صهيونيستى 
و آمريــكا حكومت مى كنــد، اما در ســوريه دقيقاً 
مســأله متفاوت اســت و مردم ســوريه نيــز قوياً از 

نظام خود دفاع مى كنند.

اعتراض هيأت عالى رتبه پارلمانى كشورمان به دولتمردان تركيه 

سامانه دفاع موشكى ناتو در تركيه
 چشم رژيم صهيونيستى در منطقه است

قطعنامــه  بــه  اعتــراض  در  همدان پيــام: 
پيشــنهادى آمريكا عليه كشورمان سفير سوئيس 
در تهــران (حافــظ منافــع آمريكا) بــه وزارت امور 

خارجه فراخوانده شد.
بــه گــزارش اداره كل اطالعــات و مطبوعــات 
قطعنامــه  بــه  اعتــراض  در  خارجــه،  امــور  وزارت 
بــر  مبنــى  كشــورمان  عليــه  آمريــكا  پيشــنهادى 
ايــراد اتهــام بــى اســاس در خصــوص طــرح ترور 
ســفير عربســتان در واشــنگتن كــه تحــت عنوان 
تحت  افــراد  به  تروريســتى  حمالت  "محكوميــت 
پوشــش كنوانســيون 1973" بــه تصويب مجمع 
عمومى ســازمان ملل رســيد، ســفير ســوئيس به 
عنــوان حافــظ منافع آمريــكا در تهران بــه وزارت 
امــور خارجــه كشــورمان فراخوانده شــد و مراتب 
اعتراض شــديد جمهورى اســالمى ايران به اقدام 
خصمانــه آمريــكا و محكوميــت ايــن قطعنامه كه 
با فشــارهاى سياســى آمريكا بر كشــورهاى عضو 
مجمــع عمومى و بر پايه يك گــزارش غير موثق و 

بى اســاس منابع آمريكايى شــكل گرفته، به وى 
ابــالغ و بر ضــرورت پايبندى واشــنگتن به اصول 
مســلم حقوق بين الملل به ويژه منشور ملل متحد 

و كنوانسيون 1973 تأكيد شد.
ـركل امــور سياســى و بين الملــل  معــاون مدـي
وزارت امور خارجه كشــورمان در اين فراخوان، با 
اشــاره به تصويب شتابزده قطعنامه غير متعارف و 
غيــر اجتماعى مزبور، آن را فاقــد وجاهت قانونى 
و ارزش حقوقــى و اقدامــى سياســى و خصمانه از 
ســوى واشــنگتن و مغاير بــا اصول مســلم حقوق 

بين الملل قلمداد كرد.
بانيــان  و  آمريــكا  اســتناد  همچنيــن  وى 
تأييــد  و  مســتند  غيــر  ادعاهــاى  بــه  قطعنامــه 
نشــده توســط دادگاه هــاى صالحــه، مســتقل و 
بــى طرف را به عنــوان بدعت گذارى در تصويب 
قطعنامه هــاى مجمــع عمومــى محكــوم كرده و 
خواهــان التــزام و پايبنــدى آمريــكا بــه رعايت 

حقوق بين الملل شد.

همدان پيام: ســخنگوى وزارت امور خارجه با 
تأكيد بر بى اســاس بــودن اتهامــات آمريكا عليه 
ايــران گفــت: آمريكايى هــا عصبانى اند و اشــتباه 

مى كنند.
راميــن مهمانپرســت افــزود: اتهامــات اخيــر 
آمريكا عليه ايران رفتار زشــت سياسى است و اين 
بى اخالقى هاى سياســت خارجــه آمريكا به دليل 
عصبانيــت از شكســت هايى اســت كــه در منطقه 

خاورميانه براى آنها ايجاد شده است.
وى با اشاره به آخرين اتهام آمريكا عليه ايران 
بيان داشــت: دســتگاه ها و ســازمان هاى مختلف 
اقتصــادى و بين المللــى در جريــان اقدامات مؤثر 

ايران در مبارزه با پولشويى هستند.
ســخنگوى وزارت امــور خارجــه خاطرنشــان 
كرد: آمريكايى ها عصبانى اند؛ چراكه منافعشان 
محــدود شــده و بايد منطقــه را ترك كننــد و موج 
بيدارى اســالمى را موجى در جهت ابراز اعتراض 
نســبت بــه حمايــت آمريكايى هــا از ديكتاتورهــا 

مى داننــد. مهمانپرســت ادعــاى آمريــكا در طرح 
ترور سفير عربستان در واشنگتن، اتهام پولشويى 
و فشــار عليــه ايــران در خصوص انرژى هســته اى 
را تــالش آنان براى فشــار بر ملت ايران دانســت و 
افزود: فشــارها ديگر پايه و اساس منطقى خود را 

از دست داده است.
وى در گفــت وگــو با ايرنــا با بيان اشــتباهات 
آمريــكا در قبال ايران اظهار داشــت: آمريكايى ها 
فكــر مى كننــد بــا اتهــام پولشــويى مى تواننــد به 

سيستم بانكى ما فشار وارد كنند.
مهمانپرست گفت: آمريكايى ها گمان مى كنند 
از طريــق تحريم هاى يك جانبه و اتهامــات به ايران 
مى توانند مبادالت بانكى كشور را دچار محدوديت 
كرده و مردم ما خســته و تسليم مى شوند و دست از 

پيشرفت و توسعه و رفاه بر مى دارند. 
وى تأكيد كرد: هر اتهامى كه نســبت به ملت 
و كشــور وارد شود، پاسخ سياسى آن منتشر شده 

و پاسخ حقوقى به آن داده مى شود.

در اعتراض به قطعنامه پيشنهادى آمريكا عليه كشورمان؛ 

سفير سوئيس به وزارت خارجه فراخوانده شد
سخنگوى وزارت امور خارجه:

آمريكايى ها عصبانى اند و اشتباه مى كنند

روزنامه كريستين ساينس مانيتور:
حمله به ايران به يك جنگ 
فاجعه بار منطقه اى مى انجامد

كريســتين  آمريكايى  روزنامه  همدان پيــام: 
ســاينس مانيتــور در گزارشــى بــه بررســى علل 
رژيــم  كــه  پرداخــت  جنجالــى  فروخوابيــدن 
آســتانه  در  غربــى  رســانه هاى  و  صهيونيســتى 
انتشــار گــزارش ضدايرانــى آمانــو بــه آن دامن 

مى زدند.
آمريكايــى  روزنامــه  فــارس،  گــزارش  بــه 
بــه  گزارشــى  در  مانيتــور  ســاينس  كريســتين 

بررســى علــل فروخوابيــدن جنجالــى پرداخت 
كــه رژيــم صهيونيســتى و رســانه هاى غربى در 
آســتانه انتشــار گــزارش ضدايرانى آمانــو به آن 
دامــن مى زدنــد.  بنا بر ايــن گزارش، گزارشــى 
كــه قــرار بــود نشــان دهــد كــه ايــران مى تواند 
اتمــى  تســليحات  توليــد  بالقــوه  تــوان  داراى 
باشــد، اطالعــات جديــد بســيار كمــى در خود 
داشــت، هرچنــد كــه كشــورهاى غربى بــا تند 
كــردن ادبيــات خــود خواســتند نشــان دهنــد 
كــه موضــوع از قــرار ديگــرى اســت.  به نوشــته 
روزنامه آمريكايى مزبور، كارشناســان اكنون بر 

ايــن باورند كــه در گزارش مزبــور هيچ اطالعات 
جديــدى نبــوده اســت كــه بخواهــد توجيه گــر 
عمليــات نظامــى باشــد. در عيــن حــال اگر هم 
موانــع  بــود،  گــزارش  در   اطالعاتــى  چنيــن 
فراوانــى بر ســر راه شــروع يك عمليــات نظامى 
عليــه ايران وجــود دارد، عملياتى كــه مى تواند 
بــه يــك جنــگ فاجعه بــار منطقــه اى بينجامد.  
ايــن گــزارش همچنيــن از خرابــكارى و جنــگ 
ســايبرى بــه عنــوان راه هايى نام برده اســت كه 
غرب براى مقابله با برنامه هســته اى ايران پيش 

روى خود دارد.

متفاوت ترين كانديداى انتخابات رياست 
جمهورى آمريكا؛

حمله و تحريم ايران 
تبليغات جنگى است

بيشــتر  كــه  حالــى  در  همدان پيــام: 
كانديداهــاى حــزب جمهوريخــواه، از مقابله با 
ايــران و يــا به نوعــى تشــديد تحريم هــا و حمله 
نظامــى به ايــران ســخن مى گوينــد، "ران پال" 
طرفــدار  كــه  اســت  جموريخواهــى  كانديــداى 
گفت وگــو با ايــران و در مقابل، كم كــردن ميزان 

حمايت آمريكا از رژيم اســرائيل اســت.
به گزارش تابناك، نشريه آمريكايى بوستون، 
خبرى را منتشر كرده كه بنا بر آن، ران پال بر اين 

بــاور اســت كــه آمريكايى هــا نبايــد كارى را عليه 
ديگــران انجام دهند كه دوســت ندارنــد ديگران 

عليه آمريكا انجام دهند.
گــزارش، همچنيــن بــه مواضــع ران  ايــن  در 
پــال در قبال ايران پرداخته و نوشــته اســت كه وى 
عبــارات ديگــر كانديداهــاى جمهوريخــواه بــراى 
حملــه و تحريم ايران را «تبليغــات جنگى» مى نامد. 
وى ادامه داده اســت، ديگر كشــورهاى هسته اى 
همچون اســرائيل، هند، پاكســتان و كره شمالى 
بــه معاهده منع گســترش ســالح هاى هســته اى 
نپيوســته اند، اما مقامات آمريكا بــا احترام با آنان 
برخــورد مى كننــد. پــال ادامه داده اســت كه اگر 
ايران به يك بمب اتم دســت پيــدا كند، آن را چه 
كار خواهــد كــرد، در حالــى كه اســرائيل نزديك 

ســيصد بمب اتم دارد؟! انگلستان و آمريكا و هند 
و پاكستان هم بمب هسته اى دارند.

 افزون بر اين، در حالى كه بيشتر كانديداهاى 
جمهوريخواه گفته اند كه در صورت حمله نظامى 
اســرائيل به ايــران از ايــن رژيم حمايــت خواهند 
كــرد، پال گفته اســت كه اســرائيل خــودش بايد 
از خــودش مراقبــت كنــد و سرنوشــت او ارتباطى 
بــه آمريــكا نــدارد. ذكــر اين مهــم الزم اســت كه 
هم اكنــون 9 كانديــداى جمهوريخــواه در حــال 
فعاليــت بــراى ـشـركت در انتخابــات درون حزبى 
حزب جمهوريخواه هســتند تا سرانجام با انتخاب 
يــك نفــر از اين 9 تن، وى خود را آمــاده رقابت با 
باراك اوباما، نامزد دمكرات ها در انتخابات ســال 

2012 كند.

تصويب دو فوريت طرح كاهش رابطه با انگليس؛
روابطى كه بارها قطع شده، ولى همچنان ادامه دارد 
همدان پيام: انگلستان با اعالم حمايت و آمادگى از حمله نظامى به ايران و به 
دنبال آن، تحريم بانك مركزى ايران، تلويحاً به مقامات تهران خاطرنشــان كرده 

كه روى خود را از روابط با تهران برگردانده است.
بــه گــزارش تابناك، نمايندگان مجلــس ايران نيز به ظاهــر در واكنش به اين 
اقدامــات و هميــن طور اقدامات ســابق انگليــس، براى چندمين بــار به فكر طرح 
كاهــش ارتبــاط با دولت پادشــاهى انگليــس افتادنــد و دو فوريت طــرح كاهش 

ارتباط با انگليس را تصويب كردند.
 ماجراى تحصيل فرزندان مسئوالن در انگليس 

در ايــن راســتا بايد يكي از عواملــي را كه همواره تأخير تصويــب اين طرح در 
مجلس را شكل داده است تحصيل فرزندان مسئوالن در اين كشور دانست.

 افكار عمومى، تحصيل فرزندان مســئوالن كشور در انگليس را يكى از موانع 
اجــراى اين طرح مى دانســتند، در هميــن ارتباط، برخــى از نمايندگان مجلس، 
آمــارى از حضــور فرزنــدان مســئوالن در انگلســتان مى دادند كه از ســه هزار نفر 
تــا چهارصد نفر در نوســان بــود. در همين بــاره، محمد مهدى شــهريارى، عضو 
كميســيون امنيت ملى مجلــس، در همان زمان تحصيل نزديــك چهارصد نفر از 
فرزندان مســئوالن كشــور در انگليس را به عنوان يك مورد از مباحث كميســيون 

امنيت ملى در زمينه نقاط ضعف در رابطه ايران و انگليس برشمرد.
 واكنش انگلستان به تصميم مجلس 

گاردين گزارش داده اســت كه وزارت خارجه انگلستان به همراه اظهار اطالع 
از تصميــم نمايـنـدگان مجلــس ايران بــراى كاهش روابط بــا انگلســتان از چنين 
كارى، اظهــار تأســف كرده، ولــى در عين حال افزوده كه هنوز زود اســت در اين 

باره اظهار نظر كنيم.
 كاهش روابط ايران و انگلستان يك ژست ديپلماتيك است 

صادق زيباكالم در اين خصوص در روزنامه شــرق اظهار داشت: اگر مجلس يا 
كميســيون امنيت ملى و سياست خارجى اساساً خواهان قطع روابط ديپلماتيك 
با لندن مى شــدند مطلب قابل فهم بود يا اگر  مجلس از دولت درخواست مى كرد 
تا سفير انگلستان را از تهران در اعتراض به سياست بريتانيا عليه ايران فرابخواند، 
اين تصميم هم باز قابل درك بود، اما تقليل ســطح روابط ديپلماتيك از ســفير به 
كاردار، معلوم نيست كه در رابطه با انگلستان از چه اهميت و كاركردى برخوردار 
اســت؟ به همين خاطر اســت كــه مصوبه مجلس يك ژســت ديپلماتيك اســت تا 
يــك تصميمى كــه دربرگيرنده تبعات معنــادارى در عرصه ديپلماتيك باشــد. در 
32ســال گذشــته، منهاى هشت ســال اصالحات، روابط ميان لندن و تهران «در 

عمل» از حد سطح كاردار هم پايين تر بوده است.

عضو شوراى مركزى جبهه پايدارى:
اين جبهه يك جبهه انتخاباتى نيست 

همدان پيــام: عضو شــوراى مركزى جبهــه پايدارى گفت: ايــن موضوع مكرر 
توســط اعضاى جبهه پايدارى بيان شده است كه اين جبهه يك جبهه انتخاباتى 
نيست.به گزارش مهر، كامران باقرى لنكرانى در همايش مجلس ايده آل در دهه 
چهارم انقالب اسالمى كه در مدرسه علميه معصوميه برگزار شد با اشاره به اينكه 
مجلس آينده بايد در جايگاه بلندى باشد كه آرمان ها و ارزش هاى دينى را ترويج 
كند، تصريح كرد: اين توقع از مجلس وجود دارد كه به اوامر صريح رهبرى لبيك 
بگويد.  وى تأكيد كرد: انتخابات مجلس شوراى اسالمى همواره مورد طمع همه 
جريان هاى سياســى خواهد بود و جريان هاى مختلف به لحاظ اينكه در پيشــگاه 

ملت منفور شدند ممكن است با نقاب و پيچيده ظاهر شوند.
باقــرى لنكرانــى بــا بيان اينكــه انتخابــات آينده مجلس شــوراى اســالمى از 
آزمون هاى ســخت و دشوار اســت گفت: دليلش اين است كه پيچيدگى هاى اين 
انتخابات زياد اســت و افراد و گروه ها حرف دلشان را نمى زنند؛ بلكه با نقاب وارد 
عرصه مى شــوند.  عضو شــوراى مركــزى جبهه پايدارى تأكيد كــرد: اين افراد در 

ظاهر حرف هاى زيبا مى زنند، ولى بايد ديد در عمل چگونه رفتار مى كنند.
باقرى لنكرانى با اشــاره به خانه نشينى احمدى نژاد گفت: كسى كه مى گويد 
من طرفدار و تابع رهبرى هســتم 11 روز خانه نشــينى را يك طور توجيه مى كند 
و كســى كه دو ســال تأخير در طــرح نظارت بــر نمايندگان را توجيــه مى كند، ما 
مى گوييم شــما در عمل خوب واليت مدارى نكرديد. وى بــا بيان اينكه ما نگران 
انتخابــات هســتيم تأكيــد كــرد: نگرانى ما اين اســت كــه گفتمــان فعاليت هاى 
اجتماعى از گفتمان عقيدتى خارج شود. باقرى لنكرانى در پاسخ به سؤالى مبنى 
بر اينكه آيا جبهه پايدارى در انتخابات مجلس ليست جداگانه ارائه خواهد كرد؟ 
اظهار داشــت: اين موضوع مكرر توســط اعضاى جبهه پايدارى بيان شــده اســت 
كــه اين جبهــه يك جبهه انتخاباتى نيســت. وى با بيان اينكه ما 5 بيانيه رســمى 
صادر كرديم كه 5 درصد حرف هاى اين بيانيه ها در مورد انتخابات نيســت، بيان 
داشت: محتواى 5 درصد اين بيانيه ها اين است كه فضاى كشور را زود انتخاباتى 
نكنيــد؛ چراكــه عوارض دارد و قوه مجريه فشــل مى شــود. باقــرى لنكرانى ادامه 
داد: جبهــه پايدارى در انتخابات مجلس حرف دارد و حرف هاى اصلى اين جبهه 
مربوط به گفتمان است. ما مى گوييم مجلس را براى چه مى خواهيم و در مجلس 
چــه كار كنيــم. وى در مورد اعالم ليســت جداگانــه اى از كانديداهــاى انتخابات 

مجلس اظهار داشت: در اين زمينه هنوز به نتيجه قطعى نرسيديم.

انه
رمي

خاو

يت
تسل انا هللا و انا اليه راجعون

جناب آقايان
دكتر محمدرضا رحيمى معاون اول محترم رئيس جمهورى

حاج جالل رحيمى رئيس محترم مجلس مشورتى ايثارگران كشور
با نهايت تاسف و تالم درگذشت غمبار برادر بزرگوارتان شادروان 

حاج منصور رحيمى
را تسليت عرض نموده براي آن فقيد سعيد از خداوند رحمان غفران و رحمت

و براي شما و خاندان جليل صبر ، بقاي عمر و مزيد سالمتى و بهروزى را
مسالت داريم.

نصرت ا... طاقتى احسن - روزنامه همدان پيام
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مادستان

خبر اخبار شهرستان

گفت و گو

معصومه كمالوند
همدان پيام: سفر هيأت دولت و رئيس جمهور 
بــه اســتان همــدان، ره آوردهــاي مثبــت و قابــل 
توجهي را براي مجموعه اســتان به همراه داشــت 
و در اين ميان يكي از شاخصه هاي مهم اين سفر، 
بازديد سرزده رئيس جمهوري در روز پاياني سفر 
خود از روستاي محروم با شقورتران، كبودراهنگ 
است كه احمدي نژاد با اين حضور در جمع اهالي 
2 روســتاي ديگــر آق داش مهربان و ســرخاب نيز 
قرار گرفت و اهالي روســتا توانســتند از نزديك با 
رئيس جمهوري شــان مالقات و مشــكالت خود را 

مطرح كنند.
بــه  خصــوص  ايــن  در  شيرين ســو  بخشــدار 
خبرنگار مــا مي گويد: روســتاهاي باشــقورتران، 
آق داش مهربــان و ســرخاب از محروم ترين مناطق 
بخــش محســوب مي شــوند كــه بــه دليــل دوري و 
مســافت 100 كيلومتري نسبت به مركز شهرستان 

بهره مندى آنها از امكانات بسيار اندك است.
مهدي سعادتمند مصوبات سفر رئيس جمهور 
در اين روســتاها را در 9 مصوبــه تعريف كرد كه از 
جمله آســفالت و زيرســازي راه روستايي آق داش 
بــه باشــقورتران، كــه زيرســاخت هاي الزم انجام 
شــده و در صــورت مســاعد بــودن وضعيــت آب 
و هوايــي آســفالت آن نيــز انجــام خواهــد شــد. 
همچنيــن بــا توجه بــه اينكه آبرســاني بــه اين 3 
روســتا بــه صــورت ســيار و از طريــق تانكــر انجام 
مي شــده اســت، بر ســاخت مجتمع آبرساني اين 
روســتاها تأكيــد شــد و مبلــغ 1 ميليــارد و 600 
ميليــون تومان به اين طرح عظيم اختصاص يافته 
است. مصوبه ديگري كه براي اين منطقه با توجه 

بــه اينكه 90 درصد زمين هاي كشــاورزي منطقه 
به دليل كم آبي خشــك شــده بود، تصويب طرح 
آبخيزداري و اليروبي قنــوات بود كه يك ميليارد 
و 200 ميليــون تومــان اعتبار نيز بــراي مطالعه و 
اجــراي طرح در نظر گرفته شــده اســت و در حال 
حاضــر نيز مطالعه طرح باشــقور انجــام و پروژه در 
حال اجرا اســت و طرح در 2 روستاي ديگر نيز در 

حال مطالعه است.
وى همچنين ارائه تســهيالت اشــتغال زايي از 
طريــق صنــدوق مهر رضا بــا نگاهي ويــژه و بدون 
محدوديــت به افــراد جوياي كار و بحث بهســازي 
و ارائه تســهيالت مقاوم ســازي 3 روســتا و تجهيز 
امكانــات خانه هاي بهداشــت و ايجــاد خانه عالم 
روســتاي ســرخاب را از ديگــر مصوبــات مهم اين 

سفر عنوان كرد.
مصوب  اعتبار  همچنين  شيرين ســو  بخشــدار 
عصــر كاري و شــب فرهنگــي اســتاندار در بخش 
را بودجــه اي بالــغ بر يك ميليــارد و 220 ميليون 

تومــان در قالــب 15 پــروژه عنوان كــرد. وي اين 
تزريــق  و  شــهري  حــوزه  در  بيشــتر  را  مصوبــات 
اعتبار و تقويت مديريت شــهري دانست و اصالح 
زيرســاخت هاي  بــه  كمــك  آبرســاني،  شــبكه 
گردشــگري بسترسازي توســعه اين محور در سد 
شيرين ســو، تجهيــز پــارك توريســتي شــهر و نيز 
احداث ســاختمان پايگاه امــداد و نجات جاده اي 
هالل احمر كه 60 درصد كار نيز انجام شده است 
و نيز ايجاد ســاختمان ثبت احوال شيرين ســو كه 
اجــراي آن در مرحلــه مقدماتــي اســت و... را از 

مهمترين اين مصوبه ها اعالم كرد.
وي همچنين از بهســازي دو روستاي بخش تا 
پايان ســال مالي و گازرســاني به 2 روستاي ديگر 

نيز در دهه فجر خبر داد.
ســعادتمند در بحــث مســكن مهر شيرين ســو 
گفــت: به لحــاظ جمعيــت شــهري 2700 نفري 
شيرين سو، مســكن مهر آن در قالب 34 واحد در 
مســاحت 4000 مترمربع عمليــات اجرايي آن از 

مــرداد ماه 90 آغاز شــده اســت. وي در ادامه در 
بخــش  اشــتغال زايي  بحــث زمينه هــاي مســتعد 
مي تواند  گردشــگري  بحــث  گفــت:  شيرين ســو 
زمينــه اشــتغال پايــدار در بخــش را فراهم كند، 
البتــه در صــورت اجــراى طرح هاي مــورد نظر و 
تأميــن زيرســاخت هاي مربــوط از جملــه زمينه 
اســكان پايدار گردشگران عبوري، ايجاد اماكن 
شيرين ســو  ســد  ســاماندهى  وتفريحى،  رفاهي 
كه مراحــل مقدماتي آن انجــام و با اعتبار 100 
ميليــون تومان كه در عصر كاري به آن اختصاص 
يافــت در صدد ايجاد زيرســاخت هاي الزم در اين 

پروژه ها هستيم.
ارائــه  و  ســنتي  بازارچه هــاي  ايجــاد  از  وي 
كاالهــاي ســنتي و صنعتي شــيرين ســو از جمله 

فرش مهربان و... خبر داد.
ســعادتمند همچنين وجود زمينه هاي مستعد 
پرورش طيور و نيز گاوداري صنعتي و كشاورزي در 
بخش را نيز يكي ديگر از زيرساخت هاي قابل تقويت 

براي اشتغال پايدار در اين منطقه عنوان كرد.
انتخابــات  دوره  نهميــن  اينكــه  بيــان  بــا  وى 
مجلس شوراى اسالمى در پيش است، از تشكيل 
ستادهاى فرعى انتخابات در بخش و نيز آمادگى 
الزم بــراى انجام يك انتخابات ســالم و حداكثرى 
در بخــش خبر داد. بخشــدار شيرين ســو در پايان 
با بيان اينكه بارندگي هاي آبان، ســال كشاورزي 
خوبــي را بــه كشــاورزان نويد مي دهــد، در بحث 
سرشــمارى نفــوس و مســكن در بخــش گفت: از 
جمعيــت 24 هــزار نفري كه بر اســاس آمار ســال 
85 بدســت آمده اســت، پيش بيني مي شود اين 

جمعيت در آمار 90 افزايش يافته باشد.

بخشدار شيرين سو:

گلزار شهداى اسدآباد در هفته گردشگرى مى تواند زمينه اشتغال پايدار را ايجاد كند
بسيج به بهره بردارى رسيد

همدان پيام: در هفته بسيج گلزار شهداى 
اســدآباد با حضــور مســئوالن، بســيجيان و 

خانواده معظم شهدا به بهره بردارى رسيد. 
معــاون فرمانــدار اســدآباد گفــت: يكــى 
از ويژگى هــاى بــارز و منحصــر بفــرد انقــالب 
اســالمى در بعد معنوى و فرهنگى كه موجب 
بالندگــى انقــالب و نهضــت جهانــى اســالم 
در سراســر دنيــا شــد، ترويج فرهنــگ ايثار و 
شهادت بود و شهادت موجب اشاعه فرهنگ 
ناب محمدى (ص) و دفع هوشيارانه خطرات 

از جامعه اسالمى بود. 
اينكــه  بــه  اشــاره  بــا  عبدكونــد  حمــزه 
يــك  اســدآباد  شــهر  شــهداى  گلــزار  پــروژه 
و  اتمــام  از  اســت،  بســيجى  و  جهــادى  كار 
ســاماندهى گلزار شهداى شــهر و روستاهاى 
داد  خبــر  جــارى  ســال  پايــان  در  اســدآباد 
در  شــهيد  مــزار   29 هم اكنــون  گفــت:  و 
ايــن روســتاها در دســت ســاماندهى اســت 
و تــا پايــان ســال بــه اتمــام خواهــد رســيد.

و  بى نظيــر  رشــادت هاى  برشــمردن  بــا  وى 
نقش بى بديل شــهداى شهرســتان اســدآباد 
در دفــاع مقــدس گفت: افتخار به شــهادت و 
شــكل گيرى مفهومــى خاص به نام شــهيد و 
شــهادت چنــان پايــه مســتحكمى در جامعه 
پيــدا نمود كه امروزه به عنــوان يكى از اركان 

حفظ نظام محسوب مى شود.
فرمانده ســپاه ناحيه اســدآباد نيز شــهدا 
و  خوانــد  اســالمى  انقــالب  طاليــه داران  را 
گفــت: امروزه بســيجيان بايد بــا ادامه دادن 
راه شــهدا مايــه مباهــات و كســب افتخارات 
در زمينه هــاى مختلــف بــراى نظــام باشــند.
فيــروز محمودى با بيان اينكه امروز بســيجى 
بــا دلســوزى خــود بــراى كشــور و آبادانــى 
آن تــالش مى كنــد، تصريــح كرد: بســيجى 
اســتقالل  حفــظ  بــراى  متعهــد  و  مؤمــن 
ملــى بــا جهــاد خــود ســازندگى را ســرلوحه 
كارهــاى خــود قــرار مى دهــد و ســاماندهى 
اين گلزار شــهدا هــم يك كار جهادى اســت 
كه بــه همت مســئوالن به ســرانجام رســيد.

در ادامه رئيس شوراى اسالمى شهر اسدآباد 
عمليــات  گفــت:  بســيج  هفتــه  تبريــك  بــا 
ســاماندهى گلزار شــهداى شــهر اســدآباد از 

سال 85 آغاز شد.
محمدتقــى ايمانــى با بيــان اينكــه مبلغ 
بــراى  تومــان  هــزار   900 و  ميليــون   663
ســاماندهى گلزار شــهداى شــهر هزينه شده 
است، افزود: از اين ميزان مبلغ بيش از 578 
ميليــون و 900 هزار تومان اعتبار اســتانى و 
داخلــى شــهردارى و 85 ميليــون تومــان از 
اعتبارات بنياد شــهيد و امور ايثارگران است. 
وى تصريــح كرد: بــراى تك مزارهــاى گلزار 
شــهداى شــهر اســدآباد بــه تعــداد 10 مزار 
30 ميليــون تومــان، 5 ميليــون تومان براى 
ســاخت ســرويس بهداشــتى و 144 ميليون 
تومــان نيز بــه منظور خريــد دو برج نــورى از 
اعتبارات شــهردارى با مجوز شوراى اسالمى 

شهر هزينه شده است.

همايش روز خانواده
 در قهاوند برگزارشد

همدان پيــام: بــه مناســبت روز خانــواده 
همايشــي با حضور 100 نفر از خانواده هاي 
عضو نظام جامع آموزشــي كميته امداد امام 

خميني(ره) در روستاي هيزج برگزار شد.
در ايــن مراســم حجت االســالم كرملو در 
خصــوص نقش و جايــگاه خانواده در اســالم 
و تربيــت صحيــح فرزنــدان بــا الگو پذيــري از 
زندگاني حضرت فاطمه زهــرا(س) و علي(ع) 
به تشــريح مطالبــي پرداخــت. وي در ادامه در 
خصوص تهاجم فرهنگي دشــمنان در اشــاعه 
فساد و فحشا و بي بندباري اظهار داشت: اكنون 
كه دشمن توان تسلط از طريق حمله نظامي را 
ندارد ســعي مي كنــد به هر نحــو ممكن بنيان 
خانواده ها را سست و جوانان را به افراد بي بند و 
بار تبديل كند و در اين موقعيت حساس والدين 
بايد نقششان را پررنگ تر از هميشه ايفا نمايند 
و فرزنــدان خــود را بــه گونه اي پــرورش دهند 
كه افــرادي مومــن و متدين به بــار بيايند. وي 
افزود: مادران در تربيت فرزندان نقش عمده اي 
دارند و بايد ســعي نمايد با ـشـركت در جلسات 
آموزشــي، بهره گيري از جرايد و روزنامه و صدا 
و سيما اطالعات خودشــان را افزايش دهند تا 

بتوانند در تربيت فرزندان موفق باشند.

مينا ابراهيمى
همدان پيــام: هــر ســاله بــا فرا رســيدن ثبت 
نام متقاضيان در آزمون سراســري دانشــگاه ها، 
مســن ترين  و  ســال ترين  و  كم ســن  از  اخبــاري 
ـشـركت كنندگان در كنكور را مشــاهده مي كنيم 
كه امســال نيز بر حســب اتفاق در جشن ورودي 
دانشجويان دانشــگاه پيام نور صالح آباد با خانم 
38 ســاله با اراده اي پوالدين آشــنا شدم كه نه 
تنهــا در امــر تحصيــل ايــن مرحله موفــق عمل 
نمــوده بلكــه بــا هنرهــاي بســياري كه داشــت 
مــرا بــه يــاد تعبيــر مادربــزرگ  مي انداخــت كه 
مي گفــت از هــر انگشــتش هزار هنــر مي ريزه و 
نكتــه اي كــه بيــش از هر چيــز توجه مــرا جلب 
مي كــرد، اين بود كه از نهضت ســوادآموزي به 

دانشــگاه راه يافته بود.
عشرت طبي احمد تا ســوم ابتدايي همچون 
دانش آمــوزان ديگــر بــر ســر كالس هــاي درس 
حاضر مي شــد تا اين كه يك اتفاق باعث شــد تا 
چند ســال از درس و مدرســه محروم شود. وقتي 
كــه بــا او هم صحبت مي شــوم تقويــم را به عقب 
بــر مي گردانــد، گويى گفتگــوي ما باعث شــده 
آن روزهــا دوبــاره برايــش تداعــى شــود و به ياد 
سال هاي جنگ تحميلي ايران و عراق و بمباران 
مناطق غربي كشــور توســط عراقي ها مى افتد و 
دردهاي ناگفتــه اش را اينچنيــن بازگو مي كند: 
شب چله 1364 بود كه با صداي مهيب بمباران 
ترس عجيبي در دلم رخنه كرد. يك شب  تا صبح 
چشــمانم كامًال باز بود و روي هم نرفت صبح كه 
شد وقتي مادرم را در جريان موضوع قرار دادم با 
ديدن صورتم، سريعاً مرا به درمانگاه برد. در اول 
دي ماه و در حالي كه 13 ســال بيشتر نداشتم از 
صداي بمباران ســكته كــرده و يك طرف صورتم 
فلج شــده بــود. براى درمــان به پزشــك مراجعه 
كــردم كه متأســفانه بيمارى ام را تشــخيص نداد 
و تنهــا به تجويز داروهاي مســكن اقــدام كرد كه 
خانــواده به دليــل نگراني مــرا نزد چند پزشــك 
متخصــص بردند و درمانم را آغاز كردند و در اين 
زمينه هزينه هاي بســياري را نيز متحمل شدند؛ 

به گونه اي كه پدرم بخشي از دارايي اش را هزينه 
درمانــم كــرد و بعدها به دليل مخارج ســنگين از 

ادامه دوره هاي درماني منصرف شديم.
از همــان زمان بــه دليل اتفاقي كــه رخ داده 
و  شــدم  محــروم  معلــم  درس  و  كالس  از  بــود 
تصميــم گرفتم تــا كاري را در منــزل دنبال كنم 
كــه هــم جنبــه ـسـرگرمي و هــم درآمــدي براي 
خــود و خانواده داشــته باشــم. به هميــن خاطر 
كار بافندگــي در منزل را شــروع كــردم و تا چند 
ســالي رونــق خوبي نيز داشــت اما بعــد از مدتى 
بــه دليــل اســتقبال نكــردن و اقبــال عمومى به 
بافت هــاى بازارى عــزم خود را جزم كــردم تا بار 
ديگــر ادامه تحصيل بدهم. اما از آنجايي كه بايد 
در آموزشــگاه بزرگســاالن ثبت نام مي كردم و از 
طرفي نمي خواستم خانواده متحمل هزينه هاي 
تحصيلــم شــوند، تصميم گرفتــم در كالس هاي 
نهضت سوادآموزي ـشـركت كنم. آنچه خوانديد 
گوشه اي از زندگي پرفراز و نشيب اين خانم اراده 
پوالديــن صالح آباد بــود كه ادامــه آن را در ذيل 

دنبال مي كنيم.
  با توجه به اينكه اين حادثه در  

زمان بمباران براي شما رخ داد، آيا 
تحت پوشش نهادهاي حمايتي و 

ذي ربط هستيد؟ 
خيــر، البتــه بارهــا بــه بنيــاد شــهيد و امــور 
جانبــازان و ايثارگران مراجعه كــردم اما به دليل 
اينكــه گواهــي پزشــك درمانگاه هــاي دولتي را 
مي خواســتند و مــا بــه مراكز خصوصــي مراجعه 
نداشــتيم  دســت  در  مدركــي  و  بوديــم  كــرده 

تالشمان به جايي نرسيد.
* چه هنرهايي را آموزش ديده ايد؟

از آنجايي كه عالقه وافري به كارهاي هنري 
داشــتم كالس هاي آموزش بافندگي، گلدوزي، 
قاليبافــي،  گليم بافــي،  خياطــي،  قالب بافــي، 
نگارگــري، آرايــش و پيرايــش زنانــه، مربيگــري 
و  گذارنــده  را  حرفــه اي  و  فنــي  آموزشــگاه هاي 
موفــق به اخــذ مــدرك فنــي و حرفــه اي تمامي 

كالس هاي گذرانده شدم.

* بــا اين همــه ذوق و هنري كه داشــتيد چه 
چيــزي موجــب شــد مجــدداً بــه ادامــه تحصيل 

بپردازيد؟
صــورت  بــه  بافندگــي،  رونــق  كاهــش  بــا 
غيرحضوري كالس هاي چهارم و پنجم نهضت را 
سپري كردم و سال بعد مدرك 3 سال راهنمايي 
را بــه صــورت جامع دريافــت كردم. بعــد از آن، 
حدود 6 ســال وقفه در تحصيلم اتفاق افتاد و در 
همين ســال ها بود كه كالس هاي آموزشي فني 
و حرفــه اي را دنبال مي كردم؛ پــس از اخذ همه 
اين مدارك وقتي ديدم بازار كار مناســبي وجود 
نــدارد و هنرها به صورت مقطعي كاربرد داشــته 
و ســپس از رونق مي افتند و ســرمايه اي هم براي 
ايجاد اشتغال نداشــتم با تشويق خانواده و افراد 
بسياري كه مرا مستعد درس خواندن مي دانستند، 
مجدداً تحصيلــم را در مقطع متوســطه ادامه دادم 
و با انتخاب رشــته انســاني به صورت خودخوان با 
كســب معدل 13/84 در سال 89-88 از مجتمع 
بزرگساالن ايثارگران توانستم تمامي دروس به جز 
2 درس ريزشــي را سپري كنم و در همان سال نيز 
در آزمون سراسرى ـشـركت نمودم و اتفاقاً مجاز به 
انتخاب رشته نيز شدم اما به دليل دروس باقيمانده 
از انتخاب رشته منصرف شدم. در سال 90 نيز در 
آزمون سراسرى شركت كردم و توانستم در رشته 
مديريــت بازرگاني دانشــگاه پيام نــور صالح آباد 

پذيرفته شوم.
* بــا توجــه بــه اينكه بــه صــورت خودخوان 
بدون اســتفاده از آموزش اســاتيد تمامي مراحل 
تحصيــل را ســپري كرديد، دروســي كــه نياز به 

تدريس دارد را چگونه مي گذرانديد؟
اغلب از كتاب هاي راهنما استفاده مي كردم 
و به جز 4 مورد حضور در كالس مقاطع مختلف، 

ساير كتاب ها را به صورت خودخوان خواندم.
*به چه شغلى عالقه منديد؟

پرســتار و دكترا، بــه دليل عالقــه خانواده به 
معلمــي، رشــته انســاني را انتخــاب كــردم كه از 
نظر هزينه به صرفه تر اســت اما در مجموع به كار 
دائمي و تثبيت شــده عالقه منــدم و درآمدهايي 

كــه از كارهــاي هنري كســب مي كنــم متفرقه و 
ناچيز است.

*كارهــاي هنــري كــه انجــام مي دهيد چه 
نفعي براي شما دارد؟

ســودهايي جزيي برايم داشــته امــا بعضاً نيز 
ضــرر و زيان هايــي را نيــز پرداخــت كــرده ام امــا 
بيش از 10 ســال اســت كه به دنبال كار مناسب 
هستم و مداركي كه تاكنون اخذ كرده ام به علت 
منسوخ شدن يا روي كار آمدن هنرهاي به روز و 
جديد كارآيي كافي برايم نداشــته است؛ ضمن 
اينكــه هم اكنون در منزل ســفارش هاي خياطي 
و بافندگي و… را نيز مي پذيرم كه به دليل وفور 
مشاغل فوق در منطقه درآمد زيادي برايم ندارد.

ـشـركت  نيــز  متفرقــه اي  كارهــاي  چــه  *در 
كرده ايد؟

شهرســتاني  و  محلــي  حــد  در  مقاله هايــي 
شركت و موفقيت هايي كسب كرده ام و بارها آثار 
هنريــم به دليل زيبايي، ظرافــت و دقت در خلق 
اثر در نمايشــگاه ها به عرصه نمايش گذاشته شد 
كه نمايشــگاه هاي هنري دبيرســتان ايثارگران، 
كميته امداد، نمايشگاه علوم تربيتي و بهزيستي 
از جملــه آنهاســت كــه گاهــي اوقــات نيــز آثارم 

مفقود شده يا بازگردانده نمي شود.
*خاطره اي خوش از دانشگاه؟

همــه  رفتــم،  كالس  بــه  كــه  روزي  اوليــن 
دانشــجويان با اين تصور كه اســتاد هســتم به پا 
خاســتند كه من نيز از اين واكنش ـشـوكه شدم، 
سريع در كنار دانشجويان قرار گرفتم و گفتم من 

نيز چون شما دانشجو هستم.
صحبت پاياني؟

بــا توجــه بــه اينكــه مــن و امثــال من كــه به 
صــورت غير حضوري و با مشــكالت زيادي ادامه 
تحصيــل داده ايــم و اســتعداد و توان خــود را در 
بســياري از زمينه ها به اثبات رسانده ايم، حداقل 
بايد مســئوالن امــر و از جمله آمــوزش و پرورش 
و فنــي و حرفــه اي بــا جــذب چنيــن نيروهايي و 
ايجاد اشــتغال بــراي نيروهــاي توانمنــد باري از 

مشكالتشان را بردارند.

مسئوالن نيروهاي با استعداد را حمايت كنند

رئيس مركز سنجش وزارت آموزش و 
پرورش در مالير خبر داد 

اساسنامه دانشگاه 
فرهنگيان به تصويب رسيد 

ســنجش  مركــز  رئيــس  همدان پيــام: 
وزارت آمــوزش و پــرورش در همايــش تجليــل 
گفــت:  ماليــر   90 كنكــور  برترين هــاي  از 

دانشــگاه  اساســنامه  امــروز  خوشــبختانه 
فرهنگيــان بــه تصويــب شــوراي عالــي انقالب 
از  نفــر  هــزار   25 امســال  و  رســيد  فرهنگــي 

داوطلبــان كنكور را از طريق كنكور مي پذيــرد.
وي افــزود: امــروز شــاهد پيشــرفت جوانان 
در علــم و تحقيــق هســتيم و خوشــحاليم كه در 
اين عرصه قــرار گرفته ايم كه محــدوده اي ندارد 
و بــه قله هــاي ترقــي و پيشــرفت امــت اســالمي 

ختم نمي شــود. وي در ادامه افزود: در اين ســير 
نورانــي نيــاز به تــالش علمــي بيشــتري داريم و 
توانســته ايم الگويي باشــيم براى تمام امت هاي 
اســالمي كه امروز جوشــش و خروش خــود را از 
نظام جمهوري اسالمي برگرفته  اند. رئيس مركز 
ســنجش وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: 
جامعه علمي ايران، امروز در حال پيشرفت است 
و ثمره آن رشــد و تعالي انساني است و محصول 

نهايي همه تالش ها در زمينه هاي مختلف نتيجه 
ايــن موضــوع اســت كــه فرهيختــگان تحصيــل 
كــرده بســياري از ايــن كشــور به عنوان ســرآمد 
جهــان امــروز هســتند. وي بــا تأكيد بر رســالت 
دانــش پژوهان ابراز داشــت رســالت امروز شــما 
بســيار باالتر از ديگران اســت و بايــد دقت كنيد 
كــه بزرگترين مبناي موفقيت شــما فرصت هايي 

طاليي است كه نبايد از دست بدهيد.

معاون فرماندار اسدآباد:                 
بزرگترين عامل ابتال به ايدز دور شدن انسان ها 

از چارچوب هاي ديني و اجتماعي است

همدان پيام: متأســفانه آسيب هاي اجتماعي متعددى دامن گير دنياي امروز 
شــده و بيمــاري ايدز يكي از مهم ترين اين آسيب هاســت كــه بزرگترين  عامل آن 

دوري جستن انسان از چارچوب هاي ديني و اجتماعي است.
معــاون فرمانــدار اســدآباد در كارگروه پيشــگيرى از بيمارى ايــدز گفت: تقوا 
بزرگ ترين عامل رويكرد انســان به ارزش هاست و اگر انسان در نفس خود عاملي 
كنترل كننده همچون تقوا را تقويت كند، از بسياري از آسيب ها و گناهان مصون 

خواهد ماند.
حمــزه عبدكوند با بيــان  اينكه افزايش خدمات آموزشــي، مشــاوره و درمان 
نقــش مؤثري در كاهش بروز ايدز دارد، افزود: بايــد ميزان آگاهى جامعه به ويژه 
خانواده هــا را در مراقبت از فرزندان باال برد كه كميته هاى پنج گانه در خط مقدم 

اين كار فرهنگى و اجتماعى قرار دارند.
وى مديريــت، نظــارت و پايــش روزانــه و مســتمر را از مكان هاى مشــكوك به 
ويــژه در پارك ها و ســاير  امكان عمومى و همچنين آمــوزش محورى در مدارس، 
دانشگاه ها، حوزه هاى علميه و سربازخانه ها را نيازمند بسيج همگانى و احساس 

مسئوليت متوليان امر دانست و بر تقويت آن تاكيد كرد.
عبدكونــد تصريح كــرد: اين كارگروه ســال گذشــته در ارزيابى هاى انجام 
شــده توســط كارشناسان، رتبه اول اســتان را كسب نمود و امســال نيز بايد با 
كيفيــت بخشــى به نشســت ها و رعايت اســتانداردهاى الزم ايــن جايگاه را در 

استان حفظ كنيم.
مدير شــبكه بهداشــت و درمان شهرســتان اســدآباد نيز از افزايش چشــمگير 
تعــداد مراجعــات براى مشــاوره و انجام نمونه گيرى ها در ســال جــارى خبر داد و 
افزود: با وجود افزايش مراجعات خوشبختانه هيچ گونه مورد مشكوكى از بيمارى 
ايدز مشــاهده نشده و اين امر نشان از پر كار بودن و فعاليت چشمگير كميته هاى 

پنج گانه است. 
محمــد كريمــى در ادامــه گســترش دامنــه آموزش هــا در جامعه بــه ويژه در 
مــدارس، آموزشــگاه ها و دانشــگاه ها را از مهمترين اهداف امســال ايــن كارگروه 
عنوان كرد و افزود: تالش خواهيم كرد امســال كالس هاى آموزشــى را در 100 

درصد دبيرستان هاى شهرستان با حضور كارشناسان برقرار كنيم. 
وى تدوين برنامه عملياتى سوم ايدز با هماهنگى ادارات مربوط، ابالغ برنامه 
فوق به ادارات توســط فرماندارى شهرســتان، تدوين و اجــراى برنامه زمان بندى 
تشــكيل جلســات كارگروه و كميته هاى پنج گانــه ايدز در ابتداى ســال و اجراى 
كامــل آن طبق جدول اعالم شــده به اســتان و افزايش بار مراجعه مركز مشــاوره 
بيمارى هاى رفتارى نســبت به ســال گذشــته را از مهمترين اقدامات شــش ماهه 

امسال دانست.
مدير شبكه بهداشــت و درمان شهرستان اسدآباد همچنين برگزارى جلسات 
آموزش ايدز در روســتاى چنارســفلى به صــورت هفتگى براى خانــواده معتادان 
به همت اداره بهزيســتى، برگزارى 4 جلســه آموزش ايدز و احتياطات استاندارد 
در بيمارســتان هاى اميرالمومنيــن(ع) قائم (عج)، برگــزارى كالس آموزش ايدز 
براى دانشــجويان دانشــگاه علمى- كاربردى، برگزارى كالس آموزش ايدز براى 
هنرجويــان فنــى و حرفه اى خواهران و بــرادران و توزيع پمفلت و پوســتر ايدز در 
كالس هاى فوق و به اداره پايانه ها براى رانندگان كاميون ها، تربيت بدنى و اداره 

كار را از ديگر برنامه هاى عنوان كرد.

فرمانده بسيج ادارات فامنين معرفي شد
همدان پيام: فرماندار فامنين گفت: بســيج يك انديشــه و تفكر ناب است كه 

به قشر خاصي تعلق ندارد.
مهــدي باب الحوائجــي بــا بيــان ايــن مطلــب در گردهمايــي بســيج ادارات 
شهرســتان اظهار كرد: بسيج انديشه اي است كه در ذهن و قلب افراد جامعه قرار 

دارد و ارزش هاي آن از فرهنگ عاشورا نشأت مي گيرد.
وى عمل گــرا بودن را از نشــانه هاي بســيج عنوان و تصريح كرد: شــعار دادن 
و نداشــتن يك عملكرد مناســب از مشــكالت عمده جوامع اســت كــه در انقالب 
اســالمي بســيجيان در عرصه هاي مختلف از جمله جنگ تحميلي به شايســتگي 

حضور يافتند و اگر ايثار آنان نبود چنين آينده  روشني براي كشور متصور نبود.
وي بــا بيــان اينكه نهميــن دوره انتخابــات مجلس پيش رو اســت، گفت: يك 
مدير بسيجي نبايد براي كانديداهاي انتخابات پلكان  ترقى  شود و تنها بايد تحت 

فرمان رهبر معظم انقالب فضاي سالم انتخابات را فراهم سازد. 
فرمانده سپاه فامنين نيز گفت: وظيفه اصلي بسيج حراست از درخت انقالب 

و دستاوردهاي نظام اسالمي است.
ابوالفضــل برات زاده بيان كرد: دو خطر داخلي و خارجي براي انقالب متصور 

است كه خطر داخلي از خطر خارجي خطرناك تر و پيچيده تر است.
وي افزود: خط دشــمن خارجي قابل شناســايي و امكانــات آن قابل ارزيابي 
است ولي دشمن داخلي كه ريشه در بداخالقي دارد به راحتي شناخته نمي شود.
برات زاده اظهار كرد: بسيجيان با پيروي از واليت فقيه، به روز بودن و آگاهي 

و بصيرت بخشى همواره پشتيبان انقالب خواهند بود.
در اين گردهمايي احمد حميدي به عنوان فرمانده بســيج ادارات شهرستان 

معرفي شد.
همچنيــن در ايــن روز پايــگاه مقاومــت شــهيد باكري روســتاي راســتگويان 

نيزافتتاح شد.

اولين جلسه آموزش خانواده در بهار برگزار شد
همــدان پيام: پــس از بحث و بررســي هاي مختلف پيرامون ضــرورت آموزش 
خانــواده در مدارس و اماكن عمومي شــهر بهار، در شــوراي فرهنگ عمومي اين 
شــهر سرانجام نخستين جلسه آموزش خانواده با حضور اوليايي دانش آموزان در 

مســجدالنبي قلعه شــهر بهار برگزار شــد.
در اين جلســه كــه بيش از 450 نفــر از اوليايي دانش آموزان حضور داشــتند 
كارشــناس و رئيــس گروه انجمــن اوليا و مربيــان آموزش و پرورش اســتان مثلث 
تربيتي خانه، مدرســه و مســجد را اثرگذارترين نهادها در تربيت صحيح فرزندان 
دانســت. حسين احمدي در ادامه گفت: موفقيت هاي خانواده ها در زمينه تربيت 
كــودكان را بــر مبناي دوســتي با فرزنــدان و ايجــاد محيطي شــاد در خانه فراهم 

مي كند  كه تأثير والدين در اين زمينه بيشتر از همه است.

زنده نگاه داشتن عاشورا، يك مسأله سياسي عبادي است
همدان پيــام: رئيس اداره آموزش و پرورش جوكار در شــوراي آموزش و پرورش اين منطقه گفت: فراهم كردن 

فضاي مناسب آموزشي مي تواند در ارتقاي كمي و كيفي و يادگيري بهينه دانش آموزان تأثيرگذار باشد.
رضايي افزود: توســعه و پيشــرفت نظام تعليم و تربيت هر كشــوري در گرو تجهيز و گسترش فضاهاي آموزشي 
اســت و در سال هاي اخير شــاهد افزايش مدرسه سازي بوده ايم و ساخت و ساز مدارس به لحاظ كمي و كيفي رشد 
خوبي داشته و به مرز ايده آل خود رسيده است. وي ابراز اميدواري كرد كه توسعه روزافزون ساخت و ساز مدارس، 
مشــكالت موجــود در اين زمينه را مرتفــع كند. رضايي با اتكا به ســخن امام خميني (ره) كــه فرمودند: «زنده نگاه 
داشــتن عاشــورا، يك مسأله بســيار مهم سياسي عبادي اســت.» اظهار داشــت: ماه محرم الحرام ماه شور و عشق و 

دلدادگي، ايثار و شهادت است ماهي كه بقاي اسالم را در پي داشته است.

يادواره 5 زن شهيد بهار برگزار شد
همدان پيام: مراســم يادواره پنج زن شــهيده شهرستان بهار در روســتاى گنج تپه برگزار شد. مدير حوزه علميه 
آيت ا... بهارى شهرستان بهار در اين مراسم گفت: شهدا در دوران دفاع مقدس براى ايران عزت و عظمتى ماندگار 
خلق كردند كه تا ابد زنده و جاويد خواهد ماند و در دوران هشــت ســال دفاع مقدس بانوان نيز در كنار رزمندگان 
اسالم به مبارزه با دشمن  پرداختند و زمينه  پيروزى ايران اسالمى را فراهم كردند.  حجت االسالم على اصغر زارعى 
افزود: در مورد مسائل زنان، انديشه امام (ره) و نظر مقام معظم رهبرى براى همگان مالك است و بايد با استعانت 
از خــدا، الگويــى از زن مســلمان ارائه دهيم كــه توانايى ايجاد و انجام نقش ها و رســالت هاى مختلــف را در جامعه 
داشــته باشــد. به گزارش فارس، مدير حوزه علميه آيت ا... بهارى بهار اظهار داشــت: اغلب بانوان در پشت جبهه، 

فعاليت هاى فراوانى انجام مى دادند كه اثرات بسزايى در پشتيبانى جنگ داشت.

 نظام آموزشي 6-3-3 از سال آينده اجرا مي شود
همدان پيام: معاون آموزش ابتدايي آموزش و پرورش مالير از اجرا شــدن نظام آموزشي 6-3-3 در آموزش و 
پرورش ايران در ســال آينده خبر داد. ســهيال نهاوندي افزود: با توجه به تصويب اين طرح در شوراي عالي انقالب 

فرهنگي از سال آينده تحصيلي دانش آموزان پايه پنجم وارد پايه ششم ابتدايي خواهند شد.
وي تصريــح كــرد: ايــن طــرح مي توانــد بــا همــكاري و همراهــي والديــن تأثيــرات مثبتــي بر روي شــخصيت 
دانش آموزان داشــته باشــد. نهاوندي ســپس با تشــريح برنامه هاي قرآني دوره ابتدايي گفت: از آنجا كه تربيت با 
رويكرد قرآني در دســتور كار آموزش ابتدايي اســت. اميدواريم با اســتعانت از خداوند و رهنمودهاي ارزشمند اين 
كتاب مقدس، دانش آموزاني متعهد و متدين تحويل جامعه اســالمي دهيم تا عالوه بر ارتقاي موقعيت علمي آنان 

از نظر دينداري و اسالم خواهي نيز بتوانند گام هاي استوارتري بردارند.
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عطارباشى علمى

حجاب عامل شيوع پايين سرطان پوست در ايران
همدان پيام: يك متخصص پوست گفت: با  توجه به شيوع باالى سرطان پوست در كشورهاى غربى اين سرطان به 
علت حجاب و رعايت پوشش مناسب مردان و زنان در بين ايرانيان شيوع چندانى ندارد. ميرهادى عزيز جاللى در مورد 
اينكه گفته مى شــود ســرطان پوست دومين سرطان در كشور اســت در حالى كه در واقعيت اين مسأله ديده نمى شود، 
اظهار داشت: اين آمار و ارقامى كه در سمينار و كنگره ها مطرح مى شود آمار كتاب هاست كه بر مبناى فرهنگ هر كشور 
است. كشورهاى اروپايى و خارجى كه خود را بيشتر در معرض نور آفتاب قرار مى دهند به عنوان مثال خانم ها در تابش 
نور آفتاب پوســت خود را برنزه مى كنند، اما پوســت ايرانى ها به علت فرهنگ، پوشــش و حجابى كه دارند كمتر آفتاب 
مى خورد به همين علت كمتر در خطر ســرطان پوســت قرار دارند. به گزارش فارس، وي گفت: افرادي بيشتر در معرض 
ابتال به سرطان پوست قرار دارند كه در كودكى براى درمان كچلى يا تيروئيد از اشعه (راديوتراپى) استفاده كرد باشند.

مصرف قرص آهن، سردردهاي عروقي زنان را كاهش مي دهد
همدان پيام: نتايج به دست آمده از بررسي ارتباط سردردهاي عروقي و آنمي فقر آهن در زنان سنين باروري نشان 
داد كه مصرف قرص آهن مي تواند به ميزان قابل توجهي استفاده از مسكن ها را كاهش دهد و حتي سردردهاي عروقي 
شايع را درمان كند. در اين باره پژوهشي به منظور بررسي ارتباط سردردهاي عروقي و آنمي فقر آهن و تأثير تجويز قرص 

آهن بر درمان اين سردردها در زنان سنين باروري طراحي و اجرا شد.
 به گزارش ايســنا، براي تأييد درمان پس از يك ماه، هموگلوبين بيماران كنترل شــده و در صورت افزايش معني دار 
هموگلوبين، بيماران مجاز به ادامه شركت در تحقيق بودند. تعداد حمالت سردرد و تعداد مسكن مصرفي توسط بيماران 
قبل از شروع درمان و طي مصرف فروسولفات و در نهايت پس از اتمام سه ماه تجويز فروسولفات، ثبت شد و نتايج نشان 

داد كه مصرف قرص آهن در درمان سردردهاي عروقي مؤثر واقع مي شود.

30 درصد خانم ها با مصرف مسكن دچار بيمارى كليوى مى شوند
همدان پيام: نخســتين پايه گذار دياليز در ايران گفت: بيش از 30 درصد از خانم ها با مصرف داروهاى مســكن 

دچار بيمارى هاى كليوى مى شوند كه يكى از مهمترين عوامل نارسايى كليه مصرف اين داروها است.
بهــروز برومنــد افــزود: مهمترين عامل نارســايى كليه مصرف مســكن چه داروهــاى داخلى و خارجــى از جمله 

ايبوپروفن، ديكلوفناك و داروهاى ديگر است كه مى تواند به بيمارى هاى كليوى در افراد منجر شود.
برومند خاطرنشــان كرد: پيشگيرى مهمترين و مؤثرترين كارى اســت كه مى توان انجام داد تا عالوه بر كاهش 

هزينه هاى اين حوزه از مشكالت دياليز و پيوند جلوگيرى شود.
به گزارش وفا، وى يادآور شد: عالوه بر داروها مصرف بى رويه برخى ويتامين ها از جمله ويتامين دى از عواملى 

است كه مى تواند كليه را بيمار كند.

بجويد و الغر شويد!
همدان پيــام: گروهــي از متخصصــان در 
تــالش بــراي توليــد نوعي آدامــس جويدني 
جديــد هســتند كــه مي توانــد به تمــام مردم 
بــراي كاهــش وزن و مقابلــه بــا چاقي كمك 
كند. آنان براي اوليــن  بار دريافته اند كه يك 
هورمون حياتي كه به انســان كمك مي كند 
بعد از غذا  خوردن احســاس سيري كند، اگر 
بــه  طــور خوراكــي وارد جريــان خون شــود، 

مي تواند همين تأثير را برجاي بگذارد.
كــه  هورمــون  ايــن  ايســنا،  گــزارش  بــه 
هورمــون انســاني PYY نــام دارد، بخشــي 
از يك سيســتم شــيميايي اســت كه اشــتها و 
انــرژي را تنظيــم مي كنــد. وقتي انســان غذا 
مي خــورد يــا ورزش مي كنــد، ايــن هورمون 
بــه داخل جريان خون آزاد مي شــود و هرچه 
مقــدار كالــري مصرفي بيشــتر شــود، مقدار 

ترشح PYY نيز افزايش مي يابد.

كمبود وزن نشانه زودهنگام 
ابتال به آلزايمر است

همدان پيــام: پژوهشــگران دريافتنــد كه 
افراد مبتال به بيمارى آلزايمر در مراحل اوليه 
آن، دچار كمبود وزن طبيعى بدن مى شوند.
از دســت دادن وزن چه بســا نشــانه اى از 
پيشرفت بيمارى آلزايمر باشد و دليل ديگرى 
بر تغييرات زياد بدن يا سيستم آن است كه با 

بيمارى آلزايمر در ارتباط مى باشد.
به گــزارش فــارس، نتايج ايــن تحقيقات 
اهميت زيادى براى كشف بيمارى آلزايمر در 
افــراد و كنترل و درمــان آن دارد، اما اين امر 

چه بسا به سال ها نياز داشته باشد.

با لنز چشمى، ايميل خود را 
بخوانيد

همدان پيام: محققان موفق به ساخت لنز 
چشمى كامپيوترى شــده اند كه قرار است به 
زودى توانايــى خواندن پيام هــا و ايميل هاى 

كوتاه را به كاربر آن بدهد.
در حــال حاضر ايــن لنزها يك پيكســلى 
هســتند، ولى دانشــمندان وعده داده اند در 
آينده نزديك، لنزهايى با پيكسل هاى بيشتر 
توليــد كنند كــه بتوانند ايميل هــاى كوتاه و 
پيام هــاى كوتــاه را در جلــوى چشــمان فرد 
نشــان دهند. بــه گــزارش برنا، ايــن لنزهاى 
چشــمى از يــك آنتن براى گرفتــن اطالعات 
و يــك مدار براى ذخيــره انــرژى و انتقال آن 
به يك تراشــه ياقوتى شــفاف كه شــامل يك 

ال اى دى آبى است، تشكيل يافته است.

روبات خانه دار 
عضو جديد خانواده ها!

بــزرگ  ـشـركت  يــك  همدان پيــام: 
روبات ســازي از روبــات جديد خانــه دار خود 

رونمايي كرد.
روبــات SmartPal VII كه با اســتفاده 
از فنــاوري كينكت بــه تقليــد از حركت اندام 
كاربــران خــود مي پــردازد، بــراي زندگي در 
كنار ســالمندان و افراد ناتوان طراحي شــده 
تــا به وظايــف روزمره خود بپردازند و اشــيا را 
جابجــا كنند. به گزارش ايســنا، ايــن روبات 
كــه از يــك دوربين ســه بعدي و يك حســگر 
مادون قرمز بر روي ســر برخوردار است امكان 

حركت خودكار را در اتاق دارد.

لباسى كه مى توانيد با آن
 با آرامش بخوابيد

همدان پيام: محققان در حال كار بر روى 
لباســى هستند كه هنگام خواب آرامش را به 

شما باز مى گرداند.
لبــاس  نــوع  يــك  روى  پژوهشــگران 
خواب ضــد خارش كار مى كنند. لباســي كه 
مشكالت و التهابات پوستى مزمن را تسكين 
مى دهــد. ايــن مشــكالت و التهابــات ممكن 

است به آلرژى يا آسم نيز تبديل شوند.
بــه گــزارش برنــا، ايــن لباس هــا، حاوى 
عصــاره پوســت ميگــو هســتند. يك ـشـركت 
ديگــر در كشــور پرتغــال بــا به كاربــردن يك 
شــيوه ديگــر، لباس هــا را بــا عصــاره جلبك 
دريايى اشــباع مى كنند. به هر شكل، لباس 
خوابى كه خواب راحت شبانه را تأمين كند، 

براى خيلى ها خبر خوبى است.

همدان پيــام: زن در طــول تاريــخ، جريان هاى پر نشــيب و فراز 
و عمومــاً تلــخ و دردآلودى را پشت ســر گذاشــته اســت. امــروزه نيز 
همچنــان نگاه هاى افراط و تفريط گذشــتگان در مورد او ادامه يافته 

است.
ما در اين نوشــتار، اين موضوع را از دو نگاه اســالم و غيراسالم و 

در نهايت اختصار طرح مى نماييم.
 زن در جوامع پيش از اسالم 

■  در جوامع قبايلى
در باســتان كــه روش اجتماعــى مردمان قانونى يــا دينى نبوده 
و تنها با آداب و رســوم قومى زندگى مى كردند، زن انســان حســاب 
نمى شــد؛ بلكــه با وى همچون يــك حيوان اهلى رفتــار مى كردند و 
به عنوان عضوى از جامعه بشــرى محسوب نمى شد. حتى در مواقع 

لزوم به ويژه در قحطى از گوشت زن تغذيه مى كردند.
 زن در خانه پدر همين حال را داشت تا زمانى كه شوهر مى كرد 
ولى نه به اختيار و انتخاب خود؛ بلكه مطابق ميل و دستور پدر و آن 
نيز در حقيقت نوعى برده دارى بود نه پيمان مقدسى به نام ازدواج. 
اگر از وى نافرمانى صورت مى گرفت، حق داشت هرگونه مجازاتى، 
حتــى كشــتن را دربــاره وى اجــرا كنــد، بــى  آن كــه كوچك تريــن 

مسئوليتى متوجه او باشد. 
■ زن در جوامع مترقى سلطنتى

در جوامع متمدن ســلطنتى مانند ايــران، مصر، هند و چين كه 
جامعه به دلخواه شاهان وقت اداره مى شد، همچنين در جامعه هاى 
متمدن ماننــد روم و يونان كه با حكومت قانــون زندگى مى كردند، 
گرچه وضعيت زنان بهتر از جامعه هاى ديگر بود و به كلى از مالكيت 
محــروم نمى شــد، اما در اين گونــه جوامع نيز آزادى كامل نداشــت 
و سرپرســت خانه اى كــه در آن زندگــى مى كــرد مانند پدر يــا برادر 
بزرگ تر يا شــوهر بر وى حكومت مطلق داشت. در بعضى از كشورها 
زن، خويش رســمى و قانونى شمرده نمى شد و ارث نمى برد. برخى 
زن را شــوم مى دانســتند و برخى ديگــر او را در اوان كودكى زنده به 
گور مى كردند و اگر مورد تجاوز و ظلم قرار مى گرفت  حق مراجعه به 

محاكم و طرح شكايت  يا دفاع از خود را نداشت!
■  زن در جوامع دينى

به گزارش وفا، وضعيت جوامع دينى تحريف شــده نيز به همين 
ســان بود. با مطالعه اى گــذرا در كتاب هاى اين اديان برخى حقايق 
به راحتى روشن خواهد شد. تورات فعلى يهود، زن را تلخ تر از مرگ 
معرفــى كــرده اســت. او را آفريده شــده از دنده چــپ آدم مى داند. 
همچنيــن زن را مايــه ضاللــت و گمراهى آدم و رانده شــدن آن ها از 
بهشت مى داند. همين مسير به وسيله انجيل فعلى نيز پيموده شده 
اســت، آنجــا كه مى گويد «خــدا اول آدم را آفريد و بعــد حوا را، آدم 
فريب نخورد؛ بلكه زن فريب شيطان را خورد و در تقصير گرفتار شد. 
اما به زاييدن رستگار خواهد شد. اگر در ايمان و محبت و قدوسيت و 
تقوا ثابت قدم بمانند. «زن از مرد و براى مرد آفريده شده است .» مرد 

به جهت زن آفريده نشده؛ بلكه زن براى مرد آفريده شد. 

حاصــل اين كه پيش از اســالم در سراســر جهــان و در همه ادوار 
تاريخ بشــرى، زن عضو مؤثرى به شــمار نمى رفت و واجد اســتقالل 
و آزادى نبود و هميشــه يك موجود ضعيف شــمرده مى شــد و خود 
نيــز به مرور زمان خصايص انســانى خــود را گم كرده نمى توانســت 
هيچ گونه شخصيت اجتماعى براى خود تصور نمايد. «زن » به معنى 

زبونى، پستى و بى خردى بود.
زن از منظر اسالم 

آن گاه كه خورشــيد اســالم در افق ســياه تاريخ بشــريت  سر زد، 
زن همان موقعيت اجتماعى اســف بارى را داشــت كــه ديگر جوامع 
داشــتند و او را موجودى پســت كه براى خدمتگزارى انســان شريف 

(يعنى مرد)، آفريده شده است، مى دانستند.
اســالم با تمــام قوا بــا اين افــكار نادرســت مخالفت كــرد. براى 
زن حقوقــى مقرر فرمــود كه به برخــى از آن ها در جاى خود اشــاره 

مى شود.
نگرش اسالم به زن و تنظيم حقوق او و اين كه حيثيت وى جنبه 
"حــق ا... " دارد نــه "حق النــاس" و هتك حرمت او بــراى احدى روا 
نيســت و همگان موظف به پاســدارى از مقام زن هســتند، در خالل 
احكام دينى به چشــم مى خورد. براى مثال در اســالم اگر كســى به 
حيثيــت زنــى تجاوز كــرده و نامــوس او را هتك كند، بايــد حد بر او 
جارى و هيچ چيز مانع اجراى حد نمى شــود، نه رضايت همســر، نه 
رضايت خود زن؛ زيرا او جنبه حق ا... دارد و نظير مال نيست كه اگر 

به سرقت رفت و مال باخته رضا داد حد ساقط شود.
حقوق زن در اسالم عبارت است از

1. زن يك انسان واقعى است و از يك جفت انسان نر و ماده آفريده 

شــده و خصايص ذاتى انســان را دارد و در مفهوم انسانيت، مرد را بر 
او امتيازى نيست.

2. زن مانند مرد، عضو كامل جامعه است و شخصيت حقوقى دارد.

3. زن چنان كه خويشاوندى طبيعى دارد خويشاوندى رسمى نيز دارد.
4. دختر فرزند است چنان كه پسر فرزند است.

5. زن اســتقالل فكــرى دارد و مى توانــد در زندگــى خــود هرگونــه 
تصميمــى بگيــرد و در حدود شــرعى بــه ميل و انتخاب خود شــوهر 
كند. مگر در يك مورد شــرع مقدس براى حفظ و صيانت از ارزش او 
و به خاطر غلبه احساسات و عواطف در او و همين طور بى تجربگى او 
در اولين ازدواج و دختر باكره اذن پدر را با شرايط خاص خود شرط 

دانسته است كه در مواردى اين حق پدر نيز ساقط مى شود.
همچنيــن مى توانــد آزادانه بى آن كه تحت واليت و سرپرســتى 
پدر يا شــوهر باشد زندگى نمايد و هر شغل مشــروعى را كه بخواهد 
انتخاب كند. زن استقالل عمل دارد و كار و كوشش او محترم است. 
مى تواند مالك شــود و ثــروت خويش را بدون سرپرســتى و دخالت 
مــرد اداره نمايــد و از مال و حقــوق فردى و اجتماعــى خويش دفاع 

نمايد و مى تواند بر نفع يا ضرر ديگران شهادت دهد.
6. مرد نســبت  به زن حق هيچ گونه تحكم و تعدى ندارد و هر تعدى 
كــه در مورد مردان قابل تعقيب اســت دربــاره زن نيز قابل مجازات و 

تعقيب مى باشد.
7. زن شــخصيت معنــوى دينــى دارد و از ســعادت اخــروى محروم 
نيســت نــه آن چنــان كــه غالــب اديــان و مذاهــب زن را ماننــد يك 

شيطان، نوميد از رحمت خداوندى مى پندارند.

زن در جوامع پيش و پس از اسالم

گذرى كوتاه بر نگاه  هاى مختلف به زن در طول تاريخ

همدان پيام: بســيارى از افرادى كه مجبورند هر روز صبح سر كار 
بروند و تا بعداز ظهر دست كم بيرون از خانه بمانند، آرزوى ماندن در 
خانه و فرستادن كار از خانه را در دل دارند و تصورشان اين است كه 
از خانــه كار كردن يعنى بــا لباس خانه،  راحت روى مبل بنشــينى و 

يك ليوان چاى در دست بگيرى و با خيال آسوده كار كنى. 
محققــان مى گوينــد كــه در اغلب مــوارد، اين تصــور، خيالى 

بيش نيست.
كار كردن در خانه نه تنها آن قدر دلچسب نيست؛ بلكه مى تواند 
باعث فرسودگى شغلى و خستگى مفرط شود،  به خصوص اگر نتوان 

بين انتظارات خانوادگى و شغلى تعادل مناسبى برقرار كرد.
محققانــى كه در اين زمينه مطالعه كرده، معتقدند كه كار كردن 
در خانــه،  تنها به معناى كار در ســاعات معمول كارى نيســت؛ بلكه 

اغلب به شب ها و تعطيالت آخر هفته هم كشيده مى شود. 
آنان در مطالعه خود از 316 نفر كه براى يك شركت كامپيوترى 
بزرگ كار مى كردند خواســتند نظر خــود را در مورد جمالت خاصى 
بيــان كننــد. مانند«به خاطــر فشــارهاى كارى،  گاهى وقتــى در خانه 
هستم، استرسم به حدى زياد است كه نمى توانم كارهايى را انجام دهم 
كــه از آن ها لذت مى بــرم.» و «چون من اغلب به خاطر مســئوليت هاى 

خانواده تحت فشارم، تمركز كردن روى كارم برايم سخت است.»

آنــان بــه اين نتيجــه رســيدند؛ افــرادى كه زمــان بيشــترى كار 
مى كنند و تعارض هاى بيشــترى بيــن كار و خانــواده دارند،  مقادير 
باالتــرى از خســتگى شــغلى را هم ابــراز مى نماينــد. مطالعات قبلى 
نشــان داده اند كه اين قبيــل تعارضات از نظر جســمانى و هيجانى به 
فرد آســيب مى زند و از اين طريق، روى توانايى هاى فرد براى مقابله با 
فشارهاى احساسى تأثير مى گذارد. در نتيجه افراد احساس فرسودگى 
مى كننــد و نمى تواننــد كار خود را بــه خوبى انجام دهنــد. حتى در 

چنين شرايطى افراد بيشتر اعالم مى كنند كه بيمار شده اند.
بــه گزارش خبر آنالين، محققان بر اين باورند كه مديران بايد 
به برنامه هاى كار از راه دور نگاه دقيق ترى داشــته باشــند و مطمئن 
شوند كه محيطى كه كاركنانشان در آن قرار مى گيرند،  از نظر روانى 
و عاطفــى بــه آن ها آســيب نمى زنــد و در نتيجــه،  كيفيت كارشــان 
پاييــن نمى آيــد؛ البته اگر همه موارد در نظر گرفته شــود و به خوبى 
برنامه ريزى شــده باشــد، كار كــردن در خانه مى تواند گزينه بســيار 

خوب و مفيدى باشد.
در مجمــوع، بهتريــن حالــت براى بهره بــردن از ايــن منافع اين 
اســت كه افراد بتوانند فضايى مخصوص به كار داشــته باشند كه در 
آن احســاس راحتى كنند، فضايى كه بتوانند خانواده و كار را از هم 

جدا نگه دارند.

كار در خانه منجر به فرسودگى شغلى مى شود

داروهاي معالج زخم و سوختگي
 نســخه شــماره 1  دارو بــراي درمان 

سوختگى با آتش
دارو: برگ خشك شده درخت چنار

طرز تهيه و استعمال: برگ ها ر سائيده 
و روى موضع پاشيده شود.

توجــه: ايــن دارو بــه طــور كلــى براي 
خشــك كردن زخم هــا مورد اســتفاده 

قرار مى گيرد.
 نسخه شماره 2 دارو براي درمان سوختگى با آتش

دارو: ميوه نارس زيتون
طــرز تهيه و اســتعمال: ميوه هــا را له كرده به صــورت ضماد در موضع اســتعمال 

كنيد.
 نسخه شماره 3  دارو براي درمان سوختگى با آتش

دارو: روغن كنجد
روش و مقدار مصرف: روغن كنجد را بالفاصله بعد از سوختگى به محل سوختگى 

بماليد.
 نسخه شماره 4 دارو براي درمان سوختگى ها و زخم ها

دارو: سرشاخه هاي گلدار يا برگ گياه علف چاى
طرز تهيه و استعمال: به صورت پماد در موضع استعمال شود.

 نسخه شماره 5 دارو براي درمان سوختگى با آتش و زخم هاى بزرگ
دارو: برگ تازه لبالب (عشقه)

طرز تهيه و استعمال: به صورت پماد در موضع استعمال شود.
  نسخه شماره 6 دارو معالج سوختگى ها با آتش

دارو: روغن تخم كتان
روش استعمال: در موضع استعمال شود.

 نسخه شماره 7  دارو معالج زخم ها به ويژه زخم هاى ديرعالج و زخم هاى عميق
دارو: اسانس بابونه اصلى

روش استعمال: در موضع ماليده شود.
 نسخه شماره 8 دارو براي رفع آماس و التيام زخم ها

دارو: برگ يا ريشه يا تمام گياه گل خطمى
طرز تهيه و استعمال: به صورت ضماد در موضع استعمال كنيد.

  نســخه شــماره 9 داروى آرام كننده و خنك كننده پوست سوخته در اثر آتش 
يا آفتاب زدگى.

دارو: روغن زيتون
طرز تهيه و استعمال: در موضع سوختگى يا آفتاب زدگى ماليده شود.

توجه: اين دارو عالوه بر اين در مارگزيدگى، گزش حشرات و همچنين آب آوردن 
نسوج به صورت موضعى مورد استفاده قرار مى گيرد.

 نسخه شماره 10داروى التيام دهنده و معالج زخم ها
دارو: تنور گل هميشه بهار

طرز تهيه و اســتعمال: گل هميشــه بهار را با مقدرى آب مقطر رقيق كرده و زخم 
را با آن شستشو دهيد.

 نسخه شماره 11 دارو براي معالجه سوختگى هاى ساده
دارو: پياز

طرز تهيه و استعمال: پياز را له كرده روى موضع قرار دهيد.
به صورت ضماد يا آب شستشو تهيه و استعمال كنيد.
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سؤاالت افقي:

1- غــذاي رشــته اي - وب ســايت 
2- نيك نــژاد بودن - جرات - بوي 
خوش 3- بشــقاب بزرگ - فراري - 
تصديق فارســي 4- پهلــوان - اليه 
اتمســفر - نيــز - از اثرهــاي معروف 
خواجــه عبدا...انصــاري 5- مردود 
در امتحان - نمايش همراه با ســاز و 
آواز - آش 6- بركت ســفره - سيب 
آذري اســت و نيــز فيلمــي از اكبــر 
صادقــي - رفيــع و بلنــد مرتبــه 7- 
فرصــت - كهنه و قديمي - صندلي 
راحتــي 8- شــهر زعفــران - بســد 
- غالف شمشــير 9- بــازي تخته - 
مــاه گرم تابســتان - تســمه چرمي 
10- جانشــين - قاضــي - قبيلــه 
كريمخان 11- چاشــني ســاالد - 
ســينه - صومعه نشين 12- كاخي 
در پاريــس فرانســه - صنم - ملعون 
واقعه عاشورا - شامل همه مي شود 
13- پــروردگار بي همتا - نامطبوع 
- گل سرخ نقاشي 14- دردمندي 
- تحيت - حب 15- ديگ ســنگي 

مشهد - طبقه سرمايه دار
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سؤاالت عمودي:

1- اســب مــاده - كارامل 2- قواعــد و قوانين - احصائيه - فرمانده ســپاه 
3- جوهــر انســان - آزرده شــدن - رهرو 4- رشــته هــاي نخــي - لحظه 
كوتــاه - ســرپيچي كــردن - ضميــر جمــع 5- لخــت و برهنــه - از بيــن 
رفتــن - كلنــگ 6- خانه و ســرا - پرورش دهنده - دوميــن مهره گردن 
8- ســخن بيهوده - به  7- عزم و قصد - شــريك در غصه و غم - گالب 
وجود آوردن - از اســماء حســني به معناي بســيار توبــه پذير 9- خداي 
هندوان - ردياب - با دريا جيحون شــود 10- تيــره - ليف خرما - بين 
پيــچ و مهــره 11- دوســتان - مخلــوط - قلعه 12- بــاران اندك - جد 
رســتم - دل آزار كهنه - تحســين فرنگي 13- ســتون دين - دهن دره 
- حديث معروف 14- آب بخش - ظرف شيشــه اي آزمايشــگاه - واحد 

امواج 15- پزشــك رضا پهلوي - مال

حل: 1378
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پيام 
 The Message Of                 مادستان    تاريخ ،  تمدن و فرهنگ 

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

گزارش
عكسعكس روز

پيام مردمپيام مردم
mardomi@hamedanpayam.com

پستي: 65155-666 صندوق 

همشهريان عزي
را در هر زمين
روزنا

در حاشيه بسي

به مناسبت

مرضيه بختيارينگاه
همدان پيــام: فقر به معنــاي ناتواني در تأمين 
خــوراك،  قبيــل  از  زندگــي  اساســي  نيازهــاي 
پوشاك، مسكن، معيشت خانواده و  . . . مي باشد . 
مفهوم نيازهاي اساســي بر حســب زمــان و مكان 
متفاوت است و از حداقل نيازها براي زنده ماندن 
تا متوســط ســطح زندگــي را در بر مي گيــرد . فقر 
موجــب محــدود شــدن توســعه انســاني گرديده 
و صدمــات گســترده و طوالنــي مدتــي بــر جــاي 

مي گذارد .
بنابرايــن، كاهــش فقــر از اهــداف توســعه به 
شــمار مــي رود و در برنامه هاي توســعه اقتصادي 
كشــور بــا تاكيدي كــه بر بســط و تحقــق عدالت 
اجتماعي گرديــده اهميت مضاعف يافته اســت . 
در ماده 95 قانون برنامه چهارم توســعه، تكاليف 
متعــددي براي كاهــش فقــر و نابرابري بــر عهده 

دولت گذاشته شده است .
در بررســي پديده فقر، توجــه به ابعاد مختلف 
ضــروري  فقــر  تاريخــي  پويــش  و  بررســي  و  آن 

مي باشد .
 ابعاد گوناگون فقر 

فقــر همــواره بــه عنــوان يــك مســأله جهاني 
مطــرح بــوده اســت و ريشــه گرفتاري هــا و عقــب 
ماندگي هــاي بخــش اعظم كــره زميــن، از جمله 
بخــش مهمــي از جامعــه مــا را تشــكيل مي دهد . 
تحقيقــات مختلــف از افزايــش نابرابــري و فقر در 
جهــان خبر مي دهد . در گزارش توســعه انســاني 
ســال 2003 برنامه توسعه ســازمان ملل متحد، 
وضعيــت فقــر در پايــان دهــه 1990 ايــن گونــه 

توصيف مي شود:
"در حــال حاضــر 54 كشــور فقيرتر از ســال 
1990 هســتند . در 21 كشــور نسبت بيشتري از 
مردم در گرســنگي به سر مي برند . در 14 كشور، 
كــودكان بيشــتري قبــل از 5 ســالگي مي ميرند . 
در 12 كشــور، نرخ ثبت نام مدارس كاهش يافته 
اســت. چنين پــس رفت هايي در زندگي بشــر بي 

سابقه بوده است.
 از ميــان 67 كشــور(فقير)، نســبت جمعيــت 
فقيــر در 37 كشــور افزايــش يافته اســت. در 19 
كشور بيش از يك چهارم افراد گرسنه اند و اوضاع 

در حال بدتر شدن است.
 در 21 كشــور، نــرخ گرســنگي افزايش يافته 
اســت. در 7 كشــور تقريبا يك چهــارم كودكان 5 

سالگي خود را نمي بينند . 
در دهه 1990 در 125 كشور در حال توسعه 
و در حال گذار، رشــد درآمد متوسط سرانه كمتر 
از 3 درصد بوده و در 54 كشــور، درآمد متوســط 
ســرانه كاهــش يافته اســت . تنها در ســه كشــور، 
شــكاف نرخ مرگ و مير كودكان ميــان گروه هاي 

ثروتمند و فقرا كمتر شده است .
 بانــك جهانــي بــراي تحقــق دنيايــي رهايي 
از فقــر، جهانيــان را به اقــدام موثــر و برخورداري 
عمومــي از بهداشــت، مســكن و آمــوزش دعوت 
نمود. در همين راســتا در ســال 1996 ســازمان 
توســعه و همكاري هــاي اقتصادي هــدف گذاري 
كرد كه از طريق مشــاركت جهاني تا سال 2015 
، نيمي از افرادي كه فقير هســتند، از شــرايط فقر 

شديد خارج شوند .
ايــن اقدامات در بســياري از مناطــق جهان با 
موفقيــت مواجــه شــد. در ايــران نيز بــراي مبارزه 
بــا فقر پيــش بيني هايي صورت گرفــت و چندين 
بــار اليحــه فقرزدايــي تهيه و تنظيم شــده اســت 
اما متاســفانه اين اقدامات نتايــج چندان رضايت 

بخشي به همراه نداشته است .

  انتظار ما زياد نيست، نمي خواهيم  
فقير باشيم 

رئيــس ســازمان بازرســى كل كشــور گفــت: 
يكــى از علل نارضايتى ها اين اســت كــه به مردم 

وعده هاى زياد داده ايم و انتظارشان زياد است .
  درآمد هر ايرانى 4 هزار و 400 دالر 

در سال است
رئيــس مركز آمــار ايران پيشــتر اعــالم كرده: 
درآمد ســاالنه هر ايرانى به طــور ميانگين 4 هزار 
دالر اســت و وزيــر اقتصــاد نيــز پيش تــر  و 400 
اعالم كرده بود كه درآمد ســرانه هر ايرانى به طور 

ميانگين 12 هزار و 500  دالر است .
در  متناقــض  آمار هــاى  ايلنــا،  گــزارش  بــه   
خصــوص نرخ تورم، نــرخ توليــد ناخالص داخلى 
و همچنين نرخ خط فقر هميشه باعث سرگردانى 
و نابســامانى آمارى در اقتصاد كشــور به خصوص 

كار شناسان شده است .
بنــا بر آمار اعالمي از ســوي رئيــس مركز آمار 
ايــران، مي تــوان گفت درآمــد هر ايرانــي به طور 

ميانگين ماهيان 360 هزار تومان است .
اما ســوال اينجاست كه آيا همه ايرانيان يعني 
70 ميليون جمعيت ايران كار مي كنند و ماهيانه 

هر كدام اين ميزان در آمد دارند؟
يــا اينكــه مركــز آمــار ايــران درآمد ســرانه هر 

خانوار را اعالم كرده است؟
امــا آنچه كــه در اين بين مهم اســت حتي اگر 
در هــر خانواده اي هم پدر و هم مادر شــاغل بوده 
و هريك بطــور ميانگين حــدود 400 هزار تومان 
در مــاه درآمد داشــته باشــند بطــور ميانگين يك 
خانــواده چهار نفر بــا ميانگين حــدود 800 هزار 
تومــان هــم نمي توانــد آســايش نســبي را بــراي 
اعضــاي خانــواده خــود فراهم كنــد؛ هرچند اين 
مهم براي خانواده ها نيز محقق نيست و در بيشتر 

خانواده فقط سرپرست خانوار درآمد دارد .
  وضعيت تورم و رابطه آن با فقر در 

ايران
معتقــد  اقتصــادي  مســائل  كارشــناس  يــك 
اســت در كشــور مــا در گزارش هايي كــه وضعيت 
كالن اقتصادي را بررســي مي كنند كمتر به ابعاد 
نابرابري هــاي درآمــدي و ارتبــاط متقابــل آنها با 
ديگر متغيرهــاي اقتصادي توجه مي نمايند . بدتر 
از آن اينكه توليد آمارهاي مربوط به توزيع درآمد 

بســيار كم اهميت تر از داده هاي حساب هاي ملي 
تلقي مي شــود به ســازماندهي داده هــاي مزبور، 

توجه كافي مبذول نمي گردد .
احمد زمانــي افزود: فقــر را نمي تــوان تنها از 
زاويه ســاختار اقتصادي بررســي نمــود، چه آنكه 
تاثيــر و تاثــرات ايــن پديده، تمــام ســاختارهاي 
اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي كشــور را شــامل 
مي شــود . وي بيــان كــرد: متوســط هزينــه يــك 
خانــوار در باالتريــن دهــك درآمدي حــدود 20 
برابر پايين ترين دهك اســت . همين نســبت براي 
جامعه شهري 15 و براي جامعه روستايي نيز 20 
اســت . يعني نابرابري در جامعه روستايي بيش از 
جامعه شــهري اســت . وي تصريح كرد: علت بدتر 
بــودن توزيــع درآمــد روســتاها را مي تــوان به دو 
دليل دانســت: فقيرترين گروه هــاي اجتماعي در 

روســتاها متمركز هســتند .
 جامعه شهري از طريق فشار سياسي پيوسته 
توانسته است از امكانات عمومي، سرمايه گذاري 
دولتي و ســاير خدمات و كاالها بيش از روســتاها 
برخوردار باشــد . وي خاطرنشان كرد: در بررسي 
مقولــه امنيت اقتصــادي عاملي ماننــد فقر و تورم 
يــا هر عامــل ديگر بايد به وجــود نوعي تناقض در 
دو جنبــه از اقتصــاد يعني جنبه « آســيب پذيري» 
كه رويكردي امنيتي اســت و جنبــه «كارايي» توجه 
الزم را مبذول داشت . كشمكش بين آسيب پذيري 
و كارايي تقريبا در همه ســطوح امنيت اقتصادي از 
سطح فردي گرفته تا شركت ها، طبقات دولت ها و 

باالخره كل سيستم جريان دارد .
امــا آنچــه كــه مهــم اســت اقتصــاد، وضعيت 
معيشــتي مــردم و آســايش مــردم آنچــه كــه در 
مقــاالت و گزارش هــا درج مي شــود نيســت بلكه 
درد دل مردمي اســت كه به امكانات پايين عادت 
كرده انــد و معنايــي از زندگــي پيشــرفته و مــدرن 

نمي دانند .
آنچه كه همه ما مي دانيم ، زندگي يعني تالش 
كردن و پول درآوردن و شــكم زن و بچه خود را سير 

كردن اما آيا لذت از زندگي همين است؟
  چرا مردم ما هنوز معناي رضايت را 

نمي دانند؟
 چــرا كــه آنــان از بيــان اين موضوع وحشــت 
دارنــد كه ابــراز كننــد از ايــن نوع زندگــي راضي 
نيســتند آنان مي ترســند كه نزد يكديگر كوچك 

شوند و همه مي گويند از زندگي راضي هستند .
اما واقعا خانواده ها از كدام بخش زندگي خود 

رضايت دارند؟ 
اســتحكام خانــواده و محبتي كــه در بين آنها 
وجود دارد اصلي ترين دليل رضايتمندي است نه 
وضعيت معيشتي و رفاهي كه هر فردي بايد از آن 

برخوردار باشد .
امــا آيــا وعده هايــي كــه به مــردم داده شــده 
تاكنــون تحقــق يافتــه اســت؟ كــه دادن هميــن 

وعده هاي انتظاراتشان را بيشتر كرده باشد؟   
رئيــس ســازمان بازرســى كل كشــور گفــت: 
يكــى از علل نارضايتى ها اين اســت كــه به مردم 

وعده هاى زياد داده ايم و انتظارشان زياد است .
پورمحمدى اظهار كرد: گاهى گفته مى شــود 
مسئوالن كار نكردند و همه چيز را به هم ريختند . 
ايــن حــرف زياد درســت نيســت . اينكه كشــور به 
اينجــا رســيد و ايــن همــه خدمات داده مى شــود 
و مــردم انگيزه دارند، نشــان مى دهــد اين حرف 
درســت نيســت . اخيــرا از مــردم يك نظرســنجى 
بــه عمــل آمد مبنى بــر اينكه آيــا از زندگى راضى 
هســتند يا خير؟ 65 درصد اعالم رضايت كردند، 
23 درصــد نظــر متوســط دادنــد و در مقابل 12 
درصــد هــم گفتنــد از زندگــى ناراضى هســتيم . 
موسسه اى كه اين نظرســنجى را انجام داد دقيق 
اســت اما من مى خواهم بگويــم اينكه تعداد زيادى 
از مردم از زندگى راضى هســتند نشــان مى دهد كه 
مديــران تا حدى كار خــود را خوب انجــام داده اند . 
نبايــد از اين نكته غفلت شــود . جالــب اينكه در اين 
نظرسنجى از مردم سوال مى شود كه نظر شما راجع 
به گرانى چيســت كه مفصال گله مى كنند . گله سر 
جاى خودش است . يعنى به من و شما انتقاد كرده و 
ناراحت هستند ولى مى گويند كه ما از زندگى راضى 
هستيم . ميزان رضايت مندى مردم به خاطر خدمات 
ارائه شــده اســت . نبايد از ســياه نمايى ها و القائات 

منفى ترسيد و به خود دلهره راه داد .
در  شــد  يــادآور  مي تــوان  پايــان  در  امــا  و 
خانواده هايي كه پــدر و مادر هر دو كارمند دولت 
بــوده بــه نســبت مي تــوان آســايش را در زندگي 
آنها نســبت به ســاير خانواده ها مشــاهده كرد اما 
در ســاير خانواده هــا نــه . و البتــه تنهــا يك دهك 
كــه زندگي بيش از حــد مرفهي دارند كــه در اين 

گزارش نمي گنجند .

اقتصاد خانواده و مفهومى به نام رضايت

چرا بانك ها براي پرداخت وام 
با مبالغ خيلي كم آنقدر سخت 

مي گيرند؟ متقاضى از پيگيري اش 
براي دريافت وام پشيمان 

مي شود؛ بعد جالب اينجاست كه 
هر روز خبر از كالهبرداري ها 

و اختالس ها و رانت خواري هاي 
ميليوني و ميلياردي مي رسد. 

تماس تلفني

چرا وقتي كه برف و باران 
مي بارد قيمت ميوه و همچنين 

كرايه هاي آژانس ظرف نيم روز 
به طور تصاعدي باال مي رود؟! 
كجايند پس نظارت كنندگان بر 

اين موضوع؟
تماس تلفنى

از  امسال  ارديبهشت ماه 
بانك رفاه (سرپرستي) با ما 

در  شما  گفتند  و  گرفتند  تماس 
شده ايد.  برنده  بانك  قرعه كشي 

اطالع رساني  زدند،  بنر  كلي 
چند  روز  كردند و بعد از آن 

تا  كردم  مراجعه  بانك  به  بار 
كه  را  خود  جايزه  اصطالح  به 

دريافت  بود  تيبا  خودروي 
بهانه  يك  با  دفعه  هر  اما  كنم. 
اداري،  كارهاي  شدم.  روبرو 

اينكه  تا  است.  اقدام  دست  در 
يك  تا  گفتند  ما  به  مردادماه 

تحويل  را  خودرو  ديگر  هفته 
بار  آخرين  خالصه  مي دهند. 

پاسخي  كرديم  مراجعه  كه 
چون  كه  بود  اين  گرفتيم  كه 

نداشتيم  شما  از  آدرس  و  اسم 
و  فرستاديم  پس  را  خودرو 
كرد؟  كاري  نمي شود  ديگر 

بنر  آنها  خود  مي شود؟!  مگر 

دبير كل اتحاديه انجمن هاي اسالمى دانش آموزان خبر داد 
تجمع سراسرى تشكل هاي دانش آموزى در 

روز هشتم محرم 
همدان پيــام: دبير كل اتحاديه انجمن هاي اســالمى دانش آموزان 
از تجمع سراســرى تشــكل هاي دانش آموزى در روز هشــتم محرم خبر 
داد و گفت: شــهداى جوان كربــال مي توانند به عنوان الگوى نوجوانان 

معرفى شوند.
به گزارش روابط عمومى دفتر مركزى اتحاديه انجمن هاي اسالمى 
دانش آموزى، احمد خليلى افزود: محرم يكى از نقاط عطف تاريخى و 

هويت ملى ايران است و در اين ماه بايد بتوانيم از ظرفيت دانش آموزى 
در راستاى تعليم و تربيت در حوزه محرم استفاده كنيم. 

دبير كل اتحاديه انجمن هاي اســالمى دانــش آموزان با بيان اينكه 
تعليــم و تربيــت محدود به آمــوزش و پرورش نيســت، يادآور شــد اين 
اتحاديه به عنوان پرچمدار جنبش دانش آموزى، نقش اساســى در اين 

عرصه ايفا مي كند. 
خليلــى در اعالم ويــژه برنامه هاى اين تشــكل دانش  آموزى در ايام 
محــرم، گفت: برگزارى طرح عمليات ملى محرم با هدف انتقال معارف 
ناب عاشــورا به ســطوح مختلــف دانش آمــوزان از برنامه هــاي اين ايام 

است. 

رئيس مركز آمار و اطالعات وزارت آموزش وپرورش خبرداد: 
اختصاص 2 ميليارد تومان اعتبار به هر استان براي 

هوشمند سازي مدارس 
همدان پيــام: بــا اختصاص اين ميزان اعتبار براي هوشــمند ســازي مدارس، 
يكهــزار مدرســه در اســتان زنجــان در مرحلــه نخســت زيــر پوشــش ايــن طــرح 

قرارخواهند گرفت. 
رئيــس مركز آمــار واطالعات وزارت آمــوزش وپرورش از اختصــاص 2ميليارد 

تومان اعتبار براي هوشمند سازي مدارس به هر استان خبرداد. 
به گزارش ايلنا، يوســف نــوري با بيان حمايت همه جانبــه رئيس جمهوري و 
وزيــر آموزش وپرورش از طرح هوشــمند ســازي مدارس گفت: بــا اختصاص اين 
ميزان اعتبار براي هوشــمند ســازي مدارس، يكهزار مدرســه در استان زنجان در 
مرحله نخســت زير پوشــش اين طرح قرار خواهند گرفت.  وي هوشــمند ســازي 
مدارس را يكي از 70 گام اساســي تحول بنيادين در آموزش و پرورش دانســت و 
تصريح كرد: صاحب نظران يادگيري معتقدند محتواي چند رســانه اي، دست كم 
50درصد ســرعت يادگيري را افزايش مي دهد و تاثيــر يك تصوير، بيش از 100 
كلمه در ذهن يادگيرنده است و بسيار باالتر از سخنراني و خطابه عمل مي كند. 

نوري با تاكيد بر اينكه امروز ورود به فن آوري اطالعات و ارتباطات در آموزش 
و پرورش الزامي اجتناب ناپذير اســت، افزود: بچه هاي فردا را نمي توان با وسايل 

و تجهيزات ديروز تعليم داد و تربيت پذير كرد. 

جاده هاي ايمن؛ كاهش سوانح رانندگي 
 جاده ها متناسب با حجم ترافيك ساخته نشده اند

همدان پيام: يك كارشناس حمل ونقل گفت: اعتبارات وزارتخانه راه محدود 
است و ميزان پروژه هاي درحال انجام بيش از ميزان اين اعتبارات است. 

مســعود خوانســاري تصريح كرد: راه ســازي اعتبــارات بااليــي مي طلبد، اما 
اعتبارات وزارت راه محدود است. 

ايــن كارشــناس در ادامــه با بيــان اين كــه جاده هاي كشــور براســاس ميزان 
تقاضاي مســافر ساخته نمي شود و گاها براساس برخي فشارها ساخته مي شود، 
خاطرنشــان كرد: جاده ها متناســب با حجم ترافيك ســاخته نشــده اند. ضروري 

است آن ها را براساس ميزان تقاضاي مسافر بسازيم. 
ـدگان قوانين  به گزارش ايســنا، خوانســاري همچنين با اشــاره به اين كه رانـن
راهنمايــي و رانندگــي را رعايــت نمي كننــد، اظهــار داشــت: در تمام نقــاط دنيا 
جاده هايي با ســرعت محدود و يك باند وجود دارد كه سوانح بسيار كمي در آنها 

رخ مي دهد، چراكه رانندگان قوانين راهنمايي و رانندگي را رعايت مي كنند. 
وي در ادامــه بــه ناكافي بــودن عالئم راهنمايــي و هشــدار دهنده در جاده ها 
اشــاره و تصريح كرد: ضروري است به اين موضوع توجه بيشتري شده و تابلوها و 
عالئم راهنمايي و رانندگي كافي در جاده ها نصب شود. اگر عالئم هشدار دهنده 

را در جاده ها افزايش دهيم، وضعيت ايمني به طرز چشمگيري بهبود مي يابد. 
اين كارشناس همچنين به عامل ديگري كه در باال بودن شدت آسيب ديدگي 
نقــش عمــده دارد، اشــاره و تاكيــد كرد: وســائل نقليه  ما از اســتاندارد مناســبي 
برخوردار نيســتند و همين عاملي اســت براي باال رفتن ميزان مرگ و مير و شــدت 
جراحــات در تصادفــات.  وي در پايــان با تاكيد بر آموزش صحيح نيروي انســاني 
تصريح كرد: در هيچ نقطه اي از دنيا آموزش به تنهايي پاســخگو نيســت و بايد در 

كنار آن جرايم و عوامل بازدارنده را تشديد كنيم. 

تحصيالت عاليه يكى از عوامل افزايش سن ازدواج است 

همدان پيام: يك جامعه شــناس گفت: طوالنى شــدن دوره تحصيالت عاليه 
بــه عنــوان يك مالك مهم بــراى ازدواج هاي امروزى، باعث افزايش ســن ازدواج 
مي گردد.  امان قرايى مقدم بيان كرد:  افزايش سن ازدواج عوامل مختلفى دارد، كه 
يكى از آنها تحصيالت عاليه است،  در حال حاضر اين مالك براى زوجين و خانواده ها 
مهم و ضرورى شــده اســت. وى افزود: در گذشته تحصيالت عاليه، به خاطر شرايط 
موجود جامعه در ازدواج ها اهميت چندانى نداشــت و بيشــتر ازدواج ها در بين افراد 

كم سواد رخ مي داد كه عمده آن با موفقيت همراه بود.
قرايــى مقــدم ادامــه داد: افراد تحصيل كرده نســبت به افراد بى ســواد يا كم 
سواد، مشكل پسندتر و سخت گيرتر در ازدواج هستند كه اين ناشى از روياهايى 
اســت كه بــراى ايجاد يــك زندگــى ايــده آل در ذهن دارنــد. به گزارش باشــگاه 
خبرنگاران جوان، وى اظهار داشــت: ازدواج، پديده اى تك عاملى نيســت و تنها 
به ســطح تحصيــالت و يا درآمد عالى بســتگى ندارد و بايد جوانــان اين امر را مد 
نظر قرار دهند. قرايى مقدم خاطر نشــان كرد: براى مناســب تر كردن سن ازدواج 
بايد شــرايط مهم و ضرورى اين امر از قبيل تحصيالت، وضع اقتصادى، مسكن و 

آموزه هاي دينى بايد به سطح مطلوب ترى برسد.

صنعتي سازي؛ افزايش عمر ساختمان ها در كشور 
 استاندارد شدن جدا از صنعتي شدن نيست

و  صنعتي ســازي  همــراه  گفــت:  مســكن  كارشــناس  يــك  همدان پيــام: 
استانداردسازي، باال رفتن كيفيت نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. 

محمد عدالتخواه تصريح كرد: خانه سازي با روش صنعتي و علمي، مي تواند 
عمر ساختمان را افزايش دهد. ساختمان هايي كه در كشورهاي خارجي به شيوه 
صنعتي ساخته مي شوند، بيش از 100سال عمر مي كنند كه پس از آن نيز قابل 

بازسازي هستند. 
وي افــزود: متاســفانه در ايران به علت اين كه ســاختمان ها به شــيوه ســنتي 
ســاخته مي شــوند، عمرشــان حدود 10 تا 15 ســال اســت و پس از آن فرسوده 
مي شــوند.  به گزارش ايســنا، عدالتخــواه در ادامه با بيان اين كه صنعتي ســازي 
عــالوه بر افزايش ســرعت و كيفيــت، مي تواند كاهــش هزينه را به همراه داشــته 
باشــد، خاطرنشــان كرد: صنعتي ســازي مي تواند ارزان تر از ســاخت سنتي تمام 
شــود؛ ارزان تر شدن به معني اين نيست كه يك ســاختمان صنعتي مقاوم با يك 
ســاختمان دســتي مقاوم قابل مقايســه باشــد بلكه به اين معنا اســت كه به علت 
باالتر بودن ميانگين عمر مفيد يك ســاختمان صنعتي نســبت به يك ســاختمان 
ســنتي، ســاخت ســاختمان به شــيوه صنعتي به صرفه تر اســت.  وي همچنين با 
تاكيــد بــر اين كــه بايد تــالش كنيم طرح هايمــان همه جانبه باشــد تا بــه تمامي 
ســاليق پاســخ دهد اظهار داشــت: الزمه صنعتي ســازي فراهم كردن بســترهاي 
آن و ســرمايه گذاري اســت، دولت بايد با بسترســازي و هدايــت، كار را به بخش 

خصوصي واگذار كند. 

و  نوســازي  ســازمان  رئيــس  همدان پيــام: 
توســعه و تجهيــز مدارس كشــور با بيــان اينكه 
آمار مدارس كپري به حدود صفر رسيده است، 
گفــت: كالس هــاي خشــتي و گلــي بزرگترين 
مشــكل آمــوزش و پــرورش اســت، چراكه اين 

كالس ها عموما تخريبي است. 
وزيــر  عمرانــي  معــاون  رئيســي،  مرتضــي 
اقدامــات  بــه  اشــاره  بــا  پــرورش  و  آمــوزش 
ســازمان نوســازي براي حذف مــدارس كپري 
در ســال هاي اخيــر، گفــت: بر اســاس آخرين 
آمارهاي دريافتي از اســتان هاي كشــور تعداد 
كالس هــاي كپــري نزديــك بــه صفــر بــوده و 
مي تــوان گفت ايــن نــوع كالس ها كــه زماني 
يكي از مشكالت آموزش و پرورش بود برچيده 

شده است. 
وي افــزود: براســاس آمار ســال 85 حدود 
برخــي  در  كپــري  كالس  و200  هــزار  يــك 
نقــاط كشــور از جمله اســتان هاي سيســتان و 
بلوچســتان، كرمــان و هرمزگان وجود داشــت 
كه بــا اختصاص اعتبــار، ايــن كالس ها حذف 
و كالس هــاي اســتاندارد جايگزين آنها شــده 

است. 
بــه گــزارش ايســنا، معــاون عمرانــي وزيــر 

آمــوزش و پــرورش تصريــح كــرد: كالس هاي 
كپــري عمومــا در مناطــق كپرنشــين و گــرم و 
خشــك بــه علــت شــرايط آب وهوايــي شــكل 
مي گيرنــد و ممكن اســت در نقطــه اي به علت 

كــوچ و جابه جايــي جمعيــت مــواردي از ايــن 
نوع كالس ها بوجود آيد، اما ســازمان نوسازي 
همواره ازطريق گزارش هاي استاني اين موارد 
را رصــد مي كند و چنانچه كالس كپري شــكل 

گرفتــه باشــد قطعا حــذف و كالس اســتاندارد 
جايگزين آن خواهد شد. 

رئيســي گفت: آموزش  و پرورش به تمامي 
اســتان ها اعــالم كــرده اســت كــه كالس هاي 
درس ايــن مناطــق بــا مصالح پيش ســاخته كه 

قابليت جابجايي دارند، احداث شوند. 
وي بــا بيــان اينكــه كالس هــاي خشــتي و 
گلي بزرگترين مشكل آموزش و پرورش است، 
ادامــه داد: اين كالس ها عموما تخريبي اســت 
و بر اســاس برآوردهاي اوليه حدود 131 هزار 
كالس درس ناايمن و تخريبي در كشــور وجود 
داشــت كه در شش ماهه اول امسال 47 هزار و 
123 كالس درس تخريب و بازســازي شــده و 
84 هــزار كالس تخريبي باقي مانــده كه تا دو 

سال آينده بازسازي خواهد شد. 
وي به ايســنا گفــت: در حــال حاضر عالوه 
بر ايــن تعداد كالس هــاي ناايمــن، 126 هزار 
كالس درس نيــز نياز به مقاوم ســازي دارند كه 
بايــد برنامه هاي مقاوم ســازي آنهــا در اولويت 

قرار گيرند. 
معــاون عمرانــي وزير آمــوزش و پرورش در 
پايان خاطرنشــان كــرد: تا تيرمــاه 93 تمامي 
مدارس تخريبي كشور جمع آوري خواهد شد. 

كودكان استثنايى بازمانده از تحصيل، 
شناسايى مي شوند 

همدان پيــام: معاون آموزش ابتدايى وزير آمــوزش و پرورش از زير 
پوشــش قــرار گرفتن كــودكان اســتثنايى در طرح شناســايى كودكان 
بازمانده از تحصيل خبر داد. به گزارش روابط عمومى سازمان آموزش 
و پرورش اســتثنايى كشــور، فاطمه قربــان گفت: شناســايى كودكان 
بازمانــده از تحصيــل بــه عنــوان يكــى از برنامه هــاي معاونــت آموزش 

ابتدايى در برنامه پنجم توسعه شامل كودكان استثنايى نيز مي شود. 
وى با بيان اينكه بخشــى از كــودكان بازمانده از تحصيل، كودكان 

با نيازهاى ويژه هســتند، افــزود: وجود برنامه هــاي منعطف و قوى در 
امر شناسايى كودكان استثنايى در دستور كار معاونت آموزش ابتدايى 
قرار دارد.  معاون وزير آموزش و پرورش ادامه داد: تفاهم نامه اى براى 
همكارى بيشــتر معاونت آموزش ابتدايى و ســازمان آموزش و پرورش 
اســتثنايى در دســت تهيه اســت كه همه به جذب كمــى كودكان الزم 
التعليم و هم به كيفيت بخشــى اهداف معاونت آموزش ابتدايى كمك 
مي كنــد.  قربان درباره توســعه آموزش فراگير در كشــور گفت: اجراى 
طرح فراگير زمانى موفق اســت كه بتوانيم زيرســاخت هاي آن را براى 
اجــرا آماده كنيم و بدون حمايت هاي ويژه از دانش آموزان اســتثنايى 

در مدارس عادى نتايج مثبتى بدست نمى آيد. 

معاون وزير آموزش و پرورش: 

84هزار كالس ناايمن در كشور 
وجود دارد 
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ميراث وگردشگرى
س روزعكس روز

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

پيامگير 24 ساعته 8280754 - 0811

يج مهندسين
شهيد مقصودى

 هفته بسيج 
 دانشگاه پيام نور همدان

gallery@hamedanpayam.com

زده بودند. شماره حساب و 
مشخصات من در بانك است؟ 

اين كار چه معنايي دارد؟
0918***9044

اين همه در مورد ضروري 
شدن بستن كمربند ايمني براي 

سرنشينان عقب خودرو صحبت 
و تأكيد كردند، جالب اين است 

كه خيلي از سرنشينان جلو هم 
اين كمربند را نمي بندند، چه 

برسد به سرنشينان عقب. تنها 
كاري كه انجام شده است نصب 

كمربند روي صندلي هاي عقب 
خودروهاست نه چيز ديگر!!!

اكبرى

شعبه مركزي بانك سپه سيستم 
شماره و نوبت دهي ندارد؟ در 
اين بانك نظم ديده نمي شود، 

بيشتر كارمندان اين شعبه سن 
باال هستند و زود عصباني 

مي شوند. اين همه نيروي جوان 
و فارغ التحصيل چرا از اينها 

استفاده نمي شود؟
نام محفوظ

حقوق ما آموزشياران نهضت 
با ساعات كاريمان نمي خواند. 

همين حقوقي را كه با تاخير به 
ما مي دهند بعد از واريز مي بينيم 

كه با آنچه بايد باشد و مزد 
رنج و زحمت بيتوته ما در نقاط 

روستايي و دور است اختالف 
زيادي دارد. سال گذشته هم 

عيدي ما را ندادند، بارها پيش 
آمده كه حق ما را به راحتي 
خوردند و يك ليوان آب هم 

رويش. 
نام محفوظ

چشم انداز

نگاه

در  ســال جاري  مهرمــاه   28 همدان پيــام: 
دوســاالنه  دهميــن  برپايــي  از  صفحــه  هميــن 
ســفال و ســراميك و نبــود ردپايــي از اللجيني ها 
تاريــخ  پايتخــت  كــه  كرديــم  عنــوان  و  نوشــتيم 
ايــران،  ســفال  پايتخــت  ايران زميــن،  تمــدن  و 
پايلــوت گردشــگري ايــن همه عنــوان را تنها يك 
اســتان يدك مي كشــد به نــام همــدان! همداني 
كــه در غيبــت تصميم گيري ها يا محروم شــدن از 

فرصت ها اين روزها مثال زدني شده است.
هنــوز طعم تلخ غم از دســت دادن جشــنواره 
بــراي  نوجــوان  و  كــودك  فيلــم  بين المللــي 
همداني ها از ياد نرفته بود كه دوســاالنه ســفال 
ســراميك هــم در نبــود هنرمنــدان اللجيني در 
تهــران برگــزار شــد. بــه راســتي در غيبــت نــام 
همدان از ليســت انتخاب شونده ها براي برگزاري 
مناســبت ها، جشــنواره ها و همايش ها چه كسي 

مقصر است؟
حالــي  در  نهــم  و  دهــم  دولت هــاى  رويكــرد 
فرهنگي اســت كه با سفر ســوم رياست جمهوري 
در ســال گذشــته بــه اســتان، همداني هــا اعتبار 
كالن فرهنگــي را از آن خــود كردنــد و اين اعتبار 
متوليــان  دســت  بــه  بهانــه اي  هيــچ  نمي توانــد 
امــور فرهنگــي اســتان در مــورد حضور نداشــتن 
همدانى هــا در برنامه هــاى ملــى يــا بين المللــى 
دهد، اما در كمال ناباوري تعدادي از فرصت هاي 
فرهنگي اســتان در يك سال گذشته تهديد شد و 
از دســت رفت و در سفر اخير هيأت دولت رئيس 
ســازمان ميــراث فرهنگي نيــز خواســتار پيگيري 
مســئوالن اســتاني براي ميزباني دوساالنه سفال 

سراميك شد. 
 امــا در هميــن روزهــا نــه تنهــا دوســاالنه در 
پايتخــت برگــزار شــد؛ بلكه هيــچ ردپايــي از هنر 
اللجيــن در آن ديــده نمي شــد و همــه چراهــا از 
دوســاالنه  در  اللجينى هــا  ســفال گران  غيبــت 

بى پاسخ ماند. 
ميــراث فرهنگــي و معاونــت صنايــع دســتي  
استان كه از سال گذشــته پيگير چگونگي حضور 
سفالگران همداني در دوساالنه سفال و سراميك 
بود، امسال نيز بعد از برپايي اين دوساالنه با خبر 
مراســم افتتاحيــه در تهران روبه رو شــد و اين تنها 
مــورد اطالع رســاني به حــوزه صنايع دســتي در 

استان بود.
معتقــد  دســتي  صنايــع  معاونــت  سرپرســت 
اســت كه وقتي حوزه تخصصي سفال و سراميك 
از برپايــي چنين دوســاالنه اي در اســتان همدان 
بي اطالع اســت نمي تــوان انتظــار داشــت زمينه 
بــراي  همــدان  در  دوســاالنه اي  چنيــن  برپايــي 

سال هاي آتي ايجاد شود.
در همين زمينه مدير فروش تعاوني ســفال در 
همدان معتقد است كه سفالگران اللجيني كه در 
پايتخت ســفال ايــران زمين، دســتي در اين هنر 

دارنــد اگر در گردهمايي ســفالگران در هر كجاي 
ايران غايب باشــند به اين معناســت كه فرصت به 
نمايــش گذاشــتن برتريــن طرح هاي ســفال را به 
عرصه هــاي داخلــي و خارجــي از دســت داده اند 
و اين گونــه شــد كه به نظر رســيد دوســاالنه زنگ 
خطرى براى ســفال گران اللجيني اســت؛ چراكه 
هنر ســفال امروز در بين جوانان نفوذ كرده اســت 
و ايــن رشــته هنــري در بيشــتر اســتان ها در حال 
آموزش اســت، اما منشــأ ســفال و مأمــن اين هنر 
به اللجيني تعلق دارد كه اگر مســئوالن اســتاني 
به داد اختصاص عنوان ســفال به اين ديار نرسند 
هنر سفال نيز از پايتخت ســفال ايران زمين رخت 

برخواهد بست.
شــايد با برپايي دوساالنه در جاي جاي ايران 
و آموزش سفالگري در هر جاي اين كشور پهناور، 
اللجيــن نيــز نامي باشــد كــه از خاطر همــگان به 

راحتي پاك شود.
بــاز هم در همان گزارش بر اين گزارش تأكيد 
كرديــم كــه ايــن دوســاالنه ملــي در ســال جاري 
ميزبان ســفالگران اتريشــي و تركيه اي است پس 
انتظار مي رود اين دوســاالنه ملي بتواند با عنوان 

بين المللي در سال هاي آتي برگزار شود. 
برپايي دوساالنه سفال و سراميك اگر از سوي 
مســئوالن اســتاني جدي گرفته شــود؛ مي تواند 
جايــگاه ويــژه اي در اســتان بــه خــود اختصــاص 
دهــد، امــا صــد حيــف كــه امســال نيــز بــا همــه 
گوشــزدهايي كه در رســانه ها به ويژه همدان پيام 
در ماه هاي اخير در زمينه برپايي دوســاالنه سفال 
و ســراميك در همدان شــد، اين فرصت نه تنها از 
دســت رفت؛ بلكــه هيچ ردپايي از ســفال اللجين 

در اين دوســاالنه به چشــم نمي خورد و حتي اگر 
ســفال اللجين بــا عنــوان ديگر در اين دوســاالنه 
حضــور پيــدا كند، هيــچ مدعي براي دفــاع از آن 
با نــام پايتخــت ســفال ايران زمين نباشــد تا حق 

هنرمندان اللجين را از آن خود كند.
و  اللجيــن  نــام  نبــودن  آنكــه  ســخن  كوتــاه 
هنرمنــدان اللجيني تنها قصه تلخ اين دوســاالنه 
نيست؛ بلكه حضور نداشــتن سفالگران اللجيني 
از  آنهــا  بى اطالعــى  چــون  تلخ تــري  پيامدهــاي 
تشــكيل خانــه ســفال، برگزاري اكســپو يــا حتي 
انجمن هــاي مرتبط نيز براي ســفالگران اللجيني 
كــه تعــداد چشــمگيري در جامعه هنــري به خود 
اختصاص مي دهند، به دنبال دارد. اين دوساالنه 
زمينه بودن هنرمندان، شناساندن آثار برتر آنها و 
آشــنا شدن با ســبك هاي به روز را در پي دارد كه 

اللجيني ها از آن محروم ماندند.
حضور نداشتن هنرمندان اين ديار در دهمين 
دوســاالنه موجــب مي شــود كــه محــل برگــزاري 
يازدهميــن دوســاالنه هــم در غيبــت ســفالگران 
دنبالــه دار  قصــه  ايــن  و  بخــورد  رقــم  اللجينــي 
همچنان بــا همين مضمون ادامــه خواهد يافت و 
اين ها همه آنچه بود كه ما گفتيم و شايد هنوز هم 
كسي آن را جدي نگرفته است. مسئوالن استاني 
و هنرمنــدان و ســفالگران شــايد اگــر بشــنوند در 
اختتاميه دوساالنه ســفال  و سراميك، هنرمندان 
حاضــر در آن دوســاالنه بــه كــره و اتريــش بــراى 
برپايى نمايشگاه دعوت شدند؛ بيشتر به اين مهم 
پي ببرند كه اولين كاالي صادراتي استان در بازار 
رقابت نه تنها غايب اســت؛ بلكه از فرصت ها براي 

بازاريابي نيز محروم است. 

ـركل دفتــر هنرهاى تجســمى ارشــاد در  مدـي
اختتاميه دوســاالنه دهم سفال با اشاره به دعوت 
كشــورهاى كــره و اتريش براى برپايى نمايشــگاه 
آثــار هنرمنــدان ايــن دوســاالنه، خريد آثــار اين 
دوســاالنه را در اولويت كارهاى هفته آينده دفتر 

هنرهاى تجسمى عنوان كرد.
درخواســت  بــه  اشــاره  بــا  شــالويى  محمــود 
كشورهاى اتريش و كره براى برپايى نمايشگاهى 
دهــم  دوســاالنه  در  ـشـركت كننده  هنرمنــدان  از 
ســفال و ســراميك در ايــن كشــورها گفــت: اين 
دوســاالنه نه تنها در داخل بلكه در خارج از كشور 

نيز بازتاب داشته است. 
با تعريف هايى كه داور اتريشى از كيفيت آثار 
داشــته، مســئوالن هنرى اين كشــور درخواست 
برپايــى نمايشــگاهى از آثــار برگزيــده را در ايــن 

كشور داشتند. 
همچنيــن كــره كــه داراى هنرمنــدان و آثــار 
اســت،  ســراميك  و  ســفال  هنــر  در  برگزيــده اى 
درخواســت برپايــى نمايشــگاه را داشــته اســت و 
ســفال همدان كه جايگاه مطلوبــي در بازار و رتبه 
برجســته اي در صادرات پيدا كرده است با ماندن 
پشــت درهاي بســته چنين برنامه هايي كم كم از 

انتخاب خريداران محروم خواهد ماند.
با توجه به جهانى شدن هنر سفال و سراميك 
ايــران و بــا حضــور دو داور خارجــى از اتريــش و 
تركيــه؛ تقاضاى زيــادي در يازدهمين دوســاالنه 
سفال و ســراميك ايران از سوى هنرمندان مطرح 
اروپا شــده اســت و اين ابعاد بين المللى دوساالنه 
بــود كه در گزارش 28 مهر ماه همدان پيام هم نيز 

عنوان شد .

سفالگران دوساالنه سفال و سراميك در غياب الله جينى ها به  كره و اتريش دعوت شدند 

محروميت همدان از رقابت هاى جهانى 

همدان پيــام: جلســه اي به منظور بررســي 
موانع بر ســر راه اجراي پــروژه هتل جنب پارك 
مــردم با حضور معــاون امور عمراني اســتاندار، 
شــهردار همــدان، مديــر كل ميــراث فرهنگي، 
از  جمعــي  و  پــروژه  مشــاوران  و  ســرمايه گذار 

مسئوالن استاني تشكيل شد.
ـركل ميــراث فرهنگــي صنايع دســتي  مدـي
و گردشــگري اســتان گفت: پــروژه احداث اين 
هتل پس از پشــت ســر گذاشــتن مراحــل اوليه 
اجرايــي و بــا تســهيل در اجــراي امور از ســوي 
مســئوالن استاني و حمايت ارگان هاي مرتبط، 
پــس از يــك توقــف چنــد  ماهــه امروز شــنبه 5 

آذرماه دوباره فعال خواهد شد.
اسدا... بيات با تأكيد بر نياز استان به ايجاد 
تأسيســات برتر گردشــگري افزود: اين هتل در 
زميني به مســاحت 26 هــزار مترمربع در حالي 
بنا شــده است كه شــامل 7 طبقه و 300 تخت 

و 10 رستوران خواهد بود.
بيــات در ادامه تصريح كرد: پيشــرفت هاي 

اقتصادي در هر منطقه اي بهترين ضمانت براي 
بازگشــت ســرمايه و سودآوري ســرمايه گذاران 

داخلي و خارجي است.
مهمتريــن  را  اداري  امــور  در  تســهيل  وي 
بــازوي كمكــي بــراي تســريع در رونــد اجرايي 
پروژه هايــي دانســت كــه در صــورت بــه اجــرا 
درآمــدن موجب افزايش آمار اشــتغال و تأمين 
زيرساخت ها و احياي پتانسيل ها خواهند شد.

اســتان  نيازهــاي  از  را  هتــل  ايجــاد  بيــات 
همــدان دانســت و گفــت: طراحي بســته هاي 
ســفري با هدف ســفر به همدان به تأمين بودن 
زيرساخت هاي گردشــگري مربوط مي شود كه 
هتــل و تســهيل در اقامت گردشــگران از جمله 
پراهميت تريــن عوامــل در صنعت نوشــكوفاي 

گردشگري در منطقه است.
وي ابــراز اميدواري كرد كه همــدان بتواند 
جايگاه مطلوبي را در بسته هاي سفري طراحان 
تور با فعاليت فعاالن گردشگري استان بيش از 

پيش دارا باشد.

موزه «موتر» مغز انيشتين را 
رونمايي مي كند

همدان پيام: مــوزه «موتر» فيالدلفيا قرار اســت در آينــده اي نزديك، 
اســاليدهاي حاوي برش هاي نازكي از مغز انيشــتين را به نمايش بگذارد 
كه براي ده ها ســال نزد يك نوروپاتولوژيست نگهداري مي شد. به نوشته 
روزنامه «فيالدلفيا اينكوينر»، «توماس اشتولتز هاروي»، پزشك بيمارستان 
پرينستون، ساعاتي پس از مرگ انيشتين در سال 1955، بر روي پيكر وي 
كالبد شكافي انجام داده بود. وي البته بدون اجازه خانواده اين دانشمند 
مشهور به حفظ مغز او پرداخته و سپس آن را براي مطالعه به صدها نمونه 

بر روي اساليدهاي ميكروسكوپي تقســيم كرد. هاروي و ديگر محققان، 
چيز عجيبي در اندازه مغز انيشتين پيدا نكرده، اما شواهدي وجود دارد كه 
سلول هاي گليال مغز وي بيشتر از انتظار بوده است. سلول هاي گليال در 

حفاظت از ارتباط بين نورون ها نقش مهمي ايفا مي كنند.
«لوســي روركه آدامز» از بيمارســتان كودكان فيالدلفيا در اواسط دهه 
1970، جعبه اي حاوي 46 اساليد از همسر اين فيزيكدان فقيد دريافت 
كــرد كه به آماده ســازي نمونه هاي مغزي او كمك شــاياني كــرد. «روركه 
آدامز» كه پژوهش وي بر تفاوت هاي ســلول هاي مغزي در سنين مختلف 
تمركز دارد، اظهار كرده كه مغز انيشتين در زير ميكروسكوپ بسيار جوان 

به نظر رسيده و هيچ كدام از تغييرات مرتبط با پيري را نشان نداده است.

معاون ميراث فرهنگي كشور:
ميراث معنوي در اسطوره هاي قصه ها 

خالصه نمي شود
ميراث فرهنگــي،  ســازمان  ميراث فرهنگــي  معــاون  همدان پيــام: 
صنايع دســتي و گردشــگري كشــور گفت: ميراث معنوي ايران تنها در 
داســتان ها و اســطوره هاي قصه ها خالصه نمي شــود؛ چرا كه ســنن و 

آداب و رسوم واقعيت  هاي فرهنگي و حقايق زنده جامعه هستند.
مســعود علويــان صــدر ضمــن بيــان ايــن مطلــب اظهــار داشــت: 
اگرچــه روايت هــاي كهــن و قصه هــاي باســتاني در فرهنــگ و تربيــت 

نســل ها نقش داشــته اند؛ ولي برخي حقايق و مفاهيــم جاويدان نظير 
رشــادت، شــجاعت و شــهامت در تاريخ ايــران وجود دارد كه ســازمان 
ميراث فرهنگــي وظيفــه خود دانســت بــا ورود منطقي، ايــن ادبيات را 

نهادينه كند.
وي بــه ثبــت جهاني 7 اثــر جاويدان ناملمــوس ايران اشــاره كرد و 
افزود: موســيقي، آييــن پهلواني و عيد نــوروز از جمله آثــار جاويداني 
هســتند كه در رايزني هاي فراوان و معرفي آن براي مجامع بين المللي 
موفــق به ثبــت جهاني آن ها شــديم؛ در واقــع پاســداري از اين ميراث 
معنــوي در اولويــت امور قــرار دارد؛ چرا كه اين ميــراث در جامعه امروز 

ايراني زنده و جاويدان است. 

درخت كريسمس طال 
براي گردشگران ژاپن

همدان پيــام: پس از وقــوع زلزله هــاي مرگبار 
در ژاپــن و ركــود گردشــگري در اين كشــور تالش 

بــراي ايجاد جذابيت و جذب گردشــگران در ژاپن 
آغاز شــده اســت و صنعتگران اين كشور با ساخت 
درخت كريسمس طاليي سعي دارند گردشگران 
را براي تماشاي اين درخت جذب كنند. در حالي 
كــه بيش از يك  مــاه به زمان برگزاري جشــن  هاي 
كريسمس باقي مانده است، فروشگاه جواهرسازي 

«جينزاتانــاكا» در توكيــو، از ايــن درخــت طاليــي 
كريســمس به ارزش 150 ميليون ين پرده برداري 
كــرد. جذابيت اين درخت طاليي به حدي اســت 
كــه بســياري از شــهروندان ژاپنــي بــا حضــور در 
فروشگاه از نزديك درخت طاليي را تماشا كردند. 
به گــزارش ميراث آريا، مســئوالن فروشــگاه براي 

مقابله با سرقت احتمالي چند نگهبان را استخدام 
كرده انــد تــا شــبانه روز از آن محافظــت كننــد. با 
توجــه بــه تبليغــات گســترده ســازندگان درخت 
طاليي كريســمس برآورد مي شــود عده زيادي از 
گردشگران داخلي و خارجي كه به سنت هاي سال 

نو ميالدي در ژاپن عالقه مندند.

«عاشــورا  مســتند  مجموعــه  همدان پيــام: 
ضيافــت الهــي»، محصــول گروه مســتند شــبكه 
يك ســيما بــه كارگرداني علي درخشــي، در ايام 
ـسـوگواري محرم آيين هاي عاشــورايي را معرفي 

مي كند.
تهيه كننده مســتند «عاشــورا ضيافت الهي» با 
اعالم ايــن مطلب گفت: در اين مجموعه مســتند 
ـ گزارشــي كــه دربــاره اشــكاالت عزاداري هــاي 
محرم ساخته شده است، مسائلي چون قمه زني، 
گل مالــي، تيغ زني و ... بــا حضور عالمان ديني و 

مورخان بررسي مي شود.
سلحشــور  فــرج ا...  ميراث آريــا،  گــزارش  بــه 
گفــت: پيش توليد اين كار در ســال 1389 انجام 
شــد و تصويربــرداري نيــز از اول ســال جــاري در 
تهران كليــد خورد. كارگــردان «عاشــورا ضيافت 
الهــي» نيــز در اين بــاره گفــت: ايــن مجموعــه در 
معرفــي  هــدف  بــا  دقيقــه اي   30 قســمت   12
عزاداري هــاي مناســب و حــدود اخالق و شــرع و 
مقايســه آن بــا برخــي از عزاداري هــاي خاص، با 
اســتفاده از تصاويــر قمه زني هــاي زائــران كربال، 
فيلم هايي جمع آوري شده از اينترنت و تصاويري 

آرشــيوي به همــراه گفت وگــو با كارشناســان در 
مدت 7 ماه توليد شده است.

علي درخشــي افزود: براساس فتواي حضرت 
امــام خميني بعضي از اعمال و آيين هاي محرم از 
جمله قمه زني حرام است، همچنين بسياري از آيات 
عظام و مقام معظم رهبري بــر حرام بودن اين رفتار 
تاكيــد كرده اند. همين نكات موجب شــد تا پس از 
چند ماه تحقيقات مفصل و كتابخانه اي و گفت وگو 
با اساتيد حوزه و دانشگاه و حضرات آيات توليد اين 
مجموعــه تلويزيوني آغاز شــود و حاصــل آن براي 
بينندگان شــبكه يك سيما پخش شــود. وي ادامه 
داد: در اين برنامه سير تاريخي عزاداري و انحرافات 
آن از دوران صفويه تاكنون مورد بررسي قرار گرفته 
و همچنيــن عــزاداري شــيعيان مناطــق مختلــف 
جهــان از جملــه لبنــان، ســوريه، عــراق، ايران، 

پاكستان و افغانستان با هم مقايسه شده است.
اين مســتند، توصيه هــاي اخالقــي و روايات 
و احاديــث در مورد عــزاداري صحيــح را نيز در بر 
دارد. تيتــراژ پاياني برنامه نيز با خوانندگي محمد 
گلريز و آهنگ ســازي صادق تســبيحي براســاس 

شعري از استاد شهريار است.

منابع گردشگري خود را باور كنيم
همدان پيــام: نــوع نــگاه ما به خــود در گردشــگري عاملــي بــراي ارزيابي ما 
توســط ديگران است. باور داشــتن آن چه كه داريم و ايمان به آن كه مي توانيم به 
جايگاهي كه هدف ما اســت برســيم به ما كمك مي كند تا در گردشــگري كشــور 
افق هاي نو را پيش  چشــم خود و ديگران بگشــاييم و اجازه ندهيم تا قضاوت هاي 

نادرست ديگران خدشه اي به تالش هاي ما در اين حوزه وارد كند.
داشــته هاي ما در حوزه گردشــگري اگرچه در بســياري موارد مورد بي مهري 
قــرار گرفته انــد، اما آن قدر اســت كه بتوانيم بــا اعتماد به نفس و با غــرور تمام به 
داشــتن آن افتخار كنيم و براي توســعه گردشگري كشــور به منابع كافي و وافي 

تكيه داشته باشيم.
در اين بين مي توانيم با اتكا به خود و داشــته هاي خود به گونه اي عمل كنيم 
كه راه را براي برخوردهاي نادرست در حوزه گردشگري ببنديم و اجازه ندهيم تا 
رفتارهاي ناپسند و قضاوت هاي نادرست آن هايي كه آن سوي مرز همه چيز را از 

موضع قدرت مي بينند بر سرنوشت گردشگري ما نقصاني وارد كند.
داشــته هاي ما در حــوزه تاريخ و طبيعت به اندازه اي اســت كه احيا، نظارت و 
بهســازي آن ها مي تواند ايران را از حيث جايگاه گردشــگري در منطقه و حتي در 

جهان به عنوان پديده اي ويژه در حوزه گردشگري معرفي كند.
ايران قابليت هاي بســياري براي تبديل شــدن به قطب گردشگري يا منحصر 
شــدن در انواع خاصي از گردشــگري دارد. كافي اســت منابــع را درك كنيم و با 
دانشــي كارشناســانه آنهــا را به جاذبه هايــي تبديل كنيــم تا بتواند گردشــگران 

بسياري را از سراسر جهان جذب كند.
نگاهــي اجمالــي به وضعيت گردشــگري كشــورهاي نه چندان توســعه يافته 
حــوزه خليج فــارس يــا حتي كشــورهاي توســعه يافته اي كــه امكانــات طبيعي و 
تاريخــي چندانــي ندارند، نشــان مي دهد كه بســياري از اين كشــورها، توســعه 
گردشــگري خود را بر مبناي جاذبه هاي دست ســاز بنا كرده انــد وگرنه نه از تاريخ 

در اين كشورها خبري است و نه از طبيعت.
پس بــه  واقــع تنهــا سياســت گذار ي ها، حمايت هــا و برنامه ريزي هاســت كه 
مي تواند از صنعت گردشگري در يك كشور صنعتي درآمدزا بسازد كه هم اقتصاد 

بر پايه آن بنا شود و هم توسعه به مدد آن شكل بگيرد.
در كشــور ما كه جاذبه هــا و به خصوص جاذبه هاي طبيعي براي هر ســليقه و 
هــر نوع انتخابي مهياســت، به راحتي مي تــوان با تكيه بر گردشــگري طبيعي به 
توســعه اين صنعت كمك كرده و امكان برداشــت ها و قضاوت هاي نادرست را كه 

از سياه نمايي هاي رسانه اي نشأت مي گيرد از ديگران سلب كنيم.

ثبت جاذبه هاي گردشگري همدان 
در قاب دوربين ناديده گرفته مي شود 

همدان پيــام: تــور عكاســي فصلي در اســتان از جملــه برنامه هايي اســت كه 
مي تواند با هدف به تصويركشيدن جاذبه هاي طبيعي و گردشگري همدان برگزار 

 شود. اين تورها مي تواند موجب رونق گردشگري در استان باشد.   
تور عكاسي از آن دسته برنامه هايي است كه پس از پايان نيز مى تواند آثار مطلوبي 
را از خود به جاي بگذارد. براي به تصوير كشــيدن جاذبه هاي طبيعي و گردشــگري 

استان با توجه به چهار فصل بودن آب و هوا هر فصل چنين تورهايي برگزار شود. 
همــدان به عنــوان يكي از اســتان هاي پرجاذبه داراي آثــار طبيعي و تاريخي 
بسياري است كه در خود جاي داده است كه از آن جمله مي توان به كوهپايه هاي 
الونــد،  دامنه هاي سرســبز عباس آباد، ســراب هاي زيبا در نهاونــد، آرامگاه هاي 
شــخصيت هاي جهانــي و ديگــر مناظــر بكر اشــاره كرد كــه گويا از ديــد طراحان 

بسته هاي سفري در استان به دور مانده است. 

منطقه حفاظت شده ملوسان
همدان پيام: منطقه ممنوعه ملوســان در 24 كيلومتري شــمال غربي نهاوند 
واقع شــده كه سال هاســت  بــه دليل حضور گونــه قوچ و ميش به عنــوان  منطقه 

ممنوعه شناخته شده است.
بلندترين ارتفاع اين منطقــه 2850 متر بوده كه داراي دره ها و پناهگاه هاي 
فراوان مي باشــد كه عبارتند از دره تابســتاني، دره بادام، چوله زرده، دره چشمه 

توشكه و دره جرخه دان.
در اين منطقه چشــمه هاي دائمي و فصلي متعــددي وجود دارند كه عبارتند 
از چشــمه فر اســماعيل خاني، جشمه ايســاب باال و پايين و چشمه گروكانه.  اين 
منطقه داراي گونه هاي گياهان كه به شرح زير مي باشد كا، تلخه، پيوار، ريواس، 

كنگر، شكروك، انواع بزريشه، پياز، زول و يونجه. 
درختچه هاي اين منطقه عبارتنــد از انجير، بادام كوهي، زالزالك، ون، تاك 
و انواع گون ها كه به واســطه پوشــش گياهي فرسايش خاك در منطقه بسيار كم 
است. منطقه ملوسان به وسيله جاده  آسفالته كرمانشاه در 18 كيلومتري نهاوند 

از طريق دو محور با ارتفاعات ملوسان مشخص مي گردد. 

با ساخت برنامه اي مستند در شبكه يك

آيين هاي عاشورايي معرفي مي شود
مديركل ميراث فرهنگي استان:

پروژه متوقف شده هتل 7 طبقه همدان 
از امروز فعال مى شود
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ادب و هنر

بــودم  ابتدايــي  اول  كالس  همدان پيــام: 
كه يــك روز كارگــردان تئاتر به مدرســه ما آمد. 
آن روز ناظم مدرســه مان چنــد كالس را انتخاب 
كــرده بود تا به نوبــت دانش آموزان بــه كارگردان 
معرفــي شــوند. آن روز كارگــردان تســتي را بين 
دانش آمــوزان انجــام داد و باالخــره از بيــن ده ها 
دانش آموز تنها من انتخاب شدم تا جرقه اي باشد 
كه اولين كار من در تئاتر در مدرسه كليد بخورد.

حســين قاســمي هنر دانش آمــوز 11 ســاله 
همدانــي كه اكنون كالس اول راهنمايي اســت 
عصر چهارشــنبه هفته گذشــته به دفتر روزنامه 
آمــده بــود تا بــه قــول خــودش از زحمــات تيم 
همدان پيــام در زمان برگزاري جشــنواره تئاتر و 
همچنين دفاعيات اين روزنامه از جشنواره فيلم 

و انتقاد از رفتن آن به اصفهان تقدير كند.
حسين با اينكه تنها 11 سال دارد اما آنقدر 
اعتمــاد به نفــس دارد و طرز بيانش عالي اســت 
كه گفتگو كردن با او لذت بخش بود. ژســتي كه 
در ســخن گفتن داشــت براي هر كســي شيرين 
بــود. او المان بازيگر تئاتر و سينماســت. آنگونه 
كــه خودش مي گفت فعاليتش را در عرصه تئاتر 
از ســال 86  در عرصه ســينما از سال 88 شروع 

كرده است.
وقتــي حــرف مي زد دســتانش را بــه حالتي 
كه انگار يك ســخنران اســت به هم گــره مي زد 
و باز مي كرد. راجــع به فعاليتش گفت. او با اين 
حرف كــه مي خواهم هم بازيگر تئاتر باشــم هم 
ســينما گفت: «حســن كچل» اولين تئاتري بود 
كــه بازي كردم. بعد از آن تا حاال 13 تئاتر بازي 
كــرده ام و آخريــن تئاتري كه بــازي كردم نقش 
كودكــي امام حســين(ع) در تئاتر «غزل كفر» به 
كارگردانــي رضا روان بود. در عرصه ســينما نيز 
كه از ســال 88 شــروع به فعاليت كــردم تا حاال 
در 4 فيلم ســينمايي و تلويزيوني بازى كرده ام. 

بــازي در فيلم «پــرواز مرغابي ها» بــه كارگرداني 
علي شــاه حاتمي در نقش «علي» اولين تجربه ام 

در حرفه سينما بود.
«ايســتگاه  ســريال  در  بــازي  آن  از  بعــد 
ســه راهي»، فيلم كوتــاه «حس تنهايــي» و فيلم 

تجربه هــاي  ديگــر  شــير»  تــو  «شــير  ســينمايي 
كاري ام است.

حســين كه در جشــنواره 25 فيلم كودك و 
نوجوان كه امســال در اصفهان برگزار شــده بود 
با بازي در فيلم ســينمايي «شــير تو شير» جايزه 

بهترين بازيگر دانش آموز را گرفته بود.
در خصــوص رفتن ناعادالنه جشــنواره فيلم 
از همــدان بــه اصفهان گفــت: در ايــام برگزاري 
جشــنواره فيلم كــودك در اصفهان در حواشــي 
مراســم به شــمقدري معــاون ســينمايي وزارت 
ارشــاد گفتــم چــرا ايــن جشــنواره را از همــدان 
برديد؛ جوابي بهم نداد و وقتي هم در اختتاميه 
جشنواره ســخنراني مي كرد در خصوص انتقال 
جشنواره اعالم كرد كه كودكان و مردم همدان 
نخواســتند كه جشــنواره در همدان برگزار شود 
ولــي من با حضــور در جايــگاه اعالم كــردم كه 
آقاي شــمقدري هيچ كدام از كودكان همداني 
راضــي بــه ايــن كار نبودنــد و ايــن جشــنواره با 
بي عدالتــي بــه اصفهــان آمد. با ايــن گفته هاي 
من قســمتي از ســالن كه برخــي كارگردان ها و 
بازيگران حضور داشتند به تشويق پرداختند اما 

حرف هاي من قطع شد.
اما در خصوص برگزاري جشــنواره 25 فيلم 
كــودك و نوجوان بــه اصفهان بايــد بگويم كه از 
نظــر تبليغاتي واقعا ضعيف عمل كــرده بودند و 

شأن اين جشنواره بيشتر از اينها بود.
ايــن  خصــوص  در  را  حرف هايــش  حســين 
جشنواره به اينجا ختم كرد كه با اينكه جشنواره 
فيلــم كــودك از همــدان رفــت امــا خوشــحالم 
كــه جشــنواره تئاتر به زادگاهش ســپرده شــد و 

جشنواره فيلم هم به زادگاهش.
چيــزي كه رفتــه، رفتــه. ديگر نبايــد انتظار 

بازگشتي را داشت. 
بازيگــري  بــر  عــالوه  قاســمي هنر  حســين 
در تئاتــر و ســينما تجربــه مشــاور مديــر اجرايي 
را  تــا 24  كــودك 22  فيلــم  جشــنواره هاي  در 
در كارنامــه اش دارد. او در پايــان در خصــوص 
اهدافش گفت: مي خواهــم در آينده هم بازيگر 

باشم، هم كارگردان تئاتر و سينما.

نگاه تئاتر
انسان و نمايش(2)

عليرضا شرانجانى

همدان پيــام: وســايل كار، به اقتضاي داســتان نمايش بســيار ســاده بود و از 
قربانــگاه و صندلي و كرســي و تخت و امثــال آن تجاوز نمي كرده اســت، ولي در 
اجراي نمايشنامه پرندگان «آريستوفان» عوامل ديگري چون لباس و صحنه آرايي 

به لوازم قبلي افزوده مي شود.
گروه همسرايان، از بســياري جهات، مهمترين و پرخرج ترين قسمت نمايش 

است، حتي در بعضي موارد اصل نمايشنامه را نيز از روي آن نام مي گذارند.
مقام موســيقي در تئاتر يونان اندكي پايين تر از مقام عمل و شعر است معموالً 

آهنگ ها را نيز درام نويسي خود مي سازد.
قســمت عمــده گفتگوها را بازيگــران با صداي بلند بيــان مي كنند و بعضي را 
نيز به آواز مي خوانند. مهمترين قسمت، خود نمايش است. بازيگران كه هميشه 
در همــه موارد مرد هســتند بر خالف روم، مورد تحقير نيســتند، بلكــه از تكريم و 
بزرگداشــت همــگان برخوردارنــد. از خدمت نظــام معافند و به هنــگام جنگ، به 
آزادي از جبهه هــاي مي گذرنــد. مردم آنان را هوپوكريــت مي خوانند و اين كلمه 
به معناي «پاســخگو» است؛ زيرا در آغاز، بازيگران به سخنان گروه خواننده پاسخ 

مي گفته اند.
بازيگــران درجــه اول درآمــد بااليــي دارنــد ولــي بازيگــران رتبــه پايين تري 
عايداتشــان اـنـدك و نامعين اســت. اخالق آنها چون اخالق همه كســانى اســت 
كه به دوره گردى زندگى مى گذرانند؛ چرا كه همواره از شــهرى به شــهر ديگر در 
ســفرند، زندگيشان بين تجمل و فقر نوسان دارد و روحشان بي قرارتر از آن است 

كه بتواند به يك زندگي ثابت و طبيعي ادامه دهند.
در كمدي و تراژدي، بازيگران ماسكي بر چهره مي گذارند كه در ناحيه دهان 
آن يك بلندگوي برنجي تعبيه شــده اســت. طريقه تنظيم صــوت در تئاتر يونان و 
اينكه هر يك از تماشــاگران مي توانند از جايــگاه خود صحنه را به خوبي ببينند و 

صداي بازيگران را بشنوند، بسيار شايان توجه است.
بازيگران از همان اوان كودكي انتخاب مي شــوند و براي ســاليان ســال تحت 
آموزش قرار مي گيرند و گاه اين آموزش تا بيست سال طول مي كشد و در حول و 
حوش سي  سالگي به يك بازيگر توانمند و كامل تبديل مي شوند. تماشاگران نيز 
چون خود نمايش شــايان توجه اند، زنــان و مردان طبقات مختلف در اين تئاترها 

راه دارند.
 زنان از مردان جدا مي نشــينند و روسپيان جايگاه مخصوص خود را دارند. به 
حكم عرف، زنان عفيف از تماشــاي نمايش هاي كمدي منع شــدند. تماشاگران 
اين تئاترها ســرزنده و با نشــاطند. آنان به هنگام تماشــاي نمايش، فندق و ميوه 

مي خورند و نوشيدني مي نوشند. 
بنــا بر گفتــه ارســطو، از مقــداري خوراكي كــه در اثناي يك نمايــش خورده 
مي شــود مي توان دريافت كه نمايش تا چه حد ناموفق بوده اســت. تماشــاگران 
بر ســر جــا با هم ســتيزه مي كنند و بازيگران مــورد عالقه خود را بــا كف زدن ها و 

فريادهاي پياپي تشويق و تحسين مي نمايند.
 اگر نمايش را نپســندند، فرياد مي كشــند و همهمه برپا مي كنند، هر گاه كه 
اعتراضشان شديدتر شود به نيمكت هاي زير پايشان لگد مي كوبند و اگر به خشم 

آيند، بازيگر را با پرتاب سنگ و انجير و زيتون از صحنه بيرون مي رانند.
اشــيل يا آيس خلوس نخستين درام نويس يونان نبود اما هيچكدام به اندازه 

او مهم و معتبر نبود. 
مهمترين اثر او «پرومته در زنجير» اســت. در سال 468 جوان 27 ساله اي كه 
تــازه به ميدان آمده بود جايزه اول تراژدي را از اشــيل ربود. اين جوان ســفكلس 
(ســفكل) نام داشــت كه به معنــاي «عاقل و محترم» اســت. او از همــه مردم نيك 

بخت تر و در عين حال از همه بدبينان بدبين تر بود. 
ســفكل 113 نمايشــنامه نوشــت كه از آن تعداد فقط هفت نمايشــنامه به ما 
رســيده اســت. آنتيگونــه اثر بــه يادماندني اوســت و ســپس اوريپيــد، در دفعات 
تئاتــر ديونوســوس، هفتاد و پنج نمايشــنامه به نام او ثبت شــده اســت كه اولين 
آنها دختران پلياس در ســال 455 و آخرينشــان باكخواي در 406 قبل از ميالد 

نمايش داده شد.
از ايــن تعداد فقط هيجده درام كامل و قطعاتي از ســاير درام ها بر جاي مانده 
اســت. موضوع اصلي در همه اين تراژدي ها افســانه هاي باســتاني يونان اســت. 
ارسطو معتقد است كه درام ها اريپيد، از لحاظ فن درام نويسي، به پاي آثار اشيل 
و ســفكل نمي رســد. اريپيد را تنها درام نويس پنداشــتن خطاســت دلبستگي او 
بيشتر به بررســي هاي فلسفي و اصالحات سياسي اســت، نه به فن درام نويسي. 
و بعد نوبت به شــخص ديگري به نام هومر مي رســد كــه معروف ترين اثرش ايلياد 
اســت.پس از ظهور مســيحيت، دوره تســلط كليسا در تمام شــئونات اجتماعي، 
فرهنگي و هنري اروپا ده قرن به درازا كشيد كه اين دوره به قرون وسطي شهرت 
دارد آغاز اين دوران با هجوم اقوام بربر (BarBarians) به اروپاي غربي و تجزيه 
امپراتــور روم بــه ســال 313 ميــالدي و پايانش با ســقوط بيزانس توســط تركان 

عثماني به سال 1453 م. و طلوع عصر نوزايي (رنسانس) بوده است. 
هر كنشــي كه در پهنه هنر به ويژه نمايش در اين دوران رخ داده اســت، سايه 
كليســا و انديشــه مســيحيت را بر جبين داشــته اســت. در ابتدا رهبــران مذهبي 
مســيحي، گمــان كردند كــه مي توانند بــا فتوا بر مســير نهر خروشــان تئاتر مانع 

شوند.
آورليــوس آگوســتين (430-354م. يكــي از پدران بزرگ كليســاي مغرب 
زميــن) فرمان ممنوعيت تئاتــر را صادر كرد و بازيگــران را در تنگنا قرار داد. درام 
كالســيك پيــش از آنكــه قرون وســطي آغاز شــود مرده بــود، به تدريــج از قرون 
دوازدهم به بعد نمايش هاي مذهبي بغرنج تر و مفصل تر از آن شدند كه بتوان آنها 
را در محوطه هاي سرپوشــيده براي مردم عرضه داشــت لذا بيرون محوطه كليسا 
سكويي مي ساختند و به كمك بازيگراني كه از ميان مردم انتخاب شده و براي از 
بر كردن نقش هاي طوالني خويش تعليم ديده بودند، نمايش را اجرا مي كردند.
با گذشت زمان، ضمن آنكه حكومت از زير سلطه كشيش ها بيرون مي آمد، محل 
اجراي نمايش ها نيز از محوطه جلوي كليسا به ميدان شهر يا محل اجتماع خريداران 
و فروشــندگان انتقال مي يافت. هر آنچه در دوران قرون وسطي گذشت، گام به گام 
زمينه هايي فراهم مي آورد تا حصار تنگ انديشي را در هم فرو ريزد و آزادمنشي را به 
بشريت پيشكش كند نمايش در غرب، راهي دراز را از رمزگرايي (Misticism) شهر 
كهن تا خردگرايي (Rationalis) يونان باستان طي كرده است تا از مراسمي ساده 
به نمايشــي پرتماشاگر تكامل يابد؛ در غرب، كشف هاي علمي تازه در نظام در حال 
رشــد و دگرگوني عصر روشــنگري (قرن هيجده) و عصر خرد (قرن نوزده) را به همراه 
آورد. در غــرب خردگرايــي و انســان باوري (humanism اومانيســم) كه ريشــه اي 
كهن دارد با تجربه گرايي و نوگرايي و پيشرفت در هم آميخته، در غرب تجربه گرايي و 

اصالت عقل را آغاز كرده و خود را از بوته تجربه و آزمايش هاي علمي محك مي زند.

عروســكى  نمايــش  كارگــردان  همدان پيــام: 
«روياى شــيرين» دربــاره اين نمايش كــه در تاالر 
فجر همدان در حال اجراست، گفت: اين نمايش 
برگرفتــه از يكــى از احاديث امام رضا(ع) اســت و 
در آن با زبــان هنر مفاهيم اين حديث به كودكان 

منتقل مى شود.
محســن پورقاســمى اظهار داشــت: آنچه كه 
در زمينــه آمــوزش حديــث در رســانه ها و صــدا و 
ســيما كار شده است بيشــتر گروه سنى بزرگسال 
را مخاطــب خود قرار داده امــا در اين نمايش و در 
فضايى فانتزى مفاهيــم عميق اين حديث از امام 
رضا(ع) مطرح مى شــود و مى تواند ارتباط خوبى 

هم با كودكان برقرار سازد.
وى تصريــح كرد: بــه خاطر انتقال نامناســب 
بــزرگان،  و  امامــان  احاديــث  چــون  مفاهيمــى 
كودكان نتوانسته اند ارتباط خوبى با اين مفاهيم 
برقــرار كنند اما اگــر كودكان از ســنين كودكى با 
اين موضوعات آشــنا شــوند مى توانــد در زندگى 

آنها بسيار اثرگذار باشد.
وى بــا تاكيد بر اينكــه براى انتقــال مفهوم به 
كــودكان بايــد زبــان اين گروه ســنى را دانســت، 
افــزود: در اين نمايش با اســتفاده از زبان كودك، 
المان هــاى تصوير و بــازى عروســك ها به معرفى 
مفاهيمــى چــون نكوهــش زياده خواهــى و تلــف 

كردن مال پرداختيم.
بــه گزارش ايســنا، كارگــردان نمايــش تقدير 
شــده «رويــاى شــيرين» در جشــنواره بين المللى 
تئاتــر رضوى، خاطرنشــان كــرد: در هيــچ يك از 
مراحل توليد اين كار هيچ ارتباطى با اداره ارشــاد 
نداشــتيم و اداره ارشــاد به ما كمكــى نكرد و تمام 
مقدمات الزم را معاونت فرهنگى شهردارى انجام 

داد كه مى توان گفت سنگ تمام هم گذاشت.
وى تاكيد كرد: متاسفانه شرايطى ايجاد شده 
كه اهالى تئاتر تمايلى ندارند براى ســاخت كارها 
به ارشاد كه متولى اين كارهاى فرهنگى و هنرى 
است مراجعه كنند و به سراغ نهادها و ارگان هاى 

ديگر متمايل مى شوند.

پورقاســمى اضافه كرد: ســقف قراردادى كه 
اداره ارشــاد مى تواند بــراى اجرا با مــا ببندد يك 
ميليــون تومان اســت؛ در صورتى كــه در اين كار 
تنها هزينه ساخت عروسك ها و موسيقى كار يك 
ميليون تومان شــده است در حالى كه هزينه هاى 
بسيار ديگرى مثل دستمزدها، هزينه هاى جانبى 

و اياب و ذهاب نيز وجود دارد.
وى مشــكل ديگر را مســأله بليت فروشــى كار 
كــودك خوانــد و اظهار كــرد: اداره ارشــاد معتقد 
اســت كــه كار كودك چــون بليت فروشــى نياز به 
حمايت ندارد اما براى بليت فروشــى بايد شــرايط 
ديگرى را نيز فراهم كنيم كه يكى از آنها تبليغات 
گســترده و ديگرى افزايش قيمت بليت اســت كه 
در اين صورت استقبال مخاطبان با مشكل مواجه 

مى شود.
ايــن كارگــردان همدانــى تئاتــر بيــان كــرد: 
متاســفانه بودجــه اى كــه ارشــاد بــراى كار تئاتــر 
دارد اصــال كافى نيســت و شــهرى كه ادعــا دارد 
جشــنواره بين المللى تئاتر در آن برگزار مى شــود 
بايــد بودجــه اى در حــد و اندازه هــاى بين المللى 

براى اجراى ساالنه بگيرد.
وى تاكيــد كرد: اگر شــرايط بــه همين صورت 
پيــش برود ممكن اســت همــدان بتواند جشــنواره 
كــودك را به خوبى برگزار كند امــا گروه هاى قوى و 
كار كودك مناسب در همدان شكل نخواهد گرفت.

وى پيشــنهاد داد بــا توجــه بــه شــرايط فعلى 
و كافــى نبــودن بودجــه تئاتــر اســتان كارى كــه 
قابــل انجام اســت و خود من هم اجــراى آن را در 
شــهرهاى ديگر ديــده ام وارد مذاكره شــدن اداره 
فرهنگ و ارشــاد اســالمى بــه صورت مســتقيم با 
صنايــع و كارخانه هاى بزرگى اســت كه تمايل به 

حمايت از كارهاى فرهنگى دارند؛ چرا كه در اين 
صــورت مبالغ ســنگينى وارد اين عرصه مى شــود 
و هــم به ارتقاى ســطح تئاتر كمــك مى كند و هم 
بــراى آن ســازمان ها خوب اســت كه بــا تبليغات 

خود بخشى از هزينه ها را جبران مى كنند.
پورقاســمى درباره برخى قول ها كه در مراسم 
اختتاميــه جشــنواره براى ســاخت هرچه بيشــتر 
كار كــودك در همدان داده شــده اســت، تصريح 
كرد: برخــى مســئوالن وقتى در شــرايطى مانند 
جشــنواره ها و شرايط خاص آن قرار مى گيرند جو 
زده مى شــوند و خيلى حرف ها مى زنند اما فاصله 

اجرايى شدن تا حرف زدن بسيار زياد است.
وى در بخــش ديگــرى از ســخنانش بــا ابــراز 
خرســندى از برگــزارى پنج دوره آينده جشــنواره 
بيــن المللى تئاتــر كــودك و نوجــوان در همدان 
تاكيــد كــرد: اولين كارى كه الزم اســت در رابطه 
با اين موضوع انجام دهيم اصالح زيرساخت هاى 
تئاتر شهر همدان است چرا كه ما هم اكنون حتى 
يك ســالن اختصاصــى اســتاندارد كار كودك در 

همدان نداريم.
اين كارگردان تئاتر كودك خاطر نشــان كرد: 
اينكه يك ســالن را كه وجود دارد به عنوان سالن 
كودك معرفى كنيم به تنهايى كافى نيست چون 
ســالنى مانند ســالن شــهيد آوينى كه بــه عنوان 
ســالن اختصاصــى كار كــودك معرفــى شــده از 
اســتاندارد هــاى الزم براى كار كــودك برخوردار 

نيست.
وى مهمترين ويژگى يك سالن استاندارد كار 
كودك را شرايط سن آن دانست و گفت: سن بايد 
از نظر ارتفاع و نوع فضا متناسب باشد و همچنين 
نوع  نور هايى هم كه مورد اســتفاده قرار مى گيرد 

از اهميت بااليى برخوردار اســت اما متاســفانه در 
همدان ســالنى كه همــه امكانــات الزم را يك جا 

داشته باشد وجود ندارد.
پورقاســمى همچنين به ارزيابــى هجدهمين 
جشــنواره تئاتــر كــودك و نوجــوان همــدان نيــز 
پرداخــت و اظهــار كــرد: اگر تصميــم گيرى هاى 
برگــزارى جشــنواره را به بچــه هاى تئاتــر واگذار 
مى كردنــد شــرايط از آنچــه كه انجام شــد خيلى 

بهتر مى شد.
وى عنوان كرد: در حاشيه برگزارى جشنواره 
يكسرى اتفاقاتى بدى افتاد كه اگر بچه هاى تئاتر 
در تصميــم گيرى هــا دخيل بونــد آن تصميمات 
گرفته نمى شد و كمك مى كرد كه جشنواره بهتر 

برگزار شود.
ايــن كارگــردان تئاتــر افــزود: برخــى تصميم 
انجــام  تئاتــرى  غيــر  اهالــى  توســط  هــا  گيــرى 
مى گرفــت كــه هيچ زمينــه تخصصى هــم در هنر 
ندارنــد به طور مثــال وقتى يك گــروه 300 نفره 
مهمــان خارجى و داخلى داريــم نحوه برخورد ها 
با گــروه ها بايد به شــكلى ظريف و متناســب و به 

اصطالح تئاترى باشد.
وى در پايان اظهار اميدوارى كرد كه شــرايط 
تئاتــر همدان در آينده بهتر از وضع موجود باشــد 
و گفــت: اميــدوارم بــه روز هــاى درخشــان دهــه 
70 بازگرديــم چرا كه در آن ســال هــا گروه هاى 
همدانــى بــراى چند ســال پياپى عنوان نخســت 
جشــنواره هاى تئاتر كــودك را مى گرفتند اما هم 
اكنون شــرايط تغيير كرده اســت كه اميدواريم در 
آينده شــرايط به نحوى مناســب شــود كــه اهالى 
با ســابقه تئاتر بــه اين عرصه بازگردنــد و كارهاى 

خوبى توليد كنند.

يك كارگردان نمايش عروسكى:

مسئوالن 
به قول هايى 
كه مى دهند 

عمل كنند

عكاسي مفهومي
تجسم آثار هنري 

در عكاسي
  به نظر من عكاسي مفهومي يك فرم 

پيشـرفته تر از ابراز احساسات هنرمندانه 
اسـت كه عكاسـي را در زمـره هنرهايي 
مانند نقاشي، شعر و موسيقي در مي آورد. 
ميشا گوردين

همدان پيــام: دورتريــن ســابقه عكاســي 
بيســتم(1917)  قــرن  اوايــل  بــه  مفهومــي 
زماني كه آلفرد اشتيگليتز از يك اثر مفهومي 
بــراي  دوشــان  مارســل  ســاخته  ـزگاه)  (آبرـي
نمايشــگاهي در نيويــورك عكاســي كــرد بر 
مي گردد. (اثر تجسمي اصلي مفقود شده اما 
عكس اشتيگليتز هنوز باقي مانده و به عنوان 

يك اثر هنري مستقل شناخته مي شود.)
امــا در دهــه 60 همزمان با ظهــور ويدئو 
توســط  دوربيــن  بكارگيــري  رواج  آرت، 
هنرمندانــي بــه مانند ريچــارد النگ و دنيس 
اپنهايــم بــراى ثبــت و توصيــف آثــار هنــري 
آن دوران كــه اغلــب ظاهري ســرد و بي روح 
عكاســي  از  ســبك  ايــن  خاســتگاه  داشــتند 
شــد. نيت آنها ســاده بــود، خلــق تصاويري 
واقع بينانــه از آثــار هنــري بطوري كــه تا حد 
واقعــي  روح  ايــن  باشــند.  مســتند  ممكــن 
عكاســي بود و همان ظرفيــت غير قابل تغيير 
عكاســي اســت كه همــه چيــز را چنانچه كه 
هست نشان مي دهد و اين سرمنشأ اين تفكر 
در بين هنرمندان گردد كه دوســت داشــتند 
باور كنند اين تجســم آثار هنري در عكاســي 

است.
 عكاسي مفهومي چيست؟ 

آيا عكاســي مفهومي براي بســياري از ما 
يك قسمت اســرارآميز از بدنه اصلي عكاسي 

است؟
چــه  مفهــوم  مفهومــي،  عكــس  يــك  در 

معنايي مي تواند داشته باشد؟
آيا عكاســي مفهومي از ســاير شاخه هاي 
عكاســي جــدا افتــاده و در بــرج عــاج خــود 
جــا خــوش كــرده يــا ايــن قســم از عكاســي 
بصورتــي غير قابل تشــخيص و مبهم با ســاير 

قسمت هاي اين هنر ادغام شده؟
ايــن مقاله كوششــي براي شــفاف كردن 
مفهــوم،  در  جســتجو  طريــق  از  معنــا  ايــن 
و  نمادهــا  از  اســتفاده  و  شــرح  موضــوع، 
زيباشناســي در ايــن شــاخه از هنر عكاســي 

است.
در عكاســي مفهومــي، مفهــوم در عكس 
اولين موضوعي است كه بايد به آن پرداخته 
شود. يك عكاس مفهومي تالش مي كند كه 
قسمتي از پيام خود را به مخاطب منتقل كند 
اين پيــام مي تواند يك جهت دادن سياســي 
باشد يا تفسير اجتماعي و حتي مي تواند يك 
حس برانگيخته دروني و مبهم از احساســات 
فرو خفته مان باشد. تا اين جا قضيه، داستان 
ماننــد هنرهاي انتزاعي اســت ولي بعد از آن 
عكــس مفهومــي تصوير يــك نمــود صريح و 
بي پــرده از خود مفهوم نيســت بلكه يك بيان 

كلي از ايده اصلي مي باشد.
 استفاده از سمبل ها 

عكاســي مفهومي به درستي از سمبل ها 
براي بيان مفهوم اســتفاده مي كند. حركت، 
حالت و فرم ســوژه يا همه چيــزي كه عكاس 
مي خواهد در پيامــش لحاظ كند در اين نوع 
عكاســي ديده مي شــود. ســمبل ها هميشــه 
حضــور قدرتمنــدي دارند، از ســرخي مهيج 
روژ لب به نشــانه خون ســرخ رنــگ جاري در 
رگ هــا تا ســبزي لجــن زار به نشــانه ســبزي 

اسكناس هاي پول!
البتــه يــك مشــكلي كه بــراي هــر عكاس 
مفهومــي پيــش مي آيــد اين اســت كــه درك 
مفاهيم استفاده شده و حدس زدن معناي آنها 
براي هر مخاطبي امكان پذير نباشد. در نتيجه 
تالش براى درك مفاهيم توســط مخاطب يك 

چالش مهم براي عكاس مفهومي است.
عــكاس مفهومــي بــراي عكســى معانــي 
عينــي يــا ذهني بســيار زيــادي قائل اســت. 
عالقــه  مفهومــي  عكاســان  از  خيلــي  البتــه 
دارنــد ادعا كنند تنها و فقــط تنها يك مفهوم 
عيني بــراي هر عكس وجــود دارد و از خالل 
عكس هايشــان صرفنظــر از پــس زمينه هــاي 
ذهنــي مخاطبــان آنها همان يــك معنا براي 

بيننده قابل باز يافت مي دانند. 
خبرگزارى هنر

برگزيدگان پنجمين كتاب سال شعر جوان معرفي شدند
همدان پيام: برگزيدگان پنجمين دوره كتاب سال شعر جوان در مراسمي در خانه هنرمندان معرفي شدند.

به گزارش كانون ادبيات ايران، در بخش شعر سنتي كتاب سال شعر جوان، علي عباس نژاد براي مجموعه  شعر 
«بر يادگار قمري همخون» برگزيده شد.

در ايــن بخــش همچنيــن از ديگر نامزدهــاي نهايي، جــواد زهتاب براي كتاب «گوشــه اي در اصفهــان» و پانته آ 
صفايي براي كتاب «از ماه تا ماهي»، تقدير شد.

در بخــش شــعر نو پنجمين دوره كتاب ســال شــعر جوان نيــز روجا چمنكار براي مجموعه  شــعر «مــردن به زبان 
مادري» برگزيده شــد. همچنين از ديگر نامزدهاي اين بخش، منيره حسيني براي كتاب «بي حواس ترين زن دنيا»، 

حامد رحمتي براي كتاب «عكاس دوره گرد» و هاجر فرهادي براي كتاب «مشتي سنگ ميان سطرها»، تقدير شد.

تئاتر عروسكى در ايران تجارب ارزشمندى به دست آورده است
همدان پيام: اردشــير صالح پور، دبير چهاردهمين جشــنواره بين المللى نمايش عروســكى تهران مبارك در پيامى 
اهداف اســتراتژيك و چشم انداز اين جشنواره را تشريح كرد و گفت: تئاتر عروسكى در ايران تاكنون تجارب ارزشمندى 
به دست آورده است. به گزارش پايگاه تئاتر ايران، متن پيام به اين شرح است: به رغم همه  كمبودها و كاستى ها، تئاتر 
عروســكى در ايران، در طول ســاليان اخير، تجارب ارزشمندى را در كوله بار اندوخته هاى خود به تجربه سپرده است و با 
حضور خود در جشنواره هاى بين المللى تا حدود زيادى موجوديت و شايستگى هاى خود را به اثبات رسانده است. اين 
اتفاق در نوع خود، مبارك، چشــم گير و كم ســابقه و حاكى از ذوق و قريحه  هنرمندان سخت كوش و جان هاى شيفته و 
حاصل تالش جمعى خانواده  نمايش عروسكى ايران است. امروزه ديگر كمتر جشنواره يا تجلى گاهى از تئاتر عروسكى 
در جهان را مى توان سراغ يافت كه هنرمندان عروسكى ايرانى يا در آن حضور و يا به نوعى در آن مشاركت نداشته باشند.

اختتاميه جشنواره شعر بيدارى اسالمى برگزار مى شود
همــدان پيــام: اختتاميه جشــنواره «موج بيدارى» امروز پنجم آذرماه جارى در ســالن فجر فرهنگســراى انقالب 
اســالمى برگزار مى شود. به گزارش فارس، رئيس فرهنگسرا با اعالم اين خبر افزود: جشنواره شعر بيدارى اسالمى 

داورى آثار رسيده را انجام داده است و از 250 شعر رسيده، 120 اثر در مرحله نخست داورى پذيرفته شده اند.
 مهدى فروتن، با اشــاره به روند داورى آثار خاطر نشــان كرد: داورى اين جشنواره در قالب هاى شعر كالسيك، 

نو و ترانه با فرامرز عرب عامرى، حميدرضا شكارسرى و كوروس احمدى بود.
وى با تاكيد بر لزوم ورود هنرمندان و شاعران به عرصه بيدارى اسالمى توجه ويژه به اين عرصه را از رسالت هاى 
فعاالن حوزه هنر دانست. فروتن در ادامه افزود: 10 اثر برتر جوايز ويژه اى دريافت خواهند كرد و هيئت داوران 50 

اثر برتر رسيده را نيز معرفى خواهند كرد.

بازيگر 11 ساله همداني تئاتر و سينما:

مي خواهم هم بازيگر باشم
هم كارگردان

■ جشنواره فيلم كودك حق همدان بود
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جامعه

خبراخبار

حوادث

اكرم چهاردولى
همدان پيــام: قــرار نيســت بــه روال معمول 
گزارش هاي حاشــيه شهر بگوييم اين عكس ها 
و  اســت  محلــه  و  شــهرك  كــدام  بــه  مربــوط 
نمي خواهيم اين بار از مســئوالن انتقاد كنيم يا 
اداره اي را مقصر بدانيم و قرار نيست سياه نمايي 
كنيم و بگوييم كه وضع حاشيه نشينان و حال و 

روز ولي نعمتان شما چندان خوب نيست!
بــاز هــم قــرار نيســت از آســفالت كوچه ها 
خيابان هــا  چــرا  بگوييــم  يــا  و  كنيــم  شــكايت 
روشــنايي ندارنــد و قطعــاً نمي خواهيم حرفي 
بزنيــم كه بــه تريج قباي بعضي هــا كه متصدي 

امور هستند بربخورد.
فــواره دار  ميــدان  و  گرانيــت  ســنگ 
ســاختمان هاي  و  عريــض  كوچه هــاي  و 
و  امــروزي  فروشــگاه هاي  و  چنداشــكوب 

سوپرماركت هاي چند دهنه ارزاني خودتان.
مدارس غيرانتفاعي و ماشــين هاي چند ده 
ميليونــي و گل و باغچه هــا مباركتــان. هرچند 
حــال و روز بعضــي از محــالت داخل شــهر هم 
بهتــر از ايــن نيســت، اما اين حاشــيه نشــينان 
هستند كه در همه سخنراني ها و رسانه ها آماج 
اتهاماتي چون اعتياد، بي بند و باري، سرقت و 

فقر قرار مي گيرند.
هرجــا و در هــر زندانــي، عاليجنابــي براي 
بازديد مي رود در سلول هاي معتادان خيلى ها 

را از جنس حاشيه نشينان مي بيند.
همــه  شــهري  فاضالب هــاي  كــه  البتــه 
زاينده رودهــاي ايــن مناطــق هســتند و بــوي 
تعفــن و كثافت، رايحه دلنشــيني اســت كه به 
رايگان شــلوار و پيراهن آنها را معطر مي كند تا 
از بچه هاي اســتادان و متخصصيــن چيزي كم 

نداشته باشند.
ديگر احتياجي نيســت كه شــما بــاور كنيد 
يــك خانواده پنج نفره در حاشــيه يك فاضالب 

روباز زندگي مي كنند.
گزارش هــاي  در  كــه  نــرود  يادتــان  پــس 
خودتان اين قدر از كمبود آســفالت و پوشاندن 
رودخانــه و گازكشــي و اتصــال تلفن به شــبكه 
حــرف نزنيــد؛ هرچنــد تمــام اين هــا مقدمات 
رفاهي هستند كه در سايه آن امنيت و فرهنگ 
توليد مي شــود، اما درد آنها فقط اين چند قلم 

نيست.
درد حاشيه نشينان عمري است كه بيهوده 
از دســت مــي رود. روزهايي اســت كــه مي رود 
و باكشــان نيســت از رفتنشــان و كســي نيست 
پاسخشــان  را بدهد كــه چرا عمر آنهــا را تاراج 
مي كننــد و به كدامين گناه حاشيه نشــين زاده 

شده اند.
 امروز براي اين مردم مظلوم «مثلث برمودا» 
ديگــر افســانه نيســت، چــون سال هاســت كه 
خــود در جزيــره اي متروكه در حصــار تبعيض و 
بي اعتنايي زجرآوري افتاده و فرياد مظلومشان 

را پاسخي نيست.
محلــه اي  بــا 150 منزل مســكوني، پس از 
35 ســال از آب شــرب بهداشــتي محروم بوده 
و نزديــك دو ســال اســت كــه از آبــي بهره مند 
شــده اند كه پــس از جوشــاندن قابل اســتفاده 
اســت و از لحــاظ بهداشــتي به وضع اســفباري 

رسيده اند.
با آنكه در دل شــهر همدان اســت، اما هنوز 
در نقشــه شهري اثري از آن نيست، كوچه هاي 
آن  در  صبحگاهــي  تنفــس  نشــان،  و  بي نــام 

همانند خوردن زهر كشنده است.
وجود ســه ترمينــال اصلي شــهر در اطراف 
ـرگاه اتوبوس هاي  آن، وجــود پاركينگ و تعمـي
ـشـركت واحــد در اطــراف آن و خفقــان ناشــي 
و  زبالــه  دپــوي  محــل  احــداث  آنهــا،  دود  از 
ســكوي تخليه زبالــه متعفن شــهر در كنار آن، 
عبــور رودخانــه بــزرگ و بــدون پوشــش همراه 
بــا فاضالب شــهر از كنــار آن، فاضــالب راكد و 
آسفالت فرســوده، عدم صدور مجور شهرداري 
بــراي خريد و فــروش امالك آن و عــدم صدور 
مجــوز براي تجديد بنــا و ... را مي توان از جمله 

مشكالت اين منطقه برشمرد.
ســاكنان محلــه 20 متــري مفتــح واقع در 
بلوار بديع الزمان (پشــت ترمينــال ميني بوس) 
در خانه هايي بســيار ســاده و يك شكل زندگي 
نامناســب  بســيار  كوچه هايشــان   و  مي كننــد 

آسفالت شده اند.
اهالــي محله اكثــر مردماني هســتند كه به 
دليــل بضاعــت اندك خــود مجبور به ســكونت 
در آنجا شده اند. شــغل اكثر مردمان كارگري و 

مشاغل پيش پا افتاده است.
شرح مشكالت اين محل را از زبان خودشان 
و نامه هايي كه به مسئوالن نوشته اند، پيگيري 

مي كنيم.
بــه خبرنــگار مــا  اهالــي  از  يكــي  موســوي 

مي گويد: مســئوالن بســياري آمدند و رفتند، 
اما فقط با جســم خود نه با دل دردآشنا! چون 
آنهــا بــا اين مــردم مظلــوم زندگــي نكرده اند و 
حتــي قادر بــه زندگي چنــد روزه در كنــار آنان 

نخواهند بود.
وي با بيان اينكه ايــن محل پيش از انقالب 
شــكل گرفته اســت، ادامه مي دهد: در ابتداي 
دهــه 60، اين منطقه مثلثي شــكل بــه عنوان 
فضاي ســبز مورد توجه مســئوالن قرار گرفت و 
بــر اين اســاس اين منطقه مســكوني كه در دل 
شــهر واقع شده است، خارج از طرح تلقي شده 
و از آن زمان ارائه خدمات شهري به آن ممنوع 

شد.

موقعيتــي  منطقــه  ايــن  حاضــر  حــال  در 
ارزشــمند پيــدا كــرده و كاربــري آن از فضــاي 
ســبز به تجاري تغيير يافتــه، زمين هاي اطراف 
آن را بــه  بهاي نازلــي خريده و به فروشــگاه ها 
و نمايشــگاه هاي گران قيمــت تبديــل كــرده و 
مي فروشــند كــه ايــن حقيقت تلخي اســت كه 
مردمــي  ثروتمنــد،  عــده اي  كامروايــي  بــراي 
زندگــي  ســختي  و  فشــار  در  كــه   مســتضعف 

تأسف باري را مي گذرانند. 
ســؤال اين اســت كه به موجب كدام قانون 
ايــن مــردم را بــا بيش از 35 ســال ســكونت در 
منطقه اي، اليــق برخــورداري از امكانات اوليه 

زندگي نمي دانند.
زنــان محلــه اعتراضشــان را بــه اين شــكل 
بــه گوش مســئوالن مي رســانند؛ قبــل از آنكه 
مشــكل مــا آب و بــوي تعفــن فاضالب باشــد، 
آبروي ماســت. ما در اينجا مشــكل آبرو داريم. 
به دختران ما توهين مي شود. كسي به پسران 
ما از شــهر دختر نمي دهد و اگر به خواستگاري 

دخترهاي ما بيايند، پشــيمان مي شوند و به ما 
انگ پايين شهري مي زنند.

آنها مي گويند كه اگر ما جزو شــهر نيستيم 
و جــزو روســتا هــم حســاب نمي شــويم، چــرا 
نمايندگان براي تبليغ خودشــان هم كه شــده 

مي آيند و به ما وعده مي دهند؟
شــغل شــوهران ما اين امــكان را نمي دهد 
كه بتوانيم در جايي ديگر در شــهر خانه بخريم 
و حقــوق آنها آن قدر ناچيز اســت كــه توانايي 

پرداخت اجاره منزل را هم نداريم.
صاحب تنها مغازه موجــود در منطقه مفتح 
كــه اهالــي مايحتــاج خــود را از آنجــا تأميــن 
مي كننــد؛ هــم اينگونه ناخرســندي خــود را از 
وضعيــت موجــود ابــراز مي كند: «به مســئوالن 
بگوييد تكليف ما را روشــن كننــد. مي خواهيم 
منازل خود را بازســازي كنيم. اجازه نمي دهند 
مي گوينــد كه اين منطقه در طــرح قرار دارد. با 
اين شــرايط هم زندگي كردن در اين خانه هاي 
كوچــك با چند بچه و داشــتن عــروس و داماد 

دشوار است».
حــاج صالــح بــه آســفالت كوچه ها اشــاره 
مي كنــد و مي گويــد: كوچه هــا را بــه صــورت 
لكه گيــري آســفالت مي كنند و بــه نوعي براي 
ما درياچه درســت كردند، يك بار تنها خيابان 
اصلي به صورت كامل آســفالت شــد كه اهالي 

محل پولش را داده بودند.
در ايــن ميان يكي از اهالي محل وارد مغازه 
مي شــود و در مورد گفتگوي مــا و اينكه پس از 
مدت هــا يك خبرنگار بــه اين مثلث ســر زده تا 
صــداي اهالــي را بــه گوش مســئوالن برســاند 
تشــكر مي كنــد و مي گويــد: بســياري از منازل 
اين منطقه ســند دارند با اين وجود انگار اهالي 

مفتح جزو شهر حساب نمي شوند.
او كــه خود را حمــزه زاده معرفــي مي كند، 
مي افزايد: از اهالي پول كانال گرفته مي شــود 
در حالي كــه كانال نداريم و فاضالب منطقه به 
رودخانه مجــاور كه از كنار منــازل ما مي گذرد 

مي رود.
بــزرگ  موش هــاي  مي گويــد:  حمــزه زاده 
به انــدازه گربه شــب ها وارد خانه ها مي شــوند 
و تخليلــه زبالــه و وجــود رودخانــه در مجاورت 
هجــوم  از  را  مــردم  امــان  تابســتان ها  منــازل، 

پشه ها مي بُرد.
الماســي يكي ديگر از ساكنان هم در پاسخ 
به سؤال خبرنگار ما پيرامون پيگيري مشكالت 
منطقه مي گويد: 30 ســال اســت ايــن منطقه 
مشــكل دارد و چنــد ســال اســت كــه پيگيري 

مي كنيم، اما تاكنون نتيجه نگرفتيم.
به اعتقاد وي مســئوالن حرف و عملشان با 
هــم فرق مي كند، به ما يــك حرفي مي زنند در 
راديو و تلويزيون به گونه اي ديگر عملكردشــان 

را ارائه مي دهند.

وي ادامه مي دهد: با گذشت 35 سال اين 
محــل فاقد مســجد و حســينيه اســت در حالي 
كــه هيأت قمــر بني هاشــم يكــي از هيأت هاي 
با ســابقه فعال همدان اســت و در مواقع خاص 
چنيــن  نيازمنــد  مــردم  محــرم  ايــام  خصوصــاً 

مكان هايي هستند.
اين شــهروند اظهــار مي دارد: محلــه از نظر 
آباداني صفر اســت زماني كه مي خواهيم وامي 
بگيريم مي گويند كه در طرح قرار داريد. زماني 
كه مراجعه مي كنيم به مسئوالن مي گويند كه 
از طرح  خارج شده ، خودمان هم درمانده ايم.

 او با ابراز تأســف مي گويد: عمر ما كه تمام 
شــد، امــا دوســت نداريــم فرزندانمــان در اين 

شرايط زندگي كنند.
در ادامه گفت وگو بــا اهالي منطقه خانمي 
كــه كيســه اي پالســتيكي پــر از گچ بــه همراه 
دارد بــه طرفــم مي آيــد و مي گويد: نــگاه كن، 
اين كيســه گچ را براي پر كردن سوراخ خانه ام 
مي برم تا موش ها وارد نشــوند. خســته شــديم 
از ايــن وضعيــت؛ از موش هــاي كثيــف، بــوي 
فاضــالب، انگ پايين شــهري بر پيشــاني مان، 
دود اتوبوس هاي ـشـركت واحد، نبودن مركزي 
بــراي خريد كه اگر ميهماني شــب بــه خانمان 
بيايد به سراغ صاحب تنها مغازه محله مي رويم 
تا با موتورش برايمان از نزديكترين محله خريد 

كند.
ســاكنان اين محله براي پيگيري مشكالت 
نامه هــاي  ســال  چنــد  ايــن  مــدت  در  خــود 
متعــددي خطاب به مســئوالن نوشــتند كه از 
آن جمله مي توان نامه به رياســت جمهوري، 
زيســت  محيــط  حفاظــت  كل  اداره  بــه  نامــه 
اســتان،  فاضــالب  و  آب  ـشـركت  اســتان، 
شــهرداري  همــدان،  اتوبوســراني  ســازمان 
منطقه 3، خدمات شــهري شهرداري همدان، 

فرمانداري همدان اشاره كرد. 
در بخشي از اين نامه ها و با مرور آن مي توان 
دريافت كه مسئوالن رسيدگي به مشكالت اين 

منطقه را به گردن هم مي اندازند.
حــال ســؤال اينجاســت كــه به راســتي چه 
كســي يا چــه نهادهايي مســئول مســتقيم اين 
نابساماني ها اســت؟ آيا گسترش ناهنجاري  ها 
و مبارزه با فقر و فســاد تنها در اجراي طرح هاي 

كوچك در مركز شهر خالصه مي شود؟
آيا اعتبارات تخصيصي براي توانمندسازي 
حاشــيه شــهر در ايــن منطقــه هم هزينه شــده 

است؟
به راســتي تا كي بايــد منتظر معجزه بمانيم 
در حالي كه 33 ســال است از انقالب مي گذرد 

و اين محله بيش از اين ميزان قدمت دارد.
پــس چه زمانــي بايد طعم آســايش اندك و 
رفاهــي درخور شــأن انســان ايراني ســاكن در 

دارالمؤمنين را بچشند؟

پيشينه خبر:
در روزنامـه همدان پيـام مورخ 86/9/16 گزارشـي تحـت عنوان 
فراموش شـدگان مثلث برمودا منتشر شـد كه حاصل تالش دلسوزانه 

همكار فقيدمان ژيال اتابكي بود.
از همان زمـان اين تيتر انتخابي ورد زبان  اهالـي خيابان مفتح در 

بديع الزمان شـد. پس از گذشت 4 سال از آن روز نه تنها مشكالت اين 
مردم حل نشـده؛ بلكه با معضالت جديدي دست و پنجه نرم مي كنند 

و صدايشان تنها به گوش روزنامه ها مي رسد و الغير.
گزارش زير نگاه دوباره و جامع تر به مسائل رفاهي و عمراني مثلث 

برموداست.

فراموش شدگان مثلث برمودا

اينجا محروميت را تقسيم مى كنند
■ اهالي محل مي گويند: در اينجا مشكل آبرو داريم

■ مسئوالن حل مشكل اهالى اين منطقه از شهر را به گردن هم مى اندازند

  وجود سـه ترمينال اصلي شـهر 
و  پاركينـگ  وجـود  آن،  اطـراف  در 
تعميرگاه اتوبوس هاي شركت واحد 
در اطـراف آن و خفقـان ناشـي از 
دود آنهـا، احداث محـل دپوي زباله 
و سـكوي تخليه زباله متعفن شـهر 
در كنـار آن، عبـور رودخانه بزرگ و 
بدون پوشـش همـراه بـا فاضالب 
شـهر از كنـار آن، فاضـالب راكد و 
آسفالت فرسوده، عدم صدور مجور 
شـهرداري بـراي خريـد و فـروش 
امـالك آن و عدم صدور مجوز براي 
تجديـد بنا و ... را مي تـوان از جمله 

مشكالت اين منطقه برشمرد

فرصت شش ماهه سربازان 
معتاد براي ترك و تعيين تكليف

ايسنا: جانشين اداره منابع انساني ستاد 
كل نيروهاي مســلح گفت: حدود يك ششم 
دانشــگاهي  مــدرك  داراي  كشــور  ســربازان 

هستند. 
موســي كمالــي دربــاره شــرايط در نظــر 
گرفتــه شــده براي ســربازان معتــاد در قانون 
جديــد ســربازي بيــان كــرد: مطابــق قانون 
ســازمان وظيفه عمومي بايد ســربازان معتاد 
را هنگام اعزام شناســايي و به آنان شــش ماه 
فرصت ترك بدهد، اما اگر اين دســته از افراد 
در اين مدت موفق به ترك موادمخدر نشــوند 
به سربازي اعزام نمي شوند و تعيين تكليف نيز 
نخواهند شــد.  كمالي ادامه داد: بعد از پايان 
شش ماه در نظر گرفته شــده براي ترك، اگر 
اين افراد اعتياد خود را ترك كنند؛ مي توانند 
مجدداً به سربازي اعزام شوند، اما با توجه به 
اينكه غيبت كرده اند اضافه خدمت ســربازي 
نيــز به آنــان تعلق مي گيــرد. كمالــي با بيان 
اينكه حدود يك ششم سربازان كشور داراي 
مدرك دانشــگاهي هســتند، درباره وضعيت 
رفت وآمــد دانشــجويان خــارج از كشــور بــه 
داخل خاطرنشــان كرد: دانشــجوياني كه تا 
پايــان شــهريور ماه ســال 85 از كشــور خارج 
شده اند؛ مي توانند ساالنه دو بار به مدت سه 
ماه در كشور تردد كنند و مشكل نظام وظيفه 

نيز نداشته باشند.

قهوه خانه هانمي توانند قليان 
داشته باشند

فــارس: وزير بهداشــت گفت: بر اســاس 
مصوبه ســتاد كنترل و مبارزه با دخانيات كه 
در كميسيون اجتماعي دولت نيز رأي آورده 
اســت، امكان عرضــه قليــان در قهوه خانه ها 
وحيددســتجردي  مرضيــه  نــدارد.   وجــود 
دربــاره تشــريح آخرين وضعيت بحــث قليان 
نيــز  شــما  همــكاران  بــه  قبــًال  بنــده  گفــت: 
توضيحــات خودم را اعالم كرده ام، ما مصوبه 
خودمــان را بــه كميســيون اجتماعــي برديم 
و در اين كميســيون خوشــبختانه رأي آورد. 
وحيددســتجردي تصريــح كرد: ايــن چيزي 
كه در حال حاضر اعالم شــده است نه مصوبه 
ستاد (كشــوري كنترل و مبارزه با دخانيات) 

است نه مصوبه كميسيون اجتماعي دولت.
وي در پاســخ بــه اين ســؤال كــه آخرين 
تالش وزارت بهداشت در اين زمينه چيست، 
خاطرنشان كرد: آخرين تالش اين بود كه ما 
اين مصوبه را به كميسيون اجتماعي برديم و 
اين كميسيون به اتفاق آرا به آن رأي داد و بر 
اســاس همين مصوبه  امــكان عرضه قليان در 

قهوه خانه ها وجود ندارد.

پيش ثبت نام سفر به عتبات 
عاليات از امروز آغاز مى شود

مهــر: پيــش ثبت نام هــاى جديد ســفر به 
عتبــات عاليات عــراق از امروز پنجــم آذر ماه 
در  زيــارت  و  حــج  ســازمان  مى شــود.  آغــاز 
اطالعيه اى اعالم كرد كه متقاضيان تشــرف 
به عتبــات عاليات كه مايل به اعــزام از تاريخ 
16دى مــاه لغايت 18 اســفند ماه مى باشــند، 
بــا رعايــت مــوارد مشــروحه زيــر و بــا تكميــل 
ثبت نــام  پيــش  ســايت  در  مربوطــه  فــرم 
براى  مى تواننــد   (http://atabat.haj.ir)
خــود و همراهانشــان پيــش ثبت نــام نمايند. 
پيــش ثبت نــام از 8 صبح امروز آغــاز و تا 24 

جمعه 18 آذر ادامه خواهد داشت.

وجود 1600 عنوان مجرمانه 
در كشور

مهــر: معــاون اجتماعــى و پيشــگيرى از 
وقــوع جرم قــوه قضائيه بــا بيــان اينكه بيش 
از يك هــزار و 600 عنوان مجرمانه در كشــور 
وجــود دارد، گفــت: هرچنــد ايــن عناوين با 
كشورهاى ديگر مقايســه نشده، اما مى توان 
گفت كه در كشور ما عناوين مجرمانه زيادى 

در قوانين وجود دارد.
 محمدباقرذوالقــدر بــا اظهــار اينكه جرم 
فقط مختص كشــور ما نيســت، افزود: شــايد 
در حــال حاضر وضع كشــور ما از بســيارى از 
كشــورها بهتر باشد، ولى بايد اذعان كرد كه 
امروزه جرم به يك تهديد براى جوامع بشرى 

تبديل شده است.

سازمان ملل متحد؛ گسترش اپيدمي ايدز در جهان متوقف شد
همدان پيام: بر اساس اعالم سازمان ملل متحد، اپيدمي ايدز از سال 2007 تاكنون پيشرفتي نداشته و تعداد 

موارد جديد ابتال به ويروس اين بيماري از سال 2007 تاكنون بدون تغيير باقيمانده است.
 بــا ايــن حال بايد توجه داشــت كه هيچ واكســني براي اين بيماري وجــود ندارد و ميليون ها مبتــال، درماني را 

دريافت نمي كنند و اين در حالي است كه كمك ها نيز با بحران اقتصادي كمرنگ شده است. 
به گزارش فارس ، ســازمان ملل اعالم كرده ســال گذشته 2/7 ميليون نفر به اين بيماري آلوده شده اند كه اين 

ميزان در سه سال گذشته ثابت بوده است.
 ســال گذشــته 1/8 ميليون مرگ مرتبط با ايدز وجود داشته كه اين ميزان در سال 2009 برابر با 1/9 ميليون 

نفر بوده است.

افزايش شيوع مصرف «پيپ» در بين دانشجويان
همــدان پيــام: دبير اجرايي نمايشــگاه "زندگي بدون دخانيات" با اشــاره به شــيوع مصرف مــواد دخاني در بين 
دانشجويان، گفت: آمار دقيقي از مصرف دخانيات در دانشگاه ها نداريم، اما مصرف دخانيات در بين دانشجويان و به 
ويژه دختران در حال افزايش است.  مريم فتحي اظهار داشت: متأسفانه پس از سيگار و قليان، مصرف پيپ هم در ميان 
دانشجويان شايع شده است و با توجه به اينكه پايه هر سه مورد تنباكو است مضرات آنها نيز مشابه هم است و حتي شايد 
مضرات پيپ و قليان بيش از ســيگار باشد. به گزارش ايســنا، وي  عنوان كرد: اكثر دانشجويان درباره عوارض مصرف 
دخانيات اطالع دارند، اما از روش هاي ترك آن اطالعات چنداني ندارند؛ به همين دليل تصميم گرفتيم با قرار دادن 
يك مشاور در نمايشگاه به دانشجويان آگاهي دهيم.  فتحي افزود: بسياري از دانشجويان مي كنند كه ترك سيگار يك 

پروسه طوالني است، اما اين يك مشكل رفتاري است و اين فرد بيش از همه نياز به يك مشاور دارد.

سيگار جان 12 ميليون ايرانى را در ازاى 18 هزار ميليارد تومان مى گيرد
همدان پيام: 12 ميليون نفر در ايران ســيگارى اند و هر كدام متوســط، روزى 14 نخ ســيگار مى كشــند كه در 
مجموع ســالى 62 ميليارد نخ مى شــود. مســئوالن دخانيات مى گويند كــه باالترين آمار ترانزيــت قانونى واردات 
ســيگار به كشور از ســيگار مارك 'ESSY' است. جالب است كه بيشترين آمار كشــفيات نوع قاچاق سيگار در ايران 
هم متعلق به همين نوع ســيگار بوده. اين در حالى اســت كه ايرنا گزارش داده سيگار مارك "ليپس" با تصاوير نيمه 

عريان زن وارد بازار كشور شده كه عالوه بر قاچاق، تهديدى براى سالمت اخالقى جامعه نيز به شمار مى رود.
رئيس اداره مبارزه با قاچاق دخانيات مى گويد: "اكنون ليســت ســيگارهاى قاچاق در ســايت شركت دخانيات 
ايران موجود است كه سيگار "مارلبرو" در صدر آنهاست در حالى كه همه سيگارها را به نوعى ساماندهى كرده ايم، 

اما در زمينه اين نوع سيگار خاص تاكنون موفق نبوده ايم."

فرمانده انتظامي استان در همايش ملى، فرهنگ، نظم و امنيت 
مطرح كرد:

تحقق امنيت پايدار 
در گرو افزايش سطح فرهنگى جامعه است

همدان پيام: فرمانده انتظامي اســتان گفت: به هر ميزان كه ســطح فرهنگي 
و عمــل فرهنگــي افزايش يابــد به همان ميــزان جامعه به كمال آرامــش و امنيت 
پايدار خواهد رسيد. معصوم بيگي كه هفته گذشته در اولين همايش ملي پليس، 
فرهنگ، نظم و امنيت ســخن مي گفــت، افزود: آرامش و امنيــت پايدار فرآيند و 

مجموعه اي از مؤلفه هاست كه نقش فرهنگ در آن بسيار برجسته است.
وي ادامــه داد: بــا نگاه علمــي و فرهنگي كه در پليس ايجاد شــده اســت و با 
مشاركت حداكثري مردم كه بهره بردار امنيت و آرامش هستند و مسئوليت پذيري 
بيشــتر دســتگاه ها به ويژه در حوزه فرهنگ و فرهنگ سازي شــاهد آرامش و نظم 

اجتماعي مطلوب در جامعه خواهيم بود.
معصوم بيگــي اضافــه كرد: در حــال حاضر نيــروي انتظامي به عنــوان پليس 
دانش محور با شــعار جامعه محوري در پي مشــاركت حداكثري مردم و دستگاه ها 
و ســازمان ها و اســتفاده از تمامي ظرفيت ها از جمله ظرفيت تحقيق و پژوهش به 
دنبــال پليــس الهام بخش و برتر با قدرت كشــف بــاالي علمي جرم اســت و براي 
تحقق اين چشــم انداز، راهبردها و برنامه هاي مربوطه تدوين و در شرف اجراست 
كه راهبرد پليس دانش محور يكي از اين راهبردها است و پيش بيني همايش ملي 

پليس، فرهنگ، نظم و امنيت در راستاي تحقق اهداف مذكور است.
وي گفت: اهتمام و توجه ويژه اســاتيد، پژوهشــگران، نخبگان و دانشجويان 
بــه اين همايــش مبين اولويت و محوريــت فرهنگ در مجموعــه مؤلفه ها و عناصر 
و ابزارهاي امنيت و آرامش ســاز اســت و از طرفي درآميختگــي فرهنگ و امنيت و 
تأثيــر فرهنگ بــر رفتار، كردار، كنش و واكنش مــردم رويكرد جديدي را پيش رو 
گذاشــته اســت.  معصوم بيگي برگزاري ايــن همايش ملي را در همــدان  پايتخت 
تاريــخ و تمــدن ايران زميــن را شايســته و برازنده آن دانســت و افــزود: ارزش ها و 
باورهاي ديني در فرهنگ ما داراي جايگاه ممتاز و ويژه اي است كه ضرورت دارد 

به آن اهتمام ورزيده شود.

تغيير نكردن تعرفه ها آزمايشگاه هاي طبي را 
تعطيل كرد

همــدان پيام: نايب رئيــس انجمن متخصصان علوم آزمايشــگاهي، از تعطيلي 
برخي آزمايشگاه هاي طبي به دنبال ثابت ماندن تعرفه هاي خدمات آزمايشگاهي و 
افزايش هزينه ها در سال جاري خبر داد. به گفته ميرمجيد مصاليي برخي ديگر نيز تا 
پايان ســال قادر به ادامه كار نخواهند بود و به ناچار تعطيل خواهند شــد. به گزارش 
مهر ، وي اظهارداشت: با گذشت هشت ماه از سال، تعرفه هاي آزمايشگاهي همچنان 
بر اساس سال 89 دريافت مي شود و آزمايشگاه ها به خود اجازه نداده اند اين تعرفه ها  
را بــاال ببرند. مكاتبات زيادي با مســئوالن وزارت بهداشــت و مراجــع ذي ربط انجام 

داده ايم، ولي هيچ كدام به نتيجه نرسيده است.

ثبت نام 900 هزار نفردر كنكور ارشد91
همدان پيام: قائم مقام ســازمان ســنجش آموزش كشور گفت: 900 هزار نفر 
موفق شــده اند در آزمون كارشناســي ارشــد ســال 91 ثبت نام كنند كه تا همين 

زمان نيز 30  هزار نفر بيشتر از سال گذشته در آزمون ثبت نام كرده اند. 
به گزارش مهر، خدايي اظهار داشت: كارت ورود به جلسه آزمون كارشناسي 
ارشــد نيز از روز 23 تا 26 بهمن به صورت اينترنتي توزيع خواهد شــده و آزمون 

كارشناسي ارشد سال 91 در روزهاي 26 تا 28 بهمن ماه 90 برگزار مي شود.

ترمينال اتوبوس(شهر ماشين)

پمپ بنزين پل هوايى
ترمينال مينى بوس روستايى

مررمرمرم

ىيىيىىىىىيىيى
ىييىيىيىيىيييىيى

عمر زندگى مشترك خانم دكتر تنها 8 ساعت بود
زنى در دادگاه خانواده گفت: تنها توانســتم 8 ساعت در كنار شوهرم زير يك 

سقف زندگى كنم و حاال درخواست طالق دارم.
بــه گزارش فارس، زنــى با مراجعه بــه دادگاه خانواده 2 (ونك) دادخواســت 
جدايــى خــود را به قاضى فريبرز مردانى رئيس شــعبه 271 ايــن مجتمع قضايى 
خانواده ارائه كرد.اين زن در برابر قاضى اين پرونده با اشاره به اينكه من و شوهرم 
تنها 8 ساعت با يكديگر زير يك سقف زندگى كرديم و بعد از آن متوجه شديم كه 

نمى توانيم ادامه دهيم، اظهار داشت: مى خواهم از شوهرم جدا شوم.
وى بــا بيان اينكه طى اين 8 ســاعت زندگى نتوانســتيم بــا رفتار هاى يكديگر 
كنــار بيايم، گفت: شــوهرم به من وكالت داده اســت تا از هم جدا شــويم.زن 32 
ســاله در ادامــه عنوان كرد: من پزشــك بــوده و شــوهرم شــغل آزاد دارد ولى به 
هيــچ وجه از نظر رفتارى با يكديگر هماهنگى نداريم و بايد از هم جدا شــويم.وى 
افــزود: شــوهرم خود با دادن وكالت طالق به مــن، كار بزرگى در حق هر دويمان 
كــرد چون مــن و او هيچ گونه تفاهمى نداشــته و بايــد زودتر از اين هــا از هم جدا 
مى شديم.زن با اشاره به اينكه من و شوهرم يك ماه با هم عقد بوده و بعد زير يك 
ســقف رفتيم، بيان كرد: تمام مهريه ام را به شوهرم مى بخشم و مى خواهم هر چه 

زودتر از او جدا شده و از اين زندگى رها شوم.
وى عنوان كرد: شــوهرم طى اين 8 ساعت بيشتر از 10 بار در خصوص شغلم 

از من ايراد گرفت و همه اين اختالفات بعد از رفتن زير يك سقف صورت گرفت.
زن بار ديگر در برابر قاضى مردانى گفت: خوشــحالم از اينكه بعد از 8 ســاعت 

متوجه اشتباهم شدم و مدت زندگى مشتركمان بيشتر نشد.
وكيل مــرد در دادگاه خانواده بيان كرد: من از ســوى مرد وكالت براى طالق 

دارم و زن در خصوص مهريه و نفقه اش هيچ ادعايى ندارد.
قاضــى مردانــى رئيــس شــعبه 271 مجتمــع قضايى خانــواده ونــك، بعد از 

شنيدن اظهارات زن، حكم طالق را صادر كرد.

برخورد تريلي «ُهوو» با اتوبوس
2 كشته و 27 مجروح برجاي گذاشت

رييــس مركز فرماندهــي و كنترل ترافيك پليــس راهور ناجا از ـمـرگ دو نفر و 
زخمــي شــدن 27 تن ديگر بر اثر برخــورد تريلي «ُهوو» با اتوبوس «اســكانيا» خبر 
داد.رضا سلبي در گفت وگو با ايسنا، افزود: در ساعت 8:10 صبح روز چهارشنبه 
يك دستگاه تريلي «ُهوو» با بار آهن آالت سوله در 50 كيلومتري سمنان در محور 
تهران ـ مشــهد با يك دســتگاه اتوبوس مســافربري «اســكانيا» برخورد كرد كه در 
جريان آن راننده و يكي از سرنشــينان اتوبوس در دم كشــته و 27 نفر از مسافران 
آن نيز مجروح شــده اند.رييس مركز فرماندهي و كنترل ترافيك پليس راهور ناجا 
خاطرنشان كرد: علت وقوع اين حادثه تغيير ناگهاني مسير از جانب راننده تريلي 

«ُهوو» اعالم شده است.
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اقتصاد

طال و ارزخبر

خبر

نوع ارز
نرخ خريد

(ريال)
نرخ فروش 

(ريال)
 آزاددولتىآزاددولتى

14533180001458318150يورو
10875133501091013450دالر آمريكا
16939212001699921350پوند انگليس
10412131001044913200دالر كانادا

2906325029163300ريال عربستان
2965355029753650درهم امارات

6300000---سكه تمام بهار طرح قديم
61412006190000-5905000سكه تمام بهار طرح جديد

29796003000000-2865000سكه نيم بهار
14924001520000-1435000سكه ربع بهار
790400790000-760000يك گرمي

يك گرم طالي ساخته 
554000---نشده 18 عيار

واردات بيش از 3 هزار تن كاال به همدان
همدان پيام: مدير كل گمرك اســتان همدان گفت: واردات گمرك اســتان در 7 ماه نخســت امســال ،3 هزار و 

316 تن كاال به ارزش 13 ميليون و 300 هزار و 426 دالر بوده است.
محسن جامه بزرگى در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با بيان اينكه اين ميزان واردات در 116 فقره اظهارنامه بوده 
اســت، افزود: در مقايسه با مدت مشــابه سال گذشته اين ميزان با 168 فقره اظهارنامه به ميزان 4 هزار و 395 تن 
بــه ارزش 13 ميليون و 670 هزار و 896 دالر بوده اســت كــه از نظر تعداد اظهارنامه، وزن و ارزش دالرى به ترتيب 
30درصد، 24درصد و 3 درصد كاهش داشته است. وى عمده كاالهاى وارداتى را قطعات شلنگ خودرو، ماشين 
توليــد پلــى وود، كنترل كننده نوســانات الكتريكى، مصنوعات شيشــه اى، بذر ســيب زمينى، كيف دســتى زنانه، 

دستگاه ليتوگرافى، مقاومت متغير، كانكتور پتاسيومتر خودرو و دستگاه شستشوى زينگ عنوان كرد.

53  درصد منابع وام بانك ها در دست 2 هزار نفر
همدان پيام: نايب رئيس تحقيق و تفحص از بانك ها گفت: با اتمام كار هيأت، تخلف بانك ها محرز شده و جالب 
اينجاست كه 53 درصد منابع وام بانك ها تنها در دستان 2 هزار نفر مى چرخد. نادر قاضى پور با بيان اينكه گزارش 
تحقيق و تفحص از بانك ها تقديم كميســيون اقتصادى مجلس شــده اســت، افزود: گزارش هيأت داراى 11 بخش 
اســت و در تعداد زيادى از صحفات تنظيم شــده اســت. وى با بيان اينكه ما در روند تهيه گزارش با تخلفات زيادى 
از ســوى بانك هــا مواجه شــديم، بيان كرد: به عنوان مثال مشــاهد كرديم ميليون ها ايرانى كه بــراى گرفتن وام به 
بانك هــا مراجعه مى كنند، تنها 47 درصــد منابع وام بانك به آنها اختصاص يافته، اما 53 درصد اين منابع تنها در 
دستان 2 هزار نفر مى چرخد. قاضى پور در گفت وگو با جهان تصريح كرد: در گزارش هيأت تحقيق و تفحص اسامى 

افرادى كه وام گرفتند، ذكر شــده و اين اســامى چند صفحه گزارش را به خود اختصاص داده اســت.

سرمايه گذارى 21 ميليارد دالر در حوزه معادن
اكونيوز: رئيس ســازمان توســعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران گفت: در حوزه معادن و صنايع معدنى 

تاكنون حدود 21 ميليارد دالر سرمايه گذارى شده است.
خدامــراد احمــدى با بيــان اينكه60 نوع مــاده معدنى در كشــور وجود دارد كــه بعضى از آنها كميــاب و ناياب 
هســتند، افزود: ايران جزو ده كشــور برتر دنيا در حوزه معدن است و كشورمان به ويژه در فلزات طال، مس، باريت، 
ســرب و روى جايگاه بسيار مناســبى در دنيا دارد. وى درباره حجم صادرات صنايع معدنى گفت: سال گذشته اين 
صــادرات بــه رقمى حــدود 10 و نيم ميليارد دالر رســيد. احمدى افــزود: اگر طرح هاى توســعه اى در حوزه صنايع 
معدنى با مشــاركت بخش خصوصى داخلى و خارجى در آينده نزديك به سرانجام برسد حجم صادرات ما در پايان 

برنامه پنجم توسعه به حدود 30 ميليارد دالر افزايش خواهد يافت.

صنعت پتروشيمى نيازمند 
سرمايه50 ميليارد دالري

صنايــع  ملــى  ـشـركت  مديرعامــل  برنــا: 
پتروشــيمى ايران گفت: صنعت پتروشــيمى 
ايران نيازمند 50 ميليارد دالر سرمايه گذارى 
اســت و طبق برنامه پنجســاله پنجم توســعه 
كشــور بايد ساالنه شــش ميليارد دالر در اين 

صنعت سرمايه گذارى شود.
عبدالحســين بيــات افــزود: ايــن صنعت 
براى رســيدن به اهــداف خود حــدود 30 تا 
35 ميليارد دالر منابع ارزى و رقمى افزون بر 
15 تا 20 ميليارد دالر منابع ريالى نياز دارد. 
بــه گفته وى در طول 46 ســال گذشــته 
صنعــت  ايــن  در  دالر  ميليــارد   46 از  بيــش 
ســرمايه گذارى شــده و اكنون ظرفيت توليد 

پتروشيمى به 51 ميليون تن رسيده است.

ميانگين 14 هزار تومانى
 74 درصد قبوض گاز 

گاز  ملــى  ـشـركت  مديرعامــل  فــارس: 
ايران گفت: در مدتى كه از فصل ســرد ســال 
مى گذرد به طور ميانگين روزانه 498 ميليون 
مترمكعب گاز در كل كشــور مصرف شده است 
كه از اين ميزان 74 درصد از مشــتركان ســقف 
الگوى مصرف را رعايــت كرده اند و  24 درصد 
نيز به منطقه هشدار و 2 درصد نيز مصرف بسيار 
زيادى را داشــته اند. جواد اوجــى اضافه كرد: 
بهاى 74 درصد از قبوض به صورت ميانگين 

14 هزار تومان بود.

ابهام مجلس در توزيع 50 درصدى درآمد 
حاصل از افزايش قيمت حامل هاى انرژى

همدان پيــام: رئيــس كميســيون اصــل 90 مجلس با بيــان اينكــه تحولى در 
بودجه نويســى ايجاد نشده است و بايد روش هاى تفريغ بودجه تغيير كند، گفت: 
مجلــس در زمينه توزيع 50 درصــدى درآمد حاصل از افزايــش بهاى حامل هاى 

انرژى با ابهام جدى روبه رو است.
محمدابراهيم نكونام با بيان اينكه مباحث حسابرســى عملكرد در اين مجمع 
بررســى مى شود، افزود: در شرايطى كه قيمت تمام شده كاالها در تمام بخش ها 
در حسابرســى محاســبه شــود، دســتگاه هاى نظارتــى راحت تــر به اهــداف خود 

مى رسند.
وي بــا بيــان اينكه قيمت تمام شــده كاالها با هزينه هــاى آن مطابقت ندارد، 
افــزود: بســيارى از هزينه هــا در بهــاى تمام شــده كاال محاســبه نمى شــود و اين 

موضوع را ديوان محاسبات كشور بايد بررسى كند.
نماينــده مردم گلپايگان در مجلس شــوراى اســالمى با بيــان اينكه در مجمع 
ديوان محاسبات كميته اى با نام تفريغ بودجه وجود دارد، گفت: اگر امروز شاهد 
تحولى در بودجه نويســى نيســتيم، به علت آن است كه مشكالت در اين زمينه به 
خوبى منعكس نمى شــود و ديوان محاسبات كشــور بايد اين مشكالت را منعكس 

كند.
نكونــام ادامــه داد: بــا توجه بــه اين كه روش هــاى تفريغ بودجــه تغيير نكرده 
اســت، تحولى نيز در بودجه نويســى ايجاد نشــده اســت و بايد روش هــاى تفريغ 

بودجه تغيير كند.
وي بــا بيــان اينكــه در پرونــده فســاد مالى اخيــر چــه اتفاقى مى افتــد كه در 
رســيدگى بــه وضعيــت يك بانــك پــس از پنج ماه بررســى هيچ ســرنخى كشــف 
نمى شــود، تصريــح كــرد: در ايــن زمينه يا نظــارت عميقى انجام نشــده اســت يا 

تبهكاران قدرتمند هستند.
بــه گــزارش خانــه ملت، رئيــس كميســيون اصل 90 مجلس هشــتم بــا بيان 
اينكه ســال 1383 كميســيون اصل 90 درباره ســوء جريان و اقامت شخصى با 
نــام حميد نيــك كار اصفهانى بــه مقامات اطــالع مى دهد، افــزود: تقريباً تمام 
دســتگاه ها به اين موضوع ورود كردند، اما فسادهاى آن فرد قارچ گونه رشد پيدا 

مى كند.
وي افــزود: نيك كار اصفهانى 9 پرونده در ديــوان عدالت ادارى دارد كه تنها 

دو پرونده آن به مرحله دادخواست رسيده است.
نكونــام با بيان اينكــه در مجمع ســاالنه، كميته اى با نام آمــوزش، پژوهش و 
برنامه، فعاليت ناظران و حسابرســان را بررســى مى كند، گفت: ســواد موضوعى 
ناظران و حسابرســان بايد باالتر از مجريان باشــد و نبايد ناظــران فعاليت اجرايى 

انجام دهند.
نكونام ادامه داد: گستردگى فساد در سيستم ادارى زمانى ايجاد مى شود كه 

ناظران در زمينه اجرايى فعاليت كنند.
وى با يــادآورى اينكه در زمينه تحول اقتصــادى، ابهام هاى جدى در مجلس 
وجود دارد، گفت: مجلــس در زمينه توزيع 50 درصدى درآمد حاصل از افزايش 
حامل هــاى انرژى و تخصيص ســهم 30 درصدى بخش توليد در راســتاى اجراى 

قانون هدفمندى يارانه ها با ابهاماتي روبه رو است.
نكونــام افزود: رهبر معظم انقالب تأكيد ويژه اى بر برنامه پنجم توســعه دارند 
و ايــن برنامه را به  عنوان الگوى ايرانى- اســالمى معرفى كرده اند و دســتگاه هاى 

نظارتى بايد نظارت گسترده اى بر اين برنامه داشته باشند.
وى با بيان اينكه بر اســاس ماده 97 برنامه پنجم توســعه وظايف حســابدارى 
بانــك مركــزى بايــد مطابق بــا اهــداف بانكدارى بــدون ربا باشــد، تصريــح كرد: 
هم اكنــون حدود دو ســال از اجراى ايــن برنامه مى گذرد و بايــد نظارت بر اجراى 

اين برنامه دقيق تر باشد.
نكونــام بــا يــادآورى اينكه در دادســراها پرونده هاى چندســاله وجــود دارد، 
افزود: طوالنى شــدن رســيدگى به پرونده ها در دادسرا موجب از ميان رفتن يكى 

از حكمت هاى مجازات مى شود و اثر پيشگيرانه اى را در بر ندارد.
وي از نبود انطباق ميان رديف هاى بودجه پروژه ها با واقعيت موجود خبر داد 
و گفت: براى طرحى 50 ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته مى شود، در شرايطى 

كه پيمانكاران حاضرند اين طرح را با 10 ميليارد تومان به پايان برسانند.
نكونام يادآور شــد: همچنين براى طرحى، 18 ميليــارد تومان رديف بودجه 
پيش بينى شــده اســت، در شــرايطى كه پيمانــكاران از نهايى كــردن اين طرح با 

بودجه پنج ميليارد تومان به كميسيون اصل 90 مجلس خبر داده اند.

شماره  به  عليرضا  فرزند  همداني  على كمال  فارغ التحصيلي  مدرك 
برق  رشته  كارشناسي  مقطع  در  همدان  از  صادره  شناسنامه 5288 
الكترونيك صادره از واحد دانشگاهي تويسركان با شماره 34/2891 
اصل  مي شود  تقاضا  يابنده  از  مي باشد  اعتبار  فاقد  و  گرديده  مفقود 
مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد تويسركان به نشاني تويسركان 

ميدان حيقوق نبي ارسال نمايد.

فقدان مدرك تحصيلي 

همدان پيام: ماه محرم و صفر و مراسم هاى 
عــزادارى امام حســين (ع) نزديك اســت و در 
ايــن  ميــان حال وهــواي تكيه هاي عــزاداري و 
آماده شــدن هيأت هاي مذهبي براي ماه محرم 
و صفــر را از كوچه و خيابان هاي شــهر مي توان 
يافــت و تكاپويــي كه مســئوالن ايــن هيأت ها 
بــراي تأميــن مايحتــاج مــورد نيــاز پذيرايي از 
عاشقان و عزاداران امام حســين (ع) دارند، به 
 خوبي از گوشــه و كنار هر محلــه و منطقه ديده 

مي شود.
در اين ميان هيأت هاى مذهبى همه ســاله 
با مراجعه به ســازمان هاى بازرگانى اســتان ها، 
ســهميه هاى خود را از قبيل برنج، روغن، شكر 
و قند به قيمــت دولتى تهيه مى كنند تا بتوانند 
از ارائــه نذورات و بركت اين ماه بزرگ، ســهمى 

داشته باشند.
البتــه هــر ســاله وزارت صنعــت، معــدن و 
تجارت نيز به كمك هيأت هاي مذهبى مى آيد 
نــذورات،  ســهميه  گذاشــتن  اختيــار  در  بــا  و 
بخشــى از مايحتاج مورد نياز عزاداران را تأمين 
مى كنــد. امســال نيز همچون ســال گذشــته، 
سازمان بازرگانى اســتان همدان براى تأمين 
ســطح  در  كالن  و  خــرد  مذهبــى  هيأت هــاى 
استان دســت به كار شده و ســهميه هايى را در 

اين باره در نظر گرفته است.
معــاون بازرگانــى داخلى ســازمان صنعت، 
معــدن و تجــارت اســتان همــدان در گفت وگو 
بــا خبرنــگار ما در ايــن بــاره گفت: بــا توجه به 
حســين (ع)،  امــام  شــهادت  مــاه  فرارســيدن 
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت در خدمت 
هيأت هــاى عزادارى اســت و همچون ســنوات 
هيأت هــاى  پرمصــرف  كاالهــاى  گذشــته، 

مذهبــى را با قيمت مناســب در اختيار آنها قرار 
مي دهد.

اســاس  بــر  افــزود:  اســدي  مصطفــي 
برنامه ريزى هاى صــورت گرفته، برنج، روغن و 
شــكر در اختيار هيأت هاى مذهبى قرار خواهد 
گرفــت و هيچ گونه جاى نگرانــى در اين رابطه 

نيست.
وي اضافه كــرد: در حال حاضر حواله ها در 
اختيار شــوراي هيأت هاى مذهبــى قرار گرفته 
اســت و براســاس اعــالم آنهــا بايــد مســئوالن 
هيأت هــا بــه محل هــاى تعيين شــده مراجعه و 

سهميه هاى خود را دريافت كنند.
اسدي با اشــاره به ميزان و همچنين قيمت 
نــذورات مــاه محرم بــراي هيأت هــاي مذهبي 
گفت: بــراي تأمين نذورات هيأت هاي مذهبي 
500 تن برنج، 90 تن شــكر و 230 تن روغن 
در نظر گرفته شده است كه هر كيلوگرم برنج به 
قيمت 780 تومان، روغن 1150 تومان، شكر 
كيلويي 600 تومان و بســته بندي شــده 650 
تومان در اختيار مســاجد و هيأت هاي مذهبي 

قرار خواهد گرفت.
بــه گفتــه حجت االســالم احــد آزاديخواه، 
اســتان  اســالمي  تبليغــات  ســازمان  ـركل  مدـي
همدان، هيأت هاي شناســايي شــده در سطح 
اســتان يك هــزار و 917 هيــأت اســت كــه در 
شــهر و روســتا فعاليــت مي كننــد كــه بنــا بــر 
درخواســت هاي آنــان نســبت به توزيــع حواله 

نذورات اقدام خواهيم كرد.
رئيس شــوراي هيــأت مذهبي شهرســتان 
همــدان نيز بــا بيان اينكــه حواله هاي ســهميه 

دولتــي در اختيــار شــورا قــرار گرفتــه اســت، 
گفت: سهميه نذورات هيأت هاي مذهبي شهر 
همدان حدود 200 تــن برنج، 90 تن روغن و 
30 تن شــكر است كه طبق برنامه ريزي هاي به 
عمــل آمده، بين حــدود 500 هيــأت مذهبي 

توزيع خواهد شد.
حسين شــريفي خاطرنشــان كرد: با توجه 
بــه اينكه دولــت يارانــه كارخانه هــا را پرداخت 
نكــرده؛ هنوز ســهميه روغن در اختيــار ما قرار 

نگرفته است.
بــر اين اســاس علت پرداخت نشــدن يارانه  
بازرگانــى  معــاون  از  را  روغــن  كارخانه هــاي 
داخلــى ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
اســتان همــدان جويــا شــديم كــه وي اعالم 
كرد: اين موضوع در ســطح كشوري در حال 
پيگيري اســت كه اعــالم كردند از روز شــنبه 
(امــروز پنجم آذرماه) اين مســأله رفع خواهد 
شد و ســهميه ها تا قبل از فرارســيدن دهه اول 

محرم توزيع خواهند شد.

ملزومات نذرى هيأت هاي مذهبى آماده توزيع

آگهي ابالغ وقت دادرسي و 
درخواست ضمائم به آقاي احمد 

رحمتي تركاشوند 
كالسـه پرونده – علي رحمتي تركاشـوند 
بـه  دادخواسـتي   90/7/25 تاريـخ  در 
طرفيـت آقـاي احمـد رحمتي تركاشـوند 
فعًال مجهول المكان، دادخواسـتي بخواسته 
مطالبـه ضـرر و زيـان تقديـم كه بـه اين 
شـعبه ارجـاع و بـه كالسـه فـوق ثبت و 
وقت رسـيدگي به روز سه شـنبه 90/10/13 
سـاعت 9/30 صبـح تعيين گرديـده كه به 
دسـتور دادگاه به اسـتناد مـاده 73 قانون 
و  عمومـي  دادگاه هـاي  دادرسـي  آييـن 
انقـالب مراتب را در يك نوبـت در يكي از 
روزنامه هاي كثيراالنتشـار آگهي نمايد كه 
نامبرده در وقت مقرر فوق جهت رسـيدگي 
در اين شعبه حاضر شود واال وقت رسيدگي 
ابالغ محسـوب و دادگاه رسـيدگي و اتخاذ 
تصميـم مي نمايـد (تاريخ انتشـار آگهي تا 
جلسـه رسـيدگي نبايـد كمتـر از يك ماه 

باشد)
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي تويسركان 

همدان پيــام: وزير امور اقتصــادى و دارايى 
از جــذب بيــش از 70 درصــد بودجــه عمرانى 
مصــوب در ســال گذشــته در دســتگاه ها خبــر 
داد و گفــت: افزون بر 20 هــزار ميليارد تومان 
جــذب  ميــزان  ايــن  كــه  داشــتيم  پرداختــى 

دستگاه ها شده است.
سيد شمس الدين حســينى افزود: واقعيت 
امــر اين اســت كه امــروز تمام دغدغــه دولت و 
به طور كلــى حاكميت و بخــش خصوصى اعم 
از تعاونى ها و ســاير بخش هــاى غيردولتى اين 
اســت كــه همديگــر را درك كننــد و در جهــت 
منافع ملى در يك فضاى صميمانه و دوســتانه 

كار كنند.
وي دربــاره وضعيت كشــور از نظر شــاخص 
نهادهــاى  ســرى  يــك  افــزود:  اقتصــاد  رونــق 
بين المللــى هســتند كــه بــر اســاس روش ها و 
ارزيابــى  را  شــاخص ها  ايــن  خــود  شــيوه هاى 
و  اســت  مشــخص  كــه  چيــزى  آن  مى كننــد. 
واقعيــت دارد ايــن كــه ما تمــام تالش خــود را 
براى بهبود فضاى كســب و كار انجام مى دهيم 
و روز به روز هم فضا و مناسبات با فعاالن بخش 
خصوصــى و بخــش تعاونــى كســب و كار بهتر 

مى شود.
حســينى افــزود: نمونه بارز ايــن تعامل هم 
تشــكيل شــوراى گفــت وگــوى دولــت و بخش 
خصوصى اســت. هر دو هفته يك بــار تعدادى 
از وزرا و معاونــان رئيس جمهور با فعاالن بخش 

خصوصى جلســه دارند و مسائل را با هم دنبال 
مى كنند.

وى تصريــح كرد: واقعيت امر اين اســت كه 
امروز تمام تالش دولت و به طور كلى حاكميت 
و بخــش خصوصــى اعــم از تعاونى هــا و ســاير 
بخش هاى غيردولتى اين اســت كــه يكديگر را 
درك كنند و در جهت منافع ملى در يك فضاى 

صميمانه و دوستانه كار كنند.
بــه گــزارش پانــا، حســينى در ادامــه با رد 
برخــى ادعاهــا كه دربــاره محقق نشــدن بيش 
از 46/5 درصــد از بودجــه عمرانــى دولــت در 
ســال 89 مطرح مى شــود، اظهار داشت: سال 
گذشــته بودجه عمرانى دولت بالاستفاده نبود 
و ايــن ابهامــات صحــت نــدارد. البتــه ما ســال 
گذشته موفق نشديم مانند بقيه سال ها صد در 
صد بودجه را تخصيص دهيم، اما باالى هفتاد 

درصد بودجه عمرانى محقق شد.
وي تصريح كرد: افزون بر 20 هزار ميليارد 
تومان پرداختى داشــتيم كه ايــن ميزان جذب 
دســتگاه ها شــد تا صرف فعاليت ها شــود. اين 
كــه چه ميــزان ابــالغ اعتبار شــده باشــد، يك 
و  برنامــه  قانــون  طبــق  اســت.  طبيعــى  روال 
بودجــه ابالغ اعتبــار و پرداختى ها متناســب با 
درآمدها خواهد بود، اما سال گذشته، از جمله 
ســال هايى بــوده اســت كــه بــاالى 70 درصد 
بودجه مصوب را پرداخــت كرده ايم و همه آنها 

جذب شده است.

جذب بيش از 70 درصد بودجه 
عمرانى مصوب در سال گذشته 

هر مـاه يـك مـسابقه                                             وقـف تجـلي عشـق و نوعـدوستي 

سوال:  آيا اشخاصى كه بدون مجوز اداره اوقاف و متوليان موقوفات، اراضى وقفى را در تصرف دارند، فرايض 
دينى آنها كه در رقبات انجام مى دهند از نظر شرعى اشكال دارد؟

1- نيازى به دريافت مجوز از اوقاف نيست                                     2- در صورت اطالع و آگاهى، اعمالشان باطل است
3- فرايض دينى ايشان اشكالى ندارد                                           4- تصرف اراضى موقوفه بالمانع است

 عدد گزينه صحيح را تا پايان دى ماه (هفته وقف) به سامانه پيام كوتاه 10000114811 ارسال فرماييد. به پاسخ هاي صحيح به قيد قرعه جوايزي از 
قبيل كمك هزينه كربالى معلى، كمك هزينه مشهد مقدس و هداياى ارزنده ديگر اهدا خواهد شد.

شماره 6 آذر و دى

كداميك از گزينه هاى ذيل پاسخ استفتاء از مقام معظم رهبرى(مدظله العالى) در مورد موقوفات است؟
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آيينه ليگ دسته اول كشور روى خط روابط عمومى

قضاوت داور همداني 
در ليگ دسته سوم

داور  رحيمــي  حميدرضــا  همدان پيــام: 
اســتان در ادامــه ديدارهاي هفتــه دهم ليگ 
دسته سوم باشگاه هاي كشــور پرچم خواهد 
زد. داور همدانــي در ديــدار شــاهين كــرج و 
طاليه داران بويين زهرا به همراه جعفر ايوار و 

بهمن قاسمى بازي را داوري مي كند.

با حضور 11 تيم؛
ليگ برتر كبدى بانوان آغاز شد

همدان پيــام: دور رفت ليــگ برتر كبدى 
در  تيــم   11 حضــور  بــا  بانــوان  اســتاندارد 
ورزشــگاه بعثــت تهران آغاز شــد كــه كبدي 
كاران استان نيز تحت پوشش هيأت مالير در 
اين رقابت ها حضور دارند. در اين مســابقات 
تيم هاى گلســتان، قم، قزوين، خوزســتان، 
تختــى  مركــزى،  بلوچســتان،  و  سيســتان 
تهران، كرمان، مالير، نيوســاد رشــت و راه و 
ترابرى اصفهان حضور دارند. گفتني اســت، 
نفرات برتر اين مســابقات بــه اردوى تيم ملى 

كبدي بانوان دعوت خواهند شد.

مسابقات پينگ پنگ بسيج 
ادارات استان پايان يافت

همدان پيام: مسابقات پينگ پنگ بسيج 
ادارات اســتان بــه مناســبت هفته بســيج در 

سالن هيات پينگ پنگ همدان برگزار شد.
ايــن مســابقات با حضــور بي ســابقه 97 
ـشـركت كننده از سراســر اســتان در جدولي 
قرعــه كشــي شــد و بازيكنان به صــورت تك 
حذفــي بــا هــم ديــدار كردنــد كــه در پايــان 
ايــن مســابقات و پــس از 96 بازي عــادل ركن 
شريفي از صداوسيماي استان با برتري در بازي 
فينــال مقابل حبيــب قاســمي از اداره آموزش 
و پرورش عنــوان قهرماني را بدســت آورد و در 
بــازي رده بندي نيز بابك اصغريان از ـشـركت 
نفــت با برتري مقابل رســول اكبري پارســا از 
سرپرستي بانك ملي بر سكوي سوم ايستاد.

كشتى گيران جوان همدانى 
در مسابقات بين المللى

همدان پيــام: كشــتى گيــران همدانى در 
مســابقات بين المللى جام شهيد هاشمى نژاد 
حضور دارنــد .  اين رقابت ها به مــدت 3 روز به 
ميزبانى استان مازنداران در شهرستان بهشهر 
برگــزار مى شــود . تيــم 10 نفــره همــدان در 
وزن 50 تــا 120 كيلوگــرم بــه مربيگرى يداله 
اشرفيان و عليرضا صفارى به سرپرستى محمد 

ايرانى در اين رقابت ها حاضر مى شود . 

كالس مربيگرى اسكيت 
سرعت در همدان

همدان پيــام: يــك دوره كالس مربيگرى 
( عملى ) درجه 3 اســكيت ســرعت دو روز در 
همدان برگزار شــد.  ورزشكار اسكيت سرعت 
بــه مدرســى مجيدى ســر مربى تيم اســكيت 
ايــن  در  ايــران  اســالمى  جمهــورى  ســرعت 
كالس ها حضور دارند كه پــس از پايان دوره 
و قبولــى در آزمون عملــى مربيگرى درجه 3 

به آنها داده خواهد شد.

بازي فوتساليست استان 
مقابل روسيه

همدان پيام: تيم ملي فوتســال ناشنوايان 
در نيمــه نهايي مســابقات جهانــي در حالي به 
مصاف روســيه مي رود كه علــي اكبر احمدوند 
بازيكن نهاوندي اين تيم نيز در تيم ملي به بازي 
خواهــد رفــت. در مرحله نيمه نهايي ســومين 
دوره مســابقات جهاني فوتســال ناشــنوايان، 
تيم ملــي به مصاف روســيه اي خواهد رفت كه 
در دوره قبلــي رقابت هاي قهرماني اروپا عنوان 

نايب قهرماني را به خود اختصاص داده است .

شمشيربازان همدان 
در ليگ برتر

همدان پيام: هفته چهارم و آخر دور رفت 
هشــتمين دوره ليگ برتر شمشيربازى كشور 

با حضور تيم همدان برگزار مى شــود. 
اين مســابقات در سالن شــهيد كالهدوز 
تهــران برگزار مى شــود و تيم همــدان در اين 
هفتــه به مصاف تيم هاى حمــل و نقل اروميه 

و كانون شمشيربازى اردبيل مى رود.

تابلوى نتايج درهفته هشتم
■ برق شيراز يك................................................ شهردارى ياسوج 2 
گل ها: احمد حيات منش(72) براي برق و مقداد قباخلو(24 و45) براي شهرداري
■ نيروى زمينى تهران يك .................................ماشين سازى تبريز يك
گل ها: اميرگداري(69) براي نيروي زميني رسول خطيبي(74) براي ماشين سازي
■ صنعتى كاوه تهران ......................................... نفت مسجد سليمان

گل:حميد بوحمدان(26) 
■ پاس همدان 2.............................................گل گهر سيرجان يك
گل ها: نادر احمدي(3) و تياگو فراگا(88) براي پاس و احمد كيا(69) براي گل گهر
■ گهر زاگرس درود 3................................... شيرين فراز كرمانشاه يك

گل هــا: محمد غالمي (6)، حســين بابايي(72) و علي قربانــي (75) براي گهر 
زاگرس و محمدصالح اربابي(45) براي شيرين فراز  

■ نساجى مازندران صفر.................................. آلومينيوم هرمزگان يك
گل: بهمن طهماسبي(70)

■ استقالل صنعتى خوزستان يك.................................. تربيت يزد يك
گل ها: منصور نعامي(2+90) براي استقالل وعلي حدادي(33) براي تربيت

جدول گلزنان در هفته هشتم
■  7گل:   مقداد قباخلو (شهرداري ياسوج)،

موســي  ســازي)  عليزاده(ماشــين  رســول  حاجتــي (تربيــت)  حامــد  ■  4گل: 
شهبازي(نيروي زميني)

■  3 گل: تياگــو فراگا (پاس) رناتو الميدا (برق) بهمن طهماســبي(آلومينيوم)، 
علي قرباني و محمد غالمين (گهر زاگرس)

■ 2گل: احمدپاســي و نادر احمدي(پاس) مجيد نور محمدي (آلومينيوم)، امير 
اميني فر(نســاجي) آمبونوآشــيل، احمدصالح اربابي و ســجاد خسروي (شيرين 
فراز) محمد قاســمي نژاد و حســين بابايــي (گهر زاگرس) اميــر رفعتي(گل گهر) 
محســن دلير(ماشين سازي) احســان عبدي(نساجي)، اســماعيل علي شيرازي 
(نفت)،  مجتبي بابك(كاوه) حســين حســيني و رســول خطيبي (ماشين سازي) 

علي ابوالفتحي(كاوه) احمد حيات منش(برق)

برنامه هفته نهم - پنجشنبه 90/9/10- ساعت 14:00
■ شيرين فراز كرمانشاه..................پاس همدان- ورزشگاه انقالب كرمانشاه
■ تربيت يزد.......................نساجى مازندران- ورزشگاه شهيد نصيرى يزد
■ گل گهر سيرجان.............صنعتى كاوه تهران- ورزشگاه گل گهر-سيرجان
■ آلومينيوم هرمزگان...............برق شيراز- ورزشگاه خليج فارس بندرعباس
■ نفت مسجد سليمان.......نيروى زمينى تهران- ورزشگاه نفت مسجد سليمان

جمعه 90/9/11
■ شهردارى ياسوج.....................گهر زاگرس درود-ورزشگاه تختى ياسوج 
■ ماشين سازى تبريز................استقالل صنعتى- ورزشگاه يادگار امام تبريز 

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

416+8512106ماشين سازي تبريز1
415+8431106پاس همدان2
314+85-835نيروي زميني تهران3
213+834175آلومينيوم هرمزگان4
212+833297گل گهر سيرجان5
112+833276برق شيراز6
111+8323109شهرداري ياسوج7
11-832399گهر زاگرس لرستان8
110+831487نساجي مازندران9
39-8233912تربيت يزد10
48-8224610نفت مسجد سليمان11
37-8143710شيرين فراز كرمانشاه12
36-6247-8استقالل صنعتي اهواز13
53-35510-8كاوه تهران14

يــك  دســته  ليــگ  مســابقات  همدان پيــام: 
شــطرنج كشــور چندي پيش با قهرماني اســتان 
در بخــش تيمــي و انفــرادي بــه پايان رســيد كه 
حامد منوچهري شــطرنج باز  آينــده دار همداني 
در بخش انفرادي عنوان قهرماني را كسب كرد. 
وي گفــت:  ايــن مســابقات از ســطح بااليي 
برخوردار بود و اســتان با كســب عنوان قهرماني 
در  اين دوره نشــان داد كه شــطرنج اســتان رشد 
بســياري داشته اســت و سطح اســتان در كشور 
در حال پيشــرفت اســت و  اين تازه اول راه است 
و مــا بايد با برنامه ريزي  اين راه را به خوبي دنبال 

كنيم.
حامــد منوچهري با بيــان  اينكه عاشــق  اين 
ورزش اســت، افزود: حدود نوزده سال است كه 
در  ايــن ورزش فعاليت دارم و دايي ام باعث شــد 
كه براي ديدن بازي قهرمان ســابق جهان كه به 
 ايــران آمده بود به محل بازي هــا بروم كه به  اين 
ورزش روي آوردم و تا به حال عنوان هايي چون 
قهرماني كشور، آموزشگاه ها و رده هاي سني را 

در كارنامه دارم.
وي ديــد فعاالن  اين ورزش را در  ايران از نظر 
حرفــه اي كمــي پايين دانســت و تصريــح كرد: 
كشــور ما نسبت به كشــورهاي صاحب شطرنج 
از نظــر حرفه اي در شــطرنج ديد ســطح پاييني 
دارد و  ايــن كار را مشــكل كــرده و باعث شــده 
اســت كه ما نتوانيم توانمندى واقعي كشــور را 

در  اين ورزش نشــان دهيم، ما نيز مانند بسياري 
از كشــورهاي صاحب شــطرنج بايــد  اين ورزش 
را بــه صورت حرفــه اي در بين ورزشــكاران رواج 
دهيم تا يك فرد بتواند آن را به عنوان يك حرفه 

قلمداد كند.
شــطرنج باز اول اســتان در ادامه خاطرنشان 
كرد: اســتان مــا از نظــر فعاليــت در  اين ورزش 
در ســطح بااليــي قــرار دارد امــا از نظــر فردي 
و  ايــن  كنــد  رشــد  از  اين هــا  بهتــر  مي توانــد 
مســتلزم كار بر روي نونهاالن و نوجوانان است 
كــه هيأت در حــال حاضر در  اين مــورد نيز در 
حــال برنامه ريزي اســت كه بايد از ســوي ديگر 
مســئوالن و دســت اندركاران مــورد حمايت قرار 
گيرد تا كساني كه در هيأت كار مي كنند دلگرم 

شوند.
بــه  نســبت  اســتان  شــطرنج  افــزود:  وي 
ســال هاي قبل پيشــرفت بهتري كرده است و در 
حال حاضر ليــگ منظمي داريم كــه 20 تيم در 
آن حضور دارند و نســبت به بسياري از استان ها 
بهتــر كار كرده ايم و جلوتر هســتيم اما  اين ليگ 
بايد از نظر مالي و سطح حرفه اي پيشرفت كند و 

مورد حمايت قرار گيرد.

منوچهــري با بيان  اينكه شــطرنج كشــور در 
حال رشــد اســت، اظهار داشــت: در سال هايي 
نه چندان دور شــطرنج در  ايران فعاليت نداشت 
امــا به مــرور  اين ورزش نيز روند خــود را در پيش 
گرفــت و با شــكوفايي نفراتي چــون قائم مقامي 
به  ايــن ورزش نگاه جدي تري صــورت گرفت اما 
در حــال حاضر به جز قهرمانان كشــور حضور در 
ســطح جهاني براي ديگر نفرات مقدور نيســت و 
 اين باعث شــده اســت كــه ما نتوانيم در ســطوح 

جهاني آن چنان كه بايد موفق باشيم.
وي نهايت آرزوهاي خــود را گرفتن عناوين 

بين المللــي و اســتادي دانســت و بيان داشــت: 
تــالش مي كنــم با پشــتكار مدارج ترقــي را يكي 

پس از ديگري پشت سر بگذارم.
 وى ادامــه داد: شــطرنج در اســتان مــا اگــر 
از مربيــان خارجــي ســطح بــاال اســتفاده كنــد 
و مســابقات ســطوح بــاالي متعــدد و فصلــي بــا 
حضور نفرات برتر كشــور داشته باشد، مي تواند 
شــور و اشتياق را بين شــطرنج بازان استان براي 
رســيدن به باالترين ســطوح  ايجاد كنــد و روز به 
روز نفرات بيشــتري به  ايــن ورزش روي خواهند 
آورد و هيــأت نيز مي تواند با اميدواري بيشــتري 

كار خود را پيش ببرد.
حامــد منوچهــري در پايــان گفــت: زمانــي 
كه شــخصي چون مكنوس كارســن با 22 ســال 
ســن بهترين شــطرنج باز جهان مي شود و لقب 
موتزارت شــطرنج را به خود اختصاص مي دهد 
نشــانگر  اين است كه ما بايد شطرنج بازان را از 
دوران كودكي زير نظر اســاتيد مجرب آموزش 
دهيــم و حاميان مالي را براي آنها فراهم كنيم 
تــا با خيالي آســوده بــه  ايــن ورزش بپردازند و 
آمــوزش و پرورش نيز در  ايــن بين نقش مهمي 
دارد و مي توانــد بســيار حرفه اي تر از  اين عمل 
كنــد و حتــي مي توانــد يــك واحــد درســي به 
عنــوان شــطرنج در دروس قرار دهــد؛ چرا كه 
 ايــن ورزش مغــز را فعــال كرده و هوش را رشــد 

مي دهد.

قهرمان همداني شطرنج كشور:

مي خواهم استاد بزرگ شطرنج شوم

پاس صدرنشين ليگ اميد استان
همدان پيام: مسابقات فوتبال اميد استان با انجام دو ديدار از هفته چهارم با 

صدرنشيني پاس همدان دنبال شد.
در ايــن هفتــه از رقابت ها ابتــدا تيم هاي پاس و ملي پوشــان نهاوند به مصاف 
هــم رفتند كه پــاس در يك ديدار خوب موفق شــد حريف خود را شكســت دهد. 
پاســي ها كــه چهارمين و آخرين ديــدار خود را در نيم فصــل اول انجام مي دادند 
موفق شــدند ســومين پيروزي خــود را با نتيجه 2 بر صفر كســب كننــد و به صدر 
جدول صعود كنند و در ســوي ديگر ميدان نهاوندي ها شكســتي ديگر را متحمل 

شدند.
در ديگر ديدار اين هفته از رقابت ها تيم هاي شهرداري همدان و شاهين مالير 
به مصاف هم رفتند كه شــهرداري در اين ديدار موفق شــد سومين پيروزي پياپي 

خود را كسب كند. 
شــهرداري كه نسب به پاس صدرنشــين يك بازي كمتر دارد در اين ديدار به 
ســختي و با گل هاي هومن كامراني و علي رحيمي با نتيجه 2 بر يك موفق شــد 
حريف خود را با شكســت بدرقه كند تا با 9 امتياز و به دليل گل زده كمتر در رده 
دوم قــرار گيرد و اميدوار باشــد كه بــا پيروزي در هفته پايانــي قهرماني نيم فصل 

اول را از آن خود كند.
در هفته پاياني نيم فصل اول ليگ اميد استان در يك ديدار حساس تيم هاي 
شــهرداري و پاس نوين به مصاف هم خواهند رفت كه شهرداري با كسب حداقل 
امتيــاز اين ديدار به صدر جــدول صعود خواهد كرد و پاس نويــن براي هم امتياز 
شــدن بــا دو تيم باالي جــدول به هر 3 امتياز بازي نياز خواهد داشــت و شــاهين 

مالير و ملي پوشان نهاوند ديگر ديدار اين هفته را انجام خواهند داد.
جدول رده بندي اميد استان -  هفته چهارم

امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازينام تيمرديف
69+1126-- 43پاس همدان1
69+93--33شهرداري  همدان2
16+165-32 پاس نوين3
60-2511--3شاهين مالير4
70-318--3ملي پوشان نهاوند5

لهستان برابر قدرت ايران زانو زد 
تيم ملى واليبال ايران در چهارمين مســابقه خود در رقابت هاى جام جهانى برابر لهســتان قرار گرفت و موفق شد اين 
تيم را با نتيجه 3 بر 2 شكســت دهد. در گيم نخســت اين بازى شــاگردان والسكو بسيار خوب بازى كردند، اما در پايان با 
اختالف دو امتياز بازى را به تيم سوم ليگ جهانى واگذار كرد. شاگردان والسكو اين گيم را با حساب 25 بر 23 به شاگردان 
آناســتازى واگذار كردند تا لهســتانى ها ايران را جدى تر بگيرند. در گيم دوم بازي بازيكنان ايران بازي خوب خود در ست 
نخست را ادامه دادند و اين گيم را با نتيجه 28 بر 26 به سود خود رقم بزند. گيم سوم را لهستانى ها بازهم بسيار خوب آغاز 
كردند با سرويس هاى پرشى و قدرتى بسيار خوبى كه مى زدند، اجازه ابتكار عمل در حمله را به ايرانى ها ندادند و در پايان 
بازيكنان ايران در گيمى كه تقريبا حرفى براى گقتن نداشتند، بازنده شدند و نتيجه 25 بر 8 به حريف پرقدرت خود واگذار 

كردند. در گيم چهارم با حساب 26 بر 24 به سود ايران رقم خورد؛ با اين حساب بازى به گيم پنجم كشيده شد.

تحقيري ديگر در پرونده فوتبال ايران
سهم ناچيز فوتبال ايران از برترين هاى آسيا

همدان پيام: مراســم انتخاب و معرفى برترين هاى فوتبال آســيا در شرايطى در كواالالمپور مالزى برگزار شد كه 
فوتبال ايران اميدوار بود عناوين پرتعدادى را از آن خود كند اما در روزهايى كه شاهد كاهش سهميه باشگاهى در 

ليگ قهرمانان آسيا هستيم، فقط يك عنوان به ايران رسيد!
در نهايت فوتبال ايران ســهم زيادى را به خود اختصاص نداد و تنها توســط محمد كشاورز به يك جايزه آنهم در 
بخش بهترين بازيكن فوتسال دست يافت. عنوان بهترين بازيكن فوتبال آسيا 7 سال پيش در سال 2004 به على 
كريمــى رســيده بود و از آن زمان تاكنون با وجود اينكــه برخى بازيكنان ايرانى نامزد دريافت اين عنوان شــدند اما 

نتوانست عنوان مرد سال فوتبال قاره كهن را به خود اختصاص دهند.

مصاف صدرنشينان براي پيروزي در هفته سيزدهم 
همدان پيام: مســابقات فوتبال ليگ دســته دو اســتان امروز با انجام 3 بازي از هفته ســيزدهم دنبال خواهد شد. در 
مهمترين ديدار براي صدرنشــينان تيم هاي اول و ســوم جدول در ورزشگاه ملت مقابل هم صف آرايي خواهند كرد. تيم 
گوشــت هكمتان كه در هفته گذشــته براي اولين بار امتيازي را از دست مي داد براي تثبيت صدرنشيني و بيشتر كردن 
فاصله خود به مصاف عين آباد تويسركان خواهد رفت. عين آباد نيز كه در هفته هاي اخير نتايج خوبي را كسب كرده است 
براي نزديك شــدن به باالي جدول  قدم به ميدان خواهد گذاشــت. جدال شهرداري ها ديگر ديدار اين هفته از رقابت ها 
خواهد بود. شهرداري مريانج قعرنشين ليگ دسته دو استان براي جدا كردن خود از انتهاي جدول، محكوم به پيروزي 
در اين ديدار خانگي اســت و در طرف ديگر ميدان، شــهرداري قهاوند براي رســيدن به مكان سوم جدول رده بندي به 3 

امتياز بازي نياز مبرم دارد. چيني نام اللجين و شهيد كريمي همدان سومين ديدار هفته سيزدهم را انجام خواهند داد. 

* پاس همدان 2
تياگو  و  احمدي(3)  نادر  ها:  گل 

فراگا(88-پنالتي)
* گل گهر سيرجان يك

گل: احمد كيا(69)
عليرضا  فغاني،  محمدرضا  داوران: 

ايلدروم و سعيد آل وردي
عابدي  همت  و  جليلي  علي  اخطار: 

نژاد(پاس)حميد رضا حاتمي(گل گهر)
نظرمحمدي،  علي  پاس:  تيم  اسامي 
ميرشفيعيان،  علي  نژاد،  عابدي  همت 
احمدي(علي  نادر  سيف پناهي،  پويا 
عبادي83)، رضا طاهري(بابك رضي90)، 
ربيع خواه،  محسن  فراگا،  آلوز  تياگو 
احمد  و  جليلي  علي  زارعي،  محمدجواد 

پاسي(روح ا..بيگدلي78)
سرمربي: فراز كمالوند

مراد  مقصد  گهر:  گل  تيم  اسامي 
ميالد  صادقيان،  ميالد  شاهمرادف، 
اميد  شريف زاده،  محمد  كامل، 
كوكوت،  زوران  رفعتي(اكبرصفري89)، 
حميدرضا  سيدي،  ميرزا  سيدمحمد 
ضيايي  خدادادي(محمد  هادي  حاتمي، 
احمد  و  پور  پوالد  حكمت  پور77)، 

كيا(حسين طاهري نژاد92)
سرمربي: مهدي محمدي

همدان – ورزشگاه شهداي قدس- هفته 
دسته  ليگ  رقابت هاي  سري  از  هشتم، 

اول باشگاه هاي كشور جام آزادگان 
اول  دســته  ليــگ  رقابت هــاي  همدان پيــام: 
باشــگاه هاي كشــور جام آزادگان از گــروه دوم با 
انجام 7 ديدار در شــهرهاي مختلف هفته هشــتم 
خــود را پشــت ســر گذاشــت كــه در يكــي ازايــن 
ديدارهــا، تيم پــاس همدان در ورزشــگاه خانگي 

خود مقابل گل گهر سيرجان به ميدان رفت.
پــاس همدان در هشــتمين بازي ليگ دســته 
اول ميزبان تيم ســوم جدول، گل گهر ســيرجان 
بــود. پاســي ها كــه هفتــه گذشــته نفــت مســجد 
ســليمان را در خانــه اش بــه آتش كشــيده بودند 
بــراي دنبال كــردن و تــداوم موفقيت هــاي خود 
و بــا هدف پيــروزي در ايــن ديدار قدم بــه ميدان 

گذاشتند. 
ايــن تيــم كــه در آخرين بــازي خانگــي خود 

مغلوب ماشين ســازي تبريز شده بود براي جبران 
ايــن نتيجــه به قصــد پيروزي بــازي را آغــاز كرد. 
كمالوند ســرمربي پاســي ها تيمش را بــا تغييرات 
جزئي نســبت به هفته قبل روانه ميدان كرده بود 
و نادر احمدي به عنــوان بازيكن اصلي در تركيب 
تيم قرار گرفت. بازي در نيمه اول با حمالت پاس 
آغــاز شــد و پــس از چنــد حملــه نصفــه و نيمه در 
همان دقايق اوليه پاسي ها به گل اول خود دست 
پيدا كردند. سانتر زيباي پويا سيف پناهي پس از 
عبــور از مدافعان و مهاجمــان دو تيم زير پاي نادر 
احمدي فــرود آمد تا وي با ضربــه اي زيبا پيام آور 

شادي براي همداني ها باشد.
كمــي  پاســي ها  احمــدي،  گل  از  پــس 
عقب نشــيني كردند و ســعي كردند بازي را اداره 
كنند كــه اين عقب نشــيني فرصت را بــه گل گهر 
داد تــا حمالتي را روي دروازه پاس و براي جبران 
گل خورده داشــته باشــند كه در دقيقه 11 شوت 
ـسـركش اميد رفعتي بــه طرز خطرناكــي از باالي 
دروازه به بيرون رفت و در دقيقه 22 سيرجاني ها 
تا آســتانه ثبت گل تســاوي پيش رفتنــد اما بخت 
و اقبــال با پاســي ها يار بود و اين فرصت مناســب 
به ثمر ننشســت، شــوت ـسـركش فوالدپور با دفع 
ناقــص نظرمحمدي همراه شــد و در داخل 6 قدم 

و در آســتانه دروازه زيــر پاي رفعتي افتــاد اما اين 
بازيكن ناشيانه سخت ترين كار را انجام داد و توپ 

را از دهانه دروازه به آسمان فرستاد.
در ادامــه بازي پاســي ها بــه خود آمدنــد و تا 
حدودي بازي را به تعادل كشــاندند و توپ بيشتر 
در ميانه هاي ميدان بين دو تيم رد و بدل شــد. در 
ده دقيقه پاياني نيمه اول پاســي ها فشــار خود را 
به حريف بيشــتر كردنــد و چند حمله نــه چندان 
جدي روي دروازه ســيرجاني ها تدارك ديدند اما 
در نهايــت نيمه اول با همان تك گل نادر احمدي 

به سود پاس به پايان رسيد.
با شروع نيمه دوم دو تيم با تفكري نو از سوي 
مربيــان قــدم به ميــدان گذاشــتند. تيــم گل گهر 
كه نمي خواســت با شكســت همــدان را ترك كند 
هجومي تر بازي را آغاز كرد و پاسي ها نيز با توجه 
به بازي خانگي و فشــار تماشاگران سعي داشتند 
ضمــن حفظ بازي بــر تعداد گل هــاي خود اضافه 
كننــد و بازيكنان اين تيــم حمالتي را روي دروازه 

حريف تدارك ديدند.
در حالــي كــه پاســي ها بهتــر از حريــف بازي 
مي كردنــد و نبــض بــازي را در دســت داشــتند و 
براي زدن گل هاي بيشــتر تــالش مي كردند، اين 
گل گهر ســيرجان بود كه برخالف جريان بازي به 

گل دست يافت. در دقيقه 69 بازي و در يك ضد 
حملــه صادقيان توپ بلنــدي را روي دروازه پاس 
ارســال كرد و احمد كيا در غفلــت مدافعان با يك 
ضربه ســر زيبا تــوپ را به گل تبديــل كرد. پس از 
اين گل غرور پاســي ها جريحه دار شــد و كمالوند 
با دو تعويض تالش كرد تا نبض بازي را در دســت 
بگيــرد. حضور عبــادي و بيگدلو قــدرت تهاجمي 
دروازه  روي  را  حمالتــي  و  داد  افزايــش  را  پــاس 
گل گهر تدارك ديد. تيم ســيرجاني كه به تساوي 
رضايت داشت ســعي در آرام كردن بازي داشت؛ 
هر چه بازي به دقايق پاياني نزديك مي شد فشار 
حمــالت پــاس نيز شــدت مي گرفــت تــا آنكه در 
دقيقه 88 پاس به گل برتري دست يافت. حركت 
انفرادي علي جليلي شــيرازه خط دفاعي گل گهر 
را بــه هم ريخت و پــاس وي به عبــادي، مدافعان 
حريــف را وادار به خطا كــرد تا فغاني با دميدن در 

سوت خود نقطه پنالتي را نشان دهد.
تياگو فــراگا هافبــك برزيلي پــاس و بهترين 
پنالتــي زن تيــم پشــت تــوپ قــرار گرفــت و بــه 
زيبايــي و برخالف حركــت شــاهمرادف توپ را 
به تور دوخت تا ورزشــگاه قدس غرق در شادي 
شــود. پاس با اين گل در اين ديــدار به پيروزي 
رســيد و 3 امتياز حســاس كســب كــرد تا با 15 
امتيــاز بــه رده دوم جدول صعــود كند. پاس در 
روزي كــه تماشــاگرانش قهــر كرده بودنــد و به 
ورزشــگاه نيامــده بودنــد بــه 3 امتيــاز حســاس 
دســت يافت تا خــود را به عنــوان مدعي قهرماني 

معرفي كند. 
نفــت  تيــم  گــروه  ايــن  ديدارهــاي  ســاير  در 
مسجدســليمان موفــق شــد تيم ته جدولــي كاوه 
تهــران را بــا يك گل شكســت دهد. گهــر زاگرس 
فــراز  شــيرين  و  زد  بزرگــي  كار  بــه  دســت  درود 
آلومينيــوم  كــرد.  بدرقــه  گل  بــا 3  را  كرمانشــاه 
هرمزگان با يك گل از ســد تيم نساجي مازندران 
گذشــت. تربيــت يــزد هــم در اهــواز مقابــل تيــم 

استقالل صنعتي يك بر يك مساوي كرد.
تيــم  رقابت هــا  از  هفتــه   8 گذشــت  بــا   
ماشين سازي تبريز با 16 امتياز صدرنشين است و 
تيم پاس همدان با 15 امتياز همراه نيروي زميني 
اين تيم را تعقيــب مي كنند. در انتهاي جدول نيز 
شيرين فراز كرمانشــاه و استقالل صنعتي كابوس 

سقوط را احساس مي كنند.

با غلبه بر گل گهر سيرجان

پاس به 
رده دوم 

جدول 
صعود كرد

مربي پاس:

پيروزي حق مسلم 
پاس بود

همدان پيــام: پــس از پيروزي شــيرين پاس 
مقابل گل گهر ســيرجان مربي تيم پاس با ابراز 
رضايــت از بازي پاســي ها گفت، بازي ســختي 
بــود و با يكــي از تيم هاي خوب بــازي كرديم و 

اين پيروزي حق مسلم پاس بود.
كاظم محمــودي افزود: گل زودهنگامي به 
ثمر رســانديم و اين باعث شــد تا حدودي بازي 
از دســتمان خارج شــود. وي ادامه داد در نيمه 
دوم بهتر شــروع كرديم و بازي مطابق خواست 
مــا پيش مي رفــت كه برخالف جهــت بازي گل 
خورديــم و اين گل كار ما را كمي ســخت كرد. 
اما بچه ها تــالش زيادي كردند و موفق شــديم 

بازي را به سود خود تمام كنيم. 

محمودي با ابــراز رضايت از عملكــرد داوران 
گفــت: داوري بــد نبود و حرفــي در اين خصوص 

براي گفتن ندارم.  
وي افــزود: تيم پــاس از بازيكنان خوبي در 
روي نيمكــت برخوردار اســت و بــا تعويض هاي 
خــود نبض بازي را در دســت گرفتيم و موفق به 
گلزني شــديم.  مربي پاس تصريــح كرد: با اين 
برد تيم ســر و شــكل خوبــي گرفــت و موقعيت 

خود را در باالي جدول تثبيت كرديم.
محمــودي با اشــاره بــه بازي هفتــه آينده 
در كرمانشــاه گفــت: بازي حساســي پيش رو 
داريــم و بــه عبارتي اين بازي شــهرآورد غرب 
كشــور اســت و بــراي هــر دو تيم اين بــازي از 
اهميــت خاصــي برخــوردار اســت و بــا توجه 
بــه رونــد رو به رشــد براي پيروزي و كســب 3 
امتياز راهي كرمانشــاه خواهيم شــد و ســعي 
مي كنيــم موقعيــت خــود را در صــدر جــدول 

مستحكم كنيم.
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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
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پيام تاريخ 
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و فرهنگ 
مادستان ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه (8281577 - 0811)
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Hamedanpeyam@yahoo.com.....................................................
modir@Hamedanpayam.com ارتباط با مديرمسئول...........
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حكمت
پسرها، لنگرهاى زندگى مادرانند. 

سوفوكل

 farhang@hamedanpayam.com

خواندنىخواندنى

حضور جهانىحضور جهانى

ايرانايران

اخبار

در حاشيه افزايش نرخ جرايم رانندگى!
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: ---

يادواره 5 زن شهيد بهار برگزار شد
همدان پيام: مراسم يادواره پنج زن شهيده شهرستان بهار در روستاى گنج تپه برگزار شد.

به گزارش فارس، مراســم يادواره پنج زن شــهيده شهرســتان بهار در روســتاى گنج تپه برگزار 
شد.

مدير حوزه علميه آيت ا... بهارى شهرســتان بهار در اين مراســم اظهار كرد: شهدا در دوران 
ـدگار خلق كردند كه تا ابد زنــده و جاويد خواهد  دفــاع مقدس بــراى ايران عزت و عظمتى ماـن

ماند.
حجت االســالم على اصغر زارعى ادامه داد: در مورد مســائل زنان انديشــه امام (ره) و نظر مقام 
معظم رهبرى براى همگان مالك است و بايد با استعانت از خدا، الگويى از زن مسلمان ارائه دهيم 

كه توانايى ايجاد و انجام نقش ها و رسالت هاى مختلف را در جامعه دارا باشد.
وى گفت: در دوران هشــت ســال دفاع مقدس بانوان نيز در كنار رزمندگان اســالم به مبارزه با 

دشمن مى پرداختند و زمينه ساز پيروزى ايران اسالمى را فراهم كردند.
مدير حوزه علميه آيت ا... بهارى شهرستان بهار افزود: اغلب بانوان در پشت جبهه فعاليت هاى 

فراوانى انجام مى دادند كه اثرات بسزايى در پشتيبانى جنگ داشت.
وى در پايــان ســخنانش الگوى زنان و مردان جامعه را حضرت زهــرا(س) و ائمه اطهار(ع) 
ذكر كرد و ابراز كرد: زنان همانگونه كه در پيروزى و شــكل گيرى انقالب اســالمى نقش مثبت 
فراوانــى داشــتند در طول دوران جنگ نيز بــا صبر و بردبارى خود خدمــات فراوانى را به نظام 

ارائه دادند.

نقالي و دانش سنتي دريانوردي ايرانيان 
در خليج فارس ثبت جهاني شد

همدان پيام: هنر نقالي و دانش ســنتي دريانــوردي ايرانيان در خليج فارس در 
فهرســت ميراث معنوي يونسكو ثبت شــد. به گزارش ايسنا، ششمين دوره  اجالس 
كميتــه ميــراث ناملموس جهاني، در شــهر بالــي اندونزي برگزار مي شــود و در اين 
اجــالس ايران توانســت آثــار معنوي ديگر خــود را با موضوعات هنــر نقالي و دانش 
ســنتي دريانــوردي ايرانيان در خليج فارس در فهرســت ميــراث معنوي جهان ثبت 
كند.  ايران پيش از اين توانسته است آثاري چون نوروز، تعزيه، آيين هاي پهلوني، 
موسيقي  بخشي هاي شمال خراسان و مهارت سنتي بافت فرش كاشان در فارس را 

در فهرست ميراث معنوي يونسكو به ثبت جهاني برساند.

راديو ايران به استقبال ماه محرم مى رود
همدان پيام: راديو ايران در آســتانه ماه محرم حســينى به مناســبت ايام محرم، 

14 ويژه برنامه پخش مى  كند.
مديــر روابــط عمومى اين شــبكه گفت: راديو ايران مثل ســال هاى گذشــته در 
جهــت انتقال ارزش هاى ايثار و شــهادت امام حســين (ع) و ياران جان بركفشــان، 

ويژه برنامه هاى مختلفى را تهيه و پخش مى كند.
 محســن ابراهيم بيان كرد: «ـسـوگنامه هاى حسينى» كارى از گروه فرهنگ اين 
شــبكه راديويى اســت كه از اول محرم بــراى اولين بار بصــورت 13 مجلس تعزيه با 
اجــراى گروه تعزيه خــوان احمد عزيزى دهــه اول آن از ســاعت 23 و 15 دقيقه به 

مدت45 دقيقه با موضوع تعزيه خوانى روى آنتن مى رود.
وى يــادآورى كــرد: «قلــب و قلــم» از ديگــر برنامه هــاى گروه فرهنگ اســت كه 
پنجشــنبه چهاردهــم آذرماه مصادف بــا نهم محرم بــه نقد و بررســى ادبيات حوزه 
عاشورايى مى پردازد. اين برنامه از ساعت 21 و 45 دقيقه تا 22 به سردبيرى زهرا 

فقيه ميرزايى، پخش مى شود.
وى ادامــه داد: «يادگارى ماندگار» كارى ازگروه فرهنگ راديو ايران اســت كه از 
نهم تا پايان محرم هر روز از ســاعت 14 و 30 الى 15 و 30 پخش مى شــود. در اين 
برنامه كارشناسان فرهنگى راجع به حوزه مكتوب عاشورا بحث و بررسى مى كنند.

با كاروان عاشــوراييان از ديگر برنامه هاى گروه فرهنگ راديو ايران اســت كه از 
اول تا دوازدهم محرم هر روز از ساعت 12 و 45 دقيقه تا 13 پخش مى شود.

به گفته وى، در اين برنامه ســير تاريخى رخدادهاى محرم ســال 61 هجرى را 
بيــان مى كند، حســين عليــزاده نيز به بيان تحليلى اين ســير تاريخــى مى پردازد و 

محمدرضا فواديان تهيه كننده و سردبير سعيد سليمانى مى باشد.
به گزارش روابط عمومى صدا و سيما، «خيمه گاه»، «زالل عطش»، «دست هاى 
تشــنه» و «اينجا كربالست» از ديگر برنامه هاى راديو ايران است كه در ايام ماه محرم 

از اين شبكه پخش مى شود.

شرم گناه
مــردى از اهل حبشــه نزد رســول خــدا صلــوات ا... عليــه و آله آمــد و گفت: يا 

رسول ا... ! گناهان من بسيار است. آيا در توبه به روى من نيز باز است؟
پيامبــر (ص) فرمود: آرى، راه توبه بر همگان، هموار اســت. تو نيز از آن محروم 
نيستى. مرد حبشى از نزد پيامبر (ص) رفت. مدتى نگذشت كه بازگشت و گفت: يا 

رسول ا... ! آن هنگام كه معصيت مى  كردم، خداوند، مرا مى  ديد؟
پيامبر (ص) فرمود: آرى، مى  ديد. مرد حبشــى، آهى ســرد از ســينه بيــرون داد و 
گفت: توبه، جرم گناه را مى  پوشاند؛ چه كنم با شرم آن؟ در دم نعره  اى زد و جان بداد.
حكايات عاميانه

همايش عزت و افتخار حسينى با حضور 
مسئوالن هيئات مذهبى نهاوند

همدان پيــام: در آســتانه مــاه محرم مراســم گردهمايى مســئوالن 
هيئات مذهبى نهاوند در منطقه انتظامى اين شهرستان برگزار شد.

به گزارش پانا، در اين همايش يكروزه كه در حسينيه منطقه انتظامى 
نهاوند به منظور برنامه ريزى و هماهنگى مراسم سوگوارى هيئات مذهبى 
در ايام محرم برگزار شــد، رئيس اداره تبليغات اســالمى نهاوند در حاشــيه 
برگزارى اين گردهمايى گفت: نقش هيئات مذهبى و تشكل هاى مردمى 
در حفظ اسالم و تثبيت نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران چون نگينى 

فروزنده در تاريخ اين نهضت الهى مى درخشد. حجت االسالم مراد حيدرى 
رعايت شعائر دينى و حفظ شئونات اخالقى توسط مديران هيئات مذهبى 
شهرستان را مورد تأكيد قرار داد و اظهار داشت: متوليان دستجات عزادارى 
با حفــظ اخالق الهــى و برخوردهاى ســازنده بايد زمينه جــذب جوانان و 

نوجوانان را به مراسم دينى و مذهبى فراهم كنند.
وى در ادامه با اســتناد به حديثى از امام حســين(ع) هدف از قيام امام 
حســين(ع) در واقعه عاشــوراى ســال 61 هجرى را امر به معروف و نهى از 
منكر و اصالح امور امت پيامبر(ص) نام برد و خاطر نشان كرد: عزت و افتخار 
امروز شــيعيان و محبان اهل بيت(ع) در سراســر عالم نشأت گرفته از قيام 

خونين اباعبدا... بر ضد يزيديان و حكام فاسد اموى است.

نخستين جشنواره شعر آيينى در دانشگاه مالير
همدان پيام: به مناسبت هفته بسيج يك دوره مسابقات قرآن با شركت بسيجيان، در كانون بسيج همدان 
برگزار شــد. اين مســابقات در رشــته هاى حفظ، قرائت، نهج البالغه و مفاهيم و در 4 رده ســنى با حضور 100 

ـشـركت كننده مرد، با هدف باال بردن ســطح انگيزه و تقويت معنويت بين بســيجيان برگزار شــد.
همچنين همزمان با فرا رســيدن ماه محرم، نخســتين جشنواره شــعر آيينى با نام «سبوى غم» در دانشگاه 
مالير برگزار شــد. به گزارش باشــگاه خبرنگاران؛ رئيس دانشــگاه مالير در اين جشــنواره گفت: امسال در اين 
جشــنواره 80 شــعر آيينى از 66 شاعر آزاد و 6 انجمن ادبى شهرســتان به دبيرخانه ارسال شد كه از10 مورد 
تجليل شــد. امانى با بيان اينكه ســيدحميدرضا برقعى از شــاعران برجســته آيينى كشــور داورى اين آثار را بر 
عهده داشته است، افزود: زهرا ميرزايى، احمد رضايى و امين معصومى مقام هاى اول تا سوم را كسب كردند.

مديريت حج و زيارت استان همدان

به براى آشنائى كامل با مراحل و روش ثبت نام به براى آشنائى كامل با مراحل و روش ثبت نام 
مطالعه  را  ذيل  موارد  حتما  است  مطالعه خواهشمند  را  ذيل  موارد  حتما  است  خواهشمند 
اقدام  نام  ثبت  پيش  انجام  به  نسبت  سپس  اقدام و  نام  ثبت  پيش  انجام  به  نسبت  سپس  و 

نمائيد.نمائيد.
متقاضيان مى توانند به يكى از دو روش ذيل متقاضيان مى توانند به يكى از دو روش ذيل 
اقدام  عاليات  عتبات  نام  ثبت  پيش  به  اقدام نسبت  عاليات  عتبات  نام  ثبت  پيش  به  نسبت 

نمايند.نمايند.
نفره  نفره   تا 77  تا    11 از   ، گروهى  نام  ثبت  پيش   ( از الف   ، گروهى  نام  ثبت  پيش   ( الف 
حداكثر 77   و  حداكثر   و  حداقل 11  روش  اين  در  نام  حداقل (ثبت  روش  اين  در  نام  (ثبت 

نفره ميباشد)نفره ميباشد)
نفره  نفره    3535 فقط   ، گروهى  نام  ثبت  پيش   ( فقط ب    ، گروهى  نام  ثبت  پيش   ( ب  
(ثبت نام در اين روش مى بايست حتما (ثبت نام در اين روش مى بايست حتما 3535 نفر  نفر 

كامل باشد)كامل باشد)

* توجه مهم : افرادى كه مبادرت به ثبت نام * توجه مهم : افرادى كه مبادرت به ثبت نام 
3535 نفره مينمايند در صورتيكه تعدادى از آنها  نفره مينمايند در صورتيكه تعدادى از آنها 
منصرف يا از گروه خارج شوند (گروه جديدى منصرف يا از گروه خارج شوند (گروه جديدى 
تشكيل دهند) و عدد گروه به كمتر از تشكيل دهند) و عدد گروه به كمتر از 2525 نفر  نفر 
در  و  شده  حذف  باقيمانده  گروه   ، يابد  در تقليل  و  شده  حذف  باقيمانده  گروه   ، يابد  تقليل 

قرعه كشى شركت داده نخواهند شد.قرعه كشى شركت داده نخواهند شد.
* توجه : فقط * توجه : فقط 1515 درصد ظرفيت اعزام مختص  درصد ظرفيت اعزام مختص 
3535نفره) نفره)  (گروههاى  گروهى  هاى  (گروههاى اعزام  گروهى  هاى  اعزام 
از  آنكه  براى  ميشود  پيشنهاد  لذا  از مى باشد،  آنكه  براى  ميشود  پيشنهاد  لذا  مى باشد، 
شويد  مند  بهره  تشرف  براى  بيشترى  شويد امكان  مند  بهره  تشرف  براى  بيشترى  امكان 

در گروههاى حداكثر در گروههاى حداكثر 77 نفره ثبت نام فرمائيد. نفره ثبت نام فرمائيد.
■  ■  تذكرات مهمتذكرات مهم

گروه  زير  افراد  و  سرگروه  يك  از  هرگروه  گروه -  زير  افراد  و  سرگروه  يك  از  هرگروه   -11
وى (همراهان)  تشكيل ميشود كه الزم است وى (همراهان)  تشكيل ميشود كه الزم است 
اوليه  اطالعات  و  سرگروه  كامل  اوليه مشخصات  اطالعات  و  سرگروه  كامل  مشخصات 
خانوادگى،شماره  نام  و  (كدملى،نام  خانوادگى،شماره همراهان  نام  و  (كدملى،نام  همراهان 
شناسنامه و تاريخ تولد)  به صورت صحيح در شناسنامه و تاريخ تولد)  به صورت صحيح در 

فرم پيش ثبت نام سايت درج گردد.فرم پيش ثبت نام سايت درج گردد.
ميتواند  گروه  يك  در  و  يكبار  فقط  هرنفر  ميتواند -  گروه  يك  در  و  يكبار  فقط  هرنفر   -22
(بعنوان سرگروه يا همراه)  پيش ثبت نام نمايد (بعنوان سرگروه يا همراه)  پيش ثبت نام نمايد 

پيش  افراد  از  هريك  دليلى  هر  به  چنانچه  پيش و  افراد  از  هريك  دليلى  هر  به  چنانچه  و 
از  پس  همراهان)   يا  (سرگروه  شده  نام  از ثبت  پس  همراهان)   يا  (سرگروه  شده  نام  ثبت 
ثبت نام و دريافت كد رهگيرى خواستار ثبت ثبت نام و دريافت كد رهگيرى خواستار ثبت 
نام با گروه جديد يا جابجائى اسامى گروه خود نام با گروه جديد يا جابجائى اسامى گروه خود 
باشد ميتوانند نسبت به ثبت نام مجدد اقدام باشد ميتوانند نسبت به ثبت نام مجدد اقدام 
و كد رهگيرى جديد دريافت نمايد كه در اين و كد رهگيرى جديد دريافت نمايد كه در اين 
صورت اطالعات ثبت نامى در گروه قبلى حذف صورت اطالعات ثبت نامى در گروه قبلى حذف 

خواهد شد.خواهد شد.
متقاضيان  كلى  مشخصات  و  ملى  كد  متقاضيان -  كلى  مشخصات  و  ملى  كد   -33
تشرف با اطالعات سازمان ثبت احوال تطبيق تشرف با اطالعات سازمان ثبت احوال تطبيق 
و در صورت مغايرت، اطالعات موجود در پايگاه و در صورت مغايرت، اطالعات موجود در پايگاه 
ثبت احوال كشور مبناى عمل خواهد بود. لذا ثبت احوال كشور مبناى عمل خواهد بود. لذا 

در ثبت كد ملى دقت مضاعف بعمل آوريد.در ثبت كد ملى دقت مضاعف بعمل آوريد.
(جمعه  نام  ثبت  پيش  مهلت  اتمام  از  پس  (جمعه -  نام  ثبت  پيش  مهلت  اتمام  از  پس   -44
1818//0909//9090)  امكان تغيير نام و مشخصات افراد )  امكان تغيير نام و مشخصات افراد 

ميسر نمى باشد.ميسر نمى باشد.
55- آدرس و كد پستى ده رقمى را به صورت - آدرس و كد پستى ده رقمى را به صورت 

كامل و صحيح در سيستم ثبت نمائيد.كامل و صحيح در سيستم ثبت نمائيد.
66- باتوجه به اعالم اسامى افراد پذيرفته شده - باتوجه به اعالم اسامى افراد پذيرفته شده 
سيستم  طريق  از  كاروانها  در  نام  ثبت  سيستم جهت  طريق  از  كاروانها  در  نام  ثبت  جهت 
همراه  تلفن  شماره  ثبت  كوتاه  پيام  همراه ارسال  تلفن  شماره  ثبت  كوتاه  پيام  ارسال 
سرگروه (يا يكى از نزديكان وى)  در فرم پيش سرگروه (يا يكى از نزديكان وى)  در فرم پيش 

ثبت نام الزامى است.ثبت نام الزامى است.
نام  ثبت  پيش  افراد  تعداد  درصورتيكه  نام -  ثبت  پيش  افراد  تعداد  درصورتيكه   -77
شده از ظرفيت اعزام در ماههاى اعالم شده در شده از ظرفيت اعزام در ماههاى اعالم شده در 
استانهاى مختلف بيشتر باشد ، اولويت تشرف استانهاى مختلف بيشتر باشد ، اولويت تشرف 
گروهها بر اساس قرعه تعيين و از طريق همين گروهها بر اساس قرعه تعيين و از طريق همين 
بر  مازاد  افراد  و  ميگردد  اعالم  آنها  به  بر سايت  مازاد  افراد  و  ميگردد  اعالم  آنها  به  سايت 

ظرفيت حذف خواهند شد.ظرفيت حذف خواهند شد.
شده  پذيرفته  افراد  اعزام  و  كشى  قرعه  شده -  پذيرفته  افراد  اعزام  و  كشى  قرعه   -88

شده  (قيد  سرگروه  سكونت  محل  استان  شده از  (قيد  سرگروه  سكونت  محل  استان  از 
استان  لذا  گرفت  خواهد  صورت  سيستم)  استان در  لذا  گرفت  خواهد  صورت  سيستم)  در 
فهرست  از  دقت  با  را  سكونت  محل  شهر  فهرست و  از  دقت  با  را  سكونت  محل  شهر  و 

انتخاب نمائيد. انتخاب نمائيد. 
ضمنا كرج و كاشان بر اساس تقسيمات سازمان ضمنا كرج و كاشان بر اساس تقسيمات سازمان 

حج و زيارت مستقل در نظر گرفته مى شوند.حج و زيارت مستقل در نظر گرفته مى شوند.
99- تاريخ تولد افراد بايد بصورت كامل روز ، ماه - تاريخ تولد افراد بايد بصورت كامل روز ، ماه 
، سال (بصورت چهاررقمى)  در فرم درج شود.، سال (بصورت چهاررقمى)  در فرم درج شود.

كليه  بايد  و  بوده  رقمى  كليه   بايد  و  بوده  رقمى  افراد 1010  ملى  كد  افراد -  ملى  كد   -1010
كامل  بطور  آن  چپ)   سمت  صفرهاى   ) كامل ارقام  بطور  آن  چپ)   سمت  صفرهاى   ) ارقام 

ثبت شود.ثبت شود.
اطالعات  آن  ثبت  و  فرم  تكميل  از  پس  اطالعات -  آن  ثبت  و  فرم  تكميل  از  پس   -1111
ميشود.  داده  نمايش  كنترل  جهت  ميشود. دريافتى  داده  نمايش  كنترل  جهت  دريافتى 
كنترل  دقت  به  را  شده  داده  نمايش  كنترل اطالعات  دقت  به  را  شده  داده  نمايش  اطالعات 
و  انتخاب  را  تائيد  گزينه  صحت  صورت  در  و و  انتخاب  را  تائيد  گزينه  صحت  صورت  در  و 
خود  نام  ثبت  پيش  نمودن  قطعى  به  خود نسبت  نام  ثبت  پيش  نمودن  قطعى  به  نسبت 
داده  نمايش  اطالعات  چنانچه  نمائيد.  داده اقدام  نمايش  اطالعات  چنانچه  نمائيد.  اقدام 
شده صحيح نيست با انتخاب گزينه بازگشت شده صحيح نيست با انتخاب گزينه بازگشت 
اقدام  مغايرتها  رفع  به  نسبت  مجدد  اصالح  اقدام و  مغايرتها  رفع  به  نسبت  مجدد  اصالح  و 

نمائيد.نمائيد.
 ، نام  ثبت  پيش  نمودن  قطعى  از  پس   - ، نام  ثبت  پيش  نمودن  قطعى  از  پس   -1212
سيستم يك شماره رهگيرى به گروه تخصيص سيستم يك شماره رهگيرى به گروه تخصيص 
ميدهد كه اين شماره را يادداشت نموده و براى ميدهد كه اين شماره را يادداشت نموده و براى 

پيگيرى هاى بعدى نزد خود نگهدارى نمائيد.پيگيرى هاى بعدى نزد خود نگهدارى نمائيد.
1313- داشتن گذرنامه با اعتبار حداقل - داشتن گذرنامه با اعتبار حداقل 66 ماه از  ماه از 
تاريخ اعزام ضرورى است. ضمناً فرزندان باالى تاريخ اعزام ضرورى است. ضمناً فرزندان باالى 

1717 سال نياز به گذرنامه مستقل دارند. سال نياز به گذرنامه مستقل دارند.
كشى  قرعه  در  شده  پذيرفته  افراد  فقط  كشى -  قرعه  در  شده  پذيرفته  افراد  فقط   -1414
داراى اولويت اعزام بوده و جايگزينى يا انتقال داراى اولويت اعزام بوده و جايگزينى يا انتقال 

به غير ميسر نمى باشد.به غير ميسر نمى باشد.

حق الزحمه براى پيش ثبت نام تا دونفر مبلغ حق الزحمه براى پيش ثبت نام تا دونفر مبلغ 2020هزار ريال و از هزار ريال و از 33 تا  تا 77 نفر مبلغ  نفر مبلغ 3030هزار ريال هزار ريال 
و ثبت نام گروهى مبلغ و ثبت نام گروهى مبلغ 7070هزار ريال مى باشد. هزار ريال مى باشد. 

  wwwwww..hajhamedanhajhamedan..irir اينترنتى پايگاه  در  استان  سطح  در  مجاز  زيارتى  دفاتر  اينترنتى مشخصات  پايگاه  در  استان  سطح  در  مجاز  زيارتى  دفاتر  مشخصات 
موجود مى باشد.موجود مى باشد.

روز  روز   ساعت 2424  لغايت  ساعت   لغايت  مورخه 0505//0909//9090  شنبه  روز  صبح  مورخه   شنبه  روز  صبح  ساعت 88  از  نام  ثبت  پيش  ساعت شروع  از  نام  ثبت  پيش  شروع 
جمعه مورخه جمعه مورخه 1818//0909//9090 خواهد بود.  خواهد بود. 

  httphttp://://atabatatabat..hajhaj..irir نتايج قرعه كشى روز دو شنبه مورخه نتايج قرعه كشى روز دو شنبه مورخه 2121//0909//9090 بر روى پايگاه اينترنتى  بر روى پايگاه اينترنتى
قابل رويت خواهد بود.قابل رويت خواهد بود.

لغايت  لغايت    9090//1010//1616) اسفند  و  بهمن  و  دى  ماه هاى  در  عاليات  عتبات  به  تشرف  محترم  (متقاضيان  اسفند  و  بهمن  و  دى  ماه هاى  در  عاليات  عتبات  به  تشرف  محترم  متقاضيان 
1818//1212//9090) مى توانند با رعايت موارد مشروحه ذيل و با تكميل فرم مربوطه در سايت پيش ثبت نام ) مى توانند با رعايت موارد مشروحه ذيل و با تكميل فرم مربوطه در سايت پيش ثبت نام 
httphttp://://atabatatabat..hajhaj..irir براى خود و همراهان پيش ثبت نام نمايند يا در صورت تمايل به يكى از دفاتر  براى خود و همراهان پيش ثبت نام نمايند يا در صورت تمايل به يكى از دفاتر 

و شركتهاى خدمات زيارتى مجاز در سطح استان مراجعه و پيش ثبت نام را انجام دهند. و شركتهاى خدمات زيارتى مجاز در سطح استان مراجعه و پيش ثبت نام را انجام دهند. 

اطالعيـه

همدان پيام: قيام امام خمينى(ره) و انقالب اسالمى ايران وراى نسل ها، 
مرزهــا، اصــل ها و نژادهــا بود و تاثيــر اين انقــالب در ســال 1357 امروز در 

تمامى دنيا ديده مى شود.
معــاون بين الملــل موسســه امام خمينــى(ره) كه بــه بهانه انجام مراســم 
قرعه كشــى برندگان مســابقه دور نهم ســتاد «قبله داران قبيله قيام» در جمع 
دانشــجويان شــهر همدان حضور داشــت، با بيان اين مطلب و تشريح انقالب 
اســالمى ايــران و تاثيرات آن در دنيــاى امروز گفت: راه امــام(ره) راه پر فراز و 
نشــيبى بود و نسل آن روز با رهنمودهاى هوشــيارانه و مدبرانه امام (ره) بايد 

خود را براى ارائه اين انقالب به تمامى دنيا آماده مى كرد.
ســيد احمد رهنمايى در تشريح چشم انداز 
امــام(ره) در ابتــداى انقــالب اســالمى اظهــار 
داشــت: معمــار كبير انقالب اســالمى نگاهش 
به انقالب اســالمى بدين گونــه بود كه انقالب 
ايــران باعث بيــدارى جهــان اســالم و بيدارى 
جهان اســالم موجب انقالب مردم سراسر دنيا 

شود.
وى همچنيــن با تاكيد بر اينكه بســيجيان 
بزرگتريــن ســرمايه انقالبنــد، گفــت: يكــى از 
عيــوب مــا بســيجيان اين اســت كه دشــمن را 
خــوب نشــناخته ايم و ايــن در حالى اســت كه 
دشــمن به دقت بســيجيان را شــناخته و درك 

كرده است.
مدير مسئول نشــريه فرهنگ پويا با روايت 
كوتاهــى از زندگــى اويــس قرنــى بيــان كرد: 
بســيجى در راه خــدا باالتــر از جــان، خــون و 
مال بلكه تمام هســتى اش، ســويداى دلش را 

مى دهد.
رهنمايى منشــأ خيزش هاى منطقه و دنيا 
را انقالب اســالمى ايران دانست و عنوان كرد: 
فيس ـبـوك، تويتــر همــان ابزارى كه دشــمن 
مى خواست عليه جمهورى اسالمى ايران بكار 

ببندد امروزه براى خودش به مشــكلى بزرگ تبديل شده به گونه اى كه شبكه 
اجتماعى فيس بوك در آمريكا فيلتر مى شود.

وى با تاكيد بر فرمايشــات مقام معظم رهبرى در اجالس بيدارى اسالمى 
خاطرنشــان كرد: امروز براى همــه ملت هايى كه بيدارى و خروج از زير ظلم و 
ستم ديكتاتوران كشورشان را مى خواهند، مقام معظم رهبرى بزرگ و مدبر و 

شجاع مى باشند كه از همه به امام زمان(عج) نزديكتر هستند.
در توضيــح رويــه فعاليــت و چگونگى ســتاد «قبله داران قبيلــه قيام» يكى 
از اعضــاى اين ســتاد در گفتگو با همدان پيام گفت: ســتاد «قبلــه داران قبيله 
قيام» متشكل از دانشجويانى از همه دانشگاه هاى همدان است كه به صورت 
تشــكل دانشــجويى فعاليت كرده و بــه نهادى 
وابســته نيســتند؛ هرچند بــراى انجام مراســم 
مختلــف از نهادهــاى فرهنگــى مختلــف جذب 

اعتبار دارند.
احســان يعقوبــى دربــاره مســابقه پيامكى 
اين ســتاد نيز گفت: اين مســابقه 9 دوره است 
كه برگزار شــده و رويه مسابقه بدين شرح است 
كه اين ســتاد پس از سخنرانى هاى رهبر معظم 
انقالب در جمع دانشــجويان فرمايشات ايشان 
را به صورت جزوه اى منتشــر كــرده و در اختيار 
دانشــجويان شهرســتان همدان قــرار مى دهد 
و در آخر جزوه ســواالتى طرح شــده اســت كه 
دانشــجويان جــواب ســواالت را در قالــب يك 
عدد 12 رقمى به ســتاد پيامــك مى كنند و در 
اين مراســم برندگان نهمين دوره اين مســابقه 

معرفى و هدايايى به آنها اهدا شد.
شايان ذكر است، اين مراسم با وجودى كه 
مسئوالن اســتانى و شهرســتانى در آن حضور 
نداشــتند آنقدر مورد استقبال دانشجويان قرار 
گرفتــه بود كه بســيارى از دانشــجويان دختر و 
پسر ايستاده مراسم را دنبال مى كردند و جايى 

براى نشستن نبود. 

مسابقه پيامكى قبله داران 
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