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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

يادداشت روزيادداشت روز

كيوسككيوسك
حوزه هنرى شهادت عباس را روايت مى كند:

شبيه خوانى ظهر عاشورا  در باباطاهر

مجلس هشتم هنوز فرصت جبران را دارد                                                                      توصيه دعوا به وحدت شكنان اصولگرايي

اين حسين كيست كه عالم همه ديوانه اوست                                                اين چه شمعى است كه جانها همه پروانه اوست

فرارسيدن تاسوعا و عاشوراى حسينى سالروز شهادت سرور 
مديرعامل موسسه و ساالر شهيدان امام حسين (ع) تسليت باد.

قرض الحسنه مهر ميهن
دوست محمدى

فرارسيدن تاسوعا و عاشورا سالروز 
شهادت ساالر شهيدان 

امام حسين(ع)
تسليت باد.

اتحاديه خدمات كشاورزى همدان

اتحاديه فروشندگان 
و بافندگان 
فرش دستباف 
شهرستان همدان

ايام سوگوارى 
سيد و ساالر شهيدان 

حضرت اباعبداحضرت اباعبدا...... الحسين الحسين(ع)(ع)  
و ياران با وفايش و ياران با وفايش 

بر شيعيان راستينش 
تسليت باد.

عاشـــوراى  و  تاســـوعا  فرارسيدن 
امام  شهـــادت  سالـــروز  حسيــــنى 

حسين(ع) بر شيعيان راستين آن 
امام تسليت باد.

مجمع 
امور صنفى همدان 

فرارسيدنفرارسيدن
تاسوعا تاسوعا 
و عاشوراى و عاشوراى 
حسينى حسينى 
سالروز شهادت سالروز شهادت 
سرور و ساالر شهيدان سرور و ساالر شهيدان 
امام حسين امام حسين (ع)(ع) تسليت باد. تسليت باد.

اين حسين كيست كه عالم همه ديوانه اوستاين حسين كيست كه عالم همه ديوانه اوست
اين چه شمعى است كه جانها همه پروانه اوستاين چه شمعى است كه جانها همه پروانه اوست

اتحاديه چينى و بلور
و پايگاه مقاومت شهيدان صلواتى

برادر ارجمند جناب آقاى 
مهندس سيد نعمت ا... حقيقى

انتصاب شايسته جنابعالى را به سمت 
معاونت برنامه ريزى سازمان نظام مهندسى معدن ايران

تبريك عرض نموده و از درگاه ايزد متعال توفيق روزافزون 
جنابعالى را در خدمت به نظام مقدس جمهورى اسالمى
مسالت مى نمائيم.

هيأت مديره سازمان نظام مهندسى معدن استان همدان

جناب آقاى

مهندس سيد 
نعمت ا... حقيقى

رياست محترم سازمان نظام 
مهندسى معدن استان همدان

انتصاب شايسته شما را به سمت 
معاونت برنامه ريزى سازمان نظام 
مهندسى معدن ايران 
صميمانه تبريك عرض نموده 
آرزوى توفيق روزافزونتان را از 
خداوند سبحان خواهانيم.

شركت شيشه همدان
رهبر

جناب آقاى 

مهندس سيد 
نعمت ا... حقيقى 
رياست محترم سازمان نظام مهندسى 

معدن استان همدان 
انتصاب شايسته و ارزشمند جنابعالى را به سمت 

معاونت برنامه ريزى سازمان نظام مهندسى 
معدن ايران

تبريك و تهنيت عرض نموده و اميدواريم 
در سايه الطاف الهى شاهد موفقيت هاى 

روزافزون حضرتعالى باشيم.

هيات مديره شركت احرار

منزلگه عشاق دل آگاه حسين است
بيراهه نرو ساده ترين راه حسين است
مجوييد راه  جهان  گمراه  مردم  از 
است حسين  ا...  به  راه  نزديكترين 

فرارسيدن 
تاسوعا و عاشورا 
سالروز شهادت 
ساالر شهيدان 
امام حسين(ع) 

تسليت باد.
پايگاه شهيد عباس شفيعيان

اتحاديه قنادان همدان

جناب آقاى مهندس سيد نعمت ا... حقيقى

رياست محترم سازمان نظام مهندسى معدن استان همدان
انتصاب بجا و شايسته جنابعالى را به سمت 

معاونت برنامه ريزى سازمان نظام مهندسى معدن ايران 
تبريك و تهنيت عرض نموده و موفقيت روزافزون شما و همه خدمتگزاران نظام مقدس 

جمهورى اسالمى ايران را از خداوند منان خواستاريم.
شركت درنا سنگ غرب

جناب آقاى مهندس سيد نعمت ا... حقيقى

رياست محترم سازمان نظام مهندسى معدن استان همدان
انتصاب بجا و شايسته جنابعالى را به سمت 

معاونت برنامه ريزى سازمان نظام مهندسى معدن ايران 
تبريك و تهنيت عرض نموده و موفقيت روزافزون شما و همه خدمتگزاران نظام مقدس 

مديريت و كاركنان شركت معدنى آهن آجينجمهورى اسالمى ايران را از خداوند منان خواستاريم.

1313 آذر سالروز تاسيس  آذر سالروز تاسيس 
شركت بيمه دانا شركت بيمه دانا 

گرامى باد.گرامى باد.
رجوع شود به صفحه رجوع شود به صفحه 77 ويژه نامه ويژه نامه

لباقى
هوا جناب آقاى

حاج احسان قنبرى
معاونت محترم سياسى و اجتماعى فرماندارى همدان 

با نهايت تاسف و تالم مصيبت درگذشت مادر بزرگوارتان 
را تسليت عرض نموده براي آن مرحومه از درگاه 

خداوند منان رحمت و مغفرت و براي خاندان جليل صبر
بقاي عمر و مزيد سالمتى و بهروزى را مسالت داريم.

مديرعامل موسسه قرض الحسنه مهر ميهن
دوست محمدى

شهادت ساالر شهيدان
حضرت اباعبدا... الحسين(ع)

و علمدار كربال
حضرت ابوالفضل العباس(ع)

و ياران باوفايش بر عزاداران حسينى 
تسليت باد.

التماس دعا
هيأت متوسلين به قمر بنى هاشم(ع) 

مهربانى هاى مقيم همدان

انجمن معادن استان همدان
بشيرى

جناب آقاى

مهندس سيد 
نعمت ا... حقيقى

برخود الزم مى دانيم انتصاب ارزشمند 
حضرتعالى را به سمت 

معاونت برنامه ريزى سازمان نظام مهندسى 
معدن ايران

تبريك و تهنيت عرض نموده اميد است همواره 
در سايه سار امن الهى و در راه خدمت 

به مردم و نظام مقدس جمهورى اسالمى 
موفق و سربلند باشيد.

همدان پيام: روزها همچنان از پى هم 
مى گذرند و دوباره تاسوعا و عاشورا با آن 
حال و هواى ســحرانگيزش از راه رســيد. 
دوبــاره عطــر خــوش حســينى به مشــام 
مى رســد و نواى «ياحسين» گوش جان را 

نوازش مى دهد. 
زمزمــه اى كــه همــواره ورد زبــان ملت 
ايران بوده و با نشأت گرفتن از زمزمه ها و نام 
حسين(ع) بود كه توانستند چنان حوادثى 
را بيافريننــد بــه طورى كه با گذشــت زمان 
هنــوز فعــل حسينى شــان در اذهــان حك 

شده باقى مانده است. 
امام حســين ( ع ) به همراه 72 تن از 
يــاران صديقش حماســه اى خلق كرد كه 
حتى بــا يادآورى آن مى تــوان به عظمت 
ايــن نهضــت حســينى پــى بــرد و بــراى 
حركت ها و مبارزات ظلم ستيزانه بعدى، در 
طول تاريخ پس از امام(ع) و يارانش الگويى 
گشــت. درباره رويداد عاشــورا بسيار گفته 
و نوشــته اند.  باز هم جاى گفتن و نوشــتن 
باقى اســت، چرا كه اين رويــداد از چنان 
ابعاد بزرگ و گســترده اى برخوردار اســت 
كه هر چه بيش تر به تحليل و بررســى آن 
پرداخته شود زواياى نوتر و تازه ترى از آن 

آشــكار خواهد شــد. 

واقعه عاشورا واقعه عاشورا 
تاريخ را تاريخ را 
زنده كردزنده كرد

سازهاى ناهماهنگ در انتخاب مكان ميدان بار جديد

منافع كالنشهر
فراتر از منافع يك نهاد باشد

■ معاون عمرانى استاندار: انتخاب محل ميدان بار بايد منطقه اى ديده شود
■ رئيس مجمع امور صنفى همدان: مسئوالن اجازه بدهند مجمع درباره انتقال 

ميدان بار تصميم بگيرد 
■ معاونت خدمات شهرى شهردارى همدان: مديريت شهرى بر احداث ميدان بار در 

حومه شهر مصمم است

 همدان پيام: واحد نمايش حوزه  هنري همدان، مراســم 
تعزيه حضرت ابوالفضل العباس (ع) را برگزار مى كند.

مســئول واحد نمايش حوزه هنرى اســتان همدان گفت: 
اين مراســم در ســاعت 11 صبح سه شــنبه پانزدهــم آذر ماه 
همزمان با عاشــوراى حســينى در محل ميــدان باباطاهر برپا 

مى شود.نيما بيگلريان با بيان اين كه كارگردانى اين تعزيه را 
بهنام ميرزايى بر عهده دارد، اظهار داشت: نمايش ياد شده، 
روايت شــهادت حضرت ابوالفضل(ع) را بازگــو مى كند كه با 
ادغام شــبيه خوانى و هنر تئاتر ســعى در رســيدن به شــكلى 

جديد دارد.

همدان پيام: با عرض تســليت فرارســيدن ايام سوگوارى 
ســاالر شــهيدان، امام زين العابدين(ع)، حضــرت ابوالفضل 
علمــدار(ع) و ياران با وفاى امام حســين(ع) و آرزوى قبولى 
عــزادارى و بــا التماس دعــا از تمامى شــهروندان و عزاداران 
ـدگان باوفــا مى رســاند بــه منظور  گرامــى بــه اطــالع خوانـن
بهره منــدى همــكاران همدان پيام از فرصت هــاى عزادارى و 
بــا توجه به تعطيلى مــدارس و وضعيت نيمــه تعطيلى حاكم 

بــر ادارات و نهادهــاى دولتــى و خصوصــى و بــازار و اصناف 
اســتان در ايــام بعد از عاشــورا، روزنامه و ضمائــم مربوطه در 
روز چهارشــنبه و پنج شــنبه ايــن هفته منتشــر نخواهد شــد. 
امــا تمانى دفاتــر همدان پيام و دفتر مركزى امروز يكشــنبه و 
دو روز چهارشــنبه و پنج شــنبه هفته جارى با حضور تعدادى 
از همــكاران در ســاعت كارى ادارى آمــاده پاســخگويى بــه 

مراجعان و شهروندان محترم خواهند بود.

شماره بعدى همدان پيام شنبه منتشر مى شود

نام حسين(ع) رمز جاودانگي 
حماسه عاشوراست

عــزاداري  و  محــرم  همدان پيــام: 
شــهداي كربال در تاريخ شــيعيان جهان و 
در بطن فرهنــگ و باورهــاي عميق ديني 
مردم مســلمان ايران فراتر از تمام آيين ها 
اســت.  شــده  برنامه ريــزي  و  قــراردادي 
مــاه محــرم و زمزمــه شــعرهاي حزن انگيز 
تاســوعايي و عاشــورايي، الاليــي مادران 
براي تمام كودكاني اســت كه بايد عشــق 
به حســين(ع) و درس عاشــورا را از همان 
گهواره بياموزند. حســين(ع) و 72 شهيد 
بي كفن ظهر عاشــوراى ســال 61 هجري 
قمــري، اگرچه بــراي اجراي حكــم خدا و 
فريضه خون رنگ الهي در مقابل لشكريان 
كفر و دنياپرســتان خارج شده از دين به پا 

خاستند و جهاد كردند...

ويترين مطبوعات همدان
بــازار داغ  همدان پيــام: در گرماگــرم 
نشــريات و جرايد كشــورى ، اين نشريات 
اســتانى يا محلى هســتندكه يا اصال ديده 
نمــى شــوند و يــا كمتــر مدنظــر قــرار مى 
گيرنــد. وجود اين دغدغه همــدان پيام را 
بر آن داشــت كه از ايــن هفته  با اختصاص 
ســتونى از صفحات خــود بتواند نشــريات 
موجود در استان را بيش از پيش به جامعه 
معرفــى و از مطالــب انتشــار يافتــه جرايد 
استانى مطلع سازد . لذا ستون " كيوسك 
مادســتان "قصــد دارد  در جهــت انعكاس 
نشــريات  و  جرايــد  اخبــار  بيشــتر  هرچــه 
استان ، همه روزه از بين مطالب برگزيده و 
منتخب روزنامه و هفته نامه هاى اســتان، 

بخشى را به انتشار برساند. 

برگزارى نماز ظهر عاشورابرگزارى نماز ظهر عاشورا
 در ميدان مركزى همدان در ميدان مركزى همدان
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پيام 
 The Message Of                 مادستان    تاريخ ،  تمدن و فرهنگ 

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

اخبار

يادداشت روز

يادداشت

شنيده ها
 shenide@hamedanpayam.com

همدان پيــام: 46 طــرح محروميــت زدايــى در 
آيينى با حضور فرمانده  قرارگاه  سازندگى  كوثر سپاه 
پاسداران، مسئوالن اســتان، فرمانداران و فرمانده 

سپاه استان همدان به بهره بردارى رسيد.
ســپاه  كوثــر  ســازندگى   قــرارگاه   فرمانــده     
پاســداران انقــالب اســالمى در اين آييــن گفت: 
تاكنــون 10 هزارو 674 پروژه با اعتبار12 هزار و 
32  ميليــارد تومان از ســرريز درآمد قرارگاه خاتم 
االنبيــا بــراى محروميت زدايــى در كشــور هزينه 

شده است.
  ســيد ضياءالديــن حزنى بــا بيــان اينكه اين 
پروژه ها شامل يك هزار و 258 مجموعه ورزشى، 
10 هــزار و 600 خانه بهداشــت، دو هزار و 256 
مسجد، 456 مدرسه، يك هزار و 186 نمازخانه 
و 961 خانــه عالــم در ســطح كشــور مى شــود، 
افزود: نيروهــاى فعال در قــرارگاه كوثر همچنين 
اقدام به برق رســانى به روســتاهاى صعب العبور، 
احداث كتابخانه، پل، خانه بهداشــت، 74 خانه 
مســكونى، 10 مصلى، درمانــگاه، حمام، تأمين 
آب كشــاورزى روســتاهاى دور افتــاده، ســاخت 
آسايشــگاه معلــوالن، اجراى طــرح آبخيزدارى و 

توزيع كيف هاى اوليه كرده است. 
 ســردار حزنــى اعــالم كــرد: طــرح هايى كه 
قــرارگاه خاتم االنبيا در خارج از كشــور اجراى آن 
را بــه عهده مى گيرد بايد كمتر از 10 هزار ميليارد 
ريــال نباشــد، همچنين رقــم طرح هــاى در حال 
اجراى داخل كشور نيز يك هزار ميليارد ريال بود 
كه اين رقم در سال جارى به سه هزار ميليارد ريال 

افزايش مى يابد. 
وى اضافــه كــرد: قــرارگاه خاتم االنبيا ســود 
حاصل از اجراى طرح هاى داخل و خارج از كشور 

را براى رفع محروميت در كشور هزينه مى كند. 
وى با بيان اينكه تمامــى فعاليت هاى قرارگاه 
خاتم االنبيا در راســتاى آمادگى رزم است گفت: 
اين قــرارگاه در زمان جنگ فرماندهى مهندســى 
جنــگ را عهــده دار اســت به هميــن منظــور بايد 

هميشه آماده باشد. 
 وى احداث 300 موج شــكن، تصحيح 330 
هكتــار از اراضى جنوب كشــور، احــداث دو هزار 
كيلومتــر راه روســتايى را از اولويت هاى ســپاه در 

سال جارى برشمرد. 
 استاندار همدان نيز در اين مراسم از اختصاص 
50 ميليــارد ريــال اعتبــار در شــوراى برنامه ريزى و 
توســعه اســتان براى تســريع در رونــد طرح هاى در 

حال اجراى بسيج سازندگى خبر داد. 

كــرم رضــا پيريايــى بــا بيــان اينكــه مجموعه 
استاندارى در آينده نزديك با حضور در پنج نقطه 
محروم ســطح شــهر در قالــب برنامه عصــركارى و 
شــب فرهنگى اقداماتــى براى رفــع محروميت از 
اين مناطق انجام خواهد داد، تصريح كرد: بسيج 
ســازندگى مى توانــد بــه عنــوان يكــى از اعضاى 
فعــال و اثر گذار در برنامه هاى عصر كارى و شــب 
فرهنگــى حضور يابد و فرمانــداران نيز بايد با اين 

نيرو تعامل بيشترى داشته باشند. 
وى بــا تاكيد بــر اينكه فرمانــداران بايد از اين 
پس گزارشــى در زمينه همكارى و تعامالت ايجاد 
شــده با بســيج و نتيجه و توفيقات حاصلــه از اين 
تعامــل را در نشســت ها ارائه دهند، خاطرنشــان 
كرد: طرح هاى در حال افتتاح بســيج ســازندگى 

نقطه عزيمتى براى فرمانداران و فرماندهان سپاه 
بــه منظور ترســيم آينده اى روشــن بــراى اين كار 

بزرگ است. 
مجموعــه  آمادگــى  از  همــدان  اســتاندار   
اســتاندارى براى تعامل بيشــتر و همچنين فراهم 
كــردن و تقويــت فضــاى كار و تــالش خبــر داد و 
بيان كرد: بسيج سازندگى همان جهاد سازندگى 
فعاليت هــاى  ذات  و  درون  در  همچنيــن  اســت، 

بسيج استعدادهاى بسيار زيادى نهفته است.   
فرمانده سپاه انصار الحسين (ع) استان همدان 
در اين آيين اظهارداشــت: بخشــى از طرح هاى در 
حــال اجرا كه از توافقات ســپاه همــدان با قرارگاه 
كوثــر بود به اتمام رســيده و بخــش ديگرى از اين 

طرح ها نيز به زودى عملياتى مى شود. 
عبدالرضــا آزادى افــزود: 50 ميليــارد ريــال 
اعتبار از ســوى استاندار همدان براى بهره بردارى 
از 250 طــرح پيــش بينــى شــده كــه اميدواريــم 
بــه زودى تخصيــص يابــد.  وى اختصــاص اعتبار 
پيش بينى شــده را زمينه براى رشــد و شــكوفايى 
روز افــزون اســتان در بخش هاى مختلف دانســت 
و اضافــه كــرد: خدمــت بــه مــردم از اولويت هــا و 

رسالت هاى اصلى سپاه پاسداران است. 
مســئول بســيج ســازندگى ســپاه همدان نيز 
گفــت: اجــراى 70 طــرح در مناطــق حاشــيه اى 
همدان و 26 طرح در ســطح اســتان با اعتبار 13 
ميليــارد و 800 ميليــون ريال از ماموريت بســيج 

سازندگى اين استان است. 

حجــت ا... كتابــى اضافــه كــرد: بــا توجه به 
فصــل كارى و محدوديت فعاليــت در همدان، در 
نشستى در مرحله نخست پنج ميليارد ريال از اين 
ميزان اعتبار براى انجام 46 طرح اختصاص يافت 

كه امروز شاهد بهره بردارى از آنها هستيم. 
وى گفت: 19 مســجد در پنج ناحيه حاشيه 
شــهر همــدان توســط قــرارگاه قــدس تعميــر و 
تجهيز و بازســازى شــده و بــه صــورت ميانگين 
بــراى هــر يــك از مســاجد 100 ميليــون ريــال 

هزينه شد. 
وى از كمــك يــك ميليــارد و 500 ميليــون 
بــردارى  بهــره  تســريع در  بــراى  مــردم  تومانــي 
سيســتم  داشــت:  اظهــار  و  داد  خبــر  طرح هــا  از 

گرمايشــى و صوتــى بيشــتر مســاجد اين اســتان 
تعمير و تجهيز شد. 

وى گفــت: ســه خانه عالــم در مالير بــا اعتبار 
590 ميليون ريال، دو باب مدرســه پنج كالســه 
و يــك غســالخانه در تويـسـركان بــا اعتبــار 671 
ميليــون ريال، يك خانــه عالم و خانه بهداشــت، 
غســالخانه و رختكن ورزشى با اعتبار 30 ميليون 
ريــال و در شهرســتان رزن ســه بــاب كتابخانــه، 
يكباب غســالخانه و خانه بهداشت با اعتبار 420 

ميليون ريال احداث شده است. 
مسئول بسيج سازندگى ســپاه همدان اضافه 
كــرد: همچنيــن در كبودراهنــگ دو غســالخانه 
بــا اعتبــار 120 ميليون ريــال، دو غســالخانه در 
دورتريــن نقطه نهاوند، دو غســالخانه و يك خانه 

بهداشــت با اعتبار 300 ميليون ريال در اسدآباد 
و يــك بــاب خانــه عالم بــا 190 ميليــون ريال در 
فامنيــن توســط بســيج ســازندگى احداث شــده 

است. 
وى اضافــه كرد: در مجموع 22 مســجد (19 
مســجد از ايــن ميــزان در پنــج منطقه محــروم)، 
هشــت باب خانه عالم، دو باب مدرســه، سه باب 
خانه بهداشــت، پنج بــاب كتابخانه، يك رختكن 
و غســالخانه در مناطــق مختلــف اســتان همدان 

احداث شده است. 
وى در پايــان  گفت: عالوه بــر اين 100 عدد 
كيف حاوى وسايل بهداشتى و درمانى با هماهنگى 

بسيج عشاير بين عشايران توزيع شده است. 

46 طرح محروميت زدايى در استان افتتاح شد
■ فرمانده قرارگاه سازندگى كوثر: هدف ما برقرارى امنيت پايدار است

همدان پيام: به مناسبت روز جهاني معلوالن، 
همايشي به منظور گراميداشت اين روز و توجه به 

افراد با نيازهاي خاص برگزار شد.
مديركل آموزش و پرورش با گراميداشــت روز 
جهاني معلوالن بيان كرد: مســئوالن و گروه هاي 
مختلــف جامعــه بايد نــگاه ويــژه اي بــه مجموعه 
اســتثنايي اســتان داشــته باشــند، چراكــه نــوع 
نگاه مردم، مســئوالن و سياســتگذاران به جامعه 
معلوالن، در رشــد و شــكوفايي افراد بــا نيازهاي 

ويژه مؤثر واقع خواهد شد.
عباس حسني محتشم افزود: اگر شرايط براي 
فعاليت اين افراد مهيا شــود، شــاهد نبوغ آنها كه 
نشــان از توانايي باالي آنــان دارد، خواهيم بود. 
بنابرايــن مي تــوان بــا در اختيار قــرار دادن فضا و 
امكانــات، زمينــه را بــراي رشــد و شــكوفايي آنها 

فراهم كرد.
وي عنــوان كــرد:  عــالوه بــر معلمــان، پدران 
و مــادران، نيازمنــد مشــاركت ســاير دســتگاه ها 
و گردهمايــي افــراد دلســوز و متعهــد هســتيم تا 
بتوانيم خدمات مفيدي را براي رفاه دانش آموزان 
بــا نيازهاي خاص ارائــه دهيم و بر همين اســاس 
مبحث هوشمندســازي مدارس آموزش و پرورش 
اســتثنايي را بــه عنــوان اولويــت كار خــود قــرار 

خواهيم داد.
وي بــا بيــان اينكه افــرادي كــه در اين عرصه 
خاصــي  ويژگي هــاي  از  مي كننــد،  خدمــت 
برخوردارنــد، تصريح كــرد: پدر و مــادر اين گونه 
فرزندان، بســيار فداكار هســتند و معلماني كه در 
اين زمينه فعاليت مي كنند بســيار صبور هســتند 
و چهــره آنــان گويــاي نــوع تــالش آنــان اســت. 
همچنيــن گفتني اســت كه برخــي از معلمان اين 
و  بوده انــد  اســتثنايي  دانش آمــوز  روزي  حــوزه، 

همين طــور دانش آمــوزان امــروز، معلمــان فــردا 
خواهند بود.

در ادامــه مديــر آمــوزش و پرورش اســتثنايي 
اســتان همدان بيان كرد: يكي از مناســبت هايي 
كه همه ساله در مجموعه آموزش و پرورش كشور 
بســيار مهم تلقي شــده و بــراي گراميداشــت آن 
برنامه هاي متنوعي اجرا مي شود، 12 آذرماه روز 

جهاني معلوالن است.
ايرج بصيري افزود: نامگذاري3 دسامبر(12 
آذرمــاه) از ســوي مجمــع عمومــي ســازمان ملل 
متحــد در ســال 1992ميــالدي يك اقــدام مهم 
براي توجــه جامعه جهانــي به موضــوع معلوليت 
و معلوالن محســوب مي شــود كه مهم ترين هدف 
آن افزايــش آگاهــي و شــناخت جامعه نســبت به 
قابليت ها، توانمندي ها و مســائل و مشكالت اين 

افراد است. 
وي با بيــان اينكه بر اســاس آموزه هاي ديني 
و ســيره ائمــه معصوميــن(ع)، كرامــت انســان و 
توجه به حقوق معلــوالن از جايگاه رفيع و بلندي 
برخــوردار اســت، ادامــه داد: ما به تأســي از امام 
راحل عظيم الشأن، خدمت به معلوالن را خدمت 

به نبي اكرم(ص) مي دانيم.
وي با اشــاره به اينكه توجه به افراد با نيازهاي 
ويژه، از اهميت و ضرورت بســيار بااليي برخوردار 
اســت، اظهــار داشــت: در حــال حاضــر، يكي از 
مهم ترين مســائل و مشــكالت اين دانش آموزان، 
عــدم شــناخت كافي جامعــه از آنهاســت. اين در 
حالي اســت كــه دانش آموزان با نيازهــاي ويژه از 
توانمندي بسيار بااليي برخوردارند كه بايد زمينه 
الزم براي شــكوفايي اين اســتعدادها و قابليت ها 
فراهم شــود و نبايد به آنان بــا ديده ترحم، ترديد 

و ابهام نگاه كرد.

مديركل آموزش و پرورش استان در همايش روز جهانى معلوالن:

نوع نگاه مردم و مسئوالن در رشد افراد 
همدان پيام: ايام محرم كه نواي يا حسين بر با توانايي هاي خاص مؤثر است

كوچه ها و خيابان ها طنين مي اندازد انســان در 
هر محفلي كه ســخن از حسين و يا براي حسين 

گفته مي شود مشتاقانه قدم مي گذارد.
نشســت خبرنــگاران اســتان در ســتاد اقامه 
نمــاز بــا حضــور حجت االســالم ســيد مرتضــي 
حســني حلم هم يكي ديگر از جلسات متمايزي 
بــود كــه اين روزهــا با نام حســين آغاز شــدن و 

پايان يافتنش غنيمت بود.
از ميان جلســاتي كــه اين روزهــا رفته بودم 
احساس كردم كه حجت االسالم حسني حلم به 
گونه اي متفاوت از محرم و واقعه عاشــورا ســخن 

مي گويد.
وي در جمالتي متعدد راز و رمزهاي حركت 
عاشــوراييان را مــورد بحث قرار داد و به فلســفه 
عاشــورا اشــاره كــرد و گفــت: تأثيري كــه قيام 
عاشورا بر مسلمانان جهان مي گذارد برگرفته از 
يــك تفكر اســت و توجه به عاشــورا توجه به يك 
فرهنگ اســت كه امام حســين (ع) در آن تاريخ 

به مسلمانان نمايان كرد.
ســخنران اين نشســت قيام عاشــورا را مورد 
بحث قرار داد و يادآور شــد امام حسين(ع) قيام 
كرد تا بدي هــا، انحراف و ناهنجاري هايي كه بر 

جامعه حاكم بود، آشكار كند.
آنچه امام حسين(ع) را به قيام واداشت اين 
بود كه امام نداشتن معرفت و آگاهي را در سپاه 

مقابل احساس كرد.
و آن روز بــود كه امام شــيعيان با قصد ايجاد 
معرفــت در دل هــا و نه بــا هدف برقــراري نزاع و 

جنگ بر ميدان شجاعت پاي نهاد.
حســني حلم روزي كــه تــوده مســلمانان از 
معرفــت واقعــي برخــوردار خواهنــد شــد را روز 
بالندگي جامعه دانســت و گفت: عاشورا تجسم 
اســالم بود و امام در اين روز بزرگ با افشا كردن 

باطل و احياي ســنت ها نــور و معرفت را بر جهل 
پيروز گرداند.

اينكــه چرا با رســيدن ايــام محــرم تنها خبر 
و  خيابان هــا  و  كوچه هــا  شــدن  ســياه پوش 
نوحه ســرايي و روضه خواني اســت كــه به گوش 
مي رســد همواره ســوالي بــود كه امــروز جوابي 
بــراي آن يافتم. روزها و شــب هاي محرم تنها به 
روضه خواندن و شــمع روشــن كــردن و به قول 
رئيــس ســتاد اقامــه نمــاز با اجبــار اشــك مردم 
را درآوردن نيســت. رســيدن محــرم خبرهــاي 
خوبــي را نيز بــه دنبال دارد. خبــر خوب جهاني 
شــدن اســالم و پايدار ماندن نام حســين است. 
فرارســيدن محرم بيانگر حقيقتي روشــن اســت 
مبني بــر اينكه فرهنگ عاشــورا در دين ماندگار 

شده است. 
  نماز ظهر عاشورا درميدان اصلي  �

شهر  اقامه مى شود
رئيس ستاد اقامه نماز استان در اين نشست 
رســانه اي از برگزار شــدن نماز ظهر روز عاشورا با 
تاسى از امام حسين (ع) در ميدان امام خمينى 

(ره) همدان خبر داد .
حجت االســالم ســيد مرتضى حســنى حلم 
برپايى نماز ظهر عاشــورا را الگوى عملى در بين 
عــزاداران حســينى (ع) دانســت و تاكيــد كرد: 
نمــود عينــى و عملى حركــت امام حســين (ع) 
در قيام عاشــورا اقامه نماز ظهر عاشــورا اســت، 
چنانكــه آن حضــرت در عمل و نه تنهــا در بيان 

فرمودند: ’خدايا من نماز را دوست دارم.'
وي در ادامــه گفــت: امــام حســين (ع) در 
ظهر عاشــورا هنگامى كه فرزندانش و اصحابش 
شهيد شده بودند در مقابل دشمن نماز جماعت 

را اقامه كرد. 
(ع)  حســين  امــام  راه  داشــت:  اظهــار  وى 
اعتــالى ارزش هاى اســالمى و دينى اســت و در 

يك كلمه حركت ابا عبدا... حسين (ع) حركت، 
رشد و بالندگى جامعه است.

و  آزاده  انســان هاى  افــزود:  حلــم  حســني 
داراى فطــرت پــاك بــه امــام حســين (ع) اقتدا 
مى كنند و الزم اســت مــردم به ويــژه جوانان به 
همه زواياى آشكار و پنهان فلسفه عاشورا توجه 
داشــته باشــند و براى جلوگيرى از انحرافات در 
عزادارى هــا بايد به عمق معارف حســينى توجه 
شود و تنها ظاهر عاشورا مورد توجه قرار نگيرد.

حســني حلم با بيان اينكــه عزادارى ها بايد 
جهت دار باشــد و موجب حركت در جامعه شود، 
اضافــه كــرد: عزادارى هــا بايد رخوت، سســتى 
و ســكون را از جامعــه بزدايــد و فتــح و اصالح و 

مسايل خوب را در جامعه به ارمغان بياورد.
وى بــا بيــان اينكــه همــه مراجــع تقليــد و 
همچنيــن مقــام معظم رهبــرى بارها نســبت به 
افــزود:  مداحى هــاى آفــت زا هشــدار دادنــد، 
مداحى ها بايد برخاســته از عشــق حسين (ع) و 
معرفت امام حســين (ع) باشــد و موجب حركت 

جامعه شود.
برخــى از مداحى هــا آفت زا بــوده و فرهنگ 
عاشورا را تخريب مى كند و مداحان، مسئوالن، 
اصحــاب رســانه و روحانيــان بايــد تــالش كنند 

مداحى ها به درستى اجرا شود.
وى گفــت: مداحان بايد به ســمت و ســويى 
برونــد كــه در مردم شــور و شــعور ايجاد شــود، 
چراكه يك قطره اشك به دليل سوز سيد الشهدا 

(ع) آتش جهنم را خاموش مى كند.
حجت االســالم حسنى حلم افزود: مداحان 
بايــد از حماســه، مردانگى، شــجاعت و تكليف 
مدارى و حق مدارى امام حسين صحبت كنند.

به درســتي كه ريختن اشكي از روي معرفت 
از گونه، مانند رفتن راهي اســت كه پايان آن به 

روشنايي و شناخت ختم خواهد شد.

برگزارى نماز ظهر عاشورا در ميدان مركزى همدان

نام حسين(ع) رمز جاودانگي حماسه عاشوراست
مهدي ناصرنژاد

همدان پيــام: محرم و عزاداري شــهداي كربــال در تاريخ شــيعيان جهان و در 
بطــن فرهنگ و باورهاي عميق ديني مردم مســلمان ايران فراتــر از تمام آيين ها 
قــراردادي و برنامه ريــزي شــده اســت. ماه محــرم و زمزمــه شــعرهاي حزن انگيز 
تاســوعايي و عاشــورايي، الاليي مادران براي تمام كودكاني است كه بايد عشق 

به حسين(ع) و درس عاشورا را از همان گهواره بياموزند.
حســين(ع) و 72 شــهيد بي كفــن ظهر عاشــوراى ســال 61 هجــري قمري، 
اگرچه براي اجراي حكم خدا و فريضه خون رنگ الهي در مقابل لشــكريان كفر و 
دنياپرستان خارج شده از دين به پا خاستند و جهاد كردند، اما با گذشت 1421 
سال از آن روز و آن حماسه بزرگ، رهروان دين حسين(ع)، زنده نگه داشتن شور 
حســيني و غوغاي عاشــورا را به عنوان يك فريضه ديني بر خود واجب مي دانند. 
گويــي حماســه عاشــورا براي اين هميشــه بــر زبان ها جاري اســت و گريــه براي 
سيدالشــهدا(ع) براي اين هميشــه در جان ها مي جوشــد كه آتش نفرت و خشــم 
حسينيان زمان از يزيديان هميشه تاريخ، در دل ها شعله بكشد و از خروش قليان 
نيفتد. حماســه عاشــورا نه كه يك عادت ســنتي در يك بدعت تاريخي باشــد كه 
اين قرار و مدار با رگ و پي امت جد حســين(ع) آميخته و با ايمان شيعيان عجين 
شــده است. روضه سيدالشهدا(ع) براي واقعه اي نيست كه بيش از 14 قرن پيش 
روي داده، بلكــه ايــن اشــك ها براي ظلم هايى اســت كــه همــواره يزيديان زمان 
بــر مظلومــان تاريخ پســنديده و همــواره روا مي دارند. حضرت امــام خميني(ره) 
بنيانگذار جمهوري اســالمي فرمودند، «حماسه عاشــورا با همين روضه خواني ها 
براي سيدالشــهدا(ع) اســت كه هميشه زنده اســت و انقالب اسالمي نيز ريشه در 

عزاداري هاي حسيني دارد.
امروزه با آغاز ماه محرم الحرام و دهه اول محرم، شــور حسيني در تمام دل ها 
پيدا مي شــود و عشق به حســين(ع) و ارادت به ذات پاك اباعبدا... الحسين(ع) 

نزد هر مرد و زن و كودك و بزرگ، جلوه گري مي كند.
«هر كســي از ظن خود شــد يار من/ از درون من نجست اسرار من» اين همان 
رمز ارادت به حضرت اباعبدا...الحسين(ع) است و فارس و ترك، لر و كرد و عرب 
و بلــوچ بــا زبان خود و بــا خرده فرهنگ هاي خاص خود به شــهداي كربال و واقعه 
روز عاشــورا ارادت مــي ورزد. البتــه با ظهور ابــزار و ادوات و لــوازم جديد فرهنگي 
و هنــري و بــه قولي در جهان امروز با روش هاي مدرن و اســتفاده از تمام امكانات 
نرم افــزاري و ســخت افزاري عزاداري هــاي حســيني، رنــگ و جــالدار مي شــود. 
شيشه نويســي خودروهاي شــخصي و عمومــي نيز در ماه محــرم روش نوظهوري 
اســت كــه در چند ســال اخير متداول اســت و هــر ارادتمند به حســينو اصحاب و 
خاندان سيدالشــهدا(ع) بــا واژه و جمله دلخواه خود بــه مواليش اظهار غالمي و 
بندگــي مي كند. يكي از دوســتان مي گفت: «بهتر اســت جمله نويســي هاي روي 
شيشــه خودروها هم سازمان يافته و زير نظر نهادهاي متولي باشد تا از جمله هاى 

اغراق آميز و وهن برانگيز جلوگيري شود.»
به طور مثال در چنين ايام جمله اي با مضمون «ازت كرختم يزيد» و نظاير آن 
متداول اســت كه روي شيشــه ها حك مي شــود. آيا چنين ادبيات و زبان محاوره 
در ابــراز انزجــار از نــام پليــد يزيــد مي توانــد در ادبيات شــيعه و فرهنــگ اصيل و 
ريشــه داري كه در روضه خواني هاي ما متجلي است، جايي داشته باشد. پااليش 
عزاداري هاي حسين(ع) از ادبيات من درآوردي و شبهه برانگيز و تكيه بر فرهنگ 
اصيــل كــه موجب افتخــار تاريخ شــيعه اســت عزاداري هايمــان را براي هميشــه 
بيمه مي كند؛ چرا كه نام حســين(ع) رمز جاودانگي حماســه عاشوراســت و اين 

خورشــيد هرگز غروب نمي كند.

توجه به پيام هاي عاشورا؛ 
ضرورتي هميشگي براي جامعه

همدان پيام: اين روزها كه ايران اسالمي به ياد سرور و ساالر شهيدان حضرت 
اباعبدا...الحســين(ع) و يــاران وفادارش غــرق در ماتم و عزاســت و از هر كوي و 
برزن نداي يا حســين بلند شــده اســت، مردم مســلمان كشــورمان كــه از ديرباز 
نســبت به اهل بيت و ائمه معصومين(ع) عشــق و محبت داشته اند، در ايام محرم 
باشــكوه ترين و ماندگارتريــن همايش ها و مراســم را برگزار مي كننــد. برنامه هاي 
مهمي كه فقط در عزاداري و ماتم ســرايي خالصه نشــده  و حاوي پيام هاي بسيار 

مهم و ارزشمندي است.
مــاه محــرم و به ويــژه تاســوعا و عاشــوراي حســيني كــه از مصيبت بارترين و 
غم انگيزتريــن روزهاي تاريخ اســالم به شــمار مــي روند، يــادآور حركتي عظيم و 
حادثه اي تاريخي اســت كه درس ها و عبرت هاي فراواني براي بشــريت و به ويژه 
مســلمانان دارد. عبرت هايــي كــه توجه به آنهــا و دقت در رعايت آنچــه در قالب 
رهنمودهــا و ســيره عملي امام حســين(ع) ارائه شــده، آثار و نتايــج مهمي را در 
ابعــاد مختلف براي جامعه داشــته و تضمين كننده ســعادت، پيــروزي و موفقيت 
مــردم در زندگــي فردي و اجتماعي اســت. به طــور كلي هم اهــداف بلند حركت 
امام حســين(ع) و هــم درس ها و پيام هاي ارزشــمند قيام عاشــورا نيازمند توجه 
در همه زمان هاســت. چرا كــه ارزش ها و اصولي كه امــام(ع) و يارانش در جريان 
قيــام و حركت خــود دنبــال مي كردند، همــان ارزش هاي الهي و ســعادت بخش 
براي انســان ها بود و اين چيزي نيســت كه محدود به دوره و زمان خاصي باشــد. 
مقوله هايــي چــون آزادي، آزادگي، ايثار، اســتقامت و پايداري، شــجاعت، وفا، 
تكريــم انســان ها، جهاد، غيرت، بــرادري، بصيرت، عمل به تكليــف و امثال آنها 
همگي از جمله ارزش هايي است كه براي هميشه تاريخ اهميت دارند و گذر زمان 

نمي تواند كوچك ترين خدشه اي بدان ها وارد نمايد.
بخش مهمي از پيام هاي عاشــورا همين ارزش ها و اصول هســتند كه در قيام 
حسين(ع) عليه يزيديان متجلي شد. از اين رو گرامي داشتن ياد شهداي كربال و 
حركت در مسير و جهت ترسيم شده از سوي سيدالشهدا(ع) نيازمند درك درست 

و به موقع چنين پيام ها و بكارگيري آنها در زندگي فردي و اجتماعي است.
از سوي ديگر اهداف قيام امام حسين(ع) كه شامل موارد مهمي چون احياي 
نمــاز، اصالح امت، امر به معروف و نهي از منكر و مانند آنها مي شــود و همگي به 
ابعاد سياســي و اجتماعي اســالم مربوط مي شوند، ضرورت هاي مهمي را متوجه 
جامعه اسالمي و به ويژه نظام حاكم مي كند تا تمام حركت ها و روندهاي سياسي 
و اجتماعي بر مبناي اصول و ارزش هايي كه پياده كردن آنها در ســعادت و تعالي 

جامعه بسيار مؤثر است، شكل بگيرد.
عزاداري ها و ـسـوگوراي هاي مسلمين به ياد امام حسين(ع) و ياران باوفايش 
كــه از اهميت و ارزش بااليي برخوردار اســت، زماني معنــاي واقعي خود را يافته 
و آثــار و نتايــج آن در ابعاد فردي و اجتماعي ديده مي شــود كه هــم اهداف بلند 
قيام عاشــورا در جامعه محقق شود و هم پيام ها و عبرت هاي آن مورد توجه آحاد 
جامعه قرار گيرد. در نظام جمهوري اســالمي كه به دنبال انقالبي عظيم و متكي 
بــر ارزش هــاي ديني و الهي شــكل گرفته و مكتبــي بودن از جمله شــاخصه هاي 
آن بــه شــمار مي رود، عاشــورا و پيام هايش از جايگاه و اهميــت خاصي برخوردار 
است. به طوري كه اين پيام و ارزش هاي متجلي در آن حادثه عظيم تاريخي، در 
تســريع و به سرانجام رســيدن حركت انقالبي ملت بزرگ ايران اسالمي به رهبري 
امام راحل(ره) تأثير فراواني داشــته و بسياري از اصول و ارزش هاي نظام مقدس 

جمهوري اسالمي متكي بر آنهاست.

وفادارى به نظام خانواده از راه هاى مبارزه با ايدز است 
همدان پيام: رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى همدان گفت: كاهش ســن ازدواج و 

وفادارى به نظام خانواده از راه هاى مبارزه با بيمارى ايدز است.
رضا صفى آريا در همايش ايدز و راه هاى مبارزه با آن افزود: در 30 ســال گذشته 

30 ميليون نفر در جهان بر اثر ابتال به بيمارى ايدز جان خود را از دست داده اند. 
وى اظهار داشــت: اين بيمارى روز به روز از طريق مرزهاى ايران به كشور نزديك 
و زنــگ خطر را بــه صدا در مــى آورد.  وى ادامــه داد: نهادها و ســازمان ها نقش هاى 

سياسى و اجتماعى مختلفى در رابطه با اين بيمارى بر عهده دارند. 
رئيــس مركــز بهداشــت اســتان همــدان نيــز در ايــن همايــش گفــت: حمايت از 

بيمــاران مبتال به ايدز در اســتان همدان بســيار خوب و رضايت بخش اســت.  محمد 
مهــدى مجذوبــى با بيان اينكه تاكنون 564 نفر مورد ابتال به بيمارى ايدز در اســتان 
همدان شناســايى شــده اســت، افــزود: از اين تعداد مبتــال 22 نفر در اســدآباد،19 
نفــر در بهار، 28 نفر در تويـسـركان، هفت نفر در فامنين،20نفــر در رزن،23 نفر در 
كبودراهنــگ،64 نفر در مالير325 نفر در همدان هســتند كه از اين تعداد نيز 162 

نفر جان خود را از دست داده اند. 
 به گزارش ايرنا، وى ادامه داد: برخى دســتگاه ها نقش حمايتى بسيارى دارند و 
آموزش و پرورش نيز نقش تربيتى و پرورشــى بســيارى در اين زمينه دارد.  وى اضافه 
كــرد: مشــاوره و آزمايش هــاى داوطلبانه، آموزش و اطالع رســانى،كاهش آســيب 

مراقبت و درمان از بيمارى هاى آميزشى ازجمله اين استراتژى ها است. 
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هداياي يك و نيم ميلياردي همدانى ها به عتبات عاليات
همدان پيام: رئيس ســتاد بازســازي عتبات عاليات اســتان از جمــع آوري نذور و 

هداياي نقدي و غيرنقدي به ارزش يك و نيم ميليارد تومان از ميان مردم خبر داد.
محمدعلــي بادامــي با بيان اينكه از اين مقــدار تاكنون 3 و نيم كيلوگــرم طال از اين 
هدايــاي غيرنقدي به كربالي معلي اختصاص يافته، افــزود: مابقي آن نيز در حرم هاي 
مطهر حضرت علي (ع) و گنبد مصالي كاظمين و سامرا استفاده شده است. وي نقش 
كمك هاي مردم استان را در فعاليت ها و مشاركت هاي آنان در خصوص بازسازي عتبات 
عاليات قابل تقدير دانست و گفت: تاكنون 72 تخته فرش ماشيني به متراژ 720 مترمربع 
به ارزش 24 ميليون تومان توســط خيرين اســتان به حرم هاي مطهر ارسال شده است. 

بادامي از ديگر اقدامات انجام شده را در ستاد بازسازي عتبات عاليات از زمان تأسيس 5 
ساله آن تاكنون، همراهي مردم نيكوكار استان در عبور كاروان هاي حامل پنجره ضريح 
قتلگاه، درهاي باب الشــهدا و سقاخانه هاي حرم هاي شريف و ... را عنوان كرد و معادل 
ارزش مالــي آن را 200 ميليون تومان بــرآورد كرد. وي در پايان با بيان اينكه طرح هاي 
بزرگي همچون ســاخت و تكميل درمانگاه سيدالســاجدين (ع) در كربال و نيز ســاخت 
پروژه عظيم محســن حضرت زهــرا (س) در نجــف و ... در حال اجراســت، افزود: مردم 
خير استان مي توانند وجوهات و نذرهاي خود را به شماره حساب هاي معتبر بانك ملي 
ســيبا 0203751662001 و بانك صادرات حساب سپهر 0102944597003 و 
موسســه مالي اعتباري مهر 3338888/16 و صندوق قرض الحسنه مهديه 72 واريز 

نموده و رسيد دريافت نمايند.

بــه  اصغــر محمــدي  1- حجت االســالم 
رزن  انتخابيــه  حــوزه  كانديداهــاي  جمــع 
پيوســته اســت. وي در دوره قبلــي انتخابات 
مجلــس از حــوزه انتخابيــه همــدان كانديدا 

شده بود.
2- شوراي شــهر در نشست با گروه هاي 
سياســي فعال اســتان با چالش مواجه شــده 
اســت. گويا در نشســتي كه مؤتلفه با اعضاي 
شــوراي شــهر همدان داشته اســت، عملكرد 
منتخبان مردم! در شورا با انتقاد مواجه شده 
اســت كه پاســخ آنان براي حزب قانع كننده 
نبوده است و تحميلي بودن برخي تصميمات 
در شوراي شهر همدان به تأييد اعضاي شورا 

رسيده است.
3- گزينــه جديــد به جمــع كانديداهاي 
مديــران  از  يكــي  مي شــود.  اضافــه  اســتان 
ســابق اســتان كه در نهاد رياســت جمهوري 
مي باشد به احتمال زياد كانديداي انتخابات 
در اســتان شــود. گويــا ايــن فرد كــه آخرين 
ســمت وي در همــدان معاونــت برنامه ريــزي 
اســتانداري بوده است جمعه شب در ضيافت 
گذشــته  مديــران  و  كارشناســان  از  شــامي 

استان پذيرايي كرده است.
در  دولتــي  امــوال  از  اســتفاده   -4
برنامه هاي تبليغاتي كانديداها گزارش شده 
اســت. گويــا يكــي از كانديداهــاي احتمالي 
انتخابــات مجلــس از كارت ســوخت دولتــي 
براي تــردد در حوزه تبليغاتي خود اســتفاده 

كرده است كه با تذكر مواجه شده است.
زائــران  مقــدس  مشــهد  پروازهــاي   -5
همدانــي  از فــرودگاه اراك صــورت خواهــد 
گرفــت.  ناتواني اســتان در برقــراري پرواز از 
فــرودگاه همــدان باعــث ايــن تصميم گيري 

شده است.
 يكي از آژانس هاي همدان سفر به مشهد 
مقدس از فــرودگاه اراك را از ايــن هفته آغاز 
خواهــد كرد كه هزينه ايــاب و ذهاب همدان 

تا اراك نيز رايگان است.
6- مثلــث برمودا از فضاي ســبز شــهري 
خــارج شــده اســت. اين نقطــه محــروم واقع 
در همســايگى ترمينال مينى بــوس ها كه به 
مثلث برمودا معروف شده است در كميسيون 
مــاده 5 از طرح فضاي ســبز شــهري همدان 
خــارج و جــزء فضــاى مســكونى شــهر مورد 

تصويب قرار گرفته است. 
گفتنــي اســت همدان پيــام هفتــه قبــل 
گزارشي از مشكالت اين منطقه منتشر كرده 

بود.
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خبـراخبار كوتاه
نامزدهاى مورد حمايت 
جامعه روحانيت مبارز  

ايلنــا: برخى ســايت هاى خبرى ليســتى 
متشــكل از رضا تقــوى، روح ا... حســينيان، 
ســالك،  احمــد  آقاتهرانــى،  مرتضــى 
محمدحســن ابوترابى و غالمرضــا مصباحى 
مقــدم را به عنوان ليســت نامزدهــاى جامعه 
روحانيت مبارز در تهران منتشر كرده بودند. 
در اين راســتا ســيدرضا اكرمــى نماينده 
تهــران و عضو جامعــه روحانيت مبــارز، ارائه 
ليســت كانديداهاى انتخابات مجلس نهم از 

سوى اين تشكل اصولگرا را تكذيب كرد.

حرف هاى تفرقه برانگيز 
اصولگرايان 

مهر: سيدعلى طاهرى نماينده مجلس و 
عضو جبهه پايدارى گفت: اصولگرايان نبايد 
حرف هــاى تفرقــه برانگيــز و تخريــب كننده 
بزننــد ماننــد ايــن كه گفتــه مى شــود برخى 

جريانات بى وزن هستند. 
مــا  داشــت:  اظهــار  همچنيــن  وي 
اســتان ها  در  را  اســتانى مان  همايش هــاى 
و  مى كنيــم  برگــزار  شهرســتان ها  و 
فعاليت هايمــان را آغــاز كرده ايــم امــا ضمن 
اينكــه فعاليــت مى كنيــم در حــال رايزنــى با 

8+7 نيز هستيم.

اعاده دادرسى 
براى پرونده پاليزدار  

ايلنا: مصطفى ترك همدانى وكيل مدافع 
عبــاس پاليــزدار گفت: بــراى پرونــده موكلم 
درخواســت اعمال ماده 18 يعنى درخواست 
اعاده دادرسى با استفاده از اختيارات رئيس 
قــوه قضائيــه را كرديم. از مجمــوع 18 اتهام 
وارد شــده به عبــاس پاليزدار تنهــا 3 اتهام از 
اين تعــداد به صــدور رأى محكوميت منتهى 

شد و موكلم از 15 اتهام ديگر تبرئه شد.

هشدار درباره انزواى اسرائيل
مهــر: همزمان با افزايش تنــش در روابط 
لئــون  غربــى،  كشــورهاى  و  تهــران  ميــان 
پانتــا وزير دفــاع آمريكا درباره اقــدام نظامى 
يكجانبه رژيم صهيونيستى عليه ايران به اين 

رژيم هشدار داد. 
وى اظهــار داشــت: اقــدام نظامــى عليه 
ايــران اقدامــات تالفى جويانــه تهــران را بــه 
پيامدهــاى شــديد  و مى توانــد  همــراه دارد 
اقتصــادى را بــراى جهانيــان در پــى داشــته 

باشد.

تحريم هايي فاقد ارزش  
فارس: محمد كرمى راد عضو كميسيون 
امنيت ملى و سياست خارجى مجلس گفت: 
روابــط بين الملــل در دنياى كنونــى روابطى 
اســت كه نياز كشــورها بــه يكديگر مســاوى 
اســت، لذا معتقدم تحريم هاى اخير اتحاديه 

اروپا عليه ايران فاقد ارزش است.

اختصاص 40 درصد از آرا 
به اخوان المسلمين  

ايلنــا: كميتــه مســتقل انتخابــات مصر با 
برگزارى نشســتى مطبوعاتــى، نتايج مرحله 

اول انتخابات را اعالم كرد. 
ائتــالف دموكراتيــك بــه رهبــرى حــزب 
الحريــه و العدالــه 40 درصــد، حزب ســلفى 
«النــور»20 درصــد، فراكســيون «المصريــه» 
15 درصد، «الوفد» پنج درصد و «العدل» يك 
درصــد آرا را كســب كردنــد. همچنين گروه 
اخوان المســلمين 40 درصد آرا از حوزه هاي 

مختلف را كسب كرد.

جمع آورى سخنرانى هاى 
امام موسى صدر

ايرنــا: ســخنرانى هاى امام موســى صدر 
دربــاره عاشــورا و محــرم از ســوى دفتر حفظ 
آثــار ايشــان جمــع آورى و در قالــب نرم افزار 

حماسه عاشورا عرضه شد.
نگاه امام موسى صدر در اين سخنرانى ها 
اين اســت كه نهضت حســينى(ع) در سراسر 

تاريخ ادامه داشته و تا امروز نيز ادامه دارد.

مجلس هشتم هنوز فرصت جبران را دارد 
همدان پيام: كميته سياســى جبهه متحد اصولگرايان در بيانيه اى به مناســبت روز مجلس آورده اســت: مجلس 
هشــتم داراى اشــكاالتى از قبيل مســاله دانشــگاه آزاد، تاخير در اجرايى كردن قانون نظارت بر نمايندگان بود كه 
مانند نقاطى سياه بر پيراهنى سفيد خودنمايى نمود؛ اگرچه مجلس برخى را اصالح كرد و براى برخى هنوز فرصت 
اصالح و جبران مافات دارد. به گزارش فارس، كميته سياســى جبهه متحد اصولگرايان در بيانيه خود تاكيد كرده 
است: در سال هاى اخير تفاوت رويكرد مجلس ششم با مجالس هفتم و هشتم به خوبى مشهود است. مجلس ششم 
به دليل حضور و جلودارى عناصرى غربزده و مرعوب دشمن از جريان دوم خرداد و نداشتن تقواى جمعى آن كرد 
كه نبايد مى كرد. اما مجالس هفتم و هشتم با ميدان دارى جريان اصولگرا به توفيقاتى نسبى همراه با وجود برخى 

اشكاالت دست يافت كه تدقيق در جزئيات آن مجالى ديگر مى طلبد.

جوانان فراتر از قانون گام برندارند
همدان پيام: مرجع تقليد شيعيان، در پي اتفاقات پيرامون تجمع اعتراض آميز دانشجويان در مقابل سفارت انگليس 
در تهران تاكيد كرد: بايد هوشــيار بود و در اين گونه موارد فراتر از قانون گام بر نداريم و بدون اجازه رهبر بزرگوار انقالب 
و مقامات مسئول اقدامى انجام نشود. به گزارش ايسنا، آيت ا... مكارم شيرازي در پيامي به دنبال حوادث اخير تصريح 
كرده اســت: شــكي نيست كه دولت انگلستان از دشمنان قديمى ماســت و همه ما خاطرات بسيار تلخى از دخالت هاى 
نارواى آن ها در كشورمان داريم و همه مى دانيم اخيرا شمشير عداوت را از رو بسته و نه تنها خودش پيشگام در تحريم ها 
شــده كه ديگران را نيز دعوت به اين كار مى كند كه اخيراً در بخشــى از اين فعاليت هاى موذيانه ناكام مانده اســت و نيز 
مى دانيم كه هدف دولت هاى اســتكبارى جلوگيرى از پيشــرفت هاى علمى ما و وادار ساختن ما به تسليم در برابر منافع 
نامشروع آن هاست كه بحمدا... تاكنون با شهامت ايستاده ايم و در آينده نيز به توفيق پروردگار شجاعانه خواهيم ايستاد.

توصيه دعوا به وحدت شكنان اصولگرايي
همدان پيــام: رئيس مجلس خبرگان رهبرى با بيان اينكه ده ها بار به دوســتانى كه بــه جبهه متحد اصولگرايان 
نپيوســته اند ســفارش به وحــدت كرده ام به مزاح گفــت: "توصيه ام به آنها اين اســت كه با هم دعــوا كنيد. آيت ا... 
محمدرضــا مهدوى كنى در گفتگو با مهر در خصــوص همايش هاى اخير اصولگرايان گفت: مهمترين پيام برگزارى 
اين گونه همايش ها اين است كه اصولگرايان بايد با صداقت و صفا انقالب را حفظ كنند و وحدت اصولگرايان امرى 

ضرورى براى حفظ انقالب و دستاوردهاى عظيم آن است. 
وى تاكيد كرد: معتقدم اصولگرايان بايد با يد واحد و اتحاد در برابر دشــمنان انقالب اســالمى ايستادگى كنند. 
رئيس مجلس خبرگان رهبرى به تاثير برگزارى اين همايش ها بر وحدت بيشتر اصولگرايان اشاره كرد و گفت: جمع 
دوستان با يكديگر دل ها را به هم نزديك تر مى كند همانگونه كه خداوند مردم را به نماز جماعت دعوت كرده است.

همدان پيام: رئيس جمهورى خطاب به ســاير 
قوا گفــت: اداره كشــور با يك قوه نيســت و نبايد 
اين جور تصور كرد كه يك قوه كارگر اســت و بقيه 

ارباب مي باشند.
محمــود احمدي نــژاد در چهارميــن همايــش 
تبييــن طــرح تحــول نظــام مالياتــي بــا تشــكر از 
كســاني كه در اين جلسه شركت كرده اند، گفت: 
اجر شركت در اين جلسه كمتر از شركت در مراسم  

عزاداري نيست. 

همــه مــا مصمــم هســتيم ايــران را بســازيم و 
پيشــرفت كشــور ما هدف مشــترك و آرمان ملت 
ما اســت. بايــد بــه قله هــاي تعالــي و برپايي يك 
جامعه ســعادتمند برســيم و تحقق ايــن اهداف با 
اصالحات بنيادين و كار عالمانه امكان پذير است.
بــه گــزارش ايرنــا، احمدي نژاد گفــت: دولت 
برآمــده از رأي ملــت كار خــود را بــدون توجــه به 
مي دهــد  ادامــه  حديث هــا  و  حــرف  و  هياهوهــا 
مي خواهــد  خارجــي  فشــارهاي  بــه  بي اعتنــا  و 

اصالحــات را در ســاختار هاي اداري، اقتصادي و 
مديريتي كشور ادامه دهد.

 طــرح تحــول اقتصــادي كــه جــزو آرزوهــاي 
چندين دولت قبل بوده اســت تحقق يافته اســت 
و اگــر عالمانه و همدل تصميــم بگيريم مي توانيم 

بقيه اهداف را نيز محقق كنيم.
ســاختن  در  عامــل  دو  گفــت:  احمدي نــژاد 
كشــور نقش كليدي دارد يكي عدالت اســت، اگر 
عدالت نباشــد پيشــرفت پايدار اتفــاق نمي افتد و 

امنيــت و اســتقالل و آرمان هــاي انســاني فرصت 
تحقــق نمي يابــد.  اگــر كشــور پيشــرفته و پايدار 
داشته باشــيم نياز به عدالت داريم عدالت فرصت 
شــكوفايي همــه  اســتعدادهاي انســاني در يــك 

كشور است حتي استعدادهاي طبيعي. 
رئيس جمهورى تصريح كرد: عامل دومي كه 
براي ســاختن كشــور نقش كليدي دارد مشاركت 
اســت، جامعه اي موفق است كه همه آحاد آن در 
ساختن كشور و مديريت و نگهداري آن مشاركت 
داشــته باشــد و اال هيــچ بخشــي از جامعه اصالح 

نمي شود. 
در  خــودرو  ميليــون  ســه  مثــال  عنــوان  بــه 
رفت وآمد هســتند اگــر تنها پنج درصــد آن ها در 
برنامه هــاي ترافيكي همراهي نكنند محال اســت 

پليس بتواند نظام ترافيكي را برقرار كند.
رئيس جمهورى خطاب به ســاير قوا نيز گفت: 
اداره كشــور بــا يك قــوه نيســت و نبايــد اين جور 
تصــور كرد كه يك قــوه كارگر اســت و بقيه ارباب 
مي باشــند همه بايد بــه كمك هم كشــور را اداره 
كنيــم به عنوان مثــال ثروتي كه در ثبت اســناد و 
امالك وجود دارد كمتر از بازار نيســت و ما در اين 
حوزه بيش از يك ميليون ثبت ســند يا تغيير سند 
مالكيت در سال داريم كه همه اين ها بايد ماليات 
بپردازند، مجلــس نيز همچنان كه در طرح تحول 
اقتصــادي بــا دولت همراهــي كرد در بقيــه موارد 

اصالح ساختار نيز همراهي كند.

همدان پيام: بامداد شــنبه، تمامــي كاركنان 
سفارت ايران در لندن به تهران برگشتند.

ســخنگوي وزارت خارجــه كشــورمان  كــه در 
مراسم استقبال از كاركنان سفارت ايران در لندن 
در فــرودگاه مهر آباد حاضر شــده بود در پاســخ به 
ســوالي اظهار كرد: پرچم ايران هم چنان بر باالي 

سفارت خانه كشورمان در لندن برافراشته است.
راميــن مهمان پرســت با بيــان اين كــه رابطه 
سياســي ايران و انگليس قطع نشده است، گفت: 
پــس از مصوبه مجلس شــوراي اســالمي مبني بر 
كاهــش روابــط بــا انگليــس، مقامات اين كشــور 
احســاس تحقير كردنــد و با يك حالــت عجوالنه 
ســعي كردند ايــن مصوبه مجلــس را تحــت تاثير 
قرار دهنــد. به گزارش ايســنا، دســتيار ويژه وزير 
خارجه ايــران تصريح كــرد: انگليس تــاوان رفتار 
نامناســب 100 ســال اخيــر خود با ملــت ايران را 

پس مي دهد.
وي در ادامــه اظهار كــرد: مي خواهنــد ايران 
مي خواهنــد  دهنــد؛  جلــوه  اصلــي  تهديــد  را 
نشــان دهند ما عامــل ناامني و بي ثباتــي و متهم 
فعاليت هاي تروريستي هستيم و گزارش مديركل 
آژانــس را طــوري بــا فشــار تنظيــم كردنــد كه از 
فعاليت هــاي ايران ابــراز نگراني شــود و همه اين 
كارهــا بــراي دامــن زدن به پــروژه ايران هراســي 

است تا شايد با اين مســأله هم موضوع خودشان 
را از تحــوالت منطقه تحت شــعاع قرار دهند و هم 
بتوانند ايجاد اختالف بكنند بين ما و كشــورهاي 

ديگر در منطقه خاورميانه؛ اين يك توطئه است.
بــاالي  رأي  بــه  اشــاره  بــا  مهمان پرســت 
كانديداهاي با گرايش هاي اســالمي در انتخابات 
كشورهاي منطقه گفت: اين موضوع آمريكا يي ها 
و صهيونيســت ها را دچار وحشت كرده است و ما 
نبايــد اجــازه دهيــم كه طراحــي آنــان در منطقه 

بتواند ايجاد انحراف در حركت ملت ها بكند.
 با بدرقه رسمى دولت انگليس به  �

خاك كشورمان بازگشتيم
كاردار سفارت كشورمان در انگليس پس از ورود 
به فــرودگاه مهرآبــاد در جمع خبرنــگاران گفت: با 
وجود تمامى فشارها، تمامى كاركنان سفارت ايران 
در لنــدن با بدرقه رســمى دولت انگليــس و با عزت 
خــاك اين كشــور را ـتـرك كردند. به گــزارش مهر، 
اســالميان كاردار ســفارت كشــورمان در انگليس، 
پس از ورود به فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران 
با بيان مطلب فوق و در پاســخ به سوالى تاكيد كرد 

كه هيچ حمله اى در چند روز گذشته به سفارت خانه 
ايران در لندن انجام نشده است. 

 معرفي بازداشت شدگان باغ قلهك  �
به مراجع قضايي

 12 حــدود  بازداشــت  از  ناجــا  فرمانــده 
نفــر در ماجــراي بــاغ قلهــك خبــرداد و گفــت: 
بازداشت شدگان به مراجع قضايي معرفي شدند.

ســردار اســماعيل احمدي مقــدم در حاشــيه 
افتتاحيه طرح زمستاني پليس راهور با  اعالم خبر 
دســتگيري حدود 12 نفر در ماجراي باغ قلهك، 
اظهاركــرد: دستگيرـشـدگان بــه مراجــع قضايــي 

معرفي شدند.
 دستگاه ديپلماسي در اين رابطه  �

اقدام  كند 
نايب رئيس كميســيون امنيت ملي و سياست 
خارجــي مجلس،  اقــدام اخير انگليــس در اخراج 
كاركنــان ســفارت ايــران در لنــدن را عجوالنــه و 
غيرمنطقي دانست و افزود: دولت و مجلس حتما 
اين موضوع را بررسي و در مورد آن اتخاذ تصميم 
خواهنــد كرد. اســماعيل كوثــري  در گفت وگو با 

ايسنا، اظهار داشــت: مجلس،  به ويژه كميسيون 
امنيت ملي و سياســت خارجي، از يكسال و اندي 
قبــل تصميم بــر قطع رابطه با انگليــس را تصويب 
و به هيأت رئيســه تقديم كــرد، البته اين موضوع 
بنا به مصالحي مورد رســيدگي قــرار نگرفت. وي 
خاطرنشان كرد: در رابطه با اقدام اخير انگليس، 
در آينده نزديك در مجلس و نيز توســط دســتگاه 

ديپلماسي كشور،  اتخاذ تصميم خواهد شد.
 حاشيه اي از حضور سفير ايران در  �

فرودگاه 
حضور خبرنگاران رسانه هاى خارجى و داخلي 

در مراسم استقبال از سفير ايران چشمگير بود.
از  برخــى  كــه  وقتــى  بســيجى  دانشــجويان 
ديدنــد  را  ايرانــى  ديپلمات هــاى  خانواده هــاى 
به ســراغ آنهــا رفتنــد و با بيــان اينكه مــا تاكنون 
نتوانســته ايم ديپلمات هــاى ايرانــى را ببينيــم از 
حضــور خانواده آنها با شــعار «مرگ بــر انگليس»، 
آمريكا و اســرائيل اســتقبال كردند. دانشــجويان 
همچنين در حاشيه مراسم استقبال از ديپلمات هاى 
ايرانى تاكيد كردند كه ان شــاء ا... اين آخرين پرواز 
از لندن به ايران باشد. از ميان ديپلمات هاى ايرانى 
بازگشته از لندن، تنها "اســالميان" كاردار ايران در 
لندن در جمع دانشــجويانى كه به اســتقبال آمده 

بودند، حاضر شد.

پارلـمان
پس از پيروزي انقالب اسالمي چندين نوبت 
همه پرســي و انتخابــات عمومي و سراســري در 
كشــور برگزار شــده اســت، اولين و مهمترين آن 
كه در حقيقت تعيين كننده نوع حكومت كشــور 
بــود، همه پرســي تغييــر نظــام شاهنشــاهي بــه 
جمهوري اســالمي ايران اســت كه در آن رويداد 
تاريخي، در روزهاي 10 و 11 فروردين ماه سال 
1358، اكثريت قريب به اتفاق ملت ايران يعني 
98/2 درصد كل رأي دهندگان با انتخاب نظام 
جمهوري اســالمي ايران دست رد به سينه ساير 
نظام هــاي موجود زدنــد و به اين ترتيــب اراده و 

خواست خود را در تاريخ ثبت نمودند.
اولين دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي 
در تاريخ 24 اســفند 1358 برگزار شــد. در اين 
واجــد  نفــر   20857391 تعــداد  از  انتخابــات 
 52/14 يعنــي  نفــر   10875969 شــرايط، 
درصد ـشـركت كردند و از بيــن 3694 داوطلب 
راهــي  را  نفــر   270 انتخابيــه  حــوزه   193 در 
مجلس كردند. تاريخ شــروع بــه كار مجلس اول 
بــود و رياســت آن را آيــت ا...  در 1359/3/7 
هاشمي رفســنجاني برعهده داشت. در تاريخ 7 
خرداد 1359 خورشيدى، اولين جلسه مجلس 

اول گشايش يافت. 
در انتخابــات اوليــن دوره مجلــس شــوراى 
اســالمى كــه در آن مقطع مجلس شــوراى ملى 

نام داشــت؛ گروه هايى به غير از حزب جمهورى 
جنبــش  و  ايــران  آزادى  نهضــت  اســالمى، 
مســلمانان مبارز نيز موفق به راهيابى به مجلس 
اول شــدند؛ از ايــن رو، مى تــوان مجلــس اول را 
متنوع تريــن و سياســى ترين مجلــس در طــول 

حيات جمهورى اسالمى تا به امروز خواند. 
اطالعات مربوط به انتخابات دوره هاي مختلف 

مجلس شوراي اسالمي به شرح زير است.
 مجلس اول �

1. تاريخ برگــزاري انتخابــات: 1358/12/24
2. تعداد واجدين شرايط: 20857391 نفر

3. تعداد شركت كنندگان: 10875969 نفر
4. درصد مشــاركت: 52/14 درصد
5. تاريخ شروع دوره: 1359/3/7

6. رئيس مجلس: آيت ا... هاشمي رفسنجاني
 مجلس دوم  �

1. تاريــخ برگــزاري انتخابــات: 1363/1/26
2. تعداد واجدين شرايط: 24143498 نفر

3. تعداد شركت كنندگان: 15607306 نفر
4. درصد مشــاركت: 64/64 درصد
5. تاريخ شروع دوره: 1363/3/7

6. رئيس مجلس: آيت ا... هاشمي رفسنجاني

 مجلس سوم  �
1. تاريــخ برگــزاري انتخابــات: 1367/1/19

2. تعداد واجدين شرايط: 27986736 نفر
3. تعداد شركت كننده: 16714281 نفر

4. درصد مشــاركت: 59/72 درصد
5. تاريخ شروع دوره: 1367/3/7

6. رئيس مجلس: آيت ا... هاشمي رفسنجاني و 
حجت االسالم والمسلمين مهدي كروبي

 مجلس چهارم  �
1. تاريــخ برگــزاري انتخابــات: 1371/1/21

2. تعداد واجدين شرايط: 32465558 نفر
3. تعداد شركت كننده: 18967042 نفر

4. درصد مشــاركت: 57/81 درصد
5. تاريخ شروع دوره: 1371/3/7

6. رئيــس مجلس: حجت االســالم والمســلمين 
علي اكبر ناطق نوري

 مجلس پنجم  �
1. تاريخ برگــزاري انتخابــات: 1374/12/18
2. تعداد واجدين شرايط: 34716000 نفر

3. تعداد شركت كننده: 24682386 نفر
4. درصد مشــاركت: 71/09 درصد

5. تاريخ شروع دوره: 1375/3/12

6. رئيــس مجلس: حجت االســالم والمســلمين 
علي اكبر ناطق نوري

 مجلس ششم  �
1. تاريخ برگــزاري انتخابــات: 1378/11/29
2. تعداد واجدين شرايط: 38726431 نفر

3. تعداد شركت كننده: 26082157 نفر
4. درصد مشــاركت: 67/35 درصد
5. تاريخ شروع دوره: 1379/3/7

6. رئيــس مجلس: حجت االســالم والمســلمين 
مهدي كروبي

 مجلس هفتم  �
1. تاريــخ برگــزاري انتخابــات: 1382/12/1

2. تعداد واجدين شرايط: 46351032 نفر
3. تعداد شركت كننده: 23734677 نفر

4. درصد مشــاركت: 51/21 درصد
5. تاريخ شروع دوره: 1383/3/7

6. رئيس مجلس: دكتر غالمعلي حداد عادل
 مجلس هشتم  �

1. تاريخ برگــزاري انتخابــات: 1386/12/24
2. تعداد واجدين شرايط: 43824254 نفر

3. تعداد شركت كننده: 22832000 نفر
4. درصد مشــاركت: 55/40 درصد
5. تاريخ شروع دوره: 1383/3/7

6. رئيس مجلس: دكتر علي الريجاني
ادامه دارد...

 مجالس پس از انقالب اسالمى

سخنگوي وزارت امور خارجه: 

انگليس تاوان رفتار نامناسبش را پس مي دهد

طاليى نيك: 
سردرگمى  دولت هاى اروپايى در همراهى 

با رويكرد ضدايرانى انگليس
همدان پيام: عضو ســابق كميسيون امنيت ملى مجلس گفت كه تغيير سريع 
مواضع و رفتار دولت نروژ و اكثر دولت هاى اروپايى در قبال رويدادهاى اخير بين 
ايــران و انگليس نشــان دهنــده ســردرگمى و نگرانى از همراهى با سياســت هاى 

استكبارى است.
رضا طاليى نيك عضو سابق كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس 
در گفت وگــو بــا فارس در خصوص عملكرد ســفارتخانه هاى اروپايــى در ايران در 
پى بســته شــدن سفارت انگليس، با اشــاره به اعمال سياســت هاى غيرمنسجم و 
ناهماهنگ نســبت به اين موضوع از سوى اين سفارتخانه ها يادآور شد: بى ثباتى 

داخلى اقتصادى و اجتماعى در اروپا در سياست خارجى آنان نيز وجود دارد.
وى افزود: با ســرعت و گســتره تحوالت جهان اســالم و محيط داخلى غرب، 
دولتهاى اروپايى با تزلزل در اتخاذ سياست هاى داخلى و خارجى مواجه شده اند.
طاليى نيك اظهار داشــت:  تاثير راهبردى بيدارى اســالمى در جهان اســالم 
تــوأم با جنبــش اقتصــادى و اجتماعى ضــد ســرمايه دارى در غــرب رويكردهاى 
ســلطه جويانه اروپا و آمريــكا و هژمونى متزلزل آنان را در محيــط بين المللى بهم 

ريخته است.
وى ادامه داد: در قبال ايران و بيدارى اســالمى انفعال از سردرگمى و ناكامى 
غــرب بــه طور جــدى وجــود دارد بگونه اى كــه تعارض و عــدم انســجام مواضع و 
رفتارهــاى دولت هــاى غربــى و رژيم صهيونيســتى در قبال ايران و جهان اســالم 

عالوه بر تشديد جنبش اعتراضى درونى تداوم جدى يافته است.
عضو سابق كميسيون امنيت ملى گفت: غرب از اتخاذ سياستهاى خصمانه و 
غيرمنطقى در قبال ايران نتيجه دلخواه را در سى و سه سال گذشته نگرفته است 
و لذا برغم البى صهيونيست ها و سردمدارى انگليس و آمريكا براى پيشبرد ايران 
هراســى ســاير دولتهاى اروپايى در همراهى با اين رويكرد و يا راهبرد مستقل در 

ارتباط با ايران با سردرگمى مواجهند.
طاليى نيك ادامه داد: تغيير سريع مواضع و رفتار دولت نروژ و اكثر دولت هاى 
اروپايى در قبال رويدادهاى اخير بين ايران و انگليس نشــان دهنده سردرگمى و 

نگرانى از همراهى با سياست هاى استكبارى است.
وى اظهار داشــت: با تشــديد جنبش اجتماعى و اقتصادى ضد سرمايه دارى 
در درون غــرب و تداوم بيدارى اســالمى و تغييرات عميق سياســى و فرهنگى در 
جهان اســالم اروپا و غرب ناگزير به كنار گذاشــتن رفتارهاى خصمانه و خشن در 

برابر ايران و جهان اسالم خواهد بود.
طاليى نيك با يادآورى اينكه خروج نظاميان آمريكايى از عراق و ســردرگمى 
در افغانســتان توام با ناكامى در مصادره قيام هاى بيدارى اسالمى و مهار جنبش 
ضــد ســرمايه دارى بحران داخلى و خارجــى اروپا و غرب را تشــديد خواهد كرد، 
گفــت: تنها راهكار اســتراتژيك براى نجــات اروپا در قبال واكنش هاى گســترده 
ايــران و جهــان اســالم، فاصله گرفتــن از فشــار صهيونيســت ها و سياســت هاى 
اســتكبارى آمريــكا و بريتانيــا اســت هماننــد برخــى از مقاطع ســه دهه گذشــته 
دولت هــاى اروپايــى با ســرعت از هرگونه واكنــش منفى در قبال ايــران چرخش 
خواهنــد كــرد. طاليى نيك افــزود: چرخش ســريع دولتهاى اروپايــى در كاهش 
و تعلــل در روابــط سياســى با ايــران همانند گذشــته خواهد بود چرا كــه اروپا در 
وابستگى به نفت ايران و جهان اسالم و پيشگيرى از آسيب هاى استقالل خواهى 

ملت هاى منطقه از رفتارهاى خصمانه و سلطه جويانه فاصله خواهد گرفت.
وى با اشــاره به اينكه جهش آگاهى و اراده ملى در ايران براى ايســتادگى در 
برابر دخالت ها و زياده طلبى هاى غرب نهادينه شــده اســت، اظهار داشت: آحاد 
مردم و تجربه دولتمردان در ايســتادگى منطقى و پيــروز در برابر زياده طلبى هاى 
غــرب و مداخله هــاى آنان همانند گذشــته تاثير راهبردى و عملــى دارد، نه فقط 
نــروژ بلكه اكثر دولتهاى اروپايــى در همراهى با رويكردهــاى خصمانه انگليس و 
آمريكا و فشار صهيونيست ها چرخش سريع خواهند داشت و همراهى نروژ و ساير 
دولت هاى اروپايى با سياست هاى مداخله جويانه انگليس و آمريكا در قبال ايران 
بســيار كم دوام خواهد بــود. وى گفت: موقعيت منطقــه اى و ظرفيت هاى باالى 
ايران مانع از آسيب پذيرى در قبال مداخله ها و زياده طلبى هاى غرب است. ايران 
در اوج تجربه و ظرفيت هاى ملى و فراملى براى خنثى سازى فشارهاى گوناگون 

آمريكا و انگليس و ساير متحدان غربى است.
به گفته طاليى نيك ملت ايران در حمايت از سياســت هاى اصولى نظام براى 

ايستادگى در برابر رفتارهاى غلط و مداخله جويانه غرب مصمم و متحدند.

رئيس ستاد انتخابات كشور: 
نظارت 850 هزار نفر ناظر بر انتخابات مجلس

همدان پيــام: رئيــس ســتاد انتخابــات كشــور بــا بيــان اينكه فعاليت رســمى 
انتخابات از ســوم ديماه در سراســر كشــور آغاز خواهد شــد، گفت: بيش از 850 
هــزار نفــر بــر برگــزارى انتخابــات نهميــن دوره مجلس شــوراى اســالمى نظارت 
مى كنند كه از اين تعداد 700 هزار نفر ناظر با وزارت كشور و ما بقى با هيأت هاى 

نظارت استان ها همكارى مى كنند.
بــه گــزارش ايلنا، ســيد صولــت مرتضوى كــه در همايش منطقــه اى مجريان 
انتخابــات ســخن مى گفت بــه آماده شــدن تعرفه هــاى رأى كه بــر روى كميت و 
كيفيت تعرفه ها دقت كافى شده است، اشاره كرد و افزود: در 15 درصد حوزه ها 

به صورت آزمايشى انتخابات الكترونيكى برگزار مى گردد.
به گفته معاون سياســى وزير كشــور، بر اساس رصد گرايش ها نشان مى دهد 
تمام گروه ها و جناح هاى سياســى كشــور در در انتخابات حضور خواهند يافت و 
در اين رابطه 50 درصد اصولگرايان 37 درصد اصالح طلبان و 13 درصد افراد با 

گروهاى مستقل در اين دوره از انتخابات شركت مى كنند.
 ثبت نام از كانديداها بعد از جلسات توجيهي �

ـركل سياســي وزارت كشــور گفــت: جلســات ســتاد انتخابــات كشــور با  مدـي
اســتانداري ها و فرمانداري هــا تا پايان آذرماه ادامه خواهد داشــت. پورموســوي 
در گفت وگو با ايســنا با بيان اين كه «در بحث انتخابات مجلس شــوراي اســالمي 
جلســات با فرمانداران و اســتانداران سراســر كشــور ادامه دارد» گفــت: برخي از 
ايــن جلســات براي هماهنگــي، برخي توجيهي و برخي نيز براي كســاني اســت 
كــه نياز به بازآموزي بحث هاي مربوط به انتخابــات دارند.  وي افزود: برنامه هاي 
شهرستاني توسط مسئوالن ستاد انتخابات، هم چنين برگزاري جلسات آموزشي 
ادامه دارد. ضمن اين كه در سفرهاي استاني توسط مسئوالن ستادهاي آن شهر 
برنامه هاي الزم برگزار مي شــود.  مديركل سياسي وزارت كشور خاطرنشان كرد: 
اين جلســات تا پايان آذرماه ادامه خواهد داشــت و پس از آن وارد پروسه اجرايي 

انتخابات (ثبت نام كانديداها) خواهيم شد. 

عضو شوراى مركزى حزب اعتماد ملى 
مطرح كرد

نظرات سه گانه 
اصالح طلبان براى حضور 

در انتخابات مجلس
همدان پيــام: عضــو شــوراى مركــزى حــزب 
اعتماد ملــى گفت: 3 نظر متفــاوت براى حضور 

در انتخابــات مجلــس نهــم ميــان اصالح طلبان 
وجود دارد. محمدجواد حق شناس عضو شوراى 
مركزى حزب اعتماد ملى در گفت وگو با فارس، 
در پاســخ به اين ســؤال كــه آيا حــزب متبوعش 
در انتخابــات آتــى مجلــس كانديدايــى خواهد 
داشــت، گفــت: فعاليت هاى حــزب اعتماد ملى 
متوقف اســت و هنوز در مورد اينكه اين حزب در 
انتخابات مجلس نهم كانديدايى داشــته باشــد، 

تصميمى گرفته نشده است. وى در تشريح نحوه 
حضــور اصالح طلبان در انتخابــات مجلس نهم، 
گفــت:  3 نظر متفاوت براى حضــور در انتخابات 

مجلس نهم ميان اصالح طلبان وجود دارد.
حق شناس خاطرنشان كرد: خيلى از جريان 
اصالح طلبى و به خصــوص در بدنه اين جريان، 
موافق حضور در انتخابات آتى مجلس نيســتند. 
عضو شــوراى مركزى حزب اعتمــاد ملى تصريح 

كرد: بخشــى از اصالح طلبان نيز موافق ـشـركت 
در انتخابات مجلس هســتند كه تعداد آنان زياد 

نيست. 
اين فعال سياســى اصالح طلب اظهار داشت: 
بخش ميانه اى از اصالح طلبان كه خاتمى شاخص 
آنان است، براى حضور در انتخابات اعالم آمادگى 
كرده اند، اما شــرايط سه گانه اى را مطرح كرده اند 

كه هنوز پاسخى دريافت نكرده اند.

رئيس جمهورى:رئيس جمهورى:

ساير قوا فكر نكنند ساير قوا فكر نكنند 
ارباب هستندارباب هستند
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خبر آدينه

گزارش

معاون فرماندار شهرستان اسدآباد: 
تمام گلزارهاى شهداى 

روستايى ساماندهى مى شوند
همدان پيــام: 158 مزار شــهيد در 43 
روســتاى شهرســتان اســدآباد وجود دارد 
كــه تاكنــون 138 مزار ســاماندهى شــده 
است. معاون فرماندار اسدآباد در كارگروه 
ســاماندهى گلزار شــهداى اين شهرستان 
عمليــات  ســالجارى  پايــان  تــا  گفــت: 
ساماندهى20 مزار باقى مانده نيز به اتمام 

خواهد رسيد. 
حمــزه عبدكونــد بــا اشــاره بــه اينكــه 
مــا ترويج فرهنــگ و شــهادت را ســرلوحه 
كارمــان قــرار داده ايــم، گفت: شهرســتان 
اســدآباد در اجراى ســاماندهى گلزارهاى 
يــك  شــهدا جــزو شهرســتان هاى درجــه 

استان است. 
وى بــا بيان اينكه شــهداى مــا اصحاب 
نيــازى  و  هســتند  (ع)  حســين  امــام 
گفــت:   ندارنــد،  گلــزار  ســاماندهى  بــه 
ســاماندهى گلــزار شــهدا براى نســل هاى 
آينده اســت كه به آن ها بگوييم اين شــهدا 
بودنــد كه با عــزت، افتخــار آفريدنــد و در 
واقع اين ســاماندهى بــراى ترويج فرهنگ 

ايثار و شهادت است. 
وى يادآورى عزت و افتخارآفرينى شهدا 
بــه نســل هاى آينــده از طريق ســاماندهى 
قبور مطهر شهدا را مهم و مؤثر ارزيابى كرد.
معــاون فرمانــدار خاطرنشــان كــرد: يكى 
نظــام  فرهنگــى  مســائل  مهم تريــن  از 
ايــران،  اســالمى  جمهــورى  مقــدس 
شــهدا  و  (ره)  امــام  آرمان هــاى  حفــظ 
آنهاســت. يــاد  داشــتن  نگــه  زنــده  و 

برگزاري مراسم 
عزادارى سيدالشهدا(ع) 

در دانشگاه پيام نور صالح آباد 
همدان پيام: به مناسبت فرا رسيدن ماه 
محرم و عزاداري ابا عبدا... الحســين(ع)، 
در  عاشــورا  زيــارت  و  عــزاداري  مراســم 

دانشگاه پيام نور صالح آباد برگزار شد.
مراســم  ايــن  در  اســت،  شــايان ذكــر 
ضمــن مداحــي شــريفي ذاكــر اهل بيــت، 
دانشــجويان و اســتادان بــا قرائــت دعــاي 
پرفيــض زيــارت عاشــورا به ذكــر مصيبت و 

سوگواري پرداختند.

معصومه كمالوند
اصًال حســين جنس غمش فرق مي كند/ اين 

راه، پيچ و خمش فرق مي كند
اينجا گدا هميشــه طلبكار مي شود/ اينجا كه 

آمدي كرمش فرق مي كند
همدان پيام: طنين صداى نوحه و ســينه زني 
عــزاداران حــال و هــواى خاصى به كوچــه داده، 
دنبــال صدا مــي روم، نزديك تر كه مي شــوم دلم 

هواي وصل دارد. 
چــه قــدر دلــم مي خواهــد گريــه كنــم و ســر 
پرچم هــاي هيأتــش بگــذارم و همــه  آســتان  بــر 
دلتنگي هايم را اينجا رخت بنــدم. به ورودي هيأت 
كه مي رســم، جوانــي مي بينم بــا قامتي آراســته، 
آنچنان محزون كه مي شد غم را از سراسر وجودش 
نظاره كرد. صداي هق هق گريه اش مثل كودكي كه 
از مادرش جدا شــده و او را در كوچه هاي غريبي گم 

كرده است، فضاي درونم را آشفت.
اينجــا  مضطــرب  و  گريــان  چــرا  پرســيدم 
ايســتاده اي، نفســش را در ســينه حبــس كــرد و 
بــا صدايى لــرزان گفــت:  مــن مرتكــب خطاهاي 
بسياري شده ام و به اميد عفو اينجا آمده ام، روحم 
سنگيني مي كند  و از شرم نمي توانم داخل هيأت 
بــروم، امــا دلم مي خواهــد فيض معرفت حســين 
(ع) آنچنان همه روح و جســم تشــنه ام را سيراب 
كنــد كه بــراي هميشــه زندگي و آينــده ام را بيمه 
كنــم. باز خجالت زده و شرمســارم. ايــن را گفت و 
به ديوار مســجد تكيه زد، ســرش را رو به آســمان 

گرفت و دوباره كودكانه  گريستن را از سر گرفت.
خوش به حالش به خويشتن خويش باز گشته 
و گمشــده اش را اينجــا مى جويــد. نمي دانســتم 
چگونــه بــا درون آشــفته ام، روح زالل جــوان را 
آرام كنــم، همــه فكــرم را بــه زبــان آوردم و همه 
اميدم را بدرقه حرفهايم كردم و به او گفتم؛ اينجا 
خيمــه گاه حســين اســت و همه زمين هــا در همه 
روزها عاشوراســت. اينجا ســرمنزل عشق حسين 
است و براي آنها كه از ميان پس كوچه هاي غفلت 
بودنشان در جســتجوى ســرپناهي براي هميشه 
زيستنشــان هســتند و معرفتي مى جوينــد، اينجا 

سرفصل همه آغازهاست.
اگر هنــوز اندر خم كوچه زندگــي ات مانده اي و 
به دنبال هوايي از اميــد، از جنس خدا مي گردي تا 
درونت را متحول كني و صيقل بخشي، اينجا بيا....

 هيــأت انصارالمهدي (عج) كه نامش صاحب 
عزاي عاشوراست و مأمني براي همه آنهاست كه 

دست نااميدي را به درگاه اميدش آورده اند. 
با گوشــه هاي آســتينش اشــك هايش را پاك 
كرد و وارد مسجد شد. دسته هاي سينه زني هيأت 
در روز عاشــورا حركــت خود را در مســير مشــخصي 
آغاز مي كنند و با پاهاي برهنه و سرهاي ِگل اندود، 
بر ســينه مي زنند، صداي طبل، ســنج و سينه زني 
عزاداران كه بر آســمان بلند مي شــود، گويي فرياد 
ناصــر ينصرنــي» حســين (ع) در روز  «هــل مــن 

عاشوراست كه به دنبال يارى كننده ايست.
عــزاداران در مسيرشــان مقابــل قرباني هايي 
كه نذورات مردم اســت، مي ايستند و خون هايي 
كه مقابل قداســت اعتقادشــان ريخته مي شــود، 
و  مفهــوم  بــه  رســيدن  بــراي  را  قدم هايشــان 
معرفــت عاشــورا، محكم تــر مى كند. بــا نذرهايي 
كــه در محــل گــذر دســته هاي ســينه زني قرباني 
مي شــوند، 5 هزار نفر از عزاداران در روز عاشــورا 
اطعام مي شــوند. هــر كس به نيــت و خلوصي كه 
در دلــش دارد، ظرفــي از احتياجــش را به هيأت 
انصارالمهدي (عــج) مي آورد و به اميد حاجتش، 

غذاي نذري مي برد.
هيــأت انصارالمهدي (عج) از ســال 73 براي 
عاشقان اباعبدا... الحســين (ع) شكل گرفت و از 
آغاز تاكنون در مناســبت هاي مختلف برنامه هاي 

خاص خود را براي مشتاقانش برگزار مي كند.
ايــن هيأت در مســجد انصارالمهدي شــهرك 
مدني همدان است و با اعضاي 150 نفره خود، 8 
حلقه شجره طيبه صالحين را با استفاده از اساتيد 
و كارشناســان مجرب تشكيل داده است و مراسم  

عزاداري و سينه زني خود را مثل ساير هيأت هاي 
مذهبي ديگر از اول محرم آغاز مي كند و هر روز به 
برگزاري زيارت عاشــورا و سخنراني در محورهاي 
معرفــت  آن،  فضيلت هــاي  و  عاشــورا  مختلــف 
حســيني و شــهدا و زيبايي هاي قيام كربال و پس 

از آن نيز به روضه خواني و سينه زني مي پردازد.
مســئول هيأت انصارالمهدي مي گويد: اينجا 
از همه گروه هاي جامعه عضويت دارند و هر نفس 
كه به عشــق امام حسين(ع) دميده مي شود و هر 
دستي كه بر سينه زده مي شود، يقيناً بي نتيجه و 

بي بهره نخواهد ماند.
هســتند  هيــأت  اعضــاي  كــه  دانشــجويانى 
در دانشــگاه ها حضــوري موفــق دارنــد و عمومــاً 
هيأت هــاي مذهبــي خروجي هــاي مثبتــي را به 

جامعه ارائه داده و خواهند داد.
ســجاد محمدي نوا كه 10 سال است مسئوليت 
هيــأت را دارد، مي گويد: هر كس بــه هيأت مي آيد، 
امام حســين دســتش را مي گيرد و هدايتش مي كند 
و در ميــان پســتي و بلندي هاي زندگي، نام حســين 
(ع) او را تنهــا نخواهــد گذاشــت. وي از وجود كميته 
بررسي مشكالت حاشيه شهر در هيأت مي گويد كه 
با تعامل مسئوالن شهر نشســت هايي با آنها برگزار 

مي كنند و نتايج اجرايى نيز در شهر داشته است.
به هيأت در روز عاشورا بر مى گرديم، سينه زنان 
هيأت با لباس هاي يك شكل (مشكي و آستين هاي 
3 ربع با نشــان هيأت انصارالمهــدي) نظم خاصي 
به دســته بخشــيده اند. كتلــى از ميان هيــأت ديده 
مي شود، شبيه َعلَمي است كه  باالي آن با پارچه اي 

كه مثل پيراهن بي آســتينى اســت، پوشــيده شده 
و نمــادي از پيكــر و كفن هــاي بي دســت شــهيدان 
كربالســت. بــاالي ُكتل پنجه اي نمادين از دســتي 
بريده نصب شده است. نگاهش كه مي كني حادثه 
كربال در مقابل ديدگانت جان مى گيرد، اين دست 
گوياي تصويرى روشــن از ياد ســقاي دشت نينوا و 
دستي ساده و تنها كه در طلب حيات براي كودكان 

لب خشكيده روز تاسوعاست.
روز  در  منســجم  صف  هــاي  در  عــزاداران   
عاشــورا، زيارت عاشــورا را به قصــد توفيق زيارت 
حضرتــش مي خواننــد بــا اميــد بــه روزي كــه در 
حرم مطهرش شــرف حضور يابند و زيارت عشــق 
را همانجــا بخواننــد. پــس از آن بــه همــراه ديگر 
هيأت هــا، نمــاز اول وقت را در ظهر عاشــورا اقامه 
مي كننــد و فضيلــت آن را هرگز از يــاد نمي برند. 
نمــاز اول وقــت حســين (ع) در ظهــر عاشــورا به 
حقيقــت تابلويي زيبــا و وصف ناشــدني از تصوير 
عالــم خلقــت و برگرفتــه از ذات و درون پاك امام 
حســين (ع) بــود. پــس از آن نيــز ميهمان ســفره 

نذرى حسين (ع) مى شوند.
عــزادارى  روزهــاى  در  مذهبــى  هيأت هــاى 
ساالر شهيدان رسالتى بزرگ دارند تا پيام حسين 
(ع) را چــون راويــان فرهنــگ و دين به تشــنگان 
و شــيفتگان آن حضــرت برســانند و گوشــه اى از 
مفهــوم و معرفــت عاشــورا را در متــن برنامه هاى 
هيــأت بــه عــزاداران و ســياه پوشــان برســانند و 
عاشــورا خــود عظمتــى بــزرگ و مفهومــى وصف 

نشدنى است.

گزارشى از دوستداران اهل بيت در شهرك مدنى

هيأت انصارالمهدي(عج) سرفصلي براي آغاز....  همدان: انگليس نياز مبرمى به سيلى خوردن از ايران داشت �
 همدان پيام: امام جمعه همــدان  كاهش رابطه ديپلماتيك ايران با  انگليس را 
باعث خرسندى ملت ايران  دانست و گفت: اين كشور نياز داشت تا از سوى ايران 

سيلى محكمى بخورد.
آيــت ا... غياث الدين طه محمدى مكتب عاشــورا را نمايشــگاهى براى عرضه 
خوبى هــا و بدى هــا عنــوان كــرد و افزود: در عاشــورا مى تــوان تمــام رذيلت ها و 
نمودهاى حق و حقيقت را در مقابل يكديگر مشاهده كرد اما ما هرگز نتوانسته ايم 

ابعاد مثبت و منفى اين واقعه بزرگ را به جهانيان بشناسانيم.
وى اظهار داشــت: در معرفى عاشــورا به جهانيان ضعيف عمل مى كنيم؛ چرا 
كه تنها در ايام محرم دغدغه ما گرياندن مردم اســت و درباره متن واقعه عاشورا و 
قيام امام حســين(ع) صحبتى نمى شود در حالى كه اگر مردم با معرفت و نهضت 

حسينى آشنا شوند اشك ها نيز خود به خود جارى مى شود.
به گزارش فارس، وى يكى از عالى ترين درس هاى عاشــورا را مسأله شناخت 
حق و باطل ذكر كرد و بيان داشــت: امروز اكثريت مردم جهان در عرصه شناخت 
حــق و باطل ـسـرگردان هســتند و تبليغات شــيطانى قدرت تشــخيص را از مردم 

گرفته است.
 مالير: پيروان مكتب حسين(ع) از تهديد دشمنان نمى هراسند �

امــام جمعــه موقــت ماليــر گفــت: پيــروان و شــيفتگان مكتــب ابــا عبــدا... 
الحســين(ع)، هيچگاه از تهديدها و فتنه هاى دشــمنان و ســران اســتكبار ترسى 

به دل ندارند.
حجت االســالم سيدحســن فاضليــان در خطبه هــاى نمــاز جمعــه ماليــر در 
مسجد جامع اين شــهر افزود: آمريكا، انگليس و اسراييل بايد بدانند كه شكست 
خوردگان هميشــه تاريخ هســتند و با ترفندها و حيله هاى نادرســت راه به جايى 
نخواهند برد. وى با تاكيد بر اينكه امروز ايران از هر لحاظ مقتدر و منسجم است، 
اظهار داشت: سران استكبار بايد بدانند كه ما از هيچگونه جنگ و درگيرى نظامى 
با آنان خوف و هراس نداريم؛ چرا كه عالوه بر تجهيزات نظامى، پشتيبانى چون 

امام عصر(ع) را داريم كه به او دل بسته ايم.
 تويسركان: قيام سرخ حسينى الهام بخش حق طلبان در  �

گستره تاريخ است
امــام جمعــه تويســركان گفت: قيام ســرخ حســينى و فرهنــگ آزاديخواهانه 

عاشورا الهام بخش تمامى حق طلبان در گستره تاريخ است.
حجت االســالم محمدعلى ارزنده در خطبه هاى نماز جمعه تويسركان افزود: 
امام حســين(ع) با نهضت الهى خود از نابودى قطعى مبانى انســان ســاز اســالم 
جلوگيــرى و امر به معروف و نهى از منكــر را به عنوان يكى از بزرگترين آموزه هاى 

اسالم به قافله بشريت معرفى كرد.
وى با اشــاره به اهداف واالى قيام حســينى بيان كرد: ايستادگى بر مدار حق 
و عدالــت حتى در شــرايطى كه در اقليــت قرار داريم از مهمترين مفاهيم ارزشــى 

عاشوراست.
حجت االســالم ارزنــده با اشــاره به اخــراج ديپلمات هــاى انگليــس از ايران و 
تعطيلــى ســفارتخانه ايــن كشــور اظهار داشــت: ملتى كــه در ســايه تعاليم عزت 
خواهانه عاشــورا زندگى كرده باشــند، توطئه ها، موذى گرى ها و دخالت آشــكار 

استعمارگر پير در امور داخلى كشور خود را هرگز بر نمى تابند.
 نهاوند: عزادارى  مردم بايد با بصيرت و معرفت باشد �

امام جمعه نهاوند گفت: براى اثرگذارى بيشــتر قيام امام حســين (ع) در بين 
مــردم، بايد عــالوه بر عزادارى ها و ســينه زنى ها، مــردم با اهداف قيام عاشــورا و 

حركت امام حسين(ع) آشنا شده و معرفت و بصيرت آنها افزايش يابد.
حجت االســالم عباســعلى مغيثى نيا در خطبه هــاى نماز جمعــه نهاوند كه با 
حضور عزاداران حســينى در مصالى اين شهرســتان برگزار شد با بيان اين مطلب 
افزود: شــور و احساســات پاكى كــه در عزادارى ها ديده مى شــود بايد با بصيرت 

توأم گردد و ايجاد بصيرت توسط سخنرانان و مبلغان بايد به وجود آيد.
وى گفــت: امــروز بيــش از هر دوره ديگرى كشــور و نظــام ما به پيام عاشــورا 
نيازمند اســت؛ زيرا مهمترين پيام عاشــورا دفاع از اســالم و تسليم نشدن در برابر 
زورگويان اســت و اين همان چيزى است كه الگوى مردم در انقالب اسالمى شده 

است و مردم در عمل ثابت نموده اند كه هرگز تسليم زورگويان نخواهند شد.
 كبودراهنگ: فرهنگ اصيل شهادت امام حسين (ع) به نسل  �

امروز منتقل شود
امــام جمعــه كبودراهنگ گفت: امــام حســين(ع) براى احيــاى دين جدش 
رســول اكرم(ص) قيام كرد و با عزت به شــهادت رســيد و بايد اين فرهنگ اصيل 

به نسل امروز منتقل شود. 
حجت االســالم يوســف روحانى در خطبه هاى نماز جمعه كبودراهنگ اظهار 
داشــت: قــدر محــرم و مجالس عــزاى حضــرت سيدالشــهدا (ع) را بايــد بدانيم، 
عزادارى هــا را باشــكوه برگــزار كنيــم و از خرافــات و اعمــال موهــن در عــزادارى 
بپرهيزيم. وى در مســجد اعظم شــهر كبودراهنگ به ذكر ويژگى هاى شــخصيتى 
امــام حســين (ع) پرداخــت و اظهــار داشــت: امــام حســين (ع) تربيــت شــده 
اميرالمومنين على  (ع) و جدش پيامبر اكرم (ص) اســت و به فرموده خودش چه 

كسى مربى بهتر از او داشته است.
به گزارش ايرنا، حجت االســالم روحانى تصريح كرد: ماه محرم فرصت بسيار 
مناسبى است كه پيام قيام عاشورا را براى مردم بازگو كرده و تبيين اين پيام يكى 

از مهمترين وظايف روحانيون است.
 فامنين: عاشورا دانشگاه بزرگ اخالص در عمل و انجام وظيفه  �

و تكليف مهم و ارزشمدار است
امــام جمعــه در خطبه هاى نماز جمعه فامنين گفت: عاشــورا دانشــگاه بزرگ 
اخــالص در عمل و انجام وظيفه و تكليف مهم و ارزشــمدار اســت و واليت مدارى 
و پيروى از واليت فقيه از خصلت هاى پســنديده عاشــوراييان اســت كه بايد بيش 

از گذشته تقويت شود.
حجت االسالم مهدى ثابتى اظهار داشت: امروز مردم جهان با الهام گرفتن از 
انقالب اســالمى و قيام سرخ حســينى در برابر حاكمان ظالم خود قد علم كرده  و 
به مقابله با ظلم و اســتبداد برخاســته اند و اين بيدارى به تدريج در سراســر جهان 

گسترده و فراگير مى شود.
حجت االســالم ثابتى با بيان اين مطلب كه عاشــورا بيمه  نامه اســالم اســت و 
اســالم با عاشورا بيمه شــد، افزود: بايد اين گونه بيان داشــت كه عاشورا مدرسه 
انســان ســازى و ميدان امتحان است و هر كســى كه در اين امتحان موفق باشد، 

رستگار مى شود.
وى تصريــح كرد: قيام عاشــورا حادثه اى شــگرف و عجيب در تاريخ بشــريت 
اســت و ماندگارى قيام ارزشمند امام حسين (ع) و ياران با وفاى ايشان و پيروزى 

حق مقابل كفر نمودى از پيروزى خون در برابر شمشير است.

جهاد با مال از جهاد با جان ارزشمند تر است
همدان پيام: امروز جهاد با مال از جهاد با جان نيز پرارزش تر است.  نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه همدان 
با بيان اين مطلب در جشنواره تجليل از خيرين مدرسه ساز و مدرسه يار، انجمن هاي برتر و خانواده هاي نمونه شهرستان 

فامنين گفت: اگر امكانات زمان حال را با گذشته مقايسه كنيد به اهميت حمايت از مدارس پي خواهيد برد.
 آيــت ا... غيــاث الدين طه محمــدي افزود: در ابتــداي انقالب دختــران در فامنين نمي توانســتند در مقاطع 
راهنمايي تحصيل كنند و به بركت نظام اســالمي امروز در اين شهرســتان حوزه هاي علميه و دانشــگاه به ترتيب 

فرزندان انقالب مي پردازند. 
وي گذشــت از مــال دنيــا را يكــي از درس هاي مكتــب امام حســين(ع) عنــوان و تصريح كرد: بــه بركت امام 

حسين(ع) و عاشورا مردم از مال دنيا مي گذرند و براي رشد مادي و معنوي نظام اسالمي گام برمي دارند.

همدان پيام- گروه شهرســتان هــا: همايش 
شــيرخوارگان حســينى بــه يــاد حضــرت علــى 
اصغر(ع) شــهيد شش ماهه دشت كربال همزمان 
با سراســر كشــور صبح و بعد از ظهر روز جمعه در 
حســينيه امام خمينى (ره) و سپاه انصار الحسين 

(ع) همدان برگزار شد.
افــزون بر پنج هــزار نفــر از مادران بــه همراه 
شهرســتان هاى  ســاير  در  خــود،  شــيرخوارگان 
همايــش  هــوا  بــرودت  وجــود  بــا  نيــز  اســتان 

شيرخوارگان را با شكوهى خاص برگزار كردند. 
مــادران با بســتن ســربندهاى ســبز و قرمز با 
عنوان "عاشــقان علــى اصغر" بر پيشــانى خود و 
فرزندانشــان به عزداري پرداختند و شمار زيادى 
از طفالن شــش ماهه با لباس متحد الشــكل سبز 

رنگ در اين آيين و عزادارى حضور داشتند.
كــودكان بيمــار و معلــول نيز براى شــفاعت 
گرفتن از بــاب الحوائج به همراه ماداران خود در 
اين همايــش حضور يافتــه و همچنين كودكاني 
كه ســال پيش شــفا يافتــه بودنــد در آيين عزاى 

دردانه حســين(ع) ـشـركت كردند.
 بــه گــزارش ايرنــا، مريــم غالمى كه بــا تنها 
فرزنــد شــش ماهــه خــود بــه نــام "بهــار"در اين 
همايش ـشـركت كرده، مى گويد: بيان و ترســيم 
واقعــه كربال و شــهادت مظلومانه سيد الشــهدا و 

ياران باوفايش قلب هر شنوده اى را مى لزاند.
وى مي گويد: عزادارى براى امام حسين(ع) 
و شهداى دشــت كربال بعد از گذشت يك هزار و 
400 ســال از ايــن واقعه جانگذار نشــان دهنده 
عشق و ارادت مســلمين جهان به ائمه اطهار(ع) 
اســت. اين مادر عزادار با شــوق وصف ناشــدنى 
طفل شــش ماهه خــود را بر باالى دســتان خود 
مى گيــرد و با چشــمان اشــكبار مى گويد: ارادت 

وصف ناشدنى به حضرت على اصغر(ع) دارد.
وى اضافــه كــرد: حضــور مــادران مشــتاق و 

عــزادار بــا وجود برودت هــوا و تكميل شــدن دو 
ســالن بزرگ در اين آيين، نشــان دهنده عظمت 
وجــودى حضــرت على اصغر و عشــق و ادارت به 

اين طفل شش ماهه است.
با وجــود تكميل شــدن دو ســالن بزرگى كه 
براى اين آيين پيش بينى شده بود، مادران فوج 
فوج به عزاداران پيوسته و در بيرون از سالن و در 

هواى سرد پاييزى با زينب كبرى همنوا شدند.
آنان همــراه و همنوا با مداح اهل بيت (ع) با 
باالى ســر گرفتن طفالن شــش ماهــه و خواندن 
"الاليــى اصغرم الال" بـه ياد شــهادت مظلومانه 

طفل امام حسين (ع) به عزادارى پرداختند.
الزم به ذكر اســت؛ نخستين جمعه ماه محرم 
هر ساله همايش جهانى شيرخوارگان حسينى با 
هدف بزرگداشــت شعائر حســينى و تربيت نسل 
انقالبى و مكتبى و توســل به باب الحوائج برگزار 

مى شود.  
آييــن و همايــش شــيرخوارگان حســينى در 
شــهر كبودراهنــگ نيــز بــا حضــور هــزاران مادر 
كــه كــودكان شــيرخواره خــود را با ســربندهاى 
يــا حســين (ع) يا اباا لفضــل (ع) و يــا على اصغر 
(ع) براى نشــان دادن ارادت خــود به ابا عبدا... 
الحســين (ع) و خانــدان پاكــش به همــراه خود 
آورده بودنــد، برگــزار شــد. مــادران بــه همــراه 
شيرخوارگان خود در خيابان هاى اطراف مهديه 
نشســتند و بــا اشــكى كــه از چشمانشــان جارى 
مى شــد؛ دوســتى خاندان پيامبــر(ص) را به رخ 

دشمنان اسالم كشيدند.
امام جمعــه كبودراهنگ گفــت: بايد در اين 
ايام به فلســفه قيام عاشــورا و هدف مهم حضرت 
ســيد الشــهدا (ع) دقت نمود و بررسى كرد علت 
وقوع حماسه عاشورا چه بود و چرا پاره تن پيامبر 
(ص) و فرزنــدان و اهل بيت و يارانش با آن وضع 

به شهادت رسيدند.

حجت االســالم يوســف روحانى افــزود: قيام 
اباعبدا... براى رســيدن به متــاع ناچيز دنيوى و 
كســب قدرت نبود، براى اصالح امت رســول ا... 
(ص) بــود. وى بــه وقــوع حادثــه كربــال اشــاره و 
قبــل  1370 ســال  خاطرنشــان كــرد: بيــش از 
حادثــه اى در كربــال واقــع شــد كــه جمعيت آن 
محــدود بــه 72 نفر بــود و طرف مقابــل را تا 30 
هزار نفــر عنوان كردند و جنــگ نابرابرى صورت 

گرفت.
 حجت االســالم روحانــى اظهار داشــت: اگر 
خــون سيدالشــهدا (ع) و يارانــش نبــود امــروز 
خبرى از اســالم نــاب محمدى (ص) نبــود و اگر 
افشاگرى زينب (س) نبود پرونده كربال مختومه 

مى گرديد. 
در نهاونــد نيــز صدهــا تــن از طفــالن شــش 
ماهــه در اوليــن جمعــه مــاه محــرم در مصــالى 
اين شهرســتان به همــراه مادران خود يــاد و نام 
كوچكترين ســرباز امام حسين (ع) و واقعه كربال 

را در همايش شــيرخوارگان گرامى داشــتند.
ايــن همايــش حزن انگيــز به ياد طفل شــش 
ماهه حضرت ابا عبدا...(ع) در ميان ناله و اشك 

مادران و سوگواران برگزار شد.
مادران عاشــق به ياد امام حسين(ع) و طفل 
شــش ماهه اش حضرت على اصغر(ع)، با ملبس 
كــردن فرزنــدان خردسالشــان بــه لباس ســبز و 
ســفيد و با بر سر دســت گرفتن آنان ياد و خاطره 
كوچكترين ســرباز كربال را بــار ديگر زنده كردند 
و همدرد با مادر دلســوخته دشــت كربال "رُباب" 

اشك ماتم ريختند.
در ايــن همايــش همچنين گهــواره كودكانه 
بــه عنوان نماد گهواره حضــرت على اصغر(ع) بر 

روى دست مادران نهاوندى گردانده شد.
در ايــن مراســم معنــوى مداحــان اهــل بيت 
(ع) ابياتــى را در ـسـوگ واقعــه كربال و شــهادت 

حضرت علــى اصغر خوانده و چگونگى شــهادت 
آن حضرت را بيان كردند.

در تويـسـركان نيز همزمان با سراســر كشــور 
همايش شــيرخوارگان در شــهرهاى تويسركان، 
سركان و فرسفج با حضور ماداران و فرزندان شير 

خواره برگزار شد.
فرمانــده ســپاه تويـسـركان در ايــن همايش 
گفــت: عمده تريــن هدف دشــمن تحريف و محو 
مكتــب عاشــوراى حســينى در بين نســل جوان 
و نوجوان اســت. عســكر مجيدى اظهار داشــت: 
مصادف با ششم محرم، 350 هزار شيرخواره در 
150 شهر در سراسر كشور با حضرت على اصغر 

(ع) پيمان مى بندند.
وى بــا بيــان اينكه مــادران ايران اســالمى 
بــه عنوان تربيت كنندگان نســل آينده نقشــى 
محــورى در ترويج و انتقــال واقعه كربال دارند، 
تصريــح كرد: زنــان و مادران بايد با شــناخت، 
ارتقــاى بصيــرت و آگاهــى يافتــن از حقيقــت 
واقعــه كربــال، توكل بــه خدا و توســل بــه ائمه 
اطهــار (ع) آينــده ســازانى عاشــورايى تربيــت 

كنند.
همايــش  پيــام،  همــدان  گــزارش  بــه 
شــيرخوارگان حســيني در ششــمين روز از مــاه 

محرم و نخســتين جمعــه از اين ماه به مناســبت 
بزرگداشــت شــهادت حضرت علي اصغــر(ع) در 
حســينيه پيامبر اعظــم(ص) اللجين  نيــز برگزار 

شد.
در ايــن همايش بيش از 150 مــادر با فرزند 
6 ماهــه خود بــر مظلوميــت فرزند 6 ماهــه امام 
حسين(ع) اشك ماتم ريختند و عزاداري كردند 
و هم نــوا بــا طفــالن شــيرخوار و نوزادشــان يــاد 

حضرت علي اصغر(ع) را گرامي داشتند.
لباس هــاي  همايــش  ايــن  در  كــودكان 
متحدالشــكلي به رنگ ســفيد و ســبز بر تن كرده 
و ســربندهاي «يــا حســين(ع)» و «يــا اباالفضــل 

العباس (ع)» بر پيشاني بسته بودند.
در شهرســتان فامنين نيز مراسم خود جوش 
و مردمى در مسجد جامع ماماهان و مسجد امام 

حســين(ع) فامنين برگزار شــد.
در اين مراســم حســن جلوه يكى از مداحان 
شهرســتان بــه مداحــى و نوحه ســرايى در رثاى 

على اصغر(ع) پرداخت.
همچنيــن مادران بــا ملبس كــردن كودكان 
بســتن  و  عربــى  لبــاس  بــه  خــود  شــيرخوار 
سربندهايى به نام شهداى كربال در سوگ فرزند 

خردسال ابا عبدا... الحسين (ع) گريستند.

شيرخوارگان حسينى در رثاى على اصغر(ع) گريستند

مراكز آموزشى در راستاى تبيين ارزش هاى قيام عاشورا تالش كنند
همدان پيــام: فرمانــدار فامنين گفت: مراكز دانشــگاهى و پژوهشــى در كنار ســاير حوزه ها بايــد بيش از پيش 
در راســتاى شــناخت امام حســين (ع)، اهداف قيام وى و تبيين ارزش ها به جامعه تالش كننــد. به گزارش ايرنا، 
مهدى باب الحوائجى در جلســه فرماندارى فامنين در خصوص اهداف قيام عاشــورا اظهار داشــت: ما امروز شاهد 
اين هســتيم كه كشــورهاى زير ســلطه غرب در حال بيرون آمدن از ظلمي هســتند كه ســاليان دراز به آن گرفتار 
بودند. وى با تأكيد بر اينكه امام حســين (ع) شــهادت در راه خدا را ســعادتى بزرگ مى دانســت، عنوان كرد: امام 
حسين (ع) شهادت در راه خدا را سعادت، فالح و رستگارى مى دانستند و با بيان اين گونه جمالت جامعه اسالمى 
و مسلمانان را از سرگردانى بيرون آوردند و تكليف را مشخص كردند. باب الحوائجي خاطرنشان كرد: امام حسين 

(ع) جان خود و يارانش را در راه خدا نثار كرد براى اينكه دنيا را از جهالت و نادانى بيرون بياورد.

70 درصد روستاهاي مالير بهسازي شده است 
همدان پيــام: رئيس بنياد مســكن مالير از بهره مندي 70 درصد مردم شهرســتان از نعمت بهســازي خبر 
داد. محمد قاسمي گفت: بحث مقاوم سازي روستاها از ابتداي سال 84 كليد خورده است و تاكنون 70 درصد 
شهرستان از اين فرصت بهسازي بهره مند شدند. قاسمي، بهسازي بخش جوكار را 3681 واحد بيان كرد و از قرار 
گرفتن 53 روستا در طرح هادي خبر داد. وي اجراي طرح بهسازي در بخش مركزي را 3257 واحد عنوان كرد و 
اظهار داشت: در بخش زند نيز به 1105 واحد تسهيالت مقاوم سازي پرداخت شده كه براي 45 روستا نيز نقشه 
ثبتى تهيه شده است. وي در خصوص اجراي اين طرح در بخش سامن نيز گفت: از 5 هزار و 241 واحد تسهيالت 
مقاوم سازي براي 38روستا نقشه  ثبتي تهيه شد و نيز براي 5 روستا طرح بازنگري انجام شده است و تا پايان سال 

جاري اين طرح به اتمام خواهد رسيد.
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پيام 
 The Message Of                 مادستان    تاريخ ،  تمدن و فرهنگ 
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گوناگون

عطارباشى علمى

كدبانو

مراقبت از گياهان آپارتمانى 
گل پپروميا

همدا ن پيــام: پپروميــا از گياهــان هميشــه ســبز و از خانــواده پيپراســه 
(فلفلى هــا) مى باشــد. ايــن گيــاه اگرچه رشــد ســريعى نــدارد، ولــى در هر 
شــرايطى در آپارتمــان پــرورش مي يابــد. معمــوالً آنهــا را در تراريــوم و بــاغ 
شيشــه اى يا مجموعــه گل هاي يك ســبد پــرورش مي دهند. اگرچــه تعداد 
انواع اين خانواده بســيار زياد اســت، ولى فقط تعداد محــدودى مورد توجه 
قرار گرفته و در آپارتمان ها پرورش داده مي شوند و خاك آنها بايستى خاك 

پيت (خاك جنگل) باشد تا به خوبى رشد كند.

 نگهدارى  
گياه پپرونيا يك ســاقه گل دهنده با شاتون هاي سبز رنگ توليد مي كند 
كــه ارزش زينتــى ندارد. زمانى كه اين گياه به گل مــى رود كيفيت برگ ها و 
زيبايى گل هاي آن كمتر مي شــود. با حذف ســاقه هاي گل دهنده مى توان 

گياه را به طور مرتب به حالت رويشى و نونهالى مشاهده كرد.
ـ حرارت: اين گياه به ســرماى زياد مقاومت نــدارد و حداكثر مي تواند در 
زمستان 15 درجه سانتيگراد را تحمل نمايد و در فصل رشد دماى 24 – 30 

درجه براى آن بسيار مناسب است.
■  نور: مناطق پرنور يا نيمه ســايه اتاق كه دور از تابش مستقيم خورشيد 
باشد، مناسب است. اين گياه در زير اشعه چراغ فلورسنت پژمرده مي شود.

 ■ آبيارى: اين گياه نياز چندانى به آب ندارد. هميشــه مقدار زيادى آب 
در برگ هاي آن وجود دارد و ســطح خاك گلدان بيــن دو آبيارى بايد كامًال 
خشــك شــود، ولى نبايد آبيــارى آنقدر به تعويــق بيفتد كه برگ هــا پژمرده 
شــوند. در زمســتان به آب ولــرم نياز دارد و مقــدار آبيارى بايــد خيلى كمتر 

باشد.
ريشــه آن ســطحى اســت و گســترش چندانى ندارد و در هــواى آلوده، 
زرد و خشــك مي شــود. در صــورت آب دادن زياد اطراف يقه ســاقه، موجب 

پوسيدگى آن مي گردد.
■ رطوبــت هــوا: ميــزان رطوبــت الزم حــدود 50 درصد اســت. چنانچه 
رطوبــت و حرارت و ســرما از حد خود تجــاوز نمايد، لكه هايى بر روى ســطح 

برگ ظاهر مي شود و برگ را بى حس مي كند و برگ مي افتد.
■ هر دو ماه يك مرتبه سطح خاك گلدان را خراش دهيد تا هوا به داخل 
آن نفوذ كند و در فصل بهار گلدان را در فضاى آزاد در محلى سايه قرار دهيد 

تا حالت طبيعى خود را به دست آورد.
■ خــاك: هــر اندازه قابليت نفوذ خاك بيشــتر باشــد، ريشــه و ســاقه از 
پوســيدگى محفــوظ خواهد بــود. براى تهيــه خاك، يك قســمت پيت، يك 
قسمت ماسه و يك قسمت خاك باغچه استفاده كنيد و كف گلدان مقدارى 

ماسه و سنگريزه بريزيد.
■ تكثير: پپرونياى ابلق يا ســفيد با قلمه هاي بذر و ساقه تكثير مى شود؛ 

پپرونياى سبز با قلمه هاى برگ و ساقه تكثير مي شود.

سنجش عالئم حياتى
 از راه دور

همدان پيام: به تازگــى نرم افزارى عرضه 
شــده كه قادر است عالئم حياتى نظير تعداد 
ضربان قلب و ريتم تنفس را از راه دور و تنها با 

استفاده از دوربين تبلت اندازه بگيرد. 
به گــزارش نارنجــى، اين نرم افــزار رنگ 
چهره را مورد آناليز قرار مي دهد و از تغييرات 
جزيى رنگ صورت بــراى تعيين ضربان هاي 
قلــب اســتفاده مي كنــد. بــراى اندازه گيرى 
تعداد تنفس ها هم تنها كافيســت كه حركات 
قفســه سينه مورد ارزيابى قرار بگيرند. به اين 
ترتيــب تنها از طريق يك ويدئو چت مى توان 
ايــن دو عالمت حياتــى را در يك فــرد اندازه 

گرفت.

كامپيوتر و توانايى 
تشخيص زيبايى

تكنولــوژى  تازگــى  بــه  همدان پيــام: 
جديــدى بــه جمــع انســان ها وارد شــده كه 
توانايى تشــخيص زيبايى انســان ها را دارد و 
به صورتــى كامال منطقى بــه تجزيه و تحليل 

مى پردازد.
براى ايــن كار از يــك الگوريتم اســتفاده 
شــده اســت. اين برنامه جديد قابليت بااليى 
در تشــخيص اجزاى عكس دارد و با مقايســه 
آنها با معيارهاى تعريف شده، در مورد خوبى 
و بدى يــك عكس قضاوت مى كند، قضاوتى 

كه شايد كار هميشگى ما انسان ها است.
بتــوان  اگــر  نارنجــى،  گــزارش  بــه 
و  وضــوح  كنتراســت،  ماننــد  فاكتورهايــى 
تركيــب و برخــى الگوريتم هاي رياضــى را به 
صورت منطقى سنجيد، متوجه مى شويد كه 
زياد هم كار سختى نيست. به هرحال، شايد 
نــگاه تيزبين يك طرف ســوم، بتواند ما را در 

تعيين بهتر زيبايى ها كمك كند.

خورش هويج 
(غذاى محلى تبريز)

■ مواد الزم:
پياز   1 عدد

نمك، فلفل، زردچوبه و ادويه   مقدارى
رب گوجه فرنگى......2 قاشق سوپ خورى
گوشت ماهيچه يا ران مرغ........500 گرم
آلوى خورشتى....................200 گرم
هويج...............................500 گرم
زعفران دم كرده.......2 قاشق سوپ خورى
آب ليموترش تازه...........يك سوم پيمانه
گوجه فرنگى.....................3 تا 4 عدد

■ روش تهيه:
پيــاز را نگينــى خرد و با مقدارى روغن ســرخ 
كنيــد. فلفل، ادويــه و زردچوبــه را بيفزاييد. 
كمــى كــه تفت خــورد، رب گوجــه فرنگى را 
اضافــه كنيــد و تفــت دهيــد، آن گاه مرغ يا 
گوشــت را بيفزاييــد و حــدود يــك ليتــر آب 
روى آن بريزيــد، پــس از آن كــه آب جــوش 
آمد، اگر از مرغ اســتفاده مي كنيد، مقدارى 
نمــك افزوده، شــعله را ماليم نماييــد تا مرغ 
نيم پز شــود. حــاال آلوها را كــه از قبل خيس 

خورده اند، در ظرف مرغ بريزيد تا بپزند.
در ايــن فاصله هويج را به صورت كبريتى 
بســيار نــازك خــرد و يــا بــا اســتفاده از رنده 

مخصوص خالل كنيد.
سپس آن را با مقدارى نمك و روغن روى 
حرارت قرار دهيــد و مرتب هم بزنيد تا هويج 
كامال ســرخ شــود، دقــت كنيد كــه در ظرف 

بسته باشد تا هويج كامال بپزد.
ســپس، زعفــران دم كــرده را بــه هويــج 
بيفزاييد. آن گاه هويج را در خورش بريزيد تا 
چنــد جوش بزند، در پايان، آب ليمو ترش را 
نيز اضافه نماييد. اكنــون خورش را در ظرف 
بريزيد و با چند عدد گوجه فرنگى سرخ شده 

تزيين كنيد.

گياهانى براى تقويت كبد و كيسه صفرا و غدد
 نسخه شماره 1- داروى ضد قولنج كبدى 

دارو: تمام گياه علف چاى
مقدار مصرف: 2تا 4 گرم

طــرز تهيه: مقــدار فوق در يك ليــوان آب جوش ريخته به مدت نيم ســاعت باقى 
بگذاريد تا دم بكشــد ســپس آن را صاف كرده روزى سه بار هر بار يك فنجان ميل 

كنيد.
  نسخه شماره 2- داروى ضد التهاب كبد كه همراه با زيادشدن 

حجم ترشح صفرا باشد
دارو: تمام گياه ماميران

مقدار مصرف: 05/ تا 75/0 گرم
 طرز تهيه: مقدار فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقى بگذاريد 

تا دم بكشد سپس آن را صاف كرده روزى سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
توجه: اين دارو سمى است و فقط توسط پزشك تجويز مي شود.

 نسخه شماره 4- داروى مقوى كبد و ضد دردهاى كبدى 
دارو: ريشه يا گل برگ كاسنى

مقدار مصرف:2 تا 4 گرم
طــرز تهيه: مقــدار فوق در يك ليــوان آب جوش ريخته به مدت نيم ســاعت باقى 
بگذاريد تا دم بكشد سپس آن را صاف كرده روزى سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.

 نسخه شماره 5- داروى معالج عوارض كبدى 
دارو: تمام گياه شاهتره

مقدار مصرف:5/0 تا 2 گرم
طــرز تهيــه : مقدار فوق در يك ليــوان آب جوش ريخته به مدت نيم ســاعت باقى 
بگذاريد تا دم بكشــد ســپس آن را صاف كرده روزى سه بار هر بار يك فنجان ميل 

كنيد.
 نسخه شماره 6- داروى ضد درد كبد 

دارو: تمام گياه افسنطين
مقدار مصرف:2 تا 4 گرم

طــرز تهيــه : مقدار فوق در يك ليــوان آب جوش ريخته به مدت نيم ســاعت باقى 
بگذاريد تا دم بكشد سپس آن را صاف كرده روزى سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.

  نسخه شماره 7- داروى معالج عوارض كبدى 
دارو: ميوه يا پوست گياه زرشك

مقدار مصرف:4 تا 8 گرم
طرز تهيه : مقدار فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقى بگذاريد 

تا دم بكشد سپس آن را صاف كرده روزى سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
  نسخه شماره 8- داروى معالج عوارض كبدى 

دارو: ريشه يا تمام گياه گل قاصد( شير مال، كاسنى زرد )
مقدار مصرف:2 تا 4 گرم

طرز تهيه: مقدار فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقى بگذاريد 
تا دم بكشد سپس آن را صاف كرده روزى سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.

  نسخه شماره 9- داروى معالج عوارض كبدى 
دارو: برگ اوكاليپتوس

مقدار مصرف:3 تا 6 گرم
طــرز تهيــه : مقدار فوق در يك ليــوان آب جوش ريخته به مدت نيم ســاعت باقى 
بگذاريد تا دم بكشــد ســپس آن را صاف كرده روزى سه بار هر بار يك فنجان ميل 

كنيد.
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سؤاالت افقي:

1- آرايشــگر - تخت پادشاهي - 
تنها 2- پل بزرگ كشور تركستان 
متــر  صــد   - قديمــي  مدرســه   -
مربع 3- موســيقي مرثيه - كنايه 
از بدبخــت - نوعــي خــاك ســرخ 
النــوع  رب   - مرمــوز  جزيــره   -4
مصــري 5- كفگير - از شــهرهاي 
 - دختــري  نــوه   -6 خوزســتان 
پيشــرو و طاليــه 7- ســخن يــاوه 
- يارو - تار 8- شــهري در اســتان 
 -9 خانــه  نگهبــان   - مازنــدران 
بوزينه - انديشــه شيطاني - بخار 
اســفناج  از  غذايــي  دهــان 10- 
- چاهــي در جــوار كعبــه 11- از 
فرشــتگان درگاه الهــي - شــرح و 
 - اسپكتروســكوپ  تفســير 12- 
دســتگاه نمايش فيلم 13- آشــنا 
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آزاده طغانى روشن
همدان پيــام: وارد كوچــه مي شــوم، نگاهــي 
گذرا به ديوار خانه هــاي كوچه مي اندازم، دوباره 
به كاغذي كه آدرس روي آن نوشــته شــده، نگاه 

مي كنم.
درســت آمده ام، زنــگ را مي فشــارم در نيمه 
باز اســت، وارد مي شــوم. زن ميانسالي با حالتي 
خاص كه مي توان عصبانيت را در چهره اش ديد، 

زير لب چيزي مي گويد و از كنارم عبور مي كند. 
نگاه متعجبم او را بدرقه مي كند، پرده ياســي 
رنگــي را كــه جلــوي در ورودي آويــز شــده كنــار 

مي زنم و آرام وارد سالن مي شوم. 
با توصيف هايي كه شــنيده ام، شناسايي سارا 
در ميان زناني كه هر كدام مشــغول كار خودشان 

هستند، چندان دشوار نيست. 
بعــد از ســالم و احوالپرســي كوتاهــي، ســارا 
خانم با لبخندي كــه بر لب دارد به صندلي خالي 

كنار ديوار اشاره مي كند.
از حرف هايــي كه بين مشــتريان، ســارا خانم 
و شــاگردش رد و بــدل مي شــود مي تــوان دليــل 

عصبانيت زن ميانسال را فهميد. 
يكــي از مشــتريان بــا خنــده اي تمســخرآميز 
نمي بينــه،  آدم  كــه  چيزهايــي  چــه  مي گويــد: 
راســتش مــن از وقتي كه پســرم رفت دبيرســتان 
ديگه آرايش كردن و اين چيزها رو گذاشتم كنار، 
چه برسه به اينكه بعد از 45 سال سن بخوام بدنم 

كنم ... اين طور چيزها نوبره به خدا !!!
مشــغول  كــه  حالــي  در  آرايشــگاه  شــاگرد 
كوتاه كــردن موهــاي دختــر بچه اي بــود، از توي 
آيينه نگاهي به مشــتريان انداخــت و گفت: البته 
تأتو چيز بدي نيست، ما روزي چند مورد مراجعه 
براي تأتو داريم اما تأتو روي بدن براي زني به اين 

سن كار مناسبي نيست، يه طوري سبك بازيه.
صحبــت از اين موضــوع تا جايــي ادامه يافت 
كه همه مشــتريان گوشــه اي از بحث را در دســت 
گرفتنــد و هــر كــدام ماننــد يــك كارشــناس، بــا 
جديــت و اطمينــان خاطــر از دانســته هاي خــود 

چيزي  گفتند.
يــاد  بــه  را  مــن  مي شــد  كــه  صحبت هايــي 
بســته  پينــه  دســت  روي  ســبزرنگ  خالكوبــي 
پدربزرگــم انداخت، خالكوبي كه نــوع جديد آن 
را بعدهــا در تأتوي ابروهاي يكي از معلمانم ديدم 
كــه در حادثه آتش ســوزي ابروهايش را از دســت 

داده بود.
بــا نگاهــي گــذرا بــه گذشــته ايــن موضــوع، 
مي تــوان دريافت كه برخالف تصور خيلي از افراد 
كــه تأتوكــردن (Tattooing) را مبحثــي جديد 
مي داننــد، ايــن موضوع قدمتــي ديرينــه دارد به 
طوري كه 6هزارسال پيش در مصر باستان، زنان 
و گاهي اوقات مردان طبقه اشــراف براي تزيين از 
چنين روشــي اســتفاده مي كردنــد و آن را نوعي 

افتخــار مي دانســتند و امــا در ايــران پنجاه ســال 
پيش، تأتو با نام خالكوبي در بين طبقه اي خاص 
رايــج بــوده و بزرگي طرح خالكوبــي نوعي افتخار 

مصوب مي شده است. 
آرايشــگران  از  يكــي  اســكندري،  نجيمــه 
بــه  افــراد  گرايــش  دليــل  مهمتريــن  همدانــي، 
تأتوكــردن را چشــم و هم چشــمي بيــن زنــان به 
اســت  معتقــد  و  مي دانــد  خانــه دار  زنــان  ويــژه 
كــه دختران دانشــجو نيز بــه خاطــر تنوع طلبي 
اقــدام به اين كار مي كنند و در اين ميان عده اي 
هــم براي جلــب توجــه، تأتــو روي بــدن را انجام 

مي دهند.
در حالــي كــه بــه عكس هــا و مدل هــاي روي 
ديــوار و آيينه نگاه مي كنــم، او ادامه مي دهد كه 
جــدا از تعــداد محــدودي از افرادي كه بــه خاطر 
كم پشــت بــودن و يا ريزش شــديد ابرو بــراي تأتو 
اقدام مي كنند، خانم هاي ميانسال و جاافتاده اي 
نيــز بــه چشــم مي خورنــد كه بــه داليــل مختلف 
تأتو تزئينــي انجام مي دهند كــه از ديد جامعه ما 

پسنديده نبوده و زشت است.
دارايــي، يكــي ديگر از آرايشــگران اســتان با 
بيان اينكه تأتــو در انواع مختلفي مانند تأتو براي 
خط چشــم، خــط لب، ابــرو و طراحــي روي بدن 
انجــام مي گيــرد، عنــوان كرد كــه هر يــك از اين 
موارد در صورت رعايت نكردن نكات بهداشــتي و 
يا اســتفاده از مواد نامرغوب مي تواند آسيب هاي 

جبران ناپذيري را به جاي گذارد.
بــه گفتــه او تأتــو لب و چشــم به كلي اشــتباه 
اســت چــرا كــه باعــث درگير شــدن اعصــاب و در 
برخي مواقع از بين رفتن آنها مي شــود. همچنين 
تأتــو روي بــدن مانند طراحــي روي بــازو اگر چه 
حساسيت چنداني ندارد اما به خاطر اينكه حجم 
قابل توجهي از پوســت را در برمي گيرد، مي تواند 

عوارض خاص خود را داشته باشد. 
وي دربــاره نحــوه تأتوكــردن توضيــح داد كه 
اين عمل با اســتفاده از سوزن هاي مخصوص تأتو 
يا ســوزن الكتريكــي و تزريــق جوهررنگي در اليه 

مياني پوست صورت مي گيرد.
دارايي با بيــان اينكه بايد در انتخاب وســايل 
و جوهرهاي اســتاندارد اين كار دقــت كافي را به 
خرج داد، اظهار داشــت كه براي به دست آوردن 
رنگ هاي ســياه، قرمز، آبي، ســبز، زرد و قهوه اي 
بــه ترتيــب از كربــن، جيــوه، آلومينــات كبالت، 
و  ســولفيدكادميوم  كــروم،  يــا  اكســيدجيوه 
اكســيدآهن استفاده مي شــود و در صورتي كه از 
جوهرهاي نامرغوب اســتفاده شود، به مرور زمان 

آسيب هايي را به دنبال خواهد داشت.
وي خاطرنشــان ســاخت كــه الزم اســت بــه 
بهداشــت وســايل مورد اســتفاده نيز توجــه ويژه 
داشــت و افراد در مراكز زيبايي مطمئن، به انجام 
اين كار بپردازند چرا كه وسايل تأتو غيراستاندارد 

مي توانــد باعــث بــروز بيماري هايي ماننــد ايدز، 
سيفليس و هپاتيت شود.

به گفته وي تنهــا روش اصلي پاك كردن تأتو 
ليزر اســت كــه در كنــار هزينــه باالي انجــام آن، 
در مــدت زمــان طوالني باعث مي شــود آثــار تأتو 
انجام شــده قبلي به جا بمانــد. البته عالوه بر ليزر 
مي توان از مواد ديگري نيز اســتفاده كرد اما نكته 

اين است كه درصد جوابگويي آن پايين است.
وقتي حرف بيماري هايي چــون ايدز به ميان 
مي آيد، ناخودآگاه احســاس تــرس وجودم را فرا 
مي گيــرد براي لحظــه اي به اين فكــر مي كنم كه 
افــراد چطــور حاضر بــه انجــام اين كار مي شــوند 
و حتــي گاهي بــراي پرداخت هزينــه اي كمتر به 
مراكزي مراجعه  مي كنند كه از وسايل نامرغوب و 
نامناســب استفاده مي كنند و هيچ نظارتي بر آنها 
نيست به همين خاطر به سراغ يكي از افرادي مي 

روم كه تأتو انجام داده است.
ايــن زن جــوان بــا ابــراز نارضايتــي از تأتويي 
كــه انجام داده بيــان كرد كه تنها دليــل او جدا از 

زيبايي، داشتن آرايش ثابت بوده است.
بــه گفته وي تأتوكردن فقــط براي مرحله اول 
خوب اســت، اما بعد از مدتي بــه خاطر يكنواخت  
بودن باعث نارضايتي مي شــود، البته مي شــود با 
ليزر تأتو قبلي را تغيير داد اما هزينه و آســيبي كه 
به پوســت وارد مي كند به نوعــي غيرقابل جبران 
اســت و هميــن امر باعــث شــده كــه از تأتوكردن 

ابروهايم پشيمان شوم.
دنبــال  بــه  انســان ها  كــه  داد  ادامــه  وي 

تنوع طلبــي هســتند و بــه خاطــر 
هميــن بــه ســمت مســائلي چون 
تأتوكردن مي روند، غافل از اينكه 
تأتو سرپوشــي بر روي تنوع طلبي 
آنان اســت بــه طــوري كه بعــد از 
گذشت مدتي يكنواختي تأتو آنها 
را اذيت خواهد كرد. بنابراين بهتر 
اســت اگــر تغييــري قرار اســت در 
چهره آدم صورت گيرد، آن تغيير 

موقت باشد. 
ديگــري  شــخص  ســراغ  بــه 

مي روم. 
خانم 35ساله اي كه مدت دو 
سال اســت ابروهايش را تأتوكرده 

است، با بي تفاوتي مي گويد:
يكبــار با همســرم بــراي خريد 
به مغازه اي رفتيم، فروشــنده مغازه 
از  بــود،  كــرده  تأتــو  را  ابروهايــش 
همان روز اصرارهاي شــوهرم براي 
تأتوكــردن ابروهايم شــروع شــد او 
آنقدر گفت تا اينكه من هم اين كار 
را انجــام دادم وگرنــه خــودم هيچ 
تمايلي به اين موضوعات نداشتم.

زن جــوان با پوزخنــدي ادامه داد كه االن هم 
از تأتويــي كــه انجــام داده ام ناراضي نيســتم چرا 
كه ابروهايم همان مدلي شــده اســت كه همسرم 

مي پسندد.
دوبــاره يــاد معلمــم مي افتم. يــاد اينكــه تأتو 
چگونــه جــاي خالــي ابروهايــش را پر كــرده و تا 

حدودي باعث آرامشش شده بود.
كمــي كــه دقيــق مي شــوم مي بينم كــه تأتو 
مانند شمشــير دولبه اي است كه مي تواند در كنار 
مشــكالتي كــه گاهي به همراه داشــته بــه عنوان 
راه حلــي براي درمان نقايص مختلــف چهره افراد 

مورد استفاده قرار گيرد.
افرادي كــه مادرزادي دچار مشــكالتي مانند 
لب شــكري هســتند و يا در اثر حادثه هايي مانند 
تصادف، ســوختگي و يا عمل هاي جراحي دچار 

نقص شده اند. 
در اينگونــه مــوارد تأتو با پوشــاندن و رفع هر 
چنــد نســبي برخــي از ايــن نقايــص مي توانــد از 
ناراحتــي و درد افراد كم كند و در اعتماد به نفس 

آنان موثر واقع شود. 
امــروزه اســتفاده از تأتــو در افــرادي كــه بــه 
صــورت مــادرزادي و يا در حادثــه اي ابروها، خط 
لــب و مــواردي از ايــن قبيل را از دســت داده اند و 
يــا دچار مشــكالتي چون لــب شــكري، افتادگي 
چشم و يا پلك هستند، همچنين كساني كه طي 
شــيمي درماني، ابروهايشــان ريخته شــده است، 

مي تواند موثر واقع شود. 

نگاهي به مدل هاي نو ظهور در 
سالن هاي زيبايي

زيبايي
به قيمت 

انتقال 
بيماري
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همدان پيــام: بــا گســترده شــدن اجتماعات 
بشري و پيچيده تر شدن روابط حاكم بر مناسبات 
شــهروندان بــا يكديگــر از يك ســو و تنظيــم نوع 
روابــط آنها با عناصر حاكميت و حقوق و تكاليفي 
كــه در مقابل يكديگر دارند از ســوي ديگر موجب 
آن گرديــده تــا نظام هــاي حقوقــي هــر جامعه بر 
مبناي نــوع جهان بيني و ايدئولــوژي خاص خود 
به مهندسي ســاختار اجتماعي در قالب قوانين و 
مقررات بپردازند و اختيارات و وظايف هر شــخص 

حقيقي و حقوقي تعيين و تعريف شود.
يكــي از بارزتريــن ايــن عناويــن كــه ارتبــاط 
موثــر و متقابلي بــا وضعيت اجتماعــي، فرهنگي 
و  «جــرم»  مفهــوم  دارد  جامعــه  هــر  اقتصــادي  و 
تقســيم بندي آن اســت كــه در ايــن مقــال تالش 
خواهد شد كه به صورت خالصه و ساده بر اساس 
قوانيــن حاكم بر نظام مقدس جمهوري اســالمي 

معرفي گردند.
اصــوالً در نظــام حقوقــي كشــور كــه منبعث از 
شرع مقدس اسالم اســت اصل بر صحت و درستي 
اعمال افراد و برائت آن هاست و هيچ فرد يا گروهي 
نمي تواند مطابق عاليق و ساليق خود رفتار و كردار 
ديگــران را جــرم بداند و آنها را كيفــر نمايد. مطابق 
اصــل 37 قانون اساســي اصل برائت اســت و هيچ 
كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه 

جرم او در دادگاه صالح  ثابت گردد.
بيــن  در  جــرم  مفهــوم  تشــريح  در  چــه  اگــر 
حقوق دانــان تعاريــف مختلفي ارائه شــده اســت 
امــا آنچه در مــاده 2 قانون مجازات اســالمي ذكر 
گرديده مالك اســت كه مقرر داشــته: «هر فعل يا 
ـتـرك فعلي كه در قانون بــراي آن مجازات تعيين 
شــده باشــد جرم محســوب مي شــود» به عبارتي 
افــراد جامعه در رفتــار و كردار خود كامــًال مختار 
بوده و هيچ شــخصي صالحيت تعقيب و مجازات 
آنهــا را ندارد مگر آنكه اين عمل يا رفتار مشــخصاً 
در قوانين رســمي و اعالم شــده كشــور به عنوان 
جرم معرفي و براي آن مجازات تعيين شده باشد. 
بــه عنوان مثــال فعاليت اقتصــادي و وام دادن به 
افــراد عملــي غيرمجرمانــه و صحيــح اســت اما به 
محض آنكه در شــكل معامالت ربوي انجام شــود 
از آنجــا كه اخــذ و پرداخت ربا در قانــون مجازات 
اســالمي به عنوان جرم معرفــي و تعيين مجازات 

شده است يك عمل مجرمانه تلقي مي گردد.
يكــي از تقســيم بندي هاي مهــم در عناويــن 
مجرمانه تفاوت دو مفهوم «جرم مشــهود» و «جرم 
غيرمشــهود» اســت كــه ممكن اســت شــهروندان 
بارهــا آن را شــنيده و در خصــوص تفــاوت آنها با 

يكديگر دچار ابهام و سواالتي شده باشند.
مــاده 21 قانــون آييــن دادرســي كيفــري به 
نحو مشخصي جرايم مشــهود را تعريف نموده كه 
اجماالً چنين مي توان اســتنباط كرد كه در موارد 

ذيــل يــك بِزه، «جــرم مشــهود» تلفــي مي گردد: 
الــف- جرمــي كــه در حضــور و منظــر ضابطان و 
مأموران واقع شــده باشــد يــا بالفاصلــه مأموران 
در محــل وقــوع جــرم حاضر گردنــد يا آثــار جرم 
ناظــر  نفــر  دو  حداقــل  ب-  نماينــد.  مشــاهده  را 
جــرم بوده يا فردي كــه جرم بر او واقع شــده فوراً 
شــخصي را به عنوان مرتكب معرفــي نمايند. ج- 
بالفاصله پس از وقوع جرم، اسباب و داليل و آثار 
جرم نزد متهم كشــف گردد. د- دستگيري فوري 
متهم پــس از وقوع جرم حين فرار يا قصد متواري 
شــدن ه- تقاضاي ورود مأموران توســط صاحب 

منزل پس از وقوع جرم و- ولگرد بودن متهم 
بــه عبارت ديگر در غير از موارد ياد شــده بقيه 
جرائــم «غير مشــهود» تلقي مي گردنــد. به عنوان 
مثــال چنانچه در يكي از معابر شــهر بين دو گروه 
منازعه واقع شــود يا فردي با اســلحه سرد يا گرم 
قدرت نمايي نمايد عمل آنها «جرم مشهود» تلقي 

مي گردد.
  اما دليل و تفاوت اين تقسيم بندي 

چيست؟
تفاوت دو گروه جرايم مشــهود و غيرمشــهود 
عمدتــاً مربــوط به نــوع تكليف و وظيفه اي اســت 
كــه ضابطيــن و مأموريــن انتظامــي در مواجهه با 

آنها دارند.
مطابق مــواد 18 و 19 قانون آيين  دادرســي 
كيفــري مأمــوران انتظامــي و ضابطــان موظف و 
مكلف هســتند كــه در جرايم مشــهود بــدون نياز 

بــه اخذ مجوز يا دســتور از ســوي مقامات قضايي 
و حســب وظيفــه ذاتي خود فورا تمامــي اقدامات 
الزم بــه منظور حفــظ آالت و ادوات و آثار و عالئم 
جــرم و تعقيب متهــم و جلوگيري از فــرار يا تباني 
وي را انجام داده و تحقيقات مقدماتي را به مرحله 
اجــرا درآورنــد و حســب مــاده 24 هميــن قانون 
مي تواننــد براى تكميل تحقيقــات ضروري تا 24 
ســاعت متهم را بازداشــت و تحت نظــر قرار دهند 
و متعاقبــاً گــزارش كاملي از موضــوع را به منظور 

تصميم گيري به مقامات قضايي ارائه دهند.
به عنوان مثال چنانچه فرد يا گروهي در يكي 
از خيابان هاي ســطح شــهر مبادرت به ســرقت يا 
تخريب يا ارعاب مردم نمايند و يا با برخي حركات 
نامتعارف نظير به راه انداختن كاروان هاي مراسم 
عروســي با هياهو و جنجال موجب سلب آسايش 
و آرامــش عمومــي يا نظــم جامعه گردنــد نيروي 
انتظامــي و ضابطــان قضايي تكليــف دارند بدون 
فــوت وقت و بــدون نياز بــه اخذ مجــوز از مقامات 
قضايي با اين قبيل جرائم مشهود  برخورد قانوني 
نمــوده و ســپس نتيجه را بــراى تعييــن تكليف به 

تشكيالت صالح قضايي اعالم نمايند.
امــا در جرايم غير مشــهود ضابطان قضايي به 
لحاظ رعايت حقوق و آزادي هاي مشــروع فردي 
حــق دخالت و تعقيــب متهم را ندارنــد و موظفند 
موضــوع را بــه مقام صالح  قضايي اعــالم و مطابق 
نظــر آن اقــدام نماينــد و در اين قبيل مــوارد حق 
دســتگيري يا تفتيش منزل يا اماكن خصوصي را 

ندارنــد. به عنوان مثــال چنانچه فــردي در منزل 
خود اموال مســروقه نگهداري نمايد براي تعقيب 
متهــم،  منــزل  از  تفتيــش  و  بازرســي  و  موضــوع 
ضابطــان موظــف بــه اخــذ نظــر مقامــات قضايي 

هستند.
نكته قابل ذكر ديگر آنكه هم در جرايم مشهود 
و هم در جرايم غير مشهود نحوه جمع آوري ادله و 
آثار جرم توســط ضابطان و مأموران انتظامي بايد 
به نحوي باشــد كــه مقامات قضايــي اين داليل و 
شــواهد را براي انتســاب عنوان مجرمانه به متهم 
كافــي بدانند؛ در غير ايــن صورت چنانچه دقت و 
تخصــص الزم و كافي در زمان انجــام تحقيقات و 
جمــع آوري ادله و آثار و شــواهد معمــول نگردد و 
امكان اعمال قانون و اجراى مجازات در خصوص 
متهــم به لحــاظ عــدم اثبات جــرم بــه وي ممكن 
اســت مقــدور نگــردد و لــذا اســتفاده از نيروهاي 
متخصص و آموزش ديده و نيز ابزار و وســايل فني 
و روش هــاي علمــي در كشــف جــرم و تحقيقــات 
ضابطان ضروري اســت كه از آن به «كشف علمي 

جرايم» تعبير مي شود.
اميد است درج اين مطالب به افزايش آگاهي 
شــهروندان در اطــالع از نحوه و مرجــع مطالعات 
و حقــوق اجتماعــي و فردي آنها كمــك نمايد. در 
مباحث آينده به موضوعات ديگري نظير آشنايي با 
ساختار و تشكيالت قضايي و نيز اختيارات و تكاليف 

هر بخش از اين مجموعه پرداخته خواهد شد.
مهدي الماسي 
معاون آموزش دادگستري كل استان همدان 

جرم مشهود از نگاه قانون  ويترين مطبوعات همدان
همدان پيام: در گرماگرم بازار داغ نشــريات و جرايد كشــورى ، اين نشــريات 
اســتانى يا محلى هســتندكه يــا اصال ديده نمى شــوند و يا كمتر مدنظــر قرار مى 
گيرند. وجود اين دغدغه همدان پيام را بر آن داشت كه از اين هفته  با اختصاص 
ستونى از صفحات خود بتواند نشريات موجود در استان را بيش از پيش به جامعه 
معرفى و از مطالب انتشــار يافته جرايد استانى مطلع سازد . لذا ستون " كيوسك 
مادســتان "قصــد دارد  در جهــت انعــكاس هرچه بيشــتر اخبار جرايد و نشــريات 
اســتان ، همــه روزه از بيــن مطالــب برگزيده و منتخــب روزنامه و هفتــه نامه هاى 
اســتان ، بخشــى را به انتشار برساند. همچنين اين رســانه در فضاى مجازى و در 
ســايت اطالع رســانى خود با پيش بينى لينك دكه در نظر دارد نسخه PDF ساير 
نشــريات را در ســايت اطالع رســانى همدان پيام قرار دهد. اميد كــه بتوانيم غبار 
ناشــناخته ماندن نشريات استان را از چهره اهالى رســانه اى استانمان بشو   ييم . 

اكنون با هم  به مرور مطالب جرايد مختلف استانمان مى پردازيم :  
 سپهر غرب؛ محدود شدن فضاي انتخابات 

روزنامه «ســپهر غرب» در شــماره پنج شــنبه خــود در يادداشــتي تحت عنوان 
«بايدهــا و شــايدها و حضــور حداكثري در انتخابات» در تحليل شــرايط سياســي 
كشــور در حال حاضــر قلم زده اســت. تحليل هايي كه با هر چه نزديك شــدن به 
زمــان برگزاري انتخابات مجلس نهم بر ميزان آنها در رســانه ها و نشــريات افزوده 
مي شــود. نويسنده در اين مطلب با اشــاره به محدود شدن فضاي سياسي كشور 
به يك طيف سياســي به تشــريح فعاليت هاي اين طيف مي پردازد. هر چند كه در 
انتخــاب تيتر اين يادداشــت كمي احتياط صورت گرفته اســت، اما نويســنده در 
متن خود، از محدود شدن فضاي انتخابات به يك طيف سياسي و عدم مشاركت 

حداكثري مردم در انتخابات آتي بر اثر اين فضا ابراز نگراني كرده است.
 ســپهر غرب، بخش وســيعي از دو صفحه مياني خود را به ســفر هفته گذشته 
معاون ســازمان بازرســي كشــور به همــدان اختصــاص داده و گــزارش كاملي از 

ديدارها و گفتگوهاي اين مقام كشوري را به خوانندگان ارائه كرده است.
 نشر انديشه؛ مسئوالني كه عالمه دهرند 

همايش هم انديشي مديران مسئول مطبوعات محلي غرب كشور كه دو هفته 
پيش در ســنندج برگزار شد، سوژه اي بود كه نشــريه «نشر انديشه» در صدر اخبار 
خود قرار داده بود. هر چند كه نشــر انديشــه براي اين مطلب خود عكس انتخاب 
نكرده بود اما با برگزيدن تيتري تحت عنوان «چرا برخي از مســئولين مي پندارند 
عالمــه دهرنــد»، خواننــده را در نگاه اول به خــود جلب مي كــرد. دراين مطلب با 
تشــريح اتفاقات رخ داده در همايش هم انديشــي مطبوعات محلي غرب كشــور، 
نويسنده به انتقاد از عدم اهتمام مسئوالن دعوت شده به اين همايش به سخنان 
مديران مســئول مطبوعات غرب كشــور پرداخته اســت. در بخشــي از اين مطلب 
نويســنده آورده است: «هر سه مسئولي كه براي سخنراني در اين همايش دعوت 
شده بودند، پس از ايراد سخنراني جلسه را به بهانه شركت در جلسه ديگري ترك 
كردند و حتي چند دقيقه اي ننشستند تا دقايقي به صحبت روزنامه نگاران گوش 
فرا دهند... نمي دانم چرا بســياري از مســئوالن كــه از روي نعش به خون غلطان 
جوانان مردم گذشــته و به هر راهي به پســت و مقامي رســيده و ميزي را اشــغال 

كرده مي پندارند عالمه دهرند...» 
در سمت چپ صفحه نخست اين نشريه نيز به آماري كه پزشكي قانوني استان 
همــدان از ميــزان مراجعه كنندگان نزاع بــه اين مركز اعالم كرده، پرداخته شــده 
است و تيتر «آستانه تحمل همداني ها كاهش يافته است» را براي آن برگزيده اند. 
رخ دادن 10 هزار و پانصد نزاع در شش ماهه سال جاري كه البته اين ميزان فقط 
نزاع هايي اســت كه منجر به جرح شده است، نشان از رشد مشكالت خانوادگي، 
مالي، رواني جامعه دارد. تأملي بر اين آمار نشــان دهنده لزوم باال آوردن ســطح 
تحمل افراد جامعه از طريق آموزش به آنان است. در صفحه 2 اين نشريه تحليلي 
زود هنگام از نامزدهاي احتمالي رياســت جمهوري دوره يازدهم انتشار يافته كه 
در بيــن اين نامزدها، افرادي چون سيدحســن خميني و صفــار هرندي نيز ديده 

مي شوند.
 همدان 1400؛ مانور زلزله در همدان 

«همــدان 1400 » هفته نامــه اي كه به مدير مســئولي وزير آموزش و پرورش، 
حميدرضا حاجي بابايي اداره مي شــود، عكس يك ايــن هفته خود را به برگزاري 
مانــور زلزلــه و ايمنــي در مدارس اســتان همــدان اختصــاص داده اســت. زلزله و 
لــزوم آموزش مقابله با خطرات و تلفات آن، چند ســالي اســت كه از دغدغه هاي 
مســئوالن كشوري و به تبع آن استاني قرار گرفته است و به همين منظور، دست 
به اجراي مانورهاي آمادگي و آموزشــي در مدارس زده شــده اســت. حال خداي 
نخواســته اگر در نقطه اي از اســتان زلزله اي رخ دهد، ايــن مانورها و آموزش ها تا 

چه حد مي تواند از ميزان تلفات بكاهد، بماند!
 چشم انداز همدان؛ رانندگي خوب همداني ها 

با آغاز دهه محرم و روزهاي عزاداري ســاالر شــهيدان، اين روزها روزنامه ها و 
نشريات استان نيز رنگ و بوي محرمي به خود گرفته است. هفته نامه «چشم انداز» 
همدان در شــماره هفته گذشــته خود با عكس يك قرار دادن تصويري گرافيكي 
از گنبــد حــرم امام حســين(ع)، تيتر يك خــود را به ماه محرم و امام حســين(ع) 
اختصاص داده اســت. لوگوي هميشــه رنگي اين هفته نامه نيز اين هفته به نشان 

سياهپوش شدن شهر، يكپارچه رنگ عزا به خود گرفته است.
از تيتــر يــك كــه بگذريم خبر رئيــس پليــس راهنمايي و رانندگي شهرســتان 
همدان بيشــتر جلوه مي كند كه خبر داده اســت، در كاهــش تصادفات رتبه دوم 
كشــور را دارا هســتيم. هــر چند بــا توليــد روزافــزون خودروهاي غير اســتاندارد 
ونامطمئــن كارخانه هــاي وطنــي وگاه چيني معضل تصادفــات رانندگي در حال 
افزايــش اســت  با اين حال شــايد بتوان  اين چالــش بزرگ را بــا تصويب و اجراي 
قوانيني چون قانون تازه تصويب جرائم رانندگي كه از ارديبهشت امسال اجرايي 
شده است، مرتفع كرد. قطعاً خبر خوب و خوشحال كننده رئيس پليس راهنمايي 
و رانندگــي شــهر نمي تواند ناشــي از وجود جاده هاي امــن و خودروهاي مطمئن 
باشــد اما جــاي اميدواري اســت كه مردم فهيم و با فرهنگ اســتان و شــهروندان 

بتوانند اين رتبه را در كشور حفظ نمايند.

 ايران سومين كشور 
پرمخاطره طبيعى جهان

همدان پيــام: يــك كارشــناس منابع آب 
گفت: در حالى كه نرخ فرونشســت ســاليانه 
پيشــرفته  كشــورهاى  در  متــر  ميلــى  چهــار 
بحرانــى قلمــداد مى شــود در ســال 85 نرخ 
در  ســانتيمتر  مــا 17  كشــور  در  فرونشســت 
ســال بوده و در ســال جارى اين نــرخ به 36 

سانتيمتر در سال افزايش پيدا كرده است.
محمدرضــا اســدى در گفتگــو بــا مهر، با 
بيان اينكه در طبقه بندى كشــورهاى جهان 
از لحــاظ مخاطــرات طبيعــى ايران ســومين 

كشور پرمخاطره است. 
همچنيــن از 40 پديــده مخاطــره آميزى 
كــه در جهــان وجود دارد كشــور مــا به دليل 
زمين شناسى جوان آن بيش از 30 مورد آن 

را تجربه كرده است.
به گفته وى، در ليســت بالياى طبيعى با 
بيش از 10 هزار كشــته در جهان ســه بار نام 
ايران ديده مى شــود و اين نشــان مى دهد در 
زمينــه مقاوم ســازى و كاهش خســارت هاى 

جانى اقدامات اصولى انجام نشده است.
اســدى اظهار داشــت: ايران بــا ميانگين 
بارندگــى ســاليانه 250 ميلى متــر و محدود 
بــودن رودخانه هــاى دايمى نيــاز آب خود را 
از طريق ســفره هاى زيرزمينى تامين مى كند 
و برداشــت بيش از انــدازه آب هاى زيرزمينى 
موجب پديده فرونشست در مناطق متعددى 
از كشــور شده است. اســدى با هشدار نسبت 
بــه اتمام ذخايــر آب هاى زيرزمينــى و بحران 
تاميــن آب گفــت: ســهم برداشــت آب هــاى 
زيرزمينــى در دنيا 70 درصد به كشــاورزى، 
20 درصــد بــه صنعت و 10 درصد به شــرب 
در  امــا  دارد  اختصــاص  خانگــى  مصــارف  و 
كشور ما 93 درصد آب هاى زيرزمينى صرف 

كشاورزى مى شود.

بانــوان  از  يكــى  ˝طوعــه˝  همدان پيــام: 
عاشــورايى اســت، وى بــه وظيفه  خود كــه دفاع 
از واليــت بــود عمــل كــرد، هــر چنــد كــه پنجــه 

ناجوانمردان تاريخ قوى تر از رشادت او بود.
تاريــخ اســالم سرشــار از جلوه هــاى قهرمانى 
و فــداكارى زنانى اســت كــه در بزنگاه هاى تاريخ 
نقش  تاريخى خود را به خوبى ايفا كرده اند. زنان  
آزاده اى كه  بر حسب  تكليف  الهى، خود با حضور 
در نهضت  عاشــورا نقش  زرين  فداكارى هاى  خود  
را بــر تارك   نهضت  مقدس حســينى ثبت كردند و 

باعث افتخار شيعه شدند.
"طوعه" يكى از بانوان عاشــورايى اســت. وى 
قبًال از كنيزان اشعث بن قيس بوده، وى او را آزاد 
و اســيد حضرى با او ازدواج كرد؛ بالل، ثمره اين 
ازدواج بــود. او يكى از زنان عاشــورايى اســت كه 

يك  تنه  جور مردان  كوفه  را بر دوش  كشيد.
بــه نقــل برخــى اقــوال، طوعــه ايرانــى تبار و 
از قبيــل بنــى الحمــراء، هــم پيمــان قبيلــه « بنى 

عبدالقيس » بوده است.
نهضت  عاشــورا بــا حركت  امام  حســين(ع) از 
مدينــه  به  مكه  آغاز شــد. از آنجايى كه امام بدون  
برنامه ريــزى كارى را انجام نمــى داد، براى  اينكه 
از دعوت  كوفيان مطمئن شــود ، ســفيرى  شــجاع  
به  نام  مســلم  بن  عقيــل (ع) را به كوفه فرســتاد تا 

از نزديك  اوضاع  كوفه  را براى  امام  گزارش  دهد.
مُســلم  برحســب اينكه مردم زيادى با ايشــان 
بيعــت  كردنــد، نامــه اى  بــراى  امــام حســين(ع) 
نوشت تا امام  به  كوفه  بيايند اما با تهديد عبيدا... 
بــن زياد مــردم  كوفــه خيلــى  زود، بيعت شــكنى 
كردند و هويت  اصلى  خود را به  نمايش  گذاشــتند 
و به  قدرى بى  وفايى  از خود نشان دادند كه مُسلم  
يك شــب، پــس  از پايان نمــاز خود را تنهــا ديد و 
بدون اينكه رفيق و پناهى داشــته باشــد، غريب  و 

آواره در  كوچه هاى  كوفه  سرگردان شد.
درســت  وقتى  كــه  تنهايى  و ســكوت  و خفقان  
شــب  بارقه هاى اميد را از دل خسته اش ربوده بود 
و غــم بى وفايــى كوفيان و مظلوميت حســين(ع) 
گلويش را مى فشرد به  ديوارى  تكيه  كرد تا اندكى  
اســتراحت  كنــد آن  ديوار، خانــه  زنى  بــود به  نام  
طوعــه ؛ بعــد از آنكه مســلم خــود را معرفى كرد، 
طوعه، زن مؤمن  و پرهيزگار نقشــش را در قصه پر 

غصه كربال آغاز كرد.
به گزارش برنــا، طوعه  در نهايــت  بُهت زدگى  
پرســيد: راســتى  تو مســلم  هســتى ؟ طوعه  خوب 
 مى دانســت  ايــن  ميهمانــى  و پنــاه  دادن  قيمــت  
ســنگينى  براى او خواهد داشت، اما به خاطر خدا 
و اسالم اين خطر را به جان خريد. خانه  را براى  او 

آماده  كرد و به  وى  غذا داد.
پــس از ســاعاتى پســر طوعــه، بــالل آمــد و 
دانســت آن كســى كه ابن زياد براى دستگيريش 
در  و  او  نزديكــى  در  داده،  وعــده  دينــار  هــزاران 
خانه اش است اما به اصرار مادرش قسم خورد كه 

به حكومت چيزى نگويد. 

امــان از بى وفايى! بالل بــى وفايى خود را به 
بى نهايت رســاند و فرداى آن روز جريان را به ابن 
زياد اطالع داد و آنان براى دســتگيرى و كشــتن 

مسلم به خانه طوعه آمدند.
نهايتاً مســلم به شــهادت رســيد، امــا «طوعه» 
نقــش تاريخــى خــود را ايفا كــرد و چه خــوب در 

تاريخ درخشيد.
او به وظيفه  خود كــه دفاع از واليت بود عمل 
كرد، هر چند كه پنجه ناجوانمردان تاريخ قوى تر 

از رشادت طوعه بود.
او از امتحــان  ســرافراز بيــرون  آمده  بــود و نام 
خــود  را در تاريــخ  عاشــورا ثبــت كرد، زيــرا در آن  
مقطع  حســاس  كه  همه نامــردان به ظاهر مرد كه 
به  مسلم  پشــت  كرده  بودند و او را تنها گذاشتند، 
او صحنــه را خالــى نكــرد و از مــردان زمانه جلوتر 

افتاد .
او از زنانى بود كه در صحراى كربال و عاشــورا 
حضــور نداشــت، اما با شــنيدن پيــام نهضت امام 
حســين(ع) در حد توانش به يارى ســفير حسين 

شتافت و او را يارى كرد .

 به امر به معروف و نهى از منكر بايد ريشه اى 
پرداخته شود

  همدان پيــام: رئيــس ســازمان بســيج مســتضعفين گفــت: امــر به 
معروف و نهى از منكر از فرايض الهى اســت و بايد بطور ريشــه اى به آن 
توجه شــده و در ايــن خصوص كار شــود. محمدرضا نقــدى افزود: اين 
فريضه مظلوم واقع شــده حال آنكه پيامبر مكرم اســالم بهترين مردم را 

كسانى دانسته اند كه امر به معروف و نهى از منكر را برپاى دارند.
وى امر به معروف و نهى از منكر را يك تكليف خواند كه تمامى آحاد 
مردم بايد نسبت به آن حساس باشند و گفت: اين مهم تنها وظيفه يك 

گروه خاص نيست بلكه همه در قبال آن تكليف و ظيفه دارند.
رئيــس ســازمان بســيج مســتضعفين تذكر لســانى در قالــب امر به 
معروف را اقدامى مثبت دانســت و اظهار داشــت: البته ايــن كار بايد به 
شــكل اساسى انجام شود و مشكالت بررسى و در راستاى حل آنها بايد 
راهكارهاى عملى پيشــنهاد داده شــود. به گزارش ايرنا، وى با اشاره به 
اينكــه امر بــه معروف و نهــى از منكر يك برخورد گزنده نيســت، گفت: 
امروز دشــمن با زبانــى نرم براى از صحنــه بيرون كــردن جوانان ما كار 
كــرده و فرهنگ ســازى مى كند. نقــدى از تمامى ادارات و دســتگاه ها 
خواســت تا در امر به معروف و نهى از منكر مشــاركت كرده و كارها را با 
اولويت دادن به اين امر در همين مسير هماهنگ و منسجم عمل كنند.

شيرزنان دشت كربال

زنى كه يك  تنه  مصائب كوفه  را بر دوش  كشيد

نقد صالحيت حرفه اى سازمان ملى مهارت 
توسط گروه نقادان طى دو هفته آينده

همدان پيــام: رئيــس ســازمان فنــى و حرفــه اى كشــور از نقــد 
صالحيــت حرفه اى ســازمان فنــى و حرفه اى كشــور طــى 2 هفته 

آينده توسط گروه نقادان خبر داد.
صالحيــت  نظــام  تدويــن  و  طراحــى  افــزود:  پرنــد  كــوروش 
حرفه اى به پايان رســيده و دو هفتــه آينده در اختيار نقادان قرار 

مى گيرد.
وى ادامــه داد: بــر اســاس ايــن نظام مــالك بكارگيــرى نيروى 

انســانى در بخش هاى مختلــف صرفا مدرك تحصيلى دانشــگاهى 
نخواهد بود، بلكه يك متقاضى كار بايد براى اشــتغال در يك حرفه 
يك تا 7 امتياز در زمينه برخوردارى از مدرك تحصيلى دانشگاهى، 

مهارت كارى و گواهينامه مهارتى كسب كند.
بــه گزارش مهــر، رئيس ســازمان فنى و حرفه اى كشــور گفت: 
نظــام صالحيت حرفــه اى بعد از نقد نقادان بــراى تصويب نهايى به 

هيأت دولت ارسال مى شود.
پرند يادآور شد: نظام صالحيت حرفه اى پس از تصويب توسط 
هيأت وزيران پل ارتباطى بين نظام احراز اشــتغال و فنى و حرفه اى 

خواهد بود.

مداحان اهل بيت (ع) به توصيه 
بزرگان ديني در ذكر مناقب 

و مراثي اهل بيت توجه ويژه 
نمايند. بارها از زبان بزرگان 

ديني شنيده ايم از ذكر مطالبي 
كه اسناد ضعيف دارند در 

مداحي ها خودداري شود، ولي 
برخي از مداحي ها همچنان به 

مطالب غيرمستند مي پردازند و 
فقط به منظور تحريك احساسات 

عزاداران بيان مي شود.
محمودى

اگر قرباني هاي دستجات كه 
در روزهاي تاسوعا و عاشورا 

پيش پاي عزاداران حسيني ذبح 
مي شوند در يك مكان جمع و به 

صورت يكجا به مؤسسات خيريه 
و يا كميته امداد تحويل شوند 

بهتر است و يا اينكه در يك مكان 
كامًال بهداشتي ذبح شوند و به 
صاحبان آنان تحويل گردد. اين 

مسأله در جمع آوري قرباني هاي 
نذر شده در حسينيه اعظم زنجان 

ديده مي شود كه الگوي مناسبي 
است.

تماس تلفنى

شهرك  مسير  تاكسي هاي  چرا 
مدني به طور خودسرانه كرايه 

اين مسير را افزايش دادند. مبلغ 
تعيين شده 350 تومان بوده 

به  تاكسي  رانندگان  هم اينك  كه 
ويژه تاكسي هاي ون آن را به 

400 تومان افزايش داده اند.
مردم توان پرداخت اين 

كرايه هاي باال را ندارند و 
اتوبوس  منتظر  بايد  مدت ها 

باشند و اتوبوس نيز آنان را 
بعد از 45-30 دقيقه به ميدان 
امام مي رساند. آيا وقت مردم 

ارزش ندارد؟
يكى از اهالى شهرك مدنى
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يز نكته نظرات، مشكالت، انتقادها و پيشنهادهاي خود 
نه اي كه وجود دارد مي توانند از طريق شيوه هاي زير با 
مه در ميان گذاشته و خواستار پيگيري موضوع باشند
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ار خيابانى
بلوار سپاه

فيك
چهارراه ميدان بار

gallery@hamedanpayam.com 

در برخي ادارات شهرستان بهار 
خوردن صبحانه در ساعات اوليه 

روز ارجح تر از راه اندازي كار 
ارباب رجوع شده است و اين به 
معني اولويت دومي بودن وقت 
مراجعان است. لطفاً اگر نهادي 
متولي نظارت است جلوي اين 

رويه نامناسب را بگيرد.
شهروندى از بهار

متوالي  شكايات  به  توجه  با 
ماشين ها  پارك  از  سرگذر  كسبه 

در اين محل و همچنين ارسال 
نامه به اداره راهنمايي و 

كسبه  اين  همچنان  رانندگي؛ 
قانون  نكردن  رعايت  شاهد 

در اين خصوص هستند. لذا 
سرگذر  در  مغازه  صاحبان 
از  سابق)  ايران پيما  (كوچه 
راهنمايي و  اداره  مسئوالن 

دارند  تقاضا  دوباره  رانندگي 
كه در اين مورد اقداماتي انجام 

دهند.
اكبرى

ساكنان شهرك انديشه از 
نبود امكاناتي از قبيل بانك و 

عابر بانك گاليه دارند، الزم است 
كه مسئوالن  براي رفاه حال 
شهروندان همداني ساكن در 

شهرك انديشه اقداماتي انجام 
دهند.

نام محفوظ

با اينكه بيشتر از يك سال 
است كه از كنده كاري فاضالب 

كوچه هاي محله قلعه بهار 
مي گذرد، اما همچنان كنده كاري ها 
مشكل اساسي اهالي كوچه هاي اين 
محله است. ادارات خدمات رسان هم 
توپ را به زمين يكديگر مي اندازند. 

لطفاً رسيدگي شود.
ملصقى

چشم انداز

نگاه

 همدان پيام: عزاداري را از دو لحاظ«صورت و 
معنا» مي توان بررسي كرد.

به لحاظ معنا، عزاداري اظهار تأســف است بر 
مصيبتي كه واقع شــده و نيز بزرگداشت كسي كه 
درگذشــته يا به شــهادت رسيده اســت و نيز پند و 
عبرت گرفتن از واقعه اي است كه رخ داده و تشويق 
و تذكري اســت براي پيــروي از نمونه واال و اســوه و 
الگويــي كه در مراســم عــزاي او ـشـركت مي كنيم. 
عــزاداري از لحاظ صورت و فرم در هر محيطي متأثر 
از سوابق تاريخي و قالب هاي رفتاري و نشانه هاي 

مردم شناختي آن قوم و ملت است. 
عزاداري شــيعيان در ايران با ذهنيت تاريخي 
روبــه رو اســت.  علــم يــا بيــرق يكــي از ابزارهــاي 
كشــور  شــيعيان  و  ايــران  شــيعيان  عــزاداري 
هندوســتان مي باشد و "علم" در غالب فرهنگ ها 
«بيــرق»،  «درفــش»،  معنــي؛  بــه  لغت نامه هــا  و 

«پرچم»، «رايت» و «لوا» است. 
در فرهنــگ ما علــم و پرچم دو نشــانه هويتي 
اســت كه نمايندگــي و قلمــرو معينــي را دارد كه 
گاهــي رنــگ ديني بــه خــود مي گيــرد و گاه رمز 
قومي و خويشــاوندي كه در هــر دو صورت مظهر 

ماندگاري و پيروزي نيز هست. 
چــه در دوران باســتان و چــه در دوره طلــوع 
خورشــيد اسالم در ســرزمين وحي در بالد فاتحه 
اســالمي، همــواره علم يا بيــرق نشــانه اي از ابراز 

وجود است.
  از درفش كاوياني تا پرچم 

بــدون ترديــد قديمي تريــن نام پرچــم همان 

درفــش اســت و درفش يــا پرچم به گويــش ايران 
باســتان به "تكه يــا بريده پارچه در اثــر وزش باد" 
گفته مي شود كه برگرفته از واژه درفشيدن بر وزن 

درخشيدن و به معني لرزيدن است. 
گوشــه  ســه  پارچــه اي  را  آن  هــم  برخــي 
دانســته اند كه به زر منقش بوده و آن را بر سر علم 
يا كاله خود مي بســته اند كــه در مجلس نگارهاي 
حماســي نگارگران كتاب هاي خطــي كامًال گويا 
و دقيق ترسيم شــده و رنگ آنها با سه گوشه هاي 
سر علم ها، يكسان اســت و معرف خيل سپاهيان 

هر دسته از جنگاوران است.
فردوســي درفــش كاويــان را عالمــت ســپاه 
ايران مي دانــد و نه درفش شــاهان و آن را يادگار 
دليري هــاي كاوه آهنگــر در مبــارزه بــا ظلم هاي 
ضحــاك مي دانــد و نام آن را منســوب بــه كاوه و 
شــكل آن را ملهم از پيش بند چرمي وي مي داند. 
الزم به يادآوري است كه مورخان دوره اسالمي، 
همــواره در توصيف درفــش كاوياني، با اعجاب از 

آن ياد كرده اند.
كريســتين ســن در تاريــخ ساســانيان درباره 
بيرق هاي ارتش ساســاني، ضمن بيان تقسيمات 
و يگان هــاي آن دوره، مي نويســد؛ «هــر درفش، 
بيرقي مخصوص با نقش معين داشــت كه حدس 
زده مي شــود هر درفش مجموعه اي از لشــگريان 
را هدايــت مي كــرده كه با پرچمي خــاص و نقش 

معين شناخته مي شده است.»
پس از دوره هخامنشيان در دوره پارتيان نماد 
علم و درفش كاوياني را مي توان بر سكه اي كه در 

زمان گودرز اشــكاني ضرب شــده اســت مشاهده 
كــرد. در اين ســكه چهار بــازوي چليپايــي ديده 
مي شود كه نمايش دهنده تهديد مارهاي ضحاك 
و حاكميت استبداد اســت. عالوه بر اين نقش دو 

اژدها و خورشيد و ماه نيز ديده مي شود.
در دوره ساســانيان نيز درفــش كاوياني بيرق 
رســمي ايرانيــان بــود كــه در جنگ بيــن اعراب و 

ايرانيان به دست مسلمانان افتاد. 
از بررسي مجاري هاي دوره ساساني مي  توان 

پي بــرد كه پيكــره بيرق ايــن دوره هماننــد دوره 
هخامنشــيان صفحه اي چهار قســمتي با چليپاي 
مايل اســت كه از آن شــرابه اي آويخته و هر كدام 
بــه دايــره اي منتهي مي شــده اند و گاهــي هم در 
بخش باالي آن نيمرخ شــاهيني با بال هاي بسته 

ديده مي شده است.
 پرچم در دوران اسالمي 

قبل از ظهور اسالم پرده داري يكي از مناصب 
نوعــي  بايــد  را  پــرده داري  بــود.  قريــش  بــزرگ 
كليدداري يا پرچم داري دانســت. در زمان پيامبر 

اسالم (ص) پرچم را "لوا" مي گفتند. 

در كتاب "نبردهاي محمد (ص)" آمده اســت 
كــه «وقتي حضــرت محمــد (ص) بــراي فتح مكه 
عازم شدند لشكر آن حضرت داراي پرچمي بوده 

است.»
در دوره خلفــاي اموي رنگ علم ها ســرخ بود 
و در عهــد عباســيان لــواي ســياه برمي افراشــتند 
يــادگار  و  خراســاني  ابومســلم  قيــام  نتيجــه  كــه 

سياه جامگان او بوده است.
در مقابل آنان علويان بيرق سفيد برافراشتند 
و از عهد مأمون عباســي، علم سياه آنان به بيرقي 

با رنگي ديگر تبديل شد.
و  علــم  اســالمي  دوران  در  كلــي  طــور  بــه 

علمداري از اهميت فراواني برخوردار بود.
علم ها را بســيار بلند و ســنگين مي ساختند و 
علمدارها و پرچمــداران از اعتبار و احترام بســيار 
زيــادي برخــوردار بودنــد و غالباً از بيــن پهلوانان 
و جوانــان بســيار برومنــد كه ســجاياي اخالقي و 
اعتبــار اجتماعــي داشــتند و مورد اعتمــاد عموم 
بودنــد انتخــاب مي گرديدنــد و احكامــي بــه آنها 
برخــوردار  خاصــي  حقــوق  و  مزايــا  از  و  صــادر 

مي شدند. 
 منصب علمداري نيز در خاندان آنان موروثي 
بــود كه امروز هم مي تــوان بقاياي آن را در اقصي 

نقاط كشور مشاهده نمود.
امروزه برافراشــته شــدن پرچم ها و بيرق هاي 
حسيني از آغاز روزهاي عزاداري امام حسين (ع) 

در جاي جاي ايران اسالمي خبر مي دهند.
مرضيه غالمى كارشناس ميراث فرهنگى 

فرهنگ عاشورا 
پــرده خواني

همدان پيام: نوحه خوانى بر اســاس پرده اى كه به ديوار نصب مى كنند و روى 
آن تصاويــرى از چهره هاى خوب و بد در تاريخ اســالم به ويــژه حوادث مربوط به 

عاشوراست را پرده خواني مي گويند.
نوحه خــوان، طبــق صحنه هايــى كــه بر پــرده نقش بســته، اشــعار و مراثى را 
مى خوانــد و مــردم پاى نوحه اش مى نشــينند، دور او جمع مى شــوند و مى گريند 
و بــه پرده خــوان، طبق نذر و نيــاز خويش، كمك مالى مى كننــد.  پرده خوانى يكى 
از هنرهــاى نمايشــى و شــرح حــال و ســيره اولياي دين اســت كه بر اســاس تصاوير 
منقوش بر پرده هاى بزرگ، اجرا مى گردد. پرده خوان صوتى دلنشــين دارد و همراه 
با خواندن، به تصاوير اشــاره مى كند. شــمايل نگارى و صورتگرى مذهبى، خود را 
در پرده ها نشــان مى دهند. نوعى از نقاشى مذهبى در اين پرده ها تجلى مى يابد 
كه بر مبناى حوادث تاريخ اســالم، به ويژه وقايع كربال است. نگارگران پرده هاى 

مذهبى، عموماً با الهام از مقتل ها به تصويرسازي در پرده ها مى پرداختند.
نقاالنــى هم با نصب آنها بر روى ديوار و در حضور مردم با صوتي دلنشــين به 
تعزيه خوانى و پرده خواني مى پرداختند. محتواى اين پرده ها اعم از دنيا و آخرت 
و بهشــت و جهنم و صالحان و شروران و حســينيان و يزيديان بود. در اين پرده ها 
شــمايل حضرت عباس (ع) با دســتانى از بــدن جدا، طفالن مســلم، خيمه هاى 
ســوزان، قيــام مختــار، مجلس جن و انــس، معراج پيامبــر (ص) به همــراه بُراق، 
كوثر، ضامن آهو و... كشــيده مى شــد و نقاالن پرده خوان با نثر و شــعر، حوادث 

مربوط به آنها را بازگو مى كردند.
منبع:(دايره المعارف تشيع،ج 3)

صنفــي  امــور  مجمــع  رئيــس  همدان پيــام: 
همــدان گفــت: هتلــداران بايــد زير نظــر اصناف 

فعاليت كنند.
عليرضــا شــمس در گفت  و گو بــا همدان پيام 
افزود: طبق ماده 91 قانون نظام صنفي، فعاليت 
هتلــداران صنفــي بــوده ولــي در اســتان همدان 
هتل ها زيــر نظــر اداره كل ميــراث فرهنگي اداره 

مي شوند.
ميــراث  كل  اداره  عملكــرد  از  انتقــاد  بــا  وي 
فرهنگي همــدان، گفت: ايــن اداره كل به قانون 
تمكين نمي كند و نظارت بــر فعاليت هتل ها را به 

اصناف تحويل نمي دهد.
شــمس اعالم كرد: چند اســتان از اين نقيصه 
رنــج مي برند اما وضع اســتان همــدان وخيم تر از 

ساير استان هاست.
وي بــا بيــان اينكــه اخيــراً انتخابــات اتحاديه 
اظهــار  اســت،  شــده  برگــزار  كشــور  هتلــداران 
كــرد: متاســفانه در ايــن انتخابات نماينــده اي از 
همدان نداشــته ايم و اين يك ضعف براي اســتان 
محسوب مي شود؛ چراكه شــخصي به نمايندگي 
از هتلداران اســتان براي بيان خواســته هاي آنها 

وجود نــدارد. رئيــس مجمع امور صنفــي همدان 
بيان كرد: 9 نفر از استان همدان در اتحاديه هاي 
كشوري حضور دارند كه اين نشان از نقش پررنگ 

همدان در نظام صنفي كشور است.
وي بيان كرد: اگر هتلي تخلف صنفي داشته 
باشــد نهادي به غيــر از مجمع امــور صنفي وجود 

ندارد تا بتواند به آن رسيدگي كند.
رئيس مجمــع امور صنفى همــدان نيز گفت: 
با توجه بــه اينكــه فعاليت آژانس هاي مســافرتى 

صنفى است، بايد پروانه كسب بگيرند.
عليرضا شــمس بــه مصوبات اجــالس ماهانه 
اصنــاف همــدان كه در مــاه گذشــته در كيش در 
ارتبــاط با تورهاى مســافرتى برگزار شــد، اشــاره 
كرد و افزود: فعاليت اين تورها صنفى است و بايد 

پروانه كسب بگيرند.

شمس با تأكيد بر لزوم احياى جايگاه اصناف 
در جامعــه تصريــح كــرد: جايــگاه اصنــاف خيلى 
باالتر از وضعيتى اســت كه در حال حاضر شــاهد 

آن هستيم و با اين وصف بايد احيا شود.
وى با بيــان اينكه در اصناف، ما مجرى قانون 
نظــام صنفى هســتيم، گفــت: در تعريفــى كه در 
قانون نظام صنفى بيان شده كسانى كه مستقيم 
مبــادرت بــه عرضــه فعاليــت يــا ارائه خدمــات به 
مصرف كننده مي كنند؛ كارشــان صنفى است كه 
بر اين اساس فعاليت تورهاى مسافرتى نيز صنفى 

محسوب مى شود.
شــمس با بيان اينكه مصوبات اجالس ماهانه 
اصناف بعد از تأييد كميســيون نظــارت، اجرايى 
بــه  طــرح  يــك  وقتــى  كــرد:  تصريــح  مى شــود، 
كميســيون مى رود تنها در صورت تأييد، اجرايى 

خواهــد شــد و ايــن مصوبــات بيان شــده در حال 
حاضر در حد همان مصوبه هســتند و نياز به تأييد 
كميسيون نظارت دارند كه البته صد در صد تأييد 

مى شوند.  
از  هيــچ  يــك  افــزود:  همچنيــن  وى 

هتل آپارتمان هاى همدان مجوز ندارند.
رئيــس مجمع امور صنفى همــدان ادامه داد: 
هيچ كــدام از هتل آپارتمان هــاى همــدان مجــوز 

ندارند.
عليرضا شمس اظهار داشت: متأسفانه چندى 
پيش انتخابات اتحاديه كشــورى هتل آپارتمان ها 
بــود و به دليــل اينكه ما نماينده اى نداشــتيم، در 

آن حاضر نبوديم كه جاى تأسف بسيار دارد.
وي بــا بيان اينكــه در انتخابــات اتحاديه هاى 
كشــورى 25 انتخابــات برگزار شــده كــه همدان 
در آنهــا 9 نماينــده دارد و در ايــن زمينــه هيــچ 
اســتانى مانند همــدان در اتحاديه هاى كشــورى 
نماينده ندارد، خاطرنشان كرد: چون در همدان 
نداريــم،  هتل آپارتمان  هــا  نــام  بــه  اتحاديــه اى 
نمى توانيــم نماينــده اى در اتحاديه كشــورى آن 

داشته باشيم كه جاى بسى تأسف است.

صنايع دستي باالترين ظرفيت ايجاد اشتغال در كشور
همدان پيــام: بررســي اســتعدادها و ظرفيت هــاي ايجــاد اشــتغال در اقتصاد 

مناطق از مبرم  ترين وظايف پيش رو در شرايط كنوني است.
اين مســأله بــه ويژه در نواحي محــروم و در عين حال بهره منــد از توان بالقوه 

اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي از اولويت بيشتري برخوردار است.
بدون شــك يكي از افتخارات هر ملتي صنايع بومي و دستي آن كشور است؛ 
چراكــه اين صنعت و به عبارتي اين هنر صنعت بي بديل و بي رقيب حاصل ذوق و 
هنر، ســليقه، ابتكار و خالقيت هنرمندان و صنعتگراني اســت كه صبورانه آداب، 
ســنن و رسوم و در يك كالم پيام فرهنگي نســل ها را در محصوالت توليدي شان 

متجلي كرده، از آن پاسداري مي كنند.
ويژگي هــاي ارزنــده ديگــري كــه در اين گونــه صنايــع موجود اســت از قبيل 
ملي، غير وابســته، قابليت ايجاد و توســعه در تمامي مناطق شــهري، روســتايي 
و عشــايري، عــدم نياز به كارشناســان خارجي، دسترســي آســان به مــواد اوليه 
و ابــزار كار مختصــر و ارزان، ارزش افــزوده باال، عدم نياز به ســرمايه گذاري زياد، 
بسترسازي صنعت گردشگري، نداشتن آثار مخرب زيست محيطي، ايجاد درآمد 
مكمل و قدرت اشتغالز ايي، مسئوالن و دست اندركاران را بر آن داشته تا با عزمي 

جدي زمينه رشد و اعتالي اين صنعت را آماده كنند.
در واقع، صنايع دســتي اصلي ترين ســند هويت تاريخي ملت هاســت. نســل 
امــروزي مــا بايد بداند كه از چه پشــتوانه فنــي، تكنيكي و هنري برخــوردار بوده 
اســت تا به راحتي خــود را در هجمه فرهنگــي غربي ها نبــازد و دل به ارزش هاي 

بيهوده آنان نبندد و اسير پديده از خود بيگانگي نشود.

تورهاى گردشگرى مخصوص بازنشستگان كشور 
راه اندازى شد

همدان پيــام: معــاون اقتصادى و توســعه ـشـركت ســرمايه گذارى ايرانگردى 
و جهانگــردى كشــور از برپايــى تورهاى گردشــگرى مخصوص اعضــاى صندوق 

بازنشستگى كشور و تامين اجتماعى خبر داد.
بــه گزارش مهر، مصطفى ســعيدى بعد از ظهر چهارشــنبه در نشســت خبرى 
پيرامون رسيدگى به وضعيت گردشگرى بازنشستگان كشور، گفت: طى چندين 
ســال گذشته اين شركت به صورت گســترده فعاليت هاى خود را در راستاى ارايه 
خدمات به بازنشســتگان كشــور آغــاز كرده كــه در حال حاضر نيز بازنشســتگان 

مى توانند از خدمات گسترده تر اين مركز استفاده كنند.
وى ادامــه داد: اولويــت ما فراهم كردن شــرايط مناســب براى بازنشســتگان 
اســت كه بــا اين اولويــت تمامــى كانون هــاى بازنشســتگى كشــور مى توانند در 
كنــار مجموعه ما قرار گيرند. معاون اقتصادى و توســعه ـشـركت ســرمايه گذارى 
ايرانگردى و جهانگردى كشــور با بيان اينكه به دنبــال برگزارى تورهاى تفريحى 
ارزان قيمــت بــه داخل و خارج از كشــور هســتيم، تاكيد كــرد: تورهايــى را ارائه 

خواهيم كرد كه تمامى بازنشستگان بتوانند از آن به راحتى استفاده كنند.
ســعيدى بــا بيان اينكــه ادامه و توســعه اين رونــد به كمك تمامى مســئوالن 
نيازمند است، گفت: مديران ارشد برخى از استان ها براى كمك به اين مجموعه 
اعــالم آمادگــى كرده انــد كه بــا ايــن وضعيت به طــور يقيــن خدمات رســانى به 

بازنشستگان به بهترين نحوه ممكن انجام خواهد شد.
وى ادامه داد: در حال حاضر اســتان هاى فارس، مازندران، گيالن، خراسان 

مركزى و اصفهان به عنوان استان هاى پايلوت معرفى شدند. 
ســعيدى يادآور شد: 50 درصد از ســهام اين شركت متعلق به سازمان تامين 
اجتماعــى و 50 درصد نيز به صندوق بازنشســتگى كشــور تعلــق دارد و در حال 

حاضر 64 مركز اقامتى و تفريحى كشور را تحت پوشش دارد.
گفتنــي اســت، گويا هيچ خبــري از همدان در مقاصد ســفري بازنشســتگان 
اســتان نيست. شايد مســاعد نبودن زمينه هاي همكاري بين مسئوالن استاني و 

فعاالن گردشگري كشوري از داليل آن باشد. 

صنايــع  معاونــت  سرپرســت  همدان پيــام: 
 دســتي كشــور در ديدار با هنرمنــدان اعزامي به 
شانزدهمين نمايشگاه بين المللي صنايع  دستي 
بــه  كــه  هنرمندانــي  گفــت:  ميــالن  ســوغات  و 
نمايشــگاه هاي خارج از كشور راه  مي يابند بيش 
از فــروش محصــوالت بايــد بــه فكــر بازاريابي و 

كسب بازارهاي جديد باشند.
محمدرضا رشيد كردســتاني با اشاره به اين 
كه نمايشگاه بين المللي صنايع دستي و سوغات 
ميــالن امســال بــا حضور 2 هــزار ـشـركت كننده 
برگزار مي شــود، اظهار داشــت: 170 كشــور در 
محــل دائمــي نمايشــگاه هاي بين المللي شــهر 
ميــالن (فيــرا) فضايــي بــراي تبــادل فرهنــگ، 

سنت ها و ارائه توليداتشان خواهند داشت.

وي ادامــه داد: حضــور هنرمنــدان ايران در 
نمايشــگاه ميــالن بــا هــدف ايجــاد زمينه هــاي 
بازاريابي، عرضه توليدات، نمايش زنده، تعامل 
و نيازســنجي ســاليق مشــتريان صــورت گرفته 

است.
كردســتاني از ضرورت  مشــاركت هنرمندان 
در اين نمايشگاه به شــناخت بازارهاي جهاني و 
ارائه ظرفيت هــا و توانمندي هاي توليدكنندگان 

و هنرمندان صنايع دستي كشور اشاره كرد.
هنرمنــدان  مــي رود  انتظــار  وي  گفتــه  بــه 
صنايع دســتي نهايت تالش خود را براي معرفي 
فرهنــگ و هنــر ايــران و البته بازاريابــي و فروش 

محصوالتشان داشته باشند.
اقدامــات  همچنيــن  افــزود:  كردســتاني 

الزم بــراي حمايــت ســفارت ايــران در ايتاليــا از 
هنرمندان و صنعتگران حاضر انجام مي شود. 

وي در ادامــه اظهار داشــت: ضمن دعوت از 
سفارت ايران در ايتاليا براي بازديد از نمايشگاه، 
همراهــي در بخــش تحويل و ترخيــص كاالهاي 

صنعتگران در فرودگاه را خواستاريم.
كردســتاني بــا تأكيــد بــر ايــن كــه حضــور 
نمايشــگاه هاي  بــراي  بازرگانــي  مشــاوران 
بين المللــي ضروري اســت، افزود: حضــور تجار 
بــزرگ در ايــن گونــه نمايشــگاه ها امــكان عقــد 
وجــود  بــه  هنرمنــدان  بــراي  را  قراردادهايــي 
مي آورد كه وجود مشــاوران بازرگاني را ضروري 

جلوه مي دهد.
وي گفــت: تعامل بــا هنرمندان كشــورهاي 

ديگر نيز به منظور شناســايي نياز صنايع دســتي 
آن ها از موضوعات مهمي اســت كــه نمايندگان 

ايران بايد به آن توجه كنند.
به گــزارش ميراث آريــا، كردســتاني يادآور 
گذشــته بيــش از 3 ميليــون نفــر از  ســال  شــد: 
نمايشــگاه بين المللي صنايع دستي ميالن بازديد 
كرده انــد كــه در صورت تكــرار، بازار مناســبي را 

براي صنايع دستي ايران رقم خواهد زد.
وي در پايان گفت: شــانزدهمين نمايشــگاه 
 20 تــا   12 ميــالن  ســوغات  و  صنايع دســتي 
آذرمــاه برگــزار مي شــود ضمــن اينكــه ـشـركت 
نمايشــگاه هاي ايرانگردي و جهانگردي آزادي، 
ايــن  در  را  ايرانــي  هنرمنــدان  حضــور  شــرايط 

نمايشگاه هموار كرده است.

اعطاي تسهيالت حمايتي بانك توسعه 
صادرات به صادركنندگان صنايع دستي

همدان پيــام:  بنا بر اعالم معاونت صنايع دســتي كشــور تفاهم نامه 
همكاري مشــترك اين معاونت و بانك توســعه صادرات ايران به زودي 
منعقد مي شود. به گزارش باشــگاه خبرنگاران، مديركل امور بازرگاني 
معاونت صنايع دســتي با اعالم اين خبر گفت: اين تفاهم نامه با رويكرد 
ارائه تســهيالت حمايتي به صادركنندگان صنايع دستي منعقد خواهد 
شــد. احمد باالن اضافه كرد: بانك توســعه صادرات و ســازمان توسعه 
تجارت كشــور حمايت از صادركنندگان و فعاالن بخش هاي مختلف را 

به عنوان مهم ترين اهداف خود تعريف كرده است.
وي ادامــه داد: بــا انعقــاد ايــن تفاهم نامــه فعاالن عرصــه صادرات 
صنايع دستي به منظور بهره مندي از تسهيالت بايد طرح توجيهي ارائه 
دهند.  باالن خاطرنشــان كرد: در صورت پذيرش طرح ها، تســهيالت 
ارائــه شــده و زمينه  تقويــت بنيه مالــي صادركنندگان بيش از گذشــته 

فراهم خواهد شد.
وي با اشــاره به اين كه همچنين توافقاتي با بانك توســعه صادرات 
و اتــاق بازرگانــي و صنايع و معادن ايران در مــورد برگزاري كارگاه هاي 
آموزشــي انجام شــده، اظهــار داشــت: ايــن كارگاه ها بــراي مديران و 

معاونان استاني و صادركنندگان صنايع دستي برگزار مي شود.

بسته بندي مالك صدور پروانه توليد 
كارگاه هاي صنايع دستي مي شود

 همدان پيام: سرپرست اداره كل آموزش و حمايت از توليد معاونت 
صنايع دستي گفت: براساس برنامه ريزي هاي انجام شده صدور پروانه 
توليد براي كارگاه هاي صنايع دســتي از سال آتي، منوط به فعاليت در 
بخــش طراحي و بســته بندي خواهد بــود. كامران ســبزميداني افزود: 
بســته بندي يكي از مهم ترين مباحث پيش روي صنايع دستي است كه 

از سال هاي آتي نمونه بسياري از برنامه هاي اين بخش است.
وي بــا اشــاره بــه ايــن كــه رســيدن بــه بســته بندي مناســب براي 

محصــوالت صنايع دســتي پيــش از هــر اقدامــي نيازمنــد فعاليت هاي 
ترويجــي اســت، اظهار داشــت:  در همين راســتا 10 كارگاه آموزشــي 
و ترويجــي بســته بندي محصوالت صنايع دســتي تا پايان ســال جاري 
برگزار مي شــود.  سرپرســت معاونت صنايع دستي كشــور ادامه داد: تا 
بــه حال چهار كارگاه در چهار منطقه كشــور برگزار شــده و مابقي نيز تا 

پايان اسفندماه اجرايي مي شود.
 به گزارش باشــگاه خبرنگاران، سبزميداني با بيان اين كه با پايان 
فعاليت هاي ترويجي فعاالن عرصه صنايع دســتي ملــزم به رعايت اين 
اصــل مهم هســتند، گفــت: بر همين اســاس موضــوع بســته بندي به 

صورت جدي وارد كارگاه هاي صنايع دستي خواهد شد.

  امروزه برافراشته شدن پرچم ها 
و بيرق هاي حسيني از آغاز روزهاي 

عزاداري امام حسين (ع) در جاي 
جاي ايران اسالمي خبر مي دهند

رئيس مجمع امور صنفى همدان:

ميراث فرهنگى مديريت هتلداران را 
به اصناف بسپارد

سرپرست معاونت صنايع دستي كشور:

بازاريابي اولويت حضور صنايع دستي ايران در نمايشگاه هاي بين المللي است

گذرى بر 
تاريخ پرچم 

در ايران 
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ادب و هنر

نگـاه بازتاب
كربال تنها قصه 
آب و تشنگي نبود

نوجــوان  و  كــودك  شــاعر  همدان پيــام: 
ماليري در مصاحبه اي بــا همدان پيام گفت: 
كربــال قصــه ماهــي و آب نبود كه عــده اي به 
خاطر نبودن آب و تنها به خاطر تشنگي جان 

خود را از دست بدهند.
غالمرضــا بكتــاش در ادامه گفــت: قصه 
عاشــورا قصه از جان گذشــتگي و ايثار اســت 
و پرداختــن به مفاهيم تشــنگي و عطش تنها 
بخشــي از اين اتفاق است كه در شعر شاعران 

ما نمود پيدا مي كند.
وي بــا اشــاره بــه مشــخصه هاي يــك اثر 
ادبــي مخصوصا شــعر اظهار داشــت: يك اثر 
ادبي در قالب شــعر ابتدا بايد نشانه هاي يك 
شــعر كامــل را داشــته باشــد و وقتــي اين اثر 
مي خواهد شــعر كودك باشــد بايد سرشار از 

مفاهيم تازه و قابل درك براي كودك باشد.
و  ـسـوگواري  گفــت:  همچنيــن  بكتــاش 
اشــك و آه و بيان اين مسائل در ادبيات براي 
مقولــه عاشــورا ريز كردن و كوچك شــمردن 

مسأله عاشوراست.
وي افزود: شعري كه براي بچه ها سروده 
پيونــدي باشــد بــا مفاهيــم  مي شــود بايــد 
عميق عاشــورا اما با زبــان كودكانه و هرقدر 
شــاعر كــودك مــا عاشــورا را خوب ترســيم 
كنــد ايــن زيبايي بــه جوانان و بزرگســاالن 
ما منتقل مي شــود؛ چرا كه كــودكان امروز 
مــا همــان بزرگســاالن ســال هاي آينــده ما 

هستند.
اين شــاعر ماليري اظهار داشت: شاعران 
مــا قصــه عاشــورا را مثل خــود امام حســين 
(ع) در كربــال منحصــر مي كننــد و پرداختن 
بــه ايــن موضوع را تنهــا در ايام محــرم دنبال 

مي نمايند؛ در حالي كه اينچنين نيست.
بكتــاش گفــت: عاشــورا صحنه عشــق و 
حماســه اســت و غروري را براي ما به دنبال 
دارد كه دســتاورد ايثار و از جان گذشتگي 
در  مــا  كــودك  و  ماســت  دينــي  رهبــران 
مواجهه با اين مفاهيم در قالب شــعر كودك 
بايد احســاس غرور و عشق و حماسه داشته 

باشد.
ايــن شــاعر كــودك و نوجــوان همچنين 
گفــت: اگــر شــاعر مــا فقــط در محرم بــه ياد 
عاشــورا بيفتد شــعرش حالت موضوعي پيدا 
مي كند و به نظر من امام حســين(ع) بايد در 
تمامي دوران  مــا و در ذهن و فكر كودكان ما 

نهادينه شود.
بكتاش تصريح كرد: كربال و قصه عاشورا 
تنها قصه آب و تشنگي نبود بلكه قصه از جان 

گذشتگي را به شاعران ما منتقل مى نمايد.

مهدى طراوتى توانا

در  عاشــورايى  شــعر  امــروزه  همدان پيــام: 
بــاور عمومى جامعه شــيعه راه يافتــه و گونه هاى 
مختلفى از آن زبانزد اهل فن و فرهنگ عاشورايى 
ايــن كهــن ســرزمين اســت؛ اگــر چــه ايــن نــوع 
شعرســرايى خود ســبك مســتقلى نيســت اما در 
تمامى ســبك هاى شــعرى موجود به عينه رسوخ 

شعر عاشورايى مشاهده مى شود.
كاشــان -  در  ه.ق  كاشــانى (905  مُحَتَشــم 
996 ه.ق در كاشــان) شــاعر پارســى گوى ســده 
دهم هجرى و هم دوره با پادشاهى شاه طهماسب 
يكــم صفــوى بــود. شــغل اصلى محتشــم بــزازى 
و َشــعربافى بــود و تمــام عمر خــود را در كاشــان 

زيست.
محتشــم از پيروان مكتب وقــوع و از مهمترين 
شــاعران مرثيه سراى شيعه اســت. تركيب بند «باز 
ايــن چه شــورش اســت كــه در خلق عالم اســت» 
معروف ترين مرثيه  براى كشــتگان واقعه كربال در 

ادبيات فارسى است. 
كمال الدين على محتشم كاشانى داراى لقب 
شمس الشــعراى كاشــانى شــاعر ايرانــى در آغاز 
ســده ده هجــرى و هــم دوره با پادشــاهى شــاه 
طهماســب صفوى در كاشــان زاده شــد، بيشتر 
دوران  زندگــى خــود را در ايــن شــهر گذرانــد و 
در هميــن شــهر هــم در ربيع االول ســال 996 
هجــرى درگذشــت و محــل دفــن او بعدهــا مورد 

احترام مردم قرار گرفت . 
نام پدرش خواجه ميراحمد بود. كمال الدين 
در نوجوانــى به مطالعه علوم دينى و ادبى  معمول 
زمان خود پرداخت و اشــعار شعراى قديمى ايران 
را به دقت مورد بررسى قرار داد. شعر هاى او شاعر 
مديحه سراى شيعه درباره رنج و درد امامان شيعه 
اســت و بيشــتر جنبه ايدئولوژيك براى پادشاهى 

صفويان را داشت.
مطلــع «بــاز اين چــه شــورش اســت...» كه از 
محتشــم كاشــانى نراقى اســت در ميان هواداران 
شــيعه جايگاه ويژه اى دارد. شاعران بسيارى پس 
از محتشم تاكنون از تركيب بند يادشده در شعرها 

و نوحه هايشان سود برده اند.

اســترآبادى  صدقــى  از  را  شــاعرى  فنــون  او 
(ســاكن كاشــان) فــرا گرفــت و خود شــاگردانى 
صاحــب  حســينى  محمــد  تقى الديــن  ماننــد 
وحشــى  ســاوجى،  صرفــى  «خالصه الشــعار»، 

جوشقانى و حسرتى كاشانى را پرورش داد.
وى با ســرودن دوازده بند در مرثيه كشــتگان 
كربــال كه بنــد اول تركيب بند وى بــا بيت «باز اين 
چه شــورش اســت كه در خلــق عالم اســت؟ / باز 
ايــن چه نوحه و چه عــزا و چه ماتم اســت ؟» آغاز 

مى شــود، مقــام وااليــى در مرثيه ســرايى كســب 
كرد. 

وى در جوانى به دربار شــاه طهماسب صفوى 
راه يافــت و به دليل ســرودن قصيــده و غزل هاى 
زيبايــش مــورد لطف شــاه قــرار گرفت ؛ محتشــم 
پــس از مدتى در زمره شــعراى معــروف عصرخود 
جــاى گرفت ولى نظــر به معتقــدات دينى خود و 
احساســات شــيعى دربار شــاهان صفــوى كه در 
صــدد تقويت اين مذهــب (در مقابل مذاهب اهل 

سنت ) بودند به ســرايش اشعار مذهبى و مصائب 
اهــل بيت كــه در نوع خــود تــازه و بى بديــل بود 

پرداخت .
 محتشــم پس از چندى به يكــى از بزرگ ترين 
شــعراى ايران در ســبك اشــعار مذهبى و مصائب 
در  اشــعارش  و  گشــت  بــدل  شــيعه  اطهــار  ائمــه 
سرتاســر ايران معروفيــت خاصى يافــت، بطورى 
كه مى توان وى را معروف ترين شــاعر مرثيه گوى 
ايران دانست كه براى اولين بار سبك جديدى در 
سرودن اشعار مذهبى به وجود آورد. اولين اشعار 
مذهبى محتشــم در ـسـوگ غم مرگ برادرش بود 
كه ابيات زيبايى در غم هجر او ســرود و پس از آن 
به ســرايش مرثيه هايــى در واقعه جانســوز كربال، 
عاشــوراى حســينى و مصيبت نامه هــاى مختلف 

پرداخت. 
محتشــم در كاشــان درگذشــت و آرامگاه وى 
در ايــن شــهر - واقع در محله محتشــم - زيارتگاه 

عموم است.
كاشــانى  محتشــم  دربــاره  عناصــرى  جابــر 
مى گويــد: محتشــم كاشــانى پــدر مرثيه ســرايى 
شــاعر  ايــن  مى افزايــد:  وى  اســت.  عاشــورايى 
فرهيختــه بهتريــن منظومــه نمايشــى به يــادگار 
گذاشــت و بــا زبــان شــعر فرهنــگ عاشــورا را در 
بيــن مــردم به ويژه مداحــان اهل بيــت رواج داد. 
بى نظيــر  آوازه  و  شــهرت  مى افزايــد:  عناصــرى 
محتشم كاشانى در ادبيات موجب شد تا شاعران 
نام آورى به پيروى از ســبك او اهتمــام ورزند، اما 
تاكنــون ادبيات ايران در مرثيه ســرايى، شــاعرى 

همچون محتشم به خود نديده  است.
عباس مشــفق كاشانى نيز بر اين عقيده  است 
كــه پاكــى، اعتقاد و اســتوارى و محبت محتشــم 
كاشانى به  اهل بيت «عليهم السالم» باعث شد كه 
برخى پادشــاهان صفوى از جمله شــاه طهماسب 

به اشعار مذهبى روى آورند.
ايــن  معــروف  تركيب بنــد  مى افزايــد:  وى 
رثــاى  در  ايــران  مرثيه ســراى  پــرآوازه  شــاعر 
حسين«عليه اسالم» و كشته شدگان كربال در بين 
تشــيع و به ويژه فارســى زبانان زبانزد شد و توجه 

بسيارى از شاعران را به  خود جلب كرد.

آغاز داوري ششمين جشنواره  شعر فجر از دي ماه
همدان پيام: دبير ششــمين دوره  جشنواره شــعر فجر از آغاز داوري ششمين دوره  جشنواره  شعر فجر در دي ماه خبر 
داد. پرويز بيگي حبيب آبادي درباره  آخرين وضعيت اين جشنواره گفت: تاكنون سه جلسه  شوراي سياست گذاري شعر فجر 
برپا شده است، ديدگاه ها و نظر هاي اعضاي شوراي سياست گذاري را گرفته و در پي اجرايي كردن آن ها هستيم. امسال هم 
جشنواره مانند دوره  پيش، در بخش شعر سنتي، نو، كودك و نوجوان، ترانه و تصنيف برپا مي شود. وى در ادامه گفت: تاكنون 
مهلت ارسال آثار به جشنواره تا پايان آذرماه اعالم شده است؛ اما احتمال دارد تا نيمه  دي ماه هم تمديد شود و بالفاصله بعد از 
آن، داوري آثار در 20 روز دنبال مي شود. به گزارش ايسنا، نخستين دوره  جشنواره  شعر فجر با دبيري عليرضا قزوه برپا شد. 
در دومين دوره نيز محمود اكرامي فر دبير و محمود ساالري دبير اجرايي بودند. البته صابر امامي به عنوان دبير علمي اين 

دوره معرفي شده بود كه آن زمان اعالم كرد، به دليل نامزدي در انتخابات مجلس، نمي تواند به اين كار برسد. 

"تلفن همراه رئيس جمهور" سرانجام زنگ زد
همدان پيام: فيلمبردارى فيلم ســينمايى "تلفن همراه رئيس جمهور" به كارگردانى على عطشانى و تهيه كنندگى 

محسن على اكبرى در حالى به پايان رسيد كه گروه توليد اين پروژه از سه ماه قبل پيش توليد آن را آغاز كردند.
فيلمنامه اين فيلم نوشته جابر قاسمعلى در چند سال گذشته چندين بار براى دريافت پروانه ساخت ارائه شده است 
كه مورد موافقت قرار نگرفته بود، سوژه فوق العاده حساس اين فيلمنامه شايد دليل ساخته نشدن آن در سال هاى اخير 
بوده است. اما در شهريورماه امسال با صدور پروانه ساخت اين فيلم با تالش و همت تيم سازنده به پايان رسيد و تدوين 

فيلم، كه همزمان توسط حسين زندباف شروع شده است، هم اكنون ادامه دارد.
به گزارش مهر، اولين نمايش اين فيلم در جشنواره فجرامسال خواهد بود كه با توجه به موضوع فيلم و نحوه اجراى 

آن فيلم پر سرو صداى جشنواره امسال و چند سال اخيرخواهد بود.

جشنواره شعر فجر تبديل به جريانى بالنده و پويا خواهد شد
همدان پيام: شــاعر مجموعه شعر «تنفس در هواى آزاد» گفت: بايد به جشنواره فرصت دهيم تا به مرور زمان خود را 
تكامل بخشد، رسانه ها هم بايد با جشنواره مهربان تر باشند و با حمايت خود از آن فضا را براى پيشرفت اين جشنواره مهيا 
كنند. محمدعلى بهمنى غزلسراى برجسته كشورمان درباره برگزارى اين جشنواره اظهار كرد: هر پديده اى نقاط ضعف و 
قوت خود را دارد و به مرور زمان و تداوم در برگزارى مى تواند آنها را كشف كرده و حل كند. وى افزود: جشنواره شعر فجر و 
ساير جشنواره هاى ادبى به ايجاد فضاى سالم در جامعه مى انجامند و  شاعران و مخاطبان آنها را با يكديگر پيوند مى دهند 
كه همين امر به خودى خود تاثيرات غير قابل انكارى خواهد داشت. به گزارش فارس، شعر مجموعه «من زنده ام هنوز و 
غزل فكر مى كنم» ادامه داد: بسيارى از آشنايى هاى شاعران استان هاى مختلف با يكديگر در جريان همين جشنواره ها 
انجام شده است و شاعران جوان در مواجهه با آثار ديگران شاعران و افكار جديد آنها توانسته اند به نگاه هاى تازه برسند. 

همدان پيام: عبدالجبار كاكايي معتقد است، 
متوليــان هيأت هــاي مذهبــي بــا ادبيــات جديد 

رابطه برقرار نكرده اند.
اين شاعر با اشاره به روند به عرصه آمدن شعر 
عاشــورايي، گفت: شعر فارســي به معني فارسي 
دري متعلق به خراســان است و بعد از اين كه وارد 
دوره  ســاماني شديم، اولين كسي كه شعر شيعي 

گفت، كسايي است.
جــزو  و  اســت  معــروف  سيدالشــعرا  بــه  او   
طاليــه داران شــعر شــيعي اســت. كســايي كه در 
عصر رودكي مي زيســته، اولين كسي است كه به 
واقعه  عاشــورا اشــاره دارد و در يكي از شعرهايش 
اين بيــت را آورده: «آن پنج ماهه كودك باري چه 
كرد ويحك / كز تير كين اعدا مجروح شد مفاجا».
وى در ادامــه افــزود: به هر حال كســايي اولين 
كســي بود كه به موضوع عاشــورا پرداخــت و البته 
شاعران شعر فارســي كه بيش تر اهل سنت بودند، 
به اين موضوع اشاره داشتند. شاعراني چون موالنا، 
سعدي و حافظ يا عطار و خاقاني در شعر خود به اين 
موضوع اشاره كرده اند. موالنا در بيتي كه مي گويد: 
«كجاييــد اي شــهيدان خدايــي/ بالجويان دشــت 

كرباليي» به موضوع عاشورا اشاره دارد.
 البتــه كســاني ماننــد كســايي و ناصرخســرو 
كه شــيعه هســتند، جاي خود را دارنــد. كاكايي 
در  بويــه  آل  كــه  دوره اي  در  گفــت:  همچنيــن 
مي كردنــد،  حكومــت  ايــران  از  قســمت هايي 
فرهنگ شــيعي را گســترش دادند و در اين زمان 
مدح ائمــه (ع) رواج پيدا كــرد و روضه خوانان در 
مقابل كســاني قــرار گرفتند كه فضايــل صحابه و 
خلفا را مي گفتند. اين گروه هاي شيعي مدح امام 
حســين (ع) مي گفتند و در واقــع مرثيه خوانان و 

مداحان در برابر فضايليان قرار گرفتند.
وى ادامــه داد: ســپس مــا وارد بزرگ ترين عصر 
تفكر شيعي يعني عصر صفويه مي شويم كه در اين 
زمان شاعران شــيعه مورد توجه و حمايت حاكمان 
قرار مي گيرند و مراسم بزرگداشت عاشورا و تاسوعا 
با شــكوه برگــزار مي شــود. در اين دوره، شــعر بلند 
محتشم كاشاني خلق مي شود كه تاكنون به عنوان 

آرم و نشاني براي عاشورا محسوب مي شود.
به گزارش ايسنا، كاكايي خاطرنشان كرد: از 
اين به بعد، شعر عاشــورايي از ترسيم صحنه هاي 
هيجان انگيــز و ترحم ا نگيز فاصله مي گيرد و عمق 
پيدا مي كند و با سروده هاي شاعراني چون عمان 
ســاماني و «طاقديس» حاج مال احمد نراقي، شعر 

عاشورايي به سوي ادبيات عرفاني مي رود.
اين شــاعر با اشــاره به شــعر عاشــورا در دوره  
معاصر عنوان كــرد: در دوران معاصر هم به واقعه  
عاشورا به خوبي پرداخته شده و چون هيأت هاي 
مذهبي به شــعرهاي عاشــورايي نظر داشــته اند، 

شعر عاشورايي گسترش پيدا كرده است.

وى در جــواب ايــن ســؤال كــه چــرا از ميــان 
شــعرهاي عاشورايي معاصر، شــعرهايي كه بر سر 
زبان ها باشد، كم است، گفت: سنت نوحه خواني 
در هيأت هــا چنــدان گســترش نيافتــه و متوليان 
و  شــعرها  بــا  نتوانســته اند  مذهبــي  هيأت هــاي 

ادبيات جديد رابطه برقرار كنند.
 البتــه اين يك ضعف كلي در فرهنگ ماســت 
كــه ارتبــاط برقــرار كردن بــا ادبيات جديــد براي 
برخي دشوار است و چون مباني زيبايي شناختي 
ادبيات جديد تغيير كرده اســت، جامعه  ما در اين 

زمينــه كنــد حركــت مي كنــد.
وى تأكيــد كرد: تغييــر بلندگوهاي مســجد به 
آمپلي فايرهــاي كنوني زمان زيادي بــرد و تحول از 
فــرش به صندلي هنــوز در همه  مســاجد رخ نداده؛ 
زيــرا تغيير براي كســاني كه ذهن شــان با ســنت ها 
درآميخته، ســخت تر است و اگر اين روند ادامه پيدا 
كند، شــعر عاشــورايي ما به شعر محتشــم كاشاني 
متوقف مي شود. اين ضعف فرهنگ ماهوي ماست 

كه جرأت پذيرفتن چيزهاي جديد را نداريم.

«بردار و بچسبان» به جاي «كپي اند پيست»
واژه هاي مصوب فرهنگستان 

زبان و ادب فارسي
همدان پيام: فرهنگستان زبان و ادب فارسي 
واژه هــاي مصــوب جديــدي را در حــوزه  رايانه و 
فناوري اطالعات معرفي كرد. فرهنگستان زبان 
و ادب فارسي از تمامي متخصصان علمي و فني 
و نويســندگان دعوت كرده تا با به كار بردن اين 

واژه هــا و اظهارنظــر درباره  آن ها، در پيشــرفت و 
غني سازي زبان فارسي مؤثر باشند.

به گزارش ايســنا، واژهاي مصوب حوزه  رايانه 
و فناوري اطالعات به اين شــرح اعالم شده است: 
«كپي»: «رونوشــت برداشــتن يا رونوشــت»؛ «كپي 
اند پيســت»: «بــردار و بچســبان»؛ «كات»: «برش»، 
«بريــدن»؛ «كات انــد پيســت»: «ببــر و بچســبان»؛ 
«ديتــا»: «داده، داده هــا»؛ «ديتــا ادمينيســتِريتر»؛ 
ادمينيستِريشــن»:  «ديتــا  داده هــا»؛  «سرپرســت 

«تحليــل  آناليــز»:  «ديتــا  داده هــا»؛  «سرپرســتي 
«دادگان»؛  بــي):  (دي  «ديتابيــس»  داده هــا»؛ 
«ديتابيس ادمينيستِريشن»: «سرپرستي دادگان»؛ 
«ديتا كلَسيفيِكيشــن»: «رده بنــدي داده ها»؛ «ديتا 
كلَســي فاير»: «رده بند داده ها»؛ «ديتا كالِكشــن»: 
«گردآوري داده ها»؛ «ديتا كاميونيِكيشن»: «ارتباط 
«چكيده ســازي  كامَپَكشــن»:  «ديتــا  داده اي»؛ 
داده هــا»؛ «ديتــا ديكشــنري»: «داده نامــه»؛ «ديتا 
اكسپلورر»: «كاشف داده ها»؛ «ديتا اكسپلورِيشن»: 

«اكتشــاف داده ها»؛ «ديتا فايل»: «پرونده  داده ها»؛ 
كامپريــزن»:  «ديتــا  «داده شــار»؛  فلــو»:  «ديتــا 

«فشرده سازي داده ها».
گروه واژه گزيني فرهنگســتان از متخصصان و 
نويســندگان و مترجمان زبان فارســي درخواست 
كــرده اســت كــه اگــر نظــري دربــاره  هــر يــك از 
واژه هاي پيشنهادي فرهنگستان دارند، به نشاني 
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فرهنگستان را مطلع كنند.

همدان پيام: خشــايار ديهيمــى  گفت: در 
بحــث اخالق حرفــه اى مســأله اصلــى تعيين 
مالكى براى تشــخيص صالحيت افراد اســت 
كه متاســفانه در حوزه ويراســتارى بــراى اين 

مسأله مرجعى وجود ندارد.
جلســات  سلســله  از  نشســت  هفتميــن 
هم انديشى ويرايش عصر چهارشنبه 9 آذر در 
محل انتشــارات فنى ايران و با موضوع اخالق 

ويراستارى برگزار شد.
خشــايار ديهيمــى در ايــن برنامــه گفــت: 
درست است كه اخالق ويراستارى را مى توان 
به نوعى، اخالق حرفه اى دانســت اما با توجه 
بــه ماهيــت كار ويرايــش، اندكى روشــن تر از 

اخالق حرفه اى مى توان آن را تعريف كرد.
 اما بايد به اين مســأله هــم توجه كنيم در 
بحــث اخالق حرفــه اى مســأله اصلــى تعيين 
مالكى براى تشــخيص صالحيت افراد اســت 
كه متاســفانه در حوزه ويراســتارى بــراى اين 

مسأله مرجعى وجود ندارد.
به گزارش مهر، مترجم كتاب «روح پراگ» 
ماننــد  مــا  كشــور  در  داد: ويراســتارى  ادامــه 
بســيارى از ديگــر كارها، امرى اســت وارداتى 
كه با وجود بومى شــدن ماهيت اصلى خود را 
از دســت داده  و به صورت معكوس به آن نگاه 

مى شود.
درك  ويرايــش  از  مــا  درك  امــروزه   
ويراســتار  مــا  بــاور  در  اســت.  نادرســتى 
آدمى اســت كــه هــر ترجمــه اى را كــه بــه او 
بدهيــم بايد بنشــيند و آن را اصــالح كند اما 

اين مســأله به واقع امرى شــدنى نيســت.
حفــظ  موضــوع  اشــاره  بــا  ادامــه  در  وى 
تعادل كارى در موضــوع ويرايش گفت: براى 
حفــظ تعادل بايــد موقعيــت آن را ايجاد كرد. 
نمى شــود اثرى را بــه آدم بى صالحيتى داد و 

تقاضاى ويراستارى داشت.
ديهيمى  افــزود: برخى ويراســتاران را كه 
من نام ويراســتار پنكــه اى بر آنــان مى گذارم 
بــه اين كار هماننــد باز كردن يــك دكان نگاه 
مى كننــد. وقتى متنى را بــه آنها مى دهيم هر 
از گاهــى مثــال فعلــى را در يك صفحــه تغيير 

مى دهند و مدعى كار هستند.
 از سوى ديگر ويراستارانى را نيز داريم كه 
وقتــى متنى را به آنها مى دهيــم گويا از نو آن 
را ترجمــه مى كننــد و خود را بــه نوعى مقدى 
نشــان مى دهنــد كــه هــر دوى اين ها اشــتباه 

است.
ديهيمى  با اشــاره به اين كــه خودش يكى 
از قربانيــان ايــن نوع نــگاه به ويرايش اســت، 
گفــت: ناشــرانى بوده انــد كه به مــن گفته اند 
تــو از كتابى تعريــف كردى اما وقتــى آن را به 
مترجــم داديم و حاصــل را خوانديم فهميديم 
ميــان آن چــه گفتــى و آن چــه ترجمــه شــده 

تفاوت بسيارى وجود دارد. 
ايــن مســأله تنهــا بــه من بــر نمى گــردد و 
مى دانــم كــه بســيار ديگرى نيــز بــه آن دچار 
هســتند و راه بــرون رفــت از آن نيز اين اســت 
كه بــه اعتقاد من بايد تعريفمــان را از ويرايش 

تغيير بدهيم.

در ويراستارى 
مرجعى براى اخالق حرفه اى نداريم

شعر عاشورايى از ترسيم صحنه هاى هيجان انگيز فاصله مى گيرد

تعزيه، نمايش ايراني
عليرضا شرانجانى

همدان پيــام: تعزيــه، بــا هيچ تئاتــري قابل 
مقايسه نيست، ضمن اينكه تمامى قراردادهاي 
نمايشــي را همــراه دارد. اين نمايــش، نمايش 
مراســم  در  ريشــه  كــه  اســت  ايرانــي  ويــژه 
سياوش كشــان دارد (ـسـوگواري براي سياوش 
تماشاگر نداشته اســت بلكه تمامي افراد حاضر 

در مراسم اجراكنندگان آن بودند).
پــس از اســالم بــا مصيبتي كــه بــر خاندان 
حســين بن علي(ع) رفت ايرانيان براي يادبود، 
بزرگداشــت و ـسـوگواري آن بزرگان تعزيه را به ســمت و سوي واقعه كربال سوق 

دادند و هر ساله به آن پرداختند.
«الكســاندر ادموند خوچكو» ايرانشــناس لهســتاني در كتاب «تئاتر ايراني» 
ضمن بحث از «نمايش در ايران» مي نويســد: به ســال 1833 ميالدي در تهران 
بــوده و در تعزيــه مفصلي كه طي دو هفته به هزينه ميرزاابوالحســن خان، وزير 

امور خارجه آن دوره ايران، خوانده مي شده، حضور داشته است.
«خوچكــو» در ســال 1837 ميــالدي در ادامــه تحقيقــات فولكولوريك در 
ايــران، دفتــري از شــبيه نامه هاي ايراني به اســم «جنگ شــهادت» را كه ظاهراً 
از روي نســخه هاي تعزيه متعلق به فتحعلي شــاه قاجار بازنويســي شده بود، به 
دســت آورده و پنج مجلس از ســي و ســه مجلــس تعزيه منــدرج در آن ُجنگ را 

ترجمه كرده و در سال 1878 ميالدي در پاريس به چاپ مي رساند.
در مورد «ُجنگ شــهادت» شــايد بتــوان گفت كه تاكنون تعزيــه تاريخ واري 
قديمي تر از اين مجموعه به دست نيامده است و تاريخ تدوين آن به اواخر دوره 

فرمانروايي فتحعلي شاه قاجار و اوايل عصر محمدشاه مي رسد.
به عقيده برخي از صاحب نظران، اشــعار اين «ُجنگ» در عصر فتحعلي شــاه 
ســروده شــده اســت در حــال حاضــر ايــن مجموعــه در كتابخانه ملــي پاريس 

نگهداري مي شود.
از ادوار مختلــف تاريــخ فرهنــگ ايران، ـسـوگ و انــدوه فــردي و اجتماعي 
همواره در قالب حركات نمايشــي متجلي گشــته اســت. بي ترديد در راســتاي 
همين نگرش اســت كه متون تعزيه در كوتاه ترين جمله ها بيشترين احساسات 

فردي و اجتماعي را به مخاطب خويش القا مي كند.
نمايش سنتي، محملي است درخور براي انتقادات اجتماعي و نشان دادن 
نابهنجاري ها و پليدي هاي جامعه. تعزيه، در جامعه ايران، بدون ترديد همواره 
پرچمدار همين رســالت بوده اســت از آنجايي كه فرم تعزيه جدا از محتواي آن 
نيســت، متأســفانه در ســال هاي اخير نه در فــرم و نه در بيان محتوايي شــاهد 
تحول و دســت يازيدن بــه تجربه هاي نــو در كار تعزيه نبوده ايم و شــايد اين به 
همان علت ضعف كلي تمامي متون نمايشــي برگرفته از روايات مذهبي باشــد 
كه؛ سبك ديگر شامل نمايشنامه هاي مذهبي مي شود. در اين گونه نمايش ها 
چيزي كه گره يا سرگرداني در تماشاگر ايجاد كند وجود ندارد، زيرا داستان از 

قبل شناخته شده است.
تعزيه هــا كــه غالباً بدون كم و كاســت و با همــان اجراي ســنتي به نمايش 
گذارده مي شــود، بيننده هميشگي خود را نيز داراست. در هيچ يك از اجراها، 
تالشــي براي ابداعي نو صورت نمي گيرد تا توسط آن عالوه بر تماشاگر سنتي 

اين نوع نمايش تعدادي ديگر افزوده گردد. 
اين نوع نمايش، كه خود از پايه هاي درام ايراني اســت، هنوز تالشي براي 
همپــاي كردن خود به تئاتر امروزي از خود نشــان نداده اســت. بــا اينكه هنوز 
هم نمايش هاي صحنه اي در پي بهره گيري از عناصر نمايشي تعزيه برمي آيند، 

ولي تحركي در ساختار اين نوع نمايش ديده نمي شود.
در داســتان هايي كه بر اســاس اســطوره ســاخته شــده اند، بي آنكه همان 
كاربرد آييني گذشــته را داشــته باشند، به شكلي درامي ســاده به اجرا درآيند 
اولين گام مهم در راه تئاتر به عنوان فعاليتي مســتقل و تخصصي برداشته شده 
اســت. از آن پــس اغراض زيبايي شناســانه جاي ســودمند بــودن با هدف هاي 

مذهبي آييني را مي گيرد. 
مهم تريــن انواع نمايش هــاي مذهبي ايراني كه عبارتنــد از نقالي مذهبي، 
پرده خوانــي مذهبــي و تعزيه يا شــبيه خواني، بــا عنايت به محور پيشــنهادي، 
فــارغ از تحوالت تئاتــر غــرب مي توانند به يــاري پژوهش هاي كاربــردي براي 
پژوهش گران اين عرصه ها، به تكامل خود ادامه دهند و شــكلي از تئاتر ايراني 

را به منصه ظهور برسانند.
تعزيــه در لغت به معناي عزاداري و ـسـوگواري اســت. ايــن نمايش به لحاظ 
فرم اجرايي در قالب نمايش هــاي ميداني بوده و كاركردي تراژيك دارد. راوي 

بازيگران آن، كامًال تيپيكال و فارغ از شخصيت هاي دراماتيك هستند.
دو طــرف روايــت (موافق خوان و مخالــف خوان) نماد و نيــروي قدرتمند و 
مخالف يكديگرند (خير و شــر) كمتر عملگرا هســتند و مي توان گفت ميزانسن 

هدفمندي در صحنه طراحي نمي شود.
تماشــاگر بــه خوبي از همــان ابتدا اين دو نيرو را مي شناســد. نوع پوشــش 
و رنــگ لبــاس بازيگران خــود معرف تيپ كاركــردي بازيگران تعزيه مي باشــد. 
پوشش نيروي شر و شيطاني به رنگ قرمز است كه خود معرف خون و خشونت 
مي باشــد و نيــروي ملطــوف مهرباني به رنگ ســبز قابل شناســايي اســت، اين 
پيوندهــاي عاطفي تماشــاگر با روند قصه اســت كه تأثيرپذيري آن را مســجل 

مي كند.
 در ظاهــر نيــروي شــرير بر نيروي مهــر چيره مي شــود اما اين فقط پوســته 
بيروني كار اســت و آنجايي كه حقيقت و كمال نامتناهي بسيار فراگستر است، 

هيچگاه نيكي و ارزش از ياد نمي رود و همواره در اذهان مي ماند.
 از نقطه نظر دراماتيكي، در هر درام شــيطان قدرتمندترين نيروهاســت 
و هــم اوســت كــه بــا كنش هاي واگــراي منفــي خــود، ارزش هــا را جاودانه 
مي كند و نمود مي بخشــد؛ چرا كه روشنايي در دل تاريكي جلوه اي از حقيقت 

محض است.
نمــود  مي توانــد  متعالــي  انســاني  شــهادت  و  ارزش  يــك  ـمـرگ  درام،  در 

جاودانگي و تكامل مطلق باشد. 
ـمـرگ فيزيكــي، خــود مي توانــد جانــكاه و غم پرور باشــد حــال آنكه مرگ 
اسطوره اي (شهادت) مي تواند شيرين و پويا باشد و جاودانگي را تداعي نمايد 
و ايــن خــود حيقيقت ارزش هاســت كه تعزيه براي تماشــاگر آشــناي ايراني به 
تماشا مي گذارد و انبوه غم و مصائبي را كه بر خاندان حسين بن علي(ع) رفت 
بازگو مي نمايد. تعزيه در تاريخ اين كشــور ريشــه دارد و تا هنگامه اي كه ظلمي 

هست و مظلومي، آن هم وجود خواهد داشت.

محتشم كاشانى نوحه سراى شعر ايرانى
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ديدگاه

همدان پيــام: روزهــا همچنــان از پــى هــم 
مى گذرنــد و دوبــاره تاســوعا و عاشــورا بــا آن 
حال و هواى ســحرانگيزش از راه رسيد. دوباره 
عطر خوش حســينى به مشــام مى رسد و نواى 

«ياحسين» گوش جان را نوازش مى دهد. 
زمزمه اى كه همواره ورد زبان ملت ايران بوده 
و با نشأت گرفتن از زمزمه ها و نام حسين(ع) بود 
كه توانستند چنان حوادثى را بيافرينند به طورى 
كه با گذشــت زمــان هنوز فعل حسينى شــان در 

اذهان حك شده باقى مانده است. 
امام حســين ( ع ) به همراه 72 تن از ياران 
صديقــش حماســه اى خلــق كــرد كه حتــى با 
يــادآورى آن مى تــوان بــه عظمت ايــن نهضت 
حســينى پى بــرد و بــراى حركت هــا و مبارزات 
ظلم ســتيزانه بعــدى، در طــول تاريــخ پــس از 
امام(ع) و يارانش الگويى گشت. درباره رويداد 

عاشورا بسيار گفته و نوشته اند.
 بــاز هم جاى گفتن و نوشــتن باقى اســت، 
چــرا كــه ايــن رويــداد از چنــان ابعــاد بــزرگ و 
گسترده اى برخوردار است كه هر چه بيش تر به 
تحليل و بررسى آن پرداخته شود زواياى نوتر و 
تازه ترى از آن آشــكار خواهد شــد. عاشورا نه 
يــك حادثه كه يــك فرهنگ اســت، فرهنگى 
برخاســته از متن اســالم ناب كه نقش حياتى 
را در اســتحكام ريشــه ها، رويــش شــاخه ها و 
رشــد بار و برهاى آن ايفا كرده اســت. عاشــورا 
هيــچ گاه در محدوده زمان و جغرافياى خاصى 
محصــور نمانــده اســت، بلكــه همــواره الهــام 
بخش تشــيع در راســتاى حركت ها، جنبش ها 
ـ پــل بســيارى از  و قيام هــاى راســتين شــيعه 
نهضت هــاى ديگــرـ  در برابــر كانون هاي ظلم و 

كفر و نفاق بوده است.
 قيــام عاشــورا از ســال 61 هجرى تــا امروز 
از  خروشــان  و  جوشــان  چشــمه اى  همچــون 
آب زالل و گــواراى خــود تشــنگان معرفــت و 
حقيقت را سيراب كرده و الهام بخش بسيارى از 

نهضت هاى حق عليه باطل بوده است.
 عاشــورا رســالت بزرگــى را بــر دوش همه 
دينداران به ويژه آگاهان جامعه نهاده است. 
همــگان پس از شــناخت ابعــاد آن موظف اند 
خــود و جامعــه خــود را با آن مقايســه و از آن 
درس و عبــرت بياموزند، چرا كــه زنده بودن 
و ســنجش  و تصويــب آن  ترســيم  بــه  تاريــخ 

خودمان با آن اســت. 
امام سوم شيعيان، شهيد كربال و خون خدا 
كــه نهضت عاشــورا بر محــور فــداكارى و جان 
فشــانى آن حضرت شكل گرفت و تاريخ بشرى 
را سرشــار از حماسه و ايثار كرد و درس آزادگى 
و عــزت به انســان داد و با خــون خويش كه در 
كربال ريخت، درخت اســالم آبيارى شد و امت 

مسلمان بيدار گشت.  
 تداوم عاشورا  �

ديگر بــار، محرم فرا رســيد و دل هاى احرار 
و آزادگان جهان به ســوى حســين بن على(ع ) 
متمايل گشــت و چشمانشان به واقعه عاشورا 
دوختــه شــد؛ واقعــه اى كــه 1421 ســال از 
وقــوع آن مــى گذرد؛ امــا هنوز، هر ســال در 
نــه تنهــا مســلمانان و  سالگشــت وقــوع آن، 
شــيعيان، بلكــه تمامــى آزادگان را به ســوى 
خويــش جلــب مى كند. آنچــه در اوليــن نظر و 
مطالعــه در واقعه عاشــورا به چشــم مى خورد و 
جلــب توجه مى نمايــد ، انگيزه مــاوراى مادى 

اين جنبش عظيم است. 
حسين بن على(ع) از سر آغاز قيام خويش 
و حركــت از مدينــه و حتــى قبــل از آن، نه تنها 
به عدم پيــروزى مادى خويــش آگاه بود؛ بلكه 

از شــهادت خــود و اســارت خاندانــش اطــالع 
و بارهــا، از طريــق اخبــار غيبى توســط پيامبر 
اكــرم (ص) و علــى (ع) از شــهادت خويــش با 
خبــر گشــته بــود و ايــن نكتــه اى بود كــه افراد 
مختلــف نيــز در مواقــف متعــدد، بــا او در ميان 
مى گذاشــتند؛ اما او همچنان بر هدف خويش 
كه انجــام وظيــفه خطير الهــى و احياى دين و 

سنت نبوى بود، اصرار مى ورزيد.
عاشــوراى ســال 16 ه.ق فرا رســيد و سيد 
الشــهدا(ع) كه همــراه پاكباختــگان دين خدا 
بــه صحراى كربال آمده بود، در بامداد عاشــورا 
كه دشمنان بر گرد امام حسين ( ع ) حلقه زده 
بودنــد به حضرت پيشــنهاد بيعت  با يزيد دادند 
و امام(ع) فرمودند: نه، به خدا ـسـوگند، دستم 
را چــون فردى خوار پيش شــما دراز نمى كنم و 

چون بردگان ذلت و خوارى را نمى پذيرم.
 در نزديكى ظهر عاشــورا ســيد الشهدا(ع) 
بــرآورد:  فريــاد  و  كــرد  تكــرار  را  آزادى  پيــام 
"هيهات منا الذلة" هرگز تن به ذلت نمى دهيم 

و زبونى و خوارى از جمع ما دور است. 
در آخريــن لحظــات كه پيكــر پاره پاره  ســيد 
الشهدا(ع) بر روى زمين افتاده بود و خون خدا از 
رگ هاى بريده اش بيرون مى زد و دشمنان از خدا 
بى خبر به ســمت خيمه گاه اهل بيت ( ع) يورش 
مى بردنــد، در زيــر لب اين چنيــن زمزمه كردند: 
اى پيروان خاندان ابوســفيان، چنانچه دين خدا 
را كنار گذاشــته ايد و از روز رستاخيز نمى هراسيد 

پس در دنياى خويش آزاده باشيد. 
 عرفان با ديد حقيقت  �

بــا نزديك تــر شــدن ظهــر عاشــورا ، تهديد 
ســپاهيان دشــمن افزونتر مى شــد ، وحشت و 
اضطراب زنــان و اطفال خردســال را فرا گرفته 

بــود و حســين بــن علــى ( ع ) فرزنــد برومنــد 
حضرت فاطمه(س) تنهايى را احساس مى كرد 
و در اين ميان ســيد الشــهدا (ع) دســتش را به 
ســمت آســمان بلند كرد و با معبــود خود اين 
گونه ســخن گفــت: بارالها، تــو در هر اندوه و 
مشــكلى مــورد اعتمــاد منــى، در هر ســختى 
مايــه اميــد و در هــر امــرى كــه بــر مــن وارد 
آيــد مــورد اعتمــاد و پشــتيبان مــن هســتى. 
غم هايى ســبب سســتى قلــب مى شــود و راه 
چاره انديشــى را بــر انســان مى بنــدد، در آن 
و  رهــا مى كننــد  را  انســان  هنــگام دوســتان 
دشــمنان به نكوهش مى پردازند، چه بســيار 
چنيــن غم هايى كه بــه درگاه تو روى آوردم، 
به تو شــكايت كرده، از ديگران روى گرداندم 
و تو آن غم ها را بر طرف ســاختى. پس تو عطا 
كننــده هر نعمــت، صاحب هــر خيــر و نيكى و 

پايان هر آرزو و اميدى. 
 نماز نيايش  �

از  يكــى  رســيد.  فــرا  ظهــر  اذان  هنــگام 
يــاران مخلص امام در ظهر عاشــورا پيشــنهاد 
اقامــه نمــاز جماعت كرد، حضــرت فرمودند: 
وقت نماز فرا رســيده اســت، خداونــد تو را از 

نمازگزارن قرار دهد.
 آنگاه نمــاز را آغاز كرد و نزديك به نيمى از 
مجاهدان از فيض جماعت آن حضرت كامياب 
شــدند. اقامه نمــاز در صحنه كربــال، به عنوان 
باالترين پيام عاشــورا، در زيارات منقول از ائمه 

اهل بيت(ع) مورد تاكيد قرار گرفته است. 
 سجده كردن در برابر حق و حقانيت  �

باالتريــن پيــام سيدالشــهدا(ع)، در روز 
عاشــورا، تســليم در برابــر خداونــد ســبحان 
بــود. يــاران آن حضــرت نيــز چنيــن بودند و 

در برابــر امــام خويــش مى گفتند: مــن تا روز 
قيامت، با هر كه با شــما سازش كند، سازش 
مى كنم و با هر كه بر شــما ســر جنگ داشــته 

باشــد مى جنگم.
 ياران امام(ع) ظهر عاشــورا، بعد از به جاى 
آوردن نماز ظهر، گويــا بيعتى ديگر كردند و بر 
تســليم بودن خويش در برابر فرماندهى چنين 
تاكيــد كردنــد: جان هــاى مــا فــداى جــان تو 
باد"اى پســر فاطمه(س)" و خون هاى ما فداى 
خون پاك تو باد. سوگند به خدا، تا وقتى جان 
در بدن داريم، هرگز به تو و اهل حرمت گزندى 

نخواهد رسيد. 
ساالر شهيدان با توجه به مصايب سنگينى 
و  بــرادران  يــاران،  غلتيــدن  خــون  در  چــون 
فرزنــدان و نيــز جراحات فــراوان پيكرش چهره 
بــر خاك هاى گــرم كربال نهاد و حديث عشــق 
به خدا و تســليم در برابر خالــق را چنين زمزمه 
كــرد:  خدايــا، در برابــر قضا و حكــم حتمى ات 
صبر پيشــه مى كنــم. خالقى جز تو نيســت; اى 
يــاور يارى جويان، غير از تو يــاورى ندارم و جز 

تو معبودى نيست.
 حكــم تو را مى پذيرم، اى فريادرس كســى 
كه فريادرســى ندارد; اى جاودانه اى كه پايانى 
نــدارد، اى زنده كننــده مــردگان و اى قيومــى 
كه بــر اعمال همه افراد نظــارت دارى، تو خود 
ميان من و دشــمنانت قضاوت كــن; تو بهترين 

داورانى. 
 عاشورا: حال و آينده  �

نســل امــروز و آينده هنــوز تشــنه فضيلت 
و عدالــت اســت و بــه دليــل ســرخوردگى از 
اســالمى  شــهر  آرمــان  به دنبــال  تباهى هــا 
توانايــى  و  نيرومنــدى  بــه  اينــان  مى گــردد. 
خويش براى به دســت آوردن دنيايى بهتر و در 

نتيجه رستاخيزى مطلوب مى انديشد.
  جــوان امروز در تالش اســت تــا از فرهنگ 
و ارزش هاى اســالمى انســانى  به صورت بهينه 
بهره گيرد.  اين تفكر حياتى ترين، انديشــه اى 
اســت كه مى توانــد بــه  بالندگى جامعــه جوان 

امروز و آينده مدد رساند. 
امــام خمينى(ره) رمز عزت مــردم ايران، از 
ذلت و زبونى را، احياى حماسه هاى  عاشورايى 
زنــده  را  «عاشــورا  مى فرماينــد:  و  مى داننــد 
نگهداريد كه با نگهداشتن عاشــورا كشــور شما 

آسيب نخواهد ديد.» 
شــجاعت  سيدالشــهدا عليه الســالم نه تنها 
همــان زور بــازو و قــدرت و قــوت بدنــى و علــم 
و آگاهــى آن حضــرت بــه آئيــن جنــگ و نبرد 
و مديريــت و فرماندهــى و بــه خــاك انداختن 
دليــران و دالوران صحنه كارزار بود، بلكه تمام 
اينها از روح قوى و حيات اعتقادى و اسالمى او 
نشات مى گرفت. وقتى از او مى پرسند از پيامبر 
حديثــى كه خودت شــنيده باشــى نقــل كن، 
مى فرمايــد: خداونــد كارهــاى بلنــد و گرامــى 
را دوســت مــى دارد و كارهاى پســت و زبون را 

دشمن مى دارد.
در ايــن روايت امام حســين(ع) كه از جد 
مى شــود  معلــوم  مى كنــد،  نقــل  بزرگــوارش 
روح بلندامــام بــا امــور پســت جســمى ســر و 
كار نــدارد، ســر و كارش بــا معانــى عالــى و 
بلند و با عظمت اســت. از ديدگاه اســالم همه 
حماســه هاى نــژادى و قومى مذموم اســت و 
آن حماســه اى در اســالم  ممدوح و پسنديده 
اســت كه بر اساس عزت نفس، كرامت نفس، 
اعتقــاد  و  اســتقالل فرهنگى  و  منشــى  آزاد 
دينى باشــد و ننگ و ذلت و انحطاط و پســتى 

را تحمل ننمايد. 

واقعه عاشورا تاريخ را زنده كردواقعه عاشورا تاريخ را زنده كرد

هيچ يك از حجاج امسال 
خسارت تأخير پرواز نمي گيرند

فارس: رئيس سازمان حج و زيارت گفت: 
حجــاج امســال مشــمول دريافــت خســارت 
تأخير پرواز نمي شوند؛ چراكه مصداق تأخير 
پرواز آن اســت كه زائر بــا حضور در فرودگاه، 
ـسـرگردان بمانــد. وي تأكيــد كــرد: امســال 
سازمان حج و زيارت به گونه اي برنامه انتقال 
حجــاج را تنظيم كرد كــه اگر پــرواز زائران با 
تأخير مواجه مي شــد؛ زائران در محل اقامت 

خود مي ماندند تا نوبت پرواز آنها فرا برسد.

ابتال به ايدز منعي براي ازدواج 
و بارداري محسوب نمي شود

ايســنا: رئيــس اداره ايدز وزارت بهداشــت 
بــا بيان اينكه ابتال به ايدز منعي بــراي ازدواج و 
بارداري محســوب نمي شــود، گفــت: اگر يك 
مادر مبتال به ايدز از ابتــدا و طول دوره بارداري 
به صورت مرتــب، منظم و مســتمر تحت نظام 
مراقبتي ما باشد و اين مراقبت در دوره زايمان، 
شــيردهي و نــوزادي نيــز ادامه يابــد؛ مي توان 
احتمــال انتقال ويروس ايدز را به زير 10 درصد 
رساند. عباس صداقت درباره امكان تولد فرزند 
سالم از پدر و مادر مبتال به ايدز، اظهار كرد: اين 

تكنيك هنوز در مرحله مطالعه است.

انجام تست روان شناسي 
پيش از اعزام مشموالن 

اعتبار مي خواهد
ايلنــا: يكي از كاســتي هاي قانــون نظام 
وظيفــه عمومي فعلي اين اســت كه ســازمان 
وظيفــه عمومي بــراي شناســايي بيمــاري و 
بررســي وضعيت فــرد از نظر روحــي و رواني 

بودجه و اعتبارات الزم را در اختيار ندارد.
جانشــين اداره منابع انســاني ســتاد كل 
نيروهاي مســلح در اين باره مي گويد: ســتاد 
كل نيروهاي مســلح قصد انجام دوبار تســت 
روان شناســي يكي پيش از اعزام و ديگري در 
حين خدمت سربازي را داشت، ولي به دليل 
نبود اعتبارات فقط تست حين خدمت انجام 
 مي گيــرد. موســي كمالي تأكيــد مي كند: از 
آنجــا كه هزينــه معاينات تخصصــي بر دوش 
خانواده هاســت و برخــي خانواده هــا قادر به 
پرداخت اين هزينه ها نيســتند؛ بنابراين فرد 

ادعا  مي كند كه سالم است.

استقرار يونيت هاى سيار 
دندانپزشكى در همه مدارس

ايرنا: رئيس اداره ســالمت دهــان و دندان 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكى 
گفت: اســتقرار يونيت هاى سيار دندانپزشكى 
براى ارائــه خدمات پيشــگيرى از بيمارى هاى 
دهان و دندان به تدريج در همه مدارس كشــور 
گســترش مى يابد. محمدحسين خوشنويسان 
ادامــه داد: در اجــراى ايــن طرح دانش آمــوزان، 
معلمان و والدين آموزش هاى مربوط به بهداشت 
دهان و دندان را فرا مى گيرند و در مرحله بعدى، 
دهان و دندان دانش آموزان توســط كارشناسان 
بهداشــتى، معاينه مى شــود و در صورت نياز به 

ترميم به متخصصان معرفي خواهند شد.

تحصيل يكسان دختران و 
پسران موجب تغيير هويت 

جنسي مي شود
مهر: مســئول دفتر مطالعــات و تحقيقات 
زنــان وابســته بــه مركــز مديريــت حوزه هاي 
علميه خواهران گفت: وجود نظام آموزشــي 
موجــب  پســران  و  دختــران  بــراي  يكســان 
مي شــود.  آنهــا  جنســي  هويــت  در  تحــول 
حجت االســالم محمدرضا زيبايي نــژاد اظهار 
داشــت: يكي از ايــن عوامل تغييراتي اســت 
كه در هويت جنســي افــراد رخ مي دهد. وي 
ايــن امر را به منزله تغييــر در تصوري كه از زن 
و مــرد در ذهن هر فــرد وجود دارد، دانســت و 
اظهار داشــت: نظام آموزشي غرب و همچنين 
نظام آموزشي ما تفاوتي در جنسيت افراد قايل 
نيســت. حجت االســالم زيبايي نــژاد گفــت: از 
ميان افرادي كه در اين تحقيق شركت كردند، 
73/5 درصــد معتقد بودند، تفاوت شــناختي 
ميان دختر و پسر وجود ندارد و صددرصد آنها 
گفتند اگر تفاوتي در اين ميان وجود دارد، بايد 

در نظام آموزشي ناديده گرفته شود.

رونمايى از سند تحول آموزش و پرورش 22 آذرماه
همــدان پيام: وزير آموزش و پرورش از رونمايى ســند تحول بزرگ آموزش و پــرورش در 22 آذرماه جارى خبر 
داد. به گزارش كانون تربيت اسالمى، حميدرضا حاجى بابايى در پيامي تأكيد كرده است: آموزش و پرورش در آستانه 
تحولى بزرگ مبتنى بر مطالبات مقام معظم رهبرى، ملت بزرگ ايران، فرهنگيان گرانقدر و بر اساس فلسفه تعليم و تربيت 
اسالمى قرار دارد. وى تصريح كرده است: قطعاً در اجراى تحول بنيادين، مردم عزيز ما، طعم شيرين آموزه هاى دينى 
را با محوريت جايگاه رفيع معلم، تربيت دانش آموزانى در طراز جمهورى اسالمى ايران و مدرسه كانون فرهنگى محله، 
خواهند چشيد و اين مهم جز با همكارى و هفكرى همه نهادها و صاحب نظران و كارشناسان و دلسوزان نظام تعليم و تربيت 
امكان پذير نخواهد شد. وى در ادامه اين پيام با اشاره به اينكه كارهاى بزرگى از اين قبيل در مسير خود، موفقيت ها و احيانا 

نارسايى هايى خواهد داشت ؛ همه دلسوزان را بر تقويت موفقيت ها و مساعدت ها در برطرف شدن نارسايى ها فرا خواند.

پوشش بيمه اى داروهاى گران قيمت پيگيرى مى شود
همدان پيام: رئيس ســازمان غذا و داروى وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكى از پيگيرى اين ســازمان 

براى پوشش بيمه اى داروهاى حساس و گران قيمت كه بيشتر وارداتى هستند، خبر داد.
به گزارش ايرنا، احمد شــيبانى گفت: هم اكنون 96 درصد داروهاى مورد نياز كشــور در داخل توليد مى شود 

كه اين داروها از جمله داروهاى ارزان قيمت هستند و بيشتر آنها تحت پوشش بيمه هاى درمانى قرار دارند.
وي افزود: خوشــبختانه نوســان قيمت اين داروها در اثر افزايش هزينه هاى توليد كه تحت پوشــش بيمه هاى 
درمانى قرار دارند نقش زيادى در اقتصاد درمانى بيماران ندارد. شيبانى گفت: تنها چهار درصد داروهاى وارداتى 
كشــور از جمله داروهاى نوتركيب و گران قيمت هســتند كه بخشــى از آنها تحت حمايت هاى يارانه اى دولت قرار 

دارد و افزايش قيمت آنها مى تواند هزينه زيادى براى بيماران داشته باشد.

چگونه عزادارى كنيم؟
همدان پيام: بر مؤمنان الزم اســت از ســرودن اشعار نامناسب و سبك و دور از 
شأن اهل  بيت «عليهم    السالم» يا كفرآميز و غلوگونه اجتناب ورزند و از اختالط زن 
و مرد در تشكيل محافل، مجالس و دسته  ها پرهيز نمايند و از قمه زدن و حركاتى 
كه موجب وهن شــيعه در جهان اســت و بهانه به دســت دشــمن مى  دهد و ضرر و 
زيان بر بدن وارد مى  كند، دورى كنند. مراسم عزادارى عاشوراى حسينى كه هر 
سال باشكوه تر و فراگيرتر از سال قبل، در ميان «اشك و آه» عاشقان مكتب ساالر 

شهيدان برگزار مى شود، نبايد ما را از روح حماسى آن غافل سازد.
بــه گزارش برهــان؛ اگر يك نــگاه اجمالى- ولى بــا دقت- به تاريــخ كربال از 
روز نخســت تا امروز بيفكنيم، شاهد تغيير فاحشــى در برداشت هاى پيرامون اين 

مكتب از اين تاريخ خواهيم بود.
 در آغاز، عاشورا به صورت يك حماسه ظهور كرد؛ سپس فقط به صورت يك 
حادثه غم انگيز توأم با اشك و آه درآمد و در قرن اخير بار ديگر چهره آغازين خود 
را بازيافت، يعنى در ميان سيل اشك و آه عاشقان مكتب حسينى، روح حماسى 

خود را نيز آشكار ساخت و توده هاى مسلمين را به حركت درآورد.
■ شــيوه هاى عــزادارى : اصــل عــزادارى و ـسـوگوارى بــر امام حســين «عليه 
السالم» و ياران باوفايش مورد سفارش و تأكيد اولياى دين بوده است. شيعيان و 
عالقه مندان به ســرور آزادگان حسين بن على «عليه السالم» نيز در طول تاريخ، از 

سوگوارى و عزادارى براى آن حضرت غافل نبوده اند.
 امروز نيز در هر نقطه اى از جهان كه مســلمانان آگاه به ماجراى كربال حضور 
دارند، حداقل در دهه  نخســت محرم و به ويژه روزهاى تاســوعا و عاشورا به خيل 
عزاداران حســينى مى پيوندند و به اندازه توان خود، ابراز ارادت مى كنند. در اين 

قسمت شيوه هاى مطلوب عزادارى را به طور فشرده يادآور مى شويم.
■ گريه كردن : از شيوه هاى معمول در عزادارى و سوگوارى، اشك ريختن است 
كه به طور طبيعى هر انسانى در غم فراق عزيزى اندوهگين مى شود و اشك مى ريزد.

■ تباكى : «تباكى» به معناى آن اســت كه انســان به خود حالت گريه بگيرد؛ 
چرا كه گاه ممكن اســت برخى از عالقه مندان به ســبب پاره اى از شــرايط، اشك 
از چشمانشــان جــارى نشــود، ولى اين نبايد ســبب ـشـركت نكــردن در محافل و 
مجالــس حســينى گردد؛ چرا كــه در اين صورت مى توان بــا «تباكى» و حالت غم 
و انــدوه و گريــه به خود گرفتن، به خيل عزاداران پيوســت و از پاداش معنوى آن 
نيز برخوردار شد، در اين كار نيز نشانه ظلم ستيزى و مبارزه با ظالمان است؛ زيرا 

هدف امام حسين «عليه السالم» چيزى جز اين نبود.
■ لباس مشــكى بــر تن كردن : مرســوم و معمول ميان مردم آن اســت كه در 
غم مرگ عزيزان، لباس ســياه بر تن مى كننــد و اين رنگ لباس را، عالمت ماتم و 
عــزا مى دانند؛ بنابراين، يكى از راه ها و شــيوه هاى مطلوب عزادارى براى خامس 

آل عبا، پوشيدن لباس سياه در سالروز شهادت آن حضرت يا ايام محرم است.
■ تشــكيل مجالس ـسـوگوارى : شكيل مجالس ـسـوگوارى و محافل عزادارى 
بــراى ابى عبدا... الحســين «عليه الســالم» از شــيوه هاى معمول اقامه عزاســت؛ 
عالقه منــدان بــه مكتب حســينى بــا برپايــى چنين مجالســى، از اهــداف عالى و 
ارزشمند قيام امام حسين «عليه السالم» آگاه مى شوند و بر مصائب آن حضرت و 
يارانش اشك مى ريزند و اين مجالس همواره وسيله مهمى براى بيدارى و آگاهى 

توده هاى مردم بوده است.
■  به ســر و ســينه زدن : به ســر و ســينه زدن در عزا و مصيبت بزرگى همچون 
مصائب امام حســين «عليه الســالم» امرى عادى و طبيعى اســت. همان گونه كه 

متعارف است مردم در مرگ عزيزترين عزيزان خويش به سر و سينه مى زنند.
 هر چند الزم اســت از كارهاى موهن و نادرست پرهيز شود. متأسفانه بعضى 
از عوام دست به كارهاى زننده اى مى زنند كه اثر منفى در شكوه و عظمت مراسم 
حســينى دارد و بايــد عقالى قوم آن هــا را با زبان خوب از ايــن گونه اعمال زننده 

باز دارند.

رانندگان نمره منفي، خسارت بيمه نمى گيرند
همدان پيام: رئيس مركز اجراييات پليس راهور گفت: بيمه خسارت تصادفات رانندگاني كه به علت نمره منفي 

گواهينامه آنها در سيستم پليس توقيف است، پرداخت نمي كند.
به گزارش مهر، مرتضي دهقان اظهار داشت: بر اساس قانون جديد راهنمايي و رانندگي در صورتي كه رانندگان 
در مرحله اول 30 نمره منفي به علت ارتكاب تخلفات حادثه ساز دريافت كنند؛ گواهينامه آنها در سيستم پليس توقيف 
مي شــود.  بر اين اســاس شركت هاي بيمه در صورت بروز تصادف خســارت راننده متخلف را به علت نداشتن گواهينامه 
پرداخــت نمي كننــد. وي ادامه داد: همچنين بر اســاس قانون جديــد، خودروهاي داراي تخلفــات بيش از يك ميليون 
تومان از سوي پليس توقيف شده تا وضعيت پرداخت جريمه ها مشخص شود به همين دليل از رانندگان مي خواهيم تا 

جريمه هاي خودرو خود را پرداخت كنند.

همدان پيام: استفاده از فرصت براى حضور در انتخابات
 اين روزا، بازارش گر مه ها!

حمايت: اجبارى شدن آزمايش شيشه براى استخدام و ازدواج
 يعنى بايد بتونى چند تا شيشه رو در زمان مشخصى بشكنى؟!

همدان پيام: اختالف سليقه در جانمايى ميدان بار
 همين، باعث شده تا پروژه پل غيرهمسطح چهارراه بين المللى ميدان 

بار، اجرايى نشه؟!
دنياى اقتصاد: بيكارى نزولى در آمار رسمى

 برعكس آمار غيررسمى!
همدان پيام؛ نماينده همدان: ارائه عملكرد از سوى نمايندگان، تبليغى نيست.

 اگه اينجوريه، بذارينش فرداى انتخابات، اعالمشون كنيد!
مردمساالرى: قطع درختان در سفارت چين 

 اينا هم، هوس تسخير شدن سفارت شون رو كردن ها!
ــته بندى ختم مى  ــتى، به بس ــرفت صنايع دس همدان پيام: همه راه هاى پيش

شود.
 اونم كه با گروه خون ما جور درنمياد!

مهر: اعزام دانشجو به انگليس متوقف شد. 
پس بر و بچ برخى مسئولين، كجا ادامه تحصيل بدن؟!!

جمهورى اسالمى؛ در آستانه سومين سال اجرا، صاحبنظران بررسى كردند: قانون 
هدفمندى يارانه ها به كدام سو مى رود؟

 اين ماه كه به سوى واريز نشدن رفته!
مهر: دوازدهم آمد اما يارانه نقدى آذر، واريز نشد.
 حاال نااميد نشين، شايد سيزدهم ريختن!

ايسنا؛ احمدى نژاد: ساير قوا فكر نكنند ارباب هستند. 
 استغفرا...، كى از اين فكرا كرده حاال؟!

ملت ما: 8 هزار ميليارد تومان كمبود درآمد هدفمندى يارانه ها
 حاال فهميدين كه چرا هنوز، يارانه ها رو واريز نكردن!

ايسنا: سكه طال در بانك، ارزان و در بازار، گران شد.
 خوش به حال دالل هاى اين بازار!

برگزارى نماز ظهر عاشورا در هيأت هاى مذهبى
فيض ا... مظفرپور

همدان پيام : هيأت هاي عزاداري حســيني جزء مردمي ترين تشكل هاي اسالمي در طول تاريخ 
تشــيع اســت. اگر چه تاريخ رســمي عزاداري حســيني به زمان حكومت آل بويه در ايران برمي گردد 
و بــا تشــكيل دولت مســتقل و مقتدر شــيعي به وســيله صفويان حــدود 4 قرن پيش مذهب رســمي 
ايران تشــيع اعالم شــد، انســجام بيشــتري يافت و ايرانيان مســلمان كه از زمان ائمه اطهار(ع) جزء 
دوســتداران آن بزرگواران بودند، توانســتند در فضاي آزاد به تشكيل هيأت مذهبي و عزاداري هاي 
حسيني بپردازند و از آن تاريخ به بعد روز به روز شاهد گسترش هيأت حسيني و دستجات سينه زني 
و زنجيرزني هســتيم. عاشــورا به عنوان يك تاريخ جاودانه در تاريخ اســالم از همان سال 61 هجري 
كه منجر به شهادت امام حسين(ع) و يارانش شد، هر روز شاهد گسترش هيأت حسيني و دستجات 
سينه زني و زنجيرزني هستيم. عاشورا به عنوان يك تاريخ جاودانه در تاريخ اسالم از همان سال 61 
هجري كه منجر به شهادت امام حسين(ع) و يارانش شد، روز به روز پرجوش و خروش تر از سال هاي 
قبل مي شــود و گذشــت زمان به آن نه تنها كهنگي نمي دهد بلكه اين داغ جانســوز در دل شــيعيان 

تازه تر و شعله ورتر مي شود.
امروز در تمامي محالت ايران اسالمي و شهر دارالمومنين و دارالمجاهدين همدان در هر مسجد 
و تكيه دســتجات و هيأت هاي مذهبي تشــكيل شده و حتي در بين ساير ملل مسلمان و آزاده جهان 

عزاداري هاي امام حسين عليه السالم رواج دارد.
به فرمايش امام خميني(ره) "اين خون سيدالشــهداء (ع) است كه خون ملت هاي اسالمي را به 

جوش آورده است".
هيــأت امــام ســجاد كوي آزادگان شــهرك مدنــي از هيأت هاي مذهبي همدان اســت كه شــرح 

تشــكيل اين هيأت و فعاليت هاي آن را از زبان محمد بهادري رئيس هيأت ذكر مي كنيم.
اين هيأت از سال 1373 تشكيل شده كه بيشتر اعضاي آن از ايثارگران هستند. 

بهادر مي گويد: پايگاه امام زين العابدين(ع) در اين مســجد فعاليت مي كند. اين مسجد در سال 
90  با گرفتن مجوز كانون فرهنگي و هنري شروع به فعاليت كرده است.

وي در خصــوص برنامه هاي دهــه اول ماه محرم در اين هيأت مي گويــد: برنامه هاي دهه اول به 
مدت 12 شــب از ســاعت 20:30 با زيارت عاشورا شروع مي شود و سپس سخنراني روحاني مسجد 

حاج آقا اسدي و مسيبي مداحي مداحان اهل بيت(ع).
در روزهاي تاســوعا و عاشــورا نيز دســتجات ســينه زني به راه مي افتند و در ظهر عاشــورا اعضاي 
هيأت بعد از عزاداري همزمان با اذان ظهر به ياد نماز ظهر عاشــوراي امام حســين(ع) نماز جماعت 
ظهر عاشورا را برگزار مي كنند و سپس از عزاداران پذيرايي مي شود و 800 پرس غذا پخش مي شود.

 وي همچنيــن مي گويد: هيأت امام رضا(ع) كوي زنبق شــهرك نيز در دهــه محرم با هيأت امام 
زين العابدين(ع) ادغام مي شود.
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طال و ارز

خبر

نوع ارز
نرخ خريد

(ريال)
نرخ فروش 

(ريال)
 آزاددولتىآزاددولتى

14537182501458718500يورو
10860134501089513600دالر آمريكا
16974213001703421400پوند انگليس
10675133001071213500دالر كانادا

2902325029123300ريال عربستان
2961360029713700درهم امارات

6230000---سكه تمام بهار طرح قديم
52728006100000-5070000سكه تمام بهار طرح جديد

25324002940000-2435000سكه نيم بهار
12636001480000-1215000سكه ربع بهار
712400770000-685000يك گرمي

يك گرم طالي
560000--- ساخته نشده 18 عيار

الهام خليلى خو
همدان پيام: با جدى شــدن بحث كالن شــهر شــدن 
همــدان، مســئوالن مديريــت شــهرى بــه دنبــال فراهم 
آوردن زيرســاخت هايى مناســب و در شــأن ايــن شــهر 
هستند كه در اين راستا برنامه ريزى هاي متنوعى تدوين 
شــده اســت و اين مســئله باعث شــده بافت قديمى شهر 
همــدان دچار تغييرات قابل توجهى اســت كه نمونه اين 
اقدامــات بحــث جابجايــى و ســاماندهى ميــدان ميوه و 
تره بــار مركزى همدان اســت كه گســترش رونــد فعاليت 
اين مجموعه مشــكالتى ترافيكى براى شــهر ايجاد كرده 
و همچنين از نظر منطقه اى نيز به مركز شهر نزديك شده 
است و اين مسائل ضرورت اجراى اين طرح را دو چندان 
كرده است. به همين منظور روزنامه همدان پيام همچون 
گذشــته اقدام به انعكاس بحث ها و ديدگاه هاى مجموعه 
اثرگــذار در اجراى اين طــرح به منظور انتقــال ميدان بار 
همــدان به محل جديد كرده اســت كه در اين راســتا روز 
گذشــته نظر اتحاديه صنف بارفروشان كه اقدام به خريد 
16 هكتار زمين در حومه شهرستان  بهار با سرمايه گذارى 
110 نفر از اعضا كرده اند و تمايل خود را براى اين جابجايى 
اعــالم كرده انــد را منعكــس كــرد و ادامه ايــن مباحث به 

ديدگاه مسئوالن پرداخته شده است. 
  مديريت شهرى همدان مصمم بر احداث  �

ميدان بار در حومه شهر 
معاون خدمات شــهرى شهردارى همدان نيز مباحث 
مربــوط به طــرح جابجايــى ميدان بــار مركزى اين شــهر 
ـدگاه مديريت شــهرى و مراحل  را ســه مقوله قانونى، دـي
اجرايى شدن طرح تقسيم بندى كرد و گفت: در راستاى 
قوانين و مقررات شــهردارى و شوراى شهر، بند 17 ماده 
55 قانون شــهردارى و مواد 22 قانون نوسازى و عمران 
شــهرى و بند 28 ماده قانون تشكيالت و وظايف شوراى 
شــهر، شــهردارى مكلــف اســت بــراى شــهر، ميــدان بار 

مناسب را ايجاد كند.
احمــد جعفرپور اضافه كرد: در اين راســتا به اســتناد 
بنــد"ك" ذيل مــاده 30 قانون نظام صنفــى، اتحاديه ها 
بايســتى بــراى ايجــاد شــهرك هاى صنفــى بــا تصويــب 
كميســيون نظــارت و با هماهنگى شــهردارى و شــوراى 

شهر اقدام كنند.
وى تأكيــد كرد: اتحاديه صنف بارفروشــان در رابطه 
بــا خريد زميــن 16 هكتــارى در حومه شهرســتان بهار و 
اســتقرار ميدان بار ضمن اينكه مصوبه كميسيون نظارت 
را دريافت نكردند بلكه رضايت و همكارى شــوراى شهر و 

شهردارى همدان را نيز جلب نكردند.

ـدگاه  معــاون شــهردار همــدان اظهــار داشــت: از دـي
مديرت شــهرى بــراى ايجاد تأسيســات مهم شــهرى كه 
تأثيــرات اقتصادى و اجتماعى زيادى براى شــهر دارد در 

برنامه ريزى ها بايد نكات مهمى را مورد توجه قرار داد.
وى ميــزان نفــوذ شــهرى را در برنامه ريــزى مديريت 
شــهرى مهــم قلمــداد كــرد و گفت: حــوزه نفوذ شــهرى 
براســاس تحليل جريانى تعيين مى شود كه در آن جاذبه 
شــهرى مورد تأييد قرار مى گيرد و قطعا شهرى كه از نظر 
وســعت و جمعيت بزرگتر باشــد از جاذبه خدمات شهرى 

بيشترى بهره مند خواهد بود.
جعفرپــور ادامــه داد: در برنامه ريــزى منطقه اى براى 
ايجــاد تأسيســات و امكانات بايد قاعده آســتانه جمعيت 
مــورد توجــه قــرار گيــرد بــه عبارتى ديگــر تأسيســات و 
امكانــات خدماتى بايد متناســب با تعداد جمعيت شــهر 
ايجاد شــود. وى تصريح كــرد: در برنامه ريــزى ناحيه اى 
كه وســعتى بزرگتر از شهر مدنظر است بايد همگن بودن 
مســائل اقتصــادى، اجتماعــى و فرهنگــى معيــار اصلى 
برنامه ريزى واقع شود و اينكه شهر چه خدماتى را بايد به 
حــوزه نفوذ خود ارائه كنــد و چه خدماتى را دريافت كند 
و همچنين چه وزنى از اين خدمات را به دوش بكشــد كه 
قطعا تمامى اين مســائل در طرح هاى فرا دستى از جمله 
آمايش سرزمين و طرح جامع توسعه عمران شهر همدان 

مورد توجه است.
شــهرى  خدمــات  معــاون 
رابطــه  در  همــدان  شــهردارى 
بــا طــرح جابجايــى ميــدان بار 
بــا  اظهاركــرد:  شــهر  مركــزى 
توجــه به مواردى كــه از ديدگاه 
قانونــى، مديريت شــهرى ارائه 
مديريــت  كلــى  طــور  بــه  شــد 
جملــه  از  همــدان  شــهرى 
شــهردارى مصمم اســت ميدان 
بار جديــد را در محلى مناســب 

احداث كند.
احــداث  بــا  رابطــه  در  وى 
ميدان بار در حومه شهر همدان 

تأكيــد كــرد: همــه مســئوالن متولى اجــرا اين طــرح از 
جمله استاندارى، فرماندارى، ســازمان صنعت، تجارت 
و معدن، مجمع امور صنفى، شــوراى شــهر و شــهردارى 
همدان موافــق احداث ميدان بار در حومه شــهر همدان 
هســتند و به عبارتى مخالفت خود را نسبت به انتقال آن 

به شهر ديگر اعالم كردند.

جعفرپــور خاطرنشــان كــرد: موضــع ايــن ادارات در 
مــورد جابجايى ميدان بار در جلســه مــورخ 90/2/3 بر 
ـدگان صنف بارفروشــان كه حضور داشــتند، ابالغ  نمايـن

شده است.
وى در بخش ديگرى از سخنان خود به تاريخچه روند 
جابجايــى و احداث ميدان بار جديد اشــاره كرد و گفت: 
از ســال 82 شــهردارى همدان 55 هكتار زمين در جاده 
رباط شــورين خريدارى و طرح اوليــه را آماده كرده ولى 
در بازنگرى طرح هاى شــهرى ايــن قطعه زمين در فضاى 
ذخيره آموزشى قرار گرفته است بنابراين پنج نقطه زمين 
ديگر شناســايى و معرفى شــده كه با هماهنگى كارگروه 
شهرســازى، دفتر فنى استاندارى موافقت خود را درباره 

اين زمين ها اعالم كرده است.
معــاون شــهردار همدان خاطرنشــان كــرد: در جاده 
تهــران حوالى جورقان ســه گزينه زميــن 60 هكتارى را 
آمــاده انجام كار داريــم كه منتظر هســتيم مطابق با نظر 
شهرســتان  و  اســتان  مســئوالن 
يكى از اين ســه گزينــه انتخاب و 
براى احداث ميدان بار اختصاص 

داده شود.
براســاس  وى  گفتــه  بــه 
نظريه كارشــناس و مشــاور طرح 
ميــدان بــار جديد، بــراى هر يك 
بــار  ميــدان  بنگاه هــاى  ايــن  از 
فضاى مناســبى مشــخص شده و 
همچنيــن محلى بــراى بارانداز و 
محــل گــردش خودروهــا در نظر 
گرفته شده است.  بنابر اظهارات 
فضاهــاى  تمامــى  جعفرپــور 
موردنيــاز يك ميــدان ميــوه و تره بار از جمله ســردخانه، 
نمازخانه، محل استراحت رانندگان، دفتر اتحاديه صنف 
بارفروشان، رستوران، بانك، خدمات جنبى، باسكول و 
غيره در ميدان بار مركزى جديد پيش بينى شــده كه اين 

فضاها نياز شهر را جوابگو مى باشند.
به اعتقــاد جعفرپــور، در رابطه با ايــن جابجايى بايد 

عــالوه بر منافــع ميدان بار بايد منافع خرده فروشــان كه 
مخالــف انتقال به شهرســتان بهار و موافق با اســتقرار در 
حومــه شــهر همدان هســتند و به طــور كلى بايــد منافع 

عموم شهر همدان در انتقال ديده شود.
وى در بخــش ديگــرى مباحث مربوط بــه مكان يابى 
استقرار ميدان بار را مورد تحليل قرار داد و گفت: از آنجايى 
كــه عمده بارهاى ميدان ميوه و تره بار از راه هاى مواصالتى 
جنوب و شــمال وارد مى شود از نظر مكان يابى جاده تهران 

براى استقرار ميدان بار جديد مناسب تر است.
معاون خدمات شهرى شهردارى همدان اضافه كرد: 
زمين هايى كه شــهردارى انتخاب كــرده در كيلومتر پنج 
جــاده همدان قرار دارد و با اجرايى شــدن اين طرح هيچ 
بــار ترافيكى بــر جاده تهــران تحميــل نمى شــود و تردد 

خرده فروشان نيز آسان و مناسب تر است.
  مسئوالن اجازه بدهند مجمع درباره انتقال  �

ميدان بار تصميم بگيرد 
ـدگاه رئيس مجمع  در ادامــه اين مباحــث جوياى دـي
امــور صنفى همدان نســبت به جابجايى ميدان بار شــهر 
شديم كه در ابتداى سخنان خود از اعضاى هيات مديره 
اتحاديه  صنف بافروشــان كه بدون هماهنگى اين مجمع 
بــه عنوان متوليــان اصناف فعال در شــهر همــدان اقدام 
به خريــد زمين در شهرســتان بهار به صورت خودســرانه 
كردند، انتقاد كرد و افزود: اگر شهرســتان بهار به دنبال 
ايجــاد ميــدان ميــوه و تره بار اســت، مى توانــد به صورت 
مستقل بدون دخالت عوامل شهر همدان اقدام به ايجاد 
اين مركز كند. عليرضا شمس تصريح كرد: ايجاد شهرك 
صنفــى بايــد بــا پيشــنهاد اتحاديــه و مصوبه كميســيون 
نظارت باشــد و من به شــدت مخالف اين مسأله هســتم 

كه ميدان بار همدان به حومه شهرستان ديگر برود.
بنابر اظهــارت وى، بحث جابجايى ميدان بار همدان 
در اتحاديــه كشــورى مطــرح شــده اســت و آنهــا نيــز به 
صراحت مخالفت خود را نســبت به انتقال به حومه شــهر 

ديگر اعالم كرده اند.
ايــن نماينــده صنــف خرده فروشــان خواســتار شــد 
كــه مســئوالن اجــازه بدهند مجمــع امور صنفى نســبت 

بــه انتقــال ميدان بار همــدان تصميم بگيــرد و خطاب به 
اعضــاى اتحاديــه صنف بارفروشــان گفــت: اعضاى اين 
صنف كه تعداد آنها كمتر از 100 نفر است بروند در بهار 
ميدان بار بســازند ولى نه صرفا ميدان بار مركزى همدان 

چرا كه تبعات آن به مصرف كننده مى رسد.
بــه اعتقاد وى با جابجايى ميدان بار همدان به شــهر 
ديگر، قيمت محصوالت باغى و سبزيجات به علت اضافه 
شــدن كرايــه حمل و نقــل افزايــش مى يابــد و در نهايت 

عموم مردم از اين هزينه هاى سربار متزلزل مى شوند. 
رئيــس مجمــع امــور صنفــى تصريح كــرد: بــا ايجاد 
ايــن شــهرك صنفى جديــد در نظر داريم در كنار ســايت 
نمايشــگاهى ميدان بار، بنك هاى خشــك و بار را هم به 

اين مركز انتقال دهيم.
وى خطاب به اتحاديه صنف بارفروشان بيان داشت: 
اگــر اعضاى اين اتحاديه زمينى را در حومه شــهر همدان 
پيشــنهاد كننــد مــا حمايــت مى كنيــم ولــى زمينــى كه 

انتخاب مى كنند بايد با اطالع قبلى نظام صنفى باشد.
  انتخاب محل ميدان بار بايد منطقه اى  �

ديده شود
معاون عمرانى اســتاندار همدان نيز درباره جابجايى 
محــل فعلــى ميدان بــار اظهار داشــت: با توجه بــه اينكه 
ميــدان بار فعلى در معابر، چهارراه  و تقاطع پر رفت و آمد 
شهر همدان قرار دارد به بافت شهرى بسيار نزديك شده 
و معمارى گذشته جوابگوى وضعيت ميدان بار نيست كه 
براى رفع ايــن معضل بايد هرچه ســريعتر اتحاديه صنف 
بارفروشــان، مجمــع امور صنفى و شــهردارى نســبت به 

تغيير اين محل اقدام كنند.
خســرو ســامرى تصريح كرد: به لحاظ اين جابجايى 
چند گزينه كه مراحل كارشناسى آنها طى شده، معرفى 
شده است كه در اين ميان شهرستان بهار نيز نياز خود را 

براى استقرار ميدان بار اعالم كرده است.
وى ادامه داد: با اين تفاســير ما به دنبال اين هستيم 
كه يك تلفيق مناســبى از نظر مكان يابى بين حوزه شــهر 
همدان و بهار داشــته باشــيم بــه طورى كــه محلى براى 
همدان و شــهرهاى اطراف انتخاب شــود و نيازهاى چند 
سال آينده را از لحاظ ترافيكى، دسترسى غرب و جنوب 

كشور و كمربندى ها برآورده كند.
بنابر اظهارات معــاون عمرانى اســتاندار انتخاب اين 
محــل جايگاهى فرا منطقه اى بــراى صادرات محصوالت 
باغى و صيفى جات اســتان بــاز مى كند در اين راســتا به 
دنبــال رايزنــى در انتخــاب محل براســاس پيشــنهادات 
هســتيم كه ايــن روند بــا هماهنگى شــهردارى همدان، 
بهــار، اتحاديــه و مجمع امــور صنفى و با ســرمايه گذارى 
بخش خصوصى و شــهردارى همدان و ساير مراكز زيربط 
انجام مى شــود. وى تأكيد كرد: در اين بررســى ها حتما 
زمين 16 هكتارى واقع در شهرســتان بهار كه پيشــنهاد 

صنف بارفروشان بوده نيز در نظر گرفته مى شود.
به گفته ســامرى، در اين مكان يابى نبايد صرفا شــهر 
همدان ديده شــود بلكه به عنوان يك كار منطقه اى بايد 
مناســبت ترين مكان و با مساحت مورد نياز در نظر گرفته 

شود.

سازهاى ناهماهنگ در انتخاب مكان ميدان بار جديد

منافع كالنشهر
فراتر از منافع يك نهاد است

19 ميليون دالر صادرات كاالى صنايع دستى از همدان
همدان پيام: سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان گفت: امسال 19 ميليون 376 هزار دالر 

صنايع دستى از گمرك همدان صادر شده است.
محمدمهــدى فرشــچى موحد اظهار كرد: در هشــت ماه گذشــته 19 ميليون و 376 هزار دالر بــه وزن 3 هزار و 
615 تن كاال از گمرك استان همدان صادر شد كه اين ميزان صادرات 32 درصد از ارزش كل صادرات استان را در 
بردارد. ى با بيان اينكه ســفال افزون بر20 درصد از صادرات اســتان را به عنوان دومين كاالى مهم صادراتى از آن 

خود كرده است، افزود: ميزان صادرات سفال 2 هزار و 969 تن به ارزش 12 ميليون و 43 هزار دالر بوده است. 
فرشــچى موحد در گفت و گو با فارس خاطرنشان كرد: ميزان صادرات از بخش صنايع دستى در آبان ماه امسال 

2 ميليون و 190 هزار دالر و به وزن 437 تن بوده است.

كسب رتبه نخست توسعه آبيارى تحت فشار توسط جهاد كشاورزى همدان
همدان پيام: رئيس جهاد كشــاورزى همدان گفت: جهاد كشــاورزى همدان در جشــنواره شــهيد رجايى موفق 
به كســب رتبه نخســت كشــورى در زمينه توســعه و گســترش آبيارى تحت فشــار شــد. عليرضا رنجبر ضرابى افزود: 
جهاد كشــاورزى همدان در ســال هاي اخير براى پايدارى توسعه در بخش كشــاورزى برنامه هايى را اجرا كرده است كه 
بهينه سازى مصرف آب يكى از مهمترين بخش هاي آن بوده است. وى اضافه كرد: توسعه شبكه آبيارى تحت فشار در اين 
سال ها موفقيت هاي چشمگيرى را براى استان به همراه داشته و در نهايت منجر به كسب رتبه برتر ملى در محور توسعه 
و گسترش آبيارى تحت فشار توسط اين سازمان در جشنواره شهيد رجايى شد. وى با اشاره به اجراى هفت هزار هكتار 
طرح آبيارى تحت فشار در سال جارى گفت: تعهد استان در سال جارى12 هزار و 700 هكتار است كه با توجه به افزايش 

كمك مالى دولت از 50 درصد به 85 درصد انتظار مى رود اجراى اين ميزان طرح تا پايان سال تحقق يابد.

اوج تقاضاى بيكاران جوياى كار تا سال 1394 است
همدان پيام: معاون توســعه و اشــتغال وزارت تعــاون، كار و رفاه اجتماعى اوج تقاضاى بيــكاران جوياى كار در 
كشور را بين سال هاى 1389 تا 1394 اعالم كرد. محمدحسين فروزانمهر افزود: اوج تقاضاى كار در سال هاى ياد 
شده به دليل باال بودن نرخ زاد و ولد در بين سال هاى 1359 تا 1365 بود كه رشد جمعيت بيش از 3٫5 درصد را براى 
كشور رقم زد. وى بيان داشت: جمعيت ياد شده بايد بين سال هاى 1378 تا 1382 وارد بازار كار مى شدند كه با تأخير 
زمانى چهار تا پنج ساله (به دليل ادامه تحصيل اين افراد در دانشگاه هاى كشور) اين مهم رخ نداد. لذا افزايش جمعيت 
در سال هاى گذشته امروز خود را به شكل تقاضاى كار نشان مى دهد. فروزانمهر در گفت وگو با ايرنا، با بيان اينكه از سال 
1389 به بعد ساالنه 1٫2ميليون نفر وارد بازار كار كشور شدند، تأكيد كرد: تراكم جمعيت كارجو در سال هاى 1389 

تا 1394 به دليل تراكم تقاضا در سال هاى گذشته است كه ساختار مناسبى براى ايجاد شغل ايجاد نشده بود.

 تمامـى فضاهـاى موردنيـاز يك  �
جملـه  از  تره بـار  و  ميـوه  ميـدان 
سردخانه، نمازخانه، محل استراحت 
رانندگان، دفتر اتحاديه، رسـتوران، 
بانـك، خدمـات جنبـى، باسـكول و 
غيـره در ميـدان بار مركـزى جديد 

پيش بينى شده است

مسكن مهر به سوريه مى رود
فارس: وزير راه و شهرسازى گفت: ايران 
و ســوريه بــراى ســاخت 50 هزار مســكن در 
قالب مســكن مهر در ســوريه به توافق نهايى 
توجــه  بــا  افــزود:  نيكــزاد  علــى  مى رســند. 
بــه تجربيــات ارزنــده ايــران در اجــراى طرح 
مســكن مهــر، كشــور ســوريه اين طــرح را به 
خوبــى بررســى كــرد تا بــه اين نتيجه رســيد 
كه ســاخت 50 هزار مســكن را به مهندسان 

ايرانى بسپارد. 

افزايش 35 تا 100 درصدي 
قيمت مصالح ساختمانى

ايرنــا: نايب رئيــس هيأت مديــره انجمن 
ـشـركت هاى ســاختمانى گفــت: رشــد قيمت 
مصالــح ســاختمانى كــه از چهــار مــاه پايانــى 
سال گذشــته آغاز شــد، تاكنون تداوم يافته و 
در برخــى اقــالم دامنــه افزايش 35 تــا بيش از 
100درصــد بوده كه به زيان مصرف كنندگان 
اســت. جــواد خوانســارى در خصــوص اقــالم 
پرمصرف ساختماني اظهار داشت: قيمت آهن 
در مقايسه با پيش از اجراى طرح هدفمندسازى 
يارانه ها رشد 35 تا 40 درصدى داشته است و 
در قيمت آجر و گچ شــاهد رشــد 80 درصدى 
بوديم و همچنين نــرخ حمل و نقل نيز بيش از 
100 درصد افزايش داشــته كه به زيان اجراى 

طرح هاى عمرانى است.

به  حسن  فرزند  زارعي  زهرا  دانشجويي  كارت 
دانشگاه  الهيات  رشته   189 شناسنامه  شماره 
دانشجويي  شماره  به  كبودراهنگ  پيام نور 
8512381166 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

فرارسيدن 
تاسوعا و عاشوراى 

حسينى سالروز 
پيروزى خون بر 

شمشير بر شيعيان 
راستين آن امام 

تسليت باد.
اتحاديه بارفروشان 

همدان 

ايام سوگوارى سيد و ساالر شهيدان 
حضرت اباعبدا... الحسين(ع)

و ياران با وفايش بر تمامى مسلمانان 
جهان تسليت باد.

صندوق قرض الحسنه صندوق قرض الحسنه 
منتظريه شهر بهارمنتظريه شهر بهار

جناب آقاى

حاج احسان قنبرى
معاونت محترم سياسى و اجتماعى فرماندارى همدان 

با نهايت تاسف و تالم مصيبت 
درگذشت مادر بزرگوارتان را تسليت 
عرض نموده براي آن مرحومه از درگاه

 خداوند منان رحمت و مغفرت و براي 
خاندان جليل صبر ، بقاي عمر و مزيد 
سالمتى و بهروزى را مسالت داريم.

شوراى هيات هاى حسينى 
همدان و انجمن يادآوران 

عاشورا 

سليت
ت جناب آقاى

حاج احسان قنبرى
معاونت محترم سياسى و اجتماعى فرماندارى همدان 

با نهايت تاسف و تالم مصيبت درگذشت 
مادر بزرگوارتان را خدمت شما 
تسليت عرض نموده و براي آن 

مرحومه از درگاه ايزد متعال رحمت 
و مغفرت و براي شما و ساير 

بازماندگان صبر و سالمتى 
مسالت داريم.

هيأت علمدار حسين (ع) 
و هيأت حضرت امام خمينى(ره)

پيروان روح ا...

فرارسيدنفرارسيدن
تاسوعا تاسوعا 
و عاشوراى و عاشوراى 
حسينى حسينى 
سالروز شهادت سالروز شهادت 
سرور و ساالر شهيدان سرور و ساالر شهيدان 
امام حسين امام حسين (ع)(ع) تسليت باد. تسليت باد.

اين حسين كيست كه عالم همه ديوانه اوستاين حسين كيست كه عالم همه ديوانه اوست
اين چه شمعى است كه جانها همه پروانه اوستاين چه شمعى است كه جانها همه پروانه اوست

بسيج اساتيد دانشگاه هاى استان

روابط عمومى موسسه 
مالى و اعتبارى مهر

 استان همدان

ايام سوگوارى 
سيد و ساالر 

شهيدان 
حضرت اباعبداحضرت اباعبدا...... الحسين الحسين(ع)(ع)  

وو  ياران با وفايش ياران با وفايش 
بر شيعيان راستينش

تسليت باد.

آگهي مزايده
در پرونده كالسـه 881859 اجرايي طي رأي صادره از شعبه 3 محاكم عمومي 
خانواده همدان محكوم عليه سـروش عزيزي بـه پرداخت مبلغ 54/983/507 
ريـال وجه 800 عـدد نيم سـكه بهـار آزادي و هزينه يك سـفر زيارتي عمره 
محكـوم بـه در حق محكوم له خانـم مهتا مقدم، و نيم عشـر دولتي – ريال لذا 
با توجه به اينكه محكوم عليه نسـبت به برائت ذمـه خويش اقدامي نكرده اند. 
ايـن اجرا به درخواسـت محكوم لها اقدام به توقيف 2 دانـگ از عرصه و اعيان 
پـالك ثبتي 135/44 با مالكيـت وراث مرحوم عزيزي حومـه بخش 4 كارخانه 
سـنگ بري عزيزي به نشـاني جاده همدان- كرمانشاه جنب رسـتوران الوند با 
مساحت 5722 عرصه و يك سـالن (به صورت سوله) با مساحت 630 مترمربع 
كف بتن سقف تور مرغي و پشم شيشه و ورق گالوانيزه و نما داخل سيمان كاري 
و همچنين داراي 42 مترمربع نگهباني با مشـخصات اسكلت آجري و برق 100 

كيلوولـت و جرثقيـل 20 تني و چاه آب و محوطه سـازي و ديوار كشـي ارزش 
2 دانـگ 1/867/816/666 ريـال اعالم گرديده اسـت. لذا اين اجـرا به تاريخ 
1390/10/5 سـاعت 10 تـا 9/30 اقدام به برگزاري عمليـات مزايده جهت تاديه 
ديـن محكـوم له مي نمايد. ضمنـًا مزايـده در واحد اجراي احكام دادگسـتري 

همدان برگزار مي گردد. ملك 5 روز قبل از مزايده قابل بازديد مي باشد.
بديهي اسـت برنده مزايده كسي تلقي مي گردد كه بيشترين قيمت را پيشنهاد 

نمايد.
دادورز اجراي احكام مدني دادگستري همدان- زائري

آگهى حصر وراثت
آقاي ابراهيم مسـتقيمي داراي شناسـنامه شـماره 648 به شـرح دادخواست 
بـه كالسـه 111/901712ح از اين حوزه درخواسـت گواهي حصـر وراثت نموده 

و چنيـن توضيـح داده كه شـادروان تيمور مسـتقيمي به شناسـنامه 
شـماره 5 درتاريـخ 1390/6/7 در اقامتـگاه دائمي خود بـدرود زندگي گفته و 
ورثه حين الفوت  آن متوفي منحصر اسـت به: 1- ابراهيم مسـتقيمي به شـماره 
شناسنامه 648 صادره از تويسركان فرزند متوفي 2- الهه مستقيمي به شماره 
شناسـنامه 647 صـادره از تويسـركان فرزند متوفي 3- حميرا مسـتقيمي به 
شماره شناسنامه 458 صادره از تويسركان فرزند متوفي 4- محمدرضا مستقيمي 
به شماره شناسنامه 457 صادره از تويسركان فرزند متوفي 5- تازه گل مستقيمي 

به شماره شناسنامه 277 صادره از تويسركان همسر متوفي.
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد 
تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نز او باشد از تاريخ نشر نخستين 

آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف 4049
قاضى حوزه 111 شوراي حل اختالف همدان
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آيينه ليگ دسته اول  كشور روى خط روابط عمومى

هگمتانه صدرنشين مسابقات 
باشگاهى شطرنج استان

همدان پيام: نتايج دور چهارم مســابقات 
باشگاهى شطرنج همدان اعالم شد.

دور چهارم مســابقات باشــگاهى اســتان 
همــدان در خانــه شــطرنج برگــزار شــد كــه 
امتيــاز   12/5 بــا  هگمتانــه  تيــم  پايــان  در 

صدرنشين است.
تيم هگمتانه با 12/5 امتياز صدرنشــين 
تيم توانبخشى مهديه با 11 امتياز در جايگاه 
دوم و تيم هــاى نوجوان ـسـركه كيوار، هيأت 
شــطرنج مالير و هيأت شطرنج نهاوند همگى 
بــا 10/5 امتياز و با توجه به پوئن شــكنى در 

مقام هاى سوم تا پنجم ايستادند.

صادق اسدى قهرمان
مسابقات شطرنج سريع همدان

همدان پيام: مســابقات شطرنج سريع در 
همدان برگزار شــد. به مناسبت گراميداشت 
شــهداى كربال مســابقات شــطرنج ســريع با 
حضــور 21 شــطرنج بــاز در 7 دور بــه روش 

سوئيســى در خانه شــطرنج برگزار شــد.
در پايان صادق اســدى بــا 7 امتياز اول، 
امتيــاز دوم،  بــا كســب 5  نامــه اى  كوشــان 
حميدرضــا صداقت خــواه با كســب 5 امتياز 
ســوم و در رده زير 14 سال سينا كوروند با 4 

امتياز مقام اول را كسب كرد. 

اسكيت هاكى دانشگاه آزاد 
صدرنشين ليگ دسته يك

همدان پيام: تيم اسكيت هاكى دانشگاه 
آزاد همــدان بــا 4 بــرد خــود در هفتــه ســوم 

صدرنشين جدول شد.
تيم اســكيت هاكى دانشگاه آزاد همدان 
كه به مســابقات ليگ دســته يك به خراسان 
اعزام شــده بــود همــدان به مصــاف 4 تيم از 
10 تيم حاضر در مسابقات رفت و توانست با 
اقتدار خراســان رضوى را 4 بر صفر شكســت 
دهد و انقــالب تهران را 12 بر يك از پيش رو 
بردارد. آرين گيالن را 7 بر يك شكســت داد 
و پرسيس نوشــهر را 5 بر 2 برد. تيم دانشگاه 
آزاد اســكيت هاكى با اين بردها توانســت در 
ســومين مرحلــه از ايــن رقابت هــا هــم چنان 

صدرنشين جدول مسابقات قرار گيرد. 

شكست فردوسى 
برابر بانوان فارس

همدان پيــام: در هفتــه پنجــم ليــگ برتر 
واليبــال بانوان كشــور تيم فردوســى همدان 

برابر بانوان فارس شكست خورد.
در ادامــه هفته پنجــم ليگ برتــر واليبال 
بانــوان دو ديــدار در اصفهان و شــيراز برگزار 
شــد. بانوان فارس كه در شيراز پذيراى عصر 
فردوســى همــدان بــود بــا نتيجه 3 بــر صفر 
 (15-25 و   31-33  ،17-25) نتايــج  بــا 

حريفش را مغلوب كرد.
 گيتى پســند اصفهان نيز بــا همين نتيجه 
از ســد عصــر چــوب زنجــان گذشــت تا بــا اين 
پيروزى به صدر جــدول صعود كند. در جدول 
مســابقات فردوســى همدان با ســه امتياز در 

رده هفتم جدول قرار دارد.

ليگ جودوى بانوان كشور
تيم نهاوند بر سكوي دوم

همدان پيــام: هفتــه آخــر ليــگ جودوى 
بانوان در ســالن شهيد افراســيابى برگزار شد 
و تيــم بانــوان هيأت جــودوى نهاوند بــا قرار 
گرفتن در جايگاه دوم نايب قهرمان ليگ شد 
و هيــأت جودوي اســتان نيز در مكان ششــم 
ايستاد. مسابقات ليگ جودوى بانوان كشور 
با حضور 7 تيم برگزار شــد كــه در نهايت تيم 
بوژان لرستان با كسب 36 امتياز به قهرمانى 
دســت يافت و تيم آموزشگاه زبان وزير نيز در 

مكان سوم ليگ ايستاد. 
 تيم جودوي نهاوند كه شانس خوبي براي 
قهرمانــي در ليــگ داشــت در دور اول مقابــل 
بوژان لرســتان با نتيجه 5 بر 4 شكســت خورد 
و شــانس خود را براي قهرماني از دســت داد تا 
تيم لرســتاني با دو پيروزي ديگر قهرمان شود. 
تيــم نهاوند در دو ديدار ديگــر خود ابتدا هيأت 
جودوى استان سمنان را 8 بر يك در هم كوبيد 
و به تيم آموزشــگاه زبان وزير5 بر 4 باخت تا در 

نهايت با 27 امتياز به مقام دوم دست يابد.

در ليگ دسته اول 

پاس سايه به سايه 
ماشين سازي 

حركت مي كند
همدان پيــام: هفتــه نهــم ليگ دســته اول با 
پيروزي صدرنشين و توقف پاس مدعي به پايان 

رسيد.
تبريــز  ماشين ســازي  تيــم  هفتــه  ايــن  در 
صدرنشــين رقابت هــا ميهمــان خــود اســتقالل 
صنعتي خوزســتان را با شكســت بدرقه كرد تا بر 
روند يكه تازي خود در صدر جدول تداوم بخشد. 
تيم فوتبال پاس همدان در ميان بارش ســنگ و 
بطري از كرمانشــاه جان ســالم به در برد و با يك 
تســاوي به همدان بازگشــت. كرمانشاهي ها كه 

از همــان دقايق اوليه بــا ناســزا از كمالوند و تيم 
پاس استقبال كردند در نيمه دوم پرتاب سنگ و 
بطري آب را نيز در دســتور كار خود قرار دادند و 
در چند نوبت ســنگربان پاس را مصدوم كردند و 
حتي رضا كرمانشاهي داور بازي چند بار مجبور 

به توقف بازي شد. 
كرمانشــاهي ها كــه دل پري از فراز داشــتند 
ســعي كردنــد بــا خــراب كــردن روحيــه و افكار 
پاســي ها به امتياز كامل اين بازي دســت يابند. 
اما تالش شــيرين فراز علي رغم بــازي برتر راه به 
جايــي نبرد و اين تيــم پاس بود كــه ابتدا به گل 

دست يافت.
ايــن گل روي خالقيت اكمل هلماتف به ثمر 
رســيد اما حاشيه ســازي ها باعث شد كه اين گل 
زيبــا دقايقي بعــد پرپر شــود و بازي يــك بر يك 
مســاوي خاتمه يافــت. در اين بازي شــيرين فراز 
برتــري محسوســي داشــت امــا حواشــي ايجــاد 

شــده مانع از كاميابي آنها شد و پاس با توقف در 
كرمانشــاه از حريف خود ماشين ســازي 3 امتياز 

عقب افتاد. 
تيــم آلومينيوم هرمزگان نيز موفق شــد برق 
شــيراز را شكســت دهد تا همســايه پاس در رده 

دوم جدول شود. 
تربيــت يزد با يك گل نســاجي مازنــدران را 
مغلوب كرد و گل گهر ســيرجان نيز 2-3 موفق 
شــد تيم تــه جدولي كاوه را شكســت دهد. نفت 
مسجد سليمان نيز سربازان نيروي زميني را يك 

بر يك متوقف كردند. 
شــهرداري ياســوج نيز مقابــل ميهمان خود 
گهر زاگرس درود بدون گل متوقف شــد تا تاوان 

بازي جام حذفي را بپردازد.
پــس از گذشــت 9 هفتــه از رقابت هــا تيــم 
ماشين ســازي بــا 19 امتياز صدرنشــين اســت و 
تيم هــاي پاس همــدان و آلومينيــوم هرمزگان با 

16 امتياز در رده دوم قرار دارند و انتهاي جدول 
نيــز كاوه تهران، اســتقالل صنعتي خوزســتان و 
شــيرين فراز كرمانشــاه وضعيت چندان مناسبي 
ندارنــد و بــراي فــراز از انتهــاي جدول چشــم به 

ديدارهاي آينده دارند. 
هفتــه دهم ايــن رقابت ها جمعــه 18 آذرماه 
دنبــال خواهد شــد كه نيــروي زمين بــا گل گهر 
ســيرجان ديــدار خواهد كــرد. نســاجي ميزبان 

صدرنشين ماشين سازي خواهد بود.
پاس همــدان از گهر زاگــرس درود پذيرايي 
مي كند، دو تيم قعر جدول كاوه و شيرين فراز در 
تهران مقابل هم صف آرايي مي كنند. آلومينيوم 
ـزگان بــه مصاف شــهرداري ياســوج خواهد  هرـم

رفت.
 بــرق از تربيــت يــزد پذيرايــي مي كنــد و دو 
تيم اســتقالل صنعتي خوزســتان و نفت مســجد 

سليمان نيز دربي خوزستان را برگزار مي كنند.

تابلوى نتايج درهفته نهم
■ آلومينيوم هرمزگان 2............................................ برق شيراز صفر

گل ها: محمود تيغ نورد(46) و بهمن طهماسبي(67) 
■ ماشين سازى تبريز 2........................... استقالل صنعتى خوزستان يك
گل هــا: فــراز فاطمــي(10) و رضــا جعفــري(88) براي ماشــين ســازي و محمد 

پورمند(79) براي استقالل
■ نفت مسجد سليمان  يك............................... نيروى زمينى تهران يك

گل ها: اسماعيل علي شيرازي(52) براي نفت و كوشا بهايي پور(82) براي نيرو زميني 
■ گل گهر سيرجان 3........................................ صنعتى كاوه تهران 2

گل ها: هادي خدادادي(55 و66) و زوران كوكوت(82) براي گل گهر و مجتبي 
بابك(15) و عليرضا قاسمي(78) براي كاوه

■ شهردارى ياسوج صفر.................................... گهر زاگرس درود صفر
■ تربيت يزد يك............................................. نساجى مازندران يك
گل ها: اسماعيل بالي مقدسي(65) براي تربيت و احسان عبدي(55) براي نساجي
■ شيرين فراز كرمانشاه يك...................................... پاس همدان يك

گل ها: سجاد خسروي(88) براي شيرين فراز و اكمل هلماتف(68) براي پاس

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

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

■ 3 گل: تياگــو فــراگا (پــاس) رناتــو الميــدا (بــرق) هــادي خــدادادي، علــي 
قربانــي و محمدغالميــن (گهــر زاگرس) ســجاد خسروي(شــيرين فراز) احســان 

عبدي(نساجي) اسماعيل علي شيرازي (نفت)،  مجتبي بابك(كاوه)
■2گل: احمدپاســي و نادر احمدي(پاس) مجيد نور محمدي (آلومينيوم)، امير 
اميني فر(نساجي) آمبونوآشيل و احمدصالح اربابي (شيرين فراز) محمد قاسمي نژاد 
و حسين بابايي (گهر زاگرس) اميررفعتي(گل گهر) محسن دلير، حسين حسيني و 

رسول خطيبي (ماشين سازي) علي ابوالفتحي(كاوه) احمد حيات منش(برق)

برنامه هفته دهم - جمعه 90/9/18- ساعت 14:00
*نيروى زمينى تهران.............گل گهر سيرجان- ورزشگاه شهدا نزاجا تهران 
*نساجى مازندران................ماشين سازى تبريز- ورزشگاه وطنى قائم شهر 
*پاس همدان..........................گهر زاگرس درود- ورزشگاه قدس همدان 
*صنعتى كاوه تهران..................شيرين فراز كرمانشاه- ورزشگاه هما تهران 
*آلومينيوم هرمزگان........شهردارى ياسوج- ورزشگاه خليج فارس بندرعباس 

شنبه90/9/19
*برق شيراز....................................تربيت يزد- ورزشگاه حافظيه شيراز
*استقالل صنعتى....................نفت مسجد سليمان- ورزشگاه تختى اهواز

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

519+9612127ماشين سازي تبريز1
416+9441117پاس همدان2
416+944195آلومينيوم هرمزگان3
315+9432129گل گهر سيرجان4
315+96-936نيروي زميني تهران5
112+9333109شهرداري ياسوج6
12-933399گهر زاگرس لرستان7
112-933378برق شيراز8
111+932498نساجي مازندران9
310-92431013تربيت يزد10
49-9234711نفت مسجد سليمان11
38-9153811شيرين فراز كرمانشاه12
46-6359-9استقالل صنعتي اهواز13
63-36713-9كاوه تهران14

 همدان پيــام: هفتــه دهــم از رقابت هاي ليگ 
دســته ســوم قهرمانــي باشــگاه هاي كشــور جام 
آزادگان بــا انجــام 5 بازي در گروه چهــارم دنبال 
شــد و تيم هاي باالي جدول با غلبــه بر ميهمانان 
خــود جايگاه خــود را در صــدر جدول اســتحكام 

بيشتري بخشيدند.
در ايــن هفتــه تيم ذوب فلــزات بهــار نماينده 
اســتان در ايــن رقابت ها موفق شــد ميهمان خود 
را بــا يك گل شكســت دهــد و همچنــان در صدر 

جدول يكه تازي كند.
بازي در نيمه اول با برتري تيم ميهمان دنبال 
شــد و دارايي چند بار تا آستانه ثبت گل نيز پيش 
رفت امــا اين ذوب فلزات بود كــه بر خالف جهت 
بازي به گل برتري رسيد و حميد بيات توپ را وارد 
دروازه حريف كرد. حميد سراجچي در دقيقه 44 
و از نقطــه كرنر توپ را روي دروازه دارايي ارســال 
كــرد و حميد بيات با يك پرش خوب و ضربه ســر 

توپ را در قعر دروازه حريف جاي داد.
نيمــه دوم دارايــي بــراي تالفــى گل خــورده 
دســت به حمالتــي زد اما تيم بهــاري اجازه نفس 
كشــيدن به دارايي را نداد و حمــالت آنها را يكي 

پس از ديگري دفع كرد.
ذوب فلــزات در نيمــه دوم نيــز چنــد فرصــت 
گلزنــي بــه دســت آورد امــا مهاجمان ايــن تيم از 
فرصت هــاي به دســت آمــده ســودي نبردند و در 
نهايــت ذوب فلــزات بــا همــان تــك گل بيــات به 
3 امتيــاز شــيرين بــازي دســت يافت تــا فاصله 2 
امتيــازي خــود را بــا تيــم دوم حفظ كنــد و با 19 

امتياز در صدر جدول يكه تازي كند.
تيم دوم جدول دارتاك لرســتان دست به كار 
بزرگــي زد و شــهرداري صحنــه را بــا 5 گل بدرقه 
كرد. در اين ديدار دارتاك در يك بازي يك طرفه 
شهرداري صحنه را با شكست سنگين بدرقه كرد.
در بروجــرد تيــم شــهرداري ايــن شــهر با يك 
ناكامي هــاي  تــا  داد  شكســت  و  اراك  مهــر  گل 
هفته هــاي اخير را جبران كند. در دره شــهر ايالم 

نيز پرســپوليس اين شهر دست به كار بزرگي زد و 
ميناشي اسالم آباد را با 3 گل شكست داد تا خود 

را به جمع مدعيان ليگ نزديك كند.
ايــن هفتــه، هفته ميزبانــان بــود و آنها موفق 

شدند ميهمانان خود را با شكست بدرقه كنند.
بــا گذشــت 10 هفتــه از رقابت هــا تيــم ذوب 
فلزات الوند بهار با 19 امتياز به تنهايي صدرنشين 
اســت و تيم هاى دارتاك لرستان و شهرداري بانه 

با 17 امتياز در تعقيب اين تيم هستند. در انتهاي 
جــدول نيز هماى جوانــرود با 4، دارايــي اراك و 
پرسپوليس دره شهر با 10 امتياز حال روز چندان 
مناســبي ندارنــد و بــراي بقــا در ليگ دســت و پا 

مي زنند و چشم به ديدارهاي آينده دارند.
هفتــه يازدهم اين رقابت ها هفته آينده جمعه 
18 آذرماه دنبال خواهد شد كه ذوب فلزات بهار 
راهي بانه خواهد شد تا ديداري حساس را با يكي 
از مدعيان شــهرداري بانه داشــته باشــد. دارتاك 
تيم دوم جدول نيز راهي رباط كريم مي شــود تا با 
گلچين ديدار كند. در ساير ديدارها دارايي اراك 
بــا فجر دهلران، شــهرداري صحنه با پرســپوليس 
دره شهر، ميناشي اسالم آباد با شهرداري بروجرد 
و مهــر اراك بــا هماي جوانــرود مســابقه خواهند 
داد كــه ديــدار ذوب فلــزات بهار و شــهرداري بانه 

حساس ترين ديدار هفته يازدهم خواهد بود.

جدول رده بندي ليگ دسته سوم كشور- هفته دهم  
امتيازتفاضل خوردهزدهباختمساويبردبازينام تيمرديف

319+96131815ذوب فلزات الوند بهار1
917+104422213شهرداري بروجرد2
717+104512114دارتاك لرستان3
117-105231718شهرداري بانه4
716+9441114گلچين رباط كريم5
413+94141713مهر اراك6
213+103431715ميناشي اسالم آباد7
413-9414913فجر دهلران8
212-103342224شهرداري صحنه9
310-103161215دارايي اراك10
710-10244714پرسپوليس دره شهر11
124-46618-10هما جوانرود12

يكه تازي ذوب فلزات بهار در ليگ دسته سوم

همدان پيام: هجدهمين هفتــه از رقابت هاي 
ليگ برتر فوتبال اســتان با پيروزي مدعيان دنبال 

شد.
مصــاف تيم هاي همدانــي ليگ مهــر همدان 
و شــهيد امينــي با پيــروزي مهــر به پايان رســيد. 
شــاگردان حســين ســبزيان كــه بــه هيــچ وجــه 
رونــد  بدهنــد  دســت  از  امتيــازي  نمي خواهنــد 
پيروزي هاي خود را ادامه دادند و اين بار با نتيجه 
2 بر صفر شهيد اميني را با شكست بدرقه كردند. 
جمال فتاحي مهاجم مهر، هر دو گل تيمش را در 

اين ديدار به ثمر رساند.
داوود  و  بابايــي  رضــا  رحيمــي،  حميدرضــا 

رضايي داوران اين ديدار بودند.
ديگر ديــدار مهم هفته را احســان ســپيده در 
ـرگل به ســود خود بــه پايان رســاند.  يــك بازي ـپ
احســان ســپيده نهاوند كه تنها رقيب صدرنشين 
ليگ اســت در يك بــازي يك طرفه بــا نتيجه 8 بر 
يــك شــهرداري رزن را دســت خالي بــه خانه اش 
فرســتاد. حســن ذوالفقــاري، بابك ســلطان نيا و 
علي اكبــر احمدونــد هر ســه با زدن 2گل و ســتار 
ـتـرك و اميد رودباري گل هاي تيــم نهاوندي را به 
ثمر رساندند و در طرف ديگر رضا غدامي تك گل 

شهرداري رزن را وارد دروازه ميزبان كرد.
شــاگردان داوود سياوشــي بــا ايــن پيــروزي 
شــانس خــود را بــراي قهرمانــي در ليــگ حفــظ 
كردنــد. بازگشــت احمدونــد مهاجــم ملــي پوش 

ناشــنوايان براي احسان سپيده خوش يمن بود و 
وي بــا زدن دو گل ســهم بزرگي در اين پيروزي پر 
گل داشــت. در اين ديدار داوود محرابي به كمك 
محمود دولتي و مرتضي دباغيان بازي را قضاوت 

كرد.
دربي ماليري ها را خانه جوانان به ســود خود 
بــه پايان رســاند. شــاگردان عادل عبدلــي كه در 
هفته هــاي اخيــر پيروزي هــاي متعــددي كســب 
كرده انــد، ايــن بار در يــك ديدار 2 بر يك از ســد 
وحــدت عبــور كردند و جايــگاه خــود را در مكان 
ســوم تثبيــت كردنــد تــا وحــدت همچنان ســايه 
ســقوط را پشت ســر خود احســاس كند. مرتضي 
چاردولي، بهروز عالمي و ســيدمحمود ميرمعيني 

داوران اين ديدار بودند.
تيم هــاي  هجدهــم  هفتــه  تســاوي  تنهــا  در 

همســايه نوســازي مــدارس و شــيرودي اللجيــن 
به يك امتياز بازي بســنده كردند. حســين نوري 
ابتــدا تيم نوســازي را پيش انداخت اما شــيرودي 
بــا گل هاي تــورج زرندي و ســعيد به خبــر ورق را 
برگرداند و در حالــي كه همه فكر مي كردند بازي 
به ســود شــيردوي بــه اتمــام خواهد رســيد اكبر 
مصيبيان بازي را به تســاوي كشــاند و نوسازي به 

يك امتياز بازي خارج از خانه دست يافت.
مهــدي الوندى ايــن ديدار را بــه كمك حامد 

رنجبر و محسن دوستان سوت زد.
در پنجميــن ديــداري كه قرار بود انجام شــود 
تيم تختي نهاوند ميزبان ذوالفقار تويـسـركان بود 

كه اين ديدار با انصراف ذوالفقار لغو شد.
گفتني است كه در اين هفته از رقابت ها تاالر 

وحدت استراحت داشت.

سعيد گودرزي:
همداني ها به من رو دست زدند

ســرمربي  همدان پيــام: 
ســابق تيم كشــتي آزاد تله كابين 
گنجنامه همدان گفت: مسئوالن 
ايــن تيــم به مــن رو دســت زدند و 
من از هفتــه قبل اعالم كرده بودم 
كــه ديگــر نمي خواهم بــا اين تيم 

همكاري كنم.
ســعيد گــودرزي اظهــار كرد: 
از شــروع ليگ دخالت هــاي كادر 
اجرايي در كار فني وجود داشــت 
و حتــي بــدون هماهنگــي بــا من 
متوجــه مي شــدم كه تركيــب تيم 

را عوض مي كردند، آنها بدون اين كه اطالعي داشــته باشــم، كشــتي گير روس 
آوردنــد، در حالــي كه در آن وزن نيازي نداشــتيم و اين كشــتي گير هم با صرف 
ميليون هــا هزينه مقابل تيم ثامن الحجج (ع) شكســت خــورد، اين در حالي بود 
كه اين كشــتي گير بسيار ناآماده بود و هيچ ســابقه درخشاني هم در كارنامه اش 

ديده نمي شد.
وي ادامــه داد: قبــل از مســابقه در ســبزوار بــه آن هــا اعــالم كرده بــودم كه 
نمي خواهم با آن ها همكاري داشــته باشــم. از طرفي آن ها به من رو دست زدند 
و گفتند قرارداد ســفيد امضا كن، اما وقتي از فدراسيون كشتي پرسيدم فهميدم 

كه قرارداد را رايگان نوشته اند كه اين حركت بسيار زشت بود.
گودرزي در پاسخ به اين سوال كه آيا صادق هم براي اين تيم كشتي نخواهد 
گرفت، گفت: من بچه ام را طوري بزرگ كرده ام كه در تصميم گيري آزاد باشــد، 
اما فكر نمي كنم كه او هم با اين رفتارها حاضر باشد براي اين تيم كشتي بگيرد. 
او گفــت كه اگــر يك ميليارد هم بدهد ديگر حاضر نيســت براي اين تيم كشــتي 

بگيرد.
ســرمربي ســابق تيم كشــتي تله كابيــن گنجنامــه همــدان در پايــان گفت: 
متاســفانه يك نفر كه اصال در كشتي نبوده را سرپرست تيم كرده اند. انتظار ما از 

هيأت كشتي استان همدان بيش از اين برخوردي بود كه با من كردند.

يورو 2012 قرعه كشى شد

آلمان در گروه مرگ
 ميزبان رقابت ها در 

آسان ترين گروه
نهايــى  مرحلــه  قرعه كشــى  همدان پيــام: 
رقابت هــاى يــورو 2012 در شــهر كى يف، 
پايتخــت اوكراين برگزار شــد و طــى آن 16 
تيم راه يافتــه به اين رقابت هــا در گروه هاى 

چهارگانه تقسيم شدند.
اســپانيا، مدافع عنــوان قهرمانى مســابقات 
فوتبال جام ملت هاى اروپــا با ايتاليا، ايرلند 

و كراوسى همگروه شد.
براســاس ايــن گــزارش، گــروه B رقابت هــا را 
مى تــوان گروه ـمـرگ ناميد. حضــور تيم هاى 
بــه  را  گــروه  ايــن  هلنــد  و  پرتغــال  آلمــان، 

سخت ترين گروه رقابت ها تبديل كرده است.
گروه بندي يورو2012:

گروه A: لهســتان، يونان، جمهورى چك و 
روسيه

گروه B: هلند، دانمارك، آلمان و پرتغال
گروه C: اسپانيا، ايتاليا، ايرلند و كرواسى

گروه D: اوكراين، سوئد، فرانسه و انگليس
چهاردهمين دوره رقابت هاى جام ملت هاى 
اروپــا از تاريــخ 8 ژوئن تــا اول ژوييه 2012 
(18 خــرداد تا 10 تيــر 1391) به ميزبانى 
مشــترك لهســتان و اوكراين برگــزار خواهد 

شد.

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

2337+1712145229مهر همدان1
2331+1610155229احسان سپيده نهاوند2
530+178632924خانه جوانان مالير3
230+179353028تختي نهاوند4
125+157443332تاالر وحدت همدان5
20-166282424شهيد اميني همدان6
19-165472727شهرداري رزن7
418-154652125وحدت مالير8
415-163672428نوسازي مدارس همدان9
2113-163492142شيرودي اللجين10
218-1632112041ذوالفقار تويسركان11

در هفته هجدهم ليگ برتر استان 

پيروزي مدعيان قهرماني حساسيت را به اوج رساند 

شكواييه باشگاه پاس به سازمان ليگ آزادگان
همدان پيام: باشگاه پاس همدان به دليل نحوه ميزبانى و رفتار هواداران تيم شيرين فراز كه باعث شكل گيرى وضعيت 
تأســف بارى در ورزشگاه انقالب كرمانشــاه شد، به سازمان ليگ دسته اول، كميته انضباطى و فدراسيون فوتبال شكايت 
مى كنــد. تيم فوتبال پاس در حالى روز پنج شــنبه در برابر شــيرين فراز كرمانشــاه به ميدان رفــت كه نحوه ميزبانى حريف 
كرمانشاهى، رفتار هواداران، وضعيت ورزشگاه و برخى مسائل ديگر هرگز در حد و اندازه يك بازى در رقابت هاى ليگ دسته 
اول نبود. پاسى ها كه در شرايطى ناعادالنه مثل رختكن نامناسب، زمين پر از كاه، باران سنگ، فحاشى شديد هواداران و ... 
توانسته بودند تا دقايق پايانى بازى نتيجه را به سود خود رقم بزنند نتوانستند چند دقيقه باقى مانده را زير فشار فحاشى هاى 
تماشاگران كه شديدتر و زننده تر از پيش شده بود، دوام بياورند و اين مسأله و عدم امكان هدايت بازى توسط تيم داورى و 
ناظر بازى باعث شد سبزپوشان گل تساوى را دريافت كنند تا ضمانت حفظ جانشان در جو ورزشگاه مسموم كرمانشاه گردد.

فراز كمالوند: با توهين به هيچ جا نمي رسيم
همدان پيام: ســرمربي تيم پاس همدان پس از تســاوي اين تيم در مقابل شــيرين فراز كرمانشاه در ورزشگاه انقالب 
كرمانشــاه گفت: در فوتبالي كه به تماشــاگران خط مي دهند و به مربيان فحاشي كنند هيچگاه شاهد پيشرفت فوتبال 
نخواهيم بود. فراز كمالوند خاطرنشان كرد: اگر به دنبال پيشرفت فوتبال هستيم با وجود اين مسائل هيچ گاه نمي توانيم 
به آن دست پيدا كنيم. البته در اين بازي با مسائل داوري هيچ كاري ندارم اما در فوتبالي كه فحاشي به اين صورت ديده 
مي شود هيچگاه شاهد پيشرفت اين فوتبال نخواهيم بود. كمالوند با اشاره به حواشي اين بازي خاطرنشان كرد: ناظر و 
داور مسابقه بايد هر چه در اين بازي ديده اند را گزارش كنند تا اين مسائل پس از تيم ما براي تيم ديگري در كرمانشاه تكرار 
نشود. وي با اشاره به روزهايي كه در كنار شيرين فراز كرمانشاه به ليگ برتر صعود كرد، گفت: انسان از زحماتي كه براي 

تيم شيرين فراز كشيده با توجه به فحاشي كه در بازي رخ داد خجالت مي كشد.

امير عفراتي: تيم هاي بزرگ بايد در ليگ كشتي حفظ شوند
همدان پيام: مديرعامل باشگاه تله كابين گنجنامه همدان گفت: فدراسيون بايد با ايجاد راهكارهايي تيم هاي 
بــزرگ را در ليــگ برتر كشــتي حفظ كند. امير عفراتي افزود: در گذشــته باشــگاه هايي در ليگ برتر كشــتي حضور 
داشــتند كه با ســرمايه گذاري مناســبي پا در اين رقابت ها گذاشــتند اما پس از يك يا دو فصل حضور در ليگ از اين 
مســابقات كنار كشــيدند. وي ادامه داد: مي توان با در نظر گرفتن راهكارهايي نظير اعزام تيم برتر به يك مســابقه 

بين المللي معتبر و همچنين لحاظ كردن نظرات تيم ها در تصميم گيري ها آن ها را ترغيب به حضور در ليگ كرد.
عفراتي تصريح كرد: همچنين پيشــنهاد مي كنم از سال هاي آينده طوري برنامه ريزي شود كه رقابت هاي ليگ 
برتر در يك بازه زماني مناسب برگزار شود كه هم از نظر تبليغات به اين مسابقات كمك شده، از وزن كم كردن هاي 

بيش از حد كشتى گيران جلوگيري شود و از طرفي پاي تماشاچيان بيش از اين به سالن مسابقات باز شود.
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 روزنامه صبح استان 
اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي

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

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

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

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

پيام تاريخ 
تمدن 

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

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

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

حكمت
در خردسالي قبول ادب كن تا چون پير شوي، بهره آن ببري

لقمان حكيم

 سينما
قدس: 

سالن شماره يك: سعادت آباد
سالن شماره دو: راه آبى ابريشم

كانون پرورش فكرى: زنان ونوسى مردان مريخى
بهمن مالير: يه حبه قند

انديشه نهاوند: -
فرهنگ كبودراهنگ: زنان ونوسى مردان مريخى

 تئاتر
تاالر فجر: ---

مجتمع شهيد آوينى: ---

 farhang@hamedanpayam.com

خبر

نكته

جهان

صدا و سيما

خواندنىخواندنى

سينما و تئاترسينما و تئاتر

ايرانايران

بازى هاى رايانه اى!
طرح: جواد طريقتى اكبرپور كاريكاتوركاريكاتور

 همدان پيــام: واحــد نمايــش حــوزه  هنــري 
ابوالفضــل  حضــرت  تعزيــه  مراســم  همــدان، 

العباس (ع) را برگزار مى كند.
مســئول واحــد نمايــش حــوزه هنرى اســتان 
همــدان گفــت: اين مراســم در ســاعت 11 صبح 
سه شــنبه پانزدهم آذر مــاه همزمان با عاشــوراى 

حسينى در محل ميدان باباطاهر برپا مى شود.
نيمــا بيگلريــان بــا بيــان اين كــه كارگردانــى 
اين تعزيــه را بهنام ميرزايى بر عهــده دارد، اظهار 
داشــت: نمايش ياد شده، روايت شهادت حضرت 
ادغــام  بــا  كــه  مى كنــد  بازگــو  را  ابوالفضــل(ع) 
شــبيه خوانى و هنــر تئاتــر ســعى در رســيدن بــه 

شكلى جديد دارد.
وى خاطرنشــان كــرد: اســتفاده از موســيقى 
دراماتيك مذهبى از ديگر كارهاى ويژه اين تعزيه 

به شــمار مى رود. همچنين به مناسبت فرارسيدن 
عاشــوراي حســيني، واحــد نمايش حــوزه هنرى 
اســتان همــدان امروز ســيزدهم آذر مــاه اقدام به 
عاشــورايي  نمايشــنامه خواني  مراســم  برگــزاري 
«قافله ســاالر» و نقد كتاب «شــبي با خورشيد» در 
ســالن شــماره 2 ســينما قدس كرده و اين برنامه 

ساعت 17 آغاز خواهد شد.
مســئول واحــد نمايــش حــوزه هنرى اســتان 
همدان در تشــريح اين برنامه گفت: «قافله ساالر» 
نخســتين نمايشنامه از كتاب «شــبي با خورشيد» 
به قلم حســين صفى است كه به روايت مظلوميت 
و  مي پــردازد  يارانــش  و  علــي(ع)  بــن  حســين 
نويســنده از منظري ديگر به اين حماسه نگريسته 
اســت. «قافله ســاالر» از ديد راهبي بازگو مى شود 
كه در ديري قديمــي زندگى مي كند و با كارواني 

برخــورد مى كنــد كه ســر امــام حســين(ع) را به 
ارمغان مى برند و... .

«قافلــه  نمايشــنامه  گفــت:  بيگلريــان  نيمــا 
و  بيگلريــان  نوشــين  كارگردانــي  بــه  ســاالر» 
نقش خوانــي مرتضــي تحصيلي، اصغــر هندي، 
مرضيــه  و  بيگلريــان  نيمــا  ابراهيميــان،  فــؤاد 
تكمــه داش و نوشــين بيگلريــان بــه خوانــش در 

مي آيد.
مســئول واحــد نمايــش حــوزه هنرى اســتان 
همــدان با اشــاره بــه برگزارى جلســه نقــد كتاب 
«شــبى بــا خورشــيد» پــس از برنامــه نمايشــنامه 
خوانــى افــزود: ايــن كتــاب، دومين اثــر توليدى 
واحــد نمايــش اين حــوزه مى باشــد كه در ســال 
جارى روانه بازار نشــر شــده اســت. نقد و بررسى 
ايــن اثــر توســط بابــك رضاپــور و فعــاالن عرصه 

نمايش صورت مى گيرد.
شايان ذكر اســت، خانه عكاسان حوزه هنرى 
اســتان همدان در نظر دارد همزمان با عاشــوراى 
حســينى، تــور يــك روزه عكاســى از ســنت هاى 

عاشورايى در شهر بيجار برگزار كند.
عالقه منــدان مى  توانند براى ثبــت نام تا آخر 
وقــت ادارى امــروز يكشــنبه 90/9/13 به واحد 
تجســمى حــوزه هنــرى اســتان واقــع در ابتداى 
خيابــان شــريعتى، روبــروى بانك صــادرات، بن 

بست زرين مراجعه نمايند.

حوزه هنرى شهادت عباس را روايت مى كند:

شبيه خوانى ظهر عاشورا در باباطاهر

ماهيگير
دو مــرد در كنار درياچه اى مشــغول ماهيگيــرى بودند. يكى از آنهــا ماهيگير با 
تجربــه و ماهرى بود اما ديگرى ماهيگيرى نمى دانســت. هربار كه مرد با تجربه يك 
ماهــى بزرگ مى گرفــت، آن را در ظرف يخى كه در كنار دســتش بــود مى انداخت 
تــا ماهى هــا تازه بمانند اما ديگــرى به محض گرفتن يك ماهى بــزرگ آن را به دريا 

پرتاب مى  كرد.
 ماهيگيــر باتجربــه از اينكــه مى ديد آن مــرد چگونه ماهى را از دســت مى  دهد 
بســيار متعجب بود. لذا پس از مدتى از او پرســيد: چرا ماهى هاى به اين بزرگى را به 
دريا پرت مى  كنى؟ مرد جواب داد: آخر تابه من كوچك است! گاهى ما نيز همانند 
همــان مرد، شــانس هاى بزرگ، شــغل هاى بــزرگ، روياهاى بــزرگ و فرصت هاى 
بزرگى كه خداوند به ما ارزانى مى  دارد را قبول نمى كنيم چون ايمان مان كم است. 
مــا به آن مرد كــه تنها نيازش تهيه يك تابه بزرگتر بــود مى  خنديم اما نمى دانيم كه 
تنها نياز ما نيز آنســت كه ايمان مان را افزايش دهيم. خداوند هيچ گاه چيزى را كه 
شايســته آن نباشــى به تو نمى دهد اين بدان معناســت كه با اعتماد به نفس كامل 
از آنچه خداوند بر ســر راهت قرار مى  دهد، اســتفاده كنى. هيچ چيز براى خدا غير 

ممكن نيست.
به ياد داشته باش: به خدايت نگو كه چقدر مشكالتت بزرگ است، به مشكالتت 

بگو كه چقدر خدايت بزرگ است.
حكايات عاميانه

انجمن قلم ايران جلسات خصوصى داستان و شعر 
برگزار مى كند

همدان پيام: انجمن قلم ايران جلســات نقد و تدريس خصوصى داســتان و 
شعر را براى متقاضيان برگزار مى كند.

به دنبال پيشــنهاد يكى از اعضا، هيأت مديره انجمن قلم ايران، در آخرين 
نشست خود با برقرارى نقد و تدريس خصوصى داستان و شعر براى متقاضيان، 

توسط انجمن موافقت كرد.
اين اقدام ابتكارى كه براى نخســتين بار در كشور به اجرا گذاشته مى شود، 
توســط داستان نويســان و شــاعران شــناخته شــده، براى داوطلبان مستعدى 
كــه شــرايط يا عالقه به حضور در كالس ها و جلســات نقد و آمــوزش عمومى را 
ندارند، امكان جديدى براى آموزش و رشــد استعداد داستانى يا شعرى شان را 

در مدت زمان فشرده اى ايجاد مى كند.
بــه گزارش فــارس، در اين روش، متقاضــى با تماس با دفتــر انجمن قلم 
ايران، از ميان مدرســان داوطلب اين كار، اســتاد مورد نظــر خود را انتخاب 
و پــس از آگاهــى از شــرايط وى و اعالم موافقــت با آنها، موضــوع به اطالع 
مدرس ياد شــده مى رســد؛ تا پس از انجام مصاحبه اوليه، قرارداد كتبى كار 
ميــان آن دو و نماينــده انجمن قلم - به عنوان ناظر و مجــرى طرح - منعقد 

و كار آغاز شود.
تدريــس خصوصــى شــعر و داســتان در ايــن روش، براســاس درخواســت 

متقاضى، در منزل يا محل كار و يا دفتر انجمن صورت خواهد پذيرفت.
هيأت مديره انجمن، ضمن دعوت از متقاضيان اســتفاده از اين طرح، از 
شــاعران، نويســندگان و منتقدان عضو انجمن قلم ايران كه تمايل به شركت 
در ايــن كار را - بــه عنوان مدرس - دارند، درخواســت مى كند بــا تماس با 

دفتر انجمن، آمادگى خود را براى همكارى اعالم كنند.

شخصيت هاى جديد عروسك هاى «شكرستان»
 در راه هستند

شــدن  اضافــه  بــا  «شكرســتان»  انيميشــن  مجموعــه  عروســك هاى  دوم  ســرى  همدان پيــام: 
شخصيت هاى ديگرى از اين مجموعه، تا اوايل دى ماه وارد بازار مى شود.

سيدمسعود صفوى رئيس مركز مطالعات و توليد فيلم انيميشن حوزه هنرى با اشاره به استقبال 
از مرحلــه اول توليد و توزيع عروســك هاى «شكرســتان» گفــت: در مرحله اول عروســك هايى كه بر 
اســاس شــخصيت هاى اين مجموعه طراحى و توليد شــدند، ظرف كمتر از يك ماه در بازار به فروش 

رسيدند كه بيشترين استقبال نيز از شخصيت هاى «ننه قمر» و «اسكندر» انجام گرفت.
همچنين وسايل جانبى مثل ليوان هاى تزئينى، تى شرت و تقويم مدارس كه با طرح هايى از اين 
انيميشــن وارد بازار شــدند با اســتقبال خوبى از طرف مردم روبه رو شد و همين مســاله ما را به توليد 

سرى دوم اين محصوالت ترغيب كرد.
به گزارش فارس، صفوى در ادامه گفت وگو عنوان كرد: اين بار حدود هفت شخصيت ديگر مثل 
كاراكتر شعبون و الماس به مجموعه اين عروسك ها اضافه كرديم كه توليد اوليه آنها تمام شده و تا 

ابتداى دى ماه وارد بازار مى شود.
وى گفت: توزيع اين محصوالت به طور گســترده در سراســر كشــور انجام خواهــد گرفت به اين 

شكل كه 60 درصد آن در تهران و 40 درصد ديگر در ساير استان هاى كشور پخش مى شود.
«شكرســتان» عنــوان مجموعــه انيميشــنى اســت كــه بــه تهيه كنندگــى سيدمســعود صفــوى، 
كارگردانى بابك نظرى و حمايت حوزه هنرى، شــبكه دو و مركز صبا ســاخته شــده زبان نويى كه در 

تعريف انيميشن ارائه داده است، توانسته مخاطبان زيادى پيدا كند.
«شكرستان» شهرى است خيالى كه اتفاقات در آن به شكلى وارونه و طنزآميز رخ مى دهد.

حضور موفق كانون پرورش فكرى در نمايشگاه اندونزى 
■ مذاكره براى ترجمه متقابل كتاب ها

همدان پيام: نماينده كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان در شرق آسيا به عنوان تنها ناشر 
ايرانى حاضر در نمايشگاه كتاب اندونزى با نمايندگانى از ديگر كشورها براى تعامل بيشتر در زمينه 

ترجمه و انتشار متقابل كتاب ها گفتگو كرد.
كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان در ســى و يكمين نمايشــگاه بين المللى كتاب اندونزى 
در جاكارتــا پايتخــت ايــن كشــور بــا اقبال نوجوانــان و كــودكان اين كشــور رو به رو شــد، همچنين 

مذاكراتى بين نماينده ايران با ناشران و دست اندركاران نشر ديگر كشورها صورت گرفت. 
در اين نمايشگاه كه از 24 نوامبر افتتاح شده و تا 4 دسامبر (امروزيكشنبه 13 آذرماه) برپا بود، 

كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان به عنوان تنها ناشر ايرانى حضور داشت.
به گــزارش مهر، در نخســتين روزهاى برگزارى نمايشــگاه ابراهيم حســن بيگى، نماينده كانون 
در شــرق آسيا ضمن مذاكراتى با ناشــران اندونزيايى و خارجى شركت كننده در نمايشگاه، در محل 
غرفــه كانون ديدارهاى مختلفى با كارن نماينده اعزامى نمايشــگاه كتــاب فرانكفورت آلمان و ترينا 
ارنــك، مدير فرهنگى آ س آن مســتقر در ســنگاپور و عزمى شــهرى، معاون وزير آمــوزش و پرورش و 
مدير نمايشــگاه كتاب مالزى انجام داد. نمايشگاه كتاب اندونزى، يكى از نمايشگاه هاى معتبر شرق 
آسياســت و اندونزى با داشــتن بيش از 300 ميليون جمعيت مســلمان مى تواند بستر مناسبى براى 

همكارى هاى فرهنگى چند جانبه با ايران باشد.

راه اندازى سه حلقه معرفتى، تربيتى و بصيرتى در دانشگاه آزاد همدان
همدان پيــام: رئيــس بســيج اســاتيد دانشــگاه آزاد اســالمى واحد همدان از تشــكيل ســه حلقه 
معرفتــى، تربيتــى و بصيرتــى در اين دانشــگاه خبــرداد. محمدمهدى گــودرزى ســروش در گفت و 
گو با ايســنا، گفــت: اين حلقه ها تحــت عنوان "امامت و حكومت"، " شــيعه شناســى" و "معرفت در 
نهج البالغه" توســط كانون بســيج اساتيد دانشگاه آزاد همدان به مناســبت هفته بسيج و دهه امر به 
معروف و نهى از منكر راه اندازى شده است. وى خاطرنشان كرد: مدرسان اين حلقه ها حجت االسالم 
امامى فر، حجت االسالم اله وردى و سيدحميد حسينى هستند. گودرزى سروش تصريح كرد: سال 
گذشــته نيز حلقه تفســير قــرآن و حلقه گفتگوى علمــى تحت عنوان معمارى و شهرســازى با الگوى 

ايرانى اسالمى در اين دانشگاه راه اندازى شده است.

نخستين جشنواره استاني عكس بسيج با عنوان "قاب بيداري" برگزار مى شود
همدان پيام: مدير كانون بســيج هنرمندان شهرســتان همدان از برگزارى نخســتين جشــنواره استاني عكس بسيج با عنوان "قاب 
بيداري" خبر داد. رضا ينگجه اظهار داشــت: منتخبان اين جشــنواره به جشنواره سراسري در بوشــهر راه خواهند يافت. وي افزود: اين 
جشــنواره با اهداف حفظ و انســجام هنرمندان بســيج، ارتقاى ســطح آگاهي و بينش هنرمندان، معرفي ارزش ها و آرمان هاي انقالب 
اسالمي، ايجاد بستر مناسب براي بروز خالقيت هاي هنري، ارتقاى ارتباط ميان هنرمندان عكاس در سراسر كشور و استعداديابي از ميان 
جوانان بسيجي برگزار مي شود. به گزارش ايسنا،  وي خاطرنشان كرد: شركت تمام عكاسان در جشنواره آزاد است و هر عكاس مي تواند 
در هر موضوع حداكثر هفت قطعه عكس به دبيرخانه جشنواره به نشانى همدان، مجتمع فرهنگى بوعلى سينا، سازمان بسيج هنرمندان 

استان ارسال كند، همچنين تمام عكس هاي ارسالي بايد در قالب سى دى باشد.
وي در پايان تصريح كرد: آخرين مهلت دريافت آثار اول دي ماه سال جاري است.

رتبه ششم كشورى در چاپ كتاب براى همدان
همدان پيام: معاون فرهنگى هنرى اداره كل فرهنگ و ارشــاد اســالمى استان همدان گفت: اين استان با چاپ 300 عنوان كتاب 
از ابتداى ســال جارى تاكنون رتبه ششــم كشور را كسب كرده اســت. مجيد فروتن اظهار داشت: كتاب هاى استان در حوزه دين، هنر، 
اجتماعى و كتاب هاى درسى چاپ مى شود. وى بيان كرد: كتاب هاى چاپ دوم 60 درصد و كتاب هاى چاپ نخست 40 درصد كتاب ها 
را تشكيل مى دهد. به گزارش ايرنا، فروتن با تاكيد بر اينكه فرهنگ سازى در حوزه كتاب و كتابخوانى بايد از نهاد خانواده شكل گيرد و 
در كنار سبد مصرف خانواده، به فرهنگ كتاب خوانى نيز توجه شود، گفت: در اين صورت نقش كتاب در امر تربيت كودكان و نوجوانان 
واضح تر خواهد بود. وى با بيان اينكه پايين بودن ســرانه مطالعه نشــان دهنده وجود مشــكل فرهنگى در اين زمينه اســت، گفت: بايد 
فرهنگ مطالعه در خانواده ها نهادينه شــود. فروتن تاكيد كرد: خانواده ها بايد عالوه بر هزينه هاى جارى مانند اينترنت، كامپيوتر، 

تلويزيون و ساير ملزومات، هزينه اى هرچند اندك را به خريد كتاب اختصاص دهند و كتاب در سبد خريد خانواده ها ديده شود.

همدان پيــام: آثــار منتخــب بخــش خيابانــي 
ســي امين جشــنواره تئاتــر فجــر از ســوي هيــأت 
انتخــاب آثــار ايــن جشــنواره معرفــي و 9 نمايش 
خيابانــي بــراي حضــور در جشــنواره تئاتــر فجــر 

انتخاب شدند.
به گــزارش پايگاه تئاتر ايــران، هيأت انتخاب 
بخــش خياباني جشــنواره تئاتــر فجر متشــكل از 
مريم معترف، حســين راضي و افشــين خورشــيد 
باختــري بــا ارزيابــي 42 نمايــش حاضــر در ايــن 
بخــش، 9 نمايــش را بــراي حضــور در ســي امين 

جشــنواره تئاتر فجر برگزيدند.

هيأت انتخــاب از ميان آثار راه يافته به مرحله 
انتخاب، 4 نمايش را به صورت قطعي و 5 نمايش 
را به شــكل مشــروط بــراي حضــور در ســي امين 

جشنواره تئاتر فجر انتخاب كردند.
ســي امين  خيابانــي  بخــش  منتخــب  آثــار 

جشنواره تئاتر به اين شرح است.
ميثــم  كارگردانــي  بــه  نمايش"تولــد"   -1
نمايــش"  (مشــروط)،2-  تفــرش  از  ســرآبادي 
داســتانك" به كارگرداني روح ا... سنايي از مالير 
(مشــروط)،3- نمايش"دست بند" به كارگرداني 

محمدعلي صادق حسني از الهيجان (مشروط)

نــگاه"  چنــد  در  "زندگــي  نمايــش   -4
تهــران  از  علــي  شــاه  اميــر  كارگردانــي  بــه 
بــه  مــن"  "ســراي  نمايــش  (مشــروط)،5- 
 -6 تهــران،  از  معقولــي  ـژگان  ـم كارگردانــي 
نمايش"شــاخ تــو شــاخ" بــه كارگردانــي مهدي 
نمايــش"  بجنورد(مشــروط)7-  از  كشــميري 
بــه  ســزار"  جوليــس  شــبيه خواني  مجلــس 
كارگرداني اصغر گروســي از تهران، 8- نمايش 
آذرشــين  علي  آقاي  كارگرداني  "ميعادگاه" به 
از فوالد شــهر،9- نمايش "يك تــن بال پروانه" 

به كارگرداني ســعيدخيرالهي از دهلران.

آثار منتخب بخش خياباني جشنواره  تئاتر فجر معرفي شدند

حضور مشروط "داستانك" مالير در جشنواره تئاتر فجر

شاعران براى چاپ كتاب عجله نداشته باشند
همدان پيام: رئيس فرهنگستان هنر، عجله كتاب شدن اشعار براى شاعران را كارساز ندانست و 
گفت: شــاعران وقت بيشترى بگذارند و به پختگى بيشــترى برسند تا بتوانند از معانى شعر هم دفاع 
كنند. على معلم دامغانى در پاســخ به پرسشــى مبنى بر اينكه بعد از اعالم بازنشســتگى از شــاعرى 
چه برنامه اى را دنبال مى كنيد، بيان داشــت: اســتعفا از شــاعرى در حقيقت استعفا از اظهار شاعرى 
اســت وگرنه شاعرى كه دســت خود انسان نيست كه حاال خيلى مدعى شــود كه حتماً شاعر هستم 
يــا نيســتم. به گزارش خبرگــزارى هنر، وى اضافه كــرد: به داليلى در يك فرجه اى چنين مســأله اى 
عنوان شــد اگر اين موهبت عنايتى اســت كه خدواند لطف كرده تا آن روزى كه با ما است، مسلماً از 

آن استفاده مى كنم.
 معلم درخصوص چاپ اشــعارش نيز بيان كرد: بنده خيلى مقيد به چاپ اشــعارم نيســتم و حتى 
اعتقاد دارم در روزهايى كه شاعران به محض اينكه تعداد شعرهايشان به 10 غزل مى رسد، اشتياق 
دارند كتاب چاپ كنند، اگر درصدد چاپ آثار نباشــند، موفقيت بيشــتر خواهــد بود و اين به عنوان 
يكــى از زيركى هــاى كار خودم اســت.  وى افزود: عجله كتاب شــدن اشــعار براى شــاعران كارســاز 
نخواهــد بود اگر وقت بيشــترى بگذارند و به پختگى بيشــترى برســند تا جايى كه نــه تنها يك دفاع 
ساده كالمى كه بتوانند از معانى شعر هم دفاع كنند آن وقت ماجرا چيز ديگرى است و مسلماً مردم 

هم قدر آن شعر و شاعرش را بيشتر خواهند دانست.

كشتار و قرباني دام در منازل، معابر و ساير نقاط شهري ضمن آلوده 
نمودن محيط زيست و آزار همسايگان موجب انتشار بيماري هاي قابل 

انتقال بين انسان و دام مي گردد!!!
و  تاسوعا  ايام  در  را  خود  دام هاي  كشتار  نكته  اين  به  توجه  با  پس 
انجام  نظارت دامپزشكي  عاشورا در كشتارگاه ها و ساير مراكز مورد 
تماس  ذيل  تلفن هاي  شماره  با  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت  دهيد. 

حاصل نمائيد.

السالم عليك يا اباعبدا...الحسين(ع)

نيكوكار محترم آيا مي دانيد

آموزش و روابط عمومي اداره كل دامپزشكي استان همدان
 HAMEDAN.IVO.ORG.IR              1512 :تلفن ارتباطات مردمي

دامپزشكي ضامن بهداشت و سالمت جامعه

08112651735     4-08112651801همدان
08124222033بهار

20-08123227019اسدآباد
4240670 - 0852تويسركان

3442126 - 0852نهاوند
3346664 - 0851مالير

2-08125227550كبودراهنگ
08126543443رزن

08127223312فامنين
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