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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

سليت
ت كُل من عليها فان

برادر گرامي جناب آقاي 

محمد ابراهيم الهى تبار
مديركل محترم دفتر آموزش و پژوهش استاندارى همدان 

و رئيس كميته نمايشگاهى هفته پژوهش و فناورى

با نهايت تاسف درگذشت والده ارجمندتان را تسليت گفته
از درگاه ايزد سبحان براي آن مرحومه غفران واسعه و براي

بازماندگان شكيبايي مسالت دارم.
هيأت مديره شركت ايمن سازان مبتكر- سيد رضا گيالنى

دوست گرامى جناب  آقاى 

محمد ابراهيم الهى تبار
مديركل محترم دفتر آموزش و پژوهش استاندارى همدان 

و رئيس كميته نمايشگاهى هفته پژوهش و فناورى
با نهايت تاسف و تاثر درگذشت مادر گراميتان را خدمت شما 
تسليت عرض نموده و از درگاه خداوند يكتا براى آن مرحومه رحمت 
و مغفرت و براى شما دوست عزيز آرزوى صبر و شكيبايى داريم.

بازگشت همه به سوى اوست

قاسم بهرامــلو

برادر گرامي جناب آقاي 

سيدحسين خوانساري 
انتخاب بجا و شايسته شما را به سمت

رئيس حراست سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان همدان

تبريك عرض نموده اميد است همواره در سايه 
سار امن الهي موفق و مويد بوده 

و در خدمت به نظام مقدس جمهورى 
اسالمى سربلند و پيروز باشيد.

هيأت مديره اتحاديه تاالر 
پذيرايي و رستوران همدان 

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

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

آگـهي مزايده امالك

مديريت آموزش و پرورش ناحيه 2 شهرستان همدان 

مديريت آموزش و پرورش ناحيه 2 همدان قصد دارد
 86/10/12-8595/104-88/7/20-50983/104 شماره  مجوزهاي  طبق 
و 17003/104-90/4/16 اراضي و امالك مازاد خود را به شرح جدول ذيل به 
فروش برساند. متقاضيان مي توانند با مراجعه به دبيرخانه اين اداره، اسناد شركت 
در مزايده را دريافت و ضمن بازديد از محل هاي مورد نظر قيمت پيشنهادي خود را 
به واحد تداركات و خدمات يا دبيرخانه اين اداره به آدرس: خيابان طالقاني، خيابان 

امير كبير- مديريت آموزش و پرورش ناحيه 2 تحويل نمايند.
شرايط:

1- شركت كنندگان مي بايست 5 درصد قيمت پايه امالك مورد نظر خود را به عنوان سپرده شركت در مزايده به 
شماره حساب 2173125615000 بانك ملي واريز و فيش صاحب حساب در پاكت (ب) و قيمت پيشنهادي خود 

را با عدد و حروف در فرم شركت در مزايده درج و در پاكت (ب) قرار داده و تحويل نمايند.
2- مهلت قبول پيشنهادها حداكثر 10 روز بعد از انتشار آگهي مزايده مي باشد.

3- ساير شرايط در فرم شركت در مزايده مندرج مي باشد.
مساحت به نشاني نام ملكرديف

مترمربع
قيمت پايه
مالحظات نوع سند به ريال 

داراي اعياني عادي294445,000,000انتهاي خضر، خيابان شهيد سرداري، جنب مسجد ولي عصر(عج) سيزده آبان1
-رسمي- مشاع75222,000,000خيابان بني هاشم، پشت هنرستان اميركبير، كوچه شهيد صبوري زمين مسكوني2
داراي اعياني عادي124365,000,000خيابان بني هاشم، پشت هنرستان اميركبير، كوچه شهيد صبوريخانه كلنگي3
-عادي27751,247,000,000ميدان امام حسن(ع)، روبروي باغ بهشتباغ محتاج4
داراي اعياني عادي670170,000,000روستاي گل كهريزمدرسه قديمي5
-عادي35242,000,000روستاي صهبارزمين مدرسه قديمي6
داراي اعياني عادي9141,043,000,000شهر جورقان، روبروي مسجد ابوالفضل (ع)شريعتي7
-عادي50068,000,000روستاي مراد بداعيزمين مدرسه قديمي 8
-عادي2896693,000,000روستاي مزدقينهباغ انگور9
-عادي950457,000,000روستاي رباط شورينزمين مدرسه قديمي 10
داراي اعياني عادي2800264,000,000روستاي حيرانمدرسه قديمي 11
-عادي586503,000,000روستاي تفريجانزمين مدرسه قديمي 12
داراي اعياني عادي200096,000,000روستاي پل شكستهمدرسه قديمي 13
-عادي70059,000,000روستاي سياه كمرزمين مدرسه قديمي 14

واكاوى مديريت شهرى در نشست حزب مؤتلفه با شوراى شهر همدان

ضرب االجل به شورا براى پاسخگويى
جراحى 

اقتصاد ايران
يك ساله شد

"هشدار وزارت اطالعات
 درباره بحران مالي تازه مربوط به 

همدان نيست"
در رقابتي ميليمتري 

تله كابين به يك پيروزي ارزشمند رسيد

خوش تيپى به سبك تاناكور

10 درصد پوشاك همدان قاچاق است

شوراى شهر نهاوند
 به اعتماد مردم پاسخ دهد

ــتيضاح  ــته خبر اس ــدان پيام: روز گذش هم
ــد كه تنها  ــد در حالى مطرح ش ــهردار نهاون ش
بيش از 2 ماه از انتصاب وى به سمت شهردارى 
ــت، بعالوه اينكه شهر نهاوند در  نهاوند مى گذش
ــهرى  اين مدت با چالش هاى عمده مديريت ش
ــال گذشته و پس  مواجه بود؛ چرا كه در يك س
از انتصاب فرماندارى جوان براى اين شهرستان، 
ــت  ــهردار و سرپرس ــهر نهاوند حداقل  6 ش ش

شهردارى كه گويا برخى نيز ...

ميدان ميوه و تره بار 
همدان نيازمند طرح استاني

همدان پيام: بحث انتقال ميدان ميوه و تره بار 
ــتان  همدان كه اين روزها نقل محافل خبري اس
ــئوالن شهري  ــت و مخالفت هاي مس ــده اس ش
همدان به جهت انتقال اين مجموعه به شهرستان 
بهار را در پي داشته از ديدگاه هاي مختلفي قابل 
ــت. نكته اول اينكه استقرار  ــي اس بحث و بررس
ميدان ميوه و تره بار در ورودي شهر همدان منجر 
ــت كه  به بروز ترافيك و آلودگي هاي مفرطي اس

همواره روح و جان شهروندان همداني را...

جنبه هاي غير عقالني
 از هيأت هاي مذهبي 
حذف شود

نماينده ولي فقيه و امام جمعه استان گفت:  
در مراسم هيأت هاي مذهبي بايد جنبه هاي 
ــته شود تا اثرگذاري  غيرعقالني كنار گذاش

اين گونه مراسم افزايش يابد.

مانور بحران 
در همدان 
برگزار شد

ــته مانور بحران در مركز آموزشى  روز گذش
ــد. مدير  ــى اكباتان همدان برگزار ش درمان
ــان گفت: اين  ــى درمانى اكبات مركز آموزش

مانور با پيشينه فرضى...

رقابت پسته و بادام 
چله نشينان را
 بهت زده كرد
ــيار  ــش و قوس هاي بس ــره بعد از ك باالخ
ــال از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها  يكس
گذشت. يلداي گذشته علي رغم دغدغه هايي 

كه مردم داشتند، بازار ميوه...
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مثل اينكه فراموش كردى
 داريم يارانه مى گيريم

به سالمتى گنجى چيزى 
پيدا كردى؟!

ــود احمدى نژاد  ــس از آنكه محم همدان پيام: پ
ــال گذشته با حضور در تلويزيون، آغاز  در 27 آذر س
ــما اعالم  اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها را رس
ــال، حامل هاى انرژى،  ــرد، از 28 آذر ماه همان س ك
ــد  ــر ايران با بهاى جديد ارايه ش آب و نان در سراس
ــهميه اى و آزاد، به ترتيب  ــه بهاى بنزين س و از جمل
ــى ان جى(گاز  ــان، بهاى س ــرى 400 و 700 توم ليت
ــل) متر مكعبى 300 تومان  و قيمت گازوئيل  اتومبي
آزاد هم ليترى 350 تومان اعالم شد. البته از همين 
زمان، نخستين قسط يارانه ها كه به ازاي هر نفر 40 
هزار و 500 تومان و در مهر ماه سال قبل به حساب 

سرپرستان خانوار واريز شده بود، قابل برداشت شد.
ــاره هدفمند كردن يارانه ها، چه پيش از اجرا  درب
ــون آن و در خالل اين  ــل از تصويب قان ــى قب و حت
ــه پس از  ــت) و چ ــه خود حديث مفصلى اس امر(ك
اجرايى شدن آن و در طول يكسال اخير، ديدگاه هاى 
ــده است. در اين  ــيارى مطرح ش موافق و مخالف بس
ميان، تقريبا گروه هايى درباره اصل اين اقدام، موضع 
ــزوم انجام اين  ــى اتخاذ ننموده و همگان بر ل مخالف
ــته اند و البته هر چه  ــادى، تأكيد داش جراحى اقتص
ــمول اين  موضوع به زمان و چگونگى اجرا و دامنه ش
ــته، ديدگاه ها متنوع تر و متفاوت  هدفمندى بازگش

تر شده است.  رى
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افزايش تعداد نمايندگان به مجلس نهم واگذار شد                                                        اسامى امضاكنندگان طرح سوال از رئيس جمهورى را منتشر مى كنيم      

سود فروش سيگار
 بيشتر از فروش مطبوعات!
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پيام 
 The Message Of                 مادستان    تاريخ ،  تمدن و فرهنگ 

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

اخبار
شنيده هايادداشت

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

ــتان  ــش آمار طالق توافقى در اس 1- افزاي
ــال  ــود در س ــت. گفته مي ش نگران كننده اس
ــته بيش از 3 هزار مورد طالق در استان  گذش
ــصد مورد  آن توافقي  روي داده كه هزار و شش

بوده است.
ــتان در  ــتان اس 2- فامنين دومين شهرس
ــده است. گويا پس  كاهش جمعيت برآورد ش
ــماري نفوس و مسكن در  از اجراي طرح سرش
ماه گذشته 3 هزار نفر جمعيت اين شهرستان 
ــته است. پيش از اين كبودراهنگ  كاهش داش
با 5 هزار نفر كاهش جمعيت مواجه شده بود. 
گفتني است دليل اين كاهش مهاجرت به علت 

محروميت شهرستان ها ارزيابي شده است.
ــتان  ــى از بانك  هاى اس ــك يك 3- عابربان
ــول تحويل  ــردم چك پ ــه م ــاي پول ب ــه ج ب
ــتقر در يكي  ــد. گويا اين عابربانك مس مي ده
ــكناس  ــتان به جاي اس ــتان هاي اس از شهرس
ــزار ريالي چك پول 500 هزار ريالي و به  50 ه
جاي ساير اسكناس ها اسكناس درشت تحويل 
مردم داده است. گفتني است موضوع در حال 

پيگيري است.
ــه فروش  ــبت ب ــتان نس ــرات اس 4- مخاب
ــركت هاي  ــتركان مخابرات به ش اطالعات مش
ــان نداده  ــي نش ــوز عكس العمل ــي هن تبليغات
ــت. با اعالم خبر فروش اطالعات خصوصي  اس
ــركت مخابرات كه هفته  مشتركان از سوي ش
ــتركان از بي اعتمادي به  قبل منتشر شد، مش
ــخن  ــتم هاي مختلف مانند مخابرات س سيس
ــن زمينه نيز  ــت در اي ــد. گفتني اس مي گوين

مجلس خألهاي قانوني را مطرح نكرده است.
ــتفاده مالي در  ــوء اس 5- پاي همدان به س
ــتان لرستان كشيده شده  هدفمندي يارانه  اس
ــتفاده صورت گرفته در  است. گويا در سوء اس
ــي از اقالم ذخيره سازي شده  اين استان بخش
ــتان همدان  براي يارانه ها و كنترل بازار به اس
ــت. گفته مي شود مرغ فروش  منتقل شده اس
ــتان همدان تاريخ  ــتم در اس رفته از اين سيس

مصرف گذشته بوده است.
6- مديرعامل پاس دوباره تغيير كرده است 
گويا بار ديگر صوفى مديرعامل مستعفى پاس 
به اين سمت منصوب شده است. پس از آخرين  
ــارى مديركل  ــى، عبدى افتخ ــتعفاى صوف اس
ورزش و جوانان استان از سوى استاندار رئيس 
مجمع، به اين سمت منصوب شده بود كه گويا 
بار ديگر در نبود گزينه مناسب صوفى بازگشته 

است.
ــده شوراى شهر برزول  7- گزينه معرفى ش
ــتاندارى معرفى  كه حدود 2 ماهه پيش به اس
ــاد انصراف داده  ــده بود قبل از تاييد اين نه ش
ــكالت  ــن انصراف به دليل مش ــت. گويا اي اس
شخصى و نيز بازنشسته شدن وى عنوان شده 
ــهردارى برزول پس از  ــت. گفتنى است ش اس
ــيراوند به داليل استخدامى3 ماه  استعفاى ش

است كه با سرپرست اداره مى شود.

در مراسم تجليل از پيرغالمان مطرح شد

جنبه هاي غير عقالني از هيأت هاي 
مذهبي حذف شود

ــم هيأت هاي  ــتان گفت:  در مراس همدان پيام: نماينده ولي فقيه و امام جمعه اس
ــود تا اثرگذاري اين گونه مراسم  ــته ش مذهبي بايد جنبه هاي غيرعقالني كنار گذاش

افزايش يابد.
ــم تجليل از پيرغالمان و سرپرستان هيأت هاي  آيت ا... طه محمدي كه در مراس
عزاداري سخن مي گفت، همكاري بين هيأت هاي مذهبي و مسئوالن انتظامي استان 
ــال بي سابقه دانست و افزود: بسياري از هيأت هاي مذهبي با  را در ايام عزاداري امس

حذف مسائلي كه بوي خرافات مي دهد به عزاداري پرداختند.
ــتان برگزار شده بود با تأكيد  ــم كه به همت نيروي انتظامي اس وي در اين مراس
ــت: امسال بسياري از هيأت ها به  ــته هاي عزاداري اظهار داش بر حذف عالمت از دس
ــياري براي مردم به  ــتفاده كرده بودند كه پيام هاي بس جاي عالمت از پرده هايي اس

همراه داشت. 
 آيت ا... محمدي خطاب به سرپرستان هيأت هاي مذهبي گفت: نسل جديد را به 
شيوه درست عزاداري كردن آشنا كنيد، چرا كه آنها با عشق و عالقه در اين مراسم 
حضور مي يابند، اما برخي مواقع عزاداري آنها با ناماليماتي آميخته مي شود در حالي 

كه اگر آموزش درستي به جوانان داده شود اثرگذاري آن بيشتر خواهد بود.
ــم خود از  ــتان هيأت هاي مذهبي تذكر داد كه در مراس وي همچنين به سرپرس
ــعدي ها به طبل مي كوبيدند در حالي كه  ــتفاده كنند؛ چرا كه عمرس طبل كمتر اس

امام حسين طبل نداشت.
ــتان با تأكيد بر اينكه هيأت هاي عزاداري بايد  نماينده ولي فقيه و امام جمعه اس
آموزنده باشند، گفت: دسته هاي عزاداري نبايد به صحنه تئاتر تبديل شوند كه مردم 
ــم گفت: نحوه  ــتان هم در اين مراس ــاي آن آمدند. فرمانده انتظامي اس براي تماش
ــته ارتقا داشت و از يك فضاي  ــبت به سنوات گذش عملكرد هيأت ها در همدان نس

معنوي، مذهبي و روحاني برخوردار بود.
ــتان هيأت هاي  ــدي معصوم بيگي دليل تجليل از برخي پيرغالمان و سرپرس مه
ــويق به نماز جماعت اول وقت، تالوت قرآن در شروع مراسم عزاداري  عزاداري را تش
ــتفاده از  ــم عزاداري، اس و اهميت قرآن به همكاري خوب و تعامل با پليس در مراس
پرچم صحنه عرفاني عاشورا به جاي عالمت بيان كرد. وي همچنين استفاده از روحانيون 
ــخنراني و مراسم عزاداري، دوري از خرافات و بدعت ها، تكريم عزاداري حسيني و  در س

رعايت حقوق شهروندي را از ديگر علل تجليل از پيرغالمان برشمرد. 

"هشدار وزارت اطالعات درباره بحران 
مالي تازه، مربوط به همدان نيست"

ــته مبني بر "هشدار وزارت  همدان پيام: در پي درج خبر روز گذش
اطالعات درباره بحران مالي تازه در استان" به نقل از خبرگزاري فارس 
ــركت هاي هرمي و كالهبرداري جمعي  و از زبان مديركل مبارزه با ش
ــاس پيگيري هاي همدان پيام از منابع مختلف  وزارت اطالعات، بر اس
مشخص گرديد كه صندوق قرض الحسنه اي كه در خبر ياد شده آمده 

ــه چك بانكي در قالب  ــت و حدود 480 ميليارد تومان بدون ارائ اس
مضاربه جذب سپرده داشته مربوط به مؤسسات قرض الحسنه استان 
ــد. همچنين براي مشخص شدن جزئيات، هشداري  همدان نمي باش
ــات  كه وزارت اطالعات مبني بر وقوع بحران مالي ديگري در موسس
ــت در تماسي كه با معاون سياسي  ــنه در همدان داده اس قرض الحس
ــد، اعالم كرد كه متولي نظارت بر  ــتاندار همدان گرفته ش امنيتي اس
صندوق هاي قرض الحسنه، بانك مركزي است و اين موسسات بايد نسبت 

به تعهد رسمي خود پاسخگو باشند. 

ــنه در  بنا به گفته علي اكبر فاميل كريمي، صندوق هاي قرض الحس
همدان دچار آسيب شده اند و التهابي را در بين مردم به وجود آورده اند.

وي اضافه كرد: تمام صندوق هاي قرض الحسنه بايد بر اساس اعتباري 
كه بانك مركزي مشخص مي كند نسبت به دريافت مجوز رسمي اقدام 
ــا از مجوز قطعي بانك  ــردم با توجه به بهره مندي صندوق ه كنند تا م
ــبت به سپرده گذاري داشته باشند.  مركزي اطمينان 100 درصدي نس
ــي غرب  در تماس تلفني كه خبرنگار ما با اكبر عابدي، رئيس بازرس
كشور داشت؛ وي انتشار اين خبر و هشدار وزارت اطالعات را رد كرد.

مواهب كالن شهر همه گير باشد
ميدان ميوه و تره بار همدان نيازمند طرح استاني

مهدي طراوتي توانا
ــدان كه اين روزها نقل محافل  ــام: بحث انتقال ميدان ميوه و تره بار هم همدان پي
خبري استان شده است و مخالفت هاي مسئوالن شهري همدان به جهت انتقال اين 
مجموعه به شهرستان بهار را در پي داشته از ديدگاه هاي مختلفي قابل بحث و بررسي 

است.
ــتقرار ميدان ميوه و تره بار در ورودي شهر همدان منجر به بروز  نكته اول اينكه اس
ترافيك و آلودگي هاي مفرطي است كه همواره روح و جان شهروندان همداني را آزار 
ــهر به مكان مناسب تر  داده و علي رغم وجود ضرورت هاي انتقال اين مركز از داخل ش
همواره از طرف مسئوالن شهري همدان مورد غفلت واقع شده و برخالف مشاهده بروز 
مشكالت متعدد براي شهروندان بي توجهي مسئوالن آزاردهنده تر از وجود اين مركز در 
شهر همدان است، چرا كه ترافيك آزاردهنده اين ميدان و آلودگي هاي ناشي از آن به 
سبب بي توجهي شهرداري همدان به آن همواره مشكل آفرين بوده و هست و حال كه 
ــتانه اجراي تقاطع غيرهمسطح در چهارراه معروف ميدان بار ضرورت انتقال آن  در آس
به جاي مناسب تر به خوبي احساس مي شود، مسئوالن شهري اخيرا به تكاپو افتاده اند 
كه براي اين منطقه تصميم گيري كنند در حالي كه از چندين سال پيش و به دليل 
ــطح ترافيك در چهارراه آيت ا... نجفي ضرورت اين امر احساس مي شد ولي  افزايش س
ــته اي از طرف آنان براي حل اين مشكل صورت نگرفت و حال كه  هيچ حركت شايس
ــده  ــتان بهار اقدامات و هماهنگي هاي قانوني الزم براي اين انتقال را متقبل ش شهرس
ــت متوليان شهري همدان از خواب زمستاني خود بيدار شده و سعي در اخالل در  اس
امر انتقال را دارند در حالي كه رضايت اكثر اعضاي صنف ميوه و تره بار همدان در امر 

انتقال اين مركز به حومه شهر بهار به خوبي قابل مشاهده است.
دليل اين رضايت وجود قابليت استراتژيك شهرستان بهار و موقعيت جغرافيايي آن 
ــير استان هاي غربي كشور و فاصله اندك آن با مركز استان و تجميع خدمات  در مس

الزم در اين منطقه است.
ــهري همدان داريم و آن اينكه اگر بناست كه  ــوالي از مسئوالن ش در اين ميان س
همدان به عنوان كالن شهر مطرح باشد احقاق اين قضيه مگر با صرف نظر از جمعيت 
ساكن در شهرهاي نزديك همدان از جمله مريانج و بهار و اللجين محقق مي شود؟ و 
اينكه آيا نبايد اين شهرها نيز به صورت عادالنه از مواهب كالن شهري همدان برخوردار 
باشند؟ چرا مركز استان در انتقال كشتارگاه صنعتي اين شهر به حومه شهر بهار هيچ 
مخالفتي نداشته و در حال حاضر از وجود اين مركز آالينده در بهار تنها آلودگي هاي 
ــود؟ از نظر وجود امكانات مختلف از نظر دسترسي آسان  ــهر بهار مي ش آن نصيب ش
ــعار نزديكي  ــت تا ش ــه كم آن به مركز همدان، بهار بهترين موقعيت را داراس و فاصل
ــي از طرح هاي قابل اتكا و  ــدان به عنوان يك فرصت تحقق يافته و بخش ــار به هم به
ــعه گر شهر همدان به اين شهرستان منتقل شود نه اينكه مسئوالن شهر همدان  توس
براي كالن شهر شدن همدان جمعيت شهرستان بهار را احتياج داشته باشند. اما وقتي 
ــد با ترفندهاي مختلف مانع از استقرار مراكزي همچون ميدان بار  كار به عمل مي رس

در اين شهرستان  شوند.
احتجاج به اين دليل كه بهار فاقد صنف ميوه و تره بار است نيز نمي تواند موثق باشد 
چرا كه با استقرار ميدان ميوه و تره بار استان در بهار ضمن اينكه استقالل صنوف مرتبط 

در همدان حفظ خواهد شد، اين صنف در بهار نيز تشكيل مي شود.
دليل دوم: در مخالفت با اين انتقال بحث دسترسي مشكل شهروندان همداني به 
ميدان ميوه و تره بار است كه به طور اساسى درست به نظر نمي آيد، چرا كه اوال با وجود 
ــب و فاصله كم و نيز وجود اسباب تردد فراوان در اين منطقه  ــير مواصالتي مناس مس
مشكل تاريخي ترافيك بلوار آيت ا... نجفي و چهارراه واقع در آن روان تر خواهد شد و از 
منظر ديگر فاصله 5 كيلومتري محل جديد با شهر همدان فاصله اي نيست كه بتوان آن 

را باعث ايجاد مشكل تردد قلمداد كرد.
در بحث كالن شهرها انتقال برخي خدمات به حومه شهرهاي پيراموني مطرح است 
لذا مي طلبد تا برنامه ريزان شهري از تجميع تمامي امكانات خدماتي شهر همدان در 
اين شهر جلوگيري كرده و در عمل ثابت كنند كه در صورت تحقق كالن شهري همدان 
ــخصه هاي جمعيتي شهرهاي نزديكي چون بهار توانايي اجراي عدالت را  با كمك مش
خواهند داشت و حق اين شهرها در بحث كالن شهري همدان را رعايت خواهند كرد. 
اما آنچه كه از ظواهر قضيه انتقال ميدان بار همدان به بهار برمي آيد مسئوالن شهري 
همدان نه تنها قصد رعايت ضوابط را ندارند بلكه كالن شهر شدن همدان بهانه بي توجهي 

بيشتر اين مسئوالن به حومه هاي شهر همدان خواهد بود.
ــتناد آنها به  از طرفي هم مالك عمل در اين زمينه تمكين طرفين از نظرات و اس
كارشناسان باشد تا مسأله از طريق مبادي كارشناسي حل شود و صرف مخالفت هاي 

مقطعي دردي از جامعه شهري آشفته همدان درمان نخواهد كرد.
حال كه شرايط فيزيكي انتقال ميدان بار همدان به حومه شهر بهار از مدت ها پيش 
آغاز و فضاي مناسب براي اين طرح فراهم شده بهتر است كه متوليان شهري همدان 
ــاس دست برداشته و حداقل با همكاري و همدلي الزم در بحث  از مخالفت هاي بي اس
انتقال ميدان ميوه و تره بار به حومه شهر بهار قسمتي از كم كاري ها و اهمال هاي سال 

گذشته در اين مورد را جبران كنند.
از طرفي پروژه ميدان بار همدان بايد به عنوان يك طرح استاني مطرح شده و نتايج 
شيرين اجراي اين طرح را براي تمام استان خواست و نه فقط براي شهر همدان. انتظار 
ــهرداري بهار در اين مورد همچون موارد گذشته حداقل خواست مردم را در  داريم ش
سرريز پروژه هاي استاني به شهرستان بهار به دليل نزديكي اين شهر به مركز استان را 
برآورده ساخته و ضمن حفظ استقالل عملكردي خود آنچه را كه به صالح پيشرفت و 

عمران شهر بهار تشخيص مي دهد، انجام دهد.

ــه موضوع هدفمند  ــه از صفحه يك: با اينك ادام
ــاوت، در  ــعت متف ــكال و وس كردن يارانه ها به اش
ــت و اينك نيز به  دولت هاى قبل نيز مطرح بوده اس
نحوه اجراى آن توسط دولت فعلى، انتقاداتى مطرح 
است، اما نمى توان از جسارت دولت دهم در اجراى 

اين قانون، چشم پوشى كرد. 
ــالح الگوي مصرف از جمله در زمينه مصرف  اص
ــن، گازوئيل و نان، كاهش قابل  آب، برق، گاز، بنزي
ــي(البته به  ــوخت، مهار تورم جهش توجه قاچاق س
ــتوري سطح عمومي  ــتن دس دليل پايين نگاه داش
ــدگان)، برقرارى  ــر توليدكنن ــار ب ــا با فش قيمت ه
عدالت نسبى و كاهش فاصله طبقاتى، وقوع تحول 
اقتصادى و اصالح بخشى از اقتصاد بيمارگونه كشور 
ــت كه  ــون، از جمله مواردى اس ــراى اين قان با اج
ــان اجراى اين قانون معتقدند كه با حمايت و  موافق
پشتيبانى همه اقشار جامعه، امكان پذير شده است.
منتقدان نيز معتقدند كه اين قانون، كامل اجرا 
ــمگير  ــيب تند اجراى آن افزايش چش ــده و ش نش
ــش از حد، مغفول  ــي، گرانى هاى بي حجم نقدينگ
ماندن توليد كنندگان و عدم پرداخت يارانه توليد، 
گشودن درهاي واردات، كسري بودجه و غير شفاف 
ــا و درآمد دولت از  ــاى تأمين يارانه ه بودن محل ه

محل اجراى اين قانون را در پى داشته است.
ــال از اجراى قانون هدفمند  اينك پس از يك س
كردن يارانه ها، شايد بتوان با مرورى مجدد بر مفاد 
ــت و منفى  ــه پيامدهاى مثب ــون، در زمين اين قان
ــازى يارانه ها  آن، اظهار نظر كرد. قانون هدفمندس
ــانزده ماده و شانزده تبصره درجلسه  مشتمل  بر ش
علنى روز سه  شنبه مورخ 15 دى ماه 1388 مجلس 
شوراى اسالمى، تصويب و در تاريخ 1388/10/23 

به تأييد شوراى نگهبان رسيد.
ــت با  "طبق ماده 1 اين قانون، دولت مكلف اس
رعايت اين قانون قيمت حامل هاى انرژى را اصالح 
ــروش داخلى بنزين، نفت گاز، نفت  كند و قيمت ف
كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت، 
ــاب هزينه هاى  با لحاظ كيفيت حامل ها و با احتس
ــامل حمل ونقل، توزيع، ماليات و عوارض  مترتب(ش
ــاله پنجم  ــه تدريج تاپايان برنامه پنج س قانونى) ب
ــى و فرهنگى جمهورى  ــعه اقتصادى، اجتماع توس
اسالمى ايران كمتر از نود درصد(90درصد)  قيمت 
ــد.  ــتى(فوب) درخليج فارس نباش تحويل روى كش
ــت فروش نفت خام و ميعانات گازى  همچنين قيم
به پااليشگاه هاى داخلى نود و پنج درصد(95درصد) 
ــتى(فوب) خليج فارس  ــل روى كش ــت تحوي قيم
ــود و قيمت خريد فرآورده ها متناسب  تعيين مى ش

با قيمت مذكور تعيين مى گردد.
ــى گاز طبيعى  ــروش داخل ــن قيمت ف ميانگي
ــه تدريج  تا پايان  ــود كه ب نيز به گونه اى تعيين ش
برنامه پنجم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى 
ــادل حداقل هفتاد و  ــالمى ايران، مع جمهورى اس
ــط قيمت گاز طبيعى  پنج درصد(75درصد) متوس
ــر هزينه هاى انتقال، ماليات و  صادراتى پس از كس
ــود و ميانگين قيمت فروش داخلى برق  عوارض ش
ــه تدريج  تا پايان  ــود كه ب هم به گونه اى تعيين ش
ــاله پنجم توسعه اقتصادى، اجتماعى  برنامه پنج س
ــالمى ايران، معادل قيمت  و فرهنگى جمهورى اس
ــد. همچنين ميانگين قيمت آب  تمام شده آن باش
ــه كيفيت و نحوه  ــارف مختلف با توجه ب براى مص
استحصال آن در كشور، به گونه اى تعيين شود كه 
ــعه  ــاله پنجم توس به تدريج  تا پايان برنامه پنج س
ــالمى  اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اس

ايران، معادل قيمت تمام شده آن باشد."
ــع نظير برخى  ــار نظر افراد مطل ــاس اظه بر اس
ــال اول  نمايندگان مجلس، افزايش قيمت ها در س
ــه، فراتر از حد  ــون هدفمند كردن ياران ــراى قان اج
ــت كه همين،  ــده در اين قانون بوده اس ــن ش تعيي
ــژه توليدكنندگان  ــار زيادى را بر مردم و به وي فش
ــت. براى مثال اگر قرار بود كه دولت  وارد نموده اس
ــاس نظريه مجلس و قانون اقدام كند و شيب  بر اس
ــون قيمت بنزين بايد  ــاله را رعايت نمايد، اكن 5س
حدود200تومان باشد نه 400 تومان. البته مدافعان 
ــيب افزايش  ــد كه اگر ش ــر اين باورن ــن اقدام، ب اي
قيمت ها كمتر از اين بود، آثار مورد نظر قانون گذار 
ــوكى به  ــن نمى كرد و وارد كردن چنين ش را تأمي
جامعه - البته به صورت كنترل شده - ضرورى بود.
ــت  ــاده 4 اين قانون، دولت موظف اس "طبق م
ــعه  ــاله پنجم توس ــه تدريج  تاپايان برنامه پنج س ب
ــالمى  اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اس
ــه گندم،  ــردن ياران ــه هدفمند ك ــبت ب ايران، نس
ــكر،  خدمات پستى، خدمات  ــير، ش برنج، روغن، ش
ــافرى)  اقدام نمايد."  هواپيمايى و خدمات ريلى(مس
در اين زمينه، هدفمند كردن يارانه گندم نيز اندكى 

پس از اجرايى شدن قانون هدفمندسازى يارانه ها، 
ــل توجهى را در قيمت انواع  ــد و افزايش قاب آغاز ش
ــتفاده مردم جامعه در پى داشت.  نان هاى مورد اس
"البته طبق ماده 6 همين قانون، دولت موظف است 
سياست هاى تشويقى و حمايتى الزم را براى ايجاد 
و گسترش واحدهاى توليد نان صنعتى و نيز كمك 
به جبران خسارت واحدهاى توليد آرد و نان كه در 
ــكل مواجه  اجراء اين قانون، ادامه فعاليت آنها بامش
ــود، اتخاذ نمايد" كه در زمينه اجرايى شدن  مى ش
ــاهده نمى شود و  ــمگيرى مش اين ماده، اقدام چش
البته نمى توان گفت تمام اشكاالت موجود به دولت 
ــنتى  ــردد و عدم رغبت توليدكنندگان س بازمى گ
ــتفاده از  ــان و بخش زيادى از مردم به توليد و اس ن

نان هاى صنعتى را نبايد فراموش كرد.
"طبق ماده 7 قانون هدفمندى يارانه ها، دولت 
ــاه درصد(50درصد)  ــا پنج ــت حداكثر ت مجاز اس
ــل از اجراء اين قانون را در قالب  خالص وجوه حاص

بندهاى زير هزينه نمايد:
الف- يارانه در قالب پرداخت نقدى وغيرنقدى با 
لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاى 

كشور به سرپرست خانوارپرداخت شود.

ــن اجتماعى براى  ــراء نظام جامع تأمي ب - اج
ــترش و تأمين بيمه هاى  جامعه هدف از قبيل: گس
ــالمت  اجتماعى، خدمات درمانى، تأمين و ارتقاء س
ــى و درمانى بيماران خاص  ــش داروي جامعه و پوش
وصعب العالج، كمك به تأمين هزينه مسكن، مقاوم 
ــازى و اجراء  ــتغال، توانمندس ــازى مسكن و اش س

برنامه هاى حمايت اجتماعى"
ــت، پرداخت  ــهود اس ــن زمينه، آنچه مش در اي
يكسان يارانه نقدى بدون لحاظ ميزان درآمد خانوار 
نسبت به كليه خانوارهاى كشور مى باشد، در حالى كه 
پرداخت يكسان يارانه ها به شكل فعلى، مدنظر قانون 
گذار نبوده است. ضمن آنكه مشخص نيست در زمينه 
اجراء نظام جامع تأمين اجتماعى، چه اقدامات مؤثر و 
بارزى صورت گرفته است. در مجموع به نظر مى رسد 
ــد از درآمدهاى حاصله از  ــهمى بيش از 50درص س
اجراى اين قانون، در اين قسمت هزينه شده است. 
ــت  سى  "در ماده 8 اين قانون، دولت مكلف اس
درصد(30درصد ) خالص وجوه حاصل از اجراء اين 
قانون را براى پرداخت كمك هاى بالعوض، يا يارانه 
ــده براى اجراء  ــهيالت و يا وجوه اداره ش ــود تس س

موارد زير هزينه كند:
ــرژى در واحدهاى  ــازى مصرف ان الف- بهينه س
ــه  ــويق ب ــكونى و تش ــى و مس ــدى، خدمات تولي
ــط  ــت الگوى مصرف كه توس ــى و رعاي صرفه جوي

دستگاه اجرائى ذيربط معرفى مى شود.
ب- اصالح ساختار فناورى واحدهاى توليدى در 
ــعه توليد  جهت افزايش بهره ورى انرژى، آب و توس

برق از منابع تجديدپذير

ــركت هاى ارائه  ــى از زيان ش ــران بخش ج- جب
ــات آب و فاضالب، برق، گاز طبيعى و  دهنده خدم
فرآورده هاى نفتى و شهردارى ها و دهيارى ها ناشى 

از اجراء اين قانون
ــل و نقل عمومى در  ــترش و بهبود حم د- گس
ــل عمومى و  ــعه حمل و نق ــوب قانون توس چهارچ
مديريت مصرف سوخت و پرداخت حداكثر تا سقف 

اعتبارات ماده(9) قانون مذكور
هـ - حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزى 

و صنعتى
و - حمايت از توليد نان صنعتى

ز - حمايت از توسعه صادرات غيرنفتى
ــعه خدمات الكترونيكى تعاملى باهدف  ح- توس

حذف و يا كاهش رفت وآمدهاى غير ضرور"
در يك سال اخير، اجرايى نشدن كامل اين ماده 
از قانون هدفمندسازى يارانه ها، همواره مورد انتقاد 
ــؤوالن و عمده توليدكنندگان  و اعتراض برخى مس
بوده است و عوارضى نظير تعطيلى برخى واحدهاى 
ــدى و بيكارى كاركنان آنها و همچنين كاهش  تولي
ــطح توليد و افزايش قيمت  برخى از محصوالت  س
ــت. به  ــته اس ــه طرق مختلف را در پى داش ــا ب آنه
ــت به اين ماده از  ــى مى توان كم توجهى دول عبارت
ــه مهمترين نواقص فرآيند  ــون مذكور را از جمل قان
ــر چند برخى  ــودن آن قلمداد نمود، ه اجرايى نم
مسئوالن معتقدند اقداماتى در اين زمينه انجام شده 
و تأكيد دارند كه نبايد توليدكنندگان انتظار داشته 
باشند تا به آنها نيز يارانه به صورت نقدى پرداخت 
گردد. البته مجلس در بودجه سال 90 مصوب كرد 
كه 20 درصد از درآمد ناشي از افزايش حامل هاي 
انرژي به صنعت، توليد و كشاورزي پرداخت شود اما 

تا كنون اجرا نشده است. 
ــاس آن، دولت  ــاده 11 كه بر اس ــه "م در زمين
مجاز است تا بيست درصد(20درصد) خالص وجوه 
حاصل از اجراء اين قانون را به منظور جبران آثار آن 
بر اعتبارات هزينه اى و تملك دارايى هاى سرمايه اى 
هزينه كند" نيز گزارش خاصى به چشم نمى خورد 
ــت كه اين  ــى گمانه زنى ها، حاكى از آن اس و برخ
20 درصد نيز صرف پرداخت يارانه ها به مردم شده 
ــت كه علت آن، احتماال عدم تحقق كامل منابع  اس
پيش بينى شده از محل اجراى اين قانون مى باشد. 
ــرار بود  ــا ق ــدي يارانه ه ــون هدفمن ــق قان طب
ــن قانون، به گونه اى  ــال پايه اجراء  اي قيمت هاى س
ــال حداقل مبلغ  تعيين گردد كه براى مدت يك س
يك صد هزار ميليارد ريال و حداكثر مبلغ دويست 
ــود. مبلغ يارانه  هزار ميليارد ريال درآمد حاصل ش
ــزار ميليارد  ــاه، مبلغي نزديك 3 ه پرداختي هر م
ــود و با اين  ــامل مي ش ــون تومان را ش و 400 ميلي
ــاب در دوازده ماه گذشته، نزديك به 40 هزار  حس
ــا به مردم  ــون تومان يارانه ه ــارد و 800 ميلي ميلي
پرداخت شده است. گزارش دقيقى از پرداخت يارانه 
توليد نيست و برخى وزارت خانه هاى دولتي مانند 
وزارت نيرو نيز بدهكار شده اند و به درستى مشخص 
نيست كه درآمدهاي پيش بينى شده در اين قانون، 
ــده يا اتفاق ديگرى رخ داده است؟ البته  محقق نش
ــري بودجه 15 تا  برخى نمايندگان مجلس، از كس
30 هزار ميليارد توماني دولت خبر مى دهند و محل 
تأمين منابع يارانه پرداختى به مردم در دو ماه اخير 

را مشكوك مى خوانند.
ــيون ويژه تحول اقتصادى مجلس اعالم  كميس
ــراى اين قانون مبلغ  ــرده كه دولت در جريان اج ك
ــزى تنخواه  ــال از بانك مرك ــارد ري ــزار ميلي 50 ه
ــت كرده كه با وجود تعهد وزير امور اقتصادى  درياف

و دارايى مبنى بر مستهلك كردن تنخواه مذكور از 
ــل منابع حاصل از اجراى قانون هدفمند كردن  مح
ــال 89 عملى نشده  يارانه ها، اين طرح ها تا پايان س
ــت. همچنين افزايش يارانه نقدى از 40 هزار و  اس
ــزار و 500 تومان كه منجر  ــان به 45 ه 500 توم
ــادل يك هزار و 469  ــه پرداخت مبالغ اضافى مع ب
ميليارد ريال به خانواده ها شده است، برخالف حكم 
ــت و پرداخت هاى  ــون اجازه درياف ماده واحده قان
ــت سال 90  دولت در ماه هاى فروردين و ارديبهش
تشخيص داده شده است. همچنين نكته بسيار مهم 
در اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها، عدم تأمين 
ــون از محل اصالح  ــورد نياز اين قان ــل منابع م كام
ــه اين امر  ــت ك ــاى انرژى اس ــاى حامل ه قيمت ه
ــرى درآمدها نسبت به  منجر به انباشته شدن كس
ــود و اگر روند جارى در  هزينه هاى اين طرح مى ش
ــتمرار يابد، دولت با  تراز منابع حاصله و مصارف اس
ــزار ميليارد ريال  ــرى منابعى در حدود 150 ه كس
مواجه مى شود كه اين موضوع چالش ها و مشكالت 
ــؤوالن دولتى  خاصى را در پى دارد. با اين حال، مس
در مواردى سخن از احتمال افزايش مبالغ يارانه هاى 
ــد و حتى احمدى نژاد از  پرداختى به مردم گفته ان
ــغ فعلى يارانه ها خبر  ــه برابر مبل امكان پرداخت س

داده است.
ــدى يارانه ها، دولت را  ــاده 12 قانون هدفمن "م
ــل از اجراى اين  ــوده تا تمام منابع حاص مكلف نم
ــازى  ــاب خاصى به نام هدفمندس ــون را به حس قان
يارانه ها نزد خزانه دارى كل واريز كند؛ تبصره 3 آن 
ــت تا گزارش تفصيلى  نيز دولت را مكلف نموده اس
اين ماده را هر شش ماه، به ديوان محاسبات كشور 
و مجلس شوراى اسالمى ارائه نمايد." از ارائه چنين 
ــد  ــده باش ــى كه الاقل يك بار بايد انجام ش گزارش
ــت. البته ظاهرا ديوان  ــر نشده اس نيز خبرى منتش
محاسبات كشور كه طبق همين قانون مكلف است 
ــده  ــش ماهه، گزارش عمليات انجام ش در مقاطع ش
توسط سازمان هدفمندى يارانه ها را براساس اهداف 
ــوراى  ــده در اين قانون، به مجلس ش پيش بينى ش
ــى را در اين زمينه  ــالمى ارائه نمايد، گزارش هاي اس

ارائه نموده است.
ــبات مجلس به ارائه گزارش  رئيس ديوان محاس
ــاره  ــبات به مجلس اش ــوان محاس ــه ماه دي هر س
ــان مى دهد كه  كرده و افزوده: نتيجه گزارش ها نش
ــائل در قانون هدفمند كردن  ــى از موارد و مس برخ
ــت. او با بيان اينكه ميزان  يارانه ها رعايت نشده اس
ــهيم پرداخت ها در قانون هدفمندى يارانه ها  و تس
رعايت نشده است، تصريح كرده: سهم بخش توليد 
ــتگاه هاى دولتى پرداخت نشده اما اصل طرح  و دس
هدفمندى يارانه ها مهم است و روندى كه تا كنون 

داشته، مى توانسته بيش از اين موفق باشد.
در مجموع مى توان گفت اصل و كليت هدفمند 
ــك انتخاب بلكه يك ضرورت  كردن يارانه ها، نه ي
است و اساسا اجراى اين قانون هدفمندى به منظور 
ــا گويى آنچه در  ــت  ام بازتوزيع منابع ضرورى اس
عرصه واقعيت رخ داد اين است كه مجلس شوراي 
ــرد و دولت نظر  ــالمي، قانون خودش را وضع ك اس
خودش را اجرا كرد! به نظر مى رسد در آغاز دومين 
سال اجراى قانون هدفمندى يارانه ها كه اين روزها 
ــوم آن نيز  از قريب الوقوع بودن زمان اجراى فاز س
ــدا همگان بايد  ــد، ابت زمزمه هايى به گوش مى رس
ــليقه اى و ابزارى و سياسى با  ــت از برخورد س دس
ــتى و  ــون بردارند و اجراى قانون را به درس اين قان
طبق مصوبه مجلس ادامه دهند كه البته امكان رفع 
ــات الزم از طرق  ــتى و اعمال اصالح نواقص و كاس

قانونى وجود دارد.
ــورم 60 – 70 درصدى كه  ــا نه از ت ــن روزه  اي
ــروز آن در صورت  ــن قانون از ب ــى مخالفان اي برخ
ــانه اى  ــدن يارانه ها خبر مى دادند، نش ــد ش هدفمن
هست و نه از بهشت موعود و حل تمامى مشكالت 
ــا را پيامد همراهى مردم و  اقتصادى كه دولت، آنه
هدفمند شدن يارانه ها مى خواند، خبرى هست. پس 
ــط به مصالح و منافع  ــدا بايد واقع بين بود و فق ابت
ــيد و از ياد نبرد كه اين  ــور انديش كالن ملت و كش
قانون، قرار است ظرف 5 سال انجام شود، يعنى نه 
مردم در يك سال، منتظر حصول پيامدهاى مثبت 
آن باشند و نه دولت، ظرف مدت كوتاه ترى، در پى 

اجراى كامل اين قانون باشد.
در ادامه بايد با وحدت و همدلى و همفكرى، به 
رفع نواقص موجود پرداخت. براى نمونه بايد تكليف 
يارانه گيرندگان مشخص شود؛ چرا كه اكنون حدود 
74 ميليون نفر يارانه نقدي مى گيرند و اين، چيزى 
ــت كه مدنظر قانون گذار و منطبق بر اهداف و  نيس
ضرورت هايى كه اجراى اين قانون را توجيه مى كرد، 
ــده در قانون در  ــد. رعايت شيب پيش بينى ش باش
زمينه افزايش قيمت ها و توجه ويژه به بخش توليد 
ــيار مهم  ــور، نكات بس ــاورزى كش و صنعت و كش

ديگرى است كه نبايد از آنها غافل شد. 
ــاد برد كه قرار بود پرداخت  همچنين نبايد از ي
يارانه ها هدفمند شود، اما در حال حاضر، فقط شكل 
ــده و از  ــى از آن، به صورت نقدى ش پرداخت بخش
ــا اينكه قرار بود منابع پرداخت يارانه ها، از  طرفى ب
محل درآمدهاى حاصل از اجراى قانون هدفمندى 
ــت، بخش هايى از اين  ــا ظاهرا دول ــود، ام تأمين ش
ــا را از منابع ديگر تأمين و پرداخت مى كند.  يارانه ه
ــت  ــه برخى صاحبنظران نيز از دولت درخواس البت
كرده اند تا در اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها، 
ــت هاى قيمتى و متعاقب پرداخت  به موازات سياس
ــت هاى  ــت هاى غيرقيمتى و سياس نقدى، از سياس

جبرانى غيرنقدى نيز استفاده كند.
ــور، مى تواند اجراى كامل   توجه به همه اين ام
ــد كه يقينا مورد  ــته باش تر اين قانون را در پى داش
استقبال بيشتر مردم وكاهش مشكالت آنها و رونق 

اقتصاد كشور خواهد شد. 

جراحى اقتصاد  ايران
يك ساله شد

مجيد مختارى دوست
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11 وزير در 6 كميسيون تخصصي پايان مهلت شوراي نگهبان 

آگهي استخدام 

سالروز شهادت

آيت ا... دكتر مفتح
تسليت باد. 

همايش عصر شعر عاشورايي

خيريانپور معاون محترم استاندار و فرماندار ويژه مالير
ظفري مدير كل محترم بنياد مسكن استان همدان 

جهانگيري بخشدار محترم سامن 
كمال تشكر و سپاسگزاري را داريم.

سخنراني و جلسه پرسش و پاسخ با حضور جناب آقاي 

دكتر علي طاهري
استاد، محقق و پژوهشگر

برجسته دانشگاه 

شركت لوح زرين مالير

معاونت آماد و پشتيبانى ناجا

صفحه 6

بارش باران تا بعدازظهر 
امروز ادامه دارد

به دنبال آغاز بارش باران در اســتان 
همــدان در اوايل هفته گذشــته و تداوم 
آن در  طــول 3 روز چهره اســتان پاييزي 
شــده بود و ســپس بــا پايــان بارش ها در 
ايــن دوره، عصــر ديروز بــارش دوباره در 

آسمان استان آغاز شد.

ثبت سند شهرك بهشتى 
به نام شهردارى
رئيــس كميســيون خدمات شــهري 
شوراي شهر همدان گفت: اعتبار اجراي 
پروژه هــا و هزينه هاي نگهداري شــهرك 
بهشــتي بــه حســاب شــهرداري همدان 
واريز شــده كــه ايــن اعتبــارات بايــد در 

همان محل هزينه شود.

450 ميليارد اعتبار 
براى پروژه هاى ناتمام

به دنبال حضور اســتاندار همدان در 
دفتــر معاونــت برنامه ريــزي و راهبردي 
رئيــس جمهوري و جلســه چند ســاعته 
بــا وي، 450 ميليــارد ريــال بــه بخش 
ناتمــام  پروژه هــاي  تكميــل  و  عمــران 

عمراني استان همدان اختصاص يافت.

هدفمندسازي يارانه ها
حركتي بزرگ در دهه 

پيشرفت و عدالت 
همدان پيام: رييس جمهوري ســاعت 
21 و 30 دقيقه شــب گذشته بعد از اخبار 
سراســري شــبكه يــك ســيماي جمهوري 
اســالمي ايــران از رســانه ملي با مــردم به 
طــور زنده ســخن گفت. قرار بــود محمود 
احمــدي نژاد در ايــن گفت وگــوي زنده 
ديگــر  گفتگوهــاي  همچــون  تلويزيونــي 
مهمتريــن  مــورد  در  وي  اخيــر  ماه هــاي 
مســايل كشــور و موضوع هدفمندسازي 
يارانه هــا با مردم ســخن بگويــد. اهميت 
هدفمندســازي يارانه ها در اقتصاد ايران 
و اجراي آن بــا كمترين فشــار اقتصادي 
بــه مردم باعث آن شــده كه ايــن طرح با 
ظرافــت خاصي در دولت پيگيري شــود تا 

آغاز طرح بزرگ ...

لزوم اطالع رسانى قبلى 
برگزارى 

مراسم هاى عمومى
همدان پيــام: ايام ـسـوگواري تاســوعا 
و عاشــوراي حســيني امســال پرشــورتر از 
ســال هاي پيــش در شــهرها و بخش هــاي 
خيــل  و  شــد  برگــزار  همــدان  اســتان 
ثارا... حضرت سيدالشهدا، به ارادتمندان 3

احمدي نژاد در تشريح نحوه اجراي قانون يارانه ها خبر داد:

آغاز اجراي 
بزرگترين طرح 

اقتصادي تاريخ ايران 
بنزين سهميه اي  400 و غيرسهميه   700 تومان 

گازوييل 150 و  350 تومان
■ ■  واريز4 هزار تومان يارانه نان به حساب خانوارها

■ ■ جزييات 7 بسته حمايتى دولت اعالم شد
■ ■ ليست8حامل انرژي اعالم شد

■ ■ ايران وارد فاز جديد اقتصادي شد 
■ ■ پرداخت بعدي يارانه ها بهمن ماه 

■ ■ مردم با عجله براى دريافت يارانه نقدى مراجعه نكنند

همكار پيشكسوت 
در بيمارستان

همدان پيام: مطلع شديم روز گذشته خبرنگار 
ــوت، على فاضل همدانى در  ــنده پيشكس و نويس
ــده است.  ــترى ش ــينا همدان بس ــتان س بيمارس
سردبير نشريه چشم انداز همدان براى عمل چشم 
با تيم جراحى به سرپرستى خانم دكتر بزازى روز 
گذشته چشم سمت راست خود را به تيغ جراحى 
ــم بينايى خود را  ــت لنز در چش ــپرد تا با كاش س

بهبود بخشد.
ــته در  ــانه ها روز گذش جمعى از همكاران رس
ــينا به عيادت فاضل  ــم بيمارستان س بخش چش
ــن آرزوى  ــد. همدان پيام نيز ضم ــى رفتن همدان
ــى همكار  ــل همدان ــاى فاض ــراى آق ــالمتى ب س

پيشكسوت خود آرزوى صحت و سالمتى دارد.

 بر اسـاس اظهار نظر افراد مطلع  �
نظيـر برخـى نماينـدگان مجلـس، 
افزايش قيمت ها در سال اول اجراى 
قانون هدفمند كردن يارانه، فراتر از 
حد تعيين شـده در ايـن قانون بوده 
اسـت كه همين، فشـار زيادى را بر 
مردم و به ويـژه توليدكنندگان وارد 

نموده است

معاون شركت شهرك هاي صنعتي 
همدان:

هدفمندي يارانه ها در مصرف 
انرژي اثر بخش بود

ــركت  همدان پيام: معاون صنايع كوچك ش
ــدان گفت: با  ــتان هم ــهركهاي صنعتي اس ش
ــاي صنعتي به اين  هدفمندي يارانه ها واحده
ــاختار دهند.  ــيدند كه بايد تغيير س نتيجه رس
ــمي با توجه به يكساله شدن اجراي  بهرام هاش
ــوان كرد: قانون هدفمندي يارانه  اين قانون عن
ــيار خوبي است چرا كه يارانه هايي  ها طرح بس
كه دولت مي دهد دقيقا در جايي به كار مي رود 

كه كاربردي است. 
ــياري از واحدهاي صنعتي  ــزود: بس وي اف
ــدند كه با  ــا متوجه ش ــدي يارانه ه ــا هدفمن ب
ــاختار دهند و به  اين هدفمندي بايد تغيير س
ــاي روز روي آورند. معاون صنايع  تكنولوژي ه
ــنا،  ــدان در گفتگو با ايس ــتان هم كوچك اس
ــد: اين طرح در زمينه مصرف انرژي   يادآور ش
بسيار اثر بخش بوده زيرا به واحدهاي صنعتي 
ــر بدهند و با  ــد تا خود را تغيي فرصت داده ش
ــرژي صرفه جويي كنند.  اين كار در مصرف ان
وي اظهار كرد: اين طرح بايد برنامه ريزي شده 
ــي شوند تا  ــود و تمامي واحدها بررس پياده ش
مشخص شود كدام واحد نيازمند به روز رساني 

و ماندگاري است. 
هاشمي تصريح كرد: در كشورهاي روسيه و 
لهستان با اجراي اين طرح  70 درصد واحدهاي 
صنعتي از بين رفتند چراكه خطوط توليد فرسوده 
ــرايط جديد را نداشت.  بود و انعطاف پذيري با ش
ــل، انرژي، مواد اوليه  وي عنوان كرد: حمل و نق

و نيروي انساني متاثر از اجراي اين طرح هستند.
ــهرك هاي  ــركت ش  معاون صنايع كوچك ش
صنعتي استان خاطرنشان كرد: هدفمندي يارانه ها 
ــختي صورت مي گرفت  ــاي آغازين به س در روزه
ــيدند اگر  اما واحدهاي صنعتي به اين نتيجه رس
تغيير نكنند از بين مي روند. وي درباره بسته هاي 
حمايتي هدفمندي يارانه ها به واحدهاي صنعتي 
نيز گفت: حمايت ها خوب پيش رفته اما يكسال 
ــوزش و اجراي  ــت و در زمينه آم ــي نيس كاف

طرح هاي جديد بايد كار شود.
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پيام 
 The Message Of                 مادستان    تاريخ ،  تمدن و فرهنگ 

 Madestan's 
                   History & Civilization & Culture siasat@hamedanpayam.com ايران و جهان

يادداشتاخبار كوتاه

اخبار 

ابالغ قانون زكات
 از سوى احمدى نژاد 

فارس: به منظور تشويق مردم به اداى زكات، 
ــالمى  ــوراى اس ــون زكات كه در مجلس ش قان
تصويب و به تأييد شوراى نگهبان رسيده است 
ــوى رئيس جمهورى براى اجرا ابالغ شد.  از س
ــاس اين مصوبه، وظايف شوراى مركزى  بر اس
زكات؛ تعيين خط مشى هاى اساسى در خصوص 
ــع آورى و مصرف زكات و تنظيم ضوابط و  جم
ــتگذارى امور تبليغى و  معيارهاى مربوط، سياس
آموزشى در جهت آشنايى و هدايت مردم به اداى 
زكات و برنامه ريزى به منظور ايجاد هماهنگى، 
نظارت و مشاركت مؤثر استانداران، فرمانداران، 
ــوراهاى اسالمى شهر و روستا و  بخشداران، ش
ائمه جمعه و جماعات سراسر كشور در اجراى 

اين قانون است.

آزادي دو تبعه كويتى  
ــفير جمهورى  ــى س ــر: روح ا... قهرمان مه
ــالمى ايران در كويت با بيان اينكه اتهام دو  اس
ــورد بازجويى قرار  تبعه كويتى كه در ايران م
ــر با ويزاى  ــه بودند ارتكاب عملى مغاي گرفت
ــت، گفت: بعد از طى مراحل  دريافتى بوده اس
ــدند. وى در  ــنبه آزاد ش قانونى اين دو نفر ش
رابطه با علت بازداشت آنان نيز گفت: اين دو 
ــدند به اين  نفر مرتكب عمل خالف قانون ش
صورت كه با ويزاى گردشگرى به ايران سفر 
كرده بودند اما اقدام به انجام فعاليت رسانه اى 
و خبرنگارى و ضبط مصاحبه تلويزيونى كرده 

بودند كه اين خالف عرف و قوانين است.
 

سفر امير كويت به تهران 
ايرنا: شيخ صباح االحمد الجابر الصباح امير 
كويت به دعوت رئيس جمهورى اسالمى ايران 
ــى  ــال شمس در آينده نزديك و قبل از پايان س
سفرى به جمهورى اسالمى ايران خواهد داشت. 
انجام سفر امير كويت بعد از برگزارى كميسيون 
ــران و كويت  ــور اي ــترك اقتصادى دو كش مش
ــور در صدد تنظيم  صورت مى گيرد كه دو كش
ــتند. پيش بينى مى شود كميسيون  زمان آن هس
ــور تا بهمن ماه به  ــترك اقتصادى دو كش مش

ميزبانى جمهورى اسالمى ايران برگزار شود.

چگونگي مصرف 
درآمد 500 ميلياردى كشور  
ــده  نماين ــى  عليخان ــدرت ا...  ق ــا:  ايلن
ــن در مجلس گفت: رئيس  ــب قزوي اصالح طل
ــور اعالم كرده است كه  ــبات كش ديوان محاس
هيچكس و هيچ نهادى نمى داند درآمد اين كشور 
ــت و اين مصيبت بزرگى براى كشور  چقدر اس
ــت. من مى دانم درآمد اين كشور  و دولت ما اس
ــال چقدر است. وي تاكيد كرد:  ظرف اين 6 س
درآمد كشورمان حدود 500 ميليارد دالر از نفت 

است كه معلوم نيست كجا مصرف شد.

برگزاري
 اربعين شهداى غدير 

ــداران در اطالعيه اى از  ــپاه پاس فارس: س
ــراى حضور  ــاد مختلف مردم ب ــار و آح اقش
ــم اربعين شهادت  ــور و گسترده در مراس پرش
ــن تهرانى مقدم و ديگر شهداى  ــردار حس س
ــهداى  ــوت به عمل آورد. اربعين ش غدير دع
غدير روز چهارشنبه 30 آذرماه برگزار مى شود.

540 كشته  در فيليپين 
ــرخ فيليپين اعالم  ــازمان صليب س ايرنا: س
كرد: توفان استوايى موسوم به ”واشى“ به كشته 
شدن 540 نفر و مفقود شدن 200 نفر ديگر منجر 
شده است. توفان "واشى" روز شنبه بخش هاى 

مختلف جنوب فيليپين را در هم نورديد. 

ردگيرى 1/7 ميليارد ايميل
 و تلفن در روز

فارس: روزنامه واشنگتن پست در تحقيقى 
نوشت: آژانس امنيت ملى نيز روزانه بيش از 1/7 
ميليارد ايميل، تلفن و ساير ارتباطات را ردگيرى 
ــره مى كند. همين طور FBI داراى پايگاه  و ذخي
اطالعات مخفى تحت عنوان ”نگهبان“ است كه 
حاوى گزارش هايى درباره فعاليت هاى مشكوكى 

است كه بايگانى شده است.

ادعاى تكرارى رژيم صهيونيستى عليه ايران
ــران اين رژيم عليه ايران مدعى شد كه تهران به  ــتى با تكرار ادعاى واهى س همدان پيام: وزير جنگ رژيم صهيونيس
دنبال دستيابى به سالح هسته اى است. به گزارش ايلنا به نقل از خبرگزارى فرانسه، «ايهود باراك» در گفتگو با راديوى 
رژيم صهيونيستى مدعى تالش ايران برأى دستيابى به سالح هسته اى شد و گفت: اسرائيل و آمريكا مصمم به جلوگيرى 
از اين امر هستند. وى كه بعد از ديدارش با «باراك اوباما» رئيس جمهورى آمريكا با راديوى رژيم صهيونيستى گفتگو 
ــالح هسته اى  ــنى معتقدند كه ايران برخوردار از س ــرائيل و آمريكا به روش مى كرد، در ادامه ادعاى واهى خود افزود: اس
ــتيابى تهران به اين سالح هستيم. باراك درحالى ادعاى واهى تالش  ــت و ما مصمم به جلوگيرى از دس قابل قبول نيس
ايران برأى دستيابى به سالح هسته اى را تكرار مى كند كه خود رژيم صهيونيستى به اذعان كار شناسان و اشاره تلويحى 

برخى از سران اين رژيم، دارأى بيش از 200 كالهك هسته اى است و تهديدى برأى منطقه و جهان به شمار مى رود.

بايد نگاه منجمد سيستم ادارى را تغيير دهيم 
همدان پيام: رئيس جمهورى گفت: نگاه منجمد شده اي كه در سيستم اداري در طول ده ها سال ايجاد شده است را بايد 
تغيير دهيم. محمود احمدي نژاد كه در همايش ملي دوركاري در نظام اداري با اشاره به اهميت تغيير در شيوه كار و كاهش 
رفت و آمدها و استرس ها، گفت: آيا نمي شود به شكل ديگري تنظيم كرد كه كارها به نحو ديگري صورت بگيرد؟ پيشرفت هاي 
علمي چه نقشي مي تواند در تنظيم كارهاي ما و تسهيل آنها داشته باشد. آيا با اين ميزان پيشرفت صورت گرفته نبايد تغييري 
در سيستم و رفتارها ايجاد شود؟ به گزارش ايسنا، احمدي نژاد با بيان اين كه اين طرح باعث تغيير و تحول در سيستم اداري 
مي شود، افزود: اگر اين نگاه منجمد شده اي كه در سيستم اداري در طول اين ده ها سال ايجاد شده است را تغيير دهيم در 
پي اين تغيير، نوآوري و خالقيت نيز ايجاد و بسياري از مشكالت ما حل مي شود. وي اظهار داشت: اميدوارم در مورد كاري كه 

آغاز شده، شاهد يك جهش باشيم و آغازي بر نوآوري و خالقيت جديد در چرخش كارها و ارائه خدمات به مردم باشد.

بازگشت ناوشكن جماران پس از اولين عمليات بين المللى 
همدان پيام: شانزدهمين ناوگروه نيروى دريايى ارتش جمهورى اسالمى ايران اعزامى به ماموريت خليج عدن متشكل 
از ناوشكن جمهورى اسالمى ايران جماران و ناو جمهورى اسالمى ايران بندرعباس به كشور بازگشت. به گزارش فارس، 
اين ناوگروه پس از طى 9700 مايل دريايى و 70 روز سفر ناوردى و ره گيرى 1380 فروند يگان شناور و پروازى نظامى 
و غير نظامى به ميهن اسالمى بازگشت. مراسم استقبال از اين ناوگروه با حضور فرمانده نيروى دريايى ارتش، نماينده 
ولى فقيه در استان هرمزگان، استاندار اين استان و ساير مسئوالن كشورى و لشكرى در منطقه يكم دريايى بندرعباس 
برگزار شد. امير دريادار دوم اشكان فرمانده قرارگاه مقدم ناوگان جنوب نيروى دريايى ارتش در اين مراسم گفت: نيروى 
ــنگين خود به آبراه هاى حساس جهان با اجرأى 1025 روز دريا  ــناور س دريايى راهبردى تا كنون با اعزام ده ها فروند ش

نوردى و طى 113760 مايل دريايى در خدمت انقالب اسالمى ايران و مردم بصير و واليت مدار بوده است.

همدان پيام: نمايندگان مجلس با دوفوريت طرح 
اصالح جدول حوزه هاى انتخابيه و تعداد نمايندگان 
آنها و افزايش تعداد نمايندگان مجلس به 310 نفر، 

 مخالفت كردند.
نمايندگان مجلس شورأى اسالمى در جلسه علنى 
روزگذشته با دو فوريت طرح اصالح جدول حوزه هاى 

انتخابيه و تعداد نمايندگان آنها مخالفت كردند.
به گزارش فارس، وكالى ملت با 77 رأى موافق، 
ــف و 22 رأى ممتنع از 210 نماينده  94 رأى مخال
ــده رأى  ــه، به دو فوريت طرح ياد ش حاضر در جلس
ندادند و بر اين اساس مقرر شد اين طرح به صورت 
عادى در دستور كار مجلس قرار گيرد كه در صورت 
ــى  ــى آن، طبق اصل 64 قانون اساس تصويب نهاي
جمهورى اسالمى ايران كه تصريح دارد هر 10 سال 
يك بار مى تواند حداكثر 20 نفر به تعداد نمايندگان 
ــدگان مجلس از  ــود، تعداد نماين مجلس اضافه ش

291 نماينده به 310 نماينده افزايش مى يابد.
 شرعاً و عرفاً حق نداريد حقوق مردم  �

را ضايع كنيد
ــرح افزايش  ــت ط ــق دو فوري ــدگان مواف نماين
تعداد نمايندگان مجلس معتقدند كه هر چه تعداد 
نمايندگان ملت در مجلس بيشتر باشد، خرد و عقل 
ــرعاً و عرفاً  جمعى تصميمات بهترى مى گيرد و ش

نبايد حقوق مردم را ضايع كرد.
مصطفى كواكبيان نماينده مردم سمنان و عضو 
فراكسيون اقليت مجلس شوراى اسالمى در موافقت 
ــا دوفوريت طرح اصالح جدول حوزه هاى انتخابيه  ب
ــت: در اصل 64  و تعداد نمايندگان آنها، اظهار داش
ــال يكبار بايد 20 نفر به  ــى، هر 10 س قانون اساس
تعداد نمايندگان مجلس اضافه شود و اگر ما پاسدار 
ــى و حافظ حقوق مردم هستيم، نبايد  قانون اساس

منافع حوزه هاى انتخابيه خودمان را در نظر بگيريم 
و به دليل سوگندى كه براى حفظ حقوق مردم ياد 
ــن طرح رأى دهيم.  ــم، بايد به دو فوريت اي كرده اي
ــد: ممكن است منافع  كواكبيان همچنين يادآور ش
حوزه هاى انتخابيه شما اقتضا نكند كه به اين طرح 
رأى دهيد اما براى حفظ حقوق مردم بايد به طرح 

ياد شده رأى مثبت دهيد.
 ضايع  شدن حق يكسري از مناطق  �

ــه بهمن محمديارى نماينده  در ادامه اين جلس
ــن موافق  ــوان دومي ــت به عن ــه مل ــش در خان تال
ــدول حوزه هاى انتخابيه  ــت طرح اصالح ج دوفوري
ــتار توجه نمايندگان  و تعداد نمايندگان آنها، خواس

مجلس به محروم ترين مناطق كشور شد.
وى افزود: اين طرح زبان گوياى ملت است و اگر 
ــده رأى ندهيم، حق مناطقى ضايع  به طرح ياد ش
ــان به مسئوالن سياسى  مى شود كه دست مردمش
ــكل براى  ــد و تصويب اين طرح بهترين ش نمى رس
ــكل است. محمديارى همچنين گفت:  حل اين مش
ــتان تهران 38 نماينده دارد كه البته حقش هم  اس
ــت اما آيا اين حق چند استان نيست كه چند  هس

نماينده بيشتر در مجلس داشته باشد.
نماينده تالش در خاتمه خواستار توجه به حقوق 
مناطق محروم و دورافتاده و دفاع از حقوق آنان شد.

 طرح افزايش تعداد نمايندگان در  �
دقيقه90

نماينده اردل و فارسان در مخالفت با  دو فوريت 
طرح افزايش تعداد نمايندگان به 310 نفر گفت كه 

اين طرح فوريت دارد اما نه در دقيقه 90.
ــارى در  ــف نژاد نماينده مردم س على اصغر يوس
ــت طرح اصالح  ــز در مخالفت با دو فوري مجلس ني
جدول حوزه هاى انتخابيه و تعداد نماينده هاى آنها، 
اظهار داشت: دولت اليحه افزايش تعداد نمايندگان 
ــير  ــه 310 نماينده را به مجلس ارائه داده كه مس ب
ــد  ــى خودش را طى مى كند و به نظر مى رس بررس
ــده اصال فوريت ندارد و مسير موازى با  طرح ياد ش

اليحه دولت طى خواهد كرد.
يوسف نژاد گفت: طرح هاى دوفوريتى معموال با 
عجله و با شتاب بررسى شده و به تصويب مى رسد 
و معموال برخى از زواياى مسائل در اين طرح ها در 
ــود و بايد دانست كه اين طرح با  نظر گرفته نمى ش

اليحه دولت تفاوت آشكار دارد و تصويب آن كارى 
ــت  ــت؛ بنابراين، بهتر اس موازى با اليحه دولت اس
دوفوريت اين طرح تصويب نشود ؛ چرا كه طرح هاى 

دوفوريتى اصل و هدف كار را از بين مى برد.
 افزايش تعداد نمايندگان در راستاى  �

 مردم ساالرى دينى است
ــراى قانون افزايش  نماينده كرج در مجلس اج
تعداد نمايندگان مجلس به 310 نفر را در راستاى 

دموكراسى و مردم ساالرى دينى خواند.
ــرج در مجلس  ــان نماينده مردم ك عزيز اكبري
ــان طرح اصالح جدول  ــز به عنوان يكى از طراح ني
ــداد نمايندگان آنها، اظهار  حوزه هاى انتخابيه و تع
داشت: برخى از شهرهاى كشور با افزايش جمعيت 
مواجه شدند اما نماينده كافى ندارند؛ از اين رو، بايد 
ــته باشيم؛ چرا كه در  به فوريت اين طرح توجه داش
ــت. به گفته اكبريان، بايد  راستاى حقوق مردم اس
ــان برخوردار شوند و  مردم از حقوق قانونى خودش
ــان را از اين حقوق محروم كرد. اجراى اين  نبايد آن
ــى و مردم ساالى دينى  قانون در راستاى دموكراس
ــد و در  ــه قانون پايبند باش ــت و مجلس بايد ب اس

راستاى اجراى آن گام بردارد.
ــده كرج در خانه ملت در بخش ديگرى از  نماين
ــخنانش با تاكيد بر اينكه هفته آينده زمان ثبت  س
ــت، تصريح  ــام كانديداهاى نمايندگى مجلس اس ن
ــاورد، قطعا  ــن طرح رأى ني ــر دوفوريت اي كرد: اگ
ــردم در اين دوره از موهبتى كه به عنوان افزايش  م

نمايندگان است، برخوردار نمى شوند.
ــده به مجمع  ــت  افزايش يك نماين گفتنى اس
ــتان و تفكيك شهرستان هاى بهار و  نمايندگان اس
كبودراهنگ به دو نماينده مستقل در مجلس با اين 

تصميم به مجلس نهم و دوره بعد موكول شد.

در پي تصويب نشدن افزايش تعداد نمايندگان مجلس به 310 نفر؛ 

افزايش تعداد نمايندگان به مجلس نهم واگذار شد
■ حوزه انتخابيه بهار و كبودراهنگ جدا نمى شوند

ــز پژوهش هاى مجلس  همدان پيام: رئيس مرك
ــروعيت پيوند ناگسستنى  گفت: امنيت ملى با مش
دارد. هر چه مشروعيت بيشتر باشد، امنيت پايدارتر 

است.
ــران در مجلس  ــد توكلى نماينده مردم ته احم
ــالمى طى نطق ميان دستور در صحن  ــوراى اس ش
ــاد  ــوال كه پرونده فس علنى مجلس با طرح اين س
ــا دارد؟ اظهار  ــت ملى م ــبتى با امني اخير چه نس
ــن  ــخ را روش ــه به برخى مطالب پاس ــت: توج داش
ــازد؛ از جمله اينكه امنيت ملى با مشروعيت  مى س
ــروعيت بيشتر  ــتنى دارد. هر چه مش پيوند ناگسس

باشد، امنيت پايدارتر است.
ــنا، وى افزود: مشروعيت، خود بر  به گزارش ايس
ــتوار است، فساد، به ويژه در شكل  اعتماد مردم اس
سيستمى اش سم مهلك اعتماد عمومى است كه به 
ــكل مشروعيت اعتقادى،  مشروعيت، در هر سه ش
قانونى و كارآمدى آسيب مى زند و اندازه اين آسيب 
ــتگى دارد به ابعاد و شكل فساد و نحوه برخورد  بس
حاكميت با آن. " تحقيقات جامعه شناسى سياسى 
نيز نشان مى دهد كه اطاعت مردم از قانون بيش از 
ــع اعتماد مردم به  ــد، تاب آنكه از ترس مجازات باش

قانونگذاران، مجريان و قضات است."
ــاد سيستمى، مصونيت  وى با بيان اينكه در فس
بعضى افرادى در فرايند مبارزه با فساد پديد مى آيد، 

افزود: به قول غربى ها ماهى هاى بزرگ به شنا ادامه 
ــال پيش رهبرى آنها را  مى دهند؛ همان ها كه ده س
دانه درشت ها و حلقه پيوند قدرت و ثروت خواندند.
توكلى در توضيح اينكه جرم مرتكبان فساد مالى 
اخير چه نوع جرمى است، تاكيد كرد: به اين جرم، 

جرم يقه سفيدها مى گويند. 
ــال 2009  ــفيد س بزرگترين مورد جرم يقه س
ــاور  ــت. مداُو مش ــارد مداُو اس ــورد برن ــكا، م آمري
ــال، 18  ــرمايه گذارى با روش پانزى، طى 18 س س
ــان وارد كرد  ــب خوردگان زي ــارد دالر به فري ميلي
ــر مجازات  ــس، يعنى حداكث ــال حب و به 150 س
ــت:  ــد. وي در ادامه اظهار داش ــن، محكوم ش ممك
ــر 2 برابر بزرگتر از جرم  جرم مرتكبان جنايت اخي

بزرگترين يقه سفيد آمريكاست.

همدان پيام: رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور 
ــكا در حال حاضر به دنبال گزينه  با بيان اين كه آمري
ــد بود، گفت: با اين وجود  نظامي عليه ايران نخواه

نيروهاي مسلح ما بايد در آمادگي كامل باشند. 
ــان وزارت دفاع با بيان  ــي در جمع كاركن جالل
اين كه امروز رژيم صهيونيستي در بد ترين وضعيت 
ــور كه امام  ــار كرد: همان ط ــرار دارد، اظه خود ق
ــم كل قوا وعده داده بودند  راحل و فرماندهي معظ
ــتكباري يك به يك در حال سقوط  قدرت هاي اس
هستند و پيام انقالب اسالمي ايران در حال رسيدن 
ــت.  به گزارش ايلنا، جاللي با  ــر جهان اس به سراس
اشاره به سخنان قاطع و كوبنده فرمانده معظم كل 
قوا در پي تهديد آمريكايي ها تصريح كرد: دشمنان 
ــتند و اتهام  ــا توطئه مدام در پي تهديد ايران هس ب
ــتان نيز با  ــفير عربس ــه ايران در خصوص ترور س ب
ــي به موقع خنثي شد  هوشياري دستگاه ديپلماس

ولي بايد هميشه در برابر تهديدات آماده باشيم.
ــور با بيان  ــازمان پدافند غيرعامل كش رئيس س
ــي دفاعي خود را  اين كه وزارت دفاع بايد ديپلماس
ــان كرد: اگر  در عرصه بين الملل ارائه دهد، خاطرنش
ــي را ارائه دهد مي توانيم در  وزارت دفاع اين ديپلماس
برابر تهديدات دشمن حرفي براي گفتن داشته باشيم. 
وي با بيان اين كه آمريكا در حال حاضر به دنبال گزينه 
ــت: با اين وجود  ــي عليه ايران نخواهد بود، گف نظام

نيروهاي مسلح ما بايد در آمادگي كامل باشند.
جاللي از تحريم اقتصادي به عنوان گزينه اصلي 
ــرد و افزود: در حال  ــگ آمريكا عليه ايران نام ب جن
ــه ايران در حوزه  ــر رويكرد جدي غربي ها علي حاض
ــكل گرفته است، لذا بايد از اين تهديد  اقتصادي ش

اقتصادي به عنوان يك فرصت استفاده كنيم.
ــخنان خود با بيان  ــش ديگري از س وي در بخ
اين كه نقش وزارت دفاع در پدافند غير عامل بسيار 
ــت، گفت: وزارت دفاع در حوزه پدافند غير  مهم اس
ــي اساسي  عامل ويژگي هايي دارد كه مي تواند نقش
داشته باشد، لذا بايد در اين حوزه فعال شود. وي با 
بيان اين كه وزارت دفاع لبه تكنولوژي است، گفت: 
كشور در حال حاضر در حوزه دفاع كامال به وزارت 

دفاع متكي است.

مجلس در دوران استبداد
ــال هاي پرفراز و نشيبي  ــال هاي بين 1299 تا 1305 ه .ش س همدان پيام: س
ــمار مي رود. سال هايي كه به دوران حاكميت دوگانه تعبير  در تاريخ ايران به ش
شده و در بر دارنده اتفاقات و رخدادهايي است كه ناشي از ضعف قدرت حاكمه 
و در نتيجه مبارزه ميان ديدگاه هاي سياسي رقيب براي تصاحب قدرت سياسي 
ــياري از رخدادهاي سياسي  ــت كه البته در تمامي اين سال ها و در پس بس اس
ــنگين استعمار پير، انگلستان را مي توان به وضوح مشاهده  و اقتصادي، سايه س

كرد.
ــج از قزوين به تهران،  ــزاق به رهبري رضاخان ميرپن ــا ورود يك بريگارد ق ب
ــن طباطبايي،  ــيد ضياءالدي ــود و س ــي در پايتخت اعالم مي ش ــت نظام حكوم
ــاه قاجار منصوب و بدين شكل  ــت وزيري احمدش روزنامه نگاري گمنام به نخس
ــل مي توان دريافت كه  ــد. با اندكي تأم ــفند 1299 به نتيجه مي رس كودتاي اس
ــت براي تحقيق جوهر قرارداد 1298  مراد از كودتا، گزيدن راه ديگري بوده اس
ــي در ايران به گونه اي كه منافع اصلي  ــ  /1919 م، يعني برقراري ثبات سياس ه
امپراتوري بريتانيا در منطقه تهديد نشود و با حضور مستقيم ژنرال آيرونسايد در 
طراحي و اجرايي كودتا، هيچ شك و شبهه اي در اثبات اين قضيه باقي نمي ماند. 
اما اين واقعه با تمامي جوانب و رخدادهاي پيرامون آن، سرآغاز دوراني متفاوت 

در تاريخ ايران محسوب مي شود.
ــلما در روياهاي كودكانه خود نيز چنين روزهايي را  رضاخان ميرپنج كه مس
ــوم به «كابينه سياه»  ــت تصور كند، وزير جنگ در كابينه دولت موس نمي توانس
شد. هنوز سه ماه بيشتر از نخست وزيري سيد ضياء نمي گذشت كه به يك باره 
بدون هيچ توضيحي استعفا كرده و كشور را ترك كرد و اينگونه بود كه مخالفان 
ــياري از رجال سياسي وقت با استعفاي نخست وزير  و حتي هواداران كودتا و بس

كابينه سياه، چيزي را فهميدند كه بعدها به اثبات رسيد.
ــاختن پايه هاي خود،  ــاختار و محكم س ــتبداد در حال تجديد س آري اس
ــايه انقالب مشروطه، بود. «قربان كابينه  بعد از چند صباحي اميدواري در س

سياهت بازآ».
حلقه دوم زنجير استبداد زماني شكل گرفت كه رضاخان پس از پنج كابينه 
ــت وزيري رسيد. تسلط بر  ــط سال 1302 به نخس ــال، در اواس در عرض دو س
ــركوب و  ــام آزادي خواهانه ميرزا كوچك خان در گيالن، س ــركوبي قي ارتش، س
ــتان در خوزستان حكومت عملي  ــتگيري شيخ خزعل كه به تحريك انگلس دس
ــه دور خود و  ــبك غرب ب ــي از تحصيلكردگان به س ــردآوري گروه ــت، گ داش
ــله  ــي از سلس ــتي توانا، تنها بخش ــدن خود به مردم به عنوان ميهن پرس نمايان

اقدامات رضاخان بود.
ــت، كم نبودند  ــي وق ــياري از فعاالن سياس ــن ميان با وجود غفلت بس در اي
ــلطنتي  ــتبداد س ــر ايران را در خطر افتادن به دام اس ــرادي كه يك بار ديگ اف

مي ديدند و تالش فراواني براي مقابله با اين پديده شوم مي نمودند.
از جمله اين افراد، روحاني بلندپايه اهل قمشه (شهرضاي امروز) مدرس بود 
كه در حوزه علميه اصفهان و نجف تحصيل كرده و به عنوان يكي از علماي تراز 
اول مجلس، برگزيده شده بود. او هنگام اشغال ايران در زمان جنگ جهاني اول، 
ــاه بود و پس از اعالم انحالل اين دولت  ــر عدليه در دولت موقت در كرمانش وزي
ــتامبول اقامت گزيد و سپس وارد تهران شد. با قرارداد 1919 م به  مدتي در اس
ــيد ضياء از  ــت و در پي كودتا به زندان افتاد و پس از خروج س مخالفت برخاس

ايران وارد مجلس جديد شد.
ــخنور، با نطق هاي كوبنده و گاه آميخته به طنز  مدرس نماينده اي ماهر و س
در حال مقابله با استبداد بود. با مردم عادي گرم تر از اشراف بود و به هيچ وجه به 
دنبال جاه و مقام يا مال و منال نبود. اين جمله كه «اگر انسان كسي هست، چرا بايد 
بخواهد كه چيزي باشد؟» در مورد او كامال صدق مي كرد. اما اوج درگيري و ضديت 
مدرس با رضاخان زماني مشخص شد كه در يكي از نشست هاي مجلس، طرفداران 

جمهوري رضاخاني او را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
ــركوب آنها توسط  ــترده مردم در مقابل مجلس و س اين اقدام به اجتماع گس

رضاخان كه خود نيز در اين سركوب حضور داشت، انجاميد.
مجلس موسسان در تاريخ 22 آذر 1304 ه.ش به سلطنت رضاشاه و تأسيس 
ــله پهلوي جنبه قانوني داد و در 24 آذر پادشاه مستبد پهلوي سوگند ياد  سلس
ــمي ترتيب داده و بر تختي نشست كه پايه هاي  كرده و فرداي آن روز نيز مراس
آن از جنس سلب آزادي، تزوير و ريا، اختناق، استبداد و قبضه انحصاري قدرت 
ــول كرد. آري  ــت موك ــم تاج گذاري اش را به 4 ارديبهش ــي بود. او مراس سياس
ــروطه را برقرار  ــختي فراوان انقالب مش ــي كه با هزاران اميد و آرزو و س ايرانيان
ــت رفته مي ديدند بلكه براي به دست  ــاخته بودند اكنون نه تنها آن را از دس س
آوردن آزادي و استقالل و برقراري حكومتي مستقل بايد پنجاه و سه سال ديگر 

صبر مي كردند.
عبدا... حسينى

عضو كميسيون برنامه و بودجه: 
اسامى امضاكنندگان طرح سوال از رئيس جمهورى را 

منتشر مى كنيم
همدان پيام: عضو كميسيون برنامه و بودجه در مجلس شوراى اسالمى، اظهار 
ــت: تعداد امضاهاى طرح سوال از رئيس جمهورى تا روز چهارشنبه به 78  داش
عدد رسيد،  بعيد مى دانيم كه اين بار كسى امضايش را پس بگيرد؛ چرا كه قرار 

بر اين شد كه اسامى كسانى كه امضاى خود را پس مى گيرند منتشر كنيم.
دهدشتى در گفت و گو با ايلنا تاكيد كرد:  از آنجايى كه قرار شده است اسامى 
امضاكنندگان را منتشر كنيم، بعيد مى دانيم اين بار كسى امضايش را پس بگيرد؛ 
ــند و دليل پس  ــخگو باش چرا كه اين بار بايد در برابر مردم و افكار عمومى پاس

گرفتن امضايشان را توضيح دهند.
اين نماينده مجلس هشتم تاكيد كرد:  عالوه بر اين مساله برخى از نمايندگان 
به اين دليل امضاى شان را پس گرفتند كه بر اين باور بودند كه محورهاى سوال 

قديمى شده است و از موعد مقرر خودش گذشته است.
وى ادامه داد: به همين دليل محورهاى سوال را محدود كرديم و محورهايى 

كه از موعد خودش گذشته بود را حذف كرديم.
ــالمى همچنين در  ــوراى اس ــيون برنامه و بودجه در مجلس ش عضو كميس
خصوص اعالم وصول شدن اين طرح از سوى هيأت رئيسه تاكيد كرد: تعلل هاى 
هيأت رئيسه مجلس به اين دليل بود كه از دوباره از نصاب افتادن تعداد امضا ها 
مى ترسيدند و اگر اعالم وصول مى شد و از نصاب مى افتاد اصال در مجلس جلوه 

خوشى نداشت؛ از اين رو، هيأت رئيسه مدام تعلل مى كرد.

ــان در مقاله اى  ــفير لبن ــام: روزنامه الس همدان پي
شكست آمريكا در اشغال عراق را تلخ تر از شكست هاى 
صهيونيست ها در لبنان دانسته و توجه امت اسالم را به 

چند نكته اساسى در اين زمينه جلب كرد.
ــفير در  ــارس، روزنامه لبنانى الس ــه گزارش ف ب
ــى خروج  ــى به بررس مقاله اى به قلم عفيف النابلس
ــه و تاكيد  ــى از عراق پرداخت ــغالگران آمريكاي اش
ــه آمريكا در  ــه از امروز مى توان گفت ك مى كند ك
ــت و به صورت ذليالنه و  ــت خورده اس عراق شكس
خفت آميزى از اين كشور خارج شده است، درست 
ــغال شده ديگر نيز  ــورهاى اش همانگونه كه از كش

خارج شده بود و نتوانست در آنها دوام بياورد.
السفير علت دوام نياوردن آمريكا در اين كشورها 
ــه مى داند كه ملت هاى آنها بندگى و  را در اين نكت
ظلم را نمى خواهند و نمى خواهند كه كشورشان به 
پناهگاه امن و راحت و آرامش براى مبارزان تبديل 
ــخت و تجربه هاى  ــود. ملت عراق بعد از جهاد س ش
ــايش سياسى،  پيچيده و دردناك خود و بعد از فرس
اجتماعى و اقتصادى امروز از دستاوردى كه كسب 
ــمنان متوارى  ــار مى كند، دش ــرده به خود افتخ ك
ــده و به  ــور همچنان باقى مان ــن كش ــده اند و اي ش
ــزت و اعتماد به نفس نگاه مى كند.  آينده خود با ع
ــت را به  ــور در خاك خود بزرگترين شكس اين كش

ارتش آمريكا تحميل كرد و بعد از سال ها آنها را در 
ــرخوردگى و شكست فرو برد، اين در  باتالقى از س
حالى است كه ارتش آمريكا گمان مى كرد، شكست 
ــت. موضوع شكست اشغالگرى آمريكا در  ناپذير اس
عراق موضوع ساده اى نيست، ارتش آمريكا در عراق 
ــتفاده از خشونت  تمام توان خود را براى ترور و اس
ــالح هاى ممنوعه براى تحقق  و زور انجام داد و از س
ــور استفاده كند  ــلط بر اين كش اهداف خود در تس
ــلط  ــايد بتواند بر منابع نفتى خليج فارس تس تا ش
پيدا كرده و اين روند تسلط را از عراق آغاز كند، او 
مى خواست همچنين با ايران و سوريه و حركت هاى 

ــرائيل نيز  مقاومت در منطقه نيز مقابله كند و از اس
ــلط خود بر  حمايت كرده و برترى دائم آن را با تس
عراق تضمين كند. كاخ سفيد همچنين مى خواست 
ــاج خواهى كند و  ــتقرار در منطقه از جهان ب با اس
ثبات و اقتصاد آن را در دست گرفته و نقشه منطقه 
را بر اساس پروژه اى ترسيم كند كه آن را خاورميانه 
ــد ناميده بود، اين پروژه عمدتا مبتنى بر ادامه  جدي

اشغالگرى در عراق بود.
ــينى آمريكا از عراق تمام  با اين حال با عقب نش
ــت انجاميد و تحوالت روندى  اين پروژه ها به شكس
ــت، در اين حالت منابع نفت  معكوس به خود گرف

ديگر در اختيار آمريكا نخواهد بود و ايران و مقاومت 
ــوريه نيز در موضع قدرت و ابتكار عمل خود قرار  س
ــتى نيز روز به روز منزوى تر  دارند، رژيم صهيونيس
مى شود و نسبت به آينده خود ترس بيشترى را به 
ــوى ديگر جهان نيز در اقتصاد و  خود مى بيند، از س
ــت و  ثبات خود ديگر مديون و گروگان آمريكا نيس
آمريكا نمى تواند از كشورها به اين بهانه باج خواهى 
ــكل  ــز با وجود اينكه ش ــرح خاورميانه ني ــد. ط كن
ــكل بر  ــود خواهد گرفت، اما اين ش جديدى به خ
ــاس ديدگاهى كه آمريكا براى آن ترسيم كرده  اس
بود، نيست. اين در حالى است كه آمريكا هيچ كدام 
ــن اتفاقات را پيش بينى نمى كرد و خودكامگى  از اي
ــد كه درك درستى از آينده  ــور مانع مى ش اين كش

واقعى اين كشور داشته باشد.
ــت  ــن مقاله مى افزايد: همان اندازه كه شكس اي
ــال هاى 2000 و  ــغال لبنان در س ــرائيل در اش اس
ــخت بود و نقطه عطفى  ــرائيلى ها س 2006 براى اس
در تاريخ متغيرات منطقه و جهان به شمار مى رود، به 
همين نسبت و شايد بيشتر شكست آمريكا در اشغال 
عراق و خروج آنها از اين كشور براى آمريكايى ها سخت 
است و نقطه عطفى تاريخى و استراتژيك در منطقه به 
شمار مى رود، اين اتفاق آثار مثبت بى شمارى بر منطقه 

در مرحله آينده آن خواهد داشت.

رئيس مركز پژوهش هاى مجلس:

امنيت ملى با مشروعيت 
پيوند ناگسستنى دارد

رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور:

آمريكا به دنبال گزينه نظامي 
عليه ايران نخواهد بود

شكستي تلخ تر از شكست صهيونيست ها در لبنان 
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اخبار يادداشت
رئيس دانشگاه پيام نور كبودراهنگ:
دولت حساسيت چندانى بر 

كيفيت پژوهش ها ندارد
ــام نور  ــگاه پي ــام: رئيس دانش ــدان پي هم
ــت: از آن جا كه دولت تأمين  كبودراهنگ گف
ــگا ه ها را به عهده دارد  ــى دانش اعتبار پژوهش
حساسيت كمى روى كيفيت پژوهش ها نشان 

مى دهد.
ــرى  ــت: يك س ــا آزادبخت اظهار داش رض
ــتم  ــى صورت گرفته كه سيس برنامه ريزى هاي
پيام نور را از آموزش محورى به سمت پژوهش 

محورى سوق داده است.
ــه كرد: به  ــو با فارس اضاف وى در گفت وگ
ــى  ــه دولت تأمين اعتبار پژوهش ــل اين ك دلي
ــيت كمى  ــگا ه ها را به عهده دارد حساس دانش
ــان مى دهد و  ــت پژوهش ها نش بر روى كيفي
ــرى نمى كند به  ــى پژوهش ها را پيگي اثربخش
ــتر به سمت  ــگر را نيز بيش طورى كه پژوهش

منابع مالى سوق مى دهد.
رئيس دانشگاه پيام نور كبودراهنگ عنوان 
ــمت منابع مالى  ــوق دادن به س ــرد: اين س ك
ــبب  ــزه اش دور مى كند و س ــق را از انگي محق
ــگران كمتر به پژوهش هاى  ــود پژوهش مى ش

كاربردى روى بياورند.
ــح كرد: در حال حاضر هيچ گونه  وى تصري
ــى در  ــكلى از لحاظ تأمين اعتبار پژوهش مش

دانشگاه پيام نور كبودراهنگ وجود ندارد.
ــگر  ــت اظهار كرد: محقق و پژوهش آزادبخ
ــتاى نياز  ــزه اش را باال ببرد و در راس بايد انگي
جامعه به تحقيق بپردازد كه اثر بخشى الزم را 

در جامعه داشته باشد.
ــت: ركن  ــخنانش ابراز داش وى در ادامه س
ــت اگر تمام اركان  آخر در پژوهش بازار آن اس
در انجام يك پروژه درست كار كنند بازار خوبى 

براى پژوهش خواهيم داشت.
ــور كبودراهنگ در  ــگاه پيام ن رئيس دانش
پايان سخنانش گفت: سيستم پيام نور دانشجو 
محور است و دانشجو در اين سيستم به كتاب 
ــت و در اينجا پيام نور دانشجو را  ــته اس وابس

مستقل تربيت مى كند.

خيران در كمك به 
نيازمندان از يكديگر 

سبقت بگيرند
همدان پيام: امام جمعه بهار گفت: خيران و 
ــراد مومن بايد در كمك به نيازمندان و افراد  اف

مستمند از يكديگر سبقت بگيرند.
ــى زاده در  ــد عظيم ــالم احم حجت االس
ــار در محل  ــن و نيكوكاران به ــش خيري هماي
كانون ميعاد اين شهر افزود: مسلمانان بايد در 

كمك به بهزيستى در صف مقدم باشند.
ــه كرد: خيرين و نيكوكاران بايد  وى اضاف
به اين نهاد توجه ويژه اى داشته باشند، چون 
ــلمانان، به موضوع  ــاى دينى مس در آموزه ه
ــده  ــدان توجه ويژه اى ش ــك به نيازمن كم
ــت. به گزارش ايرنا، حجت االسالم عظيمى  اس
ــه نيازمند در  ــا بيان اينكه كمك كردن ب زاده ب
دين مبين اسالم يك فرهنگ است كه به شدت 
تقويت شده، بيان كرد: اقشار اثرگذار بايد در مقابل 
نيازمندان احساس مسئوليت كنند، چون فرهنگ 

سازى در جامعه ضرورى است.
ــتى همدان نيز  ــماوات مديركل بهزيس س
ــش از 53 وظيفه برعهده اين  ــا ذكر اينكه بي ب
ــتان  ــت، گفت: 30 هزار معلول در اس نهاد اس
وجود دارد و براى كاهش معلوليت و استقالل 
ــاى خاصى پيش بينى و اجرا  معلوالن طرح ه
شده است. رئيس اداره بهزيستى بهار نيز اظهار 
ــت: يك هزار و 469 خانوار در بهار با انوع  داش
معلوليت ها دست و پنجه نرم مى كنند. بهرامى 
ــتى  با بيان اينكه 449 خانوار در بهار از بهزيس
مستمرى مى گيرند، اضافه كرد: 316 خانوار از 

اين تعداد روستايى و مابقى شهرى هستند. 

برگزارى يادواره شهداي 
فامنين و شهيد مفتح 

در شهرستان 
ــادواره پيوند  ــته ي ــام: روز گذش همدان پي
ــهداي فامنين  ــگاه و ش ــده حوزه و دانش دهن
ــهيد پرور اين  ــئوالن و مردم ش ــا حضور مس ب
ــتاي  ــجد جامع روس ــتان در محل مس شهرس
ــر زادگاه شهيد محمد مفتح با سخنراني  كله س
ــه همدان برگزار  آيت ا...طه محمدي امام جمع
شد. گزارش كامل اين خبر در شماره آتى اين 

روزنامه مى آيد.

شوراى شهر نهاوند به اعتماد مردم پاسخ دهد
سمانه جهانگيرى عرش

ــتيضاح شهردار نهاوند در حالى مطرح شد كه  ــته خبر اس همدان پيام: روز گذش
تنها بيش از 2 ماه از انتصاب وى به سمت شهردارى نهاوند مى گذشت، بعالوه اينكه 
شهر نهاوند در اين مدت با چالش هاى عمده مديريت شهرى مواجه بود؛ چرا كه در 
يك سال گذشته و پس از انتصاب فرماندارى جوان براى اين شهرستان، شهر نهاوند 
ــهردارى كه گويا برخى نيز كه با داليل سياسى  ــت ش ــهردار و سرپرس حداقل  6 ش
ــهر را از توسعه اى كه انتظار آن  ــدند، را تجربه كرد اما  اين تجربه تلخ،  ش انتخاب ش

مى رفت عقب راند.
ــوراها در هر  ــكل گيرى و نيز مدت زمان خدمت ش با نگاهى به روند انتخاب، ش
دوره درمى يابيم كه بر خالف دوره هاى قبل در اين دور با افزايش مدت زمان خدمت 
شوراها از 4 سال به 6 سال براى شوراى شهرها فرصتى پيش آمد كه در يك مدت 
ــفانه در استان همدان  ــاله بتوانند به تقويت امور محوله بپردازند. اما متاس زمان 6 س
شوراهاى استان  نه تنها نتوانستند از اين فرصت به نحو شايسته استفاده كنند، بلكه 
در كار محول شده به آنها به داليل مختلف، تعلل هايى پيش آمد كه هم اينك بايد 

پاسخگوى افكار عمومى باشند.
ــوراهاى پر حاشيه استان  ــهر نهاوند به عنوان يكى از ش ــوراى ش در هر حال ش
ــتعفاى مجيد درويشى در مهرماه سال 89گزينه هاى پيشنهادى  همدان، پس از اس
ــدت كوتاهى به داليل  ــدان معرفى كرد كه هر يك در م ــتاندارى هم خود را به اس

مختلف سياسى و يا ... استعفا دادند.
ــهردارى غير  ــه و معرفى گزينه هاى مختلف، ش ــس از وقفه 7 ماه ــت پ  در نهاي
ــهر نهاوند كه آن روزها با مشكالت عديده اى روبه رو شده بود انتخاب  بومى براى ش
ــد. اما پس از انتخاب آخرين گزينه به نام حكمت اميرى، وى نيز به داليلى چون  ش
ــركت در انتخابات پس از 2 ماه عهده دار  ــورا با شهرداري و يا ش همكارى نكردن ش
شدن مديريت شهرى و البته رفتن به كيش و مديريت در آب و هواى آنجا را ترجيح 
ــورا گذاشت و به قولى عطاى اين پست را به  ــتعفاى خود را روى ميز ش داد نامه اس

لقايش بخشيد.
ــوراى شهر  ــائبه اختالف بين اعضاى ش ــت و هر روز ش قصه همچنان ادامه داش
ــهردار قوت مى گرفت تا اينكه باالخره در آخرين گزينه  ــى شدن انتخاب ش و سياس
ــتاندارى پس از سه ماه وقفه و سرپرستى شهردارى نهاوند توسط  ــنهادى به اس پيش
اسماعيلى؛ يارولى سيف كه آن زمان رئيس شوراى شهر بود  به عنوان شهردار معرفى 
شد تا به تمام بحث هاى پيش آمده خاتمه دهد اما گويا قصه پرغصه انتخاب شهردار 
ــهردار منتخب به گواه اعضاى شوراى شهر  نهاوند پايان ناپذير بود؛ چرا كه باز هم ش
ــناد تخلفات نيز موجود  به دليل انجام تخلفاتى چند كه به گفته اعضا مدارك و اس
ــندى براى انجام اين  ــد تا در فرصت ده روزه داليل محكمه پس ــتيضاح ش بود، اس

تخلفات ارائه دهد.
شايد اگر تاكيد استاندار همدان در زمان معارفه شهردار جديد كه گفته بود "اگر 
ــورا با يارولى سيف همكارى نداشته باشد منحل خواهد شد"، نبود شهردار جديد  ش
راه تعامل را در پيش مى گرفت هر چند قطعا شهردار نيز براى اين مباحث داليلى 

دارد كه بايد تا 10 روز آينده به شورا ارائه دهد.
البته جاى سوال است كه چرا شوراى شهر پس از اين مدت طوالنى، شهردارى را 
معرفى كرده است كه با وجود اينكه از نزديكان و ياران شورا بوده و رئيس شورا نيز 

بود ولى شورا در اين مدت شناخت درستى از وي پيدا نكرده است.
ــهر چنين ناآگاهانه  ــت انتخاب فردى تاثيرگذار براى مديريت يك ش اگر قرار اس
ــارهاى سياسى و يا سفارشى باشد چگونه مردم بايد به انتخاب شهردار  و فقط با فش

آينده اين شهر اعتماد داشته باشند؟ 
قطع و يقين اين حق شورا است كه شهردار منتخب را استيضاح كند، اما بايد در 
اين فرصت تا رسيدن به نتيجه نهايى با چنان جديتى وارد كار شوند كه در صورت 
ــدن شهردار،گزينه هايى كارآمد، مردمى، دلسوز و كاردان در اختيار داشته  بركنار ش
باشد تا بدون وقفه آنرا به استاندارى معرفى نمايد و تكليف شهرى كه مدت يك سال 

است مديريت آن با مشكل مواجه شده است، مشخص گردد.
ــهردار بدون واهمه از اينكه شورا انحالل  ــتيضاح ش ــورا در اس ــت ش الزم اس
ــت آيد چرا  ــهر به دس ــت رفته مردم ش يابد ترتيبى اتخاذ كند كه اعتماد از دس
ــود را در مقام تصميم گيرى  ــانى كه جايگاه خ ــورا يعنى كس كه قطعا اعضاى ش
ــود برنامه هايى دارند كه باز هم نياز به جلب  ــراى مردم مى بينند براى آينده خ ب

اعتماد مردم است.
البته در اين خصوص فرماندار نهاوند نيز با نزديكى تنگاتنگى كه با استاندار دارد، 
مى تواند با اعمال نظر خود شورا را در تصميم گيرى كمك نمايد تا بيش از اين فرصت 

توسعه مركز شهرستان از دست نرود.
ــمت انتخابات پيش مى رويم و نياز به فضايى آرام و  از طرفى هم اينك كه به س
ــد، استاندارى همدان  ــته ضرورى به نظر مى رس عارى از هر نوع تنش بيش از گذش
ــهردار  ــتاندارى بايد ضعف هاى بوجود آمده در انتخاب ش به ويژه معاونت عمرانى اس
را بپوشاند و به طور مستقيم با شوراى شهر وارد شور شوند تا شاهد تكرار خطاهاى 

مكرر نباشيم.
ــوراى شهر به عنوان  ــد ش ــهردار رخ داده باش در هر حال اگر تخلفى از جانب ش
منتخب مردم؛ بايد بزرگترين و مهمترين كار خود را با چنان درايتى انجام دهند كه 
مردم شاهد اين همه نابسامانى در شهر و مديريت شهرى نباشند و تصور نكنند كه 

تجميع مدت زمان خدمت شوراى شهر به ضرر آنها بوده است.

كبودراهنگ هفته جارى ميزبان استاندار همدان است
همدان پيام: فرماندار كبودراهنگ گفت: روزهاى چهارشنبه و پنجشنبه هفته جارى  شهرستان كبودراهنگ ميزبان استاندار 
همدان است. عبدالحسين مرادى با بيان اينكه در سال جهاد اقتصادى نياز است در زمينه هاى مختلف جهادى عمل شود، 
افزود: سفرهاى شهرستانى در سال جارى بايد با جديت بيشترى توسط مديران شهرستانى براى به نتيجه رسيدن دنبال شود. به 
گزارش ايرنا، فرماندار كبودراهنگ اظهار داشت: برقرارى ارتباط چهره به چهره با مردم يك ابتكار ارزنده و قابل ستايش از سوى 
رئيس جمهورى است كه اين عمل در استان همدان توسط استاندار الگوبردارى شده و عملى است كه همه بايد از آن درس 
بگيريم. وى با بيان اينكه در اين سفر همانند سفرهاى قبلى استاندار برنامه ها و جلساتى با گروه هاى مختلف برگزار خواهد شد، 
تصريح كرد: در اين سفر طبق برنامه ريزى به عمل آمده جلساتى را با حضور ايثارگران شهرستان و فرهنگيان و فعاالن اقتصادى 

خواهيم داشت كه شوراى توسعه و برنامه ريزى شهرستان كبودراهنگ از مهمترين جلسات اين سفر خواهد بود.

نادر اسماعيلي سرپرست بخشدارى خزل شد 
همدان پيام: سرانجام پس از 4 ماه از بازنشستگي بيات، سرپرست بخشدار خزل، نادر اسماعيلي كه پيش از اين 2 بار 

به عنوان سرپرستي شهرداري نهاوند منصوب شده بود به عنوان بخشدار خزل معارفه شد.
ــابقه فعاليت در شهرداري نهاوند را به همراه 3 سال مديريت در سازمان حمل و نقل همگاني شهر  ــال س  وى 29 س
ــهري را در كارنامه كاري خود داشته است، كه اين بار به عنوان سرپرست بخشداري خزل  ــت آبفاي ش نهاوند و سرپرس
معرفي شد. اسماعيلي در گفتگو با خبرنگار همدان پيام خدمت مضاعف به مردم با همكاري آنها را مهمترين برنامه خود 
در اين مسئوليت عنوان كرد.  وي همچنين افزود: مسئوليتي كه به افراد محول مي شود، فرصتي است تا رضايت خداوند 
ــانه، مردم و همكاري با آنها در زمينه  ــماعيلي در پايان بر تعامل با اصحاب رس ــن جلب نمود. اس و مردم را به نحو احس

توسعه و پيشرفت در بخش خزل تأكيد كرد.

 45 ميليون دالر كاال از مالير صادر شده است
همدان پيام: در 6 ماهه نخست امسال بيش از 151 كيلوگرم انواع كاال به ارزش بيش از 45 ميليون و 365 هزار دالر 
ــت اداره صنعت، معدن و تجارت مالير با بيان اين خبر گفت: عالوه  ــده است. سرپرس ــتان ويژه مالير صادر ش از شهرس
ــن ميزان از نظر وزني بيش از 7 ميليون و 188 هزار كيلوگرم انواع كاال از مالير به ارزش بيش از 15 ميليون دالر  ــر اي ب
ــت. علي هاشمي در خصوص اقالم صادر شده نيز گفت: اين اقالم شامل  ــتان همدان صادر شده اس از طريق گمرك اس
كشمش، تخمه هندوانه، پسته، سيمان، فرش، وازلين، پارافين، سنگ آهن و كنستانتره سرب است كه بيشترين حجم 
كاالهاي صادراتي مربوط به كشمش بوده است. هاشمي در خصوص صادرات كشمش در مالير اظهار داشت: در 6 ماهه 
ابتداي امسال بيش از 9 ميليون و 504 هزار كيلوگرم كشمش به ارزش 19 ميليون دالر از طريق گمركات كشور صادر 

شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از 19 درصد از نظر ارزشي رشد داشته است.

ــه  ــركان در جلس ــام: فرماندار تويس همدان پي
ــتان گفت:  روابط عمومي ادارات دولتي اين شهرس
روابط عمومى ها در اطالع رساني سريع و به هنگام 

و ارتباط با اصحاب رسانه پيش قدم باشند.
ــاره به تالش و فعاليت هاي  حسن رضانيا با اش
ــان كرد: اين  ــر گذار روابط عمومي ها خاطرنش تأثي
گروه از كاركنان دولت هميشه در ارتباط با گروه هاى 
مختلف مردمى هستند در حالي كه شأن و جايگاه و 

حقوق آنها چندان رعايت نمي شود.
ــات نظام جمهوري  ــاد مردم به خدم وي اعتم
ــالمي را از ثمرات فعاليت  متعهدانه و مسئوالنه  اس
ــت: بيان صادقانه  ــمرد و گف روابط عمومي ها برش
ــز از بزرگنمايي كمبودها و  ــمندانه، پرهي اما هوش
ــاني خدمات  ــتن افراط و تفريط در اطالع رس نداش
ــان در بين  ــاد و اطمين ــاد اعتم ــتگاه ها، ايج دس
ــبت به نحوه و كيفيت خدمات، از  ارباب رجوع نس

جمله وظايف روابط عمومي هاست.
ــي و تنوير و تبيين  ــا اعتماد افكار عموم رضاني
ــا را از ديگر فعاليت هاي روابط  صحيح توانمندي ه
ــرد: برقراري  ــان ك ــوان و خاطرنش ــا عن عمومي ه
ــانه و جلوگيري از  ــويه با اصحاب رس ارتباط دوس
ــتفاده از منابع مالي و  ــاي تبليغاتى با اس حركت ه
ــتگاه ها در جريان انتخابات وظيفه اي  ــتاني دس اس

ــت كه ما كاركنان را از اين راه ارزيابي خواهيم  اس
كرد.

ــط عمومي هاي  ــوراي رواب ــر ش ــه دبي در ادام
شهرستان تويسركان از برگزاري انتخابات شوراي 
اطالع رساني شهرستان خبر داد و گفت: اين شورا 
ــاد  ــت فرماندار و دبير اداره فرهنگ و ارش به رياس
اسالمي تشكيل مي شود و وظيفه تجميع اطالعات 
ــات دولت و نظام و ارائه  و اخبار فعاليت ها و خدم
ــنيداري و  ــانه هاي نوشتاري ش ــته رس آنها در بس
تصويري به مردم را بر عهده دارد.  وي اخالق مداري 
رعايت صادقانه و پرهيز از مبالغه در اطالع رساني را از 

جمله موفقيت كاري اين شورا عنوان كرد.
مهدي حاج زين العابديني گفت: ارائه كمبودها 
ــود  ــه تنها موجب مي ش ــردم ن ــه م ــايي ب و نارس
ــا وخدمات  از  ــوع فعاليت ه ــا ى جامعه با ن گروه ه
ــوند، بلكه با علل تأخير  ــتگاه ها آشنا ش سوي دس
ــنا و تعامل  ــات، ميزان و كيفيت خدمات آش خدم
ــد، در  ــتر خواهد ش و همراهي آنها با ارگان ها بيش
نتيجه رضايت مندي آنها از دولت و نظام جمهوري 

اسالمي نيز ارتقا مي يابد.
ــت، در پايان اين نشست، انتخابات   گفتني اس
ــتان با حضور روابط  ــاني شهرس شوراي اطالع رس

عمومي هاي دستگاه هاي دولتي برگزار شد.

همدان پيام: امام جمعه نهاوند گفت: مهم ترين 
ــه حاكميت  ــد فعاليت در زمين ــداح باي هدف م

ارزش هاى الهى و معنوى در اجتماع باشد.
ــالم عباسعلى مغيثى در نخستين  حجت االس
ــاز و پيرغالمان  ــل از خادمان نم ــش تجلي هماي
اهل بيت(ع) نهاوند ضمن تأكيد بر اهميت باالى 
انجام كارهاى فرهنگى در سطح شهرستان اظهار 
ــزادارى چه در  ــرد: كار هيأت هاى مذهبى و ع ك
ــت  ــال از كارهايى اس ماه محرم و چه در طول س
كه عمل به تولى و تبرى را به نمايش مى گذارد.

ــارس، وى تولى و تبرى را داراى  به گزارش ف
سه مرحله قلبى، زبانى و عملى خواند كه بهترين 
ــه اين مهم همان  ــب ترين مرحله عمل ب و مناس
ــرا در اين صورت  ــت، زي تولى و تبرى عملى اس
هدف انسان فقط براى رضاى خدا انجام مى گيرد.
ــه نهاوند ادامه داد: مهمترين هدف  امام جمع
ــاى الهى و  ــراى حاكميت ارزش ه ــد ب مداح باي
ــه مداحان،  ــد لذا وظيف ــوى در اجتماع باش معن
ــيار  ــاجد بس خادمان نماز و عناصر فعال در مس

خطير و اثرگذار است.
ــان پايبندى به احكام  وى ايمان واقعى را نش
دين خواند كه مى توان به نمونه هاى تولى و تبرى 
ــهدا و  ــى امثال حضرت امام خمينى(ره)، ش عمل
ــراى رضاى معبود از  ــاره كرد زيرا ب ايثارگران اش

همه هستى خود گذشتند.
مغيثى مساجد را مهمترين پايگاه فرهنگى در 
جامعه اسالمى دانست و ابراز كرد: همه اقداماتى 
ــتم آنها نه تنها در  ــه عليه طاغوت و ظلم و س ك
ــورهاى منطقه از  ــه در كش ــالمى، بلك ايران اس

مساجد شكل گرفت و شروع شد.
ــيوه  ــفانه ش ــدار نهاوند نيز گفت: متأس فرمان
ــهر نهاوند آن گونه كه  ــزادارى ماه محرم در ش ع
شايسته است از نظم و انسجام مناسبى بهره مند 
ــت، لذا مسئوالن و مداحان مى توانند با ارائه  نيس
ــب به نتيجه قابل قبولى دست  راهكارهاى مناس

يابند.
اسماعيل زارعى كوشا افزود: برپايى نماز يكى 
ــين(ع) بوده  ــداف قيام امام حس از مهمترين اه
ــئوالن هيأت ها بايد نسبت به انجام  است لذا مس
ــبى را اتخاذ  ــى تصميمات مناس ــن فريضه اله اي

كنند.
ــرد: دورى از خرافات به ويژه در  وى تأكيد ك
ــم و رسوم  عزادارى ها و دورى از انجام برخى رس
ــئوالن  ــا هماهنگى با مس ــوان ب ــى را مى ت خراف
ــاى  ــاى امن ــون و هيأت ه ــتانى، روحاني شهرس
ــوى تبديل كرد و  ــاجد و تكايا را به باورى ق مس
در كوتاه ترين زمان بهترين و اثرگذارترين نتيجه 

را به دست آورد.

امام جمعه نهاوند:

مهم ترين هدف مداح، حاكميت ارزش هاى 
الهى در جامعه باشد

فرماندار تويسركان در جمع ادارات روابط عمومى ها 

روابط  عمومي ها در 
اطالع رساني صحيح پيشگام باشند

معصومه كمالوند
همدان پيام: فرهنگ عاشورا و مكتب حسين(ع) 
خود نوعي درس  زندگي براى بشر امروز به خصوص 
شيعيان است كه در زمينه هاي مختلف زندگي خود 

با اين مكتب در ارتباط بيشتري هستند. 
ــمند آلماني مي گويد:  ميسيو باربين انديش
ــريت نظير چنين شخص  «تا به امروز تاريخ بش
ــده و نخواهد ديد.»  ــود ندي ــداكاري را به خ ف
ــمند انقالب و تحول  مهاتما گاندي رهبر انديش
ــت: «من  ــد نيز در اين باره گفته اس بزرگ هن
زندگي امام حسين(ع)، آن شهيد بزرگ اسالم 
ــه كافي به صفحات  ــت خواندم و توج را به دق
ــده است كه اگر  ــن ش كربال نمودم و بر من روش
هندوستان بخواهد يك كشور پيروز باشد، بايد از 

امام حسين(ع) پيروي كند.»

ــوان گفت كه  ــاف به جرأت مي ت ــا اين اوص ب
ــي و بلند حاكم  ــعائر و اهداف عال ــا توجه به ش ب
ــورا،  ــين(ع) و فرهنگ عاش ــر حركت امام حس ب
ــن برپايي عزاداري و  هيأت هاي مذهبي نيز ضم
سوگواري و بزرگداشت مناسبت هاي اسالمي در 
ديگر شئون اجتماعي، فرهنگي، اخالقي و... كه در 
شرع مقدس اسالم و احاديث معصومين(ع) آمده 
است نسبت به اجراي اين مسائل با جديت فراوان 
مي كوشند. از جمله كاركردهاي مهم هيأت هاي 

مذهبي، هويت بخشي و الگوسازي است. 
ــهر همدان  ــاي مذهبي ش ــي از هيأت ه يك
"هيأت رهروان شهدا" است كه با اهداف خاص 
ــخص خود، تشكيل شده و نيازمند توجه  و مش
مسئوالن است تا بتواند فعاليت هاي خود را در 

چارچوب هاي مطرح شده تحقق بخشد.

ــتن از جان خود و گذاشتن  عده اي با گذش
ــياري و آزادي براي رسيدن  مال در كمال هوش
ــر از زندگاني دنيا، جهاد  ــه هدفي واالتر و بهت ب
ــردن در راه خدا  ــقانه جهاد ك ــد و عاش مي كنن
ــهيد دشت كربال  ــهادت مي نامند. 72 ش را ش
ــين(ع) را براي شيعه  ــورايي حس كه قيام عاش
ــه پرافتخار زمان  ــدگار و جاويد و در حافظ مان
ثبت كردند، الگوي شهداي 8 سال دفاع مقدس 
و پيروزي انقالب اسالمي شدند تا پس از قرن ها 
ــز انقالبي ديگر رخ دهد. مردم نيز براي زنده  ني

ــردان و  ــره آن دالورم ــاد و خاط ــتن ي نگه  داش
تحسين اين رشادت بزرگ، نام شهدا را در رأس 

برنامه ها و هيأت هاي خود مي گذارند.. 
هيأت رهروان شهدا با هدف ترويج فرهنگ 
ايثار و شهادت روزهاي نخستين فعاليتش را با 
ديدار از خانواده هاي شهدا، يادگاران دالورمردان 

بزرگ و طاليه داران عاشورايي آغاز كرد. 
اين هيأت كه به نام مقدس "رهروان شهدا" 
ــبت هاي مختلف  ــت در ايام و مناس متبرك اس
سال برنامه هايي برگزار مي كند و به دليل اينكه 

ــخصى براى فعاليت ندارد در  مكان ثابت و مش
دهه اول محرم مراسم عزادارى خود را در كوى 
صدف بلوار شاهد، ابتداى سى  مترى بنى هاشم 

برگزار مى كند.
مسئول هيأت رهروان شهدا، مي گويد: حاال 
ــهدا، هيأت را معطر كرده ايم، بسيار  كه با نام ش
مشتاق هستيم كه  اعضاي هيأت توفيق حضور 
ــرزمين نور و زيارت طاليه داران شهادت  در س
ــئوالن  ــد؛ البته اين موضوع با كمك مس را بياب
محقق مي شود. كامران الماسي مى گويد: كاش 

مسئوالن به هيأت ها بيشتر توجه كنند.
ــكيل هيأت  ــه از تش ــالي ك ــا وجود 7 س ب
ــاعدت هاي حاميان هيأت و  ــذرد و با مس مي گ
ــم ها به دست  ــئوالن، اما هنوز چش برخي مس
ــد در اين  ــت كه مي توانن ــئوالن اس برخي مس

ــايد بتوانيم مكان  ــه ما را ياري دهند تا ش زمين
مشخصى را براى هيأت مشخص كنيم.

ــوى صدف كه از  ــهداي ك هيأت رهروان ش
سال 83 توانست به صورت مستقل برنامه هاى 
ــت و  خود را اجرايى كند هنوز در ابتداي راه اس
ــش كه همانا زنده  ــيدن به هدف واالي براي رس
ــنت عزاداري امام  ــهدا و س ــتن ياد ش نگه داش
ــياري اهداف بزرگ و واليى  ــين(ع) و بس حس
است، نياز به همراهي بزرگان شهر دارد تا بتواند 
ــانيدن پيام عاشورا و شهداي دشت نينوا  در رس

به شيفتگان حقيقت، گامي مؤثر بردارد.
ــاي مذهبي كه به عنوان يك  يقيناً هيأت ه
ــه مردمي و فرهنگي با محوريت ترويج  مجموع
ــت مي كنند؛  ــرت فعالي ــي و عت ــگ قرآن فرهن
نيازمند توجه بيش از پيش مسئوالن هستند. 

گزارش 
هيأت هاي مذهبي، رسوالن پيام عاشورا در عصر امروز

هيأت رهروان شهداي كوي صدف 
قيامى براى ترويج  مكتب حسين(ع)

مجيد قديمى
همدان پيام: در تاريخ 1307 شمسي ديده به 
جهان گشود، وى از ابتداي زندگي تحت تربيت 
خانواده اي دانش دوست و عالقه مند به خاندان 
پيامبـر (ص) رشـد كرد و بزرگ شـد، مرحوم 
آيت ا... آخوند مالعلي همداني اولين كسي بود 
كه جرعه هايي از چشمه جوشان علم خود را به 
كام تشنه وي ريخت و در تكوين انديشه هاي او 

نقش بارزي ايفا كرد.
شهيد مفتح در سال 1322 از همدان به قم 
هجرت كرد و در حجره اي از مدرسه دارالشفاء 
اقامـت گزيـد و بـا جديـت به كسـب معارف 
پرداخـت.  درس عرفان، خـارج فقه و اصول را 
در عالي ترين سـطح نزد امام (ره) آموخت.وي 
عـالوه بر رابطه شـاگرد و اسـتادي با حضرت 
امام (ره) پيوندي صميمانه داشـت، وى بخشي 
از كتاب رسـائل شـيخ مرتضي انصاري را نزد 
آيـت ا... مجاهـد تبريزي و بخشـي از اصول را 
در محضـر آيـت ا... بروجـردي فـرا گرفت. به 
مـوازات بهره برداري از اسـاتيد بـزرگ حوزه، 
به تحصيالت دانشـگاهي نيز اشتغال داشت و 
موفق به دريافت مدرك دكترا در رشته الهيات 

و معارف اسالمي شد.
شـهيد مفتح بـا همكاري دكتر بهشـتي و 
مقـام معظم رهبـري به منظـور تقويت پيوند 
و  دانشـجويان  فرهنگيـان،  دانش آمـوزان، 
روحانيـون اقدام به تأسـيس كانون اسـالمي 
دانش آمـوزان و فرهنگيـان در قـم كـرد كـه 
مسئوليت مسـتقيم اين مركز به عهده شهيد 
مفتـح بود. حضـور وي در ايـن صحنه موجب 
وحشت نيروهاي امنيتي ساواك شده و منجر 
به اخراج وي در سـال 47 از آموزش و پرورش 
و تبعيدش به يك منطقه بد آب و هوا شد. ولي 
وي بـه مبارزه خود ادامه داد. صداي دلنشـين 
و كالم شـيواي او هنوز در گـوش و جان اهالي 
نزديـك به مسـجد الجـواد و مسـجد جاويد 

همچنان جاري و جاودانه است.
هنوز حماسه حضور پرصالبت وي در مسجد 
قبا و راهپيمايي سرنوشـت ساز او در روز عيد 

فطـر بر دل ها نقش بسـته اسـت.  صبـح روز 
سه شـنبه 27 آذر 58 روز وصال او با معبودش 
بـود. اسـتاد از منـزل مسـكوني خـود خارج 
مي شود و سـوار بر اتومبيل به حوالي دانشگاه 
مي رسد. در اين حالت چند نفر منافق در مقابل 
دانشگاه استاد را به شهادت مي رسانند.  ساعت 
4 بعـداز ظهـر 28 آذر 58 امام خميني(ره) در 
جمع تشـييع كنندگان در قم حضور يافتند و 

وي را با شكوه خاصي به خاك سپردند.
شهيد مفتح افتخار اسـتان همدان است و 

همچون نوري در تارك تاريخ مي درخشد.
ــمى در شهرستان رزن  هرساله 27 آذرماه مراس
ــهيد گرانقدر در كنار مراسم يادواره467  براى اين ش
ــود كه امسال نيز  ــتان برگزار مى ش ــهيد شهرس ش

همچون 15 سال گذشته اين يادواره برگزار شد.
در اين يادواره استاد حوزه و دانشگاه اظهار داشت: 
وقتى دشمنان ايران اسالمى ديدند كه انقالب در اين 
كشور به ثمر نشسته است دستور ترور شخصيت هاى 

اثرگذار آن را صادر كردند.

ــت: موج بعدى  ــالم مهدى صائب گف حجت االس
ــالمى هجمه  ــمنان براى از بين بردن انقالب اس دش
ــك آن را طراحى  ــمنان هم اين فرهنگى بود كه دش
ــهدا نخواهيم  ــا برگزارى يادواره ش ــد اما ما ب كرده ان

گذاشت كه آرمان هاى اين انقالب به مصادره برود.
وى با بيان اينكه شهداى ما شهيدان زنده تاريخ 
هستند، گفت: دشمن با شهيد كردن مفتح تصور كرد 
ــه راه او را مى بندد، اما امروز افكار و  كه براى هميش
اعتقادات اين شهيد گرانقدر تاثير شگرفى در جوانان 

عاشق شهادت و عاشق ايران اسالمى گذاشته است.
در اين مراسم حجت االسالم سبزوارى امام جمعه 
قروه درجزين نيز شهيد مفتح را افتخار كشور دانست.

ــگاه  ــهيد مفتح را به حوزه و دانش وى خدمات ش
بسيار ارزشمند دانست و گفت: وحشتى كه به جان 

دشمنان افتاده همه به دليل تاثير خون شهدا است.
رئيس بنياد شهيد شهرستان رزن در گفتگويى به 
خبرنگار ما گفت: شخصيت حوزوي و دانشگاهي وي 
كه متنفذ در حوزه علوم دانشگاهي و حوزوي بود در 
هر زمان مورد قبول گروه هاى تحصيل كرده جامعه 

ــال نيز با كمك  ــت. دالور نامدار گفت: امس بوده اس
ــيجيان، جانبازان و يادگاران دوران دفاع مقدس  بس
ــنبه در مسجد علي بن ابيطالب  در 27 آذر روز يكش
ــهرك فرهنگيان رزن با حضور مسئوالن استان و  ش
شهرستان، ائمه جماعات، خانواده هاي معظم شهدا، 
ــار مختلف مردم يادواره اين بزرگوار  ايثارگران و اقش

برگزار شد.
ــا را ترويج  ــزاري اين يادواره ه ــدف از برگ وي ه
فرهنگ ايثار و شهادت و شناساندن شهدا و آشنايي 

نسل جوان با فرهنگ شهادت دانست.
ــت: عالوه بر اين يادواره و يادواره  نامدار بيان داش
ــال  ــتان، در طول س ــرافراز شهرس ــهيد س 467 ش
ــتان و  يادواره هاي جداگانه اي در بخش هاي شهرس

روستاها به صورت مجزا برگزار مي شود.
ــيه اين گفتگو شهروند و معلم رزني، در  در حاش
ــهيد مفتح مي گويد: اين شهيد واالمقام  خصوص ش
ــتان رزن و  مايه مباهات و خير و بركت براي شهرس
ــتان محسوب مى شود و هر جا نامي از شهرستان  اس
ــح مانند  ــام فهيمده مفت ــان مي آيد مق ــه مي رزن ب

ستاره اى مي درخشد.
ــان برگزارى اين يادواره را در  ليال قهرماني كوش
شناسايي شخصيت اين شهيد بسيار مفيد و ارزشمند 
ــناخت  ــد كه براي ش ــنهاد مي ده ــد و پيش مي دان
ــاله كنگره اي به صورت  ــخصيت واالي وي، هر س ش

ملي و حتي بين المللي در شهرستان برگزار شود.
ــول عادي ضاحك يكي از جوانان شهرستان  رس
رزن نيز گفت: آنچنان كه شهدا خصوصاً شهيد مفتح 
در شناسايي آرمان هاي اسالم و ايران اسالمي تالش 
ــا برگزاري چنين يادواره هايي  كردند، مي طلبد كه ب
آرمان ها و مجاهدت اين بزرگواران به نسل نو انتقال 
داده شود، چون ما هر چه داريم از شهدا و آرمان هاي 

آنهاست.
شهروند ديگرى به نام محمد هادي قديمي ساكن 
ــع بخش مركزي رزن هم مي گويد:  آب باريك از تواب
ــئوالن شهرستان نسبت به ساخت  مي طلبد كه مس
المان اين شهيد در مركز شهر اقدام نمايند چون شهر 
رزن دروازه ورود به غرب كشور است تامسافراني كه 
ــهر عبور مي كنند با اين شهيد كه يادگار و  از اين ش

افتخار شهرستان است، آشنا شوند.

يادواره شهيد مفتح برگزار شد 

تنديس شهيد مفتح
را بسازيد
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نصرا... طاقتى احسن
ــتم هاى ارتباطى  ــرفت روزافزون سيس  همدان پيام: با توجه به پيش
ــناخت  ــتن آگاهى و ش ــدن آنها، نياز به داش و مخابراتى و ديجيتال ش
ــمگيرتر  تكنولوژى هاى جديد و تجهيزات مرتبط با آن، روز به روز چش

مى شود.
ــى تلويزيون، همچنان  ــتم پخش همگان ــور ما سيس گرچه در كش
ــدن اين تكنولوژى  ــه خاطر همه گير ش ــت، اما ب به صورت آنالوگ اس
ــراى دريافت  ــت. ب ــده اس ــتگاه ها نيز رايج ش ــتفاده از اين نوع دس اس
ــت كه  ــت تاپ باكس اس ــيله اى به نام س تلويزيون ديجيتال نياز به وس
ــده ديجيتال را دريافت و به سيگنال آنالوگ  ــيگنال فشرده يا كدش س
ــت تاپ باكس ها يك  قابل نمايش روى صفحه تلويزيون تبديل كند. س
ــا TV-PC و تلفن و ماهواره  ــاهراه ارتباطى بين تلويزيون و PC ي ش
ــون ديجيتال،  ــت تلويزي ــالوه بر درياف ــت تاپ باكس ها ع ــتند. س هس
ــم مى آورند. در  ــما فراه ــاى زيادى براى تلويزيون آنالوگ ش قابليت ه
پخش تلويزيونى ديجيتال با توجه به تغييرات عمده نسبت به سيستم 
تلويزيونى آنالوگ، براى دريافت تلويزيون ديجيتال بايد از دستگاه هاى 
گيرنده تلويزيون زمينى ديجيتال (DVB-T) استفاده كرد. با توجه به 
ــطوح آشنايى مختلف  اينكه كاربر گيرنده DVB-T، عموم مردم با س
ــات و منوهاى مربوط  ــب و تنظيم ــت نحوه نص ــد بود الزم اس خواهن
ــد. گيرنده DVB-T (DVB-T STB ) يا  ــاده باش حتى االمكان س
ــيگنال تلويزيون ديجيتال را از  ــت تاپ باكس، دستگاهى است كه س س
ــتخراج  ــق آنتن دريافت كرده و صدا و تصوير (و داده) را از آن اس طري
ــط گيرنده هاى تلويزيونى  ــتخراج شده توس مى  كند. صدا و تصوير اس

عادى قابل نمايش است.
 منظور از تلويزيون ديجيتال چيست؟  �

 DVB-T ــتم ــش ديجيتال در ايران پخش با سيس منظور از پخ
ــش ديجيتال وجود دارد و  ــت، امروزه روش هاى مختلفى براى پخ اس
روش سنتى analog چند سالى است كه رو به منسوخ شدن مى رود، 
ــا Digital Video Broadcasting را اصطالحا  پخش ديجيتال ي

DVB مى گويند كه روش هاى بسيار متنوعى دارد:
ــل DVB-C cable)) اين روش پر هزينه  ــش ديجيتال با كاب پخ
ــرويس  ــرور س ــت، برنامه ها به صورت فايل تا روزها و ماه ها روى س اس
دهنده ضبط مى شوند و در نتيجه بيننده هر برنامه را هر موقع كه دوست 
داشته باشد انتخاب و نگاه مى كند. اين روش در دهه هاى آينده به مرور 
ــود و روش هاى بى سيم فقط براى وسايل  جايگزين همه روش ها مى ش
همراه مثل PMP (به قول عوام MP4) و موبايل ها استفاده مى شود.

ــيار  ــر در دنيا بس ــال حاض ــن روش در ح DVB-S satellite اي
ــوب و رواج دارد، در ايران DVB-T كم كم جايگزين اين روش  محب
ــط  ــود؛ چراكه DVB-S به ديش بر باالى بام و تنظيم آن توس مى ش

فردى متخصص نيازمند است.
DVB-T Terrestrial سيستم پخش تلويزيون ديجيتال زمينى 
كه به مرور جايگزين سيستم پخش زمينى فعلى است بايد فرستنده ها 
ــود، اين سيستم در برخى از  ــور نصب ش و تجهيزاتش همه جاى كش
ــى قرار دارد و  ــده و به صورت پخش آزمايش ــهرهاى ايران نصب ش ش
استانداردهايش توسط كشورهاى اروپايى تصويب شده و در خاورميانه 
و اروپا رواج دارد و در حال حاضر بيش از 30 كشور در دنيا از آن بهره 
 DVB-T2 به نام DVB-T مى برند. در سال هاى آينده نسخه جديد
ــتر يا باكيفيت تر) را  كه 50 درصد پهناى باند باالترى (كانال هاى بيش
ــاى HD به صورت  ــم مى كند امكان پخش كانال ه براى پخش فراه
گسترده فراهم مى شود كم كم جايگزين DVB-T شده در آن هنگام 

سيستم آنالوگ كامال جمع مى شود.
 مزيت پخش ديجيتال بر آنالوگ چيست؟  �

ــش ديجيتال صدا و تصوير يا با كيفيت 100 درصد دريافت  در پخ
ــت در نتيجه كيفيت  ــود يا نمى شود و ديگر تصوير برفكى نيس مى ش

پخش به قول عوام DVD quality مى شود!
 آيا اين استاندارد فقط در تلويزيون هاى ديجيتال  �

قابل استفاده است؟
ــما ديجيتال باشد يا آنالوگ  خير، هيچ ربطى به اينكه تلويزيون ش
ــيماى آنالوگ فعلى  ــده و با صدا و س ندارد، اگر در ايران خريدارى ش
ــت كه دستگاه گيرنده  ــأله اصلى اين اس ــكلى ندارد، مس كار كند مش
ــما  ــد كه با تلويزيون ش DVB-T داراى خروجى صدا و تصويرى باش
سازگار باشد. تلويزيون ديجيتال در صنعت تلويزيون يك اصطالح است 

و به معانى مختلفى برداشت مى شود.
 براى گرفتن DVB-T در تلويزيون چه بايد كرد؟ �

چون اكثر تلويزيون ها فقط تيونر Analog دارند بايد يك گيرنده يا 
 LCD يا Plasma تهيه شود؛ اگر اخيرا تلويزيون DVB-T ريسيور
ــما اين قابليت را داشته  ــت تلويزيون ش خريدارى كرده ايد ممكن اس
ــد، براى اطمينان در بروشور مشخصات يا دفترچه تلويزيون دنبال  باش
كلماتى چون Tuner DVB-T و AVC H 4-Mpeg.264 باشيد. 
اشخاصى كه مى خواهند تلويزيون بخرند بهتر است به دنبال تلويزيون 
ــند كه در حال حاضر در بازار كمياب است ولى  با تيونر DVB-T باش

در آينده فراوان خواهد شد.

 بهتر است در چه جايى از تلويزيون ديجيتال  �
استفاده شود؟

ــتم آنالوگ فعلى  ــت جايگزين سيس ــال در نهاي ــون ديجيت تلويزي
مى شود، هر كسى كه از تصاوير برفكى و نويزدار خسته شده كانديداى 

مناسبى است.
ــتيد الزامى نيست حتما  نكته مهم: اگر از كيفيت فعلى راضى هس
گيرنده ديجيتال تهيه كنيد، بايد توجه كرد كه مشكل سيستم آنالوگ 
ــتنده تا گيرنده روى تصوير نويز  اينكه در هنگام انتقال تصوير از فرس
ــود، اگر مشكلى با اين مسأله نداريد بد نيست  مى افتد يا برفكى مى ش
ــم دارد: تصاوير متحرك در آنالوگ  ــتم آنالوگ مزايايى ه بدانيد سيس
ــى، صدا بر تصوير  ــتند خصوصا صحنه هاى ورزش كامال نرم و روان هس
كامال انطباق دارد و ... سيستم ديجيتال نويز را از بين مى برد ولى برخى 
ــته به دستگاه  ــدتش بس ــكالت ديگرى را به همراه مى آورد كه ش مش
ــت (از كامال نامحسوس تا محسوس البته اين چيزى نيست  گيرنده اس

كه هر كسى از آن سر دربياورد حتى محسوسش)
ــتم آنالوگ تصوير در واقع در صدا و سيما پخش مى شود (با  در سيس
پخش كننده هاى تجارى با كيفيت و بسيار گران قيمت) و تلويزيون فقط 
زحمت مى كشد تصاوير را دريافت مى كند ولى در ديجيتال گيرنده عالوه 
بر دريافت داده هاى ديجيتالى صدا و تصوير بايد آن را پردازش و رمزگشايى 

كند و دست آخر به صدا و تصوير تبديل كند. (پخش كند)
 آيا دريافت ديجيتال به روش DVB-T مزيتى بر �

DVB-S از نظر كيفيتى دارد؟
ــون LCD دارند بايد توجه  ــانى كه تلويزي ــه، خصوصا براى كس بل
ــبتا با كيفيت تر  كنند كه تصوير فرمت H.264 درDVB-T ايران نس
ــت كه  ــتم DVB-S ايران اس ــر با فرمت Mpeg-2 در سيس از تصوي
ــترين نمود آن در تلويزيون هاى LCD و Plasma ديده مى شود  بيش
ــت همين قدر بدانيد كه H.264 كيفتش  (چون مبحث پيچيده اى اس

 (2-mpeg بهتر است از
ــر DVB-T بر DVB-S عمدتا در  ــاله كيفيت باالت البته اين مس
 transmission ــت و در شهرهاى ديگر بحث شهر تهران صادق اس
ــيما در مركز تهران  ــود؛ باالخره تصوير صدا و س و انتقال مطرح مى ش
ــى به شهرهاى ديگر هم برود، بايد از همين فرستنده هاى  بايد به روش
ــت يك شخص دست اندركار بيايد  ــتفاده شود يا ...، بد نيس آنالوگ اس
ــد موقع خريد، اين دستگاه ها داراى  ــتان باش توضيح دهد. فقط حواس

Teletext فارسى باشند. 
 DVB-T نمي تواند جايگزين مناسبي براي  �

DVB-H در دريافت سيار باشد 
ــكالتي كه در سر راه دريافت سيگنال براي گوشي هاي موبايل  مش
از فرستنده ها (DVB-T دريافت از طريق فرستنده هاي پخش زميني 
راديو تلويزيوني) وجود دارد متخصصان را براي انتخاب اين شيوه براي 
ــيار دچار ترديد كرده است. به دنبال رفع مشكالت  ارسال محتواي س
ــه منظور دريافت  ــتاندارد DVB-H ب ــيار DVB-T ، اس دريافت س
ــي هاي موبايل  ــيار مانند گوش مطلوب و با كيفيت روي گيرنده هاي س
ظهور يافت.  اين استاندارد توسعه يافته” DVB-T“  به منظور دريافت 
سيارهاست و ”time-slicing“  كه باعث صرفه جويي 90 درصدي در 
مصرف انرژي مي شود و نيز كد  MPE-FEC كه حساسيت گيرنده را 
 ،DVBH افزايش مي دهد به آن اضافه شد.  علي رغم بعضي از مزاياي
مدل تجاري (هزينه، زيرساخت و شكاف درآمدي) آن، ميان اپراتورهاي 
ــا تأخير مواجه نموده  ــعه  DVB-H را ب ــترها توس موبايل و برودكس
است. اما بايد به اين نكته توجه كرد كه DVB-T نمي تواند جايگزين 

مناسبي براي  DVB-H در دريافت سيار باشد.

ــق DVB-T فقط در چند  ــون موبايل از طري ــازي تلويزي پياده س
ــيونQAM 16 استفاده مي كنند مانند  ــور محدود كه از مدوالس كش
ــت در حالي كه نسبت به  ــته اس ــبي داش آلمان و اتريش موفقيت نس
مدوالسيونQAM 64 كه در كشورها مانند  فرانسه، اسپانيا، ايتاليا، هلند، 
سوئيس، فنالند و ... استفاده مي شده كه مناسب دريافت سيار هم نيست، 
ساده تر مي باشد. براي مثال شعاع منطقه پوشش DVB-H شهر پاريس 
با يك آنتن گيرنده و براي دريافت مناسب داخل ساختمان، در مقايسه با 

شعاع پوشش DVB-T به ميزان 2/37 برابر افزايش يافته است. 
ــابه در منطقه برلين، نسبت بهبود به 1/64  در حالي كه با قياس مش
ــت.  اين اختالف از آنجا ناشي مي شود كه در آلمان  برابر كاهش يافته اس
ــيون QAM2 16/3  در برودكست DVB-T استفاده شده  از مدوالس

است در حالي كه فرانسه QAM 64 را انتخاب كرده است. 
ــدي از گيرنده هاي  ــيون ها، انواع جدي ــا وجود ناهمگوني مدوالس ب
DVB-T قابل حمل نظير PC USB، PMP، PND،STB، ماشين 
و حتي گوشي هاي موبايل در بازار وجود دارد كه در محيط هاي خارج 
از ساختمان و در برخي نقاط داخل ساختمان قادر به دريافت سيگنال 
ــياري مواقع از جمله در مدوالسيون  ــند.  اما در بس DVB-T مي باش
ــرعت هاي باال،  ــاختمان يا در س QAM64 و در محيط هاي داخل س
ــتفاده از دو آنتن و در  ــدت افت كرده و تنها با اس كيفيت دريافت به ش

نتيجه افزايش دايورسيتي قابل بهبود مي باشد. 
ــيون ياد  ــوع مي توان گفت، هر كدام از اين 2 نوع مدوالس در مجم
شده، معايب و مزاياي خاص خود را دارد و بسته به موقعيت بايد مورد 

توجه قرار گيرد.
ــت كه تنها دريافت  ــه كليدي كه بايد به آن توجه كرد اين اس نكت
ــذب تعداد زيادي مخاطب  ــيگنال تلويزيون بر روي موبايل براي ج س
ــت بلكه حفظ مخاطب نيز از اهميت ويژه اي برخوردار است  كافي نيس

كه جز با تأمين كيفيت مطلوب سرويس ارائه شده حاصل نمى گردد.

همه چيز درباره تلويزيون ديجيتال

گيرنده تلويزيون ديجيتال چيست؟ 

نرم افزار طراحى سه بعدى در كشور توليد شد
همدان پيام: نرم افزار طراحى سه بعدى توسط محققان فناورى اطالعات كشورمان بومى سازى و عملياتى شد.

ــاره به فعاليت هاى اين گروه در عرصه خدمات فناورى اطالعات و  ــت خبرى با اش مديرعامل گروه ماندگار در نشس
ــكيل تيم هاى تحقيق و توسعه و استفاده از  ــت: گروه ماندگار با تش ــخت افزار و قطعات و تجهيزات اظهار داش توزيع س
ــات، ارائه راهكارهاى ملى و صنعتى،  ــون در عرصه هاى مختلف تجارت، توزيع و ارائه خدم ــاى متخصص، هم اكن نيروه
معمارى و طراحى و ارائه راهكارهاى جامع مالى ادارى صنعتى فعاليت دارد. به گزارش مهر، سعيد ياورى با بيان اينكه 
استفاده از الگوهاى مديريتى به ما كمك كرد تا قالب سنتى را شكسته و به صورت جديد و با استفاده از فناورى اطالعات 
فعاليت كنيم از بومى سازى نرم افزار طراحى سه بعدى توسط گروه تحقيق و توسعه ماندگار خبر داد كه براى نخستين 

بار در هفدهمين نمايشگاه بين المللى الكترونيك، كامپيوتر و تجارت الكترونيكى رونمايى شد.

سريع ترين دوربين جهان با سرعت يك تريليون عكس در ثانيه
همدان پيام: محققان در MIT دوربينى ساخته اند كه مى تواند با سرعتى برابر يك تريليون فريم بر ثانيه از حركات 
نورى عكسبردارى كند، اين سرعت به اندازه اى باالست كه مى توان با كمك آن سفر فوتون هاى نورى را از ميان بطرى 

آب يك ليترى مشاهده كرد.
محققان مى گويند: در نظر اين دوربين هيچ پديده اى سريع به شمار نمى آيد زيرا مى تواند با سرعتى برابر يك تريليون 
فريم بر ثانيه تصويربردارى كند. ثبت مستقيم نور در اين سرعت غير ممكن است؛ از اين رو، دوربين براى ايجاد هر تصوير 
ميليون ها اسكن انجام مى دهد. به گزارش مهر، محققان با استفاده از نسخه به شدت ارتقا يافته ابزار Strak Tube كه 
ــوند، توانستند از يك تك پرتو ليزرى در حالى كه از  ــايى فوتون ها در جريان هاى الكترونى به كار گرفته مى ش در شناس

ميان يك بطرى آب عبور مى كرد، تصويربردارى كنند.

هواپيماى هيدروژنى با 5 درصد هدر رفت انرژى عرضه شد
ــور اخيرا نمونه اوليه هواپيماى هيدروژنى را عرضه كردند كه هدر رفت انرژى در آن  ــگران كش همدان پيام: پژوهش
ــن اكبرى اليق، مجرى طرح در گفتگو با مهر، با اشاره به جزئيات اين هواپيما گفت: موتور طراحى  ــت. حس 5 درصد اس
شده براى اين هواپيما هيدروژنى است و به گونه اى طراحى و ساخته شده است كه 95 درصد سوخت براى حركت هواپيما 
مصرف مى شود. وى با تاكيد بر اينكه هدر رفت انرژى در اين هواپيما 5 درصد است، خاطرنشان كرد: مخزن اين هواپيما از فوالد 
و برخى آلياژهاى پيشرفته است و به گونه اى طراحى و بر روى هواپيما نصب شده است كه احتمال سقوط هواپيما را كاهش 
مى دهد. اكبرى با بيان اينكه سوخت مورد نياز اين هواپيما هيدروژن مايع است، اضافه كرد: ويژگى اين نوع سوخت ها در مقايسه 
با ساير سوخت ها اين است كه در سوخت هاى معمول سوخت به اندازه حجم مخزن بايد وارد شود ولى در مخازن سوخت هاى 

هيدروژنى اگر گنجايش مخزن 100 ليتر باشد مى توان تا 200 ليتر سوخت را وارد مخزن كرد.

منتظر آى پد 3 
تا چند ماه ديگر باشيد

ــايت DigiTimes به  ــام: وب س همدان پي
نقل از قطعه سازان شركت اپل مى گويد: آى پد 
ــل 2012 يعنى حدود  ــن ماه مارچ و آوري 3 بي
اواخر اسفند سال 90 تا ارديبهشت 91 به بازار 
عرضه مى شود. به گزارش فاكس نيوز، منبع اين 
خبر كه نخواسته نام آن فاش شود، افزود: توليد 
آى پد2 همزمان با عرضه آى پد3 با حجم توليد 
ــتگاه در سه ماهه پايان  14 تا 15 ميليون دس
ــال ميالدى جارى ادامه پيدا مى كند. با اين  س
حال عرضه آى پد2 در سه ماهه اول 2012 به 

4 تا 5 ميليون دستگاه كاهش مى يابد.

فيس بوك تلفن همراه 
مى سازد

 All Things همدان پيام: وبالگ فن آورى
ــاخت گوشى  D مى گويد فيس بوك در حال س
ــركت HTC اين  ــت و ش ــمند اس تلفن هوش
گوشى را براى غول شبكه هاى اجتماعى توليد 
خواهد كرد. به گزارش خبرآنالين، نام اين گوشى 
Buffy و مجهز به سيستم عامل اندرويد خواهد 
ــى تلفن همراه سال آينده به بازار  بود. اين گوش
ــود. هنوز معلوم نيست HTC يك  عرضه مى ش
ــى جديد براى اين منظور توليد مى كند يا  گوش
يكى از مدل هاى فعلى خود را با تغييرى جزئى 

با برند فيس بوك به بازار عرضه مى كند.

اذعان مدير گوگل بر 
استعداد سايبرى ايرانيان

ــركت اينترنتى  همدان پيام: مديرعامل ش
ــتعدادى  ــان صاحب اس ــت: ايراني ــوگل گف گ
ــايبرى  ــات س ــوزه عملي ــول» در ح «غيرمعم
ــميت»، همچنين تصريح  ــتند. «اريك اش هس
كرد كه آمريكايى ها دقيقا قادر به شناخت ابعاد 
ــتند اما به هر حال، اين امر  ــتعداد نيس اين اس

تهديدى براى آنان است.
ــن مصاحبه  ــارس، وى در اي ــزارش ف به گ
ــى از فيلم آن در يوتيوب قرار گرفت  كه بخش
ــوالى در خصوص كنترل پهپاد  در پاسخ به س
RQ170 توسط نيروهاى سايبرى ايران اظهار 
ــرى است و ما هرگز  ــت كه اين اطالعات س داش
ــى به آنها نداريم اما اين نگرانى كه ايران  دسترس
توانسته باشد اين كار را انجام دهد، همواره وجود 

داشته و ما هم بايد همواره نگران آن باشيم.

نسل بعدي 
تلوزيون ها در راه است

ــگرها  ــد نمايش همدان پيام: به نظر مى رس
ــه زودى وارد دوران جديدى  ــا ب و تلويزيون ه
مى شوند؛ چرا كه محققان كريستال هاى نورانى 
 quantum جديدى ساخته اند كه نام آنها را
dots گذاشته اند و مى توان از آنها براى ساخت 
ــگرها و تلويزيون هاى فوق العاده باريك  نمايش

استفاده كرد. 
به گزارش نارنجي، اين كريستال ها كه 100 
ــان هستند،  هزار بار كوچك تر از تار موى انس
مى توانند روى صفحات انعطاف پذير پالستيكى 
پرينت شوند تا نمايشگرهايى با ضخامت كاغذ 
توليد شود. مى توان اين نمايشگرها را در همه 
ــا حمل كرد يا از آنها به عنوان كاغذ ديوارى  ج
روى ديوار سالن استفاده كرد و تلويزيون هايى 

غول آسا به وجود آورد. 

انتشار تصاوير ژاپن پس 
از زلزله در سرويس نماى 

خيابانى گوگل
ــكان دهنده از نقاط  ــام: تصاوير ت همدان پي
ــور بعد از  ــه وضعيت اين كش مختلف ژاپن ك
ــته را نشان  ــونامى مرگبار ماه مارس گذش س
مى دهد از طريق سرويس نماى خيابانى گوگل 
منتشر شده است. گوگل وب سايت اختصاصى 
ــه اين موضوع اختصاص داده تا خاطره اين  را ب
ــته شود و شدت خسارات  رويداد زنده نگهداش
ــانى در ذهن ها باقى  ــل از اين فاجعه انس حاص
ــده با  ــايت ياد ش ــد. به گزارش فارس، س بمان
ــه كاربران  ــراى آينده ب ــوان خاطره هايى ب عن
ــكان مى دهد تا تصاوير نقاط مختلف ژاپن و  ام
وضعيت آنها را قبل و بعد از اين سونامى مرگبار 
با يكديگر مقايسه كنند. اجراى اين طرح از ماه 
ــر موجود در آن در  ــده و تصاوي جوالى آغاز ش

تاريخ 11 مارس تهيه شده اند.

سرماخوردگى و مكمل هاى تغذيه اى
همدان پيام: سرماخوردگى و مكمل هاى تغذيه اى سرماخوردگى و گلودرد يك 
عفونت حاد(كوتاه مدت) ويروسى در قسمت مجراى تنفسى فوقانى است كه از طريق 
هوا مانند عطسه كردن يا تماس با افراد مبتال به بيمارى، از فردى به فرد ديگر سرايت 
مى كند. مكمل هاى تغذيه اى كه براى سرماخوردگى توصيه مى شوند، شامل ويتامين 

C – روى (به شكل قرص يا اسپرى بينى) و پروپيول است.
 عالئم سرماخوردگى چيست؟ �

آب ريزش و گرفتگى بينى، گلودرد، بى تابى و التهاب از عالئم عمده آن است. 
بيشتر اوقات گلودرد به تنهايى و جداى از سرماخوردگى، خود يك عالمت جدى 
است مثل گلودرد استرپتوككى(ميكروبى) كه احتياج به تشخيص پزشكى و درمان با 
آنتى بيوتيك دارد. وقتى كه عفونت ويروسى است، آنتى بيوتيك ها تأثيرى در بهبود 

سرماخوردگى ندارند.
 درمان سرماخوردگى چگونه است؟ �

محيط مرطوب و گرم، باعث تسريع بهبود مى شوند. كسانى كه به سختى دچار 
سرماخوردگى مى شوند، بايد استراحت كنند. داروهاى بازكننده گرفتگى بينى مانند 
پزودوفدرين و فنيل فرين، بطور موقت بينى را باز مى كنند، اما اغلب مجدداً بينى 
دچار گرفتگى مى شود. براى حفظ تعادل آبى و تسهيل جريان ترشحات بدن، بايد 
مقدار زيادى مايعات نوشيد. اگر سرفه شديد يا خطرناك باشد، داروهاى ضد سرفه 

مثل دكسترومتورفان، خصوصاً براى خواب راحت، تجويز مى شوند.
در غير اين صورت، براى خارج ساختن ويروس هاى عفونى و ترشحات جمع شده 

در گلو، بايد خلط را دفع كرد و نبايد آن را در گلو نگه داشت.
 توصيه هاى غذايى مفيد �

زياده روى در مصرف شكر، چربى و الكل به سيستم  ايمنى بدن آسيب مى زند؛ 
هر چند كه از چگونگى تأثير  اين مواد غذايى در طول دوره سرماخوردگى اطالع 

دقيقى در دست نيست.
 مكمل هاى غذايى مفيد �
�  C ويتامين 

بررسى 21 مطالعه نشان داد مصرف 1 تا 8 گرم ويتامين C در روز، مدت و شدت 
سرماخوردگى را تا 23 درصد كاهش مى دهد. مقدار مناسب ويتامين C براى درمان 
سرماخوردگى معلوم نيست، ولى ممكن است حداكثر يك تا 3 گرم در روز باشد؛ با توجه 
به  اينكه مقدار بيشتر از 200- 120 ميلى گرم در روز، به عنوان مقدار مناسب و كافى براى 
افراد سالم در نظر گرفته مى شود. بررسى 23 مطالعه نشان داد مكمل دهى ويتامين C در 
كودكان اثرات بهترى نسبت به بزرگساالن دارد. همان مطالعه ثابت كرد مصرف 2 گرم يا 
بيشتر ويتامين C در روز، در كاهش مدت سرماخوردگى مؤثرتر از يك گرم در روز است.

�  (Zn) روى 
مصرف روى (Zn) در زمان سرماخوردگى بصورت مكمل به افراد، ثابت كرده 
كه  اين عنصر باعث كاهش قدرت ويروس ها براى احاطه سلول هاى بدن و كمك به 
سلول هاى  ايمنى براى مبارزه با سرماخوردگى مى شود و عالئم سرماخوردگى را تسكين 
مى دهد. بر اساس تحقيقى قرص روى، مدت سرماخوردگى را در بزرگساالن كاهش 
داد ولى در كودكان اثرى نداشت. قرص هاى حاوى گلوكونات روى، گلسين- گلوكونات 
روى واستات روى در بهبود مؤثرند، ولى مصرف روى به صورت هاى ديگر و قرص هايى 

كه حاوى اسيد سيتريك، اسيد تارتاريك، سوربيتول و مانيتول هستند اثرى ندارند.
براى بهبود سرماخوردگى، قرص هايى كه حاوى 13 تا 25 گرم گلوكونات روى، 
گلسين- گلوكونات روى يا استات روى مى باشند، هر 2 ساعت يكبار براى چند روز 
مختلف استفاده مى شوند. اگر اين قرص ها با بروز اولين عالمت سرماخوردگى مصرف 

شوند، بهترين اثر را دارند.
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پيام 
 The Message Of                 مادستان    تاريخ ،  تمدن و فرهنگ 

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

گزارش
عكسعكس روز

پيام مردمپيام مردم
mardomi@hamedanpayam.com

صندوق پستي: 65155-666

همشهريان عزي
را در هر زمين
روزنا

تجليل از پذيرفته شدگ
طرح شاهد پراكنده آموز

در شهر!!!

نامه روزنامه روز

كيوسك

من يكي از آموزشياران نهضت هستم كه با شركت در آزمون اس
در يكي از روستاهاي شهرستان فامنين در مدرسه ابتدايي مشغول
ــه را به من واگذار كردند و من هم پذير و همچنين معاونت مدرس
نكرده اند هيچ، دوم اينكه به مدير مدرسه اعالم شده كه به من فقط

سبيل ا... بوده، همچنين در فصل تابستان هفته اي سه روز، در سمت
ــت. آموزش و پرورش نهضت دارم كه آيا واقعا اين حق و عدالت اس
به وظايفم در هر دو مسئوليت عمل كنم، اما موقع گرفتن حق و ح

آموزش و پرورش اين است؟!

فصل  فرارسيدن  به  با توجه 
زمين هاي  متأسفانه  سرما، 

شده اند  تعطيل  يا  فوتبال  چمن 
در  بااليي  هزينه هاي  با  يا 

قرار  استان  تيم هاي  اختيار 
مي گيرد. 

در اين راستا تنها توجه به تيم 
فوتبال پاس است كه اجازه 

تمرين در زمين هاي استاندارد 
و خوب را دارد؛ در حالي كه 
تيم هاي استان همدان، زمين 

را  چمن مصنوعي سعيديه 
به چهار يا پنج قسمت تبديل 

كرده و در آن 4 يا 5 تيم در 
يك زمان تمرين مي كنند. در 
اين خصوص با نبود درآمد 

در تيم هاي همداني، اين تيم ها 
حتي با حمايت هيأت فوتبال نيز 
مواجه نمي شوند و مجبورند در 

تمرين  فوتبال  يك چهارم زمين 
حساسيت  به  توجه  با  كنند. 

مختلف  مراحل  در  بازي ها 
از  بزرگساالن  خصوصاً  سني 
اين  در  تقاضامنديم  مسئوالن 

بينديشند  چاره اي  خصوص 
كه  خصوصي  تيم هاي  كه 

نيستند  زيادي  بضاعت  داراي 
عظيم  سيل  پاسخگوي  بتوانند 

فوتبال  جوان  عالقه مندان 
باشند.

غالمي

رئيس صندوق رفاه وزارت بهداشت خبر داد 
 افزايش 2 تا 4 برابري وام ضروري دانشجويان در نيمسال دوم

همدان پيام: رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت از افزايش دو تا چهار برابري وام ضروري دانشجويان در نيمسال دوم 
ــت،  ــنا، فرهاد جعفري با بيان اينكه ميزان افزايش وام ضروري براي دوره هاي مختلف تحصيلي، متفاوت اس خبر داد. به گزارش ايس

اظهار كرد: در حال حاضر مبلغ اين وام 200 هزار تومان است. 
وي از افزايش وام هاي تحصيلي و وديعه مسكن دانشجويان براي سال تحصيلي آينده خبر داد و افزود: در حال حاضر ميزان وام 

تحصيلي براي مجردان 38 هزار تومان و متأهالن 56 هزار تومان در سال است كه براي سال آينده افزايش خواهد يافت. 
ــه افزايش تعداد  ــت با توجه ب ــان كرد: اميد اس ــگاه ها خاطرنش ــاره به افزايش 20 درصدي ظرفيت پذيرش دانش جعفري با اش

دانشجويان، اعتبار صندوق هم رشد داشته باشد تا بتوان پاسخگوي نيازهاي دانشجويان باشيم. 

ايجاد شهر ادارى تجربه اى 
موفق در دنياست

 همدان پيام: عضو كميسيون فرهنگى و اجتماعى شوراى 
ــورهايى مانند مالزى  ــهر ادارى در كش ــهر گفت: ايجاد ش ش

اجرايى شده و تجربه موفقى نيز بوده است. 
مرتضى طاليى با اشاره به طرح ايجاد پايتخت ادارى گفت: 
ــورهايى مانند مالزى نيز انجام شده است و  اين تجربه در كش
ــورها دستگاه هاى ادارى  ما مى توانيم با الگوبردارى از اين كش
ــهرى ادارى  ــهرى در اطراف تهران با عنوان ش ــود را در ش خ

ــهر  ــتقر كنيم. به گزارش مهر، وى ادامه داد: ايجاد اين ش مس
ادارى سرويس دهى به مردم را راحت تر مى كند و از مشكالت 

تهران نيز مى كاهد.
ــش جمعيت پايتخت  ــرح را بر كاه ــى تأثير اين ط طالي
بى تأثير دانست و افزود: جمعيت تهران كاهش پيدا نمى كند؛ 
بلكه مديريت صحيح و اصولى بر شهر تهران حاكم مى شود به 
ــفر در سطح شهر   اين معنا كه با توزيع مراكز ادارى، حجم س
كم و بخشى به خارج از شهر منتقل مى شود در نتيجه ترافيك 
ــهر كمتر مى شود و كيفيت حمل و نقل افزايش و آلودگى  ش

هوا كاهش مى يابد.

 شكوه آزادي؛ مطبوعات محلي و چالش هاي آن �
ــام: هفته نامه  همدان پي
شكوه  اجتماعي  ــي  سياس
ــتره توزيع  ــه گس آزادي ك
ــي  ــتان هاي غرب آن در اس
ــماره  ــت در ش ــور اس كش
با  ــود  ــته خ ــه گذش هفت
انتشار مطلبي در خصوص 
ــريات محلي، به مشكالت و دغدغه هاي اين جرايد پرداخته  وضعيت مطبوعات و نش
ــتاري  ــكوه آزادي در خبر يك خود كه عنوان «تريبون هاي نوش ــت. هفته نامه ش اس
ــتند» را به خود اختصاص داده، آورده است: «به ظاهر  ــعه هس ــير توس ديده بان مس
ــريات محلي، كار آساني مي نمايد، اما به واقع اينگونه نيست. صرف نظر از  انتشار نش
چالش هاي مشترك مطبوعات محلي؛ در ابتداي كار، كمبود نيروي متخصص، فقدان 
فضاي تحريريه، تشكيالت منظم و از همه مهمتر ضعف مالي و نبود درآمدزايي حيات 
ــالت  ــته رس ــاي اين گروه از مطبوعات را چنان تهديد مي كند كه بعضاً ناخواس و بق
حقيقي خويش را به فراموشي سپرده به چاپ آگهي روي آورده  يا به بولتن خبري 
ادارات تبديل مي شوند.» اين هفته نامه در ادامه اين مطلب با اشاره به نقش و جايگاه 
ــريات محلي تصريح مي كند: «نشريات محلي ديده بان و راهنمايان مسير توسعه  نش
ــتند و در اين ميان موثرترينند؛ زيرا آن ها اجزايي را مي بينند كه محتمل است  هس
ــريات محلي مكمل مطبوعات  ــانه هاي ملي پنهان بماند، از اين منظر نش از نگاه رس

سراسري هستند.»

 محراب؛ برنامه ريزي جريان انحرافي �
ــه  ك ــراب  مح ــريه  نش
ــتان همدان  مختص به اس
ــه  هفت ــماره  ش در  ــت  اس
با اختصاص  ــته خود  گذش
ــك خود به  ــس ي دادن عك
ــري دبير كل  ــت خب نشس
ــر با  ــالل احم ــت ه جمعي
اصحاب رسانه در هفته گذشته به انتشار رسيد و به روي پيشخوان روزنامه فروشي ها 

آمد.
ــماره نشريه محراب سرمقاله مديرمسئول اين نشريه است  يكي از مطالب اين ش
ــار رسيده است. نويسنده مطلب  كه با عنوان «برنامه ريزي جريان انحرافي» به انتش
با توصيف خصوصيات اين جريان به تحركات آن ها در آستانه انتخابات مجلس نهم 
ــدن به زمان برگزاري انتخابات  ــت: «همين ها با نزديك ش ــاره كرده و آورده اس اش
مجلس شوراي اسالمي به دنبال كرسي هاي مجلس مي باشند و با معرفي چهره هاي 
ظاهراً موجه درصدد جلب افكار عمومي به سوي نيروهاي تربيت شده خود دارند تا 
با فريب كاري، افرادي بي قيد و بند و بي تعهد و ضد واليت را به مجلس بفرستند تا 
ــان را به  از آن طريق بتوانند مانند دوران دوم خردادي ها قوانين مطابق ميل خودش
تصويب برسانند و حتي درصدد هستند نسبت به تغيير اصول قانون اساسي جمهوري 
ــاند،  ــالمي به نحوي كه منافع آنان را تأمين كند و آنان را به هدف پليد خود برس اس

اقداماتي را صورت دهند.»
نويسنده در پايان مطلب آورده است: «ضرورت دارد عالقه مندان به نظام مقدس 
ــائل حاشيه اي، حساب شده تر و با ارزيابي هاي فني تخصصي براي  در برخورد با مس
برطرف كردن هر نوع حادثه ناخواسته اي برنامه ريزي دقيق و به جايي را داشته باشند 

تا دشمن نتواند از برخي موضع گيري ها به نفع خود استفاده نمايد.»
 از طرف ديگر روزنه هاي اميد را در دل ضدانقالب مسدود كنند و مخالفان وابسته 
ــتأصل و زمين گير نمايند تا ان شاءا... زمينه هاي برگزاري  به بيگانگان را به موقع مس

انتخابات با شكوه و آرامي را فراهم نمايند.

 سپهر غرب؛ مسئوالن براي سيستم بانكي كاري بكنند! �
ــرب  ــپهر غ ــه س روزنام
ــنبه  ــماره روز پنجش در ش
هفته گذشته خود با انتشار 
مطلبي تحت عنوان «تخلف 
ــورد با  ــراي برخ ــا ب بانك ه
تخلف؟!» به عملكرد بانك ها 
در بحث اعطاي تسهيالت بانكي و چگونگي بازپس گيري آن مي پردازد. در اين مقاله 
ــور دارد اشاره كرده است:  ــبت به عملكرد بانك هاي كش كه رنگ و بوي انتقادي نس
«با وجود برخي فسادهاي مالي و ويراني اقتصادي كه آخرين مورد آن حيثيت نظام 
ــتند، گفتند كه فقط در نتيجه  ــانه گرفت و بدخواهان هرچه خواس مقدس را نيز نش
ــليقه اي بانك ها تحت عنوان دسته بندي مشتريان به خاص و عام صورت  برخورد س
مي پذيرد و ميلياردها تومان از ثروت هاي ملي به جيب فردي خاص سرازير مي شود 
ــنگ زدن به پاهاي لنگي  ــال جريمه ديركرد و ... به وام هاي معوق خرد فقط س اعم

است كه رابطه ندارند و قرباني سليقه بازار مديريت بانكي شده اند.»
نويسنده اين مطلب در ادامه با استمداد از مسئوالن براي حل مشكالت سيستم 
ــد: «... تا دير نشده و فرصتي داريد براي سيستم بانكي كاري بكنيد  بانكي مي نويس
ــود و بهره و جريمه نجات دهيد تا بانك ها هزينه هاي غيرضرور  و مردم را از يوغ س
ــاختمان هاي مجلل و حقوق هاي آنچناني و مشاركت هاي خود با افراد  خود اعم از س

ذي نفوذ را به مردم متوسط و فقير جامعه تحميل نكنند.»
در ادامه اين مطلب نويسنده با اشاره به وجود تبعيض در اعطاي تسهيالت بانكي 
ــيران بيشه  ــتم بانك ها اضافه مي كند: «آنجا كه منافع بانك اقتضا نكند ش در سيس
ــت از  ــتغال و نيازمندان واقعي وام نيز از دريافت آن ناكام و دس اقتصاد، نوآوري و اش
پا درازتر از بانك ها خارج مي شوند و فريادهاي رئيس جمهور و رئيس بانك مركزي 
ــنگين خود ساخته بيدار نمي كند كه منابع بانكي متعلق به  نيز آقايان را از خواب س

مردم است.»

2345647
1390 <=>?@A 24

 D5E F  GHIJ K=L
2MNO 8 Q714 <?=SE

����� 100

���	
��  ������ ������ �����

���	� ��
��

��	
�����

 2���� ��� 
�� � 4�
�5 6���
#���� 7���8�

��	� ������ ��� ���
�� ������ ��� ���

��!" ���� # ���$ % ��� &'�() *+ ,-. �(�!
 /0%-

 9�
 1�:��� �� ;�<��� ��� �!= ���"> !"� !�: ?�3,� ���� �#�@ '�"@ �� AB#��: ����(&
.�&�� �$ 7��>$ ���"� B# 1�C�&� 7,D�� .�,��0� �<6��#  �!�E# F*� !�G# 159 �:( �+�� �(�!
 /0%-

��!" �;<�( ��=� #�" ,.-%��

267 h t t p : / / w w w . s e p e h r e g h a r b . c o m

s e p e h r . e . g h a r b @ g m a i l . c o m

wcgzY ��� q]Xh`^pwcgzY ��� q]Xh`^wcgzY ��� q]Xh`^

 GLX �\� Q F?WYU \YL \=u DgHIL iloW 2>lO �?YO ?W
 .lIo=Sp 2bfXT> qf iX qL i\=�> �ap \=6> d=t <=u?=e 2J �=boTL

gxmk i[}ci� �	N�O!+ ��

 :�=Sj xNkj

KLMNOPQRSKVWXYZRSKTMUTR[\M]R[O^X

KxyQR`TQRKOoXz\

بزودى گزينه "دكه" بر روى پايگاه اينترنتى 
روزنامه همدان پيام فعال خواهد شد.

براى كسب اطالعات بيشتر مى توانيد با شماره 
info@hamedanpayam.com روزنامه و يا ايميل

 تماس حاصل نمائيد.
www.Hamedanpayam.com

همدان پيام: حزب مؤتلفه اسالمي استان همدان 
ــتاي پيگيري مطالبات مردم شريف استان  در راس
ــهر دارالمؤمنين و دارالمجاهدين همدان  به ويژه ش
ــور و پايتخت  ــهرهاي كش به عنوان يكي از كالن ش
تاريخ و تمدن ايران زمين به منظور انعكاس پاره اي 
ــكالت همدان با شوراي اسالمي شهر همدان  از مش
ــه مشتركي در محل شوراي شهر برگزار كرد؛  جلس
ــگي، مؤتلفه اسالمي مشروح  بر اساس روال هميش
ــت را در اختيار رسانه ها قرار مى دهد  خبر اين نشس
ــان حوزه  تا مورد قضاوت مردم همدان و كارشناس
ــرد. الزم به  ــرار گي ــئوالن مربوط ق ــهري و مس ش
ــورا اعالم  ــه اعضاي ش ــت در اين جلس يادآوري اس
كردند كه براي پاسخگويي كامل به اظهارات اعضاي 
مؤتلفه زمان بيشتري الزم است و در جلسه آتي كه 
ــكيل خواهد شد نظرات كامل  در اولين فرصت تش
ــات و انتقادهاي حزب مؤتلفه  خود را درباره مطالب

اسالمي بيان خواهند كرد. 
 مالقات شوراي حزب مؤتلفه اسالمي  �

استان همدان با اعضاي شوراي شهر 
همدان 

دبير حزب مؤتلفه اسالمي استان همدان، شورا 
ــت  ــنگر ارتباط مردم با نمايندگان دانس را اولين س
ــورا باالست؛ بنابراين، حزب  و گفت: انتظارات از ش
ــالمي با سابقه درخشان بيش از نيم قرن  مؤتلفه اس
ــه آن اعتماد،  ــوان يك بدنه كه مردم ب ــود به عن خ
اعتقاد و ارتباط دارند مطالبات و خواست هاي مردم 

را به مسئوالن انتقال مي دهد. 
ــزب موتلفه با  ــه ح ــود الفت كه در جلس محم
اعضاى شوراى اسالمى شهر همدان سخن مى گفت، 
علت انتقال ساختمان شوراي شهر از مركز شهر به 
محلي كه مردم و به ويژه حاشيه نشينان براى رفت 
ــورا با مشكل مواجه هستند را خواستار  و آمد به ش
ــد. وي گفت: مردم مي گويند شوراي شهر براى  ش
فرار از مردم تغيير مكان داده است كه اگر اين گونه 
باشد اين كار ناخوشايندي است. وى شوراى شهر را 
فاقد برنامه ريزي براي اداره و توسعه شهر دانست و 
ــورا برنامه خاصي نديده ايم  افزود: ما تا به حال از ش
در حالي كه شورا بايد برنامه چند ساله داشته باشد.
ــتان همدان در  ــالمي اس دبير حزب مؤتلفه اس
ــوراي شهر عمدتاً اقتضايي  ادامه گفت: مديريت ش
ــهرداري  ــه برنامه هاي ش ــن صورت ك ــت؛ به اي اس
ــه مدوني در بخش  ــرا مي كند و برنام ــتر اج را بيش

فرهنگي يا اجتماعي ندارد.
ــت درآمد و  ــتن مديري ــت در خصوص نداش الف
هزينه خاطرنشان كرد: بعضاً دخل و خرج شهرداري 
ــت  ــازگاري ندارد. درآمد معموالً خوب اس با هم س
ــود و در مورد  اما براي هزينه ها اولويت بندي نمي ش
ــهرداري تراز مالي  ــتمزد كارمندان ش حقوق و دس
ــرل و نظارت بر  ــم و كنت ــورا نديده اي ــاالنه از ش س

هزينه هاي شهرداري عمدتاً وجود ندارد.
ــاني و فراواني  ــاره به منابع نيروي انس وى با اش
ــت: معموالً  ــاني غير كارآمد اظهار داش نيروي انس
ــهرداري قديمي و كم سواد و  ــمارى از پرسنل ش ش
بدون تخصص و توانايي هستند و شهرداري از نظر 
نيروي اضافي، غيركارآمد و مسائل ديگر نياز به يك 

جراحي دارد.
ــنل شهرداري را آمرانه دانست  وى برخورد پرس
و گفت: شهردارى در عين حال بايد مردم را به عنوان 
صاحبان انقالب و خود را به عنوان خدمتگزار به مردم 
ــته اي با مردم كه سرمايه هاي  بدانند و برخورد شايس

گرانبهاي اين انقالب هستند، داشته باشند.
الفت در ارتباط با روگذرها و زيرگذرها كه براي 
ــت چنين گفت: يك چيز كه مغفول  ــهر الزم اس ش
ــهر است كه معموالً شهرها  مانده كمربندي دور ش
يك كمربندي دارند و خودروهاى عبورى وارد شهر 
ــوند و ترافيك ايجاد نمي كنند شايد شوراي  نمي ش
شهر اين موضوع را وظيفه وزارت راه بداند اما شورا 
ــهرداري با پيگيري هاي خود مي توانند مشكل  و ش

ترافيك را حل كنند.
ــهر  دبير حزب موتلفه در ادامه به ورودي هاي ش
ــهر  ــت و اضافه كرد: ورودي هاي ش ــاره اى داش اش
همدان از جهات مختلف از سمت گورستان، پادگان 
ــود كه اين موضوع براي شهر  و كوره ها ختم مى ش

باستاني همدان نمود جالبي ندارد.
ــهر شدن همدان  الفت همچنين درباره كالن ش
ــت و همكارى بين  ــال 88 ابالغ شده اس كه در س
ــت: تاكنون  ــتان، اظهار داش ــورا و مسئوالن اس ش
هيچ اقدام سازنده اي بين شورا و مسئوالن سياسي 
ــده است؛ در اينجا يك گسست  استان مشاهده نش
ــكاري و تعاون وجود  ــن آنها هم ــم و در بي مي بيني
ــبت به هم تعريفي ندارد و  ــان نس ندارد و وظايفش
ــهر كار مي كند.  ــس براي خودش در كالن ش هر ك
ــهردارى عدم تمكين به قانون  به عنوان مثال در ش
و قانون هاي نوظهور در مورد معافيت بافت فرسوده 
ــق مي گيرد كه  ــهيالتي كه به آن تعل ــت و تس اس
ــي داد؛ در حالى كه  ــهرداري اين كار را انجام نم ش
ــور اعالم شده تمكين به قانون  از سوى وزارت كش
داشته باشيد. شهرداري به فكر منافع خود و درآمد 

است تا فكر آباداني شهر.

ــكالت مردم حاشيه شهر چنين  وى درباره مش
ــت كه در حاشيه شهر  توضيح داد: انتظار ما اين اس
ــأت دولت به  ــفر قبلي هي ــود. در س ــتر كار ش بيش
ــيه شهر اختصاص  همدان 5 ميليارد تومان به حاش
ــد و ظاهراً جذب نشده است و در سفر اخير  داده ش
ــازي حاشيه  نيز 50 ميليارد تومان براي توانمندس
ــد كه به مردم حاشيه شهر  شهر اختصاص داده ش
ــت «طرح بياوريد تا ما پول بدهيم»  گفته شده اس
ــد نه از  ــورا باش ــي كه طرح بايد از طرف ش در حال
طرف مردم. الفت ادامه داد: در مباحثى چون زمين 
ورزشي، كتابخانه، باشگاه يا مبحث فرهنگي نقصان 
ــود. برخي منازل در حاشيه شهر گاز يا  ديده مى ش
ــا در كنار فاضالب  ــد يا اينكه چاه آب آنه آب ندارن
است. يكي از مشكالت شهر و حاشيه شهر آب هاي 
ــاله با اين مشكالت مواجه  ــطحي است كه هر س س
ــتيم. آيا شوراي شهر براي اين مشكل برنامه يا  هس
ــاني ضعيف  ــت اطالع رس مصوبه اي دارد يا اگر هس

است.
وى با اشاره به وضعيت آسفالت كوچه و خيابان ها 
در شهر و حاشيه شهر، اظهار داشت: بعد از گذشت 
33 سال از پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي ايران 
ــفالت حل نشده است. از اعضاي شوراي  مشكل آس
شهر مي خواهيم سرى به شهر و حاشيه شهر بزنند 

و از نزديك مشكالت را رصد كنند.
دبير حزب موتلفه اسالمى استان گريزى هم به 
پروژه هاي ناتمام زد و گفت: پل چهارراه پژوهش با 
ــيارى كه در برداشته است  توجه به هزينه هاي بس

ــكل زه كشي دارد. هتل كنار پارك كه 25 سال  مش
ــت و از آن مي توان به عنوان  ــت ناتمام مانده اس اس
يك مقبره ياد كرد و براي گردشگراني كه به همدان 

مي آيند نمود خوبي ندارد.
در ادامه اين جلسه عضو شوراى مؤتلفه اسالمي 
استان همدان در خصوص سياست و راهبرد شوراي 
ــهر شدن همدان  ــهرداري گفت: كالن ش شهر و ش
تصويب شده است و كالن شهر از مزايا و بودجه هايي 
برخوردار است كه اميدواريم اين موضوع راكد نماند 
ــاهد طرح و برنامه اي در اين  ــود. ما ش و پيگيري ش
ــهر  ــيه ش ــازي حاش زمينه نبوده ايم. در توانمندس
ــهرداري و شوراي شهر  ــفالت معابر به عهده ش آس

است.
ــه همدان بايد  ــور، با بيان اينك ــض ا... مظفرپ في
ــور را داشته باشد، اظهار داشت:  مركزيت غرب كش
ــفالت كه بارها بر آن تأكيد شد به اتمام  نهضت آس
ــهر كمتر از آن نصيب  ــيد و مناطق حاشيه ش نرس
بردند، مردم از تبعيض در ارائه خدمات گاليه دارند، 
ــود كه اين در  به برخي مناطق توجه ويژه اي مي ش
ــالمي كه بر پايه عدالت است تبعيض هاي  نظام اس

ناروا نبايد وجود داشته باشد.
وى ديگر مشكل شهر را ترافيك دانست و گفت: 
اين موضوع روز به روز بغرنج تر مي شود و همدان از 
لحاظ ترافيكى در حال قفل شدن است و شهرداري 
و شوراي شهر نتوانسته اند در اين زمينه كاري انجام 
ــيده  ــد و پاركينگ هاي طبقاتي به نتيجه نرس دهن
است. مظفرپور افزود: در زمينه عملكرد تاكسيراني 
ــتري صورت گيرد. از فروردين ماه  بايد نظارت بيش
ــاهد افزايش 100 درصدي كرايه ها هستيم  90 ش

ــال قابل  كه افزايش 100 درصدي در طول يك س
ــت و بايد يك بازبيني كلي شود؛ چرا كه  قبول نيس

نرخ هاي مصوب رعايت نمي شود.
ــهرداري  ــت: مدت ها بود كه ش ــار داش وى اظه
ــت و برنامه اي نيز در  همدان معاونت فرهنگي نداش
ــت و اگر برنامه اي هم بود به  اين زمينه وجود نداش
ــد و برنامه عمقي وجود  صورت سطحي اجرا مى ش

نداشت.
عضو شوراى موتلفه اسالمى استان با بيان اينكه 
شوراي شهر و شهرداري مسئول تربيت شهروندان 
مفيد است تا به قوانيني كه تصويب مي شود احترام 
ــهرداري در اين زمينه ها  بگذارند، گفت: تاكنون ش

چه برنامه اي داشته است؟
ــائلي كه در  ــان كرد: يكي از مس وى خاطرنش
ــهردار بود  ــود انتخاب ش ــوم مطرح ب ــوراي س ش
ــال  ــي زاده آمد و بعد از يك س ــه مدتي على قل ك
ــد  ــگريان بعدها اعالم ش ــاب عس ــت. در انتخ رف
ــته و به نوعي  ــئوالن مافوق دخالت داش نظر مس
ــا تغيير كرده  ــت، هم اكنون فض تحميلي بوده اس
ــت و اين دو سال كه با قانون تجميع انتخابات  اس
ــهر اضافه شده  ــوراى ش به مدت خدمتگزاري ش
ــهري  ــد، بايد مديريت ش ــول ايجاد كني بايد تح
ــهردار  ــدان انتخاب كنيد، يك ش ــأن هم را در ش
ــورا بايد تصميم خوبي  تحول خواه الزم است و ش

در اين زمينه بگيرد. 
ــالمى  ــوراى موتلفه اس ــه عضو ديگر ش در ادام
استان گفت: جلسه اي كه خدمت استاندار رسيديم 

و در بخش هاي مختلف بحث شد و پرسيده شد كه 
ــول دارد و با  ــورا را در قالب قانون چه ميزان قب ش

شوراي شهر چه قدر تعامل دارد؟
ــورا با  محمد محمدي افزود: بعضي از اعضاي ش
ــر و مجموعه را قبول  ــالف دارند و همديگ هم اخت
ــن انتظار مى رود  ــت اي ندارند. نزديك انتخابات اس
كه دوستان با بلوغ فكرى بيشتر در عرصه سياست 

اظهار نظر نمايند.
ــهر نيز اظهار داشت:  ــوراى ش در ادامه عضو ش
ــت حزب مؤتلفه  ــفانه تنها حزبى كه فعال اس متأس
ــزاب مي توانند با هم  ــت؛ يعني آن زمان كه اح اس

رقابت كنند ما آن وقت بلوغ سياسي داريم.
ــه  ــا بيان اينكه از زمان جلس ــه دباغيان ب فاطم
ــه حزب مؤتلفه بلكه به  ــه دارم، گفت: نه تنها ب گالي
ــهروندان بايد فرصت دهيم تا صحبت كنند  همه ش
ــوراي شهر دفاع  و ما از حيثيتمان به عنوان عضو ش

كنيم.
وى در مورد جابجايي ساختمان شوراى شهر از 
ــهر تصريح كرد: تنها چيزي كه به ذهن ما  مركز ش
نمي گنجيد اين بود كه ما از مردم فرار كنيم؛ دليل 
ــهر انتقال سازمان  ــاختمان شوراى ش جابجايى س
ــه روند كار  ــابق بود ك ــوراى س عمران به محل ش

مجتمع سينا را از نزديك دنبال كنند.
دباغيان با اشاره به اينكه ما اعضاي شوراي شهر 
نبايد كوتاهي برخى از مسئوالن را پاسخگو باشيم، 
ــما فرياد مي زنيم، ادامه داد:  ما هم معترضيم و با ش
ــفانه هيچ حزبي با شورا ارتباط ندارد اال حزب  متأس
ــه اين محل  ــال انتقال ما ب ــه. بعد از يك س مؤتلف

انتقادها دوباره ادامه دارد.

 توانمندسازي در شهر ما معني نشده  �
است

ــه صورت  ــه ملكي كه ب ــا بيان اينك ــان ب دباغي
غيرقانوني داخل رودخانه ساخته شده را نمى توانيم 
ــي  ــزود: ما نمي توانيم به هر كس ــت كنيم، اف حماي
ــازي بدهيم؛ چرا كه  ــكلي اجازه توانمندس به هر ش

خيانت به مردم است. 
وى همچنين در خصوص نظارت بر تاكسيراني 
ــيرانى ضعف هايى  ــت: در زمينه نظارت بر تاكس گف
ــود دارد ولى اهرم بازدارنده اى نداريم كه به نحو  وج

احسن اجرا  شود.
ــهر در حوزه فرهنگي نيز  ــوراى ش اين عضو ش
سخن گفت و افزود: در حوزه فرهنگى اقدام مناسبى 
صورت نگرفته كه اميدواريم عباس صوفي – معاون 
ــهردار- از 20 طرحى  فرهنگى جديد المنصوب ش
ــرا كند كه در  ــنهاد داده 5 مورد آن را اج ــه پيش ك
آن صورت تحول چشمگيري را شاهد خواهيم بود. 
ــوراهاي  ــوم ش ــان اضافه كرد: در دوره س دباغي
ــهر اعتقاد بر شوراهاي شهر نيست و اختيارات و  ش
ــده است. در شورا به هر  ــوراي شهر كم ش اقتدار ش
ــهرداري  رسيديم  گفتند به صالح  گزينه اي براي ش

مردم نيست. 
ــهر نيز با بيان اينكه شورا  عضو ديگر شوراى ش
ــازمان هاي  ــه مدونى دارد، گفت: براي همه س برنام
ــاله داريم و كار شهرداري  ــهرداري برنامه پنج س ش
مورد رصد قرار مي گيرد؛ چرا كه كم و كاستي هايي 
ــارت مورد  ــيون هاي نظ ــود دارد كه در كميس وج
بررسي قرار مي گيرند. اگر شهرداري كم كاري  كند 
در چارچوب وظايف شوراي شهرپيگيري مي شود. 

ــاره كنارگذر  ــان همچنين درب ــن صادقي محس
ــهر همدان گفت: كلنگ زني اين  ــرقى و غربى ش ش

كنارگذر پيگيري شده و در حال اجراست.
ــز  ني ــدان  هم ــهر  كالن ش ــوص  خص در  وى 
ــهر همدان در محدوده  ــان كرد: كالن ش خاطرنش
ــت و بايد در هيأت  ــده اس قانوني خود تصويب ش
ــد؛ اين موضوع  ــس به تصويب برس ــت و مجل دول
ــون در مرحله تهيه  ــود و هم اكن ــري مي ش پيگي
ــهر همدان مي باشيم؛ البته اين كار  طرح جامع ش

زمان بر است.
ــوراى  در ادامه نرگس نورا... زاده، ديگر عضو ش
شهر گفت: به نظر، اين ارتباطات بسيار مفيد است 
ــاز باشد و قابل  ــما مي تواند كارس و نقطه نظرات ش

برنامه ريزي و بررسي است.
ــهر  ــوده ش ــاى بافت فرس ــورد وام ه وى در م
ــوص طرح  ــال 85 در خص ــت: در س ــار داش اظه
بافت فرسوده يك نقشه كلى از همدان خواستند 
ــفانه طرحي  ــه كجاها نياز به امتياز دارد. متأس ك
ــاز  ــاخت و س ــد تمام افرادي كه كار س ــه ش تهي
ــود و آنها در جايي  دارند به آنها امتياز داده مي ش
ــرمايه گذاري مي كنند كه بازگشت سود داشته  س
ــرمايه گذاري  ــهر س ــد و در مناطق خوب ش باش
ــوده  مي كنند. براى امتيازدهي به بافت هاي فرس

بايد اولويت بندي شود. 
ــز از اعضاى  ــهر همدان ني ــوراى ش رئيس ش
ــود را به  ــه مطالب خ ــت ك ــزب موتلفه خواس ح
ــورا بحث  صورت مكتوب ارائه دهند تا اعضاى ش
كارشناسى روى آن انجام دهند و پاسخ هاى خود 
ــورا با آغوشى باز از احزاب ديگر  را ارائه كنند. ش

استقبال مى كند.
ــني حلم افزود: اختالفات بين  ــيداحمد حس س
ــورا  ــتان مى گويند ش ــت. دوس ــورا طبيعي اس ش
ــد، خيلى ها انتقاد  ــد و اجرايى باش ــى نباش سياس
ــي  ــمتي از كارهاي ما سياس ــد؛ ولي قس مى كنن
ــت و احزاب و گروه هاي مختلف در اين زمينه  اس
ــتيباني مي كنند. ما هم حرف براي گفتن زياد  پش
ــراي مردم  ــود ب ــم و همه حرف ها را نمي ش داري

گفت.
ــت قرار شد شوراى شهر همدان  الزم به ذكر اس
ــواالت ديگر حزب  ــتى ديگر پاسخگوى س در نشس

موتلفه استان باشد.

واكاوى مديريت شهرى در نشست حزب مؤتلفه با شوراى شهر همدان

ضرب االجل به شورا براى پاسخگويى

 پل چهارراه پژوهش با توجه به هزينه هاي بسيارى كه در برداشته است  �
مشكل زه كشي دارد. هتل كنار پارك كه 25 سال است ناتمام مانده است و از آن 

مي توان به عنوان يك مقبره ياد كرد و براي گردشگراني كه به همدان مي آيند 
نمود خوبي ندارد

 از فروردين ماه 90 شاهد افزايش 100 درصدي كرايه ها هستيم كه افزايش  �
100 درصدي در طول يك سال قابل قبول نيست

 يك شهردار تحول خواه الزم است و شورا بايد تصميم خوبي در اين زمينه  �
بگيرد
 شوراي شهر براى فرار از مردم تغيير مكان داده است �
 در شورا به هر گزينه اي براي شهرداري  رسيديم  گفتند به صالح مردم نيست �
 رئيس شورا: به شوراى شهر مهلت پاسخگويى بدهيد �
 عضو شوراى شهر: ما هم معترضيم و با شما فرياد مى زنيم �
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ميراث وگردشگرى

ــرار بود به صورت  ــام: كميته اى كه ق همدان پي
ــفال اللجين را مورد بررسى قرار  ويژه مشكالت س
دهد باالخره پس از ماه ها انتظار در اللجين تشكيل 

شد.
ــتاندار در اوايل  ــفر عصركاري اس در آخرين س
مهرماه سال جاري به شهر اللجين، استاندار همدان 
ــگري اللجين  با تأكيد بر اهميت ويژه منطقه گردش
ــه منظور پيگيري و رفع  ــكيل كميته اي ويژه ب بر تش
مشكالت توسعه شهر اللجين و سفال دستور داد كه 
كميته اي به رياست فرماندار شهرستان تشكيل شود. 

ــتان  ــتاندار همدان بر حضور مديران كل اس اس
ــه تأكيد كرد و فرماندار  ــتان در اين جلس و شهرس
ــن كميته پيگير  ــكيل اي ــت يافت تا با تش مأموري
ــد. پس از چاپ چند  ــفال باش ــهر س ــكالت ش مش
ــوص تأخير برگزاري كميته و انعكاس  خبر در خص
گزارشات متعدد در همدان پيام و با گذشت 2 ماه از 
اين دستور، اولين جلسه كميته ويژه شهر اللجين با 
حضور معاون سياسي امنيتي استاندار در بخشداري 

اللجين تشكيل شد.
ــكارزاده فرماندار  ــه گل ــن جلس ــداي اي  در ابت
ــه اي از مصوبات  ــريح گوش ــار با تش ــتان به شهرس
ــتاني اظهار اميدواري كرد كه تالش و همكاري  اس
مديران استاني بتواند روند حل مشكالت اللجين را 
تسهيل كند. معاون سياسي امنيتي استاندار نيز در 
اين جلسه گفت: همواره شعار داده شده كه اللجين 
ــاي قابل توجهي  ــت و ظرفيت ه منطقه ويژه اي اس
ــتغال، صادرات و گردشگري داراست،  در زمينه اش
ــجم نبودن برنامه ريزي ها  ــفانه به دليل منس متأس
نتوانسته ايم به انتظارات مردم پاسخ مناسب بدهيم. 
علي اكبر فاميل كريمي با اشاره به سفرهاى دوم 
و سوم رياست جمهوري به استان عنوان كرد: تحقق 
بخشيدن به خواسته مسئوالن كشور مبني بر اينكه 
ــبد هر خانواده ايراني يك  ــود تا در س بايد تالش ش
ــد، بايد در اولويت  ــفال اللجين وجود داشته باش س
ــتاني قرار گيرد و اين در حالي  ــئوالن اس كاري مس
ــم گيري انجام  ــت كه در اين زمينه حركت چش اس

نشده است. 
ــعه برويم و  ــمت توس وي تأكيد كرد: بايد به س
ــن شود چرا سفال  اين گره كور را باز كنيم تا  روش

نتوانسته به خانه هر ايراني راه يابد. 
در ادامه جلسه مديركل ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري استان هم گفت: در اين كميته 
ــن مهمترين محور  ــتر به اللجي ضرورت توجه بيش

است. 
ــري ميراث  ــوان كرد: با پيگي ــدا... بيات عن  اس
فرهنگي 700 نفر در اجراي قانون بيمه هنرمندان 

به فني و حرفه اي معرفي شده اند و تاكنون 500 نفر 
از هنرمندان اللجين بيمه شده اند.

ــي به  ــه كاهش40 درصدي هزينه گازكش وي ب
ــفال در ماه هاي گذشته اشاره كرد و  كارگاه هاي س
ــئوالن و همكاري سازمان نظام  افزود: با تالش مس
مهندسي از هزينه هاي تحميلي به هنرمندان در اين 

فاصله زماني كاسته شده است.
بيات بيان كرد: اللجين از دو بُعد توليد سفال و 
ــگرپذير بودن داراي اهميت ويژه است و اين  گردش
ــت كارهاي كميته ويژه قرار  دو بعد بايد در محوري
ــه وي تأكيد كرد: به دليل  گيرد. در ادامه اين جلس
پيگيري نكردن مسئوالن ذي ربط، همايش دو ساالنه 
ــراميك بدون حضور اللجيني ها برگزار  ــفال و س س
شده است و با وجود 700 كارگاه اين همايش حتي 
در اللجين برگزار نشده است و سمنان با 30 كارگاه  

ميزبان اين همايش شد.
ــئوالن استاني  بيات همچنين تصريح كرد: مس
ــاالنه سفال به همدان  براي انتقال يازدهمين دوس

پيگير هستند.
ــادرات صنايع  ــش 33 درصدي ص ــه كاه وي ب
ــفانه در  ــاره كرد و گفت: متأس ــتان اش ــتي اس دس
ــال جاري 16 ميليون دالر صادرات صنايع دستي  س
ــته ايم كه 12 ميليون دالر آن مربوط به سفال  داش
اللجين بوده است و اين نسبت به سال گذشته 36 
درصد كاهش يافته است و از لحاظ وزني نيز از 459 
ــال 89 به 296 تن، كاهش صادرات وزني  تن در س
ــته ايم. بيات گفت: بايد با فرهنگ سازي  سفال داش
ــتي و كاهش قيمت و  و ارتقاي كيفيت صنايع دس
ــته بندي صنايع دستي بتوانيم  افزايش زيبايي و بس

با كاالي چيني رقابت كنيم.
ــواردي كه در  ــي همچنين گفت: م فاميل كريم
خصوص فعاليت هاي انجام شده اعالم مي شود قابل 

قبول نبوده و سازمان متبوع بايد برنامه مدوني براي 
ــهرك اللجين داشته باشد و بايد بپذيريم كه در  ش
اللجين مشكل جدي است و كار گره اساسي خورده 

است. 
وي عنوان كرد: مديران استاني عنوان مي كنند 
ــد اين در  ــده در اللجين فعالن ــادر كنن ــه 12 ص ك
حاليست كه 700 كارگاه توليد وجود دارد. چرا اين 
ــادر كننده به ازاي افزايش كارگاه ها اضافه  تعداد ص
نشده اند؟ چرا توان صادرات اللجين پايين است  به 

راستي مشكل كجاست؟
فاميل كريمي افزود: اگر اللجين ظرفيت كارهاي 

ــن جمله را  ــس جمهوري اي ــت رئي بزرگ را نداش
ــفال  نمي گفت كه «خانه هر ايراني نيازمند يك س
است»  اين در حاليست كه حتي سفال به اتاق هاي 

مديران استان هم نرفته است.
ــوراي شهر نيز در اين جلسه گفت: در  رئيس ش
ــود تا  ــگاه ويژه طراحي ش اللجين بايد يك آزمايش
هنرمندان بتوانند به سهولت از امكانات آن استفاده 
ــاختمان  ــينقلي پور افزود: اگر بتوان س ــد. حس كنن
صنايع دستي سابق را دوباره احيا كرد و فعاليت هاي 
ــري كنيم نتايج  ــال قبل پيگي آن را همانند 40 س

حاصل به مراتب بهتر از هم اكنون خواهد بود.
ــفال و حمايت  ــهرك س ــاماني در ش  وي نابس
نكردن از صنايع دستي اللجين و نبود نمايشگاه هاي 
كم هزينه براي هنرمندان را از مشكالت اساسي اين 

بخش برشمرد.
ــن نيز نياز  ــهردار اللجي ــل دهله اي ش ابوالفض
ــايت كارگاهي در  ــي شهر اللجين را ايجاد س اساس
نزديكترين منطقه به شهر اللجين دانست و گفت: 
كارگاه هاي سفال در ساليان قبل مايه افتخار بودند 
ــايت ويژه كارگاهي در نزديكترين  و اين نياز يك س
ــكن هنرمندان را دو چندان مي كند و  نقطه به مس
اميدواريم با توجه به اينكه اين سايت در طرح هادي 
ــده به زودي در اللجين به اجرا درآيد و  گنجانده ش
باالخره دستور تشكيل اين كميته كه سال ها بود به 

روي كاغذ مانده بود به اجرا درآمد.

چشم انداز

نگاه
ساخت سفال و سراميك

ــفال و سراميك ايران و  ــاخت س ــك اللجين از مراكز عمده س همدان پيام: بي ش
جهان به شمار مي رود و محصوالت هنرمندان سخت كوش آن عالوه بر شهرهاي دور 
و نزديك ايران به بسياري از كشورهاي ديگر صادر مي شود. تنوع سفالينه هاي ساخت 

اللجين بسيار است و انواع ظروف تزئيني و مصرفي را شامل مي شود.
ــفالينه ها يا كاهش  ــال هاي اخير به عللي همچون نبود كاربرد برخي از س در س
موارد استفاده و تغيير سليقه خريداران تمايل به ساخت ظروف تزئيني بيشتر شده 
ــت و خطر نابودي، بعضي از شاخه هاي سفالگري همچون ساخت كوزه، خمره  و  اس

ديزي را تهديد مي كند.
 وجه تسميه اللجين �

نام اللجين احتماالً از دو بخش الله و جين شكل يافته است، جين پسوند مكان 
ــتان همدان نيز به كار رفته  ــهرها و روستاهاي ديگر اس ــت كه در ساخت نام ش اس
است؛ همانند وفرجين، گنده جين، ديوجين، توي جين و فارسجين كه در اين صورت 

مي توان الله جين را به معناي آبادي الله دانست.
همچنين بعيد نيست كه كلمه اللجين، محّرف الجين يا الچين باشد كه در زبان 
تركي، نام پرنده اي شكاري است. به هر حال، تركيباتي همچون لعل چين، الله  چين 

يا الله چيني نبايد درست باشد.
برخي از اهالي شهر مي گويند كه به هنگام ورود مغوالن به همدان گذر لشكريان 
ــهر را به چين فرستادند تا  چنگيزخان به اللجين افتاد. آنان گروهي از مردان اين ش

از هنرمندان چين، سفالگري بياموزند.
اين سفر كردگان نيز پس از آموختن هنر سفالگري به اللجين برگشتند و به كار 

پرداختند. از آن پس اين روستا الله  چين نام گرفت.
اين روايت به نظر افسانه اي بيش نيست؛ چون هنر سفالگري در ايران، سابقه چند 
هزار ساله دارد؛ لذا در مسافت دور و دراز ايران تا چين لزومي نداشته است. بنابراين 
ــدگان به چين بايد شيوه ساخت چيني   را بياموزند و نهايتاً بايد پرسيد چرا  اعزام ش

بايد مغوالن چنين لطفي در حق بوميان اين ناحيه مي كردند؟
 100ساخت لعاب در اللجين قديم �

ــه من قليا را (كه از سوزاندن گياه اشنون به  ــال ها پيش سفالگران اللجين س س
دست مي آوردند) با دو من سنگ چخماق مخلوط كرده، تا حدود هزار درجه حرارت 
ــه (سيليكات) به وجود آيد. سپس اين ماده را خرد و آسياب  مي دادند تا نوعي شيش
مي كردند و يك من و نيم از آن را با يك من سنگ چخماق و نيم من بلور مخلوط 

كرده، آسياب مي كردند.
به اين مخلوط اصطالحاً يك پستاهي سه مني (پسسا) مي گفتند كه براي تهيه 
ــاخت لعاب فيروزه اي سه من از  انواع لعاب ها به كار مي رفت. به عنوان مثال براي س
ــيد) مس و پنج مثقال  ــيد قلع و نيم كيلو توفال (اكس اين مخلوط را با دو من اكس

كبالت مخلوط كرده آسياب مي كردند.

ساخت نرم افزار سه بعدى 
آرامگاه بوعلى، باباطاهر و هگمتانه

همدان پيام: سرپرست معاونت گردشگرى اداره  كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى استان همدان گفت: گردشگرى مجازى از اولويت هاى معاونت گردشگرى 

اداره  كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان است.
ــاندن جاذبه هاى  ــيله اى براى شناس ــمي افزود: تورهاى مجازى وس عليرضا قاس

گردشگرى به عالقه مندانى است كه به هر دليل امكان بازديد حضورى ندارند.
ــمي افزود: همدان با برخوردارى از طبيعت متنوع، آثار تاريخى و فرهنگى   قاس
ــناخته و كمتر  ــوز داراى جاذبه هاى ناش ــب هن ــراوان و موقعيت جغرافيايى مناس ف

شناخته  شده  براى گردشگران است.
ــدن با  ــنا ش ــگرى مجازى مى توان به آش ــاى طرح گردش ــه داد: از مزاي وى ادام
جاذبه ها، ايجاد درآمد و انگيزه براى بخش  خصوصى، عالقه مند شدن بازديد كنندگان 
ــتياق براى بازديد  ــنايى با توانمندى ها و جاذبه هاى همدان  و اش مجازى پس از آش

حضورى از جاذبه هاى گردشگرى استان اشاره كرد.
قاسمي با تاكيد بر اتمام ساخت نرم افزار سه بعدى آرامگاه بوعلي، تپه هگمتانه و 
باباطاهر يادآور شد: تاكنون اقدامات در خور توجهى توسط اداره  كل ميراث فرهنگى، 

صنايع دستى و گردشگرى استان همدان در اين حوزه صورت گرفته است.
وى از هزينه باالي ساخت برنامه هاى سه بعدى اماكن تاريخى و گردشگرى استان 
ــگرى استان مستلزم  ــدن تمامى اماكن تاريخى و گردش خبر داد و افزود: مجازى ش

اهتمام جدى مسئوالن و نيز بودجه كافى است.
ــت معاونت گردشگرى همدان، گردشگرى مجازى را تبليغى براى اماكن  سرپرس
ــت و ادامه داد: اين اداره  كل با رويكرد اطالع رسانى، تبليغ و  ــتان دانس موجود در اس
ــترش هر چه بيشتر پوشش  ــگرى، اقدام به برنامه ريزى براى گس معرفى آثار گردش

گردشگرى مجازى كرده است كه اميدواريم در آينده اى نزديك محقق شود.

ــده كه وجود  همدان پيام: بارها و بارها عنوان ش
ردپاى سفال هاي چينى در شهر اللجين كه عنوان 
شهر سفال كشور را يدك مى كشد، باعث نارضايتى 
ــكالتى براى شاغالن اين حرفه شده اما  و ايجاد مش
ــئوالن همراه  ــه همچنان با بى توجهى مس اين نكت
است. مردم شهر اللجين كه از ديرباز از طريق حرفه 
ــفالگرى زندگى خود را تامين كرده اند، هر بار با  س
مشكلى روبرو مى شوند كه اين بار مشكل آنها فراتر 

از يك رويداد كوچك است.
سفالگران اللجين كه سينه به سينه اين صنعت 
ــل بعدى انتقال مى دادند، اكنون به  تدريج  را به نس
ــازار آنها از  ــد، زيرا ب ــان را مى بندن در كارگاه هايش
ــراميك هاى  ــت آن نيز وجود س ــق افتاده و عل رون
ــت كه در فروشگاه هاى همدان و اللجين  چينى اس
ــد بارها درباره هجوم  ــت. هرچن جا خوش كرده اس
ــراميك هاى چينى به بازار سفال ايران (اللجين)  س
مطالبى عنوان شده اما آنچه مسلم است اينكه گويا 
ــته اند تا شاهد  ــئوالن چشم بر اين واقعيت بس مس
نابودى اين هنر اصيل باشيم. در شهر اللجين بيش 
ــكونت دارند و بيش از 80 درصد  از 16 هزار نفر س
ــتغال در رشته سفال و  جمعيت فعاالن از طريق اش

سراميك روزگار مى گذرانند.
در حال حاضر 700 كارگاه سنتى و مدرن سفال 
ــراميك در اللجين فعال است و 200 فروشگاه  و س
ــاخته هاى  ــت س ــگاه بزرگ و كوچك ، دس و نمايش

هنرمندان و صنعتگران را عرضه مى كنند.
ــت كه مردم آن  ــن از معدود مناطقى اس اللجي
ــى به يك حرفه و هنر  ــنتى و خانوادگ به صورت س
ــتغال دارند و پيشه اصلى زنان و مردان اين شهر  اش

از ديرباز سفالگرى و سراميك سازى بوده است .
واضح است كه بى توجهى به نجات شهراللجين 
از محاصره كاالهاى چينى، ضربه اى جبران ناپذير به 
صنعت و سنت همدان است كه در درازمدت جبران 

آن خيلى سخت خواهد بود. نگاهى به وضعيت اين 
ــفال و سراميك  ــت كه صنعت س ــهر بيانگر آنس ش
اللجين در وضع هشدار قرار گرفته  و ديرى نخواهد 
ــت كه واحدها و كارگاه هاى سفالگرى به طور  گذش

كامل به تعطيلى كشيده شوند. 
ــفال شهر اللجين  در حال حاضر كارگاه هاي س
كه روزگارى نمايشگاهى از انواع هنر ساخت سفال 
ــدند با ظرفيت پايين در حال كار  ــوب مى ش محس
ــفال گرفته نشود،  ــتند و اگر جلوى واردات س هس
رفته رفته به سمت نابودى يا همان تعطيلى مى روند.

آنچه مسلم است اينكه متاسفانه امروزه صنعت 
سفالگرى كه به عنوان يك هنر ايرانى در دنيا زبانزد 
است، با تقليدهاى كشور چين وضع آشفته اى پيدا 
ــگاه هاى اللجين كاالهاى  كرده و به بعضى از فروش
ــر تعطيلى كارگاه هاى  ــده كه اين ام چينى وارد ش
سفال را به همراه دارد و بر ميزان بيكارى در همدان 

دامن مى زند.
 تنها شهرك سفالسازان ايران در  �

شهرستان اللجين قرار دارد
ــنتى و  ــوص معاون هنرهاى س ــن خص در همي
صنايع دستى استان همدان در بيان وضعيت توليد 
ــاره به اينكه تنها شهرك  ــفال شهر اللجين با اش س
ــتان اللجين قرار دارد،  سفالسازان ايران در شهرس
گفت: كارگاه هاي جديدى در اين شهرك ايجاد شده 
است. بهجت عباسى مساحت شهرك سفالسازان را 
52 هكتار عنوان كرد و گفت: تعداد كارگاه هاي در 

حال ساخت اين شهرك 34 كارگاه است.
ــنتى و صنايع دستى استان  معاون هنرهاى س

همدان با بيان اينكه بر اساس قرارداد منعقده 158 
ــهرك ساخته مى شود، گفت: آب،  كارگاه در اين ش
برق، گاز، تلفن و خيابان كشى شهرك مذكور انجام 

شده است. 
ــى محل قرار گرفتن اين شهرك را زمينى  عباس
در پنج كيلومترى اللجين عنوان كرد و افزود: شهر 
ــش از 700 كارگاه فعال  ــودن بي ــن با دارا ب اللجي
سفال و سراميك هنوز هم به عنوان پايتخت سفال 
ــناخته مى شود. وى با اعالم اينكه تمام اين  ايران ش
ــى به توليد و  ــه صورت گروهى و خانگ ــا ب كارگاه ه
ــفال مى پردازند، يادآور شد: وجود بيش از  عرضه س
200 فروشگاه سفال در شهر اللجين از ديگر داليل 

فعال بودن اين هنر در پايتخت سفال ايران است.
شغل 90 درصد ساكنان اللجين سفالگرى است

ــنتى و صنايع دستى استان  معاون هنرهاى س
ــهرى است كه با  ــت: اللجين ش همدان اظهار داش
ــاهده نمى شود  ــفال مش ورود به آن چيزى جز س
ــن منطقه هنوز  ــاكنان اي ــغل 90 درصد از س و ش
سفالگرى است. هنرمندان اين منطقه ساالنه بيش 
از 46 هزار تن سفال در قالب 37 ميليون قطعه انواع 
ــياى زينتى سفال در ابعاد و اندازه هاى  ظروف و اش

مختلف توليد مى كنند.
 موقعيت ويژه اللجين با ورود  �

كاالهاى نامرغوب چينى به بازى گرفته 
شده است

ــتان  ــتى اس ــان هنرهاى دس يكى از كارشناس
ــد موقعيت ويژه  ــان اينكه نباي ــز با بي همدان ني
ــهر اللجين با ورود كاالهاى نامرغوب چينى به  ش

ــود، گفت: در اين شرايط بايد براى  بازى گرفته ش
شناساندن سفال همدان كار تبليغى بسيارى انجام 
ــود. مراد تيمورى تاكيد كرد: بايد نمايشگاه هايى  ش
در سطح كشور داير شود تا ضمن افزايش توليدات 
ــگاه ها، مردم به استفاده از توليدات  داخلى در فروش
محصوالت چينى تشويق نشوند. چنانچه در زمينه 
ــراميك هزينه هاى توليد كاهش يابد،  ــفال و س س
بازار هاى بيشترى به دست خواهد آمد و اين امر راه 

را بر توليدات چينى مى بندد.
ــفالگرى و هنر سفال  وى تاكيد كرد: صنعت س
ــود و اگر  ــل به نسل منتقل مى ش ــراميك نس و س
انقطاعى در آن به  وجود آيد ديگر جوانان استقبالى 
ــرى جدى اين  ــت و خط ــن هنر نخواهند داش از اي
ــئوالن استان همدان  صنعت را تهديد مى كند. مس
بايد با واردات برخورد جدى و قانونى داشته باشند 
ــه اين صنعت را از  ــوداگران اجازه ندهند ك و به س

اللجين گرفته و بعدها به نام خودشان ثبت كنند.
ــتى استان همدان  ــناس هنرهاى دس اين كارش
ــازمان ميراث فرهنگى تنها  با بيان اينكه وظيفه س
ــت،  ــت، نيس نگهدارى از آنچه زيرخاك مدفون اس
ــتان همدان  ــازمان بايد از ميراث اس ــت: اين س گف

محافظت كند.
واضح است كه حفظ و نگهدارى ميراث فرهنگى 
ــت  ــالمى امرى ضرورى اس در جاى جاى ايران اس
ــمار  ــواره صيانت از آنها مهمترين اصل به ش و هم
مى رود. با اين تفاسير در شهر اللجين كه با مسائل 
ــت و پنجه نرم مى كند،  ــيارى دس ــكالت بس و مش
ــاى چينى نگرانى ها را  ــكل واردات كااله وجود مش
ــفالگران اين شهر  ــت و اكثر س دوچندان كرده اس
ــط  ــتار جلوگيرى از تصرف بازار توس كوچك خواس
ــتند كه اگر مسئوالن در اين  محصوالت چينى هس
ــران اتفاقات بعدى  ــايد جب خصوص تعلل كنند ش

امكان پذير نباشد.

استقرار 234 ويترين صنايع دستى در 
سراسر كشور

همدان  پيام: سرپرست اداره كل توسعه و ترويج معاونت صنايع دستى 
ــته 234 ويترين  صنايع دستى در سراسر  ــور گفت: در يك سال گذش كش
كشور استقرار يافته است. به گزارش فارس، ويدا توحدى گفت: با توجه به 
اهميت توسعه و ترويج فرهنگ صنايع دستى و هنرهاى سنتى كشور اين 

اقدام در سطح استان هاى مختلف پيگيرى شده است.
ــتى در  ــال 88 بيش از 190 ويترين صنايع دس ــزود: تا پايان س وى اف
ــت  ــتقرار يافته كه اين رقم تا پايان 6 ماهه نخس ــتان هاى مختلف اس اس

سال جارى به 234 ويترين رسيده است. وى با اشاره به اين كه راه اندازى 
ــراى مصوبه هيأت وزيران در  ــتى با هدف اوليه اج ويترين هاى صنايع دس
استان  هاى مختلف كشور اجرايى شده است، گفت: ويترين هايى كه 2 سال 
ــده در وزارتخانه ها، استاندارى ها،  ــته در استان هاى مختلف تهيه ش گذش

فرماندارى ها و ساير سازمان هاى دولتى نصب شده است.
ــى، ملى و  ــت از توليدات بوم ــح كرد: حماي ــئول تصري اين مقام مس
ــتى در انتخاب توليدات ويترين ها  صنعتگران و توليدكنندگان صنايع دس
ــاب توليدات  ــت: در انتخ ــت. توحدى اظهار داش ــد نظر قرار گرفته اس م
صنايع دستى براى اين ويترين ها، اصل هنرهاى بومى و شاخص نيز مورد 

تاكيد معاونت هاى صنايع دستى استانى بوده است.

يك كارشناس حيات وحش خبر داد
استقبال گردشگران داخلي از تورهاي 

پرنده نگري در ايران
همدان پيام: يك كارشناس حيات وحش و راهنماي تورهاي گردشگري، 
پرنده نگري را از زيرشاخه هاي طبيعت گردي خواند و از استقبال گردشگران 
داخلي در اين رابطه خبر داد. سعيد چراغي با بيان اين مطلب و اشاره به 
مهاجرت تعداد قابل توجهي از پرندگان به تاالب هاي دائمي و فصلي ايران 
در فصول پاييز و زمستان اظهار داشت: در اين مدت فرصت مناسبي فراهم 
مي شود تا عالقه مندان به پرندگان و پرنده نگري از مشاهده جمعيت چند 

هزارتايي پرندگان مهاجر كه بيش از 250 گونه متفاوت را شامل مي شوند، 
لذت ببرند. وي همچنين از برگزاري تورهاي طبيعت گردي و پرنده نگري 
توسط موسسات طبيعت گردي و دفاتر خدمات مسافرتي خبر داد و تصريح 
كرد: اين مجموعه ها با راه اندازي بخش تورهاي پرنده نگري و حيات وحش 
و استفاده از كادري مجرب از متخصصان محيط زيست، تورهاي متعددي 
را با هدف آشنايي عالقه مندان با طبيعت زيباي كشورمان برگزار مي كنند.

اين مولف كتاب هاى طبيعت گردي خاطرنشان كرد: مشاهده پرندگان 
ــان از جذابيت خاصي برخوردار است و در بسياري  در زيستگاه طبيعي ش
ــورها به خصوص كشورهاي اروپايي مشاهده پرندگان، عالقه مندان  از كش

فراواني دارد كه به طور حرفه اي آن  را دنبال مي كنند.

ايران به اللجين همدان مي بالد
ــمال همدان قرار  ــهر اللجين با حدود 15  هزار نفر جمعيت در ش همدان پيام: ش
ــه و به طول جغرافيايي 48 درجه و 28 دقيقه و عرض جغرافيايي 34 درجه و  گرفت

58 دقيقه واقع شده و ارتفاع آن از سطح دريا 1731 متر است.
اين شهر كه مركز بخش 55 هزار نفري اللجين است، از همدان بيست كيلومتر 

و از بهار نه كيلومتر فاصله دارد.
ــير صعودي جمعيت و تعداد خانوار بوده است.  ــال 1329 شاهد س اللجين از س
ــد جمعيت اين شهر بين دو مقطع سرشماري 55-65 برابر 4/3 درصد و  ميزان رش
ــال هاي 65 و 70 برابر 2/4 درصد كه در هر دو مقطع متوسط رشد جمعيت  بين س

استان به ترتيب 3/35 و 1/9 درصد بوده است.
بخش اللجين با وسعت 508 كيلومتر مربع در شرق شهرستان بهار واقع شده، از 

جنوب به شهرستان همدان و از شمال به كبودراهنگ محدود مي شود.
ــتان بهار با وسعت يك هزار و 329 كيلومتر مربع در نيمه شمالي استان  شهرس
واقع شده و داراي سه شهر به نام هاي بهار، اللجين و صالح آباد بوده، داراي هفتاد و 

دو آبادي، دو بخش و پنج دهستان است.
اللجين داراي 9 مسجد است. همچنين خاك اين ديار مرقد (حدود) صد شهيد 
ــهر بر مذهب  ــاله ايران و عراق را در آغوش دارد. همه مردم اين ش ــت س جنگ هش

تشيعند.
ــهر همچون بوميان شهرها و روستاهاي مجاور به لهجه اي خاص از  اهالي اين ش
شاخه آذربايجاني زبان تركي سخن مي گويند كه نسبتاً با تركي آذربايجاني متفاوت 
بوده، از نظر لحن تكلم و لغات مورد استفاده به زبان تركي شاهسون هاي ساوه و قم 

و قشقايي هاي استان فارس نزديك است.

 حاشيه ها  �
1- پيشنهاد همدان پيام به كميته ويژه بررسي داليل ركود خوشه اللجين و مطابقت آن با فعاليت هاي 
خوشه هاي مطرح كشور مانند چرم ورامين و قطعه سازي تبريز كه همزمان با اللجين كار مطالعات خود 

را آغاز نموده اند كه مورد موافقت قرار گرفت و يكي از مصوبات اصلي قرار گرفت.
ــوراي شهر  ــط ميراث فرهنگي با ترديد حاضران به خصوص اعضاي ش ــدگان توس 2- ارائه آمار بيمه ش

قرار گرفت.
3- نماينده اتحاديه سفال به عنوان متولي اصلي سفال در اين جلسه غايب بود.

4- جلسه برخالف ساير جلسات در ساعت معين و به موقع تشكيل شد.
ــد و دليل آن كمبود وقت  ــتند كه انجام نش ــهر نيز قصد صحبت داش ــوراي ش 5- برخي از اعضاي ش

اعالم كرد.
6- جلسه 3 ساعت طول كشيد كه معاون استاندار چندين بار به ساعت سالن جلسه خيره شد در حالي 

كه ساعت سالن باتري نداشته و از كار افتاده بود.
ــاالنه سفال و سراميك در اللجين از سوي مسئوالن  ــنهاد همدان پيام و تأكيد بر برگزاري دو س 7- پيش

استاني مطرح و مورد پيگيري قرار گرفت.

كميته مشكالت اللجين تشكيل شد

تنها 2 درصد كارگاه هاى 
اللجين صادركننده هستند

صنعت اللجين در وضع هشدار است

وظيفه ميراث فرهنگى 
تنها حفاظت از زيرخاكى ها نيست

يام
ن پ

مدا
س: ه

عك

س روزعكس روز

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

پيامگير 24 ساعته 8280754 - 0811

gallery@hamedanpayam.com 

گان دانشگاه هاى كشور 
زش و پرورش ناحيه يك

ستخدامي آموزش و پرورش و قبولي در اين آزمون، در حال حاضر 
 به خدمت هستم. از همان ابتداي خدمت تدريس پايه دوم ابتدايي 
ــت چند ماه اول اينكه حقوق ما را پرداخت  رفتم. حال بعد از گذش
ط حقوق تدريس در پايه دوم تعلق مي گيرد و مسئوليت معاونت في 
ت معاون بايد در مدرسه حاضر شوم. حال اين سؤال را از مسئوالن 
ــختي ها را تحمل كنم  . من يك دختر دور از خانواده تمام رنج و س
حقوق، فقط يك مسئوليت محاسبه شود؟ آيا واقعاً انصاف و عدالت 

0918***1735

با توجه به زمان زيادي كه 
صرف ساختن پل فرهنگيان شده 
است مسافران همدان در ورودي 

شهر همدان مواجه با آسفالتي 
نامناسب مي شوند كه بايد از 

همان ابتدا به فكر جلوبندي 
ماشين خود بوده و به صورت 

زيگزاگ چاله ها و گودال هاي اين 
منطقه را رد كنند. حال با توجه 
به هزينه و زمان زيادي كه در 

اين پروژه صرف شده است آيا 
بهتر نيست با آسفالت جاده اين 

منطقه نه تنها به مسافران بلكه به 
مسافركشان و همشهريان همدان 

نيز توجه كنيم.
نام محفوظ

در شهرك اللجين در مواقع 
بارندگي، با آبگرفتگي معابر 

مواجه مى شويم. خواهشمند است 
مسئوالن اين شهرك در جهت رفع 

اين مشكل اهتمام بورزند.
تماس تلفنى

به تازگى اداره اوقاف با استفاده 
از وكيل خود نسبت به حكم جلب 
افراد اقدام مي نمايد. آيا شايسته 
نيست ابتدا اوقاف سهم خود را 
به اثبات رسانده سپس از راه 
اخالقي اقدام به مطالبه حقوق 

خود نمايد.
رجبي
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ادب و هنر

خبر ــينمايى «شب ديدگاه همدان پيام: تهيه كننده فيلم س
ــه» با بيان اين كه خداوند به كارهايى كه براى  واقع
شهدا انجام مى شود عنايت ويژه اى  دارد، گفت: نقش 
درياقلى را يكى از درخشان ترين بازى هاى فرخ نژاد 

مى دانم.
 به گزارش فارس، فيلم سينمايى «شب واقعه» 
ــدى در مجتمع فرهنگى  ــهرام اس به كارگردانى ش
ــد و بعد از نمايش جلسه  سيدالشهدا (ع) اكران ش
ــيد  ــينمايى با حضور س ــى اين فيلم س نقد و بررس
ــده، محمدتقى فهيم؛  ــى؛ تهيه كنن ــد ميرعالي احم

منتقد با اجراى محمدميركمالى برگزار شد.
در ابتداى اين نشست، فهيم با اشاره به نام فيلم 
ــن فيلمنامه را  ــهنواز اي ــت: در ابتدا كه آقاى ش گف
ــتند، نام فيلم «حماسه درياقلى» بود، اما پس  نوش
ــى توسط آقاى اسدى به «شب  از چند بار بازنويس

واقعه» تغيير پيدا كرد.
وى در ادامه افزود: زمانى كه بنده نسخه ابتدايى 
ــه را مطالعه كردم، به نظرم جالب آمد و به  فيلمنام
ــرح و برنامه ريزى  ــوراى ط عنوان يكى از اعضاى ش
ــن، فيلمنامه خوبى  ــهيد اعالم كردم كه اي بنياد ش
است و ساخته شود. البته فيلمنامه اوليه با خروجى 
ــت و مهمترين تغيير  فيلم تفاوت هاى عمده اى داش
ــان توليد، تغيير كاراكترها بود به طورى كه  در جري
مرد سياه پوست در فيلمنامه اوليه، يك ميمون بود 

و بنابه داليلى تغيير كرد.
 درياقلى از قهرمانان انگشت شمارى  �

است كه از جنگ به تصوير كشيده است
ــت: در نهايت بايد  ــار داش ــم در ادامه اظه فهي
بگويم اين فيلم، اثر قابل دفاع و مباركى شده است 
ــينماى دفاع مقدس با زمينه هاى  و اميدواريم در س
ــار در خور توجهى توليد  اجتماعى، فرهنگى نيز آث

كنيم.
اين منتقد سينما درباره محوريت قهرمان پرورى 
ــينما  ــينماى جهان زبان س ــم گفت: در س در فيل
اسطوره ها را به جهانيان معرفى مى كند. مانند فيلم 
«اينجا اژدهايى خفته است» كه به معرفى كشيشى 
قديس مى پرداخت و در خصوص «شب واقعه» نيز 
بايد بگويم درياقلى از قهرمانان انگشت شمار جنگ 

ما است كه تاكنون به تصوير كشيده است.
 ماجراى تغيير كاراكتر ميمون در  �

«شب واقعه» به مرد سياه پوست
در ادامه ميرعاليى درباره چگونگى شكل گيرى 
ــت عنوان «اگر  ــتندى تح فيلم گفت: در ابتدا مس
درياقلى نبود، چه مى شد» ساخته شد و بعد شهنواز 
ــى آن پرداخت. پس از  ــتن فيلمنامه ابتداي به نوش
ــدى براى كارگردانى اين اثر انتخاب شد و با  آن اس
ــادان رفتيم و تحقيقاتى در مورد  وي چند بار به آب
ــان توليد به خاطر  ــى انجام داديم و در جري درياقل
ــائل اجرايى، تغييراتى در فيلمنامه اعمال شد و  مس
ــون در فيلمنامه ابتدايى، به مرد  ما از كاراكتر ميم

سياه پوست در فيلمنامه نهايى رسيديم.
ــاى جالبى نيز در  ــه داد: البته ماجراه وى ادام
ــتا پيش آمد از جمله اينكه ما به باغ وحش  اين راس
ــران رفتيم و «عنتر و منتر» پير باغ وحش تهران  ته

ــراى فيلم تربيت  ــك ميمون ب ــم و حتى ي را ديدي
ــم اما جثه اين ميمون كوچك بود و گاهى در  كردي
ــى اوقات نيز فقط  ــد و بعض كادر دوربين گم مى ش
ــت خود جلوى دوربين مى آمد! بنابراين ما  به خواس
ــامپانزه» استفاده كنيم اما  مجبور بوديم از يك «ش
زمانى كه در سياه لشكرها به اين نابازيگر سياه پوست 
برخورديم الدن مستوفى پيشنهاد داد كه از وى در 
فيلم استفاده شود گرچه اسدى در ابتدا با اين نظر 
ــام گروه به اين نتيجه  ــف بود اما در نهايت تم مخال
ــت بهترين  ــيدند كه انتخاب اين مرد سياه پوس رس

گزينه است.
مديرعامل بنياد سينمايى فارابى در ادامه اظهار 
ــت: معتقدم خداوند به كارهايى كه براى شهدا  داش
ــود عنايت ويژه اى  دارد و افراد به نوعى  انجام مى ش
براى حضور در اين كارها دعوت مى شوند و انتخاب 

اين مرد سياه پوست نيز يكى از اين عنايات بود.
ميرعاليى ادامه داد: رابطه خاص فرخ نژاد با اين مرد 
ــت و بازى گرفتن از اين نابازيگر به بهترين  سياه پوس
وجه توسط فرخ نژاد انجام شد و بنده نقش درياقلى را 

يكى از درخشان ترين بازى هاى فرخ نژاد مى دانم.
ــى را در  ــم نظر ميرعالي ــه، فهي در ادامه جلس
ــول و كمرنگ  بودن آن در فيلم  خصوص عنصر تح
ــخ  ــد، ميرعاليى نيز در پاس ــب واقعه» جويا ش «ش
ــتيم  ــا در فيلم با فردى مواجه هس ــت: م بيان داش
ــايد به نظر ما  ــه كارهايى را انجام مى دهد كه ش ك
ــد، وى حس مالكيت دارد و به  زياد پسنديده نباش
ــته است، حتى فرزند خود را  كمپانى درياقلى وابس
ــد، اما در جريان فيلم با تحول  از جنگ منع مى كن
ــويم، وى كه در ابتدا  تدريجى درياقلى مواجه مى ش
تصور مى كند كمپانى اش تمام ايران است بعد حاضر 

مى شود به عنوان سنگر آن را تقديم كند و مى گويد: 
ــت خيلى چيزها را ندانم اما اين را  «من ممكن اس
ــى ناموس تو، پس از آن  مى دانم كه اين خاك يعن
ــت كن.» بنابراين عنصر تحول در فيلم كامال  حفاظ
ــنواره فيلم فجر افراد  ــت، حتى در جش مشهود اس
براى اين صحنه و ديالوگ هيجان زده شدند و برخى 
ــان دهنده تأثيرگذارى  نيز به گريه افتادند و اين نش

اين شخصيت است.
 ميرعاليى: سعى كنيم تفاوت جنگ و  �

دفاع خود را در سينما تصوير كنيم
ــه داد:  ــب واقعه» ادام ــده فيلم «ش ــه كنن تهي
ــا و اين  ــر حمله عراقى ه ــى در جريان خط درياقل
ــود و  ــختى مى افتد و پخته مى ش ــانى به س خبررس
ــن كه درياقلى ممكن بود  حتى در صورت تصور اي
ــته باشد نيز هيچ چيز  توهم حمله عراقى ها را داش
تغيير نمى كند چراكه وى تغيير كرده بود. ميرعاليى 
در ادامه افزود: ما اندكى در جريان واقعى فيلم تغيير 
ــه در يكى از رواياتى كه حين  ايجاد كرديم، چرا ك
ــديم درياقلى به  ــيديم، متوجه ش تحقيق به آن رس
ــيارى از افراد اصرار و حتى التماس مى كند، اما  بس
آنها تا مدت زيادى به حرف هاى وى اعتنا نمى كنند.

وى ادامه داد: بايد بگويم تمام ماجراهاى عجيب 
و پيچيده در زمان جنگ تحميلى به اين خاطر بود 
ــاوت بود و به  ــن جنگ و دفاع ما متف كه جنس اي
ــينماى  ــعى كنيم اين تفاوت را در س نظرم بايد س

دفاع مقدس نيز به تصوير بكشيم.
ــى با اشاره به  ــه نقد و بررس فهيم در ادامه جلس
ــينما  ــدان زياد افراد از اين نوع س ــتقبال نه چن اس
ــى  ــران گفت: با توجه به اينكه فيلم هاى ارزش در اي
ــد چه راهكارى  ــينماى دولتى تعلق دارد باي به س

ــيد كه افراد براى ديدن اين فيلم ها به سينما  انديش
ــانى كه ساعت ها به تماشاى تعزيه  بيايند و چرا كس
ــدن اين نوع  ــتند براى دي ــد حاضر نيس مى پردازن

فيلم ها به سالن هاى سينما بيايند؟         
ــخ تصريح كرد: بايد بدانيم زبان  ميرعاليى در پاس
سينما و تغزيه بسيار متفاوت است، برخى دوستان فكر 
مى كنند صرف مذهبى بودن و جنگ رفتن مى توانند 
فيلم دفاع مقدس بسازند اما اين تصور، تصور اشتباهى 
است و معتقدم بايد زبان سينما را شناخت و به وسيله 
آن جذب مخاطب كرد. تهيه كننده فيلم «شب واقعه» 
بيان داشت: در خصوص ريزش مخاطب نيز بايد بگويم 
همانطور كه ما تماشاگران را براى فيلم «فرزند خاك» 
به سينماها كشانديم، همين جا مى گويم مخاطبان را 
ــالن هاى سينما گسيل  ــب واقعه» نيز به س براى «ش
ــول بلكه در عرض  ــم كرد و مخاطب نه در ط خواهي

جذب خواهد شد.
ــوان اين فيلم  ــوص عن ــن در خص وى همچني
گفت: ما در ابتدا بسيار نگران بوديم كه نام فيلمش 
ــب واقعه» باشد چرا كه قرابت لغوى آن با «روز  «ش
ــينه ذهنى را در مخاطب ايجاد مى كرد  واقعه» پيش
و ما ترس اين را داشتيم كه اگر «شب واقعه» فيلم 
ضعيف از كار درآيد، تصور ذهنى مخاطب خدشه دار 
ــتند بودن فيلم  ــود. ميرعاليى درباره ميزان مس ش
ــت: ما براى دكوپاژ و تك تك وسايل  نيز بيان داش
ــيديم و  اوراقى كمپانى درياقلى زحمات زيادى كش
اگر با دقت به كادرهاى مختلف فيلم نگاه كنيد، بلم، 

نخل ها و اتوس هاى اوراقى را مى بينيد.
وى در پايان درباره زمان اكران فيلم تأكيد كرد: 
فيلم سينمايى «شب واقعه» در هفتم دى ماه اكران 

خواهد شد.

مشاور دبير ستاد عالى مساجد كشور:

راه اندازى 500 كانون 
فرهنگى در روستاها

همدان پيام: مشاور دبير ستاد عالى مساجد 
ــور با بيان اينكه كانون ها ابزار اصلى براى  كش
توسعه فرهنگ و هنر در روستاها به شمار مى 
آيند، از ايجاد 60 درصد از كانون هاى فرهنگى 

هنرى مساجد در سطح روستاها خبر داد. 
ــالم على مالنورى، مشاور دبير  حجت االس
ستاد عالى مساجد كشور به خبرنگار شبستان 
گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى در سال 
جارى مسئوليت كار فرهنگى در روستاها را به 
ستاد عالى كانون هاى مساجد واگذار كرده لذا 
كانون ها ابزار اصلى براى توسعه فرهنگ و هنر 
ــتاها خواهند بود. وى افزود: امسال در  در روس
راستاى طرح توسعه كانون هاى روستايى 500 
كانون فرهنگى و هنرى به فراخور استان ها در 

روستاها ايجاد خواهد شد.
ــاجد  ــاى تخصصى مس ــر كل كانون ه مدي
ــتاد عالى بر اين  ــور اظهار داشت: بناى س كش
ــاجد 60 به  ــبت كانون هاى مس ــت كه نس اس
ــود به طورى كه 60 درصد كانون ها در  40 ش
روستاها و 40 درصد در نواحى شهرها ايجاد 
ــئول تصريح كرد: نواحى  ــود. اين مقام مس ش
شهرى از امكانات فرهنگى متنوعى برخوردارند 
و شتاب ما به سمت ايجاد كانون هاى روستايى 
ــت تا آنها نيز از خدمات فرهنگى بهره مند  اس

شوند.
حجت االسالم مالنورى افزود: ميزان اعتبار 
ــى و هنرى در  ــاد كانون هاي فرهنگ براى ايج
روستاها سه برابر اعتبارى خواهد بود كه براى 

تاسيس كانون در شهرها اختصاص مى يابد.
وى همچنين از برگزارى جشنواره بچه هاي 
ــتا خبر داد و گفت: جشنواره هاى موسوم  روس
ــتايى از ديگر برنامه هاي ستاد  به بچه هاى روس
ــتانى و ملى برگزار  ــت كه به شكل اس عالى اس

خواهد شد.
ــالم مالنورى تصريح كرد: اين  حجت االس
جشنواره مسئوليت شناسايى و استفاده از توان 
نوجوانان و جوانان روستا و عشاير در حوزه هاي 
ــى را بر عهده  ــف فرهنگى، هنرى و علم مختل
خواهد داشت كه شناسايى اين بچه ها بر عهده 

كانون هاي مساجد است.

آكادمي بازيگري 
ابهامات بسياري دارد

ــار  ــيدي در پي انتش همدان پيام: داوود رش
ــتاره  ــري راه جديد س ــي بازيگ گزارش«آكادم
شدن» تاكيد كرد: ابهامات بسياري درباره اين 
مسابقه بازيگري وجود دارد و اميدوارم موسسه 
ــل از هر كاري اين ابهامات را  برگزار كننده قب

رفع كند.
ــينماي ايران در  رئيس انجمن بازيگران س
گفت وگويي با ايسنا، ادامه داد: وقتي نه اساتيد ، 
نه داوران و نه برنامه هاي يك مسابقه مشخص 
ــن افراد  ــن فكر به ذه ــودآگاه اي ــت، ناخ نيس
مي رسد كه آن موسسه يك مسابقه  ساختگي 

را برگزار مي كند. 
ــاره به اينكه موسسه مذكور اعالم  وي با اش
ــدگان هر مرحله كالس  ــرده كه براي برگزي ك
ــاعته برگزار مي شود،  تصريح  ــي يك س آموزش
ــاعته  ــري يك س ــوم كالس بازيگ ــرد: مفه ك
ــي از نكات  ــود حتي يك ــت؟ مگر مي ش چيس
ــاعت ياد داد؟ اصال  بازيگري را در طول يك س
حتي اساتيد اين كالس ها و حتي شهريه آن ها 
مشخص نيست و همه مسائل به آينده موكول 

شده است. 
ــي از ابهامات مهم اين  فكر مي كنم اين يك
مسابقه است. رشيدي سپس به اعضاي هيات 
ــاره و عنوان  ــابقه بازيگري اش ــن مس داوران اي
ــط مي خواهد يك  ــه فق ــرد:  اگر اين موسس ك
ــابقه برگزار كند، چرا قبل از اطالعيه اش،  مس
حتي اعضاي هيات داوراني كه مي گويند افراد 
معتبري هستند را مشخص نكرده است؟ يعني 
يك عالقمند شركت در مسابقه بازيگري نبايد 
ــط چه كسي داوري مي شود  بداند كارش توس
ــك از مراحل  ــركت در هر ي و حتي هزينه ش

چيست؟ 
ــينماي ايران در  رئيس انجمن بازيگران س
ــراي بازيگر  ــن گفت وگو تاكيد كرد: ب پايان اي
ــود. با اين  ــخصي طي ش ــد راه مش ــدن باي ش
ــن طرح مانند بعضي  ابهامات اميدواريم كه اي
از طرح هاي گذشته فقط براي استفاده از عالقه 

جوانان به بازيگري و دريافت پول نباشد. 

ــاالنه  دوس ــمين  شش ــر  دبي ــام:  همدان پي
مجسمه سازى درباره شكل خريد از آثار چيدمان كه 
ــاالنه ارائه شده بود، گفت: آثار چيدمان  در اين دوس
ــد به صورت پروژه هاى كوتاه مدت خريدارى  مى توان

شود و در محيط هاى مختلف اجرا شود.
ــاالنه  دوس ــمين  شش ــر  دبي آذرى  ــور  منص  
ــاره  ــارس درب ــا ف ــو ب ــازى در گفت وگ مجسمه س
ــاالنه  ــمين دوس ــزان خريد از آثارى كه در شش مي
ــر آثار،  ــود، گفت: اگ ــده ب ــازى ارائه ش مجسمه س
ــته باشند، معموالً شهردارى  رويكردى شهرى داش

ــارى را خريدارى مى كند  قدم پيش مى گذارد و آث
ــه اثر شايسته تقدير از  ــاالنه نيز س كه در اين دوس
سوى شهردارى تهران شناخته شد و هنرمندان آن 

جوايزى را دريافت كردند.
ــر آثار اين دوره  ــكل خريد از ديگ وى درباره ش
ــازى به معناى كالسيك آن فاصله  كه از مجسمه س
ــان و هنرهاى مفهومى  ــامل آثار چيدم گرفته و ش
ــه اثر، هيچ اثر ديگرى  ــد، گفت: به جز آن س مى ش

از اين دوساالنه خريدارى نشد. 
ــمين دوساالنه مجسمه سازى را  وى تجربه شش

بسيار خوب ارزيابى كرد و گفت: نتايج اين دوساالنه 
ــى  ــه قبال به صورت نظرى و تئوريك مورد بررس ك
ــكل عملى ترى پيدا كرده  قرار گرفته بود اكنون ش
است و در محافل هنرى و آكادميك در دست بحث 

و بررسى قرار گرفته است.
ــازى درباره  ــمين دوساالنه مجسمه س دبير شش
ــخه هاى  ــاالنه هم گفت: نس ــاپ كتاب اين دوس چ
ــه صورت ديجيتالى چاپ  ــدودى از اين كتاب ب مح
شده و رونمايى شد و چاپ و انتشار نسخه نهايى آن 

نيز به زودى انجام خواهد شد.
منصور آذرى درباره برنامه هاى انجمن هنرمندان 
مجسمه ساز هم گفت: برنامه هايى شامل نمايشگاه و 
ورك شاپ براى سه ماه پايانى سال در نظر داريم كه 
ــه نهايى اعالم خواهيم  ــيدن به نتيج در صورت رس

كرد.

مسابقه سراسرى كتابخوانى حماسه حسينى برگزار مى شود
همدان پيام: مسابقه سراسرى كتابخوانى با عنوان «حماسه حسينى» به مناسبت ايام محرم الحرام و با توجه به لزوم 
ترويج فرهنگ كتابخوانى برگزار مى شود. منبع اين مسابقه كه به همت دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق (ع) و گروه 
ــالمى برگزار خواهد شد، خالصه كتاب  ــاد اس فرهنگى، پژوهش رواق و با حمايت معاونت فرهنگى وزارت فرهنگ و ارش
«حماسه حسينى» اثر ارزشمند استاد شهيد مطهرى است. به گزارش ايرنا، مهلت ارسال پاسخ ها تا 24 دى ماه مصادف 
با اربعين حسينى تعيين شده و پس از انجام قرعه كشى از بين پاسخ هاى صحيح جوايز نفيسى از جمله پنج كمك هزينه 
عمره مفرده، پنج كمك هزينه سفر عتبات عاليات، پنج كمك هزينه سفر سوريه و پنج كمك هزينه مشهد مقدس به 
برگزيدگان اهدا مى شود. بر اساس اين گزارش، عالقه مندان براى كسب اطالعات بيشتر مى توانند به پايگاه مجازى دفتر 

اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق (ع) به نشانى www.emobalegh.com مراجعه كنند.

"سونات بلوط" منتشر شد
همدان پيام: كتاب «سونات بلوط» مجموعه رباعي هاي جليل صفربيگي منتشر شد. به گزارش فارس كتاب سونات بلوط 
سيزدهمين جلد از مجموعه كتاب هاي شعر امروز است. شعر امروز، كتاب هايي است كه رباعي هاي شاعران معاصر را در خود 
جمع كرده است. جليل صفربيگي هم يكي از سرآمدان شعر معاصر فارسي به حساب مي آيد. كتاب سونات بلوط كه در قطع 
جيبي چاپ شده است، 54 رباعي دارد. جليل صفربيگي را اين روزها بيشتر با رباعياتش مي شناسيم. رباعياتي كه توانسته است 
ساختار ذهني مخاطب را به هم بريزد و نوع ديگري از مقوله شعر كوتاه، در قالب كالسيك را به منصه ظهور برساند. آنچه كه در 
سال هاي اخير از صفربيگي ديده ايم، ذهن موجز و خالق اين شاعر است كه با رويكردي كوتاه توانسته است مفاهيمي بزرگ را 
انتقال دهد. مفاهيمي كه گاه براي پرداخت به آنها بايد صفحاتي را سياه كرد؛ اما صفربيگي توانسته است با پرورش دادن ذهن 

خود مفاهيم شاعرانه را در قالب هايي كوتاه در مسير ذهنيت به عينيت، ساده و بي تكلف به مخاطبانش برساند.

مسئوالن روابط عمومى  ها حتماً بخوانند!
همدان پيام: كتاب «ارتباطات رسانه اى در عمل» نوشته جوديث ريجوى با ترجمه مهدخت بروجردى علوى و على فرقانى از 
سوى دفتر مطالعات و برنامه ريزى رسانه ها منتشر شد. كتاب «ارتباطات رسانه اى در عمل» همانطور كه از نامش پيداست، يك 
كتاب كامالً كاربردى با مثال هاى واقعى است. اين كتاب از 12 گفتار تشكيل شده و هر بخش از آن شامل يك فعاليت خاص 
است كه با جزئيات ملهم از رويدادهاى واقعى در خصوص مثالً چگونگى نوشتن بيانيه، برنامه ريزى براى بازديد از يك كارخانه، 
تهيه نوارها و ويدئوهاى راديو - تلويزيونى و چك ليست هاى نهايى تشريح شده است. همچنين بخش هاى مختلف اين كتاب با 
خالصه اى از محتواى بخش و عناوين پوشش داده شده است. به گزارش مهر، كتاب «ارتباطات رسانه اى در عمل» تاكيد خاصى 
بر اهميت فزاينده ارتباطات الكترونيك دارد و اين به اين خاطر است كه استفاده از كامپيوتر، اسكنر، مودم و ماهواره نه تنها 

ارتباطات را سرعت مى بخشند، باعث مى شوند دفتر كار يك فرد رسانه اى جايى باشد كه او هست!

ميرعاليى:

بايد تفاوت جنگ و دفاع خود را در سينما تصوير كنيم

دبير ششمين دوساالنه مجسمه سازى:

خريدارى آثار چيدمان مى تواند 
به صورت اجراى پروژه هاى كوتاه مدت باشد

شخصيت در سينماي ايران(2)
عليرضا شرانجانى

همدان پيام: «فرديت» با «شخصيت» علي رغم تفاوت هايي كه دارند معادل فرض 
شده اند. با اين تصور كه فرديت، هر مشكلي داشته باشد به طور قطع شخصيت هم 

به آن مشكل دچار خواهد بود.
ــي نيست؛ بلكه تحليلي متدولوژيك است و كاري به  اين بحث، يك مبحث ارزش

نظام ارزشي هيچ فردي ندارد.
ــينه بسيار طوالني كه به درستي قدمت آن هرگز معلوم نيست كره زمين  با پيش
ــده، معلوم هم نيست چطور و چرا اين مرز  ــرق و غرب ش دچار دو قطب فرهنگي ش
ــت، چرا از آسيا به طرف شرق، مردم  داراي خصوصيات متفاوت با  به وجود آمده اس
ــتند؟ چرا ژاپني ها و ايراني ها علي رغم اختالفات  ــيا هس خصوصيات مردم غرب آس
ــه در يك طبقه قرار  ــتند ك ــترك هس فرهنگي فراوان، داراي نوعي ويژگي هاي مش
ــي ايراني ها و يوناني ها كمتر از فاصله  ــايد فاصله جغرافياي مي گيرند، در حالي كه ش
ــرق و غرب  ــت و اصوالً چرا درياي مديترانه حد فاصل ميان ش ايراني ها و ژاپني هاس
واقع شده و به اين ترتيب عالوه بر يك تفاوت فرهنگي، يك اختالف جغرافيايي هم 

پيدا كرده است.
در واقع دو گونه انسان وجود دارد انسان شرقي و انسان غربي.

آنچه در اين اختالف مورد نظر است، توجه دوگانه اين دو فرهنگ به مسأله فرد 
ــت. شايد جاي بحث نباشد كه در شرق و از ديرباز، فرديت نمود كمتري  و جمع اس
داشته و برعكس جامعه و جمع انسان ها اهميت و اصالت بيشتري داشته اند، در حالي 
كه در غرب و شايد از يونان قديم به موضوعي به نام «فرد» توجه خاصي شده و اين 
توجه به صورت يك فرهنگ فردگرا در تاريخ غربي ها باقي مانده و همواره اصالت فرد 

يكي از فاكتورهاي مشخص فرهنگ غربي به حساب مي آمده است.
ــدت بي مهار  همان گونه كه «هگل» به خوبي دريافته بود، نوعي فردگرايي به ش
در شرق ديده مي شود و آن زماني است كه فرد سمبل قبيله يا «جمع» خود است. 
ــرق داراي  ــت كه فرديت در ش تنها در اين حالت؛ يعني نماد يك «جمع» بودن اس
قدرت و اصالت مي شود؛ در غير اين صورت بيشتر متفكران شرقي، به محور فرديت 

تأكيد مي كنند.
فرديت در شرق كمتر مجال بروز داشته و هيچ جريان تاريخي به پيدايش مفهوم 
آن كمك قابل توجهي نكرده است. براي مثال در تاريخ ايران، پيش از اسالم، اصوالً 
جز نام شاهان و بزرگان كه معموالً بيشتر آنها نمايندگان نمادين قبيله يا قوم يا نژاد 
ــي وجود  بوده اند؛ تقريباً نام هيچ فردي را نمي يابيم. پاي هيچ اثر هنري امضاي كس

ندارد، همه چيز از آن ملت يا شاه است و با آن مفهوم مي يابد.
ــت انسان در آن نظام هرگز روند هويت را به طور فردي  ــاب معلوم اس با اين حس
ــنا  ــران ما براي اولين بار با نام ها آش ــالم به اي ــت، اما بعد از ورود اس طي نكرده اس
ــويم. مفسران، محدثان، نحويان، فقيهان، معماران، مهندسان، شاعران، اديبان  مي ش
ــان به گونه اي افتخار محسوب مي شود، در  و حكما همه نام هايي كه هنوز يادآوريش
تاريخ ايران ظاهر مي شوند. با اين وصف هرگز شرق در قياس با غرب، به «فرد» توجه 
نداشته است و اين انسان هاي بزرگ و نام آور تنها به مدد وابستگي به مفهوم خداي 
يگانه داراي هويت فردي شده اند. با اين حساب مونيسم موبد در اديان خاورميانه تنها 

راه نيل به فرديت شرق محسوب مي شود.
ــه نوعي اصالت  ــفي ب ــا در فرهنگ غرب با تفكرات فلس ــه ظاهر يوناني ه ــا ب ام
ــه فردگرايي  ــير هم ب ــوم آن با بدبينانه ترين تفاس ــت يافتند كه مفه ــان دس انس
ــفه» و از آن مهم تر براي اين بحث  ــده، فردگرايي كه از دل آن «فلس منجر مي ش

«همايش» زاييده شد.
ــدت برآيند نيروهاي اجتماعي هستند (البته در غرب نيز  ــرق، آدم ها به ش در ش
انسان ها از نيروهاي اجتماعي بسيار تأثير مي گيرند و اين بحث تنها به شدت و ضعف 
ــبي و بديهي است كه هويت فردي بدون تصور  ــاره دارد و ظاهراً نس اين مفاهيم اش
جامعه تنها يك فرض فلسفي محض است) حتي عرفان كه يك راه شناخت شرقي 
است و در آن آدم ها به طور فردي به شناخت نائل مي شوند، موضوع اصلي اش محور 
ــت. اگر اين ها كه گفتيم درست  باشد به درك مشكل ذاتي شخصيت در  فرديت اس

سينماي ايران بسيار نزديك شده ايم.
ــا ن هاي غربي در فيلم هاي خود مي توانند هر كاري بكنند و هيچ كس از آنها  انس
سوال نمي كند. حتي مي توانند آدم بخورند، ديوانه باشند، ناگهان تغيير عقيده بدهند. 
ــت كه آنها به هويت  ــي ناگهاني بگيرند و همه اين ها تنها به اين خاطر اس تصميمات

فردي رسيده اند؛ بنابراين، كارشان مي تواند داليل دروني داشته باشد.
ــر كاري ابتدا زمينه  ــت براي انجام ه ــاز غربي الزم نيس ــخصيت هاي فيلمس  ش
ــينماي ما تنها وقتي  ــخصيت هاي س ــاز كنند اما به عكس ش ــي آن كار را ب اجتماع

مي توانند تصميم خود را تغيير دهند كه زمينه اجتماعي اين تغيير موجود باشد. 
ــخصيت»  ــينماي ما هرگز به مفهوم واقعي «ش ــخصيت هاي س در حقيقت ش
ــر يا گروه  ــود؛ بلكه «تيپ هايي» بيانگر يا نماد تفكرات يك قش ــوب نمي ش محس

اجتماعي هستند.
به همين خاطر، فيلم ها در ايران، هرگز به معناي واقعي تمام نمي شوند؛ چرا كه 
درامي به وقوع نمي پيوندد تا تمام شود. تنها اتفاق موجود، يك واقعه اجتماعي است 
ــاز از اين قاعده عدول كند  ــيله فيلمساز تصوير مي شود و تازه اگر فيلمس كه به وس

كارش به اصطالح «در نمي آيد» جفت و جور نمي شود، باسمه اي مي شود.
شخصيت هاي فيلم هاي غربي حتي مي توانند با تصميمات ناگهاني مسير زندگي 
ــت  ــود را عوض كنند اما اگر در يك فيلم ايراني پدري كه به خانواده بي توجه اس خ
در آخر فيلم سرانجام تصميم  بگيرد به فرزندانش توجه كند كسي براي اين تصميم 
ــود، مي گويند فيلم به زور (هپي اند Hapy end) شده يا به  او اعتباري قائل نمي ش
خاطر اينكه فيلمساز آخرش را خراب كرده يا نتوانسته فيلم را در بياورد. درست هم 
مي گويند؛ چرا كه تماشاگر حرفه اي سينما به طور ناخودآگاه از ابتدا تا انتهاي فيلم 
منتظر است ببيند سرانجام جرياني اجتماعي به شخصيت ها اجازه تحول مي دهد يا 

نه و از نظر او تصميمات فردي در حقيقت چيزي جز كشك نيست.
ــينماي ايران فرآيندي اجتماعي و نه فردي دارند.  ــش ها در س  گويي تمامي كش
ــودداري مي كند و از  ــخصيت محوري خ ــينماي ما از پذيرش هويت فردي و ش س
ــاهد خلق  ــي ما ش ــده تا در روند فليمنامه نويس آن واهمه دارد و هم اين معضلي ش
ــه اي و شخصيت هاي داخل آن  ــخصيت هاي ماندگار نباشيم و فيلم هايمان كليش ش

سطحي و تيپيكال شوند.
حقيقت اين است كه سينماي ايران تا مرحله شخصيت سازي در عرصه رونمايي 
و بازتاب در جامعه فرسنگ ها فاصله دارد و سينماي ما هنوز به بازآفريني هنرمندانه 

شخصيت نرسيده است. 
ــكوفايي و كمال در بند چارچوب هاي تعريف  ــي كه فيلم هاي ما در ورطه ش گوي
ــخصيت پردازي دراماتيك فرياد  ــتره اي نو را در بعد ش ــده سر گردان است و گس ش
ــينماي ما آنگونه كه بايد تعريف و گسترش نيافته  ــخصيت پردازي در س مي كند. ش

است و اين اصًال خوب نيست.
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ــنواره فصلى مطبوعات و  همدان پيام: دبير جش
خبرگزارى ها از اعالم عمومى بهترين هاى مطبوعات 

كشور به صورت هفتگى از فصل آينده خبر داد.
محمود اكرامى فر در گفتگو با مهر، درباره مراحل 
ــومين جشنواره فصلى مطبوعات  ارزيابى آثار در س
ــنواره  و خبرگزارى ها گفت: داورى اين دوره از جش
كماكان تا 30 آذر مصادف با پايان فصل پاييز ادامه 
دارد. وى ابراز اميدوارى كرد، مراسم پايانى اين دوره 
ــنواره فصلى مطبوعات و خبرگزاريها تا 15  از جش

دى ماه برگزار شود.
دبير اين جشنواره اضافه كرد: تفاوتى كه داورى 
ــت كه  ــار در اين دوره دو دوره قبل دارد، اين اس آث
ما داوريها را به صورت هفتگى انجام مى دهيم و در 

ــخص مى شوند و به  پايان هر هفته برگزيدگان مش
مرحله نهايى جشنواره راه مى يابند.

اكرامى فر از تداوم اين روش در جشنواره فصلى 
ــات و خبرگزارى  ها خبر داد و گفت: از فصل  مطبوع
ــر هر هفته را طى  ــتان 90) ما آثار برت آينده (زمس
ــب در مطبوعات  ــده آن مطل ــه  اى به توليدكنن نام
ــرى در  ــپس به صورت سراس ــا و س و خبرگزارى ه
ــدف از اين كار را  ــالم مى كنيم. وى ه ــانه ها اع رس
ــات و خبرگزارى ها  ــاى مطبوع ــر از برترين ه تقدي
ــويق اهالى  عنوان كرد و آن را اقدامى در جهت تش

رسانه به بهبود كيفى كارهايشان توصيف كرد.
ــنواره فصلى مطبوعات و خبرگزاريها  دبير جش
همچنين در پاسخ به اين سوال كه «تصميم نداريد 

اين كار را به صورت ماهانه هم انجام دهيد؟» گفت: 
ــنهاد فكر نكرده ايم ولى در مقطع فعلى  به اين پيش
ــايد در  كار را به صورت هفتگى انجام مى دهيم. ش
آينده به اين نتيجه رسيديم كه بهتر است اين اقدام 

را به صورت ماهانه هم انجام دهيم.
ــات و  ــى مطبوع ــنواره فصل ــومين جش در س
ــاخه  ــاخه قبلى، ش ــالوه بر 12 ش ــا ع خبرگزاريه
«گزارش خبرى» هم به جشنواره اضافه شده است؛ 
ــاخه هاى مقاله،  ــانه در ش ــن دوره آثار اهالى رس اي
سرمقاله، يادداشت، نقد، تيتر، عكس، صفحه آرايى، 
ــو و گزارش خبرى (در  ــى و كاريكاتور، گفتگ طراح
ــس خبرى و گزارش  ــش مطبوعات) و خبر، عك بخ

خبرى (در بخش خبرگزارى ها) داورى مى شود.

اعالم عمومى بهترين هاى مطبوعات كشور به صورت هفتگى
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حوادث

اعتياد به ترامادول شديدتر
از اعتياد به مواد تزريقي است

ــناس اعتياد پزشكي قانوني با  فارس: كارش
ــاس گزارش بيمارستان  ــاره به اينكه بر اس اش
ــنج به دليل  ــترين مراجعات تش ــان بيش لقم
ــت، گفت: اعتياد ترامادول  مصرف ترامادول اس
ــاد به مواد  ــديدتر از اعتي ــي مواقع ش در برخ
ــرزاده اظهار  ــا قدي ــت. محمدرض ــي اس تزريق
داشت: بر اساس بررسي هاي انجام شده داروي 
ترامادول از چهار تا پنج سال گذشته به عنوان 
ــبه مخدر و مرفين وارد كشور  ــكن ش يك مس
ــي هاي وزارت  ــت كه بر اساس بررس ــده اس ش
ــت، پس از پي بردن به عوارض اين دارو  بهداش
ــور جلوگيري  از توزيع آن در داروخانه هاي كش
ــد، ولي همچنان در بازار آزاد اين دارو خريد  ش
ــود. وي با اشاره به اينكه اعتياد  و فروش مي ش
ــديدتر از اعتياد  به ترامادول در برخي مواقع ش
ــزود: طبق آمارهاي  ــت، اف به مواد تزريقي اس
ــن دارويي كه باعث  ــتان لقمان باالتري بيمارس
ــت، داروي ترامادول  ــنج مراجعان شده اس تش

است. 

فعاليت 148مركز مداخله
در خانواده براي كاهش طالق

ايسنا: مديركل امور آسيب ديدگان سازمان 
بهزيستي با اشاره به نتيجه پژوهش هاي انجام 
شده در اين سازمان گفت: طبق اين پژوهش ها 
ــتند و  ــر از 10درصد زنان ويژه متأهل هس كمت
رويكرد بهزيستي درباره اين گروه توانمندسازي 
رواني و اجتماعي است. حبيب ا... فريد با اشاره به 
ــت 148مركز مداخله در خانواده به منظور  فعالي
ــر كشور افزود: اين مراكز  كاهش طالق در سراس
ــالف، ادارات  ــوراهاي حل اخت ــا، ش در دادگاه ه
سازمان بهزيستي و ... وجود دارند و به متقاضيان 
ــد. وي بيان كرد: اين  خود خدمات ارائه مي دهن
ــد در زمينه كاهش  ــن 30 تا 50درص ــز بي مراك
طالق موفق بودند و البته زمان ارجاع و مراجعه 
زوجين به مراكز هم بسيار حايز اهميت است.

 
كمبود پرستار باعث افزايش 
آمار مرگ ومير بيماران مي شود

ــتار گفت: به علت  ــنا: دبير كل خانه پرس ايس
ــد از حداقل  ــاران 30 درص ــتار، بيم كمبود پرس
ــتاري را در بيمارستان هاي دولتي  خدمات پرس
دريافت مي كنند. محمد شريفي مقدم افزود: در 
آمريكا به منظور ارائه حداقل خدمات پرستاري به 
ازاي هر هزاربيمار، سه پرستار فعاليت مي كند كه 
اين آمار در ايران 1/2 است، اين در حالي است كه 
براي بهره مندي بيماران از كف خدمات پرستاري 
اين ميزان بايد 2/5 برابر شود. وي در ادامه گفت: 
 بخشي از كمبود ارائه خدمات پرستاري از سوي 
ــود؛ به  گونه اي  ــاران جبران مي ش همراهان بيم
ــتان هاي دولتي كنار  ــراه در بيمارس كه اگر هم
بيمار نباشد، برخي از امور مربوط به بيمار انجام 
نمي شود و در اين شرايط كمبود پرستار يكي از 

علل افزايش فوت بيماران است.
 

مرگ بيش از 2 هزار معتاد 
در نيمه اول امسال

ــاور سازمان پزشكي قانوني  خبرآنالين: مش
ــال دوهزار و  ــت امس ــت: در هفت ماه نخس گف
ــي از  مصرف موادمخدر داشتيم  169 مرگ ناش
كه اين ميزان، نسبت به سال گذشته كه آماري 
ــد  ــزون بر دوهزار و 84 نفر بود، 4/1 درصد رش اف
ــت. حامد ناييجي تأكيدكرد:  در هفت  داشته اس
ــال جاري دو هزار و 169 نفر بر اثر  ماه نخست س
مصرف موادمخدر جان خود را از دست دادند. از 
دو هزار و 169 مرگ ناشي از  مصرف موادمخدر، 
132 مورد زن و دو هزار و 37 مورد مرد بوده اند.

متقاضيان جذب هيأت علمى 
در بهمن ماه ثبت نام كنند

ــاى هيأت  ــز جذب اعض ــر: رئيس مرك مه
علمى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى با اشاره 
به فراخوان دوم جذب هيأت علمى دانشگاه ها، 
به متقاضيان جذب در اين فراخوان توصيه كرد 
كه بين روزهاى 15 تا 30 بهمن ماه سال جارى 
كه زمان اصلى نام نويسى است؛ ثبت نام نهايى 

خود را انجام دهند.
ــگاه ها  دانش ــت:  ــى گف مردان ــا  محمدرض
ــد از اين تاريخ، اعالم نياز و متقاضيان  مى توانن

جذب هيأت علمى هم ثبت نام كنند.

فرزند ذكور با خواهر يا برادر مبتال به سرطان، از سربازي معاف مي شود
ــتي، فرزند ذكور خانواده كه خواهر يا برادر مبتال به سرطان داشته  ــنهاد سازمان بهزيس همدان پيام: در صورت پيش

باشد، از سربازي معاف مى شود.
جانشين اداره منابع انسانى ستاد كل نيروهاى مسلح با بيان اين مطلب به ايلنا گفت: تاكنون در جدول بيمارى هاى 
زير پوشش سازمان بهزيستى، سرطان جزو معلوليت ها نبوده و در صورت پيشنهاد بهزيستى مبنى بر اينكه اين بيماري 

در زمره معلوليت ها قرار گيرد، ستاد كل نيروهاى مسلح به اين موضوع به صورت مساعد پاسخ مى دهد.
ــرطان فرزند آن ها از خدمت سربازى معاف مى شود همچنين  ــى كمالى افزود: در صورت ابتال پدر يا مادر به س موس
مطابق قانون جامع حمايت از معلوالن تمامى معلوالني كه از لحاظ روانى، شنوايى، گفتارى و حركتى مشكل معلوليت 

داشته باشند؛ تنها برادر آن ها از خدمت سربازى معاف مى شود.

ابالغ منابع بازنگرى شده علوم انسانى تا بهمن ماه
همدان پيام: مديركل دفتر پشتيبانى و حمايت آموزش عالى وزارت علوم از ابالغ منابع بازنگرى شده رشته هاى علوم 

انسانى تا بهمن ماه به دانشگاه هاى كشور خبر داد.
سعيد قديمى از بازنگرى 555 درِس 38 رشته علوم انسانى توسط پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى خبر 
داد و گفت: سرفصل هاى ارائه شده از سوى پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى در حال حاضر در كميته هاى 
تخصصى در حال نهايى شدن هستند. به گفته وى، وزارت علوم تمام سعى خود را مى كند تا اين منابع و سرفصل ها 

تا بهمن ماه سال جارى به دانشگاه هاى كشور ابالغ شود.
قديمي در گفت وگو با فارس خاطرنشان كرد: يكى از مباحث مهم در رشد علم و فناورى، بازنگرى محتوا و متون 

دانشگاهى است و تدوين شاخص ها به خصوص شاخص هاى دروس علوم انسانى را بايد مدنظر قرار دهيم.

اليحه حمايت از خانواده در ايستگاه آخر
همدان پيام: معاون وزير دادگسترى گفت: به احتمال زياد پرونده اليحه حمايت از خانواده در كمتر از 15 روز ديگر 
در مجلس بسته و اين قانون براى تأييد به شوراى نگهبان ارسال مى شود. عبدالعلى ميركوهى در گفت وگو با مهر در مورد 
آخرين وضعيت اليحه حمايت از خانواده افزود: به غير از سه ماده جنجالى ازدواج مجدد، ازدواج موقت و ماليات بر ارث اين 
اليحه 50 ماده اى، باقى موارد در صحن علنى مجلس به تصويب نمايندگان رسيد و قرار شد كميسيون تخصصى در مورد 
رفع ايرادات اين سه ماده اقدام كند. وى افزود: كميسيون قضايى پس از هفته ها بر اساس نظرات نمايندگان مجلس و حضور 
كارشناسان و مشاوران در امور بانوان و زنان باالخره توانست مشكالت اين سه ماده را رفع كند و اصالحيه آن به هيأت رئيسه 
ارائه شد و در دستور كار در صحن علنى مجلس براى تصويب قرار گرفت كه به احتمال زياد در كمتر از 15 روز ديگر پرونده 

اين اليحه بسته شده و قانون حمايت از خانواده تصويب و براى تأييد به شوراى نگهبان ارسال مى شود.

سود فروش سيگار بيشتر از فروش مطبوعات!
ــت، درمان و آموزش پزشكي با بيان  ــتي وزارت بهداش همدان پيام: معاون بهداش
ــريه سود  ــتر از روزنامه و نش ــيگار، بيش ــك هاي مطبوعاتي از فروش س اينكه كيوس
مي برند، گفت: بايد قبل از اجراي اين طرح كااليي جايگزين سيگار شود تا كيوسك ها 

متحمل ضرر نشوند و در نهايت بتوان سيگار را از اين مكان ها جمع آوري كرد.
عليرضا مصداقي نيا در گفت وگو با ايسنا، افزود: مردم را نمي توان به زور وادار به ترك 
سيگار كرد و بايد آموزش بيشتر در اين خصوص داده شود تا مردم آگاهانه سيگار نكشيدن 
را انتخاب كنند. وي ادامه داد: طرح جمع آوري سيگار از كيوسك هاي روزنامه فروشي قرار 
بود تا آخر سال انجام شود؛ به طوري كه هيچ نوع سيگاري در اين كيوسك ها به فروش 
نرسد، اما تا به امروز اين طرح فقط يك طرح روي كاغذ بوده و عقيم مانده است و هيچ 

برنامه اي در خصوص جمع آوري آن از سوي مراكز ذي ربط صورت نگرفته است.

جريمه قاچاقچيان خشكبار در همدان
همدان پيام: با حكم شعبه تعزيرات حكومتى استان همدان قاچاقچيان خشكبار عالوه 
بر ضبط كاالى مكشوفه به پرداخت جزاى نقدى در حق صندوق دولت محكوم شدند.

مأموران نيروى انتظامى گلوگاه شهيد زارعى همدان در بازرسى هاى خود مقاديرى 
ــامل 15 تن انواع خشكبار و يك تن انواع چاى خارجى كشف كردند و  كاالى قاچاق ش
پرونده هايى در اين زمينه تشكيل شد. در اين راستا با اعالم شكايت گمرك همدان اين 
پرونده ها پس از طى مراحل قانونى براي رسيدگى و اعمال قانون به شعبه ويژه رسيدگى 
به جرائم قاچاق كاال و ارز مستقر در گلوگاه شهيد زارعى همدان ارجاع و با توجه به شواهد 
و قرائن موجود در پرونده، عالوه بر ضبط كاالي مكشوفه، متخلفان به پرداخت بيش از 

268 ميليون ريال جزاى نقدى در حق صندوق دولت محكوم شدند.

قدرت تخريبى كراك 200برابر هروئين است
ــز و اعصاب  ــى كراك بر مغ ــت: قدرت تخريب ــر اعتياد گف ــام: درمانگ همدان پي
مصرف كننده 200 برابر هروئين بوده و معموالً فرد پنج سال پس از مصرف اين ماده 
مى ميرد. هومن قادرى در گفت و گو با ايرنا افزود: كراك در بين جوانان ماده اى كم خطر 
با ميزان نشئگى باال تبليغ مى شود و 80 درصد از مصرف كنندگان، آن را به عنوان ماده 

روانگردان مى شناسند. 
وى با بيان اينكه كراك از مشتقات هروئين تهيه مى شود، ادامه داد: به علت غلظت 
باالى هروئين در كراك و به دنبال آن وابستگى شديد فرد معتاد، درمان افرادى كه كراك 
ــر درمان دارويى، افراد  ــود. قادرى گفت: عالوه ب مصرف مى كنند بايد جدى تر گرفته ش
معتاد به كراك بايد تحت درمان غير دارويى نيز قرار بگيرند و مشاوره و روان درمانى، 

خانواده درمانى و گروه درمانى براى اين بيماران سودمند است.

انبار چوب در همدان طعمه حريق شد
ــار چوب بامداد  ــانى همدان گفت: انب ــازمان آتش نش ــام: مديرعامل س همدان  پي
ــد. رضا عسكرى در گفت و گو با ايرنا  ــنبه 27 آذرماه در همدان طعمه حريق ش يكش
ــوزى در خيابان تختى نرسيده به پل پهلوانان  ــنبه آتش س افزود: در بامداد روز يكش
به مركز پيام آتش نشانى گزارش شد. وى اظهار داشت: گروه عمليات اطفاى حريق 
ــق را آغاز كردند.  ــده و عمليات اطفاى حري ــاعت 4و47 دقيقه در محل حاضر ش س
ــكونى قديمى اتفاق افتاده است،  ــكرى با بيان اينكه حادثه در يك انبار غير مس عس
ــه، دو، شش، هشت و  ــماره س ــتگاه هاى ش ــوزى، ايس گفت: پس از اطالع از آتش س
ــبك اطفاى حريق بالفاصله به  ــتگاه ماشين سنگين و دو خودرو س مركزى با 9دس
محل اعزام شدند. وي با بيان اينكه علت حادثه مشخص نيست، گفت: اين حادثه با 

وجود خسارات مالى فراوان خسارت جانى نداشته است.

همدان پيام: روز گذشته مانور بحران در مركز 
آموزشى درمانى اكباتان همدان برگزار شد.

مدير مركز آموزشى درمانى اكباتان در حاشيه 
ــگاران گفت: اين مانور  ــن مانور در جمع خبرن اي
با پيشينه فرضى ريزش سقف ورزشگاه فردوسى 
ــد و با توجه به اينكه بيمارستان اكباتان  انجام ش
ــت اين  ــتان تك تخصصى قلب اس ــك بيمارس ي
ــاد كرده ايم كه بحث  ــود ايج ــدى را در خ توانمن
تروما و مشكالت ديگر بيماران را به نحو مطلوب 

به رسيدگي كنيم.
محمد باقرى با بيان اينكه در راستاى برگزارى 
مانور چارت و تيم فرماندهى خاصى تشكيل شده، 
افزود: در هر بخش از بيمارستان ظرفيت مازادى 
ــام اين مانور همه  ــاد كرده ايم كه پس از اتم ايج

جوانب بررسى مى شود.
وى تأكيد كرد: هدف اصلى ما اين است كه در 
طول برگزارى اين مانور روال عادى بيمارستان از 
نظر رسيدگى به بيماران واقعى دچار چالش نشود 

كه در اين هدف موفق عمل كرده ايم.

ــان اينكه در  ــارس، باقرى با بي ــه گزارش ف ب
ــتاى برگزارى مانور بحران، ظرفيت پذيرش  راس
ــتان اكباتان به سه برابر افزايش  اورژانس بيمارس
ــان كرد: اين مانور در  ــت، خاطرنش پيدا كرده اس
ــتان هاى مختلفى برگزار  ــال جارى در بيمارس س
ــه آنها به اجماع و  ــده كه در نهايت نتيجه هم ش

جمع بندى مى رسد.
ــكى  ــس مركز حوادث و فوريت هاى پزش رئي
ــور ما جزو  ــتان همدان نيز با بيان اينكه كش اس
ــورهاى بالخيز دنيا است، گفت: در چارچوب  كش
آمادگى براى حوادث و بحران هاى اجتماعى امسال 
ــال پركارى براى آمادگى بيشتر قرار داديم تا  را س
ــاس توانمندى ها و نقاط ضعف و قوت را  بر اين اس
بيشتر بسنجيم. على اكبر غياث با بيان اينكه مركز 
درمانى آموزشى اكباتان، بيمارستان فوق تخصصى 
ــت، افزود: هدف ما از اين مانور اين بود كه  قلب اس
اين بيمارستان را تا حدى آماده كنيم كه از نظر ورود 
و انتقال، بيماران ديگر در بخش ترياژ دچار چالش 

نشوند و به خوبى خدمت رسانى شود.

فاز اول اصالح فاضالب 
شهري بوعلي باال 25 روز 

ديگر به اتمام مي رسد
ــعه  ــي و توس ــام: معاون مهندس همدان پي
شركت آب و فاضالب استان همدان از مردم به 
خاطر تأخير در اجراي فاز اول اصالح فاضالب 

شهري بوعلي باال عذرخواهي كرد.
ــا خبرنگار ما با  ــان در گفتگو ب داود اعرابي
ــان اينكه قرار بود اين فاز از طرح 24 آذرماه  بي
ــد، گفت: بارندگي اخير، تعطيلي  به اتمام برس
ــوعا و عاشورا و برخورد با دو قنات  روزهاي تاس
ــد، عمليات اجرايي طرح متوقف شود،  باعث ش
ــات حفاري و  ــاري عملي ــا پايان هفته ج اما ت
ــد و منهوالت تا 25  لوله گذاري به اتمام مي رس
ــود. وي ادامه داد: اين  ــير باز مي ش متر از مس
ــود و فاز اول  ــه فاز كلي اجرا مي ش پروژه در س
ــن پروژه از ميدان آرامگاه تا ميدان جهاد فاز  اي
ــوم  دوم از ميدان جهاد تا ميدان بعثت و فاز س

ميدان بعثت تا ميدان بيمه را شامل مي شود.
ــه  ــان با بيان اينكه فاز اول نيز به س اعرابي
ــود، افزود: فاز اول از ميدان  ــيم مي ش فاز تقس
آرامگاه تا مسجد امام حسين (ع) به طول 400 
ــت، فاز دوم از مسجد امام حسين (ع)  متر اس
ــوم از  تا هتل بوعلى به طول 165 متر و فاز س
ــل بوعلى  تا ابتداى ميدان جهاد به  ابتداي هت
طول 160 متر است. وي با بيان اينكه  فاز اول 
اصالح فاضالب شهري بوعلي باال 25 روز ديگر 
ــد از صبورى و همكارى مردم  به اتمام مي رس

تقدير و قدردانى كرد.

معاون پژوهشي دانشگاه بوعلي سينا:
60 درصد توان اعضاى 

هيأت علمى به علت كمبود 
امكانات استفاده نمى شود

همدان پيام: معاون پژوهشي دانشگاه بوعلي 
ــينا گفت: به علت كمبود امكانات پژوهشي،  س
نمي توان از 60 درصد توان اعضاي هيأت علمي 

استفاده كرد.
ــنا،  ــينعلي زارعي در گفت وگو با ايس حس
افزود: يكي از مشكالت پژوهش در استان نبود 

صنايع داراي واحد تحقيق و توسعه است. 
وي در ادامه تصريح كرد: وضعيت پژوهش 
ــتندات و  ــاس مس ــدان بر اس ــتان هم در اس
برون دادهاي اعضاي هيأت علمي و پژوهشگران 
استاني در سطح ملي و بين المللي رشد خوبي 

نسبت به سال هاي گذشته داشته است.
ــتر  زارعي اضافه كرد: به پژوهش بايد بيش
ــود و مديران بايد به يافته هاي  اهميت داده ش
ــتر توجه كنند و در كارهايشان  پژوهشي بيش
آينده هاي دور را درنظر گيرند و پيش بيني هاي 
ــي كه در آينده به  الزم را براي كارهاي پژوهش

آن احتياج خواهند داشت انجام دهند. 
ــاب مديران  ــرد: اگر در انتص ــد ك وي تأكي
ــود افق آينده را بهتر  سلسله مراتب رعايت ش
ــان معنا و مفهوم  خواهند ديد و پژوهش برايش

پيدا خواهد كرد.
ــت: 10 درصد بودجه  ــي در ادامه گف زارع
دانشگاه متعلق به پژوهش است به شرطي كه 
به صورت كامل اختصاص يابد و صرف مسائل 

و مشكالت موجود در دانشگاه نشود.

مانور بحران در همدان برگزار شد

ــه هاى  ــام: در حالى كه بارها در جلس همدان پي
ــبت به حمايت از  متعدد امور اقتصادى همدان نس
توليدكنندگان داخلى تأكيد شده اما همچنان عرضه 
ــدان، توليدكنندگان  لباس هاى قاچاق در بازار هم

داخلى پوشاك را تهديد مى كند.
 خريد و فروش لباس و پوشاك كهنه و دست 
ــه به نياز  ــاى اخير با توج ــى در روزه دوم خارج
مردم به لباس هاى گرم زمستانى با استقبال زياد 
ــده است و برخالف سردى  شهروندان روبه رو ش
هوا بازار فروش اين نوع لباس ها بيشتر از هميشه 

داغ است.
بنا به گفته مشتريان اين اجناس، مناسب بودن 
ــت  ــبتاً مطلوب لباس هاى دس قيمت و كيفيت نس
ــازار خريد و فروش اين اجناس  دوم موجب رونق ب
ــت و اين لباس ها همچنان مشترى هاى  ــده اس ش

پروپاقرص خود را دارند.
تنوع و جنس خوب لباس هاى تاناكورا مشتريان 

آن ها را افزايش داده است.
ــد كه تنوع  ــتريان معتقدن ــمارى از اين مش ش
ــه با  ــاى تاناكورا در مقايس ــس خوب لباس ه و جن
قيمت شان باعث شده تا اقدام به خريد اين لباس ها 

كنند.
ــور بيانگر  ــه ورود اين لباس ها به كش تاريخچ
ــت دوم  ــورا يا لباس هاى دس ــت كه تاناك آن اس
ــه 60 همزمان با  ــى از اواخر نيمه دوم ده خارج
ــوان كمك هاى  ــى تحت عن ــان جنگ تحميل پاي
ــورهاى خارجى از مرز  ــه كش ــازمان هاى خيري س

عراق وارد كشور شد.
ــهرهاى هم مرز با  ــن لباس ها در ش ــدا اي در ابت
ــت، بوكان، بانه و مريوان توسط  عراق مانند سردش
ــا خبر ارزان  ــيد، ام افرادى خاص به فروش مى رس
ــد تا در  ــبب ش ــن لباس ها س ــت اي ــودن و كيفي ب
ــهرهاى بزرگترى مثل مهاباد، پيرانشهر و اروميه  ش
نيز مكان هايى براى عرضه اين لباس ها به مردم در 
نظر گرفته شود و امروز پاى تاناكوراها به همدان هم 

كشيده شده است.
 بازارچه سرگذر همدان محل عرضه  �

كاالهاى قاچاق شده است
ــل دارد، اينكه  ــه جاى تأم ــويى ديگر آنچ از س
ــگاه هاى متعدد و حتى  ــاص مغازه ها و فروش اختص
ــهرها از جمله همدان به اين  معروف بسيارى از ش
امر مثل بازارچه هاى معروف سرگذر در خيابان هاى 
ــى و قاچاقى وارد  ــهدا و اكباتان فرضيه غيرقانون ش
شدن لباس هاى تاناكورا را با ابهام روبرو كرده است.

كما اينكه اين روزها استفاده از لباس هاى دست 
دوم به قدرى عادى و طبيعى شده كه حتى استفاده 
كنندگان اين نوع لباس ها خريد اين گونه لباس ها را 

پنهان نمى كنند.
اين در حالى است كه به گفته مسئوالن سالمت 
ــت دوم  ــت 70 درصد لباس هاى دس وزارت بهداش
بدون نظارت و دريافت تاييديه بهداشتى به صورت 

قاچاق و غيرقانونى وارد كشور مى شود.
كارشناسان بهداشت احتمال آلوده شدن مردم 
ــيدن لباس هاى  ــا از طريق پوش ــه انواع بيمارى ه ب
ــزد كرده و معتقدند استفاده از  ــت دوم را گوش دس
ــالمت مردم را به مخاطره مى اندازد  اين لباس ها س
ــئوالن نبايد اجازه دهند عده اى فرصت طلب  و مس

ــوء استفاده كرده و امنيت و  از ضعف مالى مردم س
سالمت آن ها را به خطر بيندازند.

ــتان  ــاك شهرس ــه لباس و پوش ــس اتحادي رئي
ــوى  ــت: از س ــدان نيز در اين زمينه اظهار داش هم
ــاك هيچگونه مجوزى براى فعاليت و  اتحاديه پوش
ــتعمل صادر نمى شود، مگر مغازه  عرضه البسه مس

مورد نظر تغيير كاربرى يا نو فروشى باشد.
 تنها دو درصد مغازه هاى عرضه  �

كننده البسه مستعمل همدان باقى 
مانده اند!

ــكندرى با بيان اينكه بيشتر عرضه  غالمرضا اس
ــتعمل همدان تغيير كاربرى  ــه مس كنندگان البس
ــر تنها دو درصد اين  ــد، افزود: در حال حاض داده ان

مغازه ها باقى مانده  است!
ــرى  ــر كارب ــراى تغيي ــه ب ــان اينك ــا بي وى ب
ــتعمل مجوز  ــه مس واحدهاى عرضه كننده البس
ــتا ابتدا  ــه كرد: در اين راس ــود، اضاف صادر مى ش
ــط اتحاديه انجام  بازديدهايى از اين واحدها توس
گرفت و با گرفتن تعهد براى تغيير كاربرى مجوز 

صادر مى شود.
ــت  ــاره به اينكه عرضه لباس هاى دس وى با اش
ــازار و خيابان هاى  ــه ب ــب ها ب ــتعمل ش دوم و مس
ــود و در تردد مردم در معابر  ــيده مى ش همدان كش
ــتگاه هاى اجرايى  ــت، گفت: دس ــكل آفرين اس مش

مربوط بايد در اين زمينه اقدام جدى انجام دهد.
 10 درصد پوشاك مردانه و زنانه  �

موجود در بازار همدان قاچاق است 
ــه صنفى  ــس اتحادي ــر، رئي ــزارش مه به گ
را  ــاق  قاچ ــاى  كااله ورود  ــدان  هم ــاك  پوش
عمده ترين مشكل اين صنف اعالم كرد و گفت: 
ــه موجود در  ــاك مردانه و زنان ــد پوش 10 درص

ــت . بازار همدان قاچاق اس
اسكندرى در ادامه با بيان اينكه پوشاك همدان 

ــابه سال گذشته 40 تا 50  ــه با مدت مش در مقايس
ــت، اظهار داشت:  ــته اس درصد افزايش قيمت داش
ــل فروش كمتر،  ــال جارى به دلي مغازه داران در س
ــتر كرده اند تا فروش كم خود را  ــود خود را بيش س

جبران كنند.
اسكندرى با اشاره به اينكه سود مصوب و قانونى 
ــندگان پوشاك 20 درصد است، گفت: تقريباً  فروش
ــد و مابقى  ــاى صنفى 20 درص ــد واحده 50 درص

باالى 20 درصد از مردم سود مى گيرند.
ــازمان  ــن مرتبه از س ــت: چندي ــان داش وى بي
ــت كرده ايم تا نرخ  صنعت، معدن و تجارت درخواس
سود پوشاك را پس از هدفمندى افزايش دهند ولى 

تاكنون اقدامى صورت نداده اند.

 دانشجويان از مشتريان پروپاقرص  �
لباس هاى تاناكورا هستند

ــخ، به اين  ــه اين حقيقت تل ــى ديگر ب در نگاه
واقعيت مى رسيم كه دخترها و پسرهاى جوان و به 
ــجويان از مشتريان پروپاقرص لباس هاى  ويژه دانش
ــتند، فقر اقتصادى و همچنين نيازهاى  تاناكورا هس
ــرم و هزينه هاى  ــاك گ ــر از جامعه به پوش اين قش
ــگاه اجازه خريد لباس نو را به اين گروه  باالى دانش

نمى دهد.
اين مسأله به اضافه هزار و يك مسئله ديگر كه 

دانشجويان با آن دست و پنجه نرم مى كنند، زمينه 
خريد اجناس دست دوم را فراهم كرده است.

يونس كه دانشجوى غيربومى و يكى از خريداران 
ــت دوم در همدان است، در اين باره  لباس هاى دس
گفت: تنوع رنگ و مرغوبيت ظاهرى پوشاك دست 

دوم، بازار فروش اين اجناس را گرم كرده است.
ــتقبال كنندگان بازار  ــيارى از اس وى افزود: بس
ــت  دوم را دانشجويان تشكيل مى دهند،  لباس دس
زيرا هزينه هاى باالى دانشگاه مجال خريد لباس نو 

را به آن ها نمى دهد.
 پيروى و تقليد از مدهاى روز دليل  �

استقبال جوانان از لباس دست دوم است
ــت: يكى ديگر از داليل استقبال  وى اظهار داش
جوانان از لباس دست دوم پيروى و تقليد از مدهاى 
ــش قيمت اين  ــوع رنگ و كاه ــت كه با تن روز اس

اجناس نياز جوانان را برآورده مى كند.
ــب ها در ميادين اصلى  ــوى ديگر آنچه ش از س
ــهر همدان نظر هر شهروند و مسافرى را به خود  ش
ــندگان  جلب مى كند، حضور تعداد زيادى از فروش
لباس هاى تاناكوراست كه منظره اى بسيار نامطلوب 

ايجاد كرده است.
ــگاه  ــدان آرام ــى (ره)، مي ــام خمين ــدان ام مي
ــينا  و حتى برخى خيابان هاى به اصطالح  بوعلى س
ــب ها محل حضور فروشندگانى  باالى شهر، اين ش
است كه با صدايى ناهنجار خبر از فروش اين كاالى 

قاچاق دارند.
واضح است كه برخورد يك جانبه با اين معضل 
ــرا كه طيف  ــى دردى را دوا نمى كند؛ چ ــه تنهاي ب

قارچ  گونه به سودآورى خود ادامه مى دهد.
ــئوالن مربوط  ــن، بايد همه اصناف و مس بنابراي
ــوند و هر يك از دستگاه ها و نهادهاى  وارد عمل ش
متولى نقش نظارتى خود را به خوبى انجام دهند تا 

گرهى از مشكالت شهر همدان باز شود.

خوش تيپى به سبك تاناكور

10 درصد پوشاك بازار همدان قاچاق است

 آنچـه شـب ها در مياديـن اصلى  �
شـهر همـدان نظـر هر شـهروند و 
مسـافرى را بـه خود جلـب مى كند، 
حضور تعداد زيادى از فروشـندگان 
لباس هاى تاناكوراست كه منظره اى 

بسيار نامطلوب ايجاد كرده است

هر
س: م

عك

همدان پيام؛ استاندار: شرايط حضور حداكثرى مردم در انتخابات فراهم شود.
 بايدم اين اتفاق بيافته

ملت ما: از آلودگى هواى تهران تا جوالن شيرها دراتوبان هاى شهر 
 خب اون جا تهرونه، سرزمين عجايب!!

همدان پيام: رهايى از پرتاب آجر با پيوستن به صف دالالن سكه
 اينجورى عالوه بر ايجاد اشتغال پايدار، مشكل تجمع كارگران فصلى در حاشيه 

ميدون مركزى شهر هم، حل مى شه!
سپهر غرب: جامعه همدان آبستن التهابات است.

 جون ما بيخودى واسه شهِر گل و بلبل ما، مشكل و دردسر درست نكن!
همدان پيام: تثبيت جايگاه سياسى استان در گرو حضور افراد قدرتمند

ــن همه عزل و نصب و افتتاح و توديع و معارفه تعليقى و خاموش، همه ش   اي
واسه اينه كه اينجور افراد، نيان تو صحنه ديگه!

ايرنا؛ وزير كشور: دولت دهم، تعهدى براى دولت بعدى، باقى نمى گذارد.
 اميدواريم!

همدان پيام: هشدار وزارت اطالعات به بحران مالى تازه در استان
 طفلكى بعضى مسئولين كه بايد ناسزا و بد و بيراهاى جديد رو هم، تحمل كنن!

تابناك: پيرزن 84 ساله 2 پيرزن ديگر را كشت.
 البد خواسته كه تو اون دنيا، تنها نباشه!

آفتاب: فرد چوپانى 1800 سكه تقلبى برنجى را به شهروند مشهدى فروخت. 
ــد اين، همون چوپان دروغگوى معروف نبوده كه زمينه كاريش رو عوض   ببيني

كرده؟!
تابناك؛ عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس: دولت براى آزادسازى 

كامل قيمت ها عجله نكند. 
 پس كسرى هاى هنگفت بودجه ش رو، چطور درمان كنه؟!

مهر: خودروها كى به پاركينگ خانه ها مى رود؟ 
ــده توسط شهردارى در هر كوچه و  ــاخته ش  وقتى اين همه پاركينگ رايگان س

خيابون، بالاستفاده مونده، ديگه كى ماشينش رو مى بره تو پاركينگ خونه ش!
فارس: بازرسى ويژه از بازار شب يلدا آغاز شد. 

ــدين، از فرداى شب يلدا،  ــه روزه رو هم مثل قبلش، بى خيال مى ش  اين دو س
خودش درست ميشه ديگه!

خبرآنالين: مخالفت مجلس با افزايش تعداد نمايندگان 
 اگه به نفعشون بود زود تصويب مى كردن
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طال و ارزيادداشت

خبر

نوع ارز
نرخ خريد

(ريال)
نرخ فروش 

(ريال)
 آزاددولتىآزاددولتى
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2991370030013800درهم امارات

6250000---سكه تمام بهار طرح قديم
55900006080000-5375000سكه تمام بهار طرح جديد

26988002870000-2595000سكه نيم بهار
13572001470000-1305000سكه ربع بهار
743600770000-715000يك گرمي

يك گرم طالي ساخته 
553000---نشده 18 عيار

25 درصد مردم همدان از خودپرداز استفاده مى كنند
همدان پيام: معاون مالى و فناورى اطالعات مديريت بانك مسكن همدان با بيان اينكه شهروندان همدانى از بانكدارى 
ــتقبال مى كنند، گفت: تنها 25 درصد مردم همدان به سمت خدمات  ــه با ساير خدمات كمتر اس الكترونيك در مقايس

بانكدارى الكترونيك روى آورده اند كه اين مسأله نيازمند فرهنگ سازى است.
ــر استان وجود دارد كه 500 پايانه فروش  ــان كرد: 800 پايانه خودپرداز در سراس عليرضا حاكمى در ادامه خاطرنش
نيز در حال عمليات بازاريابى و نصب است.وي اظهار كرد: شهروندان مى توانند با مراجعه به شعبى كه تسهيالت بانكى 

دريافت كرده اند دفترچه خود را به كارت تبديل كنند و از طريق الكترونيكى اقساط را پرداخت كنند.
ــن بانك را از ديگر خدمات بانكدارى الكترونيك بانك  ــگاهى و تلف حاكمى خودپرداز، موبايل بانك، پايانه هاى فروش

مسكن دانست و افزود: همچنين دستگاه هاى "وب كيوسك" نيز در آينده اى نزديك راه اندازى خواهند شد.

احداث پايانه مسافربرى شرق همدان اجرايى مى شود 
همدان پيام: مديرعامل سازمان پايانه هاى مسافربرى شهردارى همدان گفت: عمليات اجرايى ساخت پايانه مسافربرى 
شرق همدان در دو ماه آينده آغاز مى شود. محمد صحراكار افزود: پايانه شرق همدان با اعتبار پنج ميليارد ريال در زمينى 

به مساحت 53 هزار مترمربع كه به وسيله شهردارى همدان تحويل پايانه مسافربرى استان داده شد، احداث مي شود.
وى اظهار داشت: عمليات اجرايى احداث پايانه مسافربرى شرق همدان در ميدان امام حسن(ع) واقع در جاده مالير 
آغاز مى شود. وى در خصوص اهداف احداث اين پايانه افزود: ترمينال شرق براى سرويس دهى خط شهرستان هاى مالير، 

تويسركان، نهاوند، اراك، بروجرد و استان هاى شرق كشور احداث مى شود. 
صحراكار در گفت وگو با ايرنا افزود: با پايان كار تملك زمين و ارائه طرح مشاور، عمليات اجرايى ساخت اين ترمينال 

در 2 ماه آينده شروع مي شود و ظرف 3 سال آينده نيز به اتمام مى رسد.

20 درصد مصالح ساختمانى كشور استاندارد نيست
همدان پيام: معاون وزير راه و شهرسازى گفت: بررسى ها نشان مى دهد كه توليد مصالح ساختمانى استاندارد در كشور به مرز 
80 درصد رسيده و كماكان 20 درصد غيراستاندارد است كه جاى نگرانى دارد. سيد محمود فاطمى عقدا اظهار داشت: در برخى 
مصالح ساختمانى مانند فوالد، استاندارد 100 درصدى داريم، اما بتن آماده حدود 75 درصد استاندارد است. به گزارش ايرنا، 
وى افزود: امروز در چارچوب طرح مسكن مهر سهم صنعتى سازى به حدود 30 درصد رسيده كه تحقق اين مهم نشانه توجه به 
كيفى سازى و سرعت بخشيدن در ساخت و ساز است. فاطمى عقدا از برنامه رويكرد فناورى نوين در حوزه مسكن روستايى خبر 
داد و گفت: نمونه الگوسازى براى مسكن روستايى با عنوان " نيك سيستم" به زودى اجرا مى شود. وى تصريح كرد: ساخت ميز 
لرزان در ابعاد 150 مترمربع براى تست پايدارى ساختمان هاى ميان مرتبه تا 14 طبقه در برابر زلزله و 700 تن بار مفيد كه 

هزينه هاى آن با مشاركت شوراى عالى تحقيقات كشور فراهم شده، از اقدامات مؤثر در اين زمينه است.

افزايش 13 درصدي مصرف 
گاز بعد از هدفمندي 

در حمل و نقل
ايلنا: بر اساس گزارش شركت ملى گاز ايران، 
ــرف گاز از ابتداى هدفمندى تا پايان  ميزان مص
ــش خانگى و تجارى  ــهريور ماه 1390 در بخ ش
ــزار و 485 ميليون متر معكب، در بخش  32 ه
صنايع جزء 9 هزار و 933 ميليون متر مكعب، در 
صنايع عمده 24 هزار و 163 ميليون مترمكعب، 
ــزار و 192 مليون متر مكعب  ــل و نقل 4 ه حم
ــادرات 6 هزار و 764 ميليون متر  و در بخش ص
ــده است. بر اساس اين گزارش  مكعب مصرف ش
بعد از اجراى هدفمندى يارانه ها، بيشترين ميزان 
ــرف گاز در بخش حمل و نقل بوده  افزايش مص
كه نسبت به مدت مشابه قبل از هدفمندى 13 

درصد رشد را نشان مى دهد.

درآمد دوركاران دو برابر 
ميانگين درآمد شاغالن است

ــگاه تهران  ــات علمى دانش ــا: عضو هي ايرن
ــى انجام شده در امريكا، درآمد  گفت: در بررس
ــاغالن در  دوركاران دو برابر ميانگين درآمد ش
ــزود: هم  ــت. عباس منوريان اف ــور اس آن كش
ــور  ــاغل در كش اكنون بيش از 25 درصد مش

امريكا از طريق دوركارى انجام مى شود.

بى توجهى 70 درصد 
كارمندان به امنيت اطالعات

فارس: بر اساس نتايج حاصل از يك مطالعه 
جديد مشخص شده كه از هر 10 كارمند جوان 
7 نفر به طور هميشگى به سياست ها و قوانين 
IT تعريف شده براى حضور در فضاى مجازى 

توجهى ندارند و به آن ها اهميتى نمى دهند.
ــجو و  ــى جديد 2800 جوان،  دانش در بررس
ــورد مطالعه قرار  ــور جهان م كارمند در 14 كش
گرفتند و در پايان مشخص شد كه 70 درصد اين 
افراد توجهى به سياست ها و قوانين تعريف شده 
براى حضور در فضاى مجازى ندارند و اين مسأله 
در اغلب مواقع باعث مى شود آن ها دچار مشكالت 
امنيتى شوند. با اين روند، بى توجهى كارمندان به 
ــتم امنيت اطالعات در سازمان باعث شده  سيس
ــال 2011 ميالدى ميلياردها دالر به  است در س

شركت ها و سازمان ها خسارت وارد شود.

مرضيه بختياري
ــش و قوس هاي  ــام: باالخره بعد از ك همدان پي
ــال از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها  ــيار يكس بس

گذشت .
ــته علي رغم دغدغه هايي كه مردم  يلداي گذش
ــار، هندوانه، خربزه،  ــتند، بازار ميوه از جمله ان داش
ــيريني در آستانه  نارنگي و خيار و همچنين بازار ش
ــود اما به  ــش خاصي برخوردار ب ــب يلدا از آرام ش
يكباره قيمت ها همانند توپي به صدا درآمد و تورم 

20 درصدي خود را نمايش داد.
اما يلداي امسال رنگ و بوي ديگري دارد، مردم 
ــتري به استقبال  آن مي روند، شايد  با احتياط بيش
برخي هم اصال به استقبالش نروند، چرا كه يارانه ها 
هدفمند شد حتي خريدهاي شب يلداي مردم هم 

هدفمند شد.
دولت هم براي خود برنامه هايي داشت تا بازار را 
حداقل براي شب عيد نوروز آرام نگه دارد، اما بعد از 
عيد و اين تورم بازار را وارونه كرد، اما اشكالي ندارد 

مردم هم باالخره به تورم و گراني عادت كردند.
و اما يلداي امسال ....

ــه تقويم ورق مي خورد و به روزهاي پاياني  هرچ
پاييز نزديك مي شويم، به ياد كرسي هاي گرم خانه 
ــب يلدا طعم  ــاط ش مادربزرگمان مي افتيم، اما بس
ــم  ــتري به خود مي گيرد. مي گويند رس گراني بيش
ــت. وقتي ماه به نيمه آذر مي رسد و به  ــاله اس هرس
قولي پاييز در سراشيبي مي افتد، قيمت ها سربااليي 
مي روند. آجيل، انار و هندوانه رو به گراني مي گذارند 
و به بلند ترين شب سال رنگ گراني مي زنند. امسال 

نيز رسم به جا آورده شده است. 
ــي مانده و بازار  ــب چله باق چند روز ديگر تا ش
ــكبار مي رود كه در سرماي پاييزي با  آجيل و خش

كوتاه شدن تاريكي هوا گرم و گرم تر شود.
در حال حاضر آجيل شب چله با كيفيت خوب 
ــود در  در بازار كيلويي 15 هزار تومان عرضه مي ش
حالي كه سال گذشته آجيل شب چله كيلويي 10 

هزار تومان عرضه مي شد.
ــا وجود  ــال ب ــد در يلداي امس ــد دي ــال باي ح
ــش 50 درصدي قيمت آجيل در كنار افزايش  افزاي
هزينه هاي زندگي و تورم 20 درصدي آيا سفره هاي 
ــوند و يا مردم چه فقير و  ــب چله كمرنگ مي ش ش

چه غني گردهم مي آيند و ديداري تازه مي كنند؟
ــد منحصر به ميوه هاي اين  ــب يلدا را نباي اما ش
ــب چله همچنان كه  ــب كنيم خوردن آجيل ش ش
ــته اي حال و  ــظ بزرگ خانواده نشس پاي فال حاف
ــرطي كه قيمت هاي  هواي ديگري دارد. البته به ش
آن همچون سال گذشته خاطر مبارك را از خوردن 
آجيلي كه بهاي گزافي را براي خريد آن پرداخته ايد 

مكدر نكرده باشد.
ــال كه  اما قيمت برخي از اقالم آجيل هاي امس
خاطر عزيزان را ناخرسند مي كند به اين قرار است، 
ــب چله با كيفيت خوب كيلويي 15 هزار  آجيل ش
ــته  تومان، بادام هندي كيلويي 20 هزار تومان، پس
ــت اعال  كيلويي 25 هزار تومان، پسته  اكبري درش
ــته  ــه قوچي كيلويي 19 هزار و 800 تومان، پس كل
ــان، بادام  ــالء 15 هزار و 600 توم ــور اع فندقي ش

كاغذي اصفهان كيلويي 14 هزار تومان و....
ــكبار  ــه اتحاديه آجيل و خش عضو هيات رئيس
ــا خبرنگار ما در اين  ــور در همدان در گفتگو ب كش
ارتباط گفت: قيمت آجيل امسال از ابتداي سال به 
ــب  صورت پلكاني افزايش پيدا كرده و مخصوص ش

ــت. محمدرضا مركزي افزود: افزايش  يلدا نبوده اس
ــردم بلكه به ضرر  ــه تنها به ضرر م ــت آجيل ن قيم
ــت، چرا كه با افزايش قيمت،  فعاالن اين عرصه اس

تقاضا نيز كم مي شود.
ــال به دليل  وي ادامه داد: افزايش قيمت ها امس
كمبود محصوالت باغي، سرمازدگي و عوامل جانبي 
ــه هزينه هاي فرآوري، حمل و نقل و نيروي  از جمل

كار ماهر بوده است. 
ــي را يكي از داليل  ــن تداخل صنف وي همچني
اين جهش عنوان كرد و افزود: بسياري از اصناف در 
ــان افزايش تقاضا در اين صنف، به فروش آجيل  زم
ــان قيمت را به  نيز مي پردازند و همين امر نيز نوس

همراه دارد.
 بازرسى ويژه از بازار شب يلدا آغاز  �

شد
رئيس مجمع امور صنفي همدان گفت: با توجه 
ــش تقاضا، طرح  ــدا و افزاي ــب يل ــيدن ش به فرارس

بازرسي ويژه اين مجمع فعال است.
ــمس افزود: بازرسان به صورت ثابت  عليرضا ش
ــيفتي در مكان هاي مشخصي مستقر هستند،  و ش

اميدواريم كوچكترين تخلفي صورت نگيرد.
ــت  ــاره به اينكه هر صنفي موظف اس وي با اش
ــاس خود نصب كند،  ــب قيمت را بروي اجن برچس
ــاهده هرگونه تخلف به  افزود: مردم در صورت مش

بازرسان سازمان بازرگاني مراجعه كنند.
ــدان ادامه داد:  ــور صنفي هم ــس مجمع ام رئي
ــال هيچگونه افزايش قيمتي در  ــبختانه امس خوش

بخش ميوه نداشته ايم.
وي با اشاره به اينكه ميوه هاي شب يلدا هندوانه 
ــت هندوانه درجه يك  ــد، افزود: قيم و انار مي باش
ــي 200 تا 250 تومان، هندوانه ميناب  اهواز كيلوي
600 تومان است و وجه تمايز آنها در اين است كه 

هندوانه اهواز چيتي (راه راه) مي باشد.
ــار درجه يك نيز از  ــمس ادامه داد: قيمت ان ش

1500 تا 3000 تومان است. 
وي با اشاره به اينكه امسال فقط افزايش قيمت 
ــته ايم افزود: اين امر  در فروش گوجه فرنگي را داش
ــان و آذر زمان  ــل بوده كه آب ــم فقط به اين دلي ه
برداشت اين محصول نيست و از ابتداي دي ماه نيز 

قيمت آن محصول شكسته خواهد شد.

استنشاق بوي آجيل در يلدا

رقابت پسته و بادام، چله نشينان را بهت زده كرد 

معصومه كمالوند
ــال از اجراي  ــت يك س همدان پيام: امروز درس
ــور مي گذرد.  بزرگ ترين طرح تحول اقتصادي كش
ــوع خود اقدام  ــدي يارانه ها كه در ن ــون هدفمن قان
بزرگي در تحول اقتصادي كشور محسوب مي شود 
ــياري را پشت سر گذاشت تا  فراز و نشيب هاي بس
توانست در جرياني كه مشخص و تعيين شده بود، 
ــه در اقتصاد و  ــير خود را طي كند و رفته رفت مس
ــاز و تثبيت كند، به  ــاي خود را ب ــي مردم ج زندگ
طوري كه در برنامه ريزي هاي خانوار، ساير برنامه ها 
ــه اين قانون قرار گرفت و طرح ريزي  در زيرمجموع

شد.
مسلم است كه قانون هدفمندي يارانه ها نه تنها 
ــاير مباحث و  ــادي خانوار، بلكه س ــث اقتص در بح

موضوعات را نيز تحت تأثير خود قرار داد.
به هر حال اين ضرورت ايجاب مي كند كه براي 

ــده، اجراي قانون  ــالح الگوي مصرف هم كه ش اص
ــرورت يابد به همين منظور  هدفمندي يارانه ها ض
ــي از اين حوزه ها را مي توان بحث اصالح الگوي  يك

مصرف عنوان كرد. 
به جرأت مي توان گفت اصالح الگوي مصرف تا 
ــعار باقي مانده بود و توجه  پيش از اين در قالب ش
ــف زندگي  ــور آن در ابعاد مختل ــي به حض چندان
ــن موضوع در  ــورد انتظار بود كه اي ــد، اما م نمي ش
نهايت مورد توجه خانواده هاي ايراني قرار بگيرد. از 
ــمت و سوي مشخصي  طرفي زندگي را افراد به س
ــل و خرج  ــرد و در هدفمند كردن دخ ــت ك هداي
خانواده ها تأثير بسزايي به جاي گذاشت. همچنين 

ــبب شد تا  ــازي قيمت حامل هاي انرژي س آزادس
ــوي مصرف خود را  ــا و توليدكنندگان، الگ خانواره
تعيين و به سمت بهينه سازي مصرف حركت كنند. 
به هر حال بزرگ ترين طرح تحول اقتصادي كشور 
ــاد نام گرفت،  ــي بزرگ در اقتص ــه به يك جراح ك
ــئوالن  ــد، كه به گفته برخي از مس بايد اجرا مي ش
ــت، اما  اين جراحي هر چند جراحاتي به دنبال داش
ــتي  كوتاه مدت بوده كه در طوالني مدت اثر و درس
خود را به جاي خواهد گذاشت. احمدي نژاد نيز در 
ــك گفتگوي تلويزيوني با تأكيد بر  تيرماه 87 در ي
ــدي يارانه ها نتيجه آن را ارائه  اجراي قانون هدفمن
يك تصوير روشن و واضح از آينده اقتصادي كشور 

ــزوم اجراي قانون  ــرده بود و اين گونه بر ل عنوان ك
ــدي تأكيد كرد. در اجراي قانون هدفمندي  هدفمن
ــي در آگاهي  ــانه ها نقش قابل توجه ــا، رس يارانه ه
ــاني به خانوارها ايفا كردند  كردن مردم و اطالع رس
ــاي خصوصي همپاي دولتي ها آمدند  و در بخش ه
ــا در زندگي خانوارها و  تا قانون هدفمندي يارانه ه
ــن و  ــي و توليدي حضوري روش بخش هاي صنعت
شفاف پيدا كند. با همه اين تفاسير قانون هدفمندي 
يارانه ها تأثيرات مختلفي در زندگي خانوادگي ايراني 
ــت اقتصادي  ــا توجه به وضعي ــه وجود آورده و ب ب
خانواده ها و نيز شرايط اقتصادي جامعه، اميد است 
ــيده شود و در حالي  كه تمهيدات تازه اي نيز انديش
يك سالگي اين تحول بزرگ را جشن  گيريم كه از 
دستاوردهاي محسوس آن در زندگي امروز جامعه و 
اثرات مهم و قابل توجهي كه در زندگي مردم نمود 

پيدا كرده، بگوييم.

اصالح الگوي مصرف 
و لزوم اجراي قانون هدفمندي يارانه ها

به  محمدرضا  فرزند  بينا  سارا  دانشجويي  كارت 
الهيات  رشته   4040090349 شناسنامه  شماره 
به  كبودراهنگ  نور  پيام  دانشگاه  مباني)  و  (فقه 
شماره دانشجويي 880220210 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

پروانه بهره برداري وزارت بهداشت درمان و آموزش 
پزشكي اداره كل نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني، 
آرايشي و بهداشتي به نام كارخانه  تعاوني خوراك 
آفرين به شماره 1074 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

اطالعــيه مردى  جسد  به  متعلق  مقابل  عكس 
ظاهرى  مشخصات  با  الهويه  مجهول 
سن حدودا 65 الى 70 ساله ، قد متوسط 
با موهاى نيمه طاس و محاسن سفيد كه 
در ميدان عاشورا در مورخه 90/4/10 
كشف شده، مى باشد، چنانچه فرد يا 
خانواده  يا  عكس  صاحب  از  افرادى 
شماره  با  داشته  اطالعى  مرحوم  آن 
تلفن 09381031439 و يا شماره ثابت 
مژدگانى  و  حاصل  تماس   2182993

دريافت نمايند.
رئيس پليس آگاهى فا. ا. همدان

آگهي حصر وراثت
آقاي حسـين فالح فرزند حسن داراي شناسنامه شـماره 852 متولد 1359 به 
شـرح دادخواست به كالسـه90/900563 ح 121 از اين حوزه درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان آقاي حسن ضميري افخم 
فرزند حسـين  به شناسـنامه شـماره 149 متولد 1276 در تاريخ 59/10/3 در 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر اسـت به: پنج 
فرزند پسر به مشخصات زير مي باشد 1- حسين فالح فرزند حسن ضميري افخم 
به شـماره شناسـنامه852 صادره از همدان متولد 1311 پسرمتوفي 2-امامعلي 
زارعي فرزند حسـن ضميري افخم به شـماره شناسـنامه26 صـادره از همدان 
متولد 1318 پسـرمتوفي 3- جعفر ضميري افخم فرزند حسـن ضميري افخم به 
شماره شناسنامه1258 صادره از همدان متولد 1337 پسرمتوفي 4-محمدعلي 
نوري فرزند حسـن ضميري افخم به شـماره شناسـنامه807 صـادره از همدان 
متولد 1315 پسـرمتوفي 5-غالم زارعي فرزند حسـن ضميري افخم به شـماره 
شناسـنامه976 صـادره از همـدان متولـد 1321 پسـرمتوفي اينك بـا انجام 
تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي 

ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف 4078
قاضي حوزه 121 شوراي حل اختالف همدان

آگهي مزايده 
در پرونـده كالسـه1888/89 اجرايـي طـي رأي صـادره از شـعبه2 محاكـم 
عمومي همدان محكوم عليه سيدحسـن موسـوي  محكومند به پرداخت مبلغ 
74,972,300 ريال به عنوان اصل خواسـته در حق محكـوم له راحله كتابي، و 
نيمعشر دولتي و مبلغ 3,750,000 ريال لذا با توجه به اينكه محكوم عليه نسبت به 
برائت ذمه خويش اقدامي نكرده است اين اجرا به درخواست محكوم عليه اقدام 
به توقيف اموالي به شرح ذيل نموده به ميزان 70,200,000 ريال ارزيابى گرديده 
است اين اجرا در تاريخ 90/10/14 ساعت 12 تا 11/30 اقدام به برگزارى عمليات 
مزايده جهت تأديه دين محكوم له مي نمايد ضمنًا مزايده در دايره اجراي احكام 
مدني دادگستري همدان برگزار مي گردد. بديهى است برنده مزايده كسى تلقى 
مى گردد كه بيشترين قيمت را پيشنهاد نمايد 1-تلويزيون ال سي دي، به تعداد 
1 دسـتگاه  مبلغ كل 10,000,000ريال 2-يخچاپ سـايت سامسونگ، به تعداد 1 
دستگاه مبلغ كل 15,000,000 ريال 3-فرش ماشيني 12 متري، به تعداد 2 تخته 
مبلغ كل 25,000,000 ريال 4- يك دسـتگاه تردميل، به تعداد 1 دسـتگاه  مبلغ 
كل 7,000,000ريال  5-كامپيوتر، به تعداد يك دستگاه مبلغ كل 4,000,000 ريال  
6-پكيـج، به تعداد يك دسـتگاه مبلغ كل 5,000,000 ريال 7-گاز 5 شـعله، به 
تعداد يك دسـتگاه مبلـغ كل 1,500,000 ريال  8-ضبط صوت سامسـونگ، به 
تعداد 1 دسـتگاه مبلغ كل 1,500,000 ريال  9-ماشين لباسشويي ، به تعداد يك 
دستگاه  مبلغ كل 2,000,000 ريال  10-سرويس آركوپال، به تعداد يك سرويس 
مبلغ كل 2,000,000 ريال  11-مايكروفر پاناسـونيك، بـه تعداد 1 عدد مبلغ كل 
2,500,000 ريـال  12-آرام پـز و پلوپز فلر، به تعداد يك عدد مبلغ كل 1,000,000 

ريال  13-جاروبرقي 2200 ولت پاناسـونيك ژاپن، بـه تعداد يك عدد مبلغ كل 
2,000,000 ريال  14-سرويس بلور چك ، به تعداد يك سرويس مبلغ كل 500,000 
ريال  15-سرويس 12 نفره يونيك، به تعداد 3 سرويس مبلغ كل 1,500,000 ريال  
16-رو تختـي كره اي، به تعداد يك عدد مبلغ كل 300,000 ريال  17-رنده برقي 
سامسـونگ، به تعداد 1 عدد مبلغ كل 1,000,000 ريال 18-جارو شـارژي ال جي، 
به تعداد يك عدد مبلغ كل 400,000 ريال  19-سـه كاره پاناسـونيك ، به تعداد 
يك عدد مبلغ كل 1,000,000 ريال  20-چرخ گوشت پاناسونيك، به تعداد 1 عدد 
مبلـغ كل 1,200,000 ريال 21-سـرويس قابلمه كـره اي 24 پارچه، به تعداد يك 
عـدد مبلـغ كل 1,500,000 ريال  22-زودپز پارس، به تعـداد يك عدد مبلغ كل 
8,000,000 ريال  23-سـرويس آشـپزخانه نوين، به تعداد يك دسـت مبلغ كل 
1,500,000 ريـال  24-سـرويس نقره ، به تعداد يك دسـت  مبلغ كل 5,000,000 
ريال 25-آيينه و شـمعدان نقره ، به تعداد يك دست  مبلغ كل 1,500,000 ريال  
جمعا مبلغ كل بدهي هفتاد ميليون و دويسـت هزار ريال تمام مي باشد بديهي 
اسـت برنده مزايده كسي تلقي مي گردد كه بيشترين قيمت را پيشنهاد نمايد و 
مي بايست ده درصد في را في المجلس و مابقي را ظرف مدت يك ماه تأديه كند.
دادورز اجراي احكام مدني دادگسترى همدان- زائرى

آگهي تأسيس شركت نگين آميتيس پارسا 
(سهامي خاص)

شركت فوق در تاريخ 90/8/18 تحت شماره 586 و شناسه ملي 14000076317 
در اين اداره به ثبت رسـيد اينك خالصه اي از اساسـنامه و اظهارنامه آن جهت 
آگاهي عموم در روزنامه رسمي كشور و روزنامه همدان پيام آگهي مي شود ذيل 

دفتر ثبت شركت ها به لحاظ امضاء در تاريخ 90/8/18 تكميل گرديد.
1- موضـوع شـركت: تأميـن نيروي انسـاني جهـت خدمات شـهري، نظافتي، 
بهداشـتي- تهيـه و توزيع محصوالت كشـاورزي- پخش و توزيـع آهن آالت، 

مصنوعات چوبي، مواد غذايي و لبنياتي.
2- مركز شركت: كبودراهنگ، خيابان شـهيد مطهري، پاساژ عال ءالدين، طبقه 

دوم كد پستي 6551114599.
3- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود.

4- سـرمايه شركت: مبلغ يك ميليون ريال نقدي منقسم به يكصد سهام با نام 
ده هزار ريالي كه مبلغ سـيصد و پنجاه هزار ريال آن پرداخت و مابقي در تعهد 

سهامداران مي باشد.
5- مديـران شـركت: آقاي سـيد مجتبي موسـوي با كد ملـي 4032196788 
بـه سـمت مديرعامـل و نايب رئيس هيـأت مديره، خانـم اكرم موسـوي با كد 
ملـي 4030217834 بـه سـمت رئيـس و آقاي سيدجوادموسـوي بـا كد ملي 

4030222412 به سمت عضو هيأت مديره براي مدت دو سال انتخاب شدند.
6- دارنـدگان حق امضاء: كليه قراردادها و اسـناد رسـمي و تعهدآور بانكي از 
قبيل چك، سـفته، برات و اوراق بهـادار و اوراق عادي و نامه ها با امضاي منفرد 

مدير عامل همراه با مهر شركت معتبر مي باشد.
7- بازرسـان شـركت: آقايان آقامعلي صفري با كد ملي 4030220002 و رسول 

عاشـوري بـا كـد ملـي 4030097022 بـه ترتيب به عنـوان بازرسـان اصلي و 
علي البدل شركت براي مدت يك سال مالي انتخاب شدند.

 8- روزنامه همدان پيام جهت نشر آگهي هاي شركت تعيين گرديد. م الف 4203
قدير يوسفي نيا -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك كبودراهنگ 

آگهي مزايده 
در پرونـده كالسـه1553/90 اجرايي طي راي صادره از شـعبه 1 دادگاه عمومي 
همدان دسـتور فروش ششـدانگ پالك ثبتى 11/405/331 كه 28 شعير از 96 
شعير واقع در حومه بخش 3 همدان  خواهان  رضا مكاري همداني  و خواندگان  
18 نفـر تقي ، علي محمد ، پروين، فاطمه، مريم، محمدباقر، اقدس، كاظم همگي 
احدي، محسـن، پريسـا، جواد، بهمن، مهين، محمد، محمود همگي زبردسـت 
حسين و سعيد خزلي زيادعلي فرهپور، محكوميت فروش مال مشاعي به ارزش 
شـعير مورد فروش 1,400,000,000 ريال ارزيابي شـده اسـت  كـه اين اجرا وفق 
مواد 9 و 10 آيين نامه قانون افراز و فروش امالك مشـاع مصوب 1357 نسبت به 
فروش اقدام مي نمايد. عمليات اجرايي مزايده به تاريخ 1390/10/14 سـاعت 10 
تا 9/30 در محل اين اجرا برگزار مي گردد كسـاني كه مايل به شركت در مزايده 
هسـتند مي توانند پنج روز قبل از اين تاريخ از ملـك فوق الذكر بازديد نمايند 
بديهي اسـت برنده مزايده كسي تلقي مي گردد كه بيشترين قيمت را پيشنهاد 
نموده و 10 درصد آن را في المجلس و مابقي را ظرف يك ماه تأديه نمايد در غير 

اين صورت ده درصد واريز شده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
دادورز اجراي احكام مدنى دادگستري همدان - زائرى

آگهي مزايده 
در پرونـده كالسـه90/1362 اجرايـي طي رأي صادره از شـعبه اجـراي احكام 
محاكم شـوراى حـل اختالف همـدان خانم مهنـاز علي محمدلـو محكومند به 
پرداخت مبلغ 58,161,113 ريال به عنوان اصل خواسته در حق آقاي امير بابائي  
و مبلغ 2,300,000 ريال به عنوان نيمعشـر دولتي لذا بـا توجه به اينكه محكوم 
عليه- عليهما- عليهم نسـبت به برائت ذمـه خويش اقدامي نكرده اند اين اجرا 
به درخواسـت محكوم له، لهما، لهم اقدام به توقيف اموالي به شـرح ذيل نموده 
كـه در تاريخ 90/10/11 سـاعت 10 صبح  اقدام به عمليـات مزايده جهت تأديه 
دين محكوم عليه، عليهما، عليهم مي نمايد معهذا كسـاني كه تمايل به شـركت 
در مزايـده دارند مي توانند در مدت پنج روز قبل از روزي كه براي فروش معين 
شـده است اموال مشروحه ذيل را مالحظه نمايند ضمنًا مزايده در دايره اجراي 
احكام مدني شـوراى حل اختالف همدان برگزار مي گـردد. 14 قلم اجناس پلي 
پروپلين معروف به (لوله هاي سبز) شامل لوله و اتصاالت با مارك A.S.P شيراز 
طي ليسـت تفكيك شـده و به مبلغ 38,956,690 ريال معادل سـي و هشـت 
ميليون نهصد و پنجاه و شـش هزار و ششـصد و نود ريال بديهي اسـت برنده 
مزايده كسـي تلقي مي گردد كه بيشترين قيمت پيشنهاد نمايد و مي بايست ده 
درصد في را في المجلس و مابقي را ظرف مدت يك ماه تأديه كند. م الف 4234
مدير اجراي احكام شوراى حل اختالف همدان

دان
هم
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چه كسى صف شكنى خواهد كرد؟
بانكدارى الكترونيكى؛ عارى از تكريم ارباب رجوع

همدان پيام: گويا، دوباره   همان داستان قديمى به نقطه اوج خود رسيده است؛ ورود 
تكنولوژى جديد بدون توجه به زيرساخت هاى الزم و در غياب فرهنگ سازى. 

آمار قربانيان رو به ازدياد است و براى مقابله با اين موضوع، بايد قوانين و مصوبات 
جديد را به يارى بخواهيم، ولى قبلش الزم است كسى با صداى بلند اين درد را فرياد 

كند!
بيشتر مردم هنوز هم صف هاى عريض و طويل روزهاى اوايل برداشت يارانه نقدى را 
از ياد نبرده اند؛ انبوه مردمانى كه جلوى خود پرداز بانك ها صف كشيده بودند تا بتوانند 
ــان برداشت كنند. اكنون نزديك يك سال از آن روز گذشته و ديگر  مبلغى از حسابش

خبرى از آن صف هاى طوالنى نيست، ولى مشكالت همچنان پابرجاست.
 برداشت يارانه هاى نقدى از 28 آذرماه سال گذشته امكان پذير  �

شد
به گزارش تابناك، روزهاى پايانى هر هفته، بد ترين زمان مراجعه به خودپرداز هاست؛ 
بيشترشان يا پول ندارند و يا جمله معروف «به  دليل مشكالت فنى، اين دستگاه در حال 

حاضر قادر به سرويس دهى نيست»، به روى صفحه نمايشگرشان نقش بسته است.
اين تازه روى خوش سكه است كه مراجعه كننده را زود نا اميد كرده و راهى مى كند، 
ولى گاهى ممكن است بخت با شما يار نبوده و پس از گذراندن دقايقى در صف انتظار، 
ــتگاه با «شتاب» خبر بدهد و اين يعنى، مجبور هستيد  نفر جلويى از قطع ارتباط دس
دست خالى برگرديد؛ بخت بدى كه بيشتر تأثيرش به دليل كوتاهى مسئوالن امر است 

تا طالع شما!
ــت كه به شدت به پول نيازمند باشيد و همه دو سه  البته عمق فاجعه هنگامى اس
خود پرداز شهرستان دچار مشكل باشند؛ وضعيتى سخت كه اگر دچارش شده باشيد، 
ــه پول نقد به همراه  ديگر به اعتبار كارت هاى الكترونيكى تكيه نخواهيد كرد و هميش
خواهيد داشت؛ يعنى نتيجه عكس   همان چيزى خواهد شد كه سال هاى متمادى دولت 

و بانك ها براى اجرايش، تبليغات سنگينى را متحمل شده اند!
صف هاى طوالنى پشت باجه هاى درون بانك، بسيارى را به ستوه آورده بود و شايد 
ــود. يكى از راهكارهاى مقابله با  ــتم بانكدارى ب اين بزرگترين نارضايتى مردم از سيس
ــم ايرانيان را به روى دنياى بانكدارى  ــتفاده از خودپرداز ها بود كه چش اين معضل، اس
ــفانه  ــى باز كرد؛ ميدانى جهانى كه ناگزير از حضور در آن بوديم، ولى متأس الكترونيك
ــتم خوبى كه امكانات بسيارى داشت، ولى دود  به خوبى در آن راه پيدا نكرديم؛ سيس
ــتفاده نادرست از آن، هر روز به چشم ملت مى رود و گويا تدبيرى برايش انديشيده  اس

نشده است!
معاون اقتصادى بانك مركزى گفت: به ازاى هر يكصد هزار نفر 28 دستگاه خود پرداز 
داريم، در حالى كه ميانگين بين المللى دسترسى مردم به خود پرداز به ازاى هر يكصد 
هزار نفر 49 دستگاه است. اين رقم در امارات به 99 دستگاه، در كويت به 53 دستگاه 

و در تركيه به 44 دستگاه مى رسد. 
بنا بر آمار منتشره، براى رسيدن به ميانگين بين المللى ميزان دستگاه هاى خود پرداز، 
با كمبود بيش از پانزده هزار دستگاه  روبه رو هستيم؛ نقيصه اى كه هرچند در قياس با 
كشورهاى همسايه بسيار بزرگ به نظر مى رسد، تنها عامل نارضايتى بيشتر مراجعان 

هم نيست.
واريز وجوه يارانه هاى نقدى به حساب هاى بانكى و الزام به پرداخت قبوض گوناگون 
ــخت افزارى و  ــايد دو عاملى بودند كه نقايص س با بهره از روش هاى غير حضورى، ش

نرم افزارى موجود در اين سيستم را بيشتر به رخ كشيدند.
 شمار كارت ها به سرعت افزايش پيدا كرد و احتماالً اكنون رقمى بيشتر از جمعيت 
ــد، ولى در ازاي آن زيرساخت هاى الزم رشد  ــور كارت بانكى نزد مردم موجود باش كش
مناسبى نداشته اند و اكنون كمتر روزى است كه در سيستم شتاب مشكل وجود نداشته 
ــويق به استفاده از بانكدارى  ــد. در حالى كه مصوبات تنبيهى دولتمردان براى تش باش
الكترونيك، فشار دوچندانى است كه به اين غوره مويز شده وارد مى شود، بانك مركزى 
ــتاب زده، بخشنامه اى را به بانك ها فرستاد كه براى پرداخت دستى  در يك تصميم ش
ــه پرداخت ها بايد  ــتور داد، هم ــوض كارمزد دريافت كنند و پس از مدتى هم دس قب
ــاخت هاى الزم براى تحقق اين امر  الكترونيك انجام پذيرد، بدون اينكه زمينه و زيرس
ــده باشد؛ موضوعى كه پاى كالهبردارى اينترنتى و سرقت اطالعات بانكى را  فراهم ش

هم به سرعت به جامعه بيمار ما باز كرد و به شكلى روزافزون در حال گسترش است.
بنا بر رتبه بندى كشورهاى جهان در سال 2007 ميالدى كه بر اساس صحنه رقابتى 
صنعت فناورى اطالعات صورت گرفته است، كشور ايران با به دست آوردن رتبه شصت 

و چهارم، در واقع در پايين ترين جايگاه دنيا قرار گرفته است.
ــايد بهتر است براى يارى رساندن به قربانيان رو به ازدياد اين مسأله با قدم هاى  ش
ــد كرد نيمى از هزينه  ــم مثل مصوبه اى كه بانك ها را ملزم خواه ــر آغاز كني كوچك ت
ــتگاه هاى خود پرداز جديد كنند؛ به عبارتى ديگر، بايد  تبليغاتشان را صرف خريد دس
ــتاى «تكريم  ــان را زيادتر كنند؛ اجبارى در راس ــا را مجبور كرد كه ابزار كارش بانك ه

ارباب رجوع».
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اخبار روى خط روابط عمومى

 ماليري هـا نيز همچـون همدان  �
گل كاشتند. تيم شهداي شهرداري 
ماليـر در رقابتـي نزديك و فشـرده 
4 بـر 3 موفـق شـد نفت تهـران را 
شكسـت دهد تـا اميدهايـش براي 

صعود افزايش يابد

ــته دوم  ــال دس ــاي فوتب ــام: رقابت ه همدان پي
ــور جام آزادگان امروز با انجام دو  ــگاه هاي كش باش
ــذارد و دو تيم  ــه دوازدهم مي گ ــازي قدم به هفت ب

مدعي ليگ پذيراي تيم هاي قعرنشين هستند.
ــته دوم 4 تيم خرج خود را از  در رقابت هاي دس
ــاير تيم ها جدا كرده اند و براي قهرماني نيم فصل  س
ــته اند كه در ميان آنها شانس پاس نوين  خيز برداش
همدان بيشتر از ديگران است. تيم پاس نوين با 22 
امتياز و يك بازي كمتر با خاطري آسوده صدرنشين 
است و سه تيم 21 امتيازي سايه به سايه پاس نوين 

را تعقيب مي كنند و آرزوي لغزش پاس را دارند.
ــايپا مهر كرج و نفت  ــترش فوالد سهند، س گس
ــايه به سايه پاس نوين  نوين آبادان با 21 امتياز س
ــر با يك بازي كمتر  ــايپا مه حركت مي كنند كه س
ــدن به پاس نوين  ــادي براي نزديك ش از بخت زي

برخوردار است.
ــي نابرابر با  ــدول جدال ــروز دو تيم باالي ج ام
ــاس نوين امروز در  ــاي پايين جدول دارند. پ تيم ه
ــراي تيم نگون بخت  ــگاه 15 هزار نفري پذي ورزش
ــه روز هماهنگ تر  ــت. پاس نوين كه روز ب چوكاس

مي شود براي تداوم صدرنشيني كار چندان مشكلي 
ــر بازيكنان و كادر فني  ــازي خانگي ندارد و اگ در ب
اين تيم هوشيار باشند عبور از تيم چوكا كار سختي 
نخواهد بود. پاسي ها كه روز به روز به تجربيات خود 
ــايه همدلي و دوري جستن از  اضافه مي كنند در س
ــيه نتايج قابل قبولي كسب مي كنند و خود را  حاش

در يك قدمي كسب قهرماني نيم فصل مي بينند.
ــبي  ــوي ميدان چوكا حال و روز مناس در آن س
ندارد و با كسب 8 امتياز براي بقا مي جنگد اين تيم 

با مسائل حاشيه اي زيادي روبروست.
ــا دريافت  ــي ضعيفى دارد و ب ــوكا خط دفاع چ
ــيان زنجان دومين خط دفاعي  24 گل پس از پرش
ــت اما در اين سوي ميدان، پاس بهترين  ضعيف اس
خط دفاعي را به نام خود ثبت كرده و در خط حمله 

نيز يكي از بهترين هاست.
جدال  هافبك هاي دو تيم در بازي امروز ديدني 

ــت و پاس نوين براي كسب يك پيروزي پرگل  اس
بي تابي مي كند. شاگردان طاليي اگر امروز هوشيار 
باشند مي توانند در همان نيمه اول كار را تمام كنند 

و با استرس كمتري بازي را دنبال نمايند.
 غرور مي تواند بالي جان پاس نوين شود و اين 
ــگاه كردن به جدول و جايگاه دو تيم  تيم نبايد با ن

مغرور شود.
ــت  ــه از كادر خوبي برخوردار اس ــاس نوين ك پ
ــي قرار دارند  ــان اين تيم در آمادگي باالي و بازيكن
بازي هاي چندان سختي ندارد و به راحتي مي تواند 
ــل را به نام خود ضرب كند  عنوان قهرماني نيم فص
ــش تعيين كننده اي  ــروز مهاجمان پاس نوين نق ام
ــرار دادن دروازه چوكا مي توانند  ــد و با هدف ق دارن

تفاضل گل خود را بهبود ببخشند.
اما همزمان با اين بازي تيم دوم جدول گسترش 
ــهند در تبريز ميزبان پرسپوليس برازجان  فوالد س

ــترش كه هفته گذشته شكست تلخي را  است. گس
پذيرفت و صدر جدول را از دست داد براي تصاحب 
دوباره به شكست پرسپوليس مي انديشد. شاگردان 
ــب 3 امتياز كار سختي  ــازاده براي كس مهدي پاش
ــپوليس با پرسپوليس  پيش رو ندارد مگر آنكه پرس

هفته هاي گذشته متفاوت باشد.
اما در حساس ترين بازي اين هفته دو تيم مدعي 
مهر كرج و نفت آبادان به مصاف هم مي روند. سايپا 
ــت در  مهر كه با يك بازي كمتر از مدعيان ليگ اس
كرج از نفت نوين آبادان پذيرايي مي كند. نفتي ها كه 
ــترش فوالد خود را به جمع مدعيان  با غلبه بر گس
رسانده اند قصد دارند با غلبه بر مهر اميدهاي خود را 

براي رسيدن به صدر جدول افزايش دهند.
ــه روزهاي  ــن هفته ك ــاي اي ــاير ديداره در س
ــد نوژن  ــنبه دنبال خواهد ش ــنبه و چهارش سه ش
شهرداري نوشهر از آشيان گستران ورامين پذيرايي 

مي كند. 
ــان نفت اميديه  ــه ويژه خليج فارس ميزب منطق
خواهد بود و سرانجام تيم پرشيان زنجان قعرنشين 

ليگ پذيراي داتيس لرستان خواهد بود.

مدعيان ليگ 2 ميزبان قعرنشينان

رقابت فشرده و نزديك 5 تيم در ليگ 2

رزمي كاران استان 2 نشان 
رنگارنگ در كشور كسب كردند

ــتان همدان 2  همدان پيام: رزمى كاران اس
نشان از مسابقات پاهويوت قهرمانى كشور براى 
همدان به ارمغان آوردند. حسين محمدى نشان 
نقره در رده سنى جوانان و مهرداد سليمانى نشان 
ــاالن را بدست آوردند. اين  برنز رده سنى بزرگس
ــروز در تهران  ــا از 24 آذرماه تا عصر دي رقابت ه
ــد و مسعود كرمى و مجتبى سلطانى  برگزار ش
ــتند كه قضاوت اين  مژده داوران همدانى هس

رقابت ها را بر عهده داشتند.

دومين دوره كالس مربيگرى 
ايروبيك در استان

ــن دوره كالس مربيگرى  همدان پيام: دومي
ــن دوره  ــد. در اي ــتان برگزار ش ــك در اس ايروبي
ــى 40 نفر از بانوان زير نظر بهاره يوسفى  آموزش
ــن مربيگرى  ــيون با قواني صفت مدرس فدراس
ايروبيك آشنا شدند. اين دوره آموزشى در پايگاه 
ــد و در پايان حاضران  قهرمانى همدان برگزار ش
در آزمون شركت كردند كه در صورت موفقيت 

كارت مربيگرى درجه 3 دريافت مى كنند.

اردوي آمادگي تيم كبدي 
نوجوانان در كبودراهنگ

ــام: يك دوره اردوي آمادگي ويژه  همدان پي
تيم كبدي نوجوانان استان همدان براي شركت 
ــور در شهرستان  ــابقات منطقه 3 كش در مس
ــن اردو به مدت 3  ــد. اي كبودراهنگ برگزار ش
ــالن شهيد بوياقچي كبودراهنگ زير  روز در س
ــتان زكريا محبعلي يي  نظر مربي نوجوانان اس
ــهرهاى همدان،  ــركت 15 بازيكن از ش و با ش

تويسركان و كبودراهنگ برپا شد.

برگزاري مسابقات 
پاورليفتينگ تويسركان

همدان پيام: يك دوره مسابقه پاورليفتينگ 
قهرماني شهرستان تويسركان با حضور 5 تيم 
در سالن ورزش الغدير برگزار شد كه در پايان 
ــدند. در اين  ــابقات معرفي ش ــرات برتر مس نف
ــر، قوي ترين  ــاي پيروزي، خيب ــابقه تيم ه مس
ــتند  ــان حضور داش ــردان، آرين و پيكرتراش م
كه سجاد شمس نژاد، محسن عبدالوند، وحيد 
ــان مالوند، يعقوب  ــوري، ميالد بياتي، پيم س
سوري، حميد آقا بابايي، محمد مالمير، حسين 
ــاد الوندي، هادي آغاسي،  محمدظاهري، فرش
ــي ا... اكرمي زاده در  ــد محمدظاهري و نب محم

اوزان مختلف به مقام اول دست يافتند.

مرصاد و عترت قهرمان 
فوتسال مريانج

ــال جام غدير  ــابقات فوتس همدان پيام: مس
ــاد در رده  ــا قهرماني تيم مرص ــهر مريانج ب ش
ــرت در رده نوجوانان پايان  ــم عت جوانان و تي

يافت.
ــأت فوتبال و با  ــابقات زير نظر هي اين مس
ــيجيان هيأت محبان الزهرا(س)،  همكاري بس
ــم در رده جوانان و 9  ــور 17تيم (8 تي با حض
ــد كه در پايان  تيم در رده نوجوانان) برگزار ش
در رده جوانان تيم مرصاد مريانج با نتيجه 6 بر 
ــد. درخشش  4 تيم عترت را برد و قهرماني ش
مجتبي قلي زاده كه به تنهايي در بازي فينال 
ــاند در قهرماني مرصاد نقش  5 گل به ثمر رس
بااليي داشت. تيم توحيد شهرك ولي عصر نيز 
به مقام سوم رسيد. در اين رده تيم مرصاد تيم 
اخالق شد و امير حسين حاجي بابايي و محمد 
ــليماني به عنوان پديده و بهترين دروازه بان  س

انتخاب شدند.
ــان تيم هاي عترت و توحيد  در رده نوجوان
ــهرك وليعصر(عج) به مصاف هم رفتند كه  ش
ــك مقابل  ــه برتري 9 بر ي ــرت در پايان ب عت
ــت يافت و قهرمان شد. در اين رده  حريف دس
تيم مرصاد باكسب مقام سوم جام اخالق را هم 
تصاحب كرد. محمد امير پور و عارف محمدي 

پديده و بهترين دروازه بان اين رده شدند.
ــي بازيكنان  ــد رضايي و فاضل انتهاي محم
ــابقات در  تيم هاي حوزه و مرصاد آقاي گل مس

دو رده شدند.
ــي بازي ها  ــت كه قضاوت تمام گفتني اس
ــي دي آبادي و  ــي، مجتب ــده اميدتراب ــه عه ب
محمدتيموري بود و در پايان مسابقات جوايزي 

به تيم ها و نفرات برتر اهدا شد.

تاريخ نقل و انتقاالت بازيكنان خارجي ليگ يك اعالم شد
همدان پيام: دبيركل فدراسيون فوتبال در نامه اي به همه باشگاه هاي ليگ دسته اول آزادگان تاريخ نقل و انتقاالت 

بازيكنان خارجي ليگ يك را اعالم كرد.
مهدي محمد نبي در اين نامه نوشته است: با توجه به زمان نقل و انتقاالت نيم فصل بازيكنان خارجي كه قبال اعالم 
ــد،  باشگاه هاي ليگ دسته اول در صورت  ــامبر 2011 به پايان مي رس ــده و در تاريخ دوم دي ماه 90 برابر با 23 دس ش
ــبت به  ــاير ضوابط و با هماهنگي كميته بين الملل نس تمايل براى جذب بازيكنان خارجي جديد موظفند با رعايت س

گرفتن آي تي سي از فدراسيون كشور مربوط تا تاريخ دوم دي ماه اقدام كنند.
ــتفاده از اين بازيكنان تا شروع نيم فصل دوم مسابقات ليگ دسته  ــت با تكميل ساير مدارك مربوط اس بديهي اس

يك فصل 90-91 امكان پذير نيست.

سومى دوچرخه سوار همدانى در آسيا
ــابقات دوچرخه سوارى كاپ آسيايى مالزى، با كسب مدال برنز در ماده سه كيلومتر تعقيبى تيمى  همدان پيام: مس

بانوان براى ايران و دوچرخه سوار همدانى پيگيرى به پايان رسيد.
ــوارى كاپ آسيايى مالزى، با كسب مدال برنز در ماده سه كيلومتر تعقيبى تيمى براى ايران  ــابقات دوچرخه س مس
ــيد. اين مسابقات در مواد پيست از 25 تا 28 آذرماه در شهر كواالالمپور مالزى  ــوار همدانى به پايان رس و دوچرخه س
در حال برگزارى است. مسابقات بانوان در ماده سه كيلومتر تعقيبى تيمى برگزار شد و تيم ملى ايران در اين ماده به 
مدال برنز دست پيدا كرد. تيم بانوان ايران با تركيب عادله نورى، رقيه شريفى و نيكناز فاضلى دوچرخه سوار همدانى 
ــوار همدانى در ماده چهار كيلومتر تعقيبى همراه تيم ملى  ــز گرفت. پيش از اين نيز بهنام آرين ديگر دوچرخه س برن

كشورمان نايب قهرمان شده بود.

براى نخستين بار در كشور شمشيرباز همدانى نايب قهرمان جهان شد
همدان پيام: در مسابقات جام جهانى شمشيربازى جوانان (كالس A) سامان آزاديان شمشير باز همدانى با ايستادن 

بر سكوي دوم براي نخستين بار نشان جهاني اين رده سني را براي ايران كسب كرد.
در مسابقات جام جهانى شمشيربازى كالس A كه در سالن شهيد افراسيابى ورزشگاه شهيد شيرودى برگزار مي 
شود، در اسلحه اپه فادروستن فردريك از دانمارك بر سكوي نخست ايستاد، سامان آزاديان شمشيرباز جوان همدانى 
ــان جهانى كرد و روبرت چاتوريان از ارمنستان و روبل  ــتين بار ايران را در اين رده صاحب نش نقره گرفت و براي نخس

ترولس كريس، ديگر شمشيرباز دانماركي به طور مشترك در جايگاه سوم قرار گرفتند.
ــيربازاني از اوكراين، ارمنستان، دانمارك، تركيه، عراق، جمهوري  در رقابت هاي جام جهاني جوانان در تهران شمش

آذربايجان، گرجستان، بالروس و ايران حضور دارند.

آزاديان: 
مى توانستم در فينال بهتر عمل كنم

همدان پيام: اگر امكانات بهتر شود شمشيربازان مدال هاى خوش رنگ ترى مى گيرند.
دارنده مدال نقره اسلحه اپه مسابقات شمشيربازى جوانان جهان گفت: اگر شرايط 
تمرينى ما بهتر شود مى توانيم مدال هاى خوش رنگ ترى در مسابقات جهانى كسب 

كنيم.
سامان آزاديان به فارس در خصوص كسب مدال نقره  در مسابقات جهانى جوانان 
گفت: سطح رقابت ها بسيار باال بود، شمشيربازان حرفه اى دنيا در اين رقابت ها حضور 
ــد و با حريفان خوبى مبارزه كردم. در ديدار فينال برابر حريفى از دانمارك كه  يافتن
ــم. وى ادامه داد: به نظرم  ــان را در اختيار دارد، قرار گرفت ــارم رنكينگ جه رده چه
مى توانستم در ديدار فينال بهتر عمل كنم و با اختالف كمترى بازى را واگذار كنم. شايد 
هم مى شد به مدال طال دست يافت، اما واقعاً بازى خيلى سختى بود و حريف دانماركى 
هم از تجربه بااليى برخوردار بود. در مجموع از عملكردم راضى هستم، اما به نظرم در بازى 
فينال مى توانستم بهتر باشم. دارنده مدال نقره اسلحه اپه مسابقات جهانى خاطرنشان كرد: 
قبل از آغاز مسابقات فكر مى كردم حريفانى از جمله دانمارك بسيار قدرتمند هستند و 
نمى توانيم برابر آنها حرفى براى گفتن داشته باشيم، اما با برگزارى مسابقات متوجه شدم 
كه نه تنها چيزى از آنها كم نداريم، بلكه به راحتى مى توانيم مقابل اين حريفان خودنمايى 
كنيم و برترى دست يابيم. اميدوارم در مسابقات بعدى بتوانيم عملكرد بهترى داشته 

باشيم و مدال هاى رنگارنگ كسب كنيم.
ــالنى كه براى تيم  ــران تصريح كرد: س ــورد تمرينات تيم ملى اي ــان در م آزادي
ــت و در هر 3 اسلحه نمى توانيم  ــيار كوچك اس ــده بس ملى ايران در نظر گرفته ش
ــيار اندك است و به  ــالن نيز بس تمرين كنيم، حتى تعداد تيم هاى حاضر در اين س
ــتيم، اگر شرايط تمرينى ما بهتر باشد  ــالن با مشكالتى روبه رو هس علت كوچكى س
ــب كنيم و در مسابقات جهانى به مدال هاى  100 درصد مى توانيم نتايج بهترى كس

خوش رنگ ترى دست يابيم.

مربي تيم پاس نوين:

بايد هر سه امتياز بازي را بگيريم
ــين ليگ دسته دوم كشور در  همدان پيام: تيم فوتبال پاس نوين همدان صدرنش
ادامه اين رقابت ها و در هفته دوازدهم امروز ميزبان تيم چوكاي تالش از قعرنشينان 
ــيني خود بايد از اين ديدار خانگي با كسب 3  ليگ خواهد بود و براي تداوم صدرنش

امتياز ممكن خارج شود.
مربي تيم پاس نوين آمادگي تيم را براي اين ديدار باال دانست و گفت: با تمريناتي 
ــته داشتيم با آمادگي صد در صدي راهي ميدان خواهيم شد و  كه در روزهاي گذش

اگر اسير اشتباهات و غرور نشويم مطمئن باشيد در پايان برنده بازي خواهيم بود.
ــته مقابل تيم شهرداري دزفول  منوچهر بيگم جاني افزود: با بردي كه هفته گذش
بدست آورديم روحيه بسيار خوبي گرفتيم و بازيكنان از نظر رواني در شرايط بااليي 
ــي ها با اشاره به محرومان پاس نوين در اين ديدار  ــر مي برند. مربي بدنساز پاس به س
تصريح كرد: در اين ديدار حسين كاظمي و رضا حاتمي را به دليل 3 كارته بودن به 
همراه نداريم و صدرا بهبهاني دروازه بان تيم نيز به دليل سرماخوردگي حضور ندارد 

كه عليرضا كرمي دروازه بان جوان تيم جاي وي را خواهد گرفت.
وي با توجه به جايگاه حريف اظهار داشت: در ليگ دسته دوم فاصله تيم ها با هم 
بسيار اندك است و اين كه چوكا در چه مكاني قرار دارد براي ما مهم نيست، ما فقط 
به دنبال كسب هر 3 امتياز هستيم و با توجه به اينكه چوكا چندين بازيكن محروم 

دارد از تركيب اصلي اين تيم شناخت خاصي نداريم.
ــي در پايان اضافه كرد: مديريت تيم در همه حال در كنار كادر فني و  ــم جان بيگ
ــت و تمام اين نتايج خوب حاصل  بازيكنان حضور دارد و اين باعث دلگرمي تيم اس
همين همدلي تيمي ما در پاس نوين است و مطمئن باشيد كه كادر فني و بازيكنان 
براي كسب نتايج بهتر از اين، تالش خود را بيشتر خواهند كرد تا در نهايت بتوانيم 

از تيم هاي صعودكننده باشيم.

در هفته شانزدهم ليگ دسته دوم استان
مهر بهار، گوشت هكمتان را كباب كرد

ــته دوم استان كه قرار بود  ــانزدهمين هفته از رقابت ها ليگ دس همدان پيام : ش
ــت صدر نشين ليگ  ــود با لغو دو ديدار و ثبت اولين شكس با انجام 3 بازي دنبال ش

دنبال شد.
در اين هفته از رقابت ها تيم گوشت هكمتان كه قهرماني خود را قبل از اين ديدار 
ــجل كرده بود، ميزبان تيم مهر بهار بود كه در پايان، اين ديدار را با نتيجه 2 بر  مس
يك به حريف واگذار كرد. حجت دستنبو سرمربي صدرنشين ليگ با ميدان دادن به 
ــان جوان تر خود در حالي كه تا به اين هفته باختي را تجربه نكرده بود اولين  بازيكن
شكست را متحمل شد تا مهر بهار در رده سوم باقي بماند و اميدهاي اين تيم براي 

صعود به ليگ دسته اول استان باز هم زنده شود.
ــهيد كريمي به مصاف الوند  ــاي اين هفته ابتدا قرار بود تيم ش ــر ديداره در ديگ
فامنين برود كه اين ديدار به دليل كناره گيري تيم فامنيني لغو شد و نتيجه ديدار 
ــهيد كريمي در مكان دوم جدول باقي بماند،  ــود تيم همداني پايان يافت تا ش به س
ــركان و شهرداري مريانج نيز لغو شد و چند روز ديگر انجام  اما ديدار عين آباد تويس

خواهد شد.
ــان (با 29امتياز)،  ــت هكمت ــت كه در جدول رده بندي تيم هاي گوش گفتني اس
شهيد كريمي(با 24 امتيار) و مهر بهار(با 23 امتياز) در مكان اول تا سوم قرار دارند.

برترى تير اندازان همدان در ليگ برتر بانوان
ــابقات ليگ برتر تيراندازي بانوان كشور هفته چهارم خود را به  همدان پيام: مس
ميزبانى موسسه غدير ناجا و با كسب يك پيرزوي ديگر براي استان پشت سرگذاشت.

ــور با حضور 8 استان در سالن مجموعه ورزشى آزادى  رقابت هاى تيراندازان كش
پايتخت برگزار شد و تيراندازان همدانى موفق شدند تيم ميزبان را مغلوب سازند.

ــتان هاى تهران، همدان، موسسه غدير ناجا، اصفهان،  ــابقات با حضور اس اين مس
آذربايجان شرقى، آذربايجان غربى، نيروى مقاومت تهران و به ميزبانى موسسه غدير 

ناجا برگزار شد.
ــد،  ــه غدير ناجا برگزار ش ــر بانوان كه به ميزبانى موسس ــابقات ليگ برت در مس

تيراندازان همدانى در رشته تپانچه بادى توانستند تيم ميزبان را شكست دهند.
تيم تيراندازي استان به مربيگرى سكينه خدابنده لو و سرپرستى ليال ثمربخش و 
با نفراتي چون رضوان عسگرى، منيژه كاظمى، معصومه خدابنده لو و مينا بارانى در 

اين مسابقه شركت داشت كه در پايان با درخشش تيراندازان استان خاتمه يافت.

ــم رقابت هاي ليگ برتر  همدان پيام: هفته پنج
ــته با انجام دو  ــتي آزاد جام واليت شب گذش كش
مسابقه حساس در شهرهاي همدان و مالير دنبال 

شد. 
ــتارگاني  در همدان تيم تله كابين گنجنامه با س
ــوكار و  ــودرزي، مصطفي ج ــاليكوف، گ ــون س چ
ــن بود. اين  ــمال تنكاب ــايپا ش ابراهيمي پذيراي س
ــيت بااليي برخوردار بود. دو تيم  ــتي از حساس كش
براي صعود به پيروزي نياز داشتند. تله كابين كه در 
كشتي رفت مسابقه را به حريف واگذار كرده بود در 
ــن ديدار به دنبال انتقام گرفتن و مجوز صعود به  اي
مرحله بعد بود. به همين دليل بهترين نفرات خود 

را به روي تشك فرستاد.
ــرمربي رنج مي برد و  ــم تله كابين از فقدان س تي
ــبت به بازگشت سعيد گودرزي نيز به  رايزني ها نس
ــيده بود تا مسئوالن اين كشتي گيران را  جايي نرس

شورايي اداره  كنند.
ــوت كشتي استان  حضور امير عفراتي، پيشكس
ــت  ــراي تيم قوت قلبي اس ــش مديرعامل ب در نق
ــتند تا اين تيم به  ــت اندركاران در تالش هس و دس

مرحله بعد صعود كند.
در مالير نيز شرايطي مشابه همدان حاكم بود و 
عالقه مندان به كشتي در سالن الغدير مالير با شور و 
حال وصف ناپذيري تيم شهداي شهرداري را تشويق 
مي كردند. توكليان سرمربي اين تيم كه براي صعود 
تالش مي كند بهترين تركيب خود را روانه مسابقه 
كرد. شهداي مالير در مصاف با نفت تهران كه سال 
قبل قهرمان شده بود براي كسب پيروزي و گرفتن 

جواز صعود قدم به ميدان گذاشت.
ــمال حضور دو  ــايپا ش ــدان و در تيم س در هم
ــرده بود و  ــار اين تيم را باال ب ــتي گير قزاق عي كش
ــخت شده  ــان س پيش بيني نتيجه براي كارشناس
ــتي گير همداني در وزن  ــمال با كش ــايپا ش بود. س
ــاپيف،  ــرم و قهرماناني چون آقاجاني، ش 55 كيلوگ
ــه ميدان  ــوف قدم ب ــان و موتاليم ــودرزي، طه گ
ــت. ميرعماديان سرمربي سايپا شمال اعتقاد  گذاش
ــا خوش بيني به اين  ــت و ب زيادي به پيروزي داش

مسابقه نگاه مي كرد.
ــابقه بين  ــا مس ــرم ب ــتي در وزن 55 كيلوگ كش
ــتي گير همداني سايپا و  محمدحسين سلطاني كش
شاميل ساليكوف در ميان تشويق بي امان تماشاگران و 

كشتي دوستان حاضر در سالن ابن سينا آغاز شد.
ــيار نزديك كشتي گرفتند،  ــتي گير، بس دو كش
ــلطاني بود كه در ثانيه هاي پاياني  اما اين محمد س
وقت اول با فن يك خم و دوخم 3 امتياز گرفت. در 
ــاليكوف چيزي براي از دست دادن  وقت دوم كه س
ــتي را هجومي آغاز كرد در حالي كه  ــت، كش نداش
سلطاني يك خم ساليكوف را در دست داشت با فن 
ــد تا 2 امتياز بگيرد و در  ــاليكوف روبرو ش كنده س
ــتي گير روس تله كابين را  ــلطاني 2 بار كش ادامه س
ــتي 2 بر 2 بود اين  ــرد و در حالي كه كش خاك ك
ساليكوف بود كه به خاطر زدن فن 2 امتيازي پيروز 
تايم دوم شد تا سرنوشت به وقت سوم كشيده شود. 
ــد  در اين وقت نيز همان صحنه وقت دوم تكرار ش
و در حالي كه سلطاني يك خم را گرفته بود باز اين 
ــاليكوف بود كه كنده كشي كرد و در ادامه خاك  س
ــد تا امتياز 2 بر يك به سود كشتي گير تله كابين  ش
ــود. اين رأي مورد اعتراض تنكابني ها قرار  اعالم ش
ــد،  گرفت كه چون اين اعتراض قابل قبول واقع نش
يك امتياز ديگر به ساليكوف دادند تا كشتي سه بر 
ــوم ادامه پيدا كند.  ــود همدان در تايم س يك به س
ــي  ــتي گير روس كه مهارت خوبي در كنده كش كش
ــرار كرد تا در  ــر اين كار را تك ــت يك بار ديگ داش
ــود تا تله كابين  نهايت 5 بر 3 پيروز اولين ديدار ش

اولين پيروزي را كسب كند.
ــاگران حاضر  ــاس و زيبا تماش اين كشتي حس
ــابقه با حساسيت  ــالن را به وجد آورد تا مس در س
ــوي دو تيم و سالن مملو از تماشاگر  بيشتري از س

دنبال شود.
ــا بين  ــتي زيب ــك كش ــرم ي در وزن 60 كيلوگ
ــاس دباغي از  ــد. عب ــتي گير مازني انجام ش دو كش

تله كابين و مصطفي آقاجاني، ملي پوش سايپا شمال 
كشتي زيبايي به نمايش گذاشتند. وقت اول بدون 
ــيد تا كلينچ  ــاز به پايان رس ــدن امتي رد و بدل ش
سرنوشت كشتي را معلوم كند؛ شانس با دباغي يار 
ــك امتياز گرفت و  ــد و وي با يك خم و دوخم ي ش
برنده اعالم شد. در وقت دوم دباغي دو بار در خاك 

حريف نشست تا كار به وقت سوم كشيده شود.
ــوم اين آقاجاني بود كه امتياز اول را  در وقت س
ــب كرد، دباغي كه از نفس كم آورده بود امتياز  كس
ــت داد و وقت دوم را واگذار كرد تا دو  دوم را از دس

تيم كشتي را يك بر يك ادامه دهند.
ــوم و در وزن 66 كيلوگرم ميثم  ــتي س در كش
ــفي به روي  حيدري از تله كابين مقابل محمد يوس
ــتي گير سايپا  ــك رفت. وقت اول با برتري كش تش
ــت دوم نيز كاري از  ــيد. در وق ــمال به پايان رس ش
ــتي گير تله كابين برنيامد و در نهايت  ــتان كش دس

كشتي گير تنكابني 3 بر صفر برنده شد.
در وزن 74 كيلوگرم صادق گودرزي نايب قهرمان 
ــاپيف نفر سوم  جهان، از تله كابين با عبدالحكيم ش

ــتان سرشاخ شد. گودرزي در همان  جهان از قزاقس
ثانيه هاي اول حريف را خاك كرد و امتياز گرفت و با 
اداره كشتي وقت اول را به سود خود به پايان رساند. 
در وقت دوم نيز گودرزي از تجربه خود نهايت سود 
ــف و اجراي بارانداز 3  ــرد و با خاك كردن حري را ب
ــوده ثانيه هاي پاياني را  امتياز گرفت تا با خيالى آس
ــرانجام گودرزي برنده كشتي شد و  دنبال كند و س
ــب نمود  دومين پيروزي خود را براي تله كابين كس

تا دو تيم در اين ديدار به تساوي 2 بر 2 برسند.
ــاس و ميليمتري دو تيم حساسيت  رقابت حس
مسابقه را دوچندان كرده بود و تماشاگران يكپارچه 

گودرزي را تشويق كردند.
ــم مصطفي جوكار با عليرضا  در وزن پنجم ميث
ــورمان روبرو شد. جوكار كه  گودرزي ملي پوش كش
ــيدن به دوبنده تيم ملي در ليگ حريفان  براي رس
را يكي پس از ديگري برده است اين بار با گودرزي 
ــد تا توانايي هاي خود را به رخ مربيان  ــاخ ش سرش
ــوكار بود كه با يك خم،  ــد. در وقت اول اين ج بكش
حريف را به بيرون هدايت كرد و امتياز اول را گرفت 

و با اداره كشتي وقت اول را به نام خود ثبت كرد.
ــار يك خم حريف را  ــت دوم باز جوكار 2 ب در وق
ــرد و در ادامه با 2  ــب ك گرفت و 2 امتياز پياپي كس
امتياز ديگري كه كسب كرد در نهايت كشتي را به نفع 
ــاند. كشتي ها حساس دنبال مي شد  خود به پايان رس
ــرد 3 بر 2 از حريف نامدار خود  و تله كابين با اين ب
پيش افتاد تا سرنوشت در اوزان سنگين رقم بخورد.

ــمي زاده مقابل  در وزن 96 كيلوگرم محمد قاس
ــتاد.  ــتي گير باتجربه حريف عباس طهان ايس كش
ــمي زاده كشتي خوبي نگرفت و با  در وقت اول قاس
ــذار كرد. در وقت دوم نيز  ــتي را واگ يك امتياز كش
ــد تا  اين طهان بود كه يك امتياز گرفت و پيروز ش
ــانه هم  ــانه به ش دو تيم در مجموع با 3 پيروزي ش
حركت كنند و سرنوشت تيم پيروز در كشتي 120 
كيلوگرم مشخص شود. اميد تماشاگران همداني به 
ــد.  ــعيد ابراهيمي، نايب قهرمان جهان دوخته ش س
ــت و  ــك گذاش ابراهيمي با انرژي قدم به روي تش
ــتي سرنوشت  ــتاد. اين كش مقابل حريف قزاق ايس
مسابقه و به نوعي تيم صعودكننده را معين مي كرد 
كه تماشاگران نيز يكصدا با تشويق كردن ابراهيمي 

خواستار پيروزي وي بودند.
ــتي ابراهيمي با يك  ــن كش ــاز اول را در اي امتي
ــتي  ــرد و در ادامه با اداره كش ــاك از آن خود ك خ
ــپري كرد تا تايم اول به سود وي پايان  ثانيه ها را س
پذيرد. در وقت دوم ابراهيمي با تشويق تماشاگران 
ــك گذاشت. ابتدا  با روحيه بهتري قدم به روي تش
ــاك يك امتياز  ــود كه با يك خ ــن موتاليموف ب اي
ــويق تماشاگران  گرفت اما در ادامه ابراهيمي با تش
در ثانيه هاي پاياني به پشت حريف رفت و با گرفتن 
ــت كرد تا  ــتي را به نام خود ثب ــاز نتيجه كش امتي
تله كابين در يك رقابت ميليمتري 4 بر 3 پيروز و به 
ــود. ديدار نيروي زميني و سايپا  صعود اميدوارتر ش
ــمال در هفته هاي آينده سرنوشت تيم دوم اين  ش

گروه را مشخص خواهد كرد.
ماليري ها نيز همچون همدان گل كاشتند. تيم 
شهداي شهرداري مالير در رقابتي نزديك و فشرده 
ــت دهد تا  ــد نفت تهران را شكس ــر 3 موفق ش 4 ب

اميدهايش براي صعود افزايش يابد.
ــرم اميد جاللي بهار  در وزن اول و در 55 كيلوگ
ــهرداري مالير با فريد د ژخم خو كشتي گرفت  از ش
و در حالي كه در تايم اول 3 بر صفر پيروز شده بود 
ــاوي يك بر يك دو  تايم دوم را واگذار كرد و با تس
ــتي گير در تايم سوم كار به كلينچ كشيده شد  كش
ــن 2 امتياز ديدار اول را به  كه اميد جاللي با گرفت

سود مالير به پايان رساند. 
در وزن 60 كيلوگرم هادي حاجيان در دو تايم 
ــتي گيران هيچ امتيازي رد و  در حالي كه بين كش
بدل نشد هر دو بار در كلينچ شانس با كشتي گيران 

ــور با دو كلينچ  ــان پ ماليري يار نبود و بهنام احس
ديدار دوم را به سود نفت به پايان رساند تا مسابقه 

يك بر يك مساوي دنبال شود.
در وزن 66 كيلوگرم مسعود كمروند كشتي گير 
شهداي شهرداري كه تماشاگران اميد زيادي به وي 
ــتند به مصاف محمدمهدي يگانه جعفري رفت  داش
كه نتوانست كاري از پيش ببرد و در دو تايم پياپي 
و با امتيازهاي 3 بر 2 و 2 بر يك كشتي را به حريف 

خود واگذار كرد.
ــريعتي عدل با  ــر ش ــرم امي در وزن 74 كيلوگ
ــك  ــاگران ماليري قدم به روي تش ــويق تماش تش
گذاشت و رو در روي مهدي بهابسته از نفت تهران 
قرار گرفت. در تايم اول اين كشتي گير در حالي كه 
ــت امتيازي كسب كند در كلينچ موفق شد  نتوانس
ــود  ــك امتياز بگيرد و تايم اول را به س از حريف ي
ــريعتي تايم دوم را بد كشتي  خود به پايان ببرد. ش
ــت اما در تايم  ــاب يك بر صفر باخ گرفت و با حس
ــهرداري به كشتي برگشت و با  ــوم كشتي گير ش س
ــد تا دو تيم با دو پيروزي  نتيجه 3 بر يك پيروز ش

كار را ادامه دهند.
تماشاگران ماليري كه تيمشان با برد شريعتي عدل 
به مسابقه برگشته بود دست از تشويق كشتي گيران 
برنداشتند و خواستار پيروزي در اين مسابقه بودند. با 
تساوي دو تيم در چهار وزن اول، نتيجه ديدار به نتايج 

كشتي گيران سنگين وزن گره بخورد.
ــتي گير  ــالل زمان كش ــرم ج در وزن 84 كيلوگ
شهداي شهرداري حسابي داد تماشاگران را درآورد و 
در دو تايم (با نتيجه يك بر صفر و 3 بر صفر) مسابقه 
را به حامد تاتاري واگذار كرد تا نفت 3 بر 2 جلو بيفتد.

ــالل زمان  ــت ج ــا شكس ــرم ب  وزن 96 كيلوگ
ــهداي شهرداري  ــتري براي ش ــيت بيش از حساس
ــد. امير توكليان سرمربي شهرداري كه  برخوردار ش
ــت كشتي را به حريف واگذار كند چشم  نمي خواس
به كشتي گئورگي گوگشليدزه قهرمان جهان داشت 
ــتي گير با كشتي خوب خود ستاره تيم  كه اين كش
ــد و توانست در همان تايم اول و در حالي  مالير ش
ــينا غني زاده را  كه 4 بر صفر از حريف پيش بود س

با ضربه فني مغلوب خود كند. 
با پيروزي گوگشليدزه نتيجه اين ديدار نيز مثل 
ــيده  ــابقه تله كابين به وزن 120 كيلوگرم كش مس
شد. محسن بشينجي كشتي را خيلي خوب شروع 
ــكان ازلي فر را شكست  كرد و با نتيجه 2 بر يك اش
داد. در وقت دوم در حالي كه كشتي گير شهرداري 
از حريف پيش بود كشتي گير نفت به كار خود ادامه 
نداد و داور با باالبردن دستان بشينجي وي را برنده 
ــابقه اعالم كرد تا شهداي شهرداري مالير  اين مس
ــه نفت را  ــابقه ديدني 4 بر س در خانه  در يك مس

به آتش بكشد.

در رقابتي ميليمتري در رقابتي ميليمتري 

تله كابين به يك پيروزي ارزشمند رسيدتله كابين به يك پيروزي ارزشمند رسيد
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سينما و تئاترسينما و تئاتر
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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: شيش و بش

 تئاتر
تاالر فجر: ---

مجتمع شهيد آوينى: ---

تمديد مهلت ارسال آثار به ششمين جشنواره  شعر فجر
همدان پيام: دبير ششمين جشنواره بين المللي شعر فجر از تمديد مهلت ارسال آثار 
ــت مكرر شاعران، مهلت ارسال  ــنواره خبر داد و گفت: با توجه به درخواس به اين جش
آثار به اين جشنواره تمديد شد. پرويز بيگي حبيب آبادي با بيان اين خبرگفت: مهلت 
ــال آثار به ششمين جشنواره بين المللي شعر فجر تا پايان آذرماه تعيين شده بود،  ارس
اما با توجه به تماس هاي مكرر شاعران با دبيرخانه جشنواره و درخواست فرصت بيش تر 

براي انتخاب و ارائه شعر، اين فرصت به طور حتم تمديد خواهد شد.
ــنا، وى همچنين گفت: شاعران كشور با تمديد مهلت ارسال آثار به  به گزارش ايس
ــعر فجر، به اندازه كافي فرصت انتخاب و ارائه آثار را  ــمين جشنواره بين المللي ش شش

خواهند داشت و از اين نظر جاي هيچ گونه نگراني وجود ندارد.

وجود بيش از سه هزار نسخه فارسي در گرجستان 
همدان پيام: ”بوبا كوداوا“ رئيس مؤسسه ملي نسخ خطي گرجستان بنا به دعوت رئيس 
ــورمان به تهران سفر كرد. رئيس مؤسسه ملي نسخ  ــازمان اسناد و كتابخانه ملي كش س
خطي گرجستان به همراه معاون خود براي ديدار با اسحاق صالحي، رئيس سازمان اسناد 
و كتابخانه ملي ايران، بازديد از فعاليت هاي سازمان اسناد ملي و كتابخانه ملي كشورمان، 
ديدار از مراكز علمي و فرهنگي و نيز انعقاد تفاهم نامه اي در خصوص تبادل تصاوير، اسناد 
و نسخ خطي به جمهوري اسالمي ايران سفر كرد. به گزارش ايسنا، احسان خزاعي، رايزن 
ــفارت ايران در تفليس، با مثبت ارزيابي كردن اين گونه سفرها، درباره روابط  فرهنگي س
فرهنگي دو كشور در زمينه نسخ خطي گفت: در حال حاضر تعامل بسيار خوبي بين ايران 

و گرجستان در زمينه اسنادي و كتابخانه اي وجود دارد. 
ــيوها و مراكز علمي  ــخه فارسي در آرش ــه هزار نس ــاره به وجود بيش از س وي با اش
گرجستان گفت: سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران بر اساس توافق هاي انجام شده، براي 
ــخ خطي فارسي در سه زمينه مرمت تذهيب، كاغذ و خط با  ــناد و نس آموزش ترميم اس
مؤسسه نسخ خطي، آرشيو ملي و كتابخانه ملي گرجستان همكاري مي كند و با همكاري 
سفارت ايران و رايزني فرهنگي تاكنون ضمن تبادل متقابل هيأت هاي عالي رتبه، اقدامات 
ــي به كتابخانه ملي گرجستان، حضور محققان در  ديگري نظير اهداي كتاب هاي فارس
ــي، همچنين برگزاري دوره هاي  ــگاه نسخ فارس همايش هاي تخصصي، برگزاري نمايش

مختلف آموزش مرمت نسخ خطي فارسي براي متخصصان گرجي انجام شده است.

رعايت عدالت
امام جعفر صادق (ع) مى فرمايد:  روزى اميرالمؤمنين على بن ابى طالب عليه السالم 
به غالم خود، قنبر دستور داد تا بر شخصى كه محكوم به حد شالق بود، هشتاد ضربه 
ــه شالق، بيشتر از هشتاد ضربه بر  ــالق بزند و چون قنبر ناراحت و عصبانى بود؛ س ش

او وارد ساخت.
ــالق را از دست قنبر گرفت و سه ضربه  ــالم ش حضرت اميرالمؤمنين على عليه الس

شالق بر او زد. 
قابل توجه است و همواره در تمامى منابع تاريخى ذكر شده است كه حضرت على 
ــالم بسيار زياد به رعايت حقوق ديگران توجه داشتند و در اين امر به اين كه  عليه الس
فرد خطاكار از نزديكان و اصحاب است نگاه نمى كردند و هر كس برخالف عدالت عمل 
ــى را پايمال مى نمود بايد تقاص پس  ــد و هر كس كه حق مى كرد بايد مجازات مى ش

مى داد. پس اين عمل عين عدالت و مهربانى اميرالمومنين بود .
منبع: تهذيب االحكام

ــتانى  ــوراى اس ــام: انتخابات اولين ش همدان پي
ــمى به منظور تعيين و پيگيرى خط  هنرهاى تجس
مشى هنرهاى تجسمى استان، بحث نمايشگاه ها و 
مباحث آموزشى در امور هنرهاى تجسمى با حضور 
ــئوالن انجمن هاى  ــوتان و مس هنرمندان، پيشكس
ــتان ها در مجتمع شهيد  هنرهاى تجسمى شهرس

آوينى برگزار شد.
ــاد  ــگ و ارش ــى اداره كل فرهن ــاون فرهنگ مع
ــالمى استان با اشاره به پيشگام بودن همدان در  اس
تشكيل و ساماندهى تشكل ها و انجمن هاى هنرى 
ــريح شوراى استانى هنرهاى تجسمى گفت:  در تش
ــورا از مركز ابالغ شده است و مدت  آيين نامه اين ش
فعاليت شورا دوسال است و متشكل از پنج نفر عضو 
ــس از انتخاب، مباحث  ــت كه اين اعضا پ اصلى اس
ــتان پيگيرى  ــمى را در اس ــف هنرهاى تجس مختل

خواهند كرد.
ــدان هنرهاى  ــاماندهى هنرمن مجيد فروتن س
ــكيل بانك اطالعاتى اين هنرمندان  تجسمى و تش

ــى عنوان كرد كه  ــث بيمه را از ديگر مباحث و مبح
ــمى در تسريع روند  ــوراى استانى هنرهاى تجس ش

انجام اين امور مى تواند موثر عمل كند.
ــته هاى  ــال در رش ــدان فع ــداد هنرمن وى تع
ــمى را كه در بانك اطالعاتى  مختلف هنرهاى تجس
ــده اند سيصد نفر نام برد و اظهار  هنرمندان ثبت ش
داشت: در استان تعداد شصت آموزشگاه آزاد وجود 
ــى، نقاشى و  دارد كه در زمينه هنرهاى خوشنويس
مجسمه سازى فعاليت مى كنند و به مبحث آموزش 

در رشته هاى مختلف مشغولند.
ــاد  ــگ و ارش ــى اداره كل فرهن ــاون فرهنگ مع
اسالمى در پاسخ به سوال همدان پيام مبنى بر تأثير 
ــگاه هاى  ــورا در برگزارى نمايش و اختيارات اين ش
مختلف هنرى، بيان كرد: اين شورا افراد و هنرمندان 
مختلف را شناسايى مى كند اما شوراى فنى در اداره 
ــاد در كنار اين شورا هست كه آثار مختلف  كل ارش
ــى كرده و مجوز نمايشگاه در نهايت توسط  را بررس

اداره ارشاد صادر مى شود.

فروتن در تشريح شوراى فنى نيز گفت: شوراى 
فنى متشكل از خود هنرمندان استان است كه آثار 

را براى نمايش عموم ارزيابى مى كنند.
ــاوره هنرى براى مباحث  وى درباره نظارت و مش
گرافيك شهرى اظهار داشت: در اين زمينه ما قانونى 
نداريم كه ارشاد يا شوراى هنرمندان را ملزم به انجام 
ــيارى از مواقع براى  ــد، اما در بس اين عمل كرده باش
ــهر نصب  ــطح ش المان هاى مختلف هنرى كه در س
شده با هنرمندان پيشكسوت عرصه هنرهاى تجسمى 

مشاوره هاى مختلفى انجام شده است.
ــنواره هنرهاى  ــاره به برگزارى جش فروتن با اش
ــنواره  ــرد: نهمين دوره جش ــز بيان ك ــمى ني تجس
ــال در دهه فجر به  ــمى استانى امس هنرهاى تجس
ــگاه آثار هنرمندان و دو روز  مدت يك هفته نمايش
جشنواره و كارگاه هاى آموزشى در تويسركان برگزار 
خواهد شد و هم اكنون فراخوان آن ارائه شده است.

ــته  ــت روز گذش ــت كه در نشس قابل توجه اس
هنرمندان هنرهاى تجسمى كه به منظور انتخابات 
شوراى استانى هنرهاى تجسمى برپا شده بود مانند 
همه نشست ها و جلسات استانى اين نشست نيز با 
ــد و اين بار اين هنرمندان بودند كه  تأخير انجام ش
ــيده و باعث اين تأخير بودند و  ــت رس دير به نشس
مسئوالن از همان ابتداى ساعت اعالم شده در سالن 

اجتماعات مجتمع شهيد آوينى حضور داشتند.
ــرى در اين  ــدان مالي ــن برخى هنرمن همچني
ــانى اداره كل فرهنگ  ــت نسبت به اطالع رس نشس
ــپو و  ــم و اكس ــه برگزارى مراس ــاد در زمين و ارش
ــنواره هاى مختلف انتقاد داشته و عملكرد اداره  جش

كل ارشاد را در اين زمينه ضعيف دانستند.
ــت كه اين هنرمندان هنوز   البته قابل توجه اس
ــانى به صورت سنتى را  انتظار تبليغات و اطالع رس

دارند.

اعضاى شوراى استانى هنرهاى تجسمى 
انتخاب شدند

توليد بيشترين آثار شعر دفاع مقدس در همدان و بهار
همدان پيام: معاون ادبيات و انتشارات بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان همدان از برگزاري پنجمين جشنواره ادبي 
شعر دفاع مقدس در دي ماه سال جاري خبر داد و گفت: 205 اثر با موضوع دفاع مقدس و ادبيات پايداري در محورهاي دفاع مقدس، شعر 
مقاومت بين الملل، نگاه عاشورايي به دفاع مقدس و كودك و نوجوان و بيداري اسالمي به دبيرخانه جشنواره، ارسال شده و مورد داوري قرار 
گرفتند. غالمرضا سليمانيان با بيان به رشد 20 درصدي آثار رسيده به دبيرخانه جشنواره كيفيت آثار را به مراتب بهتر از سال هاي گذشته 

دانست و گفت: بيشترين آثار رسيده از شهرستان هاي همدان و بهار بوده است.
ــتقبال خوبي هم از اين فراخوان شد.  ــاني صورت گرفت كه اس ــط ابزارهاي مختلف اطالع رس ــنواره توس ــاني جش وي افزود: اطالع رس
سليمانيان گفت: همچنين در خالل اين برنامه از فعاليت هاي هنري سيدمهدي موسوي فاخر شاعر همداني تجليل به عمل خواهد آمد و 

يكي از معاونان ادبيات و انتشارات بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس كشور در اين مراسم حضور خواهد داشت.

دانش آموزان تويسركانى به مناطق عملياتى جنوب اعزام شدند
همدان پيام: 400  دانش آموز دختر مقطع دوم دبيرستان هاى تويسركان به همراه معلمان و مديران 

خود در قالب كاروان راهيان نور به مناطق عملياتى جنوب اعزام شدند.
ــم بدرقه كاروان راهيان نور گفت: حضور قشر نوجوان و  ــپاه ناحيه تويسركان در مراس فرمانده س
ــان  ــه در مناطق عملياتى تأثيراتى دارد كه بيان آن مطالب از راه دور چنين اثراتى را نش ــوان جامع ج
نمى دهد. به گزارش ايرنا، عسگر مجيدى با اشاره به اهميت انتقال فرهنگ ايثار، خدا محورى، حق طلبى 
و شهادت به نسل هاى كنونى انقالب افزود: در شرايطى كه دشمنان از راه هاى مختلف اعتقادات دينى و 
فرهنگى جوانان ما را هدف قرار داده اند اين گونه فعاليت هاى فرهنگى بهترين راهكار در مقابله با جنگ 
نرم مستكبران به شمار مى آيد. وى نوجوانان و جوانان امروز را آينده سازان فرداى ايران اسالمى دانست 
و اظهار داشت: آشنايى عميق نسل جوان با مبانى ارزشى 8 سال دفاع مقدس موجب مى شود تا آنها با 
تصميم گيرى هاى صحيح در مقاطع حساس زندگى آينده اى درخشان را براى خود و انقالب اسالمى رقم 
بزنند. مجيدى با بيان اينكه هنوز فرهنگ ايثار و شهادت به خوبى در ميان اقشار مختلف جامعه معرفى 
نشده است، خاطرنشان كرد: برگزارى كاروان هاى راهيان نور و حضور نسل جوان در مناطق جنگى بايد 
بسيار زودتر از سال هاى اخير شكل مى گرفت. وى ادامه داد: نهادهاى متولى امور فرهنگى بايد به اين 
موضوع مهم توجه ويژه داشته باشند، هنگامى كه جوانان ما در مقابل دسيسه هاى دشمن واكسينه 
مى شوند دغدعه انحراف آنها از بين مى رود. مجيدى از حضور خواهران طلبه قم در ميان كاروان راهيان 
نور شهرستان خبر داد و گفت: اين بانوان وظيفه پاسخگويى به سواالت دانش آموزان و روايتگرى حوادث 
مختلف جنگ را به عهده دارند. وى در پايان از همكارى و تعامل فرماندار، اداره آموزش و پرورش و ديگر 

دستگاه هاى اجرايى در زمينه اعزام كاروان راهيان نور تقدير كرد.

چاپ تازه  «كودك و تعزيه» منتشر شد
ــر شد. «كودك و  ــين (ع)، چاپ دوم كتاب «كودك و تعزيه» منتش همدان پيام: همزمان با ايام عزاداري حضرت ابا عبدا... حس
تعزيه» كتابي پژوهشي درباره قابليت هاي استفاده از هنر تعزيه براي مخاطب كودك و نوجوان است كه از سوي مديريت پژوهش 
كانون پرورش فكري تدوين شده و توسط انتشارات حوا به چاپ رسيده است. به گزارش ايبنا، كودك در تعزيه ها ، دريافت ذهني 
ــيقي در تعزيه كودك،  قصه هاي مفيد براي تعزيه كودك و معرفي چند  كودك از تعزيه ، تعزيه به عنوان يك بازي هدفمند ، موس

تعزيه كودكان از جمله بخش هاي كتاب  «كودك و تعزيه» است. 
ــاب «كودك و تعزيه» به قلم امان رحيمي و با ويرايش منوچهر اكبرلو در 152 صفحه و به قيمت 3300 تومان  ــاپ دوم كت چ
راهي بازار شده است. شايان ذكر است منوچهر اكبرلو به عنوان چهره پيشكسوت تئاتر كودك و نوجوان در هجدهمين جشنواره 

تئاتر كودك همدان در جايگاه داور و كارشناس كارگاه هاى آموزشى حضور قابل توجهى را داشت.

همدان پيام: معاون پژوهشي دانشكده هنر و معماري دانشگاه بوعلي سينا گفت: آيين 
ــت از پژوهشگري در دانشكده هاي هنر و معماري نياز به اصالح  نامه ها براي تعريف درس

و باز تعريف دارند.
ــكده هنر و معماري  ــاتيد و دانشجويان دانش ــعيد علي تاجر بيان كرد: از نظر ما اس س
ــياري از آنها به خاطر قوانين موجود به  ــيار ارزنده اي انجام داده اند اما بس پژوهش هاي بس

حساب نمي آيند؛ چرا كه آيين نامه ها با شرايط اين رشته ها هماهنگي ندارند.
به گزارش ايسنا، وي بيان كرد: ارائه مقاله در اين رشته ها معنايي ندارد؛ به فرض نقاش 

ما چگونه مقاله ارائه دهد و بايد گفت كه همان اثر و كار نقاشي او همان مقاله اوست.
علي تاجر با عنوان اينكه پژوهش به معني زدن يك حرف نو و تازه است، تاكيد كرد: با 
معيارهاي موجود ما پژوهشي نداريم اما اگر معيارهاي درست را در نظر بگيريم دانشجويان 

و اساتيد ما در زمره بهترين هاي غرب كشور قرار خواهند گرفت.
ــينا درباره كارهاي ديگر  ــي دانشكده هنر و معماري دانشگاه بوعلي س معاون پژوهش
ــته كارشناسي ارشد داير كند و  ــكده نيز گفت: دانشكده موفق شده تعدادي رش دانش
همچنين توانسته ايم موافقت اصولي براي چند رشته كارشناسي ارشد و دكترا نيز بگيريم.

وي درباره وضعيت نشريات اين دانشكده نيز گفت: دانشكده هنر و معماري در شرايط 
ــجويي در رشته باستان شناسي  ــي ندارد اما يك نشريه دانش ــريه علمي پژوهش فعلي نش

چاپ مي شود.
ــاتيد دانشكده هنر و معماري نيز گفت: يكي از  علي تاجر در رابطه با افتخارآفريني اس
ــت طراحي تاالر قرآن است كه توسط  ــده اس آثار كه به عنوان اثر بديع هنري نيز ثبت ش
ــت و همچنين پوروقار نيز در يك مسابقه بين المللي طراحي آرم  ــده اس خود من انجام ش
ــت با طراحي آرم براي يك شركت بلژيكي حائز رتبه شود و همچنين اعضاي گروه  توانس
ــگاه بين المللي شركت كرده اند.وي در پايان خطاب به دانشجويان  گرافيك در چند نمايش
ــكده نيز گفت: دانشجويان بسيار نگران مطابقت نداشتن معيارها با وضع موجود  اين دانش
نباشند؛ چرا كه با اقدامات انجام شده در وزارت علوم شاهد آن هستيم كه اوضاع در حال 

بهبود است.

معاون پژوهشي دانشكده هنر و معماري دانشگاه بوعلي:

ارائه مقاله در برخى 
رشته هاى هنر بى معناست

ترويج فرهنگ نماز از راه هاى پيشگيرى 
و درمان آسيب هاى اجتماعى است

ــتان همدان گفت: تربيت  همدان پيام: رئيس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى اس
مذهبى و تريج فرهنگ نماز از راه هاى پيشگيرى و درمان آسيب هاى اجتماعى است. 
مسعود اقالمى در جلسه اعضاى فرهنگى اداره كل افزود: قرآن كريم در بيان رمز و راز نماز 
و بيان فوايد سازنده آن و آثار زيانبار رويگردانى از اين امر معنوى شيوه هاى گوناگونى بكار 
بسته است. به گزارش ايرنا، وى اظهار داشت: قرآن، كتاب تربيت و انسان سازى است 
كه در تربيت و پرورش الگوهاى عملى و عينى مى توانند كارساز باشند و صرف ارائه 

مفاهيم ذهنى و نظرى كارآيى ندارد.
اقالمى اضافه كرد: يكى از مهمترين و محورى ترين درمان آسيب هاى اجتماعى حاكم 
كردن فرهنگ نماز در جامعه است كه مستلزم تالش هماهنگ همه نهادهاى فرهنگى 
اجتماعى و مهمتر از همه نهاد خانواده است كه هم در بعد فردى و هم در بعد اجتماعى 

به نهادينه شدن نماز كمك مى كند.
وى ادامه داد: مى توان با ايجاد بينش و جهان بينى توحيدى انسانى آگاه، مومن، متعادل 
و پايبند به نماز تربيت كرد. اقالمى عنوان كرد: امروزه جامعه نيازمند روش و منش مناسب 
تربيتى و ترويج فرهنگ نماز در جامعه است تا با طراحى روش هاى نو، شيوه هاى جذاب، 
ساده و قابل انطباق با روحيه كودكان و نوجوانان ضرورت فرهنگ سازى دينى و راه درمان 

آسيب هاى اجتماعى هموار شود. 
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