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 سينما
قدس: 

سالن شماره يك: شيش و بش
سالن شماره دو: سعادت آباد

كانون پرورش فكرى: شيش و بش
بهمن مالير: سعادت آباد

انديشه نهاوند: تعطيل
آزادى تويسركان: آژانس ازدواج

 تئاتر
مجتمع ابن سينا: شليك سوم

مجتمع شهيد آوينى: ---

بدون شرح...!
طرح: رضا باقرى كاريكاتوركاريكاتور

ــت: تعداد  ــدان گف ــتاندار هم ــام: اس همدان پي
مراجعه كنندگان به كتابخانه هاى عمومى اين استان 

قابل قبول نيست.
ــن  انجم ــت  نشس در  ــى  پيرياي ــا  كرم رض
كتابخانه داران استان همدان با تاكيد بر اينكه تعداد 
اندك مراجعه كنندگان به كتابخانه هاى عمومى بايد 
ــود، افزود: با وجود تعداد زياد كتاب هاى  بررسى ش
ــزان مراجعه  ــاى عمومى مي ــود در كتابخانه ه موج

شهروندان كم است.
وى تاكيد كرد: ترغيب و تشويق شهروندان براى 
ــا و بهره گيرى از منابع و مآخذ  رفتن به كتابخانه ه
ــيار زيادى  موجود در اين كتابخانه ها از اهميت بس

برخوردار است.
ــت: به منظور  ــا، وى اظهار داش ــه گزارش ايرن ب
ــن  ــهروندان و همچني ــزه ش ــب ذوق و انگي ترغي
ــجويان براى بهره گيرى بيشتر  دانش آموزان و دانش
ــتان بايد از  ــاى كتابخانه هاى عمومى اس از كتاب ه
ــى آموزش و پرورش و دانشگاه ها  نظرات كارشناس

بهره برد.

وى با اشاره به تاكيدهاى رئيس جمهورى براى 
ــد در جامعه، الزمه  ــدازى نهضت مطالعه مفي راه ان
راه اندازى اين نهضت را بررسى راهكارها با مشاركت 
جمعى بيان كرد و گفت: هيچ وقت نبايد كتاب را از 

مجموعه كارهاى خود حذف كرد.
ــاره به اهميت  ــدان در ادامه با اش ــتاندار هم اس
كارهاى پژوهشى در تحقق توسعه پايدار و ضرورت 
ترويج پژوهش در جامعه اظهار داشت: مبانى اوليه 
رسيدن به كار پژوهشى راه اندازى مباحث مطالعه و 
كتابخوانى است. پيريايى گفت: كتابى كه ترويج آن 
در شوراى فرهنگ عمومى استان مصوب شده بايد 
ــبى براى تبليغ آن به خصوص براى  اعتبارات مناس

زيرنويس در سيما اختصاص يابد.
ــه راه  وى همچنين بر اهميت تهيه و ارائه نقش

توسعه كتابخانه هاى عمومى استان تاكيد كرد.
ــى همدان نيز با  ــر كل كتابخانه هاى عموم مدي
اشاره به دغدغه هاى مقام معظم رهبرى براى كتاب 
و كتابخوانى و همچنين تاكيدهاى رئيس جمهورى 
ــه مفيد، برنامه ريزى  ــراى راه اندازى نهضت مطالع ب

براى اجرايى كردن اين دستورات را ضرورى دانست.
ــريح اهداف راه اندازى اين  فاضل عبادى در تش
نهضت افزود: افزايش فضاى كتابخانه هاى عمومى به 
ميزان هشت متر به ازاى هر يكصد نفر، وجود چهار 
جلد كتاب به ازاى هر نفر در كتابخانه هاى عمومى، 
ــت در كتابخانه هاى  ــدى جمعي عضويت 35 درص
عمومى، توجه به مطالعه غير درسى و مفيد در روند 
آموزش رسمى و همچنين غنى سازى اوقات فراغت 

از مهمترين اهداف است.
ــاى  ــر فض ــال حاض ــت: در ح ــار داش وى اظه
ــه ازاى  ــتان 2/5 متر ب ــى اس ــاى عموم كتابخانه ه
ــر يك جلد كتاب در  ــر يكصد نفر، به ازاى هر نف ه
كتابخانه هاى عمومى استان وجود دارد و سه درصد 

جمعيت استان عضو اين كتابخانه ها هستند.
وى بيان كرد: براى تحقق اين اهداف راهكارها و 
طرح هايى نظير تدوين و اجراى طرح جامع مطالعه 
براى بانوان، ايجاد پيوند مناسب بين ارتقاى شغلى 
با سطح مطالعه مفيد، طراحى و اجراى برنامه ويژه 
ــودكان و گروه هاى  ــاالن و ك ــه براى خردس مطالع
خاص (سالمندان، نابينايان، ناشنوايان و...) به عنوان 

محورهاى اصلى اين نهضت معرفى شده است.
ــرد: محروميت زدايى از مناطق  عبادى اضافه ك
ــزارى انواع  ــد، برگ ــه مفي ــر مطالع ــروم در ام مح
ــابقات مشوق كتابخوانى، استقرار  جشنواره ها و مس
نظام كيفى چاپ، فضا، منابع و امانت، تامين متون 
ــيمات مخاطبان  ــب با تقس مكتوب و منابع متناس
ــر  ــات) از ديگ ــطح اطالع ــيت و س ــنى، جنس (س

محورهاست.
ــن 28 محور براى راه اندازى  وى از تهيه و تدوي
ــر داد و گفت:  ــت مطالعه مفيد در جامعه خب نهض
ــده همه ابعاد راه اندازى نهضت  اين طرح در برگيرن

مطالعه مفيد است.

در نشست كتابخانه داران با استاندار مطرح شد:

نهضت مطالعه در استان ايجاد كنيم
استاندار همدان: تعداد مراجعه كنندگان به كتابخانه هاى عمومى قانع كننده نيست

دو كارتونيست ايراني نشان لياقت گرفتند
ــي اجتماعي «رانان لوري» كه همه ساله  ــابقه كارتون سياس همدان پيام: نتايج مس
توسط انجمن روزنامه نگاران سازمان ملل برگزار مي شود با معرفي دو كارتونيست ايراني 

اعالم شد.
ــت هاي فعال  ــاله از تمام كارتونيس ــابقه بين المللي همه س ــدگان اين مس گردانن
كشورهاي عضو سازمان ملل دعوت مي كنند تا با در نظر گرفتن روح و اصول سازمان 
ملل، بهترين آثار مطبوعاتي چاپ شده خود را در يك سال به همراه نشريه حاوي اثر 
ــركت دهند. به گزارش خبرگزارى هنر، در اين ميان كارتون  ــده در رقابت ش چاپ ش
برگزيده «جواد عليزاده»ـ  كاريكاتوريست ايرانيـ  بر روي جلد شماره 241 مجله «طنز 

و كاريكاتور» چاپ شده بود و سوژه آن به گراني بنزين اختصاص داشت.
«مانا نيستاني» ديگر كارتونيست ايراني نيز برنده نشان لياقت اين رويداد بود. گفته 
مي شود، با توجه به همزماني بيست و دومين سالگرد انتشار ماهنامه «طنز و كاريكاتور» با 
دريافت اين لوح تقدير كه امضاي اصل دبيركل سازمان مللـ  بان كي مونـ  در پاي آن به 
چشم مي خورد، شايد به نوعي بتوان اين تقديرنامه رسمي را نشانه تقدير سازمان ملل از 22 

سال تالش بي وقفه جواد عليزاده در عرصه طنزمطبوعاتي محسوب كرد.

برگزارى همايش ملى داستان پژوهى در دانشگاه آزاد تويسركان
ــركان گفت: براى اولين بار در كشور همايش ملى  ــگاه آزاد تويس ــى دانش همدان پيام: معاون پژوهش

داستان پژوهى 9 و 10 خرداد ماه سال آينده در دانشگاه آزاد تويسركان برگزار مى شود.
ــگاه ها و موسسات  ــت: يكى از وظايف ذاتى دانش محمود حكم آبادى در گفت و گو با ايرنا، اظهار داش
ــطح منطقه اى،  ــى در س آموزش علمى برگزارى همايش ها و گردهمايى هاى علمى، تحقيقاتى و پژوهش

ملى و بين المللى است.
وى ارتقاى سطح كمى و كيفى فعاليت هاى پژوهش محورانه، استفاده كاربردى از نوآورى هاى نخبگان 
ــترش فعاليت هاى تحقيقاتى را از مهمترين اهداف همايش ملى داستان پژوهى دانست  پژوهشى و گس
ــركان تاكنون چند همايش در سطح ملى برگزار كرده كه انتظار مى رود  ــگاه آزاد تويس و بيان كرد: دانش

همايش داستان پژوهى از پربارترين آنها باشد.
ــى پس از انقالب اسالمى، سير تحوالت نوين در  ــاره به بررسى جريان داستان نويس حكم آبادى با اش
ــورهاى فارسى زبان و سبك هاى زبانى در داستان نويسى معاصر ايران به عنوان مهمترين محورهاى  كش
ــتان مدرن فارسى، جلوه هاى سبكى در  ــت: همچنين نوآورى هاى هنرى در داس اين همايش اظهار داش
ــاختارى و محتوايى از ديگر محورهاى اين همايش محسوب  ــتان هاى مدرنيستى و داستان هاى س داس

مى شوند.
ــالى به دبيرخانه همايش در مجالت معتبر علمى آموزشى خبر داد و  ــار مقاالت برتر ارس وى از انتش
خاطرنشان كرد: عموم عالقه مندان از اقشار مختلف مردم مى توانند حداكثر تا 30 ارديبهشت ماه سال 91 

آثار خود را به دانشگاه آزاد اسالمى تويسركان به عنوان دبيرخانه همايش ارسال كنند.

«آلن تيلور» كارگردان قسمت دوم فيلم حماسي «ثور» شد
همدان پيام: با انتخاب «آلن تيلور» به عنوان كارگردان ادامه فيلم حماسي «ثور»، اين پروژه سينمايي 

به زودي مقابل دوربين مي رود.
ــي «ثور»، عوامل سازنده  ــمت دوم فيلم حماس پس از كناره گيري «پاتي جنگيزنز» از كارگرداني قس

اين فيلم پس از بررسي هاي الزم، «آلن تيلور» را به عنوان كارگردان جديد اين پروژه معرفي كردند.
ــمت اول فيلم «ثور» را «كنت برانا» برعهده داشت. اين كارگردان  ــنا، كارگرداني قس به گزارش ايس
ــريال هاي پرمخاطبي چون «لوتر»، «دكستر»، «شانس» و «آرزوهاي بزرگ» بر اساس رمان  ايرلندي س

«چارلز ديكنز» را در كارنامه  خود دارد.
قرار است «ثور 2» با همكاري كمپاني فيلم سازي «مارول» ساخته شود.

ــينمايي در دو قالب دو و سه بعدي اكران شد.  ــخه  اول پروژه  سينمايي «ثور» در 3955 سالن س نس
قسمت دوم «ثور» براي اكران در ماه جوالي 2013 ميالدي آماده مي شود و حضور «كريس همسورث» 

فعال در آن قطعي است.
ــت كه خدايان در آن زندگي مي كند.  ــانه اي به نام «آزگارد» اس ــرزمين افس ــتان س فيلم «ثور» داس
ــرزمين مانند تمامي  ــود. در اين س ــاهي اودين (آنتوني هاپكينز) اداره مي ش ــرزمين تحت پادش اين س
سرزمين هاي دنيا دشمناني وجود دارند به نام غول هاي يخ زده كه به رهبري الفي (كالم في ور) هدايت 
مي شوند. اين دو با اين كه با هم دشمني ديرينه اي دارند ولي به خاطر اودين در ظاهر با يكديگر در صلح 
هستند. اودين دو پسر بسيار شجاع به نام ثور (كريس همسورث) و لوكي (تام هيلدستون) دارد. الفي ها 
روزي بر قلمرو آنها يورش مي برند و ثور به كمك برادرش مي خواهد آنها را تنبيه كند. ولي چون اودين 
ــا را مي گيرد. ثور بدون اجازه از اودين به  ــت جلوي آنه ــن عقيده را دارد كه صلح از همه چيز بهتر اس اي
الفي ها حمله مي كند. اين امر باعث مي شود الفي ها اعالم جنگ كنند و اودين به خاطر مجازات ثور كه 
قرار بود جانشين او باشد تمام سپاه را مي گيرد و ثور را به همراه پتك سنگينش به زمين تبعيد مي كند. 
ثور راهي زمين مي شود و در بياياني در مكزيك سقوط مي كند. در آن جا با جين فوستر (ناتالي پورتمن) 

آشنا مي شود و ...

انيميشن «شكرستان» در جشنواره «كودكان هند»
همدان پيام: مجموعه انيميشن «شكرستان» از محصوالت پويانمايي حوزه هنري، 

به جشنواره فيلم كودك «كودكان هند» مي رود.
ــن «شكرستان» در بخش اصلي هفتمين  ــمت چهل و چهارم مجموعه انيميش قس

دوره جشنواره فيلم كودك «كودكان هند» پذيرفته شد.
ــمت «خيالباف و كوزه روغن» از مجموعه «شكرستان» در  ــنا،  قس به گزارش ايس
ــنواره بين المللي فيلم كودك «كودكان هند» پذيرفته شده  بخش اصلي هفتمين جش
ــت. اين جشنواره در تاريخ 9 تا 14 ژانويه 2012 ( 24-19 دي ماه1390) در شهر  اس
ــد. اين جشنواره داراي دو بخش اصلي فيلم هاي كودك و  بنگلور هند برگزار خواهد ش
ــت كه بخش فيلم هاي كودك شامل تمامي فيلم هاي  فيلم هاي در حيطه كودكان اس
ــن است و بخش فيلم هاي در  ــامل فيلم بلند، انيميش مختلف مربوط به كودكان كه ش

حيطه كودكان تنها براي توجه بيشتر به كودكان معرفي شده است.

كار و آرامش، گروهى لذتبخش است يا به تنهايى؟
ــپاهيان خود از كنار روستايى عبور مى كرد كه  ــاهى همراه جمعى از س روزى پادش
ــد پيرمردى به زحمت و با سختى مشغول به جمع آورى سنگ هاى  ناگهان متوجه ش

زمين است. پادشاه جلو آمد و از پيرمرد پرسيد: چه كار مى كنى؟
پيرمرد پاسخ داد: اين زمين پر از سنگ شده و براى كاشت بايد سنگ ها را از زمين 

جمع كنم. پادشاه گفت: پيرمرد كار به تنهايى لذت بخش است يا گروهى؟
پيرمرد به سرعت جواب داد: عالى جناب كار وقتى گروهى باشد لذت دارد.

پادشاه دستور داد سربازان به سرعت همه سنگ ها را از زمين جمع كردند و پادشاه 
به راه خود رفت. از قضا هنگام ظهر پادشاه هنگام برگشت به زمين پيرمرد رسيد و او 
ــايش  را در حال غذا خوردن ديد. رو به پيرمرد كرد و گفت: پيرمرد غذا خوردن و آس
چطور، تنهايى لذتبخش است يا گروهى؟ پيرمرد نگاهى به جماعت پيرامون شاه كرد 
و گفت: معلوم است تنهايى. شاه دستور داد تا سربازان همه سنگ ها را دوباره به زمين 
پيرمرد ريختند و گفت: آسايش و راحتى را تنها براى خود طلب مى كنى و كار و زحمت 

را براى همه؟ از خودخواهى ات كم كن تا همه مهربانانه كمكت كنند.
حكايت عاميانه

 همدان پيام: يك منتقد ادبى در جلسه نقد كتاب 
«مرا با درياهاى مرده كارى نيست» كه در حوزه هنرى 
ــد، گفت: كالبدشكافى آثار شاعران  همدان برگزار ش
ضرورى است تا راه بر غوغاهاى روشنفكرانه بسته شود 
ــى كه مى خواهد در اين راه حركت  و هم تكليف كس

كند مشخص شده و راه را از چاه بشناسد.
ــى و نقد كتاب  ــت بررس على محمدى در نشس
ــت» اثر تيمور  ــرده كارى نيس ــا درياهاى م «مرا ب
ــا درياهاى مرده  ــاب «مرا ب ــدى، گفت: كت آقامحم
ــت» به طور كلى كتاب خوبى است؛ زيرا  كارى نيس
ــيرى قدم مى گذاريم كه پژوهش هاى  وقتى در مس
ــده مى توان با استفاده از آثار  زيادى در آن انجام ش
ديگران، فكر خود را پرورش داد. اگر منبع و مرجعى 
ــود به ويژه درباره هوشنگ  نباشد، كار سخت مى ش

ايرانى كه مطالب ضد و نقيض بسيار است.
ــتان،  ــه گزارش روابط عمومى حوزه هنرى اس ب
اين استاد دانشگاه با اشاره به مقبول نبودن نوآورى هاى 
شعرى هوشنگ ايرانى در مقايسه با نيما يوشيج اظهار 
ــتوار بود و از تمسخر  ــت: نيما بر انديشه خود اس داش
ــيد اما ايرانى اين گونه نبود. اين منتقد  ديگران نترس
ــت: َدْسن ها (كه معادل كلمه  ادبى در ادامه بيان داش
design است كه ايرانى براى طرح هاى خود انتخاب 

كرده) از كارهاى خوب ايرانى است كه بهتر بود در اين 
كتاب راجع به شكوه آن ها بيشتر نوشته مى شد و فصل 

«شعر منثور» نيز با مقدمه شروع مى شد.
ــم ميرى، يكى ديگر از منتقدان حاضر  ميرهاش
در اين نشست نيز افزود: كالبدشكافى زندگى و آثار 
ــاعرى كه در زندگى خود دشنام ها شنيده است  ش
ــت به پژوهنده  ــارت مى خواهد؛ زيرا ممكن اس جس
ــا وجود حوزه هاى  ــود كه چرا ب اين ايراد گرفته ش

پژوهشى وسيع در ادبيات، به هوشنگ ايرانى، شاعر 
همدانى پرداخته است.

وى افزود: اميدواريم چاپ كتاب «مرا با درياهاى 
ــراى چاپ  ــد ب ــروعى باش ــت» ش مرده كارى نيس
ــعر و  ــكافى ش ــى ديگر با موضوع كالبدش كتاب هاي
زندگى ديگر شاعران. ميرهاشم ميرى با اشاره به عدم 
ــه نوآورى نيما در ادبيات با نوآورى هاى ايرانى  مقايس
در مقدمه كتاب «مرا با درياهاى مرده كارى نيست»، 
ــه كرد: تمام نوآوران عرصه ادبيات به جز نيما، به  اضاف
ــاختارها هجمه كردند و همچنين توضيحى  تمام س
درباره تكنيك هاى نوآورانه شان در جلسات شعرخوانى 
نمى دادند و همين باعث شد عرف جامعه، نوآورى هاى 
نيما را بپذيرد و راه براى او باز شود اما اين امر درباره 

ديگر شاعران نوآور صدق نكرد.
ــاب «مرا با  ــه نقد كت ــت، جلس ــايان ذكر اس ش
درياهاى مرده كارى نيست» اثر تيمور آقامحمدى 
ــوزه هنرى  ــاى ادبى ح ــت دفتر آفرينش ه به هم
ــى محمدى  ــور مؤلف و عل ــتان همدان با حض اس
ــاعر و منتقد  ــگاه)، احمد بيرانوند (ش ــتاد دانش (اس
ادبى)، منتقدان استان و عالقه مندان به ادبيات روز 
ــنبه 30 آذرماه سال جارى در سينما قدس  چهارش

همدان برگزار شد.

درخشش گرافيست همدانى 
در ششمين سوگواره پوسترهاى عاشورايى

ــوگواره  ــمين س ــتان همدان، در شش  همدان پيام: اثر فرزانه زارع زاغه، از اعضاى خانه گرافيك حوزه هنرى اس
پوسترهاى عاشورايى تقدير شد. در ششمين سوگواره پوسترهاى عاشورايى و از ميان 3014  اثر ارسالى به دبيرخانه 

اين مسابقه، اثر فرزانه زارع زاغه، از اعضاى خانه گرافيك حوزه هنرى استان قابل تقدير شناخته شد.
به گزارش روابط عمومى حوزه هنرى استان، به دليل تكرار زياد نمادهاى به كار رفته در پوسترهاى سال هاى قبل 
و همچنين به دليل تداعى حادثه عاشورا از كلمه «كربال»، اين هنرمند تصميم به خلق اثرى متفاوت با استفاده از 
نام كربال گرفت. شايان ذكر است، نشست هاى مستمر خانه گرافيك حوزه هنرى استان همدان روزهاى شنبه (هر 

دو هفته يك بار)، ساعت 15 در محل حوزه هنرى استان برپا مى شود.

هنرمندان عرصه موسيقى 
به آثار فاخر سنتى توجه كنند

همدان پيام: رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى رزن گفت: هنرمندان 
و موسيقى دانان در توليدهاى جديد خود بايد به آثار فاخر سنتى و ايرانى 

توجه ويژه داشته باشند.
ــت شوراى فنى موسيقى شهرستان رزن بيان  على مرادى نور در نشس
كرد: هنرمندان رشته هاى موسيقى بايد در توليدات خود افزون بر نگاهى 

ويژه به آثار فاخر سنتى و ايرانى به اشعار نيز توجه داشته باشند.
ــت: در تشكيل گروه هاى موسيقى نيز  به گزارش ايرنا، وى اظهار داش

هنرمندان بايد از افرادى كه قدر اين هنر و جايگاه را مى دانند بهره ببرند 
تا جايگاه اين هنر خدشه دار نشود.

وى همچنين گفت: موسيقى هنرى اصيل است كه جايگاه خاص خود 
ــان دارد؛ به طورى كه هر فردى نمى تواند  را در ميان جامعه و هنرشناس
ادعاى هنرمندى موسيقى را داشته باشد در حالى كه در ساير رشته هاى 
هنرى و فرهنگى اين موضوع صادق نيست. گفتنى است، در اين نشست 
اعضاى شورا مشكالت و نظرات خود را بيان كرده و خواستار ايجاد زمينه 

مناسب و تسهيل در اجراى عمومى و صحنه اى برنامه هاى خود شدند.
ــت «محمود زمردى» هنرمند تارنواز رزنى، به  همچنين در اين نشس

عنوان رئيس جديد شوراى فنى موسيقى رزن انتخاب شد.

درباره نقد در كشور ما بسيار كم كارى شده است
همدان پيام: برگزيده هشتمين دوره جشنواره نقد كتاب گفت: فرهنگ نقد هنوز در كشور ما نهادينه 

نشده و نوشتن نقد بر يك اثر، به معنى قطع رابطه با صاحب آن اثر و طرفداران اوست.
صالح طباطبايى نويسنده، مترجم، محقق و برگزيده هشتمين جشنواره نقد كتاب در گفتگو با مهر، با 
ارزيابى اين دوره از جشنواره نقد كتاب گفت: نكته مهم اين است كه در مغرب زمين دو نوع گرايش درباره 
نقد وجود دارد. نگرش اول، جزيى نگرى است كه در آن يك متن را بسيار ريز بينانه بررسى مى كنند و به 
بيان نقاط قوت و ضعف آن با جزئى نگرى مى پردازند. نوع دوم هم حالت عام و كلى است. اين دو حالت 
ــتند. ما در ايران مكتب  ــوند. در غرب منتقدان پيرو يكى از اين دو مكتب هس به مكاتب نقد تعبير مى ش
ــمت گرايش نوع اول تمايل داريم و سعى مى كنيم با جزئى نگرى به نقاط  ــتر به س نقد نداريم، ولى بيش

ضعف و قوت يك اثر نگاه كنيم.
مترجم كتاب «نگارگرى ايرانى - اسالمى در نظر و عمل» گفت: در مباحث نظرى درباره نقد در كشور 
ما بسيار كم كارى شده است و جاى آن را بسيار خالى مى دانم. به يكى از اساتيدى كه در مراسم اختتاميه 
ــنواره منجر به نگارش مقاالت با كيفيت نقد شود، بسيار خوب  ــنواره حاضر بود، گفتم اگر اين جش جش
است؛ چون رشد كمى به تنهايى در اين سال ها خوب بوده است. من تصور مى كردم جشنواره نقد كتاب 
ــور ما به معنى از دست دادن  ــتن در كش از بين برود و ادامه نيابد؛ چون مى ديدم و مى بينم كه نقد نوش

دوستان است. البته من خودم اين بها را داده و به اصطالح تاوان نقد نويسى ام را پرداخته ام.
ــد جمعى از  ــد، باعث ش ــنواره برگزيده ش ــه گفت: نقدى كه از من در اين جش ــى در ادام طباطباي
دوستان قديمى ام را از دست بدهم. عنوان اين نقد «فرسنگ ها تا فرهنگ» بود و درباره كتاب «نقدى بر 
ــتم كه دى ماه سال گذشته در مجله كتاب ماه  ــى» آن را نوش فرهنگنامه معمارى ايران در مراجع فارس
كليات منتشر شد. جمعى از دوستانم فرهنگى را در زمينه معمارى آماده كرده بودند كه با خواندن آن 

متوجه شدم به شدت معيوب است. 
بنابراين اين نقد را پيش از اين كه كتاب چاپ شود، ابتدا براى نويسنده و توليدكنندگان كتاب نوشته 
و ارسال كردم. چون مراجعه كنندگان به يك كتاب فرهنگ، چشم بسته از آن استفاده مى كنند و در حكم 

يك مرجع است. بنابراين خيلى ناپسند است كه پر از اشكال باشد.

نشست تقد و بررسى "مرا با درياهاى مرده كارى نيست" در همدان:

كالبدشكافى ادبى، راه بر غوغاهاى روشنفكرانه مى بندد

ــى اداره كل اوقاف  ــام: معاون فرهنگ همدان پي
ــتان همدان، گفت: در نيمه دوم  و امور خيريه اس
ــنواره فرهنگى  ــاه جارى در همدان دومين جش م
ــارى" برگزار  ــه ج ــمه هميش ــف، چش هنرى"وق

مى شود.
ــاره به  ــد احمدوند با اش ــالم محم حجت االس
ــرى وقف در  ــى هن ــنواره فرهنگ ــزارى جش برگ
ــدان، اظهار كرد: تاكنون 150 اثر به دبيرخانه  هم
ــده كه از اين  ــنواره در همدان ارسال ش اين جش
ــى و 130 اثر نيز در  ــر در بخش ادب ــداد 20 اث تع

بخش خوشنويسى است.
ــال شده به دبيرخانه  وى با بيان اينكه آثار ارس
ــارى"، از  ــه ج ــمه هميش ــنواره "وقف، چش جش
ــتان هاى مختلف استان همدان بوده است،  شهرس
ــترين آثار ارسالى مربوط به شهرستان  گفت: بيش

همدان و در بخش خوشنويسى است.
ــاون فرهنگى اداره كل اوقاف و امور خيريه  مع
ــتان همدان با بيان اينكه هيأت داوران بخش  اس

ــه  ــمه هميش ــنواره "وقف، چش انجمن ادبى جش
ــت،  ــوزه علميه همدان اس ــگاه و ح جارى" دانش
عنوان كرد: عالوه بر بخش انجمن ادبى كه شامل 
شعر، داستان كوتاه و مقاله نويسى مى شود، بخش 
خوشنويسى نيز در رشته هاى نستعليق، شكسته، 

ثلث و نسخ در اين جشنواره فعال است.
ــال آثار به  وى با بيان اينكه آخرين مهلت ارس
دبيرخانه جشنواره "وقف، چشمه هميشه جارى" 
در همدان 20 آذرماه سال جارى بود، خاطرنشان 
ــى نيز از  ــأت داوران بخش خوشنويس ــرد: هي ك
ــكيل شده  ــتان هاى قزوين، ايالم و همدان تش اس
ــيار باال بوده و با مجوز  ــت كه سطح داوران بس اس

از انجمن خوشنويسان مركز هستند.
ــت  ــد با بيان اينكه هدف ما بر اين اس احمدون
ــه جارى" در  ــنواره "وقف، چشمه هميش كه جش
نيمه دوم دى ماه جارى برگزار شود، ترويج و تبليغ 
سنت حسنه وقف در بين تمام اقشار جامعه، ايجاد 
نگرشى جديد به وقف از جنبه هاى مختلف علمى، 

هنرى و فرهنگى، معرفى سنت حسنه وقف و آثار 
ــف را از جمله اهداف  ــركات آن در ابعاد مختل و ب

برگزارى اين جشنواره دانست.
ــنواره به منظور ايجاد  وى با بيان اينكه اين جش
ــنايى بيشتر اقشار مختلف مردم با مقوله  انس و آش
وقف و موقوفات، در استان برگزار مى شود، ابراز كرد: 
ايجاد زمينه الزم براى عمل به سنت حسنه وقف در 
سطوح مختلف جامعه، آشنايى مردم به ويژه اصحاب 
وقف با احكام مربوط به آن و استفاده از ظرفيت هاى 
تأثيرگذار و ماندگار فرهنگى و هنرى استان از جمله 
ــمه  ــنواره "وقف، چش ــتاوردهاى برگزارى جش دس

هميشه جارى" در همدان است.
ــاون فرهنگى اداره كل اوقاف و امور خيريه  مع
استان همدان در پايان آموزش، برگزارى نشست  ها 
ــئوالن، آموزش احكام و  و همايش  ها با حضور مس
قوانين وقف براى خانواده اوقاف، متوليان، واقفان، 
مستاجران و هيأت امناى بقاع متبركه و مساجد را 

از ديگر برنامه هاى اين جشنواره برشمرد.

برگزارى دومين جشنواره فرهنگى هنرى
"وقف، چشمه هميشه جارى" در همدان
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شماره: 90/31/3/10/44 آگـهي منـاقصه عمـومى

دبيرخانه مزايدات و مناقصات دانشگاه علوم پزشكى همدان

شركت  از  صالحيت  تأييد  داراي  كه  شركت هايي  تمامى  از  منظور  بدين 
اتوبوسراني و پروانه كار در استان و نيز داراي تجربه و سوابق كافي و مفيد 
از  مي شود  دعوت  دارند  همكاري  به  تمايل  و  مي باشند  مربوطه  امور  در 
تاريخ درج آگهي براى دريافت، تكميل و ارائه اوراق شركت در مناقصه به 
آدرس: همدان، چهار راه شريعتي، ابتداي بلوار آيت ا... كاشاني، ساختمان 
شماره 3 دانشگاه، طبقه اول دبيرخانه مزايدات و مناقصات مراجعه و يا 
براى كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 2529710-0811 تماس حاصل 
پاكت هاي  تحويل  و  پيشنهادي  قيمت  ارائه  مهلت  است  بديهي  فرمايند 
بوده و  تا ساعت 14 روز شنبه 1390/10/17  الف-ب-ج  الك و مهر شده 

به پيشنهادات واصله پس از تاريخ و ساعت فوق ترتيب اثر داده نخواهد 
شد بازگشايي پاكات رأس ساعت 9 صبح روز يكشنبه 1390/10/18 انجام 

خواهد شد.
- مدت موضوع قرارداد يكسال شمسي 

- هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد 
- دانشگاه در رد هر يك يا تمامى پيشنهادات مختار است و نياز به 

ارائه دليل ندارد.

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان همدان در نظر دارد
نسبت به واگذاري امور خدمات سرويس اياب و ذهاب پرسنل مركز آموزشي درمان تخصصي و فوق تخصصي بعثت 

به ميزان 1500 ساعت ماهيانه از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجدشرايط اقدام نمايد. 

جناب آقاى

مهندس محمود 
اميرى

معاونت محترم عمران روستايى بنياد 
مسكن انقالب اسالمى استان همدان

بدينوسيله كسب عنوان پژوهشگر برتر استانى 
كه نشات گرفته از مقام علمى حضرتعالى مى باشد
را به جنابعالى تبريك عرض مى نمائيم
اميد است كه همواره در تمامى مراحل زندگى
موفق و مويد باشيد.

مديريت و همكاران شما 
در بنياد مسكن شهرستان نهاوند

مريم برزوئى
پايه دوم ابتدايى
دبستان طالقانى

با تشكر از آموزگار و مدير محترمه

پاركينگ سازى در رينگ اول توجيح ندارد

ترافيك مسئوالن
در شوراي ترافيك 

تولد پيامبر صلح و دوستى 
مبارك

همشهريان 
مسيحى جشن 

ميالد گرفتند
همدان پيام: ديروز 4 دي ماه مصادف با 
25 دسامبر مناسبتي بود كه همه مسيحيان 
براي هر لحظه اش برنامه اي خاص داشتند 
ــال اين روز مذهبي را در طول  و آنها هر س
ــال به گونه اي متفاوت گرامي مي دارند.  س
ــامبر روز والدت حضرت مسيح از  25 دس
ــش با نور  ــت كه ثانيه هاي ــه ايامي اس جمل
ــرادران و خواهران  ــت از خاطر ب و روحاني
مسيحي جهان مي گذرد. كليساي كاتوليك 
همدان هم همچون ديگر اماكن مذهبي در 
ــيحيت ديروز ميزبان 35 خانواده  دين مس

مسيحي همداني بود.
ــه بهانه تهيه گزارش به محوطه  وقتي ب
ــتم حياط كليسا با دستان  كليسا پا گذاش
نرم باران خيس شده بود و پرتوهاي طاليي 
نور شمع ها در سطح صيقلي آنها تصاويري 
ــد كه نگاه بيننده را تا نوك درخت  مي آفري

كاج رقصان و بي ادعا بدرقه مي كرد.
ــرگيز با همه مشغله اي  كشيش وانيا س
كه ديشب داشت با صبر و حوصله از تاريخ 
ــامبر  ــم گفت: 25 دس ــيح براي والدت مس
همزمان با 4 دي ماه روزي است كه عيسي 

مسيح چشم به جهان گشوده است.
ــا وجود داشت  فضاي متفاوتي در كليس
ــه يك غار يا پناهگاه بود  كه نمايي از دهان
ــم  ــادي از نوزادي در آن فضا به چش و نم
ــدد احاطه  ــتگان متع مي خورد كه با فرش
ــرگيز در اين مورد گفت:  شده بود. وانيا س
ــيح حاكم روم به  ــي در زمان تولد مس وقت
ــتور داد هر كس به شهر و زادگاه  مردم دس
ــردم در آن روزگار  ــرود تا آمار م خويش ب

مشخص شود...

آمار ثبت نام كنندگان كانديداتورى 
مجلس به 21 نفر رسيد

روز دوم
11 ثبت نام

همدان و فامنين 10 نفر، تويسـركان 4 
نفر، بهار و كبودراهنگ 2 نفر، مالير 2 نفر، 
رزن 2 نفر، اسدآباد يك نفر و نهاوند بدون 

ثبت نام
همدان پيام: ثبت نام كانديداهاى مجلس در 

روز دوم 2 برابر روز اول بود.
ــى  نام نويس ــت  مهل از  روز  ــن  دومي در 
ــن دوره مجلس  ــاى انتخاباتى نهمي كانديداه
ــالمى در 7 حوزه انتخابيه استان  ــوراى اس ش
تعداد ثبت نام شدگان به حدود دو برابر رسيد.

ــه لحاظ  ــات ب ــن دور از انتخاب ــا در اي گوي
حساسيت، كانديداها به طور ويژه كانديداهاى 
مطرح، منتظر هستند تا رقيب انتخاباتى خود 
ــبت به اين فضا عمل  ــناخته و سپس نس را ش
ــا آمار  ــالف پيش بينى ه ــد. چنانچه برخ كنن
ــختى به  ــدگان در دو روز اول به س ثبت نام ش

عدد 20 مى رسد. 
بدين ترتيب شايد بتوان گفت كانديداهاى 
ــه كارى بااليى در  ــدان از محافظ ــتان هم اس
فضاى سياسى برخوردار هستند كه الزم است 
حين ورود به مجلس راه خود را مشخص كنند.
ــام كانديداها در  ــت ن ــن روز از ثب در دومي
ــن 4 نفر براى ثبت نام مراجعه  همدان و فامني
كردند. مهدى كريمى افالك، نسرين شعبانيان، 
پيمان رضايى و محمد شقاقى ثبت نام كنندگان 
روز دوم بودند. همچنين يك نفر براى ثبت نام 
ــه دليل ناقص بودن مدارك  مراجعه كرد كه ب
ــرد.  وى گفت: براى  ــه خواهد ك ً  مراجع ــدا بع
اينكه فضاى كار دستم بيايد به محل ثبت نام 
ــدارك كاملى براى ثبت نام  مراجعه كردم و م
ــتم.  در هر حال تا ساعت 5 عصر  همراه نداش
تعداد 4 كانديدا موفق به ثبت نام براى مجلس 

شوراى اسالمى از اين حوزه شدند...

قانون هدفمند سازي يارانه ها با قوت پيش مى رود

مشكلي در تأمين منابع يارانه ها نداريم

آرام آرام اما پيوسته و مدام
همدان پيام: گام اول تشكيل نهمين دوره مجلس شوراي اسالمي 
از روز شنبه سوم دي ماه برداشته شد و در اين روز دِر ستاد برگزاري 
انتخابات در استان همدان به روي زنان و مردان داوطلب نمايندگي 
نهم باز بود تا با مراجعه به دفاتر دبيرخانه اين ستاد در فرمانداري هاي 
ــر استان براي نمايندگي حوزه انتخابيه مورد نظر خود، نامزد  سراس
شوند و ثبت نام كنند. گزارش خبرنگار روزنامه همدان پيام از روز اول 
ــت با وجود جنب و  ثبت نام داوطلبان در محل فرمانداري حاكي اس

جوش فراوان و شروع تب ناشي از يك انتخابات...

كانديداي اصلح و مجلسى سالم 
از ديدگاه امام خميني(ره)

همدان پيام: نام نويسي و ثبت نام از كانديداهاي انتخاباتي مجلس 
ــور در همدان از سوم  ــالمي همزمان با سراسر كش ــوراي اس نهم ش
ــروع شد. ثبت نام كانديداها در حالي انجام مي شود كه هر  دي ماه ش
ــي در اين دوره از انتخابات فكرهايي  كدام از افراد متقاضي نام نويس
براي شهرستان و حوزه هاي انتخاباتي خود دارند كه معموال در زمان 

مشخص خود، در قالب شعارهايي مطرح مي كنند.

يادداشتيادداشت

اعضاى بازرسى 
انتخابات مجلس در 
همدان انتخاب شدند
اعضاى هيأت بازرسى انتخابات نهمين 
دوره مجلس شوراى اسالمى استان همدان 

انتخاب شدند.

هنوز فلسفه وجودى 
برخى دستگاه ها 
مشخص نيست

ــى  ــاى فرهنگ ــى از عقب ماندگى ه يك
ــفه وجودى و  ــت كه فلس جامعه ما اين اس
ــمند برخى از دستگاه ها آن  خدمات ارزش
ــردم جامعه تبيين و  ــه كه بايد براى م گون

تشريح نشده است.

تا فرصت باقي است 
به دامن ملت برگرديد

آيت ا... مهدوى كنى با صدور بيانيه اى به 
ــبت يوم ا... نهم دى اعالم كرد: روز 9   مناس
دى روز وحدت و همگرايى ملت است؛ روز 
9 دى روز هم صدايى ملت با رهبرى معظم 
انقالب اسالمى مبنى بر جذب حداكثرى و 

دفع حداقلى است.

شرط برگزارى جشنواره 
زمستانى آمدن برف است!

ــتى و  ــراث فرهنگى، صنايع دس ــازمان مي ــام: رئيس س همدان پي
ــتانى  ــنواره زمس ــگرى همدان گفت: در صورت بارش برف جش گردش
ــتاى  ــدا... بيات اظهار كرد: در راس همدان كار خود را آغاز مى كند. اس
ايجاد رونق در بخش گردشگرى زمستان و با توجه به ظرفيت ارزشمند 
ــتان همدان در اين زمينه، مي توان برنامه هاى ويژه اى در اين زمينه  اس

تدارك ديد. 

دولت به بيكاران رحم كند
همدان پيام: در جلسه علني مجلس، نمايندگان با تصويب موادي از 
طرح بيمه بيكاري بررسي اين طرح را به اتمام رساندند اما در اين بين 

حاشيه هاي جالبي از روند تصويب اين طرح در مجلس اتفاق افتاد.
ــا واكنش هاي  ــرح گرفته ت ــت با اين ط ــده دول ــت نماين  از مخالف
ــبزپوش  ــخنان او، صحن س ــق اين طرح در قبال س ــدگان مواف نماين
ــتان را مورد توجه قرار داده بود. در ابتداي امر اگرچه محمدرضا  بهارس
ميرتاجالدينى از نمايندگان مى خواست تا به دولت رحم كنند و از قيد 

بيمه بيكاران و بار مالى زياد آن براى دولت بگذرند...
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ــاه مصادف با 25  ــام: ديروز 4 دي م همدان پي
ــبتي بود كه همه مسيحيان براي  ــامبر مناس دس
ــتند و آنها هر  ــر لحظه اش برنامه اي خاص داش ه
ــال اين روز مذهبي را در طول سال به گونه اي  س

متفاوت گرامي مي دارند.
25 دسامبر روز والدت حضرت مسيح از جمله 
ــور و روحانيت از  ــت كه ثانيه هايش با ن ايامي اس
ــان  ــيحي جه ــران مس ــرادران و خواه ــر ب خاط
ــاي كاتوليك همدان هم همچون  مي گذرد. كليس
ــيحيت ديروز  ــن مذهبي در دين مس ــر اماك ديگ

ميزبان 35 خانواده مسيحي همداني بود.
ــا  وقتي به بهانه تهيه گزارش به محوطه كليس
پا گذاشتم حياط كليسا با دستان نرم باران خيس 
ــده بود و پرتوهاي طاليي نور شمع ها در سطح  ش
ــد كه نگاه بيننده  ــي آنها تصاويري مي آفري صيقل
ــان و بي ادعا بدرقه  ــت كاج رقص ــا نوك درخ را ت

مي كرد.
ــغله اي كه  ــرگيز با همه مش ــيش وانيا س كش
ــت با صبر و حوصله از تاريخ والدت  ــب داش ديش
ــان با 4  ــامبر همزم ــيح برايم گفت: 25 دس مس
ــيح چشم به  ــت كه عيسي مس دي ماه روزي اس

جهان گشوده است.
ــت كه  ــا وجود داش فضاي متفاوتي در كليس
ــا پناهگاه بود و نمادي  ــي از دهانه يك غار ي نماي
ــم مي خورد كه با  ــا به چش ــوزادي در آن فض از ن
فرشتگان متعدد احاطه شده بود. وانيا سرگيز در 
اين مورد گفت: وقتي در زمان تولد مسيح حاكم 
روم به مردم دستور داد هر كس به شهر و زادگاه 
ــخص  خويش برود تا آمار مردم در آن روزگار مش
ــفر كرد  ــود، حضرت مريم نيز به زادگاهش س ش
ــردم در آنجا بودند و  ــادي از م ــون تعداد زي و چ

ــه پناهگاهي  ــدن پيدا نكرد ب ــي براي مان او جاي
ــياري در آنجا بودند و  ــه چوپانان بس ــاه برد ك پن
ــيح را به دنيا آورد.  ــان مكان، حضرت مس در هم
ــناس كه يكي از آنها نيز ايراني  گويا سه ستاره ش
ــتاره اي دنباله دار در آسمان پي به  بود با ديدن س

اتفاق خاصي در آن شب مي برند و با دنبال كردن 
ستاره و ايستادنش باالي غار متوجه مي شوند در 
ــه همان والدت  ــت ك آن مكان اتفاقي افتاده اس

مسيح بود.
ــرگيز كه حاال 53 سال دارد 15 سال  وانيا س

است كه كشيش كليساهاي غرب كشور است، در 
مورد تعداد مسيحيان همدان گفت: همدان يكي 
ــهرهايي بود كه ساليان سال محل  از مهم ترين ش
زندگي مسيحيان در ايران بوده است و جالب تر از 
ــهري است كه به دليل  همه اينكه همدان تنها ش
جمعيت زياد مسيحيان داراي 5 كليساست و در 
هيچ يك از شهرهاي ايران اين تعداد كليسا وجود 
ــاي ارامنه،  ــاها عبارتند از كليس ندارد. اين كليس

گريگور، آنجلي، پروتستان و كاتوليك.
ــاي ارامنه  از اين تعداد در حال حاضر 2 كليس
ــاهايي هستند كه پس  و گريگور از جمله كليس
ــدان در تپه  ــد عالقه من ــورد بازدي ــت م از مرم
ــايي كه در  ــرار گرفته اند و 2 كليس ــه ق هگمتان
ــتفاده  ــر يخچال قرار دارند بدون اس محوطه س
ــته است و  ــان بس و برنامه ريزي خاصي درهايش
ــم مذهبي  ــايي كه در همدان مراس ــا كليس تنه
ــيحيان همداني در آنجا برپا مي شود همين  مس
ــاي كاتوليكي است كه در ميدان آرامگاه  كليس

ــت. بوعلي قرار گرفته اس
ــم مذهبي دوستان مسيحي شهرمان  در مراس
ــتي در سراسر دنيا از  دعاي برقراري صلح و دوس
ــنونده يادآوري  جمله دعاهايي بود كه براي هر ش
ــان و فرهنگ هايمان  ــرد حتي اگر دين و زب مي ك
ــد اما دعاها و نيايش هايمان همه در  متفاوت باش
ــتايش از مهرباني هاي او و صحت  ــايه خدا و س س
ــى كه هنوز  ــت و در حال ــالمت مردم دنياس و س
ــيحيان حاضر در كليسا در  ــادمانى مس صداى ش
گوشم طنين مى انداخت آرزو كردم دعاى آنها در 
مقدس ترين شب زندگى شان با دستان فرشتگان 
ــمان برسد و برآورده شود؛ با همين حال و  به آس

هوا كليسا را ترك كردم.

تولد پيامبر صلح و دوستى مبارك

همشهريان مسيحى جشن ميالد گرفتند

ترافيك حضور مسئوالن در شوراي ترافيك 
ــك در دفتر  ــوراي ترافي ــه ش همدان پيام: جلس
معاونت عمراني استاندار همدان در حالي برگزار شد 
كه با حضور 43 نفري مسئوالن و خبرنگاران ديگر 
ــا ترافيك جمعيتي  ــوزن انداختن نبود و ب جاي س

دعوت شدگان روبه رو شد.
وقتي وارد جلسه شدم يكي از حاضران مباحثي 
ــتفاده مردم  ــفرها و درصد اس ــورد تعداد س را در م
ــان مي كرد و چون  ــواع خودروهاي عمومي بي از ان
ــالن  ــمت باالي س ــي خالي پيدا نكردم به قس صندل
جلسات كه گروه خبرنگاران حضور داشتند، رفتم، يكي 
از همكاران خبرنگار با اشاره دست، مرا به نشستن روي 
ــي خالي كه در فضايي تقريبا خارج از محدوده  صندل
جلسه بود، دعوت كرد كه ناگهان متوجه شدم رئيس 
ــه نيز از اين وضعيت ناراحت است و با اشاره مرا  جلس

براي نشستن همراهي مي كند.
ــئوالن  ــن جابه جايي تعدادي از مس ــد از اي بع
ــدند  ــه ش ــده وارد فضاى جلس ــر دعوت ش ديگ
ــي به  ــال صندل ــراي انتق ــي الزم ب ــه هماهنگ ك
ــد و اين ترددها و صداي  ــه انجام ش ــالن جلس س
ــاور  ــا در حالي پيش مي آمد كه مش جابه جايي ه
ــدان همچنان از  ــهر هم ــع ترافيك ش طرح جام
ــود، به بيان  ــي كه تهيه كرده ب ــق پاورپوينت طري

مباحث خود مي پرداخت.
ــود را بر  ــه تمام ذهن خ ــلط بر جلس براي تس
مباحثي كه ارائه مي شد متمركز كردم و از گفته ها 
ــرح جامع ترافيك  ــتنباط كردم كه در ط چنين اس
شهر همدان افق كنترل ترافيك شهر همدان تا سال 
1405 ديده شده بود و مشاور طرح گزارش هايي را 
ــال هاي بين 1387 (به  طبق آمار مقايسه  اي در س
ــال 1405 ارائه مي كرد كه  ــال پايه) تا س عنوان س

ــامل مباحثي مربوط به سرانه استفاده از وسايل  ش
ــفرهاي روزانه در شهر،  شخصي، عمومي، تعداد س
ــطح  ــيراني و ون موجود در س تعداد خطوط تاكس
شهر، ضرورت احداث پاركينگ در حاشيه محدوده 

مركزي شهر و نقاط غيرحاشيه مي شد.
ــع ترافيك  ــاور طرح جام ــاس برآورد مش بر اس
ــراني و  ــازي اتوبوس ــدان، خصوصي س ــهري هم ش
ــل باعث افزايش  ــامانه حمل و نق قيمت گذاري س
ــود و  ــتفاده از حمل و نقل عمومي مي ش درصد اس
ــرعت حركت  ــت مردم بايد س ــراي ارتقاى رضاي ب

سيستم اتوبوسراني افزايش يابد.
ــده احداث پاركينگ در  بنا بر مطالعات انجام ش
ــرح پياده راه  ــهر همدان كه ط ــدوده مركزي ش مح
ــبي  ــت! توجيه مناس ــدن در آن در حال اجراس ش
ــدارد، پس پاركينگ ها بايد در جايي غير از رينگ  ن
ــاخته شوند. در افق 1400  اول محدوده مركزي س
كه محدوده مركزي شهر پياده راه مي شود بايد معابر 
ــيه اي ساخته  رينگ اول مديريت و پاركينگ حاش

شود.
ــاور طرح  ــط مش ــي كه توس ــه مباحث در ادام
ــد، ايجاد  ــدان ارائه مي ش ــهر هم جامع ترافيك ش
محدوديت هاي ترافيكي مورد توجه بود كه براساس 
ــد در كل روز 130 هزار  ــه ارائه ش ــى ك گزارش هاي
ــفر انجام و 67 هزار خودروي سواري به محدوده  س
ــأله حساسيت  ــود كه اين مس مركزي جذب مي ش

رينگ اول معابر اصلي شهر را مي رساند.
ــاور، 40 درصد سفرها  ــاس برآورد اين مش براس

ــي و 28 درصد آن  ــدان آموزش ــا) در هم (صبح ه
كاري است كه براي حل اين مشكل پيشنهاد شروع 
ــاعت زودتر از موعد مقرر  سفرهاي آموزشي نيم س
ــات اجتماعي و ديگر  ــد؛ چرا كه از نظر تبع داده ش

مباحث مناسب تر ارزيابي شده بود.
ــهري  ــرح جامع ترافيك ش ــه توضيحات ط ارائ
همدان بيش از يك ساعت طول كشيد كه از چهره 
برخي حاضران در جلسه خستگي نمايان بود. گويا 
ــز متوجه اتمام حوصله  ــتاندار ني معاون عمراني اس
جمع شده بود و از مشاور خواست كه مباحث باقي 
مانده را سريعا جمع بندي كند كه وي با مهلت 10 

دقيقه اي به توضيحات خود خاتمه داد.
با اتمام گزارش مشاور، معاون عمراني استاندار 
ــواالت خود را درباره  ــئوالن خواست كه س از مس
ــدان بيان كنند كه  ــهر هم طرح جامع ترافيك ش
ــط مشاور پاسخ  ــواالت مطرح و توس در اين بين س

داده شد.
ــك  ــدان در ي ــتاندار هم ــي اس ــاون عمران مع
ــهردارى، نيروى  ــتار همكارى ش جمع بندي خواس
ــرانى و ديگر ادارات  ــيرانى، اتوبوس ــى، تاكس انتظام
ــل و نقل  ــرح جامع حم ــراى اجراى ط ــئول ب مس
ــل و نقل و  ــت: طرح جامع حم ــد و گف ترافيك ش
ترافيك مى تواند به عنوان ستون و نگهدارنده نقش 

اساسى در توسعه شهر داشته باشد.
ــك نقش  ــرد: ترافي ــامرى اضافه ك ــرو س خس
تاثيرگذارى در روند ارائه ديگر خدمات شهرى دارد 
ــه همين منظور بايد با نگرش به اين طرح و تغيير  ب

برخى از روش ها شاهد كاهش بار ترافيكى در سطح 
شهر باشيم.

وى اظهار اميداوري كرد تا پايان فصل زمستان 
ــركت آب  ــال اجراى ش ــاى در ح ــام طرح ه و اتم
ــراى كاهش  ــده ب ــنهادات ارائه ش و فاضالب، پيش
ــهر به گونه اى تعريف شود  ــكالت رينگ اول ش مش

كه موجب تسهيل در عبور و مرور شود.
معاون استاندار در خصوص تعريض بلوار فرودگاه 
ــهر همدان از  ــدان نيز گفت: تعريض ورودى ش هم
ــور تهران با همكارى اداره راه و ترابرى، گمرك،  مح
پست و جهاد كشاورزى كه در اين مسير قرار دارند 

با قوت در حال انجام است.
وى افزود: شهردارى در زمان تعيين شده اقدام 
ــرقى بلوار فرودگاه  ــايى و تعريض ضلع ش به بازگش
كرده و بازگشايى ضلع غربى اين بلوار نيز همزمان با 

ضلع مقابل آغاز شده است.
سامري ادامه داد: با بهره بردارى از ضلع هاى غربى و 
شرغى بلوار فرودگاه همدان، مى توان بار ترافيكى را در 

اين نقطه تا حد قابل توجهى كاهش داد.
معاون عمرانى استاندار همدان در ادامه از تعيين 
تكليف جاده گنجنامه خبر داد و گفت: راه و ترابرى 
ــاده گنجنامه از محدوده  ــازى ج موظف به ايمن س

خارج از شهر همدان است.
وي بهره بردارى از طرح تقاطع پژوهش تا پايان 
ــت  ــال جارى و همچنين اتمام تقاطع بلوار بهش س
ــهيل و  ــده را موجب تس (بابك) در زمان تعيين ش
ــمرد و گفت: با  ــور و مرور برش ــازى در عب روان س
ــال اجرا و  ــى در ح ــاى طبقات ــل پاركينگ ه تكمي
ــده،  عملياتى كردن برخى طرح هاى پيش بينى ش
سال آينده را مى توان سال پر كار شهردارى همدان 

برشمرد.

پاركينگ سازى در رينگ اول توجيح ندارد

ترافيك مسئوالن در شوراي ترافيك 

ــته با حضور جمعي از  همدان پيام: روز گذش
ــئوالن آموزش و پرورش 6 مدرسه مجري  مس
ــاي موضوعي با هدف تعميق يادگيري  كالس ه

در استان افتتاح شد.
ــتان در  ــرورش اس ــوزش و پ ــركل آم مدي
ــدان در بحث  ــتان هم ــم گفت: اس ــن مراس اي
ــات خوبي انجام  ــازي مدارس اقدام هوشمندس
ــال آينده تمامي مدارس استان  داده و تا دو س

هوشمند مي شوند.
ــم با بيان اينكه در فاز  عباس حسني محتش
اول اين طرح مدارس خاص  هوشمند مي شوند، 
ــي ديگر از  ــت ملي حفظ قرآن يك افزود: نهض
ــورد تأكيد مقام معظم  برنامه ها و محورهاي م

رهبري و وزارت آموزش و پرورش است.
ــوزان حاضر در اين  ــاب به دانش آم وي خط
ــما دانش آموزان  ــر ش ــه كرد:  اگ ــم اضاف مراس

ــتگاه هاي  ــد در آينده در يكي از دس مي خواهي
ــتخدام شويد  دولتي مانند آموزش و پرورش اس
ــظ چند جزء از قرآن كريم در اين خصوص  حف

بسيار مؤثر است.
ــند تحول  ــاره به س ــا اش ــم ب حسني محتش
ــند  بنيادين آموزش و پرورش گفت: در اين س
ــت از وضعيت فعلي  130 راهكار براي برون رف

آموزش و پرورش پيش بيني شده است.
ــتان با بيان  ــوزش و پروش اس ــركل آم مدي
ــنجي انجام شده بيش  ــاس نظرس اينكه بر اس
ــد مردم با اجراي برنامه هاي تحولي  از 95 درص
ــرورش موافقت دارند، تصريح كرد:  آموزش و پ
ــن بين حدود 5 درصد نيز به دليل تهديد  در اي
منافع فردي، گروهي، اقتصادي و حزبي شان با 

اين برنامه ها مخالفت و مقاومت مي كنند.
ــم تأكيد كرد:  استان همدان  حسني محتش

ــي كه در  ــأن و جايگاه ــه ش ــا توجه ب ــد ب باي
ــته هاي دور و افتخارآفريني هايي كه براي  گذش
ــته در خصوص اجراي سند تحول  ــور داش كش
بنيادين نيز حضوري فعال و مؤثر داشته باشد.

وي گفت: استعدادها در مدارس هستند و ما 
بايد با شناسايي و تقويت آنها در راه بالندگي 
ــور گام برداريم. معاون آموزش متوسطه  كش
ــتان نيز در اين  ــرورش اس ــوزش و پ اداره آم
ــابقه كالس هاي  ــاره به اينكه س مراسم با اش
ــردد، اظهار  ــال 83 برمي گ ــه س ــي ب موضوع
ــكاري و حمايت مالي  ــت: قرار بود با هم داش
ــازي مدارس راهنمايي به كالس هاي  اداره نوس

موضوعي تبديل شوند.
ــازي  ــا از طرف اداره نوس ــزود: ام ــوي اف تق
ــد و ما تصميم گرفتيم با تكيه  اقدامي انجام نش
بر آموزش و پرورش اين اقدام را عملياتي كنيم.

وي با بيان اينكه هدف از تشكيل كالس هاي 
ــت، تصريح كرد:  موضوعي تعميق يادگيري اس
ــورت همزمان در  ــه به ص ــاز اول 6 مدرس در ف
استان افتتاح شد و با برنامه ريزي صورت گرفته 
تا پايان بهمن ماه امسال اين رقم به 21 مدرسه 

افزايش پيدا مي كند.
معاون متوسطه آموزش و پرورش با اشاره به 
بازديد از كالس هاي موضوعي استان كردستان 
گفت: پس از اين بازديد مديران مدارس همدان 
ــتند كه در همدان امكانات كمتر از  اظهار داش
ــت، اما همت و وجدان كاري و  ــتان نيس كردس
ــا اين تفكر اين  ــش داد كه ب ــد افزاي اراده را باي

برنامه پيگيري شود و به مرحله اجرا درآيد.
ــم كالس هاي موضوعي  ــان اين مراس در پاي
ــي دخترانه  ــه راهنماي تعميق يادگيري مدرس

ريحانه النبي به صورت نمادين افتتاح شد.

افتتاح همزمان 6 مدرسه مجري كالس هاي موضوعي در استان

ــتون  ــن س ــي در اي ــي درج مطلب 1. در پ
درباره فروش سكه در برخي بانك هاي استان، 
سرپرستي بانك ملي استان در تماسي با اشاره 
ــكه در  به اجراي طرح پيش فروش نامحدود س
ــتان اعالم كرد: تمامي هم استاني ها به هر  اس
ــته  ــكه داش تعداد كه تمايل به پيش خريد س
باشند بدون محدوديت انجام مي گيرد. لهرابيان 
تعداد پيش خريد سكه توسط هم استاني ها تا 

روز گذشته را بالغ بر 8635 عدد اعالم كرد.
ــوى معاون سابق امور  2. سيد حسن موس
ــتاندار به جمع كانديداهاى مجلس  عمرانى اس
شوراى اسالمى همدان پيوسته است. گويا وى 
ــاى آتى براى حضور درانتخابات حوزه  در روزه
انتخابيه همدان و فامنين ثبت نام خواهد كرد.

ــوزش و  ــى اداره كل آم ــط عموم 3. رواب
پرورش استان رتبه اول كشورى اين وزارتخانه 
ــت. گويا مدير روابط عمومى پس از  ــده اس ش
اعالم كسب رتبه نخست به زيارت حضرت شاه 

عبدالعظيم (ع) رفته است.
ــى استان در  ــكل هاى سياس 4. برخى تش
حال تدارك براى برگزارى مراسم گراميداشت 
9 دى در استان هستند گويا اين تشكل ها براى 
ــژه اى طراحى  ــرى برنامه هاى وي بيعت با رهب
ــت روز گذشته نامگذارى  كرده اند. گفتنى اس
ــهر به 9 دى نيز  يك ميدان در يك خيابان ش

پيشنهاد شده است.
ــدى جمهورى آذربايجان به  5. سلمان رش
ــى كه به دليل  ــد گويا رافق تق درك واصل ش
ــاحت مقدس پيامبر اكرم(ص) به  اهانت به س
سلمان رشدى دوم مشهور شده بود حدود يك 
ــط فرد ناشناس ترور شده است.  ماه پيش توس
ــت ا... فاضل لنكرانى  ــت پيش تر آي گفتنى اس

حكم اعدام را صادر كرده  بود.

پروسه نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي كليد خورد
آرام آرام اما پيوسته و مدام

مهدي ناصرنژاد
ــوراي اسالمي از روز شنبه  ــكيل نهمين دوره مجلس ش همدان پيام: گام اول تش
ــوم دي ماه برداشته شد و در اين روز دِر ستاد برگزاري انتخابات در استان همدان  س
ــه روي زنان و مردان داوطلب نمايندگي نهم باز بود تا با مراجعه به دفاتر دبيرخانه  ب
ــتاد در فرمانداري هاي سراسر استان براي نمايندگي حوزه انتخابيه مورد نظر  اين س

خود، نامزد شوند و ثبت نام كنند.
ــام داوطلبان در محل  ــام از روز اول ثبت ن ــه همدان پي ــزارش خبرنگار روزنام گ
ــي از يك  ــروع تب ناش ــت با وجود جنب و جوش فراوان و ش فرمانداري حاكي اس
ــاز، مراجعه همه داوطلبان احتمالي با احتياط و اغلب از  انتخابات مهم و سرنوشت س

بين چهره هاي ناشناخته بوده است.
از بين چهره هاي نسبتاً سرشناس استان مي توان امير خجسته، رئيس اسبق بنياد 
شهيد و امور ايثارگران استان و همچنين عضو سابق شوراي اسالمي شهر همدان را 
ــت  ــود با طمأنينه و اعتماد به نفس زيادي نام خود را در ليس نام برد كه گفته مي ش

نامزدها از حوزه انتخابيه همدان به ثبت رسانده است.
ــتان خبر  ــر اس ــنبه چهارم دي ماه) از سراس تا پايان دوره دوم ثبت نام (يكش
ــدان و فامنين و  ــاي انتخابيه هم ــر از حوزه ه ــوع 13 نف ــه در مجم ــد ك مي رس
ــت. البته خلوتي  ــاير حوزه ها فعًال خبري نيس ــركان ثبت نام كرد ه اند و از س تويس
ــك ترفند تبليغاتي و  ــاي تعجب ندارد؛ چرا كه اين ي ــاي ثبت نام هيچ ج حوزه ه
ــايعه  ــدت ش ــت كه اول به ش بازي رواني از جانب برخي نامزدهاي انتخاباتي اس
ــود در انتخابات را رد  ــور احتمالي خ ــپس در مقطعي حض ــتم، س ــد هس مي كنن
ــر مي گذارند، اما به تدريج كه  ــد. روزهاي اول ثبت نام هم، همه را بي خب مي كنن
ــود و دست بسياري از نامزدهاي احتمالي نهم رو شد،  به دقيقه 90 نزديك مي ش
ــر و كله آنان هم پيدا مي شود و توي دقيقه هاي 90 و اضافي در اين تورنمنت  س

سياسي، اعالم حضور مي كنند.
شكي نيست، چنين سناريوي تكراري را يكبار ديگر و در ارتباط با انتخابات نهم 
ــناخته شده اي را در عرصه  ــور كه چهره هاي ش ــتان و ديگر نقاط كش مجلس در اس
ــب و تابي را براي  ــوع روزهاي پر ت ــاهد خواهيم بود و اين موض ــي دارند، ش سياس

انتخابات پيش روي نويد مي دهد.
ــدان از هم اينك  ــتان هم ــراي انتخابات مجلس نهم در حوزه هاي انتخابيه اس ب
ــن مقطع به ما اجازه  ــت، اما عرف روزنامه نگاري در اي ــناس مطرح اس نام هاي سرش
نمي دهد در اين نوشتار و مقاله هاي اينچنيني نامي از چنين افرادى برده شود؛ چرا 

كه شائبه تبليغ و جانب داري به وجود مي آيد.
ــه اهميت انتخابات  ــتان با توجه ب ــت كه مردم آگاه و اكتيو اس ــم اين اس  مه
ــال 91 رياست  ــالمي كه چندان هم بي تأثير در انتخابات س ــوراي اس مجلس ش
ــند و افراد توانمند و دلسوزي را با  ــت، كامًال هوشيار باش ــالمي نيس جمهوري اس
ــي كشور محكم  انتخاب خود راهي مجلس نمايند و بدين ترتيب پايه هاي سياس

گذارده شود.
بدون شك در شماره هاي آينده روزنامه همدان پيام و با نزديك شدن كاروان 
ــتري براي آگاهي  ــنگري بيش ــات به مقصد نهايي، مطالب خواندني با روش انتخاب
ــته جامعه اسالمي مي نويسيم و اين رسالت تمام رسانه ها  مردم و انتخابات شايس
ــت تا با همراهي صادقانه با مردم زمينه سالم و  ــتان اس و مطبوعات خوش دل اس

ــازند. ــتاي وظيفه خطير خويش را فراهم س ــنگالخ در راس عاري از س

تشكر از مخاطبان گرامي
ــته  روز گذش ــب  ــام: درج مطال همدان پي
روزنامه همدان پيام به بهانه هزاروچهار صدمين 
شماره و اشاره به سند چشم انداز توسعه استان 
ــا با همكاري و  ــال 1400، فرصتي بود ت در س
ــتان و فعاالن اين  همراهي مديران محترم اس
ــند بپردازيم. در  ــادآوري اين س ــه به ي روزنام
همين راستا بزرگواراني از اقشار مختلف جامعه 
ــه و تعدادي  ــز روزنام ــژه مخاطبان عزي به وي
ــف ابراز  ــه انحناي مختل ــي ب ــران دولت از مدي
ــتند كه ضمن تقدير و تشكر،  محبت هايي داش
ــم حداقل انتظارات مخاطبان  اميدواريم بتواني
ــرآورده نماييم. ما را از دعاي خيرتان  عزيز را ب

بي نصيب نفرماييد.

اعضاى بازرسى انتخابات 
مجلس در همدان 

انتخاب شدند
همدان پيام: اعضاى هيأت بازرسى انتخابات 
ــالمى استان  ــوراى اس نهمين دوره مجلس ش

همدان انتخاب شدند.
ــط عمومى و امور بين الملل  به گزارش رواب
ــى  ــدان، اعضاى هيأت بازرس ــتاندارى هم اس
ــوراى اسالمى  انتخابات نهمين دوره مجلس ش

استان همدان منصوب شدند.
ــوى غالمعلى  ــه اى از س ــكام جداگان در اح
ــى  ــس هيأت مركزى بازرس ــى زاده رئي حاج
انتخابات كشور، سعيد عين اللهى، محمدمجيد 
ــچى به عنوان  ــدى، محمدمهدى فرش ارجمن
ــا رنجبرضرابى به عنوان رئيس و  عضو، عليرض
سيد مهدى باقرى به عنوان دبير هيأت بازرسى 
ــوراى اسالمى  انتخابات نهمين دوره مجلس ش
استان همدان منصوب شدند.  اين انتصاب در 
ــتاى حكم شماره 132487/1/11 مورخ  راس
ــتاى  ــى وزارت و در راس ــام عال 90/9/6 مق
ــات مجلس  ــون انتخاب ــاده 25 قان اجراى م

ــالمى صورت گرفت. ــوراى اس ش

امام جمعه همدان:
هنوز فلسفه وجودى برخى دستگاه ها 

مشخص نيست
همدان پيام: امام جمعه همدان گفت: يكى از عقب ماندگى هاى فرهنگى جامعه ما 
اين است كه فلسفه وجودى و خدمات ارزشمند برخى از دستگاه ها آن گونه كه بايد 

براى مردم جامعه تبيين و تشريح نشده است.
ــتان  ــت ا... غياث الدين  طه محمدى در جمع كاركنان اداره كل ثبت احوال اس آي
ــاره به زمين حوزه علميه حيدره، اظهار داشت: در همين زمينه برخى  همدان، با اش
ــاس آن سند گرفته و عليه ما  ــت اندازى كردند و بر اس از افراد به منابع طبيعى دس
شكايت كردند كه در اين زمينه نيز دادگاه به نفع آنها رأى داد كه مالك هستند در 

حالى كه اين اراضى جزو منابع ملى بود.
ــت،  ــور ما، زمين خوارى اس وى با بيان اينكه در حال حاضر يكى از معضالت كش
گفت: زمين خواران بزرگ تا سندسازى نكنند نمى تواند زمينى را به فروش برسانند 
ــخص مى كند، چرا كه فعاليت اداره ثبت اسناد  كه اين قضيه اهميت كار ثبت را مش

در متقن كردن اسناد بسيار مهم است.
به گزارش فارس، امام جمعه همدان با بيان اينكه همزمان با پيشرفت هاى علمى، 
ــود، تصريح كرد: استحكام كار اداره ثبت اسناد  شيوه هاى دزدى نيز پيشرفته مى ش
ــان، مال، آبرو و دين و دنياى مردم جامعه را در پى دارد كه در اين زمينه  ــت ج امني
مظلوميت اين دستگاه در اين است كه مردم فكر نمى كنند كه اين دستگاه خدمت 

خاصى را ارائه كند.
وى متذكر شد: يكى از عقب ماندگى هاى فرهنگى جامعه ما اين است كه فلسفه 
ــمند برخى از دستگاه ها آن گونه كه بايد براى مردم جامعه  وجودى و خدمات ارزش

تبيين و تشريح نشده است.
مديركل اداره ثبت احوال استان همدان نيز با اشاره به تاريخچه شكل گيرى ثبت 
احوال در ايران و همدان، اظهار كرد: اين دستگاه در چهار مقوله اجتماعى، فرهنگى، 
امنيتى و سياسى فعاليت مى كند كه در زمينه سياسى تابعيت كانديداهاى فعلى نيز 

توسط اين اداره كل بررسى و مشخص مى شود.
ــى از كارها از روال سختى برخوردار است،  عبدا... مقصودى فر با بيان اينكه بخش
عنوان كرد: در راستاى خارج كردن از روال سنتى به سمت رويكرد دولت الكترونيك 
ــيو مى كنيم كه در اين زمينه در  ــناد را به صورت الكترونيكى آرش در حال حاضر اس

هشت ماه نخست سال جارى يك ميليون و 86 هزار سند را اسكن كرده ايم.
ــكن شدن اسناد امكان خدشه، جعل و تحريف در آن وجود  وى اضافه كرد: با اس

ندارد و متقن شدن بيش از پيش اسناد را نيز در پى دارد.
ــش رو بودن انتخابات  ــاره به پي ــتان همدان با اش ــركل اداره ثبت احوال اس مدي
ــده كه بر اساس آن  ــامانه اى راه اندازى ش مجلس نهم، تصريح كرد: در اين زمينه س

پاسخ به استعالمات انتخابات به صورت الكترونيكى انجام مى شود.
وى در پايان با اشاره به افزايش شش درصدى آمار ازدواج همدان در هشت ماهه 
نخست سال جارى به نسبت سال گذشته، گفت: در اين مدت 71 مورد از طالق هاى 

صورت گرفته در افراد باالى 60 سال بوده است.

شرط برگزارى جشنواره زمستانى آمدن برف است!
ــتى و گردشگرى همدان  ــازمان ميراث فرهنگى، صنايع دس همدان پيام: رئيس س

گفت: در صورت بارش برف جشنواره زمستانى همدان كار خود را آغاز مى كند.
ــدا... بيات اظهار كرد: در راستاى ايجاد رونق در بخش گردشگرى زمستان و با  اس
توجه به ظرفيت ارزشمند استان همدان در اين زمينه، مي توان برنامه هاى ويژه اى در 
اين زمينه تدارك ديد. وى بيان داشت: با بارش برف و تأمين برف مورد نياز، برگزارى 
ــتانى با محورهاى مختلف در دستور كار قرار مي گيرد. رئيس سازمان  جشنواره زمس
ــاره به محورهاى  ــگرى استان همدان با اش ــتى و گردش ميراث فرهنگى، صنايع دس
ــتانى گفت: همايش هاى علمى، ورزش هاى زمستانى، تفريح و اوقات  ــنواره زمس جش

ــنتى و ساير  ــگاه آئين هاى س ــتانى، نمايش فراغت، برنامه هاى جانبى فرهنگى و زمس
ــت. وى در گفت و گو با فارس در  ــنواره زمستانى اس برنامه ها از جمله محورهاى جش
ــتاد تسهيالت سفرهاى  ــريع تر س ــخنانش از راه اندازى هر چه س بخش ديگرى از س
نوروزى خبر داد و افزود: سعى ما بر اين است كه امسال از هم اكنون ستاد تسهيالت 
نوروزى تشكيل شود تا هرچه زودتر به استقبال نوروز رفته و با تشكيل جلساتى بتوان 

برنامه ريزى مناسبى براى اين ايام داشت.
ــتانى همدان نيز ابراز داشت: در حال حاضر در   بيات در خصوص برنامه هاى زمس
ــكى همدان برف كافى وجود ندارد به همين علت برنامه  ويژه اى نمى توان  ــت اس پيس
ــى، كوهنوردان، ورزشكاران، دوچرخه سواران  ترتيب داد، اما هيأت هاى مختلف ورزش

و... حداكثر استفاده را مى كنند. 

زندان همدان به امكانات رفاهى و ورزشى مجهز مي شود 
ــيد احمد حسنى حلم در جريان بازديد از زندان مركزى همدان گفت:   همدان پيام: س
ــت كه  ــى اس ــت بلكه يك محيط تربيتى و آموزش ــدان مانند يك زندان نيس ــدان هم زن
مددجويان بايد سعى كنند از آن نهايت استفاده را ببرند.  وى اظهار داشت: زندان همدان 
در وضع بسيار مطلوبى قرار دارد و اگر در اين بخش كمبودى وجود دارد، شهردارى قطعا 

آن مشكالت را رفع خواهد كرد. 
حسنى حلم راه اندازى خط درون شهرى با سه دستگاه اتوبوس براى رفاه حال مالقات 
كنندگان زندانيان، تجهيز حياط هواخورى زندان به ست ورزشى، تأمين وسايل گرمايشى 
سالن اجتماعات زندان و تجهيز بند نسوان توسط شهردارى را از اقدامات انجام شده براى 

ــتان همدان نيز  ــوان كرد.  مديركل اداره زندان هاى اس ــز زندان مركزى همدان عن تجهي
ــامل ساختمان ادارى،  ــت كه ش گفت: زندان مركزى همدان داراى پنجاه هكتار زمين اس
ــت.  به گزارش ايرنا، كريم ملكى با بيان اينكه ساختمان زندان  ــى اس ــالن ورزش انبار و س
ــت، افزود: زندان مركزى يك هزار و 500 نفر ظرفيت دارد  ــتاندارد اس مركزى همدان اس
ــت.  وى اضافه كرد: زندان مركزى  ــه هزار و 500 نفر اس كه تراكم فعلى زندان مركزى س
شامل بندهاى مالى و نظامى است كه بيشترين افراد زندانى مجرمان مواد مخدر هستند 
ــوند.  مدير كل اداره  ــال نيز در كانون اصالح و تربيت نگهدارى مي ش و مجرمان زير 18س
ــى زندان اظهار داشت: 9رشته فنى و  ــتان همدان با اشاره به فضاى آموزش زندان هاى اس
ــامل كارگاه خياطى، برق ساختمان، سواد آموزى، تعمير خودرو، معرق كارى،  حرفه اى ش

آموزش قرآن، تئاتر و رايانه وجود دارد كه زير نظر سازمان فنى و حرفه اى است.
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روز دوم11 ثبت نام
ــه بدين ترتيب  ــه يك: ... ك ــه از صفح ادام
كانديداهاى مرد گوى سبقت را از كانديداهاى 
ــوع  مجم دوم  روز  ــان  پاي در  و  ــد  ربودن زن 
ثبت نام ها در حوزه انتخابيه همدان و فامنين به 
9 نفر رسيد. در مالير نيز اولين كانديدا حسن 
ونايى نماينده دوره هشتم و دومين كانديدا نيز 

خيرا... مقنى ازندريانى ثبت نام نمودند.
ــركان  ــد و تويس ــه نهاون ــوزه انتخابي در ح
ــام كانديداها  ــر ثبت ن ــز مراجعه اى مبنى ب ني
ــوزه انتخابيه بهار و  ــت. در ح ــده اس انجام نش
كبودراهنگ نيز احمد رستمى كارشناس ارشد 
زبان و ادبيات فارسى و دبير آموزش و پرورش 
ــد. در حوزه  ــام كردن ــش اللجين ثبت ن از بخ
ــام محمدمهدى مفتح و  انتخابيه رزن با ثبت ن
ــدى راد 2 نفر ثبت نام كردند. در  مرتضى محم
ــتان  دومين روز از ثبت نام كانديداها در شهرس
اسدآباد، بهروز نعمتى به ستاد انتخابات مستقر 
در فرماندارى شهرستان اسدآباد ثبت نام كرد. 

ضمناً در ارائه آمار و اسامى ثبت نام روز اول 
ــينى اشتباه درج شده بود كه  نام فتحعلى حس

ضمن پوزش اصالح مى گردد. 
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ورزش

ــگاه پاس  ــت موقت باش ــام: سرپرس همدان پي
ــي رواني  ــاس را روح ــكالت پ ــدان عمده مش هم
ــم را بايد از نظر  ــد و اعتقاد دارد كه اين تي مي دان

روحي رواني تقويت كرد.
عباس صوفي به همدان پيام گفت: در مدتي كه 
ــتم متوجه شدم كه اين تيم مشكل  به تيم بازگش
ــكل آن روحي رواني است كه  فني ندارد بلكه مش

مانع از كاميابي پاس مي شود.
ــكل را  ــتيم تا اين مش وي افزود: در تالش هس

حل كرده و تيم را به شرايط مسابقه برسانيم.
ــم را از بهترين كادرهاي  ــي كادر فني تي صوف
ــكل فني  ــت و گفت: اين تيم مش ليگ يك دانس
ــل نمي تواند دليل  ــت در نيم فص ندارد و دو شكس
ــد. در نيم فصل  ضعيف بودن كادر يا بازيكنان باش
ــان را تجزيه و تحليل  عملكرد كادر فني و بازيكن
مي كنيم. آنگاه براي تقويت تيم اقدام خواهيم كرد.

وي در خصوص شايعه جدايي كمالوند از پاس 
ــتيل آذين به طور رسمي  گفت: هدايتي مالك اس
خواهان كمالوند شده است اما پاسخي نداديم بايد 
هيأت مديره درباره كمالوند تصميم بگيرد و پس از 

نيم فصل اعالم خواهد شد.
ــم را تمرين مي دهد و با  ــد همچنان تي كمالون
ــتن قرارداد به فعاليت در پاس ادامه  توجه به داش
ــره رفتن وي را  ــر آنكه هيأت مدي خواهد داد مگ

صالح بداند.
ــي گفت:  ــكالت مال ــاره به مش ــي با اش صوف
متأسفانه اين مشكالت از فصول قبل به تيم منتقل 
ــان اوليايي و مالحي  ــده و اكثر طلبكاران به زم ش

ــود اما براي آنكه با كسر امتياز روبرو  مربوط مي ش
ــويم با چند نفر از آنها تسويه كرديم و با مابقي  نش

نيز در روزهاي آينده تسويه خواهيم كرد.
ــي به تيم ضربه  ــه داد: اينگونه حواش وي ادام

مي زند.
ــكالت پاس  ــت موقت پاس عمده مش سرپرس
ــت و گفت: در  ــي، حمايتي و فني دانس را مديريت
ــكل حل  ــود تا اين مش بعد مديريتي تالش مي ش
شود و كادر فني نيز مشكل فني را برطرف خواهد 
زد اما مشكل حمايتي به هواداران بازمي گردد كه 
ــيدن به  ــد با حمايت از پاس اين تيم را در رس باي
ــل قبول حمايت  ــاال و گرفتن نتايج قاب رده هاي ب
كنند. تدابيري انديشيده ايم تا تماشاگران بيشتري 

از بازي هاي خانگي پاس استقبال كنند.
ــخ به تعلل هيأت مديره در انتخاب  وي در پاس
ــت در  مديرعامل گفت: هيأت مديره در تالش اس
ــن كار بزند و به محض  ــت به اي آرامش مطلق دس
كم شدن حاشيه ها مديرعامل جديد پاس معرفي 
خواهد شد. عباس صوفي افزود: نظر هيأت مديره 
ــري پاس را در  ــكان رهب ــت تا س نيروي بومي اس

دست بگيرد.
وي اظهار داشت: در نيم فصل عملكرد بازيكنان 
ــد و كادر فني نسبت به تقويت  بررسي خواهد ش
تيم برنامه هاي خود را ارائه خواهد داد كه اميدوارم 
ــوب بازيكنان در  ــواداران و بازي خ ــا حمايت ه ب
ــيم، همه  نيم فصل دوم به جايگاه واقعي خود برس
ــا فوتبال غيرقابل  ــود تالش مي كنيم ام براي صع

پيش بيني است.

اخبار ورزشى روى خط روابط عمومى
درخشش كاراته كاران 

كبودراهنگى در كاپ ايران زمين
ــام: كاراته كاهاى كبودراهنگى در  همدان پي

مسابقات كاپ ايران زمين خوش درخشيدند.
در هفتمين دوره مسابقات كاپ ايران زمين 
ــم داخلي و خارجي در  كاراته با حضور 12 تي
سالن شهيد افراسيابى تهران برگزار شد. در اين 
دوره با حضور كشورهاى گرجستان، ارمنستان، 
ــكا، هلند، هنگ كنگ،  آذربايجان، ژاپن، آمري
ــراه 3 تيم از ايران  ــراق و كره جنوبى به هم ع
ــد. تيم كبودراهنگ  ــا هم به رقابت مى پردازن ب
ــتان در اين رقابت ها  به عنوان تيم منتخب اس
ــت كه موفق شد در اين رقابت ها 5  حضور داش

طال يك نقره و يك برنز كسب كند.
يحيى شه گل، محمد طاهرى، بهنام نجفى، 
ــان طال  ــى و مهدى حاتميان نش ــد نجف حمي
گرفتند. مرتضى يادگارى نشان نقره و سيدرضا 
سيف نشان برنز اين رقابت ها را از آن خود كرد. 
در نتيجه تيمى تيم دانشگاه آزاد ايران اول، تيم 
هنگ كنگ به مقام نايب قهرمانى دست يافت و 

تيم ارمنستان هم بر سكوى سوم ايستاد.

مسابقه دوستانه واليبال بانوان 
در كبودراهنگ

ــابقات واليبال دوستانه در  همدان پيام: مس
ــد. يك دوره  ــتان كبودراهنگ برگزار ش شهرس
ــابقات دوستانه واليبال بانوان سه جانبه بين  مس
ــاى همدان برگزار  ــم از كبودراهنگ و ناج دو تي
ــال ناجاى همدان  ــت تيم واليب ــد كه در نهاي ش
اول شد. همچنين مسابقه واليبال دو جانبه بين 
ــد كه در نهايت  كبودراهنگ و نهاوند برگزار ش
تيم واليبال كبودراهنگ از سد نهاوند گذشت.

ركاب زنان استان بر سكوى 
قهرمانى ليگ برتر كوهستان

همدان پيام: دومين مرحله از مسابقات ليگ 
ــردان، در ماده  ــتان م ــوارى كوهس دوچرخه س
ــط  ــب مقام قهرمانى توس كراس كانترى با كس
ركاب زنان همدانى در رده سنى جوانان به اتمام 
رسيد. دومين مرحله از مسابقات ليگ دوچرخه 
سوارى كوهستان آقايان، در دو رده سنى جوانان 
و بزرگساالن و در مواد دانهيل و كراس كانترى با 
حضور تيم هاى شهردارى قزوين، ترافيك تهران، 
پارساى تهران، عقاب، بيجار، نهاوند، فوالد ماشين 
ــتان و بلوچستان، اطلس 1، اطلس 2،  نكا، سيس
ــد كه در  ــزد در يزد برگزار ش ــدان و تفت ي هم
ــدان در كراس كانترى رده جوانان  پايان تيم هم
قهرمان شد. همچنين همدانى ها عنوان قهرمانى 
در دو مجموع كراس كانترى و دانهيل را به خود 
اختصاص دادند. همچنين در رده بزرگساالن تيم 
ــوم تيمى قرار گرفت و در رده  همدان در رتبه س
انفرادى سعيدپور موسوى از تيم همدان با زمان 2 
دقيقه و 4 ثانيه و 55 صدم ثانيه به مقام سوم رسيد.

مسابقات شطرنج سريع
در همدان

ــطرنج سريع در  ــابقات ش همدان پيام: مس
ــبت گراميداشت  ــد. به مناس همدان برگزار ش
ــطرنج  ــابقات ش روز حمل و نقل يك دوره مس
ــاز در 7 دور به روش  ــطرنج ب ــا حضور 18 ش ب
ــطرنج برگزار شد كه در  ــى در خانه ش سوئيس
ــان  ــدى با 7 امتياز اول، كوش پايان صادق اس
نامه اى با 6 امتياز دوم و غالم اميرى با 5 امتياز 
سوم شد. همچنين در رده زير 14 سال كيارش 

اسماعيل بيگى با كسب 3 امتياز اول شد.

طرح ملى شنا در مدارس 
تويسركان در حال اجراست

ــنا (سباح ) براى  همدان پيام: طرح ملى ش
دومين سال متوالى در مدارس اين شهرستان 
در حال اجراست. در دومين سال اجراى طرح 
ــوم ابتدايى دو  ــباح 649 دانش آموز پايه س س
ــناى كرال  ــه در هفته زير نظر مربيان ش جلس
ــينه را به صورت كامل فرا مى گيرند. اجراى  س
ــه در فرهنگ دينى و اسالمى  ــنا ريش طرح ش
ــى نيز بر آن تاكيد  ــه در آموزه هاى دين دارد ك
ــباح عالوه بر  ــده است. طرح ملى س فراوان ش
تقويت و افزايش آمادگى، يك ورزش نشاط آور، 

مفرح و شاداب براى دانش آموزان است.
ــتان همدان،  ــان اس طبق ارزيابى كارشناس
تويسركان مقام نخست را در اجراى طرح ملى 

شنا در سطح استان كسب كرده است.

درخشش ورزشكار فامنينى 
در مسابقات آسيايى 

زورخانه اى
ــين حسينى ورزشكار  همدان پيام: محمدحس
ــوب در افتتاحيه  ــركات خ ــا اجراى ح همدانى ب
ــى رزم  ــابقات جهان ــه مس ــيايى ب ــابقات آس مس

ــد. در نخستين دوره ورزش هاى  پهلوانى دعوت ش
زورخانه اى جوانان آسيا كه در زورخانه بين المللى 
ــهر دوشنبه با شعار  ــم فردوسى ش حكيم ابوالقاس
ــتى و رقابت» برگزار شد، 70 ورزشكار از 9  «دوس
ــر پرداختند. اين  ــور جهان به رقابت با يكديگ كش
ــفارت جمهورى اسالمى  ــابقات با همكارى س مس
ــيايى  ــيون آس ــتان، كنفدراس ــران در تاجيكس اي

ــه  ــاى زورخانه اى و حمايت مالى موسس ورزش ه
مالى و اعتبارى فردوسى برگزار شد.

از  ــى  نمايش ــركات  ح ــراى  اج ــم  مراس در 
محمدحسين حسينى ورزشكار خوب فامنينى نيز 
ــده بود كه در اين مسابقات حضور پيدا  دعوت ش
ــويق  كند. وى نيز با اجراى حركات عالى مورد تش
مربيان و حاضران در سالن قرار گرفت و مسئوالن 

برگزارى مراسم به پاس اجراى حركات خوب وى 
ــابقات جهانى كه  ــينى براى حضور در مس از حس
تيرماه سال آينده در ليتوانى برگزار مى شود دعوت 

به عمل آوردند.
ــن رقابت ها مورد  ــت از اي ــس از بازگش وى پ
استقبال جمع كثيرى از عالقه مندان به ورزش در 

فامنين قرار گرفت.

سرمربى سابق تيم كشتى تله كابين گنجنامه: 
در حال مذاكره با تيم تله كابين هستم

همدان پيام: سرمربى سابق تيم كشتى تله كابين 
ــره با تيم  ــت: در حال مذاك ــه همدان گف گنجنام
ــتم و اگر احساس كنم مى توانم براى  تله كابين هس
تله كابين در ادامه رقابت ها مثبت باشم به اين تيم 

بازخواهم گشت.
سعيد گودرزى اظهار داشت: در حال مذاكره با 
ــتم و اگر احساس كنم مى توانم  تيم تله كابين هس
ــم به  ــراى تله كابين در ادامه رقابت ها مثبت باش ب
ــت و از هيچ كوششى براى  اين تيم بازخواهم گش

موفقيت كشتى استان دريغ نخواهم كرد.
وى افزود: چند كشتى بيشتر به پايان بازى هاى دور مقدماتى ليگ باقى نمانده و 
بايد ببينم بودن يا نبودن من تاثيرى بر تيم خواهد گذاشت يا نه، در غير اين صورت 

نمى توانم به تله كابين بازگردم.
وى تصريح كرد: تله كابين با تكيه بر گودرزى و مصطفى جوكار نتايج خوبى كسب 

كرده و به صعود بسيار نزديك است.
به گزارش پانا، پيشكسوت كشتى استان ادامه داد: پيش بينى من نيز بر اين بود 
تا صعود به مرحله نيمه نهايى را در دور برگشت قطعى كنيم؛ چراكه بازى هاى دور 

برگشت به مراتب براى تله كابين آسان تر خواهد بود.
ــتن را خيلى  ــت صادق گودرزى اظهار كرد: صادق فعل خواس ــاره وضعي وى درب
خوب صرف مى كند و اين روزها با انگيزه زيادى براى همدان بر روى تشك مى رود.

ــتى  ــبت به تمريناتى كه مى كند خيلى خوب كش گودرزى اظهار كرد: صادق نس
ــم تمام توان وى نبوده  ــتى هايى كه از صادق در ليگ ديده اي ــرد؛ هرچند كش مى گي
ــت. صادق تمام هوش و حواس خود را به تيم ملى و بازى هاى المپيك معطوف  اس
كرده؛ از اين رو، در ليگ برتر خيلى خوب كشتى مى گيرد تا ثابت كند كه ملى پوش 

شدن حق اوست.
ــى از فنى ترين  ــرد: ميثم يك ــوكار نيز تصريح ك ــم مصطفى ج ــاره ميث وى درب
كشتى گيران حال حاضر ليگ است، اميدوارم مربيان تيم ملى به وى نيز توجه كنند؛ 

چراكه مى تواند مشكالت تيم ملى را در وزن 84 كيلوگرم حل كند.
ــان كرد: مصطفى جوكار تاكنون در تمام كشتي ها در  گودرزى در ادامه خاطرنش
ليگ موفق بوده و اگر كادر فنى تيم ملى به او اعتماد كند، وى پاسخ اعتماد مربيان 

را خواهد داد.
ــاره احتمال رويارويى جوكار و ميرزايى نيز افزود: جمال ميرزايى يكى از  وى درب
كشتى گيران خوب وزن 84 كيلوگرم است، اما اين روزها جوكار خيلى آماده تر است 

و من فكر مى كنم برنده اين ديدار مصطفى جوكار خواهد بود.

كمك 160ميليون ريالى مديركل ورزش و جوانان 
استان به ورزش تويسركان

ــا رئيس و نواب رئيس  ــتان ب ــت مدير كل ورزش و جوانان اس همدان پيام: نشس
شهرستان تويسركان برگزار شد.

ــركان برگزار گرديد ابتدا بيات رئيس اداره  ــت كه در زورخانه تويس در اين نشس
ورزش و جوانان شهرستان از تالش هاى مديركل ورزش و جوانان استان در برطرف 
ــكر كرد و گفت: اميدواريم با تالش  ــاخت هاى الزم تش ــاختن موانع و ايجاد زيرس س
ــته هاى مختلف اين  ــرفت رش ــاهد پيش ــركان روز به روز ش ــه ورزش تويس مجموع

شهرستان در كشور و استان باشيم.
ــتان بر  ــيدعبدى افتخارى مديركل ورزش و جوانان اس ــم س در ادامه اين مراس
ضرورت برگزارى جلسات بين روساى هيأت ورزشى استان با شهرستانها تاكيد كرد 
ــا و  ــات ماهانه با روس ــتان برگزارى جلس و افزود: يكى از عوامل موفقيت ورزش اس
ــت و اميدواريم اين موضوع در شهرستان ها  ــى بوده اس نواب رئيس هيات هاى ورزش
ــود. وى ادامه داد: روساى ادارات شهرستان ها نيز بايد به طور مستمر  نيز نهادينه ش
ــكالت و موانع و همچنين  ــته باشند و در جريان مش ــى بازديد داش از اماكن ورزش

كمبودها قرار گيرند.
مديركل ورزش و جوانان استان گفت: از ابتداى سال تاكنون بالغ بر 570 ميليون 
ــت كه اين رقم تا پايان سال جارى به  ــركان اختصاص يافته اس ريال به ورزش تويس

يك ميليارد ريال خواهد رسيد.
سيدعبدى افتخارى فضاى ورزش را فضاى روشن و شفاف دانست و اظهار داشت: 

در ورزش استان هيچ نقطه مبهم و تاريكى وجود ندارد.
در پايان اين بازديد مديركل ورزش و جوانان 160 ميليون ريال را براى پيشرفت 
ــى فعال و همچنين تجهيز خوابگاه  ــركان و كمك به هيأت هاى ورزش ورزش تويس

ورزشكاران اختصاص داد.

رمضانى رسماً قائم مقام پاس شد
همدان پيام: نشست شوراى معاونان باشگاه پاس برگزار شد و در پايان اين نشست 
عبدالحميد رمضانى سرپرست تيم فوتبال باشگاه پاس با حفظ سمت به عنوان قائم 

مقام باشگاه پاس همدان معرفى شد.
ــت مدير عاملى باشگاه، قائم  ــت پس از اينكه عباس صوفى سرپرس در اين نشس
مقام خود را رسماً معرفى كرد، حاضران در خصوص مسائل مختلف باشگاه و تيم به 

بحث و تبادل نظر پرداختند.

حساب پاس با اسماعيل اردالن تسويه شد 
ــويه مالى با طلبكاران با مربى فصل  ــگاه پاس در ادامه روند تس همدان پيام: باش
گذشته خود تسويه كرد. اسماعيل اردالن كه فصل گذشته هدايت گلرهاى تيم پاس 
را بر عهده داشت، از جمله طلبكارانى بود كه با شكايت به كميته انضباطى فدراسيون 
فوتبال طلب خود را از باشگاه پاس مطالبه كرده بود. اين مربى در دفتر باشگاه پاس 

حاضر شد و با وصول مطالباتش با باشگاه تسويه كرد.

تمرين پاس به ورزشگاه قدس منتقل شد
همدان پيام: تمرين تيم فوتبال پاس تا اطالع ثانوى به ورزشگاه قدس منتقل شد.

ــى ها كه با صالحديد سرمربى تيم براى حفظ كيفيت چمن ورزشگاه قدس  پاس
از اين ورزشگاه براى برگزارى بازى ها و از ورزشگاه شهيد مفتح براى تمرين استفاده 
مى كردند، از امروز تا اطالع ثانوى تمرين خود را در ورزشگاه قدس پيگيرى مى كنند.

ــايعاتي مبني بر  ــا ش ــن روزه ــام: اي همدان پي
ــود  ــنيده مي ش احتمال جدايي كمالوند از پاس ش
ــتيل آذين سخت به دنبال جلب رضايت  و گويا اس

وي مي باشد.
سرپرست تيم فوتبال پاس با تأييد اين شايعات 
ــگاه استيل آذين با صوفي  گفت: هدايتي مالك باش

تماس گرفته و خواهان كمالوند شده است.
ــم اين  ــزود: علي رغ ــي اف ــد رمضان عبدالحمي
ــت كمالوند با پاس قرارداد دارد و پاس را  درخواس

ترك نخواهد كرد.
ــوي هيأت  ــراز كمالوند از س ــه داد: ف وي ادام
مديره انتخاب شده است و نسبت به اين تيم تعهد 
دارد و نيم فصل دوم را نيز با پاس ادامه خواهد داد.

ــره اي انجام  ــرد: هيچ مذاك رمضاني تصريح ك
نشده و كمالوند با قدرت به كار خود ادامه مي دهد؛ 
ــت تيم در خصوص  زيرا به آن ايمان دارد. سرپرس
ــده ها و بازيكنان جديد پاس گفت: قبل يا  جدا ش
ــكيل  بعد از بازي با نيروي زميني كميته فني تش
ــده و  ــد داد و آنگاه بازيكنان جدا ش ــه خواه جلس

جديد مشخص خواهند شد.
رمضاني با عادي فرض كردن جابجايي ها گفت: 
ــته اولي براي  خود من از دو تيم ليگ برتري و دس
مديرعاملي پيشنهاد دارم اما در همدان مانده ام تا 
ــانم و با ياري خدا  ــه كاره را به اتمام برس كاره نيم
ــاس را به ليگ برتر  ــواداران دوباره پ ــت ه و حماي

برگردانيم.
ــذب بازيكن خارجي يادآور  وي در خصوص ج

ــد: مشكالت مالي در جذب بازيكن خارجي نقش  ش
ندارد بلكه تطبيق بازيكن خارجي با اين فرصت كم و 
شرايط آب و هويى و تيم پاس سخت است به همين 

دليل سعي داريم از بازيكنان داخلي استفاده كنيم.
ــب  رمضاني ابراز اميدواري كرد كه پاس با كس
نتايج الزم در دو بازي باقي مانده تا نيم فصل بتواند 
ــدول نزديك كند تا در  ــگاه خود را به صدر ج جاي
ــه مصاف حريفان  ــت با خيالي راحت ب دور برگش

برود.
ــد: در روزهاى گذشته و بعد  رمضانى يادآور ش
ــازى با كاوه تهران، بازيكنان با انگيزه و مصمم  از ب
ــب افتادگى ها را جبران  ــده اند تا از اين پس عق ش

كنند.
وى درباره بازى با كاوه تهران تصريح كرد: قبل 
ــر داده بوديم كه فريب  ــازى نيز به بچه ها تذك از ب
ــم را نخورند؛ چراكه با آمدن نامجو  جايگاه اين تي
ــيار با انگيزه و  مطلق به اين تيم، بازيكنان كاوه بس
منظم بازى ها را دنبال كرده و به دنبال اين هستند 

تا خود را از انتهاى جدول جدا كنند.
ــدن  ــرد: به دليل وصول نش ــى اضافه ك رمضان
مطالبات بازيكنان از فصل گذشته، برخى بازيكنان 
ــد، اما با آنان صحبت  ــت به تحريم تمرين زدن دس

كرديم و راضى شدند تا به تمرينات بازگردند.
ــوز به  ــدى هن ــادر احم ــرد: ن ــار ك وى اظه
ــت به  ــته و اميدواريم با بازگش تمرينات بازنگش
ــيه  ــذارد تيم بيش از اين به حاش ــات، نگ تمرين

كشيده شود.

امشب 90 ديدني است
همدان پيام: برنامه فوتبال 90 امشب نسبت به هفته هاي گذشته ديدني تر است. حال كه ليگ برتر به نيم فصل رسيده 
و فردوسي پور سوژه خاصي ندارد اين هفته روي دالل ها زوم خواهد كرد و گفته مي شود قصد دارد در اين برنامه مسأله 
ــور را موشكافي و ريشه يابي كند. شنيده مي شود كه نام 3 مربي بيش از ديگران در اين برنامه  ــم در فوتبال كش دالليس
برده خواهد شد و از آنها به عنوان متهم به دالل بازي در فوتبال كنكاش خواهد كرد. شايد اين برنامه براي فوتبال دوستان 
ــود و شايد وي براي پاسخگويي به عادل و  ــد؛ زيرا نام يكي از مربيان اين تيم نيز برده مي ش همداني خالي از لطف نباش
ــتن اين مربي پاسي در جابجايي بازيكن و دالل بازي وجود دارد  ــايعاتي مبني بر دست داش 90 روي خط برود. البته ش
ــخ تمامي اين شايعات داده شود. فردوسي پور قبل از شروع فصل نيز شيطنت كرد و  ــب پاس كه اميدواريم در برنامه امش

سعي داشت تا مديران پاس را به دالل بازي متهم كند كه موفق نشد حال امشب قصد دارد اين تراژدي را دنبال كند.

مديرروستا سكان دار شهرداري تبريز شد
همدان پيام: علي اصغر مديرروستا سرمربي تيم فوتبال شهرداري تبريز شد. به دنبال كسب نتايج ضعيف تيم شهرداري 

تبريز با ميودراگ يسيج صربستانى مسئوالن باشگاه تصميم به بركناري وي گرفتند.
در روزهاي گذشته رايزني مديران اين باشگاه تبريزي با چند مربي آغاز شد. علي اصغر مديرروستا مربي سابق پاس 
ــگاه بود كه سرانجام باشگاه  ــد. پرسپوليس از گزينه هاي اين باش ــپوليس بركنار ش ــتيلي مربي پرس همدان و حميد اس
ــتا به توافق رسيد و اين مربي سكان هدايت شهرداري را در نيم فصل دوم ليگ برتر به  ــهرداري با علي اصغر مديرروس ش
ــتا پس از سقوط پاس به ليگ يك از اين تيم جدا شد و پس از نيم فصل خانه نشيني  ــت گرفت. علي اصغر مديرروس دس
ــتا از امروز رسماً تمرينات خود را  ــهرداري تبريز قرارداد بست. مديرروس ــت و با تيم ش دوباره به عرصه مربيگري برگش

با باشگاه شهرداري تبريز آغاز مي كند. احتماال محسن گروسي و محسن عاشوري، وي را در تبريز همراهي مى كنند.

ميكائيلى: هدف پاس فقط صعود مستقيم به ليگ برتر است
همدان پيام: هافبك تيم پاس كه تيمش در هفته دوازدهم نيز نتوانست به پيروزى برسد، معتقد است هدف پاس فقط صعود 
مستقيم به ليگ برتر است. مسعود ميكائيلى در خصوص تساوى مقابل كاوه تهران گفت: تا 15 دقيقه آخر بازى اكثرا بازى در 
ميانه ميدان دنبال مى شد اما از دقيقه 75 به بعد مى توانستيم يكى، 2 بار دروازه حريف را باز كنيم كه متاسفانه بدشانسى آورديم. 
وى افزود: با شروع خوبى كه در ليگ داشتيم، همه توقع بااليى از ما داشتند اما نتوانستيم روند خوبمان را ادامه دهيم. يكى از 
مواردى كه باعث افت ما در اواسط نيم فصل اول شد مصدوميت هاى زيادى بود كه براى بازيكنان ما به وجود آمد. هافبك پاس 
همچنين خاطرنشان كرد: مطمئنا هرقدر از نيم فصل دوم جلوتر برويم، وضعيت پاس بهتر مى شود؛ زيرا تيم ما تاكتيك پذير 
است و از لحاظ بدنى هم مشكلى نداريم. تا به حال هم بدشانسى باعث شده در صدر جدول نباشيم. ميكائيلى با اشاره به بازى با 
نيروى زمينى در پايان نيم فصل اول گفت: بايد با پيروزى نيم فصل اول را به پايان ببريم؛ اگرچه يك بازى عقب افتاده هم داريم.

صوفي:

مشكل پاس روحي رواني است
رمضاني:

كمالوند پاس مي ماند

* آشيان گستران ورامين صفر
* پاس نوين همدان 2

گل ها: سـيدجمال معصومي(16) و علي اصغر 
عاشوري(86-پنالتي)

داوران: اميد سعيدفر، فرهاد خوش نواز و اميد 
باالورد

اخطار: ميثم حسـيني و امين عبادي(آشيان 
گستران)

اسـامي تيم آشـيان گسـتران: اميد سلگي، 
سـعيد تاجيـك، جهانبخـش ربيعـي، صادق 
پرز، علي همتي، علي سليمي، ياهكانيا، امين 
عبادي، محمدحسن شفيعي، علي اكبر زندي و 

محمود عبداللهي
سرمربي: عباس سهرابي

اسـامي تيم پـاس نوين: رسـول بالغي، ايرج 
لطفي، عليرضا شاهسـوند، رضا حاتمي، رضا 
نورمحمـدي، علي اكبـر ماهـوت فروش(علي 
اصغر عاشوري60)،  حسـين كاظمي، محسن 
خدابنده لـو، سـيدجمال معصومـي، آرميـن 
طاليي منش و مصطفي قيصري(حميد گلزاري 

امجد63)
سرمربي: رضا طاليي منش

ورامين – ورزشگاه تختي، از سري رقابت هاي 
ليگ دسـته دوم باشـگاه هاي كشـور – جام 

آزادگان، هفته چهاردهم
ــه چهاردهم ليگ  ــام: رقابت هاي هفت همدان پي
ــور جام آزادگان روز  ــگاه هاي كش ــته دوم باش دس
ــهرهاي برازجان و  ــته با انجام دو بازي در ش گذش
ــد كه در يكي از اين ديدارها پاس  ورامين دنبال ش
ــيان گستران ورامين  نوين همدان ميهمان تيم آش

بود.
ــك بازي كمتر  ــال پاس نوين كه با ي تيم فوتب
صدرنشين ليگ است براي تداوم و استحكام جايگاه 
خود در ورامين به مصاف آشيان گستران اين شهر 
ــدد بودند امتياز  ــي ها در اين بازي در ص رفت. پاس
ــب كنند و براي رسيدن به هدف خود  كامل را كس
از همان ابتداي بازي فوتبالي تهاجمي را به نمايش 

گذاشتند. 
ــبت  طاليي در اين بازي با تركيبي متفاوت نس
ــتاد  ــته تيم خود را به بازي فرس به بازي هاي گذش
ــود را در تركيب اوليه  ــوري بهترين گلزن خ و عاش
ــم در اين ديدار  ــه مهاج قرار نداد. پاس نوين با س

ــق اوليه توپ و ميدان را  ــد و از همان دقاي ظاهر ش
در دست گرفت.

پاس نوين كه از سوي چند تيم در صدر جدول 
ــت تا به پيروزي دست  ــود تالش داش تهديد مي ش
يابد. در آن سوي ميدان نيز تيم ميزبان كه در ميانه 
جدول حضور دارد از اين ديدار خانگي به دنبال سه 
امتياز بود اما حمالت پاس نوين اجازه خودنمايي به 

تيم حريف را نداد.
ــرانجام نتيجه داد  ــالت مداوم پاس نوين س حم
ــت يافت.  و اين تيم در دقيقه 16 به گل برتري دس
ــاس رو به عقب  ــان با كنترل و پ ــاس بلند مدافع پ
ماهوت فروش همراه شد تا سيدجمال معصومي با 
ــوتي زيبا و سركش اولين گل را براي پاس نوين  ش
ــاند. پس از اين گل، شاگردان طاليي با  به ثمر برس
ــدت  ــه مضاعفي بازي را دنبال كردند و بر ش روحي
ــودي  ــود افزودند. اما از اين حمالت س حمالت خ
ــري پاس نوين با  ــه اول علي رغم برت ــد و نيم نبردن
ــود پاس نوين تمام  ــان تك گل معصومي به س هم

شد.
ــن همچنان بر  ــاس نوي ــه دوم پ ــروع نيم با ش
ــه داد و تالش كرد تا به گل هاي  حمالت خود ادام
ــت يابد. تيم حريف نيز كه نمي خواست  بيشتر دس
در خانه بازنده شود از الك دفاعي خارج شد و چند 
ــه روي دروازه پاس نوين تدارك  حمله نصف و نيم

ــياري مدافعان و بالغي اين حمالت  ديد كه با هوش
دفع شد.

ــورد و دو تيم بازي  ــه دوم گره خ ــازي در نيم ب
سرد و كسل كننده اي را به نمايش گذاشتند و توپ 
ــن بازيكنان دو تيم رد و  ــتر در ميانه ميدان بي بيش
بدل مي شد. طاليي سرمربي پاس نوين كه يك گل را 
ضريب اطمينان خوبي نمي دانست با دو تعويض سعي 
كرد تا نبض بازي را در دست بگيرد و عاشوري بهترين 
گلزن ليگ 2 و گلزاري ديگر مهاجم خود را جايگزين 
ماهوت فروش و قيصري كرد. تعويض طاليي پاس نوين 
جواب داد و عاشوري دومين گل تيم همدان را به ثمر 
ــاند تا پاس نوين با خيالي آسوده تر بازي را دنبال  رس
ــس از حمالت مكرر پاس نوين  ــد. در دقيقه 86 پ كن
مدافعان تيم ورامين روي مهاجم پاس مرتكب خطاي 
پنالتي شدند كه داور بالفاصله در سوت خود دميد 
و منطقه پنالتي را نشان داد. عاشوري بهترين گلزن 
مسابقات، اين توپ را به گل دوم پاس نوين تبديل 
ــت  ــيرين دس كرد و تيم همداني به يك پيروزي ش
يافت و در آستانه قهرماني نيم فصل اول ليگ دسته 

دوم قرار گرفت.
ــب 3 امتياز اين بازي  ــاس نوين همدان با كس پ
ــد و علي رغم يك بازي كمتر عنوان  28 امتيازي ش
ــاص داد. تيم  ــي نيم فصل را به خود اختص قهرمان
ــايپاى مهر كرج نيز در برازجان 2-2 متوقف شد  س

ــيدن به صدر جدول را از دست  تا عمًال شانس رس
ــر بازي هاي هفته پاياني نيم فصل امروز  بدهد. ديگ

انجام مي شود.
اين رقابت ها امروز با انجام 4 بازي دنبال مي شود 
تا تيم ها به تعطيالت نيم فصل بروند. در اميديه نفت 
ــيان زنجان پذيرايي مي كند. نفت  اين شهر از پرش
ــع مدعيان دارد از  ــه نيم نگاهي به حضور در جم ك
اين ديدار خانگي فقط پيروزي مي خواهد. پرشيان 
ــقوط را  ــان نيز كه در انتهاي جدول كابوس س زنج

بيش از پيش احساس مي كند براي بقا مي جنگد.
ــت نوين يكي ديگر از مدعيان  در آبادان تيم نف
ــت. نفت  ــراي تيم ويژه خليج فارس اس صعود پذي
نوين نيز براي ماندن در كورس قهرماني به پيروزي 
ــت تا  ــد و منطقه ويژه به دنبال آن اس ــر مي كن فك
ــد. تيم  ــش را در ميانه جدول بهبود ببخش جايگاه
ــهرداري نوشهر راهي خرم آباد مي شود تا با  نوژن ش
ــهر ديدار كند و در نهايت در دزفول  داتيس اين ش
دو تيم شهرداري اين شهر و گسترش فوالد سهند 
ــاز را برگزار  ــاس و سرنوشت س ــز ديداري حس تبري

خواهند كرد.
ــهرداري دزفول سعي دارد با غلبه بر ميهمان  ش
ــود و تيم تبريزي  ــود، به جمع مدعيان اضافه ش خ
كه سايه به سايه پاس نوين را تعقيب مي كند قصد 

ندارد عقب بماند و براي پيروزي به ميدان مي رود.

عليرغم يك بازى كمتر

پاس نوين قهرمان نيم فصل ليگ دسته دوم شد
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اقتصاد

طال و ارز

خبر

نوع ارز
نرخ خريد

(ريال)
نرخ فروش 

(ريال)
 آزاددولتىآزاددولتى

14452185001450218800يورو
11080143001111514600دالر آمريكا
17308230001736823500پوند انگليس
10878143001091514500دالر كانادا

2960345029703550ريال عربستان
3021390030314000درهم امارات

6250000---سكه تمام بهار طرح قديم
6100000---سكه تمام بهار طرح جديد

2920000---سكه نيم بهار
1500000---سكه ربع بهار
770000---يك گرمي

يك گرم طالي
559000--- ساخته نشده 18 عيار

نگاه

پلمب 490 واحد صنفى در همدان
همدان پيام: رئيس مجمع امور صنفى همدان خبرداد: درج نكردن قيمت و گرانفروشى از تخلفات متخلفان در هفته 
ــته هزار و 200مورد بازرسى ويژه شب چله از  ــمس در گفت وگو با ايسنا، افزود: در هفته گذش ــته بود. عليرضا ش گذش
ــد. وى ادامه داد: در پى اين بازرسى ها 110 مورد به  ــيرينى و آجيل خشكبار انجام ش واحدهاى صنفى ميوه تره بار، ش
ــى بوده است. وى تصريح كرد: پنج ميليون و  ــتر به علت درج نكردن قيمت و گرانفروش ــده بود كه بيش تخلف منجر ش
380 هزار تومان ارزش ريالى تخلفات صورت گرفته است. شمس اظهار داشت: در بخش ميوه و تره بار افزايش قيمتى 
نداشتيم، ولى آجيل و خشكبار به دليل سرما و آفت زدگى با افزايش قيمت 20 درصدى روبه رو بود. وى با اشاره به اينكه 
ــت، بيان كرد: نتيجه اين بازرسى ها پلمب 490 واحد  ــى انجام شده اس ــال تا كنون بيش از 10 هزار بازرس از ابتداى س

صنفى بوده كه بيشترين علت آن نداشتن پروانه كسب بوده است.

سمانه جهانگيري عرش
ــور يارانه هاي  ــازمان ام ــام: معاون س همدان پي
مستقيم گفت: قانون هدفمندسازي يارانه ها با قوت 

ادامه مي يابد.
جالل الدين عارفيان به نمايندگى از بهروز مرادى 
رئيس سازمان هدفمندسازى يارانه ها در گفتگويى 
تلفنى با خبرنگار ما افزود: اين قانون تحول عظيمي 
ــالمي به وجود آورده است  در اقتصاد جمهوري اس

كه قطعاً آيندگان به نيكي از آن ياد خواهند كرد.
ــش يا كاهش نرخ  ــان اينكه فعًال افزاي وي با بي
يارانه ها در دستور كار نيست و تا پايان سال همين 
روند همچنان ادامه خواهد داشت، تصريح كرد: اين 
قانون يك اقدام شجاعانه بود كه در دولت هاي قبل 
از اجراي آن امتناع نمودند، اما دولت مقتدر كنوني 

توانست آن را به مرحله اجرا درآورد.
ــخ به اين سؤال كه چه نمره اي به  عارفي در پاس
دولت، مجلس و ساير متوليان در اجراي اين قانون 
مي دهيد، گفت: نمره نمي دهيم، اما اعتقاد دارم كه 
ــازي يارانه ها به بهترين نحو  اجراي طرح هدفمند س

انجام شد. 
ــؤال ديگري مبني  ــئول در پاسخ به س اين مس
ــراي اين قانون به  ــه درصد تورم پس از اج بر اينك
ــت: در شروع  ــت، بيان داش ــيده اس چه ميزان رس
ــاهد بوديم  ــراي طرح، تورم 12/8 درصدي را ش اج
ــد  كه هم اينك به 19/8 درصد معادل 7 در صد رش
ــت؛ البته اين نرخ تنها به دليل اجراي  ــيده اس رس
يارانه ها نبوده است؛ بلكه تورم سنواتي، تورم وارداتي 
ــته و  و افزايش قيمت هاي جهاني در آن نقش داش
سهم هدفمندي در تورم تنها يك سوم رقم افزايش 

نرخ تورم كنوني است.

ــراي قانون  ــه قبل از اج ــا بيان اينك ــان ب عارفي
ــد كه تا  ــازي يارانه ها، پيش بيني مي ش هدفمند س
سال 1403 به نقطه سر به سري در توليد و مصرف 
ــه همه توليدات  ــيم به گونه اي ك منابع انرژي برس
ــود، افزود: هم اينك علي رغم اينكه  صرف كشور ش
ــودرو از ابتداي اجراي اين قانون در  يك ميليون خ
ــور توليد شده است، تنها در مصرف بنزين 3/5  كش

ميليون ليتر صرفه جويي روزانه داشته ايم.
همچنين در خصوص مصرف آرد گندم ماهيانه 
226 هزار تن كاهش مصرف داشتيم كه 26 درصد 
ــبت به سال هاي گذشته را نشان  كاهش مصرف نس
ــكلي در  ــان با بيان اينكه هيچ مش ــد. عارفي مي ده
ــش نرخ طال را  ــع يارانه ها نداريم، افزاي تأمين مناب

ناشي از افزايش قيمت جهاني آن دانست.
معاون سازمان امور يارانه هاي مستقيم گفت: به 
طور كلي در اين مدت صرفه جويي از نظر ريالي 6/5 
ــاب نرخ رشد و با احتساب  ميليارد دالر بدون احتس

آن 14/2 ميليارد دالر بوده است.
ــؤالي مبني بر اينكه قرار بود  وي در پاسخ به س
ــاس آن يارانه  ــخص و بر اس دهك هاي جامعه مش

ــا به يك  ــون همه گروه ه ــود، اما اكن ــت ش پرداخ
ــه گمان مي رود  ــه دريافت مي كنند ك ميزان ياران
ــي كه  ــود، افزود: قطعاً كس عدالت رعايت نمي ش
ــتري دارد؛ هزينه هاي بيشتري را نيز  درآمد بيش
ــبت درآمد خود سهم  ــود كه به نس متحمل مي ش
ــن ترتيب چون  ــري از دولت مي گيرد؛ به اي كمت
ــي از هزينه هاي او  ــي اندك ــا، بخش خيل يارانه ه
ــهم  ــران مي كند، به راحتي نمي تواند از س را جب
ــد، در حالي كه افراد  ــتفاده كن افراد كم خرج اس
ــا را به بهترين  ــد، درآمد حاصل از يارانه ه كم درآم

شيوه براي زندگي بهتر صرف مي كنند.
ــراي 8 دهك  ــش درآمد و رفاه ب ــود و افزاي بهب
جامعه، بهبود ضريب جيني (نابرابري درآمد را نشان 
ــع درآمد همگي  ــد) و كاهش نابرابري توزي مي ده
ــازي يارانه ها است.  حاصل اجراي قانون هدفمندس
ــاه حال گروه هاي  ــا موضوع ديگر اينكه؛ براي رف ام
ــت؛  ضعيف جامعه صرفاً پرداخت نقدي مالك نيس
بلكه دولت با ايجاد شرايط تحت پوشش قرار گرفتن 
ــون و 833 هزار و 477 نفر از افراد در بيمه  2 ميلي
ــامل يك ميليون و 200 نفر  تأمين  اجتماعي كه ش

ــم درآمد، 325  ــده، 800 هزار نفر از اصناف ك رانن
ــت خانوار، 325 هزار نفر از  هزار نفر از زنان سرپرس
معلوالن اشتغال يافته، 50 هزار مربي مهد، 20 هزار 
نفر از كاركنان مراكز توانبخشي بهزيستي، 58 هزار 
ــاد و لنج دار، 45 هزار زنبوردار و 10 هزارو 477  صي
ــنده و هنرمند مي شود، تأمين و  نفر خبرنگار، نويس

گسترش بيمه اجتماعي را انجام داده است.
 تأمين اجتماعي با 50 سال فعاليت 10 ميليون 
ــش خود دارد و  ــده اصلي را تحت پوش نفر بيمه ش
ــرايط تحت پوشش قرار  ــته ش ــال گذش در يك س
ــزار و 477 نفر  ــون و 833 ه ــن تنها 2 ميلي گرفت
ــازي يارانه ها  ــراد جديد از محل منابع هدفمند س اف
براي پيوستن به تأمين اجتماعي فراهم شده است 
ــت وهفتم از حق بيمه ماهيانه اين افراد  كه ده  بيس
توسط دولت پرداخت مي شود. اين بيمه شامل بيمه 

درمان، بازنشستگي، از كار افتادگي و فوت است.
وي در ادامه گفت: تهيه بانك اطالعاتي خانوارها 
در دستور كار است تا به زودي با اطالعات اين بانك، 
افراد از مزاياي بيشتر قانون يارانه ها بهره مند شوند.

ــان در خاتمه ميزان كاهش مصرف برخي  عارفي
ــازي يارانه ها را به  از اقالم، بعد از اجراي هدفمند س

شرح زير اعالم كرد.

ميزان صرفه جويي زمان نوع كاال يا خدمات
 8 ميليون ليترروزانهنفت و گاز
2/9 ميليون ليترروزانهنفت سفيد
6/6 ميليون ليترروزانهنفت كوره
1/3 ميليون ليترروزانهگاز مايع

4 دهم ميليارد مترمكعبدر مدت 9 ماهه اجراي قانون يارانه هاگاز طبيعي
9دهم ميليارد كيلووات ساعتدر مدت 9 ماهه اجراي قانون يارانه هابرق
 در مدت 11 ماهه اجراي قانونآب

 هدفمندي يارانه ها
203 ميليون متر مكعب

226 هزارتن ماهانهگندم
3/5 ميليون ليترروزانهبنزين

قانون هدفمند سازي يارانه ها با قوت پيش مى رود

مشكلي در تأمين منابع يارانه ها نداريم 

افزايش 5 درصدى 
مصرف بنزين از ابتداى دى ماه

ــداى دى ماه  ــرف بنزين از ابت ــارس: مص ف
ــابه سال  ــبت به مدت مش تاكنون 5 درصد نس
گذشته افزايش يافت. براساس آمار شركت ملى 
ــت تنها چند  پخش فرآورده هاى نفتى با گذش
ــبت  روز از دى ماه مصرف بنزين 5 درصد نس
ــته افزايش يافت.  ــابه سال گذش به مدت مش
بنابراين گزارش در طول اين مدت حامل هاي 
ــد، نفت كوره 17  ــفيد 34 درص انرژى نفت س
ــد و گاز مايع 21  ــت گاز 21 درص ــد، نف درص

درصد كاهش مصرف داشته اند.

مصرف برق بايد 20 درصد 
ديگر كاهش يابد

ــنا: درحالي كه اجراي قانون هدفمندي  ايس
يارانه ها در كشور مصرف برق را حدود 20 درصد 
ــت، معاون وزير نيرو معتقد است  كاهش داده اس
هنوز بايد 20 درصد ديگر از مصرف برق كاهش پيدا 
كند. محمد بهزاد افزود: بررسي هاي ما حاكي از اين 
است كه مي توان كاهش مصرف انرژي در كشور را از 
10 درصد به 30 درصد افزايش دادخش صنعت 

بايد انجام دهند، عملياتي خواهد شد.

طلسم پرداخت جوايز صادراتي شكست
همدان پيام: قائم مقام و معاون توسعه مديريت و منابع وزير صنعت، معدن و تجارت اعالم كرد كه  ديروز (يكشنبه) 
ــازمان  صنعت، معدن و تجارت  ــاب هاي س ــان اعتبار بابت پرداخت مطالبات جوايز صادراتي به حس ــارد توم 104 ميلي
ــود و عالوه بر اين 100 ميليارد تومان براي پرداخت مرحله دوم جوايز صادراتي معوقه تخصيص  ــتان ها واريز مي ش اس
ــنا، در مورد پرداخت مرحله اول جوايز صادراتي معوقه كه پيش از اين  ــت. فريدون احمدي در گفت وگو با ايس يافته اس
خبر داده بود كه در هفته گذشته آغاز مي شود، توضيح داد: پس از واريز شدن اعتبار مرحله اول پرداخت جوايز صادراتي 
ــازمان توسعه تجارت ايران ميزان مورد نياز براي پرداخت مطالبات جوايز  ــاب وزارت صنعت، معدن و تجارت، س به حس
صادراتي سال 84 را بيش از 105 ميليارد تومان اعالم كرد كه در مقابل ما هم، 104 ميليارد تومان را آزاد كرديم تا به 

حساب هاي استان هاي مختلف واريز شود.

كاهش 76 درصدي دادوستد بورس در آذرماه
ــط ارزش دادوستد روزانه آذرماه 6 ميليارد و 743 ميليون و  همدان پيام: مدير بورس منطقه اي همدان گفت: متوس

710 هزار و 749 ريال بوده كه نسبت به آبان ماه، 76 درصد كاهش داشته است.
عباس صمدي در رابطه با آمار معامالت آذرماه امسال اظهار داشت: در ماه گذشته تعداد 38 ميليون و 648 هزار و 
ــركت به ارزش 134 ميليارد و 874 ميليون و 214 هزار و 976 ريال در بورس منطقه اي  ــهم متعلق به 218 ش 622 س

همدان دادوستد شد كه 54 درصد آن مربوط به خريد سهام و 46 درصد مربوط به فروش سهام بوده است.
وي اضافه كرد: بر اين اساس و با توجه به 20 روز كاري فعاليت بورس منطقه اي همدان در اين ماه، متوسط ارزش 
داد و ستد، روزانه 6 ميليارد و 743 ميليون و 710 هزار و 749 ريال بوده كه نسبت به آبان ماه، 76 درصد كاهش داشته 

است. در اين ماه، تعداد خريداران سهام 2865 نفر بود و 191 كد معامالتي جديد ايجاد شد.

حقوق سال آينده كارمندان چقدر مى شود؟
ــال براي كارمندان دولت با زمزمه افزايش حقوق همراه  همدان پيام: پايان هر س
ــت. موضوعي كه گرچه قانون بر همسويي آن با تورم تأكيد دارد، اما دولت آن را  اس
ــوق كارمندان، تابع  ــه اي مي داند و به همين دليل افزايش حق ــع اقتضائات بودج تاب

تصميم هيأت وزيران  است.
ــترين افزايش حقوق مربوط به سال 1388  ــال هاي 1384 تا 1390، بيش در س

بوده  است. 
بر اين اساس ميزان رشد حقوق كارمندان دولت در اين سال 18,3 درصد در نظر 

گرفته شد؛ در حالي كه نرخ تورم در آن سال 10,8 درصد بود.
در سال 1384 كه دولت نهم كار خود را آغاز كرد، افزايش حقوق كارمندان 7,8 
ــيده بود.  ــال به 12,1 درصد رس ــد؛ در حالي كه نرخ تورم در آن س درصد تعيين ش
ــال بعد و ثبت عدد 11,9 درصد براي اين  ــط نرخ تورم در س با وجود كاهش متوس
ــاخص اقتصادي حقوق كارمندان با اختالف بسيار ناچيزي از اين رقم، 12 درصد  ش

افزايش يافت.
ــال 1386 ميزان افزايش حقوق كارمندان دولت به طور  ــنا، در س به گزارش ايس
بي سابقه اي كاهش يافت و عدد 4,8 درصد را براي خود ثبت كرد، در حالي كه روند 
ــدت ادامه يافت و در اين سال به عدد متوسط 18,4 درصد  ــي نرخ تورم به ش افزايش

رسيد.
با ادامه روند صعودي نرخ تورم، در سال بعد اين شاخص اقتصادي به عدد 25,4 

درصد رسيد، در حالي كه افزايش حقوق كارمندان فقط 7,3 درصد بود.
ــال 1388 با كاهش نرخ تورم به 10,8 درصد، دولت تصميم گرفت حقوق  در س
ــدان را با ضريبي بيش از نرخ تورم افزايش بدهد؛ بنابراين عدد 18,3 درصد را  كارمن

براي اين افزايش در نظر گرفت.
ــال 1389 هيأت وزيران سقف افزايش حقوق كارمندان دولت در مؤسسات  در س

عمومي كشور را فقط شش درصد تعيين كرد.
امسال به دليل اين كه بررسي و تصويب اليحه بودجه با تأخير در مجلس مواجه 
ــد، اما با تمام  ــي ش ــد، موضوع افزايش حقوق كارمندان نيز در دولت ديرتر بررس ش
ــئوالن  ــاره و نيز اظهارنظرهاي متفاوت مس ــده در اين ب ــش و قوس هاي ايجاد ش ك
ــراي حفظ اثر اجراي  ــاره لزوم عدم افزايش حقوق كارمندان ب ــادي دولت، درب اقتص

قانون هدفمندي يارانه ها، افزايش 10 درصدي حقوق كارمندان تصويب شد.
ــد حقوق از تورم 12,4 درصدي محاسبه شده توسط بانك  اين بار هم ميزان رش

مركزي كمتر بود.
حال كه ماه هاي پاياني سال فرا رسيده و اليحه بودجه در دولت در حال بررسي است، 
بايد منتظر بود و ديد پس از تصويب آن، چه عددي براي رشد حقوق كارمندان در سال 
ــود؟ ديگر اين كه بايد ديد آيا دولت براي اين افزايش به قانون  بعد در نظر گرفته مي ش
ــوري كه بر لزوم متناسب بودن افزايش حقوق با تورم تأكيد دارد،  مديريت خدمات كش

پايبند مي ماند يا باز هم مبتني بر اقتضائات بودجه اي تصميم خواهد گرفت؟
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اخبار انتخاباتاخبار كوتاه
حضور يكى از اعضاى القاعده 

در ايران بى اساس است
ايلنا: رامين مهمانپرست، سخنگوى وزارت 
ــازى هاى  ــورمان سناريوس ــه كش ــور خارج ام
ــكا از جمله دخالت  ــيانه اخير دولت آمري ناش
ــران در طراحى حمالت  ــالمى اي جمهورى اس
يازده سپتامبر و حضور يكى از اعضاى القاعده 

در ايران را كامال بى اساس دانست. 

تالش سوريه براي آزادي هر 
چه سريع تر ايرانيان ربوده شده

ايسنا: وزير امور خارجه كشورمان در تماس 
ــف و  ــوري اش با ابراز تاس ــي با همتاي س تلفن
ــوريه  ــردن انفجارهاي اخير در س ــوم ك محك
ــت  ــبت به سرنوش ــب نگراني خود را نس مرات
ــوريه به اطالع وزير  ــده در س ايرانيان ربوده ش
امور خارجه اين كشور رساند. وليد معلمـ  وزير 
خارجه سوريه ـ نيز در اين مكالمه تلفني بيان 
ــوريه بر اساس مسئوليتي كه  كرد كه دولت س
بر عهده دارد تمامي تالش خود را به كار خواهد 
گرفت تا هر چه سريع تر افراد ربوده شده ايراني 

آزاد شده و نزد خانواده هاي خود باز گردند.

امروز جلسه  سران سه قوه 
برگزار مي شود

ــنا: جلسه  سران قوا ساعت 12 امروز به  ايس
ميزباني رئيس قوه قضاييه برگزار مي شود.

ــران  ــت هاي س ــه در ادامه  نشس اين جلس
ــود احمدي نژاد-  ــور محم ــا حض ــه قوه و ب س
رئيس جمهور و علي الريجاني ـ رئيس مجلس  
ــت ا... صادق  ــر آي ــالمي ـ در دفت ــوراي اس ش
ــه ـ برگزار  ــي ـ رئيس قوه قضايي آملي الريجان
ــزارش، آخرين  ــاس اين گ ــد. بر اس خواهد ش
ــي رئيس مجلس  ــران قوا به ميزبان ــه س جلس

شوراي اسالمي، هفتم آذرماه برگزار شده بود.

اظهارات ضد ايراني عالوي  
در امارات

مهر: رئيس فهرست العراقيه در دور جديد 
ــه دولت منتخب  ــكار خود علي تهديدهاى آش
ــالمى  ــازى عليه جمهورى اس ــراق، به جوس ع
ــور نگذاشت  ايران پرداخت و ادعا كرد اين كش
ــت وزيرى برسم. اياد عالوى كه به  من به نخس
امارات متحده عربى رفته است، در گفت و گوى 
ــبكه العربيه با حمايت از طارق  ــتقيم با ش مس
ــورى عراق كه  ــاون رئيس جمه ــمى مع الهاش
ــتن در  ــت داش ــم و دس ــه ارتباط با تروريس ب
ــتى بر اساس اعترافات برخى  اقدامات تروريس
ــت، ادعا كرد:  اتهامات  از محافظانش متهم اس
وارده عليه طارق الهاشمى اتهام سياسى است 

و هيچ ترديدى در اين زمينه وجود ندارد.

قرارداد نظامى تل آويو 
با تركيه لغو شد

ــتى قرارداد  ــم صهيونيس ــام: رژي همدان پي
ــكى به تركيه را با  ــتم دفاع موش فروش سيس
ادعاى احتمال دستيابى ايران به اين سيستم، 

به صورت يك جانبه لغو كرد.
ــتى از توقف قرارداد فروش  رژيم صهيونيس
سيستم رادار و پدافند هوايى كه در سال 2008 
ــا تركيه به امضا  ــون دالر ب ــه ارزش 140 ميلي ب
ــت، خبر داد. اين در حالى است كه  ــيده اس رس
ــده مورد تأييد شركت توليد كننده  توافق يادش
تجهيزات ياد شده و وزارت جنگ رژيم اشغالگر 
قدس قرار گرفته و در مرحله نهايى است. دليل 
ــات نزديك و روابط  ــن اقدام تل آويو ارتباط اي

دوستانه تركيه با ايران اعالم شده است.

77 كشته و زخمى در حمله 
به معترضان يمني

در  ــى  زخم و  ــته  كش  77 ــام:  همدان پي
ــاى امنيتى يمن  ــركوب گرانه نيروه ــه س حمل
ــت ديكتاتور منابع  ــان و اقامت موق به معترض
ــد در جريان  ــالم كردن ــتانى صنعا اع بيمارس
ــنبه  مردمى نيروهاى طرفدار  اعتراضات روزش
عبدا... صالح ديكتاتور يمن به معترضان يورش 
ــراى متفرق كردن  ــاى امنيتى ب بردند. نيروه
مردم از گازهاى سمى، تيراندازى و ماشين هاى 
ــتفاده مى كردند به طورى كه اين  آب پاش اس
اقدامات وحشيانه كشته شدن 12 نفر و زخمى 

شدن بيش از 65 نفر را در پى داشت.

آنكارا در هيچ اقدام خارجى عليه تهران شركت نمى كند
همدان پيام: وزير خارجه تركيه با اشاره به روابط خوب آنكارا با ايران بيان كرد كه كشورش در هرگونه اقدام خارجى 

احتمالى عليه ايران شركت نخواهد كرد.
ــال هاي اخير به  ــخنانى در آنكارا افزود كه روابط بين تهران و آنكارا در س به گزارش ايلنا ، «احمد داود اوغلو» در س

 ميزان زيادي بهبود يافته و هيچ وقت به اين خوبي نبوده است.
وى بيان كرد كه تركيه در هيچ گونه مداخله خارجي در ايران مشاركت نخواهد كرد.

ــامانه رادارى موشكي سازمان پيمان آتالنتيك شمالى (ناتو)  وزير خارجه تركيه همچنين درباره مخالفت ايران با س
كه قرار است در تركيه مستقر شود، گفت: با وجود اختالف نظر تهران و آنكارا در اين باره، دو كشور در بسياري از موارد 

اتفاق نظر دارند.

مي خواهند عروسك هاي بي خاصيت را الگوي ما بكنند
ــازمان بسيج مستضعفان با بيان اين كه زنان در دوره هاي مختلف انقالب اسالمي رشادت ها و  همدان پيام: رئيس س
ــان داده اند،  گفت: هفت هزار شهيده زن داريم اما دريغ كه بسياري از ما حتي نام 10  ــياري از خود نش فداكاري هاي بس

نفر از آنان را هم نمي دانيم.
ــهيده نسرين افضل در شيراز افزود: ما در حق  ــنا، محمدرضا نقدي در كنگره كشوري بزرگداشت ش به گزارش ايس

خودمان كوتاهي كرديم و اين داشته ها را بيان نكرديم.
وي با بيان اين كه زندگي و شيوه شهادت بسياري از شهدا مانند افسانه هاست، شهيدان را اسطوره هاي ايران اسالمي 
دانست و گفت: امروز مي خواهند مدل هاي غربي و عروسك هاي بي خاصيت را به  عنوان الگو مطرح كرده و به ما تلقين 

كنند؛ زيرا ما اسطوره هايمان را كه شبيه به افسانه ها هستند، بيان و براي جامعه تبيين نكرده ايم.

ثبت نام برخى از نمايندگان مجلس
ــالمي،  تعدادي از  ــوراي اس ــور در راهروهاي مجلس ش ــتقرار واحـدي از وزارت كش ــته با اس همدان پيام: روز گذش
نمايندگان از جمله غالمرضا مصباحي مقدم، حسن ونايي، مويد حسيني صدر، سيامك مره صدق، اصغر گران مايه پور، الله 
افتخاري، مهدي كوچك زاده، يعقوب جدگال، سليمان فهيمي و ملك شاهي براي نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي 
اسالمي ثبت نام كردند. بر اساس گزارش ايسنا، با وجود هماهنگي هاي اداره اخبار مجلس شوراي اسالمي براي پوشش 

تصويري اين ثبت نام ها، بعضا از پوشش تصويري و رسانه اي ممانعت به عمل مي آمد.
همچنين حجت االسالم والمسلمين سيد محمود علوي با حضور در فرمانداري تهران ثبت نام كرد.

ــاز كشورمان نيز در آخرين دقايق روز دوم ثبت نام ها در محل فرمانداري تهران  ــاز و مستندس نادر طالب زاده، فيلم س
حضور يافت ولي به دليل انجام نشدن ثبت نام قطعي اش از انجام مصاحبه با خبرنگاران خودداري كرد.

ــا صدور  ــى ب ــت ا... مهدوى كن ــام: آي همدان پي
بيانيه اى به  مناسبت يوم ا... نهم دى اعالم كرد: روز 
ــت؛ روز 9  ــدت و همگرايى ملت اس 9 دى روز وح
ــرى معظم انقالب  ــى ملت با رهب دى روز هم صداي
ــالمى مبنى بر جذب حداكثرى و دفع حداقلى  اس
است؛ لذا بزرگداشت 9 دى بزرگداشت روز وحدت 
ــاس آموزه هاى دينى  ــجام اسالمى بر اس ملى و انس

"تولى و تبرى" است.
ــت ا...  ــن بيانيه  آي ــارس، در مت ــزارش ف ــه گ ب
ــاره يوم ا... "9 دى" كه  محمدرضا مهدوى كنى درب
ديروز  منتشر شد آمده است: اينجانب ضمن تبريك 
ــلمان ايران و بزرگداشت  به بصيرت الهى ملت مس

يوم ا... 9 دى نكاتى را در زير يادآور مى شوم.
ــال 88 به مناسبت دهمين  حوادث تلخى در س
دوره رقابت هاى رياست جمهورى به وقوع پيوست؛ 
ــام به ملت و  ــوط قرمز نظ ــا عبور از خط ــده اى ب ع
رهبرى مظلوم انقالب بى مهرى كردند و متاسفانه با 
دشمنان قسم خورده نظام هم صدا شدند. اينها كيد 
ــيطان بزرگ را ناديده گرفتند و در زمين  و مكر ش
دشمن بازى خطرناكى را عليه امنيت و مصالح ملى 

آغاز كردند كه هنوز آن  را خاتمه نداده اند.

ــب از باب خيرخواهى به آنها مى گويم تا   اينجان
فرصت باقيست، به دامن ملت برگردند و روز 9 دى 

را روز بازگشت به مردم و انقالب بدانند.
ــال 88 معلوم بود كه  از همان ابتداى فتنه س
ــالمى هدف  ــت فقيه و موجوديت انقالب اس والي
ــت؛ همين مهم  ــرار گرفته اس ــمنان ق اصلى دش
ــى مى فهميدند موضوع جنگ  ــى بود كه برخ كاف
ــت و از همراهى  ــمن عليه نظام جدى اس نرم دش

ــان انقالب پرهيز مى كردند اما على رغم  با نامحرم
هشدارهاى مقام معظم رهبرى عده اى با ژنرال ها 
ــران جنگ نرم دشمن همراهى كردند و از  و افس
ــوى مردم لقب ساكتين و مردودين را گرفتند؛  س
ــردم قصور آنان را فراموش نكرده اند و به همين  م
دليل در راهپيمايى عظيم 9 دى تبرى خود را از 

آنان اعالم كردند.
ــورى رهبرى معظم  ــاف، عدالت و نيز صب  انص

ــفانه تا مرز  ــانى كه متأس انقالب در برخورد با كس
ــارت و هنر  ــرده اى از مه ــش رفتند، پ ــى" پي "بغ
ــط ايشان را نشان داد؛ غلبه  مديريت بحران توس
ــر را از عنايات  ــر مك ــر دروغ و تدبير ب ــدق ب ص
ــرت ولى عصر  ــات حض ــزرگ و توجه ــد ب خداون
(عج) مى دانيم و خداوند را به خاطر خنثى شدن 
ــور ميليونى مردم  ــمنى كه با حض توطئه هاى دش

در 9 دى تجلى يافت، شاكريم.
ــور جوانان و  ــش حض ــوم ا... 9 دى روز درخش ي
نوجوانانى بود كه به نمايندگى از نسل سوم انقالب 
ــور يافتند و صيانت از  ــن و خيابان ها حض در ميادي
ــالم را از نسل پيشين تحويل گرفتند؛  انقالب و اس
ــمن را براى ضربه به انقالب  اين حضور بى نظير دش

نااميد كرد.
  مجلس خبرگان رهبرى با تأسى از ملت بزرگ 
ايران در صيانت از جايگاه واليت فقيه، با بهره گيرى 
ــردم آگاه و بصير ايران در روز قيام 9 دى  از پيام م
اعالم مى دارد فقهاى بزرگ و علماى بصير خبرگان 
ــيرى را مى روند كه ملت در 15  رهبرى همان مس
خرداد 42، بهمن 57 و نيز 9 دى 88 با امداد الهى 

رفتند.

نصيحت آيت ا... مهدوى كني به عبور كنندگان از خطوط نظام:

تا فرصت باقي است به دامن ملت برگرديد

ــس،  مجل ــي  علن ــه  جلس در  ــام:  همدان پي
نمايندگان با تصويب موادي از طرح بيمه بيكاري 
ــي اين طرح را به اتمام رساندند اما در اين  بررس
بين حاشيه هاي جالبي از روند تصويب اين طرح 

در مجلس اتفاق افتاد.
ــت نماينده دولت با اين طرح گرفته   از مخالف
ــق اين طرح در  ــاي نمايندگان مواف تا واكنش ه
ــتان  ــبزپوش بهارس ــخنان او، صحن س قبال س
ــداي امر  ــود. در ابت ــرار داده ب ــورد توجه ق را م
ــى از نمايندگان  ــه محمدرضا ميرتاجالدين اگرچ
ــت تا به دولت رحم كنند و از قيد بيمه  مى خواس
ــاد آن براى دولت بگذرند،  ــكاران و بار مالى زي بي
ــما به حال  ــه او گفت: ش ــدگان ب ــى از نماين يك

بيكاران رحم كنيد!
ــه نمايندگان  ــن، هرچ ــزارش خبرآنالي به گ
ــار مالى طرح  ــن ب ــى براى تامي ــند راه ميكوش
ــغل و بيمه بيكاران  حمايت از بيكاران جوياى ش
ــه مخالفت با  ــى دولت ب ــاون پارلمان ــد، مع بيابن
ــتار  ــا مى پردازد. كار تا آنجا پيش رفت كه س آنه
ــده كهكيلويه و بويراحمد كه از  هدايتخواه نماين
ــرد كه تامين  ــنهاد ك ــت، پيش حاميان دولت اس
ــت حق بيمه بيكارى را به صندوق  بودجه پرداخ
بيمه بيكاران سپرده شود و دولت هم در هر سال 

ــت به آن صندوق كمك كند!  هر ميزان كه توانس
ــنهاد به مذاق ميرتاجالدينى خوش آمد  اين پيش
اما نمايندگان با آن مخالفت كرده و اعالم كردند 
كه اينگونه نميتوان مطمئن بود كه چه ميزان از 

اين بودجه تامين خواهد شد.
معاون پارلمانى دولت كه كمى دلخور به نظر 
ميرسيد، خطاب به سخنگوى كميسيون اجتماعى 
ــجمهور  ــه كنايه به او گفته بود «مگر رئيس كه ب
ــكار نداريم، پس  ــال ديگر بي ــد تا دو س نميگوي
چرا نگران پرداخت بيمه بيكاريهستيد؟»؛ اظهار 
ــت: اين چه حرفى است كه ميزنيد. بيكارى  داش
كه هيچوقت صفر نميشود چون همواره تعدادى 

به جمعيت بيكاران اضافه ميشود!
ــالف مواضع  ــب برخ ــن ترتي ــه اي ــه ب وى ك
ــين رئيسجمهور دال بر اينكه به زودى هيچ  پيش
ــت موضع گيرى كرده بود،  بيكارى نخواهيم داش
ــت رحم كنند.  ــت تا به دول از نمايندگان خواس
ــواد زمانى روبرو  ــخ ج ــى با اين پاس ميرتاجالدين
ــات رهبرى در سفر استانى به  ــد: مگر فرمايش ش
ــان تاكيد  ــوش كردهايد؟ ايش ــاه را فرام كرمانش
ــت. پس  كردند كه اولويت اصلى، رفع بيكارى اس
ــما به بيكاران رحم كنيد و اينقدر براى تامين  ش

بار مالى بيمه آنها، چانه نزنيد. 

ــتم،  همدان پيام: نماينده تهران در مجلس هش
ــت در تاييد  ــت عدال ــه رعاي ــان را ب ــوراى نگهب ش
صالحيت كانديداهاى انتخابات مجلس نهم توصيه 

كرد.
ــتور خود در  ــرى در نطق ميان دس ــى مطه عل
صحن علنى مجلس گفت: عملكرد شوراى نگهبان 
ــت يافتن به  ــد؛ چرا كه براى دس ــد عادالنه باش باي
ــاركت باال در انتخابات پيش رو شوراى نگهبان  مش
ــخت گيرى هاى بى جا توصيه  ــه خوددارى از س را ب

مى كنم.
ــورا مى تواند  ــت اين ش وى افزود: عملكرد درس
ــد صرف عضويت  ــأله كمك كند و نباي به اين مس
ــوى و مهدى  ــتاد انتخاباتى ميرحسين موس در س
كروبى يا اعتراض به روند انتخابات گذشته افراد رد 

صالحيت شوند.
به گزارش ايلنا، عضو كميسيون فرهنگى تصريح 

ــامل كسانى باشد كه  كرد: رد صالحيت بايد تنها ش
ــانى كه به  ــام اقدام عملى كردند و نه كس عليه نظ

دنبال كار سياسى سالم بودند.
ــاركت باالى مردم تاثير به مراتب  وى افزود: مش
ــرب دارد و فرصت  ــترى از حمله نظامى به غ بيش
ــت كه وضعيت  ــالمى اس طاليى براى جمهورى اس
ــامان بخشد لذا استفاده  داخلى و خارجى خود را س
ــوأم با حكمت دارد و  ــن فرصت نياز به تدبير ت از اي

فرصت ها را بايد غنيمت شمرد.
ــس خطاب به  ــيون فرهنگى مجل ــو كميس عض
ــور گفت: آيا مى خواهيد اين  ــى كش فعاالن سياس
ــدن دل ها قرار دهيد يا  انتخابات را مايه نزديك ش
ــخصى و ايجاد  ــويه حساب هاى ش عاملى براى تس
ــا از ورود گرايش هاى مختلف كه  ــتر؟ آي تفرقه بيش
التزام فكرى و عملى به قانون اساسى دارند استفاده 
ــت پياده كردن افراد مخالف خود  مى كنيد يا سياس

را از قطار جمهورى اسالمى داريد؟
ــى مستقل،  مطهرى ادامه داد: آيا دنبال مجلس
ــتيد يا  ــتبداد دولت ها هس ــراى اس ــى ب آزاد و مانع
دنبال ايجاد شرايطى براى هموار كردن راه استبداد 
دولت ها؟ اگر پاسخ، گزينه  اول است بايد نمايندگان 
مردم وارد شوند نه كسانى كه با حمايت دولت وارد 

مجلس شدند.
ــت از نمايندگان و  ــد كرد: حمايت دول وى تاكي
ــأ تخلفات مالى مى شود؛ چرا كه  ناظران خود منش

ــود مانع نظارت واقعى  ــت دولت از ناظران خ حماي
مى شود.

ــاب به  ــرى در ادامه خط ــهيد مطه ــد ش فرزن
ــالح طلبان  ــت كه اص ــت: بجاس ــان گف اصالح طلب
ــائل انتخابات پيش رو خلط  ــات 88 را با مس انتخاب
نكنند و مطالبات خود را به طور جداگانه از راه هاى 
ــتا شركت در  قانونى پيگيرى كنند و در همين راس
ــك وظيفه دينى و ملى تلقى  انتخابات مجلس را ي

كنند.

توصيه على مطهرى در صحن علنى مجلس:

انتخابات را عاملى براى 
تسويه حساب هاى شخصى نكنيد

نمايندگان مجلس:

دولت به بيكاران رحم كند
رئيس ستاد انتخابات كشور

تشريح مراحل انتخابات 

نماينده كرمانشاه در مجلس خبر داد 

اعمال نفوذ جريان 
انحراف در دفاتر نظارتي 

شوراي نگهبان 
ــيون امنيت ملى  همدان پيام: يك عضو كميس
ــورد فعاليت هاى جريان  ــت خارجى در م و سياس

انحرافى در شهرستان ها هشدار داد.
ــا ايلنا، در  ــو ب ــى راد در گفت و گ محمدكرم
ــد استان  اين زمينه گفت: برخي از مديران ارش
كرمانشاه مورد حمايت جريان انحرافى بوده كه 
ــرد مورد بحث  ــى حمايت كنند آن ف از هركس

خواهد بود.
ــت  ــت ملى و سياس ــيون امني ــو كميس عض
ــان  جري ــاى  فعاليت ه ــوص  خص در  ــى  خارج
ــات مجلس نهم گفت:  انحرافى در زمينه انتخاب
ــا وزن قابل قبولى در ميان مردم ندارند به  اين ه
ــتفاده  ــن دليل با فريب و پول و حتى با اس همي
ــنامه هاى آكبند سعى مى كنند كه رأى  از شناس
ــتان ها و حوزه هاى  ــورد نياز خود را در شهرس م

ــت آورند. انتخابيه به دس
ــان كرد:  ــى راد در ادامه خاطرنش ــد كرم محم
ــفانه در دوره هاى قبل انتخابات مجلس نيز  متاس
از اين مشكالت وجود داشت تا جايى كه دادستان 
كرمانشاه نزديك 20 نفر را در زمينه تقلب و فريب 

ــا در هر صورت خأل  ــت و مجازات كرد، ام بازداش
قانونى در اين زمينه وجود دارد.

ــر فعاليت هاى جريان  ــد: از ديگ وى مدعي ش
ــاه اعمال نفوذ در دفا تر  انحراف در منطقه كرمانش
ــمت  ــوراى نگهبان و ايجاد تغيير در س نظارت ش
ــا جايى كه  ــت ت ــت اين دفا تر اس ــراد و مديري اف
ــال سابقه نظارتى را  ــابقه 8 تا 10 س مديران با س

كنار گذاشتند.
ــتم يادآور شد:  نماينده اصولگراى مجلس هش
ــن دغدغه را دارند  ــوزه انتخابيه ما برخى اي در ح
ــه جريان انحرافي نياز به 150 نفر نماينده براى  ك
ــبرد اهداف خود دارد؛ از اين رو، در اين راستا  پيش

تالش مي كنند.

دومين روز نام نويسي براي انتخابات
روز دوم گرمتر از روز اول

ــان كانديداتوري نمايندگي نهمين دوره  همدان پيام: دومين روز ثبت نام داوطلب
ــالمي در حالي آغاز شد كه به گفته سيدصولت مرتضوي رئيس  ــوراي اس مجلس ش
ــتاد انتخابات كشور، در روز اول (شنبه) 254 نفر در سراسر كشور ثبت نام كردند.  س
ــي از داوطلبان نمايندگي مجلس، حضور نمايندگان كنوني  اما در روز دوم نام نويس
ــگاران اجازه داده  ــه گفته خبرگزاري ها، به خبرن ــد؛ هرچند كه ب مجلس پررنگ ش
ــود. احزاب و تشكل هاي مختلف  ــده كه تصاويري از اين نام نويسي ها منتشر ش نش
كشور نيز با مصاحبه هاي خبري توسط اعضاي خود، رسانه ها را از آخرين برنامه ها و 

استراتژي هاي خود مطلع ساختند. 

سخنگوي جامعه روحانيت مبارز خبر داد
تعدادي از اعضاي اين تشكل براي انتخابات 

مجلس ثبت نام مي كنند
همدان پيام: سخنگوي جامعه روحانيت مبارز خبر داد كه تعدادي از اعضاي اين 

تشكل روحاني براي انتخابات مجلس نهم ثبت نام خواهند كرد.
ــالم والمسلمين احمد سالك در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اهميت  حجت االس
ثبت نام افراد صالح براي انتخابات مجلس گفت: بايد با حضور افراد صالح و متخصص 
مجلسي قوي و دور از وابستگي به قدرت و ثروت و مجلسي سينه چاك براي خدمت 
ــتاي واليت تشكيل شود. وي در ادامه با بيان اين كه كساني كه در  و حركت در راس
اين عرصه وارد مي شوند بايد ملتزم به اصول و آرمان ها باشند، گفت: مردم با حضور 
ــد مراجع ذي صالح قرار  ــراد اصلح را كه مورد تايي ــري خود در انتخابات، اف حداكث

گرفتند انتخاب مي كنند و افتخار ديگري را رقم مي زنند.

نامزدى دوباره باهنر، مفتح، غفوري فرد و يحيوى
ــالمى مهندسين با بيان اينكه  ــوراى مركزى جامعه اس همدان پيام: يك عضو ش
ــين براى انتخابات مجلس بزودي مشخص  ــالمى مهندس اعضاى داوطلب جامعه اس
مى شود، گفت: تاكنون محمدرضا باهنر، حسن غفورى فر، حميدرضا فوالدگر، مهدي 
مفتح، محسن يحيوي، مهندس عبداللهي، رسول حامديان و جبار كوچكى نژاد اعالم 

داوطلبى كرده اند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، جبار كوچكي نژاد گفت: جامعه اسالمي مهندسين 
ــري افراد با معيار و مالك هاي جامعتين و جبهه متحد اصولگرايان  در حال عضوگي
بوده و بعد از جمع بندي نهايى افراد معرفي خواهند شد. به گفته وي، احتمال حضور 

مرتضي نبوي، بهادر ولي زاده، شايسته نيا و ميريان بسيار ضعيف است.
ــتم براى  ــت، خبرگزارى فارس هم از ثبت نام 7 نماينده مجلس هش گفتني اس
انتخابات مجلس نهم خبر داد. روز گذشته غالمرضا مصباحى مقدم، حميد پشنگ، 
ــيد زهى، حميدرضا ملكشاهى، مؤيد حسينى و يعقوب جدگال  الله افتخارى، جمش

براى كانديداتورى انتخابات مجلس نهم ثبت نام كردند.

حاشيه هاي دومين روز ثبت نام كانديداهاي انتخابات
 همدان پيام: در دومين روز ثبت نام كانديداهاي انتخابات مجلس شوراي اسالمي، 
زيرزمين سالن چهار هزار نفري وزارت كشور، پذيراي كانديداهايي بود كه همانند روز 

اول ناشناس بودن در عالم سياست وجه مشترك همه اين افراد بود.
ــتاد انتخابات كشور حاضر شدند و در انتخابات ثبت نام  از جمله افرادي كه در س
ــه براي حوزه  ــم بود ك ــد، محمدباقر ذاكري نماينده اصالح طلب مجلس شش كردن
ــت خود  ــرد. وي در گفت وگويي كه با خبرنگاران داش ــه قوچان ثبت نام ك انتخابي
ــي و اصولگرايي هيچ كدام  ــب اصولگرا ناميد و معتقد بود كه اصالح طلب را اصالح طل
ــاركت،  تعريف دقيق ندارند. وي همچنين اعالم كرد كه پيش از اين عضو جبهه مش
عضو حزب اعتماد ملي و عضو حزب جمهوري اسالمي در ابتداي انقالب بوده است.

آمار ثبت نام شده هاى روز دوم
 قائم مقام رئيس ستاد انتخابات كشور خبر داد:  تعداد ثبت نام كنندگان، تا ظهر 

روز دوم به 461 نفر افزايش پيدا كرد.
ــنعلى نورى اظهار داشت: در ميان ثبت نام كنندگان 440 نفر مرد و 21 نفر  حس
ــتند. از نظر تحصيلي نيز در ميان ثبت نام كنندگان 68 نفر داراي مدرك  خانم هس
دكترا، 111 نفر داراي مدرك فوق ليسانس، 69 نفر داراي مدرك ليسانس و هفت نفر 

داراي مدرك حوزوي هستند.
ــاس اعالم قائم مقام رئيس ستاد انتخابات كشور، بيشترين تعداد  همچنين بر اس
ــتند و 111 نفر از ثبت نام  ــال هس ــنين 41 تا 45 س ثبت نام كنندگان مربوط به س

كنندگان به اين گروه سني تعلق دارند.
ــاي انتخابات مجلس  ــام كانديداه ــي از اولين روز ثبت ن ــه ارائه گزارش وي ب
ــر كشور ثبت نام كردند.  ــنبه) 254 نفر در سراس پرداخت و گفت: در روز اول (ش
ــامانه جامع انتخابات آمارها و اطالعات طوري  ــتم و س ــاس سيس وي افزود:  براس
ــاخص هاي شناسايي  ــده كه در انتهاي هر روز آمارهاي ثبت نام ها و ش طراحي ش
ــع چهارگانه براي  ــوراي نگهبان و مراج ــام كننده جمع آوري و به ش ــراد ثبت ن اف
استعالم ارسال مي شود. به گفته وي، از 254 نفري كه در روز اول در سراسر كشور 
ثبت نام كرده اند، 35 نفر بين 30 تا 35 سال، 39 نفر بين 36 تا 40 سال، 58 نفر بين 
41 تا 45 سال، 49 نفر بين 46 تا 50 سال، 52 نفر بين 51 تا 55 سال، 15 نفر بين 

56 تا 60 سال و 6 نفر بين 60 تا 70 سال سن داشتند.

ــور با تاكيد مجدد بر  رئيس ستاد انتخابات كش
ــوع كه راى گيرى در 10 درصد حوزه هاى  اين موض
ــد،  ــورت رايانه اى برگزار خواهد ش ــه به ص انتخابي
ــد دارد كه از اين مجموع  گفت: انتخابات 25 فراين
ــد رايانه اى در تمام  ــد به صورت صددرص 24 فراين
ــعب اخذ راى برگزار مى شود. مرتضوي افزود: در  ش
يكى دو سال گذشته تجربيات ساير كشورها بررسى 
ــخت افزار الزم نيز بومى سازى شد تا  و نرم افزار و س

بتوانيم راى گيرى الكترونيكى داشته باشيم.
ــاره به اين كه  ــزارش خبرآنالين، وى با اش به گ
ــه انجام  ــه مرحل ــت راى دهندگان در س ــراز هوي اح
مى شود، افزود: مرحله اول مشاهده شناسنامه و كارت 
ملى و در مرحله دوم احراز هويت به صورت آف الين 
است؛ در اين مرحله يك بانك اطالعاتى تعريف شده و 

براى همه صندوق ها تكثير شده است.
ــوم مشخصات  ــت:  در مرحله س وى اظهار داش
ــخصات به صورت  ــن مش ــود و اي كارت وارد مى ش
آنالين بررسى مى شود و احيانا به فردى كه در نقطه 
ــد، اجازه راى دادن  ــور راى داده باش ديگرى از كش

داده نمى شود.
ــان مورد  ــزود: داوطلبانى كه صالحيت ش وى اف
ــدت 3 روز به  ــت مى توانند در م ــرار نگرف تأييد ق
ــتان مراجعه و شكايت خود  هيات نظارت مركز اس

ــتاد انتخابات كشور گفت:  را مطرح كنند. رئيس س
هيات نظارت نيز رسيدگى به اين شكايات و بررسى 

صالحيت تأييد شدگان را آغاز مى كنند.
ــد  ــوى افزود: چنانچه باز هم اعتراض باش مرتض
ــارت مركزى و  ــات نظ ــد به هي ــاكيان مى توانن ش
ــان اعتراض كنند  ــوراى نگهب ــه بعد به ش در مرحل
ــورت گيرد، در  ــن اعتراض ها ص ــيدگى به اي تا رس
نهايت فهرست نهايى در اختيار ستاد انتخابات قرار 
مى گيرد. مرتضوى درباره تبليغات انتخاباتى گفت: 
ــذ راى و تا 24  ــت تبليغاتى 8 روز قبل از اخ فعالي

ساعت قبل از اخذ راى ادامه دارد.

جبهه ايستادگى
 ليست مستقل مى دهد

همدان پيام: با آغاز ثبت نام نامزدهاى مجلس نهم هنوز وضعيت 
ليست هاى احزاب و جبهه هاى فصلى انتخابات مشخص نشده است.
ــن بيادى سخنگوى جبهه ايستادگى مى گويد  در حالى كه حس
كه تعدادى از اعضاى جبهه ايستادگى در انتخابات ثبت نام خواهند 
كرد و اين جبهه براى انتخابات مجلس نهم ليست ارائه خواهد داد، 
حسين كنعانى مقدم عضو شوراى عالى جبهه ايستادگى با تكذيب 
ــتادگى براى انتخابات نهم مجلس  اخبارى مبنى بر اينكه جبهه ايس
ــت جداگانه خواهد داد، گفت كه شوراى عالى جبهه ايستادگى  ليس
ــت ا... مهدوى كنى و يزدى  ــه اى به جبهه متحد اصولگرايى و آي نام

ــائل موجود و نحوه همكارى با  ــت و در آن شرايط و مس ــته اس نوش
ــن بيادى با بيان اين كه جبهه  ــت. حس جبهه متحد را اعالم كرده اس
ــخصيت هاى حقيقى و حقوقى و  ــتادگى متشكل از تعدادى از ش ايس
تعدادى از احزاب است، اظهار كرد: برخى از اين شخصيت ها و تعدادى از 
اعضاى گروه هاى عضو در انتخابات مجلس نهم ثبت نام خواهند كرد. وى 
با بيان اين كه جبهه ايستادگى براى انتخابات ليست تهيه مى كند و با هر 
حزب و گروه اصولگرايى كه اعالم آمادگى كند همكارى خواهد داشت، 
ــورد همكارى اين جبهه با جبهه متحد اصولگرايان گفت: آن ها  در م

همكارى الزم و كافى با جبهه ايستادگى نداشتند.
اين فعال سياسى با بيان اين كه جبهه متحد اصولگرايان تاكنون 
نتوانسته وحدت الزم را ايجاد كند، گفت: شايد اين جبهه در تهران 
ــود، ولى در شهرستان ها با توجه به اين كه شرايط متفاوت  موفق ش

است موفق نخواهد شد.
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خبر يادداشت
فرماندار اسدآباد

زمينه براى انتخاباتى پرشور 
در اوج سالمت فراهم است 
همدان پيام: با برنامه ريزى و تمهيدات الزم 
ــتاد انتخابات استان، قطعا انتخاباتى  توسط س

پرشور را در اوج سالمت خواهيم داشت.
ــدآباد در گفت وگو با خبرنگار ما  فرماندار اس
گفت: به تبعيت از ستاد انتخابات كشور و استان 
اين ستاد در موعد مقرر فعال شده و با برگزارى 
جلساتى در سطح شهرستان، استان و كشور با 
ــى و اجراى 4 مانور  ــه آموزش هاى كارشناس ارائ
انتخاباتى فضا و زمينه را براى انتخاباتى سالم 

در شهرستان كامال فراهم كرده است. 
ــت: مجلس  مصطفى آزادبخت اظهار داش
عصاره ملت است و نقش كليدى و بى بديل در 
ــالم دارد و مجلس شوراى  دفاع از انقالب و اس
ــالمى با حضور افرادى متعهد و متخصص  اس
ــرفته كشور را در  مى تواند با وضع قوانين پيش

راستاى رشد و ترقى كمك كند. 
وى از انتخابات مجلس شوراى اسالمى به 
عنوان تجلى گاه حضور مردم ايران براى نظارت 
بر امور كشور و كار نظام ياد كرد و افزود: مردم 
ــم حضور  ــن دو موضوع مه ــر گرفت ــا در نظ ب
ــه در اين دوره از  ــرى و انتخاب آگاهان حداكث
انتخابات نيز شركت خواهند كرد. آزادبخت با 
بيان اهميت و جايگاه مجلس شوراى اسالمى 
و نقش حضور مردم در صحنه، گفت: هر چه از 
عمر پر بركت جمهورى اسالمى ايران مى گذرد 
ــالمى به  ــد و انقالبى ايران اس ــردم متعه و م
ــور و نقش تعيين كننده خود در  اهميت حض
ــوند و  تمامى صحنه هاى انقالب، آگاه تر مى ش

راز دوام و بقا انقالب خود را بهتر درمى يابند.
ــون تمام انتخابات  ــا بيان اينكه تاكن وى ب
ــور به بركت نظام اسالمى و در فضايى  در كش
ــفاف و سالم و با حضور آگاهانه و حداكثرى  ش
ــت، ابراز اميدوارى  ملت ايران برگزار شده اس
كرد كه ملت ايران با حضور پرشور خود در اين 
ــات بار ديگر به جهانيان به ويژه  دوره از انتخاب
استكبار جهانى نشان خواهند داد كه همچنان 

پشتيبان واليت فقيه و نظام اسالمى هستند.
فرماندار اسدآباد خاطر نشان كرد: به اعتقاد 
من كسانى بايد وارد عرصه انتخابات شوند كه 
ــوابق انقالبى بوده و توانمندى بااليى  داراى س
داشته باشند تا بتوانند نمايندگى مردم فهيم و 
ــالمى را عهده دارشوند. وى  واليت مدار ايران اس
تصريح كرد: متواضعانه از مردم با فرهنگ اين 
ــورى پررنگ  ــتان دعوت مى كنيم، حض شهرس
همراه با ديندارى و اخالق مدارى داشته و فضاى 
ــرا كه نتيجه  ــى را پاس بدارند، چ مطلوب فعل
ــعه شهرستان توام با  انتخابات بايد ارتقا و توس

وحدت و همدلى را به  همراه داشته باشد.

كانديداي اصلح و مجلسى سالم 
از ديدگاه امام خميني (ره)

معصومه كمالوند
ــوراي  ــي و ثبت نام از كانديداهاي انتخاباتي مجلس نهم ش همدان پيام: نام نويس

اسالمي همزمان با سراسر كشور در همدان از سوم دي ماه شروع شد.
ثبت نام كانديداها در حالي انجام مي شود كه هر كدام از افراد متقاضي نام نويسي 
ــتان و حوزه هاي انتخاباتي خود دارند  در اين دوره از انتخابات فكرهايي براي شهرس

كه معموال در زمان مشخص خود، در قالب شعارهايي مطرح مي كنند.
ــان و كانديداهاي  ــراي دور دوم ثبت نام مي كنند و يا داوطلب ــى كه ب كانديداهاي
ــما اعالم  ــدي كه تا پيش از اين نوعي ابراز وجود كرده بودند، در اين مدت رس جدي

حضور خواهند كرد.
ــاي انتخابات مجلس نهم در حال وقوع و  ــاخت ها و زمينه ه اما در هر حال زيرس
شكل گيري است و مهمترين موضوعي كه مورد نظر متصديان اين امر و نيز مردم به 
ــمار مي آيد بحث اجراي يك انتخابات سالم با جريان تبليغاتي صحيح و همراه با  ش

عدالت است كه در نهايت مجلس نهم با قدرت و اقتدار شكل گيرد.
ــه كانديداهايي با چه تبليغاتي و چه انتخاباتي مجلس آينده را خواهند  اينكه چ
ــامل مي شود كه اين موضوع را از بيان و كالم امام  ــاخت، بايدها و نبايدهايي را ش س

خميني (ره) مطرح مي كنيم.
ــات را مهمترين عامل در  ــالمي ايران نقش مردم در انتخاب ــذار انقالب اس بنيانگ
ــكل گيري يك انتخابات سالم و مجلسى سالم تر مي داند. حضرت امام (ره) در اين  ش
ــت الهي و ملي و انساني كه همه ما بايد به آن  ــت: اين وظيفه اي اس باره فرموده اس
عمل كنيم و در انتخابات شركت كنيم، البته با توجه به اهميت و نقش حضور مردم 
ــاخت ها وظيفه اي را متوجه مسئوالن ذي ربط  در صحنه انتخابات، تأمين اين زيرس

در اجراي انتخابات مي كند.
از آنجا كه انتخابات در هر كشوري نشان از تجلي و نمايش وحدت و قدرت مردم 

جامعه آن است، لذا بايد تمامي قوا را در اجراي يك انتخابات سالم به كار گرفت.
ــالمت يك انتخابات نقش بسزايي دارند، كانديداها و تبليغات  از عواملي كه در س

آنها، دوري از تخريب و اجراي يك انتخابات سالم از جانب مجريان آن است.
با اين بيان كه كانديداهايي كه اين روزها اقدام به نام نويسي و ثبت نام در نهمين 
ــب را در نظر بگيرند.  ــالمي مي كنند، بايد تمامي اين جوان ــوراي اس دوره مجلس ش
ــوراي اسالمي عالوه بر داشتن شرايط عمومي كه در  نامزدهاي انتخاباتي مجلس ش
قانون اساسي عنوان شده است، بايد شرايط ديگري را نيز دارا باشند تا بهتر بتوانند 
ــي  به مردم خدمت كنند و در مصوبات مجلس قدرت و توان اظهارنظر و نقد و بررس
الزم را داشته باشند و در مسائل كليدي جامعه نيز بتوانند تصميمات الزم را بگيرند 

و مصالح نظام را مقدم  بر هر چيزي بدانند.
ــات را اينچنين بيان  ــرايط كانديداهاي انتخاب ــالمي ش معمار كبير انقالب اس
ــجاع ايران با دقت تمام به نمايندگاني رأي دهند كه متعبد به  مي دارد؛ (مردم ش
اسالم،  وفادار به مردم باشند و در خدمت به آنان احساس مسئوليت كنند و طعم 
ــياري معيارها و مواردي ديگر كه كانديداهاي  ــند) و بس ــيده باش تلخ فقر را چش
ــي، تبليغات و برنامه هايي كه  ــوراي اسالمي، در امر نام نويس انتخابات مجلس ش
ــيدن به مسند مجلس اعالم مي كنند، همچنين مردم كه با تدبر و تفكر  براي رس
ــورت انتخاب مي كنند و طرفداران كانديداها كه تبليغ مي كنند و در نهايت  و مش
ــور را به عهده دارند،  ــالم و پرش مجريان و ناظراني كه كار برگزاري انتخاباتي س
ــي الهي خود و خطاب به مجريان  ــه و همه را امام (ره) در وصيت نامه سياس هم

امر عنوان كرده اند. 
ــت نيز خطاب به مردم مي فرمايند: (پس همه مردم بايد خود را دخيل و  در نهاي
ــبت به  ــهيم در اداره امور جامعه بدانند و هركس به هر اندازه اي كه توان دارد نس س
سرنوشت جامعه اسالمي تالش نمايد و حضور تك تك مردم در صحنه هاي سياسي 
ــي است و  ــرعي، عقلي و سياس ــالمي به عنوان يك وظيفه ش و اجتماعي جامعه اس
ــترده مردم در صحنه هاي مختلف، دشمن را نااميد و  مطمئن باشيم كه حضور گس

انقالب را بيمه مي كند).

580 ميليون ريال زكات از كشاورزان خزل جمع آوري شد
ــاورزان اين  ــط كش همدان پيام: رئيس كميته امداد منطقه خزل نهاوند از جمع آوري 580 ميليون ريال زكات توس

منطقه خبر داد.
ــتايي به منظور آباداني  ــده براي احداث پروژه هاي روس ــوري تصريح كرد: اين ميزان زكات جمع آوري ش محمد س
ــده صرف نيازهاي نيازمندان و محرومان  ــود و همچنين در بخش ديگري زكات جمع آوري ش ــتاها هزينه مي ش روس
مي شود. وي گفت: رقم زكات امسال نسبت به سال گذشته در زمان مشابه 50 درصد افزايش داشته است كه اين امر 

نشان از توجه قابل مالحظه و استقبال بي نظير كشاورزان از فريضه زكات است.
ــان كرد: در حال حاضر در 24 روستاي منطقه زكات جمع آوري نشده است. بنابراين با جمع آوري  ــوري خاطرنش س

زكات اين روستا، قطعا ميزان و رقم زكات جمع آوري شده افزايش مي يابد.

آمريكا امروز به اقتدار ايران يقين پيدا كرده است 
همدان پيام: فرمانده سپاه ناحيه بهار گفت: امروز آمريكا به ابهت و اقتدار جمهوري اسالمي ايران يقين پيدا كرده 

و در جلسات محرمانه و سري خود اين واقعيت را پذيرفته كه ايران اسالمي يك ابر قدرت تأثيرگذار در جهان است.
مجتبي حسيني در جمع كاركنان سپاه ناحيه بهار افزود: آمريكا هر روز در مقابله با ايران اسالمي با يك شكست 

روبه رو است و مي داند كه چاره اي ندارد جز اينكه ايران اسالمي را به عنوان يك ابر قدرت در منطقه بپذيرد.
وي تصريح كرد: آمريكا و صهيونيست مي دانند كه بيداري هاي اسالمي منطقه شكل گرفته از انقالب اسالمي است.
ــكتبار و به  ــتراتژي هايي كه اس ــپاه ناحيه بهار، وي تأكيد كرد: يكي از اس به گزارش روابط عمومي و تبليغات س
ــركردگي آن آمريكاي جنايتكار در منطقه خاورميانه طراحي كرده بود، گماردن حكامي دست نشانده بود، حكامي  س

كه كشورشان از نظر اقتصادي وابسته، از نظر علمي مقلد و از نظر نظامي متكي به آنها باشد.

گردهمايى نمايندگان انجمن هاى اوليا و مربيان مدارس قهاوند 
ــيار مهم  ــه را بس همدان پيام: رئيس اداره آموزش و پرورش قهاوند،  اهميت هماهنگى و ارتباط بين خانواده و مدرس
خواند و گفت: اوج تعليم و تربيت دانش آموزان زمانى محقق خواهد شد كه ارتباطى غنى بين خانواده و مدرسه برقرار 
شود. احمد عبداللهى در گردهمايى نمايندگان انجمن هاى اوليا و مربيان مدارس منطقه قهاوند، رونمايى از سند تحول 
ــالمى تحواالت زيادى در آموزش و  ــن آموزش و پرورش را يك اتفاق بى نظير خواند و افزود: از ابتداى انقالب اس بنيادي
پرورش صورت گرفته است. به گزارش روابط عمومى آموزش و پرورش قهاوند، وى اين تحول عظيم را داراى رويكردى 
ــالمى تربيت مي كند. رئيس آموزش و پرورش قهاوند  ــت كه دانش آموزان را با فرهنگ ايرانى و اس ــالمى دانس قرآنى اس
يكى ديگر از اقدامات بى نظير در راستاى تحول بنيادين را حركت عظيم هوشمند سازى مدارس اعالم كرد و گفت: در 

سال تحصيلى آينده نظام آموزشى تغيير خواهد كرد و نظام آموزشى 3-3-6 اجرا خواهد شد.

فيض ا... مظفرپور
ــيني و  ــوراي حس ــام: از بركات عاش همدان پي
شهادت امام حسين (ع) و ياران با وفاي آن حضرت 
در 14 قرن گذشته، شكل گيري هيأت هاي مذهبي 
ــهيدان در طول  ــته عزاداري ساالر ش در قالب دس

ماه هاي محرم و صفر است.
ــور و اشتياق به امام حسين (ع) را در  اوج اين ش
ــوعا و عاشورا مي توان  دهه اول به ويژه روزهاي تاس

مشاهده كرد.
ــته هاى عزاداري  ــه آخر ماه صفر نيز دس در ده
هيأت هاي مذهبي در محالت راهي مي  شوند تا ياد 
ــهداي كربال و نيز سالروز رحلت پيامبر  و خاطره ش
ــبط اكبرش امام حسن  ــالم و س ــأن اس عظيم الش
ــي (ع) را گرامى دارند. يكي از اين هيأت هاي  مجتب
مذهبي هيأت محبين االئمه مسجد امام حسن(ع) 
ــهرك انديشه است كه در ايام محرم و صفر و در  ش
طول سال فعاليت هاي مختلفي دارد كه شرح اين 
فعاليت ها را از زبان علي مظاهري رئيس اين هيأت 
مي شنويم. هيأت محبين االئمه مسجد امام حسن(ع) 
شهرك انديشه از سال 1376 فعاليت خود را در قالب 
برنامه هاى فرهنگى مذهبى و اشاعه فرهنگ واهداف 

قيام عاشورا آغاز نموده است.
 از جمله برنامه هاي آن عزاداري و تشكيل دسته 

ــه ويژه دهه اول  ــينه زني در ايام محرم و صفر ب س
محرم و دهه آخر صفر است.

ــجد امام  ــه اينكه اين هيأت در مس ــا توجه ب  ب
ــه در ايام  ــه قرار گرفت ــهرك انديش ــن(ع) ش حس
ــم  ــه آخر صفر مراس ــوار در ده ــهادت آن بزرگ ش
ــام به طور ويژه در اين هيأت  عزاداري آن امام هم

برگزار مي شود.
ــري مي گويد:برنامه هاي اين هيأت  على مظاه
در طول سال به طور مستمر از زمان شكل گيري 

ــال 76 برگزاري دعاي توسل در شب هاي  در س
ــجد  ــنبه در منازل بود كه با تكميل مس چهارش
ــأت به اين  ــال1380 هي ــن(ع) در س ــام حس ام
ــد و دعاي توسل در شب هاي  ــجد منتقل ش مس
ــب هاي جمعه و  ــنبه، دعاي كميل در ش چهارش
ــجد به  ــح روز جمعه در اين مس ــاي نوبه صب دع

ــود. طور دائم برگزار مي ش
ــاز جماعت برپا  ــارك رمضان نيز نم در ماه مب
ــخنرانان مذهبي به ترويج آموزه هاي  مي شود و س

ــدر نيز در  ــب هاي ق ــم ش ديني مي پردازند. مراس
مسجد برگزار مي شود.

ــاد و والدت ائمه  ــژه اعي ــم وي اين هيأت مراس
اطهار(ع) را نيز در برنامه هاى خود دارد.

ــاى پايگاه  ــوص فعاليت ه ــرى درخص مظاه
ــرادران و  ــيج در بخش ب ــگاه بس ــد: پاي مي گوي
ــت و هم اكنون  ــجد فعال اس خواهران اين مس
ــجره طيبه صالحين  ــوان حلقه هاي ش تحت عن
ــكيل مي شود و عصرهاي سه شنبه  كالس ها تش
ــمگيري  ــيج خواهران فعاليت چش از طرف بس
ــا جمع آوري كمك  ــود دارد كه يكي از آنه وج
براى محرومان و تهيه جهيزيه براي نوعروسان 
ــت و تعامل خوبي بين بسيج، هيأت  نيازمند اس
ــود دارد.  در  ــري وج ــي و هن ــون فرهنگ و كان
ــه و كالس هاي  ــوق برنام ــون، فعاليت هاي ف كان
ــود و كانون ريحانه النبي  ــكيل مي ش مختلف تش
ــاي فرهنگي  ــال جاري فعاليت ه ــا اول مهرماه س ت
ــته است از جمله آنها مراسمي است كه  زيادي داش
ــبت عيد غدير با وحدت حاكم بين مساجد  به مناس
شهرك مدني در يكي از سالن هاي ورزشي به صورت 
ــم عزاداري در روز هاي  مشترك برگزار شد. و مراس
ــورا با شركت همه هيأت هاي شهرك  تاسوعا و عاش

مدني و انديشه برگزار شد.

ترويج آموزه هاي ديني مبناى هيأت محبين االئمه شهرك انديشه

همدان پيام: به مناسبت بزرگداشت حماسه 
ــتان همدان، يك ميدان  نهم دي ماه در شهرس

و 2 مدرسه به نام 9 دي نامگذاري مي شوند. 
فرماندار همدان با بيان اين مطلب در جلسه 
ــت حماسه 9 دي گفت:  برنامه ريزي گراميداش
ــي ماندگار از اين حماسه  عالوه بر اين، تنديس

در محل ميدان نصب خواهد شد.
ــان اينكه اتكاي  ــن قهرماني مطلق با بي حس
جمهوري اسالمي به مردمى است كه با بينش و 
بصيرت اسالمي حماسه هاي بزرگ مي آفرينند، 
افزود: در معادالت ملت هاي جهان، مردم ايران 
سريع ترين واكنش را به دشمنان نشان داده اند 
ــا در حوادثي چون  كه مهم ترين اين واكنش ه
ــال 61 هجري، بمب گذاري حرم  ــوراي س عاش
ــال 73 و در نهايت عاشوراي سال  مطهر در س
ــان مي دهد كه مردم  88 بود. اين واكنش ها نش
ــبت به ارزش هاي ديني خود جدي و  ايران نس

حساس هستند.
ــوادث قبل و  ــردم در ح ــدان داري م وي مي
ــه از واليت مداري  ــات را برگرفت ــد از انتخاب بع
ــت و گفت: اتكاي جمهوري اسالمي  آنان دانس
ــه ضلع  به مردم، دين مداري و وجود رهبري س

ــالمي است  اثرگذار در تداوم نظام جمهوري اس
ــالمي  ــمن را به حريم اس ــازه ورود دش كه اج
ــه آنان را نيز با شكست مواجه  نمي دهد و نقش
ــان اينكه اين  ــق با بي ــازد. قهرماني مطل مي س
ــوزان  ــه با حضور به موقع هيأت ها، دلس حماس
نظام و در كل آحاد ملت ايران طومار فتنه گران 
ــه گفته رهبر معظم  ــم پيچيد، گفت:  ب را در ه
ــيار براي ما جدي  ــه دشمنان بس انقالب «نقش
بود كه 9 دي با حضور مردم در راهپيمايي، اين 
ــه كه همچون غده اي سرطاني سر برآورده  نقش

بود بيرون كشيده شد.»
ــالب و روح حاكم  ــت انق ــت، ماهي وى هوي
ــل در پيروزي ملت  ــر انقالب را مهم ترين عام ب
ــت  ــت و از آموزش و پرورش خواس ايران دانس
مدرسه اي را به نام 9 دي نامگذاري كند تا اين 
حماسه ماندگار در ذهن نسل آينده اين كشور 

ماندگار شود.
ــاي  برنامه ه ــوص  خص در  ــق  قهرماني مطل
ــت:   ــه 9 دي گف ــالروز حماس ــت س بزرگداش
ــى با سخنراني سردار همداني صبح روز  همايش
ــينا برگزار مي شود.  ــالن ابن س پنج شنبه در س
همچنين همايشي با حضور سردار آبنوش عصر 

پنج شنبه در اين محل برگزار خواهد شد.
صبح جمعه نيز با همكاري تبليغات اسالمي 
و هيأت امناي مسجد مهديه همايشي در محل 

مسجد مهديه برگزار مي شود. 
ــوت از عموم براي  ــن ضمن دع وي همچني
حضور در نماز جمعه اين هفته گفت: سخنران 
پيش از خطبه هاي نماز جمعه استاندار خواهد 

بود.
ــراي  ب ــخنراني  س ــگاه،  نمايش ــزاري  برگ
ــخنراني  ــوص 9 دي، س ــوزان در خص دانش آم
ــاجد استان پيرامون بصيرت  در كانون هاى مس
ــهري،  ــازي ش ــم دى ماه، فضاس ــردم در نه م
فراخوان مقاله "حريم واليت" ويژه دانش آموزان 
ــت حماسه 9 دي  از ديگر برنامه هاي بزرگداش
ــدارى، آموزش و  ــكارى فرمان ــت كه با هم اس
ــالمى، كانون  ــهردارى، تبليغات اس پرورش، ش
ــاد، برگزار  ــاجد، هيأت هاى مذهبى و ارش مس

مى شود.
قهرماني در ادامه اظهار داشت: بصيرت افزايي 
تنها مختص به افراد خاص نيست، بلكه بصيرت 
ــود. وي با بيان  ــد بين آحاد جامعه ايجاد ش باي
ــم راهپيمايي از محل  ــه مراس ــه روز جمع اينك

نماز جمعه به سمت چهارراه شريعتى خواهيم 
ــت، گفت: از مردم واليت مدار و با بصيرت  داش
ــركت در اين راهپيمايي اقتدار  مي خواهيم با ش
نظام جمهوري اسالمي را به همگان ثابت كنند.

ــه در بخش دوم  ــق در ادام ــى مطل قهرمان
ــاره به ثبت نام كانديداها  ــخنان خود، با اش س
ــت: مردم متدين  ــراى مجلس نهم اظهار داش ب
ــات آينده مجلس  ــدان با بصيرت در انتخاب هم
ــركت مى كنند و همچون ساير حماسه هاى  ش
ماندگار حماسه اى ديگر مى آفرينند. وى گفت: 
انتخابات براى اقليت هاى مذهبى استان نيز در 
همدان برگزار خواهد شد و صندوق هايى براى 
ــده است تا در اين عرصه  آنان در نظر گرفته ش

حضور يابند.
ــت: از كانديداها  قهرمانى مطلق اظهار داش
ــه تبليغات  ــوب قانون ب ــم در چارچ مى خواهي
ــى از قانون  ــر كانديداي ــرا كه اگ ــد؛ چ بپردازن
سرپيچى كند نمى تواند قانون گذار خوبى باشد. 
ــت: هزينه هاى گزاف،  ــان بيان داش وى در پاي
ــدن نيست بايد در نظر داشت  مالك انتخاب ش
ــتند و علت اين هزينه ها در  كه مردم آگاه هس

ذهن آنان تداعى خوبى نخواهد داشت.

كانديداهاى قانون گريز، قانون گذار خوبى نخواهند بود

گزارش ویژه

ــاورزى و منابع طبيعى  ــام: رئيس مركز تحقيقات كش همدان پي
ــاورزى و  ــه 81 محقق در مركز تحقيقات كش ــدان با بيان اينك هم
منابع طبيعى همدان فعاليت مي كنند، گفت: در سال گذشته 116 
ــده است كه در سال جاري نيز 129 پروژه  پروژه تحقيقاتى انجام ش
ــاهد رشد 11 درصدى  ــتور كار داشتيم كه از نظر تعداد، ش در دس
ــت: از ابتداى سال جارى  ــين صباغ پور اظهار داش بوده ايم. سيد حس
 ISI تاكنون 45 مورد مقاالت علمي در مجالت علمي و پژوهشي و

و كنگره هاي داخلي و خارجي چاپ و ارائه شده است.
وي در ادامه از برگزاري سه كارگاه آموزشي در دومين نمايشگاه 

ــتانداري همدان براي استفاده بيشتر  دستاوردهاي پژوهشي در اس
ــگران خبر داد و افزود: اين كارگاه هاي آموزشي شامل نماتد  پژوهش
ــت گيتي، مشاوره طب  ــت طاليي سيب زميني توسط مزدش سيس
ــتفاده از داروهاي گياهي توسط كيوان رزاقي و كارگاه  ــنتي با اس س
ــير انتقال آب و بهره وري  ــي اصول كنترل تلفات آب در مس آموزش

بهينه از منابع آب محدود كشور مي شود.
ــاورزى و منابع طبيعى استان همدان  رئيس مركز تحقيقات كش
ــي اين مركز بيان داشت: در سه سال  ــتاوردهاي پژوهش درباره دس
ــگام، رقم اروم، رقم زارع و  ــته ارقام گندم به نام هاي رقم پيش گذش

ــده است. وي معرفي ارقام گردو  ــال جاري) معرفي ش رقم ميهن(س
به نام هاي جمال و دماوند و تكثير رقم چندلر به صورت پيوند زدن، 
ــدوك را از ديگر  ــو، جام و گ ــذر چغندرقند به نام هاي رس ــي ب مرف
ــاورزى همدان برشمرد و اضافه  ــتاوردهاي مركز تحقيقات كش دس
ــركان  ــتگاه تحقيقات گردوي تويس كرد: نهال پيوندي گردو در ايس
ــور و قلمه هاي ريشه دار انگور به منظور  ــر كش و توزيع آن به سراس
ــتگاه تحقيقات انگور مالير و توزيع  ــعه باغ مادري انگور در ايس توس
ــور با بيان  ــت. صباغ پ ــده اس ــتان معرفي ش در داخل و خارج از اس
ــاورزى و منابع طبيعي همدان كانديداي  اينكه مركز تحقيقات كش
معرفي رقم عدس مقاوم به بيماري پژمردگي فوزاريومي شده است، 
خاطرنشان كرد: تاكنون 14 اختراع محققان و كارشناسان اين مركز 

به ثبت رسيده و در جشنواره فن بازار كشاورزي ارائه شده است.

رئيس مركز تحقيقات كشاورزى استان خبر داد:

كارت دانشجويي فاطمه قاسمي فرزند محمدآقا به اجراي 129 پروژه تحقيقاتي در سال جاري
شيمي  رشته   3860331698 شناسنامه  شماره 
دانشجويي  شماره  به  بوعلي سينا  دانشگاه  محض 
8812103011 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
شركت تعاوني تهيه و توزيع تاكسيراني همدان 

تاريخ انتشار: 90/10/5

مهدي قاسمي- رئيس هيات مديره

بدينوسيله به اطالع اعضاء محترم شركت تعاوني تهيه 
مجمع  جلسه  مي رساند  همدان  تاكسيراني  توزيع  و 
عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت اول تعاوني مذكور 
رأس ساعت 9/30 صبح روز جمعه 90/10/30 در محل 
مسجد چهارده معصوم(ع) واقع در خيابان اراك، روبروي 

استخر الوند برگزار مي گردد.
لذا از عموم اعضا دعوت مي شود تا در ساعت مقرر با در 
دست داشتن كارت عضويت و يا اوراق سهام در محل 
اعطاي وكالت  يا جهت  و  به هم رسانند  مذكور حضور 
براي صدور برگه حضور در مجمع به همراه وكيل خود 
به  اداري  لغايت 90/10/15 در ساعات  تاريخ 9/10/5  از 

خيابان  در  واقع  مذكور  تعاوني  شركت  دفتر  آدرس 
اراك- جنب مسجد چهارده معصوم(ع) مراجعه نمايند.

بازرسي  و  مديره  هيأت  سمت هاي  كانديد  افراد  ضمناً 
مي بايستي حداكثر تا يك هفته بعد از انتشار آگهي براي 
ثبت نام به دفتر شركت تعاوني مراجعه و كتباً كانديداتوري 
خود را اعالم و مدارك الزم را شامل: تصوير كارت عضويت، 
تصوير تمام صفحات شناسنامه، تصوير كارت ملي، تصوير 
سند مالكيت خودرو، تصوير آخرين مدرك تحصيلي به 
همراه دو قطعه عكس 4×3 براى طرح در كميسيون ماده 

5 تحويل نمايند.

تعاوني در خصوص  بازرس  گزارش  1-قرائت 
عملكرد سال 89-90.

در خصوص  مديره  هيأت  گزارش  قرائت   -2
عملكرد سال 89-90.

سال  مالي  صورت هاي  تصويب  و  طرح   -3
.89-90

و  برنامه  و  مشي  خط  تصويب  و  طرح   -4

بودجه پيشنهادي سال 90.
5- طرح و تصويب گزارش تغييرات اعضا و 

سرمايه سال 89-90.
6- انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيأت 

مديره به دليل اتمام مدت خدمت.
7- انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل سال 

مالي 90.

علي البدل  و  اصلي  روزنامه  تعيين   -8
كثيراالنتشار براي درج آگهي هاي تعاوني 

9- تصويب اخذ وام از بانك ها 
محل  از  ملك  خريد  تصويب  و  طرح   -10

اعتبارات بخش تعاون 
11- طرح و تصويب نحوه تقسيم سود حاصل 

از عملكرد سال مالي 89-90.

دستور جلسه: 

تلفن: تلفن: 82644338264433
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جامعه

نيش و نوشاخبار

از دل برآمده

ــازى علوم  ــكده داروس همدان پيام: رئيس دانش
ــدن دارو،  ــان اينكه گران ش ــكى همدان با بي پزش
ــدن  ــاق آن را منتفى مى كند، گفت: جهانى ش قاچ
ــدت  ــور به ش ــت دارو، مافياى دارو را در كش قيم

متضرر مى كند.
محمدعلى دانشمهر در ارتباط با گياهان دارويى 
همدان اظهار داشت: اين بحث در شهر بوعلى سينا 
ــهر ظرفيت  ــت در اين ش ــر رنگ تر اس ــدارى پ مق
داروهاى گياهى وجود دارد و با توجه به اينكه مردم 
ــند حيف  ــينا مى شناس همدان را با عنوان بوعلى س

است كه به چنين ظرفيتى توجه نشود.
ــزوم عملياتى كردن تحقيقات  وى با تأكيد بر ل
در زمينه گياهان دارويى عنوان كرد: يكى از وظايف 
ــازى در زمينه تحقيقات و خدمات  دانشكده داروس
ــت كه بايد پايلوت خدمات گياهان  دارويى اين اس

دارويى را نيز داشته باشيم.
رئيس دانشكده داروسازى دانشگاه علوم پزشكى 
ــه تحقيقاتى گياهان  ــد: در زمين همدان يادآور ش
ــاج داريم كه بين  ــت احتي دارويى در مرحله نخس
همه مراكزى كه مدعى اين كار هستند، هماهنگى 

ايجاد شود.
  ساخت نرم افزار بانك اطالعاتى  �

جامع از گياهان دارويى
ــتاى ايجاد يك بانك  ــمهر افزود: در راس دانش
ــرم افزار  ــان دارويى، ن ــى جامع از گياه اطالعات
ــى كه  ــه گياهان ــم و هم ــب داده اي ــى ترتي جامع
ــم را در آن قرار  ــا كار كردي ــون بر روى آنه تاكن
ــده قبل  ــك ش ــه خش ــس نمون داده و در آن عك
برداشت، مشخصات جايى كه اين برداشت انجام 
ــود، طول و عرض جغرافيايى، ارتفاع و تمام  مى ش
ــت را  ــه براى گياهان الزم اس ــخصات فنى ك مش

گنجانده ايم.
رئيس دانشكده داروسازى علوم پزشكى همدان 
ــزار جامع اطالعاتى  ــاده بودن نرم اف ــاره به آم با اش
ــگاه  ــان دارويى اضافه كرد: اين طرح در دانش گياه
ــايد اين اطالعات  ــينا دنبال مي شود و ش بوعلى س
ــان دارويى قبل  ــده در ارتباط با گياه گردآورى ش
ــت كه  ــا نقطه قوت آن اين اس ــم بوده، ام ــن ه از اي
عكس هاى ديجيتالى بسيار دقيقى از آن تهيه شده كه 
ــت تا از داخل ايران يا از  ــتفاده در كالس اس قابل اس
خارج به آن لينك شود، اگر چه در ايران اين سيستم را 

نداريم اما در تركيه و آلمان اين گونه است.
 برخى شركت هاى دارويى به  �

صورت زيرزمينى به كشت گياه مبادرت 
مى ورزند

ــركت هاى  ــيارى از ش ــمهر ادامه داد: بس دانش
ــى با افراد محلى ارتباط  دارويى به صورت زيرزمين
دارند و آنها هم گياهان دارويى را شناسايى كرده اند.

رئيس دانشكده داروسازى علوم پزشكى همدان 
اظهار داشت: شركت هاى دارويى موظف هستند كه 
ــطح زيركشت خودشان اقدام به كشت كنند،  در س
اما در جايى كه سطح زيركشت جواب ندهد يا براى 
آنها صرف نداشته باشد باالخره براى تأمين مواد يا 

گياه مورد نياز مراتع را خالى مى كنند.
وى با تأكيد بر اينكه ما نمى توانيم اطالع رسانى 
ــه گياهان دارويى را به دليل اينكه ديگران  در زمين
نبايد وارد مراتع شوند، مغفول بگذاريم، اظهار كرد: 
همانطور كه جنگل بان از جنگل ها حفاظت مى كنند 

از گياهان دارويى نيز بايد حفاظت كنند.
 در همدان كارخانه داروسازى به  �

معناى واقعى نداريم
ــكى  ــازى علوم پزش ــكده داروس ــس دانش   رئي
ــدان در گفت وگو با فارس با بيان اينكه در حال  هم
ــازى به معناى  ــدان، كارخانه داروس ــر در هم حاض
ــت: يكى دو مورد كارخانه  واقعى نداريم، اظهار داش
ــازى در همدان مجوز گرفته اند  كه با عنوان داروس
به صورت خيلى محدود توليدات دارويى مثل سرم 
ــى محدودى را  ــا محلول هاى تزريقى خيل دارند ي

شروع كرده اند و  لفظ داروى عام نداريم.
ــت همين يكى دو  ــار كرد: آغاز فعالي وى اظه
ــازى محدود در همدان نيز  مورد كارخانه داروس
ــت، اما با توجه به وجود دانشكده  اتفاق خوبى اس
ــد صنعت  ــاً باي ــهر حتم ــن ش ــازى در اي داروس
ــد  ــازى به معناى عام نيز در آن فعال باش داروس
ــكده داروسازى خود پيشگام  كه البته ما در دانش

اين حركت هستيم.
  همدان با كمبود شديد داروساز  �

عمومى و متخصص مواجه است
ــتان همدان با  ــه در اس ــمهر با بيان اينك دانش
ــتيم، گفت: اين  ــديد داروساز مواجه هس كمبود ش
ــاز عمومى نيز مى شود  ــامل داروس كمبود حتى ش
ــاز متخصص؛ اما در اين زمينه  ــد به داروس چه برس
ــتيم و تا حدودى نيز تالش ها به  در حال تالش هس
ــيده است كه حتماً تعداد داروسازان بيشتر  ثمر رس
و بهتر خواهد شد. وى گفت: يك كارخانه براى اين 
شهر كم است و حتماً بايد چندين كارخانه مختلف 

گياهى و شيميايى در همدان فعال باشد.
رئيس دانشكده داروسازى علوم پزشكى همدان 
ــتاى ايجاد دانشكده داروسازى  تصريح كرد: در راس
ــخت مى گيرند و مى گويند اين دانشكده  خيلى س
ــى دارد و  ــرد تحقيقاتى باالي ــوده و ب ــر هزينه ب پ

دستگاه هاى آناليز پيشرفته اى دارد كه به جز تهران 
ــى نيز از اين  ــگاه بوعل ــت و دانش در هيچ كجا نيس

لحاظ كامالً در فقر است.
  مجوز دانشكده داروسازى همدان،  �

موقت است
وى با بيان اينكه دانشكده داروسازى همدان بايد 
مجهز به ده ها دستگاه پيشرفته باشد و در حال حاضر 
مجوز دانشكده داروسازى همدان موقت بوده و مجوز 
دائمى نيست، ابراز كرد: فعاليت اين دانشكده هر ساله 
رصد مى شود و اگر ما نتوانيم به اهداف تعيين شده 

برسيم، اين مجوز را از ما مى گيرند.
ــكده  ــيت دانش ــا بيان اينكه حساس ــمهر ب دانش
داروسازى همدان به گوش استاندار رسيده و وى قول 
ــناخت گياهان  ــت، اضافه كرد: بعد ش كمك داده اس
دارويى موجود نيز در دانشگاه فتوشيمى انجام مى شود 
و بايد گفت كه در اينجا گونه هايى داريم كه جاى ديگر 

نيست و تنها مخصوص اين ناحيه است.
 گرانى دارو بحث قاچاق آن را منتفى  �

مى كند
ــى بر لزوم  ــار خبرى مبن ــاره به انتش وى با اش
كاهش قيمت دارو در راستاى كاهش موارد قاچاق 
ــگاه علوم  ــذا و داروى دانش ــاون غ ــوى مع آن از س
ــد:  ــكى همدان، ضمن رد اين قضيه متذكر ش پزش
ــد؛ چرا  مخالفت من با اين قضيه جايى منعكس نش
ــود،  ــد قاچاقش منتفى مى ش كه اگر دارو گران باش
ــگاه علوم پزشكى همدان  معاون غذا و داروي دانش

خود داروساز نيست كه اين نظر را داده است.
وى تصريح كرد: زمانى كه دارو گران شود بحث 
ــر چه در اين صورت  ــود اگ قاچاق آن منتفى مى ش
ممكن است قاچاق از بيرون به داخل كشور داشته 
باشيم كه در اين زمينه نيز بايد يك سياست درست 
ــود كه قاچاق دارو نه از داخل و نه از خارج  اتخاذ ش

صورت گيرد.

  جهانى شدن قيمت دارو، مافياى  �
دارو در كشور را به شدت متضرر مى كند

ــمهر با تأكيد بر لزوم جهانى شدن قيمت  دانش
ــور اظهار داشت: در صورت تحقق اين  دارو در كش
مهم، صنعت داروسازى ما شديداً پيشرفت مى كند 
ــوند و كار دارو نيز از  ــا ضررده نمى ش و داروخانه ه
ــديداً  ــت كارتل ها بيرون آمده و مافياى دارو ش دس
ــا بيان اينكه  ــرر خواهد كرد. وى ب ــن بابت ض از اي
ــور بحث سوء مصرف آن را  ارزان بودن دارو در كش
پيش مى آورد، گفت: از طرفى بيمار بايد براى ديدن 
ــك حدود 15 هزار تومان ويزيت پرداخت كند  پزش
كه در اصل نبايد پولى پرداخت شود، چون سيستم 
ديگر كشورها مانند انگليس اين گونه است و  پولى 
بابت ويزيت نمى پردازند. رئيس دانشكده داروسازى 
ــورهاى ديگر  ــكى همدان افزود: در كش علوم پزش
ــط دولت تأمين  ــت و توس ويزيت بيمار رايگان اس
ــالمت اين فرد تأمين نشود  ــود، چون اگر س مى ش
ــود اما در صورت  هزار هزينه بر دولت تحميل مى ش

رايگان بودن فرد تشويق مى شود نزد پزشك برود.
  ارزان بودن قيمت دارو خود درمانى  �

را افزايش داده است
وى بيان كرد: ما در كشورمان درست عكس آن 
ــول زيادى كه از بيمار براى  ــاده كرده ايم و با پ را پي
ديدن پزشك گرفته مى شود وى ترجيح مى دهد به 
ــت خريدارى  داروخانه برود و هر دارويى كه خواس
ــاس هم  ــى كند كه بر اين اس ــرده و خود درمان ك
داروى مملكت هدر مى شود هم سالمت فرد از بين 
ــود پس بايد كار  ــه و طول عمرش كوتاه مى ش رفت
ــت انجام دهيم و قيمت دارو را واقعى كنيم و  درس

بيمه ها نيز آن را پوشش دهند. 
ــه دارو ارزان  ــه تا زمانى ك ــمهر با بيان اينك دانش
خريدارى مى شود، درست نگهدارى نشده و دور ريخته 

مى شود تأكيد كرد: بايد جلوى اين مشكل را گرفت.

رئيس دانشكده داروسازى علوم پزشكى همدان:

گران شدن دارو، از قاچاق آن جلوگيرى مى كند
■ بايد ويزيت پزشك رايگان و دارو گران شود

ــته محوطه هايى به شكل  همدان پيام: در گذش
مربع، مستطيل يا ذوزنقه و يا بدون شكل هندسى با 
كاركردهاى خاص در بعضى از محله هاي همدان وجود 
داشت كه اين روزها كاركرد اجتماعى خود را از دست 
داده اند. در گذشته هاي نه چندان دور طراحى و شكل 
خيابان هاي همدان به نحوى بود كه كوچه هاى اصلى 

محله به اين چمن ها منتهى مى شد.
ــع چمن ها در حكم مركز تجمع يا كانون  در واق
ــراف اين  ــوارد در اط ــد و در اكثر م ــا بودن محله ه
ــجد، حمام، چشمه، زيارتگاه، سقاخانه  چمن ها مس
و چند دكان نانوايى، بقالى، كفاشى، عطارى، سبزى 

فروشى و قصابى وجود داشت.
برخى چمن هاي همدان همچنان پابرجا هستند

ــر چندين چمن  ــه در حال حاض ــا وجود اينك ب
ــر  براب در  و  ــت  پابرجاس ــان  همچن ــدان  هم در 
ــتادگى  ــازى هاي جديد محكم و مقاوم ايس شهرس
ــرده، اما  ــمايل خود را حفظ ك ــكل و ش كرده و ش

خبرى از كاركرد اجتماعى آن ها نيست.
ــان تنومند و  ــا درخت ــن چمن ه ــاخت اي در س
ــته كه مردم در زير سايه آنها  كهنسالى وجود داش
روى گياهان سبز مى نشستند، استراحت مى كردند، 
ــدند و به رتق و  ــاع و احوال هم باخبر مى ش از اوض
ــور مى پرداختند. در اين ميدانگاه اجتماعى،  فتق ام
ــاورزى  ــاختمانى و كش صبح ها بنايان و كارگران س
ــاغول گرد مى آمدند، تا  ــا بيل و كلنگ و ماله و ش ب
ــانى كه به كار آنان نياز دارند، آنها را به خانه يا  كس

كشتزار خود برده و كار كنند.
ــتمندان  ــر از اين چمن ها مس ــه اى ديگ در گوش
مى نشستند و كسانى كه قصد يارى آنها را داشتند، با 

كمك هاى نقدى خود، نيازشان را برطرف مى ساختند.
ــراد امينى بودند كه  ــراف اين چمن ها اف در اط
مردم به آنها مراجعه كرده و هنگام سفر امانت هاى 
ــپردند و پس از بازگشت از سفر،  خود را به او مى س
امانات خود را پس مى گرفتند. اين افراد كه اغلب از 
ــتمندان محل آگاه بودند، كمك هاى افراد  حال مس

نيكوكار را هم به آنها مى رساندند.
 چمن ها محل تجمع دسته هاى  �

عزادارى در ايام سوگوارى  بوده است
ــن چمن ها عرصه  ــى ناگفته نماند كه اي از طرف
ــايان، شعبده بازان،  و ميدان معركه گيران، مار افس
پهلوانان زنجير پاره كن، درويش هاى شمايل گردان 
ــته هاى عزادارى در ايام  و خصوصا محل تجمع دس
ــت. به گزارش مهر،  ــوگوارى هاى ساالنه بوده اس س
ــاي قديمى  ــى اين محله ه ــر صحبت هاي اهال بناب
ــكى سنتى  گاهى نيز در اطراف اين محوطه ها پزش
منزل يا مطب داشت كه بيماران را معالجه مى كرد، 
ــن محله حاجى همدان،  كمااينكه در محوطه چم
مرحوم سيدخسرو به اين حرفه اشتغال داشته است.
مسجد اطراف چمن نيز محل برگزارى مجالس 
ــت و در ماه محرم و صفر محل  ترحيم، نماز جماع
ــب هاى  ــزادارى بود و در روزها و ش ــينه زنى و ع س
ــوى  ــزادار از آنجا به س ــته هاى ع ــوگوارى، دس س
محله هاي ديگر شهر حركت مى كردند و يا پذيراى 

عزاداران ساير محله ها بودند.

ــام اطراف چمن نيز كاركردهاى خاص خود  حم
ــمه هاى اطراف چمن نيز عالوه بر  ــت و چش را داش
ــاميدنى بسيارى از اهالى محل، جاى  تأمين آب آش

ــى قالى و گليم و  ــوى لباس، ظروف و گاه شستش
جاجيم و مانند آن بود.

ــي چمن ها قرار  ــزاده اى كه در اطراف بعض امام
ــاز آنان بود  ــارت اهالى و نذر و ني ــت، محل زي داش
ــب هاى جمعه و روزهاى تاريخى مذهبى مردم  و ش
ــن زيارت، دعا  ــل در آنجا گرد مى آمدند و ضم مح
ــود را به صندوق  ــا مى خواندند و نذر و نياز خ و ثن

امامزاده مى ريختند.
 برخى از چمن هاي همدان بر اثر  �

خيابان كشى از بين رفته اند
چمن ورمزيار، چمن كلپا، چمن كبابيان، چمن 

محله حاجى، چمن غزالن (قزالن)، چمن چوپان ها 
ــا) از معروفترين  ــوت قمى ه ــبزوار (ت ــن س و چم
ــى از آنها مانند  ــتند كه برخ چمن هاي همدان هس
چمن ورمزيار و چمن چوپان ها در اثر خيابان كشى 
ــى از آنها باقى  يا به كلى از بين رفته و يا تنها بخش
ــت در حال حاضر  ــت. اما آنچه مسلم اس مانده اس
ــر قديمى خود  ــا ظاه ــن چمن ها ب ــمارى از اي ش
ــتند و شايد دور از ذهن نباشد  همچنان پابرجا هس
كه بتوان با احياي اين چمن ها، صفا و مروت حاكم 
در بين همسايگان را قوت داد. هرچند كه رفته رفته 
ــداث خيابان ها و ميدان هاى جديد، از اهميت  با اح
ــارى از آنها  ــده و امروزه تنها آث ــته ش چمن ها كاس
پابرجاست، اما به طور حتم اگر اين چمن ها دوباره 
ــوند و همچون مراكز تجارى و محل رفع و  احيا ش
ــتفاده شود، تا  رجوع گرفتارى هاى مردم، از آنها اس
ــهر و ازدحام و  ــدودى از تمركز امور در مركز ش ح

شلوغى آن كاسته خواهد شد.
ــت اينكه از اين  ــوى ديگر آنچه مسلم اس از س
ــاى تاريخى مى توان به عنوان ابزار و اهرمى  مكان ه
در راه پيشبرد اهداف و مقاصد اجتماعى و اقتصادى 
ــتفاده از  ــت كه اس بهره گرفت. بنابراين مبرهن اس
ــتان همدان نه تنها  ــهر و اس ظرفيت هاي قديم ش
ــته محسوب  ــب آرامش هاي گذش راهى براى كس
ــود، بلكه شايد بتوان چنين استدالل كرد كه  مى ش
ــى اگر در حد  ــاي قديمى همدان حت احيا چمن ه
چند مغازه كوچك انجام شود، فرصتى براى جذب 
ــوب مى شود،  ــگران به استان همدان محس گردش
ــاي همدان در كمتر جايى  چراكه معمارى محله ه

از كشور ديده مى شود.

گرد فراموشى
 بر چمن هاي قديم همدان نشسته است

ارائه درس اختياري
زبان هاي محلي در دانشگاه ها

ــالب فرهنگي  ــوراي عالي انق ــر: دبير ش مه
ــاي محلي  ــد تدريس زبان ه ــاره به تأيي با اش
ــگاه ها مي توانند دو  ــگاه ها گفت: دانش در دانش
ــوزش زبان هاي محلي  واحد اختياري براي آم
ــته باشند اما نظارت بر اجراي آن بر عهده  داش
فرهنگستان زبان و ادب فارسي است. محمدرضا 
مخبردزفولي افزود: تدريس زبان هاي محلي از 
ــردي و آذري به صورت دو  ــه زبان هاي ك جمل
واحد اختياري در چارچوب مصوبه شوراي عالي 
ــگاه ها ابالغ شده است  انقالب فرهنگي به دانش
ــچ مانعي براي اجراي آن وجود ندارد. وي  و هي
اظهار داشت: دانشگاه ها بايد برنامه خود را براي 
ــپس آن  تدريس اين دو واحد ارائه بدهند و س
را اجرايي كنند. مخبردزفولي يادآور شد: البته 
نظارتي براي اجراي آن بايد وجود داشته باشد 
كه اين نظارت بر عهده فرهنگستان زبان و ادب 
ــي گذاشته شده است و فرهنگستان بايد  فارس

برنامه دانشگاه را تأييد كند.

هزينه هاي درمان بسياري از 
مردم را زير خط فقر سوق داد

ايلنا: پرداخت نشدن سهم وزارت بهداشت 
ــدى يارانه ها باعث افزايش  ــان از هدفمن و درم
ــوق بيماران به زير خط  هزينه هاى درمان و س
فقر شده است. سخنگوى كميسيون بهداشت و 
درمان در مجلس شوراى اسالمى افزود: افزايش 
هزينه هاى درمان كه به دنبال ارائه نشدن سهم 
وزارت بهداشت و درمان از هدفمندى يارانه ها 
صورت گرفته است، بيماران را به لحاظ مالي با 

مشكالت بسياري روبه رو كرده است.
انوشيروان محسنى بندپى افزود: تورمى كه 
ــت و درمان ايجاد شده  اكنون در بخش بهداش
ــوق دادن 3 درصد روستاييان و  است باعث س
ــده كه  ــهروندان به زير خط فقر ش 2 درصد ش

درصد بسيار بااليى محسوب  مى شود.

تمامي بيمارستان هاي كشور 
به دستگاه امحاي زباله 

مجهز مي شوند
ــالمت محيط و كار  ــنا: رئيس مركز س ايس
ــده  ــل ش ــرفت حاص ــت از پيش وزارت بهداش
ــتگاه امحاي  ــتان ها به دس ــز بيمارس در تجهي
ــال تمام  ــر داد و گفت: تا پايان امس ــه خب زبال
ــتان هاي كشور به دستگاه امحاي زباله  بيمارس
ــوند. كاظم ندافي درباره چگونگي  مجهز مي ش
ــتگاه هاي  ــار الزم براي خريد دس ــن اعتب تامي
ــتان ها گفت: قيمت  ــه در بيمارس ــاي زبال امح
دستگاه هاي امحاي زباله از 40 ميليون تومان 
ــاس حجم  ــان و بر اس ــون توم ــا 300 ميلي ت

پسماندها، متفاوت است.

لزوم پرداخت يارانه بيشتر 
به مددجويان مجهول الهويه 

ــنا: مديرعامل انجمن مراكز غيردولتي  ايس
معلوالن كشور، گفت: الزم است يارانه بيشتري 
به توان خواهان مجهول الهويه مانند سالمندان و 
متكديان تعلق گيرد، زيرا هزينه نگهداري اين 
افراد كافي نيست و انتظار مي رود اقدامات الزم 
ــراي مصوبه قانوني اختصاص 60  در زمينه اج

درصد يارانه بيشتر به اين افراد انجام شود.
مجيد بهروزي نيا با اشاره به فعاليت 1300 
ــور  ــر كش ــز غيردولتي معلوالن در سراس مرك
اظهار كرد: اين مراكز 100 هزار معلول را تحت 
ــاب خانواده معلوالن،  پوشش دارند و با احتس
ــر و كار  مراكز با جمعيت نيم ميليون نفري س
دارند؛ بنابراين، الزم است نمايندگان انجمن در 
آيين نامه ها و بخش نامه هايي كه در اين زمينه 

تصويب مي شود حضور داشته باشند.

ثبت نام آزمون 
دستيارى آغاز شد

ــام آزمون  ــرايط و جزئيات ثبت ن ــر: ش مه
ــى و نهمين دوره اين  ــتيار در س پذيرش دس
ــد و  ــت اعالم ش ــوى وزارت بهداش آزمون از س
ــت دارند در اين  ــا 30 دى ماه فرص ــان ت داوطلب
ــون ثبت نام كنند. ثبت نام در اين آزمون به  آزم
ــت و داوطلبان مى توانند با  ــورت اينترنتى اس ص
مراجعه به سايت مركز سنجش آموزش پزشكى 
و تكميل فرم تقاضانامه در مهلت زمانى 3 تا 30 

دى ماه در اين آزمون ثبت نام كنند.

در 8 ماه نخست امسال رخ داد
كاهش 13 درصدي تلفات حوادث رانندگى

ــكي قانوني كشور اعالم كرد: در هشت ماه امسال، 14 هزار و 977 نفر  همدان پيام: پزش
در حوادث رانندگي جان باختند و در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته (17 هزار و 219 
ــت ماهه امسال 11 هزار و  ــان مي دهد و از تلفات رانندگي هش نفر) 13 درصد كاهش را نش

662 نفر مرد و سه هزار و 315 نفر زن بودند. 
در اين گزارش با اشاره به محل وقوع تصادفات منجر به فوت در هشت ماهه امسال آمده 
ــترين تلفات حوادث رانندگي با 9 هزار و 136 مورد در جاده هاي برون شهري و  ــت: بيش اس
پس از آن با چهار هزار و 291 نفر در تصادفات درون شهري، هزار و 436 نفر در جاده هاي 

روستايي و محل مرگ 114 نفر نامعلوم گزارش شده است. 
ــتان خراسان  ــته، در اس باالترين آمار تلفات حوادث رانندگي با يك هزار و 275 كش
ــتان  ــته، پس از اس ــده و تهران با هزار و 182 و فارس با  هزار و 170كش رضوي ثبت ش
ــا 113، كهكيلويه و  ــتان ايالم ب ــان رضوي قرار دارند. در بين كمترين ها نيز، اس خراس
ــتان هاي داراي كمترين  ــان جنوبي با 145 نفر، به ترتيب اس بويراحمد با 114 و خراس

تلفات رانندگي بوده اند. 
ــت ماه نخست امسال، آمار 216 هزار و 278 مصدوم حوادث رانندگي  همچنين در هش
ــده است كه از اين تعداد 157 هزار و 437 نفر مرد و 58 هزار و  ــكي قانوني ثبت ش در پزش
841 نفر زن هستند. مصدومان حوادث رانندگي امسال نيز در مقايسه با مدت زمان مشابه 

سال قبل، 5/2 درصد كاهش يافته است. 

درد و دل هاي 8 توماني 
ــتقيمى: از قديم گفتند هر كاري يه حكمتي داره و هزار  همدان پيام- صفيه مس
ــافر مي ريزند، آينه و قرآني كه  ــت آن. مثل آبي كه پشت سر مس ــه پش فكر و انديش
ــته كه پشت سرمسافر مي پزند و  ــدن به مكان جديد مي آورند، آش رش براي وارد ش
ديد و بازديدي كه عالوه برعيد هر سال حداقل هفته اي يك بار بين اقوام و آشنايان 

انجام مي شد البته قديما...
اما به قول همداني ها، االن آدم ها سالي يه وارم همديگره نمي وينن.

حاال به نظر شما چرا؟ چرا اون همه رسم و رسوم كم رنگ شده، .و حتى اون سايه 
كم رنگ هم به بركت وجود همان پدر بزرگ ها و مادربزرگ هايي كه با زبان بي غل و 
غششان سعي مي كنند به ما بفهمانند  درسته كه ما در عصر صنعت و الكترونيك، 
ــنايي  رايانه، چت و اينترنت و... نبوديم، مي دونيم اگه آينه و قرآن ميارن يعني روش
و بركت معنويت و دين، اگه آب پشت سر مسافر مي ريزند يعني سالمتي صداقت و 
پاكي، اگه عيدا مى روند ديد و بازديد يعني دور ريختن كينه و عداوت يعني شادي 

دل هاي تنگ و تنهاي پدر و مادري كه يه روزي براي خودشون برو بيايي داشتن.
ــل جديدها اسير و پايبند يك قطعه از همان الكترونيك و  ــوس كه ما نس اما افس
ــاس خنده، عاطفه، عشق و  ــديم و غافل از اين كه اين قطعه پا روي احس اينترنت ش
ــت اندكي به اطراف خود  ــته. حاال چطوري؟ خيلي ساده اس صداقت واقعي گذاش
ــگ خاص، يك آهنگ ماليم  ــنيدن صداي يك زن ــگاه كنيم هر لحظه منتظر ش ن
ــر كار گذشته و كلي  ــتيم و واي به وقتي كه بفهميم يكي هم ما را س يا تند هس
ــت در روز چند بار براي ما  ــاب كنيد اين عصباني ــويم و حاال حس عصباني مي ش
ــار چه مي كند و ما  ــترس و فش اتفاق بيفتد و قلب و اعصاب و روان ما با اين اس
ــويم و چه زود ناراحت و چه  ــحال مي ش با يك درد و دل 8 توماني چه زود خوش
برداشت هاي غلط و متفاوت با اون چيزي كه مخاطب ما قصد گفتن آن را داشته 
ــالم  ــه مثًال بيان همين جمله كوتاه س و البته اگر نصف پيامك توي هوا محو نش
چطوري؟ تصور كنيد موقع دريافت اين پيامك هر فرد با توجه به اوضاع و احوال 
ــت بكند 1- آيا با عصبانيت پيامك را  ــت چند نوع برداش كنوني خود ممكن اس
داده 2- آيا با يك نيت خاص اين پيام را فرستاده 3- آيا از روي كينه و دشمني 
ــما در مقابل براي  ــتي و حال تصور كنيد ش ــر محبت و دوس ــوال كرد يا از س س
ــخگويي، يكي از اين نيات را اشتباه متوجه شديد و پاسخي به مخاطب خود  پاس
ــت هاي  ــاس برداش ــت و او هم متقابًال بر اس بدهيد كه مقصود و منظور او نبوده اس
ــما را بدهد و به همين منوال ادامه پيدا كند و سرانجام اين جمله دو  خود جواب ش
حرفي تبديل مي شود به يك جدايي نامفهوم، يك دوستي بي هدف و يا يك عشق 8 
ــود باعث و باني يك امر  توماني و حال نتيجه مي گيريم يك قطعه الكترونيكي مي ش

خير آن هم از نوع خط روي خط.
ــتيم اما چه بهتر كه اين مزايا  ــرفت، تكنولوژي و سرعت نيس البته ما منكر پيش
ــاس انسان اجتماعي رسوب نكند و جاي روابط اجتماعي و متقابل  در عاطفه و احس
ــيده باشيد كه ديد و بازديد اقوام و  ــما هم به اين نتيجه رس را نگيرد و اميدواريم ش
ــگيري از اشتباهات، خطاها و عشق هاي روي  ــنايان تا چه اندازه مي تواند در پيش آش

آنتن مخابرات به جاي عشق هاي واقعي موثر و مفيد باشد.

قاچاقچى تلويزيون در شعبه گلوگاه تعزيرات همدان 
جريمه شد

ــتان خبر داد: قاچاقچى تلويزيون در  همدان پيام: مديركل تعزيرات حكومتى اس
ــه اقدام به قاچاق  ــعيدى افزود: فردى ك ــد. س تعزيرات حكومتى همدان محكوم ش
تعدادى تلويزيون ال سى دى خارجى كرده بود توسط ماموران نيروى انتظامى مستقر 
ــايى و دستگير شد. وي ادامه داد: پس از انجام تحقيقات مقدماتى  در گلوگاه شناس
ــكايت اداره گمرك، پرونده متهم به شعبه ويژه رسيدگى به جرائم قاچاق  و اعالم ش
كاال و ارز تعزيرات حكومتى مستقر در گلوگاه ارسال شد. وي اعالم كرد: پس از ثبت 
ــعبه مذكور عالوه بر ضبط كاالى كشف شده،  ــريفات قانونى، ش پرونده و اجراى تش

متهم پرونده را به پرداخت 47 ميليون ريال در حق دولت محكوم كرد.

مدير كل پزشكي قانوني استان خبر داد:
مرگ ناشي از سرمازدگي در استان نداريم

همدان پيام: مدير كل پزشكي قانوني استان گفت: با توجه به اينكه استان همدان 
ــرماي شديد و رعايت  ــور واقع شده است، در صورت بروز س ــير كش در نقاط سردس

نكردن نكات ايمني امكان هرگونه سرمازدگي براي همشهريان وجود دارد.
ــدار در مورد مرگ كارتن خواب ها به علت سرماي هوا  ــان صالح با هش علي احس
ــدن هوا، كارتن خواب ها و بي خانمان هايي كه در معرض  ــاله با سرد ش گفت: هر س
ــرمازدگي و در برخي موارد با  ــديد قرار مي گيرند، ممكن است دچار س ــرماي ش س

مرگ مواجه  شوند.

وي در ادامه افزود: كارتن خواب ها و بي خانمان ها كه عمدتا داراي اعتياد به مواد 
ــتند، در خرابه هاي ساختماني، پارك ها يا حاشيه  مخدر يا بيماري رواني مزمن هس

بزرگراه ها و خيابان ها زندگي مي كنند.
اين مقام مسئول استاني با بيان اين مطلب كه در چند سال اخير هيچ گونه مرگ 
ــتان وجود نداشته است، اظهار داشت: براي پيشگيري از  ــي از سرمازدگي در اس ناش
ــهرداري و  ــن خواب ها، نهادهاي اجتماعي و حمايتي نظير ش ــرمازدگي كارت بروز س
بهزيستي با پيش بيني امكانات و اقامتگاه هاي شبانه، از بروز چنين حوادثي جلوگيري 
مي كنند. صالح، توانايي بدن در مقابله با سرما را بسيار كمتر از توان آن براي مقابله 
ــتن بدن استفاده از  ــت و افزود: در واقع روش اصلي براي گرم نگه داش با گرما دانس

لباس و پوشش مناسب است.

 چمن هـا در حكـم مركـز تجمع  �
يـا كانون محله هـا بودنـد و در اكثر 
موارد در اطراف اين چمن ها مسجد، 
حمام، چشـمه، زيارتگاه، سقاخانه و 
چنـد دكان نانوايى، بقالى، كفاشـى، 
عطارى، سـبزى فروشـى و قصابى 

وجود داشت

همدان پيام: هدفمندى يارانه ها، مردم و كاالهاى لوكس!
 جملـه بهتر: مردم با پس انداز مازاد يارانه هاى خود، مى توانند كاالهاى 

لوكس بخرن!!
تفاهم؛ رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى مجلس: 20 ميليون ثروتمند، از 

دريافت يارانه ها خوددارى كنند.
 شما اگه تونستى يك دهم اينا رو هم راضى كنى، جايزه دارى!!

همدان پيام: حاج خانم هاى همدانى كجايند؟
 قبل از همه، شروع كردن به ثبت نام، اما شما خبرشونو چاپ نكردين!

مهر: واگذارى سهام عدالت كارگران، طلسم شد. 
 اصال نگرون نباشين، داريم به انتخابات نزديك مى شيم  اينجور طلسم 

ها، خود به خود باطل ميشه!!
همدان پيام: مجلس كارآمد با آگاهى مردم شكل مى گيرد.

 حاال فهميديم كه چرا بعضى كانديداها و طرفداراشون، دوست دارن كه 
مردم، بدون آگاهى رأى بدن!

خراسان: 4 سال دوندگى بى نتيجه براى كسب مجوز احداث يك بيمارستان خيريه
 مى گفتين بيمارستان خصوصِى درآمدزا ميخواين تا به سرعت، مجوزش 

رو مى دادن!
ــتان،  ــتگاه هاى مدعى فعاليت هاى فرهنگى، در امور فرهنگى اس همدان پيام: دس

مشاركت نمى كنند.
 هر موقع سايه سياست از سر فرهنگ برداشته شد اون وقت!

ــرق: سناريوهاى ليترى 700 تا 1000 تومانى كليد خورد؛ زمزمه گرانى بنزين در  ش
فاز دوم يارانه ها

 نيس كه پارسـال به جاى 20درصد، 400 درصد گران كردن و كسـى هم 
مشكلى نداشت، بازم هوس گرون كردن بنزين زده به سرشون!
همشهرى: هر 24 دقيقه، يك نفر در تصادفات رانندگى ايران مى ميرد.

 و دل هيچ كس هم نمى سوزد!
مهر: تذكر به دولت درباره عدم پرداخت يارانه توليد

 گذاشتن زياد بشه تا الاقل، يه دردى از دردهاى توليدگران رو دوا كنه! 
ــنا؛ نماينده بم در مجلس: بيش از هشت سال از زلزله بم مي گذرد اما هنوز تنها  ايس

چند خيابان اصلي شهر بم آسفالت شده است.
 زلزله كه جاى خود داره، جنگ هم بيست ساله تموم شده اما آثارش، تو 

بعضى شهرهاى جنگ زده هنوزم هست!
ــيون ويژه طرح تحول اقتصادى مجلس: تا كنون به دليل برخى  مهر؛ رئيس كميس
مالحظات، پرونده تخلفات دولت{عدم پرداخت سهم توليد در هدفمندى يارانه ها} 

را به قوه قضاييه ارجاع نداده ايم.
 همين مالحظه كارى هاس كه ما رو كشته!!!
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ادب و هنر

خبر مشاهير

ــطه داشتن  ــتان همدان به واس همدان پيام: اس
ــت، اسدا...  چهره هايى همچون مصطفى رحماندوس
ــفيعى و بهناز  ــعبانى، غالمرضا بكتاش، كمال ش ش
ــور  ــى زاده در ادبيات كودك و نوجوان در كش ضراب
از جايگاه خاصى برخوردار است و اينك با برگزارى 
ــودك و نوجوان همچون  ــنواره هاى مختلف ك جش
ــم كودك در همدان  ــر كودك و چند دوره فيل تئات
ــان و  ــاى مختلف با كارشناس ــواره در گفتگوه هم
ــى بوده  ــب نظران اين امر مورد بحث و بررس صاح
ــت كه همدان توانمندى ميزبانى جشنواره شعر  اس
كودك را دارد و مى تواند به واسطه داشتن شاعران 
برجسته و ملى در اين زمينه جشنواره شعر كودك 
ــبى نيز در اين  را برگزار نمايد و خروجى هاى مناس

زمينه داشته باشد.
ــرورى كرده ايم  ــا توجه به همين بهانه م حال ب
ــى آن در ايران و در  ــعر كودك و چگونگ بر روند ش
ــدا از اين جمله آغاز  ــن مبحث مى توان در ابت همي
نمود كه شعر كودك در ايران پيش از آنكه از ديوان 
ــر برآورد از دل ترانه هاى عاميانه  رسمى شاعران س

برخاسته است.
ــاعران پيش از مشروطيت كمتر شعرى براى  ش
ــدگاه آنان كودكان  ــروده اند؛ زيرا از دي ــودكان س ك
ــال گاهى در  ــتند. با اين ح ــى نداش ــدان ارزش چن
ــم مى خورد  ــن آنها اندك نمونه هايى به چش دواوي
ــانه ها و متل هاى  ــان با افس كه درون مايه اى همس

كودكانه دارند.
 دوره مشروطه �

در دوره مشروطيت پديدارى شعر كودك، پيامد 
دگرگونى در شعر فارسى است. دگرگونى فرهنگ و 
تعليم و تربيت و ادبيات كه به هرحال در وقوع خود 
ــد كه شاعران گاه  از غرب مايه گرفته بود موجب ش

به ياد كودك نيز بيفتند.
 بنيانگذاران شعر كودك در ايران �

ــا: وى را بايد  ــعراى صب ■ محمودخان ملك الش
ــراينده اشعار كودكانه در ايران دانست.  نخستين س
ــت و  ــت اس ــبك دوره بازگش ــعر او به س ــه ش البت
ــد. البته  ــروطيت نمى گنج ــعر مش در چارچوب ش
ــروده هاى او اگرچه اندرونه كودكانه اى دارند اما  س

از لحاظ قالب شعرى سست و بى مايه اند.
■ ايرج ميرزا: ايرج ميرزا يكى از معماران ادبيات 
ــوب مى گردد؛ زيرا آگاهانه براى  نوى كودكان محس
ــرود، اشعار او برگرفته از فضاى  كودكان شعر مى س

مشروطيت ساده، گويا و همه فهم است.
■ نسيم شمال: سيد اشرف الدين گيالنى نامدار 
ــاعران دوره مشروطيت  ــيم شمال از ديگر ش به نس
ــت كه براى كودكان شعر سروده گيالنى كتاب  اس
ــه اى از حكايات منظوم و  گلزار ادبى را كه مجموع
شعر با درونمايه آموزشى است براى كودكان منتشر 

كرد.
■ ميرزا على اكبر دهخدا: دهخدا جز در پاره هايى 
ــعر كودكان نپرداخت كه گاهى آن نيز  كوتاه به ش
ــن حال نمى توان  ــى بود. با اي براى طنزهاى سياس

نقش او را در شعر كودك ناديده گرفت.
ــم الهوتى: اندكى از اشعار الهوتى با  ■ ابوالقاس
الهام از ترانه هاى عاميانه در گستره ادبيات كودكان 

محسوب مى شود نظير شعر با الى الى.
■ حسين دانش: وى بر پايه افسانه هاى الفونتن 

كتابى به نام «جنگلستان» انتشار داد.
ــه از ديوان  ــران پيش از آنك ــعر كودك در اي ش
ــربرآورد از دل ترانه هاى عاميانه  رسمى شاعران س

برخاسته است.
 دوره پس از مشروطه �

با گذار از دوره مشروطيت و كمرنگ شدن شعر 
ــگ عاميانه، كم كم  ــى و اهميت يافتن فرهن انقالب
ــعرى عاميانه به آثار شاعران نام آور راه  قالب هاى ش
يافت. نخستين عامل در سربرآوردن شعر كودك در 
ــتر  ــران دگرگونى در زبان آن بود كه هر چه بيش اي
ــازار و زبان طبيعى نزديك  به زبان مردم كوچه و ب
ــعر كودك در اين دوره بيشتر با نظم  ــده بود. ش ش
ــت. بعد از نيما شاعران كودك ايرانى  همسانى داش
از راه آشنايى با شعرهاى كودك كشورهاى ديگر به 
ــاختار شعرى آن پى بردند  اهميت زبان كودك و س

و به فرم درونى شعر توجه كردند.
ــت كار نيما يعنى  ــه نخس ــيج: ده ■ نيما يوش
ــه  ــه از جنب ــا 1309 اگرچ ــال 1299ش ت از س
شعرشناسى چندان اهميت ندارد از ديدگاه ادبيات 
ــيار مهم است. او از همان قوالب سنتى  كودكان بس
استفاده نمود اما آنچه كار او را متمايز مى كند بيان 

ساده و زبان عاميانه نزديك به زبان بومى است. 
■ احمد شاملو: شاملو با كاربرد گسترده ترانه هاى 

كودكانه كارى ممتاز انجام داد.
■ فروغ فرخزاد: فروغ اگر چه كار جدى در زمينه 
ادبيات كودك نكرد اما ترانه ماندگار او به نام «على 
ــوز هم مخاطبان زياد از ميان كودك  كوچيكه» هن

و بزرگساالن دارد.
ــادى بيش از  ــادى: دولت آب ــى دولت آب ■ يحي
ــاعر كودكان باشد سهم بزرگى در گسترش  آنكه ش
ــعرى كه  ــه هاى نو دارد. اما با همين چند ش مدرس
ــره پايه گذاران ادبيات  ــروده در زم براى كودكان س

نوى كودكان جاى مى گيرد.

ــعر «باران»  ــرودن ش ■ گلچين ليگانى: وى با س
شاهكارى از شعر كودك را به نمايش گذاشت در اين 

شعر ساختار پيچيده يك متن ادبى ديده مى شود.
ــش از آنكه براى  ــن اعتصامى: پروين بي ■ پروي
كودكان شعر بگويد درباره كودكان شعر گفته است. 
ــعارش  او زندگى و رنج كودكان دوران خود را در اش
ــال از جنبه زبان و درونمايه در  بازتاب داد به هرح

شكل گيرى شعر كودك تأثير گذاشت.
ــر از پايه گذاران  ــين گل گالب: يكى ديگ ■ حس
ــعر  ــراى ارتقاى ش ــودكان كه ب ــعرى ك ــنت ش س
ــيار تالش كرد حسين گل گالب بود. او  كودك بس
ــروده هاى مدارس» دارد  ــروده هايى با عنوان «س س
ــط  ــروده هاى او در مدارس توس ــه در دوره اى س ك

دانش آموزان خوانده مى شد.
■ عباس يمينى شريف: وى از جمله پيشگامانى 
ــت كه در عرصه شعر كودك مخاطب خود را با  اس
ويژگى هايى متفاوت از بزرگساالن شناخت. يمينى 
ــريف بعد از «باغچه بان» دل سپرده ترين شاعر  ش

كودكان بود.
 شعر كودك پس از انقالب اسالمى �

ــعر جديدى كودك با تالش كسانى چون  راه ش
كيانوش و پروين دولت آبادى از قبل هموار شده بود 
ــعر نوى ايران بر اين هموارى مى افزود.  و اعتالى ش
ــاعران دوره دوم  ــى بود كه ديگر ش بنابراين طبيع
مانند ايرج ميرزا زبان به اندرزهاى پدرانه نگشايند يا 
مانند عباس يمينى شريف در آثارشان شعر سنگين 

را در كنار شعر سبك ننشانند.
ــعر جديد كودك به دو  ــاعران دوره دوم از ش ش
ــوند. كسانى كه  ــيم مى ش گروه با نام و بى نام تقس
آثار متعددى از آنها به چاپ رسيده است و كسانى 
ــاپ يك يا دو اثر  ــه در مجالت و روزنامه ها به چ ك
ــعر  مبادرت ورزيده اند. از مطرح ترين چهره هاى ش

جديد كودك افراد ذيل را مى توان نام برد:
ــكوه قاسم نيا، افسانه  مصطفى رحماندوست، ش
ــعبانى، ناصر كشاورز، جعفر  ــعبان نژاد، اسدا... ش ش

ــوك ملكى،  ــين عال، بي ــاهد» افش ــى «ش ابراهيم
ــى، عليرضا ميرزامحمد، غالمرضا  جمال الدين اكرم
بكتاش، كمال شفيعى و محمدكاظم مزينانى. البته 
ــاعرانى مانند قيصر امين پور كه با خلق  ــتند ش هس
ــورا» به وادى شعر  منظومه هايى مانند «عصر عاش
كودك گام نهاده باشند اما به عنوان شاعر كودكان 
ــعر بزرگساالن گام  ــده اند و بيشتر در ش مطرح نش

زده اند.
 مضامين شعر كودك پس از انقالب  �

اسالمى
ــعر اين دوره مضامين متعددى را مى توان  در ش
ــى و  ــا زاييده جريانات سياس ــه برخى از آنه ديد ك
اجتماعى – تقريباً- سه دهه پيش است و لذا در شعر 
ــت. به  ــاعران دوره اول از اين مضامين خبرى نيس ش
ــى اشعار دوره دوم موارد ذيل ديده  طور كلى در بررس
مى شوند كه هر كدام را با ذكر نمونه اى نشان مى دهيم:

1- حيوانات
2-گل ها و درخت ها
3- چهار فصل سال

4- پدر و مادر
5- آموزگار
6- دبستان
7- خداوند

8- شخصيت ها و مناسبت هاى دينى
9- جبهه و جنگ

10- انقالب
ــه تقريباً  ــن دهگانه ك ــن مضامي ــر از اي به غي
ــاعران در دوره  اصلى ترين موضوعات مورد توجه ش
ــود، صدها موضوع  ــعر كودك تلقى مى ش جديد ش
ــاعران كودك  ــعار ش ــأله ديگر را در ميان اش و مس
ــب و روز، كوه،  ــت از قبيل زندگى، ش ــوان ياف مى ت

شعر، ماه و ستاره، روستا، اتحاد و...
گردآورى: محمدمهدى خلجى

منابع: كتاب هاى تاريخ ادبيات كودكان در ايران، شعر 
كودك در ايران، درآمدى بر شناخت فضاهاى كودكانه 
در شعر فارسى، شعر كودك از آغاز تا امروز

ريشه هاى شعر كودك در ايران

كودكان و جشنواره هايى برايشان در همدان

برگزاري كارگاه آموزشي انجمن صنفي عكاسان مطبوعاتي ايران
ــاپ)، انجمن صنفي عكاسان مطبوعاتي ايران در خانه هنرمندان ايران برگزار  ــي (ورك ش همدان پيام: كارگاه آموزش

مي شود.
ــاعت 14 الي 16  ــنبه 8 دي ماه، س ــان مطبوعاتي ايران، اين انجمن  پنجش به گزارش دبيرخانه انجمن صنفي عكاس
ــناخت و پردازش رنگ و اصول كاليبراسيون در عكاسي ديجيتال و  ــاپ با موضوع «ش در خانه هنرمندان ايران ورك ش

سيستم هاي پست پردازش» توسط مهندس سعيد نصيري را برگزار مي كند.
ــجويان غير عضو 15 هزار تومان و براي  ــاپ براي اعضاي انجمن 10 هزار تومان، دانش هزينه حضور در اين ورك ش
عموم 30 هزار تومان مي باشد. به گزارش ايسنا، عالقه مندان براي اطالعات بيشتر و براي ثبت نام در اين ورك شاپ به 

دبيرخانه انجمن با شماره تلفن 88310464 – 09361834511 تماس حاصل كنند.

مهلت ارسال آثار به جشنواره شعر فجر تا 25 دي ماه تمديد شد
ــمين جشنواره بين المللي شعر فجر از تمديد مهلت ارسال آثار به اين جشنواره تا 25 دي ماه  همدان پيام: دبير شش
ــت شاعران كشور مهلت ارسال آثار تا 25 دي ماه تمديد شد و به طور  ــتقبال و درخواس خبر داد و گفت: با توجه به اس

حتم اين آخرين فرصت براي ارسال آثار خواهد بود و تمديد ديگري نخواهيم داشت.
به گزارش ستاد خبري ششمين جشنواره بين المللي شعر فجر، پرويز بيگي حبيب آبادي با بيان اين خبر اظهار داشت: با 
توجه به درخواست هاي مكرري كه از سوي عالقه مندان به شركت در جشنواره بين المللي شعر فجر صورت مي گيرد و همچنين 
تماس ها و مراجعات متعدد به دبيرخانه تصميم گرفته شد براي اينكه شركت كنندگان فرصت الزم را براي انتخاب بهتر آثار خود 
داشته باشند فراخوان جشنواره تا 25 دي ماه تمديد شود. وي درباره استقبال شعرا از جشنواره نيز گفت: شاهد استقبال قابل 

مالحظه اي بوده ايم كه با توجه به تمديد مجدد به طور حتم جشنواره رقابتي تري را شاهد خواهيم بود.

رونمايي پوستر جشنواره فيلم برلين 2012 
ــتر شصت ودومين جشنواره فيلم برلين رونمايي شد. برگزاركنندگان شصت ودومين جشنواره فيلم  همدان پيام: پوس

برلين كه سومين رويداد سينمايي معتبر دنياست، پوستر رسمي فستيوال در سال 2012 را منتشر كرد.
پوستر امسال جشنواره كه از اواسط ژانويه در نقاط مختلف شهر برلين نصب خواهد شد، نسبت به ادوار گذشته برليناله 
ــتري برخوردار است و نشاط بيشتري را به بيننده منتقل مي كند. به گزارش ايسنا، شصت ودومين دوره   از تنوع رنگ بيش
ــد كه امسال «اصغر  ــنواره فيلم برلين در حالي طي روزهاي نهم تا نوزدهم فوريه (20 تا 30 بهمن) برگزار خواهد ش جش
فرهادي»، كارگردان ايراني يكي از داوران بخش بين الملل خواهد بود. «آنتون كوربين» كارگردان هلندي، «فرانسوا اوزون» 
كارگردان فرانسوي، «بوعالم سانسال» نويسنده الجزايري، «شارلوت گنزبورگ» بازيگر بريتانيايي، «جيك جيلنهال» بازيگر 
آمريكايي و «باربارا سوكووا» بازيگر آلماني ديگر داوران بخش رقابتي شصت ودومين دوره اين رويداد سينمايي خواهند بود.

آشفته بازار موسيقى
ــي نوازنده ني  ــين عموم همدان پيام: حس
هم اكنون در آمريكا به سر مي برد. او مي گويد: 
ــيقي  ــه از راديو فقط صداى موس ــان ك آن زم
ــد، سانسور به اشتباه اجرا  سنتي شنيده مي ش
ــد زيرا نتيجه اش را امروز در آشفته بازار  مي ش

موسيقي شاهد هستيم.
ــين عمومي نوازنده ني كليددار گفت:  حس
محيط زندگي و جهان پيرامون روى رفتارهاي 
ــان تاثير  ــي و حتى صحبت كردن انس اجتماع
مى گذارد؛ در همين راستا اين تغيير و تحوالت 
بر چگونگي ساز زدن يك نوازنده نيز تاثيرگذار 

است.
ــه زندگي در  ــخ به ايلنا ك ــي در پاس عموم
خارج اين مرزها چه تاثيري در روند نوازندگي 
ــخص دارد، گفت: اينكه داخل ايران زندگي  ش
ــور زياد مهم نيست، مهم  كني يا خارج از كش
ــت كه در اين ميان شما تا چه مقدار به  اين اس

ريشه هايتان وصل باشيد.
ــن موضوع كه  ــاره به اي اين هنرمند با اش
ــي در خارج از مرزهاي ايران تاثير خود  زندگ
را مي گذارد، بيان كرد: من در خارج از ايران 
ــنين كودكى  ــى را ديده ام كه در س جوان هاي
ــا حتى در خارج از  ــده اند ي از ايران خارج ش
ــده اند اما به موسيقى ايرانى  ــور متولد ش كش
ــازهاي ايراني را  ــيار عالقه مند هستند و س بس

مى نوازند.
ــوع جوان ها هرچند از  وي ادامه داد: اين ن
نظر تكنيكى پيشرفت كرده باشند ولى از نظر 
حسى همخواني كمتري در آنها ديده مى شود؛ 
ــت كه اين نوع موسيقى را  علت آن هم اين اس
در شرايطى غير از شرايط فرهنگى – اجتماعى 
ــت آنها از اين  ــه كرده اند و برداش ــران تجرب اي
ــيقى به برداشت نوازندگان غير ايرانى كه  موس
ــيقى ايرانى مى نوازند، نزديك مى شود كه  موس

گاها در لهجه ساز آنها وجود دارد.

ــان كرد: دوري از  ــن نوازنده ني خاطرنش اي
مرز ايران در بين هم نسل هاى من كمتر وجود 
ــى – فرهنگى  ــرايط اجتماع ــرا كه ش دارد؛ چ
ــايى،  ــاتيدى مانند كس ــان ما به حضور اس زم
ــهناز، محجوبى، تهرانى، صبا و ساير بزرگان  ش
ــده بود. شرايطى كه ما در آن زندگى  منجر ش
مى كرديم، ادامه  شرايطي بود كه استادان بنام 
موسيقي پيش از ما در آن زندگي مي كردند در 
ــال اخير؛ ارتباطات و  صورتى كه در اين 30 س
شرايط كامال عوض شده و طبيعى است كه اين 
ــيقى و آثار خلق  تغييرات بنيادى؛ در كار موس
شده در اين مدت نيز تاثير فراونى داشته است.

ــن موضوع كه هم اكنون  وي با تاكيد بر اي
جوان عالقه مند به موسيقى خيلي زياد هستند، 
اظهار داشت: محيط براي جوانان عالقه مند به 
ــاعد نيست و آنها  ــيقي اصيل ايراني مس موس
فوري جذب موسيقى پاپ مى شوند حال آنكه 
ــيقي  عاليق فراواني در ميان آنها هنوز به موس

ايراني وجود دارد.
ــر به همين  ــگاه افزود: اگ ــتاد دانش اين اس
ــيقى  ــت بدهند؛ موس ــا آموزش درس جوان ه
ــترده اي هنوز  ــيك ايرانى براى قشر گس كالس

جذاب است.
ــي از راديو فقط صداى  ــه داد: زمان وي ادام
موسيقي سنتي شنيده مي شد كه اين سانسور 
ــتباه بود و نتيجه آن آشفته بازارى است كه  اش

اكنون شاهد هستيم.
ــرد: در يك  ــان ك اين نوازنده ني خاطرنش
ــالم بايد همه نوع موسيقي باشد و به  جامعه س
مردم حق انتخاب بدهد؛ البته بايد آموزش الزم 
را داد و محيطي براي جوان ها اختصاص داد تا 
آنها جذب هنر اصيل كه پايه و اساس فرهنگ 

ايراني و سنت هاي ايراني و ملي است، شوند.

همدان پيام: پردرآمدترين فيلم نامه نويسان مرد 
و زن تاريخ سينماي جهان معرفي شدند.

ــالم  ــر اع ــوود ريپورت ــينمايي هالي ــريه س نش
ــوان پردرآمدترين  ــرگ» عن ــا روزنب كرد، «مليس
فيلم نامه نويس زن تاريخ سينما را در اختيار دارد.

ــه «روزنبرگ» براي مجموعه  فيلم نامه هايي ك
فيلم هاي «سپيده دم» نوشته است، تاكنون فروش 
 2/56 ميليارد را در سينماي جهان به دست آورده 
ــان  تا وي در رتبه اول پردرآمدترين فيلمنامه نويس

زن هاليوود بايستد.
به گزارش ايسنا، اولين قسمت اين سري فيلم ها 
ــا نام «گرگ و ميش» در  21 نوامبر  2008 اكران  ب
شد و دومين فيلم آن با نام «ماه نو» در  20 نوامبر 
 2009 اكران شد كه توانست با فروش بيش از  72 
ميليون دالر در اولين روز، ركورد بزرگترين نمايش 
نيمه شب را در تاريخ سينما بشكند. سومين بخش 

اين سري در  30 ژوئن  2010 اكران شد.
ــمت اول آن با نام «گرگ و ميش» توسط  قس
ــا  ــد و «مليس ــن هاردويك» كارگرداني ش «كاتري
ــتان خط  ــت. داس روزنبرگ» فيلم نامه آن را نوش
ــوان»  ــي و ارتباط بين نوجواني به نام «بال س زندگ
ــامي به نام «ادوارد كالن» و تالش هاي  و خون آش
ادوارد و خانواده او براي نگهداشتن «بال» از دست 
ــام ها را دنبال مي كند. اين فيلم به فروش  خون آش

جهاني  392 ميليون دالر دست يافت.

ــرگ و ميش؛ ماه  ــام «گ ــمت دوم آن با ن قس
ــط «كريس ويتز» كارگرداني شد كه در  نو» توس
ــتان «گرگ و ميش» است. اين  حقيقت ادامه داس
فروش جهاني  710 ميليون دالر را به ثبت رساند.

 «گرگ و ميش؛ خسوف» �
ــط «ديويد اسليد» كارگرداني شد و ادامه  توس
ــن فيلم فروش  ــت. اي ــتان «ماه نو» اس خط داس

جهاني  698 ميليون دالر را به دست آورد.
ــمت جديد فيلم «گرگ و ميش» با عنوان  قس
ــاميت به  ــپيده دم» محصول كمپاني س فرعي «س
ــيد. اين فيلم  فروش جهاني  647 ميليون دالر رس
ــي از رمان معروف «استفني مير  كه اثري اقتباس
ــري پاتر» و  ــس از فيلم هاي «ه ــت»، اكنون پ اس
«جيمز باند» در رتبه كلي پنجمين فروش آغازين 

برتر سينماي انگليس نيز قرار گرفته است.
ــتيو كالوز» براي نگارش سري فيلم هاي  «اس
«هري پاتر» ركورددار پردرآمدترين فيلم نامه نويس 
ــينماي جهان است. سري فيلم هاي «هري  مرد س
ــته اند فروش  6/8 ميليارد  پاتر» با نگارش او توانس

دالري را در سينماي جهان به دست آورد.
ــه آخرين  ــر و هديه هاي مرگ» ك ــري پات «ه
ــت،  اس ــدار  پرطرف ــه  مجموع ــن  اي از  ــمت  قس

ــينماي جهان  ــال   2011 س پرفروش ترين فيلم س
ــي گرفتن از «ارباب حلقه ها؛  نام گرفت كه با پيش
ــومين فيلم پرفروش  ــت پادشاه» عنوان س بازگش

تاريخ سينما را به خود اختصاص داد.
ــر و هديه هاي  ــري پات ــم گير «ه ــروش چش ف
مرگ» موجب شد تا سري فيلم هاي «هري پاتر» 
ــارد دالر، اكنون  ــيدن به فروش  هفت ميلي با رس
پرفروش ترين فيلم  چندگانه تاريخ سينماي جهان 
باشد كه باالتر از «جيمز باند» و «جنگ ستارگان» 
ــاخت  ــمتي قرار دارد؛ هرچند براي س ــش  قس ش
ــمت هاي قبلي «هري پاتر» بودجه چشم گير  قس
يك ميليارد و   280 ميليون دالر هزينه شده است.
ــر   2002 با عنوان  ــمت دوم اين فيلم نوامب قس
ــرار» به كارگرداني «كريس  «هري پاتر و تاالر اس
ــون دالري به  ــه   100 ميلي ــوس» با بودج كلومب
سينماي جهان آمد و فروشي بالغ بر   878 ميليون 
ــت  آورد و در جوايز بافتا جايزه بهترين  دالر به دس

فيلم كودك را كسب كرد.
ــن   2004  ــمت اين فيلم در ژوئ ــومين قس س
ــام «هري پاتر  ــه   130 ميليون دالري با ن با بودج
ــروش جهاني  ــد و ف ــي آزكابان» اكران ش و زندان
ــاند. اين فيلم به  ــون دالر را به ثبت رس   795 ميلي

ــزد دو جايزه  ــو كوارون» نام ــي «آلفونس كارگردان
اسكار بود و در جوايز بافتا فيلم منتخب تماشاگران 
ــش» چهارمين  ــري پاتر و جام آت ــام گرفت. «ه ن
ــري فيلم هاي پرطرفدار بود كه  ــمت از اين س قس
ــل» در نوامبر   2005 با  ــه كارگرداني «مايك نوي ب
ــاخته شد و فروش  بودجه   150 ميليون دالري س
  895 ميليون دالر را  به دست آورد. اين فيلم نامزد 

جايزه اسكار بهترين كارگردان هنري بود.
پنجمين قسمت از اين فيلم با نام «هري پاتر و 
ــل ققنوس» در جوالي   2007 با بودجه   150  محف
ميليون دالر به كارگرداني «ديويد يتس» به روي 
ــت فروش  ــينماهاي جهان رفت و توانس ــرده س پ
ــب كند. اين فيلم  جهاني   938 ميليون دالر را كس
در جوايز فيلم اروپا بهترين فيلم از نگاه تماشاگران 

شد.
ــوالي   2009  ــمت از اين فيلم ج ــن قس آخري
ــس» با نام «هري پاتر و  ــه كارگرداني «ديويد يت ب
هديه هاي مرگ» با بودجه كالن   250 ميليون دالر 
ساخته شد و فروش   933 ميليون دالر را به همراه 
ــكار بهترين  ــزد جايزه اس ــم نام ــت. اين فيل داش

فيلم برداري شد.
كمپاني «برادران وارنر» سال گذشته پيشنهاد 
ــن داستان هاي «هري  پاتر»  ساخت سري انيميش
ــردان صاحب نام  ــپيلبرگ، كارگ ــتيون اس را به اس

سينماي هاليوود، ارائه كرده است.

پردرآمدترين فيلم نامه نويسان تاريخ سينما

سيد جمال در ايران چه مى كرد؟
ــيدجمال (1314-1254 ه. ق) پس از مدتى تحصيل در همدان  همدان پيام: س
ــاتيدى چون شيخ  ــال در محضر اس و قزوين، به عتبات عاليات رفته و مدت چهارس
مرتضى انصارى و آخوند مالحسينعلى همدانى علوم دينى و علوم عقلى را فراگرفته و 
پس از سفر به هندوستان كم كم با علوم و معارف جديد اروپايى و تمدن جديد غربى 
آشنا مى شود كه اين آشنايى پس از سفر به اروپا به ويژه انگلستان و فرانسه و مدتى 
اقامت در آنجا و دوستى و پيوند با متفكران و روشنفكران اروپايى و مطالعه تاريخ و 
تحوالت اروپا و مشاهده جامعه مدرن از نزديك، عمق و غناى خاصى مى يابد و تفكر 

او را، ضمن ريشه داشتن در دين و سنت، به مدرنيته و آراى جديد پيوند مى زند.
حضور سيدجمال در ايران؛ سيدجمال در سه مرحله در ايران بود:

ــت كه شخصيت علمى و انسانى اسالمى او ساخته مى شود  مرحله اول زمانى اس
ــت كه مبارزات سياسى داشته باشد كه مربوط به ايام كودكى و  ــنى نيس هنوز در س
نوجوانى اوست. در اين دوره استعدادش را به نمايش مى گذارد. هميشه خواهرزاده اش 
ــان از حافظه سرشار و  يعنى ميرزا لطف ا... خان در خاطرات خود اذعان دارد كه ايش

استعدادى فوق العاده، برخوردار بود. 
ــالگى  ــال 1303 قمرى در پنجاه س ــه دوم حضور او در ايران مربوط به س مرحل
دورانى است كه در اوج شهرت قرار گرفته، بسيارى از مبارزات را پشت سرگذاشته، 
اطالعات وسيع همه جانبه از وضع جهان دارد. مريدان فراوانى در كشورهاى مختلف 
ــذارد جمع زيادى براى  ــت او را پيگيرى مى كنند و هركجا قدم مى گ ــالمى نهض اس
ــنيدن پيامش اجتماع مى كنند و مجذوب سخنانش مى شوند. ناصرالدين شاه در  ش
ــياحت اروپا شهرت درخشان او را مى شنود و به ايران دعوتش مى كند. در شيراز،  س
اصفهان و تهران از او استقبال مى شود. در اصفهان اعتراض او به ظل السلطان است 
كه چرا آثار قديمه متعلق به صفويه را خراب كرده اند و به علما اشكال دارد كه چرا 

ايرادات كارها را نمى گويند.
ــت، مقاماتى كه به وى پيشنهاد مى شود  ــيد طوالنى نيس در اين مرحله توقف س
نمى پذيرد. در مالقات با شاه مى گويد در هركجا بوده ام و باشم قصدم ترقى و عظمت 
مسلمين و حفظ بنيه اسالم و استقالل ممالك آنها بوده و هست. هرگاه قصد و نيت 
سلطانى را موافق ببينيم به قدر توانايى مساعدت بانيان خيريه سلطان خواهم نمود. 
خرابى ايران و ذلت اهالى بدبخت آن تماماً از خود شهريار است. سيد در اين مالقات 
ــاه را مهياى پذيرش اصالحات مى كند اما اندكى بعد هيأت حاكم اصالح ناپذيرى  ش
ــاه از سخنانى كه  خود را ثابت مى كنند، ضمن تبليغاتى كه دارد دربار ناصرالدين ش
ــاس خطر مى كند و  ــوند و خود او احس وى درباره آزادى و قانون دارد ناراضى مى ش

ايران را با اخذ اجازه به سمت روسيه ترك مى كند.  
سيد با آن نفوذ كلمه و قوه خطابه موثرى كه داشت در تهران هم مانند همه جا 
با كمال جرأت و صراحت از خرابى اوضاع مملكت و لزوم اصالحات و ترقى و تمدن 
ــت و مدنيت را تكرار مى كرد... تا اينكه به  ــتبداد حرف مى زد و كلمه حري بر ضد اس
واسطه نقص عيش همايونى و سلب آزادى كه الزمه اصالح ادارى است... جمعى در 
مقام ضديت برآمدند و ناصرالدين شاه را بر سخنان غرض آميز خائف نمودند... امين 
ــاه را از وعده هايى كه داده بود پشيمان ساخت و گفتند چند روز ديگر  ــلطان ش الس
ــلطنت خلع مى كند. شاه مضطرب شد و محرمانه  ــيد در تهران بماند شاه را از س س

به امين الضرب كه ميزبان سيد بود ابالغ نمود كه ادامه توقف سيد مناسب نيست.
مرحله سوم حضور سيدجمال در ايران مربوط به سال 1307 قمرى است و اين 
بار هم در اثر دعوت ناصرالدين شاه در مالقات وين پايتخت اتريش صورت مى گيرد. 
شاه در آخرين مسافرت به اروپا مجدداً از شهرت سيد به شگفت مى آيد و با مسرت 
او را مالقات و از او دعوت به ايران مى كند ولى به دليل رفتار نامطلوب مسافرت قبل، 
ــيد نمى پذيرد. در اثر اصرار شاه و تعهد به بى توجهى به اغراض اطرافيان رضايت او را  س
جلب مى نمايد. دو ماه پس از بازگشت شاه، سيد از راه روسيه به ايران وارد مى گردد و قبل 

از رسيدن به تهران اتمام حجت مى كند و محل اقامتش مشخص مى شود.
ــنيده را با خطابه هاى خود به  در مدت اقامت در تهران وحرف هاى ناگفته و ناش
مردم تفهيم نمود. به سرعت از آزادى و اسالم دوستى و حق طلبى بحث كرد و مردم 
را جذب نمود. تخم آزادى را در قلوب شيفتگان آن بيفشاند كم كم عبارت شاه ظالم 
ــهرت پرست است، وزرا خائن اند، وزرا  ــت، شاه ملت فروش است، شاه عياش و ش اس
ــاه مايل به آبادى مملكت و ترقى ملت نيستند، بيت المال مسلمين  دزدند، وزرا و ش
كو؟ تجارت ما كو؟ اسلحه ما كو؟ معارف ما كو؟ به نقل از سيد دهان به دهان گردش 
كرد و بار ديگر سعايت درباريان، شاه را نسبت به سيد بدبين ساخت و او را وادار به 

عكس العمل نمودند.
ناصرالدين شاه توسط بعضى از رجال پيغام داد كه سيد براى چندى به خراسان 
يا قم برود. بزرگان مملكت ميل به توقف او در تهران ندارند. براى اينكه امين الضرب 
ــود به حضرت عبدالعظيم نقل مكان كرد و كم كم  ــيد دچار زحمت نش از اقامت س
خطابه هاى سيد غوغايى در تهران پيش آورد و سرانجام شاه دستور تبعيد سيد را داد 
و به شكل زننده اى او را از زاويه حضرت عبدالعظيم بيرون كشيدند. عمامه به گردنش 
ــتادند و باالخره از كشور اخراجش  ــاه فرس ــوار او را به كرمانش انداختند و با چند س
ــديد كرد. نامه  ــيد به بصره رفت و از آنجا اقدامات عليه دربار ايران را تش نمودند. س

معروف خود را در اين موقع به ميرزاى شيرازى نوشت.
ــدآبادى در ايران تحت تاثير شخصيت و اصالحات اميركبير  سيدجمال الدين اس
ــه عملكرد اميركبير با ساير صدراعظم هاى ايران، به ترقيات زيادى  بود. وى با مقايس
كه در زمان صدارت اميرحاصل شد و نبود هرگونه آثار خير و عالمت ترقى در زمان 
ــخصيه درباريان  ــاره كرده و عامل اصلى قتل وى را نيز اغراض ش صدارت بقيه، اش
ــوب خيرخواهان وطن  ــران را آن طور كه مطل ــتند دو روزى اي ــت كه نتوانس دانس
ــت ببينند و با هزار حيله به مقصود خود رسيدند. اين درباريان همين حيله ها و  اس
غرض ورزى ها و دشمنى ها را نسبت به سيد جمال نيز انجام دادند و براى مخالفت با 
ــنهادى سيدجمال، نزد شاه از او بدگويى و مطالبى بدين مضمون القا  اصالحات پيش
ــت، دم از قانون و آزادى مى زند و  ــيدى كه وارد ايران شده اس مى كردند كه" اين س

زيان اين قبيل حرف ها هم كه معلوم است ... ".
ــرد ايرانى بود كه  ــتين ف ــيد جمال در ايران " نخس به نظر محيط طباطبايى، س
هموطنان خود را علناً به لزوم اقدام دسته جمعى براى تغيير شكل حكومت مطلقه 
ــاى پارلمانى اروپاى غربى را  ــوت مى كرد و براى اين كار حكومت ه ــروطه دع به مش
سرمشق مى دانست" و برخالف ملكم خان و طرفدارانش كه به ماهيت ذاتى قانونگذار 
ــنگر و دار و دسته حاشيه نشين او باشند يا پارلمان  ــتند كه حاكم روش توجهى نداش
منتخب مردم. سيدجمال به آزادى سياسى و دخالت مستقيم قاطبه مردم در تعيين 

مقدرات ايشان نظر داشت.
ــو در ايران، نقش و تاثير او در  ــيد جمال در جنبش تنباك عالوه بر نقش و تاثير س
انقالب مشروطيت ايران نيز غير قابل انكار است و از نظر فكرى نائينى، به ويژه از طريق 
كواكبى و كتاب او و از نظر سياسى سيدمحمد طباطبايى از رهبران مشروطيت و ملك 
ــك خان، طالقانى، بازرگان و  ــروطه نيز مدرس، خيابانى، كوچ المتكلمين و پس از مش

شريعتى، همگى تحت تاثير عميق مكتب سيد جمال الدين اسدآبادى بودند.
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عطارباشى علمى

ايران با يك دانشگاه در رده ششصدم جهان
ــى هزار دانشگاه در سطح جهان  ــاله گزارش خود را درباره بيش از س ــه «اس .اند .كيو» كه هر س همدان پيام: مؤسس
ــگاه صنعتى شريف را در رده ششصدم جهان قرار داده است. به نوشته سايت خبري  ــر مى  كند، از ايران تنها دانش منتش
تابناك، اين مؤسسه كه هدف خود را تالش در راستاى رقابت و ارتقاى علمى دانشگاه ها مى  داند. با كمك به مبادالت و 
همكاري هاى علمى ميان دانشگاه ها، تالش مى  كند رقابت در ميان دانشگاه هاى برتر را دقيق تر نشان دهد، تا عالقه مندان 
ــعود عربستان، رتبه نخست را در كل  ــگاه ملك س ــال 2011، دانش به تحصيالت برتر را راهنمايى كند. در رده بندى س
دانشگاه هاى خاور ميانه به دست آورد. همين دانشگاه سعودى در سطح دنيا مقام دويستم و در سطح كشورهاى اسالمى، 
مقام نخست را به دست آورده است. بر پايه برآورد اين مؤسسه، دانشگاه كامبريج در رتبه نخست جهانى قرار مى  گيرد؛ 
افزون بر اين كه اياالت متحده با هشت دانشگاه برتر، جزو ده كشور نخست در ليست برترين دانشگاه ها واقع شده است.

پاكت هاي سيگار با تصاوير هشداري جديد
ــداري جديد روي پاكت هاي  ــت از چاپ دو تصوير هش ــالمت محيط و كار وزارت بهداش همدان پيام: رئيس مركز س

سيگار خبر داد و گفت: سيگارهاي با هشدارهاي جديد بهداشتي به زودي وارد بازار مي شوند.
كاظم ندافي در گفت وگو با ايسنا، گفت: طبق مصوبه ستاد كشوري كنترل و مبارزه با دخانيات، چهار تصوير جديد 
ــركت دخانيات ارائه شد. به دليل محدوديت در امكانات چاپ، در حال حاضر  ــيگار به ش براي درج بر روي پاكت هاي س
شركت  دخانيات براي چاپ دو مورد از اين تصاوير اقدام كرده و سيگارهاي با هشدارهاي بهداشتي جديد به زودي وارد 

بازار مي شوند.
وي ادامه داد: نسخه هايي از چاپ تصاوير هشداري جديد روي پاكت هاي سيگار در اختيار وزارت بهداشت قرار گرفته 

و كيفيت اين تصاوير حداقل در نمونه هايي كه به وزارت بهداشت ارائه شده، مناسب است.

الزامي بودن آزمايش هپاتيت براي مادران
فريبرز منصور قناعى متخصص امراض داخلى، گفت: همه مادران در زمان حاملگى بايد آزمايش هپاتيت B را انجام 
ــت: مادران حامله مبتال به هپاتيت B و داراى آنتى ژن (اچ بى اى) مثبت، بين 70 تا 90 درصد  دهند.  وى اظهار داش

عفونت را به نوزادان منتقل مى كنند. 
وى با بيان اين مطلب كه واكسن هپاتيت B از سال 1370 به همه نوزادان تزريق مى شود، خاطرنشان كرد: اما تزريق 
اين واكسن در نوزادان مادران مبتال به هپاتيت B، به تنهايى كافى نيست بلكه به اين نوزادان ايميونوگلوبولين نيز بايد 
ــى، سوزن هاى تزريقى آلوده و انتقال از طريق  ــود.  به گزارش ايرنا، اين متخصص امراض داخلى، تماس جنس تزريق ش
بزاق و دهان را از راه هاى انتقال هپاتيت B عنوان و اضافه كرد: اين نوع هپاتيت در صورت ورود به بدن، خارج نمى شود 

اما با استفاده از دارو مى توان اين ويروس را كنترل كرد. 

تغذيه از ديدگاه ابوعلى  سينا
■ آداب خوردن و آشاميدن

همدان پيام: بهترين نوع غذاى مطلوب غذايى است كه شخص از آن بسيار لذت 
ــده آن را به خوبى در  ــت كه مع ــى خوراك به اين معنى اس ــرد، زيرا لذت بخش مى ب

برگرفته است و نيروى گيرنده آن را به خوبى پذيرفته است.
■  غذاى لذيذ در شرايطى خوب است كه اندام هاى اصلى همه سالم باشند وگرنه 
لذت بردن دليل بر خوبى نمى شود. غذايى كه بسيار لذت بخش باشد اگر به مقدار زياد 

تناول شود، زيان آور خواهد بود.
ــت غذا بخورد، بلكه بعد از  ــخص فربه اندام نبايد وقتى تازه از حمام آمده اس ■  ش

خروج از حمام و قبل از غذا خواب سبكى بكند.
ــن طعام و جرم معده  ــد. زيرا آب بي ــد در هنگام صرف غذا آب زياد بنوش ■  نباي
ــت آب نخورد تا خوراك به  جدايى مى اندازد و آن را خاموش مى كند. بلكه بهتر اس
ــمت هاى باالى شكم  ــت كه قس ــود. عالمت ورود طعام به معده آن اس معده وارد ش

سبك مى شود.
ــد و به اندازه اى كه براى خوراك  ــرطى كه وسط غذا نباش ــيدن آب به ش ■  نوش

مفيد باشد رواست.
■  كسانى كه سرد مزاج و تر هستند بهتر است بعد از صرف غذا تشنگى را تحمل كنند 
و بخوابند، ولى تشنه ماندن بعد از غذا و خوابيدن بعد از طعام براى صفراييان خوب نيست.

■  كسانى كه بيمارى صفراوى دارند، اگر به مدت زياد گرسنه بمانند زهره به معده 
راه مى يابد و هر غذايى را كه بعداً خورده مى شود به تباهى مى كشاند.

■  كسى كه معده اش تهى است، چنانچه غذاى لطيف بخورد معده را سالمت نگه 
داشته است و اگر بالفاصله بعد از غذاى لطيف، غذاى غليظ بخورد معده از آن متنفر 
است و آن را هضم نمى كند و تباه مى شود. مگر اينكه بين اين دو غذا فاصله اى داده 
ــيله  ــظ را اندك اندك وارد معده كند. در اين صورت معده به وس ــود و طعام غلي ش

غذاى لطيف بند نمى آيد.
■  غذاى زياد حتى اگر در معده هضم شده باشد كمتر اتفاق مى افتد كه در رگ ها 
هم هضم شود و در آن ها نارس و خام مى ماند و در نتيجه به آن ها كشيدگى مى دهد 
ــراى بدن به ارمغان مى آورد. در  ــى هم آن ها را مى تركاند و تنبلى و خميازه ب و گاه

چنين حالتى بايد شخص را با داروهاى مسهل درمان كرد.
ــنين پيرى رسيده است بايد بداند معده اش همان معده دوران  ــى كه به س ■  كس

جوانى نيست. اگر همان اندازه ميل كند خوراكش هم به مواد زايد تبديل مى شود.
 رعايت اعتدال در مصرف هر نوع ماده غذايى �

ــب نيست.  جالينوس مى گويد: خوراك  تر براى هيچ حالتى از حاالت بدن مناس
ــيرين، نه تلخ است نه تند، نه گيرنده  ــت نه ش انگار كه ارزش هيچ دارد، نه ترش اس
ــور. زياده روى در مصرف غذاهاى خشك اشتها را از بين مى برد، رنگ را  ــت نه ش اس
زشت مى كند و مزاج را خشك مى كند. خوردن چربى زياد، تنبلى مى آورد و اشتها را 
از بين مى برد. زياده روى در خوردن غذاهاى سرد، سستى، تنبلى و پژمردگى مى آورد. 

زياده روى در خوردن غذاهاى ترش انسان را زود پير مى كند.
ــوند به معده آسيب مى رسد و غذاهاى شور براى  اگر غذاهاى تند زياد مصرف ش
چشم خوب نيستند. زياده روى در خوردن غذاهاى سرد، سستى، تنبلى و پژمردگى 
ــكنجبين دفع كرد و  مى آورد. زيان هايى كه از خوراك گرم روى دهد مى توان با اس

بهتر است همراه عسل باشد (مخلوط اسكنجبين و عسل).
ــد درمانش با آب انگبين و زيره است. كسى كه از مواد  ــرد زيان آور باش اگر غذاى س
چرب ناراحت است چاره اش مواد گس مزه نظير شاه بلوط، ميوه درخت سدر، زالزالك يا 
داروهاى تلخ نظير زنجبيل و داروهاى شورمزه و تندمزه مانند سير و پياز است. كسى كه 

بدنش به آسانى مى گدازد بايد غذايش تر و زودهضم باشد.

تغذيه نامناسب عاملى مهم در 
ابتال به پوكى استخوان

ــدى درباره  ــراح و متخصص ارتوپ ايرنا: ج
ــت بدن  ــتخوان معتقد اس ــى اس ــه پوك عارض
ــاز و  ــتخوان س ــلول هاى اس ــانى از س هر انس
استخوان خوار تشكيل شده كه با افزايش سن؛ 
تعداد سلول هاى استخوان خوار بيشتر مى شود 
ــيم و امالح  ــوب كلس و در نتيجه جذب و رس

معدنى در بدن افزايش مى يابد.
ــاس،  ــچيان افزود: بر اين اس مرتضى فرش
تعادل موجود ميان سلول هاى استخوان ساز و 
استخوان خوار به نفع سلول هاى استخوان خوار، 

به هم مى خورد.
ــن و تغذيه  ــت: افزايش س ــار داش وى اظه
ــب تاثير بيشترى در ابتال به اين عارضه  نامناس
در بين افراد جامعه دارند، به طورى كه آمارها 
ــان مى دهد افراد مسن و افرادى كه تغذيه و  نش
تحرك مناسب ندارند، بيش از ساير افراد جامعه به 
پوكى استخوان مبتال مى شوند و بر همين اساس 
شكستگى اطراف لگن در افراد سالخورده بيش از 

ديگر گروه هاى سنى شايع است.

LG كنترل  جادويى
 با صدا كار مى كند

ــره اى ال جي اعالم  ــركت ك خبرآنالين: ش
ــت كه به زودى از طريق ريموت هاى  كرده اس
ــه بعدى  ــمند س ــا تلويزيون هوش ــى ب جادوي

مى توان صحبت كنيد.
ــالوه بر  ــد ع ــرل جدي ــوت كنت ــن ريم  اي
تشخيص صدا، قابليت هاى ديگري نظير دكمه 
ــت و يك دكمه تبديل  ــكرول، سنجش ژس اس

دوبعدى به سه بعدى دارد.
 LG  گفته است كه اين كنترل جديد براى 
سريع تر كردن مرورگر تلويزيون هاى هوشمند 
ــايش بيشتر كاربران  و همين طور راحتى و آس
ــى همچنين  ــت. اين كمپان ــده اس طراحى ش
ــه اطالعات  ــه از دادن هر گون ــت ك افزوده اس
ــتر به رسانه ها، در مورد ساير جزئيات اين  بيش
ريموت و همچنين قيمت گذارى آن، خوددارى 
خواهد كرد. ريموت هاى فعلى LG فقط با نوع 
ــمند مثال با مدل  خاصى از تلويزيون هاى هوش

47LW6500 همخوانى دارد.

تاثير منفي داروهاي خواب آور 
بر حافظه

ــى تاكيد كرد:  ــناس بالين ايرنا: يك روانش
ــاى خواب آور  ــتفاده طوالنى مدت از داروه اس
ــد و اختالل خواب و  ــه را ضعيف مى كن حافظ

بيدارى را تشديد مى كند.
ــايع ترين  ــمس الدين كهانى افزود: از ش ش
ــكان  ــط پزش داروهايى كه براى بى خوابى توس
ــتفاده از «بنزوديازپين»  ــود، اس ــز مى ش تجوي
ــت كه از اين بين شايع ترين آن ها لورازپام،  اس
ــايد، ديازپام و  كلونازپام، اگزاپام، كلرديازپوكس
ــتفاده از اين  ــت. وى ادامه داد: اس فلورازپام اس
ــت اثر  داروها پس از يك تا دو هفته ممكن اس

معكوس بر خواب فرد داشته باشد.
اين روانشناس بالينى اضافه كرد: «زولپيدم» 
ــتفاده  ــراى بى خوابى اس ــت كه ب ــى اس داروي
ــود و جزء گروه داروهاى «بنزوديازپام»  مى ش

نيست و عوارض آن را ندارد.

گوگل قابليت هاى جديدى
 به پالس اضافه كرد

ــا تعطيالت  ــن: گوگل همزمان ب خبرآنالي
سال نوى ميالدى چند قابليت جديد از جمله 
ــرفته مديريت عكس را به شبكه  يك ابزار پيش

اجتماعى گوگل پالس اضافه كرده  است.
ــان با معرفى قابليت TimeLine از  همزم
طرف فيس بوك در آستانه شروع تعطيالت سال 
ــالدى، گوگل هم قابليت مديريت فيد  نوى مي
 Notification اخبار، ابزار مديريت عكس و
در سرويس پالس را عرضه كرده  است. در چند 
روز آينده تمام كاربران پالس مى توانند به اين 
ــى پيدا كنند. ابزار مديريت  قابليت ها دسترس
ــالس Noise Filter نام دارد و  ــد اخبار پ في
ــتان كه  به كاربر كمك مى كند اخبارى از دوس

مهم تر هستند را در فيد ها دريافت كنند.
ــران با قابليت هاى  در تغييرات جديد كارب
بيشترى در بخش مديريت عكس  گوگل پالس 
موسوم به Lightbox روبرو مى شوند. در اين 
بخش مديريت كامنت ها و برچسب ها آسان تر 

شده  است.

ــه مى رويد، بدون خريد از آن بيرون  ــام: به هر مغازه اى ك همدان پي
نمى آيد؟ دلتان مى خواهد هر آن چه را مى بينيد، بخريد؟

ــاكى را خريدارى مى كنيد كه نمى دانيد  على رغم نياز، لوازم يا پوش
ــت داريد خانواده تان را با  ــتفاده خواهيد كرد؟ دوس چه وقت از آنها اس
هداياى گران قيمت ذوق زده كنيد؟ ترجيح مى دهيد سرتان باالى دار 
برود اما چيزى از كالس كارى و خانوادگى تان كم نشود؟ دوست داريد 
شيك ترين و گران بهاترين رستوران ها و هتل ها را تجربه كنيد؟ از اين 
كه نزد دوستان و آشنايان خود به عنوان فردى بسيار مقتصد شناخته 
ــويد واهمه داريد و براى اجتناب از اين برچسب، از اين ور بام افتاده  ش

و بسيار خرج مى كنيد؟ 
خالصه آن كه آيا تفريح تان شده پول خرج كردن؟

ــى از افراد ولخرجى  ــما يا برخ ــيده ايد كه چرا ش تا به حال انديش
مى كنيد؟ چرا بدون توجه به درآمد خود، ماهانه مبالغ هنگفتى را خرج 
ــت؟و يا چرا  ــم؟ چرا گاهى دخل مان با خرج مان هماهنگ نيس مى كني

هميشه هشت مان گرو نه مان است؟ 
ــما هم جزء كساني هستيد كه بسيار متمايل به خرج كردن  اگر ش
ــما به  ــاب و كتاب، بايد بگوييم: ش ــت آن هم بدون حس پول هايش اس
ــانى در جامعه امروزى مبتال هستيد به نام  ــند انس يكى از عادات ناپس

ولخرجى.
ــر كمى تامل كنيد خواهيد دريافت كه يك يا چند عامل مطرح  اگ

شده در ذيل، از مهمترين داليل ولخرجى افراد مى باشد.
ــل، راهكارهايى را براى  ــت، عالوه بر ذكر دالي در ادامه اين يادداش

مواجهه با اين رفتار ارائه خواهيم نمود:
 عادت �

يكى از مهمترين داليل ولخرجى كردن، چيزى جز عادت كردن 
ــطه بي تو جهي يا پرورش  ــت. برخى از افراد به واس به اين رفتار نيس
ــه پس انداز كردن  ــط، هيچ گاه ب ــواده مرفه و يا متوس ــك خان در ي
ــت آمده را خرج كرده اند، به گونه اى  ــيده و مرتب پول بدس نينديش
ــفانه، تعداد  ــده اند. متاس ــن ارزش را قائل ش ــراى پول كمتري كه ب
ــرح حال آنان گذشت اندك نيست. اگر باور داريد كه  افرادى كه ش
ــده براى اين عادت ناپسند خود  كمى يا خيلى ولخرجيد، تا دير نش
ــيد كه روش قبلى تان در خرج  ــيد. باور داشته باش چاره اى بينديش
ــت و غلط است، بدانيد پول هم همچون ديگر مايحتاج  كردن نادرس
ــش و امنيت خاطر  ــت و براى آرام ــمند اس زندگى ضرورى و ارزش
ــد؛ پس حيف است به خاطر سهل انگارى و خواسته هاى  الزم مى باش
كودكانه و ناپخته ما بى جهت و غير منصفانه خرج شود. ما پيشنهاد 
ــته باشيد، بى گمان مادران  مى كنيم نگاهى گذرا به اطراف خود داش
ــودك خود كه بيمارى  ــى را خواهيد ديد كه براى درمان ك و پدران
خاص دارد شديدا نيازمند همين چرك كف دستى هستند كه شما 
ــبها  ــا خرجش مى كنيد و يا نيازمندانى را خواهيد ديد كه ش بى مهاب
گرسنه سر به بالين مى گذارند و يا والدينى را خواهيد ديد كه همه 

شب شرمنده فرزندانشان مى شوند.
ــرار دادن خانواده هايى كه  ــادت و الگو ق ــر در اين ع ــا تجديد نظ ب
ــاب خرج مى كنند، مى توانيد به پيشرفت قابل  مقتصدانه و از سر حس

توجهى در اين باب دست يازيد و خشنود از اين پيروزيتان گرديد.
 رودربايستى �

ــويد، مثال  ــتى مى كنيد و دچار ولخرجى مى ش گاهى هم رودربايس
ــتوران و  ــت به يك مركز خريد، رس ــيار ولخرج اس ــتى كه بس با دوس
ــروف براى اين كه  ــت كه به قول مع ــز تفريحى مى  رويد و آنجاس مراك
ــان دهيد هى خرج مى كنيد و خرج مى كنيد.  كم نياوريد و خودى نش
ــدان هم مورد نيازتان  ــوازم غيرضرورى را خريدارى مى كنيد كه چن ل
ــه هم آزارتان مى دهد  ــت، حتى بعضا به هنگام خريد، اين انديش نيس
ــاى بى زبون را حرام مى كنم»؛ اما تصور دلفريبى، اضطرابتان را  «پول ه
ــايد روزى به كارم آيد، اگر االن اين خريد را نكنم  ــود «ش مرهم مى ش
ممكن است دوستم احساس كند من بسيار مقتصد ياخسيسم و ...» و 
در نهايت نتيجه آن مى شود كه ولخرجى مى كنيد. بهتر است يك «نه» 
بگوييد و خودتان را خالص كنيد با اين كار هم مى توانيد بر وسوسه ها 
و انديشه هاى واهى خود فائق آ ييد و هم اين كه به دوستان بفهمانيد 

شما از اين همه پول خرج كردن در عذاب هستيد.
  تشريفات و تجمالت بيش از حد �

ــتباه فكر مى كنيم كه نهايت احترام به مهمان  برخى از ما به اش
ــفره اى رنگين برايش پهن كنيم كه از شير  عزيزى، اين است كه س
مرغ گرفته تا جون آدميزاد در آن سفره طنازى كند و بدين ترتيب 
ــر به اندازه  ــى را مى بينيم و براى يك نف ــداركات مفصل ــت كه ت اس
ــر ها و ... را آماده مى كنيم؛ غافل از آن  ــار نفر، انواع غذاها و دس چه
ــويش و تكدر  ــت باعث تش كه اين رفتار به ظاهر محبتانه ممكن اس
ــى مفصل ما از او،  ــود؛ چرا كه پذيراي ــر فرد مورد عالقه مان ش خاط
وى را معذب خواهد كرد و به فكر جبران خواهد انداخت. پس بهتر 
ــت براى حفظ محبت و تدوام ارتباط خود با ديگران، دور چنين  اس
ــيم و خيال خود و عزيزانمان  ــريفاتى را خط قرمز پررنگى بكش تش
ــت سرم  ــه، پش را از كابوس هاى نكنه كم بيارم، ناراحت و دلخور بش

حرف در نياره و... آسوده سازيم.   

  نداشتن اعتماد به نفس �
ــس و باال بردن  ــتن اعتماد به نف ــى از افراد براى كتمان نداش برخ
ــى  عزت نفس خود، به خريد كردن هجوم مى آورند و  مدام خرج تراش
ــدان ضرورى و مورد نياز را به كرات  ــباب و لوازم  نه چن مى كنند و اس
ــواده و خانه تهيه مى كنند. به نظر  ــيارى براى خود، خان و در تنوع بس
روان شناسان، اين رفتار افراطى ماحصل كمبودى است كه فرد درصدد 
رفع آن، به هر طريقى، تا شايد بدين صورت بتواند دوستان و آشنايان 
خود را تحت تاثير قرار دهد. بايد به شما بگوييم: اين كار چيزى نيست 
ــت اندك زمانى، ماهيت  جز آب در هاون كوبيدن. به طور قطع با گذش
ــران راز اين گونه خريدهاى  ــد و ديگ ــى وجودتان برمال خواهد ش اصل
عجيب و غريب شما را خواهند دانست. بدين ترتيب است كه به تدريج 
ــما، چندان اعتبار و ارزشى نخواهد داشت و مورد تحسين  اين رفتار ش
و استقبال قرار نخواهد گرفت و بى شك متعاقب آن ممكن است به دو 

حالت متوسل شويد:
ــدت بگيرد يا اين كه  ــتر، ش ــما براى تاثيرگذارى بيش ولخرجى ش
سرخورده شويد و احساس حقارت كنيد كه بدين طريق هم نتوانستيد 
خودتان را اثبات كنيد. لذا  توصيه مى كنيم عالج واقعه را پيش از واقعه 
ــت از ولخرجى افراط گونه خود برداريد؛ چرا كه در  انجام دهيد و دس
هر دو صورت متحمل لطمات عديده اى خواهيد شد كه چندان مناسب 

سالمت روانى شما نخواهد بود.
 ابراز وجود كاذب �

گاهى در محافل دوستانه و خانوادگى و گردش هاى آخر هفته خود، 
براى اين كه به دوستان خود نشان دهيد فرد دست و دلبازى هستيد 
ــويد  ــول نقش چندانى در زندگى تان ندارد، نه تنها مادرخرج مى ش و پ
ــه در خرج هاى خود نيز افراط مى كنيد و هر آنچه ديده، ديد و دل  بلك
خواست را فراهم مى كنيد. به نظر شما اين شيوه خوبى براى ابراز صفت 

دست و دلبازيتان است؟
  بيكارى �

ــر مى رود فراغتى جز  ــى كه از بيكارى و بطالت حوصله تان س زمان
ــتوران و سينما  ــيدن از اين كافى شاپ، رس ــرك كش خريد كردن، س
ــينما ديگرى و ... پيدا نمى كنيد؛ فقط  ــاپ، رستوران و س به كافى ش
ــما راه حل ديگرى براى  ــه بيكار نمانيد. به نظر ش ــد در خان مى خواهي
ــما نيز به اين مهم  ــت؟ بى ترديد، خود ش ــر كردن اوقات فراغت نيس پ
ــت بلكه شما را  ــما نه تنها مقطعى و موقت اس واقفيد كه اين رفتار ش
متحمل خسارت هاى مالى هم مى كند، پس بهتر است به دنبال عاليق 
ــاس،  ــيد و برنامه ريزى دقيقى را بر آن اس و تمايالت دل خواهتان باش

براى اوقات فراغت زندگى تان داشته باشيد. 
 خجالت بيش از حد �

ــد كه به مغازه اى برويد و  ــايد براى  شما هم اتفاق افتاده باش ش
ــرويى اجناس ديگرى را  ــنده با خوش ــى را قيمت كنيد، فروش جنس
براى شما معرفى مى نمايد و در خريدتان شما را راهنمايى مى كند، 
ــتان نيامده باشد خجالت  ــما از اجناس هم خوش پس از آن، اگر ش
ــنده، دست خالى از  ــخ به محبت هاى فروش ــيد كه  در پاس مى كش
ــويد و يا  ــازه بيرون بياييد، لذا مجبور به خريد آن جنس مى ش مغ
اين كه با دوستانتان به مسافرت رفته ايد خجالت مى كشيد بگوييد 
مايل به اسكان در يك هتل گران قيمت و باالتر از سطح بودجه تان 
ــم نياوريد، نگاهى  ــده، پول ك ــتيد. براى آن كه تا آخر ماه نش نيس
ــت بى موردتان  ــيد و جاى خجال ــته باش به جيب و درآمدتان داش

ــرايط خود  ــض نماييد. بلند پروازى نكرده و ش ــارت تعوي را با جس
ــرار داده و بيش از حد به  ــان را در صدر اولويت هايتان ق و زندگى ت
ــد، در غير اين صورت بايد  ــان اهميت ندهي ديگران و خواسته هايش

بگوييم: خود كرده را تدبير نيست.
  جلب محبت و عالقه  �

گاهى به قول قديمى ها «پايمان را بيش از حد دراز مى كنيم » و يا 
به يك انديشه  اشتباه و بى بنيانى در «هديه دادن به ديگران برحسب 
ــتناد مى نماييم. لذا خود را به  ارزش هر كس،  بايد به او هديه داد» اس
زحمت انداخته و فراتر از تمكن مالى مان براى ديگران خرج مى كنيم. 
آيا اين درست است كه ما محبت ديگران نسبت به خود را با هدايايى 
ــيابى كنيم يا اين كه بينديشيم محبت ابراز شده ما  گران قيمت ارزش
ــنجيده مى شود؟ فكر مى كنم ما عادت  به ديگران با چنين معيارى س
كرده ايم كه محبت ديگران را با گران بهاترين هدايا و بذل و بخشش ها  
بخريم؟ اما تاكنون از خود پرسيده ايد و يا به اين مهم انديشيده ايد، چرا 
ــا آن كه اطرافيانتان را غرق هداياى گران قيمت مى كنيد ولى باز هم  ب

ميزان دريافت محبتتان كمتر از مبلغ خرج كرده تان است؟
ــب  ــبتان را ترك كنيد و براى كس ــادت نامناس ــت اين ع بهتر اس
ــمندى، روشى غير از خريد و فروش اين گوهر ارزشمند  محبت و ارزش

انسانى(محبت) را جستجو نماييد.
در پايان بايد يادآور شويم پس انداز كردن، مقتصدانه و از سر حساب 
ــت. پس انداز كردن،گنج روانى است كه لذت  خرج كردن يك هنر اس
ــما در مصائب و اتفاقات غيرمترقبه و شرايط پول  امنيت خاطر را به ش

الزم به شما هديه خواهد نمود.
منبع: پايگاه تبيان
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ــن - از  ــيمي كرب ــنبه تازي - ش 2- ش
اثرهاي معروف رضا براهني 3- مرطوب 
ــكا - زيرك 4- از  ــراي اتمي آمري - صح
شهرهاي قزوين - از هفت سين نوروزي 
ــتكاري روي عكس - اتومبيل -  5- دس
واحد طول انگليسي 6- بركت سفره - نت 
ششم - دهان عرب - پرنده آش سرد كن 
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اثرهاي معروف عطار نيشابوري 13- شهر 
آبي اروپا - گسترش دادن - صد متر مربع 
ــخت -  14- متخصص در امري - فلز س
ــهري در خراسان قديم 15- مدرك -  ش
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قضاوت

كيوسك

نماينده سازمان ملل متحد: 
ايران در كاهش گازهاى گلخانه اى 

موفق بوده است
ــازمان ملل متحد  ــام: نماينده مقيم برنامه عمران س  همدان پي
ــيار  در ايران، گفت: تالش ايران براى كاهش گازهاى گلخانه اى بس

قابل تمجيد است. 
ــند دومين گزارش  ــوئال ويدال، گفت: س ــه گزارش مهر، كانس ب
تغيرات آب و هوا كه در اجالس دوربان ارائه شد، سند موفقى بود و 

در اين اجالس مورد استقبال همگان قرار گرفت.

ــه گفته وى، تالش ايران براى كاهش گازهاى گلخانه اى مفيد  ب
و قابل تمجيد است.

ــنهاد رئيس سازمان حفاظت محيط  ــت: پيش ويدال، اظهار داش
ــورهاى منطقه در  ــال دانش ايران به كش ــه با انتق ــت در رابط زيس
ــنهاد بسيار  ــائل مربوط به تغييرات آب و هوايى پيش خصوص مس

خوبى ارائه و مورد بررسى قرار مى گيرد.
ــن ويژگى گزارش هاى مربوط به تغييرات  به گفته وى، مهمتري
ــت،  ــده اس آب و هوا كه دو مورد آخر آن به فاصله يك ماه تهيه ش
ــى با برنامه هاى مرتبط با آب  ــازى برنامه هاى ملى و بخش همسوس

و هواست.

راه اندازى بازارچه هاى محلى فاصله توليد و 
عرضه محصوالت را كاهش مى دهد 

  همدان پيام: رئيس كميسيون خدمات شهرى شوراى اسالمى شهر همدان، 
ــت: راه اندازى بازارچه هاى محلى در همدان فاصله توليد و عرضه محصوالت  گف

را كاهش مى دهد.  
فاطمه باغبان بهار، افزود: برنامه ريزى در راستاى گسترش بازارچه هاى محلى بايد 
در اولويت كارى سازمان ميادين ميوه و تره بار باشد. باغبان بهار، اظهار داشت: با توجه 
به اينكه هدف از تشكيل اين سازمان ايجاد تسهيالت الزم در امر توزيع فرآورده هاى 
كشاورزى در راستاى حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان است بايد ايجاد 

و گسترش بازارچه هاى محلى مدنظر باشد. رئيس كميسيون خدمات شهرى شوراى 
ــهر همدان، تأكيد كرد: در حال حاضر فعاليت هاى كارشناسى شده اى  اسالمى ش
ــت. به گزارش  ــازمان ميادين ميوه وتره بار همدان در حال پيگيرى اس ــوى س از س
ــاره به تدوين برنامه هايى منسجم در راستاى احداث  مهر، فاطمه باغبان بهار با اش
ــبختانه راه  ــاى محلى براى تأمين مايحتاج روزانه خانواده ها، افزود: خوش بازارچه ه
ــتقبال خوب شهروندان روبه رو شده و امكان گسترش  اندازى اين بازاراچه ها با اس
آنها نيز براى شهردارى مقدور است. وى، يادآور شد: نياز سنجى و كار كارشناسى در 
مكان يابى بازارچه هاى محلى جديد ضرورى است. نماينده مردم در شوراى اسالمى 
ــدگان زينتى براى حل  ــاد مركز خريد و فروش پرن ــهر همدان عنوان كرد: ايج ش

مشكالت زيست محيطى و اجتماعى در همدان برنامه ريزى شده است.

ــى خانوادگى چند  ــام: در يك مهمان  همدان پي
ــر را دوره كرده بودند و نيمه  كارمند يك خانم دبي
ــوش به حال  ــوخى نيمه جدى، مى گفتند: «خ ش
ــيد و هم زندگيتان  ــم به كارتان مى رس معلم ها، ه
ــوق خود را با  ــگ نمى ماند ... معلم ها بيخود حق لن
ــركت نفت و بانك ها مى سنجند چون  كارمندان ش
ــت و سه  ــاعت كار آنها نصف كارمندان ديگر اس س
چهار ماه هم در سال به كلى تعطيل هستند... تازه 
ــى چند روز هم مدارس را به بهانه آلودگى هوا،  ماه
ــتقبال از مقامات و... تعطيل  بارش برف و باران، اس
مى كنند و معلم ها خوش به حالشان مى شود ...  اما 
ما كارمندان 5 روز در هفته صبح تا شب گرفتاريم.» 
ــا، گفت: «حاضريد مبادله  خانم دبير در جواب آنه
كنيم؟ تعطيالت ما مال شما، حقوق و مزاياى شما 

مال ما ....»
ــزارش خبرآنالين، ميانگين حقوق معلمان  به گ
ــت. به عنوان نمونه يك  حدود 600 هزار تومان اس
دبير ليسانس با 15 سال سابقه در يك شهر بزرگ 
ــدود 700 هزار تومان حقوق دريافت مى كند كه  ح
ــهرى  با اين گرانى و تورم هزينه هاى يك خانوار ش
ــن دليل اكثر معلمان  ــش نمى دهد. به همي را پوش
اين تصور را دارند كه زير خط فقر زندگى مى كنند. 
ــه كارمندان دولت  ــور معلمان هم برخالف تص
ــتند و  ــاى آنچنانى برخوردار نيس ــوق و مزاي از حق
ــتاران وضعيتى  ــيارى از كارمندان ازجمله پرس بس
مشابه معلمان دارند. معموالً مى شنويم كه معلمان 
ــتگاه هاى  ــوق و مزاياى خود را با كارمندان دس حق
برخوردار مانند وزارت نفت و مخابرات و امورخارجه 
ــه مى كنند. يك معلم  مى گويد: «ما به زياد  مقايس
بودن حقوق كارمندان وزارت نفت اعتراض نداريم. 
ــت؛ بلكه حقوق  اصًال به نظر ما حقوق آنها زياد نيس

ما پايين است. 
ــد. ما  ــا را كم كنن ــوق آنه ــم حق ــا نمى گويي م
ــد به گونه اى كه  ــم حقوق ما را زياد كنن مى خواهي
ــد». اين معلم با  ــاده ما باش ــت س جوابگوى معيش
ــاره به مزاياى جانبى حقوق كارمندان مى گويد:  اش
«باجناق من در وزارت دارايى كار مى كند. در سال 
ــا هداياى نقدى و  ــبت هاى مختلف به آنه به مناس
ــك و  ــدى مى دهند، اما معلم جز حقوق خش غيرنق

خالى چيزى دريافت نمى كند.»
در حالى كه معلمان و كارمندان درگير مقايسه 
ــول تورم قدرت  ــتند، غ ــوق و مزاياى خود هس حق
خريد همه حقوق بگيران را به شدت تضعيف كرده 
است. كاهش ارزش پول ملى از ابتداى سال تاكنون 
ارزش واقعى حقوق كارمندان و معلمان را حدود 30 

درصد كاهش داده است.

ــكالت و مسايل شغلى خود  هر جا معلمان مش
ــوق و مزايا را مطرح مى كنند،  ــه كمى حق و از جمل
عده اى در مقابل بحث تعطيالت را پيش مى كشند. 
ــاير كاركنان  تعطيالت معلمان از دو جنبه براى س
ــان در  ــاعت كار معلم ــت دارد: 1- س ــت اهمي دول
هفته 24 ساعت و ساعت كار كارمندان 44 ساعت 
ــتر  ــيار بيش ــت.2- روزهاى تعطيل معلمان بس اس
ــت.... تعطيالت به خصوص  ــاير كارمندان اس از س
ــت. در روابط  ــت اس ــم معلم ها با اهمي ــراى خان ب
ــاغلند،  ــنتى خانواده هايى كه زن و مرد هر دو ش س
ــيم كار ظالمانه به چشم مى خورد. اغلب  نوعى تقس
ــاغل عالوه بر انجام كار بيرون از خانه،  خانم هاى ش
ــاى خانه را به طور كامل تنها انجام مى دهند.  كاره
ــه به سرعت خود را به  بعد از تعطيلى اداره يا مدرس
منزل مى رسانند و مشغول آشپزى و رفت و روب و 
شست و شو مى شوند. امور بچه دارى هم كه كًال بر 
ــت. كمك آقايان در كارهاى منزل  عهده خانم هاس

معموالً جنبه داوطلبانه و سمبليك دارد. 
ــغل  ــت كه در جامعه ما ش ــه همين دليل اس ب
ــب با  ــغلى متناس معلمى به دليل تعطيالت آن، ش
موقعيت خانم ها ارزيابى مى شود. تعطيالت پراكنده 
و حقوق ناكافى برخى از معلمان را به سوى انتخاب 
كار دوم سوق مى دهد. كار دوم معموالً سنخيتى با 
شأن فرهنگى معلم ندارد و همين تضاد هم راندمان 
ــى آورد و هم به  ــه را پايين م كارى معلم در مدرس

شخصيت فرهنگى معلم آسيب مى رساند.
حال ببينيم مبناى تفاوت ساعت كار معلمان و 
كارمندان چيست؟ مطابق ماده 87 قانون مديريت 
خدمات كشورى «ساعات كار كارمندان دولت چهل 
ــد ... ميزان ساعات  ــاعت در هفته مى باش و چهار س
ــاعات  ــس معلمان و اعضاى هيأت علمى از س تدري
ــاغل ذى ربط  مؤظف، در طرح هاى طبقه بندى مش

تعيين خواهد شد». 
ــان و هيأت علمى  ــذار كار تدريس معلم قانونگ
دانشگاه ها را متفاوت از كار كارمندى ديده است. در 
ــه هم ساعت كار كادر آموزشى با كادر ادارى  مدرس
ــاعت تدريس آموزگاران  ــه فرق مى كند. س مدرس
ــت.  ــاعت در 5 روز هفته اس ــع ابتدايى 25 س مقط
ــتان و  ــران راهنمايى و دبيرس ــاعت تدريس دبي س
ــاعت و  هنرآموزان و مربيان تربيتى در هفته 24 س
معموالً در 4 روز هفته است، اما چرا ساعات تدريس 
ــاعت كار ساير كاركنان دولت و  معلمان كمتر از س

ــاير كاركنان آموزش و پرورش تعيين شده  حتى س
است؟ آيا اين امتيازى براى دارندگان شغل معلمى 
ــت به اين وسيله  ــت؟ آيا قانونگذار خواسته اس اس
ــخ اين دو  كمى حقوق معلمان را جبران كند؟ پاس
ــت. دليل تفاوت ساعت كار، تفاوت  سوال منفى اس
ــى با ساير كارهاست و به همين  ماهيت كار آموزش
ــگاه ها  دليل نام معلمان در كنار هيأت علمى دانش

ذكر شده است.
ــاعت  ــاعت كار و س در واقع ما بايد دو مقوله س
ــت  تدريس را از هم تفكيك كنيم. فرض بر اين اس
ــه در هفته 24  ــر آموزش و پرورش ك ــه يك دبي ك
ــاعت تدريس مى كند، 20 ساعت هم به مطالعه  س
ــى، گفت و گوى  مرتبط با تدريس، كارهاى پژوهش
خارج از كالس با دانش آموزان و اولياى آنها، طراحى 
سوال، تصحيح اوراق امتحانى و ساير كارهاى جانبى 
ــردازد. به عنوان مثال در مدارس ژاپن معلمان  مى پ
ــاير كاركنان 44 ساعت در مدرسه حضور  مانند س
ــاعت تدريس مى كنند  مى يابند، آنها كمتر از 20 س
ــاعات را به فعاليت هاى جانبى تدريس در  و بقيه س

دفتر كار خود در مدرسه مشغولند. 
ــى هم تمايل دارند كه مانند  اغلب معلمان ايران
كارمندان 44 ساعت در مدرسه حضور داشته باشند 
ــعه يافته نيمى از  ــورهاى توس و مانند معلمان كش
ــى و انجام  ــت خود را صرف فعاليت هاى پژوهش وق
ــاى جانبى كالس كنند و درعوض حقوق آنها  كاره
ــد كه نيازهاى زندگى آنها را مرتفع  به اندازه اى باش
كند، اما در مدارس ما فضايى براى اجراى اين طرح 

وجود ندارد.
اگر قرار است وضعيت معلمان را با قشر ديگرى 
ــغلى به معلمان  ــه كنيم نزديكترين گروه ش مقايس
ــاعت  ــتند. در حالى كه س ــگاه هس ــتادان دانش اس
ــتادان دانشگاه  تدريس معلمان در هفته دو برابر اس
ــى دبيران آموزش و  ــت، حقوق و مزاياى دريافت اس
پرورش با مدرك تحصيلى ليسانس و فوق ليسانس 
ــوم حقوق و مزاياى اعضاى  و حتى دكترا، از يك س
ــگاه ها و هيأت علمى پژوهشگاه  هيأت علمى دانش

مطالعات آموزش و پرورش كمتر است. 
ماه گذشته احكام افزايش حقوق اعضاى هيأت 
ــگاه مطالعات آموزش و پرورش صادر  علمى پژوهش
ــوق و مزاياى اعضاى  ــد. مطابق احكام جديد حق ش
ــى از ابتداى سال 90  هيأت علمى اين نهاد پژوهش
ماهانه مبلغ 700 هزار تومان يعنى به اندازه حقوق 

ماهانه يك دبير با سابقه، افزايش يافته است. هيأت 
ــال 83 از كمى حقوق و  علمى دانشگاه ها هم تا س
ــتند، اما در اين سال با يك افزايش  مزايا گاليه داش

جهشى كسرى حقوق آنها جبران شد.
ــاعت كار تدريس  ــورد س ــاال درم ــات ب توضيح
ــايد منتقدان تعطيلى معلمان را به طور  معلمان ش
كامل راضى نكند. آنها هنوز مى توانند تعطيالت سه 
ماه تابستان و تعطيالت 15 روز نوروزى و تعطيالت 
ــند. اين  ــده را به رخ معلمان بكش ــش بينى نش پي
توضيح ضرورى است كه استفاده معلمان از سه ماه 

تعطيلى تابستان يك افسانه است. 
ــه براى  ــد معلمان به مدرس ــع رفت و آم درواق
ــت نمرات  ــح اوراق امتحانى و پر كردن ليس تصحي
و رسيدگى به اعتراضات دانش آموزان معموالً تا 15 
ــو بايد از اول تا 15 شهريور  تير ادامه دارد. از آن س
براى برگزارى امتحانات تجديدى در مدرسه حضور 
ــد و بعد از آن هم براى گرفتن ابالغ جديد بين  يابن
ــه رفت و آمد كنند. در بهترين حالت  اداره و مدرس
معلمان از 45 روز تعطيالت تابستانى برخوردارند و 

كارمندان در سال از يك ماه مرخصى استحقاقى. 
ــالت فراوان و  ــته اين تعطي از همه اين ها گذش
ــالت براى معلمان واقعاً  پراكنده به جز افزايش كس
ــده اى دارد؟ بارها از معلمان مقاطع مختلف  چه فاي
ــيده ام.  ــتفاده از تعطيالت پرس درباره چگونگى اس
ــالت با اين  ــى مى گويد: «تعطي ــك دبير راهنماي ي
ــر و جيب خالى به چه درد  حقوق هاى بخور و نمي
ــانى از تعطيالت استفاده مناسب  ما مى خورد؟ كس
مى كنند كه جيب پرپول، ماشين خارجى مدل باال 

و ويالى شمال داشته باشند».
ــه تعطيلى  ــاره ب ــوخ طبع با اش ــم ش ــك معل ي
پنجشنبه مدارس، گفت: «حاال كه اعطاى تعطيالت 
ــت براى  ــتور كار دولت قرار گرفته، بهتر اس در دس
شيرين كردن كام معلمان در تعطيالت، برنامه هاى 
ــان اجرا كنند». وى در توضيح اين  مكمل را همزم
ــدا 1000 متر زمين براى  مطلب افزود: «دولت ابت
ــرار دهد و  ــاغ در اختيار خانواده ها ق ــداث ويالب اح
ــه برابر كردن يارانه ها را اجرا كند.  ــپس وعده س س
ــتور بدهند كه به هر خانواده  اگر هم به بانك ها دس
كارمند 60 ميليون تومان وام بالعوض براى احداث 
ــتن درخت و اجراى سيستم  بناى سه طبقه و كاش
ــار را بدهند، آنگاه طعم تعطيالت  آبيارى تحت فش

شيرين مى شود.»

خوش به 
حال معلم ها 

يا بيچاره 
معلم ها؟  

ــامى كتاب هاى ششم   همدان پيام: باالخره اس
ابتدايى اعالم شد، هر چند كه عنوان اين كتاب ها، 

تازه و غريب نيست.
ــى و  ــته خبر تغيير در نظام آموزش هفته گذش
ــدن آن از سوى وزير آموزش و پرورش  6-3-3 ش
ــد و با مخالفت هاى بسيارى رو به رو شد.  اعالم ش
ــوزش و پرورش اعالم كرد  ــى بابايى، وزير آم حاج
دو درس «فكر و زندگى» و «مهارت و كارآفرينى» 
براى ششم ابتدايى نهايى شده است. على عباسپور 
ــوزش و تحقيقات  ــيون آم ــى، رئيس كميس تهران
ــى، گفت:  ــن تغيير ناگهان ــا انتقاد به اي مجلس ب
ــم ابتدايى طراحى  ــوز كتابى براى كالس شش هن
ــت، تحول آموزش و پرورش اين نيست  نشده اس

ــت كه  ــم كالس پنجم اس كه بگوييم كالس شش
ــط دو درس اضافه كرديم، تحول مكانيزم هايى  فق

را نياز دارد. 
ــى الدين بهرام  ــالم مح ــا امروز حجت االس ام
ــازمان پژوهش و برنامه ريزى  محمديان رئيس س
ــامى كتاب هاى كالس ششم را اعالم  آموزشى، اس
كرد.  به گزارش مهر  اين ليست، شامل كتاب هاى 
فارسى، رياضى، علوم، هنر، تربيت بدنى، تعليمات 
ــرآن، فكر و زندگى و مهارت و كارآفرينى  دينى، ق

است. «حدود دو سال روى دروس كتاب هاى پايه 
ــم اكنون پيش  ــى كار كرده ايم و ه ــم ابتداي شش
نويس هاى آن آماده است. اكنون نيز با رونمايى از 
ــند تحول بنيادين در حال كارشناسى و بررسى  س
نهايى و كنار هم قرار دادن تأليفات اوليه هستيم.»

وي، اظهارداشت: دروس پايه ششم كتاب هاى 
فارسى، رياضى، علوم، هنر، تربيت بدنى، تعليمات 
ــت و دو درس «فكر و زندگى»  ــى و قرآن اس دين
ــز در صورت تصويب  ــارت و كارآفرينى» ني و «مه

شوراى عالى آموزش و پرورش به كتاب هاى درسى 
ــن، اين تعداد  ــود. به گزارش خبرآنالي اضافه مى ش
ــال اول  ــت كه س كتاب، البته برابر با كتاب هايى اس
راهنمايى تدريس مى شود، اما از نظر محتوايى بسيار 
ــت و بيشتر شبيه كتاب هاي سال پنجم  متفاوت اس
ــت، همين انتقادى است كه به آموزش و  ابتدايى اس
پرورش وارد شده است و بسيارى سال ششم را عمًال 

بى فايده براى دانش آموزان دانسته اند.
ــون در اول راهنمايى فعلى  ــه اكن ــه اينك نكت
كتاب هاى علوم تجربى، تعليمات اجتماعى، تاريخ، 
جغرافيا، آموزش قرآن، رياضى، فارسى، انگليسى، 
ــود، هرچند كه  عربى و حرفه و فن تدريس مى ش

حرفه و فن امسال عمًال حذف شده است. 

 تفاوت كتاب هاى 9گانه ششم ابتدايى 
با اول راهنمايى  

براى انجام چندكار بانكى از 
اداره مرخصى گرفتم تا حق 

بيمه ام را پرداخت كنم، به بانك 
رفاه در ميدان دانشگاه، جنب 

سازمان تامين اجتماعى(سيزده 
خانه) مراجعه كردم، اين بانك كه 
پر از مراجعه كننده بود، سيستم 
شماره دهى نداشت و چون آخر 
ماه بود و همه براى پرداخت حق 
بيمه آمده بودند و به دنبال راهى 
براى انجام سريع كارشان بودند، 

هرچند دقيقه بين حاضرين 
مشاجره، بگو مگو مى شد،  در 

حالى كه وجود چنين سيستمى 
در اين بانك ضرورى است.

محمدى

هر چه مى گويند همش تبليغ و 
شعار است، براى پرداخت قبض 
و همچنين انتقال وجه به چندين 
دستگاه خودپرداز مراجعه كردم، 
اما نتيجه نداشت، فقط تبليغات 
و بزرگ نمايى مى كنيم در عمل 

هيچ چيز سرجاى خودش 
نيست!

رهبر 

اگر بدون هيچ سرمايه اى و فقط 
و فقط با يك جعبه چوبى، يا قرار 

دادن يك حلب روغن در خيابان 
به سيگار فروختن مشغول 

شوى درآمدش بيشتر از آنست 
كه چندين ميليون پول بدهى 
تاكسى و مسافر كشى كنى، 

درآمد دارد كه ندارد، فقط جر و 
بحث با مسافران، صداى بسته 

شدن محكم در و بوق... است كه 
عايدت مى شود، همين.

پيامك ارسالى

فرودگاه همدان گويا تعطيل 
است، آن چند پرواز داخلى 

هم كه داشت، مثل اينكه روبه 

 ايران زمين؛ 430 كشته همدان در سوانح رانندگي �
ــان باختند»؛ اين يكي  ــوانح رانندگي همدان ج ــام: «431 نفر در س همدان پي
ــنبه اين هفته بود. مديركل  ــب و خبرهاي روزنامه ايران همدان در روز ش از مطال
ــاني از  ــاره به ميزان تلفات انس ــكي قانوني همدان در اين گزارش ضمن اش پزش
ــي از سوانح رانندگي  ــت: «تعداد متوفيان ناش ــتان، گفته اس حوادث رانندگي اس
ــته 6/3 درصد كاهش داشته است. وي  ــبت به زمان مشابه سال گذش استان نس
ــته است: «318 مورد از سوانح در مدت 7 ماه گذشته از سال  در ادامه اظهار داش
ــت.» اعالم اين خبر از سوي مديركل  ــهري اتفاق افتاده اس در محورهاي برون ش
ــتان اگر چه به اين لحاظ كه آمار كشته هاي سوانح رانندگي  ــكي قانوني اس پزش
ــنيدن چنين خبرهايي كه از مرگ و  ــت اما ش كاهش پيدا كرده رضايت بخش اس
مير انسان ها حكايت مي كنند هميشه رنج آور و مالل انگيز است. حوادثي كه عموماً 
ــدارهاي پليس رخ  ــي ناديده گرفتن قوانين و بي توجهي به هش ــر اثر بي احتياط ب
مي دهد. اميد مي رود با اجراي قانون جديد جريمه تخلفات رانندگي كه از اول اين 

ماه اجرايي شده شاهد كاهش اين آمار در ماه هاي آتي باشيم.

 همشهري همدان؛ سير چيني كشاورزان را بدهكار بانك ها  �
مي كند

ــي از وضعيت  ــود را به گزارش ــه خبر يك خ ــنبه اين هفت ــهري روز ش همش
ــتان اختصاص داده است. در اين گزارش كه «كشاورزان، بدهكاران  كشاورزان اس
جديد بانك ها» عنوان دارد، با اشاره به واردات بي رويه برخي محصوالت كشاورزي 
مانند گردو و سير، آمده است: «...اين واردات باعث شده است محصول بسياري از 
اين كشاورزان روي دستشان بماند و فروخته نشود؛ چرا كه بازار درست در هنگام 
ــودجو با محصوالت كشاورزي مشابه  ــت اين محصوالت به همت عده اي س برداش

بي عطر و طعم و بوي چيني اشباع شده است.
 اين عوامل باعث شده است كشاورزان كه در سال هاي دور، از نوعي خودكفايي 
معيشتي بهره مي بردند، اكنون به دليل كاهش شديد درآمدها، به بانك ها بدهكار 
ــات پرداخت كنند.» طبق اين  ــند و نتوانند بدهي هاي خود را به اين مؤسس باش
گزارش، در استان همدان 1300 كشاورز سير مي كارند و از 11 هزار هكتار زمين 
ــال 106 هزار تن سير برداشت مي شود. معضل  ــت سير در كشور، هر س زير كش
واردات بي رويه محصوالت كشاورزي به كشور كه در چند سال گذشته رواج پيدا 
ــت بازار بسياري از محصوالت كشاورزان ايران باالخص استان همدان را  كرده اس

بي رونق و كساد كرده است. 
محصوالت وارداتي با قيمت هاي نازل و بسته بندي هاي شيك رفته رفته جاي 
ــل اين واردات  ــود كه حاص ــاهده مي ش محصوالت داخلي را گرفتند و امروز مش
ــت مانده آنان است.  ــاورزان به بانك ها و محصوالت روي دس ــدن كش مقروض ش
البته در اين بين نبود كارخانه هاي فرآوري، نبود بسته بندي مناسب و كم توجهي 
ــير همدان- كه در گزارش همشهري هم به  ــئوالن در حمايت از محصول س مس
ــت- نيز مزيد بر علت شده تا كمر كشاورزان استان روز به روز  ــاره شده اس آن اش

خميده تر شود.
ــده، هشدار  ــنتي همدان همراه ش ديگر خبر اين روزنامه كه با نمايي از بازار س
ــاني همدان بوده كه اظهار داشته است: «بازار همدان  مديرعامل سازمان آتش نش
ــت.» البته اين مشكل اكثر بازارهاي سنتي شهرهاي بزرگ كشور است  ايمن نيس
ــكاري يكديگر براي آن  ــان بايد با هم ــر و همچنين خود بازاري ــئوالن ام كه مس
چاره انديشي كنند. بافت قديمي اين بازارها، لحاظ نشدن نكات ايمني در مهندسي 
اين بازارها، انباشت كاالهاي متعدد در آن بدون توجه به اشتعال آور بودن آنها و... 
ــت كه اين نقطه از شهر را به مكاني آبستن حادثه مبدل مي كند. با  از عواملي اس
ــتان كه شريان حياتي آن مي باشد الزم  توجه به جايگاه بازار در عرصه اقتصاد اس

است نسبت به ايمن سازي هر چه بيشتر اين نقطه شهر تدبيري صورت گيرد.
رئيس كميسيون آموزش تحقيقات مجلس 

دريافت پول هاى غيرقانونى مدارس ادامه دارد 
همدان پيام: رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: نسبت به دريافت 
ــى از والدين دانش آموزان، بارها با ما تماس  ــاى غيرقانونى مدارس هيأت امناي پول ه

گرفته مى شود. 
على عباسپور تهرانى فرد با بيان اينكه من چندين بار اين مسأله را به حاجى بابايى 
و مسئوالن ذى ربط تذكر داده ام، افزود: هر بار كه با ارائه مدارك، تخلفات اين مدارس 
ــوان مى كنند كه دريافت اين مبالغ تنها محدود به يك  ــر مى دهيم آقايان عن را تذك

مدرسه است كه با آن برخورد مى كنيم. 
 هيچ برخوردى با مديران متخلف صورت نمي گيرد  �

وى تصريح كرد: بعد كه ما پيگيرى مى كنيم مى بينيم هيچ برخوردى هم با مدير 
متخلف آن مدرسه صورت نگرفته است. 

عباسپور خاطرنشان كرد: وقتى مدير مدرسه جرأت مى كند براساس مصوبه هيأت 
ــه از والدين دانش آموزان پول غيرقانونى دريافت كند نشان دهنده آن  امناي مدرس
است كه كار به جايى رسيده كه اصال مدير مدرسه از اين اقدام خود واهمه اى ندارد. 
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات از اعزام بازرسان كميسيون به اين مدارس 
ــه مدارس هيات امنايى بازرس  ــيون ب ياد كرد و افزود: وقتى هم كه از طرف كميس
ــان مى دهند كه بر مبناى آن پول از والدين  اعزام مي كنيم، بخش نامه اى به آنها نش

دانش آموزان دريافت مى كنند. 
 وزير بايد پاسخي قانع كننده داشته باشد  �

ــأله خواهيم بود تا وزير  ــزارش ايلنا، وى با تأكيد بر اينكه ما پيگير اين مس ــه گ ب
ــى و قوانين موجود براى ما داشته باشد  ــاس قانون اساس ــخي قانع كننده براس پاس
ــرورش در برخورد با اين موضوع تعلل كند  ــان كرد: اگر وزارت آموزش و پ خاطرنش

اقدامى فراتر از تذكر با آن انجام خواهيم داد. 
ــپور تأكيد كرد: اگر تذكر كار ساز نبود ناچار مى شويم مسأله را تا حدودى  عباس
ــماً در  ــويم موضوع را رس ــانه اى كنيم و اگر اين كار هم نتيجه نداد مجبور مى ش رس
مجلس مطرح كنيم و باز اگر از اين اقدام هم جواب نگرفتيم از مكانيزم هاى آيين نامه 

داخلى مجلس و قانون اساسى استفاده خواهيم كرد. 
 نمي گذاريم آموزش و پرورش با سياست گذارى هاى غلط دچار  �

خدشه شود 
وى با بيان اينكه ما به دنبال چالش و درگيرى با هيچ يك از وزارت خانه ها نيستيم 
و سعى مى كنيم مسايل را با تعامل حل كنيم، افزود: حاجى بابايى از همكاران خوب 
ما در مجلس بودند اما اين بدان معنا نيست كه به خاطر دوستى هايى كه وجود دارد 

چشم خود را بر روى واقعيات ببنديم و مسئوليت خود را فراموش كنيم. 
عباسپور تصريح كرد: وظيفه ما اين است كه وارد عمل شويم و نگذاريم آموزش 
ــت با سياست گذارى هاى غلط، خدشه دار  و پرورش كه تعيين كننده آينده نظام اس

شود. 

آگهي حصر وراثت
خانـم خديجه تواضعـي داراي شناسـنامه شـماره 90 
بـه شـرح دادخواسـت بـه كالسـه248/90/ش112 از 
ايـن حـوزه درخواسـت گواهي حصـر وراثـت نموده و 
چنيـن توضيـح داده كـه شـادروان علي آقـا تواضعي 
در   77/1/26 تاريـخ  در   916 شـماره  شناسـنامه  بـه 
اقامتـگاه دائمـي خود بـدرود زندگـي گفتـه ورثه آن 
مرحوم منحصر است به: 1-سـيف ا... تواضعي به شماره 
شناسـنامه2186 متولـد1325 فرزند متوفي 2-هاشـم 
تواضعـي بـه شـماره شناسـنامه- متولـد1332 فرزند 
متوفي 3-حسـين تواضعي به شـماره شناسنامه2716 
متولـد1334/7/1 فرزنـد متوفي 4-احمـد تواضعي به 
شـماره شناسـنامه3574 متولـد1339 فرزنـد متوفي 
5- حسـن تواضعـي 6- فاطمـه يعقوبـي نسـب كه در 
قيد حيات نيسـتند اينك با انجام تشـريفات مقدماتي 
درخواسـت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر 
كسـي اعتراضـي دارد و يا وصيتنامـه از متوفي نزد 

او باشـد از تاريخ نشـر نخسـتين آگهي ظـرف يك ماه 
تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شـد. م الف 4354
قاضي حوزه 112 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي مزايده 
در پرونـده كالسـه1597/90 اجرايي طـي رأي صادره از 
شـعبه135 شـوراى حل اختـالف همدان  آقـاي عباس 
رضايـي شـركت سـامان نوش محكومنـد بـه پرداخت 
مبلـغ 26,106,500 ريـال به عنـوان اصل خواسـته در 
حـق آقاي وحيـد بشـيري  و مبلـغ 1,639,678 ريال 
به عنوان نيمعشـر دولتي لذا با توجه بـه اينكه محكوم 
عليـه- عليهمـا- عليهم نسـبت به برائـت ذمه خويش 
اقدامـي نكرده اند اين اجـرا به درخواسـت محكوم له، 
لهمـا، لهم اقـدام به توقيف اموالي به شـرح ذيل نموده 
كـه در تاريـخ 90/11/3 سـاعت 5 بعدازظهـر  اقـدام 
بـه عمليـات مزايـده جهت تأديـه دين محكـوم عليه، 
عليهمـا، عليهـم مي نمايد معهذا كسـاني كـه تمايل به 

شـركت در مزايده دارنـد مي توانند در مـدت پنج روز 
قبـل از روزي كه براي فروش معين شـده اسـت اموال 
مشـروحه ذيل را مالحظه نمايند ضمنًا مزايده در دايره 
اجراي احكام مدني شـوراى حل اختالف همدان برگزار 
مي گردد. محكوم له وحيد بشـيري بـا وكالت محمدباقر 
محمـدي منـور و محكوم عليه شـركت سـامان نوش به 
وكالت عباس رضائي و بيژن بسـاطي مديرعامل و اموال 
توقيف شـده يك دستگاه ليفتراك زرد و سبزرنگ 2/5 
تني كوماتسـو ساخت كشـور ژاپن كه در محل شركت 
واقع در كيلومتر 7 جاده تهران شـهرك صنعتي بوعلي 
خيابان چهاردهم شركت سامان نوش نگهداري مي شود 
قيمـت پايه مزايـده طبق نظر كارشـناس دادگسـتري 
36,000,000 ريال تمام مي باشد بديهي است برنده مزايده 
كسي تلقي مي گردد كه بيشترين قيمت پيشنهاد نمايد و 
مي بايسـت ده درصد في را في المجلـس و مابقي را ظرف 

مدت يك ماه تأديه كند. م الف 4355
مديراجراي احكام شوراى حل اختالف همدان- خاكسار

آگهى حصر وراثت
خانـم منيره اميرى ديبا داراى شناسـنامه شـماره 66 
به شـرح دادخواست به كالسه 112/1044/90/ح از اين 
حوزه درخواسـت گواهى حصر وراثـت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان نصرا... شعاعى به شناسنامه 
شـماره 3920 در تاريخ 1390/7/4 در اقامتگاه دائمى 
خـود بـدرود زندگـى گفته ورثـه حين الفـوت متوفى 
منحصر است به منيره اميرى ديبا به شماره شناسنامه 
66 همسر متوفى صادره از همدان به غير از نامبردگان 
ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشـريفات مقدماتى 
درخواسـت مزبـور را در يك نوبت آگهـى مى نمايد تا 
هركسـى اعتراضى دارد و يـا وصيت نامه از متوفى نزد 
او باشـد از تاريخ نشـر نخسـتين آگهى ظرف يك ماه 

تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شـد .
قاضى حوزه 112 شوراى حل اختالف كبودراهنگ

 فرار به جلو با بى احترامى به شهروندان �
شيوه جديد صدور قبض خودروهاى متوقفى مورد اعتراض شهر
نمايش قبض باال متعلق به خودروى فردى است كه در تاريخ 6
ــخصات و وضعيت ظاهرى خو ــت. در قسمت تكميل مش ــده اس ش
خسارتى اعمال شده است تا در هنگام تحويل خودروى سالم اگر خ
ــفانه به صورت عادى و روزانه براى خ ــاد ننمايد! اين روند متاس ايج

پاركينگ هاى خودرو براى گريز از تعهدات به شهروندان مى باشد.
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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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 با شما!!

چشم انداز

نگاه

مالير در ايران باستان
ــتان) به قلعه ها و  ــالم (ايران باس همدان پيام: اهميت مالير در دوران پيش از اس

مراكز جمعيتى آن باز مي گردد. 
ــرماى شمال روسيه (سيبرى) به سرزمين ايران كوچ  هنگامى كه آريايى ها از س
كردند، يكى از اقوام آنها به نام ماد كه قوى ترين قوم آريايى بود در ناحيه غربى ايران 
ــدند و آغازگر تاريخ ايران باستان شدند. اين قوم جنگاور و دامپرور  كنونى ساكن ش

بودند و سرزمين تازه را كه سرسبز و گرم بود بهشت روياى خود يافتند.
ــتين  ــر ايران بنا كرد و نخس ــا ماه را در باخت ــور ماد ي ــا قوم ماد، كش  بعده
ــامل اراك،  ــور ماد يا ماه از ناحيه اى ش ــكيل داد و كش ــانى را تش تمدن هاى انس
ــت كوه لرستان  ــاه و پش ــاوه، مالير، نهاوند، همدان، كرمانش رى، قم، اصفهان، س
ــد كه به اين منطقه بعدها ايالت كوهستانى يا جبل و بعد از  ــكيل مي ش كنونى تش

آن عراق عجم گفتند.
ــاى بزرگ ترين تاريخ نگار  ــاى مانده در همدان كنونى و گفته ه ــا بر آثار به ج بن
ايران باستان، هرودوت يونانى پايتخت كشور ماد هگمتانه يا اكباتان (همدان كنونى) 

بوده است.
ــهر از اهميت خاصى برخوردار  ــر و نواحى نزديك به اين ش ــاس مالي  بر اين اس
ــرى و جغرافيايى، موقعيتى ويژه  ــن دوران مالير به علت اهميت تراب ــد. در اي بوده ان
ــوى آنها در مالير نيز  ــكيل حكومت از س ــت. با ورود مادها به اين منطقه و تش داش
قلعه ها و مركزهاى جمعيتى به وجود آمد قلعه ها حافظ امنيت و حكومت و مركزهاى 
ــزى مالير و آب و هواى  ــتاهايى كوچك بودند و با توجه به حاصلخي جمعيتى روس
ــب آن به دامدارى، كشاورزى و صنايع ابتدايى مشغول بودند. همانند: روستاى  مناس

داويجان، گوراب،شهرخرابه، دهنو و جلگه شوركات آورزمان.
 حوادث مهم ايران باستان در مالير �

ــانيان يكى از نواحى  ــانيان جزو حوزه اكباتان و در دوره ساس مالير پيش از ساس
نهاوند بوده است. از حوادث مهمى كه در عهد ساسانيان در مالير اتفاق افتاده يكى 
ــرو پرويز از بهرام چوبينه (گور) در ناحيه شهر كنونى مالير و ديگرى  ــت خس شكس
مخفى شدن يزدگرد سوم هنگام حمله اعراب در قلعه اى بر كوهى در چند كيلومترى 

شهر كنونى مالير به است كه هنوز به كوه يزدگرد مشهور است.
 مالير محل شكست خسرو پرويز �

بهرام چوبينه (گور) سردار نام آور خسرو پرويز پس از به دست آوردن پيروزى هاى 
بسيار در خاك روم بر شاه خود شورش مي كند و در جنگى كه در ناحيه شهر كنونى 
ــرار مي كند. بهرام  ــت مي خورد و به روم ف ــرو پرويز شكس مالير اتفاق مي افتد، خس
ــت اين پيروزى بزرگ قلعه چوبينه را  ــم آن دوران براى گراميداش چوبينه بنا بر رس
ــازد. شكارگاه بهرام چوبينه (گور) نيز در همين ناحيه بوده است.  در اين محل مي س
ــهر دولت آباد را در همين قلعه بنا كردند. اين قلعه تا حدود  بعدها در دوره قاجار ش

40 سال پيش نيز سرپا بوده است.

ــهر  ــام: مرواربافى از صنايع پررونق ش همدان پي
ــت كه در  ــال اس ــدان با قدمتى بيش از 50 س هم
ــور كامل فراموش  ــال هاى اخير مي رفت تا به ط س
شود، اما به تازگى مسئوالن درصدد احياى اين هنر 
هستند. از آنجا كه يكى از بهترين انواع چوب مروار 
در مزارع شهرستان مالير كشت مي شود، مروارهاى 
ــاف پذيرى باال و  ــه به دليل قدرت انعط اين منطق
ــاخه هاى جانبى و اضافى از مرغوبترين  نداشتن ش
ــتند. مروارها از زمين هاى كشاورزى  نوع مروار هس
ــاد و داويجان  ــتاهاى توچغاز، جوراب، حرم آب روس
ــتفاده از  ــوند. اس ــت مي ش ــتان برداش اين شهرس
ــبدها به شكل هاى كشكولى، قايقى،  مروار، انواع س
ــط و  ــى و مربعى در اندازه هاى كوچك، متوس بيض
ــز ناهارخورى و  ــان، زيرتلويزيونى، مي بزرگ، مبلم

جاروزنامه اى بافته مي شود.     
 زنان روستاي محروم قشالق دهنو  �

در همدان اين روزها به مرواربافي روي 
آورده اند

ــتاي محروم  ــي در روس ــر مروارباف آموزش هن
قشالق دهنو مالير منجر به اشتغالزايي تعداد زيادي 

از زنان ساكن در اين روستا شد. 
معاون صنايع دستي استان همدان در گفت وگو 
ــال گذشته  با همدان پيام در اين باره مى گويد: س
در اين روستا دوره هاي آموزش صنايع دستي برگزار 
شد كه در نتيجه برگزاري اين دوره ها زنان، موفق به 

درآمدزايي در كنار همسران خود شدند.
بهجت عباسي با اشاره به اين كه درآمد ساكنان 
ــتا تنها از طريق كشاورزي تأمين مي شد،  اين روس
ــوزش مرواربافي را در  ــه داد: هنرمندي كه آم ادام
ــالق دهنو برعهده داشت، اكنون اقدام  روستاي قش

به راه اندازي كارگاهي در اين روستا كرده است.
ــتان همدان همچنين   معاون صنايع دستي اس
ــي  ــاغل در كارگاه مروارباف ــران ش ــت: صنعتگ گف
ــتاي مذكور روزانه 7 ساعت به توليد مروار در  روس

شكل ها و اندازه هاي مختلف مي پردازند.
آنجا كه روستاي قشالق دهنو در دامنه كوه واقع 
ــدات مرواربافي اين  ــده و با توجه به اين كه تولي ش
روستا اكنون در ساير استان هاي كشور و همچنين 
عراق به فروش مي رسد، پيش بيني  مي شود شرايط 

اقتصادي ساكنان اين روستا بهبود يابد.
مرواربافى يكى از رشته هاي صنايع دستى است 
ــال اخير رواج يافته است. مروار يك  كه در چند س
ـــت كه از بهاِر همدان، مالير،  نوع چوب تركه اى اس
اطراف تهران، كرج، سولقان و مراغه تهيـه مي شود. 

ــز امكان پذير  ــه آن در منـاطق ديگر ني البته تهيـ
ــور ( از  ــق جنـوبى كش ــى در مناطـ ــوده و حتـ ب
ــتان ) نيز احتماالً توليد آن رواج دارد.  جمله خوزس
ــه تركه از مناطق فوق آن را  مرواربافان پس از تهي
ــن زوائد آن،  ــه تدريج پس از گرفت ــار نموده و ب انب
ــمت تقسيم  ــه يا چهار قس تركه ها را از طول به س
ــاي مخصوصى با آب  ــا را در پاتيل ه ــوده و آنه نم
ــانند و اليه رويى آن را مي گيرند و پس از  مي جوش

خشك شدن براي بافتن از آنها استفاده مي كنند .
ــد.  مروار داراى ويژگى هاى خاص خود مي باش
ــت و وقتى روغن جال مي خورد به  رنگ آن زرد اس
رنگ طاليى در مي آيد. الزم به توضيح است كه نوع 
ــتر به رنگ سياه و سبز مي باشد.  نامرغوب آن بيش
ــاعت  پس از بافتن مروار بايد آن را نزديك به 48 س
ــد و اين كار بدين جهت  در معرض آفتاب بگذارن
ــيد به  ــام مي گيرد كه بر اثر تابش نور خورش انج

ــن تر شده و به رنگ  تركه هاي مروار، رنگ آنها روش
طاليى در مي آيد .

 محصوالتى كه مرواربافان توليد  �
مي كنند

سبـد گردكوچك و بزرگ، سبد بيضى كوچك 
ــه در  ــبد قايقى كوچك و بزرگ، كاس ــزرگ، س و ب
اندازه هاي مختلف، سبد كشكولى، جاى ميوه، سبد 

پنجره اى، ساك پيك نيك، سبد دو طبقه...
ــبيه بافت شعاعى بامبو  شيوه كار مرواربافان ش
ــدگان ابتدا تركه هاي  ــت، به اين طريق كه بافن اس
ــت  ــان اس ــت را كه ماده اوليه مورد مصرفش درخ
انتخاب و آن تعداد از تركه هايى را كه قابليت تقسيم 
ــمت را دارند، برش  ــه يا چهار قس ــدن به دو ، س ش
طولى داده و سپس از نظر اندازه به طول هاي مورد 
نياز درآورده و در آب مي خيسانند تا انعطاف پذير و 

قابل استفاده شود .

در مرحله بافت، تعداد چهار عدد از تركه ها در كنار 
ــداد چهار يا پنج تركه ديگر  يكديگر قرار گرفته و تع
ــكيل  به صورت متقاطع روى آنها قرار مي گيرد تا تش
يك ستاره هشت پر را بدهد، آنگاه به وسيله تركه هاي 
باريك ترى مهار شده و بافنده با تركه هاي نازك عمل 
ــيوه يكى از زير، يكى از رو آغاز نموده و  بافت را به ش
ــى در ميان از البالى تركه هايي  تركه ها را به طور يك
كه قبالً به طور متقاطع روى يكديگر قرار گرفته عبور 
مي دهد و اين كار را تا تكميل قسمت كف شيئى كه 

توليد آن مورد نظر است، انجام مى دهد .
ــمت كف، در محلى  ــد از پايان كار بافت قس بع
ــود عموماً  ــت از آنجا به لبه كار بافته ش كه قرار اس
ــى داده و كار را  ــران به بافت حالت مارپيچ صنعتگ
ــد و انتهاى كار را نيز  ــيوه قبلى ادامه مي دهن به ش
ــرتركه ها را به داخل  به صورت مارپيچ درآورده و س

قسمت مارپيچ خم مي كنند .

مرواربافى 
زنان قشالق 

دهنو را 
نجات داد

صنايع دستي فرصتي 
مناسب براي ايجاد اشتغال

ــتي به آن گروه از صنايع  از آنجا كه صنايع دس
اطالق مي شود كه عمدتا با استفاده از مواد اوليه بومي 
تهيه شده و نشان دهنده ويژگي ها و ميراث هنري و 
سنتي مردم ايران است و تمام يا قسمتي از مراحل 
توليد آن با دست انجام مي شود و در آن ذوق هنري 

و خالقيت فكري صنعتگر تجلي يافته باشد.
ــوان يك هنر صنعت كه  ــتي به عن صنايع دس
ــنت هاي مردم ايران  ــه در آداب، رسوم و س ريش
زمين دارد، همواره در قرون متمادي براي اكثريت 
مردم خاصه روستائيان و عشاير منبع كار و درآمد 
بوده و از نظر اقتصادي داراي جايگاه بسيار خوبي 
بوده است. وسعت سرزمين، تنوع اقليمي، اعتقاد 
ــار آنها ذوق و  ــن و باورهاي ديني و در كن ــه دي ب
سليقه باالي ايرانيان باعث شده است كه در جاي 
جاي اين كشور متمدن بتوان به آساني نشانه هايي 
ــتي يافت. از گذشته هاي بسيار دور  از صنايع دس
صنعتگران سخت كوش و با ذوق ايران كوشيده اند 

تا با توليد انواع صنايع دستي همچون زيراندازهاي 
ــي و گليم و نيز آثاري همچون ابزارهاي فلزي  قال
و زيور آالت، انديشه و افكار، خالقيت و در نهايت 
ــتي و اعتقاد خويش به  ــان خود به خالق هس ايم
ــي را در قالب اين محصوالت زيبا به  فرهنگ بوم

جهانيان بيان داشته و تحسين آنها را برانگيزند .
ــا وفعاليت هاي  ــي اوليه طرح ه اصوال در بررس
ــه فني و اقتصادي از نكات مهمي  اقتصادي توجي
است كه مورد توجه كارشناسان مي باشد. صنايع 
دستي به دليل فراواني مواد اوليه، ارزاني، دسترسي 
آسان ، نداشتن نياز به سرمايه گذاري باال، نداشتن 
ــزوده باال  ــي، ارزش اف ــت محيط آاليندگي زيس
ــد بهترين گزينه براي رفع بيكاري و ايجاد  مي توان

اشتغال باشد .
ــتغال زايي  ــان امروزه اش ــاد كارشناس به اعتق
ــيمي نيازمند  ــت پتروش ــك نفر در صنع براي ي
ــت، در  ــش ميليارد توماني اس ــرمايه گذاري ش س
ــتي با يك هزارم اين رقم  حالي كه در صنايع دس
مي توان براي يك نفر اشتغال ايجاد كرد. به دليل 
ارتباط تنگاتنگ صنايع دستي با صنعت توريسم، 

ــش مي تواند براي جلب و جذب  توجه به اين بخ
گردشگران به كشور سودمند باشد. 

ــگران داخلي و خارجي براي  ــتقبال گردش اس
ــتي هر  ــار هنري يا صنايع دس ــد يكي از آث خري
ــان مي دهد قابليت بهره برداري  شهر يا استان نش
ــورمان يكي از  ــتي كش ــادي از صنايع دس اقتص
اصلي ترين مزاياي پرداختن به صنعت گردشگري 

و تقويت آن است. 
كوتاه سخن آنكه مادامي كه ما اين ميراث ملي 
ــت را در اختيار داريم  ــا اين همه مزي و گرانبها ب
ــئوالن از طرق مختلفي همچون  مي طلبد كه مس
توجه به صنايع دستي در برنامه ريزي هاي اقتصادي، 
ــت تعاوني ها و  ــكالت، تقوي ــتن موانع و مش برداش
بخش خصوصي، ايجاد كانون هاي صنايع دستي در 
ــگاه ها، افزايش اعتبارات آموزشي، بيمه  سطح دانش
ــتفاده كاربردي از  ــران، بازاريابي و حتي اس صنعتگ
توليدات در محل كار و منزل به تقويت آن بپردازند و 
براي نجات هنرهاي سنتي و صنايع دستي از ورطه 
ــدن بايد مديريتي صحيح،  ــي و منسوخ ش فراموش

متخصص وكارآمد به كار گرفته شود.

نبايد اطالعات باستان شناسان با آن ها 
در زير خاك دفن شود

همدان پيام: رئيس سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى گفت: 
ــود نه اينكه با  ــتان پژوهان به دقت ثبت و ضبط ش بايد تمامى تحقيقات باس

درگذشت يك باستان شناس داشته هاى او نيز در زير خاك دفن شود.
ــران گفت:  ــتان  پژوهان ته ــت باس ــن نكوداش ــدزاده در آيي روح ا... احم
باستان شناسان، متخصصان پرتوانى هستند كه به جهت فعاليت در مناطق 
دور افتاده در گمنامى به سر مى برند. وى به تشكيل كانونى براى گردهمايى 
ــاره كرد و گفت: به منظور تعامل پژوهشى و مطالعاتى و  باستان پژوهان اش

ــل هاى آينده، وجود چنين تشكيالتى يك  همچنين انتقال اطالعات به نس
ضرورت اجتناب ناپذير است و سازمان ميراث فرهنگى از اجراى طرح مذكور 
ــتندنگارى و  حمايت مى كند. به گزارش فارس، معاون رئيس جمهور بر مس
ضبط مطالعات ديرينه شناسى تاكيد كرد و گفت: حفظ اطالعات و تحقيقات 
ــى تا جايى اهميت دارد كه بايد تمامى تحقيقات باستان پژوهان به  پژوهش
دقت ثبت و ضبط شود نه اينكه با درگذشت يك باستان شناس داشته هاى 
او نيز در زير خاك دفن شود. رئيس سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى ادامه داد: حتى اگر محققى فرصت و اراده نوشتن مطالعات خود 
ــود تا با ثبت و ضبط آنچه در طول سال ها  ــت بايد فضايى فراهم ش را نداش

كنكاش در قالب تجربه گرانقدر آموخته؛ براى آيندگان حفظ شود. 

يك ايران شناس معتقد است: ميراث فرهنگي ايران از 
ــترده ، عميق، ژرف و پرمعناست  لحاظ كمي و كيفي ، گس
ــنيداري  ــانه  ديداري و ش ــيما به عنوان يك رس و صداوس

مي تواند به خوبى به آن بپردازد.
ــان كرد:  در هر يك از بخش هاي  زاگرس زند خاطرنش
ــيم بندي يونسكو  ميراث ملموس و ناملموس كه جزو تقس
است ، مي توان به مقدار زيادي برنامه، خبر و مستند توليد 
ــه يك عمر در حفظ ميراث ما  ــاني ك كرد. مصاحبه با كس
ــيدند، مجموعه ها ، موزه ها،  خانه هاي قديمي ،  زحمت كش
ــري معاصر ، تپه ها و  ــته ها، آثار هن معماري ها،  سنگ نوش
روستاهاي كهن چيزهايي هستند كه مي توان درباره  آنها 
ــاخت. ايران در بخش گردشگري ، ظرفيت بااليي  برنامه س
ــر رويكردي كه بخواهيم به آن نگاه كنيم (چه  دارد و از ه
با دغدغه  ملي و چه با اشتغال زايي و درآمدزايي) كم كاري 

شده است.
ــن ها و  ــوس هم جش ــش ناملم ــه داد: در بخ وي ادام
ــم. هر يك از اقوام ايراني ، آيين هاي  آيين هاي زيادي داري
ــيما مي تواند آنها را معرفي كند.  ويژه اي دارند كه صداوس
ــفره ها ، نذرها،  سوگواري ها ،  مراسمي مثل باران خواني ، س
عقد و عروسي ها و حنابندان ، هر يك ويژگي هاي معنايي و 
جهان شناسي هزاران ساله ايراني را با خود حمل مي كنند 
ــتند. چنين  ــدن هس ــه با بي توجهي ما در حال نابود ش ك
ــه  ديگري از  ــتند يا هرگون ــكي مي توانند براي مس مناس
ــيما جذاب باشد. از كنار  ــازي در سازمان صداوس برنامه س

چنين مراسمي نمي توان به سادگي عبور كرد.
 آيين هاي ايراني، برنامه هاي جذابي براي  �

صداوسيما هستند

ــگر ، تاكيد كرد:  ايران يكي  ــناس و پژوهش اين ايران ش
ــن اقوام،  آداب و  ــت. هر يك از اي از پرقوم ترين كشورهاس
ــاك،  زبان و مناسك خاص  ــيقي ، شغل،  پوش رسوم ، موس
ــيما درباره  موزاييك قوميتي ، چقدر  خود را دارند. صداوس
برنامه ساخته است؟ ما چندين شبكه داريم كه 24 ساعته 
ــبكه ها ، تنها  ــه پخش مي كنند،  اگر هر يك از اين ش برنام
پنج دقيقه در هفته يا ماه به چنين مسائلي بپردازند، بسيار 
ــمگير خواهد بود و به مقوالتي كه هويت ما در گروي  چش

آنهاست نزديك مي شويم.
ــيما  ــت صداوس ــرس زند با بيان اين كه الزم نيس زاگ
ــن حيطه صرف  ــازي در اي ــادي براي برنامه س ــه  زي هزين
ــيما مي تواند از مستندها و  ــازمان صداوس كند،  گفت:  س
برنامه هايي كه ساخته شده است،  استفاده كند. سازندگان 
اين برنامه ها حاضرند ، با كمترين ميزان دستمزد،  فيلمشان 
ــان كه آشنا شدن  ــيما پخش شود تا به هدفش از صداوس

مردم با ميراث فرهنگي ماست برسند.
 صداوسيما مردم را به محافظان ميراث  �

فرهنگي تبديل كند
ــدر خبر درباره  ميراث  ــش كه چق زند با بيان اين پرس
ــر خبر علمي  ــود؟ تصريح كرد:  اگ ــي پخش مي ش فرهنگ
ــم، مي بينيم خبر  ــار بگذاري ــبكه چهار را كن فرهنگي ش
زيادي در اين زمينه روي آنتن نمي رود. مگر ارزش ميراث 

ــه پل از اخبار  ــي و س ــدن س فرهنگي ما و مثال خراب ش
ورزشي و مصاحبه با يك بازيگر يا كارگردان كمتر است؟

ــتاني خبرهايي  ــدن ميراث باس ــزود:  خراب ش وي اف
ــايت ها منعكس مي شوند، اما در  ــتند كه در برخي س هس

صدا و سيما درباره  آنها بحث نمي شود.
ــيما به عنوان يك نهاد فرهنگي سهم بزرگي   صداوس
دارد و مي تواند دغدغه ايجاد كند، آگاه سازي كند و مردم 
ــود و از اين طريق  را مطلع كند تا در آنها دغدغه ايجاد ش

يونسكو هم نسبت به ميراث فرهنگي ايران آگاه شود.
ــناس تصريح كرد: براي  ــنا، اين ايران ش به گزارش ايس
ــدن ميراث فرهنگي ما مثل نقاشي هاي لرستان  خراب ش
ــت چند سرباز با اسلحه  كه قدمت زيادي دارند،  الزم نيس
ــون امكاناتش را  ــت چ ــم ؛ اين كار امكان پذير نيس بگذاري
ــيما براي راهنمايي  ــا مي توانيم از خود صداوس نداريم ام
ــاير، گردشگران، روستاييان و مسافران استفاده  مردم، عش
كنيم. رسانه با آگاهي بخشي مي تواند در مردم حساسيت 
ايجاد كند و نشان دهد ميراث فرهنگي چقدر مهم است؛ 
ــان محافظ ميراث  ــت كه مردم خودش در اين صورت اس
ــيما مي تواند اين كار را انجام  ــوند. صداوس فرهنگي مي ش

دهد.
 بايد هالووين و ولنتاين را با آيين هاي  �

ايراني جايگزين كنيم

ــي پرداخت و گفت: چه  ــد در ادامه به طرح پرسش زن
ميزان از برنامه هاي 24 ساعته صداوسيما در نكوهش غرب 
است؟ ما هم اين تهاجم را قبول داريم كه آنها فرهنگ ملي 
ــند. اين امر مساله اي است كه حتي  ما را به چالش مي كش
ــورهايي مثل هند و چين هم با آن مواجه هستند اما  كش
ــت. جز با آگاه كردن مردم از  اين طرز برخورد صحيح نيس
فرهنگ خودمان مي توان با شبيخون فرهنگ غرب مبارزه 
ــته فرهنگ خودمان بباليم و به  كرد؟ بايد به نقاط برجس

خودباوري برسيم.
ــناس تاكيد كرد:  اگر صداوسيما باور دارد  اين ايران ش
ــت كه  ــت، راه حلش اين اس كه فرهنگ غرب اين گونه اس
ــاني كه  ــردازد در اين صورت كس ــراث فرهنگي بپ به مي
ــوند؛  ــيما همراه مي ش دغدغه ملي ميهني دارند با صداوس
ــود، بايد  ــر ما ناراحتيم كه هالووين و ولنتاين مد مي ش اگ
ــي جايگزين آنها را پيدا كنيم و به مردم  با آيين هاي ايران

ارائه دهيم.
 صداوسيما حتي نام «سيزده به در» را  �

عوض مي كند
ــه آيين ها و  ــد بر اين كه ما ب ــن ، با تاكي وي همچني
ــك خودمان  آن طور كه بايد نمي پردازيم، عنوان  مناس
كرد: مثال چهارشنبه سوري به يك مساله مهيب تبديل 
ــده و فرصتي كه بود به خطر تبديل شده است؛ حتي  ش
ــه در» گفته  ــيزده ب ــن كه نام «س ــيما از اي در صداوس
ــبتي  ــام آن را عوض مي كنند؛ مناس ــود ابا دارند و ن ش
ــه 70 ميليون ايراني درباره آن صحبت مي كنند، نامش  ك
ــود؛ به اين شكل است كه اين  در صداوسيما عوض مي ش

مراسم خراب مي شود.

وي سپس با اشاره به اقوام ايراني گفت:  مساله جدايي 
اقوام ايراني، از قبل از انقالب اسالمي به شكل جدي مطرح 
ــين در صداوسيما  ــت و نپرداختن به اقوام مرزنش بوده اس
ــديد مي كند. هويت دادن به آنها اين اقوام  اين خطر را تش
ــل به جدايي در  ــدل مي كند درغير اين صورت مي را هم
ــيماي همه كشورهاي مهم  ــود؛ صداوس آنها زيادتر مي ش
ــان را به فرهنگ ميراث  دنيا ، بخش بزرگي از برنامه هايش
ــش در صدا و  ــان اختصاص مي دهند. اين بخ فرهنگي ش

سيماي ايران بايد بيش از همه كشورها باشد.
 در حوزه  ميراث فرهنگي به يك شبكه 24  �

ساعته نياز داريم
ــائلي كه در حوزه ميراث فرهنگي  زند تاكيد كرد: مس
ــبكه 24  ــران رخ مي دهد، قابليت اين را دارد كه يك ش اي
ــاز داريم كه يك  ــود. ني ــاعته به آن اختصاص داده ش س
شبكه  24 ساعته به ميراث فرهنگي ، صنايع دستي  و اقوام 

بپردازد. 
ــت هزينه زيادي هم صرف كند،  صداوسيما الزم نيس
چون ميراث فرهنگي استان ما آرشيو فيلم زيادي دارد كه 

مي تواند آن را در اختيار صداوسيما قرار دهد.
 صداوسيما بايد بلندگوي فرهنگ ايران  �

باشد
ــانه ملي است  ــيما رس وي در پايان گفت: اگر صداوس
ــد.  تلويزيون بايد در برخي  بايد در جبهه فرهنگ ملي باش
اتفاقات كه رخ مي دهد، موضع گيري كند؛ چون قانون اين 
است كه هر ساخت و سازي با اجازه ميراث فرهنگي باشد، 
ــتد و بلندگوي  ــار فرهنگ ايران بايس ــيما بايد كن صداوس

فرهنگ ايران باشد.

گردشگرى و توسعه اقتصادى
همدان پيام: صنعت گردشگرى هم اكنون از جايگاه بسيار خوبى در سطح جهانى 
برخوردار است. اين صنعت ضمن درآمدزايى بسيار موجب نزديك تر شدن ملل، اقوام 

و فرهنگ ها به يكديگر شده است.
ــفر مى روند و تقريبا مسافرت به  ــاله ميليون    ها نفر در سراسر جهان به س  هر س
ــت. اكثر قريب به اتفاق صاحب نظران  ــده اس ــى از زندگى مردم جهان بدل ش بخش
عرصه اقتصادى بر اين باورند كه صنعت جهانگردى مي تواند نقش بسزايى در توسعه 

اقتصادى يك كشور بازى كند. 
ــت كه اين  ــانده اس در واقع قابليت هاى صنعت جهانگردى همه را بر اين باور رس
صنعت راه ميانبرى براى توسعه هرچه بيشتر اقتصادى در كشورهاى در حال توسعه 

و توليد ثروت در كشورهاى صنعتى است. 
ــه، انگليس، هلند و...  ــيارى از كشورهاى جهان از جمله آمريكا، فرانس امروز بس
ــيار كالنى از صنعت توريسم به دست مي آورند. صنعت جهانگردى به  درآمدهاى بس
ــتغال جهان را به خود  ــط10 درصد توليد ناخالص داخلى و10 درصد اش طور متوس
ــورها به عنوان مهم ترين فعاليت اقتصادى ارزآور  اختصاص داده و براى برخى از كش

محسوب مي شود.
ــگرى با  ــر اين باورند كه صنعت گردش ــگرى ب ــان حوزه صنعت گردش كارشناس

ويژگى هاى خاص خود، صنعتى پويا با آينده اى روشن است. 

نقد عملكرد رسانه ملي در مناسبت هاي ملي
يك ايرانشناس:

صداوسيما حتي نام «سيزده به در» را عوض مي كند
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متوقف شدن است، تهران، 
زنجان و كرمانشاه كجاى كارند 

و ما كجاييم ؟؟
تماس تلفنى

اين همه در مورد مبارزه با مد و 
مدگرايى صحبت مى شود، كافى 

است سرى به سينماها بزنيد 
و پاى فيلم ها بنشينيد، وقتى 
خودما و وزارت ارشاد چنين 

پوشش هايى را تاييد مى كنيم 
و به معرض ديد عموم قرار 

مى دهيم ديگر چرا بايد اعتراض 
كنيم، از ماست كه بر ماست.....

قادرى

آب روستاى انصاراالمام هر 
شب راس ساعت 12 قطع 

مى شود، وقتى اعالم شده كه 
قطعى آب نداريم، پس چرا 

آب ما را قطع مى كنند...درست 
است كه شب هنگام نياز به آب 

كمتر است، اما به هر حال اين 
نياز وجود دارد...همچنين لوله 

آب واقع در خيابان پيروزى 
در انصاراالمام ماه هاست كه 
شكسته و جداى از اينكه آب 
هدر مى رود، به خاطر سرما 

اين آب يخ مى زند و براى 
مردم حادثه آفرين است...اما نه 

شورا، نه دهيارى و نه اهالى 
گويا هيچ كدام به فكر نيستند!!

يكى از اهالى 

تكليف تيم پاس چي مي شه 
باالخره. يك روز صوفي 

مي رود، روز ديگر مي آيد... 
معلوم هست چه خبره؟

به تيم پاس به مانند يك تيم 
حرفه اي نگاه كنيد اين تيم را 

به حاشيه نبريد با حاشيه به 
جايي نمي رسيم.

نام محفوظ

سال 2014ميالدى در تركيه 
به نام "ايران"

ــط فرهنگى  ــه دائمى رواب ــت كميت ــتين نشس همدان پيام: در نخس
جمهورى اسالمى ايران و جمهورى تركيه نسبت به نامگذارى سال 2014 

ميالدى در تركيه به نام «ايران» تأكيد شد.
به گزارش خبرگزارى اقتصادى ايران، نخستين نشست كميته دائمى 
ــورى تركيه در دو نوبت  ــالمى ايران و جمه روابط فرهنگى جمهورى اس
ــنبه 30 آذرماه در سازمان فرهنگ و ارتباطات  صبح و بعدازظهر چهارش
اسالمى برگزار شد. در اين نشست و ديدار سه روزه تفاهمنامه كميسيون 

ــبات فى مابين به  ــران و تركيه با هدف افزايش مناس ــط فرهنگى اي رواب
امضاى هيأت ايرانى و ترك خواهد رسيد.

ــور آغاز  ــترك دو كش در اين همايش كه با تاكيد بر همكارى هاى مش
ــد، هيأت ايرانى به رياست حجت االسالم ايمانى پور معاون بين الملل  ش
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمى و هيأت تركيه به رياست بلند آراسلى 
ــعبه در اداره كل روابط خارجى و هماهنگى امور اروپايى حضور  مدير ش
ــوى هيأت هاى دو طرف  ــت مسائل مختلفى از س ــتند. در اين نشس داش
ــام(ره) در تركيه به موزه و  ــد كه تبديل محل اقامت حضرت ام مطرح ش
بناى يادبود فرهنگى از جمله خواسته هاى هيأت ايرانى بود كه طرف ترك 

قول همكارى را در اين زمينه داد.

روندان قرار گرفته است.
26 آذرماه از خيابان بين النهرين توسط مأمور به پاركينگ منتقل 
ودرو در زمان تحويل به پاركينگ تمامى مشخصات ظاهرى خودرو 
خودرو آسيبى ديد هيچگونه تعهدى به مسئوالن پاركينگ خودرو 
ــاى اعزامى به پاركينگ رخ داده كه فرار به جلوى صاحبان  خودروه


