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در دنـياى حـرفه اى با ما به روز باشـيد

8264400 - 8264433
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نوبت اول شماره 90/42 آگـهي تجديد 
منـاقصه عمـومى

روابط عمومي اداره كل پشتيباني امور دام استان همدان 

(فرودگاه)  بسيج  ميدان  از  بعد   2 كيلومتر  همدان:  نشاني  به  همدان  استان  دام  امور  پشتيباني  كل  اداره  مناقصه گزار:  نشاني  و  نام   -1
سردخانه دولتي بوعلي تلفن تماس 4373960-1(0811)

2- موضوع مناقصه: واگذاري مديريت و اداره امور سردخانه بوعلي همدان 
3- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: واريز وجه نقد به حساب شماره 2173985605002 سيبا بانك ملي و يا ارائه ضمانت نامه بانكي 

به نام مناقصه گزار و يا انواع اوراق مشاركت بانكي به مبلغ 12,500,000 ريال مي باشد.
4- زمان دريافت اسناد، تحويل پيشنهاد و گشايش پيشنهادهاي مالي:

1-4- مهلت خريد اسناد تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخه 1390/10/10 مي باشد.
2-4- مهلت تحويل پيشنهاد تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخه 1390/10/20 مي باشد.

3-4- زمان رسيدگي به پيشنهادهاي مالي ساعت 14/30 روز يكشنبه مورخه 1390/10/25 واقع در تهران، ميدان ونك، خيابان برزيل 
شرقي پالك 33 كميسيون معامالت مي باشد.

5- خريد اسناد: براى دريافت اسناد مناقصه با در دست داشتن معرفي نامه و فيش واريزي به مبلغ 100,000 ريال (غيرقابل استرداد) به 
حساب 2163985603006 بانك كشاورزي به نشاني مناقصه گزار مراجعه نمايند.

6- ساير اطالعات و جزييات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت                       شركت پشتيباني امور دام كشور 

آشنايان،  دوستان،  تمامي  از  بدينوسيله 
همكاران، اصحاب رسانه و مطبوعات كه با 
حضور خود در مراسم تشييع، تدفين، ختم، 
از طريق ارسال پيام و درج آگهي تسليت 
موجبات تسلي خاطر ما را در غم از دست 
دادن مادر عزيزمان فراهم آوردند تقدير و 

تشكر مي نماييم.

اميد است در مراسم  شادي 
شما دوستان جبران 

زحمات نماييم.
نوروزي- افشار

تشكر و اعتزاز 

يت
تسل برادر ارجمند جناب آقاي 

رضا عسگري
مدير محترم آموزش و پرورش شهرستان كبودراهنگ 

خدمت  را  بزرگوارتان  پدر  درگذشت  مصيبت 
حضرتعالي تسليت عرض نموده و از درگاه حضرت حق 
و  جنابعالي  براي  و  مغفرت  و  رحمت  مرحوم  آن  براي 

ساير بازماندگان صبر و اجر مسألت داريم.
حاج حسين حيدري خير نمونه و مدرسه ساز كشوري و 

مسئول خيرين منطقه 16 آموزش و پرورش تهران

يت
تسل برادر گرامى جناب آقاى 

رضا عسگرى
مدير محترم آموزش و پرورش كبودراهنگ

مصيبت درگذشت پدرگراميتان را خدمت 
شما بزرگوار تسليت عرض نموده و از درگاه 
ايزد منان براى آن مرحوم رحمت و مغفرت 
و براى جنابعالى و ساير بازماندگان صبر و 

سالمتى را خواستاريم.
مديريت و كاركنان مجتمع 
شهيد مهدى جمشيدى حصار

برادر ارجمند جناب آقاى 

رضا عسگرى
مدير محترم آموزش و پرورش كبودراهنگ

مصيبت درگذشت پدر بزرگوارتان را خدمت 
حضرتعالى تسليت عرض نموده و از درگاه 
حضرت حق براى آن مرحوم رحمت و 
مغفرت و براى جنابعالى و ساير 
بازماندگان صبر و اجر مسئلت داريم.

مديريت و كاركنان آموزشگاه هاى 
شهيد چهره دوست و عصمت شهر 

شيرين سو

يت
تسل برادر گرامى جناب آقاى 

رضا عسگرى 
مدير محترم آموزش و پرورش كبودراهنگ

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت پدر بزرگوارتان را 
خدمت حضرتعالى تسليت عرض نموده 

و از درگاه ايزد يكتا براى آن مرحوم 
رحمت و مغفرت و براى جنابعالى 

و ساير بازماندگان صبر جميل و اجر
جزيل مسئلت داريم

مديريت و كاركنان 
مجتمع آموزشى شهيد حسن زاده 

روستاى عبدالمومن

آگـهي مزايده

هوشنگ كياني- شهردار گيان 

شهرداري گيان در نظر دارد
به استناد مجوز شماره 2378/ش/گ مورخه 1390/10/1 
مالي  آيين  نامه   13 ماده  اساس  بر  شهر  اسالمي  شوراي 
شهرداري ها اقدام به فروش چهار قطعه از زمين هاي عمراني 
شهرداري به مساحت 800 متر مربع با شرايط و مشخصات 

ذيل نمايد.
لذا از تمامى متقاضيان دعوت به عمل مي آيد براى شركت در 

مزايده به شرح ذيل اقدام نمايند.
تاريخ  از  مزايده  در  شركت  براى  مي توانند  متقاضيان   -1
پيشنهادي  مبلغ  درصد   5 واريز  با   90/10/14 لغايت   90/10/4
به حساب 0102523438008 به نام شهرداري گيان به عنوان 
سپرده شركت در مزايده، فيش واريزي را در پاكت به همراه 
رسيد  و  تحويل  شهرداري  دبيرخانه  به  پيشنهادى  قيمت 

دريافت نمايند.
2- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

3- قيمت پايه كارشناسي به ازاي هر مترمربع 620,000 ريال 
مي باشد.

4- به درخواست هاي مخدوش، مشروط و بدون فيش واريزي 
سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5- تمامى هزينه آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.
6- كميسيون عالي معامالت شهرداري روز 90/10/17 در محل 
شهرداري گيان تشكيل و به پاكت هاي واصله رسيدگي خواهد 
شد و نفرات اول تا سوم مشخص و در صورت انصراف نفر اول 
نفر  با  و  ضبط  شهرداري  نفع  به  قانوني  مفاد  طبق  وي  سپرده 

دوم عقد قرارداد مي گردد.

نوبت اول

ميالد پيام آور توحيد
سمبل صلح و دوستى 

پيامبر اولوالعزم 
حضرت عيسى مسيح(ع)

بر تمامى موحدين جهان خصوصا 
مسيحيان استان همدان تهنيت باد.

روزنامه همدان پيام

فروش فوق العاده 
هشداردهنده تركيبى 
منوكسيدكربن، گاز و دود

پذيرش عامليت فروش در سراسر استان
09183156018

ضايعه درگذشت پيشكسوت عرصه چاپ مرحوم 

حسن حاجيلو مدير محترم چاپخانه ميهن
كه به يكباره چهره در نقاب خاك كشيد را خدمت خانواده معزز 
آن مرحوم، فعاالن عرصه چاپ و تمامى هم استانى هاگرامى 
تسليت و تعزيت عرض نموده بى شك ياد و خاطره آن عزيز تا به 
ابد بر تارك بلند فرهنگ، هنر و خصوصا صنعت چاپ 
اين خاك خواهد درخشيد. براى آن بزرگ مرد عرصه چاپ  
علّو درجات را از درگاه حضرت حق تعالى خواستاريم.
اتحاديه چاپخانه داران همدان

گزارش روز اول ثبت نام كانديداها
■ همدان و فامنين 6 نفر، تويسركان 4 نفر، ساير شهرستان ها مراجعه نداشت

به بهانه انتشار 1400مين شماره همدان پيام؛

چشم انداز 1400
 افق بلند توسعه استان

بى جهت آبروى خود را نبريد
■ حاج خانم هاى همدانى كجايند؟

ــاى  ــام كانديداه ــت ن ــام: ثب همدان پي
ــالمى از  ــوراى اس ــن دوره مجلس ش نهمي
ــد. طبق اطالعيه  ــروز 3 دى ماه آغاز ش دي
ــور،  ــتاد انتخابات وزارت كش ــماره 5 س ش
ــه دارد و كانديداها  ــام تا 7 روز ادام ثبت ن
ــتادهاى انتخابات  مى توانند با مراجعه به س

سراسر كشور اقدام به ثبت نام كنند.
ــت  نام  ــا آغاز ثب ــال و ب ــن ح در همي
ــالمى،  ــوراى اس ــس ش ــاى مجل كانديداه
ــز رنگ و  ــتان همدان ني ــال و هواى اس ح
ــود گرفت؛ هرچند در  ــوى انتخابات به خ ب
اولين روز ثبت  نام، حضور نامزدها كمرنگ 
ــتقر در  ــى مس ــتادهاى انتخابات ــود و س ب
فرماندارى هاى سراسر استان حضور تعداد 

اندكى از نامزدها را شاهد بودند...

مجلس كارآمد با آگاهي 
مردم شكل مي گيرد

مجلس  ــدان-  هم ــار  قط ــام:  همدان پي
ــوت انتخابات نهم به  ــه صدا درآمدن س با ب
ــح روز  ــاعت 8 صب ــور س ــتور وزير كش دس
ــوم دي ماه در اولين ايستگاه ستاد  شنبه س
ــع در فرمانداري، در  ــات واق ثبت نام انتخاب
ــدت يك هفته  ــافران خود به م انتظار مس
ــل، نامزدها را به  توقف كرد تا پس از تكمي
مقصد مجلس شوراي اسالمي هدايت كند. 
كانديداهاي انتخاباتي استان پس از ثبت نام، 
ــتاد)همدان-  ــه(7 س ــاي 7گان در كابين ه
ــركان، اسدآباد،  فامنين، مالير، نهاوند، تويس
ــار- كبودراهنگ و رزن جاي مي گيرند تا  به
در نهايت اسفندماه سال جاري تعداد 9 نفر 

از آنان به انتخاب...

بررسى ميراث پزشكى 
بوعلى سينا 

در زادگاهش بخارا
به بهانه هشتمين نمايشگاه تخصصي مبلمان در همدان

هدفمندي يارانه ها
 مردم و كاالهاي لوكس

در آيين اختتاميه هفته پژوهش و فناوري
از 38 پژوهشگر برتر استان تجليل شد

ــنايي و تزئيني  ــگاه مبلمان، لوستر، چراغ هاي روش ــتمين نمايش همدان پيام: هش
ــگاه 70  ــد. در اين نمايش ــته افتتاح و به مدت 5 روز در همدان برگزار ش هفته گذش
شركت و مؤسسه توليدي داخل، از استان هاي مختلف كشور حضور داشتند و آخرين 
ــتر و چراغ هاي تزئيني  و جديدترين محصوالت و توليدات صنعت چوب، مبلمان، لوس

را به نمايش گذاشته بودند. 

همدان پيام: در مراسم اختتاميه هفته پژوهش و فناوري از 38 پژوهشگر برتر استان 
ــال جاري تقدير به عمل آمد كه از اين تعداد 19 نفر عضو هيات علمي  همدان در س
ــتاندار همدان در اين آيين اظهار  ــتگاه هاي اجرايي انتخاب شدند. اس و 19 نفر از دس
داشت: پيشرفت علمى بدون تحقيق امكان پذير نيست و رعايت اصول علمى در تحقيق 

و پژوهش امرى است كه بايد مورد تأكيد و توجه ويژه قرار گيرد.

بانك وقف
در كشور ايجاد مى شود

ــران  ــعه و عم ــاد توس ــل بني مديرعام
ــيه بازديد از  ــور در حاش موقوفات كش
ــتان  ــاف و امور خيريه اس اداره كل اوق
همدان از تأسيس بانك وقف در كشور 

خبر داد.

آموزش در هتل داري
رقابت در ميزباني 
و  ــى  ميزبان ــي  آموزش دوره  ــزاري  برگ
هتل دارى به منظور استانداردسازي سطح 
خدمات رساني به گردشگران استان در ايام 
ــتور  ــال و تعطيالت نوروز در دس پايان س

كارميراث فرهنگي قرار گرفته است.

با تمام وجود براي 
همدان كشتي مي گيرم

كشتي گير تيم تله كابين گنجنامه همدان 
ــدارم و  ــي از هيچ حريفي ن ــت: هراس گف
ــتي گيران را فقط بر روي  جواب همه كش

تشك خواهم داد.

2

2

2

12

10

9

99

شوراى نگهبان بى طرفى را رعايت كند                                                                               هشدار دستگاه اطالعاتى ايران به روسيه
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آخرين اخبار از فعاليت هاي انتخاباتي

آغاز به كار ستاد استعالمات 
انتخابات در دادستاني كل كشور
■ استقرار واحدي از وزارت كشور در مجلس براي ثبت نام نمايندگان
3
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 The Message Of                 مادستان    تاريخ ،  تمدن و فرهنگ 

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

اخبار

يادداشت

خبر

شنيده ها
 shenide@hamedanpayam.com

همدان پيام-گروه خبر: نام نويسى از كانديداهاي 
ــالمي صبح اولين روز  دور نهم مجلس شوراي اس
ــوم دي ماه سال جاري با ابالغ وزير كشور  هفته س
ــى  ــق ويدئوكنفرانس مبني بر آغاز نام نويس از طري
ــور آغاز شد تا كليد  ــتان كش به فرمانداران 32 اس

انتخابات مجلس نهم در فاز جديد زده شود.
تا ساعت 9 و 30 دقيقه صبح فقط دو نفر به اين 
ستاد مراجعه كردند كه يا مدارك آنها ناقص بوده 
ــرايط و مدارك سؤال كرده اند.  و يا در خصوص ش
ــرايط  ــا از مدارك و ش ــن بي خبري ه ــا همي گوي
ــوندگان  ــرايط انتخاب ش انتخابات بود كه فرم «ش
ــه همراه مدارك  ــي» ب طبق ماده 28 قانون اساس
مورد نياز براي نام نويسى در دور نهم مجلس روي 
ديوار نصب شد. همچنين در اطالعيه ويژه اي آمده 
بود كه داوطلبان براي نام نويسى مي توانند يك نفر 

را همراه داشته باشند.
ــات  ــتاد انتخاب ــي س ــه اجراي ــاق دبيرخان دِر ات
شهرستان همدان به روي نامزدهاي انتخاباتي باز بود. 
ــته اولين نفري بود كه ساعت 10 صبح  امير خجس
وارد ستاد شد تا مراحل نام نويسى را طي كند پس از 

آن نيز فاطمه يارمحمدي وارد ستاد شد.
ــا- با  ــى كانديداه ــت - نام نويس ــن فرص در اي
ــتاد انتخابات  ــمت رئيس س فرماندار همدان به س
ــه  ــتيم ك ــي داش ــدان گفت وگوي ــتان هم شهرس
ــوص گفت:  ــن خص ــق در اي ــن قهرماني مطل حس
ــكيل  ــه انتخابات از 6 ماه قبل تش ــه 15گان كميت
ــن خصوص به  ــي در اي ــاي مختلف و بخش نامه ه

زيرمجموعه ها ارسال شده است.
ــى  وي تفاوت اين دوره با دوره قبل را نام نويس
ــت و گفت: در دور  ــيوه BPN دانس رايانه اي به ش
ــى به صورت يارانه اي و دستي خواهد  نهم نام نويس
ــورت انتخابات هدفمند و منظم پيش  بود تا به ص

برويم.

ــخ به سؤال خبرنگار ما،  قهرماني مطلق در پاس
مبنى بر گزارش تخلفات پيش از انتخابات با اشاره 
ــش از اين تخلفي از كانديداها گزارش  به اينكه پي
ــت، گفت: به طور كامل تمام فعاليت ها  ــده اس نش

رصد مى شود.
ــه فرمانداري همدان به عنوان  وي با بيان اينك
ــدان و فامنين  ــتان هاى هم حوزه اصلي از شهرس
ــت: 30 نفر از  ــار داش ــت، اظه ــده اس انتخاب ش
ــارت معرفي  ــه هيأت نظ ــتان ب معتمدين شهرس
شده اند كه تا 3 روز ديگر اعضاي منتخب به همراه 
ــت احوال،  ــكل از مديركل ثب ــأت نظارت متش هي
نماينده دستگاه قضا و پليس بين الملل و اطالعات، 

صالحيت ثبت نام  شدگان را تعيين مي نمايد.
وي خاطرنشان كرد:  جلسه معتمدين با رعايت 
ــوم اعضا تشكيل مي شود تا  قانون و با حضور دوس
ــى و على البدل انتخاب و  ــن آنان اعضاي اصل از بي
ــوند كه البته  ــراى تعيين صالحيت كانديداها ش ب
ــببي و نسبي  ــتگي س هيچكدام از آنان نبايد وابس

با كانديداها داشته باشند.
قهرماني مطلق در پاسخ به اين سؤال كه تعداد 
ــتان  ــور در انتخابات در اس ــرايط حض واجدين ش
ــت، بيان داشت:  واجدين شرايط شهر  چند نفر اس
ــات 470 هزار نفر  ــركت در انتخاب همدان براي ش
ــماري سال جاري  ــت. اين آمار مربوط به سرش اس
نمي شود، در فامنين نيز 30 الي 35 هزار نفر واجد 

شرايط رأي دادن هستند.
ــتان همدان و  ــات شهرس ــتاد انتخاب رئيس س
فامنين از كانديداها خواست نام نويسى را به پايان 
ساعات قانوني موكول نكنند و تمامي مدارك الزم 

را به همراه داشته باشند.
ــا توصيه  ــه به كانديداه ــد بر اينك ــا تأكي وي ب
ــود كه تمام فعاليت ها را در چارچوب قانون  مي ش
ــكوهمند،  انجام دهند، گفت: حضور با بصيرت و ش

ــا توجه به  ــداى اصلح ب ــاب كاندي ــك به انتخ كم
آرمان هاي واالي انقالب است.

ــردى بود كه براى  ــه يارمحمدي اولين ف فاطم
نام نويسى مراجعه كرد.

ــهيد  ــه همراه پدر ش ــته ب ــر غالمي خجس امي
اميرگان براي نام نويسى آمده بود، ثبت نام كرد.

ــوراي  ــه پيش از اين عضو ش ــا ميرزايي ك رض
اسالمي شهر بود نيز نفر بعدى بود.

ــى ديگر  ــاى اجراي ــيني از نيروه ــح ا... حس فت
مراجعه كننده براى ثبت نام بود.

ــي معصوم كارمند  ــت، عليرضا رضاي گفتني اس
تأمين اجتماعي همدان، محمدمهدي محبي عضو 
هيأت علمي دانشگاه و تعدادي از كانديداها كه به 
ــدند نيز  ــى نش دليل ناقص بودن مدارك، نام نويس
در روز اول در ستاد نام نويسى همدان حضور پيدا 

كردند.
ــنبه سوم دي ماه تعداد 6   بدين ترتيب ديروز ش

نفر از حوزه همدان و فامنين نام نويسى نمودند.
ــتان هاى استان نيز در  ــتادهاى ساير شهرس س

اولين روز نام نويسى فعال بودند.
ــوزه   ح ــده  نماين ــدن  نش ــدا  ج ــل  دلي ــه  ب
ــتان هاى بهار و كبودراهنگ، ستاد مركزى  شهرس
ــى از  ــد تا نام نويس ــكيل ش ــى در بهار تش انتخابات
ــترك بودن  كانديداهاى اين دو حوزه به دليل مش

نماينده در همين ستاد انجام گيرد. 
در  روز  ــن  اولي در  ــى  نام نويس ــوص  خص در 
شهرستان هاى مالير، رزن، نهاوند و اسدآباد نيز كه 

به عنوان حوزه هاى اصلى معرفى شده اند، گزارشى 
مبنى بر مراجعه و نام نويسى داوطلبان و كانديداها 

اعالم نشده است.
داليل اين موضوع را مى توان بحث رصد كردن 
ــت كه هركدام به  ــدها دانس كانديداها و آمد و ش
ــناختن رقباى انتخاباتى خود بوده  نوعى منتظر ش
ــتند.  و به نوعى در حال ارزيابى موقعيت خود هس
ــت گاه اين  ــيت موضوع را در نظر داش بايد حساس
ــه كانديداهاى احتمالى  ــرايط ايجاب مى كند ك ش
ــن دوره انتخابات  ــى خود را در نهمي اعالم آمادگ
ــوراى اسالمى در سال 90 به دقيقه 90  مجلس ش

موكول كنند.
ــوزه بهار و كبودراهنگ نيز علي رغم اعالم  از ح
ــمي افراد مختلف براى حضور در  نظرهاي غيررس
عرصه رقابت  در اين دو حوزه در اولين روز نام نويسي، 
ــتان بهار حضور هيچ كدام از  ستاد انتخابات شهرس

نامزدها را براي نام نويسى گزارش  نكرد.
در تويسركان بازار نام نويسى داغ بود چنانچه 4 

نفر براى اين امرحضور پيدا كردند.
علي ناصر كوليوند تويسركاني اولين كانديداي 
ــركان بود كه  ــي تويس ــوزه انتخاب ــى ح ــت نام ثب

نام نويسي كرد.
ــيد نصرت ا... اعتماد رئيس سابق دادگسترى  س

استان نفر دوم بود.
حسين معماري نفر بعدى بود.

ــى ارشد حقوق،  سيدحسين كيايي، كارشناس
نفر چهارم اولين روز ثبت نام در تويسركان بود.

بى جهت آبروى خود را نبريد
■ حاج خانم هاى همدانى كجايند؟

فاطمه حبيبى
ــوراى اسالمى از ديروز  همدان پيام: ثبت نام كانديداهاى نهمين دوره مجلس ش
ــماره 5 ستاد انتخابات وزارت كشور، ثبت نام  ــد. طبق اطالعيه ش 3 دى ماه آغاز ش
ــتادهاى انتخابات سراسر  تا 7 روز ادامه دارد و كانديداها مى توانند با مراجعه به س

كشور اقدام به ثبت نام كنند.
ــالمى، حال  ــوراى اس ــن حال و با آغاز ثبت  نام كانديداهاى مجلس ش در همي
ــت؛ هرچند در  ــات به خود گرف ــگ و بوى انتخاب ــدان نيز رن ــتان هم و هواى اس
ــتقر در  ــتادهاى انتخاباتى مس اولين روز ثبت  نام، حضور نامزدها كمرنگ بود و س
ــاهد بودند؛ به  ــتان حضور تعداد اندكى از نامزدها را ش ــر اس فرماندارى هاى سراس
ــتانى حضور افراد در روز اول ثبت نام صفر  ــتادهاى شهرس گونه اى كه در برخى س
ــاً كانديداها براى ارزيابى تا  ــه اين امر موضوعى طبيعى بوده و غالب ــد ك گزارش ش

روز آخر تأمل مى كنند.
ــتان پيش بينى  ــتقبال كمرنگ نامزدها در اس ــت موجود يا اس ــه از وضعي  آنچ
ــتان منتظر حضور  ــتان هاى اس ــى در شهرس ــه نامزدهاى احتمال ــود آن ك مى ش
ــه يا به صحنه  ــتند ك ــورد نظر خود يا بعضا خواهان مردمى هس ــخصيت هاى م ش
ــتادها براى انجام ثبت  انتخابات خواهند آمد و يا نه. البته حضور برخى افراد در س

 نام نيز به علت ناقص بودن مدارك مورد نظر به روزهاى بعد موكول شد.
به هرحال از كانديداها انتظار مى رود ثبت  نام را به روزهاى آخر موكول نكنند؛ 
ــوى نهادهاى نظارتى و استعالم  ــى وضعيت كانديداها از س چراكه با توجه به بررس
ــوده و با تعلل در ثبت  نام اين  ــتعفى از ادارات زمان بر ب عملكرد و هويت افراد مس

روند خود به خود طوالنى خواهد شد.
ــالمى تكليفى  ــوراى اس به هرحال آغاز ثبت  نام كانديداهاى دور نهم مجلس ش
بر افراد قدرتمند و توانمند استان ايجاد شده است تا با پاى نهادن بر اين انتخابات 
ــى تنگاتنگ مجمع قوى و توانمندى را در خانه ملت ايجاد كنند. هرچند  در رقابت
ــور خود را در اين دوره  ــا از روزهاى اول اعالم آمادگى كرده و حض ــى چهره ه برخ

جدى عنوان كرده اند.
ــان دهنده  ــالمت انتخابات و حضور جدى افراد قدرتمند نش ــت س ــن اس روش
برگزارى انتخاباتى عظيم در عرصه ملى و جهانى است كه در اين ميان ورود افراد 
ــه طبق نظرات اخير گروه هاى  ــته و كارآمد تعيين كننده خواهد بود؛ چرا ك شايس
ــالمى  ــوراى اس ــى انتظار از افراد براى حضور در دور نهم مجلس ش مختلف سياس

حضور افراد بر اساس شايستگى هاست.
ــت كمك به حفظ   صراحت در بيان و حضور در عرصه انتخابات در وهله نخس
شخصيت افراد و در ادامه احترام به حقوق مردمى است كه قرار است به نمايندگى 

از آنان به خانه ملت ورود پيدا كند. 
ــدان قانونگذارى براى  ــور و مي ــذا ضمن ارج نهادن به جايگاه مجلس در كش ل
ــط افراد با صالحيت كشور انتظار مى رود در روزهاى اخير ثبت  نام، اين  مردم توس
ــرافيت كامل به حوزه  ــنجيده و با اش كانديداهاى انتخاباتى همه  جوانب امور را س
مورد نظر خود وارد شوند و كسانى كه به مجلس مى روند بايد اهميت اين موضوع 
ــت و كوتاهى در اين امر  را درك كنند كه مجلس جايگاه ارتباط مردم با نظام اس

چيزى جز ظلم به حقوق مردم نخواهد بود.
ــل نامزدها به قانون  ــرافيت كام ــار افكار عمومى از نامزدهاى انتخاباتى اش انتظ
ــرايط داوطلبان نمايندگى مجلس است كه اگر  شرايط مورد نظر را ندارند ثبت  ش
ــوى شوراى نگهبان بى جهت آبروى خود را نبرند.   نام نكنند و با رد صالحيت از س
ــى رود تا با ورود به اين  ــويى ديگر، از افراد توانمند انتظار حضور جدى م ــا از س ام
ــى هاى منسجم و توانمندى را در اين دوره از مجلس شوراى اسالمى  عرصه، كرس

شاهد باشيم.
ــتان از همين  ــا پيش بينى وضعيت كلى اس ــتان بايد ب ــاى احتمالى اس نامزده
ــتان و مورد وثوق مردم  ــناس در اس ــوند و افراد سرش روزهاى اول با برنامه وارد ش

به صحنه بيايند.
اما در اين بين حاج خانم ها كجايند؟ حضور كمرنگ بانوان در مجلس و تصاحب 
اكثريت كرسى هاى مجلس توسط آقايان گوشزدى براى بانوانى است كه در برخى 

عرصه ها توانمندى باالترى نسبت به مردان دارند. 
بانوان فرهيخته، نخبه و اساتيد صاحب نام بايد با دفاع از جايگاه بانوان در كشور در 
عرصه هاى مختلف خصوصا عرصه تصميم گيرى و قانونگذارى به ميدان بيايند؛ چرا كه 
با وجود سرنوشت ساز بودن حضور زنان در عرصه هاى مختلف روند حضور اين قشر در 

انتخابات و ثبت نام نيز الزم به نظر مى رسد.
ــت كه عدم حضور فعاالنه و برنامه ريزى شده زنان در عرصه هاى  اين در حاليس
ــد همه جانبه كشور است؛ در  ــى و اجتماعى يكى از موانع مهم رش مختلف سياس
ــاعدى براى حضور زنان در عرصه هاى مختلف فراهم شده  حالى كه زمينه هاى مس
است؛ بنابراين، حضور زنان به عنوان كانديداى نهمين دوره مجلس شوراى اسالمى 

مى تواند بسيارى از مشكالت فراروى توسعه كشور را از بين ببرد.
ــاير  ــده در همدان از بانوان بود كه اميدواريم س ــه اولين فرد ثبت نام كنن البت
بانوان شايسته استان در روزهاى آتى ثبت  نام حضور پيدا كرده و رقابت تنگاتنگى 
ــتن شايستگى هاى كامل  ــند؛ البته با داش ــته باش را با مردان عرصه انتخابات داش

نمايندگى يك ملت.

گزارش روز اول ثبت نام كانديداها
■ همدان و فامنين 6 نفر، تويسركان 4 نفر، ساير شهرستان ها مراجعه نداشت

مجلس كارآمد با آگاهي مردم شكل 
مي گيرد

سمانه جهانگيري عرش

ــوت انتخابات نهم به دستور  همدان پيام: قطار همدان- مجلس با به صدا درآمدن س
وزير كشور ساعت 8 صبح روز شنبه سوم دي ماه در اولين ايستگاه ستاد ثبت نام انتخابات 
ــه توقف كرد تا پس از  ــافران خود به مدت يك هفت ــداري، در انتظار مس ــع در فرمان واق

تكميل، نامزدها را به مقصد مجلس شوراي اسالمي هدايت كند.
ــتان پس از ثبت نام، در كابين هاي 9گانه همدان- فامنين،  كانديداهاي انتخاباتي اس
ــركان، اسدآباد، بهار- كبودراهنگ و رزن جاي مي گيرند تا در نهايت  مالير، نهاوند، تويس
ــال جاري تعداد 9 نفر از آنان به انتخاب، به مجلس راه يابند؛ چرا كه طي  ــفندماه س اس
مسير در هر ايستگاه كه شامل ايستگاه هاي تعيين صالحيت، نظارت بر انتخابات، تخلفات 

و در نهايت رأي گير مي شود، تعدادي ناخواسته پياده خواهند شد.
ــته به ميزان اعتماد مردم به آنان،  ــت، موفقيت هر يك از نامزدها بس الزم به ذكر اس

همراهي دوستان و دعاي خير طرفداران است.
ــدآباد، بهار و  ــتان هاي مالير، نهاوند، اس  در اولين روز از ثبت نام كانديداها، در شهرس
كبودراهنگ و رزن هيچ كانديدايى براى ثبت نام اقدام نكرد اما در شهرستان همدان 5 
نفر و در تويسركان 4 نفر در اولين روز در اولين صندلي كابين ها نشستند تا رفقا و رقبا 

براي مسافرت به مقصد مجلس، ايستگاه ها را يك به يك طي كنند.
اما در اين بين آنچه مهم به نظر مي رسد آن است كه آيا به واقع با وجود ارتقاي شرايط 
مدرك تحصيلي از كارشناسى به كارشناسى ارشد، كانديداها داراي اطالعات كافي و وافي 
نسبت به قانون و قانونگذاري هستند. آيا جايگاه مجلس را به خوبي شناخته اند؟ كدام يك 

از كانديداها براي خدمت به مردم احساس تكليف كرده اند؟ 
ــر از هدف كانديداها كه هر يك با نگاهى خاص به اين عرصه قدم  همچنين صرفنظ
ــالمي نباشد، آيا جامعه توانسته است  مي گذارند كه اميدواريم هدفي جز تعالي ايران اس

آگاهي و بينش مردم را باال ببرد تا با انتخابي هوشمندانه آينده كشور را به دست افرادي 
چيره دست، متخصص و كاردان بدهند؟

درست است كه در ايستگاه هاي قطار انتخابات، ايستگاهي به نام تأييد سطحي آگاهي 
ــده است كه  ــركت در انتخابات وجود ندارد و همين امر باعث ش و هدف كانديداها از ش
نامزدها بدون توجه به شرح وظايف خود و يا وعده هايي به مردم بدهند كه عمال به تحقق 
ــور به حضوري  ــت كه مردم را عالوه بر حضوري پرش ــند، اما اين وظيفه جامعه اس نرس
ــاً اگر درصد آگاهي مردم باال رود هيچ كانديدايي جرأت  ــه نيز دعوت نمايند. قطع آگاهان
ــت بلكه با اطالع كامل از وظايفش،  دادن وعده دروغ و غيرعملي به مردم را نخواهد داش

نظر و اعتماد مردم را به خود جلب خواهد كرد.
با اين توصيف شايد جاي خالي دروسى چون اجتماعى، سياسي و مدني بيش از پيش 
در بين دروس دبيرستاني و دانشگاهي مشهود به نظر برسد كه وظيفه متوليان آموزش 

است نسبت به اين مهم كه با آينده كشور سر و كار دارد، اقدام كنند.
ــتان با مطالعه و باال بردن  ــت كه مردم در جاي جاي اس  در هر حال توصيه بر آن اس

ــاهد تصويب قوانيني كارآمد،  ــبت به انتخاب كانديداها اقدام كنند تا ش آگاهي خود نس
اثرگذار و تخصصي در حوزه هاي مختلف داخلي و خارجي باشيم.

ــيدن به خانواده ها را جزو يكي از  ــير در حال حاضر وظيفه آگاهي بخش با اين تفاس
ــانه ها از جمله رسانه ملى مي دانيم و معتقديم  ــجويان و رس وظايف علما، نخبگان، دانش
ــترهاي رنگي تبليغاتي، وعده ها و يا ... باشد  ــاس عكس، پوس تا زماني كه انتخابات بر اس

مجلسي موفق نخواهيم داشت. 
البته غرض از اين گفتار اين نيست كه انتخابات پيشين بر اساس ناآگاهي بوده است، 
بلكه برآنيم كه همزمان با تغيير جوامع بشري، اطالعات افراد نيز نسبت به پيرامون تغيير 

يابد تا مجلسي به روز، تابع واليت فقيه و آرمان هاي شهدا شكل گيرد.
بدين ترتيب است كه ديگر كانديداها به جاي پوسترهاي تبليغاتي و صرف هزينه هاى 
ــرمايه كشور را هدر مى دهند، با زبان شفاهي عملكرد،  گزاف كه در همان مرحله اول س
برنامه ها و داشته هاي خود را به مردم اطالع مي دهند تا مردم نيز با حضوري آگاهانه در 

انتخابات مجلس شوراى اسالمى درست انتخاب كنند.

مديركل ميراث فرهنگي همدان خبر داد
آغاز عمليات بررسي - شناسايي

 آثار باستاني مالير
ــتي و گردشگري همدان از آغاز  همدان پيام: مديركل ميراث فرهنگي، صنايع  دس

عمليات بررسي-  شناسايي آثار باستاني شهرستان مالير خبر داد.
ــگاه باستان شناسي  ــوي پژوهش ــدا... بيات افزود: با توجه به صدور مجوز از س اس
ــي مأموريت يافت تا عمليات بررسي- شناسايي تپه ها و  كشور، هيأت باستان شناس

آثار باستاني مالير را انجام دهد.
ــل اوليه آن در حال انجام  ــرد: در اين عمليات كه هم اكنون مراح ــح ك وي تصري
ــان اين پروژه ضمن شناسايي تپه هاي باستاني تالش مي كنند؛  است، باستان شناس

آثاري را كه تاكنون در اين منطقه شناسايي نشده اند، مورد ارزيابي قرار دهند.
بيات اظهار داشت: اين فرايند با هدف مطالعه و گاه نگاري اين محوطه ها و كشف 

دوره هاي استقراري اين منطقه انجام مي شود.
ــايي اين منطقه، پرونده هاي ثبتي  ــي شناس ــد: پس از انجام بررس وي يادآور ش

تپه هاي باستاني مالير تهيه و تنظيم خواهد شد.

بيمه طاليى به بازنشستگان 
فرهنگى تعلق مى يابد

ــوزش و پرورش  ــام: مديركل آم همدان پي
ــي به  ــه طالي ــق بيم ــدان از تعل ــتان هم اس

بازنشستگان فرهنگي خبر داد.
ــرد:  ــوان ك ــم عن ــني محتش ــاس حس عب
ــم دي ماه براي  ــي از يك ــتگان فرهنگ بازنشس
ــد به اداره  ــه طاليي مي توانن ــت در بيم عضوي
كل آموزش و پرورش مراجعه و فرم مربوط به 

عضويت در بيمه طاليي را تكميل كنند.
ــته تا پايان  ــزود: فرهنگيان بازنشس وي اف
ــبت  ــال جاري فرصت دارند نس 10 دي ماه س
ــركت كنند و  ــت در بيمه طاليي ش به عضوي

اقدامات ثبت نام را انجام دهند.
وي بيان كرد: بازنشستگان فرهنگي مي توانند 
خود و همسرشان را بيمه طاليي كنند و تاكنون 
برنامه خاصي براي تعلق اين بيمه براي فرزندان 

بازنشسته فرهنگي در نظر نگرفته ايم.
حسني محتشم عنوان كرد: فرهنگياني كه 
ــه براي دريافت كارت بيمه طاليي  در اين فاصل
ثبت نام كرده و براي طي مراحل قانوني موفق به 
دريافت كارت نشده باشند در صورتي كه در اين 
فاصله زماني به پزشك مراجعه كنند مي توانند با 
گرفتن فاكتورهاي پزشكي از پزشك مورد نظر از 

بيمه طاليي خود بهره مند شوند.
ــائل  وي در پايان تأكيد كرد: اين بيمه مس
ــامل  ــمعك را ش ــك و س ــكي، عين دندانپزش
ــود و تمامي شرايط تعلق اين بيمه براي  مي ش
ــاغالن است و هيچ گونه  بازنشستگان شبيه ش

تفاوتي با يكديگر ندارد.   

آموختن حق جامعه اسالمى 
است

همدان پيام: معاون توسعه مديريت سازمان 
نهضت سوادآموزى همدان گفت: آموختن حق 
ــواد آموزى از منظر  ــالمى است و س جامعه اس
الهى ، واليى و بين المللى داراى اهميت است.

ــت  ــزارش ايرنا پرويز كوثرى در نشس به گ
ــدان افزود:از  ــوادآموزى هاى هم هماهنگى س
منظر الهى روايات و احاديث فراوانى در خصوص 
ــالم وارد است و خداوند در قرآن  يادگيرى در اس
كريم مى فرمايد 'آيا برابرند كسانى كه مى دانند 
ــانى كه نمى دانند.' وى با بيان اينكه مقام  و كس
ــواد آموزى نگاه ويژه  معظم رهبرى به مقوله س
ــم رهبرى در بيانات  ــد گفت: مقام معظ اى دارن
ــواد در جامعه  خود فرمودند: 'وجود يك بى س

اسالمى ننگ جامعه اسالمى است.'
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ــان تعويض پالك در نهاوند بايد  1. متقاضي
ــا دليل اين امر  ــدان مراجعه كنند. گوي به هم
ــدن دفتر تعويض در اين شهرستان  تعطيل ش
توسط راهنمايى و رانندگى است. گفته مى شود 
دليل اين تعطيلى رعايت نكردن ضوابط اعالم 

شده است.
ــند تحول اجتماعى استان هاى غرب  2. س
ــنهاد تدوين اين  ــور تدوين مى شود. پيش كش
سند با مركزيت همدان و مشاركت استان هاى 
غرب كشور داده شده است. گفته مى شود دليل 
اين امر بروز مشكالت اجتماعى در استان هاى 
غربى در حوزه اجتماعى بخصوص نزاع، اعتياد، 
ــرقت و غيره است كه قرار است اين سند تا  س

پايان سال تدوين گردد.
3. دستگاه هاى مدعى فعاليت هاى فرهنگى 
ــاركت نمى كنند.  ــتان مش در امور فرهنگى اس
ــر اولويت  ــعار دولت دهم مبنى ب ــم ش على رغ
ــى فرهنگى در  ــتگاه هاى متول ــى، دس فرهنگ
ــم داراى معاونت فرهنگى  ــتان كه برخى ه اس
ــى و هنرى حضور  ــور فرهنگ ــند در ام مى باش
ــك مورد در بحث  ــود در ي ندارند. گفته مى ش
ــى و بين المللى در  ــنواره هاى مل ــراى جش اج
استان، هيچ دستگاهى به درخواست اداره كل 
ــاد استان پاسخ مثبت مبنى بر همكارى و  ارش

مشاركت نداده است.
ــام به  ــراى ثبت ن ــس ب ــدگان مجل 4. نماين
ــتادهاى انتخابيه مراجعه نخواهند كرد. گويا  س
ــژه نمايندگان  ــتاد ثبت نام وي ــدن س با فعال ش
ــالمى نمايندگان فعلى  ــوراى اس در مجلس ش
ــه به فرماندارى ها  براى ثبت نام نيازى به مراجع
ــته و در همان محل  ــتادهاى انتخابيه نداش و س
ــت اين  مجلس ثبت نام خواهند كرد. گفتنى اس
موضوع در دوره هاى گذشته سابقه نداشته است.

همدان پيام: رئيس ستاد انتخابات استان همدان 
ــوان يك رويداد  ــاره به اهميت انتخابات به عن با اش
ــدان از هر نظر آمادگى الزم  ــم و ملى گفت: هم مه

براى برگزارى انتخاباتى سالم و قانونى را دارد.
ــروع  ــيه ش ــى در حاش ــر فاميل كريم على اكب
ثبت نام كانديداهاى انتخابات نهم مجلس شوراى 
ــالمى در گفت و گو با فارس با اشاره به اهميت  اس
ــداد مهم و ملى اظهار  انتخابات به عنوان يك روي
ــش اصلح فرد يا  ــه معناى گزين ــرد: انتخابات ب ك
افرادى از جامعه از سوى مردم است كه مى تواند 
ــرفت بيش از پيش نظام  ــاز اعتال و پيش زمينه س

ــالمى را فراهم آورد. اس
ــات تحت روال  ــان اينكه مقوله انتخاب وى با بي
ــخص قانون انجام مى پذيرد، ادامه داد: مديريت  مش
ــت قانون  ــر قانون و مديري ــلط ب ــر انتخابات، تس ب
ــات از مهمترين عوامل در برگزارى انتخابات  انتخاب
ــت به همين دليل توجه به زمان و برخودارى از  اس
سرعت عمل در اجراى اين فرآيند قانونى امرى مهم 

و شايان توجه است.
ــتاندار همدان با  ــى ـ امنيتى اس ــاون سياس مع
ــراى قانون، زمان بندى  ــد بر اهميت و لزوم اج تأكي
را يكى از مصاديق اجراى قانون دانست و ابراز كرد: 
ــور مبنى بر آغاز ثبت نام از  ــتور وزير كش بعد از دس
ــس و اعالم وصول  ــاى نهمين دوره مجل كانديداه
ــروع  ــات از امروز به صورت جدى ش آن كار انتخاب

مى شود.
ــت: از زمان وصول، ابالغيه به حوزه هاى  وى گف

ــود به اين  ــى و حوزه هاى فرعى نيز داده مى ش اصل
ــس از دريافت ابالغ،  ــورت كه حوزه هاى اصلى پ ص
حوزه هاى فرعى زيرمجموعه خود را در جريان قرار 

خواهند داد.
ــدان داراى  ــان اينكه هم ــا بي ــى ب فاميل كريم
ــت، تصريح  هفت حوزه اصلى و 25 حوزه فرعى اس
ــدان و فامنين"، "بهار و  ــرد: فرماندارى هاى "هم ك
ــركان"، "نهاوند"،  ــر"، "تويس ــگ"، "مالي كبودراهن
"اسدآباد"، "رزن" به عنوان حوزه هاى اصلى به شمار 
ــد كه ثبت نام از داوطلبان در  اين حوزه ها با  مى رون

مراجعه آنها صورت مى پذيرد.
وى خاطرنشان كرد: همزمان با اين امر، از امروز 
ــت نظارت داده  ــت هيئت هاى اجرايى به هيئ ليس
مى شود، مراحل بعدى صالحيت هيئت هاى اجرايى 
ــود كه روال  ــز مجدداً به فرماندارى ها داده مى ش ني

خاص خود را تا تشكيل نهايى آن طى كند.
ــى ـ امنيتى استاندار همدان بيان  معاون سياس
ــر معتمد و يك نفر  ــت نفر از بين 30 نف كرد: هش
نيز از شوراى اسالمى شهرستان و يا بخش انتخاب 
ــر در هيئت اجرايى  ــود كه با اين وصف 9 نف مى ش

مشغول به انجام وظيفه خواهند شد.
ــخنانش با اشاره به آغاز ثبت نام  وى در پايان س
ــوراى  ــى دوره نهم مجلس ش ــان نمايندگ داوطلب
ــوم دى ماه شروع  ــالمى اظهار كرد: اين كار از س اس
ــه مدت يك هفته ادامه مى يابد كه در طول اين  و ب
مدت با برنامه ريزى هاى مناسب صورت گرفته روال 

قانونى كار طى خواهد شد.

ــراى طرح آموزش  ــتاى اج همدان پيام: در راس
ــب هاى  ــوار، كاله ايمنى و برچس راكبين موتور س
ــيكلت بين  ــبرنگ به منظور نصب روى موتور س ش
ــته' و 'ينگه' از توابع  ــواران روستاهاى 'دش موتور س

شهرستان قهاوند توزيع شد.
ــوول ايمنى ترافيك حمل و  به گزارش ايرنا مس
ــواران  ــل و پايانه هاى همدان در جمع موتور س نق
ــتا به بيان اهداف اجراى طرح هاى ايمنى  اين روس
پرداخت و گفت : افزايش روز شمار استفاده از موتور 
ــيكلت در روستاها و همچنين استفاده نكردن از  س
ــله  كاله ايمنى صدمات زيادى را به راكبان اين وس

نقليه وارد كرده است.
ــت از  ــتفاده از نادرس ــده اس ــى پناهن مصطف
ــك نفر ،  ــش از ي ــردن بي ــوار ك ــيكلت،  س موتورس
بى توجهى به نقص فنى در قسمت روشنايى و چراغ 
ــتفاده نكردن از كاله ايمنى را از بزرگترين  ها و اس

عوامل تصادف اين وسيله نقليه برشمرد .
ــالم بودن  ــى ، س ــتفاده از كاله ايمن ــر اس وى ب
چراغ ها، استفاده از لباس روشن به خصوص در شب 
و نصب شبرنگ روى قسمت هاى خاص تاكيد كرد 
و توجه به اين موارد را در كاهش سوانح و سالمتى 

راكبان موتورسيكلت تاثير گذار دانست.
فرمانده پليس راه همدان نيز با بيان اينكه پليس 
ــررات دنبال بر قرار  ــا تاكيد بر رعايت قوانين و مق ب
كردن نظم و امنيت در جامعه است گفت: 23 هزار 
ــور بر اثر سوانح رانندگى جان  ــاله در كش نفر هر س

خود را از دست مى دهند.
ــهم قابل  ــوارن س محمد خيرى افزود: موتورس
ــوانح رانندگى را به  ــى از س توجهى از قربانيان ناش
ــت: سرعت  خود اختصاص داده اند. وى اظهار داش
ــتفاده نادرست از موتور سيكلت و استفاده  باال ، اس
نكردن از كاله ايمنى براى راكبان خطر آفرين بوده 

و خسارات جبران ناپذيرى را به دنبال دارد.
وى با بيان اينكه طبق قانون جديد راهنمايى و 
رانندگى استفاده از كاله ايمنى ضرورى است گفت: 
وسيله نقليه موتور سوارن در صورت استفاده نكردن 
از كاله ايمنى در مرحله نخست به مدت يك هفته 

و در مرحله دوم يك ماه توقيف مى شود.
ــد نيز گفت:  ــدار قهاون 'محمدى هنرمند' بخش
ــزون راه هاى ارتباطى  ــترش روز اف با توجه به گس
ــه طور صحيح از  ــدن راه ها بايد به ب ــفالته ش و آس

امكانات و تكنولوژى بهره بردارى شود. 

كاله ايمنى بين روستاييان موتورسوار 
توزيع شد

همدان آماده برگزارى قانونمند و سالم 
انتخابات نهم است
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اخبار انتخاباتاخبار كوتاه

اخبار

تسليت رهبر معظم انقالب 
به آيت ا... جوادى آملى

ايرنا: حضرت آيت ا... خامنه اى رهبر معظم 
ــالمى، در پيامى درگذشت هم شيره  انقالب اس

مكرمه آيت ا... جوادى آملى را تسليت گفتند.
متن پيام به اين شرح است: 

بسم ا... الرحمن الرحيم 
آيت ا... جناب آقاى جوادى آملى دامت بركاته؛ 
در گذشت هم شيره مكرمه آن جناب را به جنابعالى 
ــرض مي كنم.  ــليت ع و ديگر بازماندگان تس
ــت و مغفرت  ــى و رحم ــر جنابعال ــاى عم بق
ــألت  براى آن مرحومه را از خداوند متعال مس

مي كنم. 
والسالم عليكم و رحمه ا... و بركاته 

سيد على خامنه اى 
3/ دى ماه /1390

محكوميت انفجارهاي سوريه 
از سوي ايران

ــه  امورخارج وزارت  ــخنگوي  س ــنا:  ايس
كشورمان حادثه تروريستي انفجارهاي سوريه 
ــدن جمعي از اتباع  ــته و زخمي ش كه به كش
ــوم و با  ــديدا محك ــور انجاميد را ش ــن كش اي

خانواده هاي آنان ابراز همدري كرد .
ــد  ــت: بي تردي ــت گف ــن مهمان پرس رامي
ــوريه كه  ــت ملي س ــد امني ــي و تهدي بي ثبات
دشمنان مردم اين كشور به دنبال آن هستند 
نه تنها مردم سوريه بلكه ديگر ملت هاي منطقه 

را نيز مورد تهديد قرار خواهد داد.

انتصابات جديد
 در وزارت امور خارجه

ــوي  ــب حكم صادره از س ــنا: به موج ايس
علي اكبر صالحي وزير امور خارجه، سيدعباس 
ــيه  ــيا و اقيانوس ــمت معاون آس عراقچي به س
ــغول به كار  ــور خارجه منصوب و مش وزارت ام
ــد. همچنين به موجب حكم صادره ديگري  ش
ــر امور خارجه،  ــوي علي اكبر صالحي وزي از س
ــاون اروپا و  ــمت مع ــي به س ــر خاج علي اصغ
آمريكاي وزارت امور خارجه منصوب و مشغول 

به كار شد.

موافقت با افزايش كمك هاى 
آمريكا به رژيم صهيونيستى 
ــا امضاى  ــورى آمريكا ب ــر: رئيس جمه مه
اليحه اى موافقت خود را با افزايش كمك هاى 
ــور به رژيم صهيونيستى اعالم  نظامى اين كش
ــي  در كنگره به  ــاه م ــه در م ــرد. اين اليح ك
ــيده و اكنون با امضاى باراك اوباما  تصويب رس
ــن مصوبه،  ــود. به موجب اي ــرا مي ش الزم االج
آمريكا در مدت 10 سال مبلغ سه ميليارد دالر 
به رژيم صهيونيستى كمك تسليحاتى مي كند. 
ــتر براى اجراى  ــود اين كمك بيش گفته مي ش

طرح سپر موشكى صرف مي شود.

كشف 5000 فروند موشك 
در ليبي 

ــه آمريكا اعالم  ــور خارج ــنا: وزارت ام ايس
ــور كه براي يافتن  ــان اين كش كرد: كارشناس
تسليحات به جا مانده از رژيم معمر قذافي وارد 
ليبي شده بودند، پنج هزار فروند موشك زمين 
ــخنگوي  ــف كرده اند. مارك تونر، س به هوا كش
وزارت خارجه آمريكا تصريح كرد: تمام شايعات 
مبني بر اينكه قرار است آمريكا تسليحات غارت 
شده از انبار ذخاير تسليحات رژيم معمر قذافي، 
ــابق ليبي را خريداري كند شايعه بوده  رهبر س

و صحت ندارد.

تالش رژيم صهيونيستي 
براي استخراج اورانيوم

ــتي  ــركت رژيم صهيونيس ــنا: يك ش ايس
ــه زودي روند  ــد دارد ب ــه قص ــرد ك ــالم ك اع
جستجو و اكتشاف اورانيوم را در سرزمين هاي 
ــركت گاليور انرژي، رژيم  اشغالي آغاز كند. ش
صهيونيستي كه رياست آن را مئيرداگان رئيس 
سابق سازمان جاسوسي رژيم صهيونيستي به 
ــرد كه اين  ــه اي اعالم ك ــده دارد، در بياني عه
شركت اجازه اوليه عمليات جستجو و اكتشاف 
ــع در جنوب  ــراي النقب واق ــوم در صح اوراني
ــغالي را از سازمان آب و برق  سرزمين هاي اش

رژيم صهيونيستي به دست آورده است.

امروز ما از آمريكا چيزي كم نداريم
ــين (ع) با بيان اين كه آمريكا نمى تواند در مقابل  ــگاه افسرى و تربيت پاسدارى امام حس همدان پيام: فرمانده دانش
اسالم و دين ايستادگى كند، گفت: آمريكا از جمهورى اسالمى ايران كه كشورى قهرمان و خودكفا در عرصه هاى مختلف 

است، وحشت دارد.
ــنگرد، به تهديدات آمريكا براى جنگ نظامى عليه ايران اشاره كرد  دريادار مرتضى صفارى در همايش فاتحان سوس

و اظهارداشت: بارها و بارها اين موضوع مطرح شده و اگر آمريكا جرات داشت به طور قطع به ايران حمله مى كرد. 
دريادار صفارى اضافه كرد: امروز ما از آمريكا چيزى كم نداريم و سردمداران اين كشور به طور قطع نمى تواند هيچ 
حركت نظامى عليه ايران داشته باشد.  وى تصريح كرد: در حال حاضر ايران با رهبرى مقتدرانه آيت ا... خامنه اى الگويى 

تمام عيار براى دنيا شده و حزب ا... در حال اشاعه در تمام كشورهاى دنيا به ويژه كشورهاى غربى است.

برگزاري دادگاه فائزه هاشمي
همدان  پيام: فائزه هاشمى رفسنجانى صبح ديروز به اتهام تبليغ عليه نظام در شعبه 15 دادگاه انقالب تهران به رياست قاضى 
صلواتى محاكمه شد. غالمعلى رياحى وكيل فائزه هاشمى فرزند اكبر هاشمى رفسنجانى در خصوص جلسه رسيدگى به اتهامات 
موكل خود به فارس گفت: جلسه دادگاه در موعد تعيين شده تشكيل شد و در ابتداى جلسه، نماينده دادستان كيفرخواست 
را قرائت كرد. وى افزود: پس از تفهيم اتهام فعاليت تبليغى عليه نظام به خانم هاشمى پاسخ هاى الزم از طرف وى و بنده به 
دادگاه ارائه شد. وكيل فائزه هاشمى با بيان اينكه دادگاه موكل وى غيرعلنى بوده و اجازه ندارد درباره جزئيات آن سخن بگويد، 
گفت: در مجموع بعد از اليحه تكميلى كه ظرف سه روز آينده به دادگاه خواهيم داد، دادگاه تصميم گيرى خواهد كرد. پرونده 
فائزه هاشمى كه در جريان حوادث پس از انتخابات رياست جمهورى دهم در اغتشاشات خيابانى سال 88 حضور يافته بود، با 

اعالم جرم دادستانى تهران و به اتهام فعاليت تبليغى عليه نظام تشكيل شده است. 

شوراى نگهبان بى طرفى را رعايت كند
همدان پيام: يك عضو جامعه اسالمى مهندسين گفت: حمايت اعضاى شوراى نگهبان از طيف يا گروه خاص درست 

نيست و نبايد اجازه بدهند كه تمايالت و نظرات شخصى در تصميم گيرى ها دخيل باشد.
ــي صالحيت ها، شوراى نگهبان بايد بيطرفى خود را رعايت  ــن يحيوى در گفت و گو با ايلنا تاكيد كرد: در بررس محس
ــرايط  ــى صالحيتش بپردازد. وى درباره ش ــت به بررس كند و صرف نظر از اينكه فرد، عضو چه گروه و جناحى اس
ــر اصولى رعايت كند حفظ خطوط  ــورى مجلس نهم گفت: آنچه را كه يك كانديدا بايد از نظ ــراد براى كانديدات اف
ــريح برنامه هايشان به صورتى است كه وعده هاى نادرست و  قرمز در تبليغات و تالش براى مطرح كردن خود و تش
نا به جا به مردم ندهند. اين عضو جامعه مهندسين افزود: يك كانديدا بايد از تخريب شخصيت ديگران براى افزايش 

محبوبيت خود پرهيز كند.

آغاز مرحله اجرايى انتخابات
ــم از ديروز  ــاي انتخابات مجلس نه ــام از كانديداه ــا آغاز ثبت ن ــام : ب همدان پي
ــت 6 روزه ثبت  ــد خورد. اولين روز از مهل ــه اجرايي اين انتخابات كلي ــما مرحل رس
ــاهد حضور كمرنگ كانديداهاي  ــد،  ش نام كانديداها، همانطور كه پيش بيني مي ش
مطرح در ستادهاي انتخاباتي واقع در فرمانداري ها بوديم. اما در اين ميان مسئوالن 
اجرايي و نظارتي انتخابات با اظهارنظرهاي خود به نوعي سعي در گرم كردن فضاي 
ــتند. اما اولين روز ثبت     نام بي حاشيه نبود. از ثبت نام خبرنگار معروف  انتخابات هس
صداوسيما در نيويورك گرفته تا ثبت نام از نمايندگان مجلس هشتم در داخل هرم 

ميدان بهارستان، خبرهاي جالبي بود كه ديروز در رسانه هاي كشور انعكاس يافت.
 خبرنگار صدا و سيما از اولين هاى كانديداهاي مجلس نهم 

مرتضى غرقى خبرنگار صدا و سيما در نيويورك جزو نفرات اولى بود كه با حضور 
در ستاد انتخاباتى كشور اقدام به ثبت نام كرد.

 غرقى كه متولد سال 1339 در تهران است، هدف از ثبت نام در انتخابات مجلس 
ــور و خارج از كشور براى  ــانه اى كش ــاله خود در عرصه رس را انتقال تجربيات 30س

پيشبرد اهداف جمهورى اسالمى ايران عنوان كرد.

ثبت نام از داوطلبان نمايندگي مجلس
 تا پايان وقت اداري 9 دي

ــور تاكيد كرد: بررسي سوابق داوطلبان از همين امروز آغاز  همدان پيام: وزير كش
ــر در امر برگزاري  ــتان، 207 فرمانداري و 850 هزار نف ــد و 31 مركز اس خواهد ش
انتخابات و ثبت نام از نامزدهاي انتخابات فعاليت خواهند كرد و وزارت كشور تالش 

دارد كه اين انتخابات با مشاركت حداكثري و در نهايت رعايت امانت برگزار شود.
ــدگان در اين  ــه آيا افزايش تعداد نماين ــؤالي مبني بر اين ك ــخ به س وي در پاس
ــد، گفت: ما منتظريم كه ببينيم اگر اين قانون در مجلس  انتخابات اعمال خواهد ش

تصويب و به دولت ابالغ شد آن را اجرا كنيم و اين آمادگي را داريم.

نامه جبهه ايستادگي ايران اسالمي به شوراي نگهبان

همدان پيام: جبهه ايستادگي ايران اسالمي در نامه اي به شوراي نگهبان خواست 
كه اين شورا راه را بر توطئه گران در انتخابات ببندد.

به گزارش ايسنا، در متن اين نامه آمده است:
قرائن متعددي حاكي از اين است، جريانات مشكوكي متصل به كانون هاي قدرت 
و ثروت قصد جدي دارند كه با اهرم پول و ثروت، تأثير شوم خود را بر نتايج انتخابات 
نهمين دوره مجلس بگذارند و اين اقدامات هر چه به روزهاي سرنوشت ساز انتخابات 

نزديك تر مي شويم بيشتر خودنمايي مي كند.
ــيد و غيور كشورمان ضمن  ــتادگي ايران اسالمي همصدا با مردم رش جبهه ايس
ــورا مي خواهد كه در تمامي مراحل  ــدار موكد در اين مورد از اعضا محترم آن ش هش
ــه صالحيت و مهلت تبليغات و  ــيدگي ب ــات اعم از ايام ثبت نام و در زمان رس انتخاب
ــيت كامل و قاطعيت، با اين پديده  ايام برگزاري انتخابات و اعالم نتايج آن با حساس
ــده براي ايجاد  ــورد نموده و راه را بر اين نااهالن ببندد و اين توطئه طراحي ش برخ
ــالمي را در نطفه خفه كند و اجازه ندهد كه ثروت  ــير اصلي نظام اس انحراف در مس

قارون هاي زمان ميراث گرانبهاي شهدا را به تاراج ببرد.

ثبت نام از نمايندگان مجلس در ساختمان بهارستان 

ــوراى اسالمى از تعبيه ساز و كار  ــه مجلس ش همدان پيام: يك عضو هيأت رئيس
ثبت نام نمايندگان فعلى مجلس براى نهمين دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى 

در محل پارلمان خبر داد.
محمد دهقان در گفت وگو با مهر با اعالم اين خبر اظهار داشت: كار خوبى كه در 
گذشته نيز انجام شده، اين است كه وزارت كشور براى جلوگيرى از ازدحام جمعيت 
در محل ثبت نام كانديداهاى انتخابات رياست جمهورى بخشى از نيروهاى خود را 
به مجلس مى فرستد تا نمايندگان در محل مجلس كار ثبت نام خود را انجام دهند.

همدان پيام: فرمانده كل سپاه گفت: مسائل 
ــى در تهران بزرگ اهميت ويژه اى دارد و  امنيت
ــبت به ايجاد ناامنى در آن حساب  ــمن  نس دش
ــن خصوص  ــه بايد در اي ــاز كرده  ك ــژه اى ب وي
ــائل امنيتى را در كنار مسائل  دقت كنيم و مس

فرهنگى جلو ببريم.
ــى جعفرى  ــارس، محمد عل ــه گزارش ف ب
ــپاه در مراسم توديع و معارفه  فرمانده كل س
ــپاه محمد رسول ا...(ص) تهران  فرماندهى س
ــنبه 3دي ماه  برگزار شد،  بزرگ كه ديروز ش
گفت: اين اولين مراسم توديع و معارفه سپاه 
ــط ما در رسانه هاى  بود كه قبل از انجام توس
ــد و تحليل هاى  ــى و خارجى مطرح ش داخل
ــت و اين به  ــى روى آن صورت گرف غيرواقع

ــت. ــپاه اس دليل اهميت فرماندهى اين س
ــاختار  ــپاه تهران ويژگى و س ــزود: س وى اف
ــر  ــه 88 ب ــردش در فتن ــى دارد و عملك خاص
دوست و دشمن پوشيده نيست. برداشت بنده 
ــپاه در تهران بزرگ اين است  از عملكرد اين س
ــزرگ انجام داد  ــپاه تهران ب كه كارهايى كه س
ــدار نظام و عبور  ــه آفريد باعث اقت ــى ك و نقش
ــال 88  ــالمى در فتنه س موفقيت آميز نظام اس
ــد بزرگى كه  ــور فتنه هم س ــد از عب ــود و بع ب
ــالمى بود را شكست  ــرفت انقالب اس مانع پيش
ــالمى  ــاهديم انقالب اس ــر ش ــال حاض و در ح
ــود. جعفرى در ادامه  ــكوفا مى ش در منطقه ش

ــالت هاى  ــرد: ماموريت ها و رس ــان ك خاطرنش
ــپاه محدود به بعد خاصى از حفاظت انقالب  س
ــود. ما بايد كامال به روز باشيم  ــالمى نمى ش اس
ــالب به درد امروز  ــاع محافظه كارانه از انق و دف
ــالمى  ــورد و اين ماهيت انقالب اس آن نمى خ
ــيده و  ــاس خود رس ــت كه به مراحل حس اس
ــتاب خيلى بيشترى نسبت به گذشته  امروز ش
ــختى  ــيار س پيدا كرده، حفاظتش نيز كار بس
ــت و محدود به ابعاد نظامى و امنيتى صرف  اس

نمى شود.
ــد بر تمركز روى  ــپاه با تأكي فرمانده كل س
كارهاى فرهنگى گفت: وضع فرهنگى سياسى 

ــائل  ــت و مس ــران وضع خوبى نيس ــروز ته ام
ــال ها  مختلفى به آن دامن مى زند، از طرفى س
ــئوالن به اين امر صورت گرفته  بى توجهى مس
ــمن باعث آن  ــويى تهاجم فرهنگى دش و از س
ــده است و در اينجا سپاه و بسيج نمى توانند  ش

بى تفاوت باشند.
جعفرى در پايان با بيان اينكه نگاه بسيارى 
ــران و وضعيت آن  ــهر ته ــردم جهان به ش از م
ــت، گفت: وضع امروز تهران از نظر اسالمى  اس
ــادى با  ــت و فاصله زي ــوب نيس ــى خ و انقالب
آرمان هايمان داريم و بايد تالش كنيم تا به يك 
جامعه انقالبى و اسالمى مناسب تبديل شويم.

ابراز نارضايتى فرمانده كل سپاه از وضع فرهنگى تهران:

حفاظت از انقالب سخت شده است
هشدار دستگاه اطالعاتى ايران به روسيه

همدان پيام: وزير اطالعات حضور حداكثري مردم را در انتخابات نشان از بصيرت 
پذيري ملت ايران عنوان كرد.

ــالم حيدر مصلحي در دهمين يادواره 75 شهيد و پنج شهيد گمنام  حجت االس
ــگاه مشكين دشت جنب يادواره شهداي غدير  ــهداي اقتدار كه در ورزش و اربعين ش
ــان از  ــردم در انتخابات مجلس نش ــت: حضور حداكثري م ــد، اظهار داش برگزار ش
بصيرت پذيري آنهاست. به گزارش مهر، وي ابراز داشت: در حال حاضر در دنيا جنگ 
اطالعاتي سنگين و قوي وجود دارد و بحمدا... نظام جمهوري اسالمي ايران، نسبت 
به ديگر كشورها برتري دارد كه اين امر مستكبران جهاني را انگشت به دهان كرده 
ــت. حجت االسالم مصلحي افزود: امروزه دستگاه اطالعاتي ايران در وضعيتي قرار  اس
ــه به خوبي مي تواند اتفاقات و حوادث منطقه و جهان را پيش بيني كند. وي  دارد ك
ــور روسيه برخي موضوعات رخ داد كه دستگاه اطالعاتي ايران آن  ادامه داد: در كش
ــيه عنوان  را از قبل پيش بيني كرده بود و زماني كه اين موضوع ها را به مقامات روس
ــور  ــم، با پوزخند جواب ما را دادند، ولي بعد از مدتي كه آن موضوع ها در كش كردي

روسيه اتفاق افتاد، متحير شدند.
ــتكبران جهاني علي رغم ميلياردها دالر هزينه  ــت: مس وزير اطالعات اظهار داش
ــته اند اين هدف خود را اجرايي كنند و  ــالمي، تاكنون نتوانس براي نابودي انقالب اس

برتري ايران در جنگ اطالعاتي افتخاري براي دستگاه اطالعاتي است.

آل سعود را ما سرنگون خواهيم كرد

همدان پيام: منابع خبرى از انتشار نوار ويدئويى از نخست وزير قطر خبر داده اند 
كه طى آن وى از تالش دوحه براى براندازى رژيم حاكم بر عربستان و تمايل غربى ها 

در اين راستا پرده برداشته است.
ــه، در نوار ويدئويى كه اخيرا در اينترنت  ــه گزارش مهر به نقل از پايگاه العوامي ب
پخش شده است، "شيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى" گفته است كه بدون شك 

رژيم آل سعود به دست قطر سرنگون خواهد شد.
حمد گفته است: قطر روزى به "القطيف" و "الشرقيه" وارد مى شود و عربستان تجزيه 
مى شود نظام موجود در عربستان به صورت هرمى است كه ملك عبدا... بيچاره در نوك 

اين هرم قرار دارد و اميدى به ارتش عربستان براى انجام تغييرات وجود ندارد.

ــان ثبت نام  ــمي زم ــروع رس ــام: با ش همدان پي
ــوراي  ــات نهمين دوره مجلس ش ــاي انتخاب نامزده
ــالمي، احزاب و گروه هاي مختلف سياسي كشور  اس
فعاليت هاي خود را بيش از پيش به سمت تحركات 
انتخاباتي سوق داده اند و هم زمان، برنامه هاي خود را 

براي حضور در عرصه انتخابات ارائه مي كنند.
از اظهارنظرهاي انتخاباتي افراد و شخصيت هاي 
ــي احزاب و  ــي گرفته تا فعاليت هاي انتخابات سياس
ــان كانديداتوري انتخابات  گروه ها، از حضور داوطلب
ــه  ــا گرفت ــور و فرمانداري ه ــس در وزارت كش مجل
ــي، نظارتي و  ــتادهاي مختلف اجراي ــكيل س تا تش
ــزد مي كنند:  تبليغاتي، همه و همه يك نكته را گوش

انتخابات نزديك است!
  آغاز به كار ستاد استعالمات انتخابات  

مجلس نهم در دادستاني كل كشور
به گزارش ايسنا، رييس ستاد استعالمات نهمين 
دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي در دادستاني 
ــتاد براي استعالم  ــور، از آغاز به كار اين س كل كش

سوابق قضايي و كيفري ثبت نام كنندگان خبر داد.
ــراج در اين رابطه اظهار كرد: طبق ماده  ناصر س
48 قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي، هم زمان 
ــاي نمايندگي نهمين دوره  با آغاز ثبت نام كانديداه
ــامي آنها براي استعالم  مجلس شوراي اسالمي، اس
سوابق قضايي و كيفري به قوه قضاييه ارسال مي شود.

وي با بيان اينكه "پس از دريافت اسامي، حداكثر 
ــت داريم"، افزود: از  پنج روز براي اعالم نتيجه فرص
ــروع ثبت نام داوطلبان،  ــنبه ـ با ش صبح ديروز ـ ش
ــتاني كل كشور ارسال شده  ــامي آنها براي دادس اس

است.
بر اساس اين گزارش، مسئوليت اين ستاد طبق 
قانون، استعالم سوابق قضايي و كيفري نامزدها از قوه 
ــور و اعالم به وزارت كشور و  ــر كش قضاييه در سراس

شوراي نگهبان است.
  استقرار واحدي از وزارت كشور در  

مجلس براي ثبت نام نمايندگان
ديروز همچنين، واحدي از وزارت كشور به منظور 
ثبت نام نمايندگان فعلي مجلس و نمايندگان ادوار، 
ــد. اين اقدام،  ــوراي اسالمي مستقر ش در مجلس ش
طبق هماهنگي هاي به عمل آمده بين ستاد انتخابات 
ــوراي اسالمي به  ــور و هيات رييسه مجلس ش كش
ــهولت در ثبت نام نمايندگان فعلي مجلس  منظور س
براي كانديداتوري در انتخابات نهمين دوره مجلس 

شوراي اسالمي صورت گرفته است.
ــته انتخابات  ــه در دوره هاي گذش ــن واحد ك اي
مجلس نيز وجود داشته است، از سوم دي ماه تا نهم 
دي ماه در مجلس شوراي اسالمي مستقر خواهد بود.

  برنامه هاي انتخاباتي جبهه متحد  
اصولگرايان

ــكيل اين دو ستاد، جلسه ستاد  هم زمان با تش
ــت  ــد اصولگرايان به رياس ــه متح ــات جبه انتخاب

ــي  ــه گزارش عليرضا زاكاني برگزار و در اين جلس
ــتان هاي جبهه متحد  ــه اس ــزي كميت از برنامه ري

اصولگرايان ارائه شد.
ــط عمومي جبهه  ــئول رواب مجتبي توانگرـ  مس
ــر اظهار كرد:  ــانـ  با اعالم اين خب ــد اصولگراي متح
ــده، از پنجشنبه هفته گذشته  طبق گزارش ارائه ش
ــتان كشور را  ــفر خود به 30 اس پنج گروه كاري س
آغاز كرده اند و در اين سفرها، هيأت داوري و اجرايي 
ــور به طور  ــر كش جبهه متحد اصولگرايان در سراس

كامل تشكيل خواهد شد.
ــفر ها طي  ــد از پايان اين س ــه كرد: بع وي اضاف
ــه هفته آينده، همايش هاي استاني جبهه متحد  س

اصولگرايان در استان ها برگزار مي شود.
ــه ستاد انتخابات جبهه  به گفته توانگر در جلس
ــتاد انتخابات  ــد اصولگرايان زاكاني ـ رييس س متح
ــراه بذرپاش،  ــه هم ــد اصولگرايان ـ ب ــه متح جبه
ــت، كوثري، نجابت، حبيبي، طاليي و...  رحمان دوس

حضور داشتند.
  دعوت از ايثارگران توانمند و با سابقه  

براي كانديداتوري
ــتاي فعاليت هاي انتخاباتي جبهه متحد  در راس
ــران اين جبهه از  ــئول واحد ايثارگ اصولگرايان، مس
ــوابق علمي و مديريتي  ايثارگران توانمند و داراي س
خواست با ثبت نام در انتخابات نهمين دوره مجلس 
ــالمي براي خدمت به ايثارگران و كشور،  شوراي اس

اعالم آمادگي كنند.
ــه گفت:  ــن رابط ــت در اي ــي رحماندوس مجتب
بچه هاي جنگ بويژه آنهايي كه در رده هاي مختلف 
در مديريت جنگ نقش داشته اند، مي توانند با حضور 
ــود در اداره جنگ را در  ــس تجربه ارزنده خ در مجل

خدمت اداره كشور به كار گيرند.
وي با اشاره به محدوديت ها و تحريم هاي شديد 
ــتفاده از  ــد: اس عليه ايران در دوران جنگ يادآور ش
ــت  ــي اداره جنگ تجربه بزرگي اس ــه مديريت تجرب
ــاع مقدس قرار  ــار رزمندگان دوران دف كه در اختي
ــازي و  ــا در عرصه هاي تصميم س ــور آنه دارد و حض
ــژه در مجلس نهم، فرصت  ــور بوي تصميم گيري كش

ــالمي و همچنين براي  مغتنمي براي جمهوري اس
ــور  ــه بيش از پيش به ياري كش ــت ك ايثارگران اس

بپردازند.
مسئول واحد ايثارگران جبهه متحد اصولگرايان 
ــر اعضاي خانواده  ــهدا و ديگ با دعوت از فرزندان ش
ــاي آنها براي  ــهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده ه ش
ــي مجلس، اظهار  ــور در عرصه رقابت نمايندگ حض
ــي صالحيت  كرد: جبهه متحد اصولگرايان در بررس
ــداري و ايثارگري هاي  نامزدهاي مورد نظر، واليت م
دفاع مقدس را در اولويت قرار داده و عدالت خواهي، 
ــاده  ــته گزيني، عقالنيت، خدمت صادقانه، س شايس
ــتيزي،  ــدت، ظلم س ــالش و مجاه ــتي، كار، ت زيس
و  انحراف ستيزي  ــتيزي،  فساد س ــتيزي،  استكبارس

فتنه ستيزي را مدنظر دارد.
  حركت جبهه پيروان خط امام و  

رهبري براساس سياست هاي جبهه متحد 
اصولگرايان

ــخنگوي جبهه پيروان خط امام و  همچنين، س
رهبري از معرفي خانم ها محمدزاده و فخر به عنوان 
ــدگان اين جبهه در كميته  بانوان جبهه متحد  نماين
ــر داد و تاكيد كرد كه جبهه پيروان  اصولگرايان خب
خط امام و رهبري در فعاليت هاي انتخاباتي خود بر 
اساس سياست هاي جبهه متحد اصولگرايان حركت 

مي كند.
سيدكمال الدين سجادي با اشاره به حضور متكي 
ــر به عنوان نمايندگان جبهه پيروان خط امام  و باهن
و رهبري در هيات اجرايي جبهه متحد اصولگرايان و 
حضور عسگراوالدي در هيات داوري اين جبهه، اظهار 
كرد: ما در انتخابات در قالب جبهه متحد اصولگرايان 

و با محوريت روحانيت حركت مي كنيم.
ــدادي از اعضاي  ــاره احتمال ثبت نام تع وي درب
جبهه پيروان خط امام و رهبري در انتخابات مجلس، 
ــت تعدادي از اعضاي جبهه پيروان  گفت: ممكن اس
ــات ثبت نام كنند ولي  ــط امام و رهبري در انتخاب خ
ــد اصولگرايان  ــتاي جبهه متح ــا در راس حركت م
خواهد بود و تصميم در مورد ليست را جبهه متحد 

اصولگرايان اتخاذ مي كند.

 برخي اظهارنظرهاي انتخاباتي  
ــان انتخابات نهمين دوره  ــدن به زم با نزديك تر ش
مجلس شوراي اسالمي، شخصيت هاي مختلف سياسي 
كشور بويژه نمايندگان فعلي مجلس نيز ضمن تاكيد بر 
لزوم ايجاد وحدت در بين هم طيفي هاي خود، از گروه ها، 
افراد و شخصيت ها و آحاد مردم براي مشاركت بيشتر در 

انتخابات دعوت كرده اند.
ــيون اقتدار  ــس فراكس ــتا، ريي ــن راس در همي
ــا و احزاب  ــالمي، از گروه ه ــوراي اس ملي مجلس ش
اصالح طلب خواست تا با توجه به انگيزه خود نسبت 
ــع ابهامات و  ــداف انقالب، براي رف ــه ارزش ها و اه ب
ــد و در ورود به صحنه  انتخابات  دغدغه ها اقدام كنن

كوتاهي نكنند.
مهدي سنايي تاكيد بر اينكه " بهترين انتخابات ها، 
انتخاباتي است كه با حضور گروه هاي مختلف برگزار 
شود"، اظهار كرد: از مسووالن و بزرگان كشور انتظار 
مي رود كه حضور ساليق مختلف در انتخابات را مورد 
ــويق قرار دهند، چرا كه تنوع گروه هاي حاضر در  تش
انتخابات از لوازم كار انتخابات و مردم ساالري است. 

ــند  ــته باش گروه هاي اصولگرا هم بايد توجه داش
كه اظهارنظرهايشان درباره انتخابات به شكلي نباشد 
ــد، به  كه تداعي  كننده تك حزبي بودن انتخابات باش
گونه اي كه گويي اجازه حضورگرايش هاي ديگر را در 

انتخابات نمي دهند.
ــس و از اعضاي  ــا باهنر، نماينده مجل محمدرض
ــان نيز از  ــد اصولگراي ــزي جبهه متح ــوراي مرك ش
ــت در انتخابات  ــت تا براي موفقي اصولگرايان خواس
مجلس با يكديگر متحد شوند . وي همچنين تاكيد 
ــن دوره از انتخابات  ــازوكار اصولگرايان در اي كرد: س

فراگيرتر از مجلس هشتم است.
ــبت  ــت ا... مصباح يزدي نس ــر، آي ــوي ديگ از س
ــي مرزبندي ها براي  ــال برهم خوردن برخ به احتم
ــدار داد و گفت: من  ــم هش ــس نه ــات مجل انتخاب
ــه پايداري و جبهه متحد  تعبير مرزبندي بين جبه

اصولگرايان را اصال نمي پسندم.
ــا آن جايي كه بنده اطالع دارم و اعضاي جبهه   ت
پايداري را مي شناسم، اين ها از اول به عنوان دايره اي 
ــدند و هيچ وقت  ــه اصولگرا متولد ش در درون جبه

خودشان را از جبهه اصولگرا جدا نمي دانند.

آخرين اخبار از فعاليت هاي انتخاباتي

آغاز به كار ستاد استعالمات انتخابات در دادستاني كل كشور
■ استقرار واحدي از وزارت كشور در مجلس براي ثبت نام نمايندگان

عضو هيأت رئيسه مجلس
جريان انحرافي، حقيقت 

تلخ امروز ماست 
همدان پيام: يك عضو هيأت رئيسه مجلس 
ــراف جريان  ــالمى براى اثبات انح ــوراى اس ش
ــريح عقايد انحرافى اين جريان  انحرافى به تش
ــد مربوط  ــت، عقاي ــگاه روحاني ــورد جاي در م
ــج)، واليت  ــا امام زمان(ع ــه ظهور و رابطه ب ب
ــت بين الملل و سياست  فقيه، فرهنگ، سياس

منطقه اى پرداخت.
ــا مهر در  ــان در گفت وگو ب ــد دهق محم
پاسخ به اين سؤال كه على رغم تأكيد قاطبه 
ــان انحرافى عده اى  ــان بر وجود جري اصولگراي
معتقد به وجود اين جريان نيستند، با بيان اين 
ــت،  كه جريان انحرافى حقيقت تلخ امروز ماس
ــود چنين خطرى در  ــانى كه به وج گفت: كس
ــده اند، درك  ــالب واقف نش ــن انق درون دام
ــى- اجتماعى فعلى  ــتى از فضاى سياس درس
ــراف اين جريان  ــزان و ابعاد انح ــران و مي اي

سياسى-فرهنگى ندارند.
دهقان در توصيف مصاديق انحراف جريان 
ــان به نظام  ــه اين جري ــى با بيان اينك انحراف
اسالمى اعتقاد ندارد، اظهارداشت: نظام اسالمى 
معتقد است كه غير از طريق روحانيت نمى توان 
ــاند، امام خمينى(ره) نيز  دين را به جامعه رس
ــور بدون روحانيت مثل  فرموده بودند كه كش

كشور بدون طبيب است.
ــردم چناران و طرقبه در مجلس  نماينده م
ــه جريان  ــاره به اينك ــالمى با اش ــوراى اس ش
انحرافى در رابطه با جايگاه روحانيت در جامعه 
ــت،  ــت و حذفى اس ــد انحرافى اس داراى عقاي
تصريح كرد:  امام خمينى(ره) در طول عمرشان 
ــه روحانيت بايد در  ــتند ك همواره تأكيد داش
ــالم را  ــد و جايگاه مطمئنى كه اس صحنه باش
ــه جامعه منتقل مى كند، جايگاه روحانيت به  ب

عنوان اسالم شناسان، حوزه هاى علميه است.
ــى كه در رابطه  ــت:  ادعاهاي وى اظهار داش
ــج) از طرف جريان  ــا امام زمان (ع با ارتباط ب
ــود از داليل انحراف آنها  انحرافى مطرح مى ش

از عقايد شيعه است.
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ــگاه ها را  ــي دانش ــش بوم ــام: گزين همدان پي
ــي مورد بحث قرار  ــوان از زاويه هاي مختلف مي ت
ــت و از لحاظي  ــن مبحث از لحاظي مثب داد، اي
ــت.  ــر تا حدودي منفي و غير قابل هضم اس ديگ
ــراي اين طرح در  ــن منظور كه اج ــت به اي مثب
موارد معدودي به دليل تزريق فرهنگ شهرهاي 
ــاي  محيط ه از  ــه  ك ــجوياني  دانش ــه  ب ــزرگ  ب
ــوند  ــگاه هاي بزرگ وارد مي ش ــك به دانش كوچ
ــي را كه به  ــي و پيامدهاي ــيب هاي اجتماع و آس
ــجويان  ــواده و... براي دانش ــرل خان دور از كنت
ــري كرد و از  ــار بياورد، جلوگي ــت به ب مي توانس
ــه  ــدگان 2 يا س ــر آرزوي پذيرفته ش طرف ديگ
ــگاه هاي  ــي كنكور را براي تحصيل در دانش رقم
ــتري نيز  ــهور كه قطعاً امكانات بيش معتبر و مش

دارند، نقش بر آب كرد.
ــدآباد كه  ــتان اس ــي از شهرس ــحر صحراي س
ــال 90 رتبه 17 را در رشته  توانسته در كنكور س
ــد، اينك در  ــود اختصاص ده ــاني به خ علوم انس
ــيناي  همدان در رشته حقوق  ــگاه بوعلي س دانش
ــغول به تحصيل است كه در ادامه گفتگوي ما  مش

را در ذيل مي خوانيد.
  از رشته و دانشگاهت راضي هستي 

يا دوست داشتي در دانشگاه هاي ديگر 
پذيرفته شوي؟

ــگاه  ــتر براي اين بود كه در دانش ــم بيش تالش
ــغول به تحصيل شوم  ــهيد بهشتي مش تهران يا ش
كه به دليل بومي گزيني در دانشگاه بوعلي  سيناي 

همدان پذيرفته شدم.
ــا بومي گزيني در حق افرادي كه   به نظر من ب
ــتند و  ــادي براي مطالعه داش ــت و تالش زي جدي
ــگاه هاي مشهور دور  همچنان بايد از امكانات دانش
ــند، جفا مي شود و بچه هاي شهرستاني بايد با  باش
ــات محدود كنار بيايند و در نهايت به جايگاه  امكان

واقعى و مورد نظر خود نيز نرسند.
  معموالً افرادي كه در كنكور 

سراسري رتبه هاي برتر را كسب 
مي كنند از مدت ها پيش برنامه  ريزي 

براي مطالعه دروس دارند، جديت شما 
براي كسب رتبه چه ميزان بود؟

ــه جزو رتبه هاي  ــدا درس خوان و هميش از ابت
ــودم، در طول  ــاي مختلف تحصيلي ب برتر دوره ه
ــا  ــردم ام ــه مي ك ــاً مطالع ــتان عميق دوره دبيرس
بيشترين تالشم در مقطع پيش دانشگاهي بود كه 
در همان سال هم موفق به كسب اين رتبه شدم.

مقطع پيش دانشگاهي استرس و فشار زيادي را 
ــراي دانش آموزاني دارد كه دانش آموزان بايد اين  ب
سال را با جديت و تالش ر درس خواندن به پايان 
ــانند و وقت خود را به بطالت نگذرانند چرا كه  برس
ــال آينده درخشان و موفقي  ــتكار در اين س با پش

خواهند داشت.
  آيا شما از كالس هاي كنكوري بهره 

گرفتيد و اين كالس ها تا چه ميزان در 
موفقيت دانش آموزان نقش دارد؟

و  ــي  عرب ــوري  كنك ــاي  كالس ه ــتر  بيش در 
ــگاهي الزهراي  ــق پيش دانش ــه از طري ــات ك ادبي
ــتم. به نظر  ــد، شركت داش ــدآباد برگزار مي ش اس
ــتان هاي نمونه دولتي با كالس هاي  من در دبيرس
ــاعات  فوق العاده و درگير كردن دانش آموزان در س
زياد روز و خستگي آنان، نتيجه برعكس مي شود و 
تعداد كمي از اين دانش آموزان رتبه هاي خوبي را 

در كنكور كسب مي كنند.
 روزانه چند ساعت مطالعه داشتيد؟ 

ــور در  ــر از حض ــال 89 غي ــر س ــل مه در اواي
ــاعت مطالعه  ــاي درس روزانه 4 الي 5 س كالس ه

داشتم كه با نزديك شدن به كنكور سراسري سال 
90 به روزانه 8 ساعت ارتقا يافت.

 سواالت كنكور امسال سخت بود؟ 
سواالت بسيار سخت و مفهومي بود، در جلسه 
ــي چون فلسفه،  امتحان تصورم اين بود كه دروس
ــي را صددرصد  ــي و عربي اختصاص علوم اجتماع
ــج كنكور  ــا اعالم نتاي ــخ داده ام كه ب ــت پاس درس
ــواالت را به عينه ديدم،  ــختي س اينطور نبود و س
اما اگر دانش آموزان تالش كنند و دقت نيز داشته 
باشند نتيجه خوبي مي گيرند. كنكور چيزي نيست 
كه با تالش نتوان از آن نتيجه گرفت. ضمن تالش 
ــش اميدشان را نيز نبايد از دست بدهند و  و كوش
ــاس كردند به بن بست رسيده اند با  هر زماني احس
ترسيم اهداف مشخص به مسير خود ادامه دهند و 

بي هدف حركت نكنند.
  دوست داريد در آينده چه شغلي  

داشته باشيد؟
وكيل 

  آيا منتظر استخدام در دستگاه هاى  
دولتى هستيد؟

بيش تر دوست دارم پس از فارغ التحصيلي دفتر 
وكالت داير كرده تا احقاق حقوق كنم.

  آيا پذيرش دانشگاه ها در رشته  
حقوق متناسب با نياز جامعه است؟

ــب با نياز جامعه نيست و پذيرش بيشتر  متناس
ــبت بسياري از  ــته حقوق به نس ــت، رش از نياز اس
ــده و نكته  ديگري  ــباع ش ــته ها در جامعه اش رش
ــت كه به عنوان مثال  ــت اين اس كه قابل تأمل اس
ــجو در  ــي ظرفيت پذيرش دانش ــگاه بوعل در دانش
ــبانه 30 نفر بود اين در حالي است كه  روزانه و ش
كالس هاي حقوق با60 دانشجو تشكيل مي شود و 
ــود  همين باعث پائين آمدن كيفيت تدريس مي ش
ــب در آينده نيز ايجاد اشتغال به  كه به طور متناس

همان ميزان سخت تر خواهد بود.
 چرا رشته حقوق را انتخاب كردي؟  

به خاطر عالقه زيادي كه به دفاع از حق مردم 
داشتم، دوست داشتم وكيل شوم .

  مشوق شما در امر تحصيل چه  
كساني بودند ؟

ــم خزايي از  ــه خان ــدر و مادرم و مدير مدرس پ
ــيار روحيه  ــا وجود آنها بس ــوقانم بودند كه ب مش
ــالش و  ــا دارد از ت ــه ج ــم ك ــرژي مي گرفت و ان
ــوز  ــاي پدر و مادرم، مدير و مربيان دلس حمايت ه

مدرسه قدرداني كنم.

madestan@hamedanpayam.com
مادستان

خبر آدينه
 همدان: دشمن درصدد مخدوش كردن انتخابات مجلس است 

امام جمعه همدان، گفت: فتنه دشمنان در قبال جمهورى اسالمى ايران همچنان 
ادامه دارد و استكبار جهانى با استفاده از عوامل داخلى خود به دنبال مخدوش كردن 

انتخابات مجلس نهم است.
آيت ا... غياث الدين طه محمدى با تأكيد بر لزوم تقواى الهى در تمام شئون زندگى 
ــهادت مظلومانه امام سجاد (ع) اظهار داشت: شيعيان و محبان  و درس گرفتن از ش
ائمه اطهار بايد به تبعيت از ايشان بصيرت، معرفت و آگاهى داشته باشند و با افشاى 

جنايت هاى دشمن و رسوا كردن آنان اجازه فريب خوردن ديگران را ندهند.
ــه در عراق رخ  ــه داد: در حال حاضر انفجارهايى ك ــارس،  وى ادام ــه گزارش ف ب
مى دهد به دليل سياست هاى خبيثانه حكام عرب است كه با اين كار درصدد نشان 
دادن چهره اى موجه از آمريكا در برقرارى امنيت ملى كشور عراق هستند، اما حضور 
نظاميان آمريكايى در خاك اين كشور به جز كشته شدن چند ميليون انسان بى گناه 
و غير نظامى هيچ فايده ديگرى نداشت. وى در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره 
ــمان دشمنان، گفت: در  ــه 9 دى و نمايش اقتدار ملت ايران در برابر چش به حماس
جريان سال 88 دشمن با استفاده از نيروهاى داخلى و خارجى خود درصدد براندازى 
نظام بود، اما اين توطئه با هوشيارى مقام معظم رهبرى و همراهى مردم خنثى شد.
ــچ گاه پايان  ــمنان نظام و انقالب هي ــر اينكه فتنه دش ــا تأكيد ب ــان ب وى در پاي
ــتفاده از عوامل داخلى خود در كشور به دنبال  نمى پذيرد، افزود: اياالت متحده با اس
ــؤال بردن انتخابات مجلس نهم است كه براى خنثى شدن اين توطئه تبعيت  زير س

از ولى فقيه، روحانيت و بيدارى مردم بايد تحقق يابد.

 كبودراهنگ: مديران از فرصت براى خدمت بهره گيرند 
ــئوالن همواره بايد مردم را در نظر  ــام جمعه كبودراهنگ گفت: مديران و مس ام

داشته و براى خدمت به آنان از هيچ تالشى فروگذار نباشند.
ــفرهاى  ــف روحانى در خطبه هاى نماز جمعه با تقدير از س ــالم يوس حجت االس
ــتاندار و پيگيرى مصوبات نيمه كاره شهرستان، اظهار داشت: مديران  شهرستانى اس

بايد پيگير مصوبات و امورى باشند كه نياز شهرستان است.
ــالمى  ــوراى اس به گزارش ايرنا ، وى با بيان اينكه انتخابات نهمين دوره مجلس ش
نزديك است، گفت: در آستانه انتخابات قرار داريم و كشور به تدريج فضاى انتخاباتى به 
خود مى گيرد كه در اين ميان آنچه اهميت دارد، انتخاب فردى صالح، كارآمد و دلسوز 
مردم است و مردم بايد در اين زمينه تحقيقات الزم را انجام دهند. وى با تأكيد بر حضور 
گسترده و مشاركت عمومى مردم در انتخابات، تصريح كرد: شركت آگاهانه مردم در 
انتخابات وظيفه شرعى و ملى است و انتخابات بهترين آزمون الهى براى مردم است.

ــاره به سال روز تشكيل نهضت سوادآموزى، گفت: حضرت امام خمينى  وى با اش
ــال 1358 فرمان تشكيل نهضت سوادآموزى را صادر كردند  (ره) در هفتم دى   ماه س
كه اين امر نشان دهنده جايگاه تعليم و تربيت در نظام اسالمى است و ايران در اين 

زمينه پيشگام بوده و موفق عمل كرده است.

 فامنين: انتخابات يك امر مهم در جمهورى اسالمى است 
ــاره به آغاز ثبت نام  ــن در خطبه هاى نماز جمعه فامنين با اش ــام جمعه فامني ام
ــاالرى دينى  ــس، گفت: انتخابات يك امر مهم و نماد واقعى مردم س ــات مجل انتخاب
ــت. حجت االسالم ثابتى در جمع نمازگزاران فامنين، خاطر نشان كرد: مشاركت  اس
ــمنان  ــرى و حضور همه جانبه ملت در انتخابات موجب يأس و نااميدى دش حداكث
مى شود و به همين دليل همه اقشار جامعه بايد در انتخابات مشاركت داشته باشند.

وى بيان كرد: دشمنان با تبليغات فراوان و با هزينه هاى سرسام آور به دنبال كم  
رنگ كردن حضور مردم در انتخابات هستند كه بايد هوشيار و بيدار باشيم و دشمنان 
را ناكام بگذاريم. وى رعايت اخالق و آداب اسالمى را در رقابت هاى انتخابات مجلس 
برشمرد و اظهار داشت: بايد با حفظ وحدت، انتخابات پرشور و باشكوهى را همچون 

انتخابات گذشته براى نظام اسالمى رقم بزنيم.
ــزايى در كاهش ميزان  ــات اين نهاد تأثير به  س ــه فامنين افزود: اقدام ــام جمع ام

بى سوادى در سطح كشور به ويژه مناطق روستايى داشته است.
وى با تأكيد بر لزوم كار فرهنگى در راستاى ريشه كنى معضل بى سوادى، تصريح 
ــواد كردن و  كرد: بايد در اين راه با برنامه ريزى هدفمند حركت كرده و به اصل باس
ايجاد ثبات در جامعه توجه داشته باشيم. حجت االسالم ثابتى با بيان اينكه آموختن 
سواد به مسلمانان در آموزه هاى دينى مورد تأكيد قرار گرفته است، خاطر نشان كرد: 
اكنون نظام اسالمى كمر همت براى ريشه كنى بى سوادى در جامعه بسته كه آثار و 

دستاوردهاى فراوانى براى نظام اسالمى به همراه خواهد داشت.

  اسدآباد: خلق حماسه نهم ديماه تجديد ميثاق ملت ايران با 
واليت فقيه بود

ــهيدپرور  ــه نهم ديماه را تجديد ميثاق ملت ش ــدآباد خلق حماس امام جمعه اس
ايران اسالمى با واليت فقيه دانست. حجت االسالم سيدموسى حسينى مجد گفت: 
ــالمى با تبعيت از منويات رهبر فرزانه انقالب پس  ــيد و واليتمدار ايران اس ملت رش
از جريان سال 88 در حماسه نهم ديماه برگ زرينى بر افتخارات جمهورى اسالمى 
افزوده و در حقيقت با اين حضور تير خالص را بر پيكره بى جان دشمنان خارجى و 

خودفروختگان داخلى وارد كردند.
ــت نهم ديماه را يك وظيفه ملى  ــدآباد، گراميداش به گزارش ايرنا،  امام جمعه اس
برشمرد و بيان داشت: شركت گسترده اقشار مختلف مردم در برنامه هاى اين روز بر 
ــدآباد در ادامه انتخابات را محور وحدت  ــجام ملى افزود. امام جمعه اس وحدت و انس
ــمن براى انتقام گيرى سناريوى  ــت و تصريح كرد: امروز دش آفرينى در جامعه دانس
ــرده، بنابراين حفظ وحدت  ــروع ك ــاد اختالف و بدبين كردن مردم از نظام را ش ايج
ــتگى، بصيرت افزايى، دشمن شناسى، عمل به دستوراتى دينى و پيروى از  و همبس
واليت فقيه از مهمترين وظايف آحاد مردم براى مقابله با توطئه هاى استكبار به شمار 
ــينى مجد، همچنين قرآن را مايه قدرت اسالم و ذلت  ــالم حس مى رود. حجت االس
ــمنان دانست و افزود: امروز تنها راه مقابله با دشمنان انقالب پناه بردن به قرآن  دش

كريم است كه بايد بيش از گذشته به صورت عملى به آن پرداخته شود.

  بهار: افراد وابسته به كانون هاي قدرت و ثروت نبايد وارد مجلس 
شوند 

ــت: ثبت نام كانديداهاي  امام جمعه بهار در خطبه هاي نماز جمعه بهار، اظهار داش
ــد كه هدف آنها  ــت و افرادى بايد ثبت نام كنن ــده اس ــوم دي ماه آغاز ش مجلس از س
ــتفاده مي كنند  ــاني كه از ثروت و قدرت اس ــد و كس خدمت صادقانه به مردم باش
ــالم عظيمي زاده با انتقاد از اينكه در  ــوند. حجت االس نمي توانند وارد مجلس ش
استان زمزمه هايي مبني بر صرف هزينه هاي بي مورد توسط كانديداهاي احتمالي 
ــنيده مي شود، اظهار داشت: هيأت نظارت بر انتخابات استان قطعاً اين افراد را رد  ش

صالحيت خواهد كرد.

فرماندار اسدآباد:
9 دى حماسه اى براى حمايت 

قاطع از واليت فقيه بود
ــددى در انقالب  ــع متع ــام: وقاي همدان پي
ــه بوده  اند و يكى از  ــاق افتاده كه قابل توج اتف
آنها واقعه 9 دى است، انقالب اسالمى بار ديگر 
ــت را به  ــود كه مردمى بودن آن اس قدرت خ
ــتكبار جهانى كشيد و مردم  رخ جهانيان و اس
ــه بزرگى را در حمايت قاطع از واليت و  حماس

اصول انقالب اسالمى رقم زدند.
ــدآباد در گفت وگو با  ــتان اس فرماندار شهرس
خبرنگار ما گفت:  اين روز به حماسه   اى ماندگار در 

تاريخ پرافتخار انقالب اسالمى تبديل شده است.
ــال  ــح كرد: نهم دي ماه س ــى تصري مصطف
ــمول همين وضعيت بود و مردم با  88 نيز مش
راهپيمايي، حمايت خود را از موازين انقالب و 
اسالم اعالم كردند. وى افزود: مهمترين عامل 
حضور مردم در صحنه را مى توان اراده خداوند 
ــت و بعد از آن اعتمادى كه مردم  متعال دانس
نسبت به نظام جمهورى اسالمى و راه و منش 

واليت فقيه و رهبرى دارند.
ــردم ايران بايد با حركت  آزادبخت گفت: م
ــتفاده از بصيرت  ــت فقيه و اس ــير والي در مس
ــه هاى  ــيارانه در مقابل دسيس ــى هوش و آگاه
ــه همه ما  ــتادگي كنند، چراك ــمنان ايس دش
ــيم و از  ــواره در صحنه باش ــه داريم هم وظيف
ــربلندى و  ــير س واليت فقيه دفاع كنيم تا مس
عزت ايران اسالمى تداوم يابد.  فرماندار اسدآباد 
ــالمى با فرهنگ  تصريح كرد: تاريخ انقالب اس

عاشورايى جاودانه شد.

برگزاري كالس آموزشي 
عشاير نهاوند در منطقه 

شوش و فكه 
همدان پيام: رئيس اداره نهضت سوادآموزي 
نهاوند از برگزاري 10 كالس آموزشي به منظور 

بهره مند شدن عشاير از نعمت سواد خبر داد.
ــت: اين كالس هاي  ــنگاويار گف رحيم حس
ــد و تا پايان  ــي از 15 آذر ماه  شروع ش آموزش
ــا توجه به  ــت و ب ــه خواهد داش ــفند ادام اس
ــاير نهاوند هم اكنون در منطقه فكه  اينكه عش
ــتان خوزستان  ــوش، از توابع اس شهرستان ش
ــاي درس در اين  ــتند؛ كالس ه ــتقر هس مس
ــاير،  ــود و پس از كوچ عش منطقه برگزار مي ش

كالس ها در نهاوند داير خواهد شد.
ــاير در  ــر از عش ــرد: 60 نف ــح ك وي تصري
رده هاي سني 10 تا 49 سال در اين كالس ها 
ثبت نام كرده و مشغول تحصيل هستند، ضمن 
ــاير انتخاب  ــوزگاران از بين خود عش اينكه آم

شده اند.
ــا توجه به فرامين  ــنگاويار بيان كرد: ب حس
ــاندن  مقام معظم رهبري مبني بر به صفر رس
ــوادي در گروه سني 10 تا 49 سال، اين  بي س
اداره در نميه اول سال 90 در شهرهاي گيان، 
ــخص  ــمي (مش ــرزول و فيروزان پااليش اس ب
ــت و در  ــواد) انجام داده اس ــردن افراد بي س ك
ــزل نيز پااليش  ــتاي منطقه خ تعداد 61 روس
ــت و مقرر شده با  ــت اقدام اس ــمي در دس اس
ــي  انعقاد قرارداد با مديران مجتمع هاي آموزش

نسبت به امر آموزش اقدام شود.

جايگاه امام حسين(ع) از همه باالتر است
همدان پيام: نماينده ولي فقيه و امام جمعه همدان در يادواره شهداي عبدالمؤمن شهر شيرين سو گفت: جايگاه امام 
حسين(ع) از همه باالتر است و اين به دليل تحمل مصيبت ها و سختي هاي خود و اهل بيت(ع) آن امام بود و در زمان 

حاضر نيز جانبازان و شهدا به دليل تحمل سختي ها به قرب رسيده اند و جانباز نيز شهيد زنده است.
آيت ا... غياث الدين طه محمدي افزود: ما هم بايد خودمان را پاك،  اليق و دوستدار آنان قرار دهيم تا خداوند زمينه ها 
را فراهم نمايد.  وى با اتكا به فرمايش امام راحل(ره) مبنى بر اينكه  «شهيد نظر مي كند به وجه ا...» افزود: پاداش قرباني 
شدن در راه خدا تنها بهشت و حوري نيست بلكه خدا جالل و جمال خودش را نشان مي دهد و اين لذت از همه باالتر 
ــود. امام جمعه همدان در پايان  گفت: برگزارى يادواره هاى باشكوه نشان دهنده عظمت  ــهيد مي ش ــت كه نصيب ش اس

شهادت و ارج نهادن مردم به مقام شهداست. 

مدارس گل تپه هوشمندسازي مي شوند
ــازي مدارس به وسايل و امكانات ديجيتالى مرتبط با آن  همدان پيام: رئيس آموزش و پرورش گل تپه از هوشمندس

در آينده نزديك خبر داد.
ــول بنيادين آموزش و پرورش را حاصل  ــوراي آموزش و پرورش اين منطقه،  طرح تح ــا خدابنده لو در ش حميدرض
ــت و معلمان و دبيران را اولين مجريان اين  ــاله عالمان امر تعليم و تربيت دانس ــاي چند س تالش و تمرين طاقت فرس

طرح  برشمرد.
وي در خصوص سيستم 3-3-6 گفت: براي اجراي اين طرح كمبود معلم نخواهيم داشت.

رئيس آموزش و پرورش گل تپه، انجمن اوليا و مربيان را پل ارتباطي بين جامعه و مدرسه دانست و بر لزوم گسترش 
و شناسايي اهداف آن به والدين از طريق مديران و دبيران تأكيد كرد.

5 هزار و 500 كيلومتر راه در استان همدان وجود دارد
ــم روز راهدارى در مالير گفت: 5 هزار و 500 كيلومتر راه در استان همدان  ــتان در مراس همدان پيام: معاون راهداري اس
وجود دارد. محمد رودباري افزود:4/3 دهم از آزادراه هاي كشور در همدان است كه 289 كيلومتر از راه ها در همدان راه اصلي 
ــور نيز در همدان واقع شده است. وى افزود: راهداري همدان براي زمستان امسال 37  ــت و 4/6 دهم از بزرگ راه هاي كش اس
پايگاه زمستاني با 276 دستگاه ماشين و تجهيزات را با 540 نفر نيروي انساني مجهز كرده است. رودبارى با بيان اينكه در 3 
سال گذشته 88 دستگاه تجهيزات جديد راه و ترابري به مبلغ با 11 ميليارد تومان خريداري شده است،گفت: 60 دستگاه از 
تجهيزات فعلي نيز تعمير شده است.  رودباري ساماندهي و رفع نقاط حادثه خيز و حل مشكالت جاده ها را از ديگر اقدامات 
ــتان گفت: امسال مشكل 66  ــال هاي اخير عنوان كرد. معاون راهداري اداره راه و ترابري اس ــتان در س راه و ترابري اس

نقطه حادثه خيز برطرف شده و 47 مورد نيز در دست اقدام است كه اميدواريم هر چه سريع تر به بهره برداري برسد.
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بومي گزيني در كنكور ناعادالنه است

ــعه و عمران  همدان پيام: مديرعامل بنياد توس
ــد از اداره كل  ــيه بازدي ــور در حاش موقوفات كش
ــيس  ــتان همدان از تأس ــاف و امور خيريه اس اوق

بانك وقف در كشور خبر داد.
ــيه بازديد از اداره كل  ــا عابد در حاش عبدالرض
ــتان همدان در گفت وگو با  اوقاف و امور خيريه اس
ــور را به سطوح  فارس با بيان اينكه موقوفات كش
ــم، اظهار  ــيم بندى كرده اي ــوم تقس اول، دوم و س
ــطح اول اين تقسيم بندى پروژه هاى ملى  كرد: س
ــت كه به لحاظ  ــتان هاى مختلف كشور اس در اس
ــت و توجيه اقتصادى داراى اهميت خاصى  موقعي

هستند.
ــل  ــه دلي ــر ب ــال حاض ــه داد: در ح وى ادام
ــى  ــش خصوص ــاركت بخ ــرمايه گذارى و مش س
جمعيت زيادى براى مشاركت در پروژه هاى ملى 
ــده اند كه بر اين اساس اين سطح از  وارد عرصه ش
ــال حاضر يا آغاز به كار كرد ه اند و  موقوفات در ح

يا در حال انعقاد قرارداد يا مكان سنجى است.
ــران موقوفات  ــعه و عم ــل بنياد توس مديرعام
ــطح دوم موقوفات كشور  ــور با بيان اينكه س كش
ــت، تصريح  ــتانى اوقاف اس ــامل پروژه هاى اس ش
ــتانى يا برخى از افراد كه  كرد: سرمايه گذاران اس
تمايل به سرمايه گذارى در استان ديگر دارند، در 
ــطح از پروژه هاى اقتصادى اوقاف مشاركت  اين س
ــيار خوبى  ــاس نيز آمار بس مى كنند كه بر اين اس

موجود است.
به گفته وى، سطح سوم پروژه هاى اوقاف و امور 
خيريه با توجيه اقتصادى، در شهرستان هاست كه 

ــامل پروژه هاى كوچك شهرستانى مى شود كه  ش
ــتان هاى  ــطح نيز در حال حاضر در شهرس اين س

كشور در حال اجراست.
ــعه و عمران  ــاد توس ــان اينكه بني ــد با بي عاب
ــه كارش  ــال از آغاز ب ــك س ــور ي ــات كش موقوف
ــاى مركز  ــرد: در هيأت امن ــوان ك ــذرد، عن مى گ
ــتان ها در تدوين  ــورد اس ــاف در م ــازمان اوق س
ــه توانمندى ها  ــده ك ــم، مقرر ش ــاله پنج پنج س
ــود دارد را  ــتان ها وج ــى كه در اس و ظرفيت هاي
جمع آورى كرده و تصميم سازى كنيم؛ چرا كه هر 
طرح و پروژه بايد توجيه اقتصادى داشته باشد تا 

به تصويب برسد.
ــتان همدان را با وجود پروژه هاى مهم  وى اس

ــتان هاى خوب  ــاف با توجيه اقتصادى جزو اس اوق
ــتان داراى  ــرد و گفت: اين اس ــور ارزيابى ك كش
ــاس جلسات  ــت؛ چرا كه بر اس ظرفيت بااليى اس
ــت پروژه  ــده تا كنون، بين هفت تا هش برگزار ش
ــوب كرده ايم كه به زودى وارد مرحله  مهم را مص

اجرا مى شود.
ــران موقوفات  ــعه و عم ــل بنياد توس مديرعام
ــور با اشاره به روند رو به رشد ادارات اوقاف و  كش
امور خيريه در استان هاى مختلف كشور در زمينه 
ــرد: همدان در  ــاى مهم اقتصادى، ابراز ك پروژه ه
سال گذشته پروژه هاى نيمه تمام بسيارى داشت 
ــال جارى به مرحله بهره بردارى رسيده  كه در س
است؛ البته برخى از پروژه ها نيز وجود دارد كه از 

ــال در همدان شروع به كار كرده اند اما  ابتداى س
پيشرفت فيزيكى خوبى دارند و اميدواريم همدان 
ــه زمان بندى،  ــق برنام ــد كنونى، طب ــا اين رون ب

پروژه ها را به انجام برسانند.
وى با بيان اينكه دغدغه بنياد توسعه و عمران 
ــال 91 بيشتر بر پروژه هاى  موقوفات كشور در س
ــهرهايى چون استان همدان متمركز است،  كالنش
ــه اين گونه پروژه ها در  اظهاركرد: با توجه به اينك
مركز شهرها واقع شده و توجيه اقتصادى نيز دارد 
ممكن است از ديد مردم يا خود واقف شبهه ايجاد 
ــود كه درآمد اقتصادى آن به چه صورت هزينه  ش
مى شود كه بر اين اساس نيز در صدد شبهه زدايى 
و افزايش مشاركت مردم هستيم تا در اين زمينه 

موقوفات را نيز به درستى احيا و بارور كنيم.
ــور خيريه  ــه در اوقاف و ام ــد با بيان اينك عاب
ــده اى از موقوفات وجود دارد،  ــرمايه هاى پراكن س
گفت: اگر اين سرمايه پراكنده در يك جا به عنوان 
ــود به طور قطع هم مردم  يك بانك وقف جمع ش
ــاركت و سهم داشته باشند و  مى توانند در آن مش
ــهم آنها مى تواند در راستاى استفاده  هم اينكه س

بهينه يا براى پشتيبانى كردن موقوفات باشد.
ــيس بانك وقف  ــان تأكيد كرد: تأس وى در پاي
ــته و سرمايه دارند امر  در جاهايى كه بانكى نداش
مهمى است كه در اوقاف و امور خيريه مورد توجه 
ــده است؛ چرا  قرار گرفته و در برنامه نيز لحاظ ش
كه در مرحله نخست براى توسعه موقوفات كشور 
ــران را نيز  ــته و چرخه اقتصادى اي ــر داش را در ب

رونق مى بخشد.

ــى زراعى  ــام: رئيس اداره مهندس همدان پي
ــتان همدان گفت:  ــازمان جهاد كشاورزى اس س
خرد بودن اعتبارات مشكل اصلى احيا و اليروبى 

قنوات در اين استان است.
ــدون كرمى افزود: براى مرمت يك قنات  فري
ــت؛  ــال اعتبار نياز اس ــارد ري ــدود يك ميلي ح
ــى از  بنابراين، به دليل كمبود اعتبار تنها بخش

قنات احيا شده و مابقى آن رها مى شود.
وى اظهار داشت: با توجه به اهميت و جايگاه 
ــاورزى و كاهش  ــا در آبيارى اراضى كش قنات ه
ــش اعتبارات اليروبى و  ــاى توليد، افزاي هزينه ه

احياى قنوات در استان ضرورى است.
ــى زراعى سازمان جهاد  رئيس اداره مهندس
ــتان همدان در گفتگو با ايرنا، از  ــاورزى اس كش
ــزار و 907 ميليون ريال اعتبار  تصويب چهار ه

ــته قنات استان در  براى احيا و اليرويى 45 رش
ــال جارى خبر داد و گفت: تاكنون 50 درصد  س
ــن ميزان اعتبار تخصيص يافته و مابقى نيز تا  اي

پايان سال جارى اختصاص مى يابد.
وى همچنين از درخواست تامين اعتبار 30 
ــارد ريالى در قالب طرح ملى احيا و مرمت  ميلي
قنوات براساس ماده 10 شوراى عالى آب كشور 
ــته قنات استان  براى مرمت و اليروبى 160 رش
ــاورزى را  ــه هزار هكتار اراضى كش كه حدود س

آبيارى مى كند، خبر داد.

ــي اضافه كرد: تاكنون پنج ميليارد ريال  كرم
ــه در صورت  ــه اختصاص يافته ك ــن زمين در اي
ــول بزرگى در  ــن مبلغ تح ــص مابقى اي تخصي

اليروبى قنوات استان صورت مى گيرد.
ــى اين  ــزان آبده ــه مي ــالم اينك ــا اع وي ب
160رشته قنات 151 مترمكعب در ثانيه است، 
ــوات 15 درصد ميزان آبدهى  افزود: اليروبى قن
ــدام ميزان  ــه با اين اق ــش داده ك ــان را افزاي آن
ــى آنان از 151 مترمكعب بر ثانيه به 210  آبده

مترمكعب در ثانيه مى رسد.

ــى زراعى سازمان جهاد  رئيس اداره مهندس
ــتان همدان همچنين مزيت هاى  كشاورزى اس
ــش آبدهى،  ــوات را، افزاي ــى و احياى قن اليروب
ــش هزينه  ــاورزان، كاه ــد ثروت براى كش تولي
ــرت  ــرى از مهاج ــتغالزايى، جلوگي ــد، اش تولي
ــهرها و افزايش ميزان توليدات  روستاييان به ش

كشاورزى عنوان كرد.
وى با اشاره وسايل و تجهيزات قديمى احيا و 
ــى قنوات گفت: بهره گيرى از امكانات روز  اليروب
در اين زمينه موجب كاهش هزينه ها و افزايش 

ميزان امنيت جانبى كارگران مقنى مى شود.
ــظ قنوات گفت:  ــاره به لزوم حف كرمي با اش
ــزدارى و آبخوان دارى  ــاى آبخي اجراى طرح ه
ــى در تقويت ذخاير  ــاى تغذيه مصنوع و طرح ه

زيرزمينى و افزايش آبدهى قنوات موثر است.

در سال جاري رخ داد
واردات 13 ميليون دالري 

كاال به استان همدان
همدان پيام: سرپرست سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان همدان خبر داد: بيش از 85 درصد 
واردات استان خطوط توليد يا كاالهاي واسطه اي 

است.
ــد در گفت و گو  ــچي موح محمدمهدي فرش
ــال جاري 13  ــت ماهه س ــنا، افزود: در هش با ايس
ــتان  ــون و 898 هزار دالر كاال از گمرك اس ميلي
ــه هزار و  ــده كه اين ميزان از نظر وزني س وارد ش

425 تن بوده است.
ــال گذشته نيز گفت:  وي درباره اين آمار در س
واردات در هشت ماهه سال قبل از نظر ارزش 13 
ميليون و 603 هزار دالر و از نظر وزني شش هزار 

و 375 تن بوده است.
ــازمان صنعت، معدن و تجارت  ــت س سرپرس
استان همدان تصريح كرد: واردات از طريق گمرك 
ــتان نسبت به مدت مشابه در سال قبل از نظر  اس
ــي 2 درصد افزايش و از نظر وزني 46 درصد  ارزش
كاهش يافته است. وي خاطرنشان كرد: نكته قابل 
ــتان اين است كه بيش از 85  توجه در واردات اس
ــد از كل واردات طي اين دوره خطوط توليد  درص

ــطه اي همچون قطعات خودرو، نخ  و كاالهاي واس
ــين آالت كار با  نايلوني، قطعات الكترونيكي و ماش

اكسترودر بوده است.
ــن اقالم مولد  ــچي موحد افزود: واردات اي فرش
ــتان،  بوده و باعث افزايش ميزان توليد داخلي اس
ــدت و بلند مدت  ــتغال و ارز آوري در ميان م اش
مي شود. وي با اعالم اينكه تنها كمتر از 15 درصد 
ــت، اظهار كرد: تراز  ــاي مصرفي اس واردات، كااله
تجارت استان طبق آمار گمرك همدان در هشت 
ــال مثبت و به ميزان 45 ميليون و 187  ماهه امس
ــتان نيز در  ــزار دالر بوده همچنين مبادالت اس ه
اين مدت برابر 72 ميليون و 985 هزار دالر است.

مديرعامل بنياد توسعه و عمران موقوفات كشور در همدان:

بانك وقف در كشور ايجاد مى شود

خرد بودن اعتبارات
 مشكل اصلى احياى قنوات همدان
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عطارباشى علمى
خواص شلغم

همدان پيام: شلغم نه تنها از نظر داشتن ويتامين و خواص معدنى اش ارزنده است، 
بلكه از حيث ساير ويژگى هاى غير غذايى هم سرآمد بوده و در زمره سبزى هاى مهم 

شمرده مى شود.
ــگيرى از  ــبز) نيز عوامل عمده پيش ــبزى هاى ليفى (گياهان س عالوه بر پياز س
ــمار مى آيند. زيرا آنها همانند كلم پيچ و ساير گياهان چليپايى طبق  ــرطان به ش س
ــرطان را در جانوران متوقف  ــگاهى از مواد برخوردارند كه رشد س تحقيقات آزمايش
مى سازند. همچنين شلغم روغنى (منداب) كه شلغمى بزرگ و زرد رنگ است، داراى 

مواد ضد سرطانى است.
 نكات مفيد 

ــلغم يكى از بقوالت بسيار قوى و مغذى است كه به سبب دارا بودن ده درصد  ش
مواد قندى و سرشار بودن از امالح مفيدى مانند كلسيم و منيزيم جزو مواد غذايى 

بسيار با ارزش به حساب مى آيد.
شلغم يكى از پاك كننده ها و سازنده هاى خون بوده و چنان كه گفته شد، امالح 
ــيم و منيزيم موجود در آن موجب جلوگيرى از ابتال به بيمارى هاى خطرناكى  كلس

مانند سرطان مى شود.
همچنين شوره محتوى در آن باعث تصفيه خون و دفاع بدن در برابر بيمارى هاى 

عفونى است.
ــنيك آن در تشكيل  ــلغم، چربى را خنثى مى كند و آرس ــيم موجود در ش پتاس
گويچه هاى سفيد و قرمز خون دخالت مستقيم دارد. از طرف ديگر فسفر موجود در 

شلغم، موجب تقويت ياخته هاى عصبى مى شود.
بايد دانست كه الزم است از برگ شلغم خواه به صورت پخته يا خام در سوپ يا 
ساالد و يا خوارك هاى ديگر استفاده شود. نه تنها در برگ شلغم مقدار زيادى كلسيم 
ــت كه  ــود دارد بلكه عالوه بر آن، اين گياه حاوى مقادير زيادى آهن و مس هس وج
سبب ازدياد خون و به ويژه هموگلوبين مى شود. به هر اندازه رنگ برگ شلغم تيره تر 
باشد، يد بيشترى در آن هست. همچنين وجود ويتامين آ، ب و ث در برگ و ريشه 
ــانگر نقش مؤثر و مهم آن در حفظ تعادل عصبى و به خصوص در  آن، به خوبى نش

تعادل تغذيه آن مؤثر است.
دكتر برتوله ثابت كرده است كه عصاره شلغم، حل و دفع سنگ هاى كليوى را به 

علت خاصيت حل كنندگى كه بر روى اسيد اوريك دارد، تسهيل مى كند.
ــتگاه تنفسى دارد. براى اين  ــلغم اثر مفيد و مؤثرى در درمان بيمارى هاى دس ش

منظور از آش و سوپ آن استفاده مى شود. 
ــلغم پخته  در دمل، كورك و هر نوع كانون التهابى و تورمى يا چركى از ضماد ش

استفاده شده و بر روى موضع مى گذارند.
ــياه هم تمام خواص شلغم را دارا بوده و حتى در برخى مواقع غنى تر هم  ترب س
ــت كه ترب سياه و شلغم خام را رنده كرده و به شكل خام ميل  ــت. بهتر آن اس هس

كنند تا از خواص آنها به طور كامل بهره گيرند.
مى توان از اين دو با سبزى هاى ديگر نيز به صورت ساالد استفاده كرد.

ــلغم ويتامين هاى «آ» و «ب» و «ث» و عناصرى مانند فسفر، كلسيم، گوگرد،  ش
منيزيم و يد دارد.

شلغم حاوى نشاسته و پروتئين و سلولز است و به اين سبب نيروزا مى باشد.
ــام آن مى توان به  ــت و از خ ــلغم براى بيماران مبتال به بيمارى قند مفيد اس ش
ــتفاده كرد. شلغم خاصيت ميكروب كشى و ضد ويروسى  ــولين گياهى اس عنوان انس
ــت، در پيشگيرى و درمان  ــك را درمان مى كند، خلط آور اس ــرفه هاى خش دارد. س

سرماخوردگى بسيار مفيد است و مقاومت بدن را افزايش مى دهد.
در فصل زمستان شلغم بخوريد تا در همه سال در برابر بيمارى ها بيمه شويد.

رونمايي از عينكي كه اطالعات را پيش چشمانتان مي آورد!
ــگاه مخفي گوگل ايكس براي توليد محصوالت قابل  ــان آزمايش ــركت گوگل در پي تالش هاي مهندس همدان پيام: ش
پوشش، در حال كار بر روي نوعي عينك رايانه اي با صفحه شفاف است كه اطالعات را بر روي جهان واقعي قرار خواهد داد.

به گزارش ايسنا، به گفته محققان، اين محصول در مراحل پاياني پيش نمونه عينك قابل پوشش قرار داشته كه شبيه 
به عينك هاي قاب ضخيم معمولي است.

سث وينتراوب، يكي از كارشناسان گوگل با «راز گشوده» خواندن اين فناوري اظهار كرد: اين عينك به ارائه يك صفحه نمايش 
با يك واسط رايانه مي پردازد. دكمه هايي بر روي دسته اين عينك وجود دارد با اين حال كامال شبيه يك عينك عادي است.

ــونگ ارائه شده اند، از اين رو اين فناوري  ــفاف متعددي توسط شركت هايي مانند سامس نمونه هاي اوليه صفحه هاي ش
گوگل، محصول جديد محسوب نمي شود.

توليد برق از ضايعات ميادين ميوه و تره بار
همدان پيام: پژوهشگران كشور طرحى را ارائه دادند كه مى تواند با استفاده از ضايعات ميادين تره بار برق مورد نياز شبكه 

سراسرى را به ميزان 3 هزار و 800 كيلو وات توليد كنند.
به گزارش مهر، پيمان يحيايى از محققان اين طرح در اين باره توضيح داد: در حال حاضر ميدان ميوه و تره بار 80 تن 

ضايعات توليد و همين ميزان ضايعات آلودگى هاى زيست محيطى ايجاد مى كند.
ــده در اين زمينه خاطرنشان كرد: در اين طرح با استفاده از "دايجستر" كه در آن فرآيند  ــاره به طرح اجرا ش وى با اش

بى هوازى انجام مى شود، طرحى را در زمينه تبديل اين ضايعات به برق ارائه داديم.
يحيايى به بيان جزئيات اين طرح پرداخت و گفت: در اين طرح ضايعات تره بار وارد مخازن بزرگى مى شوند و در مدت 

29 روز از ورود هوا به داخل مخازن جلوگيرى مى شود.

پارچه اى كه رنگش را عوض مى كند
ــه به رنگ هاى مختلف  ــخن به ميان آمده ك ــتان هاى قديمى از كتى جادويى س ــانه ها و داس همدان پيام: در افس
ــتان را به  ــاخت پليمرى كه رنگ خودش را عوض مى كند، اين داس ــگاه كمبريج با س ــگران دانش درمى آيد. پژوهش

حقيقت بدل كرده اند.
به گزارش خبرآنالين، ديويد اسنوزوِل و همكارانش در دانشگاه كمبريج انگلستان، پليمرى توليد كرده اند كه بر اساس 
اختالف زاويه ديد ناظر يا كش آمدن سطحش به رنگ هاى متفاوت ديده مى شود. اين پليمر از كنار هم چيدن كره هايى 
كوچك در قالب ساختارى بلورى بدست آمده و بر اساس پراش نور، اين طرح هاى رنگى را ايجاد مى كند. تغيير رنگ بر اثر 
اختالف زاويه ديد با تغيير فضاى خالى و ابعاد اين كره هاى كوچك از يكديگر ايجاد مى شود، اما وقتى پليمر دچار كشش 

مى شود و رنگ مايه فلزى به آبى تغيير مى كند، اين تغيير فاصله بين كره هاست كه به تغيير رنگ منجر مى شود.

قرصي براي الغري
بدون عوارض جانبي

ــنا: متخصصان تغذيه اعالم كردند يك  ايس
ــر رژيمي كه مي تواند  ــرص جديد و معجزه گ ق
ــما را تا حد  ــتهاي ش بدون عوارض جانبي اش
ــمگيري كاهش دهد، ظرف 3 سال آينده  چش
ــازار خواهد آمد. اين متخصصان مي گويند  به ب
ــه موجب  ــاير داروهاي الغري ك ــالف س برخ
ــايند مثل آشفتگي  بروز عوارض جانبي ناخوش
ــي جدي يا آسيب  ــكالت روانپريش معده، مش
ــوند، داروي جديد بسيار ساده تر و  قلبي مي ش

گزينه اي مطمئن تر و بي خطرتر است.
پروفسور استفان بلوم كارشناس بين المللي 
چاقي در كالج سلطنتي لندن اين داروي جديد 
را تحت عنوان OAP-189 توليد كرده است.

فشار زياد كاري خطر سكته 
مغزي را تشديد مي كند

ــان داد  ــه دانماركي نش ــنا: يك مطالع ايس
ــار زياد كاري خطر سكته مغزي را افزايش  فش
ــت هاي  ــاغل و پس ــد و افرادي كه مش مي ده
مهمتري دارند، بيشتر در معرض خطر هستند.

ــي از مردان انجام  ــن مطالعه روي گروه اي
ــطح  ــه در طبقه اجتماعي باالتر و س گرفته ك
تحصيالت خوب بودند و پست بااليي در محل 
ــتند اما در عين حال در ساعات  كار خود داش
كاري تحت استرس رواني زيادي بودند. نتايج 
ــان داد كه اين مردان 1/4 برابر  ــي ها نش بررس
بيشتر در معرض خطر سكته مغزي قرار دارند.

ــزارش روزنامه ديلي ميل، متخصصان  به گ
ــه در اين گروه از  ــي تصريح كردند ك دانمارك
ــكته مغزي ناشي از  مردان 10 درصد موارد س

استرس شغلي است.

اسباب بازي هاي صدادار، 
شنوايي كودكان را
 به خطر مي اندازند

ايسنا: متخصصان اطفال در دانشگاه كاليفرنيا 
ــدار دادند والديني كه قصد خريدن اسباب  هش
بازي براي كودكانشان را دارند بايد از خريد اسباب 
بازي هاي صدادار خودداري كنند چون بر اساس 
ــايل  يك مطالعه جديد صداي برخي از اين وس
ــتاندارد است و مي تواند به  بازي بلندتر از حد اس

شنوايي كودك آسيب جدي وارد كند.
ــد كه گاهي  ــان تاكيد كردن ــن متخصص اي

اوقات اين آسيب ها مي تواند دائمي باشد.

شناسايي آثار مواد مخدر
در جو زمين!

ــكل دود  ــنا: خطرات آلودگي هوا به ش ايس
ــده است؛  خودروها و كارخانه ها امري ثابت ش
اما اكنون دانشمندان ايتاليايي با كشف آثاري 
از مواد مخدر در جو زمين، آن را براي سالمت 

انسان مضر خوانده اند.
ــات آلودگي  ــه تحقيق ــمندان موسس دانش
ــاري از كوكائين و  ــته اند آث جوي در رم توانس
ــهر در  ــا را در هواي اطراف ده ها ش ماري جوان
ــايي كنند. آنها همچنين موفق به  ايتاليا شناس
ــطح كوكائين و  ــاط آماري بين س ــف ارتب كش
ــرطان و همچنين بين  ــاي خاصي از س گونه ه

سطوح ماري جوانا و اختالالت رواني شده اند.
ــي كيفيت هوا در 59  اين محققان با بررس
ــاوت و در ماه هاي  ــهر ايتاليا در مناطق متف ش
ــانه هايي  ــتاني به دنبال نش ــتاني و زمس تابس
ــال  ــاده فع ــه م ــد ك ــن و كانابينوئي از كوكائي

ماري جواناست، پرداختند.

تبلت گوگل تا 6 ماه ديگر 
وارد بازار مى شود

ــميت، رئيس اجرايى  خبرآنالين: اريك اش
ــك روزنامه ايتاليايى  ــوگل، در مصاحبه با ي گ
خبر داد كه گوگل در نظر دارد تبلت خودش را 

در نيمه اول سال 2012 وارد بازار كند.
ــن روزنامه  ــميت به اي ــا توجه به اينكه اش ب
ايتاليايى گفته است كه ما در نظر داريم تا 6 ماه 
آينده تبلت خود را با باالترين كيفيت روانه بازار 
كنيم؛ به نظر مى رسد كه گوگل ديگر نمى خواهد 
ــاگر  ــيه اى تنها تماش به عنوان يك بازيگر حاش
عملكرد قوى اپل و آمازون در بازار تبلت ها باشد. 
ــه ارائه اين  ــت ك ــن اضافه كرده اس وى همچني
ــتگاه مطمئنا به منزله يك رقابت بى رحمانه  دس

بين اپل و آندروييد گوگل خواهد بود.
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پنج فناوري 
تكان دهنده 

جهان 
در پنج سال 

آينده!
همدان پيام: شركت فناوري آي بي ام طبق برنامه 
هر ساله خود به انتخاب پنج فناوري بديع پرداخته 
كه طبق برآورد آن، زندگي بشريت را طي پنج سال 

آينده تغيير خواهد داد.
ــگويي هاي «پنج در  ــه پيش ــمين برنام در شش
ــي ابتكاراتي همچون  ــركت آمريكاي ــج»، اين ش پن
ــه بعدي،  ــق س ــاط از طري ــراري ارتب ــكان برق ام
باتري هايي با سوخت هوا و استفاده از رايانه ها براي 

انرژي بخشيدن به شهرها مطرح شده اند.
به گزارش ايسنا، اين پيش بيني ها بر اساس بازار 
ــورد انتظار براي متحول  و گرايش هاي اجتماعي م
كردن زندگي انسان و همچنين فناوري هاي جديد 
ــركت آي بي ام در سراسر جهان  ــگاه هاي ش آزمايش

هستند.
ــاوري به  ــده، نوآوري هاي فن ــال آين در پنج س
روش ها و با امكاناتي كه توصيف آن در پي مي آيد، 

زندگي انسان را متحول خواهند كرد.
  ارتباطات سه بعدي بي درنگ با 

دوستان 
ــال آينده، تعامالت سه بعدي به شما  در پنج س
ــه بعدي، با  ــازه خواهد داد تا با هولوگرام هاي س اج
ــتانتان بي درنگ تعامل داشته باشيد. در حال  دوس
ــوي  ــينمايي به س حاضر فيلم هاي تلويزيوني و س
ــه و با پيچيده تر  ــتفاده از اين فناوري پيش رفت اس
ــدن دوربين هاي هولوگرافي سه بعدي  و كوچكتر ش
ــي تلفن همراه،  مي توان  ــراي قرار گرفتن در گوش ب
ــت وجو در  ــاط برقرار كرده، به جس ــا تصاوير ارتب ب
ــيوه هاي جديد با دوستان  اينترنت پرداخته و به ش

گفت وگو كرد.
ــل  تبدي ــراي  ب كار  ــال  ح در  ــمندان  دانش
گفت وگوهاي ويدئويي به حضور از راه دور سه بعدي 
ــيوه از پرتوهاي نوري منتشر شده  ــتند. اين ش هس
ــاخت يك تصوير از آنها استفاده  ــام براي س از اجس
ــيوه منجر به هوشمندتر  مي كند. همچنين اين ش

شدن اطالعات ديجيتالي خواهد شد.

ــمندان مركز تحقيقاتي آي بي ام اكنون در  دانش
ــاخت اطالعات  ــال كار بر روي راه هاي جديد س ح
ــتند كه به  ــه بعدي بوده و به دنبال فناوري هس س
ــا وارد طراحي بناها  ــان اجازه خواهد داد ت مهندس
ــده و به شبيه سازي هايي  و برنامه هاي نرم افزاري ش
ــر جهان هاي  ــيوع بيماري در سراس از چگونگي ش
ــگ و با كمترين  ــه بعدي تعاملي بصورت بالدرن س

ميزان تحريف بپردازند.
  باتري هايي كه از هوا براي توليد 

انرژي استفاده مي كنند
از ديگر پيش بيني هاي اين شركت ماشين آالت 
ــتورها و  ــب و كار، ارتقاي ترانزيس ــي كس بين الملل
ــا 10 برابر  ــتگاه ها را ت ــاوري باتري بوده كه دس فن
ــته يا حتي در دستگاه هاي  ــتر روشن نگه داش بيش

كوچك ديگر نيازي به وجود باتري نخواهد بود.
ــمندان به جاي باتري هاي سنگين ليتيوم  دانش
ــر روي باتري هايي  ــال كار ب ــروزي در ح ــي ام يون
هستند كه مانند انسان از هوا براي واكنش با فلز پر 
انرژي استفاده كرده و يك مهاركننده كليدي را در 
باتري هايي با طول عمر بيشتر از بين خواهد برد. در 
ــبك، پرقدرت  صورت موفقيت،  نتيجه يك باتري س
ــادر به انرژي  ــارژ مجدد خواهد بود كه ق و قابل ش
ــيدن به هر چيز از خودروهاي برقي گرفته تا  بخش

دستگاه هاي مصرفي است.
ــورت  ــم دارد در ص ــي ام تصمي ــن آي ب همچني
ــته و ميزان انرژي  ــري را از ميان برداش ــكان، بات ام
ــتور را تا كمتر از پنج صدم ولت كاهش  هر ترانزيس
دهد. در اين صورت دستگاه هايي مانند تلفن همراه 
ــازي به باتري نخواهند  و كتاب هاي الكترونيكي ني

داشت.
  دستيابي به مجموعه عظيم اطالعات 

با شكل گيري گروه جديد شهروندان 
دانشمند

ــگرهاي موجود در  ــده، حس ــال آين در پنج س
گوشي، خودرو، كيف پول و حتي نوشته هاي درون 

سايت توئيتر به جمع آوري اطالعاتي پرداخته كه به 
ــمندان يك تصوير كلي و فوري از محيط فرد  دانش
ــه خواهد داد. مي توان از اين داده ها براي مبارزه  ارائ
با گرم شدن جهان، نجات گونه هاي در معرض خطر 
و رديابي گياهان يا حيواناتي كه اكوسيستم اطراف 

جهان را به خطر مي اندازند، استفاده كرد.
در پنج سال آينده، طبق پيش بيني ساالنه «پنج 
ــمند  ــهروندان دانش در پنج»، يك گروه جديد از ش
ــگرهايي  ــتفاده از حس ــد كه با اس ايجاد خواهد ش
ــون موجوديت دارند، به ايجاد مجموعه هاي  كه اكن

عظيم اطالعاتي براي تحقيقات خواهند پرداخت.
آي بي ام اخيرا به ثبت شيوه اي پرداخته كه يك 
سيستم را قادر به انجام تجزيه و تحليل دقيق پس 
از واقعه از رويدادهاي لرزه اي مانند زمين لرزه كرده و 
همچنين هشدارهاي اوليه را براي رويدادهايي مانند 
سونامي كه ممكن است در پي زلزله رخ دهند، ارائه 
ــن اختراع، توانايي  ــد. از ديگر قابليت هاي اي مي ده
اندازه گيري سريع و تحليل منطقه خسارت ديده از 
ــراي كمك به اولويت بندي واكنش هاي  يك زلزله ب

اضطراري مورد نياز پس از بالياي طبيعي است.
  حمل ونقل شخصي و پاياني بر 

گزارش هاى ترافيكي سنتي
در سال هاي آينده، فناوري هاي تحليل پيشرفته 
ــريع  ــيرهاي كم ترافيك و س به افراد در يافتن مس
ــتيابي به مقصد خود از طريق توصيه هاي  براي دس

شخصي كمك خواهند كرد.
ــه طور  ــل تطبيق ب ــك قاب ــتم هاي ترافي سيس
مستقيم به يادگيري الگوها و رفتار مسافر براي ارائه 

ايمني مسافرتي و اطالعات مسير 
ــبت به مسافران امروزي  پوياتر نس

خواهند پرداخت.
در  ــي ا م  آي ب ــمندان  دانش
جديد  ــاي  الگوه ــاخت  س ــال  ح
ــر  ــج تغيي ــي نتاي ــراي پيش بين ب
ارائه  براي  حمل ونقل  ــيرهاي  مس

ــتند كه گزارش هاى ترافيكي سنتي  اطالعاتي هس
ــت. محققان با استفاده  ــر خواهد گذاش را پشت س
ــاي رياضياتي جديد و فناوري هاي تحليل  از مدل ه
ــب چندين  ــل و تركي ــه تحلي ــده ب پيش بيني كنن
ــير مناسب  ــناريوي محتمل مؤثر بر انتخاب مس س
ــوادث ترافيكي، محل  ــد ح ــه عواملي مانن از جمل
ــازهاي كنوني در حال  ــري فرد، ساخت وس جاي گي
ــلوغ هفته، ساعت  برنامه ريزي جاده اي، روزهاي ش
ــد  ــوا خواهن ــي و آب وه ــاي محل كاري، رويداده

پرداخت.
  تامين انرژي شهري با استفاده از 

رايانه ها
ــده در رايانه ها و مراكز داده،  نوآوري هاي انجام ش
ــده كه از گرما و انرژي  منجر به ايجاد فناوري هايي ش
ــتگاه ها براي گرمايش ساختمان ها در  اضافي اين دس
ــتان  ــتان و تامين انرژي تهويه مطبوع در تابس زمس
ــركت  ــتفاده مي كنند. فناوري هاي جديد اين ش اس
مانند سيستم هاي آب سرد كن روي تراشه مي توانند به 
بازيافت انرژي حرارتي پردازشگرهاي رايانه اي براي ارائه 
آب داغ در ساختمان ها بپردازند. يك پروژه آزمايشي در 
سوئيس، با استفاده از سيستم رايانه در كنار اين فناوري 
ــت تا 30 تن از انتشارات دي اكسيد كربن در  قرار اس
ــبكه مويرگ هاي ميكروسيالي در  سال بكاهد.يك ش
كاهش گرما با سطح هر تراشه در خوشه رايانه متصل 
ــانا  ــا حدود ميكرون ها فلز نيمه رس ــوده كه آب را ت ب
پمپاژ مي كند. با اين ميزان نزديكي جريان آب به هر 
تراشه، مي توان گرما را بطور كارآمدتري حذف كرده و 

همچنين آب داغ در اختيار داشت.
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 ،Net Index ــايت   س ــام:  همدان پي
را  ــى  خانگ ــاى  دانلوده ــرعت  س ــزان  مي
ــان  جه ــر  سراس ــف  مختل ــورهاى  كش در 
ــت. اس ــرده  ك ــدى  رده بن و  ــه  مقايس

 Net Index ــايت ــنا، س ــزارش ايس ــه گ ب
ــار پهناى  ــن منبع براى آم ــوان بهتري به عن
ــاس ميليون ها  ــت جهانى، بر اس باند اينترن
ــايت  ــر وب س ــاى اخي ــه از آزمايش ه نتيج
Speedtest.) اينترنت  جهانى  سرعت سنج 
ــت. ــدى پرداخته اس ــن رده بن ــه اي net)، ب
ــط  ــزارش، ميزان متوس ــن گ ــاس اي بر اس

ــى 30 روز  ــت كه ط ــب مگابيت بر ثانيه اس ــود و برحس ــرعت دانل س
ــرور كمتر  ــان كاربر و س ــط مي ــى كه فاصله متوس ــته و در جاي گذش
ــت. ــده اس ــرى ش ــوده، اندازه گي ــر) ب ــل (482.8 كيلومت از 300 ماي

كشور ليتوانى از نظر سرعت دانلود كه به طور 
ــط Mbps 35.53 (مگابيت بر ثانيه)  متوس
بوده، در صدر اين جدول قرار گرفته است.

داراى  ــى  كره جنوب ــى،  ليتوان از  ــس  پ
ــه ميزان  ــود و ب ــرعت دانل ــن س بيش تري
ــوده و پس از  ــر ثانيه ب ــت ب 30.44 مگابي
ــتونى، لتونى و سوئد،  ــور اس ــه كش آن س
ــرعت هاى 30.26 ، 26.43  به ترتيب با س
ــور اول  و26.24 مگابيت بر ثانيه، پنج كش
ــان از  ــت جه ــرعت ترين اينترن داراى پرس
ــكيل مى دهند. ــرعت دانلود را تش ــر س نظ

ــوئيس نيز به  ــتان، لوكزامبورگ و س ــورهاى رومانى، هلند، بلغارس كش
ــرعت هاى 25.60؛ 25.38؛ 23.52؛ 20.87 و 20.12 در  ــا س ــب ب ترتي

جايگاه ششم تا دهم اين جدول جاى گرفته اند.

پرسرعت ترين اينترنت جهان به كدام كشور تعلق دارد؟
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همشهريان عزي
را در هر زمين
روزنا

معضلى به نام تر

انزجار از است

كيوسك

كيوسك

مدرسه ها را كه هوشمند كرده اند 
كار خوبي است، اما بعضي از 

دانش آموزان با كامپيوتر آشنايي 
ندارند و معلم ها بايد براي آنها 

وقت بيشتري بگذارند. 
ميرزايي 

پل هايي كه ساخته مي شود در 
اصل كاركرد دارند، اما آسفالت 

نامناسب آنها باعث مي شود؛ 
براي عبور از آنها رغبتي نداشته 

باشيم.
تماس تلفنى

قوانين و جرائم رانندگي جديد 
كه اعالم شده، بسيار عالي است، 

اما اگر واقعاً براي افراد متخلف 
استفاده شود، نه اينكه تروخشك 

با هم بسوزد، به عنوان مثال 
برخي مواقع قبوضي صادر 
مي شود كه هر قدر فكر كنيم 

يادمان نمي آيد كي و كجا قانون 
شكني كرده ايم، بهتر است اين 
قوانين عادالنه و با دقت اجرا 

شوند.
قرباني 

چرا شرايط و قوانين سرباز 
معلمي در ادارات، نهادها و 

دستگاه هاي دولتي اطالع رساني 
نمي شود، ما فارغ التحصيالن 

دانشگاهي اگر بخواهيم از اين 
فرصت استفاده كنيم بايد به كجا 

مراجعه كنيم. متأسفانه اصًال 
اطالع رساني نمي شود.

محبي

يكي از راه هاي ارسال بار و 
مرسوالت پستي از مسير تهران 

به همدان و يا بالعكس، ارسال 
از طريق پايانه هاي مسافربري 

(اتوبوس ) است كه متأسفانه 

  همدان پيام: وقتى هيچ چيزى سر جاى خودش 
ــد به جاى 8 ساعت كار و 8 ساعت استراحت،  نباش
ــتراحت مى كنى و چند ساعت وقت  10 ساعت اس
ــتى. باقى  هدر مى دهى كه مثًال در حال تفريح هس
ــاعات هم يا در راه ها و ترافيك معطل مى شوى و  س
يا بايد به كارهاى ديگر از قبيل خريد رفتن، خوردن 
و ... مشغول باشى. در اين بين اگر فرصتى باقى بود 
ــايد به كار هم فكر كنى. كارى كه كيفيت خوب  ش
يا بد آن تحت تأثير اقتصاد دولتى رنگ باخته است 
و در هر حال مى توانى مطمئن باشى كه درآمد آن 

كفاف هزينه هايت را نخواهد داد. 
ــان داده  به گزارش فرارو، نتايج يك تحقيق نش
ــت كه ايرانى ها روزانه حدود 9 و نيم ساعت در  اس
حال استراحت اند و بيش از 4 ساعت را صرف اوقات 
ــت و تفريح مى كنند. تمام كارها اعم از كارهاى  فراغ
ــاعت و  درآمدزا، كارهاى منزل و خريد روى هم 6 س
ــور را به خود اختصاص  ــه از وقت مردم كش 40 دقيق
ــه هم صرف خوردن و  ــاعت و 38 دقيق مى دهد. 1 س
ــود. ايرانى ها همچنين  ــاميدن و ساير موارد مى ش آش
بيش از 1 ساعت را در تردد مى گذرانند و حدود 50 

دقيقه عبادت مى كنند. 
 كيفيت زندگى 

چند سال پيش، تعدادى از كشورهاى پيشرفته 
جهان، الگويى را طرح ريزى كردند و آن را «افزايش 
ــى» نام نهادند. اين طرح نوعى تعادل  كيفيت زندگ
ــردم ايجاد مى كرد.  ــتراحت و تفريح م بين كار، اس
ــاعت  ــه هر كدام از آن ها 8 س ــه اين ترتيب كه ب ب
ــرح نياز به  ــراى اين ط ــت.  اج ــاص مى ياف اختص
ــت كه در  ــاخت هاى قدرتمند اقتصادى داش زيرس
ــورهايى همچون تورنتو، ونكوور، زوريخ و چند  كش
ــس از مدتى عالوه بر  ــهر ديگر، صورت گرفت. پ ش
تعادل بين ساعات كار، استراحت و تفريح، تناسبى 
نيز بين درآمد و هزينه هاى مردم ايجاد شد. هرچند 
ــن واقعه هيچ گاه به طور كامل تحقق نيافت، ولى  اي
بنابر گزارشات بسيار به بهبود كيفيت زندگى مردم 

كمك كرد. 
ــا 2010 ميالدى، امتياز  ــال هاى 2001 ت در س
ــاخص كيفيت زندگى، بين  مردم ايران از لحاظ ش

ــد  ــت؛ با اين حال به دليل رش ــا 49 بوده اس 45 ت
كند اين شاخص، كيفيت زندگى در مقايسه با ديگر 

كشورهاى جهان، افت كرده است. 
  كار بى كيفيت 

از جمله داليلى كه رشد شاخص كيفيت زندگى 
در كشور را با كندى مواجه ساخته است، ساعات كار 
مفيد است كه در ايران بسيار پايين است. بر اساس 
ــى كارمندان  ــائل اجتماع ــناس مس نظر يك كارش
اداره هاى دولتى ايران تنها توانسته اند در خاورميانه 
از كويت و عربستان بيشتر كار كنند.  ميزان كار مفيد 
در ايران هم اكنون 6 تا 7 ساعت در هفته است و حتى 
در بخش خصوصى، كار روزانه، چندان تعريفى ندارد؛ 
ــتان و ماه هاى  ــه اين افت كارى در ماه هاى تابس البت

مناسبتى، شدت بيشترى مى گيرد. 
ــى است كه  ــى اقتصادى تنها روش آسيب شناس
ــوان به بهبود فرهنگ كار و ميزان  در پرتو آن مى ت
ــاعات كارى مفيد، اميدوار بود. براى اين منظور  س
بايد برنامه ريزى دقيق و اساسى در بازار كار كشور، 

صورت گيرد. 

  فرق استراحت با تنبلى 
ــاخصه هاى كيفيت  فراغت و فرهنگ از ديگر ش
ــت. حال آن كه به اذعان  ــور اس زندگى در يك كش
بسيارى از اهل فن، فرهنگ تنبلى يكى از مهم ترين 
ــند ايرانيان است؛ به طورى كه بر  ويژگى هاى ناپس
ــورهاى عربى و آفريقايى  اساس تحقيقات تنها كش
ــيارى از  ــتند.  بس بيش از ايرانيان دچار تنبلى هس
ــير  تحليل گران از اين پديده به عنوان يك آفت در س
ــان ا... قرايى،  ــد. به عقيده ام ــخ ايران ياد مى كنن تاري
جامعه شناس و استاد دانشگاه، فراگير بودن تنبلى در 
ايران ريشه فرهنگى دارد؛ چراكه ايرانيان معتقدند كه 
كار كردن درخور شايستگان نيست.  وى همچنين 
تنبلى را يكى از دستاوردهاى اقتصاد دولتى مى داند. 

  پشتيبانى از تعطيالت و ساعات 
كارى كم 

ــائلى از قبيل  ــور با مس ــاز دولت نهم، كش از آغ
ــر رئيس جمهور و  ــاعات كار ادارات با نظ كاهش س
ــور به داليل  ــك يا چند روزه كش ــى تعطيلى ي حت

مختلف مواجه بود. 

ــى  تعطيل از  ــا  باره و  ــا  باره ــور  رئيس جمه
ــور قاطعانه دفاع  ــمى كش افزايش تعطيالت رس
ــم كرده  ــرح را مته ــن ط ــان اي ــرده و مخالف ك
ــاى تفريحى  ــگاه ها و مكان ه ــه گردش ــت ك اس
ــده و براى داشتن  ــان تكرارى ش ــور برايش كش
ــور  ــتر و متنوع تر به خارج از كش تعطيالت بيش

ــفر مى كنند.  س
ــاد تعطيالت  ــت كه ميزان زي ــن در حالى اس اي
ــچ تأثيرى در  ــت، هي ــاخت هاى درس ــدون زيرس ب
كيفيت زندگى مردم ندارد و تعطيالت بيش از حد 
ــاخص هاى اين سنجش تأثير  و حساب نشده بر ش

منفى مى گذارد. 
ــد؛ زمانى  ــان مى گوين ــوى ديگر كارشناس از س
ــب منطقى با درآمدها  كه هزينه هاى زندگى تناس
ندارد و الگوهاى بين المللى در اين خصوص رعايت 
ــاخص هاى  ــوند، نه مى توان زندگى را به ش نمى ش
ــود مردم را به دليل  كيفيت نزديك كرد و نه مى ش
ــاعات عمر،  ــودن در كار و هدر دادن س بى انگيزه ب

سرزنش كرد.

زندگى به سبك ايرانى

ايرانى ها چقدر استراحت مى كنند؟

عضو كميسيون آموزش مجلس:   
آموزش و پرورش براى درمان 

دانش آموزان معتاد برنامه ريزى كند  
همدان پيام: عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: وزارت 
ــئوليتى كه نسبت به دانش آموزان معتاد  آموزش و پرورش با توجه به مس

دارد بايد براى درمان آنان برنامه ريزى كند. 
ــرورش بايد با  ــه وزارت آموزش و پ ــى با تأكيد بر اينك ــر طاهرخان امي
ــيت بيشترى موضوع اعتياد دانش آموزان را دنبال كند، افزود: بايد  حساس
دليل گرايش دانش آموزان به موادمخدر و راهكارهاى مبارزه با اين پديده 

ــبت  ــى قرار گيرد.  وى وظيفه وزارت آموزش و پرورش را نس مورد بررس
ــيار  ــتند بس به دانش آموزان معتاد يا آنهايى كه درگير خانواده معتاد هس
ــش از هر چيز اين  ــت و بيان كرد: اين وزارتخانه بايد پي ــنگين تر دانس س
ــايى كند تا بتواند با برنامه ريزى دقيق نسبت به رفع  دانش آموزان را شناس
ــكالت آن ها اقدام كند.  طاهرخانى در مورد اظهارات برخى منتقدان  مش
كه اعالم كرده اند وزارت آموزش و پرورش دانش آموزان معتاد را از مدرسه 
ــت و با اخراج دانش آموزان  اخراج  مى كند، گفت: اين روش چاره كار نيس
معتاد تنها صورت مسأله پاك  مى شود.  به گزارش ايلنا، وى در مورد آمار 
ــايد نخواهد اين آمار  ــوزان معتاد بيان كرد: آموزش و پرورش ش دانش آم

را اعالم كند؛ زيرا ممكن است اين اقدام تبعاتي در جامعه داشته باشد. 

ــازمان  همدان پيام: معاون آموزش و پژوهش س
ــور با تأكيد بر اينكه آموزش نه  ــت كش محيط زيس
ــرانه آموزش  ــرمايه است، گفت: س هزينه؛ بلكه س

محيط زيست در كشور 181 ريال است. 
ــن امر در  ــوزش را كليدى تري ــد يزدى آم محم
سازمان ها دانست و ضمن تحليل بودجه هاى استانى در 
خصوص آموزش محيط زيست اظهار داشت: آموزش 
هزينه نيست، سرمايه است، اما در بررسى هاى انجام 
ــده تنها 181 ريال به سرانه آموزش محيط زيست  ش

اختصاص پيدا كرده و اين رقم قابل قبولى نيست.
ــعه يافته  ــورهاى توس ــاوت كش ــزود: تف وى اف
ــص اعتبار و  ــعه، اهميت به تخصي ــال توس و درح
بودجه اى ثابت است كه اين فرايند در كشور ما نيز 
وجود دارد. به گزارش مهر، يزدى تصريح كرد: اغلب 
ــتان ها بخشى را  از باقى مانده بودجه هاى جارى اس
ــاص مى دهند كه اين امر مطلوب  به آموزش اختص
ــده و  ــت.  وى بيان كرد: با رايزنى هاى انجام ش نيس
ــتاد  ــرمايه، بودجه اى در س تصويب طرح تملك س
ــتان ها به فعاليت هاى آموزشى اختصاص خواهد  اس
يافت و در آينده نزديك شاهد ارتقاي سرانه آموزش 

در سازمان ها خواهيم بود.

جهان به عارضه زيست محيطى مبتال است
يزدى اظهار داشت: محيط زيست كنونى بيمار 
است و نشانه هاى آن را مى توان در سونامى ها، ذوب 
ــدن يخ ها و تغييرات آب و هوايى كشور مشاهده  ش

كرد.
ــن بيمارى به  ــده اى از اي ــزود: بخش عم وى اف
ــت و براى درمان اين  ــان ايجاد شده اس دست انس
ــت  ــد متخصصان حوزه محيط زيس عارضه نيازمن
ــازمان  ــتا س ــتيم.  يزدى بيان كرد: در اين راس هس
محيط زيست به تنهايى قادر به پاسخگويى نخواهد 
بود و حضور سازمان هاى حفاظت از محيط زيست 

و ساير دستگاه هاى اجرايى را مى طلبد.
  سازمان محيط زيست فقط يك 

دستگاه نظارتى است
ــت را از اتهامات وارده  ــازمان محيط زيس وي س
ــائل  ــم رديف اول بودن در حوزه مس مبنى بر مته
ــروز كوچكترين  ــت و گفت: با ب ــتى مبرا دانس زيس
آلودگى و تخريب همواره محيط زيست در معرض 
ــأ ايجاد  ــرار دارد؛ در صورتى كه بايد منش ــام ق اته

آلودگى و تخريب را بررسى و رفع كرد.
يزدى ادامه داد: سازمان محيط زيست فقط يك 

دستگاه نظارتى است و شاخص هاى اصلى را تبيين 
و تعيين مى كند.

ــز آلوده  ــازمان با رصد مراك ــزود: اين س وى اف
كننده و تخريب كننده محيط زيست،  فقط وظيفه 

برخورد و رفع آلودگى را دارد.
يزدى در خصوص راهكارهاى جلوگيرى كننده 
ــتفاده از بنزين يورو4 و  از آلودگى هوا بيان كرد: اس
ــد خودروي پاك كه در آينده نزديك وارد بازار  تولي
مى شود؛ پاسخگوى رفع بخشى از معضالت زيست 

محيطى كشور خواهد بود.

با حكم ديوان عدالت ادارى؛
 شهردارى ها حق دريافت عوارض 

كسب از پزشكان را ندارند
  همدان پيام: هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى با صدور حكمى اعالم 
ــور تا اطالع ثانوى حق دريافت عوارض  ــهردارى هاى سراسر كش كرد: ش

كسب و پيشه از جامعه پزشكى را ندارند. 
ــكى به  به گزارش مهر، پس از اعتراض هاى فراوان اعضاى جامعه پزش
ــه به وسيله شهردارى هاى سراسر  ــنگين كسب و پيش دريافت عوارض س
كشور از پزشكان و فعاالن حوزه سالمت، سازمان نظام پزشكى به عنوان 

ــكى مذاكراتى را با مسئوالن شهردارى  نماينده و نهاد صنفى جامعه پزش
تهران و سازمان شهردارى هاى كشور انجام داد و با اشاره به موارد قانونى 
ــتار توقف اخذ اين عوارض از سوى شهردارى ها شد، اما با  موجود، خواس
همكارى نكردن شهردارى هاى سراسر كشور، سازمان نظام پزشكى ناچار 
ــد و پس از برگزارى  ــور ش ــكايت در ديوان عدالت ادارى كش به طرح ش
چند جلسه و ارائه مستندات قانونى و دفاع مؤثر حقوقدانان سازمان نظام 
ــارات مالى به اعضاى جامعه  ــكى براى جلوگيرى از وارد آوردن خس پزش
پزشكى، هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى با صدور حكمى، دستور موقت 
ــب و پيشه از جامعه پزشكى از سوى  مبنى بر توقف دريافت عوارض كس

شهردارى ها را تا تعيين تكليف قطعى اين موضوع صادر كرد.

وزير آموزش و پرورش: 
كتاب سند تحول آموزش 
و پرورش به همه مدارس  

ارسال مي شود 
  همدان پيام: وزير آموزش و پرورش از ارسال 
ــرورش به عنوان  ــند تحول آموزش و پ كتاب س
قانون اساسى اين وزارتخانه به مدارس ، دانشگاه ها 
و همه صاحب نظران و مسئوالن كشور خبرداد. 

به گزارش خبرنگار ايلنا، حميدرضا حاجى 
ــيدن به علم  ــت: « براى رس بابايى، اظهار داش
مقدماتى به پژوهش ، تحقيق و تفكر نياز است.»  
ــراى خداى  ــالوه بر اين ب ــزود: « ع وى، اف
ــى نيز بايد كارهاى پژوهشى انجام داد،  شناس

زيرا ايمان بدون پژوهش مقبول نيست.»
ــوزش و پرورش با تأكيد بر اين كه  وزير آم
ــز خداوند نمى تواند كتاب تعليم و  هيچ كس ج
تربيت به معناى كامل تدوين كند، افزود: « كتاب 
تعليم و تربيت شكل كامل قرآن است و از اين رو 
ــه در آموزش و پرورش تدوين  كتاب  هايى هم ك
 مى شود بايد بر مبناى قرآن و سيره نبوى باشد.»  
وى در ادامه سند تحول بنيادين آموزش و پرورش 
ــزود: «اين  ــت و اف ــوع خود بى نظير دانس را در ن
ــفه تعليم و تربيت اسالمى ،  سند مبتنى بر فلس
آموزه هاى قرآنى، سيره نبوى و ائمه اطهار و افكار 
ــه هاى شاگردان ناب اين مكتب، همانند  و انديش
ــهيد  ــام خمينى (ره) مقام معظم رهبرى، ش ام

مطهرى و شهيد بهشتى است.»
ــان كرد: « خالصه  حاجى بابايى، خاطرنش
ــرورش اين  ــول بنيادين آموزش و پ ــند تح س
ــت كه يك معلم پژوهنده در پژوهشگاهى  اس
به نام مدرسه دانش آموز پژوهنده توليد كند .»

ــه من هرگز معلم را  ــا تأكيد بر اين ك وى ب
كارمند تلقى نمى كنم، افزود: «يكى از ضربه هاى 
ــال هاى  ــه آموزش و پرورش در س مهلكى كه ب
ــت كه معلم را  ــده اين بوده اس ــته وارد ش گذش
ــدر اين را تكرار  ــتند اما من آنق كارمند  مى دانس
 مى كنم كه معلم يك كارمند نيست و پژوهشگر 
ــت تا همه آن را حفظ كنند.»  حاجى بابايى،  اس
خاطرنشان كرد: « روزى خوشحال خواهيم شد 
كه يك معلم دركشور وجود نداشته باشد كه خود 
ــگر تلقى نكند در غير اين صورت  را يك پژوهش

هرچه فكر كنيم به نتيجه نخواهيم رسيد. »

همدان     پيام: عضو كميسيون آموزش و تحقيقات 
ــن در حوزه پژوهش  ــدن قواني مجلس از اجراي نش

ابراز نارضايتي كرد. 
اسفنديار اختياري، درباره بودجه پژوهشي كشور 
تصريح كرد: بودجه پژوهشي كشور رشد داشته اما 
ــد قابل قبول  ــت موضوع اين رش ــا توجه به اهمي ب
ــون كه دولت در  ــار داريم هم  اكن ــت، لذا انتظ نيس
حال تدوين بودجه سال آينده است، افزايش بودجه 

پژوهشي را مورد توجه قرار دهد.
ــال  ــي س وي، ادامه داد: قرار بود بودجه پژوهش
ــد و  90 حدود دو هزار و هفتصد ميليارد تومان باش
ــود از زير نيم درصد توليد ناخالص  هم چنين قرار ب
ــد ناخالص ملي  ــدود 0/73 درصد تولي ــي به ح مل
ــفانه اگر تخصيص اعتبار صد در  ــيم، اما متأس برس
ــه در برنامه  ــورت گيرد باز به عددي ك صد هم ص

پنجم ديده شده كه هر سال نيم درصد اضافه شود، 
نخواهيم رسيد. 

ــاره به  ــش و فناوري با اش ــس كميته پژوه رئي
ــارد توماني براي صندوق  ــب اعتبار هزار ميلي تصوي
نوآوري و شكوفايي كه بر اساس قانون شركت هاي 
ــفانه  ــود، گفت: متأس ــيس ش دانش بنيان بايد تأس
ــال  ــركت هاي دانش بنيان يك س با اين  كه قانون ش
است تصويب شده و در متن قانون آمده كه آيين نامه 
اجرايي و اساسنامه بايد ظرف سه ماه پس از تصويب 
قانون تدوين و مصوب شود، هم  اكنون پس از گذشت 
ــال هنوز اساسنامه مورد تأييد كه هزار ميليارد  يك س
هم به آن اختصاص داده شود در دسترس نيست، البته 

پيش نويس آن تهيه شده است. 
ــد بر اين   ــاري با تأكي ــنا، اختي ــه گزارش ايس ب
ــنامه  ــن قانون اصًال نيازمند اساس ــي از اي كه بخش

ــود،  ــت و تنها بايد ابالغ ش ــه خاصي نيس و آيين نام
خاطرنشان كرد: مثالً بخشش مالياتي براي شركت هاي 
دانش بنيان نيازي به تصويب اساسنامه و آيين نامه ندارد 
اما  متأسفانه حتي اين اتفاق هم بعد از يك سال نيفتاده 
ــت . وي با اشاره به قانوني كه دولت را موظف به  اس
ــه پژوهش در تمام  ــاص حداقل نيم درصد ب اختص
زير مجموعه ها اعم از شركت ها و دستگاه ها مي كند، 
تأكيد كرد: هم  اكنون ده ماه از سال گذشته و حتي 

يك ريال هم اختصاص داده نشده است. 
ــان  ــيون آموزش در پايان خاطرنش عضو كميس
ــوب كار مي كنند و  ــگاه ها خ كرد: در اين  كه دانش
ــاي پايه اي  ــي تكنولوژي و كاره ــه مباحث و مبان ب
ــت، اما اگر توقع داريم اين  ــكي نيس مي پردازند، ش
ــد،  ــادي از اقتصاد را هم به دوش بكش ــه بار زي بدن

توقعي بيش از عملكرد داريم. 

رئيس كميته پژوهش و فناوري مجلس: 

دولت بودجه پژوهشي را در سال 91 افزايش دهد 
■ صندوق نوآوري و شكوفايي شركت هاي دانش بنيان بايد تصويب شود

بنزين يورو4 در راه است

 جوان همدان؛ خبرهاي حاشيه اي از انتخابات 
ــنبه هفته  ــوان، ويژه همدان در روز پنج ش ــام: خبر يك روزنامه ج همدان پي
ــوراي وحدت اصولگرايان در استان اختصاص  گذشته به گفته هاي سخنگوي ش
ــي به عنوان كانديداي اصولگرايان در  ــت: «هنوز كس ــته اس يافته كه اظهار داش
همدان تعيين نشده است.» وي در اين مطلب از انجام يك نظرسنجي در سطح 
استان از سوي اين شورا خبر داده است كه در آن برخي افراد مطرح و تحت عنوان 
ــد آنچه كه براي طيف اصولگراي  ــدا مد نظر قرار مي گيرند. به نظر مي رس كاندي
ــت امكان رأي آوري كانديداهاي برگزيده اين  ــتان بيش از هر چيزي مهم اس اس
جريان است. اين برنامه اي است كه از سوي شوراي مركزي اصولگرايان در مركز 
ــت. اما در صفحه دو روزنامه جوان، گزارشي مي بينيم  ــور هم اتخاذ شده اس كش
ــتان اسدآباد. در اين  ــي كانديداهاي احتمالي انتخابات مجلس در شهرس از بررس
ــمردن اسامي چند تن از كانديداهاي احتمالي مجلس در اسدآباد  گزارش با برش
ــوابق فعاليت ها و عملكرد هر يك از اين كانديداها در گذشته پرداخته  به ذكر س
ــتون خواندني تكس ويژه اين روزنامه طبق روال گذشته  ــت. اما در س ــده اس ش
خبرهاي خواندني در آن ديده مي شود كه البته بيشتر حول و حوش انتخابات آتي 
ــده به پاس گرفته تا جلسه  مي چرخد. از اعتراض به اعتبار 3 ميلياردي تزريق ش
ــهردار تهران با رابطه هاي استاني و شهرستاني خود در برج ميالد، حاشيه هاي  ش

خواندني را در بر مي گيرد.
 جام جم؛ حمايت از سيركاران با جلوگيري از واردات سير 

ــنبه جام جم ويژه  ــه در همدان»؛ بااين تيتر كه روز پنج ش «احداث 45 مدرس
ــه تصاويري از چند  ــود برگزيده بود. در اين خبر ك ــدان براي صفحه اول خ هم
مدرسه تازه تأسيس در استان را مي توان مشاهده نمود، مديركل نوسازي و تعمير 
و تجهيز مدارس استان همدان از ساخته شدن 45 مدرسه با 600 كالس درس 
ــن ويژه نامه اظهارات رئيس  ــت. خبر ديگر صفحه اول اي ــتان خبر داده اس در اس
جهاد كشاورزي استان از جلوگيري از واردات سير در جهت حمايت از سيركاران 

همداني است.
ــتان همدان يكي از قطب هاي سيركاري در كشور محسوب  ــت اس گفتني اس
ــير چيني به بازارهاي  ــال هاي اخير با واردات بي رويه س ــود كه البته در س مي ش
ــتان با كاهش تقاضا مواجه شده است. البته قصه واردات  داخلي اين محصول اس
ــور فقط محدود به سير نيست. در چند سال اخير  ــاورزي در كش محصوالت كش
ــور توليد  ــيار با كيفيت تر از آن در داخل كش ــا و محصوالتي كه بس ورود ميوه ه

مي شود به معضلي براي كشاورزان و باغداران كشور تبديل شده است.
 هگمتانه؛ تركمن كانديدا شد اما ارشاد همچنان مدير ندارد 

ــي از روند اجرايي زيرگذر پژوهش به  ــنبه هگمتانه هم گزارش روزنامه پنج ش
ــار رسانده است كه با انعكاس عكس هايي از اين پروژه همراه بوده است. اما  انتش
ــتون خط آزاد آن با خبرهاي حاشيه اي متفاوتي  ــريه در س در صفحه دو اين نش
ــويم. از احتمال استيضاح نشدن شهردار نهاوند گرفته تا ذكر شدن  روبه رو مي ش
ــالم آباد و گيالن غرب  نام تركمن به عنوان يكي از كانديداهاي حوزه انتخابيه اس

در اين ستون ديده مي شود.
گفتني است استعفاي تركمن مدير مستعفي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
استان هنوز پذيرفته نشده و وي همچنان مدير اين اداره محسوب مي شود. با اين 
حال طبق اين خبر گفته شده بايد از مسئوالن امر پرسيد كه مهم ترين دستگاه 

فرهنگي استان بايد در اين مدت بالتكليف مانده و حالت معلق داشته باشد.

به دنبال چند مرگ مشكوك؛
هشدار وزارت بهداشت

 در مورد تجويز و مصرف سفترياكسون
همدان پيام: رئيس سازمان غذا و دارو با توجه به گزارش موارد متعددى از عوارض 
ــون، در خصوص تجويز و  ــى از مصرف سفترياكس ــديد و تهديدكننده حيات ناش ش

مصرف اين دارو به تمامى افراد شاغل در حرف پزشكى هشدار داد.
به گزارش مهر، دكتر احمد شيبانى با صدور بخشنامه اى به تمامى مراكز درمانى 
ــكوك در  ــت: با توجه به گزارش چند مورد مرگ مش دولتى و خصوصى، اظهار داش
مورد استفاده از سفترياكسون، بخشنامه اى را براى افراد شاغل در حرف پزشكى در 
ــتى درمانى، مطبها،  ــبكه هاى بهداش تمامى مراكز دولتى و خصوصى تابعه اعم از ش

درمانگاهها، بيمارستانها و داروخانه ها صادر كرده ايم.
متن كامل اين بخش نامه به شرح زير است:

ــاير  ــرماخوردگى و س ــون در مواردى مانند س 1- از تجويز و مصرف سفترياكس
مواردى كه از جمله موارد مصرف تاييد شده اين فرآورده نيست، جداً خوددارى شود.

2- از تزريق سريع وريدى سفترياكسون جداً خوددارى شده، انفوزيون وريدى در 
محلول مناسب حداقل 15 الى 30 دقيقه به طول انجامد.

3- قبل از تجويز يا تزريق سفترياكسون، حتماً در مورد سابقه حساسيت دارويى 
بيمار نسبت به سفترياكسون يا ساير سفالوسپورين ها (مانند سفالكسين، سفالوتين، 
سفيكسيم، سفتازيديم، سفازولين و...) يا پنى سيلين ها از بيمار سئوال شود. مصرف 
سفترياكسون در بيماران با سابقه حساسيت به سفترياكسون يا ساير سفالوسپورين ها 
ممنوع است. همچنين با توجه به حساسيت متقاطع پنى سيلين ها و سفالوسپورين ها، 
ــيت به پنى سيلين ها نيز تجويز اين فرآورده فقط در  ــابقه حساس در صورت وجود س

مواقع بسيار ضرورى و با احتياط فراوان صورت پذيرد.
4- تزريق سفترياكسون بايد صرفاً توسط افراد مجرب، در مراكز مجهز به سيستم 
ــط افراد غيرحرفه اى يا در مكان هاى غير از مراكز  احياء انجام گيرد و از تزريق توس

درمانى مجهز به امكانات احياءجداً خوددارى شود.
ــيم در  ــون با محلولها يا فرآورده هاى حاوى كلس 5- مصرف همزمان سفترياكس

نوزادان حتى به صورت انفوزيون از رگهاى متفاوت ممنوع است.
ــاعت  ــيم تا 48 س 6- حتى االمكان از مصرف محلولها يا فرآورده هاى حاوى كلس

پس از آخرين دوز سفترياكسون در تمام گروه هاى سنى اجتناب گردد.
ــون در نوزادان مبتال به هايپر بيلى روبينميا، بويژه نوزادان  7- مصرف سفترياكس
ــت كه سفترياكسون قادر به جابجايى  ــت. مطالعات نشان داده اس نارس، ممنوع اس
بيلى روبين از محل اتصال به آلبومين سرم است و لذا امكان ايجاد انسفالوپاتى ناشى 

از افزايش بيلى روبين در اين بيماران مطرح است.
ــيم، مانند محلول رينگر، به منظور  ــتفاده از رقيق كننده هاى حاوى كلس 8- اس

آماده سازى سفترياكسون جهت تزريق، ممنوع  است.
ــخه اين فرآورده (همانند  ــئولين فنى داروخانه ها بايد از تحويل بدون نس 9- مس

ساير داروهاى تحت نسخه) جداً خوددارى نمايند.
بديهى است تحويل بدون نسخه دارو توسط داروخانه پيگرد قانونى خواهد داشت 

و براساس قانون برخورد خواهد شد.
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يز نكته نظرات، مشكالت، انتقادها و پيشنهادهاي خود 
نه اي كه وجود دارد مي توانند از طريق شيوه هاي زير با 
مه در ميان گذاشته و خواستار پيگيري موضوع باشند
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رافيك در همدان
خيابان مهديه

تكبار جهانى
ورودى دسالن اجتماعات دانشگاه صنعتى همدان
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نظارت دقيقي صورت نمي گيرد 
و قيمت گذاري هزينه ارسال 

مرسوالت بي قائده و آزاد است. 
مسئوالن توضيح دهند كه مبناي 

نرخ گذاري در اين خصوص 
چگونه است؟

نام محفوظ

از كسبه خيابان اكباتان هستم. 
با وجود اينكه اين خيابان يكي 

از پر رفت و آمدترين نقاط شهر 
و مربوط به بخش اقتصادي 

شهرمان است، اما امنيت الزم را 
ندارد و سالمت كسبه و مردم 

در خطر است. متأسفانه برخي 
افراد معتاد و كارتن خواب در اين 

خيابان با تهديد و خودزني از 
كسبه باج خواهي مي كنند و حتي 

در مواردي تهديد خود را عملي 
كرده و به كساني كه در مقابل 

زورگويي و شرارت آنها مقاومت 
 مي كنند، آسيب   مي زنند. به نظر 

مي آيد اين معضل روز به روز 
دامنه بيشتري پيدا مي كند. 

 از مسئوالن و نيروهاي 
زحمت كش انتظامي شهرمان 

مي خواهيم در اين زمينه اقدام 
كنند.

يكي از كسبه خيابان اكباتان

 مبالغ قبض هاي گاز، آب و برق 
خيلي زياد است، با وجود اينكه 
قسط بندي كرده ايم، نمي توانيم 
پرداخت كنيم. چه بايد بكنيم؟

اكبرى

قبًال استفاده از دفترچه بيمه 
مي ارزيد، اما حاال از كل مخارج 

فقط بخش ناچيزي از آن را بيمه 
پرداخت مي كند....و هيچ فرقي به 

حال ما نمي كند.......
يك شهروند

عكس ها : بهزاد عليپور

چشم انداز

نگاه

ــي ميزبانى  ــزاري دوره آموزش همدان پيام: برگ
ــطح  ــازي س ــه منظور استانداردس ــل دارى ب و هت
ــتان در ايام پايان  خدمات رساني به گردشگران اس
سال و تعطيالت نوروز در دستور كارميراث فرهنگي 

قرار گرفته است.
 سرپرست معاونت گردشگري استان در گفتگو 
با همدان پيام عنوان كرد: اين دوره آموزشي به مدت 
ــاعت و با در برگرفتن سرفصل هاي مرتبط  120 س
ــي، پذيرايي، استانداردهاي گردشگري،  با منوشناس
ــده  ــگري   برنامه ريزي ش الگوهاي رفتاري در گردش
ــت.  عليرضا قاسمي،  يكى از مشاغل مهم و مورد  اس
توجه در هر هتل، را مديريت رستوران يا رستوران هاى 
هتل دانست و گفت :  اين حرفه را مى توانيم به عنوان 
ــريفات بشناسيم. مدير تشريفات مى تواند با  مدير تش
استفاده از ابتكار، تجارب و حسن سليقه خود خدمت 
شايان توجهى به ميهمانان هتل عرضه كرده، مشتريان 
را مجذوب ساخته و همچنين هتل را در سطح باال تر و 
قابل پسند ترى جلوه دهد. وي، ادامه داد :  در اداره كردن 
ــارت، كاردانى، تحرك و  ــتوران هاى هتل بايد مه رس
ــت و  فعاليت و كارورزى فوق العاده اى را انتظار داش
ــت كه توانائى  ــراى اين كار در نظر گرف ــردى را ب ف
ــكل قابل قبولى  ــريفات رستوران را به ش انجام تش
داشته باشد و آگاهانه اين كار سنگين را بپذيرد. در 
ــئول نظارت بر واحدهاي  اين زمينه كارشناس مس
اقامتي استان همدان، معتقد است: مراحل سرويس 
ــريفات متداول در عرضه غذا  دهى و انجام كليه تش
ــيدنى ها در واحدهاى پذيرايى كه  اصطالحاً  و نوش
ــاى پذيرايى نام دارد در صورت به روز بودن  روش ه
موجب  باال رفتن سطح رضايت مشتري خواهد شد.

ــد: باالبردن سطح   رزيتا ناصرالمعمار ياد آور ش
ــتوران ها و  ــرويس و خدمات هتل ها، رس كيفيت س
ــور جلب رضايت  ــز اقامتى و پذيرايى به منظ مراك
ــترى و با هدف افزايش فروش و درآمد، زمانى  مش
ــب و  ــق خواهد يافت كه با ارائه خدمات مناس تحق
ــتانداردهاى جهانى اين صنعت همراه  مطابق با اس
ــك اين مهم  ــن گفت: بدون ش ــود. وي همچني ش
ــد مگر با آموزش پرسنل و آشنا  ــر نخواهد ش ميس
ــناس  كردن آنان با دانش روز اين صنعت. اين كارش
ــوزش در هتلداري  ــر هتل ها عنوان كرد: آم ناظر ب
ــطح ارائه خدمات به  ــد موجب باال رفتن س مي توان

ــود و اين خوش خدمتي نيز مي تواند  ــتري ش مش
موجب برگشت دوباره ميهمانان هتل به آن شود. به 
ــودن دانش هتلداري موجب ايجاد رقابت بين  روز ب
ــتان خواهد شد. وي همچنين يادآور  هتل ها در اس
ــل آپارتمان در  ــد درحال حاضر 9 هتل و 2 هت ش
استان همدان وجود دارد كه با 262 پرسنل در حال 

ارائه خدمات به گردشگران هستند. .
 رقابت بين هتل داران ايران وجود ندارد 

ــترياني است كه  ــافر و مش بقاي يك هتل به مس
ــت مجدد آن  ــود هتل در بازگش جذب مي كند و س
مشتري خواهد بود. تحقق اين مهم مستلزم شناسايي 
و برآورده  ساختن نيازهاي گردشگر است. اين درحالي 
ــت كه گويي وجود نداشتن رقابت بين هتل داران  اس

ايران سبب تحقق نيافتن چنين امري شده است.
استانداردسازي و ارتقاي سطح كيفيت خدمات 
و تجهزيات در هتل، كاهش قيمت اقامت و افزايش 
ضريب اشغال هتل ها جز بزرگترين اهداف مديران 
ــت. اين اهداف جز با داشتن توجه ويژه به  هتل اس
ــاني و آموزش كاركنان، بازاريابي فروش  منابع انس
ــيون، گسترش همكاري فرابخشي و ميان  و رزرواس
ــتفاده از نرخ هاي شناور و  ــازي، اس بخشي، برند س

توجه به نيازهاي مسافر محقق نخواهد شد.

ــور با  تأكيد بر  ــگري كش يكي از فعاالن گردش
ــت،  آن كه رقابت در ميان هتل داران ما پايين اس
گفت: «هتل داران در بيشتر مواقع منتظر مي مانند 
ــا مراجعه كند. اين درحالي  ــتري به هتل  آنه تا مش
ــا خالقيت و ابتكار  ــت كه مدير هتل مي تواند ب اس
خود راه را براي ارتقا و گسترش هتل هموار كند.»

محمد حسين فرمهيني فراهاني، با تأكيد برآن 
كه هتل ها نبايد فقط جنبه تشريفاتي داشته باشند، 
خاطر نشان كرد: هتل بايد همگاني باشد، بگونه اي 
ــار جامعه بتوانند از خدمات و امكانات  كه تمام اقش
هتل ها بهره مند شوند. با توجه به چنين مهمي، آيا 
تنوع الزم را در قيمت هاي ارائه شده از سوي هتل ها 
داريم تا هر ايراني بتواند در هر كجاي اين سرزمين 

از امكانات هتل استفاده كند؟
ــي محيط،  ــراث فرهنگي زيباي ــه گزارش مي  ب
ــاي مربوط به اقامت، كيفيت موادي كه در  هزينه ه
ــتري قرار مي گيرد، نحوه برخورد و ارائه  اختيار مش
ــافر ازجمله عوامل موثر  ــرويس و خدمات به مس س
ــگر و بازگرداندن مجدد او به هتل  در جذب گردش
محسوب مي شوند. فراهاني از مهمان نوازي به عنوان 
ــفر نام برد و گفت: «بايد توجه داشت  ركن اصلي س
ــت  ــفرهاي هدفمند خواهيم توانس كه با ترويج س

ــتي، جاذبه هاي  ــار مهمان نوازي، صنايع دس در كن
فرهنگي، تاريخي را رونق دهيم.»

  گردشگري به مديران آينده ساز نياز 
دارد نه آينده نگر

خسرو ايرانپور، دبيركل جامعه هتل داران ايران، 
ــافران و مشترياني مرتبط  بقاي يك هتل را به مس
مي داند كه مي تواند، جذب كند و خاطر نشان كرد: 
ــت مشتري خود  «هنگامي كه مدير هتل به بازگش
ــايي و در صدد برآورده  ــد بايد او را شناس مي انديش

 ساختن نيازهاي او باشد.» 
ــت: «گردشگري به مديراني نياز  وي، معتقد اس
ــند نه آينده نگر، چراكه يك  دارد كه آينده ساز باش
مدير آينده ساز درصدد تحقق اهداف خود برمي آيد 

و با تفكر بر عقايد خود آنها را عملي مي سازد.»
ــتگي، يكپارچگي و هماهنگي   ايرانپور از پيوس
ــاي هتل داري  ــرويس و خدمات به عنوان نيازه س
ــه فاكتورهايي كه براي  ــرد و در ادامه ب امروز نام ب
ــتن مشتريان در هتل نياز است اشاره  ثابت نگهداش
ــتاندارد براي ارائه خدمات  كرد و گفت: «تعريف اس
به گونه اي است كه تضمين كننده كيفيت خدمات 

ارائه شده و برآورده كنند نياز مشتريان باشد.»

دوره آموزش ميزباني و هتل داري در همدان برگزار مي شود

آموزش در هتل داري، رقابت در ميزباني 

جوابيه
ــماره 1386  ــه مطلب مندرج در ش ــا عنايت ب ب
مورخ 90/9/13 با عنوان «ميراث فرهنگي مديريت 
هتل داران را به اصناف بسپارد.» مواردي چند قابل 
ذكر است كه جهت استحضار جنابعالي و خوانندگان 
ــريف آن روزنامه محترم در راستاي روشن شدن  ش
ــمند است  اذهان عمومي تقديم مي گردد. خواهش
ــب تقديمي در همان  ــاذ گردد تا مطل ترتيبي اتخ
ــد. آنچه كه در ابتدا در تفسير  صفحه به چاپ برس
اين مصاحبه بايستي مورد توجه قرار گيرد اين است 
كه مديريت هتل ها بر عهده مديران هتل ها مي باشد 
ــازمان  نه ميراث فرهنگي و آنچه كه وظيفه ذاتي س
ــتي و گردشگري است  ميراث فرهنگي، صنايع دس

نظارت بر نحوه ارائه خدمات مي باشد نه مديريت.
ــتحضر  ــه خوانندگان گرانمايه مس همانطور ك
ــس نگاه ها به  ــه مجل ــاس مصوب ــند؛ براس مي باش
ــك نگاه صنعتي  ــگري تغيير و تبديل به ي گردش
ــت و از آن پس، از گردشگري به عنوان  ــده اس ش
ــد و قانون توسعه  ــگري نام برده ش صنعت گردش
ــخ  تاري در  ــردي  جهانگ و  ــردي  ايرانگ ــت  صنع
1370/7/7 تصويب گرديده و طبق قانون، سازمان 
ــن اجراي اين مهم  به عنوان متولي نظارت بر حس

مي باشد. 
ــؤال  ضمن احترام به مجمع امور صنفي اين س
ــر كامال  ــي كه اين ام ــه از آنجاي ــش مي آيد ك پي
تخصصي مي باشد آيا اين مجمع توان انجام اين امر 
مهم را كه بايستي در آينده نزديك بيشترين تأثير 

را در توسعه پايدار و همه جانبه ايران عزيز ايفا نمايد، 
ــل و هتل آپارتمان ها قوانيني خاص دارد و  دارد. هت
ــه پذيرش، فرانت افيس، چك  كليه مراحل از جمل
ــرو غذا و ... شرايط  ــفره آرايي، س اوت، چك اين، س
خاصي است كه آن را از ساير صنوف مجزا مي سازد. 
علي ايحال جامعه هتل ها و هتل آپارتمان هاي كشور 
مجمعي قانوني است و اتفاقا نه تنها هتل هاي استان 
ــاليان  ــند؛ بلكه در س ــن جامعه عضو مي باش در اي
ــن مجمع بوده به  ــر يكي از اعضاي فعال در اي اخي
طوري كه در سال 88 متولي اين گردهمايي جامعه 
ــي از اعضاي  ــته يك ــور بوده و توانس هتل داران كش

اصلي نرخ گذاري خدمات باشد.
ــت كه بدون توان تجربي  جاي بسي تعجب اس
ــا و هتل آپارتمان ها) را  ــي اين دو (هتل ه و تخصص

ــدا كنيم در حالي كه به عنوان اصلي ترين  از هم ج
ــتان در امر  ــور و بالطبع اس ــي كش ــت اقامت ظرفي
خدمت رساني تالش وافري دارند و بي ادعا در مسير 
ــالي نام بلند پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين  اعت
ــد اين جفايي  ــذا به نظر مي رس ــد، ل گام برمي دارن
ــت كه بدون علم و آگاهي ادعا شود هتل  بزرگ اس
ــند و اين  ــتان فاقد مجوز مي باش آپارتمان هاي اس
ــا و ادارات  ــاعي ارگان ه ــؤال بردن مس نوعي زير س
ــرمايه گذاران  ــط خواهد بود. آيا با اين نگاه س ذي رب
ترغيب به سرمايه گذاري مي شوند؟ يا بايستي شاهد 
ــيم. پسنديده  ــتان باش ــرمايه ها از اس موارد فرار س
ــتان همدان در مسير توسعه گام  است حال كه اس

برمي دارد ما نيز خود را هم آوا و هماهنگ سازيم.
شهرام شيرواني
رئيس جامعه هتل ها و هتل آپارتمان هاي استان همدان

سرمايه گذاران گردشگرى را 
بى انگيزه مى كند

همدان پيام: رئيس سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
ــور از كاغذ بازى و مشكالت متعدد ادارى به عنوان عامل و سد راهى  كش
ــور ياد كرد. به گزارش ايرنا،  ــعه گردشگرى در كش براى فعاليت ها و توس
ــتقبال بخش خصوصى از  ــدزاده كرمانى، گفت: در حالى اس روح ا... احم
سرمايه گذارى در زمينه گردشگرى رو به رشد است كه فعاالن اين صنعت 
ــعه فعاليت هاى خود از  ــراى اخذ مجوزهاي الزم به منظور ايجاد يا توس ب

دستگاه هاى اجرايى با مشكالت مختلف ادارى مواجه هستند.

ــرمايه گذار مى بايد فارغ از گير و دارهاى ادارى  ــت: س وى، اظهار داش
ــوده فعاليت كند .رئيس  ــا حمايت مجموعه هاى ادارى، با خاطرى آس و ب
ــگرى كشور، گفت: بى  ــازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردش س
انگيزگى سرمايه گذاران حاصل فرآيند سخت و پر پيچ و خم ادارى است .

ــت در بخش هاى مختلف  ــراى كاهش تصديگرى دول وى به تالش ب
ــاره كرد و افزود: با ورود بخش خصوصى در عرصه هاى مختلف، دولت  اش
ــتگذارى و هدايتگرى ايفاى نقش خواهد كرد. احمدزاده  با نظارت، سياس
كرمانى از گردشگرى به عنوان صنعتى سودآور براى كشورهاى جهان ياد 
ــت: براساس آمار سازمان جهانى ميراث فرهنگى، 940  كرد و اظهار داش

ميليون نفر در سال 2010 از كشورى به كشور ديگر سفر كرده اند.

تبليغات و بازاريابى در تعامل با هتلدارى
ــاندن جاذبه ها و خدمات گردشگري به ويژه  همدان پيام: يكى از روش هاى شناس

در هتل ها تبليغات است.
ــطح كيفيت خدمات در اين  ــات صحيح موجب رونق تجارت و افزايش س  تبليغ
ــى از پر قدرت ترين  ــات به عنوان يك ــود. در بازاريابى بين الملل تبليغ ــوزه مى ش ح
ابزارهاى مديريت است. تبليغات داراى آثار مثبتى در توليد و فروش كاال يا خدمات 

و تشويق مردم به مصرف مى باشد.
 از آثار مهم تبليغات مى توان ايجاد احتياج، ازدياد فروش يا ارائه خدمات و ايجاد 

واحدهاى عظيم را نام برد.
ــد از اهداف معمول آن مى توان ازدياد نوع مصرف كاال  تبليغات بايد هدفمند باش
ــات، ازدياد مدت مصرف خدمات ما به  ــا خدمات و ازدياد مقدار خريد كاال يا خدم ي
ــترى  مدارى و جلب نظر نسل جديد مي توان  ــترى و ازدياد تكرار مصرف يا مش مش

نام برد. 
در اين جا نبايد فعاليت هاى روابط عمومى را با بازاريابى يكسان فرض كرد. بايد 
توجه داشت بين فعاليت هاى روابط عمومى و تبليغات تفاوت هاى بنيادى وجود دارد 
كه در پايين به چند مورد از آن مى پردازيم . تبليغات فعاليت يك طرفه است در حالى 
ــنده و  كه روابط عمومى ارتباطى متقابل و دو طرفه براى مبادله اطالعات بين فروش
مصرف كننده است. تبليغات فعاليتى براي ترغيب مشترى است، در حالى كه روابط 
ــترى  ــريع بر مش ــود. هدف تبليغات تأثيرگذارى س عمومى بر پايه واقعيت بنا مى ش
ــب نتايج بلند مدت و طرح  ــت كه هدف روابط عمومى كس ــت، اين در حالى اس اس
نقشه معين مى باشد .مهمترين عوامل مؤثر برهتل ها را مى توان به عوامل خارجى و 
داخلى تفكيك كرد. عوامل خارجى هتل دارى را با روند رشد سريع تكنولوژى عنوان 
ــريع علم و تكنولوژى ما را به اهداف نزديك تر  ــد س ــازى با رش مى كنيم، همسان س
مى نمايد. شرايط اقتصادى كشور نيز به اندازه زيادى داراى اهميت مى باشد، ظرفيت 
ــى به منابع و نوع ارتباطات هتل ها با يكديگر در سطح  محيطى هتل از نظر دسترس

بين الملل و فاصله جغرافيايى هتل ها با يكديگر نيز جز موارد مهم مى باشد.
ــه فرد مديران و  ــيوه و نگرش منحصر ب ــى هتل ها مى توان به ش ــل داخل از عوام
فرهنگ حاكم بر هتل و اهداف و آرمان هاى مورد نظر شركت و منابع انسانى و مالى 
و ميزان انعطاف پذيرى هتل در مقابل فشار هاى محيطى پرداخت كه هر كدام به نوبه 
خود بسيار مهم و حساس مى باشد. با برنامه ريزى دقيق و پرداختن به تمامى جوانب 
كار و ديد كلى به مسأله مى توان نقشه راه دقيقى را طراحي كرد و به مراحل پايانى 
نزديك تر شد. ادامه اين راه را مى توان بهبود مستمر نام داد تا جايى كه نقاط ضعف 

به صفر مى رسد و نقاط قوت نيز به تعداد زيادى تبديل مى گردد.
ــامل دست نيافتن به هدف هاى مورد نظر  ــاختار هتل ش عوامل كارآمد نبودن س
ــت از عملكرد و وجود اختالفات  و به هم ريختگى ارتباطات صحيح و ارزيابى نادرس
ــگاه هتل در بازارهاى  ــفاف نبودن جاي ــودآور نبودن و ش و تضادها بين واحدها و س

بين المللى و ركود اقتصادى مى باشد. 
پس چه بهتر است كه مديران هتل ها براى پيش برد اهداف و رسيدن به اهداف 
ــاوره با متخصصان اين رشته  خود برنامه بازاريابى خاص هتل خود را تدوين و با مش

يك برنامه دقيق و علمى براى حوزه بازاريابى خود داشته باشند.

مريم مقدم

ــه در آغازين روزهاي  ــام: در حالي ك همدان پي
ــتان هستيم و هوا رو به سردي مي رود،  سرد زمس
ــيدن  ــر از 90 روز زمان باقي مانده تا رس اما كمت
ــت كه برخالف  ــوروز و اين زمان  وقت اضافه ايس ن

زياد بودنش همچون برق و باد مي گذرد.
ــتان هرچه سردتر  روزهاي آغازين فصل زمس
ــود، بازار سفرها برخالف سرد بودن ايام، داغ  مي ش

و داغ تر مي شود.
ــافرتي  در اين ميان فعاليت دفاتر خدمات مس
ــت در صورت  ــد نيس ــود. ب ــش از پيش مي ش بي
ــفري در دفاتر  ــت هاي س ــتن فرصت به ليس داش
ــافرتي نظري بيندازيد. اگر شما هم قرار باشد  مس
ــال آينده باشيد و در فكر  ــافران نوروزي س از مس
برنامه ريزي براي سفرهاي نوروزي، پس از چند روز 
ــيد كه  رفت و آمد به اين دفاتر به اين نتيجه مي رس
قيمت تورهاي گردشگري روز به روز افزايش مي يابد 
و آن قدر قيمت ها باال مي رود كه شايد سفر كردن به 
مقصد دلخواه به آرزويي ناممكن براي بعضي از اقشار 
جامعه كه داراي درآمد متوسط هستند تبديل شود. 
در نظر بگيريد مشتريان دائمي سفرهاي خارجي كه 
داراي شرايط اقتصادي مطلوب هستند؛ كافي است 
ــاره خود را روي يكي از قسمت هاي  ــت اش كه انگش
نقشه جهان بگذارند و چشمانشان را ببندند و اراده 

كنند تا با چمدان هاي بسته بر فراز آسمان  آبي به 
ــيد با جابجا كردن مبلغ  پرواز درآيند، مطمئن باش
ــخصي خود به  ــاب ش قابل توجهي وجه نقد از حس
حساب دفاتر مسافرتي به آرزويشان خواهند رسيد.

ــي را تصور  ــم خانواده هاي ــرف قضيه ه آن ط
ــز ماهيانه  خوش  ــان به حقوق ناچي كنيد كه دلش
ــت و بايد آن قدر دست دست كنند تا عيدي و  اس
پاداش داشته و نداشته اشان در آخر سال محاسبه 
ــاب هاي هميشه خالي اشان ريخته شود؛  و به حس
ــن آن هم در  ــفر رفت ــايد آن وقت بتوانند به س ش
ــدان دور فكر كنند، اما تازه آن وقت  فاصله نه چن
ــاب هاي ناتمام و بدهي هاي هميشگي  تسويه حس
ــفره  ــراي يك س ــزي ب ــا برنامه ري ــد ت واجب ترن

ــز و در نهايت بدون آن كه متوجه گذر  خاطره انگي
ــال به پايان مي رسد و آن وقت اين  زمان شوند س
ــال را در نظر بگيريد  ــفته بازار روزهاي آخر س آش
ــفر  ــه ديگر فرصتي براي انتخاب مقصد براي س ك
نمانده است و آن روزهاي آخر سال حتماً تورهايي 
ــب اگر هم وجود داشته باشد؛ يا پر  با قيمت مناس

شده است و يا قيمتشان باال رفته است.
ــان  ــفري هم رقم هايش ــنهادها س ــه پيش بقي
ــر كردن و  ــت كه حتي مجال فك ــدر باال اس آن ق

تصميم گرفتن را از مشتري كم درآمد، مي گيرد.
ــتان است و براي  ــايد بگوييد تازه اول زمس ش
ــت،  ــيار اس ــفر در نوروز وقت بس فكر كردن به س
ــت به قلم برد  ــا نگارنده مطلب به اين خاطر دس ام

و حباب آرزوهايش را تركاند تا به طراحان بسته هاي 
سفري و آژانس داران و تورگردانان اعالم كند از همين 
روزهاي اول برنامه ريزي براي فروش تورهاي نوروزي، 
به فكر همه اقشار جامعه باشيد. حداقل تالش كنيد 
ــرج كردن ابتكار  ــتن تورهاي ارزان قيمت و خ با بس
عمل، دل همگان را به دست آوريد. بستن تورهاي 
ــت با انتخاب ماهرانه طراحان تور، كاري  ارزان قيم
ــت. كافي است براي ايام نوروز كه هنوز  ممكن اس
ــهرهاي ايران مساعد نيست؛ سفر به  هواي همه ش
ــفري گنجانده شود كه  ــهرايي در بسته هاي س ش
ــتند. در اين مناطق  ــاعد تر هس داراي هوايي مس
مي توان تورهايي را طراحي كرد كه قابليت اجراي 
ــت، اما نه  ــافرتي اس آنها در كمپ ها و چادرها مس
ــط افراد و به صورت مجزا برپا  چادرهايي كه توس
مي شود؛ بلكه اين چادرها مي توانند متعلق به يك 

آژانس با طراحي يكسان برنامه اي منسجم باشد.
ــكل ديگر برنامه ريزي براي سفر مي تواند  اما ش
ــد.  ــي تورهاي يك يا دو روزه باش ــب طراح در قال
ــت و گذار در شهرهاي  اين تورها كه به قصد گش
ــت مي تواند با هزينه هاي اندك  ــتان اس اطراف اس
ــود كه هم  ــاي متنوع  به گونه اي اجرا ش و برنامه ه

گردشگر را راضي كند و هم طراح تور را.
ــال  ــر كالم آنكه؛ گرچه 90 روز تا پايان س آخ
فرصت هست، اما هميشه خيلي زود دير مي شود...

تمام هتل آپارتمان هاى همدان مجوز دارند
ــه هتلداران همدان با بيان اينكه مجمع امور  همدان پيام: رئيس جامع
ــوز ندارند در حق  ــه هتل آپارتمان هاى همدان مج ــا ادعاى اينك صنفى ب
ــدور مجوز هتل ها مرتبط  ــازمان هايى كه با ص جامعه هتلداران و تمام س
ــاى همدان مجوز  ــت، گفت: تمام هتل  آپارتمان ه ــتند، جفا كرده اس هس
ــور صنفى در مورد  ــيروانى در خصوص ادعاى مجمع ام ــهرام ش دارند. ش
ــد، افزود: مجمع امور صنفى با  ــه هتل آپارتمان ها مجوز الزم را ندارن اينك
بيان اين صحبت ها نه در حق جامعه هتلداران، نه در حق ميراث فرهنگى؛ 
ــتند، جفا  ــازمان  هايى كه با اين موضوع مرتبط هس ــه در حق تمام س بلك

ــت؛ چراكه جواز هتل ها از سوى جامعه هتلداران صادر مى شود و  كرده اس
ارتباطى به مجمع امور صنفى ندارد. وي بيان داشت: تمام هتل هاى استان 
ــيروانى با بيان اينكه مجمع امور صنفى به علت  ــتند.  ش داراى پروانه هس
بى اطالعى اين صحبت ها را بيان كرده است، گفت: هتل ها زير نظر جامعه 
هتلداران كشور است و سازمان ميراث فرهنگى ناظر بر امور هتل هاست به 

همين علت متوليان امر در اين زمينه ورود دارند.
ــت و مجمع  ــاره به اينكه جامعه هتلداران مجمعى قانونى اس وي با اش
ــاس مصوبه سال  امور صنفى حق دخالت در هتل ها را ندارد، افزود: بر اس
1370 مجلس شوراى اسالمى، مقرر شده كه جامعه هتلداران رسمى است 

و مى تواند رأساً در اين زمينه فعاليت كند.

يادمان باشد؛ خيلي زود دير مي شود

آنچه بايد از بزرگ ترين گنبد نمكي ايران بدانيم
ــرزميني وسيع، كم نظير با جاذبه هاي طبيعي فراوان  همدان پيام: كشور ايران س
ــي، اقليمي، روند تكامل و تاريخ زيستي آن از مهم ترين  ــت. وضعيت زمين شناس اس

عوامل ايجاد تنوع زيستي ايران به شمار مي آيند.
دامنه هاي شرقي و غربي زاگرس، دامنه هاي شمالي و جنوبي البرز، اكوسيستم هاي 
ــاخصي كالن از تنوع طبيعي اين كشور هستند.  ــواحل خليج فارس، ش كويري و س
ــت، عبارتند از كاهش تنوع  ــان با طبيعت به جاي  مانده اس آنچه امروزه از پيكار انس
ــتي، آلودگي محيط زيست، دخالت هاي انساني در محيط طبيعت و بهره برداري  زيس

مداوم از منابع محيط زيست. 
ــعه بي رويه فعاليت هاي اقتصادي انسان از يك سو و وابستگي معيشتي قشر  توس
ــوي ديگر، روز به روز از تنوع  ــد جهان به طبيعت از س كثيري از جمعيت رو به رش
طبيعي اكوسيستم  ها و زيستگاه ها مي  كاهد و محدوديت هاي بيشتري را براي زندگي 

و بقاي حيات وحش فراهم مي كند.
ــماري كه گونه ها را تهديد مي كنند، تخريب زيستگاه ها به  در ميان عوامل بي ش
عنوان فرايند اصلي محسوب مي شود. از آن   جا كه به دليل مسائل مالي و اقتصادي 
ــت، لذا اجراي برنامه هاي  ــترده امكان پذير نيس ــطح گس حفاظت از اين منابع در س
ــخصي محدود شده كه امروزه  ــتم ها تنها به نقاط مش حفاظتي از گونه ها و اكوسيس

تحت عناوين مختلف نام گذاري مي شوند.
ــكيل شده اند؛ هسته مركزي كه شامل نمك و  ــمت تش گنبدهاي نمكي از 2 قس
ساير اليه هاي رسوبي، آذري و دگرگوني متعلق به دوران پركامبرين و كامبرين است 
ــي كه اطراف هسته مركزي را پوشانده و از سنگ هاي رسوبي محلي تشكيل  و بخش

شده و معموالً از رسوبات نمكي جوان تر است.
در بيشتر گنبدهاي نمكي، سطح فوقاني به وسيله طبقات رسوبي پوشيده شده و 
پوششي را تشكيل مي دهد كه به آن پوشش   سنگ مي گويند. در بعضي از گنبدهاي 
نمكي، ضخامت پوشش  سنگ به چند صد متر مي رسد و بعضي از گنبدهاي نمكي 
نيز فاقد پوشش سنگ است. مثًال گنبد نمكي قم كه در شمال ارتفاعات زنگار منطقه 
قم قرار دارد، فاقد پوشش سنگ است. پوشش سنگ ها معموالً از سنگ هاي آهكي، 
ــكيل مي شود. در بعضي موارد پوشش سنگ حاوي ذخايري از  ژيپس و انيدريت تش

مواد گوگردي است.
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عليرضا شرانجانى
همدان پيام: از ويژگي هاي بيان غيرمستقيم هنر اين است كه شيوه اي كه فيلم با 
آن تأييد يا انتقاد به تغيير وضعيت فرهنگ مي پردازد عمدتاً از ديد ما پنهان است. در 
فيلم تأييد فرهنگ بيشتر از طريق شكل «روايت» است و با نشان دادن قهرمانان و 
اساطير فرهنگي، اين شكل روايتي از دوران فيلم هاي وسترن و موزيكال تا فيلم هاي 

علمي تخيلي اخير بر سيستم هاي آمريكا تسلط داشته است.
فيلم به عنوان تداوم، روايتي فقط ارائه مي كند ولي هرگونه آگاهي از ناپيوستگي 
ــينما و دنياي واقعي را پوشيده نگه مي دارد. به اين ترتيب توهم سينمايي  دنياي س
ــت مي آيد. انتقاد از فرهنگ را در فيلم هاي روايتي «كنايي» و به ويژه كمدي  به دس
ــي» برابر هم قرار  ــينمايي و جهان «واقع ــوان ديد. در اين فيلم ها كه جهان س مي ت
ــود. تعالي فرهنگ- يا  ــكار مي ش مي گيرد، الزام هاي بنيادين اخالقي فرهنگ ما آش
كسب ديدگاه هاي تازه- از طريق فيلم هاي ضد توهم صورت مي گيرد. اين فيلم ها در 

پي آن است كه به ُكنه فرهنگ رخنه كند و به واقعيت عميق تري برسد.
ــت  ــاگر در معرض ناباوري اس ــازي و تئاتر كه تماش ــي و پيكره س برخالف نقاش
ــينما به ندرت در واقعيت تصاوير روي پرده شك مي كند و شايد هرگز  ــاگر س تماش
ــك نكند. در واقع معموالً مي شنويم كه درباره رويدادي واقعي مي گويد. «درست  ش
ــت.» اين جابه جايي توهم سينمايي و زندگي واقعي از دو لحاظ  مثل توي فيلم هاس
شايان ذكر است:  نخست، نشان مي دهد كه تماشاگران شيفته دنياي سينمايند؛ دوم 
ــت كه انسان هاي محصور در تمدن تكنولوژيك ميل دارند زندگيشان  دال بر اين اس

به قلمروي جادويي و پرتوان تري ارتقا يابد.
ــتيم كه در آنجا قدرتمندتر از جهان روزمره  ــتاق دنيايي هس ــاگران مش ما تماش
ــازد؛ قهرماناني نشانمان  ــته ما را برآورده مي س ــينماي روايتي اين خواس باشيم. س
ــان در دنياي سينما بسيار بيشتر از توانايي ما در زندگي روزمره  مي دهد كه قدرتش
ــود نماينده  ــهري وارد مي ش ــتقرار نظم و آرامش به ش ــت. غريبه اي كه براي اس اس
خواست ما براي زندگي در جهان نظم يافته است. در نتيجه سينما در قلمرو فرهنگ 
ــحرآميز تغيير يافته و نظام دار  ــانمان مي دهد كه به طرزي س همگاني جهاني را نش
ــته ها و واقعيت ها از ميان برداشته شده  ــت. جهاني كه در آنجا فاصله ميان خواس اس
است. در جهان سينما پسر به دختر دلخواهش مي رسد، مرد قانون مجرم را دستگير 
ــاس هماهنگ و نزديك، با  ــينما، آن تم مي كند، مظلوم انتقامش را مي گيرد. در س
ــود، يعني جهان انساني ما در  ــلط بر امور، دوباره برقرار مي ش قدرت هاي بنيادي مس

كنار نيروهايي قرار مي گيرد كه بر زندگي ما حاكم است.
بنابراين، روي آوري مردم به سينما، اين خواست را نشان مي دهد كه دوست داريم 

دنياي معمول و مقيد، به قلمروي جادويي اتصال يابد.
اين خواست را، بدان گونه كه معين كرده ام، مي توان در اين مقايسه سهوي ولي گويا 
ديد كه درباره رويدادي از زندگي واقعي مي گوييم «درست مثل توي فيلم هاست». اين 
قياس بيش از آنكه تنزل زندگي واقع باشد نشان دهنده اين است كه زندگي روزمره در 

واقعيتي نظام يافته تر- كه همان جهان جادويي سينماست- سهيم شود.
تصاوير عظيم و رويدادهايي كه بر پرده سينما نقش مي بندد، به مثابه واسطه هايي 
ــرو نظم كامل پيوند  ــي هر روزي را به قلم ــفته و منفصل زندگ ــت كه جهان آش اس
ــواه خنده آور، خواه  ــوگ ناك و خ ــينما ارائه مي كند، خواه س مي دهد. جهاني كه س
ــينما، زمان و مكان در  ــق كاملي دارد. در س كم مايه و خواه هر چيز ديگر، نظم و نس
ــت تا يك كليت  ــده اس ــت. همه چيز با هم چفت ش چارچوب و محدوده معيني اس
ــد. به اين ترتيب، تماشاگر با وحدتي آشنا مي شود كه در مقابل  ــتاني آفريده ش داس
ــينما  ــت اگر بگوييم س تجربه او از جهان روزمره قرار مي گيرد. بنابراين منطقي اس
ــت.) ولي اين  واقع گريز (نه گريزان از واقعيت روزمره پناه برنده به تخيالت و روياهاس

واقع گريزي را چگونه بايد لحاظ كرد؟
ــد كه هنگام تماشاي فيلم (در تاريكي سالن  ــايد اين نكته حقيقت داشته باش ش
ــه احتمال يقين  ــويم؛ به گونه اي كه ب ــان و مكان عادي خارج مي ش ــينما) از زم س
درمي يابيم كه به هر حال در جايي از اين عالم، نظم و نظامي وجود دارد. از برون رفت 
ــفته را به دو طريق مي توان تعبير كرد. برخي مي گويند حالت  از جهان روزمره و آش
ــود. ولي  ــا واقعيت روزمره زندگي مي ش ــب ب ــون دارد و مانع از رودررويي مناس افي
چنين هم مي توان گفت كه همين خروج از جهان مقيد و ورود به جهان نظام يافته 

سينماست كه موجب مي شود با حالتي نوشده به زندگي روزمره بازگرديم.
ــلط  ــه عالوه بايد رابطه ميان جهان نظم يافته و جهت تكنولوژيك فرهنگ مس ب
ــت. قهرمانان فيلم هاي عامه پسند اغلب مهارت تكنولوژيك  جامعه را نيز در نظر داش
ــكار آن اين است كه حل مشكالت و بي نظمي هاي زندگي در گرو  دارند. معناي آش
ــت. براي مثال، بازيگري فوت و فن  ــلط از طريق فنون نظم اس ــت آوردن تس به دس
عشق ورزي و دلبري و بازيگري ديگر فوت و فن و حتي هفت تير كشي و تيراندازي و 

ديگري چاقوكشي را به كار مي برد.
ــلط بر جهان را  ــوند كه گويي فوت و فن تس ــينما چنان ارائه مي ش قهرمانان س

آموخته اند و چنان قدرتي دارند كه از توانايي معمول ما بسيار فراتر است.
تجربه سينما اين امكان را در اختيار تماشاگر مي گذارد تا نوعي وحدت را دريابد 
كه در زندگي روزمره چندان يا اصال قابل دستيابي نيست. در جهان سينمايي، اجزاي 
ــوند. اصًال  ــاري، در يك تماميت كامل با هم تلفيق مي ش ــنيداري و رفت ديداري، ش
اينكه انسان از زندگي روزمره خارج مي شود و به دنياي جادويي سينما پا مي گذارد، 
في نفسه نوعي نقد فيلم نيست، بلكه صرف مقايسه وحدت موجود در فيلم با زندگي 
نابسامان و آشفته روزمره است كه گونه اي از ديالكتيك را در تماشاگر آگاه به جريان 
مي اندازد. به عالوه تماشاي دنياي آنها كه در قالب تصاوير سينما ارائه مي شوند اين 
اميد را در تماشاگر برمي انگيزد كه شايد زندگي روزمره و نامنظم، حرف آخر نباشد. 

اين نكته نيز دليلي ديگر به قدرت سينماست.
ــتر  ــط چنداني به محتوا يا موضوع آن ندارد، بلكه بيش ــت معنوي فيلم، رب اهمي
ــاهده هماهنگي و نظمي كه  ــت. يعني درك و مش مديون تجربه ما از خود فيلم اس

نقطه مقابل تجربه دنياي هر روزي ماست.
اينكه در سينما جوهره فرهنگ، نظم و نظامي تصويري مي يابد و شكل فرهنگ، 
ظاهر ديدني به خود مي گيرد زمينه اين اميدواري را فراهم مي سازد كه برنامه عظيم 

فرهنگ تكنولوژيك به ثمر خواهد نشست.
ويژگي عمومي ديني فيلم كه تصاوير عظيمي را در اختيار تماشاگر مي گذارد تا 
با آنها همذات پنداري كند و در عين حال ارزش ها و خواست هاي فرهنگي اش را به او 
مي آموزد، مسائل معنوي مهمي را دامن مي زند. نهادهاي سنتي ديني اغلب در حال 

تأييد محتواي يك فيلم و انتقاد و رد فيلمي ديگرند.
ــن و در ضمن آن ارزيابي خود  ــي معنوي از برنامه تكنولوژيك فرهنگ نوي ارزياب
فيلم بر حسب گوناگون سبك هاي سينمايي و فرصت هاي معنوي تلويحي آنهاست. 
ــه قرار گيرد، عالمان  ــه اين جنبه از نظريه فيلم مورد لحاظ و توج ــط هنگامي ك فق
ــينما) به گفتمان جدي و  ــكل جديد از هنر همگاني (س ــي مي توانند يا اين ش دين

معنادار بپردازند.

شهيد جالل شعباني ايل
تاريخ تولد: 1351
نام پدر: جواد

تاريخ شهادت : 1374/6/30
طول مدت حيات: 23 سال

ــال 1351 هجري شمسي در  جالل در س
ــتان  ــر» از توابع شهرس ــتاي «آق تپه نش روس
ــم به جهان گشود. دوران كودكي  همدان چش
ــپري كرد و در شش سالگي به  را در روستا س
شهر همدان مهاجرت نمود. پانزده سال بيشتر 
ــت كه براي گذراندن آموزش هاي نظامي  نداش
به پادگان قهرمان رفت ولي پس از اتمام دوره، 
مسئوالن به علت كمي سن از اعزام او به جبهه 
ــس از اخذ مدرك  ــري كردند. جالل پ جلوگي
ــربازي در امتحانات  ــم و انجام خدمت س ديپل
ــركت نمود. سپس از طرف  ورودي دانشگاه ش
ــتاد كل  ــتجوي مفقودين س ــي جس نمايندگ
نيروهاي مسلح به قرارگاه غرب مستقر در ايالم 
و از آن جا منطقه سومار اعزام شد. شعباني بار 
ــه دوم امتحانات  ــركت در مرحل ديگر براي ش
ورودي دانشگاه به همدان بازگشت. وي مدتي 
ــد. او مدت ها در  بعد مجدداً در جبهه حاضر ش
ــهدا در باغ بهشت  ــب ميهمان مزار ش نيمه ش
ــا آنان صحبت  ــهداي همدان] بود. ب [گلزار ش
ــطه اجابت دعايش  ــت واس مي كرد و مي خواس
ــوند. سرانجام موعد وصال فرا رسيد و جالل  ش
شعباني، در ظهر روز پنج شنبه 1374/6/30بر 
ــزان» به  ــن در منطقه «قالوي ــار مي ــر انفج اث

عرشيان پيوست.
ــالل در حالي  ــن و پاره پاره ج پيكر خوني
ــالم بود، بدون سر،  ــت راستش س كه فقط دس
ــت و پايي قطع شده  ــينه اي سوراخ و دس با س
در گلزار شهداي همدان (باغ بهشت) به خاك 
سپرده شد تا همه بدانند درهاي آسمان هنوز 

باز است.

كتاب فرهنگ جامع تئاتر دفاع مقدس رونمايي شد
ــتين بار در حوزه دفاع مقدس كتاب اول از مجموعه چهارجلدي «فرهنگ جامع تئاتر دفاع  همدان پيام: براي نخس
مقدس» رونمايي شد. به گزارش روابط عمومي اداره كل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان همدان، اين فرهنگ 
جامع به سفارش معاونت هنري بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس و براساس طرحي از حامد سقايان و با همكاري 
جمعي از كارشناسان و پژوهشگران تئاتر تدوين شده است. اين كتاب كه براي نخستين بار در حوزه دفاع مقدس منتشر شده، 
مشتمل بر بخش هاى گاه شمار اجراها، كتاب شناخت نمايشنامه ها، گزارش جشنواره ها، تله تئاترها، اجراهاي عمومي و معرفي 
هنرمندان و فعاالن عرصه دفاع مقدس مي باشد. فرهنگ جامع تئاتر دفاع مقدس تالش دارد تا اطالعات مفيدي در قلمرو تئاتر 
دفاع مقدس در معرض ديد دوستداران و عالقه مندان قرار دهد. الزم به ذكر است، اين كتاب به همت بنياد حفظ آثار و 

نشر ارزش هاي دفاع مقدس به همراه حوزه هنري در 1085 صفحه منتشر گرديده است.

چاپ 220 ميليون جلد كتاب سال گذشته در كشور
همدان پيام: معاون امور فرهنگى وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى گفـت: سال گذشته 220 ميليون جلد كتاب در كشور به 
چاپ رسيده و وارد بازار شده است. بهمن درى بيان كرد: اين تعداد كتاب از 65 هزار عنوان كتاب بوده كه به مرحله چاپ رسيده 
بود. به گفته وى، در هشت ماهه نخست امسال 40 هزار عنوان كتاب در كشور به چاپ رسيده است و بنا داريم تا اين تعداد 
را افزايش دهيم. به گزارش ايرنا، وى تصريح كرد: نويسندگانى كه كتاب آنها پيش از انتشار، از سوى دفتر مطالعات كتاب هاى 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى تأييد شود، حمايت مالى نيز خواهند شد. وى ادامه داد: از سوى ديگر نويسندگانى كه حداقل 2 
كتاب نوشته و به رشته تحرير در آورده باشند، مشمول خدمات بيمه شده و از آنان نيز در اين راستا، حمايت خواهد شد.درى 
در ادامه گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى در بخش هاى فرهنگ، حمايت هاى مختلفى دارد؛ به طورى كه در سال جارى 

براى برپايى نمايشگاه ها و تجليل از مفاخر كشور 53 ميليارد ريال اعتبار اختصاص داده است.

معرفي نامزدهاي يازدهمين دوره  جايزه  گلشيري
همدان پيام: نامزدهاي يازدهمين دوره جايزه  هوشنگ گلشيري معرفي شدند. به گزارش ايسنا، نامزدهاي يازدهمين 
دوره  جايزه  هوشنگ گلشيري به اين شرح معرفي شده اند: احمد غالمي، عليرضا محمودي ايرانمهر، مهدي ربي، بهناز 
علي پور گسكري، محمدحسين محمدي و ابوتراب خسروي و در بخش مجموعه داستان اول ايماز افسري، اميرحسين 
ــي فر، آيت دولتشاه، سعيد شريفي، علي شروقي، طيبه گوهري و در بخش رمان وحيد پاك طينت،  يزدان بد، ندا كاووس
ــين سناپور و فريبا وفي، همچنين در بيانيه  اين جايزه آمده است: «با جمع بندي امتيازهايي كه  محمدرضا كاتب، حس
ــتان دو سال 1388 و 1389 و رمان هاي  دو گروه ارزيابان و نظردهندگان به آثار داده بودند، از ميان مجموعه هاي داس
منتشرشده در سال 1389، آثاري كه به حد نصاب تعيين شده رسيده و باالترين امتياز را آورده اند، به عنوان نامزدهاي 

اين دوره اعالم مي شوند. 

همدان پيام: معاون امور هنرى وزير فرهنگ و 
ارشاد اسالمى از ابالغ قانون الزام خريد آثار هنرى 
ــتگاه ها و نهادهاى دولتى خبر داد و گفت:  به دس
ــه خريد آثار  ــر گرفته در اين قانون ب ــم در نظ رق
ــرف آن در امور ديگر  ــرى اختصاص دارد و ص هن

تخلف محسوب مى شود.
ــاره به تصويب قانون  ــاه آبادى با اش حميد ش
ــنگ بنايى  ــد آثار هنرى گفت: اين قانون س خري
ــت و  ــود وضعيت خريد آثار هنرى اس ــراى بهب ب
اميدواريم با اجراى صحيح آن در سال هاى آينده 

رقم خريد اين آثار افزايش يابد.
به گزارش ايرنا، وى افزود: يكى از دغدغه هاى 
جامعه هنرى در عرصه هنرهاى تجسمى، موضوع 
ــبختانه با تصويب  خريد آثار هنرى بود كه خوش
ــم درصد بودجه تملك  ــون اختصاص يك ده قان
ــتگاه هاى دولتى، انتظار طوالنى مدت  دارايى دس

جامعه هنرى تحقق يافت.
ــن آيين نامه به معناى  ــه داد: ابالغ اي وى ادام
ــتگاه هاى دولتى به  ــا و دس ــدن نهاده مكلف ش
ــه خريد آثار  ــى از بودجه خود ب اختصاص بخش
ــت و در صورت اجرا نشدن آن به طور  هنرى اس

قطع بايد پاسخگو باشند.
ــاى اين قانون  ــاه آبادى به يكى از ويژگى ه ش
ــاره كرد و گفت: ماده هشت اين قانون تصريح  اش
ــبات  ــمول محاس ــه اين ماده خارج از ش دارد ك
عمومى و ساير مقررات كشور است. اين ويژگى در 
نظر گرفته شده، دست مجريان را براى خرج اين 

رقم خارج از پيچ و خم هاى ادارى باز مى گذارد.
ــاد، اين قانون را  ــاون امور هنرى وزير ارش مع
شامل 9 رشته هنرهاى تجسمى و همه هنرمندان 

دانست.
  فرصت هفت ماهه براى اجراى اين  

قانون
ــاه آبادى زمان بهره بردارى از اين بودجه را  ش
ــال 91 عنوان كرد و گفت: اگر  تا پايان تيرماه س
نهادهاى دولتى از اين امر تخلف كنند، اين بودجه 
به خزانه كشور باز مى گردد؛ ضمن آنكه متخلفان 

بايد پاسخگوى اين امر باشند.

وى اين مدت را زمان كمى براى اجرايى كردن 
ــت و گفت: در اين زمان مى توان  اين قانون ندانس
ــا، اين قانون را به  ــازمان ها و ارگان ه با همدلى س
بهترين نحو اجرا كرد. ضمن آنكه بايد اشاره كرد 
ــون، يك دهم درصد  ــه محض ابالغ اين قان كه ب
تملك از اختياران مديران اجرايى خارج مى شود.

ــاد، اين  ــه معاون امور هنرى وزير ارش به گفت
بودجه مختص خريد آثار هنرى است و اگر صرف 

اين جريان نشود تخلف محسوب مى شود.
  سهم نيم درصدى وزارت ارشاد و  

ميراث فرهنگى
ــاه آبادى به تدوين آيين نامه اجرايى اشاره  ش
ــاد و  ــط وزارت ارش ــرد و افزود: اين قانون توس ك
ــازمان هاى ميراث فرهنگى و معاونت  با تعامل س
ــردى رئيس جمهور  ــزى و نظارت راهب برنامه ري
تدوين و در اختيار كميسيون فرهنگى دولت قرار 
گرفت و تحت عنوان تصويب نامه هيأت وزيران به 

نهادها و دستگاه هاى دولتى ابالغ شد.
ــاى اين آيين نامه  ــه گفته وى، يك از بنده ب
ــازمان ميراث  ــاوى نيم درصدى س ــهم مس به س
فرهنگى و وزارت ارشاد از اين بودجه اشاره كرده 
ــت كه براساس آن هيچ كدام از اين دو بخش  اس

حق ورود به سهم ديگرى را ندارند.
ــت كه نيم  ــاه آبادى افزود: اين بدان معناس ش
درصد از يك دهم درصد را ادارات و سازمان ها بايد 
ــم درصد نيز به خريد  ــتى و ني به خريد صنايع دس
آثار هنرى اختصاص دهند. به اين ترتيب هنرمندان 
ــتى نيز مى توانند از اين قانون بهره مند  صنايع دس

شوند.
  شوراى خريد مرجع قيمت گذارى  

است
و  ــروش  ف ــاب،  انتخ ــع  مرج ــت:  گف وى 
ــوراى خريد است و  قيمت گذارى آثار به عهده ش
نهادهاى دولتى مى توانند از نظرات مشورتى اين 
نهاد و كارشناسان آن در زمينه صرف اين بودجه 

استفاده كنند.
  سه مرجع براى فروش آثار هنرى  

در نظر گرفته شده است

ــاه آبادى عنوان كرد: ماده 2 اين قانون، سه  ش
ــپوها و نگارخانه هاى  ــوراى خريد، اكس مرجع ش
ــايت  ــاد را كه از طريق س داراى مجوز وزارت ارش
مركز هنرهاى تجسمى معرفى مى شوند به عنوان 

مراكز فروش آثار هنرى معرفى كرده است.
ــراى  ــى الزم ب ــه داد: برنامه ريزى هاي وى ادام
ــوز اداره كل هنرهاى  ــا مج ــپوها ب برگزارى اكس
تجسمى در تهران و شهرستان ها انجام شده است. 
ــت كه اين اكسپوها در  تالش اين مركز بر آن اس
ــت و اسفند هر سال به صورت  دو زمان ارديبهش

گسترده برپا شود.
ــاه آبادى، پيش از اين از اكسپوها،  به گفته ش
فقط معاونت امور هنرى خريد مى كرد كه از اين 
ــتر مناسبى براى خريد  پس اين نمايشگاه ها بس
آثار هنرى توسط دستگاه هاى دولتى خواهد بود.

  خريد آثار هنرى بازگشتى به هويت  
فرهنگى است

ــيارى از  ــاد بس ــور هنرى وزير ارش معاون ام
ساختمان ها و مراكز دولتى را عارى از نشانه هاى 
هويتى ايرانى دانست و گفت: نمايى كه مربوط به 
ــت بايد نشانه ها و نمادهايى چون  قوه قضاييه اس
عدالت و قضاوت را داشته باشد و اين امر با نصب 

آثار تجسمى تحقق خواهد يافت.
ــد: هنرهاى تجسمى مى توانند  وى يادآور ش
هر بيننده اى را با هويت فرهنگى، بومى و دينى 
كشور آشنا كند و اين اتفاق زمانى خواهد افتاد 
ــى به كار  ــرى در بخش هاى عموم ــه آثار هن ك

ــود. گرفته ش
ــاه آبادى، نبايد انتظار داشت هنرى  به گفته ش
مثل خوشنويسى رشد كند بدون آنكه آثار مربوط 
ــدارى و در مقابل ديدگان مردم نصب  به آن خري

شود.
ــود،  وى افزود:  گر اين قانون به خوبى اجرا نش
ــراى جامعه هنرى بدنبال  ــبى را ب عوارض نامناس

خواهد داشت.
وى همچنين ابراز اميدوارى كرد كه با اجراى 
ــال 91  ــن قانون، رقم آن در بودجه س صحيح اي

افزايش يابد.

"نارنجى پوش" به دفتر 
جشنواره رسيد

همدان پيام: فيلم سينمايى"نارنجى پوش" 
ــنواره  داريوش مهرجويى براى حضور در جش

فيلم فجر فرم پر كرد.
اين فيلم هم اكنون در مراحل پايانى تدوين 
ــرار دارد. اولين  ــارى ق ــط هايده صفى ي توس
نمايش "نارنجى پوش" در جشنواره فيلم فجر 
ــت. به گزارش مهر، "نارنجى پوش"  امسال اس
ــترك مهرجويى و وحيده محمدى  نوشته مش
ــده محمدى فر  ــى از وحي ــاس طرح فر بر اس
ــكاس حرفه اى مجالت  ــتان حامد آبان ع داس
ــدن كتابى چنان  ــت كه با خوان و روزنامه هاس
ــت و مبارزه  ــر پااليش محيط زيس تحت  تاثي
ــاس نارنجى  ــود كه با لب ــغال زايى مى ش با آش
ــهردارى مى پيوندد  ــران به ش مخصوص رفتگ
ــهرت  ــه به ش و با عنوان نارنجى پوش ليسانس
ــار و محبوبيت حامد زندگى  ــد اما اعتب مى رس
ــيلى از فراز و  ــى و خانوادگى او را با س خصوص
ــيب هاى عاطفى تند و ناگهانى به سمت و  نش

سويى ديگر مى برد.
ــى اين عكاس  ــن فيلم يعن ــش اصلى اي نق
ــتين همكارى خود با  ــد بهداد در نخس را حام
ــال حاتمى، طناز  ــازى مى كند. لي مهرجويى ب
طباطبايى، فردوس كاويانى، همايون ارشادى، 
ــتمى، اميد روحانى، محمدجواد  ــير رس اردش
ــابى، كامشاد كوشان،  جعفرپور، مهيار پورحس
ــيمون  ــوش گرامى، س ــى، كيان ــى عابدين عل
سيمونيان، على اصغر طبسى، فرهنگ سرورى، 
ــيدى،  اكبر محمدى فر، پروين ميكده، امير س
ــرى، عليرضا  ــاهين جعف ــنايى، ش فرامرز روش
ــد عليمردانى، محمدرضا جعفرپور  حائرى، امي
و ميترا حجار بازيگران "نارنجى پوش" هستند.
ــته فيلم  ــال گذش ــوش مهرجويى س داري
ــمان محبوب" را در جشنواره  ــينمايى "آس س
بيست و نهم فيلم فجر داشت كه هنوز فرصت 

اكران عمومى پيدا نكرده است.

همدان پيام: اسدا... شعبانى شاعر شناخته شده 
ــود در وبالگش آورده  ــوب همدانى درباره خ و محب
ــت، گويا در چهارم تير 1337 به دنيا آمده ام در  اس
ــتا با كار  ــاى الوند كهن. كودكى را در روس دامنه ه
ــناخته به سر  ــت و قحطى و بيمارى هاى ناش و كش
ــم در آن هنگام كه  ــده مانده ام! ه ــى زن آورده اتفاق
ــول دارد كه نمى داند با  ــدا مى گفت: ”آن قدر پ هوي
ــه برق بود و نه آب  ــرايطى كه ن آن چه كند“ در ش
ــه. به مكتبخانه رفتم  ــاميدنى و نه حتى مدرس آش
ــكيات بعد هم  ــه هجى كردن قرآن و آموختن ش ب
ــه درس خواندم با  ــد و تكه تك ــه پيدا ش كه مدرس
ــبب داير نشدن كالس ها. تا اين  وقفه هايى كه به س
ــم نظام قديم را در اين روستا و آن شهرك  كه شش
گرفتم. در تمام اين ساليان كار هم مى كردم اما پس 
از ششم ديگر اميدى به ادامه درس نبود طبق سنت 
چون فرزند نخست خانواده بودم بايد ترك تحصيل 

كرده به كوره هاى آجرپزى مى رفتم.
12-13سال بيشتر نداشتم كه به عنوان كارگر 
ــغول شدم كمى  ــاده در كوره هاى آجرپزى مش س
ــته در  ــرايطى ناخواس بعد هم به هواى گريز از ش
ــب برفى به تهران آمدم. در واقع عشق به  يك ش
ــام چيزهايى كه  ــد كه دل از تم ــبب ش تهران س
ــوارى هاى  ــتم بكنم و خودم را به دش در ده داش
ــه كار هاى طاقت  ــم از آن پس ب ــترى بيفكن بيش
ــم. كار در كوره هاى  ــا و جور واجور پرداخت فرس
برق،  ــكارى،  تراش ــى،  عكاس باغبانى،  ــزى،  آجرپ
ــن همه در  ــكارى با اي ــكارى و جوش ــى، ورق بناي
ــبانه به درس ادامه دادم تا ديپلم  كنار اين كارها ش
ــانس زبان و ادبيات  اقتصاد اجتماعى و سپس ليس
ــوى وزارت  ــن اواخر هم از س ــى را گرفتم. اي فارس
ارشاد اسالمى درجه يك هنرى شعر كه گويا معادل 

دكتراست به من داده شده است.
ــاعر موفق حوزه  ــوان ش ــعبانى  با عن ــدا... ش اس
ــات كودك و  ــناس ادبي ــودك و نوجوان و كارش ك
ــت كانون پرورش فكرى كودكان  نوجوان معتقد اس
ــا ذوق و هنر، به  ويژه ادبيات و  و نوجوانان بيش تر ب
شعر، سروكار دارد و بايد براى فعاليت هاى فرهنگى 

بهاى بيشترى قائل شود.
ــاى حال حاضر  ــاره توليد اخير كتاب ه وى درب
ــان  ــد كتاب هاى اخير در كانون نش مى گويد: تولي
ــار كتاب هاى  ــمت انتش ــد كه گرايش به س  مى ده

آموزشى، علمى و ترجمه زياد شده است.
ــعبانى درباره  كتاب هاى كانون پرورش فكرى  ش
بيان مى كند: كيفيِت چاپ، صحافى و صفحه آرايى 
ــده،  كتاب هاى جديد كانون پرورش فكرى بهتر ش
ــت. كتاب هاى غير  ــا متن هاى آن ها بهترين نيس ام

ــوى كانون منتشر مى شود، در  ادبياتى زيادى از س
ــى  كه كانون بايد بيش تر به امور ذوقى بپردازد.  حال
ــود خالى از  ــه چاپ مى ش ــى از كتاب هايى ك برخ
ــر من،  ــت. به نظ ــى ا س ــتگى هاى ادب ذوق و دل بس
ــيه بر متن پيروز مى شود و با انبوهى از  گاهى حاش
كتاب هاى متفرقه روبه رو هستيم كه از سوى كانون 

چاپ شده اند.
ــد: برخالف  ــى عنوان مى كن ــاعر همدان اين ش
گذشته، كانون كتاب هاى كم ترى براى خردساالن 
ــر مى كند، در حالى  كه به  نظر من بايد براى  منتش
ــرد. كانون در اين  ــر بيش تر برنامه ريزى ك اين قش
ــه كتاب هاى علمى  ــرده و ب ــينى ك زمينه عقب نش
ــردازد. اما اين  ــاالن مى پ يا كتاب هايى براى بزرگس

وظيفه  كانون نيست.
ــاخه ها» مى گويد: مشكل  ــاعر كتاب «ساز ش ش
ــت كه كتاب هاى كانون تجديد چاپ  ديگر اين اس
ــت  ــوان مثال من نزديك به بيس ــود. به عن نمى ش
ــت وعده  چاپ آن ها  كتاب ناياب دارم كه مدت هاس
ــده است. نمى دانم  را داده اند، ولى هنوز خبرى نش
ــأل را پُر خواهد كرد؟ به  نظر  كانون چه گونه اين خ

ــوند تا  ــن، كتاب ها بايد به قاعده، تجديد چاپ ش م
ــنده و حقوق  ــادى و حقوق معنوى نويس حقوق م
ــود و بچه ها هم به  ــان ضايع نش ــودكان و نوجوان ك
كتاب هاى دوست داشتنى شان دسترسى پيدا كنند. 
ــم مى خواهد كتابم توى  ــنده دل من به  عنوان نويس
ــد. كتاب هايى كه بايد تجديد چاپ شوند،  بازار باش
ــت  ــه بچه ها آن ها را دوس ــتند ك ــى هس كتاب هاي
ــتند و خريده اند و حاال تمام شده است. برخى  داش
ــده بود و تيراژ  از كتاب ها دوباره هم تجديد چاپ ش

بااليى داشت.
شعبانى مى افزايد: از كانون پرورش فكرى انتظار 
ــاى ناياب  ــد چاپ كتاب ه ــى رود كه براى تجدي م

تمهيدى بينديشد.
ــردن فعاليت هاى  ــت ارزيابى ك ــعبانى با مثب ش
ــاب، مى گويد:  ــار كت ــون در زمينه  چاپ و انتش كان
ــاپ كرده و  ــعر و قصه چ ــون پرورش فكرى ش كان
ــاب در نظر گرفته  ــى را براى انتخ ــاى خوب معياره
ــت.  ــده اس ــنده هاى تازه كار نيز توجه ش و به نويس
ــده و از نظر گرافيك و  ــاى الزم رعايت ش حداقل ه
ــازى نيز وضعيت كتاب ها بهتر شده است،  تصويرس

ــود دارد. گاهى،  ــكال هايى نيز وج ــه ايراد و اش البت
ــرده كه متن  ــيه توجه ك ــه حاش ــون آن قدر ب كان

فراموش شده است.
ــاره  ــه»، با اش ــه و كالغ ــه االغ ــنده  «قص نويس
ــرى در بعضى از  ــب تصويرگ ــِت نامناس ــه وضعي ب
كتاب هاى كودك، بيان مى كند: كتاب براى خواندن 
ــود  ــود، اما در هيأتى ارائه مى ش بچه ها چاپ مى ش
ــت. تصويرگرى هاى  ــراى بچه ها جذاب نيس كه ب
ــور به  نظر  ــت و اين ط ــده اس كج و كوله روال ش
ــراى پُركردن  ــب كتاب فقط ب ــد كه مطال مى رس
ــياه  ــفيد با حروف س ــت. زمينه  س جاى خالى اس
ــت، ولى فانتزى در  ــم بچه ها مفيد اس براى چش
ــت كه آدم  تصويرگرى هاى  امروزى به  گونه اى ا س
ــود متن براى خواندن است و فكر  متوجه نمى ش

مى كند متن جزئى از تصويرسازى است.
ــد: به  نظر من كتاب ها بايد از  وى ادامه مى ده
ــم و قطع كتاب و متن كودكانه  نظر گرافيكى، حج
ــت زودتر چاره انديشى شود و اين  ــند. بهتر اس باش

خأل ها را بيش تر از اين به حال خود رها نكنند.
گردآورى: محمدمهدى خلجى

با توجه به توليدات اخير كتاب،

گرايش به انتشار كتاب هاى آموزشى
 علمى و ترجمه زياد شده است 

معاون امور هنرى وزير ارشاد:

سه كتاب فرياد شيري قانون خريد آثار هنرى به دستگاه هاى دولتى ابالغ شد
براي كودكان و نوجوانان 

انتشار يافت
ــري كتاب هاي  ــه س ــام: در ادام همدان پي
ــتان و شعر از  ــه كتاب داس "ادبيات ديگر"، س
فرياد شيري در حوزه ادبيات كودك و نوجوان 
منتشر شد. "داستان نقطه سر راهي" داستاني 
ــت كه در يك فضاي تخيلي  ــاده و روان اس س
ــيري آن را به بچه هاي  ــده و فرياد ش روايت ش
ــه  كوچك به  ــتي كه مثِل يك نقط بي سرپرس

زندگي معني مي بخشند، تقديم كرده است.
ــتاني است كه در  "آلبوم يادگاري"هم داس
ــد و كتاب "خدا  ــم عكس اتفاق مي افت 12 فري
ــز دربردارنده  ــه" ني دلش براي كي تنگ مي ش
ــپيد اين شاعر در  ــعرهاي س مجموعه اي از ش

حوزه شعر كودك و نوجوان است.
ــه كتاب را مهسا طوسي  تصويرگري اين س
ــته و كتاب ها از سوي نشر پيدايش  برعهده داش
منتشر شده اند. به گزارش ايسنا، شيري پيش تر، 
داستان ديگري را براي كودكان با عنوان "آدم هاي  

سياه، آدم هاي  سفيد" منتشر كرده است.
وى همچنين تاكنون مجموعه هاي شعري 
از جمله "كالغ ها زبان گنجشك را نمي  فهمند"، 
ــت" و "امضاي تازه  ــفر پر اس "آغوش من از س
ــت. به  ــر كرده اس مي خواهد اين نام" را منتش
ــعرش با  ــن مجموعه ش ــم جديدتري زودي ه
عنوان "وطن فروشي نيست" توسط انتشارات 
ــر خواهد شد. "ماه مهمان چشمان  نگاه منتش
ــعرهاي كوتاه با  تو بود" (كلماطرح) (گزينه ش
ــري ايليا تهمتني) و "ما در عكس زير  تصويرگ
ــتان - عكس) از  ــده بوديم" (داس باران گم ش

ديگر كتاب هاي فرياد شيري هستند.
ــيري براي كتاب شعر "آغوش من  فرياد ش
ــفر پر است" برنده جايزه شعر امروز ايران  از س
ـ كارنامه 1381 و كانديداي نهايي جايزه شعر 
خبرنگاران در 1383، براي كتاب "امضاي تازه 
ــداي جايزه ادبيات  ــن نام" كاندي مي خواهد اي
داستاني متفاوت (واو) 1386 و براي كتاب "ما 
ــده بوديم" كانديداي  در عكس زير باران گم ش

جايزه ادبي اصفهان 1386 شده است.
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شروع كار قبل از عيد 91
جزييات استخدام 3900 
فارغ التحصيل تربيت معلم

ــوزش عالى  ــت مجتمع آم فارس: سرپرس
پيامبر اعظم(ص) با اشاره به جزييات استخدام 
ــز تربيت  ــل مراك ــزار و 900 فارغ التحصي 3 ه
معلم، گفت: اين افراد تا قبل از عيد نوروز، كار 

خود را در آموزش و پرورش آغاز مى كنند.
ــدى گرمارودى با اشاره به برخى  اسدا... اس
ــتخدام 3 هزار و 900 دانشجوى  از جزييات اس
ــرانى كه  ــم (خانم ها و پس ــز تربيت معل مراك
ــد) در دى ماه  ــربازى ندارن ــكل خدمت س مش
ــت: مسائل ادارى مربوط به  امسال، اظهار داش
ــر در اداره كل  ــتخدام ها در حال حاض اين اس
ــت  امور ادارى وزارت آموزش و پرورش در دس
پيگيرى است و پس از تمهيد مقدمات و اتمام 
امور ادارى، دانشجويان فارغ التحصيل مشمول 
ــل زندگى خود در  ــا توجه به مح اين طرح، ب
ــب با نياز  ــتان ها و متناس آموزش و پرورش اس

مناطق جذب خواهند شد.
ــات ادارى  ــس از اتمام مقدم ــزود: پ وى اف
مربوط به اين كار، جزييات مراحل استخدام و 
گزينش اين دانشجويان همراه با ليست مربوط 
به هر استان و اسامى دانشجويان به ادارات كل 
ــود و پس از آن بايد براى  استان ها ابالغ مى ش
تشكيل پرونده به استان مربوط مراجعه كنند.

اسدى گرمارودى درباره وضعيت «استخدام 
ــجويان گفت: با توجه  بومى» اين گروه از دانش
به اينكه اكثريت اين دانشجويان خانم هستند، 
ــل زندگى  ــه در مح ــت ك ــت بر اين اس اولوي
ــوند، اما برحسب نياز اداره  ــان توزيع ش خودش
ــتان  ــوط در مناطق تابعه اس ــتان مرب كل اس

مشغول به كار مى شوند.

فعاليت مراكز ماساژ درمانى
 در كشور فعالً غيرقانونى است

فارس: معاون درمان وزارت بهداشت گفت: 
ــت مجوز  تاكنون هيچ مركزى از وزارت بهداش
فعاليت در زمينه ماساژ درمانى نگرفته و هرگونه 
تبليغات در اين زمينه از طريق نشريات و پيامك 

غيرقانونى است و با متخلفان برخورد مى شود.
ــاره مراكزى كه  ــوى درب ــن امامى رض حس
خدمات ماساژ درمانى را تبليغ مى كنند، افزود: 
ــرا وزارت  ــت؛ زي ــه اين تبليغات تخلف اس هم
بهداشت تاكنون براى هيچ مركزى مجوز ماساژ 

درمانى صادر نكرده است.
ــت تازه كار تدوين  وى گفت: وزارت بهداش
آيين نامه و مقررات مراكز ماساژ درمانى را آغاز 
ــود و بعد از  ــال ابالغ مى ش كرده كه تا پايان س
آن مراكزى كه بر اساس اين آيين نامه از وزارت 

بهداشت مجوز بگيرند؛ اجازه فعاليت دارند.

پرداخت مطالبات بازنشستگان 
پس از واريز حقوق آذرماه

فارس: روابط عمومى صندوق بازنشستگى 
ــورى از پرداخت مطالبات ناشى از اجراى  كش
ــورى مربوط به  ــت خدمات كش ــون مديري قان
ــال 86 تا مهرماه سال 87 بازنشستگان  مهر  س
ــورى خبر داد.  اين مطالبات پس از واريز  كش
ــد. به  ــدن حقوق آذرماه، پرداخت خواهد ش ش
منظور جلوگيرى از تداخل سيستم هاى عملياتى 
و مالى مقرر شد، پس از واريز حقوق بازنشستگان 
ــت  ــه پرداخ ــه اى جداگان ــور در برنام كل كش

مطالبات بازنشستگان مشمول، آغاز شود. 

اجراى طرح نوزاد سالم در 
همه بيمارستان هاى كشور

ــوزادان وزارت  ــالمت ن ايرنا: رئيس اداره س
ــكى از اجراى  ــت، درمان و آموزش پزش بهداش
ــالم تا پايان سال جارى  طرح مراقبتى نوزاد س
در همه بيمارستان هاى كشور خبر داد. محمد 
حيدرزاده افزود: اين طرح مراقبتى براى مادران 
ــود تا براى سالمت  باردار و نوزادان اجرا مى ش
ــايل و تجهيزات استاندارد در اتاق  نوزادان، وس
ــود. وى خاطرنشان كرد: بر  زايمان استفاده ش
ــته مراقبتى، تكاليف و وظايف  ــاس اين بس اس
پرسنل در اتاق زايمان به طور مشخص تعيين 
شده است و آموزش هاى دوران باردارى مادر و 
مراقبت از نوزادان مورد توجه قرار گرفته است.

وي گفت: به طور مثال يكى از استانداردهاى 
فراموش شده در اتاق زايمان، قرار دادن نوزاد كنار 
مادر براى تغذيه از شيرمادر بود كه اين مسأله در 

اجراى بسته "نوزاد سالم"، الزامى شده است.

صدور 28  هزار جلد 
شناسنامه رايانه اى در همدان 

ــت: 28 هزار جلد  ــوال همدان گف ــركل ثبت اح ــام: مدي همدان پي
شناسنامه به صورت رايانه اى براى افراد باالى 15 سال در هشت ماهه 

نخست سال در استان صادر شده است. 
عبدا... مقصودى فر به مناسبت سالروز تشكيل ثبت احوال افزود: در 
ــتان، شناسنامه به صورت مكانيزه  حال حاضر در همه ادارات تابعه اس

صادر شده و از دخالت دست در صدور شناسنامه كاسته شده است. 
ــتان همدان، اسناد  ــتان و دو بخش اس وى اضافه كرد: در 9 شهرس

سجلى در حال اسكن، تصوير بردارى و آرشيو الكترونيك است. 
ــت: تاكنون 970 هزار  ــر در گفت وگو با ايرنا اظهار داش مقصودى ف
ــده و بر روى پايگاه هاى داده ها  ــند سجلى در همدان اسكن ش برگ س

بارگذارى شده است. 
ــايى ملى،  وي تصريح كرد: صدور 30 هزار و 334 فقره كارت شناس
ــانى آمار والدت و فوت در سامانه براى پرداخت يارانه، تغيير  به روز رس
ــتعالم دستگاه هاى  ــخ به اس نام 220 مورد، 15 هزار و 440 مورد پاس
ــخوان خدمات دولت  ــه دفتر پيش ــى و واگذارى 12 فعاليت به س دولت
ــتان همدان در هشت ماهه نخست سال  از فعاليت هاى ثبت احوال اس

بوده است.

جشن ازدواج زوج هاى جوان فرهنگى 
در همدان

ــن  ــاور جوان آموزش و پرورش همدان گفت: جش همدان پيام: مش
ــال جارى  ــتان در دهه فجر س ــزرگ ازدواج زوج هاى فرهنگى اين اس ب

برگزار مى شود.
ــيد ماهورى در گفت وگو با ايرنا افزود: با هماهنگى هاى انجام   فرش
شده از سوى مديركل آموزش و پرورش، جشن بزرگ ازدواج فرهنگيان 
ــومين سالگرد پيروزى انقالب شكوهمند  استان با جشن هاى سى و س
ــت: اين جشن  ــد. وى اظهار داش ــالمى در همدان برگزار خواهد ش اس

ــت كه تاريخ عقد آنها از يكم فروردين  مربوط به زوج هاى فرهنگى اس
سال 90 تا دوازدهم بهمن ماه است. 

ماهورى با بيان اينكه ارتقاي جايگاه معلمان در جامعه و خانواده از 
ــند تحول بنيادين به عنوان همراه و همگام  ــت كه در س نكات مهم اس
ــده است، افزود: آموزش و پرورش  اصلى نظام تعليم و تربيت معرفى ش
ــى را به عنوان  ــن آيين ها زوج هاى فرهنگ ــد دارد تا با برگزارى اي قص

نمونه اى از خانواده هاى موفق به جامعه معرفى كند. 
ــركت در اين  ــكاران و فرهنگيانى كه قصد ش ــد: هم ــادآور ش وى ي
آيين را دارند، مى توانند براى كسب اطالعات بيشتر به سايت اداره كل 

آموزش و پرورش استان مراجعه كنند.

والدت حضرت عيسى مسيح (ع) : 
نداى توحيد در گاهواره

ــاله نويد آغاز سال نوي ميالدي را به  ــمس، جشني كه هر س همدان پيام: كريس
ــن مذهبي براي مسيحيان است كه در طول تاريخ خود،  جهانيان مي دهد، يك جش
دگرگوني هاي بسياري را تجربه كرده است. آنگونه كه از تاريخ بر مي آيد، كريسمس 
در قرن چهارم ميالدي كه امپراطوري روم (بيزانس) بطور رسمي آيين مسيحيت را 

پذيرفت، در دنياي غرب رايج شد و به مرور زمان، نشو و نما گرفت .
مورخان مي گويند اين جشن گرچه متعلق به مسيحيان است اما در اصل از ايران 
ــتان و آيين مهر (ميترائيسم) گرفته شده و به همين دليل، با دي و شب يلداي  باس
ايراني همزادي و اشتراكات فراوان دارد. آنان در اين زمينه به اختالف نظرهاي موجود 
ــر سالروز والدت حضرت عيسي(ع) استناد مي كنند و مي گويند كه بحث ميان  بر س
بزرگان عالم مسيحيت و تاريخ نگاران درباره روز ميالد آن حضرت چنان زياد است 

كه نمي توان در اين باره، روزي را مشخص كرد.
ــمس اكنون نيز ميان شاخه هاي مختلف مسيحيت اعم از ارتدوكس،  زمان كريس
ــت و هريك، مبنايي را براي آن تعيين كرده اند،  ــتانها، متفاوت اس كاتوليك و پروتس
ــالروز تولد مهر (ميترا) - خداي پاكي- در ايران باستان نزديكند.  گرچه همگي به س
ــيار شده است  ــمس نيز در طول زمان دچار دگرگوني هاي بس ــوم كريس آداب و رس
ــوع و رنگارنگ آن در قرن  ــيريني هاي متن ــه اي كه مي گويند هديه دادن و ش به گون
ــط تاجران يهودي در اروپا رايج شد. عده بسياري نيز معتقدند  نوزدهم ميالدي توس
ــخصيت افسانه اي كه مسيحيان را در ايام كريسمس با هداياي خود،  كه بابانوئل، ش
خوشحال مي سازد، در واقع از عمو نوروز ايراني الهام گرفته و در ابتدا، لباسي سبز بر 
تن داشته است. علت تغيير رنگ بابانوئل به لباس قرمز مشخص نيست و به همين 
دليل، امروزه عده اي - به طنز يا جدي- معتقدند كه شركت كوكاكوال، چنين رنگي 
را به آن داده است. بابانوئل پيش از اين به كودكان هديه مي داد اما چند دهه است 

كه به لطف تبليغات دنياي مصرف، دادن هديه به بزرگان را نيز مد كرده است .
ــورهاي مختلف مسيحي بنا به سنت و  ــمس در كش با وجود اين، برگزاري كريس

رسم و رسوم آنان، تفاوت هايي نيز با يكديگر دارد.
ــيح(ع) به كليساها مي روند.  ــن گرفتن تولد حضرت عيسي مس مردم براي جش
ــت كه مسيحيان از دستورات حضرت عيسي(ع)  در اين دوران، به خصوص رايج اس
ــلمانان هم  ــت كه مس ــده، اين اس پيروي مي كنند، اما چيزي كه به خوبي درك نش
حضرت عيسي(ع) را دوست داشته و به وي احترام مي گذارند، چرا كه او نيز يكي از 

پيام آوران خدا براي بشريت بوده است.
 معاون جمعيت هالل احمر استان همدان: 

ميزان گازگرفتگي بر اثر منواكسيدكربن كاهش 
چشمگيري داشته است

همدان پيام: معاون جمعيت هالل احمر استان همدان گفت: ميزان گازگرفتگي بر 
اثر مونواكسيدكربن در سال جاري نسبت به سال گذشته كاهش يافته است.

ــيدكربن در  ــزان گازگرفتگي بر اثر گاز منواكس ــرفي عنوان كرد: مي ــين اش حس
ــته كاهش يافته و كاهش اين گونه اتفاقات  ــبت مشابه سال گذش ــال جاري به نس س

نشان دهنده افزايش ميزان آگاهي مردم و رعايت اصول ايمني توسط مردم است.
ــدارهاي مكرر و تبليغاتي كه انجام مي شود؛ مردم بيشتر  وي افزود: با توجه به هش
اصول ايمني را رعايت مي كنند؛ بنابراين ميزان گازگرفتگي تاكنون در فصل سرما كاهش 
چشمگيري داشته است. وي اظهار كرد: افرادي كه در فصل سرما قصد سفر دارند بايد 
ــيله نقليه خود را به وسايل گرمايشي مجهز  ــرايط آب و هوايي مطلع باشند و وس از ش
كنند. اشرفي بيان كرد: پايگاه هاي هالل احمر در جاده هاى بين راهي مستقر هستند و به 
مسافران خدمات الزم ارائه مي دهند؛ چراكه مسافران در اين فصول ممكن است در راه 
بمانند و پايگاه هاي هالل احمر در جاده هاي بين راهي استان همدان مستقر هستند. اشرفي 
تأكيد كرد: خانواده ها بايد تمامي قوانين و اصول ايمني را رعايت كنند و براي بخاري خود 

از لوله هاي «H“ استفاده كنند تا فصل زمستان را با خوشي پشت سر بگذارند. 

اكرم چهاردولى
همدان پيام: چشم انداز توسعه استان همدان در 
ده سال آينده دست مايه بسياري از برنامه ريزي ها و 
ــت كه سازمان ها و ادارات مختلف در  طرح هايي اس
تدوين سياست هاي اجرايي خود در نظر گرفته و آن 

را به عنوان يك نقطه هدف تعيين كرده اند.
ــال 1400 يك  ــدان در س ــوان از هم ــايد بت ش
ــياري از پروژه ها به  ــيم كرد كه بس ــهر ترس آرمانش
ــكالت موجود در آن مرتفع شده و  ــته و مش بار نشس
سياست  هاي راهبردي در آن جامه عمل پوشيده است، 
اما اين همه واقعيت نيست و عوامل مهمي بر سر راه 
ــم انداز قرار دارد كه تنها از نگاه كارشناسان و  اين چش

دست اندركاران موضوع قابل بررسي و فهم است.
ــك پايلوت  ــانه ها به عنوان ي ــن ميان رس در اي
(آزمونه) در تجميع اين طرح ها و نظرها و به عنوان 
ــي موضوع،  ــازي تاريخ ــاهد براي مستندس يك ش

مي توانند نقشي كليدي ايفا كنند.
بررسي نظر و ديدگاه كارشناسان، بررسي عوامل 
ــعه، نگاه آماري به واقعيت هاي  ــد و يا موانع توس رش
اجتماعي، همه و همه از جمله مسائلي است كه يك 

رسانه درباره اين چشم انداز مي تواند به آن بپردازد.
همدان پيام در ادامه تحليل ها و گفتگوهاي جامعي 
كه به صورت مناسبتي در هر زمينه ارائه كرده است، 
همزمان با انتشار هزارو چهارصدمين شماره روزنامه، 
ــي كند و با اين  ــم انداز 1400 را بررس قصد دارد چش
بهانه يك بار ديگر وضعيت موجود و ديدگاه مديران و 
كارشناسان را جمع آوري نمايد تا عالوه بر ثبت اسناد 
براي ارجاع به آن در ده سال آينده، مشاوره اي مناسب 

به دست اندركاران اجرايي ارائه نمايد.
ــن با درج اين نقطه نظرات  اين روزنامه همچني
ــدگان اين فرصت را  ــدون داوري نهايي، به خوانن ب
مي دهد تا خود از خالل مباحث مطرح شده به نقد 

و داوري موضوع بنشينند.
به اين منظور در اين شماره با چند تن از مديران استان 
گفتگوهايي انجام داديم و سئوال اين بود «اولين موضوعى 

كه از عدد 1400 به ذهن شما مى رسد چيست؟»
ــي امنيتي  علي اكبر فاميل كريمي، معاون سياس
ــؤال از سوي  ــتاندار همدان كه ابتدا از طرح اين س اس
ــرده بود با كمي تأمل مي گويد:  خبرنگار ما تعجب ك
1400 مطلق در ارتباط با يك موضوع نيست، اما براي 
من در حوزه مسائل استاني مهم است و برنامه ريزي در 
حوزه سند چشم انداز 1400 همدان را مطرح مي كند. 
ــتاندار همدان در  ــامري، معاون عمراني اس خسرو س
اين باره مي گويد: به اعتقاد من 1400 توسعه همه جانبه 
و مناسب استان و قرارگيري استان در موقعيتي كه بايد 

در كشور و منطقه باشد را بازگو مي كند.
ــور اجتماعي  ــركل كار و ام ــعود اقالمي، مدي مس
ــم انداز  ــم اين گونه اظهار نظر مي كند:  1400 چش ه
ــتان كه شامل مسائل اقتصادي،  برنامه ريزي بلند اس
ــرد و در نهايت  ــر مي گي ــود را درب ــران و... مي ش عم

سازندگي و پيشرفت استان را به دنبال خواهد داشت.
ــتان همدان كه  ــدگان اس ــس مجمع نماين رئي
ــاير مديران  ــبت به س ــتري نس گويا اطالعات بيش
ــي مي داند كه براي  ــتان دارد، 1400 را دورنماي اس
ــده تا بتوان بر اساس يك  ــهر همدان ترسيم ش ش
چشم انداز مسير پيشرفت و جايگاهي كه استان بايد 

در طرح ملي كسب كند را به انجام برساند.
ــزود: از دو دهه  ــازي اف ــيد محمدكاظم حج س
گذشته ما براي افق 1400  همدان نگاهي را ترسيم 
ــب آن بتوان جايگاه تعريف  مي كرديم  كه به تناس
شده در سطح ملي براي همدان نيز را به وجود آورد 
ــئوالن  ــود و در آن ايام مس و در اين برنامه ديده ش
ــتاني همايش هاي مختلفي را برگزار كردند و هر  اس
ــه اي به اين موضوع نگاه كردند. آنچه كه  كدام از زاوي
ــاله در نظام شكل مي گيرد  در قالب برنامه برش 5 س
سند توسعه 5 ساله برش  استاني هم بايد داشته باشد؛ 
ــيدن به  چراكه هر كدام مي تواند يك گام براي رس
ــال 1400 ترسيم شده؛  ــد كه در س جايگاهي باش
ــت مديران ارشد  مطالبات خود را  بنابراين الزم اس
مطابق با جايگاه همدان در 1400 در برنامه 5 ساله 
ــود پيگير باشند تا ابزار الزم  نظام كه تدوين مي ش

تحقق آن، مهيا شود.

ــرفت هر استان در يك  به اعتقاد حجازي، پيش
ــابقه بين مجموعه هاي مختلف حاصل  رقابت و مس
ــه توانمندي قوي تر و  ــد و هر مجموعه ك خواهد ش
ــه كار گيرد در  ــري را براي تحقق برنامه ب كارآمدت
اين رقابت چه از بُعد جذب منابع و چه از بُعد ايجاد 

زيرساخت ها مي تواند موفق تر عمل كند.
سيد عبدي افتخاري، مديركل ورزش و جوانان 
استان كه اين سؤال كمي به نظرش جالب  مي آمد 
ــريه  ــخ داد: در نگاه اول 1400، نش ــه پاس اين گون
ــدان 1400 را بيان مي كند كه در يك دوره 10  هم
ساله چشم انداز استان چه خواهد بود و براي ما كه 
در حوزه ورزش فعاليت مي كنيم مشخص مي كند تا 

افق 1400 چه ديد و نگاهي خواهيم داشت.
عباس حسني محتشم، مديركل آموزش و پرورش 
ــخندي مي زند و مي گويد: عدد 1400 براي من؛  نيش
يعني هفته نامه همدان 1400 و چشم انداز 4 سال بعد 

آن؛ يعني چشم انداز 1404 جمهوري اسالمي ايران.
ــدار همدان هم با  ــن قهرماني مطلق، فرمان حس
ــؤال شما حضور ذهن ندارم،  بيان اينكه در مورد س
ــه بحث روز  ــد: در حالي ك ــخ مي ده اين گونه پاس

جامعه انتخابات است، شما از 1400 مي پرسيد؟!
 محمدعلي زلفي گل، رئيس دانشگاه بوعلي سينا 
با كمي مكث مي گويد: اين عدد چشم انداز 1404؛ 
ــند 20 ساله كشور و قيام عاشورا در  يعني پايان س

1400 سال پيش را تداعي مي كند.
گفتنى است تالش خبرنگار ما براى مصاحبه با 
ــاير مديران استان به دليل عدم پاسخگويى آنان  س

بى نتيجه ماند.

به بهانه انتشار هزارو چهارصدمين شماره همدان پيام؛

چشم انداز 1400
 افق بلند توسعه استان

همدان پيام: رئيس اخير بنياد شهيد، يك سال نشده، رفت.
 رئيس يهويى آمده، يهويى هم مى رود!
ايران: سقوط قيمت ارز، اعمال مديريت دولت

 جالبه ها، وقتى يه دفعه دويسـت سـيصد تومن ميره باال، هيشكى 
صداش درنمياد، اما وقتى صد تومن مياد پايين، همه از اعمال مديريت 

شون ميگن!!
ايسنا: سومين افزايش قيمت براي لبنيات در يك سال 

 اينم در راستاى همون افزايش رفاه 80درصد از خانوارهاى ايرانيه؟!!
همدان پيام:ايجاد اشتغال پايدار مسئوليت جديد فرمانداران

 پـس طفلكى ها تقصير نداشـتن كه تا حاال، فقط اشـتغال ناپايدار 
ايجاد مى كردن! 

جام جم: دعوتنامه انصراف براى يارانه بگيران پردرآمد
 حتما هم با اين روش، اونا رودروايسى مى كنن و انصراف ميدن!

ــبت به حذف يارانه دهك هاى باال، اقدام  ــتگاه ها نس ــان: با همكارى دس خراس
خواهد شد.

 البته در صورتى كه دعوتنامه هاى محترمانه ارسـال شـده، جواب 
ندن!

فارس: شناسايى درآمد خانوارها در فاز دوم هدفمندى 
 نترسين، يارانه هاتون كم نميشه، فقط ممكنه ماليات هاتون اضافه 

بشه!!
همدان پيام: مشكالت چند روزه بازار، دامن همدان پيام را هم گرفت!

 كاغذ گرون شده، پس چرا رنگتون پريده!
تابناك؛ رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس: مي توان براي تأخير در ارايه 

بودجه، از دولت شكايت كرد. 
 حاال اين همه قاطعيت الزمه؟!

ايسنا: احتمال بررسي بودجه 91 پس از انتخابات 
  البته كه انتخابات، بسيار مهمتر از بودجه س!

تهران امروز: فيزيكدان كارتن خواب در تهران! 
 واسه رد گم كنيه بابا، واال طرف خودش نيروگاه هسته اى داره!

ايسنا: غارنشينان ايالمى هنوز شناسنامه ندارند!
 اصال هم مهم نيس كه چرا تو كشور ما، هنوزم غارنشين داريم!

مهر: پيش فروش از 550 هزار سكه گذشت. 
 حساب كن چقدر از كسرى بودجه دولت، اينجورى جبران ميشه!

همدان پيام: در مراسم اختتاميه هفته پژوهش و 
فناوري از 38 پژوهشگر برتر استان همدان در سال 
ــل آمد كه از اين تعداد 19 نفر  جاري تقدير به عم
ــتگاه هاي اجرايي  عضو هيات علمي و 19 نفر از دس

انتخاب شدند.
  تقويت دانشگاه ها در مباحث  

زيرفصل آمايش سرزمين لحاظ شود
ــت:  ــدان در اين آيين اظهار داش ــتاندار هم اس
ــرفت علمى بدون تحقيق امكان پذير نيست و  پيش
رعايت اصول علمى در تحقيق و پژوهش امرى است 

كه بايد مورد تأكيد و توجه ويژه قرار گيرد.
ــتيابى به  ــاد كرم رضا پيريايي، براى دس به اعتق
ــه به توليد علم و پژوهش را در  علوم برتر بايد توج
محورهاى كاربردى مورد بررسى قرار داده و نخبگان 
و چهره هاى برجسته در زمينه تحقيق و پژوهش را 

پيشگام در اين عرصه ها كنيم.
ــش و تحقيق را در  ــا بيان اينكه امر پژوه وي ب
هر موضوعي اصل قرار دهيد، افزود: دانشگاه ها بايد 
ــوان اصل و محور قرار  ــاي تحقيقاتي را به عن كاره
ــتر  ــگاه يك بس دهند و به طور كلي با تقويت دانش

عمومي را شكل دهيم.
استاندار همدان تصريح كرد: بايد ورود دانشگاه ها 
را در مباحث زيرفصل آمايش سرزمين تقويت كنيم 
ــتي و موضوعات چشم  انداز نگاه   و در اسناد باالدس

ويژه اي به آموزش و پژوهش داشته باشيم.
ــت كه  ــم تحقيق از مباحثى اس ــزود: عل وي اف
ــيه ها را در خود ذوب مى كند؛ چرا كه حواشى  حاش
ــأل فعاليت هاى جدى رخ داده و موج علمى و  در خ

تحقيقاتى را ايجاد مى كند.
ــت مباحث بينش و  ــه بر تقوي ــي در ادام پيرياي
ــرد و افزود: در حال حاضر جامعيت  دانش تأكيد ك
ــگاه هاى استان خوب است و  و موجوديت در دانش
تنها نياز است ذهن ما به گفتمان هاي مسلط سوق 
ــاخص  ــد. وي يكي ديگر از ويژگي هاي ش پيدا كن
ــت و تأكيد  ــتان را وجود حوزه هاي علميه دانس اس
ــور محور  ــرد: حوزه هاي علميه بايد در غرب كش ك
قرار گيرند؛ در اين راستا روز پيوند حوزه و دانشگاه 
ــت كه شرط آن اجرايي  روز پيوند معاني متعالي اس
كردن و فراهم آوردن زمينه هاى انطباق و فضاهاى 

رقابت باز و منبسط است.
ــخنان خود به  ــي در بخش ديگري از س پيرياي
ــتمر كارگروه پژوهش، فناوري و تحول  تشكيل مس
ــد كرد و گفت:  ــدان تاكي ــتانداري هم اداري در اس
ــود  ــكيل ش بايد اين كارگروه هر دو هفته يكبار تش
و همچنين به صورت جمع بندي همايش فصلي در 
اين زمينه برگزار شود تا گفتمان علمي كه مد نظر 
مقام معظم رهبري است، محقق شود، در اين راستا 
مقرر شد همايش فصلي با اين مضمون در نيمه دوم 

اسفندماه سال جاري برگزار شود.
ــعه و مديريت منابع انسانى استاندار  معاون توس
ــدف از برگزارى اين  ــم، ه همدان نيز در اين مراس
ــويق امر پژوهش و فناورى در  هفته را ترويج و تش
ــمرد و گفت: افزايش حساسيت و توجه  جامعه برش
ويژه به فناورى مى تواند تأثير چشمگيرى در رشد و 

توسعه جامعه و به ويژه استان داشته باشد.
ــار دو ويژه نامه در  ــد، انتش ــم مطهري مؤي كري
ــم افتتاحيه و اختتاميه، برگزاري سمينارها و  مراس
ــي با حضور رؤساي دانشگاه ها،  نشست هاي پژوهش
ــگاه  ــب التين با همت دانش ــگاه كت برپايي نمايش
ــينا، اختصاص دو روز از هفته پژوهش به  بوعلي س
ــگاه ها» براي حضور و آشنايي  روز «درهاي باز دانش
ــگاه  ــگاه، برپايي نمايش دانش آموزان با محيط دانش
ــركت دانشگاه بوعلي سينا،  پژوهش در تهران با ش
ــتان، برپايي  ــگ پژوهش در مدارس اس نواختن زن

ــگاه هفته پژوهش و فناوري استان با حضور  نمايش
18 دستگاه اجرايي و هفت مركز تحقيقاتي، تجليل 
از 38 پژوهشگر برتر استان، برگزاري بيش از 190 
ــل از بيش از 200  ــي، تجلي ــت علم كارگاه و نشس
ــگاه ها، مراكز تحقيقاتي و  ــگر برتر در دانش پژوهش
ــاي هفته  ــم فعاليت ه ــرورش را از اه ــوزش و پ آم

پژوهش و فناوري استان همدان برشمرد.
  شعبه بنياد ملي نخبگان در استان  

افتتاح مي شود
رئيس دانشگاه بوعلى سينا نيز بيان داشت: پس 
ــالمى اتفاقات بزرگى در تمام  از پيروزى انقالب اس
ــور شكل گرفت؛  زمينه هاى علمى و تحقيقاتى كش
ــجويان از 170 هزار نفر  ــه تعداد دانش به طورى ك
ــر در حال حاضر  ــالب به 4  هزار نف ــل از انق در قب
ــت و اين وضعيت توليد علم در استان  ــيده اس رس

باور كردنى نيست.
ــتان همدان  محمدعلى زلفى گل اظهار كرد: اس
ــور را داراست  ــم در كش از نظر توليد علم رتبه شش
ــت كه داراى چهار دانشگاه  ــتانى اس ــومين اس و س
ــت و با تبديل  ــته به وزارت علوم اس ــتقل وابس مس
مجتمع آموزش عالى شهرستان نهاوند به دانشگاه، 
مطمئناً رتبه استان در توليد علم رشد خواهد كرد.

ــتاني است كه  وي با بيان اينكه همدان تنها اس
در تمامي شهرستان هاي خود دانشگاه دارد، افزود: 
ــرايطي مهيا كرده ايم كه تا پايان برنامه، دانشگاه  ش
ــته دكترا و دانشگاه مالير با  ــينا با 60 رش بوعلي س
سه رشته دكترا كه نشان دهنده برنامه توسعه پنجم 
است، بتواند جايگاه خود را حداقل در اين رده بندي 

تثبيت كند.
ــگاه بوعلى سينا خاطرنشان كرد: در  رئيس دانش
ــا فراهم آوردن  ــد تالش كنيم تا ب ــتان باي برش اس
ــب توليد علم و فن به سمت توليد  زمينه هاى مناس
ثروت حركت كنيم؛ چرا كه با مهيا شدن اين بستر 

مشكل اشتغال در كشور رفع مي شود.
زلفي گل اظهار كرد: پارك علم و فناوري، مراكز 
ــزودي در  ــعبه بنياد ملي نخبگان كه ب ــد و ش رش
ــود، مي تواند در اشتغال استان  استان افتتاح مي ش

و بكارگيري نخبگان استان موثر باشد.
  صندوق نوآوري و پژوهش تاسيس  

شود
ــتان همدان نيز  ــس پارك علم و فناوري اس رئي

ــور براي  گفت: در اوايل انقالب با توجه به نياز كش
ــعه بحث هفته پژوهش مطرح بود تا اينكه در  توس
ــال 84 اين مناسبت به تصويب رسيد؛ به طوري  س
كه در اسناد باالدستي كشور و چشم انداز 20 ساله 

نيز توجه ويژه اي به بحث فناوري شده است.
ــتغال، هدف  ــرو پيري، اش ــا بر اظهارات خس بن
ــت و ايجاد اشتغال پايدار جز با  اصلي پژوهش هاس

بكارگيري علم ميسر نخواهد شد.
ــركت هاي دانش بنيان  وي خاطرنشان كرد: ش
ــارغ التحصيالن  ــگاه ها براي ف ــد از دانش ــه بع حلق
محسوب مي شوند كه در برنامه پنجم توسعه جايگاه 

ويژه اي دارد.
ــاوري از ايجاد صندوق  ــم و فن رئيس پارك عل
نوآوري و پژوهش به منظور حمايت از دانشگاهيان 
ــدوق غيرانتفاعي  ــن يك صن ــر داد و افزود: اي خب
محسوب مي شود و جنبه حمايتي دارد و دانشگاه ها 
ــگران از ما  ــتاي حمايت از پژوهش نيز بايد در راس

پشتيباني كنند.
ــث پژوهش را  ــش در بح ــن چال وي مهمتري
ــطح  ــت و گفت: بايد در س ــازي دانس فرهنگ س
جامعه روي فرهنگ پژوهش كار شود تا محققان، 
ــد و توليد علم و  ــرده و كار كنن ــه اي فكر ك حرف

ثروت كنند.
  كارخانه فراورده هاي گياهي در  

همدان احداث شود
ــكي همدان  ــگاه علوم پزش در ادامه رئيس دانش
ــا مختص به  ــش تنه ــرد: تحقيق و پژوه ــان ك بي
ــگاه ها نيست و هر فردي در حيطه كاري خود  دانش

مي تواند به اين امر بپردازد.
ــدان داراي  ــان با بيان اينكه هم رضا صفي آري
ــت، اضافه كرد: يك  غني ترين گونه هاي گياهي اس
ــور وجود دارد كه  هزار و 300 گونه گياهي در كش
ــن بين 700 گونه آن در همدان وجود دارد كه  از اي

برخي در نوع خود بي نظير است.
ــيس شود  وي تصريح كرد: بايد كارخانه اي تاس
ــي را به محصولي كه قابليت  كه فرآورده هاي گياه
ــد، تبديل كنيم و بدين وسيله مشكل  صادرات باش

بيكاري و اشتغال حل خواهد شد.
 15 درصد دانشگاهيان ما پژوهشگرند  

ــگاه صنعتي همدان نيز گفت: بايد  رئيس دانش
ــود و اين در  ــورت همگاني انجام ش پژوهش به ص

ــگاهيان ما  ــه 10 تا 15 درصد دانش ــت ك حالي اس
پژوهشگر هستند و در قسمت اعظم جمعيت هنوز 

اين ذهنيت به وجود نيامده است.
حسن كي پور افزود: اين ديدگاه كه پژوهشگري 
بايد همگاني شود بايد از آموزش و پرورش آغاز شود 
ــگاه برسد. وي اعالم كرد: در حال حاضر  تا به دانش
ــكده به متراژ شش هزار  عمليات اجرايي يك دانش
ــگاه صنعتي آغاز شده و همچنين  مترمربع در دانش
ــزار مترمربع  ــراژ 12 ه ــكده با مت ــوز دو دانش مج
ــده كه قرار است عمليات اجرايي  آن براي  گرفته ش

سال هاى 91 و 92 آغاز شود.
 فرهنگ پژوهش بايد تغيير كند 

ــالمي واحد  ــگاه آزاد اس ــن رئيس دانش همچني
همدان با بيان اينكه اين دانشگاه رتبه نخست توليد 
علم را در كشور به خود اختصاص داده است، اظهار 
كرد: اين دانشگاه پنج درصد از شهريه دانشجويان را 
در امور پژوهشي سرمايه گذاري مي كند و در همدان 
ــال ها به 10 درصد نيز  ــز اين ميزان در برخي س ني

افزايش مي يابد.
ــرد: فرهنگ  ــيدعلي اصغر تروهيد تصريح ك س
پژوهش بايد تغيير كند؛ چرا كه خود پژوهش هدف 
ــود و بايد به گونه اي باشد كه به  ــوب نمي ش محس

مسائل و مشكالت بپردازد.
  بزودي دانشگاه صنعت در مركز  

استان تاسيس مي شود
ــتان  ــگاه جامع علمي- كاربردي اس رئيس دانش
ــگاه علمي- كاربردي  همدان نيز با بيان اينكه دانش
در چهار گروه صنعت، كشاورزي، خدمات اجتماعي 
ــات الزم براي  ــت: اقدام ــت دارد، گف ــر فعالي و هن
تاسيس دانشگاه صنعت در مركز استان انجام شده 

و در مقطع كارداني دانشجو مى پذيرد.
ــياري از  ــان اينكه جاي بس ــعيد نظري با بي س
ــت، تصريح  ــگاه ها در عرصه صنعت خالي اس دانش
ــگاه علمي- كاربردي پايان نامه ها در  كرد: در دانش

مقطع كارشناسي تحقيقاتي و كاربردي است.
در پايان مراسم اختتاميه ضمن رونمايي از تمبر 
يادبود هفته پژوهش و فناوري از محمدعلى زلفى گل 
رئيس دانشگاه بوعلى سينا به پاس دريافت نشان درجه 

دو پژوهش از رئيس جمهور تقدير به عمل آمد.
همچنين 38 پژوهشگر برتر دستگاه هاي اجرايي 

و دانشگاه هاي استان مورد تجليل قرار گرفتند.

در آيين اختتاميه هفته پژوهش و فناوري

از 38 پژوهشگر برتر استان تجليل شد
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نوع ارز
نرخ خريد

(ريال)
نرخ فروش 

(ريال)
 آزاددولتىآزاددولتى

14452185001445218800يورو
11080142501111514350دالر آمريكا
17308221001736823000پوند انگليس
10878142001091514700دالر كانادا

2960345029703550ريال عربستان
3021385030314000درهم امارات

6200000---سكه تمام بهار طرح قديم
6040000---سكه تمام بهار طرح جديد

2910000---سكه نيم بهار
1500000---سكه ربع بهار
760000---يك گرمي

يك گرم طالي
551000--- ساخته نشده 18 عيار

مركز آمار اطالعات جديدي درباره نرخ تورم منتشر كرد
همدان پيام: مركز آمار ايران اطالعات جديدي درباره  نرخ تورم از سال 81 تا سال 89 را منتشر كرد.

در گزارشي با عنوان «نرخ تورم و شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي به تفكيك دهك هاي هزينه اي خانوار هاي 
ــور» كه در پايگاه اطالع رساني مركز آمار ايران منتشر شده، اطالعات جديد و تفكيكي شاخص كل  ــهري در كل كش ش
ــاخص يا تورم  ــهري به تفكيك دهك هاي هزينه اي و نيز درصد تغيير اين ش قيمت ها و خدمات مصرفي خانوارهاي ش
ــده است. به گزارش ايسنا، بر اين اساس نرخ تورم در فاصله سال هاي 1382 تا 1389 با روندي  ــر ش در اين مدت منتش
افزايشي تا سال 1387 روبه رو بوده، اما پس از آن با سقوط بسيار شديد نرخ تورم كاهش يافته است. با اين وجود روند 
افزايشي نرخ تورم در سال 1388 ادامه يافته است. شاخص اصلي تورم به ترتيب 13,9 درصد، 14,6 درصد، 12,1 درصد، 
13,7 درصد، 17,2 درصد، 25,5 درصد، 9,5 درصد و 13,9 درصد براي سال هاي 1382 تا 1389 محاسبه شده است.

افزايش 10 درصدى قيمت شير و فرآورده هاى لبنى 
ــير و فرآورده هاى لبنى از ابتداي اين  ــام: مديرعامل اتحاديه لبنى از افزايش قيمت 10 درصدى قيمت ش همدان پي

هفته خبر داد.
ــازمان  ــير و فرآورده هاى لبنى گفت: بارها از س مجيد عليداد با اعالم تصميم كارخانجات لبنى به افزايش قيمت ش
حمايت مصرف كننده، توليدكننده و ستاد تنظيم بازار از پايين بودن قيمت شير و فرآورده هاى آن گله كرده و درخواست 
افزايش قيمت داشتيم كه عملى نشده است. به گفته عليداد افزايش 18 درصدى اخير قيمت شير 10 درصد به خاطر 

هدفمندى يارانه ها بوده و تنها 8 درصد با مجوز رسمى براى افزايش قيمت شير بوده است.
اين در حالي است كه محمدحسين نكويي مهر، رئيس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در گفتگو با 

ايسنا اعالم كرده اين سازمان با افزايش قيمت لبنيات موافقت نكرده و  با اين افزايش قيمت برخورد مي شود.

قيمت آهن در بازار 5 درصد افزايش يافت
ــور خبر داد و گفت: افزايش شديد  ــانات اخير نرخ دالر بر بازار آهن كش همدان پيام: رئيس اتحاديه آهن از تأثير نوس

نرخ دالر در هفته هاي اخير منجر به افزايش حداقل پنج درصدى نرخ آهن در بازار شد. 
محمد آزاد، افزود: به واسطه افزايش نرخ ارز در هفته اخير، قيمت ها در بازار آهن حدود 10 درصد افزايش يافت، اما به دليل 
نبود كشش در بازار، قيمت آهن و ميلگرد در هفته اخير تنها حدود پنج درصد افزايش يافت. وى در گفت وگو با ايلنا، تصريح 

كرد: در حال حاضر با توجه به ركود حاكم بر بازار آهن، به هيچ وجه اين بازار كشش افزايش قيمت ها را ندارد. 
ــاز افزايش يافته و رونق  مى گيرد، تصريح  ــفندماه فعاليت هاى ساخت و س رئيس اتحاديه آهن با تأكيد بر اين كه اس
ــاخت و ساز ماه هاى بهمن و اسفند  ــود از ماه جارى افزايش تقاضاى آهن براى آغاز فعاليت هاى س كرد: پيش بينى  مى ش

آغاز  شود.

آغاز صادرات بنزين
 از سال 91 

ــدوارى كرد،  ــت اظهار امي ــارس: وزير نف ف
ــه صرفه جويى در  ــا توجه ب ــادرات بنزين ب ص

هدفمندى يارانه ها از سال آينده شروع شود.
ــمى در مورد تأثير هدفمندى  ــتم قاس رس
ــرف بنزين گفت: امروز مصرف  يارانه ها در مص
ــور كمتر از 60 ميليون ليتر در روز  بنزين كش
ــل از هدفمندى  ــت كه اگر روند قب ــده اس ش
يارانه ها ادامه پيدا مى كرد، براساس خودروهاى 
ــد مصرف قبلى،  ــط رش ــده و متوس اضافه ش
ــال حاضر به بيش از  ــرف بنزين بايد در ح مص
120 ميليون ليتر مى رسيد، اما اين رقم كمتر 
از نصف شده است. وزير نفت در مورد صادرات 
ــال آينده صادرات  بنزين گفت: اميدواريم از س

بنزين نيز شروع شود.

كاهش 25 درصدي 
مشتركان پرمصرف آب

ــراي قانون  ــت: اج ــر نيرو گف ــنا: وزي ايس
ــده  هدفمندي يارانه ها در بخش آب موجب ش
ــور 25  ــتركان پرمصرف آب در كش تعداد مش

درصد كاهش پيدا كند.
ــدن يارانه ها  مجيد نامجو افزود: هدفمند ش
كه منجر به كاهش متوسط 6 درصدي مصرف 
آب در كشور شده، بيشترين كاهش مصرف را 
در بخش مصارف خانگي ايجاد كرده است؛ به 
ــتركاني كه دو  ــه اي كه در بخش آب، مش گون
ــد، 25 درصد  ــو آب مصرف مي كردن برابر الگ

كاهش يافته اند.

يت
با نهايت تاسف و تاثر ضايعه درگذشت بزرگ تسل

مرد عرصه چاپ

مرحوم حسن حاجيلو
مدير محترم چاپخانه ميهن

عرصه  فعاالن  و  مرحوم  آن  خانواده  خدمت  را 
درگاه  از  نموده  عرض  تعزيت  و  تسليت  چاپ 
مغفرت  و  رحمت  شادروان  براى  منان  ايزد 
مسئلت  شكيبايى  و  صبر  بازماندگان  براى  و 

داريم.
روزنامه همدان پيام      چاپخانه پيام رسانه

يت
تسل برادر گرامى جناب آقاى 

رضا عسگـرى
مدير محترم آموزش و پرورش كبودراهنگ

مصيبت درگذشت پدرگراميتان را خدمت شما 
بزرگوار تسليت عرض نموده و از درگاه ايزد 

منان براى آن مرحوم رحمت 
و مغفرت و براى جنابعالى و ساير 

بازماندگان صبر و سالمتى را 
خواستاريم.
بختيارى 

مدير آموزشگاه سپهر الوندى 
شيرين سو

بهارعلي  به  متعلق  خدمت  پايان  كارت 
 1343 متولد  رجبعلي  فرزند  نجات پور 
مفقود  شناسنامه 82  شماره  به  اللجين 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارت پايان خدمت متعلق به علي اكبر حيدري 
شناسنامه  شماره  به  محمدحسين  فرزند 
491 متولد 1358 قروه مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

مديريت محترم آموزش و پرورش 
كبودراهنگ
جناب آقاى 

رضا عسگرى
مصيبت درگذشت پدر بزرگوارتان را 
خدمت شما و خانواده محترمتان 
تسليت عرض نموده صبر، سالمتى 
و بقاى عمر شما و سايربازماندگان 
را از خداوند يكتا خواهانيم.
 محمدى- عروتى

آگهي مزايده نوبت دوم
در پرونـده كالسـه 1282/89 اجرايي طي رأي صادره از شـعبه 4 محاكم عمومي 
همـدان محكوم عليه كيـكاووس مايلي فرزند احمد محكومنـد به پرداخت مبلغ 
1,168,110,000 ريـال محكوم به در حق محكوم له احمد براتي، و نيم  عشـر دولتي 
58,405,500 ريال لذا با توجه به اينكه محكوم عليه نسـبت به برائت ذمه خويش 
اقدامـي نكرده انـد اين اجرا به درخواسـت محكوم لـه اقدام به توقيـف 6 دانگ 
پـالك ثبتي4292 فرعـي از 4294 اصلي بـا متراژ 131 مترمربع بـا مالكيت ثالث 
آقاي سـيدجالل ذوالفقاري فر كه يك واحد تجاري طبقه اول با مسـاحت 102/73 
مترمربع واقع در همدان خيابان سيزده خانه جنب بانك تجارت سرقفلي به ارزش 
8,500,000,000 ريال و ملكيت 1,500,000,000 ريال ارزيابي شـده است و اين اجرا به 
تاريخ 1390/10/18 ساعت 10 تا 9/30 اقدام به عمليات برگزاري مزايده جهت تأديه 
ديـن محكوم له مي نمايد ضمنـاً مزايده در واحد اجراي احكام مدني دادگسـتري 
همدان برگزار مي گردد ملك 5 روز قبل از مزايده قابل بازديد مي باشد  بديهي است 

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

آگهي مزايده نوبت دوم
  در پرونـده كالسـه 1477/89 اجرايـي طي صادره از شـعبه 4 محاكم عمومي 
همدان محكوم عليه شـركت سـامان نوش همدان محكومند به پرداخت مبلغ 
67,585,000 محكـوم به در حق محكوم له رحمان گودرزي ناصري و نيم عشـر 
دولتـي 3,379,250 ريال لذا بـا توجه به اينكه محكوم عليه نسـبت به برائت 
ذمـه خويش اقدامي نكرده اسـت اين اجرا به درخواسـت محكـوم له اقدام به 
توقيـف يك دسـتگاه ليفتراك bulkaha به ظرفيت 3 تـن، ديزلي- به ارتفاع 
mm4000said sift با موتور انگليسي و گيربكس آمريكايي سال ساخت 1990 
دسـتگاه فاقد ناخن و باطري اسـت ارزش 100,000,000 ريال اعالم گرديده است 
لذا اين اجرا به تاريخ 1390/10/18 سـاعت 9 تا 8/30 اقدام به برگزاري عمليات 
مزايده جهت تأديه دين محكوم له مي نمايد ضمنًا مزايده در واحد اجراي احكام 
مدني دادگستري همدان برگزار مي گردد.بديهي است برنده مزايده كسي تلقي 

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

آگهي مزايده نوبت دوم
در پرونده كالسـه 1307/90 اجرايي طي رأي صادره از شـعبه 4 محاكم عمومي 
همـدان محكوم عليها محمد شـاهبازي و عباس كرمـي محكومند به پرداخت 
مبلـغ 70,743,770 ريال محكوم به در حق محكوم له محمدعلي براتي و نيم 

عشر دولتي 3,367,000 ريال لذا با توجه به اينكه محكوم عليه نسبت به برائت 
ذمه خويش اقدامي نكرده  اسـت اين اجرا به درخواست ثالث خانم فاطمه كرمي 
فرزنـد اصغر اقدام به توقيف 6 دانگ پالك ثبتي 1618 فرعي از 35 اصلي مورد 
ثبت شماره 24757 در بخش 4 همدان كه ساختمانى دو طبقه در روستاي ابرو 
جنب درمانگاه با پايه آجري طاق ضربي 3 سـال سـاخت با امكانات روسـتايي 
عرصـه 125 مترمربع و اعيان 120 مترمربـع ارزش 6 دانگ 385,180,000 ريال 
اعالم گرديده اسـت لذا اين اجرا به تاريخ 1390/10/18 سـاعت 9 تا 9/30 اقدام 
به برگزارى عمليـات مزايده جهت تأديه دين محكوم له مي نمايد. ضمنًا مزايده 
در واحـد اجراي احكام مدني دادگسـتري همدان برگزار مي شـود. ملك 5 روز 

قبل از مزايده قابل بازديد مى باشد.
دادورز اجراي احكام مدني دادگستري همدان- زائري 

آگهي مزايده نوبت دوم 
در پرونده كالسـه 114/90 اجرايـي طي رأي صادره از شـعبه 9 محاكم عمومي 
همـدان محكـوم عليها مسـعود و امير قياسـوند محكومند بـه پرداخت مبلغ 
274,191,000 ريـال محكوم به در حق محكوم له حسـين كاشـي، و نيم عشـر 
دولتـي 13,709,550 ريال لـذا با توجه به اينكه محكوم عليه نسـبت به برائت 
ذمه خويش اقدامي نكرده اسـت اين اجرا به درخواسـت احد از محكوم عليها 
امير قياسوند نسبت به ارزيابي يك باب مغازه 30 متري كه قسمتي به سردخانه 
تبديل شـده اسـت واقع در همدان خيابان جانبـازان، 12 متري جانبازان، نبش 
كوچه الدن جنب آموزشـگاه مشـكات فروشـگاه بعثت كه برابر نامه شهرداري 
منطقه 4 دال بر تجاري بودن دارد ارزش شـش دانگ 495/000/000 ريال اعالم 
گرديده اسـت، لذا اين اجرا در 17تاريخ /1390/10 سـاعت 10 تا 10/30 اقدام به 
برگـزارى عمليات مزايده جهـت تأديه دين محكوم له مي نمايـد. ضمنًا مزايده 
در واحـد اجراي احكام مدني دادگسـتري همدان برگـزار مي گردد و ملك پنج 
روز قبل از مزايده قابل بازديد مي باشـد. بديهي است برنده مزايده كسي تلقي 

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

آگهي مزايده 
در پرونده كالسـه 890765 اجرايي طي رأي صادره از شـعبه 6 محاكم عمومي 
خانواده همدان محكوم سيدمجيد حسيني فرزند عزيزا... محكومند به پرداخت 
مبلغ 135,245,137 ريال و 14 سـكه بهـار آزادي محكوم به در حق محكوم له 
سـميرا صفدري، و نيم عشـر دولتي و مبلغ - ريال لذا با توجه به اينكه محكوم 
عليه نسـبت به برائت ذمه خويش اقدامي نكرده  اسـت اين اجرا به درخواسـت 

محكوم له اقدام به توقيف سـهم االرث محكوم عليه از پالك ثبتي 1737 فرعي 
از 16 اصلي از مرحوم سـيدعزيزا... حسـيني واقع در همدان، جورقان، خيابان 
امـام، كوچـه امام نبش كوچه بهارسـتان يك شـامل يك باب خانـه يك طبقه 
بـزرگ عرصه حدوداً 865,32 مترمربع و اعيان در يك طبقه به مسـاحت 260 
مترمربـع داراي آب، بـرق، گاز، تلفن به ارزش 950,000,000 ريال ارزيابي شـده 
اسـت لذا ايـن اجرا به تاريخ 1390/11/1 سـاعت 11 تا 10/30 اقـدام به برگزاري 
عمليـات مزايده جهت تأديه دين محكوم له مي نمايد معهذا كسـاني كه تمايل 
به شـركت در مزايـده دارند مي توانند در مدت پنج روز قبـل از روزي كه براي 
فروش معين شـده است اموال مشروحه ذيل را مالحظه نمايند ضمنًا مزايده در 
دايره اجراي احكام مدني دادگستري همدان برگزار مي گردد بديهي است 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.
دادورز اجراي احكام مدني دادگستري همدان- زائري 

آگهي مزايده نوبت اول
در اجراي پرونده كالسـه900152اج م صادره از شعبه اول دادگاه  عمومي بخش 
صالح آبـاد محكـوم عليهم: 1- رقيـه نظري مخـدوم 2- خانم فاطمـه چراغي 
محكوم هسـتند به پرداخـت مبلغ 131,461,000 ريال به عنـوان مهريه در حق 
محكـوم له خانم سـميه كريمي  لذا با توجـه به اينكه محكوم عليه نسـبت به 
پرداختن ديـن خود اقدامي نكرده اند اين اجراي احكام به درخواسـت محكوم 
له اقدام به توقيف اموال به شرح ذيل نموده است كه در روز چهارشنبه مورخه 
90/10/21 سـاعت 10 الي 10/5 اقدام به عمليات مزايده جهت تأديه دين محكوم 
به مي نمايد معهذا كسـاني كه تمايل به شـركت در مزايـده دارند مي توانند در 
مدت پنج روز قبل مزايده مال مشـروح ذيل را مالحظه نمايند  مزايده در دايره 
اجراي احكام دادگاه صالح آباد برگزار مي گردد. شرح مال: سه دانگ از يك باب 
منزل مسـكوني واقع در روستاي پهنه بر مي باشـد كه قيمت سه دانگ از ملك 
مسـكوني مورد نظر 254,619,750 ريال برآورد شده است. بديهي است برنده 
مزايده كسي است كه بيشترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده  ده درصد 

را في المجلس و مابقي را ظرف مدت يك ماه پرداخت مي نمايد. م الف 4338
دادرس اجراي احكام مدني دادگاه عمومي صالح آباد- حمزه داودي

آگهي حصر وراثت
اسـتناد  بـه   848 شـماره  شناسـنامه  بـه  غياثيـان  فاطمـه  سـيده   خانـم 
شـهادت نامه، گواهي فوت و فتوكپي شناسـنامه ورثه درخواسـتي به شـماره 
9009988156900510 مورخـه 90/9/9 تقديـم اين حوزه نموده و چنين اشـعار 

داشـته است كه شادروان سـيدعلي نقي غياثيان به شناسـنامه شماره 67 در 
تاريـخ 1390/7/13 در اقامتگاه دائمي خود درگذشـته و ورثـه حين الفوت وي 
عبارتنـد از يك پسـر و دو دختر به شـرح ذيل: 1- سـيدجالل غياثيان فرزند 
سـيدعلي نقي به شـماره شناسـنامه 5 متولد1337/1/20 حوزه 2 بيجار پسـر 
متوفي 2- سـيده فاطمه غياثيان فرزند سـيدعلي به شـماره شناسـنامه 848 
متولـد 1333/11/1 حوزه 2 بيجار دختر متوفي 3- سـيده زينب غياثيان فرزند 
سـيدعلي نقي به شـماره شناسـنامه 957 متولد 1339/10/17 حـوزه 3 بيجار 
دختر متوفي مي باشـد پيش از انجام تشـريفات قانوني قاضي شـورا با مالحظه 
اوراق پرونـده، گواهينامـه ماليات بـر ارث به شـماره 37372 مورخه 90/9/8 
و مشـورت با اعضا حوزه شـماره 119 شـوراي حل اختالف همدان سرانجام در 
مورخـه 1390/9/30 گواهي مي نمايـد كه ورثه متوفي منحصر به اشـخاص ياد 
شـده در بـاال بوده و وراث ديگـري ندارد و داريي آن روانشـاد پس از پرداخت 
و انجام حقوق و ديوني كه بر تركه تعلق مي گيرد به نسـبت سـهم پسر دو برابر 
دختر قابل تقسـيم است. اين گواهينامه تا مبلغ سي ميليون ريال داراي ارزش 
قانوني اسـت و نسبت به مازاد بر سـي ميليون ريال فاقد اعتبار و ارزش قانوني 

مي باشد. م الف 4335
قاضي حوزه 119 شوراي حل اختالف همدان

آگهي تحديد حدود اختصاصي 
چون تحديد حدود ششـدانگ پالك 1/3079 واقع در حومه سـه همدان ملكي 
ايران بيگدلو و حميد حسيني  تعطيل گرديده و اعمال تبصره ذيل ماده 15 هم 
ميسر نيست بنا به درخواست كتبي مالك تحديد حدود ششدانگ ملك مذكور 
رأس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخه90/10/27 به عمل خواهد آمد بنابراين 
به موجب اين آگهي به مالك يا مالكين مجاور اخطار مي شود كه در وقت تعيين 
شـده در محل حضور رسـانند ضمنًا واخواهي به حدود از تاريخ تنظيم صورت 

مجلس تحديدي فقط به مدت سي روز پذيرفته خواهد شد. م الف 4333
هادي يونسي عطوف- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك همدان 

آگهي حصر وراثت
آقاي محمدعلي هاشـمي بصير داراي شناسنامه شماره 60 به شرح دادخواست 
به كالسـه 118/318/90ح از اين حوزه درخواسـت گواهي حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شـادروان قربانعلي هاشـمي بصير به شناسـنامه شماره 
904 در تاريـخ 90/5/12 در اقامتـگاه دائمي خود بدرود زندگـي گفته ورثه آن 
مرحوم منحصر اسـت به: 1- محمدعلي هاشـمي بصير داراي شماره شناسنامه 
شـماره 60 2- اصغر هاشمي بصير داراي شماره شناسنامه 4040119010 3-اكبر 

هاشـمي بصير به شـماره شناسـنامه4040170768 4-ابراهيم هاشـمي بصير 
شـماره  بـه  هاشـمي بصير  شناسـنامه4040184157 5-يوسـف  شـماره  بـه 
شناسـنامه275 (فرزنـدان ذكـور متوفي) 6-فاطمه هاشـمي بصير به شـماره 
شناسـنامه2669 7-صغري هاشمي بصير به شماره شناسـنامه1526 8-كبري 
هاشـمي بصير به شـماره شناسـنامه1411 9-معصومه هاشـمي بصير به شماره 
شناسـنامه1297 10-زهرا هاشـمي بصير به شـماره شناسـنامه4040286391 
(فرزنـدان انـاث متوفي) 11-وجيهه رهبري دوسـت  به شـماره شناسـنامه12 
12-فاطمه پرچمي خرم به شـماره شناسـنامه885 (همسـران متوفي) والغير 
اينـك بـا انجام تشـريفات مقدماتي درخواسـت مزبور را در يـك نوبت آگهي 
مي نمايـد تا هر كسـي اعتراضي دارد و يـا وصيتنامه از متوفي نزد او باشـد از 
تاريخ نشـر نخسـتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. م الف 4248
قاضي حوزه 118 شوراي حل اختالف بهار

آگهي حصر وراثت
خانم ثريا مسـتاني فرزند نبات علي  داراي شناسـنامه شماره 664 متولد 1342 
به شـرح دادخواست به كالسـه900501ح125ح از اين حوزه درخواست گواهي 
حصر وراثـت نموده و چنين توضيح داده كه شـادروان نجف علي اميدي فرزند 
بخشعلي به شناسنامه شماره 1409 متولد 1339 در تاريخ 90/9/21 در اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: يك عيال دائم 
بـه نام ثريا مسـتاني فرزند نبات علي به شـماره شناسـنامه 664 متولد 1342 
صادره از حوزه 2 شهرسـتان همدان و سـه پسـر به اسـامي 1-محمود اميدي 
به شناسـنامه شـماره200 متولد 1367 صـادره از حوزه 14 شهرسـتان همدان 
2-علـي اميـدي به شناسـنامه شـماره984 متولـد 1366 صـادره از حوزه 14 
شهرسـتان همدان 3-احمد اميدي به شناسنامه شماره17 متولد 1362 صادره 
از حوزه 14 شهرستان همدان و چهار دختر به اسامي 1-زهرا اميدي به شناسنامه 
شـماره4-003851-647 متولد 1374 صادره از حوزه 2 شهرستان همدان 2-ليال 
اميدي به شناسـنامه شماره109 متولد 1365 صادره از حوزه 14 شهرستان همدان 
3-اعظم اميدي به شماره ملي 3-014651-386 متولد 1368 صادره از شهرستان 
همدان 4-مرضيه اميدي به شناسنامه شـماره108 متولد 1364 صادره از حوزه 14 
شهرستان همدان و الغير و ارزش ماتركش طبق اظهارنامه به شماره 40508 مورخه 
1390/9/30 بيش از سي ميليون ريال اعالم گرديده است اينك با انجام تشريفات 
مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد 
و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشـد از تاريخ نشـر نخستين آگهي ظرف يك ماه 

تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف 4351
قاضي حوزه 125 شوراي حل اختالف همدان 

آگهي فقدان سند مالكيت 
بـا عنايت به اينكه علي محمـد كارخانه با ارائه دو برگ استشـهاد محلي 
مصدق مبني به مفقود شدن سند مالكيت ششدانگ از شش دانگ به علت 
جابجايي اثاث البيت به شماره پالك 153 فرعي از 31 اصلي واقع در بخش 
چهار تويسـركان كه ذيل ثبت 5837 صفحه 160 دفتر 53 به شماره چاپي 
222784 به نامش صادر و تسـليم گرديده كه تقاضاي صدور سند مالكيت 

المثني پالك مذكور را نموده اند.
 لـذا مراتب در اجـراي ماده 120 آيين نامـه قانون ثبت آگهي تـا چنانچه 
هـر كس نسـبت به پالك مـورد آگهي معاملـه اي كرده كه فوقـًا به آن 
اشـاره اي نشـده يا مدعي وجود سـند مالكيت نزد خود مي باشد ظرف 
مدت 10 روز پس از انتشـار آگهي به ثبـت محل مراجعه و اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سـند مالكيت يا سـند معامله تسليم نمايد و چنانچه 
ظـرف مدت فوق اصل سـند مالكيت يا سـند معامله ارائه نشـود اداره 
ثبـت المثني سـند مالكيت را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسـليم 
خواهد كرد پالك مذكور برابر اسـناد شماره 133951 مورخه 88/8/24 
و 1333602 مورخه 88/6/24 دفتر 5 تويسـركان در رهن بانك كشاورزي 

شعبه فرسفج مي باشد.
 از تاريخ انتشـار اين آگهي طي مدت ده روز به اداره ثبت اسـناد و امالك 
مراجعه و ضمن ارائه اصل سـند مالكيت و يا سـند معامله  اعتراضي كتبي 
خود را تسـليم نمايد در صورت انقضا مدت واخواهي و نرسيدن اعتراض و 
يا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالكيت ارائه نشود سند المثني به 

نام متقاضي صادر و تسليم خواهد شد. م الف 4343
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك تويسركان سيروس قلي زاده 

مريم محمدى
ــتر،  ــگاه مبلمان، لوس ــتمين نمايش ــام: هش همدان پي
ــته افتتاح و به  ــنايي و تزئيني هفته گذش ــاي روش چراغ ه
ــگاه 70  ــد. در اين نمايش مدت 5 روز در همدان برگزار ش
ــتان هاي مختلف  ــه توليدي داخل، از اس شركت و مؤسس
ــتند و آخرين و جديدترين محصوالت و  كشور حضور داش
توليدات صنعت چوب، مبلمان، لوستر و چراغ هاي تزئيني 

را به نمايش گذاشته بودند.
هر يك از غرفه داران تالش كرده بودند تا با دكوراسيوني 
ــاق خواب،  ــره اي زيبا از ات ــيك منظ ــاوت، جذاب و ش متف
ــته به كاالهاي  ــي و جاي جاي يك خانه ايراني آراس پذيراي
ــياري را به خود جلب  لوكس را ارائه و بازديدكنندگان بس
ــد. گويي كه چندين خانه و خانواده همه با هم در يك  كنن
جا جمع شده باشند و تنها مرز بين آنها داربست هاي فلزي 
ــي از خانواده بزرگ صنعت  ــاي تبليغاتي بود، اعضاي و بنره

مبلمان اما رقيب يكديگر همه در تكاپو بودند. 
ــدم، خودرو هاي پارك  ــوم در نمايشگاه حاضر ش روز س
ــتقبال  ــان از اس ــگاه نش ــده در بيرون از محوطه نمايش ش
ــگاه داشت، اما فاكتورهاي نسبتاً دست  مردم از اين نمايش
نخورده روز ميز غرفه داران خبر از اين نكته مي داد كه اكثر 
ــگاه بيشتر بازديدكننده بودند تا  مراجعه كنندگان به نمايش
ــدار كه اين امر فقط علل خاصل خود را دارد و ممكن  خري

است در طول ادامه گزارش به مواردي از آن اشاره شود.
ــم از چندين خيابان  ــگاه برس ــل از اينكه به نمايش قب
سطح شهر گذر كردم، آنچنان كه بايد و شايد تبليغاتي در 
ــگاه به چشم نمي آمد، گفتگو  خصوص برگزاري اين نمايش
ــگاه نيز تا حدي اين  ــركت كننده در نمايش با واحدهاي ش

پيش فرض را تأييد مي كرد.
ــگاه كه قدم  ــنبه، در راهروهاي نمايش عصر روز پنج ش
ــس ديدن مي كردم با  ــي زدم و از اجناس و كاالهاي لوك م
ــودم، خانواده ها روي مبل ها و  ــاي ديدني مواجه ب صحنه ه
ــتند تا از راحتي  ــته مي نشس راحتي هاي به نمايش گذاش
ــى -بعضى از  ــه عبارت ــوند و ب ــا مطمئن ش ــت آنه و كيفي
ــتگى از تن به در كنند، غرفه دار هم  بازديدكنندگان- خس
جمله اي تبليغاتي و بامزه را به كار مي برد، «نشيمن مبلمان 

رايگان است، مجاني است، امتحان كنيد.»
ــگاه  ــي به بازديدكنندگان و حاضران در نمايش نگاه كل

ــاس و كاالهاي لوكس  ــان دهنده اين نكته بود كه اجن نش
ــتقبال خانواده هاي متوسط  مانند مبلمان، بيشتر مورد اس
ــه گفته واحدهاي حاضر در  ــر قرار گرفته كه البته ب و باالت
ــده بوده اند تا  ــتر بازديدكنن ــگاه، اكثر آنها هم بيش نمايش

خريدار.
ــاً براي عبور در راهروها و خروج از اين غرفه و ورود  گاه
ــدگان برخوردهايي صورت  ــن بازديدكنن ــه آن غرفه، بي ب
ــده بود و  ــير خاصي تعريف نش ــايد چون مس مى گرفت ش
ــت داشت از غرفه ها ديدن  ــكلي كه دوس هر كس به هر ش

مي كرد و نظم و ترتيب و مسير خاصي طراحي نشده بود.
در اين بين نگاه هاي زوج هاى جوان با پچ پچ هاي آنها با 
يكديگر و تمركز بر روي برخي كاالهاي ارائه شده نيز جالب 
ــه بود... در همين حال و احوال بودم كه وارد گفت وگو  توج
ــدم و در خصوص نمايشگاه با  با يكي از بازديدكنندگان ش
وي هم صحبت شدم. آقاي مسن و تقريباً سالخورده اي بود، 
ــده خيلي زيبا و جديد  مي گفت: اجناس و كاالهاي ارائه ش
هستند، اين اجناس لوكس كمتر در بازار به چشم مي خورد 
و قيمت ها نيز تا حدودي نسبت به بازار مناسب تر و ارزان تر 

است.
ــان بود و هر  ــگاه مبلم ــگاه، نمايش در حالي كه نمايش
عنصري در سايت نمايشگاه مرتبط با عنوان اين نمايشگاه 
و مخاطبان آن داشت، چيزي كه در برخي از غرفه ها جلب 
ــهدا بود كه براي لحظه اي  توجه مي كرد، عكس هايى از ش

نمايشگاه هاي دفاع مقدس را تداعي مي كرد.
  "توجه توجه" 

ــي" "راحتي و  ــل (كاور)"  "پارچه خارج ــن مب "پيراه
ــود كه در بين  ــده ب ــتيل" از جمالت تبليغات چاپ ش اس
بازديدكنندگان توزيع مي شد و واژه  پارچه خارجي آن قابل 

تأمل بود!!
سالن مخصوص چراغ هاي روشنايي و لوستر با آن همه 
روشنايي، نور و گرما در ابتدا بسيار خيره كننده و چشم نواز 
بود اما كمي كه گذشت، گرماي غالب بر سالن ادامه بازديد 

را تا حدي دشوار مي كرد.
ــه داران حاضر در  ــن از مديران و غرف ــه با دو ت در ادام
نمايشگاه هم صحبت شدم كه حرف هاي شنيدني داشتند. 
با نشستن بر روي مبل هاي به نمايش گذاشته براي فروش 

گفت وگو آغاز شد.

سياوش ماندلى زاده، مدير فروش غرفه شركت صنعتي 
ــگاه تخصصي  ــراي دومين بار در نمايش ــان انزو كه ب مبلم
مبلمان همدان حضور پيدا كرده است، صحبتش را با بحث 
ــالگي اش  ــت از تولد يكس ــي كه چند روز اس داغ روز، بحث
ــايه آن بر توليد و  ــذرد، بحث هدفمندى يارانه ها و س مي گ

صنعت مبلمان آغاز مي كند. 
به گفته وي، قدرت خريد مردم كاهش يافته است. اگر قبل 
از آن مردم سعي مي كردند چهار سال يكبار مبلمان منزل را 
عوض كنند، در شرايط فعلي اگر چنين تصميمي داشته باشند 

ــايد بتوانند هر 12 سال يكبار  ش
آن را عملي كنند.

ــد: در  ــى زاده مي افزاي ماندل
ــبد كاالي خريد روزانه مردم  س
ــته از كاالها مثل نان،  يك دس
برنج و روغن از نيازهاي متعارف 
و روز مردم است اما يك دسته 
از كاالها، كاالهاي غير ضروري 

و لوكس هستند.
كاالهايي مثل مبلمان... در 
ــس و كااليي كه  ــع هر جن واق
ــتر از 200، 300  قيمتش بيش
ــا توجه به  ــد، ب هزار تومان باش

اوضاع اقتصادي، احتمال خريد آن كاال از سوي مردم بسيار 
پايين است.

ــركت صنعتي مبلمان انزو با اشاره  مدير فروش غرفه ش
ــر در پرداخت قبض برق، آب  ــه اينكه مردم در حال حاض ب
ــتقبال و فروش در  و گاز لنگ مي زنند، نارضايتي اش از اس

نمايشگاه را ابراز مي كند.
ــت  ــگاه معتقد اس ــرايط كلي نمايش وى در خصوص ش
نمايشگاه در سطح خوبي برگزار شده است اما چند نكته نيز 
ــت. در واقع چند فاكتور و متغير در برگزاري  قابل توجه اس

موفق نمايشگاه مؤثرند.
ــب بودن فضاي در نظر گرفته شده براي راهروها و  مناس
تجهيز سالن به سيستم گرمايشي و سرمايشي مناسب از اين 
دست فاكتورهاست اما آنچه خيلي مهم تر است متراژ برگزاري 
نمايشگاه است. اگر فضاي نمايشگاه بزرگ تر باشد، بازديدكننده 

بيشتري جذب خواهد شد.
ــه تبليغات  ــن ب ــن بي وي در اي
ــاني  ــف در خصوص اطالع رس ضعي
برگزاري هشتمين نمايشگاه مبلمان 
ــرده و مي گويد:  ــاره ك ــدان اش هم
ــاي اول بازديدكنندگان كمى  روزه
ــب يلدا به  ــتيم، اما كم كم از ش داش
ــت  ــد، اما نكته اينجاس بعد بهتر ش
ــتند، نه  ــه اكثراً بازديدكننده هس ك
ــلوغي كاذب  ــلوغي، ش خريدار... ش
ــي رونق  ــب و كار خيل ــت... كس اس

ندارد...
بحث  ــه  ب ــاره  دوب ــى زاده  ماندل
ــد: پيش بيني  ــردد و مي گوي ــا برمي گ ــدى يارانه ه هدفمن
ــش ماه آينده تمام  ــايد تا ش مي كنم تا چند وقت ديگر، ش
فعاالن و حاضران در اين نمايشگاه فعال در صنعت مبلمان 
بيكار شوند. قانون هدفمندى يارانه ها، طرح خوبي است اما 

شيوه اجراي آن مشكل دارد.

ــي، مدير فروش مبلمان چراغي كه فارغ التحصيل  چراغ
ــت و براي دومين بار در اين نمايشگاه  صنايع چوب نيز اس
ــطح خوبي برگزار  ــگاه در س حضور يافته، مي گويد: نمايش

شده است، اما همه بازديدكننده هستند. 
روز به روز هم سطح درآمدم مردم كمتر مي شود و اين 
ــتري دارد. مبلمان و كاالهاي  موضوع در همدان قوت بيش
ــت و زماني به سراغ آن مي روند  لوكس نياز پنجم مردم اس
ــان از تأمين مايحتاج اوليه و ضروري شان راحت  كه خيالش

شده باشد. 
وي با بيان اينكه همدان در سال هاي اخير از نظر صنعت 
مبلمان رشد و پيشرفت مناسبى پيدا كرده است، مي افزايد: 
همدان قطب فروش و توزيع صنعت مبلمان است، متأسفانه 

از لحاظ فروش وضعيت خوبي نداريم.
ــئوالن دولتي و خصوصي  چراغي از حمايت نكردن مس
ــه دارد و مي گويد:  ــتان از صنعت مبلمان همدان گالي اس
ــتعداد طراحي مدل از سوي توليدكنندگان  توانمندى و اس
ــفانه حمايت نمي شود. ما در  ــتان وجود دارد كه متأس اس

خصوص تأمين سرمايه مشكل داريم.
ــركت  ــان، مديرعامل ش ــه محمدمهدي جديدي به گفت
ــرخ، مدير اجرايي هشتمين نمايشگاه  نمايشگاهي الماس  س
تخصصي مبلمان، لوستر، چراغ هاي روشنايي و تزئيني استان 
ــور در اين  ــتان كش ــدان، 70 واحد و توليدكننده از 8 اس هم
نمايشگاه حضور يافتند و جديدترين اجناس و كاالهاي خود را 

با تخفيف 15 تا 20 درصد در معرض نمايش گذاشتند.
ــتان هاي  ــتان همدان و 57 واحد از اس 13 واحد از اس
آذربايجان غربي، شرقي، اصفهان، تهران، خراسان شمالي، 
خراسان رضوي و مازنداران در اين نمايشگاه حضور داشتند.

به بهانه هشتمين نمايشگاه تخصصي مبلمان در همدان

هدفمندي يارانه ها
مردم  و كاالهاي لوكس

  نـگاه كلي بـه بازديدكننـدگان و 
حاضران در نمايشـگاه نشان دهنده 
اين نكته بود كـه اجناس و كاالهاي 
لوكـس ماننـد مبلمان، بيشـتر مورد 
و  متوسـط  خانواده هـاي  اسـتقبال 
باالتر قـرار گرفته كه البتـه به گفته 
واحدهاي حاضر در نمايشـگاه، اكثر 
آنها هم بيشـتر بازديدكننده بوده اند 

تا خريدار.
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ورزش

كوتاه از  پاس

نكته

روى خط روابط عمومى

ــدآبادي استان كه  ــتي گير اس همدان پيام: كش
ــتى گرفتن را دارد و عناوين  ــابقه يك دهه كش س
ــب كرده و به تازگي به اردوي تيم ملي  زيادي كس
جوانان دعوت شده است، در افق آرزوهايش حضور 
در المپيك و كسب مدال از اين تورنمنت را مي بيند 
ــد. مهران ميرزايي  ــا عالقه وافري تمرين مي كن و ب
ــجوي تربيت  ــتي گير 96 كيلويي استان دانش كش
بدني است و در كنار ورزش، تحصيل را نيز با جديت 
ــب كرده  ــال مي كند. وي عناوين زيادي را كس دنب
ــت. از جمله مي توان به قهرماني آموزشگاه هاي  اس
ايران، قهرمان مسابقات بين المللي آستارا، مقام دوم 
نوجوانان آسيا در هند، قهرماني مسابقات بين المللي 
ــاره كرد. ميرزايي را  ــاهد مهران اش قزوين و جام ش
مي توان يكي از كشتي گيران با آتيه كشور دانست و 
ــتي گير اسدآبادي زياد خواهيم  در آينده از اين كش

ــنيد. مربيان ميرزايي در اسدآباد اصغر احمدي،  ش
يدا... اشرفي و در نهاوند علي صفايي است با مهران 
ــم تله كابين گفتگويي انجام  ميرزايي در اردوي تي
داديم كه خواندنش براي عالقه مندان كشتي خالي 

از لطف نيست.
كشتى گير جوان اسدآبادي تيم كشتي تله كابين 
ــكلى  ــت: از نظر امكانات با هيچ مش ــه گف گنجنام
ــب،  ــتم، اما نبود حريف تمرينى مناس ــه نيس مواج
ــدآباد است كه به دليل  مهمترين دغدغه من در اس

مشكل كمبود حريف تمرينى در اسدآباد به نهاوند 
ــارى تمريناتم را دنبال  ــي روم و زير نظر على صف م

مي كنم.
ــه  ــان كرد: روزى س ميرزايى در ادامه خاطرنش
مرتبه تمرين مى كنم و هم اكنون نفر اول تيم ملى 
هستم و تالش مى كنم تا اين روند ادامه پيدا كند و 

طالي مسابقات جوانان جهان را كسب كنم.
ــان اصلى من  ــه حريف ــه اينك ــاره ب ــا اش وى ب
ــتى گيرانى از مازندران و تهران هستند، اظهار  كش

كرد: تمام هزينه هاى تمرين و شركت در مسابقات 
را شخصاً پرداخت مى كنم.

ــتي گير 96 كيلويي استان كه در دقيقه نود  كش
ــايپا شمال خط  ــت تله كابين برابرس نامش از ليس
ــتى  ــت دارم در ليگ برتر كش ــورد، افزود: دوس خ
ــك بروم و اگر در  ــا دوبنده تله كابين بر روى تش ب
بازى هاى آتى به من فرصت بدهند نهايت استفاده 

را برده و پاسخ اعتماد مربيان را خواهم داد.
ــى خود  ميرزايى در پايان در مورد آرزوى ورزش
ــب  ــتى گير كس تصريح كرد: نهايت آرزوى يك كش
ــت كه من نيز تمام تالش  مدال طالى المپيك اس
خود را براي رسيدن به اين آرزو مي كنم و اميدوارم 
با حمايت مسئوالن استان و توجه به كشتي گيران 
ــاهد شكوفايي كشتي در استان  جوان و نوجوان ش

همدان باشيم.

تقلب در فوتبال بيداد مي كند
چرا با متخلفان برخورد جدي نمي شود

ــچ جاي دنيا نمي توان  ــي در فوتبال ايران مي افتد كه در هي ــام: اتفاقات همدان پي
مشابه آن را پيدا كرد. تقلب و حركات غيرورزشي در مسابقات فوتبال بيداد مي كند 
و هيچ مسئولي جلوى اين حركات نمي ايستد. برخي از نتايج مسابقات در ليگ هاي 
ــبز رقم مي خورد و تيم هاي ميانه جدول در نيم فصل  ــوري خارج از مستطيل س كش
ــوردي صورت نمي گيرد. در  ــاز خريد و فروش مي كنند اما برخ ــه راحتي امتي دوم ب
سطح ملي بر اثر سهل انگاري مسئوالن فدراسيون كشور تيم اميد ناجوانمردانه حذف 
ــپاهان را نيز در جام باشگاه هاي آسيا مي گيرد اما  ــود و اين داستان گريبان س مي ش

آب از آب تكان نمي خورد.
ــت و چون نظارت بر ليگ هاي پايين  ــطح كشور چنين اتفاقاتي فراوان اس در س
ــفته  ــود. اوضاع آنچنان آش ــتر انجام مي ش ــت، دخل و تصرف و تقلب بيش كمتر اس
ــهر به  ــايم يك ش ــت كه برخي همچون خداداد عزيزي مي گويد «اگر زبان بگش اس

هم مي ريزد.»
ــود. هنوز از يادمان نرفته كه تيم  ــتان در فوتبال استان نيز دنبال مي ش اين داس
ــرخاب چه كارهايي نكرد و بازيكنان دو اخطاره را به نام بازيكن ديگر به  انصار با س
زمين فرستاد. در نونهاالن تيمي كه در ليگ برتر شركت داشت به دليل تقلب مربي 
ــقوط كرد و آب از آب تكان نخورد و هيچ بازخواستي صورت نگرفت.  از ليگ برتر س

به راستي چرا با اين رفتارها برخورد نمي شود؟
سال گذشته در فوتبال جوانان به دنبال تقلب تيم شهيد اميني قهرماني به مهر 

داده شد و اين تيم نيز در اميدها چنين حركاتي انجام داد.
امسال الوند نوين در ليگ دسته دوم استان دست به استفاده از بازيكنان غيرمجاز 
ــركان به  ــد. تيم ذوالفقار تويس زد كه در بعضي از آنها كميته انضباطي وارد عمل ش
ــقوط خود را مسجل ديد از مسابقات كنار  ــد و وقتي س همين دليل امتيازش كم ش
رفت. در ليگ برتر استان تيم باشگاهي تاالر وحدت از بازيكن غيرمجاز سنندجي سود 
برد كه پس از برمال شدن موضوع، اين بازيكن محروم و مربي خاطي فقط مدت كوتاهي 
محروم شد و اين شائبه را به وجود آورد چون فرزند رئيس كميته انضباطي در اين تيم 
توپ مي زند در صدور حكم تأثير داشتند. چرا نظارت بر مسابقات كم است و تنها به بيالن 
كار نگاه مي كنيم و براي كيفيت ارزش قائل نيستيم. به راستي چرا تيم هاي باسابقه يكي 

پس از ديگري منحل مي شوند و باشگاه ها به فوتبال توجهي ندارند.
اميدواريم كه هيأت فوتبال با نظارت بيشتر ريشه حركات غيرورزشي را در فوتبال 

بخشكاند. چرا بايد بازيكني بدون داشتن بيمه ورزشي اجازه بازي پيدا كند.

خارجي هاي پاس كريسمس كنار خانواده 
همدان پيام: بازيكنان خارجي تيم فوتبال پاس آغاز سال نو ميالدي به كشورهاي 
ــا  ــند. ساش ــمس را در كنار خانواده هاي خود باش ــود مي روند تا تعطيالت كريس خ
كلونيجا، اكمل هلماتف و تياگو فراگا 3 بازيكن خارجي پاس هستند كه پس از انجام 
آخرين بازي نيم فصل، ايران را ترك مي كنند. اين بازيكنان با مرخصي يك هفته اي 

كريسمس را در كنار اعضاي خانواده خود جشن مي گيرند.

پاس بازيكن خارجي نمي گيرد
همدان پيام: هفته ها بود كه پاسي ها اعالم مي كردند در صدد جذب بازيكن خارجي 
هستند و حتي گفته شد يكي از مربيان پاس راهي برزيل خواهد شد تا با خود يك مهاجم 
به ايران بياورد. در حالي كه گفته مي شد اين بازيكن از نيم فصل به تيم اضافه خواهد شد 
اما گويا به خاطر مشكالت مالي پاس قادر به جذب بازيكن خارجي نيست و با جايگزين 
كردن بازيكنان داخلي، ليست خود را تكميل خواهد كرد. گفته مي شود فرهاد خيرخواه 
و امير محبي دو بازيكن مصدوم پاس از نيم فصل دوم به تركيب تيم اضافه مي شوند.

استيل آذين خواهان كمالوند شد 
همدان پيام: تعطيالت نيم فصل در راه است و تيم ها در تب و تاب ترميم نقاط ضعف 
خود مي باشند. شنيده مي شود فراز كمالوند سرمربي پاس مورد توجه باشگاه استيل آذين 
قرار گرفته و هدايتي مدير و صاحب امتياز اين تيم مذاكراتي را نيز با سرمربي پاس داشته 
است. كمالوند هنوز به اين درخواست هدايتي پاسخ نداده اما شنيده مي شود كه احتمال 
جدايي كمالوند از پاس زياد است. كمالوند كه با قول ليگ برتري كردن پاس به همدان 

آمد هنوز مسابقات به نيمه راه نرسيده زمزمه جدايي وي به گوش مي رسد.

محمد بهگندم:
 صوفي براي خدمت به پاس بازگشته است

ــاس صوفي تنها براي  ــتان همدان گفت: عب ــوت فوتبال اس همدان پيام: پيشكس
خدمت به پاس حاضر شده به اين تيم بازگردد.

محمد بهگندم افزود: مسئوالن استان بايد هميشه پشت پاس باشند و از اين تيم 
چه از لحاظ مالي و چه معنوي حمايت كنند، صوفي هم اواسط فصل عرصه را تنگ 
ديد و مشكالت مالي پشت تيم را خم كرده بود و هر روز يك بازيكن مسائل مالي را 

مطرح مي كرد و صوفي هم چيزي در چنته نداشت كه رو كند.
ــود دغدغه هاي فراوان، صوفي تصميم گرفته كه براي كوتاه  ــه داد: با وج وي ادام
مدت و با سمت سرپرستي به تيم بازگردد و تنها قصدش هم خدمت به فوتبال است.
مربي تيم پاس اضافه كرد: اعضاي هيأت مديره زودتر از اينها بايد تصميم گيري 

مي كردند تا تيم بدون مديرعامل نماند.

منصوريان و مامانى با پاس تسويه حساب كردند
همدان پيام: مسئوالن باشگاه پاس همدان كه اين روزها با سيل عظيم طلبكاران 
ــر امتياز روند تسويه مالى با طلبكاران را آغاز  ــتند، براى جلوگيرى از كس مواجه هس
ــته در تيم فوتبال پاس پا به  كرده اند. برخى بازيكنان و مربيانى كه در فصول گذش
ــگاه طلبكار بودند، اين روزها به  توپ بوده و هنگام خروج از اين تيم همچنان از باش
كميته انضباطى رفته و براى دريافت حق و حقوق خود شكايت نامه اى تنظيم كرده و 
از طريق قانونى طلب خود را مطالبه مى كنند، مسئوالن باشگاه پاس نيز كه مى دانند 
اين طلب ها در صورت پرداخت نشدن براى باشگاه دردسر ساز مى شوند در تالشند تا 
با آنها تسويه كنند. به گزارش سايت رسمى باشگاه پاس همدان، عليرضا منصوريان 
ــى ها طلبكارند با  ــابق اين تيم كه از پاس ــرمربى و بازيكن س و محمدرضا مامانى، س
ــگاه حاضر شده و طلب خود را دريافت كردند. ساير  برگه قانونى وصول وجه در باش

طلبكاران اين باشگاه ظرف روزهاى آينده مطالبات خود را دريافت خواهند كرد.

رنگ بهشت پيشتاز ليگ جودوى استان 
همدان پيام: رقابت هاي ليگ جودوى استان با شركت 7 تيم، هفته دوم خود را با صدرنشينى رنگ بهشت به پايان 

برد.
ــگاه رنگ بهشت، تراشكاري بندار، نهاوند، هواپيمايي بوعلي، كبودراهنگ، اسدآباد و  در اين رقابت ها تيم هاي فروش

ذوالفقار تويسركان شركت دارند كه رقابت هاي خود را در قالب بزرگساالن، جوانان و نوجوانان انجام مي دهند.
ــت با هدايت يوسف غالمي با 4 برد تيمي 12 امتياز كسب كرد و به  ــت دو هفته از رقابت ها تيم رنگ بهش با گذش

تنهايي صدرنشين رقابت ها شد. پس از رنگ بهشت تيم هاي تراشكاري بندار و شهرستان نهاوند دوم و سوم شدند.
در رده نوجوانان نيز اين رقابت ها دنبال شد كه در اين رده نيز رنگ بهشت پيشتاز است و تيم هاي شهيد مهري بهار 

و قاليشويي عدالت دوم و سوم شدند. اين رقابت ها هر هفته جمعه ها دنبال مي شود.

ــور به  ــام: ليگ برتر واليبال بانوان كش همدان پي
نيم فصل رسيده است كه بانوان استان در پايان نيم 
فصل اول نتوانستند جايگاه خوبي كسب كنند و در 
ــت تيمي  نهايت در رده هفتم جدول رده بندي هش

اين مسابقات قرار گرفتند.
ــا بيان اينكه تيم  ــتان ب رئيس هيأت واليبال اس
جواني را راهي مسابقات كرده ايم، گفت: با توجه به 
مشكالتي كه از نظر مالي وجود دارد تيمي متشكل 
ــوان را راهي  ــتر از نفرات ج ــوان بومي و بيش از بان

ــابقات كرده ايم و نتايجي كه كسب شده است  مس
تا حدودي قابل درك است.

علي اصغر قنادان افزود: به دليل اينكه پولي براي 
ــن تيم انتظار  ــته ايم نبايد از اي جذب بازيكن نداش
ــته باشيم و بچه ها با توجه به توانمندى  بااليي داش
ــتر بازي هايي كه  كه دارند خوب كار كرده اند و بيش
انجام داده اند قابل قبول بوده و اختالفمان با تيم هاي 
ــتر كار كنيم در  ــت و اگر بيش ــر زياد نبوده اس ديگ
آينده حرف هاي زيادي براي گفتن خواهيم داشت.

ــتن  ــوط به داش ــم را من ــدن تي ــر ش وي بهت
ــرد: تيم هاي  ــت و تصريح ك ــر قوي دانس اسپانس
ــان ملي پوش  ــي داراي بازيكن ــر همگ ــگ برت لي
ــبى دارند كه اين  ــرايط مالي مناس ــتند و ش هس
ــوب و رده بااليي  ــت بازيكنان خ ــده اس باعث ش
ــد و ما نيز اگر  ــراي تيم هاي خود جذب كنن را ب
ــري براي تيم پيدا كنيم مي توانيم نفرات  اسپانس
ــري را در نيم فصل جذب كنيم. با  باتجربه و بهت
ياري خداوند بچه ها با كسب تجربه بيشتر روز به 

ــه رده هاي باالتر صعود  ــد و ب روز بهتر خواهند ش
خواهند كرد.

قنادان در پايان خاطرنشان كرد: ما براي داشتن 
ــد كار كنيم و روي  ــي كامل تر و با تجربه تر باي تيم
بازيكنان پايه و جوان بيشتر مانور دهيم و اگر زمينه 
ــان واليبال چه در بانوان و چه  براي پرورش بازيكن
ــائل مالي آن تا حدودي رفع  در آقايان فراهم و مس
ــال هاي آينده همدان را به عنوان يكي  ــود در س ش

از برترين هاي واليبال كشور معرفي خواهيم كرد.

ــتي گير تيم تله كابين گنجنامه  همدان پيام: كش
همدان گفت: هراسي از هيچ حريفي ندارم و جواب 
همه كشتي گيران را فقط بر روي تشك خواهم داد.

ميثم مصطفي جوكار افزود: تمام فكر و ذكرم به 
ــتي هاي آتي تله كابين است و با اين تفكر تمام  كش

حريفان را شكست خواهم داد.
ــن درباره  ــورمان در المپيك پك ــوش كش ملي پ
احتمال رويارويي با جمال ميرزايي به ايسنا گفت: من 
در اين باره هيچ حرفي ندارم. جمال كشتي گير باتجربه 

و خوبي است و احترام زيادي براي او قائل هستم.
ــت كه با تمام  وي اضافه كرد: وجدانم راحت اس
ــتي مي گيرم و  ــود براي همدان و تله كابين كش وج
ــابقه ها را مثل قبل  ــعي خواهم كرد كه تمام مس س

براي تله كابين با پيروزي پشت سر بگذارم.
ــتان درباره كشتي خود برابر عليرضا  قهرمان اس
گودرزي اظهار كرد: گودرزي كشتي گير بلند قامت 
و بسيار خوبي است كه سابقه پوشيدن دوبنده تيم 
ملي را هم دارد، اما من تصميم گرفته ام كه در تمام 
كشتي هاى خود سربلند باشم و از كشتي هاي خود 

راضي هستم.
ــرد: در وزن 84  ــان ك مصطفي جوكار خاطرنش
ــيدن  ــتي گيران بزرگي خواهان پوش كيلوگرم كش

ــن كار را براي من  ــتند و اي ــده تيم ملي هس دوبن
سخت مي كند، اما مي خواهم در ليگ آنقدر خوش 
ــردم و هدفي جز  ــي بازگ ــم كه به تيم مل بدرخش

شركت در بازي هاي المپيك ندارم.
ــان افزود: نمي توان از حاال پيش بيني  وي در پاي
كرد كه چه تيمي قهرمان ليگ است، اما ما نفراتي 
چون صادق گودرزي و سعيد ابراهيمي را در اختيار 
ــتي گيران مي توانيم برابر  داريم و با تكيه بر اين كش

هر تيمي قد علم كنيم.

ــابقات ليگ بوكسينگ انتخابي  همدان پيام: مس
ــابقات كشوري در  ــتان براي شركت در مس تيم اس

همدان انجام شد.
ــاالن، جوانان،  ــن رقابت ها در رده هاي بزرگس اي
نوجوانان و نونهاالن انجام شد و در پايان نفرات برتر 

اوزان مختلف معرفي شدند.
 رده بزرگساالن 

ــته، 54-  ــيامك حيدري وارس ــرم: س 51- كيلوگ
ــرم: بهرام  ــه، 58- كيلوگ ــح زندي ــرم: صال كيلوگ
ــد بابارحيمي،  ــد زن ــرم: محم ــه، 60-كيلوگ آغچ
63- كيلوگرم: احمدرضا حيدري، 67- كيلوگرم: 
ــرم امير رضايي،  ــهاب آرومنديان، 70- كيلوگ ش
73-كيلوگرم بهنام اسدي، 75- كيلوگرم مهراب 
ــدري منزه،  ــرم: كيارش ص ــي، 78- كيلوگ بهرام
ــرم:  ــدي، 83- كيلوگ ــرزاد زن ــرم: ف 80- كيلوگ
ــرم: جمال ترابي تركمان  امير ارفعي، 85-كيلوگ
ــا ولي خاني و 90+ كيلوگرم:  90-كيلوگرم: عليرض

فرشيد صولت پور 
 رده جوانان 

54- كيلوگرم: سامان بژوند، 57- كيلوگرم: يوسف 
ــعيد تسليميان، 63/5-  خدايارى، 60- كيلوگرم: س
ــان، 67- كيلوگرم:  ــى كبودوندي ــرم: مرتض كيلوگ

احسان عزيزى، 75- كيلوگرم: سجاد زارعى و 75+ 
كيلوگرم: وحيد به صالح

  رده نوجوانان 
33- كيلوگرم: اميررضا نادري منش، 36-كيلوگرم: 
ــيدي،  محمدرضا بياتي، 40- كيلوگرم: علي خورش
ــرم: مهدي امامي، 50- كيلوگرم: عرفان  45-كيلوگ
حميدي، 55- كيلوگرم: ابوالفضل حبيبيان و 55+ 

كيلوگرم: علي يعقوبي 
  رده نونهاالن 

28- كيلوگرم: معين تركمان، 32-كيلوگرم: شايان 
توخچغازي و 45- كيلوگرم: اشكان نيك سرشت

ــتاري  ــابقات مهرداد س ــئول برگزاري اين مس مس
نماينده ليگ در همدان بود. كميته فنى سعيد نياز 
ــه داوران جمال ترابي بودند، همچنين  زاده و كميت
ــلطاني  ــبز واري، مجتبي س اين رقابت ها را ميثم س
ــته،  ــا حيدري وارس ــدي رنجبران، رض ــژده، مه م
حميد هاديان، يونس شريفي، خسرو زندي، مهدي 

تركمان، بهرامي و عبدي قضاوت كردند.
ــاي قهرمانان  ــت كه رقابت ه ــه يادآوري اس الزم ب
جهان اين رشته قرار است كه در ايران انجام شود و 
مسئوالن ليگ در همدان تالش مي كنند تا ميزباني 

را به عهده بگيرند.

رئيس هيأت واليبال استان:

تجربه
 تيم بانوان 

استان 
كم است

ميرزايي كشتى گير جوان استان:

بزرگترين آرزويم
 كسب مدال خوش رنگ المپيك است

برترين هاي كيك بوكسينگ استان 
معرفي شدند

ميثم مصطفي جوكار:

با تمام وجود براي همدان كشتي مي گيرم

براى عقد قرارداد نهايى؛
مصطفى دنيزلى ديروز به تهران آمد

ــمى با اين  ــپوليس براى انجام مذاكرات نهايى و عقد قرارداد رس همدان پيام: گزينه اصلى هدايت تيم فوتبال پرس
باشگاه ديروز شنبه سوم دى ماه وارد تهران شد.

ــپوليس با مصطفى دنيزلى، وى ساعت پنج صبح ديروز شنبه براى انجام مذاكرات  ــگاه پرس پس از توافق اوليه باش
نهايى با اين تيم تهرانى وارد ايران شد تا در صورت توافق نهايى، قراردادش را بصورت رسمى به ثبت برساند. سرمربى 
ــپوليس، پس از ورود به تهران مذاكرات نهايى خود را با مديران اين باشگاه انجام داد. در  ــين تيم هاى پاس و پرس پيش
ــمى، نشست خبرى مصطفى دنيزلى احتماال امروز در هتل آزادى برگزار مى شود تا وى  صورت امضاى قرارداد رس

به سواالت خبرنگاران پاسخ دهد. گفته مى شود وى 2/5 ميليون دالر در عرض 18 ماه دريافت خواهد كرد.

هگمتانه صدرنشين ليگ شطرنج استان
همدان پيام: نتايج مسابقات ليگ استانى شطرنج در دورهاى ششم و هفتم اعالم شد.

مسابقات شطرنج ليگ استانى همدان با شركت 22 تيم در 9 دور از 20 آبان ماه شروع شد و تا 16 دى ماه در خانه 
ــم و هفتم تيم هاى برتر مسابقات تيم هگمتانه با كسب 17 امتياز، تيم زنده  ــطرنج ادامه دارد. در پايان دورهاى شش ش
ياد محمدعلى هاشمى فرا با كسب 16/5 امتياز، تيم دانشگاه آزاد تويسركان با كسب 16 امتياز، تيم نوجوانان كيوار با 
كسب 15/5 امتياز و تيم توانبخشى مهديه با كسب 14/5 امتياز عنوان هاى اول تا پنجم را كسب كردند و در پايان دور 
هفتم تيم دانشگاه آزاد اسالمى واحد تويسركان با كسب 19/5 امتياز و پوئن شكنى 12 اول تيم هگمتانه با كسب 9/5 
امتياز و پوئن شكنى 11 دوم تيم زنده ياد محمدعلى هاشمى فرا با كسب 18 امتياز سوم و تيم مركز توانبخشى مهديه 

با كسب 17/5 امــتياز چــهارم و تيم نوجــوانان كيوار با كســب 16 امتياز پنجم شد.

برترين هاى 
پرس سينه قهرمانى استان

ــابقات پرس  همدان پيام: برترين هاى مس
سينه قهرمانى استان همدان معرفى شدند.

ــور 150  ــا حض ــا ب ــن رقــابــت ه ايــ
ورزشكار از شهرستان هاى همدان، اسدآباد، 
ــركان، رزن و اللجين در تمامى  مالير، تويس

رده هاى سنى در همدان برگزار شد.
ــنى نوجوانان؛ جواد خسروى،  در رده س
ــجاد  ــد اميربيگى، ميثم ايران نژاد، س محم
ــتين و فريبرز  مالونر، ميالد ترالن، بهزاد راس

قادرى به برترى رسيدند. 
ــا تركمان،  ــان؛ پوي ــنى جوان در رده س
ــول  ــعود زارعى، مجيد اخالقى راد، رس مس
ــف اميرى و  عادل زاده، وحيد ثابتيان، يوس
ــن شهبازيان به عنوان نفرات اول وزن  حس

خود معرفى شدند.
ــنى بزرگساالن؛ على رضاييان  در رده س
ــم، حامد قادرى،  ــدى منظ قانع، هادى اس
ــى، حامد  ــراط زاده، عمران عطاي ــواد خ ج
ــنى  ــد و در رده س ــرى و آرش جاوي ظاه
ــرى، خليل  ــت ا... ظاه ــوتان؛ رحم پيشكس
ــين  حس ــك زاده،  مل ــم  ابوالقاس ــدى،  اس
سرشار، سعيد اصغرزاده، بيژن زند، گلمراد 
ــى حبيبيان، حميد ماه  صادقى، محمد ول
ــجاع عبدالملكى عنوان اول را  انبارى و ش

كسب كردند.

كالس بازآموزى 
مربيگرى واليبال بانوان

ــى بازآموزى  ــام: كالس توجيه همدان پي
مربيگرى واليبال بانوان برگزار شد.  

ــوزى  ــى بازآم ــك دوره كالس توجيه ي
ــال بانوان با حضور 30 مربى  مربيگرى واليب
ــتان به مدرسى زهرا  ــر اس درجه 3 از سراس
ــالمى مربى مجرب فدراسيون به  حجت االس
ــطح مربيان براى مربيگرى  منظور ارتقاى س
درجه 2 و1  در سالن ورزشى اكباتان برگزار 
شد. شايان ذكر است، دور دوم اين كالس در 

8 دى ماه برگزار خواهد شد.

استقبال از نايب قهرمان 
دوچرخه سوارى آسيا

 در نهاوند
ــتقبال از نايب  ــم اس ــام: مراس همدان پي
ــيا در نهاوند  ــوارى آس قهرمان دوچرخه س

برگزار شد.
ــوار نهاوندى  ــه س ــام آرين دوچرخ بهن
ــابقات كاپ آسيا در رشته تيمى  كه در مس
نايب قهرمان شد روز پنج شنبه وارد نهاوند 
ــتقبال رئيس اداره ورزش و  ــد و مورد اس ش
ــتان نهاوند و جمع كثيرى از  جوانان شهرس

عالقه مندان به ورزش قرار گرفت.

جلسه مدير كل ورزش و 
جوانان استان در كبودراهنگ

ــه با حضور  ــه اى ك همدان پيام: در جلس
افتخارى مدير كل ورزش و جوانان و رؤساى 
ــتان در اداره تربيت  ــى اس هيأت هاي ورزش
ــد،  ــتان كبودراهنگ برگزار ش بدنى شهرس
مسائلى از قبيل اختصاص خانه ژيمناستيك 
ــتان و تجهيز كامل از  ــوى اداره شهرس از س
ــد در خصوص  ــتان، تأكي ــوى هيأت اس س
ــته هاى مختلف  ــذارى ميزبانى هاى رش واگ
ــم كاراته  ــتان و حضور مقتدر تي در شهرس
ــده و كبدى  ــال آين ــتان در ليگ س شهرس
شهرستان در مسابقات قهرمانى كشور بحث 

و بررسى شد.

شمشيرباز همدانى
 عضو تيم ملى

همدان پيام: شمشيرباز همدانى كه نايب 
ــود اختصاص داده  ــان را به خ قهرمانى جه
است به اردوى آمادگى تيم ملى دعوت شد. 
ــامان آزاديان در رده سنى بزرگساالن به  س
ــهيد  ــى ش مدت 10 روز در مجموعه ورزش

شيرودى تهران حاضر مى شود. 
ــته اپه  ــيرباز رش ــامان آزاديان شمش س
ــار از ايران  ــراى اولين ب ــت كه ب همدان اس
نايب قهرمان مسابقات جهانى شد و توانست 
لياقت خود را براى ادامه حضور در تيم ملى 

ثابت كند.

همدان نايب قهرمان كبدى 
منطقه 3 نوجوانان كشور

ــب قهرمان  ــدان ناي ــم هم ــام: تي همدان پي
مسابقات كبدى منطقه 3 كشور شد.

ــابقات كبدى منطقه 3 نوجوانان كشور با  مس
حضور 7 تيم از استان هاى زنجان، ايالم، مركزى، 
ــه ميزبانى خوب و  ــتان و همدان ب ــن، لرس قزوي

مناسب شهرستان كبودراهنگ برگزار شد.
ــابقات ديدار فوق العاده  در روز پايانى اين مس
ــتان و همدان برگزار شد.  ــاس لرس جذاب و حس
ــان اين  ــره قهرم ــت چه ــدارى كه مى توانس دي
ــم قبل از اين  ــا را معرفى كند هر دو تي رقابت ه
ديدار با پيروزى هاى شيرين برابر حريفان خود به 
ــبى برخوردار  ميدان آمده بودند و از روحيه مناس

بودند.
ــد  ــرى همدانى ها آغاز ش ــا برت ــازى ابتدا ب ب

ــى پاياپاى و نفس گير  ــى بازى تا لحظات پايان ول
ــاوى  پيش مى رفت و هر دو تيم در عدد 36 مس
ــتباه يكى از بازيكنان همدان،  بودند كه روى اش
لرستانى ها نهايت استفاده را بردند و قهرمان اين 
ــدند و همدان نيز در جايگاه  دوره از مسابقات ش
ــتاد تا هر دو تيم به عنوان تيم هاى برتر  دوم ايس

منطقه 3 راهى مسابقات كشورى شوند.
ــوم  ــزى در جايگاه س ــدان، مرك ــس از هم پ
ــن و زنجان به  ــد و قزوي ــتاد، ايالم چهارم ش ايس

ترتيب پنجم و ششم شدند.
ــيد عبدى  ــابقات كه با حضور س در اين مس
ــتان،  ــان اس ــر كل ورزش و جوان ــارى مدي افتخ
ــه  ــرى فرد رئيس كبدى منطقه س محمود كوث
ــى نايب رئيس منطقه سه  كشور، مهدى مجلس
ــتانى برگزار شد طى  ــئوالن شهرس كشور و مس
مراسمى ياد و خاطره شهداى غدير گرامى داشته 

شد.

دهه فجر در كبودراهنگ 
مصوبه نيمه تمام دور اول سفر 
رئيس جمهورى افتتاح مى شود

همدان پيام: با دستور استاندار همدان يكى از سه 
مصوبه ناتمام دور اول سفر رئيس جمهور به استان 

در كبودراهنگ دهه فجر امسال افتتاح مى شود.
كرم رضا پيريايى در بازديد خود از پروژه ناتمام و 
نيمه كاره احداث مجتمع ورزشى بانوان كبودراهنگ 
ــفر دور اول رئيس جمهورى است،  كه مربوط به س
اظهار داشت: فرماندار شهرستان كبودراهنگ بايد با 
هماهنگى ها و پيگيرى هاى الزم مقدمات افتتاح اين 

طرح در زمان ياد شده را فرهم نمايد.
ــكالت و موانع پيش  ــنيدن مش پيريايى با ش
ــد در كمترين  ــروژه تصريح كرد: باي ــن پ روى اي
ــاهد  ــود تا ش ــكالت حل ش زمان ممكن اين مش
ــيم. در اين بازديد فرماندار  پروژه نيمه كاره نباش

شهرستان كبودراهنگ نيز گفت: تمام تالش خود 
ــته ايم كه اين پروژه نهايى  را در سال جارى داش

شده و مورد بهره بردارى قرار گيرد.
عبدالحسين مرادى اظهار داشت: محل تأمين 
اعتبارات اين پروژه استانى است كه اعتبار مصوب 
ــت ميليارد و 700ميليون ريال  ــال جارى هش س
ــت كه چهار ميليارد و 800 ميليون ريال آن  اس

تخصيص يافته است.
ــتان همدان نيز  مدير كل ورزش و جوانان اس
ــده اين  ــوص گفت: اعتبار هزينه ش در اين خص
طرح تا پايان سال 89 بالغ بر 19 ميليارد و 840 
ميليون ريال است كه با احتساب اعتبارات امسال 
ــده آن به 23 ميليارد  مجموع اعتبارات هزينه ش

و990 ميليون ريال رسيده است.
ــاحت  ــيدعبدى افتخارى تصريح كرد: مس س
ــش هزار متر مربع است و سالن ورزشى  پروژه ش

آن يكهزار و 746 متر مربع زيربنا دارد.



Y K

يك   شنبه  4 دى ماه 1390  29 محرم 1433  25 دسامبر 2011
سال هفتم  شماره 1400

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

 اوقات شرعياوقات شرعي
اذان ظهر                      12:14
غروب خورشيد             17:09
اذان مغرب                   17:29
نيمه شب شرعي           23:30
اذان صبح فردا               5:51

طلوع خورشيد فردا         7:20 

 آب و هوا
پيش بيني وضع هوا: 

صاف تا كمى ابرى همراه با وزش باد

ان
ست

هر
ش

ن 
مدا

ه
ير 

مال
ن 

ركا
يس

تو
ند 

هاو
ن

گ 
اهن

ودر
كب

ن 
رز

ن 
مني

فا
ند 

هاو
ق

اد 
دآب

اس
هار

ب

 14 15 14 16 13 13 12 13 1213
 2 3 3 4 3- 4- 4- 0 2-1
 45 35 35 45 50 60 60 50 3535

 روزنامه صبح استان 
اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي

صاحب امتياز و مدير مسئول: 
نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه

روبروي دبيرستان شريعتي، ساختمان پيام
صندوق پستي: 666 - 65155    

سردبير: سردبير: 0918315143709183151437تلفن:تلفن:82644338264433 (ويژه) (ويژه)
آگهي: آگهي: 82644338264433نمابر: نمابر: 82850488285048

پيام تاريخ 
تمدن 

و فرهنگ 
مادستان ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه (8281577 - 0811)

www.Hamedanpayam.com پايگاه اينترنتي........................... 
info@Hamedanpayam.com ارتباط با روزنامه........................
Hamedanpeyam@yahoo.com.....................................................
modir@Hamedanpayam.com ارتباط با مديرمسئول...........
sardabir@Hamedanpayam.com ارتباط با سردبير...........
agahi@hamedanpayam.com سرويس آگهى........................
eshterak@hamedanpayam.com سرويس اشتراك............
litohoma@yahoo.com..............................................چاپخانه پيام رسانه

 chap@hamedanpayam.com.........................................................

حكمت
اگر زيبايى را آواز سر دهى ، حتى در تنهايى بيابان ، گوش شنوا 

خليل جبرانخواهى يافت. 

 farhang@hamedanpayam.com

خواندنىخواندنى
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سينما و تئاترسينما و تئاتر

ايرانايران

خبر

نكته

 سينما
قدس: 

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

كانون پرورش فكرى: شيش و بش
بهمن مالير: سعادت آباد
انديشه نهاوند: تعطيل

آزادى تويسركان: آژانس ازدواج
 تئاتر

مجتمع ابن سينا: شليك سوم
مجتمع شهيد آوينى: ---

وانت پيكان پالك نمى شود!
طرح: محمد كارگر كاريكاتوركاريكاتور

همدان پيام: ششمين همايش بين المللى 'ميراث 
ــنتى و مدرن  ــكى س ــينا، پزش گرانبهاى ابوعلى س
ــتان' با حضور انديشمندان،  ــهر بخارا - ازبكس درش
ــجويان رشته  ــگاهها، محققان و دانش اساتيد دانش
ــتانهاى مختلف ازبكستان و نمايندگانى  پزشكى اس
از كشورهاى خارجى  و نماينده بنياد بوعلى سيناى 

همدان در شهر بخارا برگزار شد.
ــيه اين همايش نمايشگاه عكسى از آثار  درحاش
ــوى رايزنى فرهنگى  ــينا' ازس و تمبرهاى بوعلى س
سفارت جمهورى اسالمى ايران در ازبكستان و بنياد 
علمى و فرهنگى بوعلى سينا در همدان با ترجمه به 

3 زبان فارسى، انگليسى و روسى برپا گرديد.
ــور عمده تمبرهاى  ــه نمايش درآمده به ط آثار ب
منتشر شده در كشورهاى مختلف جهان مربوط به ابن 
ــال پيش تاكنون و برخى از تصاوير  سينا از پنجاه س
شيخ الرئيس در كتب منتشره درباره طب و فلسفه ابن 
سينا است كه نشان از جايگاه جهانى بوعلى سينا دارد.

ــالمى  ــفير جمهورى اس ــاورززاده س محمد كش
ــوى رايزن  ــد مصطف ــتان و حمي ــران در ازبكس اي
ــگاه  فرهنگى ايران و 'رضا صفى آريان' رئيس دانش
ــن همايش به ايراد  ــكى همدان نيز در اي علوم پزش
سخنرانى پرداختند و مقاالتى را پيرامون محورهاى 

همايش ارائه كردند.

سفير ايران در ازبكستان در اين مراسم، بخارا را 
از قديمى ترين شهرهاى ماوراءالنهر كه داراى بيش 
ــوان كرد و گفت:  ــت، عن ــال قدمت اس از 2500 س
تعدادى از علماى بزرگ اسالمى از جمله بوعلى سينا، 
ابوريحان بيرونى، امام بخارى، خوارزمى و الترمذى در 
قرون گذشته دراين سرزمين پا به عرصه ظهور نهادند 
كه هر كدام از آنها در رشد و شكوفايى فرهنگ و علوم 

بشريت نقش موثرى داشته اند.
ــهر بخارا در  ــاورز زاده افزود: ثبت ش محمد كش
زمره شهرهاى تاريخى و باستانى كشورهاى جهان 
ــن المللى علمى،  ــاص جايزه بي ــن اختص و همچني
ــكو نشان از  ــوى يونس ــينا از س فرهنگى بوعلى س
ــينه تاريخى و جايگاه علمى وفرهنگى بخارا و  پيش

شخصيت ممتاز دانشمندى مانند ابن سينا دارد.
وى همبستگى تاريخى و فرهنگى دو ملت ايران 
ــتان را در طول تاريخ انكارناپذير دانست و  و ازبكس
اظهار داشت: بوعلى سينا نيز يكى از نخبگان فكرى 

نه فقط ايران و ازبكستان بلكه جهان است.
ــينا،  ــط عمومى بنياد بوعلى س ــزارش رواب به گ
ــاى تاريخى،  ــه ويژگى ه ــاره ب ــاورز زاده با اش كش
ــى ايران و  ــترك قديم ــاى مش ــى و نماده فرهنگ
ازبكستان، از سوى جمهورى اسالمى ايران پيشنهاد 
ــت هاى علمى،  ــتفاده بهينه از ظرفي كرد براى اس
فرهنگى، گردشگرى و تبادل تجربيات انديشمندان، 
اساتيد و محققان و بهره  مندى از افكار و عقايد بلند 
دانشمندان بزرگى همچون بوعلى سينا و ابوريحان 
ــعه روابط دوستى، علمى و  بيرونى و همچنين توس
ــهرهاى همدان و بخارا  ــور بين ش فرهنگى دو كش

'پيمان خواهر خواندگى'امضاء شود.
ــز در مقاله خود تحت  ــزن فرهنگى ايران ني راي
ــى و فرهنگى  ــى ديدگاههاى اجتماع عنوان'بررس
ابوعلى سينا'، اظهار اميدوارى كرد كه اين نشست، 
ــه اى براى تبادل افكار و آراء صاحب نظران و  مقدم
انديشمندان و عاملى براى ايجاد همبستگى، تقويت 
پيوند دوستى و روابط علمى و فرهنگى هرچه بيشتر 
بين ملت هاى مختلف بويژه ايران و ازبكستان باشد.
حميد مصطفوى با اشاره به نظريه پردازى بوعلى 
ــف علوم زمان خويش از  ــينا در حوزه هاى مختل س
ــفه، ادبيات تا الهيات و اجتماعيات  ــكى تا فلس پزش
ــه مردان  ــينا از جمل ــت، گفت: بوعلى س تا سياس
عاليقدرى است كه امروز به دنيا تعلق دارد و متعلق 
ــت و بايد هر طبقه اى به  به تمام طبقات جامعه اس
اندازه فهم و درايت و مايه علمى خويش از احوال و 

روزگار اين مرد بزرگ آگاهى يابد.
وى افزود: اگرچه ديدگاههاى بوعلى سينا در طب 
ــهرت  و حكمت به عنوان دو فن عمده آن زمان از ش
ــت، ولى نبايد از ديدگاههاى  ــترى برخوردار اس بيش

فلسفى واجتماعى اين دانشمند بزرگ غافل شد.
به گفته وى، بوعلى سينا درباره مسائل اجتماعى 
ــت قرون  ــى دارد كه با گذش ــاى خاص ديدگاهه
ــرفت جوامع جهانى از نظر علمى  متمادى و پيش
ــته و  ــى هنوز هم جايگاه خاص خود را داش و فن
ــعه   ــى خود را حفظ كرده به طورى كه توس كاراي
و پيچيدگى  روزافزون  مناسبات  اجتماعى  انسانها، 
ــل  را بيش از پيش نمايان  ضرورت  درك  اين عوام

مى كند .
ــاى اجتماعى و  ــن ديدگاهه ــوى با تبيي مصطف
ــكيل زندگى اجتماعى  ــينا، تش فرهنگى بوعلى س
ــان ها را با توجه به كاركردهاى عمده نهادهاى  انس
ــت، تعليم و تربيت  اجتماعى مانند خانواده، سياس
ــان به  ــت و افزود: نيازهاى انس و دين ضرورى دانس
علت پيروى از عقل متعدد و متنوع است لذا بوعلى 
سينا اساسا ارزش و اعتبار آدمى را به عقل مى داند 
ــتاورد انسان بودن مى  و عقالنيت را بزرگترين دس
ــان را به اوج بهره  ــت فلسفه انس خواند و معتقد اس

مندى از عقل مى رساند.

ــكالت و  ــاره به مش ــزن فرهنگى ايران با اش راي
بحران هاى امروزى جوامع مختلف بشرى در زندگى 
فردى و اجتماعى انسان ها، گفت: ابن سينا معتقد 
ــته به اصالح هر فرد  ــت كه اصالح اجتماع وابس اس
است و هركس اول بايد خود را اصالح كند و بعد به 

اصالح ديگران بپردازد تا جامعه اصالح شود.
ــه ها  وى تصريح كرد: با مراجعه به آراء و انديش
ــخنان حكيمانه بزرگانى مانند بوعلى سينا كه  و س
يكى از استوانه هاى سنت فكرى و فرهنگى ما است 
مى توان بسيارى از مشكالت فراروى زندگى فردى 

و اجتماعى جامعه را مرتفع كرد.

ــينا در بحث  ــاره به ديدگاه هاى ابن س ــا اش وى ب
سياست، قانون و قانون گذارى در جامعه، اظهار داشت: 
وجود قانون، عدل و اجراى آن متضمن استقرار امنيت 
ــت كه آن نيز به  ــدن آزادى در جامعه اس و فراهم ش
رفاه و آسودگى دنيا و آخرت انسان ها منجر مى شود.

ــينا (370 تا 428  ــى س ــى بوعل دوران زندگان
هجرى) نشان مى دهد ايشان هم در حوزه عمل به 
ــت پرداختند و وارد شدند و هم درحوزه نظر  سياس
به اين مقوله توجه داشته اند، تاكيد اصلى ابن سينا 
در اداره جامعه بر قانونمند بودن آن برمبناى شريعت 
الهى است و جامعه بشرى براى استمرار زندگى جمعى 
انسان ها نيازمند عدالت و قوانين عادالنه است كه رفتار 

افراد را براساس حق و استحقاق تنظيم نمايد.
ــرد نهادهاى اصلى  ــاره به كارك مصطفوى با اش
اجتماع از ديدگاه ابوعلى سينا، گفت: شيخ الرئيس 
ــاع مى داند،  ــاس اجتم ــينا خانواده را اس ابوعلي س
ــاع پيوند مى زند  ــالمت اجتم ــالمت آن را به س س
ــواده مطلوب براي تربيت  ــن از خان و تصويري روش
ــدن جامعه  ــاس پديد آم ــته كه اس فرزندان شايس
صالح است را ترسيم كرده و اهداف تشكيل خانواده 
ــوب را مبتني بر موازين اخالقي و عاطفي دين  مطل
ــه انگيزه اقتصادي، اجتماعي و  محور با تاكيد بر س

همچنين محبت وآرامش مى داند.
وى افزود: ابن سينا در آثار خود بويژه در رساله 
ــن اصول و روش ها تاكيد كرده  'تدابير المنازل'براي
كه بايد مورد توجه معلمان و مربيان و برنامه ريزان 

امور تربيتى در جامعه قرار گيرد.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان نيز با اشاره 
ــيخ الرئيس درجهان و طب  به تأثيرقانون وحكيم ش
ــك تأليفات ايشان از  ــنتى ايران گفت: بدون  ش  س
جمله كتاب جاودانه 'قانون در طب' و برخى از آثار و 
تاليفات او كه قريب 500 سال در تمام دانشگاه هاى 

پزشكى از شرق تا غرب
ــوب مى شود  عالم، دايره المعارفى مرجع محس
ــت، هرچند  ــنتى ايران اس ــان اصلى طب س و بني
ــه رازى، على   ــزرگ ديگرى از جمل ــه حكيمان ب ك
ــابورى،  ــن ابى الصادق نيش ــوازى، اب ــن عباس اه ب
ــود  ــن محم ــى و عمادالدي ــماعيل جرجان سيداس
ــگاه  هاى طب  ــيرازى حدود 8 قرن هدايت دانش ش

جهان را نيز برعهده داشتند.
رضا صفى آريان با ارائه آمار رسمى از كشورهاى 
ــيا و اقيانوسيه درخصوص  اروپا، آمريكا، آفريقا و آس
ــتفاده از  ــكى مدرن و ضرورت اس هزينه هاى پزش
روشهاى طب سنتى و استفاده از داروهاى گياهى، 
اظهار داشت: طب سنتى در دهه پايانى قرن بيستم 
ــه دالئل قدمت چند هزار  ــش از هر زمان ديگر ب بي
ــهاى درمانى،  ــاله و تجربى بودن آن، تنوع روش س
ــودن نتايج درمانى  ــه ب هزينه پايين و قابل مقايس
ــاير روش ها، در جهان رونق و جايگاه  اين طب با س

ويژه اى در بين مردم پيدا كرده است.
عضو هيأت علمى بنياد علمى و فرهنگى بوعلى 
ــى پوشيده نيست كه با  همدان افزود: امروز بر كس
ــيارى  ــرفت علم طب در يكى دو قرن اخير بس پيش
ــده، ولى در  ــه كن ش ــاى عفونى ريش از بيمارى ه
ــر مثل ديابت،  ــه بيماريهاى غير واگي عوض ابتال ب
آترواسكلروز، بيمارى هاى قلبى عروقى و... روزبه روز 
ــال ها مبالغ هفتگى  افزايش يافته به  طورى كه س
از سرمايه هاى ملى كشورهاى درحال توسعه جهت 
تشخيص و درمان اين بيمارى هاى هزينه مى گردد.

ــنتى در ايران،  ــه جايگاه طب س ــاره ب وى با اش
ــون حكيم  ــينيان همچ ــاى پيش ــه گرانبه گنجين
بوعلى سينا، حكيم رازى و حكيم جرجانى را منابع 
ــنتى را جز امتيازات طب  ــمند و غنى طب  س ارزش
ــت و گفت: ايرانيان جزو اولين  ــنتى ايران دانس س
ــتند كه از گياهان دارويى  ــرزمين هاى كهن هس س
ــتفاده كرده اند و از  به عنوان ماده اى حيات بخش اس
دوران هخامنشيان دانش ايرانيان نسبت به گياهان 
ــانيان حتى نام  دارويى معروف بوده و در عصر ساس
ــا از زبان پهلوى به زبان يونانى وارد  برخى از داروه
ــاپور بزرگ ترين مركز طبى  ــت. جندى ش شده اس
ــبت هاى طبى  جهان در زمان خود بوده و در آن نس
ــكندريه و ميراث  ــا مكتب بزرگ اس ــران و هند ب اي

بقراط و جالينوس آميخته شد.
ــنتى در  ــاره به احياى طب  س صفى آريان با اش
ــالمى گفت: رشته  ايران پس از پيروزى انقالب اس
طب  سنتى در اولين دوره در خرداد ماه 1385، 24 
داوطلب دكتراى عمومى را در چهار دانشگاه معروف 
ــكى تهران، ايران، شاهد و شهيد بهشتى  علوم  پزش

پذيرش كرد و شروع به تحصيل كردند.
ــدن  ــون با توجه به داير ش ــزود: هم اكن وى اف
ــت  هش در  ــنتى  طب س ــته هاى  رش و  ــكده  دانش
ــكى ايران، طب سنتى از رونق و  دانشگاه علوم  پزش
ــده و از مرحله شناخته  توجه ويژه اى برخوردار ش
ــت و در  ــيده اس ــدن عبور كرده و به تثبيت رس ش
 PHD ــجوى دوره حال حاضر تحصيل 125 دانش
ــنتى  ــازى طب س ــجوى PHD داروس و50 دانش
ــان دهنده رويكرد روبه رشد توجه به طب  سنتى  نش

به صورت كالسيك است.
ــاره به روند توليد داروها در ايران  صفى آريان با اش
ــزار و 800 گونه  گياهى در  افزود: در حال حاضر يكه
ايران شناسايى شده و بيش از 500 داروى گياهى در 
ــور توليد مى شود كه با احياى فرهنگ استفاده از  كش

طب سنتى اين رقم 2 برابر خواهد شد.
ــنتى در شهر آرامگاه بوعلى سينا  احياى طب س
در راستاى احياى طب سنتى در ايران كه با پذيرش 
ــجو در دوره هاى PHD در چندين شهر مهم  دانش
كشور عملى شده است، در شهر همدان نيز بزودى 
ــنتى و مركز آموزشى، پژوهشى و  دانشكده طب س

درمانى طب شيخ  الرئيس راه اندازى خواهد شد.
ــع فرهنگ  ــوى بنياد مجم ــش از س ــن هماي اي
وهنر(فوندفورم)و انجمن طب سنتى ازبكستان، بنياد 
ــفارت  ــتان و رايزنى فرهنگى س ــينا ازبكس بوعلى س
جمهورى اسالمى ايران، بنياد علمى وفرهنگى بوعلى 

سينا در همدان سازماندهى و برگزار شد.

بررسى ميراث پزشكى بوعلى سينا 
در زادگاهش بخارا

■ حضور نماينده بنياد بوعلى و برپايى نمايشگاه ابن سيناى بزرگ از منظر جهانيان

مشكالت راهى براى صعود
كشاورزي االغ پيري داشت كه يه روز اتفاقي ميفته توي يك چاه بدون آب. كشاورز 
هر چه سعي كرد نتونست االغ رو از تو چاه بيرون بياره. براي اينكه حيوان بيچاره زياد 
زجر نكشه كشاورز و مردم روستا تصميم گرفتن چاه رو با خاك پر كنن تا االغ زودتر 

بميره و زياد زجر نكشه. 
مردم با سطل روي سر االغ خاك مي ريختند اما االغ هر بار خاك هاي روي بدنش 
ــعي مي كرد  ــر پاش مي ريخت و وقتي خاك زير پاش باال مي آمد س ــد و زي رو مي تكون

بره روي خاك ها.
ــه دادند و االغ هم  ــه گور كردن االغ بيچاره ادام ــتايي ها همينطور به زنده ب  روس

همينطور به باال اومدن ادامه داد تا اينكه به لبه چاه رسيد و بيرون اومد.
مشكالت زندگي مثل تلي از خاك بر سر ما مي ريزند و ما مثل هميشه دو انتخاب 
داريم. اول اينكه اجازه بديم مشكالت ما رو زنده به گور كنن و دوم اينكه از مشكالت 

سكويي بسازيم براي صعود.
 حكايات عاميانه

 «شليك سوم» روى صحنه مى رود
ــليك سوم» به كارگردانى و نويسندگى  همدان پيام: نمايش «ش
ــين صفى در مجتمع فرهنگى هنرى بوعلى سيناى همدان به  حس

روى صحنه مى رود.
ــليك سوم»  ــين صفى در خصوص اين نمايش گفت: «ش حس
ــاى فراوان  ــه همراه با تعليق ه ــت ك ــت مدرن يك تراژدى اس رواي

تماشاگر را تا پايان نمايش همراه مى كند.
وى افزود: نمايش «شليك سوم» با ساختارشكنى در متن، اجرا، 
ــيقى و دكور تجربه جديدى از كار نمايش است  ــن ها، موس ميزانس

كه مخاطب را غافلگير خواهد كرد. اين كارگردان هنرهاى نمايشى 
ادامه داد: كيانوش بهروزپور، مرتضى تحصيلى، محمود غفارى، مينا 
امامى و سولماز عسكرى در اين نمايش به ايفاى نقش مى پردازند.

وى با بيان خالصه نمايش گفت: داستان در مورد دخترى است 
ــود و دختر  ــه در زمان كودكى و جنگ، به عرب ها فروخته مى ش ك
ــه او را فروخته انتقام  ــم مى گيرد از فردى ك ــال ها تصمي پس از س

بگيرد.
ــت، گروه نمايش فرياد اين نمايش را از امروز چهارم  گفتنى اس
ــب در سالن پالتوى مجتمع بوعلى سيناى  دى ماه به مدت 15 ش

همدان در ساعت 17 و 30 دقيقه به روى صحنه مى برد.

نمايش و بررسى عكس هاى عاشورايى
 همدان پيام: در دويست و بيست ويكمين نشست كارگاه خانه عكاسان حوزه هنرى استان، عكس هاى عاشورايى بررسى و نقد 
شد. مسئول دبيرخانه عكاسان حوزه هنرى استان همدان گفت: در نشست دويست و بيست ويكم كارگاه خانه عكاسان، عكس هاى 
عاشورايى عكاسان بررسى و نقد شد. به گزارش روابط عمومى حوزه هنرى استان، كبرى يوسفى افزود: در اين نشست همچنين 

راهكارهاى گرفتن بهتر پرتره از قبيل استفاده از لنز تله، نزديكى به موضوع، استفاده از ديافراگم هاى باز بررسى شد.
وى اظهار داشت: على كرمى، مصطفى چهاردولى، محمدمهدى صحبتى، رضا عباس سيفى، جعفر زينعليان، آرش يگانه راد 
ــى، ملك فارسى، زهرا يوسفى و كبرى يوسفى در اين  ــمكيان، فائزه عباس ــتمى و خانم ها زهرا جواهرى، ناهيد پش و عليرضا رس
نشست حضور داشتند. يوسفى بيان كرد: تركيب عناصر بصرى در عكس، بررسى كادرهاى عمودى، افقى و مربع و تاثيرگذارى 

آن در تعادل بصرى؛ و بررسى آثار عكاس رومانيايى از ديگر موارد مطرح شده در اين نشست بود.

امضاى كدام كارگردان پاى فرم حضور در جشنواره فجر است؟
ــرو معصومى، محمدعلى باشه آهنگر، پرويز  ــعديان، خس همدان پيام: داريوش مهرجويى، همايون اس
ــيخ طادى و رضا عطاران از جمله فيلمسازانى هستند كه فرم حضور در سى امين جشنواره بين المللى  ش

فيلم فجر را پر كرده اند.
ــمان محبوب» در جشنواره فجر حضور داشت،  ــال گذشته با فيلم «آس «داريوش مهرجويى» كه س
ــى، طناز طباطبايى، فردوس  ــينمايى «نارنجى پوش» با بازى حامد بهداد، ليال حاتم ــال با فيلم س امس

كاويانى، همايون ارشادى، اردشير رستمى و اميد روحانى در سى امين جشنواره فيلم فجر حضور دارد.
به گزارش سينما پرس، «همايون اسعديان» هم كه در جشنواره بيست و هشتم فيلم فجر با فيلم «طال 

و مس» حضور تحسين برانگيزى داشت، امسال با فيلم «بوسيدن روى ماه» در جشنواره حضور پيدا مى كند.
ــنواره امسال از فيلم  ــه آهنگر» خالق «فرزند خاك» و «بيدارى روياها»  هم در جش «محمدعلى باش
جديدش با عنوان «ملكه» رونمايى مى كند. مصطفى زمانى و همايون ارشادى از جمله بازيگران اين فيلم 
ــال با فيلم سينمايى «خرس» در جشنواره سى ام حضور  ــمار مى روند. «خسرو معصومى» هم امس به ش
دارد. در اين فيلم بازيگرانى چون پرويز پرستويى، مريال زارعى، فرهاد اصالنى، على اوسيوند، ناصر آقايى 

و داوود فتحعلى بيگى ايفاى نقش مى كنند. 
ــازى و كارگردانى  ــينمايى را به ب ــت بازى در فيلم هاى س ــاران» هم كه مدت زيادى اس ــا عط «رض
ــينمايى در  ــال براى اولين بار در مقام كارگردانى يك فيلم س ــريال هاى تلويزيونى ترجيح داده، امس س
جشنواره فيلم فجر حضور مى يابد. در فيلم جديد عطاران با عنوان «رضا هرگز نمى خوابد» بازيگرانى چون 
اكبر عبدى، مريال زارعى، رضا عطاران، ويشكا آسايش، سروش صحت و خداداد عزيزى بازى مى كنند. 

«مانى حقيقى» هم كارگردان ديگرى است كه فرم حضور در جشنواره فجر را پر كرده است. حقيقى 
با فيلم «پذيرايى ساده» با بازى ترانه عليدوستى، صابر ابر و خودش در جشنواره فجر امسال حضور دارد.
«پرويز شيخ طادى» كه چندى پيش فيلم ضد صهيونيستى «شكارچى شنبه» را روى پرده سينماها 

داشت، در جشنواره امسال با فيلم «روزهاى زندگى» حضور مى يابد.
ــه كارگردانى احمدرضا  ــت» ب ــهر ديگرى اس «دوباره با هم» به كارگردانى روزبه حيدرى، «اينجا ش
ــبى و «راه نجات» ساخته راما قويدل نيز از جمله فيلم هايى هستند كه فرم حضور در سى امين  گرشاس

جشنواره بين المللى فيلم فجر را پر كرده اند.
چهارمين هفته فيلم ايران در ازمير برگزار شد

ــئوالن و هنرمندان  ــام: چهارمين هفته فيلم ايران در تركيه با حضور مس همدان پي
ــانه هاى تصويرى در دانشگاه «دوكوز  ــور ايران و تركيه و به همت موسسه رس دو كش
ــد. به گزارش روابط عمومى موسسه رسانه هاى تصويرى، هفته  ايلول ازمير» برگزار ش
ــد فرخ نژاد كارگردان و بازيگر  ــم ايران در «ازمير» با حضور محمد احمدى و حمي فيل
فيلم سينمايى «حقيقت گمشده»، خليل كوسه معاون رئيس دانشگاه «دوكوزايلول»، 
ــينماى ايران، توسط  ــجويان تركى و ايرانى و همچنين عالقه مندان س ــاتيد، دانش اس
ــانه هاى تصويرى در مركز فعاليت هاى فرهنگى و آموزشى دانشگاه «دوكوز  موسسه رس
ايلوالزمير» تركيه افتتاح شد. هفته فيلم ايران در ازمير با نمايش 10 فيلم ايرانى (حقيقت 
گمشده، يوسف پيامبر(ع)، ايستگاه بهشت، كنعان، حس پنهان، بهشت دوزخ جهنم، پستچى 
سه بار در نمى زند، آل، امشب شب مهتابه و روز شيطان با زيرنويس تركى استانبولى در 

مركز فعاليت هاى فرهنگى دانشگاه «دوكوز ايلول ازمير» به نمايش درآمدند.

دولت بايد يارانه چاپ را بدهد
ــت به احداث  ــا بيان اينكه دول ــيون فرهنگى مجلس ب ــو كميس ــام: عض همدان پي
ــه اهالى چاپ را به اين  ــه كند، گفت: دولت بايد ياران ــهرك هاى صنعتى چاپ توج ش

صنعت قديمى ارائه دهد.
بهروز جعفرى در خصوص اهميت صنعت چاپ كشور بيان داشت: چاپ يك صنعت 
قديمى است و نقش ارزنده اى در ترويج فرهنگ مكتوب داشته و از جايگاه ويژه اى در 
بخش هنر كشور برخوردار است.  وى با بيان اينكه چاپ يك صنعت نرم افزارى است و 
به همين دليل بسيارى از افراد سعى و تالش دارند تا مالكيت آن را از آن خود كنند، 
ــوال مطرح  اضافه كرد: چاپ براى فرهنگ ما حكم آب و نفس را دارد، در اينجا اين س

است كه اگر چاپ نداشته باشيم چطور مى توان روزنامه و كتاب را منتشر كنيم؟
به گزارش مهر، جعفرى در خصوص مشخص نبودن متولى صنعت چاپ و سرگردان 
بودن اين صنعت ميان وزارت ارشاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ادامه داد: صنعت چاپ 
ــنخيت كارى زير مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى محسوب مى شود و از  از نظر س
قديم نيز ما صنعت چاپ را با اين وزارتخانه مى شناختيم، اما موضوع اينجاست كه هم وزارت 
صنايع و هم وزارت ارشاد در حال حاضر خود را متولى چاپ مى دانند اما به وظايفى كه 

در قبال اين صنعت دارند، عمل نمى كنند و اين مثل بره دو مادرى مى ماند.

تجليل از قباد شيوا 
گرافيست برتر همدانى

ــته همدانى همزمان با برپايى دهمين  ــت قباد شيوا، گرافيست برجس ــم بزرگداش همدان پيام: مراس
جشنواره هنرهاى تجسمى استان همدان در بهمن ماه برگزار مى شود.

مراسم بزرگداشت قباد شيوا، گرافيست برجسته همدانى همزمان با برپايى دهمين جشنواره هنرهاى 
تجسمى استان همدان در بهمن ماه برگزار مى شود.

به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان، رئيس اداره امور هنرى اداره 
كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان گفت: امسال در جشنواره هنرهاى تجسمى استان مراسم بزرگداشتى 

براى قباد شيوا برگزار خواهد شد.
محمدعلى فرجى افزود: همچنين نمايشگاهى از تعدادى از آثار اين گرافيست مطرح همدانى در شهر 

همدان برگزار مى شود.
ــيوا در سال 1319 در همدان به دنيا آمد، وى نخستين طراح گرافيك معاصر ايران است كه  قباد ش
خط شكسته نستعليق را نه به عنوان عامل فرعى و خبررسان، بلكه به عنوان يك عنصر گرافيكى در آثار 

خود به كار برده است.
ــان گرافيك (AGI) او را به عنوان يكى از 12 طراح گرافيك برتر  همچنين انجمن بين المللى طراح
ــتان همدان 25 و 26 بهمن ماه در  ــمى اس ــنواره هنرهاى تجس ــت. دهمين جش جهان معرفى كرده اس

شهرستان تويسركان برگزار مى شود.

يت
تسل برادر ارجمند جناب آقاى 

رضا عسگرى 
مدير محترم آموزش و پرورش كبودراهنگ

خدمت  را  بزرگوارتان  پدر  درگذشت  مصيبت 
درگاه  از  و  نموده  عرض  تسليت  حضرتعالى 
حضرت حق براى آن مرحوم رحمت و مغفرت 
و براى جنابعالى و ساير بازماندگان صبر و اجر 

مسئلت داريم
مديريت و كاركنان 

آموزشگاه شبانه روزى الغدير آبمشكين

  هـم اكنـون با توجه به داير شـدن 
دانشـكده و رشـته هاى طب سنتى در 
هشت دانشـگاه علوم  پزشكى ايران، 
طب سـنتى از رونـق و توجـه ويژه اى 
برخوردار شده و از مرحله شناخته شدن 

عبور كرده و به تثبيت رسيده است 


