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مكان: كيلومتر 5 جاده همدان كرمانشاه، ابتداى ورودى شهر بهار

پــروژه تفـريحـى توريــستى جـزيره شـادى

يك سوئيچ خودروى سورنتو در حوالى بلوار بعثت و سعيديه تا استاديوم 
ورزشى ملت مفقود گرديده لذا از يابنده خواهشمند است سوئيچ را به 
مغازه گل فروشى ريعان واقع در هنرستان تحويل و مژدگانى دريافت 

نمايد.
شماره تماس: 09183152115

برادر ارجمند جناب آقاى 

رضا عسگرى
مدير محترم آموزش و پرورش كبودراهنگ

با نهايت تاسف مصيبت درگذشت پدر 
بزرگوارتان را خدمت حضرتعالى تسليت 
عرض نموده و از درگاه خداوند منان براى آن  
مرحوم رحمت و مغفرت و براى جنابعالى  
و ساير بازماندگان صبر و شكيبايى
مسئلت داريم.

مديريت و كاركنان 
دبيرستان شبانه روزى 
شهربانو شيرين سو

برادر ارجمند جناب آقاى 

رضا عسگرى
مدير محترم آموزش و پرورش كبودراهنگ

با نهايت تاسف مصيبت درگذشت پدر 
بزرگوارتان را خدمت حضرتعالى تسليت 
عرض نموده و از درگاه خداوند منان براى آن  
مرحوم رحمت و مغفرت و براى جنابعالى  
و ساير بازماندگان صبر و شكيبايى
مسئلت داريم.

هنرستان شهيد عباسى 
بشيك تپه 
و مجتمع شهيد حسن شوندى

سليت
ت 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 
پژوهش سراى دانش آموزى 

شهيدان رشيدى

سليت
ت 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
 شهيد هاشم جعفرى

 آب مشكين

رضا عسگرىجناب آقاى 
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 استثنايى 
پيام شهرستان كبودراهنگ

رضا عسگرىجناب آقاى 
مدير محترم آموزش و پرورش كبودراهنگ

درگذشت پدر گراميتان را 
به شما و خانواده ارجمندتان 
تسليت عرض مى نماييم

مديريت و كاركنان دبيرستان شبانه روزى 
امام خامنه اى شهرستان كبودراهنگ

مدير محترم آموزش و پرورش 
شهرستان كبودراهنگ جناب آقاى

رضا عسگرى
با كمال تاسف ضايعه درگذشت پدر 
بزرگوارتان را خدمت جنابعالى تسليت

 عرض مى نمائيم بقاى عمر شما 
و ساير بازماندگان را از درگاه 
احديت خواهانيم.

كاركنان آموزش و پرورش
 شهرستان كبودراهنگ

مدير محترم آموزش و پرورش 
شهرستان كبودراهنگ جناب آقاى

رضا عسگرى
با كمال تاسف ضايعه درگذشت پدر 
بزرگوارتان را خدمت جنابعالى تسليت

 عرض مى نمائيم بقاى عمر شما 
و ساير بازماندگان را از درگاه 
احديت خواهانيم.

مديريت  وكاركنان مجتمع
 شهيد ناصر همتى روستاى آق كند

شب هفت ضمن عرض تسليت درگذشت پيشكسوت عرصه چاپ مرحوم

 حسن حاجيلو 
مدير چاپخانه ميهن

به بازماندگان و فعاالن عرصه چاپ و نشر استان به اطالع مى رساند 
مراسم شب هفت آن مرحوم از ساعت 14/30الى 16/30

واقع در مسجد شريف الملك همدان منعقد مى باشد.
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان 

واحد چاپ و نشر

سخنگوى هيأت نظارت بر انتخابات استان:

بر روند 
ثبت نام كانديداها 

نظارت داريم
■ ■ رد صالحيت شدگان قبلى هم مى توانند 

ثبت نام كنند

با افتتاح جزيره شادى

تابستان 91 
تحولى عظيم 

در شادى خانواده ها 
و صنعت گردشگرى

رئيس شوراى شهر نهاوند

استيضاحى در كار نبود 
فقط از شهردار سؤال كرديم

تعداد كانديداهاى ثبت نام شده 
استان به 45 نفر رسيد

روز چهارم 16 ثبت نام
( 3 ■ آخرين آمار ثبت نام شدگان كشور(

همدان پيام: در حالي كه پيش بيني  مي شد 
روز چهارم از مهلت ثبت نام كانديداها، به لحاظ 
ــام 7 روزه، روز  ــي به پايان مهلت ثبت ن نزديك
ــد اما ديروز 16 نفر براي رقابت  ــلوغي باش ش
ــوراي اسالمي ثبت نام  در انتخابات مجلس ش

كردند. 
ــوزه همدان و  ــزارش همدان پيام در ح به گ
فامنين 5 نفر، در حوزه بهار و كبودراهنگ 2 نفر، 
ــوزه نهاوند 3 نفر،  ــوزه رزن يك نفر، در ح در ح
ــركان 2 نفر، در حوزه مالير 3 نفر  در حوزه تويس
ــدآباد كسي براي ثبت نام مراجعه  و در حوزه اس
نكرد كه بدين ترتيب جمع كانديداهاي ثبت نام 
كننده در روز چهارم به 16 نفر رسيد. رئيس ستاد 
انتخابات استان همدان در گفتگو با همدان پيام 
تعداد كانديداهاى ثبت نام شده روز چهارم را 16 
ــار روز را 45 نفر  ــر و در مجموع ثبت نام  چه نف
عنوان كرد.  به گفته على اكبر فاميل كريمى روند 
طى شده در طول چند روز ثبت نام همانند سطح 
كشور متعادل بوده اما پيش بينى مى شود در روز 
جمعه ثبت نام ها در استان همدان و سراسر كشور 

به لحاظ فضاى موجود بيشتر شود.
ــدان و فامنين  ــن ترتيب در حوزه هم بدي
تعداد ثبت نام كنندگان به نسبت روز قبل افزايش 
داشت به طوري كه در روز چهارم تعداد ثبت نام 
كنندگان اين حوزه به 5 نفر رسيد.  در حوزه بهار 
و كبودراهنگ نيز تعداد ثبت نام كنندگان همانند 
روز سوم، در روز چهارم نيز 2 نفر بود. همچنين 
در شهرستان رزن تعداد ثبت نام كنندگان در هر 
ــك ثبت نام بوده و  ــاوي روزي ي روز به طور مس

افزايش نداشته است. 

بازار افترا روز به روز داغ تر مى شود                                                                                   دولت با گراني فزاينده در بازار برخورد كند

اگر برف ببارد ...
ــت كه با آغاز  ــال اس همدان پيام:  پنج س
ــنواره زمستاني در  ــرد زمستان جش فصل س
ــتان همدان برگزار مي شود.  برگزاري اين  اس
ــتان به دنبال به تحقق  ــنواره ها در زمس جش
رساندن يك هدف در استان است كه آن هم 
احياي ظرفيت هاي گردشگري استان همدان 
ــتان است. در اولين  در فصل كم مسافر زمس
جشنواره هاي زمستاني مسئوالن استان ميزبان 
تعدادي از سفيران و كاردان هايي شدند كه در 
ايران حضور داشتند و گويا اين برنامه ريزي با 
ــفيران حاضر  ــن هدف به اجرا درآمد كه س اي
ــكاس قابليت ها و  ــنواره بتوانند با انع در جش
ــگري استان براي مسئوالن  جاذبه هاي گردش
و تصميم گيران كشورهاي مرتبطشان زمينه 
ــافران خارجي را در استان مهيا  حضور مس

كنند. 

مشاركت حداكثري و 
انتخاب آگاهانه 

دو ضرورت مهم انتخابات 
ــت نام  ــروع ثب ــام: پس از ش همدان پي
داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسالمي، 
ــده  روند اجرايي انتخابات وارد فاز جديد ش
ــور متأثر  ــي كش ــن روزها فضاي سياس و اي
ــوط به انتخابات،  ــا و اتفاقات مرب از رويداده
ــت. در  رنگ و بوي خاصي به خود گرفته اس
ــده در  ــار مباحث و موضوعات مطرح ش كن
جامعه پيرامون انتخابات و برخي فعاليت ها 
و تحركات كه مختص شرايط كنوني نبوده 
و معموالً در هر انتخاباتي مشاهده مي شود، 
مسائل و موضوعاتي نيز وجود دارد كه باعث 
حساسيت بيشتر اين دوره از انتخابات شده 
است، مسائلي كه هم در بعد داخلي و متناسب 

با شرايط ...

با مديران سفارشى 
كارها درست نمى شود
استاندار همدان گفت: سالمت اداري و 
ارتقاي شرايط عمومي گفتمانى است كه 
بايد درآن مفاهيم و مصاديق مورد بررسي 

قرار گيرد.

10 ميليون نفر از 
فهرست پرداخت يارانه 
نقدى حذف مى شوند

ــتاد هدفمندى يارانه ها با بيان  دبير س
ــر يارانه  ــون 74 ميليون نف ــه هم اكن اينك

نقدى دريافت مى كنند...

پيش فروش 12 هزار 
سكه در همدان
ــام: از ابتداي آغاز طرح پيش  همدان پي
فروش سكه با قيمت 546 هزار تومان، در 
ــعب بانك ملي استان همدان حدود 12  ش

هزار سكه پيش فروش شد.

بهروز مرادى روز گذشته در جريان توضيحاتى از قانون يارانه ها در مجلس 
با نماينده فريمان درگيرى لفظى و فيزيكى داشت.

درگيرىدرگيرى
استاندار سابقاستاندار سابق

در مجلسدر مجلس
■ درگيرى را ابتدا نماينده فريمان شروع كرد

■  مرادى: رفتار الريجانى غير منصفانه بود 
■ مقام دولتى: چنين برخوردى با نماينده دولت سابقه

 نداشته است

ــوراى اسالمى شهر نهاوند  همدان پيام: رئيس ش
گفت: در ارتباط با موضوع شهردار نهاوند استيضاحى 
در كار نبود، بلكه از وى سؤال كرديم و منتظر پاسخ 
ــتيم. يارولى سيف در اوايل پائيز امسال از سوى  هس
ــهر نهاوند با چهار رأى موافق به  شوراى اسالمى ش

عنوان شهردار انتخاب شد.

درحالى كه تنها چند ماه از انتصاب شهردار جديد 
ــهر نهاوند مى گذرد اعضاى شوراى شهر نهاوند با  ش
ــؤاالتى به وى فرصت 10  روزه اى داده اند كه  طرح س
ــده دفاع كند. در اين  از خود در برابر موارد مطرح ش
ــه اى كه به همين منظور در شوراى  زمينه در جلس

شهر نهاوند برگزار شده...
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شنيده ها
 shenide@hamedanpayam.com

ــالمت  ــتاندار همدان گفت: س ــام: اس همدان پي
ــرايط عمومي گفتمانى است كه  اداري و ارتقاي ش
ــي قرار  ــم و مصاديق مورد بررس ــد درآن مفاهي باي

گيرد.
ــي در همايش منطقه اي يكروزه  كرم رضا پيرياي
ــاد با حضور  ــالمت اداري و مبارزه با فس ارتقاي س
استان هاي همدان، كرمانشاه و كردستان افزود: هر 
چه به اين موضوع كه دربرگيرنده مقوالت مختلفي 
است تمركز و توجه كرده و سعي در مشخص كردن 

آن كنيم، به نتايج خوبي خواهيم رسيد.
ــاس شايسته  وي تصريح كرد: بايد مديران براس
ــفارش، كارها  ــاالري انتخاب شوند، چراكه با س س
درست نمي شود هر چند در ابتدا توصيه و سفارش 
و امر به معروف و نهي از منكر الزم است، اما شاكله 

مهم تر است.
ــب با شاكله  پيريايي ادامه داد: اگر مدير متناس
ــه در محور امور قرار  ــد نكرده و زماني ك ايماني رش
دارد براساس شاكله درست شخصيتي ترسيم نشده 
ــفارش  ــمت س ــد، طبعا نمي توانيم وي را به س باش
ــالم است، سوق  عادي اموري كه مدنظر نظام و اس
ــان ها، بستگي به شاكله آنها  دهيم، اصل لياقت انس

دارد كه موضوع مهمي محسوب مي شود.
وي عنوان كرد: بايد آحاد مديراني كه در دستگاه 
اداري هستند از نظر شكل گيري شاكله مورد بررسي 
ــي اين موضوع و همچنين به دست  قرار گيرند، بررس
ــختي نيست چرا  ــاكله ايماني قوي، كار س آوردن ش
ــال مديران خدمت كرده اند، بنابراين  ــاليان س كه س

شناسايي آنها نبايد كار دشواري باشد.
ــاكله فرد مومن  ــار كرد: بايد از ش پيريايي اظه
ــرد و مي توان گفت  ــتفاده ك ــد در جامعه اس كارآم
ــود را انجام  ــرت امور خ ــه با دقت و بصي ــردي ك ف
مي دهد بايد شاكله كارآمدي ضميمه كار خود كند.
ــنا، استاندار همدان با بيان اينكه  به گزارش ايس
عمده بحث استفاده از تجارب است، ادامه داد: ابتدا 
ــپس به جستجو  بايد مفاهيم عمده را مرور كرده س

در اين مفاهيم بپردازيم.
ــاتي  ــكيل چنين جلس ــا بيان اينكه با تش وي ب
ــر است،  ــائل مهم ميس ــي مس فرصت مرور و بررس

اظهار داشت: معدل تجربه مديريت در اين جلسات 
باالست.

پيريايي بيان كرد: الزم است زماني كه استعالم 
در ادارات اتفاق مي افتد مديران به نتيجه آن اهميت 
ــه كنند، چراكه در مكاني كه اعمال نظر  داده و توج

صورت نگيرد تمام امور تباه مي شود.
ــي مدير باشد و نتواند  وي تصريح كرد: اگر كس
ــته  ــلط الزم داش مجموعه خود را پايش كند و تس
باشد، باعث رخ دادن اتفاقاتي مي شود كه امور را از 

مسير خود دور مي كند.
پيريايي بيان كرد: با توجه به اينكه ما خدمتگزار 
مردم هستيم و در مسئوليت هاي حاكميتي جامعه، 
ــت بايد وظايف ما را در قالب  هدف عموم مردم اس
ــتحضار عموم برسانند  ــاني درست به اس اطالع رس
ــؤوليت آن  ــرا كه جامعه مخدوم بايد خادم و مس چ

را بشناسد.
پيريايي با بيان اينكه ما به اطالع رساني از ابعاد 
مختلف نياز داريم، افزود: در تمام موارد بايد بدانيم 
مرغوبيت كار در متن اطالع رساني شكل مي گيرد و 
انجام دهنده و ارائه دهنده كار و همين طور گيرنده كار 
بايد خود وظايف كار را بشناسد، هرچه موضوع گنگ 

و مبهم باشد خدمت خوب ارائه و گرفته نمي شود.
ــرد: رضايت  ــان ك ــه خاطرنش ــي در ادام پيرياي

عمومي و گفتمان همراه و مقوله همراهي و اعتماد 
ــكل گيري اين  ــرد كه در صورت ش ــكل گي بايد ش
تحوالت، به آرمان ها و رضايت همه جانبه مي رسيد.

وي گفت: اصل رضايت ها رضايت خداوند متعال 
ــت و اينها از خدمت  بوده كه از همه چيز مهم تر اس

شكل مي گيرد.
ــوار رضايت،  ــه داد: موضوع همج ــي ادام پيرياي
ــكال  ــت و بايد اش ــفافيت به ويژه در بودجه اس  ش
ــفاف و  مختلف كار و نحوه به كارگيري اعتبارات ش
معلوم شود كه در كنار اطالع رساني به سمت نتيجه 

الزم سوق مي يابيم.
ــفافيت در دولت نهم  وي به قوت يافتن بحث ش
ــريح و عنوان خدمات توسط اين دولت  و دهم و تش
اشاره و عنوان كرد: سفرهاي استاني عالوه بر اينكه 
ــاني دامن مي زند، به شفافيت امور نيز  به اطالع رس
كمك مي كند و آنچه مي تواند همه اين قضايا را در 
ــه مفهومي، مصداقي و زماني شكل دهد  يك پروس
ــئوالن در دستگاه هاي  ــجام و وحدت مس بحث انس

اجرايي، نظارتي، بازرسي يا ديوان محاسبات است.
وي اظهار كرد: هيچگاه نبايد چندگانگي شكل 
ــيم  ــد همچنين بايد مراقب باش ــرد و اتفاق افت گي
ــت كه از  ــه مواردي اس ــورد از جمل ــه اين م چراك

سرچشمه، امور را به تباهي مي كشاند.  

رئيس امور سالمت ادارى معاونت توسعه منابع 
انسانى رئيس جمهورى  نيز گفت: وضعيت سالمت 
ادارى در دولت نهم و دهم افزايش و ميزان تخلفات 

كاهش يافته است.
ــالمت ادارى در  احمد نجابت افزود: ميانگين س

كشور 55 الى 57 درصد است.
ــه در برنامه پنجم  ــش بينى كرد: چنانچ وى پي
ــاله پنج درصد شيب سالمت  ــعه كشور هر س توس
ــود به نتيجه مطلوبى در اين راستا  ادارى افزوده ش

دست مى يابيم.
دبير هيات هاى نظارت معاونت توسعه مديريت 
و سرمايه انسانى رئيس جمهورى گفت: 550 هيات 
ــيدگى به تخلفات فعال هستند  در كشور براى رس
ــال 88 بيش از 15 هزار راى صادر شده و اين  و س
ــال 89 به علت آموزش هاى مستمر به  ميزان در س

13هزار راى كاهش يافت.
ــر نبايد به فكر آينده  ــا تاكيد بر اينكه مدي وى ب
خود باشد گفت: افراد آلوده به فساد نمى توانند فساد 
ــالم و سالمت  را از بين ببرند همچنين مديريتى س

است كه زير بناى آن رشوه نباشد.
ــات كاركنان  ــات عالى نظارت بر تخلف دبير هي
ــى نمى توان  ــر غربى و ليبرال ــت افزود: با تفك دول
ــروعيت  ــت آورد و مش ــه دس ــالمت ادارى را ب س
كارگزاران نظام در گرو تكريم ارباب رجوع و مبارزه 

با فساد، تبعيضات و رشوه است.
ــعه  ــالمت ادارى معاونت توس ــس امور س ريي
ــد كرد:  ــورى تاكي ــس جمه ــانى ريي ــع انس مناب
ــووالن ذيربط در صورت پى بردن  مجريان و مس
ــه موضوع را  ــر مجموع ــتگى مدي ــه عدم شايس ب

گزارش دهند.
ــاب رجوع و  ــتاى تكريم ارب ــزود: در راس وى اف
ــمتى از وقت  ــخگويى به آنان، مديران بايد قس پاس

خود را به رفع مشكالت مردم اختصاص دهند.
ــت  ــاغالن در عرصه بهداش وى با ذكر اينكه ش
ــرد: با اين  ــند بيان ك ــترين زحمت را مى كش بيش
ــتان ها و مراكز  ــود پديده زير ميزى در بيمارس وج
ــاران را با  ــن موضوع بيم ــود دارد و اي ــى وج درمان

مشكالت عديده اى مواجه كرده است.

همدان پيام: سخنگوى هيأت نظارت بر انتخابات 
ــر از اعضاى  ــت: حداقل يك نف ــتان همدان گف اس
ــاى انتخابيه حضور  ــارت در حوزه ه هيأت هاى نظ
ــا نظارت الزم را  ــد تا بر روند ثبت نام كانديداه دارن
داشته باشند.  محمد نباتى با اشاره به اينكه نظارت 
بر انتخابات در قانون اساسى بر عهده شوراى نگهبان 
گذارده شده، افزود: شوراى نگهبان 9 ماه قبل از موسم 
ــار هيأت مركزى  ــى، اين مهم را در اختي هر انتخابات
نظارت بر انتخابات قرار مى دهد كه از اعضاى شوراى 

نگهبان نيز در اين هيأت حضور دارند.
ــكيل  وى در گفت  و گو با فارس گفت: بعد از تش
ــاهد  هيأت مركزى نظارت بر انتخابات، به ترتيب ش
ــتان، هيأت نظارت بر  ــكيل هيأت نظارت بر اس تش
شهرستان ها و هيأت نظارت بر بخش ها خواهيم بود.

ــر انتخابات همدان  ــخنگوى هيأت نظارت ب س
ــكيل هيأت نظارت بر انتخابات در  ــاره به تش با اش
ــتان در موعد مقرر خود افزود: تمام كارها طبق  اس
ــود پيش مى رود و  ــدى و با روال قانونى خ زمان بن

مشكلى در اين زمينه وجود ندارد.
ــى  وى از برگزارى همايش هاى توجيهىـ  آموزش
ــتان ها گفت  ــراى اعضاى هيأت هاى نظارت شهرس ب
ــركت  ــه داد: تمام ناظران قبل از انتخابات با ش و ادام
ــتن جزوات  ــى و در اختيار گذاش در دوره هاى آموزش
قانون آمادگى الزم را براى انجام وظايف محوله كسب 

كرده اند و از اين نظر نيز موردى مشاهده نمى شود.
ــخنانش در ارتباط  نباتى در بخش ديگرى از س
ــام ثبت نام داوطلبان  ــوه فعاليت ناظران در اي با نح

ــل يك نفر از اعضاى  انتخابات مجلس گفت: حداق
ــاى انتخابيه حضور  ــارت در حوزه ه هيأت هاى نظ
ــا نظارت الزم را  ــد تا بر روند ثبت نام كانديداه دارن

داشته باشند.
ــر چگونگى  ــئوالى مبنى ب ــخ به س وى در پاس
ــازوكار انجام گرفته براى ثبت نام داوطلبان و اين  س
ــه در دوره اصالحات برخى افراد با وجود  موضوع ك
دارا نبودن شرايط ثبت نام، نسبت به اين مهم اقدام 
ــى هاى  ــد و هيأت نظارت نيز پس از بررس مى كردن
الزم آنها را از گردونه انتخابات خارج مى كرد كه اين 
ــائبه فزونى رد صالحيت افراد را فراهم مى كرد،  امر ش
ــت هاى  ضمن تأييد اين مطلب، اظهار كرد: در نشس
مختلف، هماهنگى هاى الزم با عوامل اجرايى و ناظران 
ــته از داوطلبانى كه داراى  ــور ثبت نام آن دس به منظ
مدارك و شرايط الزم هستند، انجام پذيرفته تا از اين 
ــاهد وقوع مشكالت احتمالى بعدى نباشيم.  منظر ش
سخنگوى هيأت نظارت بر انتخابات استان همدان با تأكيد 
بر اينكه بايد مطابق قانون عمل كرد، گفت: در صورت توجه 
به عدم ثبت نام مواردى از داوطلبان كه فاقد شرايط الزم 
باشند، كار هيأت  نظارت بر انتخابات در تأييد صالحيت 
افراد بهتر پيش مى رود به طورى شايد تعداد محدودى 

از افراد رد صالحيت شوند.
وى در پاسخ به سوال ديگرى مبنى بر اينكه آيا 
افرادى كه قبًال رد صالحيت شده باشند، مى توانند 
ــراى كانديداتورى در انتخابات ثبت نام كنند، بيان  ب
كرد: ثبت نام اين افراد هيچ ممنوعيتى ندارد ولى در 

نهايت مورد بررسى قرار مى گيرند.

مديركل آموزش و پرورش همدان:
اخذ هرگونه وجه از دانش آموزان غيرقانونى است

ــت: اخذ هرگونه وجه از  ــتان همدان گف ــام: مديركل آموزش و پرورش اس همدان پي
دانش آموزان براى كالس هاى فوق برنامه و كمك به مدرسه ممنوع است.

ــم با تأكيد بر اينكه مدارس حق گرفتن اجبارى هزينه فوق  ــنى محتش  عباس حس
ــد، افزود: با توجه به اينكه حضور در كالس هاى فوق برنامه  ــه از دانش آموزان ندارن برنام
ــت، مديران مدارس حق گرفتن هيچ هزينه  اجبارى براى فوق برنامه  كامًال اختيارى اس

ندارند.
وى تصريح كرد: مدير مدارس به هيچ وجه به صورت اجبارى نمى توانند دانش آموزان 

ــل والدين در چنين  ــه و اخذ وجه كنند به همين دلي ــور در فوق برنام ــه حض را وادار ب
مواردى مى توانند به آموزش و پرورش استان مراجعه  و يا به روش هاى مختلف اطالع 
دهند تا با اين مسأله برخورد شود. مديركل آموزش و پرورش استان همدان بيان داشت: 
ــتند و نبايد به خاطر  ــزارى كالس هاى درس روزانه هس ــدارس دولتى موظف به برگ م
پرداخت نكردن وجه فوق برنامه، دانش آموزى را با بيرون فرستادن از كالس، تنبيه كرد، 

چرا كه حق دانش آموز اين است كه در كالس درس اصلى خود حضور يابد.
ــتور آموزش و پرورش كه در عدم پرداخت  ــان كرد: اگر مديران به دس وى خاطرنش
ــوى خانواده ها تأكيد مى كنند، توجهى نداشته باشند، خانواده ها مى توانند به  وجه از س
صورت موردى به اداره آموزش و پرورش شهر خود مراجعه كنند تا كارشناسان با مدير 

مربوط برخورد كنند.

فرصت 3 ماهه اوقاف
 به متصرفين موقوفات

همدان پيام: مدير كل اوقاف و امور خيريه همدان گفت: متصرفين موقوفات اين استان 
ــند اجاره اقدام كنند. حجت االسالم محمد صالحى افزود: تنظيم نكردن  براى تنظيم س
ــند اجاره موقوفات از سوى متصرفين از مشكالت عمده سازمان اوقاف استان همدان  س
ــال در ملك موقوفه ساكن  ــت: برخى از متصرفين بيش از 50 س ــت. وى اظهار داش اس
ــاس قانون ابطال،  ــتند و حقوق موقوفات را پرداخت نمى كنند. وى اضافه كرد: براس هس
متصرفين سه ماه فرصت براى تنظيم سند اجاره موقوفات و استفاده از مزاياى آن دارند.

ــت: متصرفين داراى اعيانى اراضى موقوفه قبل از  ــالم صالحى بيان داش حجت االس

تاريخ هفتم آذرماه سال 63 از پرداخت پذيره معاف هستند و الزم است براى تنظيم سند 
ــكونى موقوفات داراى اعيانى  ــاره موقوفه اقدام كنند. وى افزود: متصرفين اراضى مس اج
ــال 82 با پرداخت 10 درصد پذيره  ــتم آذر سال 63 الي چهارم آبان س نيز از تاريخ هش
ــكونى  ــند اجاره اخذ كنند. وى همچنين تاكيد كرد: متصرفين اراضى مس مى توانند س
ــال 89 با  ــهريور س ــال 82 الي 30 ش موقوفات داراى اعيانى از تاريخ پنجم آبان ماه س

پرداخت 15 درصد پذيره مى توانند سند اجاره اخذ كنند.
ــاير موقوفات با كاربرى هاى  ــدان در ادامه گفت: براى س ــتان هم مدير كل اوقاف اس
مختلف نيز تخفيف ويژه اى در نظر گرفته شده است كه متصرفين مى توانند تا تاريخ 29 
اسفندماه سال جارى با مراجعه به ادارات اوقاف و امور خيريه شهرستان ها نسبت به اخذ 

سند اجاره اقدام كنند.

مشاركت حداكثري و انتخاب آگاهانه 
دو ضرورت مهم انتخابات 

محمد سهرابى
ــروع ثبت نام داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسالمي،  همدان پيام: پس از ش
ــي كشور متأثر  ــده و اين روزها فضاي سياس روند اجرايي انتخابات وارد فاز جديد ش

از رويدادها و اتفاقات مربوط به انتخابات، رنگ و بوي خاصي به خود گرفته است.
ــه پيرامون انتخابات و برخي  ــده در جامع در كنار مباحث و موضوعات مطرح ش
ــوالً در هر انتخاباتي  ــرايط كنوني نبوده و معم ــا و تحركات كه مختص ش فعاليت ه
ــائل و موضوعاتي نيز وجود دارد كه باعث حساسيت بيشتر  ــود، مس ــاهده مي ش مش
ــت، مسائلي كه هم در بعد داخلي و متناسب با شرايط  ــده اس اين دوره از انتخابات ش
سياسي، اجتماعي و حتي اقتصادي كشور بر ميزان اهميت انتخابات مي افزايد و با توجه به 
تجارب پيشين، مقتضيات فعلي و دورنماي آينده نظام و كشور و ضرورت هاي پيش روي 
آن، حساسيت بيشتري به انتخابات مي بخشد و هم در بعد خارجي و بين المللي كه نگاه 
ويژه اي به انتخابات پيش رو وجود دارد و چالش هاي متعددي كه در حال حاضر در سطوح 
ــتيم، همگي باعث ايجاد شرايطي شده اند  مختلف منطقه و جهاني با آنها مواجه هس

كه برگزاري انتخابات در آن از اهميت بااليي برخوردار است.
ــتقبال نهمين دوره انتخابات مجلس  ــرايط و اوضاع و احوالي به اس در چنين ش
ــالمي مي رويم. انتخاباتي كه در صورت برگزاري موفق از سوي مجريان  ــوراي اس ش
ــده  ــت اندركاران امور و برخورداري آن از تمام مالك ها و معيارهاي تعريف ش و دس
ــاالري ديني، آثار و  ــب با قوانين و چارچوب هاي مردم س ــت و متناس در عالم سياس
ــتيابي به پيروزي بزرگ ملي به  ــت و ضمن دس نتايج فراواني را به دنبال خواهد داش
ــربلندي و پيروزي نظام، مجلسي قوي و كارآمد  ــطه حماسه حضور مردمي و س واس
شكل خواهد گرفت كه خود سرمايه بزرگ تر و ارزشمندي براي نظام و كشور است.

الزمه دستيابي به چنين هدف بزرگي برگزاري انتخاباتي سالم، پرشور و باشكوه 
ــت كه هم شاهد حضور و مشاركت حداكثري مردم در آن باشيم و هم انتخابات   اس
از روي آگاهي، منطق و تعهد اجتماعي افراد باشد تا اشخاصي به خانه ملت راه يابند 

كه از هر لحاظ شايستگي نمايندگي مردم را داشته باشند.
حضور افراد و چهره هاي متعدد به عنوان كانديدا كه اين روزها شاهد ثبت نام آنها 
ــتيم، مايه خرسندي و اميد بوده و با توجه به توانمندي ها و تجربيات هر يك از  هس
آنها مي توان به شكل گيري فضاي رقابتي پرشور كه خود بر هيجان و نشاط سياسي 
ــو و گزينش افراد اصلح از سوي مردم و در نتيجه ورود  و اجتماعي مي افزايد از يكس

افراد شايسته به مجلس شوراي اسالمي از سوي ديگر اميدوار شد.
ــاص انتخابات پيش رو ايجاب مي كند كه  ــيت خ در مجموع اهميت باال و حساس
شرايطي فراهم آيد كه هم زمينه حضور پرشور و مشاركت حداكثري مردم در صحنه 
به خوبي ايجاد شود و هم روند اجرايي انتخابات و فضاي حاكم بر جامعه در جهتي 
ــد كه انتخاب صحيح و آگاهانه براي قشرهاي مختلف آسان و ابزارها و لوازم آن  باش

در ابعاد گوناگون به خوبي فراهم شود.
 تنها در چنين شرايطي است كه مردم اميدوارانه با انگيزه پاي صندوق هاي رأي 
ــأن نظام  خواهند رفت و مجلس برآمده از انتخابات، مجلس كارآمد، مردمي و در ش

مقدس جمهوري اسالمي خواهد بود.

ــروه  كارگ ــه  جلس ــن  ــام: هجدهمي همدان پي
ــتان همدان با  ــكن شهرس ــر بنايى و تامين مس زي
محوريت بررسي وضعيت ساخت وسازهاي مسكن 
ــوده و مسكن مهر  در قالب خودمالكين، بافت فرس

برگزار شد.
ــكن، در شهر همدان از  بنا بر گزارش بنياد مس
اوايل سال 89 بحث مسكن مهر خود مالكين آغاز 
ــت كه به همين منظور در شهر مريانج  ــده اس ش
ــام كردند كه 331  ــن قالب ثبت ن ــر در اي 360 نف
ــهيالت 20 ميليون توماني با  نفر آنها براي اخذ تس
سود 4 درصد و بدون سپرده گذاري قبلي، به بانك 
ــدند و براي 285 نفر عقد قرارداد  عامل معرفي ش
ــت. در شهر جورقان نيز در قالب  صورت گرفته اس
ــن، 117 متقاضي ثبت نام  ــكن مهر خودمالكي مس
ــر به بانك عامل  ــه از اين تعداد 107 نف كردند ك
ــراي 78 نفر عقد قرارداد صورت گرفته  معرفي و ب
ــود تا اواخر شهريورماه  ــت كه پيش بيني مي ش اس
سال آينده واحدها به متقاضيان تحويل داده  شود.
ــز 145 متقاضي  ــهر قهاوند ني ــن در ش همچن
ــر به بانك  ــد كه 96 نف ــام كردن ــك ثبت ن خودمال
ــي و با 72 نفر عقد قرارداد صورت گرفته كه  معرف

در حال اخذ تسهيالت هستند.
ــام اداره كل تعاون،  ــروه قائم مق ــن كارگ در اي
ــالم اينكه  ــدان با اع ــى هم ــاه اجتماع كار و رف
ــئوليت ساخت  ــهر همدان مس 70 تعاوني در ش
ــد، گفت: در حال  ــر عهده دارن ــكن مهر را ب مس
ــكن  ــكونى مس ــر چهار هزار و 9 واحد مس حاض
ــت كه اين  ــاخت اس ــر در همدان در حال س مه
ــكونى به طور ميانگين با60 درصد  واحدهاى مس
ــت و تعدادى از  ــرفت فيزيكى در حال اجراس پيش
ــه بهره بردارى  ــال جارى ب اين واحدها تا پايان س
ــرد: با توجه به  ــد. حميدرضا يارى اضافه ك مى رس
پيشرفت كار و مساعدت مسئوالن مرتبط تا پايان 
ــد از اين  ــده حدود 70 درص ــال آين خردادماه س

واحدهاى مسكونى به بهره برداى مي رسد.
ــكن مهر  ــكل مس ــاره به اينكه مش ــا اش وي ب
ــاغل آزاد و كارگرى حل شده است، افزود: 70  مش
ــد اكباتان نيز تا  ــكن مهر امي درصد واحدهاى مس

خردادماه سال آينده به بهره بردارى مى رسد.

ياري يادآور شد: تا پايان سال 90، مسكن مهر 
ــود و 250 واحد از 732  ــان افتتاح مى ش فرهنگي
ــكن مهر از تعاونى سپاه نيز تكميل شده  واحد مس

و به زودى به بهره بردارى مى رسد.
معاون مسكن سازمان راه و شهرسازى همدان 
نيز گفت: تاكنون در شهرهاى باالى 25 هزار نفر، 
ــر عقد قرارداد  ــكن مه 11 هزار و 284 واحد مس
ــد پروانه  ــزار و 596 واح ــه 10 ه ــت ك ــده اس ش
ــين جالليان افزود:  ــاخت دريافت كرده اند. حس س
ــرفت  اين واحدها به طور ميانگين 75 درصد پيش
ــزار واحد آنها  ــه ه ــد كه بيش از س ــى دارن فيزيك

نازك كارى شده اند.
ــكن مهر انبوه سازان  ــان كرد: مس وى خاطرنش
ــرفت فيزيكى 38  ــش از 4 هزار واحد و پيش با بي
ــاغل آزاد با 10  ــكن مهر مش درصدى، تعاونى مس
ــرفت فيزيكى 63 درصدى،  هزار و 86 واحد و پيش
ــرفت  ــدى 330 واحد و پيش ــر كارمن ــكن مه مس
ــكن مهر كارگرى 417  فيزيكى 59 درصدى، مس
ــى، تعاونى  ــرفت فيزيك ــد پيش ــد و 49 درص واح
ــرفت  ــان 100 واحدى و پيش ــكن مهر معلم مس
ــكن مهر حوزه علميه 50  فيزيكى50 درصد و مس
ــى 95 درصدى در حال  ــرفت فيزيك واحد با پيش

انجام است.
ــه حجم  ــا بيان اينك ــز ب ــدان ني ــدار هم فرمان
فعاليت هايى كه در بخش مسكن شهرستان صورت 
گرفته، بسيار چشمگير است، گفت: تأمين مسكن چه 
ــتاها و  ــهرهاى زير 25 هزار نفر و چه در روس در ش
ــهرها، انقالبى در بخش مسكن بود كه در كشور و  ش

به تبع آن در استان همدان رخ داده است.
حسن قهرمانى مطلق تصريح كرد: امسال و سال 
ــكن مهر روبه رو  ــا اوج افتتاح واحدهاي مس آينده ب
ــم بگوييم كه طعم  ــتيم؛ به طوري كه مي تواني هس

مسكن دار شدن به ذائقه مردم خوش آمده است.
ــفر معاون اول  ــته در س وي افزود: در ماه گذش
ــاهد افتتاح 4 هزار و 800 واحد  رئيس جمهور ش
ــوده، خودمالكين و  ــكوني در قالب بافت فرس مس
ــم، بتوانيم به تعهد  ــكن مهر بوديم و اميدواري مس
خود كه تا پايان سال، 6 هزار و 80 واحد است در 

موعد مقرر عمل كنيم.

اگر برف ببارد ...
همدان پيام:  پنج سال است كه با آغاز فصل سرد زمستان جشنواره زمستاني در 
استان همدان برگزار مي شود. برگزاري اين جشنواره ها در زمستان به دنبال به تحقق 
ــاندن يك هدف در استان است كه آن هم احياي ظرفيت هاي گردشگري استان  رس

همدان در فصل كم مسافر زمستان است.
ــتان ميزبان تعدادي از سفيران و  ــنواره هاي زمستاني مسئوالن اس در اولين جش
كاردان هايي شدند كه در ايران حضور داشتند و گويا اين برنامه ريزي با اين هدف به 
ــفيران حاضر در جشنواره بتوانند با انعكاس قابليت ها و جاذبه هاي  اجرا درآمد كه س
گردشگري استان براي مسئوالن و تصميم گيران كشورهاي مرتبطشان زمينه حضور 
ــال كه از آن روزها  ــتان مهيا كنند. البته پس از چند س ــافران خارجي را در اس مس
ــپري شد هيچ يك از گزارش ها حاكي از اين نبود كه يك گروه مسافر خارجي به  س

دليل حضور قبلي سفير كشورشان در همدان به اين استان سفر كرده  است.
بنابراين پس از نبود دريافت بازخوردهاي مورد انتظار از حضور مسافران خارجي 
در سال هاي گذشته ميراث فرهنگي استان با برنامه ريزي متفاوتي از قبيل برگزاري 
ــت هاي مرتبط با فعاالن گردشگري و برپايي مراسم  ــگاه صنايع دستي، نشس نمايش
آييني سعي در جذب گردشگر و باال بردن آمار گردشگري در استان همدان در فصل 
ــتان كرد. به هر  ترتيب هر سال جشنواره زمستاني در همدان در حالي آغاز به  زمس
كار كرده كه نه زمان مشخصي در سال را به خود اختصاص داد و نه مكان و برنامه اي 
ــئوالن و تصميم گيران و عوامل اجرايي دست به دعا  ــال مس معين را، چرا كه هر س
ــتند تا برف ببارد و عامل برپايي اين جشنواره شود اما آيا به واقع برف يك  مي نشس

عامل اصلي براي برپايي جشنواره زمستاني در همدان خواهد بود؟
ــتي، جاذبه هاي متعدد گردشگري كوهستان الوند  ــنتي، صنايع دس آيين هاي س
ــدان وجود دارد  ــكي و هزاران قابليت در هم ــت اس ــاي برف خيز آن، پيس و دامنه ه
ــنواره  ــوي مديران اجرايي از جمله محورهاي اصلي برگزاري جش كه مي تواند از س

زمستاني در همدان شود.
اما اين در حالي است كه به نظر مي رسد برگزاري جشنواره زمستاني براي رونق 
وضعيت گردشگري در استان هدف نيست بلكه تصميم گيران استاني مترصد باريدن 
ــتند كه  ــتاني هس ــنواره اي از جنس برف در اس يا نباريدن برف براي برگزاري جش

مي تواند جايگاه مناسبى براى برگزاري مراسم متعدد در طول سال باشد.
ــتان، مديركل اين اداره در  ــگري اس طبق آخرين اخبار ميراث فرهنگي و گردش
ــنواره زمستاني در همدان خبر داده  گفت وگويي با خبرگزاري فارس از برگزاري جش

كه به گفته بيات، اين جشنواره به شرط بارش برف برپا خواهد شد!
آيا به واقع كشورها و مناطق گردشگرپذير هم براي توسعه گردشگري خود دست 

به دامان طبيعت و تحوالت طبيعي منطقه هايشان خواهند شد؟!
ــهرهاي امارات متحده عربي است كه حداقل دما  به عنوان مثال دبي، يكي از ش
در طول سال در آنجا به 20 درجه باالي صفر مي رسد اما با ابتكار عمل و نوآوري و 
ــگراني كه به يكي از گرم ترين مناطق سفر  خالقيت تصميم گيران آن منطقه، گردش
مي كنند مي توانند تنها با خريد يك بليت ورودي وارد پيست اسكي امارات در دبي 
ــوند و مشغول ساخت آدم برفي هايي شوند كه جنس آنها از برف هاي ساخته شده  ش
ــت. آيا براي به وجود آمدن اين فرصت در آن منطقه هم  مصنوعي در آن منطقه اس
مسئوالن منطقه بايد در انتظار برآورده شدن اما و اگرهايشان باشند يا تنها با ابتكار 

عمل، جزيره اي گرم را به تن پوش برف مزين مي كنند.
ــتان تا  به هر ترتيب بايد اظهار اميدواري كرد دامنه مطالعات و پژوهش ها در اس
آن سطح ارتقا پيدا كند كه يا مديران و متخصصان برف هاي باريده شده در همدان 
را براي همه فصول در طول سال بتوانند حفظ كنند و يا قادر به ارائه برنامه هايي مطلوب 
و پربار باشند تا در چنين فصلي با چنين قابليتي كه شهر همدان داراست دست به دعا 
براي باريدن يا نباريدن برفي نباشيم كه عامل برگزاري جشنواره اي بي برنامه باشد. با اين 
حال اگر طبق گفته مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري استان، براي برگزاري جشنو اره بايد 

منتظر بارش برف باشيم! پس بياييم براي بارش برف دعا كنيم.

پيريايى در همايش سالمت ادارى 3 استان:

با مديران سفارشى كارها درست نمى شود

قائم مقام اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى همدان:
70 تعاونى در شهر همدان 

در ساخت مسكن مهر سهيم اند
■ ■ تعهد 6080 واحدي مسكن مهر همدان تا پايان سال محقق مي شود

كارشناس هواشناسي استان خبر داد
كاهش تدريجي دماي 

استان تا پايان هفته
ــناس هواشناسي استان  همدان پيام: كارش
ــتان از فردا  ــدان از كاهش تدريجي دما اس هم

(پنج شنبه) تا پايان هفته خبر داد.
ــاي غيرمنتظره برف در  به دنبال بارش ه
ــي همدان گفت:  استان كارشناس هواشناس
ــي ما انتظار  ــه هاي هواشناس ــاس نقش براس
ــتيم  ــته را داش بارش برف در چند روز گذش
ــته  اما خبري نبود تا اين كه باالخره روز گذش
آسمان استان برفي شد. نادر پيرتاج در گفت وگو 
با همدان پيام اظهار داشت: آسمان استان قسمتي 
ابري، در پاره اي نقاط افزايش ابر و همراه با بارش 
ــاعت  ــت. اين جو تا س برف و گاهي وزش باد اس
ــنبه) ادامه خواهد داشت. وي  11 امروز(چهارش
ــنبه) جو آرام و  افزود: از اوايل ظهر امروز(چهارش
ــتان حاكم خواهد شد و پيش بيني  آفتابي در اس
مي شود تا آخر هفته ادامه يابد. پيرتاج از كاهش 
تدريجي دما هواي استان از امروز خبر داد و گفت:      
پيش بيني  مي شود اين كاهش دما تا 11 درجه 

زير صفر برسد.

غرفه دانشگاه فني و 
حرفه اي برتر نمايشگاه 
هفته پژوهش در كشور 

ــي و حرفه اي  ــگاه فن همدان پيام: غرفه دانش
كشور، در اولين حضور در نمايشگاه هفته پژوهش 
در رقابت با ساير دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي 

كشور رتبه  اول را كسب كرده است.
ــور با داشتن  ــگاه فني و حرفه اي كش دانش
ــكده و 200 هزار دانشجو، بعد از  160 آموزش
به زير پوشش درآمدن وزارت علوم، تحقيقات و 
فن آوري براي اولين بار در نمايشگاه بين المللي 
ــور يافت. در اين  ــران در هفته پژوهش حض ته
نمايشگاه آخرين دستاوردها، تحقيقات و كارهاي 
ــاتيد و دانشجويان ارائه و در نهايت بر  پژوهشي اس
ــده غرفه دانشگاه فني و  اساس ارزيابي انجام ش

حرفه اي به عنوان نمونه برتر شناخته شد. 

سخنگوى هيأت نظارت بر انتخابات استان:

بر روند ثبت نام كانديداها نظارت داريم
■ رد صالحيت شدگان قبلى هم مى توانند ثبت نام كنند

ــمول  ــكن مهر هم مش 1- تعاوني هاي مس
ــود در  ــوند. گفته مي ش پرداخت ماليات مي ش
ــكن  ــورت اجراي اين قانون تعاوني هاي مس ص
ــكالت جديدي مواجه شده و قيمت  مهر با مش

تمام شده مسكن مهر افزايش مى يابد.
ــتي و ميراث  ــابق صنايع دس 2- معاون س
فرهنگي استان به سمت مديرعاملي نمايشگاه 
ــت.  ــده اس هاى بين المللي قزوين منصوب ش
گويا وحدتي پس از بازنشستگي از همدان اين 

سمت را پذيرفته است.
ــده در رزن پس از 17  3- كودك ربوده ش
سال والدينش را يافته است. گويا وي 17 سال 

پيش دزديده شده بود.
ــك در حوزه  ــور طاليى ني ــايعه حض 4-ش
ــده است.  انتخابيه همدان و فامنين تكذيب ش
گويا وى در روز جمعه نهم دى ماه براى ثبت نام 
در رقابت هاى انتخابى حوزه بهار و كبودراهنگ 

اقدام خواهد كرد.
5-پيش بينى  آمار ثبت نام كنندگان  رقابت 
انتخاباتى مجلس در استان به عدد 150 خواهد 
ــاس آمار ثبت نام  ــيد. گفته مى شود بر اس رس
ــته پيش بينى شده است  كنندگان 4روز گذش

آمار كلى كانديداها حدود 150 نفر باشد.
ــتاندار سخنران  پيش  از خطبه هاى  6-اس
ــاز جمعه اين هفته همدان خواهد بود. گويا  نم
ــالروز نهم دى ماه درخواست اين  پيريايى در س

سخنرانى را كرده است.

تعداد كانديداهاى ثبت نام شده 
استان به 45 نفر رسيد

روز چهارم 16 ثبت نام
ادامه از صفحه يك: در نهاوند در روز اول و دوم 
ثبت نامي صورت نگرفت اما در روز سوم و چهارم به 
يكباره آمار تغيير كرد و 3 نفر در هر روز و مجموعاً 
ــتان  ــتاد انتخابات شهرس 6 نفر براي ثبت نام به س
مراجعه كردند و بر اساس اطالعات كسب شده گويا 
آقايان مجيد شهبازي، رئيس سابق ميراث فرهنگي 
ــتان نهاوند، حجت االسالم سيدمحمد علوي،  شهرس
ــم مولوى ، رحيم  ــگاه پيام نور، خدارح مدرس دانش
ــتاد انتخابيه نهاوند و  كاروانه و عليرضا رمضانى در س
ــور ثبت نام  مرتضي خزائي از اين حوزه در وزارت كش
كردند.  در تويسركان نيز 3 روز اول ثبت نام، 5 نفر در 
ــتاد حاضر شدند كه در روز دوم و سوم هر روز يك  س
نفر و با ثبت نام 2 كانديدا با نام هاي محسن جليلوند و 

محمود نانكلي در روز چهارم تعداد ثبت نام شدگان اين 
شهرستان به 7 نفر رسيد.

ــت 2 نفر  ــتان ويژه مالير كه قرار اس  در شهرس
ــد روال ثبت نام به  ــته باش نماينده در مجلس داش
آرامي طي شده است چنانچه در اين شهرستان در 
ــوم،  روز اول بدون ثبت نام بود. در روزهاي دوم و س
هر روز 2 ثبت نام كه در روز چهارم با مراجعه 3 نفر 
از جمله پيمان رجبي، منصور بختيار و فرد سوم كه 
نام وي ارائه نشد آمار اين شهرستان به 7 نفر رسيد. 

اما در اسدآباد كه گويا تمايل چنداني به كانديدا 
ــدن وجود ندارد و يا شايد اينكه ثبت نام به لحاظ  ش
محافظه كاري به پايان مهلت ثبت نام خواهد رسيد 
ــرد، اما در روز  ــا در روز دوم يك نفر ثبت نام ك تنه
هاي اول، سوم و چهارم كسي براي ثبت نام مراجعه 
نكرده است و در مجموع در اين چهار روز تنها يك 

نفر كانديداي دور نهم مجلس بوده است.
گفتنى است از ميان كانديداهاى ثبت نام كننده 

تا كنون 2 نفر خانم و 43 نفر از آقايان بوده اند.
ليست كانديداهاي ثبت نامي در انتخابات مجلس نهم

روز چهارمروز سومروز دومروز اولشهرستان
3515همدان و فامنين

0222بهار و كبودراهنگ
1111رزن

0033نهاوند
3112تويسركان

0223مالير
0100اسدآباد

7121016جمع كل كانديداهاي ثبت نام شده استان
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انتخاباتاخبار كوتاه
امير ميرزايي حكمتي 

در دادگاه انقالب محاكمه شد
ــيدگي به اتهامات امير  ــه رس ــنا: جلس ايس
ــي براي  ــه اتهام جاسوس ــي حكمتي ب ميرزاي
ــعبه 15 دادگاه انقالب به رياست  آمريكا در ش
ــد. حكمتي 28 ساله،  قاضي صلواتي برگزار ش
ــط  ــيگان، چندي قبل توس ــم ايالت ميش مقي
ــام همكاري  ــات به اته ــوران وزارت اطالع مام
ــده بود. در جلسه   ــازمان سيا بازداشت ش با س
محاكمه اين متهم پس از قرائت كيفرخواست 
ــي و انقالب  ــراي عموم ــوي دادس صادره از س
ــود پرداخت و ضمن  ــران، وي به دفاع از خ ته
ــد كه فريب  ــرم ارتكابي، مدعي ش ــرار به ج اق
ــور را نداشته  خورده و قصد ضربه زدن به كش
ــت. پس از اظهارات حكمتي و وكيل مدافع  اس
او، اعالم شد كه حكم نهايي بعد از ارائه  اليحه 

دفاعيه از سوي وكيل متهم صادر خواهد شد.

تماس عراق با ايران براى 
ميانجيگرى در پرونده الهاشمى

ــورى المالكى  ــا: يك منبع نزديك به ن ايلن
ــه برخى  ــالم كرد ك ــراق اع ــر ع ــت وزي نخس
ــاى عراقى با ايران براى ميانجيگرى در  طرف ه
پرونده طارق الهاشمى معاون رئيس جمهورى 

عراق در تماس هستند.
ــى هم به  ــرد عراق ــع حزبى ك ــى مناب برخ
ــه گفتند: يك هيأت بلندپايه  خبرگزارى فرانس
ــتگاه اطالعات  ــامل مسئوالنى از دس ايرانى ش
ــدار از منطقه  ــون درحال دي ــش هم اكن و ارت
ــرى در بحران  ــتان عراق براى ميانجيگ كردس

سياسى هستند.

آخرين خبر
 از امام موسى صدر 

ــوراى انتقالى  ــام مطلع در ش مهر: يك مق
ــى در گفت وگو با يك روزنامه لبنانى اظهار  ليب
ــال 1998 در  ــت: امام موسى صدر در س داش
ــتش در سال  همان زندانى كه از زمان بازداش

1978 در آن حضور داشت، درگذشت.
وى افزود: بر مبناى اطالعاتى كه در دست 
ــتان 1998 در حالى كه در  داريم وي در تابس
ــلول زيرزمينى  ــدان مركزى طرابلس در س زن
بازداشت بوده به مرگ طبيعى درگذشته است. 
ــرايط بهداشتى  ــى صدر در ش البته امام موس
ــته كه دقيقا  ــلولى قرار داش ــبى در س نامناس
ــدت تحت  ــر اتاق رئيس زندان بوده تا به ش زي

مراقبت قرار گيرد.

رد بازنگري در نتايج انتخابات 
روسيه از سوى پوتين

ــنا: والديمير پوتين گفت: بازنگري در  ايس
نتايج انتخابات پارلماني چهارم دسامبر روسيه 

امكان پذير نيست.
ــيه در  ــت وزير روس والديمير پوتين، نخس
نشست اعضاي جبهه همه مردم روسيه، اظهار 
ــت: بازنگري در نتايج انتخابات غيرممكن  داش

است، مگر اينكه دادگاه خواهان آن باشد.
ــود را پيروز  ــه خ ــيه ك ــت وزير روس نخس
ــده در تاريخ 4  ــت جمهوري آين انتخابات رياس
ــت: براي  مارس مي داند، همچنين اظهار داش

پيروزي در انتخابات نيازي به تقلب ندارم.

تحريم هاى ايران فراتر از 
ماموريت آژانس

ــيه در  ــه روس ــور خارج ــر ام ــر : وزي مه
ــتهاى  گفت وگويى ضمن ابراز نگرانى از سياس
جنگ طلبانه غرب عليه ايران اعالم كرد تحريم 
ــه مراتب از چارچوب  هاى جديد عليه ايران ب
مأموريتهاى منع اشاعه هسته اى فراتر مى رود.
ــزارى  خبرگ ــا  ب ــه  ك الوروف  ــرگئى  س  
اينترفاكس گفت وگو مى كرد در بخشى از آن 
ــته اى ايران اشاره كرد و گفت:  به موضوع هس
ــكل  ــوع همچنان به عنوان يك مش اين موض
جدى باقى مانده است. متأسفانه اينجا راه حل 
ــاهده نمى شود. ايران به  سريعى براى امر مش
ناديده گرفتن درخواست هاى قطعنامه شوراى 
ــوراى حكام آژانس  ــازمان ملل و ش امنيت س
ــى دهد و  ــى ادامه م ــرژى اتم ــى ان بين الملل
ــورهاى غربى به طور فزاينده راه رويارويى  كش
ــرده، تحريم هاى جديدى  ــه ك با تهران را پيش
ــب از چارچوب  ــه به مرات ــال مى كنند ك اعم

مأموريتهاى عدم گسترش فراتر مى رود. 

بازار افترا روز به روز داغ تر مى شود
همدان پيام:: نماينده كاشمر در مجلس هشتم از بى توجهى رئيس جمهور به مسأله بيكارى انتقاد كرد.

محمدرضا خباز در نطق ميان دستور خود درصحن علنى گفت: آقاى رئيس جمهور در يكى از سخنرانى ها گفتند اگر 
درجايى جرمى را مشاهده كرديد آن را اعالم كنيد، اما آيا آقاى رئيس جمهور صداى شش و نيم ميليون جوان بيكار را 
كه هر روز به انحاى مختلف جوياى كار هستند، نشنيده اند؟وى افزود: آقاى رئيس جمهور آيا صداى مظلومانه كشاورزان 
ــنبه ها  ــنيده ايد؟ آيا صداى دانش آموزان و خانواده هايى را كه با تعطيلى پنجش كه هزينه توليد آن ها افزايش يافته را ش
متحمل ظلم شده اند را شنيده ايد؟ آيا صداى معلمان شركتى كه هر روز در مقابل مجلس جمع مى شوند را نشنيده ايد؟

به گزارش ايلنا، خباز در ادامه در خصوص انتخابات مجلس نهم گفت: متاسفانه بازار تهمت و افترا روز به روز رونق 
پيدا كرده است و اگر هدف از نمايندگى يك خدمت الهى است چرا بايد اينگونه باشد.

اصلي ترين هدف كشورهاي غربي تأثيرگذاري بر انتخابات است
ــازمان عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسالمي ايران با بيان اينكه حماسه نهم دي ماه چهره  همدان پيام: رئيس س
ــه بزرگ، برگ زرين ديگري را  ــمنان را به يكباره به هم ريخت، گفت: اين حماس معادالت و برنامه ريزي هاي عظيم دش
در تاريخ انقالب اسالمي رقم زد. به گزارش ايسنا، حجت االسالم والمسلمين سيد محمدعلي آل هاشم در دومين روز از 
گردهمايي معاونان هماهنگ كننده عقيدتي سياسي هاي يگان هاي تابعه نيروي زميني ارتش، با اشاره به هجمه تبليغاتي 
ــور است و يكي از داليل تهديدات  ــورهاي غربي عليه ايران افزود: اصلي ترين هدف آنها تأثيرگذاري بر انتخابات كش كش
نظامي اخير نيز همين مسأله است. وي با تأكيد بر شكست هاي پياپي آمريكا و رژيم صهيونيستي در منطقه و گسترش 
ــت: امكان عملي شدن اين تهديدات در قبال جمهوري اسالمي ايران وجود ندارد، چراكه ما  ــالمي اظهار داش بيداري اس

رهبري فرزانه، شجاع و دورانديش داريم.

دولت با گراني فزاينده در بازار برخورد كند
همدان پيام: نماينده ممسنى خواستار كنترل قيمت ها از سوى دولت شد.

عبدالرضا مرادى در نطق ميان دستور خود در صحن علنى گفت: ايران اسالمى قوى تر از آن است كه كشورهاى غربى 
تصور مى كنند چرا كه ملت و نيروهاى نظامى اجازه كوچك ترين تعرض را به آن ها نمى دهند. به گزارش ايلنا، وى افزود: 
از قوه قضائيه خواهش مى كنم با اقدامات پيشگيرانه خود مانع از قانون شكنى برخى داوطلبان نمايندگى مجلس شود و 
از سوى ديگر اين داوطلبان را به رعايت اخالق اسالمى دعوت مى كنم. نماينده ممسنى خطاب به مسئوالن دولت گفت: 
به دولت متذكر مى شوم كه با گرانى فزاينده بازار برخورد كند، چرا كه قيمت برخى كاال ها افزايش يافته و فشار بر مردم 
زياد شده است. مرادى ادامه داد: آقاى رئيس جمهور شما كه در ابتداى سال 90 وعده ايجاد دو و نيم ميليون شغل به 

مردم داديد به وعده خود عمل كنيد و بيش از اين ولى نعمتان خود را منتظر نگذاريد.

ــته  ــى صبح روز گذش ــه علن ــام: جلس همدان پي
(سه شنبه)  مجلس شوراى اسالمى با  درگيرى لفظى و 
فيزيكى بهروز مرادى استاندار سابق همدان كه در حال 
ــازمان هدفمندى يارانه ها را برعهده  حاضر رياست س
دارد و حسينى نماينده فريمان از توابع استان خراسان 

رضوى  همراه بود.
يكى از دستورات كارى ديروز نمايندگان مجلس 
بررسى استفساريه ماده 12 قانون يارانه ها در مجلس 
بود اما صحن علنى مجلس شاهد درگيرى لفظى و 
ــازمان هدفمندى  ــروز مرادى رئيس س فيزيكى به

يارانه ها و حسينى نماينده فريمان شد.
ــازمان   به گزارش فارس، بهروز مرادى رئيس س
ــه  براى ارائه  ــازى يارانه ها در اين جلس هدفمندس
توضيحاتى در خصوص طرح دوفوريتى استفساريه 
ماده 12 قانون هدفمندى يارانه ها حاضر شده بود، 
ــس از آن كه مرادى به ارائه توضيحاتى در اين  اما پ
ــد،  ــتقر ش خصوص پرداخت و در صندلى خود مس
ــده فريمان  ــينى نماين ــين حس ناگهان با  سيد حس

درگيرى لفظى و فيزيكى پيدا كرد.
   اما ماجراى درگيرى رئيس سازمان  �

هدفمندى  با نماينده مجلس  چه بود؟
ــاهد  به گفته برخى نمايندگان كه از نزديك ش
ــاد از آمارهاى  ــن ماجرا بودند،  مرادى ضمن انتق اي
ارائه شده درباره قانون هدفمندى يارانه ها به نماينده 
فريمان مى گويد: اين آمار كوچه بازارى چيست كه 
ــفتن  ارائه مى دهيد؟ اين گفته مرادى موجب برآش
حسينى و درگيرى اين دو مى شود، سپس نماينده 
فريمان دست خود را به قصد سيلى زدن به   صورت 
ــت وى  به گردن مرادى  مرادى بلند مى كند اما دس
ــطحى  گردن وى  ــب جراحت س ــورد و موج مى خ
مى شود كه پس از اين اقدام نماينده فريمان،  بهروز 

مرادى هم يك سيلى به صورت حسينى مى زند.
ــرادى و  ــى و لفظى م ــرى فيزيك ــس از درگي پ
ــينى، تعداد زيادى از نمايندگان در اطراف  اين  حس
ــوند و آنها را از هم جدا مى كنند  دو نفر جمع مى ش
اما اين درگيرى ها ادامه پيدا مى كند و بهروز مرادى 
ــپس على  ــن علنى مجلس مى گويد:… س در صح
ــرادى را به رعايت ادب  الريجانى رئيس مجلس، م
ــد و مى گويد: آقاى  ــن علنى توصيه مى كن در صح
ــت كه از  مرادى توهين نكنيد؛ اين چه رفتارى اس
خودتان نشان مى دهيد؟  و در ادامه خواستار اخراج 
ــود و مى گويد:  مرادى از صحن علنى مجلس مى ش

آقاى مرادى را از صحن مجلس بيرون كنيد.
ــاد اخراج كنيد  ــدادى از نمايندگان هم فري  تع
ــر مى دهند و محسن كوهكن نماينده لنجان هم  س
مرادى را به خارج از صحن علنى هدايت مى كند و 
ــاير نمايندگان دولت حاضر در  در پى اين اقدام، س

ــوند. به گفته  ــه نيز از صحن علنى خارج مى ش جلس
برخى نمايندگان، پس از اخراج مرادى از صحن علنى، 
صادق خليليان وزير جهاد كشاورزى و مهدى غضنفرى 
وزير صنعت، معدن و تجارت كه براى ارائه گزارشى در 
خصوص قاچاق و واردات كاال مى خواستند وارد صحن 
مجلس شوند،  پشت درب صحن علنى مى مانند و وارد 
ــوند، همچنين از سويى حجت االسالم  صحن نمى ش
روح ا... حسينيان نماينده تهران پس از اخراج مرادى، 
ــينى نماينده  ــين حس ــاطت مى كند و سيد حس وس
ــتى دادن با بهروز مرادى به خارج  فريمان را براى آش
از صحن علنى مى برد كه پس از اين اقدام حسينيان، 
خليليان و غضنفرى به صحن علنى مى آيند و جلسه 

علنى نيز ادامه پيدا مى كند.
 مرادى: رفتار الريجانى غير منصفانه بود  �

ــازمان هدفمندى  ــوى ديگر مديرعامل س از س
يارانه ها با تأكيد بر اين كه  حركت غيراخالقى سيد 
حسين حسينى نماينده فريمان در مجلس شوراى 
اسالمى را از طريق شوراى نگهبان و دستگاه قضايى 
ــم، گفت كه  قضاوت  ــور جدى پيگيرى مى كن به ط
ــن خصوص،  ــس مجلس در اي ــى الريجانى رئي عل

غيرمنصفانه و غيرعادالنه بود.
بهروز مرادى در گفت وگو با ايرنا درباره درگيرى 
ايجاد شده بين يك نماينده مجلس با وى در جلسه 
ــا تاكيد به اينكه از حق خود  علنى ديروز مجلس ب
و نظام نمى گذرم، تصريح كرد: از بنده خواسته شد 
ــاريه در  ــه توضيحاتى درباره يك استفس ــراى ارائ ب
ــازمان هدفمندى يارانه ها به  خصوص درآمدهاى س
عنوان نماينده دولت در مجلس حضور يابم و درباره 
روالى كه در خصوص هدفمندى يارانه ها انجام شده 

است، توضيحاتى ارائه كنم.
ــت  ــه حضور پيدا كردم، پش وى افزود: در جلس
ــون رفتم و توضيحاتى دادم حتى رئيس مجلس  تريب
ــوال در بين صحبت هايم از بنده پرسيد،  يك يا دو س
زمانى كه صحبت هايم تمام شد در صندلى هاى رديف 
اول كنار آقاى ميرتاج الدينى نشستم، حدودا يك يا دو 
دقيقه نشسته بودم كه آقايى آمد و بعدها متوجه شدم 

نماينده فريمان و فردى به نام آقاى حسينى است.
مديرعامل سازمان هدفمندى يارانه ها اضافه كرد: 
ــان مراجعه كردند و گفتند گزارش ، آمار و ارقام  ايش
ــما همه دروغ بود، چرا دروغ مى گوييد، پاسخ دادم  ش
دليلى براى دروغ گفتن وجود ندارد، آمار و ارقام رسمى 
ــت و اين آمار و ارقام در خزانه و معاونت  و مستند اس

برنامه ريزى رياست جمهورى موجود است. 

ــدم، آنچه را كه  ــرادى با بيان اينكه متذكر ش م
ــوان دو فوريتى  ــروز مى خواهد تحت عن مجلس ام
ــال است اجرا كرده ايم ، ادامه  مطرح كند، ما يك س
ــه روى صندلى  ــه در حالى ك ــان بالفاصل داد: ايش
نشسته بودم يك كشيده به من زد ، سپس من بلند 

شدم و عكس العمل نشان دادم.
ــانى ديگر  ــان كرد: در اين قصه كس وى خاطرنش
بودند آقايى به نام اسدى با صداى بلند مى گفت بياييد 
ــويم اين آقا را كتك بزنيم، اين مسأله شائبه  جمع ش
اينكه اين كار برنامه ريزى شده بود را افزايش مى دهد.

ــازمان هدفمندى يارانه ها تصريح  مديرعامل س
ــرد و به طور عملى  ــد از آنكه وى اهانت ك كرد: بع
ــت در مجلس  ــراى نمايندگان دول ــان داد كه ب نش
امنيت و احترام وجود ندارد، عنوان كردم نمايندگان 
ــن را دعوت كردند تا با حضور در مجلس گزارش  م

دهم، آن وقت كشيده توى گوشم مى زنيد؟

وى گفت: در اين ماجرا دو مطلب كامال مشهود 
بود، يكى حركت ناجوانمردانه و سبكسرانه نماينده 
ــان و ديگرى اظهار نظر و قضاوت غيرمنصفانه  فريم

رئيس مجلس كه بدون اطالع قضاوت كرد.
ــن را به جدش  ــى م ــه داد: ابوتراب ــرادى ادام م
ــما بياييد ايشان مى خواهد ابراز ندامت  قسم داد ش
ــى كه براى آقاى  ــطه احترام فراوان كند من به واس
ابوترابى قائلم، پذيرفتم و در معيت روح ا... حسينان 
ــدم آن آقا آنجا در جمع  ــى وارد مجلس ش و ابوتراب
ــى و روح  ــازى، حيدرپور، ابوتراب ــيد كاظم حج س
ــر اعالم كرد كه  ــينيان و چند نماينده ديگ ا... حس
ــتباه كردم من  ــودم، من را ببخش و اش عصبانى ب
مجددا نپذيرفتم و گفتم براى من قابل قبول نيست 
ــم و هم روى پل  ــا پيگيرى مى كن ــم در اين دني ه
ــه ابوترابى بازهم من را  ــراط تو را نگه مى دارم ك ص
ــم داد و گفت ايشان را ببخش، در نهايت ايشان  قس

صورت مرا بوسيد و طلب بخشش كرد.
 مقام دولتى: چنين برخوردى با  �

نماينده دولت سابقه نداشته است
معاون امور تقنينى دولت در همين رابطه گفت: 
ــوراى اسالمى  در طول دوره هاى مختلف مجلس ش
ــا به امروز، اين اولين بار بود كه نماينده دولت كه  ت
ــى در خصوص قانون گذارى به  براى ارائه توضيحات
عنوان 'مهمان' وارد مجلس شوراى اسالمى مى شود 

و اين گونه از او پذيرايى مى كنند.
ــان اينكه دولت و  ــيد ابراهيم ابراهيمى با بي س
ــدگان دولت حق پيگيرى اين موضوع را براى  نماين
ــان محفوظ مى دانند، تأكيد كرد: متأسفانه  خودش
ــايت هاى خبرى اتفاق رخ داده را دقيقاً  برخى از س
عكس واقعيت انعكاس دادند به اين صورت كه آقاى 
ــروع كننده درگيرى فيزيكى بوده است و  مرادى ش
ــه مرادى را  ــرده، ولى افرادى ك ــى و حمله ك هتاك
ــند، مى دانند كه او از فرماندهان جبهه و  مى شناس
جنگ و استاندار بوده و جانباز است، ولى هتاكى ها 
و نحوه برخورد نماينده مجلس به نوعى بوده كه او 
ــت. وى در خاتمه خاطرنشان  ــفته كرده اس را برآش
كرد: حتى اگر آمارى كه مرادى پشت تريبون ارائه 
مى داد، باب طبع نماينده يا نمايندگان مجلس نبوده 
باشد، قانون براى آن راه حل دارد، نمايندگان مى توانند 
به هيئت رئيسه مراجعه كرده و براى صحبت كردن در 
جلسه علنى وقت بگيرند و از پشت تريبون مجلس 
ــان را اعالم كنند نه اينكه حمله ور شوند و  نظراتش

نماينده دولت را مضروب كنند.
گفتنى است تا لحظه تنظيم خبر هيچ تصوير يا 
فيلمى از رخدادهاى ديروز مجلس در خبرگزارى ها 
منتشر نشده است و صرفا برخى سايت هاى خبرى 

از بازبينى اين تصاوير خبر دادند.

همدان پيام: رئيس قوه قضائيه با تاكيد بر اينكه اگر 
دستگاه قضايى بخواهد در كنار دستگاه هاى ديگر به 
ــال انتخابات عمل كند بايد از هم  وظايف خود در قب

اكنون به وظايف خود با بى طرفى عمل كنيد.
ــتان ها،  ــئوالن قضايى اس وي در توصيه به مس
گفت: از كانديداى خاصى طرفدارى نكنيد تا مردم 

به سالم برگزار شدن انتخابات اعتماد كنند.
ــت ا... صادق آملى الريجانى   به گزارش ايلنا، آي
ــاى كل دادگسترى ها و دادستان هاى  در جمع روس
ــتگاه قضايى بر  ــور با تأكيد بر وظايفى كه دس كش
ــب قانون به انجام آن مكلف است، گفت: بحث  حس
انتخابات در كشور بحث حياتى است و كشور را در 

بخش هاى مختلف تحت تاثير قرار مى دهد.
ــاركت مردم در  ــزود: انتخابات تجلى مش وى اف
سرنوشت سياسى، اجتماعى، فرهنگى و دينى خود، 
دخالت مردم در نظام حكومتى كشور و تجلى نشاط 

و حيات سياسى مردم است.
ــورى كه در  ــح كرد: كش ــى الريجانى تصري آمل
ــاس موازين قانون با سالمت انجام  آن انتخابات براس
ــى در كشور  ــاط عميق سياس ــود، موجب نش مى ش

مى شود و نشان دهنده زنده و پويا بودن كشور است.
ــور ما نشان داده  ــاره به اينكه در كش وى با اش
شده كه ميزان مشاركت مردم و اهتمام دستگاه هاى 
ــى به وظايف خود مانع از ورود افراد ناصالح و  نظارت

تشويق افراد صالح براى حضور در صحنه انتخابات 
خواهد شد، افزود: بايد براى برگزارى يك انتخابات 

پرشور و يك انتخابات قانونى تالش كنيم.
رئيس قوه قضائيه تاكيد كرد: حضور حداكثرى 
مردم در انتخابات پيامى براى ديگر كشور ها دارد و 
در بعد سياست خارجى براى ما بسيار سرنوشت ساز 
ــال  ــود. وى تصريح كرد: در طول 32 س ــد ب خواه
ــته ايران داراى دشمنان زيادى بوده و اكنون  گذش
با توجه به اينكه انقالب اسالمى در قلب ملت ها جا 
گرفته است و دفاعى كه ايران از عدالت و ارزش هاى 
ــت اين  ــند آن ها نيس ــالمى مى كند و مورد پس اس

دشمنى ها بيشتر شده است.
ــه قوه قضائيه  ــاره به اينك ــى الريجانى با اش آمل
نبايد در اجراى انتخابات دخالتى داشته باشد، گفت: 
ــتگاه قضا با تشكيل ستاد  اينكه عنوان مى كنند دس
مى خواهد صيانت يا نظارت در انتخابات را بر عهده 
ــت، بلكه دستگاه قضا در  داشته باشد، درست نيس
عين اينكه در وظايف وزارت كشور و شوراى نگهبان 
دخالتى نخواهد داشت بر اساس قانون و تا جايى كه 
قانون اجازه مى دهد براى برگزارى صحيح انتخابات 

ــى در بخش ديگرى از  ــالش خواهد كرد. الريجان ت
صحبت هاى خود با اشاره به پرونده فساد مالى اخير، 
ــود براى اعتبار نظام و  گفت: اين پرونده ضربه اى ب
ــود تا با اين فساد برخورد  اميدواريم نظام بسيج ش
ــود. وى گفت: همه  ــده و حيثيت نظام حفظ ش ش
دلسوزان نظام از وقوع اين جرم ناراحت هستند. هر 
ــفانه تمام بار مسئوليت رسيدگى به  چند كه متاس
اين پرونده بر دوش قوه قضائيه است ولى بايد بگويم 
كه وسعت اين فساد وسيع است و دستگاه قضا بايد 
ــعار نظر و  ــتندات كار كند و نمى توانيم با ش با مس
ــم. آملى الريجانى با بيان اينكه تا مدت ها  رأى دهي
متهمان آموزش ديده بودند تا لب باز نكنند، گفت: 
ــرنخ هايى پيدا كنيم ولى  ــيد تا س خيلى طول كش
ــتان از دادستانى كل كشور و دادستانى تهران  دوس
ــناد جديد به دست آورند و  ــتند مطالب و اس توانس
ــركت ها مورد  ــئوالن اين ش ــيارى از مس اوايل بس
ــيدگى قرار گرفت و عده اى دستگير و بازجويى  رس
ــنيده  ــه با بيان اينكه ش ــدند. رئيس قوه قضائي ش
ــده است در گوشه و كنار كشور متهمان اموال و  ش
دارايى هايى دارند كه مورد شكايت قرار گرفته است، 

ــاى دادگسترى ها مى خواهم پرونده ها  گفت:  از روس
ــيدگى در  ــتان ها متوقف كنند تا براي رس را در اس

مركز مخدوش نشود.
 غربى ها در تالشند كشور را در  �

انتخابات ملتهب كنند
ــور هم در اين مراسم گفت:  ــتان كل كش دادس
براساس آنچه كه سيستم هاي اطالعاتي و امنيتي ما 
مطرح مي كنند و همچنين بر اساس شواهد و قرائن، 
دشمنان ما امروز بسيار تالش دارند تا در فضايي كه 
ما در آستانه انتخابات هستيم، فضاي كشور را حتي 
با اجتماعات كوچك ولو در گوشه و كنار و با گرفتن 
چند عكس ناامن نشان بدهند و وانمود كنند، همان 
مسائلي كه در ساير كشورهاي منطقه مطرح است 

در ايران هم بروز و ظهور دارد.
ــالم و المسلمين  ــنا، حجت االس به گزارش ايس
ــرد: آنها به  ــني اژه اي تصريح ك ــين محس غالمحس
شدت دنبال اين هستند كه از طريق فضاي مجازي 
ــموم  ــور دامن بزنند، فضا را مس التهابات را در كش
ــت يابند. بر همين  كنند و احيانا به اهداف خود دس
اساس رياست قوه قضاييه بر اساس آنچه كه قانون 
ــول كرده تصميم گرفتند  به عهده قوه قضاييه مح
ــتر و مكانيزمي بهتر از  ــال با يك دقت بيش كه امس
ــه تكاليف  ــته و ترتيباتي خاص ب ــال هاي گذش س

قانوني مان بهتر عمل كنيم.

درگيرى استاندار سابق در مجلس
■ درگيرى را ابتدا نماينده فريمان شروع كرد

توصيه آملى الريجانى به مسئوالن قضايى:

از كانديداى خاصى طرفدارى نكنيد

هزينه فساد اقتصادى ايران 
سالى34 ميليارد دالر است 

ــز پژوهش هاى مجلس  همدان پيام: رئيس مرك
ــت از بانك  ــت: بانك آريا در فاصله 15 روز توانس گف
مركزى مجوز دريافت كند و با اينكه كارشناسان بر 
اين عقيده بودند كه بايد كارشناسى هاى الزم مبنى 
بر صالحيت مجوز صورت بگيرد، اما برخى بر دريافت 
ــرار و در مقابل اظهارات  ــريع تر مجوز اص هر چه س
كارشناسان مقاومت  مى كردند. به گزارش ايلنا، احمد 

توكلى در نشست بررسى جرائم و تخلفات بانكى و ارائه 
راهكارهاى پيشگيرانه مهم ترين مسايل فساد بانكى 
اخير را تشريح و به عوامل و تبعات رسوايى بانكى اخير 
پرداخت و گفت: رفاقت ، تبانى ، فساد و خودشفيتگى 
چهارعامل دخيل در رفتارهاى اين چنينى است. وى 
ــوايى اخير بانكى  به انتصاب هاى غير معقول در رس
ــال آقايان جهرمى  ــزود: به طور مث ــاره كرد و اف اش
ــادرات، پرويزيان و  ــل بانك ص ــوان مدير عام به عن
ــايى صالحيت الزم را براى مديريت نداشته اند  و  مش

ــيدى داماد آقاى  اخيرا هم كه مي بينيم آقاى خورش
ــان به عنوان  ــژاد طى حكمى از طرف ايش احمدى ن
ــازمان استاندارد منسوب شدند. وى  رئيس جديد س
همچنين تصريح كرد: آقاى ف – پ – گ خواهرزاده 
ــابقه كار  ــاى ح – پ- گ با معدل 13 و بدون س آق
ــبت فاميلى به عنوان مديرعامل صندوق ايران  با نس
ــد كه نوعى تخلف است. رئيس  و ونزوئال انتخاب ش
ــوراى اسالمى حمايت  مركز پژوهش هاى مجلس ش
ويژه از افراد ويژه را به عنوان پارامترى ديگر نام برد و 

خاطرنشان كرد: بعضى نمايندگان در مجلس از سوى 
دولت حمايت  مى شوند و در اين راستا نمايندگان هم 
سوالشان را پس  مى گيرند. وى در ادامه با بيان اينكه 
افرادى در حكومت رفيق دارند و براى خود پشتيبان 
 مى خرند، افزود: شهرام جزايرى نمونه اى در گذشته 
و امير خسروى نمونه بارز اكنون است كه اميدواريم 
در آينده ديگر شاهدچنين افرادى نباشيم. توكلى 
اظهارداشت: هزينه فساد اقتصادى در ايران ساالنه 

چيزى در حدود 34 ميليارد دالر است .

 ثبت نام برخي شخصيت هاي شناخته شده كشورى
در روز چهارم

همدان پيام: در چهارمين روز ثبت نام داوطلبان كانديداتوري انتخابات مجلس 
ــته برخي چهره هاي شناخته شده كار ثبت نام خود را  نيز همچون روزهاي گذش
ــوراي مركزي حزب موتلفه  انجام دادند كه يكي از آنها حميدرضا ترقي، عضو ش

اسالمي بود.
به گزارش ايسنا، ترقي صبح سه شنبه با حضور در ستاد انتخابات كشور براي 
نامزدي انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسالمي ثبت نام كرد و پس از آن در 
ــاءا... مشاركت مردم در انتخابات پرشور خواهد  جمع خبرنگاران اظهار كرد: ان ش
بود و با اقبالي كه از سوي چهره هاي سياسي براي نامزدي در انتخابات شده است 

مي توان پيش بيني كرد كه رقابت بسيار جدي باشد.
ــم را نظارت بر  ــم نمايندگان مجلس نه ــه، يكي از وظايف مه ــي در ادام ترق

عملكرد دولت و تقويت بعد نظارت راهبردي مجلس عنوان كرد.
ــوراي  ــوري، نماينده فعلي مردم نور و محمودآباد در مجلس ش ــد ناطق ن احم
ــزدي انتخابات  ــور براي نام ــتاد انتخابات كش ــالمي نيز ديروز با حضور در س اس

مجلس نهم ثبت نام كرد.
وي پس از ثبت نام در جمع خبرنگاران اظهار كرد: تا به امروز خود را در داخل 
ــتم، اما اگر گروه هايي كه به  ــچ گروهي محدود نكرده ام و در گروه مردم هس هي
ــتند و واليت براي آن ها فصل الخطاب است بخواهند، با  فكر خدمت به مردم هس

آن ها همكاري مي كنم.
ــس نهم نيز گفت: مردم  ــن نماينده مجلس درباره اولويت هايش براي مجل اي
ــوند بايد با همكاري  ــاني كه نماينده مي ش ــتغال دارند و كس دغدغه اقتصاد و اش

دولت درصدد حل اين مشكل برآيند.
عباس زاده مشكيني ـ دبير كميسيون ماده 10 احزاب ـ نيز در ستاد انتخابات 
كشور حضور يافت و براي كانديداتوري در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي 

اسالمي ثبت نام كرد.
ــار كرد: در  ــع خبرنگاران اظه ــس از ثبت نام در جم ــكيني پ ــاس زاده مش عب
ــهر از من براي  ــي از جمله تهران، كرج و مشكين ش ــاي انتخابيه مختلف حوزه ه

كانديداتوري دعوت شده بود اما من قصد دارم از حوزه تهران شركت كنم.
دبير كميسيون ماده 10 احزاب در پايان اعالم كرد: به عنوان يك اصولگرا به 
طور حتم در ليست تمام جريان هايي كه در چارچوب ارزش هاي انقالب و منافع 

ملي حركت مي كنند حضور خواهم داشت.
ــگاه ـ با  ــتاد حوزه و دانش ــن غرويان ـ اس ــالم محس همچنين، حجت االس
ــر دو انتخابات مجلس  ــراي نامزدي در ه ــور ب ــتاد انتخاباتي كش حضور در س
ــالمي و مجلس خبرگان ثبت نام كرد و سپس در جمع خبرنگاران  ــوراي اس ش
ــهد ثبت نام خواهد  ــه براي هر دو انتخابات از حوزه انتخابيه مش ــالم كرد ك اع

كرد.
ــم  غالمرضا عبدالوند ـ نماينده مردم دورود و ازنا در مجلس هاي پنجم و شش
ــور،  ــتاد انتخابات كش ــخصيت هايي بود كه با حضور در س ــي ديگر از ش ــز يك ني
ــام كرد و پس از آن در گفت وگو با  ــراي نامزدي در انتخابات مجلس نهم ثبت ن ب

خبرنگاران اعالم كرد كه يك كانديداي مستقل و غيرسياسي است.
يكي ديگر از نمايندگان مجلس هشتم كه ديروز براي نامزدي در انتخابات 
ــيون امنيت ملي  مجلس نهم ثبت نام كرد، عالء الدين بروجردي ـ رئيس كميس

ــد. ــام مي كن ــسـ  بود كه اعالم كرد براي حوزه نمايندگي بروجرد ثبت ن مجل
ــترده مردم در انتخابات گفت: اين انتخابات  ــركت گس وي با تأكيد بر لزوم ش
ــتر  ــرايط فعلي براي نظام ما اهميت دارد و بايد تالش كنيم كه هرچه بيش در ش
ــيار مهمي  ــرود و در اين زمينه تبليغات مي تواند نقش بس ــاركت مردم باال ب مش
ــته باشد. سياست راهبردي ما بايد حضور حداكثري مردم در انتخابات باشد  داش

و بايد براي رسيدن به اين هدف تالش كنيم.
ــالك ـ سخنگوي جامعه روحانيت مبارز نيز  با حضور  حجت االسالم احمد س
ــور، براي كانديداتوري در انتخابات مجلس نهم از حوزه  ــتاد انتخابات كش در س

انتخابيه اصفهان ثبت نام كرد.
ــما در كدام گروه  ــش كه« ش ــخ به اين پرس ــالك پس از ثبت نام، در پاس س
اصولگرايان قرار خواهيد گرفت»؟ گفت: آيت اهللا مهدي كني را از هر جهت قبول 
ــت، اميدوارم اين انتخابات به  ــان موجب آرامش و هدايت اس داريم و حضور ايش

خوبي برگزار شود.
ــم و هفتم مجلس  ــاهي عربلو نماينده دوره هاي پنجم، شش ــالم ش حجت االس
شوراي اسالمي نيز با حضور در ستاد انتخابات كشور، براي حوزه انتخابيه تهران 
ــت ائتالف جديدي قرار دارد كه در جنوب غرب  ثبت نام و اعالم كرد كه در ليس

تهران تأسيس شده و نام آن « ائتالف بزرگ مردم» است.
ــده كه ديروز با حضور در ستاد انتخابات  ــناخته ش يكي ديگر از چهره هاي ش
كشور، داوطلب كانديداتوري براي نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي 

شد، حجت االسالم اميري فر بود.
ــر پس از ثبت نام، در جمع خبرنگاران اعالم كرد كه از حوزه انتخابيه  اميري ف
ــت و جهت انجام تكليف شرعي اين كار را انجام مي دهد،  تهران ثبت نام كرده اس

چراكه به فرموده مقام معظم رهبري بايد انتخابات پرشور برگزار شود.
ــتقل در انتخابات شركت مي كند و  وي همچنين اعالم كرد كه به صورت مس

حضورش در ليست طرفداران دولت را تأييد نكرد.
 آخرين آمار ثبت نام شدگان كشور �

ــور با حضور در ستاد انتخابات به ارائه آخرين آمار  ــتاد انتخابات كش رئيس س
ثبت نام كنندگان انتخابات مجلس پرداخت.

ــرد: تاكنون 1806 نفر در  ــيدصولت مرتضوي در جمع خبرنگاران اعالم ك س
انتخابات ثبت نام كردند.

ــيده و 157 نفر  ــان به اتمام رس به گفته وي از اين تعداد 1649 نفر ثبت نام ش
در حال ثبت نام هستند.

ــه گفته مرتضوي، 66 درصد ثبت نام كنندگان داراي فوق   از نظر تحصيالت ب
ــانس و 16/1 درصد دكتري و مابقي داراي تحصيالت  ــانس،  14 درصد ليس ليس

حوزوي يا ساير رده هاي تحصيالتي هستند.
ــور، 22 درصد ثبت نام  ــتاد انتخابات كش ــني نيز به گفته رئيس س از نظر س

كنندگان بين 41 تا 45 سال و 19 درصد بين 46 تا 50 سال سن دارند.
ــه با  ــترده براي ثبت نام انتخاباتي در مقايس ــتقبال گس وي با تأكيد بر اس
ــي انتخابات مطلوبي  ــه فضل اله ــت: پيش بيني مي كنيم ب ــاي قبل گف دوره ه
ــت، گزارش هاي ما مي گويد  ــت و تعداد داوطلبان قابل توجه اس خواهيم داش
ــد و اميدواريم ما به  ــركت كردن ــاليق و گروه ها در انتخابات ش ــه از همه س ك
ــتر مردم فراهم  ــاركت هرچه بيش ــتر الزم را براي مش عنوان خادمان ملت بس

كنيم.
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اخبار يادداشت
انتخابات و انتظارات

سمانه جهانگيرى عرش

همدان پيام: مجلس شوراى اسالمى نهادى است كه ريشه در آراى عمومى دارد و 
طبق ضوابط اساسى مدون، سهم قابل توجهى از حاكميت در نظام سياسى كشور را 
اعمال مي كند. مجلس يكي از اركان اصلي نظام متعالي جمهوري اسالمي است كه 
ــي از اختيارات ويژه ايي برخوردار  از جايگاهي ارزنده برخوردار بوده و در قانون اساس
ــدگاه رهبر فقيد انقالب حضرت امام خميني(ره) "مجلس در رأس امور قرار  و از دي

گرفته است".
ــت و وكالى مردم در خانه ملت خود را آماده حضور در رقابتى  ــال گذش چهار س
ــردم در اقصا نقاط ايران  ــال به عنوان نماينده م ديگر مى كنند. وكاليى كه چهار س
ــكالت مردم را نيز پيگيرى و رفع و رجوع  ــالمى عالوه بر وضع كردن قانون، مش اس

كرده اند.
 نمايندگان مجلس شوراى اسالمى كه با رأى مردم كرسى نمايندگى مجلس را به 
مدت 4 سال از آن خود مى كنند، براى به دست آوردن آن قبل از انتخابات با جلب 
ــترهاى رنگى، گزارش عملكرد خود در پست هاى اجرايى  ــيله پوس نظر مردم به وس
پيشين، با سخنرانى و دادن وعده در ايام تبليغات و يا ده ها راه ديگر مردم را به رأى 
دادن به نفع خودشان ترغيب و تشويق مى كنند، تا اينكه باالخره به سمت مجلس و 

قانون گذارى براى مردم پيش مى روند.
ــلم است آن كه مردمى كه براى دادن رأى پاى صندوق هاى رأى گيرى  آنچه مس
ــتن هزار و يك مشكل به  ــوند و دقايقى از وقت گرانبهاى خود را با داش حاضر مى ش
ــتن بر روى  ــد، از نماينده اى كه موفق به نشس ــده منتخب اختصاص مى دهن نماين
ــى مجلس شده است، انتظار حل مشكالتشان را دارند كه نماينده با آگاهى به  كرس

اين مشكالت مى تواند راه حل قانونى براى آن بيابد.
ــري مبني بر  ــه مقام معظم رهب ــخنان حكيمان ــك گويي به س ــتاي لبي در راس
شفاف سازي و تقويت اعتمادسازي ملي، بسيارى از نمايندگان آنان كه مدعيان به تن 
نمودن كسوت وكالت مردم هستند بايد وظايف خود را به درستى شرح دهند تا مردم 
انتظارات خود را بدانند. وظيفه اصلي يك نماينده، همراهي با مجموعه مجري براي 
سهل الوصول نمودن حل مسايل كالن و تالش در زمينه حل معايب و موانع اجراي 
قانون است نه معركه گيري و پُز تبليغاتي در جلسات شورايي استان از كالن ترين آن 

يعني شوراي ادارى گرفته تا خردترين آن يعني شوراهاي مديريت شهري.
هر چند اشخاصى كه به عنوان نماينده مردم در اين نهاد انجام وظيفه مي كنند، 
داراى حقوق و تكاليفى اند كه حدود اختيارات آنان را مشخص مى كند. اما متاسفانه 
در كشور ما در برخى از موارد نمايندگان تنها دو گوش براى شنيدن مشكالت مردم 
و يك زبان براى دادن وعده  دارند، در حالى كه با شنيدن اين مشكالت كه مردم را 
ــنا بودن به وظايف يك نماينده وعده اى را  ــت بايد كانديداها با آش به تنگ آورده اس

دهند كه مى تواند آرامش و آسايش مردم را فراهم آورد.
ــكل چند ساله آنان (مثال بيمه، تسهيالت كشاورزى و  مردم وقتى مى بينند مش
يا...)كه حتى مربوط به گروه  هاى مختلف جامعه ايرانى نيز هست به قوت خود باقى 

است، چگونه مى توانند به قانونگذاران كشور اعتماد داشته باشند.
ــترده در صحنه هاى  ــام در جهان با حضور گس ــربلندى نظ وقتى ملتى براى س
ــاط مى آفريند، آيا الزم نيست كه  ــى، اجتماعى و اقتصادى شور و نش مختلف سياس
دولت و مجلس نيز به اين حمايت ها پاسخ قانع كننده اى بدهد؟ مگر نه اينكه گفته 

مي شود پشتوانه  هاى اصلى اين نظام مردم هستند.
از كانديداها كه خود عضوى از جامعه بوده و با مشكالت مردم بيگانه نيستند، انتظار 
ــدن به  ــنايى با قوانين قدم در اين راه بگذارند تا پس از انتخاب ش مى رود  در صورت آش
واقع مشكل مردم جامعه حل شود تا مردم اميدوارتر از هميشه هر بار كه كشور فراخوان 
مشاركت عمومى براى حضور در صحنه ها را داد باشكوه تر از هميشه در صحنه ها حاضر 
شوند و بدانند كه يك رأى آنان چقدر در سازندگى اين كشور پهناور تأثير خواهد گذاشت. 
ــوراى اسالمى كه از سوم دى ماه   در هر حال با آغاز ثبت نام انتخابات مجلس ش
شروع شده، اميد مى رود كانديداهايى كه در گام اول براى ثبت نام به ستادها مراجعه 
ــائلي چون اعتياد، طالق و بيكارى كه  مى كنند از همان لحظه با در نظر گرفتن مس
ــده و هنوز به عنوان مهمترين مشكل  ــيده نش تاكنون راه حل اصولى براى آن انديش
ــه رضايت مردم جامعه  ــند ك ــود به فكر تدوين قوانينى باش ــه از آن ياد مى ش جامع

اسالمى ايران را به همراه داشته باشد.
از مردم نيز انتظار مى رود براى آبادانى كشور نماينده اى را انتخاب كنند كه نه براى 
تصدى يك پست آن هم در رأس پست هاى كشورى، بلكه براى سربلندى كشور، 4 سال 
پياپى به مردم خدمت كند كه به واقع در اين 4 سال مردم تغييرات الزم را در روند اداره 
امور، خدمات و حل مشكالت ببينند و پس از پايان دور نهم خدمت آن نماينده، احساس 

كنند كه باز هم وى بايد در اين پست به مردم خدمت كند. 

 مردم با بصيرت ايران توطئه هاى دشمنان را سركوب كرده اند
ــوم  ــالمى همواره توطئه هاى ش ــه در صحنه ايران اس همدان پيام: امام جمعه فامنين گفت: مردم با بصيرت و هميش

دشمنان را سركوب مى كنند. 
حجت االسالم محسن ثابتى در گفت و گو با ايرنا با تأكيد بر اينكه همواره مردم براى دفاع از نظام و انقالب آماده بوده اند ، 
افزود: حضور هميشگى مردم همواره با هدف دفاع از واليت و رهبرى صورت گرفته كه جواب دندان شكنى براى دشمنان بوده 
است. وى با بيان اينكه مردم هر سال چند بار اتحاد و يكدلى خود را به جهانيان نشان مى دهند، اضافه كرد: سيزدهم آبان، 22 
بهمن و روز قدس از جمله روزهايى هستند كه مردم در آنها اتحاد و همبستگى خود را به جهانيان نشان مى دهند و روز 9 
دى ماه نيز فرصتى است تا مردم بار ديگر اتحاد و يكدلى خود را نشان دهند. حجت االسالم ثابتى گفت: يكى از حماسه هايى كه 
موجب شگفت جهانيان شد و اتحاد مردم ايران را نشان داد، حضور ميليونى مردم در انتخابات رياست جمهورى سال 88 بود .

زواياى مختلف حماسه 9 دى براى دانش آموزان تبيين شود
همدان پيام: مدير آموزش و پرورش نهاوند گفت: نهم دى ماه حماسه بزرگ و ماندگار مردم ايران بود كه بايد زواياى 

مختلف آن براى دانش آموزان تبيين شود.
ــت حماسه نهم دى ماه افزود: گراميداشت نهم دى ماه يكى از نكات مهمى  ــه كميته گراميداش عليرضا تكلو در جلس
است كه بايد مد نظر باشد، زيرا ماندگارى اين روز در واقع ماندگارى آگاهى و بصيرت مردم انقالبى ايران است. وى ادامه داد: 
حماسه 9 دى ماه توسط مردم وفادار به انقالب و واليت به وجود آمد و مهمترين عامل آن اعتقاد عميق مردم به اسالم و واليت 
بود. وى گفت: نسل جوان و نوجوان بايد اين حماسه را در حافظه تاريخى خود بسپارد و همواره از آن با عزت ياد كند و بايد 
برنامه ريزى هاى الزم براى گرامى داشت اين روز به عمل آيد . به گزارش ايرنا، وى تاكيد كرد:  به مناسبت اين روزخجسته، ويژه 

برنامه هايى با محوريت نقش بصيرت مردم در تداوم انقالب اسالمى در مدارس اين شهرستان به اجرا در مى آيد .

همدان رتبه 17 كشور در قبولى كنكور سراسرى
ــتان در كنكور سراسرى سال  ــطه اداره كل آموزش و پرورش همدان گفت: اين اس همدان پيام: معاون آموزش متوس

جارى در مقايسه با سال هاى گذشته موفقيت هاى بسيارى كسب كرد.
محمود نقوى در همايش جشن ستارگان آموزش و پرورش نهاوند افزود: با برنامه ريزى هايى كه توسط ستاد كيفيت كنكور 
اداره كل آموزش و پرورش استان همدان به عمل آمد، اين جايگاه در سال 89 به رتبه 18 و در سال 90 به رتبه 17 رسيد كه 
نشان از ارتقاى كيفيت كنكور در استان دارد . وى افزود: عالوه بر ارتقاى جايگاه كنكور استان در كشور، در سال 88 از مجموع 
32 هزار شركت كننده استان همدان در كنكور سراسرى 119 رتبه زير دو هزاركشورى كسب شد در حالى كه سهميه استان 
تنها 50 نفر بوده است.  نقوى افزود: در سال 90 نيز از بين رتبه هاى زير سه هزار، دانش آموزان استان توانسته اند 293 رتبه 

كشورى را تصاحب نمايند، در صورتى كه سهميه رتبه هاى ما در اين زمينه 75 رتبه بوده است .

ــازى مدارس طرح  همدان پيام: طرح هوشمندس
ــورى و از اولويت هاى وزارت آموزش و پرورش  كش
ــت كه با هدف جايگزين كردن شيوه هاى نوين  اس
ــتفاده از فناورى ها و  ــى و الكترونيكى و اس آموزش
ــنتى است  و  ابزارهاى جديد به جاى روش هاى س
ادارات و نهادها بايد در اين طرح آموزش و پرورش 

را يارى كنند. 
ــا بيان اين مطلب در  ــدآباد ب معاون فرماندار اس
جلسه شوراى آموزش و پرورش با تأكيد بر اهميت 
ــازي مدارس و ترويج فرهنگ استفاده  هوشمند س
ــدارس و نقش بي بديل  ــي IT در م از فناوري هاي
ــازي مدارس و نقش  ــان افزود با هوشمند س معلم
ــوز دارد، نقش معلمان نبايد  محوري كه دانش آم
مورد غفلت واقع شود، چرا كه آنان تسهيل كننده و 
هدايتگر دانش آموزان درفرآيند ياددهي و يادگيري 

هستند.
ــح كرد: معلمان به عنوان  حمزه عبدكوند تصري
ــوزش و پرورش،  ــول در آم ــن عامالن تح مهمتري
ــتن  ــرايط و داش ــرط پذيرفتن ش ــد به ش مي توانن

ــي را از اثربخشي و كارايي  انگيزه الزم، نظام آموزش
ــد. وى افزود اگر معلم به تحول  الزم برخوردار كنن
ــته باشد، اتفاق مهمي در نظام تعليم  اعتقادي نداش
ــد افتاد، معلم امروز بايد به اين باور  و تربيت نخواه
برسد كه روش هاي سنتي و منسوخ پاسخگوي نياز 

نظام آموزشي امروزي نيست.
ــدآباد نقش شوراى آموزش و  معاون فرماندار اس
ــدآباد را در بررسى و پيگيرى مشكالت  پرورش اس
ــت و بيان داشت:  ــتان مهم دانس ــى شهرس آموزش
انجام كار كارشناسى، استفاده از ديدگاه ها و نظرات 
ــايل و  ــران در خصوص مس ــه گان و صاحب نظ نخب
مشكالت آموزشى و تربيتى بايد در دستور كار اين 
شورا قرار گيرد. مدير آموزش و پرورش  شهرستان 

ــدآباد نيز از فعاليت 20 مدرسه قرآنى، مدرسه  اس
ــت 800 نونهال و فعاليت 25  ــرآن با ظرفي دارالق
ــمند خبر داد و افزود: امروز براى  ــه هوش مدرس
ــالم، اسالمى  رقابت با علم روز ، تربيت نيروى س
ــن  ــازى از مهمتري ــدارس و هوشمند س ــردن م ك

سياست هاى راهبردى آموزش و پرورش است.
سليمان نظرى دوست توجه به پژوهش و تحقيق 
ــت و بيان  ــراى نو آورى و توليد علم مهم دانس را ب
ــور را در زمينه هاى مختلف  ــت: توليد علم كش داش
ــا فراهم كردن  ــاند كه بايد ب ــه خودكفايى مى رس ب
زيرساخت هاى نرم افزارى و سخت افزارى زمينه آن 

را فراهم كرد.
ــرح  نهضت  ملى حفظ  ــن از آغاز ط وى همچني

قرآن  كريم، همزمان با سطح كشور در اسدآباد خبر 
ــطح  ــت: هم اكنون ثبت نام اينترنتى در س داد و گف
مدارس آغاز شده و پيش بينى مى شود تعداد زيادى 

از دانش آموزان در اين طرح شركت كنند.
ــدآباد  ــتان اس ــوزش و پرورش شهرس مدير آم
ــازى مدارس، اجراى پدافند غير عامل،  هوشمند س
تشكيل ستاد تحول بنيادين در امر آموزشى، تجليل 
ــكيل كارگروه  ــگران و محققان برتر، تش از پ  ژوهش
ــازى براى  ــتعداد يابى و بستر س ــى براى اس پژوهش
ــدن اندوخته هاى دانش آموزان و قرآنى  ــكوفا ش ش
ــاى آموزش و  ــر برنامه ه ــدارس را از ديگ كردن م

پرورش عنوان كرد. 
ــراى دانش آموزى  ــئول  پژوهش س در پايان مس
ــراى دانش آموزى  ــگاه پژوهش س ــدآباد نيز جاي اس
اسدآباد را در بين مناطق 19 گانه آموزش و پرورش 
ــتان همدان در دو سال اخير را اول تا سوم اعالم  اس
كرد و گفت: حمايت از محققان و نخبه گان جوان در 
حقيقت توسعه پايدار اقتصاد كشور را در عرصه هاى 

مختلف به دنبال دارد.

همدان پيام: رئيس شوراى اسالمى شهر نهاوند گفت: در 
ــهردار نهاوند استيضاحى در كار نبود،  ارتباط با موضوع ش

بلكه از وى سؤال كرديم و منتظر پاسخ هستيم.
ــوى شوراى  ــال از س ــيف در اوايل پائيز امس يارولى س
ــهر نهاوند با چهار رأى موافق به عنوان شهردار  اسالمى ش

انتخاب شد.
درحالى كه تنها چند ماه از انتصاب شهردار جديد شهر 
نهاوند مى گذرد اعضاى شوراى شهر نهاوند با طرح سؤاالتى 
ــه وى فرصت 10  روزه اى داده اند كه از خود در برابر موارد  ب
ــه اى كه به  ــده دفاع كند. در اين زمينه در جلس مطرح ش
همين منظور در شوراى شهر نهاوند برگزار شده، هفت نفر 
از اعضاى اين شورا، سؤال از شهردار اين شهر را امضا كردند.
ــوراى شهر نهاوند براى استيضاح  مواردى كه اعضاى ش
ــامل 25 مورد  ــتناد قرار داده اند، ش ــان مورد اس شهردارش
ــاب رجوع،  ــب وى با ارب ــورد نامناس ــف از جمله برخ تخل
ــدم تفويض اختيار به كاركنان  تبعيض در صدور پروانه، ع
در غياب خود كه موجب سرگردانى مردم شده است، دامن 
ــتگان خود، توجه نكردن به  ــكالت اراضى وابس زدن به مش
مصوبات شورا، جايگزين كردن روابط به جاى ضوابط، تعامل 
نداشتن با ادارات شهرستان، توجه نداشتن به مصوبه شورا 
ــوص تفريغ بودجه، توجه نكردن به بيمه كاركنان،  در خص
نداشتن نظارت فنى بر پروژه هاى عمرانى و نارضايتى مردمى 

مى شود.
به گزارش فارس،  اين اقدام شوراى شهر نهاوند به استناد 

ماده 73 قانون، تشكيالت و وظايف شوراهاى اسالمى شهر 
و روستا صورت پذيرفته است، چرا كه بر اساس اين قانون، 
ــورا است كه در صورت تشخيص عدم رعايت منافع  حق ش
ــبت به استيضاح شهردار اقدام  عمومى توسط شهردار، نس

كنند.
در ارتباط با اين بحث استاندار همدان نيز شوراى شهر 
ــكالت شهردارى نهاوند و  نهاوند را تهديد كرده كه اگر مش
شهردار اين شهر برطرف نشود، اين شورا منحل مى شود كه 

در اين زمينه نظر شوراى شهر نهاوند را جويا شديم.
رئيس شوراى شهر نهاوند در اين ارتباط گفت: استاندار 
مدير ارشد استان بوده و مى تواند همه نوع تصميمى اتخاذ 
كند اما اين به منزله اين نيست كه استاندار يا شوراى شهر 

بخواهد قانون را زيرپا بگذارد.
ــه در اين زمينه به هيچ  ــى قيصرى با تأكيد بر اينك عل
عنوان قانون زير پا گذاشته نمى شود، ابراز كرد: بنابر قانون، 
استاندار در زمينه شوراى شهر و شهردارى داراى اختياراتى 
است كه بر اساس آن اگر شورا از وظايف قانونى اش تخطى 
ــاس داليل خود شورا را براى انحالل به  كند مى تواند بر اس

شوراى حل اختالف ارجاع دهد.
ــهر نهاوند مشكلى  ــوراى ش وى با تأكيد بر اينكه در ش

نداريم و همه نمايندگان مردم هستند، اضافه كرد: تا جايى 
كه مردم از شهردار راضى باشند ما نيز حمايت مى كنيم اما 
اگر كار به جايى برسد كه مردم ناراضى باشند شورا نيز بايد 

از حق مردم دفاع كند.
رئيس شوراى شهر نهاوند با بيان اينكه مهم ترين چيزى 
ــهردار نهاوند سؤال شده، تكريم ارباب رجوع است،  كه از ش
خاطرنشان كرد: در حال حاضر كه شهردار به شوراى شهر 
براى پاسخگويى نيامده اما اگر بيايد و بگويد كه من رعايت 
مى كنم و مشكالت را رفع مى كنم و در نهايت تمكين كند 
ــه موارد و  ــد ولى اگر همچنان ب ــكلى به وجود نمى آي مش

تخلفات قبلى ادامه دهد تصميم ديگرى اتخاذ خواهد شد.
وى در پاسخ به صحت استيضاح شهردار نهاوند، ضمن 
رد اين موضوع، با بيان اينكه اصًال موضوع استيضاح در بين 
ــون اگر يك يا چند تن از  ــان كرد: بنابر قان نبوده، خاطرنش
ــورا از شهردار سواالتى داشته باشند مى توانند به  اعضاى ش
ــورا بگويند و رئيس شورا نيز كتباً اين تقاضا را از  رئيس ش

شهردار خواستار شود.
قيصرى افزود: شهردار نهاوند 10 روز وقت پاسخگويى به 
سؤاالت اعضاى شوراى شهر را داشت كه اين مدت فعال به 
اتمام نرسيده و  يك روز ديگر از اين فرصت باقى است كه 

احتماال ظرف امروز يا فردا وى جواب مى دهد.
ــخگويى شهردار نهاوند به شوراى شهر را  وى صرف پاس
كافى ندانست و تصريح كرد: اگر اعضاى شورا بر اساس پاسخ 
شهردار متقاعد شدند، مشكلى نيست، اما اگر متقاعد نشدند 
مجدداً بايد از وى دعوت شود كه در صحن شورا بيايد تا از 

خود دفاع كند و پس از آن، استيضاح مطرح مى شود.
رئيس شوراى شهر نهاوند با بيان اينكه در شوراى شهر 
نهاوند، هدف ما بر اين است كه مردم راضى باشند و رضايت 
مردم  مورد توجه است، گفت: ما براى نهاوند افق هاى بسيار 
خوبى ترسيم كرده ايم كه با اين وصف شهردار نيز به عنوان 
ــهرى بايد افق هايى را مورد توجه قرار دهد كه  مديريت ش
ــو باشد، چرا كه در  ــيم شده شوراى شهر همس با افق ترس
ــه اين موجب بروز  ــر اين صورت مردم ضرر مى كنند ك غي

مشكالت مى شود و ما هم تحمل نمى كنيم.
ــا اظهار تمايل  ــهر نهاوند نيز ب ــوراى ش  نايب رئيس ش
ــون كه بحث  ــث، گفت: چ ــه اين بح ــه ورود ب ــتن ب نداش
ــت ما بايد اين قضيه را جمع كنيم  نزديك به انتخابات اس
ــت و در اين زمينه بايد با  ــا تصميم گيرنده يك نفر نيس ام

مسئوالن شهر نيز همسو باشيم كه فقط شهر ضرر نكند.
فرامرز خزايى با بيان اينكه شهردار نهاوند چه استيضاح 
بشود و چه نشود هدف ما اين است كه شهر متضرر نشود، 
در رابطه با تهديد استاندار همدان مبنى بر انحالل اين شورا 
ــهردارى، گفت: اين صحبت  ــكالت ش در صورت ادامه مش
ــتاندار به خاطر صالح شهر حالت نصيحتى داشته و اگر  اس

اين حرف را زده و قصدي از اين موضوع نداشته است.
وى با بيان اينكه در ارتباط با شهردار نهاوند ما صالح اين 
ــهر را در نظر مى گيريم، بيان كرد: يكى از وظايف خاص  ش
شوراى شهر، ناظر بودن بر كارهاى شهردارى است كه بر اين 
اساس اگر شهردار كوتاهى كند يا نتواند به درستى كار كند 

شورا موظف است به وى گير بدهد و خواستار پاسخ شود!
عضو شوراى شهر نهاوند در ارتباط با دخالت يك مسئول 
ــزوم توجه به امر  ــاد مردمى نيز با تأكيد بر ل ــى در نه دولت
تعامل بين دستگاهى، گفت: اعضاى شورا و مسئوالن شهر 
بايد همكارى و تعامل داشته باشند كه به نتيجه برسند اگر 
تعامل نباشد كار پيش نمى رود و اگر اين تعامل به دخالت 

تبديل شود، درست نيست.
وى با بيان اينكه مشكالت شهردار جديد از همان اوايل 
ــروع به كار يارولي سيف نمايان شد، گفت: تقريباً حدود  ش
20 روز از فعاليت وى كه گذشت ديديم قضيه اش با ديگران 

فرق مى كند اگر چه در حال حاضر بهتر شده است.
ــهردار نهاوند تا  ــرد: در حال حاضر ش ــى اضافه ك خزاي
ــت  ــدودى خودش را جمع و جور كرده و چند روزى اس ح
كه خيلى در حال فعاليت است تا بتواند ايرادات ما را برطرف 

كند.
ــهردار نهاوند را  ــرد: ما ش ــان ك ــان خاطرنش وى در پاي
استيضاح نكرديم فقط از وى سوال كرديم و اين روزنامه ها 
بودند كه قضيه را شلوغ كردند، وظيفه شورا اين است كه در 

صورت لزوم از شهردار سوال كند كه ما نيز چنين كرديم.

معاون فرماندار اسدآباد:

ادارات در هوشمند سازى مدارس 
سهيم شوند

'گزارش

رئيس شوراى شهر نهاوند

استيضاحى در كار نبود فقط از شهردار سؤال كرديم

ــو با امكانات  ــهرداري شيرين س همدان پيام: ش
ــتاني در فصل  ــه با حوادث زمس ــز براي مقابل مجه

سرما، اعالم آمادگي كرد.
ــن، ماسه و  ــهرداري با ذخيره 50 تن ش اين ش
ــتگاه لودر بزرگ، بيل بك هو با نصب  نمك، يك دس
ــتگاه ميني لودر، يك دستگاه  تيغه برف روب، 2 دس
ــي و نيسان همچنين 2 ماشين آتش نشاني  كمپرس
مجهز به امكانات امداد و نجات، آمادگي الزم را براي 
مقابله با حوادث و بحران ها را در فصل سرما دارد و 
ــهر  به همين منظور نيز تمامي جداول و نهرهاي ش

را پاكسازي و بازگشايي نموده است.
علي بهرامي در گفت وگو با همدان پيام بزرگترين 
پروژه اجرايي سال 90 در شيرين سو را ساخت مجتمع 
تجاري شيرين سو با 2 هزار متر زيربنا در مساحت 500 
مترمربع، در 4 طبقه و در مجموع 45 واحد تجاري و 

مهمانسراي شهرداري عنوان كرد. 
وي ميزان اعتبار هزينه شده در اين پروژه را 15 
ميليون تومان اعالم كرد و گفت:  در حال حاضر به 
دليل كمبود اعتبارات كار ساخت آن راكد است كه 
براي اتمام آن 500 ميليون تومان اعتبار مورد نياز 

پيش بيني شده است.

وي در ادامه به بيان مهمترين پروژه هاي اجرايي 
ــال 90 پرداخت،  ــهرداري در فصل كاري س اين ش
ــاد محلي براي  ــور ايج ــگ به منظ ــداث پاركين اح
ــاماندهي و روشنايي  ــهرداري، س درآمدزايي در ش
ــهر،  ــيني معابر ش ــهدا، تعريض و عقب نش گلزار ش
ــازي فضاي سبز و آب شرب  همچنين طرح جداس
ــاخت آالچيق  ــت، س اين پروژه كه در حال اجراس
ــو كه تابلوي آن نصب و عمليات  ــد شيرين س در س

اجرايي طرح نيز در فصل كاري اجرا خواهد شد.
ــرانه فضاي سبز از 1/5  بهرامي با بيان اينكه س
ــت اين  ــيده اس مترمربع به 5/5 تا 6 متر مربع رس
ــه با سرانه فضاي سبز استان 2  ميزان را در مقايس
درصد فاصله عنوان كرد و از كاشت پارك توريستي 

شهر خبر داد.
ــطحي و  ــاي س ــع آب ه ــروژه دف ــن پ  همچني
جدول گذاري و زيرسازي 10 معبر و آسفالت گذاري 
ــده  در 8 هزار مترمربع را از ديگر پروژه هاي اجرا ش

در فصل كاري اعالم نمود.
شهردار شيرين سو از جمله پروژه هاي مورد نظر 
در افق 5 ساله شهر را تكميل پارك توريستي عنوان 
ــت و  ــده اس كرد كه 50 درصد آن تاكنون انجام ش

نمازخانه و سرويس بهداشتي آن نيز اجرا شده و در 
ــايل شهر بازي، طرح  آن ايجاد تجهيزاتي چون وس
ــافران و... ديده شده است كه با  ــكان موقت مس اس

تأمين اعتبار، عملياتي خواهد شد.
ــازي بلوار امام(ره)  وي از آغاز عمليات پياده روس
خبر داد كه در اجراي اين پروژه خواستار خودياري 

و كمك اهالي شهر شد.
ــر كاري  ــفرهاي عص ــا بيان اينكه س ــي ب بهرام
استاندار به همراه مديران كل و معاونان وي اقدامي 
مثبت در توسعه شهري و بازديد نزديك از پروژه ها 
و آشنايي با مشكالت آن است، اعتبارات تخصيصي 
عصر كاري و شب فرهنگي استاندار را به شيرين سو 
ــون تومان عنوان كرد كه  يك ميليارد و 250 ميلي
ــهرداري شيرين سو در  380 ميليون تومان آن به ش

قالب 4 پروژه اختصاص يافته است.
ــهر، كمك  ــامل تكميل پارك ش اين 4 پروژه ش
به آسفالت ريزي خيابان هاي شهر، تكميل ساختمان 
آتش نشاني و اصالح و ديواره سازي سيالب در دفع 

آب هاي سطحي مي شود.
ــاني را  ــاختمان جديد آتش نش وي وضعيت س
ــيانه با70 درصد  ــا و 2 دهانه آش ــا280 متر زيربن ب

ــه با اختصاص 30  ــرفت فيزيكي عنوان كرد ك پيش
ــتاني در عصر  ــون تومان از محل اعتبارات اس ميلي
كاري در ارديبهشت ماه 91 اتمام و تكميل خواهد 
شد. وي ميزان اعتبارات استاني اختصاص يافته به 
ــال 90 را 90 ميليون تومان،  ــهرداري در س اين ش
همچنين 80 ميليون تومان نيز از محل حوادث كه 
30 ميليون تومان براي تكميل ساختمان آتش نشاني 
ــز براي كنترل و دفع آب هاي  و 50 ميليون تومان ني
ــت، عنوان كرد و گفت: متأسفانه در  سطحي بوده اس
ــهرهاي كوچك ميزان درآمد بسيار  شهرداري ها و ش
اندك است، اما برنامه ها و پروژه هايي كه براي توسعه 

شهري مدنظر است را پاسخگو نيست.
بهرامي افزود: برنامه ريزي براي پروژه ها تا جايي 
كه امكان دارد در شهرداري انجام مي شود و به اجرا 
ــود اعتبارات  ــفانه به دليل كمب درمي آيد كه متأس

زمان اجرا طوالني و با مشكل مواجه مي شود.
ــتي بودن  ــو بحث توريس ــهرداري شيرين س ش
شهر را مهمترين موضوع براي توسعه شهر و محل 
ــهرداري عنوان كرد و خواستار توجه  درآمدزايي ش
بيشتر مسئوالن در بحث اعتبارات و توسعه شهري 

شد.

شهرداري شيرين سوشهرداري شيرين سو
آماده مقابله با حوادث زمستانيآماده مقابله با حوادث زمستاني

پژوهش سراى سيدجمال 
دبيرخانه ملى تجارب برتر 

پژوهش سراهاى كشور
ــراى دانش آموزى  همدان پيام: پژوهش س
سيدجمال الدين اسدآبادى در سال 1382 با 
ــايى پژوهشگران  نخبه و جوان  هدف شناس
ــتعدادهاى نهفته منطقه به  ــكوفايى اس و ش
عنوان اولين پژوهش سراى استان و پنجمين 
پژوهش سراى كشور تأسيس شد، هم اكنون 
420 دانش آموز در مقطع متوسطه عضو اين 
ــتند و براى شركت در  ــى هس مكان آموزش

المپيادهاى مختلف آماده مى شوند. 
ــوزى  ــراى دانش آم ــئول پژوهش س مس
ــا همدان پيام  ــيدجمال ا لدين در گفتگو ب س
ــوم، ادبى،  ــت انجمن هاى علمى نج از فعالي
ــرآن پژوهى خبر داد  ــك، روباتيك و ق فيزي
ــى به عنوان قطب  و گفت: اين مركز آموزش
ــواى الكترونيكى و دبيرخانه ملى  توليد محت
ــراهاى كشور انتخاب  تجارب برتر پژوهش س
شده و در اين زمينه در حال فعاليت است. 

حسين مرادى مخلص اظهار داشت:  اين 
ــاس شاخص هاى پنجاه و  پژوهش سرا بر اس
ــال  دوگانه وزارت آموزش و پرورش  در 2 س
ــتان را  ــراى برتر اس پياپى عنوان پژوهش س

كسب كرده است. 

وى با اشاره به موفقيت هاى دانش آموزان 
ــورى  ــرا در المپيادهاى كش اين پژوهش س
ــتانى در المپياد  ــب  رتبه برتر اس گفت: كس
نانو، راهيابى 4 نفر از دانش آموزان به مرحله 
ــنواره خوارزمى و كسب رتبه  ــورى جش كش
ــته ادبى و .... از جمله   ــورى در رش برتر كش

اين موفقيت هاست . 
مرادى مخلص  فعاليت هاى آزمايشگاهى، 
ــواى الكترونيكى، توليد  ــه اى، توليد محت رايان
مقاالت  پژوهشى و تعامل با مدارس را از ديگر 
ــى اعالم كرد و  ــاى اين مكان  آموزش برنامه ه
افزود: پژوهش سراى دانش آموزى مركزى است 
و به منظور گسترش فرهنگ تحقيق و پژوهش 
در بين دانش آموزان و هدايت استعدادها و رشد 
ــردن امكانات و  خالقيت هاى آنان با فراهم ك

تجهيزات الزم تأسيس شده است . 

مسائل آموزشي از سند 
تحول آموزش و پرورش 

نشأت مي گيرد
ــوزش و پرورش  ــام: رئيس آم همدان پي
ــائل آموزشي از سند  جوكار گفت: همه مس
ــأت مي گيرد،  ــوزش و پرورش نش تحول آم
ــورت جدي در  ــم بايد به ص ــن اين مه ليك
ــتاد اجراي نظام  ــود و س مدارس پيگيري ش
ــي 6-3-3 تشكيل و جلسات مربوط  آموزش

به صورت مرتب برگزار شود.
رضايي در ادامه تصريح كرد: شش كميته 
پشتيباني، ساماندهي نيروي انساني، آموزش 
ــاني، قوانين و مقررات، پشتيباني  نيروي انس
علمي و اطالع رساني، بايد عملكردهاي خود 
را در جلسات ستاد مطرح نمايند و تا قبل از 
رسيدن به زمان اجراي نظام جديد آموزشي 

مسائل موجود بررسي و پيش بيني شود.
ــه معاونين منطقه افزود:  رضايي در جلس
ــث تعليم و  ــيدن به بح براي كيفيت  بخش
ــي  تربيت در آموزش و پرورش نظام آموزش
ــن مورد انجام  ــي كه در اي 6-3-3 و اقدامات

خواهد شد، در رأس امور قرار دارد. 
ــوزش و  ــط عمومي آم ــزارش رواب به گ
ــان اين مطلب كه  ــرورش جوكار، وي با بي پ
ــده است،  از هم اكنون پروژه مهر 91 آغاز ش
ــائل اساسي در  افزود: با توجه به اينكه از مس
ــي  ــال تحصيلي 91، نظام جديد آموزش س
است، لذا در اين زمينه اطالعات جمع آوري، 
ــاني،  ــي، برآورد نيروي انس فضاهاي آموزش
ــكالت، كمبودها و بقيه مسائل پيگيري  مش

شده است.
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گوناگون

عطارباشى علمى
تلفن همراه را هنگام خواب 

از خود دور كنيد
ــاره پيامد هاى  ــان درب ــام: محقق همدان پي
ــه بدن در  ــودن تلفن همراه ب ــى نزديك ب منف

زمان خواب هشدار دادند.
نتايج پژوهش ها نشان مى دهد، قرار گرفتن 
ــگام خواب،  ــواج تلفن همراه هن در معرض ام
ــبب ايجاد اختالالت خواب، سردرد، كاهش  س

تمركز، افسردگى و كسالت مى شود.
پژوهشگران به افراد توصيه مى كنند، هنگام 
ــت كم در فاصله  خواب تلفن را خاموش و دس
ــرا امواج تلفن  ــود قرار دهند، زي نيم مترى خ
همراه، هورمون خواب موسوم به « مالتونين» 

را كاهش مى دهد.
ــين مضرات تلفن همراه در  تحقيقات پيش
ايجاد تومورهاى مغزى را به اثبات رسانده بود.

بانك خون بند ناف ملى ايران 
به شبكه جهانى مى پيوندد

ــاورى بنياد  ــام: رئيس كميته فن همدان پي
ــد ناف، در  ــبكه جهانى خون بن بين المللى ش
ــازمان انتقال  ــد از بانك خون بند ناف س بازدي
ــته عضويت در  خون ايران، اين بانك را شايس
شبكه جهانى بانك هاى خون بند ناف دانست.

ــو ربوال در  ــور پائول به گزارش مهر، پروفس
بازديد از بانك خون بند ناف اين سازمان اظهار 
كرد: آزمايشگاه مركزى اين بانك بسيار خوب 
طراحى شده و اين قابليت را دارد، پس از انجام 
مميزى هاى الزم و افزايش ميزان ذخيره سازى، 
در آينده نزديك عضو شبكه جهانى بانك هاى 

خون بند ناف شود.

ريزترين ميكروفن خازني 
جهان در ايران ساخته شد 

ــگاه  ــام: عضو هيأت علمي دانش همدان پي
ــتفاده از  ــا اس ــل ب ــيرواني باب ــي نوش صنعت
ــه طراحي و  ــاي نانوفناوري موفق ب تكنيك ه
ــاخت ميكروفن خازني بسيار ريزي در ابعاد  س
نيم ميلي متر در نيم ميلي متر شد كه به گفته 
ــاخت سمعك هاي  ــاز س وي مي تواند زمينه س

بسيار كوچك و غيرقابل مشاهده باشد.
ــگاه  ــگر آزمايش بهرام عزيزا... گنجي پژوهش
ــگاه صنعتي  ــك دانش ــي نانوالكتروني تحقيقات
ــريح ميكروفن خازني  ــل در تش ــيرواني باب نوش
ــيار ريز خود به خبرنگار فناوري ايسنا گفت:  بس
ميكروفون ابداعي كه با دريافت تأييديه هاي الزم، 
مراحل نهايي ثبت جهاني را طي مي كند، ريزترين 
ميكروفن ساخته شده در دنياست و كاربرد عمده 
ــاخت سمعك هاي بسيار ريز براي افراد  آن در س
ناشنواست كه به طور كامل داخل گوش آنها قرار 

گرفته و در معرض ديد ديگران نخواهد بود.
ــان كرد: اين سمعك همچنين  وي خاطرنش
از قابليت استفاده در حوزه پزشكي براي دريافت 
صداي دقيق قلب براي تشخيص مشكالت قلبي 
ــور صيادي و  ــالمت جنين و در ام ــي س و بررس
سيستم هاي شناسايي زير آبي براي اندازه گيري 
امواج صوتي و ماوراي صوت به منظور شناسايي 

جانداران مختلف دريايي كاربرد دارد.
 

80  درصد بيمارى هاى نادر 
ژنتيكى هستند

ــر عامل بنياد بيمارى هاى  همدان پيام: مدي
ــا  نادر گفت : 80 درصد بيمارى هاى نادر منش
ژنتيكى دارند كه تشخيص اين بيمارى ها بسيار 

مشكل و با تأخير همراه است .
على داووديان افزود: 75 درصد از مبتاليان 
ــكيل  ــودكان تش ــادر را ك ــاي ن ــه بيمارى ه ب
مى دهند و اين بيمارى به تدريج باعث ناتوانى 
ــخصى مى شود و  فرد در انجام فعاليت هاى ش

استقالل بيمار را از بين مى برد.
ــارى مزمن،  ــن بيم ــت: اي ــار داش وى اظه
ــرفت كننده و حاد شونده است و زندگى  پيش

بيمار را تهديد مى كند .
داووديان با اشاره به اينكه تاكنون بين 6 تا 
ــايى شده  8 هزار بيمارى نادر در جهان شناس
ــارى داراى فراوانى  ــت اضافه كرد: اين بيم اس
كمتر از 5 نفر در 10 هزار نفر است .اين شيوع 
ــده است كه تشخيص اين بيمارى  كم باعث ش

به سختى امكان پذير باشد .
ــته در  ــت دس ــون هف ــه داد: تاكن وى ادام
ــوع بيمارى ها در  ــن ن ــف از اي ــوع مختل 58 ن
ــاماندهى بيماران نادر كه به همت اين  روندس

بنياد انجام مى شود شناسايى شده است.

واكسن جديد مننژيت تأمين و توزيع مى شود
همدان پيام: مدير عامل شركت بازرگانى سها كيش از تأمين و توزيع واكسن جديد مننژيت (كونژوكه) توسط هالل 

احمر خبر داد.
ــركت بازرگانى سها كيش تحت  ــكى، مهدى عبدوس مدير عامل ش ــازمان تداركات پزش به گزارش برنا به نقل از س
ــن جديد مننژيت اظهار داشت: واكسن جديد  ــكى هالل احمر درباره ويژگى هاى واكس ــش سازمان تداركات پزش پوش
مننژيت(كونژوكه) ويژه زائران عتبات عاليات، حج و مسافران خارج از كشور توسط شركت بازرگانى سها كيش تأمين و 

از طريق داروخانه هاى هالل احمر و مراكز درمانى قابل عرضه است.
ــكى هالل احمر ادامه داد: اين نوع  ــازمان تداركات پزش ــش س ــها كيش تحت پوش ــركت بازرگانى س مدير عامل ش

واكسن ها عالوه بر پيشگيرى از بيمارى مننژيت، احتمال سرايت از افراد ناقل را به حداقل كاهش مى دهد.

40 درصد زنان ايرانى در سنين بارورى اضافه وزن دارند
ــت گفت: مطالعات انجام شده در ايران نشان مى دهد  ــت دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداش همدان پيام: سرپرس

حدود 40 درصد زنان در سنين بارورى (34-15) دچار اضافه وزن و چاقى هستند.
ــتى و عامل خطر براى  ــكالت بهداش به گزارش مهر، زهرا عبداللهى افزود: اضافه وزن و چاقى يكى از بزرگ ترين مش
بسيارى از بيمارى هاى دوران باردارى است و توسط فاكتورهاى مختلف، مثل نمايه توده بدنى و نسبت دور كمر به دور 

باسن كه نشان دهنده چاقى شكمى است، تعيين مى شود.
وى در خصوص عوارض چاقى در زنان و باردارى آنها گفت: در زنان چاق نازايى، نابارورى، سرطان هاى رحم و سينه 
ــتر ترومبوآلبومينى، عوارض ناشى از  ــيار مهم مرگ مادران به دليل بروز بيش ــايع است و چاقى از عوامل بس ــتر ش بيش

بيهوشى و عفونت هاى رحم پس از عمل سزارين است.

تولد 50 درصد كودكان لب شكرى در خانواده هاى سيگارى
ــكرى در  ــس بنياد بيمارى هاى نادر گفت: 40 تا 50 درصد كودكان با نقص عضو لب ش همدان پيام: عضو هيأت مؤس
خانواده هاى سيگارى متولد مى شوند. عبدالرضا معادى افزود: مصرف سيگار در خانواده ها منجر به تولد كودكان با بيمارى 

نادر مى شود و ممكن است باعث ابتالى نسل هاى بعدى به بيمارى هاى نادر شود. 
ــت، اظهار داشت: در شرايطى  ــاره به اينكه مصرف دخانيات يكى از عوامل اصلى تغييرات كوروموزومى اس وى با اش
ممكن است پدر و مادر سيگار استعمال نكنند ولى به علت سيگارى بودن پدربزرگ و اطرافيان دود حاصل اثر نامطلوب 
ــيگار در كشور  ــود. وى ادامه داد: در حال حاضر فقط 150 مركز ترك س بر جنين گذارد و به بيمارى هاى نادر مبتال ش
ــت كه نيازمند فعاليت 1000 مركز ترك سيگار هستيم كه بايد آيين نامه راه اندازى  فعاليت مى كنند و اين در حالى اس

مراكز ترك سيگار در وزارت بهداشت به تصويب برسد كه اين اقدام صورت نگرفته است.

ــال خود  همدان پيام: مجله معتبر علمى نيچر طبقه بندى پايان س
ــترين  ــال 2011 بيش ــمندى اختصاص داد كه در س ــه 10 دانش را ب
تأثيرگذارى را در دنياى علم ايفا كرده اند كه از ميان اين 10 دانشمند 

يك نفر توانسته تئورى نسبيت را به چالش بكشد.
 روزهاى پايانى  سال زمان ارائه آمارهاست. در اين راستا مجله نيچر 
ــخصى خود را منتشر كند. در اين ليست  تصميم گرفت طبقه بندى ش
ــتان علم را ساخته اند،  ــال 2011 داس ــخصيت برترى كه در س 10 ش

معرفى شده اند.
 داريو آئوتيه رو مردى كه نسبيت عمومى را به چالش  �

كشيد
ــاز اپرا است. اين  داريو آئوتيه رو فيزيكدان ايتاليايى و مدير آشكارس
ــت تئورى نسبت خاص انيشتين را به  ــمند در سال 2011 توانس دانش
چالش بكشد و به همين دليل با واكنش هاى موافق و مخالفى از سوى 

جامعه علمى مواجه شد. 
تيم محققان شوراى تحقيقات هسته اى اروپا (سرن) و البراتوارهاى 
(گرن ساسو) در مؤسسه ملى فيزيك هسته اى ايتاليا به سرپرستى اين 
فيزيكدان با استفاده از دستگاه آشكارساز اپرا در آزمايش 1s Cng  و 
ــپتامبر 2011 از يك نتيجه  ــرن به سمت گرن ساسو در س ترينوى س

شگفت انگيز در آزمايشات خود خبر دادند.
ــرعت نور  ــته اند فراتر از س ــمندان اعالم كردند كه توانس  اين دانش
ــاز اپرا با دريافت و بررسى بيش از  حركت كنند. به طورى كه آشكارس
15 هزار ذره نوترينو كه در برخورد دهنده «سوپر سينكروتون پروتون» 
ــافت 730 كيلومتر به البراتوارهاى  ــده و با طى مس ــرن توليد ش در س
«گرن ساسو» در ايتاليا رسيده بود كشف كرد كه اين ذرات براى طى 

اين مسافت تنها 2,4 ميلى ثانيه را صرف كردند.
ــبت به حداكثر زمان مورد   اين مدت زمان 60 ميليارديم ثانيه نس
ــش 1s Cng  كه اطالعات آن  ــود و بنابراين در آزماي ــار جلوتر ب انتظ
ــده اند در حدود 60 نانو ثانيه سريعتر  ــه سال جمع آورى ش در مدت س
ــج اين تحقيقات  ــد.  به گزارش مهر، نتاي ــرعت نور حركت كردن از س
شگفت انگيز حاكى از آن است كه نوترينوها سرعت 300 هزار كيلومتر 

بر ثانيه نور را با حدود 20 بخش بر ميليون شكست دادند.
 سارا سيگر، زنى به دنبال سيارات فرامنظومه  �

خورشيدى
ــى  فضاي ــكوپ  تلس  2011 ــال  س در   
ــياره فرامنظومه  ــت 28 س ــا توانس كپلر ناس
خورشيدى را كشف كنند كه به نظر مى رسد 
ــيارى از آنها ظرفيت ميزبانى از حيات را  بس

داشته باشند.
ــر-22 ب،  ــيارات كپل ــن اين س تازه تري
ــتند و در  ــر-20 اى و كپلر- 20 اف هس كپل
حدود 2 هزار سياره ديگر نيز در انتظار تأييد 
ــر مى برند.  سارا سيگر محقق موسسه  به س
ــاچوت (ام. آى. تى) كه در  ــوژى ماس تكنول
ــا كنترل پرتوهاى  پروژه كپلر كار مى كند ب
هزاران ستاره به دنبال يك كاهش نور است. 

ــاخصى است كه نشان مى دهد يك  ــش نور ستارگان ش كاهش درخش
سياره درحال عبور از مقابل ستاره خود است.

 ليزا جكسون، زنى در برابر آلودگى �
ــون به عنوان رئيس آژانس حفاظت زيستى  از زمانى كه ليزا جكس
ــد، زندگى آسانى نداشت؛ چراكه مى خواست محيط  آمريكا انتخاب ش
ــهريان خود را تأمين كند، مبارزه اى كه خشم  ــت و سالمت همش زيس

جمهورى خواهان را برانگيخت.
ــد تا  ــار در كنگره حاضر ش ــون 11 ب ــال جكس به طورى كه امس
ــتند وى  ــختى ها نتوانس درخصوص كارهايش توضيح دهد، اما اين س
ــت صنايع  ــش بردن اهدافش بازدارند. به طورى كه وى توانس را از پي
ــون هواى پاك و  ــتن از مقررات قان ــه احترام گذاش ــازى را ب خودروس

ــعه خودروهاى اكولوژيكى و محدود كردن انتشار گازهاى آالينده  توس
ــون تنها  ــمى از جمله جيوه وادار كند. بهرحال جكس ــاير مواد س و س
نبايد با جمهورى خواهان مبارزه مى كرد؛ بلكه تهديدات از داخل حزب 
ــيد. به  ــط خود رئيس جمهور آمريكا نيز مى رس دمكرات و حتى توس
اعتقاد دمكرات ها در زمانى كه كشور براى مقابله با مشكالت اقتصادى 
ــت احترام گذاشتن به توصيه هاى دوستداران محيط زيست  درگير اس

ضرورى به نظر نمى رسد.
 عصام شرف، مردى كه به آينده علم در مصر باور �

داشت
 عصام شرف 59 ساله، فارغ التحصيل مهندسى از دانشگاه قاهره و 
دانشگاه پردو (آمريكا) يكى از مخالفان سرسخت مبارك بود. اين استاد 
ــركت مى كرد و بين  ــگاه در روزهاى انقالب مصر در تظاهرات ش دانش

ماه هاى مارس تا دسامبر 2011 رئيس دولت انتقالى مصر بود.
ــعه باور  ــى و توس ــوان ابزارى براى دموكراس ــرف به علم به عن ش
ــه خود تالش هايى را براى بهتر كردن  ــه همين دليل در كابين دارد و ب

سيستم آموزشى و ساخت يك دانشگاه ويژه 
تحقيقات پايه و كاربردى با عنوان «شهر علم 
ــت:  ــرف معتقد اس ــاورى» انجام داد. ش و فن

كشورها بدون تحقيقات پيشرفت نمى كنند.
ــت وى را  ــن، منتقدان دول ــود اي  با وج
ــب بازى در  ــك خيمه ش ضعيف و يك عروس
دستان نظاميان دانستند. اين انتقادات منجر 
ــروع موج جديدى از اعتراضات شد كه  به ش

شرف و كابينه اش را وادار به استعفا كرد.
 جان راجرز فيزيكدانى كه به فيزيك حس مى دهد�

ــردن فيزيك براى  ــت: «كار ك ــه معروف جان راجرز اين اس  جمل
ــت اما اگر بتوانى براى فيزيك يك كاربرد فناورانه  فيزيك با ارزش اس

پيدا كنى بر ارزش آن مى افزايى.»
ــگاه ايلينويز   امروز راجرز، رئيس يك البراتوار با 40 محقق در دانش
ــيمى، علم مواد و  ــت فيزيك، ش ــته اس ــت و در اين البراتوار تواس اس

مهندسى زيستى را با نوآورى هاى فناورانه تركيب كند.
 ديدريك استاپل، از اوج تا زوال  �

ــه اش مملو  ــز زندگى حرف ــل از پايي تا قب
ــناس هلندى در رشته  در اوج بود. اين روانش
ــدت فعاليت مى كرد تا اينكه بعضى  خود به ش
ــد كه در  ــم كردن ــجويانش وى را مته از دانش
ــتى  ــاى نادرس ــش از روش ه ــام تحقيقات انج
ــات درباره  ــتفاده مى كند، بنابراين تحقيق اس
ــتاپل» بالفاصله آغاز شد و  رفتار «ديدريك اس
كميسيون تفحص كه حتى محققان دانشگاه 
ــم درگير مى كند،  ــورگ» در هلند را ه «تبيل
ــش از 150 مقاله  ــى بي ــال بررس ــوز درح هن
ــه وى در مجالت مختلف  ــت ك آكادميكى اس

علمى به چاپ رسانده است.
ــتاپل براى يك روزنامه هلندى اعتراف  اس
كرده است: من به عنوان يك دانشمند، شكست خورده ام. من اطالعات 
ــردم. نه تنها يك بار، بلكه  ــات را تغيير دادم و آنها را تحريف ك مطالع
ــى مدت دار، بلكه در يك دوره طوالنى اين  چندين مرتبه و نه به روش

كار را انجام دادم. شرمنده ام و عميقاً متأسفم.
 رزى ردفيلد، زنى كه كك به جان تحقيقات  �

مى اندازد
 به نظر مى رسد كه سرگرمى اين ميكروب شناس كانادايى شكستن 
ــه از خود خيلى مطمئن  ــد ك ــبد محققانى باش تخم مرغ هاى داخل س
ــتند. در دسامبر سال گذشته، نتايج تحقيقى كه در مجله ساينس  هس
منتشر شد غوغاى بسيارى ايجاد كرد. مؤلفان اين تحقيق معتقد بودند 
 DNA باكترى هايى را كشف كرده اند كه قادرند آرسنيك را به داخل

خود جذب كنند.
ــه بدان معنى بود زندگى مى تواند  ــيار ويژه بود، چراك  اين خبر بس
حتى در محيط شيميايى كامًال متفاوت از محيطى كه مى شناسيم نيز 
وجود داشته باشد. اما ردفيلد در پستى كه بر روى وبالگ خود منتشر 
ــبكه را با نوشتن اين جمله درجاى خود  كرد جامعه علمى و دنياى ش
ــك كرد: در حقيقت، اين تحقيق هيچ استدالل مناسبى كه نشان  خش

دهد آرسنيك وارد DNA باكترى ها مى شود را ارائه نمى كند.
ــد كه تحقيقات ديگرى  ــاهدات اين ميكروب شناس موجب ش مش
درباره اين موضوع انجام شود. نتيجه اين تحقيقات جديد، 8 انتقاد بود 

كه در مجله ساينس در پاسخ به آن تحقيق منتشر شدند.
 هفت ميلياردمين ساكن زمين �

ــازمان ملل به طور نمادين هفت ميلياردمين   31  اكتبر 2011 س
ساكن زمين را انتخاب كرد. اين فرد، دانيكا مى كاماكو نام دارد كه يك 

كودك فيليپينى است كه 31 اكتبر به دنيا آمد.
پيش بينى سازمان ملل نشان مى دهد كه جمعيت زمين به رشد خود 
ــال 2050 به رقم 10  ــد داد و تا س ادامه خواه

ميليارد نفر خواهد رسيد.
 مايك المونت، مردى كه  �

پروتون ها را حركت مى دهد
ــان برخورد دهنده  ــى كه فيزيكدان  درحال
ــاهدات  مش از  ــى  گزارش ــادرون  ه ــزرگ  ب
ــتقيمى درباره وجود ذره بوزون هيگز  غيرمس
را ارائه مى كردند، مايك المونت، مردى كه به 
طور فيزيكى پروتون ها را براى برخورد كردن 
ــت. درحقيقت وى مشغول  به هم مى تند به دليل منطقى حضور نداش
برگزارى يك اجالس خصوصى با حضور حدود 80 مهندسى بود كه با 

بزرگ ترين شتابگر ذرات دنيا كار مى كنند.
امسال، ال. اچ. سى صحنه نمايش 500 هزار ميليارد برخورد ميان 
ــتر از برخوردهايى بود كه در  پروتون ها بود كه اين رقم 100 برابر بيش

سال 2010 به دست آمده بود.
 اين رقم باالى برخوردها مجموعه اى از اطالعاتى را ساختند كه به 
دانشمندان اجازه دادند به نتيجه اى برسند كه احتماالً به بوزون هيگز 

بسيار نزديك است.
 تاتسوهيكو كوداما، دانشمند مردم �

ــخنرانى اين دانشمند در مقابل مجلس ژاپن با يك ميليون  فيلم س
ــد. تاتسوهيكو كوداما محقق دانشگاه  بازديد بر روى يوتيوب مواجه ش
ــخنرانى، دولت ژاپن را به نگفتن واقعيت درباره ميزان  توكيو در اين س
ــيما داييچى پس از  ــده از نيروگاه هسته فوكوش ــات تابيده ش تشعش

سونامى 11 مارس 2011 متهم كرد.
ــاس درباره تراژدى  ــخنگوى با احس ــان كودامو به يك س  از آن زم
ــم اين محقق چند روز پس از وقوع اين  ــد. خش ــيما تبديل ش فوكوش
ــد، زمانى كه دولت ژاپن نخواست اطالعات مربوط به  فاجعه منفجر ش
گسترش تشعشعات پس از حادثه هسته اى را براى عموم منتشر كند.

10 شخصيت علمى سال؛

مؤثرترين دانشمندان جهان، مردى كه نسبيت را به چالش كشيد
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ــت روز هفته - از  ــي  2- هف - بيهوش
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ــرف تعجب 12- جانور  زير حرف - ح
حمام - پرده دري - مرغابي سياه 13- 
ــه  ــه فني بوكس - عصب - جلس ضرب
14- از روزهاي هفته - شيوه و منوال 
ــمني - از اثرهاي  ــداوت و دش 15- ع
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رتبه اول ايران
 در رشد توليد علم 2011 

ــگاه علوم پزشكي تهران با اعالم رتبه 30  همدان پيام: رئيس دانش
ايران در توليدات علم پزشكي جهان گفت: بر اساس آمار پايگاه علمي 
ــدات علمي اين پايگاه  ــال 2000 ، 29 درصد تولي ــكوپوس، در س اس
مربوط به حوزه پزشكي بوده كه در سال 2011 ، به 39 درصد افزايش 

يافته است.
ــوم  ــنا، محمدباقر الريجاني با بيان اين كه يك س به گزارش ايس
ــت، گفت: همچنين 66  ــي كشور در حوزه پزشكي اس مقاالت فارس

درصد نشريات نمايه شده ايران در پايگاه علمي اسكوپوس، محصول 
دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور و يكي از عوامل رشد توليدات علمي 

ايران است.
ــه در توليدات علمي  ــل جايگاه بهتر تركي ــي يكي از دالي الريجان
نسبت به ايران را نمايه شدن بانك هاي اطالعاتي داخلي و مجالت آن 
در سايت هاي بين المللي دانست و گفت: تركيه در همين راستا، سال 

گذشته، 25 ميليون دالر سرمايه گذاري كرد.
ــور در حوزه  ــا بيان اين كه يك چهارم مقاالت پركاربرد كش وي ب
ــت، تصريح كرد: پس از رشته هاي شيمي و مهندسي پر  ــكي اس پزش

كاربردترين مقاالت كشور مربوط به حوزه پزشكي است.

 استاپل براى يك روزنامه هلندى  �
اعتراف كرده اسـت: من بـه عنوان 
يك دانشـمند، شكسـت خورده ام. 
مـن اطالعـات مطالعـات را تغييـر 
دادم و آنهـا را تحريـف كـردم. نـه 
تنها يـك بار، بلكه چنديـن مرتبه و 
نه به روشـى مـدت دار، بلكه در يك 
دوره طوالنى اين كار را انجام دادم. 

شرمنده ام و عميقاً متأسفم

 پيش بينـى سـازمان ملل نشـان  �
مى دهد كـه جمعيت زمين به رشـد 
خـود ادامـه خواهـد داد و تـا سـال 
2050 به رقم 10 ميليارد نفر خواهد 

رسيد

افسنطين  
ــنطين از قديم االيام (حدود 3500 سال پيش) براي دفع كرم هاي روده  گياه افس
ــناخته شده است و  ــنطين يكي از تلخ ترين گياهان ش ــتفاده مي شده است. افس اس
استفاده دارويي از تقويت كننده هاي الكلي آن داراي تاريخ طوالني مي باشد. استفاده 
ــياري از كشورها ممنوع شده است، زيرا نوشيدن آن ايجاد اعتياد  از اين گياه، در بس
مي كند كه توهم، هذيان گويي و تشنجات صرع گونه را به دنبال دارد. افسنطين يك 
داروي تلخ شفابخش براي معده هايي مي باشد كه مدت هاي طوالني خالي مانده اند و 
كمك مي كند تا يك اشت هاي ضعيف پيدا كنند. افسنطين بسيار از اختالالت هضم 
ــه صفر  غذا را درمان مي كند. اين گياه همچنين به عنوان تقويت كننده كبد و كيس

نيز شهرتي به دست آورده است. 
كمپرس برگ هاي اين گياه بر روي مفصل هاي روماتيسمي دردناك، جريان خون 

را تحريك كرده و همچنين به هنگام وضع حمل، تولد نوزاد را تسريع مي كند. 
ــرق، خاراگوش، قورت  ــوثاى رومى، خت ــنتين كبير، مروه، كش نام هاى ديگر افس
ــيح رومى، افسنطين رومى، اسبسنت،  ــوس، مجرى، ربل، دسيسه، ش اودى، سينس
ــينوس، افنيثون، كمثوثا، گول هه نگ، واش، افسنتين بحرى، شيح، افسنتين  سليس

صغير، ابسنتين، گندواش و كشوثا خواص مى باشد.
1. طبع آن گرم و خشك است.

2. مقدار مصرف افسنتين از نيم تا 2 گرم مى باشد.
ــنتين را در500 سى سى آب جوش  ــر50 گرم گل افس ــوره س 2. براى درمان ش

دم كرده سپس موهاى خود را با آن ماساژ دهيد.
3. براى درمان كم خونى و الغرى 1 گرم افسنتين را در 200 سى سى آب جوش 
دم كرده، صاف كرده با عسل شيرين كنيد و قبل از ناهار و شام يك استكان بنوشيد. 
4. اشخاصى كه دچار بى خوابى و عصبانيت مى شوند 20 گرم گل افسنتين را در 
ــركه ريخته 15 دقيقه جوشانده، سپس صاف كرده در يك شيشه رنگى  يك ليتر س
ريخته هرگاه دچار عصبانيت يا بى خوابى شدند با اين محلول دو طرف پيشانى خود 

را ماساژ دهند، تا به خواب عميقى فرو روند. 
ــود را نزديك بخار آن  ــه و گوش خ ــنطين را در آب جوش ريخت ــرگ افس 5. ب

مي گيرند، درد گوش را آرام مي كند. 
دامنه انتشار آن دره هراز، پل زنگوله، جنوب سياه بيشه، در استان گيالن عمالو، 
ــرق اردبيل، گردنه حيران، تهران، بين پلور و اسك،  ــپيلى آستارا، آذربايجان، ش ايس

ارتفاعات رنه، آبگرم، شرق ايران و خراسان مى باشد.

خشكى مزاج موجب گودى و سياهى زير 
چشم مى شود

همدان پيام: دستيار تخصصى طب سنتى گفت: خشكى مزاج مغز و غلبه سوداى 
ــى در مغز توليد  ــود و رطوبت كاف ــم مى ش ــياهى زير چش خون موجب گودى و س

نمى شود چرا كه چشم و پوست زير آن به رطوبت نياز دارد.
ــت: در طب سنتى ايران سياهى و  مينا موحدى در گفت وگو با فارس اظهار داش

گودى زيرچشم به دو دليل ژنتيك و افزايش خشكى مزاج است.
ــد، معموالً  ــم افراد به صورت ارثى باش وى گفت: در مواردى كه كبودى زير چش
برطرف نمى شود و كبودى ارثى معموالً كمرنگ تر است ولى كبودى كه بر اثر خشكى 

مزاج مغز ايجاد مى شود، معموالً تيره تر است.
دستيار تخصصى طب سنتى دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى اضافه كرد: اگر 
ــك شود، رطوبت كافى در مغز توليد نمى شود چرا كه چشم و پوست  مزاج مغز خش

زير آن به رطوبت نياز دارد.
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معلمان حق التدريس در نوبت استخدام
ــانى كه  ــواد آموزى گفت: تمام كس ــازمان نهضت س همدان پيام: رئيس س
ــواد آموزى بوده اند و معلمان  ــياران نهضت س ــئول قانون استخدام آموزش مس

حق التدريس در نوبت استخدام قرار مى گيرند. 
ــازمان نهضت سواد آموزى با تأكيد بر  على باقر زاده معاون وزير و رئيس س
اين كه در آن زمان درصد باسوادى در كشور 47/5 درصد بوده است، گفت: در 
حال حاضر برآورد ما اين است كه 91 درصد از مردم در تمام گروه هاى سنى 

در كشور باسواد هستند. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران، رئيس سازمان نهضت سوادآموزى با بيان اين 

كه تمامى كسانى كه مشمول قانون استخدام آموزشياران نهضت سوادآموزى 
ــتند در دو نوبت استخدام قرار مى گيرند،  بوده اند و معلمان حق التدريس هس
ــال آينده تعيين تكليف  ــتخدام س ــده هاى آزمون اس افزود: به زودي قبول ش

مى شوند. 
وى بيان داشت: از شصت هزار مجوز استخدام، 26 هزار سال گذشته، 17 
هزار امسال استخدام شدند و قرار است 17 هزار نفر هم امسال استخدام شوند. 
باقرزاده با بيان اين كه كسانى كه حق التدريس هستند حق استخدام آن ها 
ــياران را تبديل به  ــت، تصريح كرد: ضابطه اى براى اين كه آموزش محفوظ اس
حق التدريس كنيم وجود ندارد، اما در صورتى كه همكارى كنند حقوقشان به 

صورت تمام وقت يا حق التدريس پرداخت مى شود. 

ساكنان شهرها استرس و اختالالت 
رفتاري بيشتري دارند

همدان پيام: نتايج يك تحقيق جديد نشان مي دهد افرادي كه در 
حومه شهرها زندگي مي كنند كمتر از استرس و ناراحتي رنج مي برند، 

چرا كه مغز آنها به گونه ديگري شكل مي گيرد. 
ــگاه خبرنگاران، مطالعات قبلي نشان داده بود كه  به گزارش باش
ــهرها با احتمال بيشتري از رنج بردن از  ــدگان ش متولدين و بزرگ ش
ــترس، ناراحتي و اختالالت رفتاري روبرو هستند تا همتايان خود  اس

كه در خارج از شهر زندگي مي كنند.

ــخص نيست، اما تحقيقات جديد كه  علل بيولوژيك اين روند مش
ــان مي دهد بخش هاي مختلف مغز  ــر شده نش در مجله نيچر منتش

وابسته به اين كه كجا زندگي مي كنيد رشد متفاوتي دارند.
ــت رواني دانشگاه داگالس گفت:  ينس پروسنر از انستيتو بهداش
ــان داده بود كه احتمال اختالالت عصبي در افراد  مطالعات قبلي نش
ــت و اين ميزان در اختالالت مربوط به  ــهري 21 درصد بيشتر اس ش

رفتار به 39 درصد افزايش مي يابد.
ــيزوفرني  ــراف همچنين احتمال ابتال به ش ــته ديلي تلگ به نوش
ــهرها تقريباً دو برابر متولدين خارج از  ــده در ش ــخاص زاده ش در اش

شهرهاست.

ــوم،   همدان پيام: با توجه به اين كه در هزاره س
موج هاى جهانى شدن، تحوالت اساسى و ساختارى 
در زندگى بشر پديد آورده است، آموزش نيز به تبع 
ــت؛  ــده اس آن دچار تحوالت زيربنايى و بنيادين ش
بطورى كه ديگر نمى توان تعليم و تربيت را مختص 

به كالس هاى درس دانست.
آنچه امروز بر  آن تأكيد مى شود اين است كه ما 
ــه به محدوديت هاى زمانى و مكانى  بايد بدون توج
در هر فرصتى، ذهن ، انديشه و احساس كودكان را 
با آموزش مأنوس و مرتبط سازيم. يكى از مصاديقى 
ــب براى  كه در اين هزاره به عنوان يك زمان مناس
ــود، زنگ تفريح در مدارس  آموزش از آن ياد مى ش
ــى براى اتالف  ــت. در حقيقت زنگ تفريح زمان اس
ــه اگر به  ــت، بلك ــتگى نيس وقت يا صرفاً رفع خس
ــاى تفريح در مدارس  واقع مفهوم و ماهيت زنگ ه
توجه شود، مى توان به نقش تربيتى آن رسيد كه به 
مراتب فراتر از كالس هاى درس است و اين نكته اى 
ــت كه در نظام آموزش و پرورش ايران كمتر به  اس
ــده و حتى در برنامه ريزى ها و مسائلى  آن توجه ش
ــود كمتر  ــوص اين بخش مطرح مى ش كه در خص
صحبتى در مورد اهميت حياتى آن عنوان مى شود.

ــت كه  زنگ تفريح از اين جهت حائز اهميت اس
ــنيدن صداى زنگ پايان  معموالً دانش آموزان با ش
درس به سرعت و با شتاب، خود را به حياط مدرسه 
ــاس رهايى و آزادى مى كنند.  ــانده و گويا احس رس
ــر آموزش در كالس اجبارى، تحميلى و  در واقع اگ
خسته كننده است، زنگ تفريح آغاز شادى، تفريح 

و فعاليت است.
ــداف در نظر گرفتن  ــى از اه ــر چند كه يك  ه
ــتراحت فكرى، ذهنى، روحى و  اين زمان كوتاه، اس
جسمى كودكان و نوجوانان است، اما با توجه به اين 
ــكار و پنهان ارائه مى  ــه آموزش به دو صورت آش ك
شود زنگ تفريح را بايد زمان مناسبى براى تعليم و 

تربيت روح و احساس دانش آموزان دانست.
ــن، در واقع اگر بپذيريم هر  ــته خبرآنالي به نوش
ــاس  ــى در زمانى كه ذهن، احس ــودك و نوجوان ك
ــى يافته و هيچ  ــش از تعلقات بيرونى رهاي و ادراك
ــدارد، بهتر  ــرش چيزى وجود ن ــارى براى پذي اجب
ــتعدادهايش كمك  ــكوفايى اس مى تواند به خود ش

نمايد در آن صورت از فرصت هاى كوتاه بين ساعت 
كالسى بهتر استفاده خواهيم كرد. بچه ها در ساعات 
ــاالن خود  ــح ارتباط و تعامل را با همس ــگ تفري زن
مى آموزند؛ ارتباطى كه در فضايى كامًال باز و آزاد و 
بدون حضور هيچ سرپرست يا فردى كه بخواهد به 

آنها امر و نهى كند، به دست مى آيد.
ــت كه به  در آموزش هاى جديد تأكيد بر اين اس
ــه ها و عقايدشان را بدهيد  بچه ها آزادى بيان انديش
تا نتايج طاليى آنرا دريافت نماييد. در حقيقت زنگ 
ــه مكانى براى بحث، تبادل فكر و  تفريح مى تواند ب
انديشه درباره مسائلى مبدل شود كه هم در دروس 
ــده و هم موضوعاتى كه  ــا به آنها پرداخته ش بچه ه
فراتر از حوزه كالس و درس، در سطح شهر، كشور، 

جهان و كهكشان وجود دارد.
ــائل تغذيه بر تغذيه  هر چند كه متخصصان مس
مناسب زمان تفريح تأكيد دارند بايد در نظر داشت 
ــاى تعاملى،  ــب ايجاد فض كه در كنار تغذيه مناس
مشاركتى نقش بسيار پر رنگى در رشد همه جانبه 
ــوزان دارد، اما يكى از اقداماتى كه مى تواند  دانش آم
ــاعاتى غير خالق و غير كاربردى  زنگ تفريح را به س
ــط مربيان  ــردن بچه ها توس ــدل نمايد، كنترل ك تب
آموزشى در اين زمان هاى استثنايى و طاليى است كه 
اين روش در نظام آموزش و پرورش ايران بسيار مرسوم 
و متداول است. اما اگر مربيان آموزشى بتوانند به جاى 
كنترل، اخالق شهروندى، مسئوليت مدنى و عشق به 
يكديگر را آموزش دهند در آن صورت ديگر نيازى 

به كنترل هاى از باال به پايين نمى باشد.
ــدارس براى آن  ــى از م ــتان در برخ  در انگلس
ــتر  ــاعات زنگ تفريح به تعامل و تفاهم بيش كه س
ــوزان بيانجامد،  ــه و دانش آم ــاي مدرس ــان اولي مي
ــاعات به  ــود را ملزم مى دانند كه در اين س ــا خ آنه
ــادى  ميان دانش آموزان رفته و با آنها در بازى و ش
ــدام مى تواند فاصله ميان  ــاركت نمايند. اين اق مش

ــا را كمتر كرده و ديوارهاى بلند ميان كودكان  آن ه
و نوجوانان و مربيان آموزشى را بردارد. اگر بخواهيم 
ــه اى توجه  ــگ تفريح به صورت علمى و ريش به زن
كنيم بايد فضايى ايجاد نماييم تا بچه ها در اين زمان 
ــان به بازى و  ــاير دوستانش كوتاه بتوانند در كنار س
شادى پرداخته تا ضمن ايجاد روحيه نشاط، خوب 

زندگى كردن در كنار يكديگر را ياد بگيرند.
ــى از اهداف نظام آموزش و  اگر بپذيريم كه يك
پرورش تربيت شهروندان خوب و خوش بخت براى 
ــت  ــهروندانى كه همديگر را دوس ــت، ش جامعه اس
ــى صلح آميزى  ــد و مى توانند با يكديگر زندگ دارن
داشته باشند، زنگ تفريح اين موقعيت را در اختيار 
ــه در نظام هاى  ــى از تأكيداتى ك ــا مى گذارد. يك م
ــود اين است كه بچه ها به  پيشرفته آموزشى مى ش
ــى يا تيمى را  ــه مى توانند كار گروه هر طريقى ك
ــدارس را بتوان به  ــد. حال اگر حياط م تجربه كنن
ــادى، سرور، بازى هاى گروهى و تيمى  فضايى از ش
مبدل سازيم، توانسته ايم اين فرصت آموزشى را در 
مدارس ايجاد نماييم. يكى از مشكالت و موانع توجه 
متفاوت به زنگ تفريح در ايران اين است كه حياط 
اكثر مدارس كوچك، بى قواره و غير استاندارد است.

ــود مكان  ــه گفته مى ش ــت ك بر همين مبناس
ــاختن كالس ها و يا حياط  ــه، نوع س احداث مدرس
ــت و بايد مبتنى بر  و اندازه آن ها داراى اهميت اس

استانداردهاى جهانى باشد.
ــگ تفريح  ــه زن ــن ب ــراى رفت ــا ب ــر بچه ه  اگ
ــه بهتر كه اين فضا  ــمارى مى كنند، پس چ ثانيه ش
ــادا ب تر نماييم؛ مثًال  را براى آن ها روح بخش تر و ش
مى توان حياط را با رنگ هاى شاد و زنده و پرانرژى 
ــى در آنجا  ــرد، گل و گياهان طبيع ــزى ك رنگ آمي
ــت و به ديوارها جمالت آموزنده، روحيه بخش  كاش
ــرد. جمالتى كه ايمان به  ــدوار كننده نصب ك و امي
پيروزى و موفقيت را در آن ها تقويت مى كند. زنگ 

تفريح كارناوال شادى، شور و شوق است.
ــت زمانى كه بچه ها مشغول بازى  فقط كافى اس
ــا توجه كنيد، در  ــتند به آنه و تفريح و گفتگو هس
چشم هاى آن ها شوق به زندگى، شعف و انرژى براى 
ــت را مى توانيد، ببينيد. در حقيقت با توجه به  حرك
اين كه جايگاه آموزش و پرورش در اين هزاره ايجاد 
ــت، پس چرا نبايد  تغيير در كودكان و نوجوانان اس
ــور و  از فرصت زنگ تفريح براي ايجاد جذابيت، ش
ــتباهاتى كه در  ــان بهره برد؟ يكى ديگر از اش هيج
ــاهده مى شود اين است  برخى از مدارس ايران مش
كه زنگ تفريح را زنگ ورزش محسوب مى كنند، در 
حالى كه اين كار باعث مى شود از يك طرف ارزش 
و اعتبار زنگ ورزش زير سوال رفته و از طرف ديگر 
كاركرد زنگ تفريح نيز به مرور ناديده انگاشته شود.
ــانى تأكيد  ــت بهره ورى انس ــث مديري در مباح
ــاعات تربيت بدنى بچه ها بايد به  مى شود كه در س
ــتماتيك بپردازند و  ورزش به صورت علمى و سيس
ــادى، گفتگو، همكارى و  در ساعات زنگ تفريح ش
هميارى را تجربه كنند. از نكات ديگرى كه پيشنهاد 
ــود در زنگ هاى تفريح مورد توجه قرار گيرد  مى ش
ــى و روح  ــا محتواى متعال ــيقى هايى ب پخش موس
ــت؛ مثًال مى توان از موسيقى هاى كالسيك،  نواز اس
سنتى هاى مورد عالقه جوانان و حتى موسيقى هاى 
ــتفاده كرد.  ــيقى هاى بى كالم اس پاپ مجاز يا موس
ــبى براى يادگيرى، تغيير و  ــيقى فضاى مناس موس
ــتن را در بچه ها پديد مى آورد، ضمن  اراده به دانس
ــى را براى لحظاتى  ــه معناى متفاوتى از زندگ اينك
ــه و  در ذهن آن ايجاد مى كند؛ معنايى كه با مدرس

كالس و در اين فضا به آن ها ارائه شده است.
نكته آخر اين كه در برخى از مدارس كشورهاى 
ــيا در زنگ هاى تفريح با مراقبه و سكوت،  شرق آس
ــه بچه ها ياد  ــردن را ب ــود نظاره ك ــگ در خ فرهن
مى دهند، ذهن آن ها را به آرامش مى رسانند و اين 

نونهاالن را براى يادگيرى آماده مى كنند.
ــت مى تواند  ــى از اين دس ــوع اقدامات  در مجم
ــودمند و  ــى س زنگ تفريح را به يك فرصت آموزش
ــد كه با وجود  ــازد و به نظر مى رس كارآمد مبدل س
پتانسيل هاى موجود، توجه به اين بخش از آموزش 

بسيار سودمند و كارآمد خواهد بود.

 فراموشى نقش آموزشى
زنگ تفريح در مدارس ايران  

ــهرك مدني ــي هاي ش پيرو درج مطلبي با عنوان « كرايه تاكس
ــال 90 فاكتورهايي از قبيل مس ــانيم در نرخ گذاري س گرامي مي رس

ــهر ــهرك مدني كرايه قانوني آن در شوراي ش ــافت زياد ش به مس
ابالغ گرديده است. لكن با بررسي هاي مجدد و مسيرهاي مشابه مق
مي توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف با شماره تلفن 14242

گزارش نمايند.
محمد گل

چندي پيش براي پارك خودرو 
در پاركينگ باشگاه معلمان 

مراجعه كردم. با برخورد 
نامناسب مسئول نگهباني 

مواجه شدم و در جوابم اين 
مكان را اختصاصي اعالم كرد. 

از مسئوالن آموزش و پرورش 
مي خواهم در صورتي كه براي 
رضايت جامعه فرهنگي تالش 

مي كنند ترتيبي اتخاذ نمايند تا 
امكانات اين سازمان به صورت 

واقعي در اختيار اين اقشار 
باشد و به صورت اختصاصي 

و سفارشى اعمال نظر نگردد.
كتابي

براي انتخابات مجلس از تمام 
گروه ها و سليقه ها وارد شوند، 

مرزبندي نكنيد. بگذاريد خود 
مردم تصميم گيري كنند.

از روزنامه  همچنين 
همدان پيام براي پوشش و 

اطالع رساني لحظه به لحظه 
انتخابات  اخبار مربوط به 

تشكر مي كنم.
صادقي

از كنار تپه باستاني هگمتانه 
مي گذشتم، البته سوار 

تاكسي بودم، ديدم كه روي 
بخش هايي از اين تپه باستاني 

شهر كهن هگمتانه را با 
پالستيك پوشانده اند.، آيا اين 

پالستيك ها براي حفاظت از 
اين آثار است؟ اما پالستيك ها 

 نداي ابوذر؛ نمايندگان استان براي مردم چه كرده اند؟! �
همدان پيام:  در شماره اين هفته نشريه «نداي ابوذر» كه در گستره استان همدان 
ــي تحت عنوان «نمايندگان استان براي مردم چه  ــر و توزيع مي شود، گزارش منتش
كرده اند؟» انتشار يافته كه اختصاص به بحث روز انتخابات مجلس و انتظارات مردم 

از نمايندگان استان دارد.
ــتان در  ــردم از نمايندگان كنوني اس ــواالت م ــي از س ــب به بخش ــن مطل در اي
ــت: «مردم قبل از آن كه فهرست كانديداها منتشر  ــده و آمده اس ــاره ش مجلس اش
ــند كه طي چهار سال گذشته براي مردم  ــود از نمايندگان فعلي مجلس مي پرس ش
ــراي كوچكترين اقدام  ــند، در حالي كه هر نماينده ب ــه كرده اند؟... مردم مي پرس چ
ــت كه هيچ خبري از طرح ها  ــر مي كند چگونه اس خود ده ها مصاحبه و خبر منتش
ــتي  ــيما بزرگنمايي كنند. به راس ــت كه آن را در صدا و س و پروژه هاي بزرگي نيس
ــته تا چه درجه اي رشد يافته و كدام اعتبارات  ــتان همدان طي چهار سال گذش اس
ــط نمايندگان تأمين شده است؟ «مردم از نمايندگان مي خواهند كه اگر حافظ  توس
ــتند از كانديداتوري مجلس انصراف دهند». در سرمقاله اين نشريه  منافع مردم نيس
ــانه ها را  ــت: «اگر رس ــود خطاب به مديران آمده اس كه در صفحه دو آن ديده مي ش
ــنده اين مقاله با اشاره به نقش و اهميت  ــوند». نويس حذف كنيد، مردم حذف مي ش
ــئوالن استان با  ــانه ها در دنياي امروز و با انتقاد از نحوه برخورد مس مطبوعات و رس
ــانه ها مي نويسد: «اين روزها با انتخاب گزينشي رسانه ها براي حضور در جلسات  رس
اداري استان و ممانعت برخي مديران از حضور خبرنگاران، عده اي تصور كرده اند كه 
ديگر نمي  توان به حقايق امور دست پيدا كرد و از چند و چون عملكرد مديران آگاه 
ــكوت كنند و ناباورانه اوضاع را به تماشا بنشينند. صدالبته  ــد، پس بهتر است س ش
ــاني منافات دارد و حتي وظيفه  كه اين نگرش با ماهيت كار خبرنگاري و اطالع رس
مردم عادي نيست؛ چرا كه مردم نيز هيچ گاه نبايد تماشاچي دست بسته رويدادها و 
اتفاق ها باشند بلكه بايد به عنوان عضوي فعال از جامعه در مقابل خوب و بد تحوالت 

از خود واكنش نشان دهند.
از هم اين روست كه رسانه ها بايد راه هاي ديگري براي دسترسي آزاد به اطالعات 
ــان واقعيت امور قرار دهند. مديران  ــده در جري پيدا كنند و مردم را به هر قيمت ش
ــي و حذف بيشتر رسانه ها، شرايط را براي رواج  نيز بايد بدانند كه با برخورد گزينش
شايعات، اخبار غيررسمي، ابهام و سرگرداني فراهم آورده و در نهايت به نارضايتي و 

اعتراض مردم دامن خواهند زد».
 سپهر غرب؛ محروميتي كه در شأن پايتخت تاريخ و تمدن  �

ايران نيست!
ــنبه اين هفته خود با انتشار گزارشي از  ــپهر غرب در شماره روز يكش روزنامه س
ــئوالن شهري به اين  ــيدگي مس ــهر همدان بر لزوم توجه و رس محله هاي محروم ش
ــت. در اين گزارش كه اختصاص به مشكالت محله 20  ــهر تأكيد كرده اس نقطه ش
متري مفتح دارد در گفت وگو با اهالي محله يادشده پاي درد و دل آنها نشسته است.
در اين گزارش يكي از ساكنان اين محله مي گويد: « ما كه در پايتخت تاريخ و تمدن 
ايران زمين زندگي مي كنيم در شأن اين شهر نيست كه بخشي از ساكنان آن در كنار 
ــكوي زباله ها زندگي كنند و هر روز مشكالت بهداشتي و آلودگي هاي ناشي از آن را  س
تحمل كنند و دچار دل آزردگي و بيماري شوند ... ما مردمي هستيم كه در موقع انتخابات 
و رأي گيري ها فعال هستيم...» اين گوشه اي از درد و دل هاي ساكنان اين نقطه محروم 
ــت كه احتياج به توجه و رسيدگي هرچه بيشتر مسئوالن دارند. اكنون كه در  شهر اس
آستانه انتخابات هستيم كانديداهاي محترم در اين مناطق شهر بيشتر مي شوند. اميدواريم 

به وعده هايي كه براي حل مشكالت اين نقاط محروم مي دهند وفا كنند.
 همشهري همدان؛ «حورا» رويا يا واقعيت �

ــهري ويژه همدان در شماره روز يكشنبه خود با عكس يك كردن  روزنامه همش
يك قنات، از وجود 6 درصد قنات هاي كشور در استان خبر مي دهد. خبر ديگر اين 
روزنامه، گزارشي است از طرح ساخت شهر جديد كه عنوان آن «ساخت شهر جديد؛ 
ــت. در اين گزارش، با اشاره به غيركارشناسي بودن طرح ساخت  رويا يا واقعيت» اس

شهر جديد به پيشينه ظهور اين بحث در استان پرداخته است.
ــابق  ــت: «پس از اين كه حميدرضا حاجي بابايي نماينده س در اين گزارش آمده اس
ــدن همدان را مطرح كرد،  ــوراي اسالمي بحث كالنشهر ش مردم همدان در مجلس ش
«محمدكاظم حجازي» نماينده ديگر همدان پا به عرصه گذاشت و از ايجاد شهر جديد 
100 هزار نفري «حورا» در همدان خبر داد. اگرچه هدف حاجي بابايي از اين اقدام توسعه 
شهر همدان و كمك به بازگرداندن جايگاه گذشته به اين شهر تاريخي بود اما ايجاد شهر 
 اقماري ديگري كه پيشنهاد آن را حجازي ارائه كرده قرار است به گفته وي يادگار دولت 
دهم براي مردم همدان باشد. يك زمين 6 هزار هكتاري در نزديك شهر جورقان نيز به 
اين كار اختصاص يافته و تصميم برنامه ريزان اين است كه سرريز جمعيت شهر همدن در 
«حورا» ساكن شوند. در ادامه اين گزارش، به گفت وگو با چند كارشناس شهري و مدرس 

دانشگاه پرداخته شده كه هر يك نظري قابل توجه در اين رابطه بيان كرده اند.

نوبت اول با قيمت تعديل شده آگـهي مزايده

موميوند شهردار فيروزان

شهرداري فيروزان به استنادبند 2 مجوز شماره 5/154/3/ش مورخه 90/5/10 شوراي اسالمي شهر فيروزان 
قصد دارد 3 قطعه زمين تجاري سنددار واقع در شهرك فرهنگيان فيروزان را طبق آيين نامه مالي شهرداري ها 

به شرح زير با قيمت كارشناسي پايه با شرايط زير به فروش برساند.
1- مشخصات امالك:

ثبتي  سند  داراي  متري   24 خيابان  بر  تجاري  كاربري  داراي  كه  مترمربع   200 مساحت  به   :1 شماره  قطعه 
مي باشد. (با قيمت پايه هر متر 1800000 ريال).

ثبتي  سند  داراي  متري   24 خيابان  بر  تجاري  كاربري  داراي  كه  مترمربع   200 مساحت  به   :2 شماره  قطعه 
مي باشد. (با قيمت پايه هر متر 1800000 ريال).

قطعه شماره 3: به مساحت 221/87 مترمربع كه داراي كاربري تجاري بر خيابان 18 و 24 متري داراي سند 
ثبتي مي باشد. (با قيمت پايه هر متر 2000000 ريال).

6300000 (شش  مبلغ  و 2 مي باشند مي بايست   1 مزايده كه متقاضي قطعات  تمامى شركت كنندگان در   -2
ميليون و سيصد هزار) ريال و بابت قطعه شماره 3 مبلغ 6719000 (شش ميليون و هفتصد و نوزده هزار) ريال 
در وجه حساب سپرده جاري 0106944053004 شهرداري نزد بانك ملي شعبه فيروزان به ازاي هر قطعه واريز 

در غير اين صورت از شركت دادن آنها در مزايده خودداري خواهد شد.
3- برنده مزايده موظف است ظرف 48 ساعت پس از اعالم رأي كميسيون معامالت شهرداري نسبت به واريز 
كل مبلغ قطعه خريداري شده اقدام نمايند. در غير اين صورت سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و با نفر 

بعدي قرارداد منعقد خواهد شد.
4- تمامى هزينه هاي كارشناسي، درج آگهي در روزنامه و هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

5 متقاضيان مي بايستي از تاريخ انتشار آگهي حداكثر به مدت 10 روز تا تاريخ 90/10/17 قيمت پيشنهادي 
خود را كتبًا به دبيرخانه شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند.

6- سپرده نفر اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد با ترتيب اولويت نزد شهرداري نگهداري و در صورتي كه 
برندگان مذكور به هر عنوان از انعقاد قرارداد و خريد منصرف شوند سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد 

شد.
7- ضمنًا جلسه كميسيون عالي معامالت شهرداري براى بررسي پيشنهادات ساعت 10 صبح روز يكشنبه 

مورخه 90/10/18 برگزار خواهد شد.
جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 2828-0852372 واحد عمران شهرداري فيروزان تماس حاصل 

فرماييد.
به درخواست هاي مخدوش و فاقد فيش سپرده واريزي و خارج از مهلت تعيين شده ترتيب اثر داده نمي شود.

آگهي مزايده 
در پرونـده كالسـه2497/90 اجرايـي طـي رأي صـادره از 
شعبه123 شـوراي حل اختالف همدان خانم صديقه تراقيان  
محكومنـد به پرداخت مبلـغ 50,000,000 ريال به عنوان اصل 
خواسـته در حـق آقاي محمـود زورآوند و مبلـغ 2,500,000 
ريال به عنوان نيمعشـر دولتي لذا بـا توجه به اينكه محكوم 
عليه- عليهما- عليهم نسـبت بـه برائت ذمه خويش اقدامي 
نكرده اند اين اجرا به درخواسـت محكوم له، لهما، لهم اقدام 
به توقيف اموالي به شـرح ذيل نموده كه در تاريخ 90/11/3 
سـاعت 5/30 بعدازظهر  اقـدام به عمليـات مزايده جهت 
تأديـه دين محكوم عليـه، عليهما، عليهـم مي نمايد معهذا 
كسـاني كه تمايل به شـركت در مزايده دارند مي توانند در 
مـدت پنـج روز قبـل از روزي كه براي فروش معين شـده 
اسـت اموال مشـروحه ذيل را مالحظه نمايند ضمنًا مزايده 
در دايـره اجراي احكام مدني شـوراي حل اختالف همدان 
برگزار مي گـردد. مقدار يك دانـگ از 6 دانگ ملك پالك 
ثبتـي 8071 فرعـي از 10 اصلـي حومه بخش يـك همدان 
مورد ثبت 26900 صفحه 203 ملكي علي كريم سـلطاني كه 
يك باب ساختمان اسـت 6 دانگ در همدان بلوار محمديه 
18 متـري سلحشـور خيابان مولوي بن بسـت نظامي پالك 
23 به مسـاحت 200 مترمربع زميـن و 320 متر در 2 طبقه 
زيـر بنا با قدمتي حدود 20 سـال با امتيازات آب، برق، گاز 
و تلفن كه جمعـًا 1,500,000,000 ريال قيمت دارد طبق نظر 
كارشناسـي و يك دانـگ مورد مزايـده 250,000,000 ريال 
ارزش دارد بديهي اسـت برنده مزايده كسي تلقي مي گردد 
كه بيشـترين قيمت پيشـنهاد نمايد و مي بايسـت ده درصد 
في را في المجلـس و مابقي را ظرف مدت يك ماه تأديه كند. 

م الف 4381
مدير اجراي احكام شوراي حل اختالف همدان 

آگهي حصر وراثت
داراي  رحمانعلـي  فرزنـد  دلجـو  رحمانـي  فاطمـه  خانـم 
شناسنامه شـماره 963 متولد 1349 به شـرح دادخواست 
به كالسـه900498ح131ح از اين حوزه درخواسـت گواهي 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شـادروان رضا 
شـعبانلو فرزند يوسـفعلي  به شناسنامه شـماره 31 متولد 
1345 در تاريـخ 90/9/14 در اقامتـگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفتـه ورثه آن مرحوم منحصر اسـت به: يك عيال 
دائم به نام فاطمه رحماني دلجو فرزند رحمانعلي به شـماره 
شناسـنامه 963 متولد 1349 صـادره از حوزه يك مركزي 
دهستان سفالگران و سه دختر به اسامي 1- عطيه شعبانلو 
به شماره شناسنامه 1-004513-386 متولد 1368 صادره 
از حوزه يك شهرسـتان همدان 2- مبينا شعبانلو به شماره 
ملي 4-134859-386 متولد 1381 صادره از شهر همدان 
3- فروغ شـعبانلو به شـماره ملي 9-050691-386 متولد 
1371 صـادره از حـوزه يك شهرسـتان همـدان و الغير و 
ارزش ماتـرك متوفـي طبـق اظهارنامه مالياتي به شـماره 
39613 مورخـه 90/9/27 بيش از سـي ميليون ريال اعالم 
گرديده است اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد 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 4393
قاضي حوزه 131 شوراي حل اختالف همدان

آگهي حصر وراثت
خانم فاطمه خواجو داراي شناسـنامه شـماره 4201 به شرح 
ايـن حـوزه  از  دادخواسـت بـه كالسـه118/900547/90ح 
درخواسـت گواهي حصر وراثت نمـوده و چنين توضيح داده 
كه شـادروان محمود كامراني فرد به شناسـنامه شماره 3 در 
تاريـخ 87/10/6 در اقامتگاه دائمي خـود بدرود زندگي گفته 
ورثه آن مرحوم منحصر اسـت به: 1-فاطمه خواجو به شماره 
شناسـنامه4201 همدان متولد1321 همسر متوفي 2-محبوبه 
كامراني فرد به شـماره شناسـنامه2951 همدان متولد1346 
فرزند متوفي 3-طاهره كامراني فرد به شماره شناسنامه4170 
همدان متولد1350 فرزنـد متوفي 4-معصومه كامراني فرد به 
شـماره شناسـنامه1833 همدان متولـد1343 فرزند متوفي 
5-پروانـه كامراني فـرد بـه شـماره شناسـنامه755 همدان 
متولـد1356 فرزنـد متوفي 6-رضـا كامراني فرد به شـماره 
شناسـنامه202 همدان متولـد1359 فرزند متوفـي اينك با 
انجام تشـريفات مقدماتي درخواسـت مزبور را در يك نوبت 
آگهي مي نمايد تا هر كسـي اعتراضـي 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 الف4383
قاضي حوزه 118 شوراي حل اختالف همدان

آگهي حصر وراثت
آقاي عزت ا... نوروزي شـهريور داراي شناسـنامه شماره 460 
به شـرح دادخواسـت به كالسـه113/177/90ح از اين حوزه 
درخواسـت گواهي حصر وراثت نمـوده و چنين توضيح داده 
كه شـادروان نجفعلي نوروزي شـهريور  به شناسنامه شماره 
217 در تاريـخ 1367/4/12 در اقامتـگاه دائمـي خود بدرود 
زندگـي گفته ورثه آن مرحوم منحصر اسـت بـه: 1-عزت ا... 
نوروزي شهريور به شـماره شناسنامه 460 صادره از حوزه 3 
قره بالغ پسـر متوفي 2- عالمتاج نوروزي شـهريور به شماره 
شناسـنامه 547 صادره از حوزه يك وزقستان دختر متوفي 
3- اكرم نوروزي شـهريور به شماره شناسنامه 770 صادره از 
حوزه يك وزقسـتان دختر متوفي 4- مرجان ابراهيمي ارشد 
به شماره شناسنامه 480 صادره از حوزه 3 توكلي تپه همسر 
متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را 
در يـك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسـي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي 

ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
حوزه 113 شوراي حل اختالف رزن

آگهي مزايده 
در پرونـده كالسـه2370/90/اج -2333/90 اجرايـي طـي 
رأي صادره از شـعبه130-147 شـوراي حـل اختالف همدان 
ميـالد فراهانـي- مسـعود فراهانـي محكومند بـه پرداخت 
مبلـغ 25/000/000 ريـال و 43/967/000 ريال به عنوان اصل 
خواسـته در حق آقاي محمدرضا طويالني و اسماعيل مرافق 
و مبلغ - ريال به عنوان نيمعشـر دولتي لذا با توجه به اينكه 
محكـوم عليه- عليهما- عليهم نسـبت به برائت ذمه خويش 
اقدامـي نكرده اند اين اجرا به درخواسـت محكـوم له، لهما، 
لهـم اقدام به توقيف اموالي به شـرح ذيل نموده كه در تاريخ 
90/11/8 ساعت 10صبح اقدام به عمليات مزايده جهت تأديه 
دين محكوم عليه، عليهما، عليهم مي نمايد معهذا كساني كه 
تمايل به شـركت در مزايده دارند مي توانند در مدت پنج روز 
قبل از روزي كه براي فروش معين شده است اموال مشروحه 

ذيـل را مالحظـه نمايند ضمنـًا مزايده در دايـره اجراي 
احكام مدني شـوراي حـل اختالف همدان برگـزار مي گردد. 
يك باب آپارتمان به نشـاني همدان، پرديس، كوچه وليعصر، 
كوچه شكرائيان آپارتمان ماتريس، طبقه اول، آپارتمان مورد 
بررسـي داراي شماره 29608 فرعي از 10 اصلي و شماره ثبت 
68288 در دفتـر 427 لـذا بـا تمام جهـات و عوامل موثر و 
دخيـل در امـر كارشناسـي آپارتمـان را 644,000,000 ريال 
قيمت گذاري مي شود بديهي اسـت برنده مزايده كسي تلقي 
مي گردد كه بيشـترين قيمت پيشنهاد نمايد و مي بايست ده 
درصـدي فـي را في المجلس و مابقي را ظـرف مدت يك ماه 

تأديه كند. م الف 4389
مدير اجراي احكام شوراي حل اختالف همدان

آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول
به موجب دادنامه شماره 95 مورخه 1388/03/18 صادر شده 
در پرونده كالسـه 88/211 شـعبه اول هيأت تشخيص اداره 
كار و امـور اجتماعي ماليـر؛ موضوع پرونده اجرايي كالسـه 
1/123/89 اجرا اين اجرا محكوم عليه شركت فوالد نوشيجان 
محكومنـد به پرداخت مبلـغ 11570000 ريال در حق محكوم 
له صـادق پرامي و مبلغ 500000 ريـال هزينه اجرايي در حق 
دولت كه با توجه به اينكه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شده 
و در مهلت مقرر قانوني نسبت به اجراي حكم اقدامي ننموده 
بنا به درخواسـت محكوم له صادق پرامي به منظور اسـتيفاء 
محكوم به و هزينه اجرايي اموال توقيف شـده توسط محكوم 
له متعلق به محكوم عليه از سـوي اين اجرا توقيف و توسـط 
كارشـناس رسمي/ خبره دادگسـتري به شرح زير توصيف و 
ارزيابي شـده و مقرر اسـت از سـاعت 9 الي 10 صبح مورخه 
1390/10/17 در محـل اجـراي احكام مدني سـامن از طريق 
مزايـده به فروش برسـد؛ مزايـده از قيمت پايه كارشناسـي 
9100000 ريـال شـروع مي شـود و به هر شـخص حقيقي و يا 
حقوقي كه باالترين قيمت را پيشـنهاد نمايد فروخته خواهد 
شـد ده درصد وجه مزايده في المجلس به صورت وجه نقد با 
چك بانكـي تضميني از خريدار اخذ و مابقي طرف مدت يك 
مـاه از خريدار وصول و پس از انجـام مراحل قانوني و صدور 
دسـتور تمليك از سـوي دادگاه مربوطه؛ مورد مزايده به نام 
خريـدار منتقل خواهد شـد. در صورتي كه خريدار در مهلت 
يك ماه مقرر بقيه وجه مزايده را پرداخت ننمايد، سپرده وي 
پس از كسـر هزينه هاي مزايده به نفـع دولت ضبط و مزايده 
تجديد مي گردد در صورت ايصال اعتراض از سـوي اشخاص 
ذي نفع ظرف يك هفته از تاريخ مزايده نسـبت به نحوه انجام 
مزايده تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده را 
به خريدار تحويل و تمليك نخواهد شـد. ضمنًا متقاضيان به 
شـركت در مزايده مي توانند در مدت پنج روز قبل از مزايده 
بـا هماهنگي اين اجرا از مال مـورد مزايده ديدن نمايند. مال 
مـورد مزايـده و بهاي آن طبق نظر كارشـناس به اين شـرح 
اسـت: 1- يك عدد مخزن حدود ده هزار ليتري به ارزش سه 
ميليون و پانصد هزار ريال 2- يك عدد مخزن حدود ده هزار 
ليتري به ارزش سه ميليون و هشتصد هزار ريال 3- يك عدد 
مخزن حدود سيصد ليتري به ارزش پانصد هزار ريال 4- يك 
عدد مخزن حدود پانصد ليتري به ارزش ششـصد هزار ريال 
5- يك عدد مخزن حدود ششـصد ليتـري به ارزش هفتصد 
هزار ريال كه مجموع ارزش اموال مذكور معادل 9100000 ريال 

برآورد و به عنوان قيمت پايه اعالم مي گردد.
قاضي اجراي احكام مدني سامن- اسكندري
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نگاه

هند هتل شناور مي سازد
ــتر  ــگري هند به منظور جذب بيش همدان پيام: وزارت گردش
گردشگر در مناطق شمالي اين كشور اقدام به ساخت و راه اندازي 

هتل شناور در استان «بيهار» مي كند.
ــكان و اقامت  ــت اس ــه ظرفي ــتي مانند ك ــل  كش ــن هت اي
ــد بود، روي  ــز دارا خواه ــك روز را ني ــش از ي ــگران، بي گردش
رودخانه «گانگا» كه در شهر مركزي استان «بيهار» جريان دارد، 

شناور خواهد شد.
ــاخت و راه اندازي  ــگري هند اعالم كرد:  هدف از س وزير گردش

اين هتل در منطقه بيهار،  تبديل كردن اين استان به جاذبه اصلي 
ــگري هند و فراهم كردن شرايطي براي ورود بيش از 700  گردش

هزار گردشگر داخلي و خارجي به اين منطقه در سال آتي است.
ــگران مي توانند  ــزارش ميراث آريا،  در حال حاضر گردش به گ
ــتوران شناور در رودخانه گانگا كه غذاهاي محلي و  با ورود به رس
ــاي جاذبه هاي طبيعي و فرهنگي  بين المللي ارائه مي كند به تماش

اين منطقه بپردازند. 
ــان گردشگران به ديگر  ــت؛ به منظور دسترسي آس گفتني اس
ــي هاي بي سيم به صورت شبانه روز به  امكانات منطقه بيهار،  تاكس

جابه جايي مسافران مي پردازند.

هجوم گردشگران به زادگاه مسيح(ع) 
در تعطيالت سال نو ميالدي

همدان پيام: از روزهاي گذشته هزاران گردشگر مسيحي از كشورهاي مختلف 
جهان براي سپري كردن تعطيالت سال نو ميالدي به زادگاه حضرت عيسي (ع) 

هجوم آورده اند.
ــي  ــهر تاريخي «بيت لحم» در كرانه  باختري رود اردن كه محل تولد عيس ش
مسيح (ع) است، در روزهاي اخير و در شرايطي كه تا آغاز سال نو ميالدي زمان 
ــاهد هجوم گردشگراني از سراسر جهان است كه قصد دارند،  كمي باقي مانده، ش

تعطيالت سال نو ميالدي را در محل تولد حضرت عيسي (ع) سپري كنند.

ــگر از بيت لحم  ــي رود حدود 90 هزار گردش ــورو نيوز، انتظار م ــه گزارش ي ب
ــياري از اين  ــت كه بس ــر مكان هاي مقدس ديدن كنند، اين در حالي اس و ديگ
ــمس را در زادگاه مسيح (ع) جشن بگيرند و  ــگران قصد دارند شب كريس گردش
تمامي خيابان هاي اين شهر نيز چراغاني شده است. تعداد گردشگران بيت لحم در 
سال هاي اخير رشد چشمگيري داشته كه حاصل آن، كاهش نرخ بيكاري در اين شهر 
از 45 درصد به 19 درصد است. اكنون تمام اتاق هاي هتل هاي اين شهر رزرو شده اند 

و مسئوالن شهر خود را براي پذيرايي از هزاران گردشگر ديگر آماده مي كنند.
ــال هاي دور نيز يك شهر گردشگري محسوب مي شد، ولي  شهر بيت لحم در س
بين  سال هاي 2000 تا 2001 ميالدي و در جريان درگيري هاي رژيم صهيونيستي و 

فلسطينيان، تعداد گردشگران اين شهر به طور چشم گيري كاهش يافت.

همدان پيام: در حالى كه سه چهارم سال 1390 
ــته ايم؛ هنوز معاونت گردشگرى  را پشت سر گذاش
ــته  ــگرى نتوانس ــازمان ميراث فرهنگى و گردش س
ــور را اعالم كند  ــت نرخ اقامت در هتل هاى كش اس
ــان ببرد از مردم پول  ــداران هم هر چه تيغش و هتل

مى گيرند.
ــرايطى كه هدفمندى  ــزارش فارس، در ش به گ
ــور اجرايى شده و همزمان با اجراى  يارانه ها در كش
اين قانون ملى، هزينه كاال و خدمات افزايش يافته 
ــگرى نيز از اين موضوع،  است، نرخ خدمات گردش

مستثنا نبوده است.
ــامل 127 نوع خدمت و  افزايش قيمت ها كه ش
ــگران ارائه  ــور به گردش كااليى كه در هتل هاى كش
مى شود، شده است. هر ساله ميزان افزايش نرخ اقامت 
در هتل هاى كشور از سوى معاونت گردشگرى كشور 
ــد، اما امسال به قدرى تعلل مسئوالن به  اعالم مى ش
طول انجاميد كه هر هتلدارى به طور مستقل تصميم 

مى گيرد نرخ اقامت را افزايش دهد.
ــال افزايش نرخ هتل هاى كشور  خردادماه امس
ــكل هاى صنفى با تشكيل  بر اساس درخواست تش
جلساتى با معاون گردشگرى كشور مصوب شد. به 
طورى كه معاون گردشگرى وقت، هشتم خردادماه 
اعالم كرد؛ نرخ اقامت در هتل هاى كشور 25 درصد 

افزايش مى يابد.
رئيس اتحاديه هتلداران نيز همان زمان، افزايش 
قيمت ها را نسبى و از صفر تا 25 درصد اعالم كرد.

ــود كه  ــر، قرار ب ــى فرخ مه ــه محمدعل ــه گفت ب
توريست هاى خارجى و تورهاى گردشگرى از افزايش 
قيمت هتل ها معاف شوند. طبق اسنادى كه در اختيار 
تعدادي از رسانه هاست، هفتم ارديبهشت ماه امسال، 
ــت دفتر امور مراكز خدمات  ــعودى پور؛ سرپرس مس
ــه " با عنايت به  ــگرى در نامه اى اعالم كرد ك گردش
اجراى قانون هدفمندى يارانه ها و همراهى و همكارى 
بخش خصوصى گردشگرى از زمان اجراى اين قانون 
ــاير  و با توجه به افزايش قيمت حامل هاى انرژى و س
ــى و پذيرايى و در  ــاى اقامت ــورد نياز واحده اقالم م
ــتاى حمايت از بخش خصوصى گردشگرى، نرخ  راس
تمامي اماكن اقامتى و پذيرايى سراسر كشور به ميزان 

25 درصد از تاريخ 90/2/10 افزايش مى يابد."
اين در حالى است كه اين تصميم براى افزايش 
ــكل هاى  ــت تش ــاس درخواس قيمت هتل ها بر اس
ــدن  ــد و قرار بود پس از نهايى ش ــى اتخاذ ش صنف
ــود، معاون وقت گردشگرى  به منظور اجرا، ابالغ ش
سازمان ميراث فرهنگى خردادماه امسال اين افزايش 

قيمت را كان لم يكن اعالم كرد.
در نامه معاون وقت گردشگرى براى ملغى كردن 
نامه افزايش 25 درصدى نرخ اقامت در هتل ها آمده 
ــت: "افزايش نرخ اماكن اقامتى و پذيرايى كه از  اس
ــگرى اعالم  طرف دفتر امور مراكز و خدمات گردش

ــن تعامل  ــازمان ضم ــده، كان لم يكن بوده و س ش
ــتگاه هاى  ــرل بازار و دس ــا كارگروه كنت ــازنده ب س
ــش قانونمند  ــال رايزنى براي افزاي ــط، در ح ذى رب
ــگرى در سال جارى  نرخ خدمات تأسيسات گردش

مى باشد كه متعاقباً اعالم مى شود."
ــور به راحتى تصميمى  معاونت گردشگرى كش
ــداران اعالم كرده  ــكل هاى صنفى هتل را كه به تش
بود، تنها با يك وعده "رايزنى براى افزايش قيمت" 
ملغى كرد تا امروز مردم از وضعيت نابسامان افزايش 
ــز از وضعيت  ــد و هتلداران ني ــا، گاليه من قيمت ه

قيمت گذارى ها شاكى باشند.
ــابق گردشگرى كشور  حامد دهقانان؛ معاون س
هم در مصاحبه مطبوعاتي خود  وعده داده بود كه 
تا پايان پاييز نرخ هاى جديد هتل ها را اعالم مى كند 
ــت  كه گردش روزگار با وى يار نبود و او با اين پس
خداحافظى كرد و در حال حاضر هم كسى به جاى 
ــت. در حال حاضر  ــخگوى اين وعده نيس وى پاس
ــتن 3 فصل از سال، هنوز هيچ  ــت سر گذاش با پش
مصوبه اى براى افزايش قيمت هتل ها وجود ندارد و 
هتلداران در نقاط مختلف كشور به صورت اختيارى 

رقم ها را افزايش داده اند.
ــن باره  ــران در اي ــه هتلداران ته ــر اتحادي دبي
ــگرى  ــازمان ميراث فرهنگى و گردش مى گويد: س

ــت در هتل ها براى  ــن نرخ اقام ــر زحمت تعيي ديگ
ــد؛ زيرا ديگر سال رو به پايان  ــال 1390 را نكش س
ــى هر نرخى را كه خواسته دريافت  است و هر كس

كرده است.
ــد: اين  ــد مى كن ــروآبادى تأكي ــى خس رجبعل
وضعيت هرچه پيش تر برود براى گردشگرى كشور 

اسفناك تر است.
ــال دريافت نرخ  ــداران بيش از آنكه به دنب هتل
ــتر از گردشگران باشند به دنبال ضريب اشغال  بيش
ــتند؛ زيرا اگر از 4 نفر  ــتر در هتل هايشان هس بيش
ــد و مابقى  ــى را دريافت كنن ــم باالي ــد رق بخواهن
ــودى ندارد؛ به  ــد، س ــان خالى باش ظرفيت هتلش
همين دليل حاضرند با دريافت مبلغ پايين تر تمام 

تخت هاى هتلشان را پر كنند.
ــچ قانونى  ــرايطى كه هي ــا اين حال در ش اما ب
براى افزايش قيمت اقامت در هتل ها وجود ندارد و 
نرخ گذارى از هيچ مصوبه  و قانونى پيروى نمى كند، 
ــردم مى رود،  ــم م ــا به چش ــن بى برنامگى ه دود اي
ــفر در داخل  ــى كه اين روزها با نرخ باالى س مردم
ــايه سرازير مى شوند و با  كشور به كشورهاى همس
ــت هاى ايرانى؛ يعنى  ــاص توريس ــظ ويژگى خ حف
ــزان بااليى از ارز را  ــان "خريد و بازارگردى" مي هم

از كشور خارج مى كنند.

نمايش گنجينه چنگيزخان مغول در آمريكا
ــده متعلق به  ــن مجموعه جمع آورى ش ــگاهى از بزرگ تري ــام: نمايش همدان پي

امپراتورى چنگيزخان مغول در كاروليناى شمالى آمريكا گشايش يافت.
ــوزش، فرهنگ و علوم  ــار آن به صورت قرضى از وزارت آم ــگاه كه آث  اين نمايش
ــور جمع آورى شده، شامل 200 اثر  ــتان و كلكسيون هاى خصوصى اين كش مغولس
است كه همراه با نقاشى ها و فيلم هايى مربوط به كاوش هاى باستانى اين امپراتورى 

در معرض ديد بازديدكنندگان قرار گرفته است.
ــعبه،  ــگاه به نمايش درآمده اند، كمان هاى 3 ش از جمله آثارى كه در اين نمايش
ــالح هايى مانند تبرهاى جنگى، شمشيرهاى هاللى شكل، نيزه و تيروكمان هايى  س
ــتين بار ساخته  ــتر آن ها در زمان امپراتورى چنگيزخان براى نخس ــتند كه بيش هس

شده بودند.
به گزارش فارس، عالوه بر آن، ركاب هاى فوالدى اسب ها، زيرپوش هاى ابريشمى 
ــتحكام از وزنى بسيار كم براى  ــى از زره جنگى مغول ها بوده و در كنار اس كه بخش
ــت نيز از ديگر آثار به نمايش درآمده در  افزايش چابكى جنگجويان بهره مى برده اس

اين موزه به شمار مى روند.
ــگاه همچنين موميايى يكى از شاهزادگان مغول عصر چنگيزخان  در اين نمايش
ــواره هاى مراوريدى و بسيارى از  ــمى، گوش همراه با تابوت چوبى و روبان هاى ابريش
گنجينه هاى مخصوص مقبره متعلق به وى به نمايش درآمده است. اين موميايى كه 
به خاطر قرار گرفتن در غار و آب و هوايى خشك سالم مانده بود در صحراى گوبى 
غربى كشف شده است. اين نمايشگاه تا 16 ژانويه 2012 در موزه علوم طبيعى ايالت 

كاروليناى شمالى و در شهر راليف داير خواهد بود.
ــيزدهم  ــورى چنگيزخان كه در اواخر قرن دوازدهم آغاز و تا اوايل قرن س امپرات
گسترش يافت، از جمله بزرگ ترين امپراتورى هاى باستان  به شمار مى رود كه وسعت 
ــت. چنگيزخان در زمان  ــرزمين هاى تحت اختيار آن  به اندازه قاره آفريقا بوده اس س
ــرد و عالوه بر  ــافران،  گذرنامه را صادر ك ــود به منظور حمايت از مس ــورى خ امپرات
ــه و متون خطى روى آورد. وى نقش مهمى در وحدت  ــكناس، نقش آن به چاپ اس
ــيدن به قدرت هاى مسير جاده ابريشم و رونق تجارى ميان غرب،  خاورميانه و  بخش

آسيا داشته است.
ــناخته هاى  ــرارآميزترين ناش ــق مقبره چنگيزخان يكى از اس ــروزه محل دقي ام

باستان شناسى به شمار مى رود.

ــال پيش در  همدان پيام: تركمن ها از 6 هزار س
منتهااليه منطقه شمالى سواحل درياچه رشيق گل 
در كنار مسير دريا و رود جيحون اقامت داشته اند. 

ــه از ديرباز  ــى ك ــتان كنون ــدوده تركمنس مح
ــكونى بوده است، همواره جزئى از حكومت هاى  مس
ــانيان سعدى (حكام آسياى مركزى و  ايران يا كوش
بخشى از افغانستان فعلى) بوده و از وجود حكومت 

محلى اطالعى در دسترس نمى باشد.
ــه در ابتدا به نام  ــته فرهنگى تركمن ها ك  گذش
ــه به تعاليم  ــده اند وجود رابط ــناخته ش «اغوز» ش
ــه ثبوت  ــوت» را ب ــا «دده قورق ــا» ي ــوت آت «قورق

مى رساند.
ــام از تعاليم  ــى با اله ــا بنا به قول ــوت آت قورق
ــه پذيرش  ــود را ب ــوم خ ــالم، ق ــن مبين اس دي
ــد. از آن پس  ــوت مى كنن ــالم دع آيين دين اس
ــى تركمن ها بر مبناى  ــاختار فرهنگى، اجتماع س
ــن  اي ــرد.  ــكل مى گي ــالمى ش اس ــاى  آموزش ه
ــوان اعتقادات  ــت اعصار به عن آموزش ها با گذش
ــاى فرهنگى  ــى ناپذير در احي ــاى جداي و باوره

تركمن ها محسوب مى شود.
 تاريخچه كشور تركمنستان �

كشور تركمنستان در شمال شرقى كشور ايران 
قرار دارد كه در سال 1991 رسماً به استقالل دست 
ــا 488 هزار و 100 كيلومتر  يافت. اين جمهورى ب
مربع مساحت در آسياى ميانه و در كنار درياى خزر 
ــمت جنوب با جمهورى  ــور از س قرار دارد. اين كش
اسالمى ايران، از سمت شرق به افغانستان، از شمال 
ــمال غربى با قزاقستان  ــرقى با ازبكستان و از ش ش
ــاحلى تركمنستان با درياى  ــت. طول س هم مرز اس

خزر در قسمت غربى به 1768 كيلومتر مى رسد.
 تركمنستان و تركيب قومى �

ــور آسياى  ــتان كم جمعيت ترين كش تركمنس
ــور  ــود جمعيت اندك كش ــا وج ــت. ب مركزى اس
ــال  ــمى س ــتان كه طبق آخرين آمار رس تركمنس
1995 نزديك به 4/5 ميليون نفر است، تركمنستان 
از كشورهاى چند مليتى به شمار مى آيد كه گروه هاى 
قومى و ملى بر اساس قانون اساسى از حقوق مساوى 
برخوردارند. بر اساس برخى آمارها، نمايندگان بيش از 
يك صد مليت و قوميت در تركمنستان سكونت دارند. 
از جمعيت تركمنستان تعداد 77درصد تركمن و بقيه 
به ترتيب روس، ازبك، آذرى، بلوچ، ارمنى، تاتار، قزاق 
ــتند. همچنين گروه هايى از ايرانيان،  و اوكراينى هس
ــا، خزرها و يهودى ها و  ــا، كره اى ها، دونگان ه كرده
ــتان  ــاير قوميت ها نيز در تركيب قومى تركمنس س

وجود دارند.

 باقى مانده هاى جاده ابريشم و آثار  �
تاريخى

ــتان داراى آثار تاريخى بسيارى است.  تركمنس
ــى بسيار  ــته دور، نقش ــم كه در گذش جاده ابريش
ــرق و غرب  ــم در برقرارى ارتباطات بازرگانى ش مه
ــته، در قسمتى از مسير طوالنى خود از آسياى  داش
ــتان گذشته و به بنادر  مركزى و بالطبع از تركمنس
ــرقى درياى مديترانه منتهى مى شده است. هم  ش
ــا و آثار برجاى مانده از دوره فعاليت  اكنون خرابه ه
ــت آن در حيات اقتصادى و  اين جاده گوياى اهمي

فرهنگى مردم آن دوران است.
ــير جاده  ــاط مهم در مس ــرخس، يكى از نق س
ــابور و مرو بوده است.  ــم و بين شهرهاى نيش ابريش
ــتادان معمار و بّناى سرخس با ساختن بناهاى  اس
تاريخى و ماندگار در ايران و آسياى ميانه، نام خود 

و سرخس را در تاريخ، ابدى كردند.
ــطايى است كه  ــهرهاى قرون وس آنو، يكى از ش
در 12 كيلومترى جنوب شرقى عشق آباد پايتخت 
ــعت اين شهر تقريبا70  تركمنستان قرار دارد. وس
ــهر روزگارى مسجد قرون  ــت. در اين ش هكتار اس
ــجد سيدجمال الدين» وجود  وسطايى به نام «مس
داشته است. بقاياى مسجد ياد شده در جريان زمين 
لرزه سال 1948 عشق آباد كامًال از بين رفته است.
قلعه «نسا» نيز قلعه اى قديمى است كه در 15 
ــرار دارد و در هزاره  ــق آباد ق ــرى غرب عش كيلومت
سوم پيش از ميالد ساخته شده است. نسا، پايتخت 
ــاهى، معابد و  ــت پارت ها بوده و قصرهاى پادش دول
گنجينه جواهرات پادشاهان پارت در اين قلعه قرار 

ــت. در كاوش هاى باستان شناسى در  داده شده اس
قلعه نسا معابد مدور و برجى شكل كشف شده است 
ــتانى زيبا و منحصر به فرد در  .يكى ديگر از آثار باس
ــهر عشق آباد آرامگاه «توره بگ  500 كيلومترى ش
ــت كه به شكل دوازده ضلعى است كه از  خانم» اس

سمت جنوب به سردرى بلند منتهى مى شود.
 ديدارى چند روزه از عشق آباد �

ــفيات باستان شناسى سكونت در  بر اساس كش
عشق آباد از اواخر سده اول قبل از ميالد آغاز شده 
ــهر عشق آباد كنونى از آثار  است ولى در اراضى ش

معمارى آن دوره چيزى باقى نمانده است.
ــهر  ــق آباد به ش ــرن نوزدهم ميالدى عش در ق
ــاعت 1 و 17 دقيقه بامداد روز 6  تبديل شد. در س
ــال 1948، زمين لرزه اى به شدت 9 تا 10  اكتبر س
ــتر در عشق آباد به وقوع پيوست كه در نتيجه  ريش

آن، شهر تقريباً با خاك يكسان شد. 
ــه قربانيان اين زمين لرزه خانواده رئيس  از جمل
ــتان «صفرمراد نيازف»  ــورى كنونى تركمنس جمه
بود. «نيازف» در آن زمان كودكى 8 ساله بود و تنها 
ــردى از اعضاى خانواده بود كه از زمين لرزه جان  ف
ــالم به در برد. پس از زمين لرزه، شهر به تدريج  س

بازسازى شد. 
ــتم ميالدى  ــرن بيس ــاى 50 و 60 ق در دهه ه
ــگاه دولتى،  ــهر آكادمى هاى علوم، دانش در اين ش
ــر و موزه  ــى، تحقيقاتى، تئات ــكده هاى علم پژوهش
ــتاب  ــق آباد كنونى ش ــيس گرديد. اما در عش تأس
ــت. مركز  ــيار چشمگير اس ــعه بس ــرعت توس و س
ــق آباد بر گرداگرد بناى يادبود بيطرفى  جديد عش

ــان زمين لرزه  ــود قرباني ــتان و موزه يادب تركمنس
ــال 1999 ساخته شده شكل  ــق آباد كه در س عش
مى گيرد. بر اساس آمار رسمى جمعيت شهر عشق 
آباد هم اكنون 604700 نفر و وسعت آن تقريباً 30 
ــق آباد بيش از هر چيز،  ــت. در عش هزار هكتار اس

مسجدهاى زيبا به چشم مى خورد.
مسجداالقصى، در عشق آباد مركز اصلى تجمع 
ــت. از مساجد ديگر، مسجد «عمر» و  مسلمانان اس
مسجد «عثمان» است. مسجد عمر، مسجد بزرگى 
ــيعيان قرار دارد. دولت  است كه در كنار مسجد ش
ــيار بزرگ و  ــجد بس ــاختن مس قطر نيز اقدام به س
ــت كه داراى كليه  مدرنى به نام «آزادى» كرده اس
امكانات فرهنگى و تبليغى بود و در يكى از بهترين 

نقاط عشق آباد قرار دارد.
ــجد امام رضا(ع) در عشق آباد، مركز تجمع  مس
ــت كه به همت چند نفر آذرى احداث  شيعيان اس
ــت. در حال حاضر در تركمنستان 107  ــده اس ش
ــتر آنها پس از استقالل  مسجد وجود دارد كه بيش

تأسيس شده است.
شمار شيعيان در تركمنستان به درستى معلوم 
نيست، اما تعداد آنها را حدود 50 هزار نفر تخمين 
ــتند كه در  ــه اكثر آنها ايرانى االصل هس زده اند ك
ــر مى برند. جالب است  ــتر نواحى مرزى به س بيش
بدانيد سنت هاى اسالمى در مراحل مختلف زندگى 
ــت. روسرى  ــرزمين متجلى اس ــلمانان اين س مس
ــنتى، خواندن دعاى سفره، برپايى اعياد اسالمى  س
از جمله سننى است كه مسلمانان رعايت مى كنند. 
يكى ديگر از ديدنى هاى عشق آباد، موزه هاى متعدد 
آن است كه معروف ترين آنها موزه ملى تركمنستان 
و موزه فرش تركمن است. در موزه ملى، تقريباً انواع 
ــياي كشف شده در  ــتى و همچنين اش صنايع دس
حفارى هاى باستان  شناسى در خاك تركمنستان به 
اضافه آثار هنرى غربى و همچنين برخى از هداياى 
خارجيان به رئيس جمهورى تركمنستان به نمايش 

گذاشته شده است.
ــت جمهورى،  ــد رياس ــه، كاخ جدي ــوگ تپ گ
ــل  ــت (مح ــت»، كاخ عدال ــراى «روحي فرهنگس
ــتقرار وزارت دادگسترى، دادستانى، ديوان عالى  اس
ــاز مجلس  ــور)، كاخ وزارت دفاع، عمارت نوس كش
تركمنستان، پارك استقالل و بناى يادبود استقالل 
نيز از ديدنى ها و ساختمان هاى زيباى عشق آباد به 
ــمار مى روند. از ديگر مناظرى كه جلب توجه هر  ش
ــگرى را به خود فرا مى خواند، پوشش محلى  گردش
ــا از تنوع رنگ ها،  ــت. تلفيقى زيب زنان تركمنى اس

چشم هر بيننده اى را به خود جلب مى كند.

به بهانه آغاز سال نو ميالدى
كريسمس

همدان پيام: كريسمس يا نوئل نام جشنى است در آيين مسيحيت كه به منظور 
گراميداشت زادروز مسيح برگزار مى شود. بسيارى از اعضاى كليساى كاتوليك رم و 
پيروان آيين پروتستان، كريسمس را در روز 25 دسامبر جشن گرفته و بسيارى آن  
را در شامگاه 24 دسامبر نيز برگزار مى كنند. اعضاى بيشتر كليساهاى ارتدوكس در 
سراسر دنيا نيز روز بيست و پنجم دسامبر را به عنوان ميالد مسيح جشن مى گيرند.

ــرزمين مقدس (ناحيه  ــيه، اوكراين، س ــيحيان ارتدوكس در روس  برخى از مس
تاريخى فلسطين) و ديگر مكان ها، جشن كريسمس را در روز 7 ژانويه برپا مى كنند. 
ــاى ارامنه طبق سنت منحصر به فردى، روز ميالد و همچنين روز  اعضاى كليس

غسل تعميد مسيح را همزمان در روز ششم ژانويه جشن مى گيرند.
ــمس با سالروز ميالد مسيح در 25 دسامبر آغاز شده و تا  ايام دوازده روزه كريس
ــويان در روز 6 ژانويه ادامه مى يابد. هرچند مهم ترين عيد مذهبى در  ــن خاج ش جش
گاه شمار مسيحى، روز عيد پاك (روز مصلوب شدن و رستاخيز عيسى) است، مردم 
ــورهاى اياالت متحده و كانادا، كريسمس را مهم ترين  ــيارى به  خصوص در كش بس
ــمار مسيحى محسوب مى كنند. كريسمس با آيين هاى ويژه اى  رويداد ساالنه گاه ش

همچون آراستن يك درخت كاج، و شخصيتى خيالى به نام بابانوئل همراه است.
 كريسمس و اسطوره بابا نوئل �

ــتان در سراسر اروپا جشن هاي رومي ها، (اقوام ژرمن يا اقوام سلت)  دردوران باس
ــس از آن به  ــيحيت و پ ــپس، با ظهور مس ــتان بود. س نويد دهنده آغاز فصل زمس
ــامبر اين مراسم تحت عنوان نوئل،  ــبت ميالد حضرت مسيح در شب 24 دس مناس

كريسمس و يا نويداد جشن گرفته مي شود. 

 مراسم نوئل در قرون وسطي �
ــنت به جا مانده از اقوام سلت است. "دروييدها" كه  تزيين "درخت نوئل" يك س
راهبان اين قوم محسوب مي شدند؛ هنگام برگزاري جشن آغاز فصل زمستان درختان 
ــن تزيين مي كردند. در قرون وسطي  ــمع هاي روش ــيب هاي طاليي و ش كاج را با س
ــهور شد؛ زيرا همواره سرسبز و در عين حال نماد  درخت كاج به درخت زندگي مش
ــت. سن نيكالس، حامي كودكان، وظيفه توزيع "هداياي نوئل" را بر عهده  زندگي اس
ــومينه وارد خانه ها مي شد و  ــت. وي از بامي به بام ديگر مي رفت و از راه لوله ش داش
ــيريني   ــومينه ديواري آويزان بود را پر از هدايا و ش جوراب هاي كودكان كه بر لبه ش
مي كرد. تا قرن نوزدهم مقدار و تنوع هدايا به مراتب كمتر از امروز بود و شامل طبل، 
فلوت، اسباب بازي هاي چوبي و عروسك مي شد. در كشورهاي اسكانديناوي، "هيزم 

نوئل" نيز جزو سنت ها محسوب مي شد.
ــب نوئل يك قطعه هيزم  ــانه قديمي، مردم اين منطقه در ش ــاس يك افس بر اس
ــالمتي و رفاه،  ــبختي، س بزرگ را به خانه مي آوردند و پس از ابرازاميدواري براي خوش
اين هيزم را آتش مي زدند تا مشكالت و گرفتاري ها با سوزاندن اين هيزم از بين بروند. 
درخت كاج نوئل؛ امروزه اين درخت را داخل خانه مي گذارند و در شب 24 دسامبر آن را 
تزيين مي كنند.  اين سنت پس از سال 1870 ميالدي، در فرانسه رواج يافت. در گذشته 
درخت هاي كاج با سيب هاي سرخ، گل، روبان ها و شمع تزيين مي شدند.  بابانوئل يا سانتا 
كالوس در سال 1822 در آمريكا و در نوشته هاي دكتر مور كه داستان هاي كودكان را 

مي نوشت، متولد شد. به اين ترتيب بابانوئل جايگزين سن نيكالس مي شود.

با گذشت 3 فصل از سال، نرخ 
اقامت در هتل ها اعالم نشده است

بازار بى سر 
و سامان 

نرخ هتل ها 
در كشور

سفر به تركمنستان

تاريخچه تركمن ها و تركمنستان

س روزعكس روز

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

پيامگير 24 ساعته 8280754 - 0811

ح شهر در خواب زمستانى!

ــهريان  ي» در روزنامه همدان پيام در تاريخ 90/9/13 به اطالع همش
ــيب منطقه و تقاضاي سفر در نظر گرفته شده و با توجه  سافت، ش
 همدان نرخ 3500 ريال مصوب و جهت اجرا به تمامي تاكسيرانان 
قرر گرديد نرخ 400 تومان تعيين و ابالغ گردد. همشهريان گرامي 
251 (واحد رسيدگي به شكايات) و همچنين سامانه 30001139 

لشن - مدير روابط عمومي سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني همدان

مقاومت زيادي ندارند، باد هم 
بخش هايي از آن را كنده بود و 
فقط حاصل آن چهره زشت به 

اين اثر تاريخي بود.
تماس تلفني

پياده روى خيابان شريعتي 
كي ساماندهي مي شود، چند 

بار اين مكان را مي َكنند؟ مدتي 
است كه اين وضع حاكم است، 

عبور و مرور مشكل است؛ 
هرچه زودتر اين كار را انجام 

دهند و به نتيجه برسانند.
مواليى

تكليف جشنواره زمستاني 
همدان چه شد؟ يك روز 

مي گوييد برگزار مي شود؛ روز 
ديگر مي گوييد نمي شود.

مرادى

در كالن شهر همدان چه خبر 
است؟ در اين شهر كه مردم آن 
خيلي سياسي بازي نمي كنند، 

گرفتار مسئوالن و مديرانى 
شدند كه فقط فكر بازي هاي 

سياسي هستند و از خدمت به 
مردم غافل شدند.

در شاكله مديريتي استان 
چه خبر است، استعفا در پي 
استعفا ... آن هم از وضعيت 

بنياد شهيد و امور ايثارگران. 
طوري برخورد مي كنند كه 

ديگر كسي به فكر خدمت 
نمي افتد.

نام محفوظ

gallery@hamedanpayam.com 
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ادب و هنر

با الله ها اخبار هنرى
زندگى نامه شهيد امير چيت سازيان
فرمانده گروهان مهندسى 
رزمى ستاد پشتيبانى جنگ

ــال  ــت و هفتم مرداد س ــام: بيس همدان پي
1339 در يكى از محالت قديمى شهر همدان 
ــى او را با  ــدر و مادرش از كودك ــد. پ متولد ش
ــاختند به گونه اى كه با  ــنا س معارف الهى آش

مكتب سرخ حسينى پيوند خورد.
ــازيان دوران ابتدايى  ــر چيت س  محمدامي
ــالت  ــابق) و تحصي ــارف (س ــتان ع را در دبس
ــابق) در  ــاورز (س ــه كش راهنمايى را در مدرس
شهر همدان گذراند و با نمرات خوب اين دوره 
ــتان ابن  ــپرى كرد. بعد از آن وارد دبيرس را س

سينا شد.
ــد ضمن تحصيل به كار و فعاليت نيز  محم
ــراى تامين هزينه هاى  مى پرداخت تا كمكى ب

خانواده اش باشد. 
ــئوليت وى در جبهه فرمانده گروهان  مس
مهندسى رزمى در ستاد پشتيبانى جنگ جهاد 
ــابق) همدان بود. به مدت 4 ماه  سازندگى (س
ــت تا آنكه در  ــا به مجاهدت پرداخ در جبهه ه
ــم تيرماه 1366  آخرين مأموريت خود در شش

در عمليات جبهه هاى غرب به شهادت رسيد.
وصيت نامه شهيد امير چيت سازيان

به نام خداوند بخشنده مهربان
ــهادت مى دهم كه خدا يكى است و غير  ش
ــت و يكتا و بى نظير و بخشنده  از او الهى نيس
ــت. همانطور كه شهادت را به من  و مهربان اس

بخشيد تا در جوار ذات بى همتايش باشم.
ــهادت مى دهم محمد رسول خدا و بنده  ش
ــت كه پيام آورد و فرياد كشيد،  خداست، اوس
ــه اال ا... و تفلحو» او بود كه بهترين  ــوال ال «قول
ــت و كتاب قرآن و عترتش را در  اخالق را داش

ميان انسان ها به ارمغان گذاشت.
امام على(ع) ولى و بنده خداست، اوست كه 
يكتايى خدا را مى توان در تمام وجودش حس 
ــت  ــت كه ياور محمد(ص) بود و اوس كرد. اوس
ــه در خانه رب عظيم به دنيا آمد و او بود كه  ك
شمشير زدنش از هفتاد بار عبادت شبانه روزى 

جن و انسان ارزش بيشترى دارد.
ــر حق امام زمانم  ــام حاضرم، از ولى ب از ام
ــه ما را به راه قرآن و  حضرت مهدى(عج) او ك
عترت پيامبر دعوت نمود و او كه تمام وجودش 
اسالم است و او كه با دم مسيحايى اش جوانان 
ــيد، آن هم چنين رزمى  ما را از بزم به رزم كش

با تمام كفر و الحاد، ممنونم.
ــاء ا... امام خمينى را تا انقالب  خداوند ان ش
ــر  ــود (عج) پس ــدى موع ــم، مه ــب عال صاح
ــتضعفان و  ــه(س) او كه نويد بخش مس فاطم
ــتم در روى زمين  ــه كن كننده ظلم و س ريش

است، براى امت ما حفظ كند.
االن كه اين وصيت نامه را مى نويسم صداى 
توپ خانه و كاتيوشا رزمندگان اسالم به گوش 
ــن نوازندگان  ــراى من بهتري ــد. انگار ب مى رس

مى نوازند.
ــراى ملت ما با  ــدا نعمت جنگ را ب خداون
ــربلندى مسلمين در عالم بر كفر  پيروزى و س
ــان. و تو اى آمريكا (به آمريكا كه  به پايان برس
مى گويم با دولت كثيف و خون خوار آن نيستم 
ــيانه  ــئوالن آنها وحش ــتم كه مس با ملتى هس
ــد، جهانى را چپاول مى كنند و  زندگى مى كنن
ــودك و جوان در  ــه صدها زن و مرد و ك روزان
ــوند  ــر دنيا طعمه هوس بازى آنها مى ش سراس
ــت كه  و حتى يك غيرتمند در ميان آنها نيس
عليه اين ظلم بشورد. نابود باد آمريكاى جنايت 
ــازمان ملل فرمايشى و نابود و  كار. ويران باد س

سرنگون باد پرچم نفرت انگيز آمريكا.
ــه همچون خرس  ــرق، او ك اما ابرقدرت ش
ــدرد، خداوند  ــى، جهانى را مى خواهد ب وحش

قدرت او را نيز سرنگون كند.
ــش دورويى  ــه با امام عزيز نق ــى را ك آنهاي
ــرمايه دارى و  ــه دارند و دم از س ــق گون و مناف
ــى، كم فروشى،  ــائل كذايى(گرانفروش آن مس
ــانى پينه  ــالم و با پيش احتكار) در زير لواى اس

بسته انجام مى دهند، خداوند نابودشان سازد.

ــه ماه به  ــام: در حالى كه كمتر از س همدان پي
پايان سال جارى باقى مانده، مجموعه سازان سيما 
ــاخت مجموعه هاى  ــراى س ــت تنگاتنگى را ب رقاب
ــاز كرده اند كه كفه ترازوى  تلويزيونى نوروز 91 آغ

سازندگان به سمت آثار طنز سنگينى مى كند.
به گزارش ايرنا، از ميان 11 مجموعه تلويزيونى 
ــبكه هاى يك، دو، سه و تهران براى نوروز 91  كه ش
ــاخت دارند، 9 مجموعه مضمونى طنز  در دست س
دارد و يكى از اين مجموعه ها نيز در فضايى فانتزى 

و كودكانه روايت مى شود.
هرچند ساخت مجموعه هاى مناسبتى در سيما 
ــال هاى اخير با مشكل كمبود زمان و ساخت  در س
در دقيقه 90 رو به رو بود كه اين مساله به كيفيت 
ــد،  ــده ضربه مى زد، اما به نظر مى رس ــار ارائه ش آث
ــال دست اندركاران سيما كار ساخت آثار نوروز  امس

91 را در زمان مناسب ترى آغاز كرده اند.
بسيارى از اين آثار از دو ماه پيش تصويربردارى 
را آغاز كرده اند و برخى ديگر نيز مراحل پيش توليد 
ــاخت آنان كليد  ــانده اند و بزودى س را به پايان رس

مى خورد.
ــد منتظر بود و ديد كه در نهايت از ميان اين  باي
11 مجموعه مناسبتى تلويزيون، كدام يك ميهمان 

نوروزى خانواده هاى ايرانى خواهند بود.
ــن مجموعه هاى  ــاخت اي ــد س ــى به رون نگاه
تلويزيونى، فضاى كاملى از آنچه قرار است در نوروز 

91 در جعبه جادويى ظاهر شود، ترسيم مى كند.
 شبكه يك و تداوم مجموعه «پايتخت» �

ــيما كه در نوروز امسال مجموعه  شبكه يك س
ــترين  ــت بيش «پايتخت» را روى آنتن برد و توانس
ــيما را به خود اختصاص دهد،  مخاطبان نوروزى س
براى سال آينده نيز ساخت سرى دوم اين مجموعه 

را در نظر گرفته است.
ــازنده  ــعود ده نمكى به عنوان س در ابتدا از مس
ــد تا  ــبكه يك نام برده مى ش ــه نوروزى ش مجموع
ــوع كاروان هاى راهيان  ــه اى طنز را با موض مجموع
ــرى دوم  ــاخت س ــور توليد كند اما در نهايت س ن
«پايتخت» به كارگردانى سيروس مقدم مورد تاييد 

اين شبكه قرار گرفت.
ــده  ــن تنابن ــت 2» را محس ــه «پايتخ فيلمنام
ــه «تا ثريا» را  ــد. مقدم كه اكنون مجموع مى نويس
ــاخت آن را  ــبكه يك دارد، بزودى س روى آنتن ش

كليد خواهد زد.
البته شبكه يك سيما، مجموعه طنز «چه كسى 
خوابه؟» كه شامل نمايش هاى كوتاه طنز است را به 
تهيه كنندگى فرهاد گلى و كارگردانى جواد رضويان 

براى نوروز در دست تهيه دارد.
ــف  ــگ اميرفضلى، يوس ــى، ارژن فتحعلى اويس
ــى از  ــى صادق ــارى و عل ــوش بختي ــادى، بهن صي
ــمار مى روند كه  جمله بازيگران اين مجموعه به ش

تصويربردارى آن در تهران در حال انجام است.
 شبكه دو و رقابت سه مجموعه  �

متفاوت
ــاخته مرضيه  مجموعه تلويزيونى «آب پريا» س
ــد كه فضايى فانتزى و كودكانه دارد، در كنار  برومن
سريال «سهمى براى دوست» به كارگردانى مسعود 
ــير و  ــى بهروز مفيد و «س ــى و تهيه كنندگ اطياب
سركه» به كارگردانى غالمرضا رمضانى گزينه شبكه 

دو سيما براى پخش در نوروز سال آينده هستند.

ــال  ــط س ــاخت مجموعه «آب پريا» از اواس س
ــون در حال  ــد و اكن ــد آغاز ش ــته در دماون گذش
ــت؛ «آب پريا»  ــل نهايى توليد اس ــدن مراح گذران
روايتگر سه خواهر به نام هاى آب پرى، ابرى پرى و 
ــبزى پرى است كه هر سال در پايان زمستان به  س

زمين مى آيند تا به استقبال بهار بروند.
ــى، هنگامه مفيد،  ــحر ولدبيگ بهناز جعفرى، س
سيامك صفرى، ليلى رشيدى، اميرحسين صديق، 
حسن پورشيرازى، مريم سعادت، سحر دولتشاهى، 
ــدى از جمله بازيگران اين  عسل بديعى و افسر اس
مجموعه هستند. «سهمى براى دوست» كه مراحل 
ــر مى گذارد، مضمونى  ــت س توليد را در تهران پش
ــيد شاه  اجتماعى دارد و از بازيگرانى از جمله جمش
ــيوا خنياگر و باقر صحرارودى، اشكان  محمدى، ش
ــپيده خداوردى، مهشاد  ــرابى، س خطيبى، على س
ــا فيض نوروزى و  ــه خواه، رض مخبرى، بيژن بنفش

مهتاج نجومى بهره گرفته است.
طال معتضدى نويسنده اين مجموعه، داستان دو 
ــماعيل و بهرام را به نگارش  برادر خوانده به نام اس
ــبى ندارند و  ــت كه وضعيت مالى مناس درآورده اس
ــت مى زنند تا شرايط خود را تغيير  به هر كارى دس
ــورس، اتفاقات جديدى را  ــد اما ورود به بازار ب دهن

براى يكى از دو برادر رقم مى زند.
ــير و سركه» عنوان مجموعه طنز شبكه دو  «س
ــت كه به كارگردانى غالمرضا  سيما براى نوروز اس
ــم زاهدى فر و بر  ــى ابراهي ــى و تهيه كنندگ رمضان
ــاس فيلمنامه اى از مجتبى خشك دامن ساخته  اس

مى شود.
ــش آفرينى پروين  ــتان اين مجموعه با نق داس
ــد ابراهيمى  ــردوس كاويانى و حمي ــى، ف قائم مقام
ــراى ديدن  ــه مى خواهد ب ــت ك درباره پيرزنى اس

پسرش به خارج از كشور سفر كند و به همين خاطر 
ــگاه زبان انگليسى ثبت  تصميم مى گيرد در آموزش
نام كند؛ توليد اين مجموعه تلويزيونى قرار است به 

زودى در تهران آغاز شود.
 شبكه سه و رقابت سه مجموعه طنز �

ــبكه سه سيما  ــريال ش در كنار گروه فيلم و س
ــز براى اين روزهاى  كه دو مجموعه تلويزيونى طن
ــبكه  مخاطبان تدارك ديده، گروه اجتماعى اين ش

نيز دست به كار توليد اثرى طنز زده است.
ــت  ــوان مجموعه اى اس ــير انحرافى» عن «مس
ــام نوروز  ــه براى اي ــبكه س ــه گروه اجتماعى ش ك
ــه كنندگى  ــگ توفيقى و تهي ــه كارگردانى بهرن ب

سيدمحمد هاشمى كليد زده است.
ــه مضمون آن  ــن مجموعه ك ــردارى اي تصويرب
ــت، اوايل پاييز امسال  ــى نزديك اس به طنز سياس
ــى در مركز  ــاس فيلمنامه اى از پيمان عباس بر اس
ــد تا سرنوشت چند  نمايش هوايى در تهران آغاز ش
ــافر هواپيما را به تصوير بكشد كه در يك محل  مس

ناشناخته سقوط كرده اند.
فرزاد حسنى، پوريا پورسرخ، اكبر عبدى، شقايق 
ــليمانى، محمد  ــوش بختيارى، نادر س دهقان، بهن
شيرى، على كاظمى، ساعد هدايتى، اكرم محمدى، 
ــتانى از جمله  ــتو گلس ــرآوران و پرس ــزت ا... مه ع
ــتند كه در فهرست هنرپيشگان اين  بازيگرانى هس

مجموعه تلويزيونى از آنها نام برده مى شود.
ــبختى»  ــوى خوش ــه تلويزيونى «به س مجموع
ــت كه گروه فيلم  ــوان مجموعه طنز ديگرى اس عن
و سريال اين شبكه براى نوروز در دست تهيه دارد.

داستان اين مجموعه را خشايار الوند نوشته است 
تا به تهيه كنندگى مجيد مواليى و كارگردانى فرزاد 

ــردان و نقش آفرينى حميد گودرزى،  موتمن كارگ
ــوروزى، بيتا فرهى، مجيد  جواد عزتى، رضا فيض ن

مشيرى و مهرداد ضيايى ساخته شود.
«دزد و پليس» عنوان مجموعه طنز ديگرى است 
ــاس  ــن چگينى و بر اس ــه به تهيه كنندگى محس ك

فيلمنامه اى از پيمان قاسمخانى ساخته مى شود.
 شبكه پنج سيما �

ــش مجموعه  ــلطانى كه تا چندى پي ــعيد س س
ــتايش» را روى آنتن شبكه  تلويزيونى پربيننده «س
ــت و در كارنامه خود مجموعه طنز  ــه سيما داش س
ــت، قصد دارد به  ــور بدرقه» را ثبت كرده اس «مأم
ــريال نوروزى  تهيه كنندگى حميدرضا مهدوى س
شبكه تهران را با عنوان آرزوهاى بزرگ كارگردانى 

كند.
نگارش فيلمنامه اين مجموعه تلويزيونى به قلم 
اميرمهدى ژوله و الهام زارع نژاد مضمونى طنز دارد 
و روايتگر زندگى پيرمردى به نام حاج نقى است كه 
ــه دختر و يك پسر ساكن تهران دارد اما خود در  س

شهرستان زندگى مى كند.
ــر  ــت س ــد آن مراحل پايانى را پش ــش تولي پي
ــردارى آن در تهران  ــت تصويرب مى گذارد و قرار اس

به زودى آغاز شود.
ــوان مجموعه ديگرى  «دخترى به نام آهو» عن
ــت  ــبكه تهران براى نوروز 91 در دس ــت كه ش اس

ساخت دارد.
اين مجموعه به قلم هادى كريمى مضمونى طنز 
ــت قدرت ا... صلح ميرزايى كه اكنون  دارد و قرار اس
ــريال پنجره را روى آنتن شبكه پنج سيما دارد،  س

آن را كارگردانى  كند.
ــه كنندگى  ــن مجموعه به تهي ــش توليد اي پي

حسين قره تپه، بزودى در تهران آغاز مى شود.
جواد رضويان كه نمايش هاى كوتاه طنز را براى 
شبكه يك سيما در دست ساخت دارد نيز قرار است 
مجموعه اى با نام «مهمانان ويژه» براى شبكه تهران 

توليد كند.
ــن  ــاس فيلمنامه اى از محس اين مجموعه بر اس
ــاخته  ــعيد اردكانى س ــى و تهيه كنندگى س كيان

مى شود و توليد آن نيز بزودى كليد مى خورد.

رقابت 11 مجموعه تلويزيونى 
براى نوروز

پوستر سالگرد درگذشت ابوالحسن صبا رونمايي شد
همدان پيام: مدير موزه صبا از رونمايي پوستر زنده ياد ابوالحسن صبا به مناسبت سالروز درگذشت اين هنرمند خبر 

داد.
حميدرضا شبابي در همين رابطه توضيح داد: به مناسبت اين روز سامانه سيستم خبررساني در موزه صبا راه اندازي 

شد و از اين پس بازديدكنندگان مي توانند به آرشيوهاي صوتي و تصويري موزه دسترسي داشته باشند.
به گزارش ايسنا، مدير موزه صبا ادامه داد: دانشجويان و اساتيد در كارهاي پژوهشي و تحقيقاتي مي توانند از آرشيو 

اسناد موزه از طريق اين سيستم استفاده كنند.
ــال 1336 در 55 سالگي به علت ناراحتي قلبي چشم از  ــيقيدان بزرگ ايراني در 29 آذرماه س ــن صبا موس ابوالحس

جهان فروبست.

يعقوب آژند «تاريخ هنر باستان» را نوشت
ــه كتاب خود خبر داد. آژند درباره   ــتان» و چاپ دوباره  س همدان پيام: يعقوب آژند از نگارش كتاب «تاريخ هنر باس
ــنا گفت: در اين كتاب از ديد يك ايراني به هنر باستان نگاه شده است؛ زيرا پيش از  ــتان» به ايس كتاب «تاريخ هنر باس
اين، تمام كتاب ها از ديد هنرپژوهان غربي نوشته شده بودند و من در اين كتاب سعي كرده ام با منابع موجود و با هنر 

ايران باستان، به هنر جهان باستان نگاه كنم.
ــتان و روم نگاه شده و مباحث آن تا  ــتان، مصر، هند، چين، يونان باس وى عنوان كرد: در اين كتاب به هنر ايران باس
اوايل قرون وسطا پيش آمده است. به گفته  آژند، اين كتاب كه منبعي دانشگاهي است، در انتشارات سمت زير چاپ است و به 
زودي منتشر مي شود. اين پژوهشگر همچنين با اشاره به چاپ دوباره  برخي از آثارش گفت: كتاب هاي «تاريخچه  زيبايي شناسي 

و نقد هنر»، «هنر در دوره  صفويه، زند و قاجار» و «هنر نگارگري ايران» در نشر موال به چاپ سوم رسيده اند.

جشنواره  شعر فجر بايد همه  نگاه ها را جذب كند
همدان پيام: حميدرضا شكارسري بر جذب تمامى نگاه هاي ادبي اين مرز و بوم در جشنواره شعر فجر تأكيد كرد. 

به گزارش كانون ادبيات ايران، اين شاعر هنر را پيشاني فرهنگي هر كشور معرفي كرد و هنر خاص كشورمان يعني 
ــعر نه تنها از باب زيبايي شناسي مورد استفاده قرار  ــت و در ادامه گفت: در گذشته، ش ــاني هنري ما دانس ــعر را پيش ش
مي گرفته؛ بلكه يكي از مهم ترين رسانه ها بوده كه فالسفه، انديشمندان و متفكران ايراني مهم ترين حرف هاي خود را در 
ــينه تاريخي ما در عرصه شعر و هنر و همچنين كاربرد رسانه اي شعر عنوان  ــاره به پيش قالب آن بيان كرده اند. وى با اش
ــي در اين عرصه قلم  ــاني و چه از باب زيبايي شناس ــعري گوناگون چه از باب پيام رس كرد: در حال حاضر عضله هاي ش
ــاره به اين كه وجود جشنواره مستقل شعر فجر از قابل انتظارترين مسائل در اين حوزه است،  ــري با اش مي زنند. شكارس

گفت: الزمه اين جشنواره همانا جذب تمامى نگاه هاي ادبي اين مرز و بوم حداقل طي مدت جشنواره است.

«ياد تو در دل من توفان به پا مي كنه» منتشر شد
ــام: مجموعه ترانه هاي رضا عبداللهي با عنوان "ياد تو در دل من توفان  همدان پي

به پا مي كنه" منتشر شد.
ــده، مجموعه اي است دربرگيرنده  ــط انتشارات نگاه منتشر ش اين كتاب كه توس
ترانه هاي رضا عبداللهي كه بيش تر ترانه ها با صداي خوانندگان در سال هاي گذشته 

ضبط و پخش شده اند. 
به گزارش پايگاه موسيقى ايران،   اين ترانه سرا و شاعر نخستين آثارش را از اواخر 
دهه 50 شمسي نوشت و با پيروزي انقالب اسالمي، به طور جدي كار ترانه را دنبال 
كرد و به سرودن غزل و مثنوي پرداخت. به جز اين آثار، نزديك هفت مجموعه غزل 

و دوبيتي و مثنوي نيز از او منتشر شده است.

نامزد شدن"جدايى نادر از سيمين" در اسكار 
به سياست هاى آمريكا بستگى دارد

همدان پيام: معاون سينمايى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى گفت: "جدايى نادر از 
سيمين" ظرفيت نامزدى اسكار را دارد ولى سياست هاى اين آكادمى قابل پيش بينى 

نيست.
ــت گفت: "جدايى  ــينمايى مل ــيه بازديد از پرديس س ــمقدرى در حاش جواد ش
ــدن براى اسكار را دارد ولى  ــيمين" تمام قابليت ها و ظرفيت هاى نامزد ش نادر از س
ــت و ممكن است آكادمى اسكار  ــكار قابل پيش بينى نيس ــت هاى آكادمى اس سياس
ــزود: آخرين  ــه گزارش مهر، وى اف ــا و ظرفيت ها توجهى نكند. ب ــن قابليت ه ــه اي ب
ــت هاى حاكم بر نظام آمريكاست كه چه سيگنال هايى را  عامل تعيين كننده سياس
ــيدمحمد حسينى وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى  مى خواهد به ايران بدهد. پيش تر س
ــط فيلم سينمايى "جدايى نادر از سيمين"  نيز ضمن تأكيد بر نمايندگى ايران توس
ــنواره هاى جهانى و نيز معرفى آن از  ــريالى اين فيلم در جش درباره  موفقيت هاى س
سوى ايران به آكادمى اسكار، گفته بود: بايد صبر كنيم و ببينيم داوران آكادمى چه 

ارزيابى هايى در مورد اين فيلم مى كنند.

شعر و داستان انقالب ادغام مى شوند
ــتان هاى مركز آفرينش هاى ادبى حوزه هنرى از  همدان پيام: مدير امور ادبى اس
احتمال ادغام جشنواره شعر و داستان انقالب و برگزارى آنها در يك بازه زمانى كوتاه 

و همراه با هم از سال آينده خبر داد.
كمال شفيعى با اشاره به تاخير به وجود آمده در انتشار فراخوان دهمين جشنواره 
ــجام باال در برگزارى  ــتان جوان گفت: حوزه هنرى به منظور ايجاد انس ــعر و داس ش
همايش هاى ساالنه خود امسال به دنبال تجميع اين برنامه هاست كه اين موضوع در 
قالب كميسيون طرح و برنامه هم اكنون در دست بررسى است و فراخوان جشنواره 

نيز به همين منظور با تاخير منتشر مى شود.
اين شاعر همدانى ادامه داد: بر اساس اين طرح قرار است يك جدول زمان بندى 
مشخص براى اجراى برنامه هاى حوزه هنرى در سال تدوين شود كه طبق آن برخى 
ــتند در فواصل  ــا يكديگر در حال ارتباط هس ــه از نظر موضوعى ب ــنواره ها ك از جش
ــوى مركز آفرينش ها پيشنهاد  ــوند. به عنوان مثال از س زمانى نزديك ترى برگزار ش
ــده جشنواره شعر و داستان انقالب را در سال آينده در يك بازه زمانى نزديك به  ش
يكديگر در يك هفته يا به فاصله يك روز از يكديگر برگزار كنيم كه به معنى ادغام 

اين دو جشنواره است.

مديريت موقعيت هاى فرهنگى  را 
با يك كتاب بياموزيم

همدان پيام: «مديريت فرهنگى هنرى با رويكرد كارآفرينى» نوشته گيپ هاگورت 
با ترجمه سهيل سّمى و زهره حسين زادگان منتشر شد.

ــد را به كتاب  ــت و فرهنگ خود پنجمين جل ــوس از مجموعه مديري ــر ققن نش
«مديريت فرهنگى هنرى با رويكرد كارآفرينى» نوشته گيپ هاگورت اختصاص داد.
ــم و يافته هاى تحقيقاتى در عرصه  ــه گزارش مهر، در اين كتاب اهميت مفاهي ب
مديريت در درك رهبرى و مديريت سازمان هاى هنرى و فرهنگى به بهترين شكل 

اثبات شده است.
ــى اساسى از مديريت در زمينه  ــنده از نگارش اين كتاب ايجاد دانش هدف نويس
ــت كه اين  ــه موضوعات فراوانى را گرد هم آورده اس ــت و در اين زمين فرهنگى اس
ــكاف ميان نظريه  ــطه آنها مى توان ش ــت كه به واس اطالعات در واقع راهنمايى اس
ــيوه عملكرد فرهنگى را پُر كرد؛ چراكه جهان فرهنگى در يك جزيره  مديريت و ش

عمل نمى كند.
ــاى فرهنگى، بعد جهانى مديريت  ــرفصل هايى چون جهت ه اين كتاب داراى س
ــش فرهنگى،  ــتراتژى در بخ ــكل گيرى اس ــردن فرهنگ، ش ــرى، ديجيتالى ك هن
ــت. كتاب حاضر در شمارگان  ــازمان فرهنگى، رهبرى فرهنگى اس ساختاربندى س

1650 نسخه به قيمت 12 هزار تومان منتشر شده است.

نيمه اسفندماه؛
آخرين مهلت ارسال آثار به جشنواره «ياد و يادگار»

ــنواره «ياد و يادگار» با بيان اينكه سلوك اخالقى  همدان پيام: دبير پنجمين جش
ــنواره امسال است، گفت: آخرين  رهبر كبير انقالب در فضاى اجتماعى مد نظر جش

مهلت ارسال آثار به اين جشنواره تا 15 اسفند سال جارى است.
ــنواره بيان داشت: پنجمين  ــاعر همدانى در خصوص اين جش حميد هنرجو ش
ــته با رويكرد جديدى آغاز به كار  ــنواره «ياد و يادگار» از يك ماه گذش دوره جش

كرده است.
وى با بيان اينكه اين جشنواره در فضاى اجتماعى و اخالقى امام راحل (ره) سير 
مى كند، اضافه كرد: در پنجمين جشنواره «ياد و يادگار» سلوك اخالقى رهبر كبير 
ــت؛ يعنى روابط امام راحل (ره) با فرزندان و  انقالب در فضاى اجتماعى مد نظر اس

اعضاى خانواده يكى از موضوعاتى بوده كه مد نظر اين جشنواره است. 
وى با بيان اينكه عالقه مندان براى شركت در اين جشنواره مى توانند تا 15 اسفند 
سال جارى آثار خود را به پنجمين جشنواره «ياد و يادگار ارسال كنند، اضافه كرد: 
عالقه مندان براى شركت در اين جشنواره مى توانند آثار خود را با موضوعات ياد شده 
در شاخه هايى همچون «شعر» اعم از كالسيك، نيمايى و سپيد، «داستان»، «مقاله»، 
ــنواره «يار و  ــوان» به دبيرخانه پنجمين جش ــالگ»، «ترانه» و «كودك و نوج «وب
يادگار» به نشانى «تهران، خيابان شهيد باهنر، خيابان ياسر، كوچه سوده، پالك 5» 

يا به نشانى الكترونيكى yarvyadegar@imam-khomeini.ir ارسال كنند.
 

همدان پيام: هيأت انتخاب بخش سينماى ايران 
سى امين جشنواره بين المللى فيلم فجر معرفى شد.

هيأتى 9 نفره متشكل از هنرمندان، فيلمسازان 
ــينما كار ارزيابى و انتخاب بخش  و نويسندگان س
سينماى ايران سى امين جشنواره بين المللى فيلم 

فجر را بر عهده دارند.
ــنواره فيلم فجر با اعالم اين  روابط عمومى جش
ــينماى ايران  ــر اعضاى هيأت انتخاب بخش س خب
ــنواره بين المللى فيلم فجر را به اين  سى امين جش
ــژاد، حبيب ا...  ــرد: عزيزا... حميدن ترتيب معرفى ك
ــجادپور، جواد  ــاز، على رفيعى، عليرضا س كاسه س
ــى، جليل عرفان منش، مينو فرشچى، بهمن  طوس

حبشى و حميد نعمت ا....
ــت آثار  ــن هيأت قرار اس ــن خبر، اي ــر پايه اي ب
ــينماى ايران  ــور در بخش س ــى براى حض متقاض

جشنواره فيلم فجر را انتخاب نمايند.
ــار است.  عزيزا... حميدنژاد متولد 1338 گرمس
وى پس از گذراندن دوره فيلمسازى از مركز اسالمى 
ــرى را آغاز كرد. او  ــازى فعاليت هن آموزش فيلمس
سينماى حرفه اى را به عنوان عكاس با فيلم «آواى 
غيب» به كارگردانى سعيد حاجى ميرى تجربه كرد 
و در فعاليت حرفه اى او اين آثار در كارنامه هنريش 
ــتارگان خاك، قله  ــيد: هور در آتش، س به ثبت رس

دنيا، اشك سرما، آناهيتا و سكوت فرياد
ــهر  ــال 1341 در ش ــاز در س حبيب  ا... كاسه س
ــته  ــد. تحصيالت خود را در رش ــران به دنيا آم ته
سينما ادامه داد و موفق به اخذ مدرك كارشناسى 
رشته فيلمنامه نويسى از دانشكده سينما و تئأتر از 

دانشگاه هنر گرديد. فيلم هاى  سينمايى مأموريت 
ــران، اخراجى هاى 1و 2 ، كارناوال مرگ 3، نظام  ته
ــمان باز، ارابه مرگ، پروانه اى در مه،  از راست، ريس
كنار رودخانه، مزرعه پدرى، پرنده باز كوچك و ... از 

جمله آثار او در مقام تهيه كنندگى است.
على رفيعى، كارگردان بزرگ تئاتر متولد 1317 
ــى  ــى و كارشناس اصفهان، داراى مدرك كارشناس
ارشد جامعه شناسى از دانشگاه سوربن، كارشناسى، 
كارشناسى ارشد و دكتراى تئاتر از دانشگاه سوربن، 
ــگاه بين المللى تئاتر  ديپلم عالى كارگردانى از دانش
فرانسه، ديپلم بازيگرى از مدرسه شارل دولن فرانسه 
ــجادپور متولد 1339 تهران،  است. سيدعليرضا س
فارغ التحصيل مهندسى عمران از دانشگاه اميركبير 
ــگاه  ــى از دانش ــينما با گرايش فيلمنامه نويس و س
ــينمايى را سال 1363 با  هنر است. وى فعاليت س
تهيه كنندگى و نگارش فيلمنامه «سرباز كوچك» 
آغازكرد. وى در حال حاضر مدير اداره كل نظارت و 

ارزشيابى معاونت سينمايى است.
ــانس  ــى متولد 1334 تهران، ليس ــواد طوس ج
حقوق قضايى (با سابقه قضايى در دادگسترى). وى 
ــال 1363 با نگارش نقد مقاالت براى مجالت  از س
ــينمايى فيلم آغاز كرد و به دنبال سال هاى اخير  س
ــينمايى از جمله «دنياى  ــر ماهنامه هاى س با ديگ
تصوير»، «فيلم ويديو»، «گزارش فيلم» و «سينما» 

ــر فعاليت هاى وى  ــت. از ديگ ــكارى پرداخ به هم
مى توان به عضو هيأت داوران بخش مسابقه داخلى 
سينماى ايران (دوره 19 و 25 )، عضو هيأت انتخاب 
فيلم هاى بخش مسابقه سينماى ايران و فيلم هاى 
ــت و دومين جشنواره فيلم فجر، داور  كوتاه در بيس
آخرين دوره جشنواره موضوعى اجتماعى و ... اشاره 

كرد.
جليل عرفان منش فيلمنامه نويس و تاريخ نگار، 
ــدرك دكتراى  ــيراز و داراى م ــد 1339 در ش متول
ــى). از جمله آثار او  ــر (فيلمنامه نويس پژوهش هن
ــينمايى روز موعود،  مى توان به نگارش فيلمنامه س
سريال آفتاب و زمين، مسافر زمان، مستند داستانى 
ــرزمين  ــتندهاى س ــت انقالب، مجموعه مس رواي
ــترى، حديث بيدارى و انيميشن سينمايى  خاكس
«پا به پاى آفتاب» اشاره كرد. وى همچنين، تاليف 
ــا(ع) از مدينه تا مرو،  ــاى همگام با امام رض كتاب ه
كوروش و بازيابى هويت ملى، نامه شيراز و چندين 
ــت.  ــته اس اثر در حوزه تاريخ و هنر را بر عهده داش
ــوراهاى  ــاى علمى و ش ــش در هيأت ه عرفان من

متعددى عضويت دارد.
مينو فرشچى متولد 1327 تبريز، فارغ التحصيل 
ــكده هنرهاى دراماتيك و  ــكى از دانش تئاتر عروس
ــت. وى  ــانتامونيكا كاليفرنياس گرافيك از كالج س
فعاليت حرفه اى را به عنوان فيلمنامه نويس همزمان 

ــى در مركز  ــته فيلمنامه نويس ــا تحصيل در رش ب
اسالمى آموزش فيلمسازى آغاز كرده و پس از فارغ 
التحصيلى به فعاليت در تلويزيون پرداخت. فرشچى 
داور بخش فيلمنامه چندين جشنواره نيز بوده است. 
ــت (رخشان بنى اعتماد، 1376) به  بانوى ارديبهش
عنوان بازيگر و نويسنده فيلمنامه شوكران(مشترك 
ــترك با ناصر  ــا بهروز افخمى)، كاغذ بى خط (مش ب

تقوايى)، ازدواج به سبك ايرانى.
ــد 1340 و تحصيالت او  ــى متول ــن حبش بهم
ــگاه است و مدتى در بخش  در زمينه  حوزه و دانش
ــغول به فعاليت  ــى وزارت امور خارجه مش فرهنگ
ــا 68 در گروه هاى  ــال 65 ت ــت. وى از س ــوده اس ب
ــيما  ــبكه  اول س ــريال، معارف  و تاريخ ش فيلم و س
ــال 79 تا 85 نيز مديريت  ــت مى كرده و از س فعالي
ــته به  طرح و برنامه مركز فرهنگى هنرى صبا وابس
ــيما را برعهده داشته است. حبشى در حال  صداوس
حاضر سرپرست  دفتر مجامع سينمايى و جشنواره  
ــمعى و بصرى است.  ــينمايى و س و معاون امور س
ــنده ايرانى كه  ــت ا... كارگردان و نويس ــد نعم حمي
فيلم هاى او با موضوع فقر و بلند پروازى مى باشد. او 
درسال 1382 سيمرغ بلورين بهترين فيلم جشنواره 
فيلم فجر را براى فيلم بوتيك بدست آورد. عالوه بر 
اين فيلم، فيلم سينمايى مار و پله  از ديگر آثار اين 

فيلمساز است.
سى امين جشنواره بين المللى فيلم فجر به همت 
معاونت امور سينمايى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 
ــد خزاعى از روزهاى 12 تا 22 بهمن  و دبيرى محم
در تهران و استان هاى مختلف كشور برگزار مى شود.

هيأت انتخاب بخش سينماى ايران 
جشنواره فجر معرفى شد
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جامعه

خبراخبار

مناسبت

ــه توفيق فرمان امام  ــوادآموزى ب همدان پيام: س
ــدود فرهنگى، به  ــك حركت مح ــى (ره) از ي خمين
ــمار  ــد و از آن پس در ش نهضتى فراگير تبديل ش

مقدس ترين آرمان هاى انقالب اسالمى درآمد.
ــى، شايستگى آن  به حتم، چنين آرمان مقدس
ــن اهداف و برنامه هاى  ــه در كنار مهم تري را دارد ك
ــالمى  ــكوهمند اس ــرن؛ يعنى انقالب ش معجزه ق
بنشيند و سطرى طاليى در كارنامه نهضت اسالمى 

در جهان معاصر باشد.
ــرا همگان  ــت؛ زي ــاز به توصيه و توجيه نيس ني
ــان در  ــتاويز انس ــه آموختن تنها دس ــد ك مى دانن
سراشيب نشناختن و ندانستن است، اما همتى بلند 

مى خواهد. 
در دين و آيينى كه تعليم و تعلم، عبادت است، 
جستجوى دانش، فريضه و عالم ارجمندترين فرد در 
ــت و محروميت از خواندن و نوشتن،  ميان مردم اس

بخشودنى نيست.
ــان آخرين كتاب  ــتين فرم اولين كلمه و نخس
آسمانى، امر به خواندن است. چنين كتابى و چنان 
ــلمانى را كه نخواند و ننويسد، سرزنش  آيينى، مس

مى كند.
ــالم  ــدن، بهايى بود كه پيامبر گرامى اس آموزان
حضرت محمد(ص) براى آزادى اسيران جنگ بدر 
مقرر فرمود. آموختن، هنرى است كه همه توانايى ها 
و هنرى هاى ديگر از آن مى جوشد و سر بر مى آورد. 
ــتن،  ــى مى خيزد و دانس ــت كه از داناي ــت اس راس

توانستن مى آفريند.
ــوادآموزى، اقتضاى  ــكيل نهضت مقدس س تش
ــالمى بود و اگر چنين نبود،  ــرام انقالب اس روح و م
جاى هزار شگفتى و تأسف بود. به يُمن فرمان امام 
ــد كه  ــاس نهضتى گذارده ش خمينى (ره) پايه و اس
ــت و در هر مرحله  ــى را شكس ــر گام، طاغوت در ه
ــرزمينى كه به تصرف  توفيقى به چنگ آورد. هر س
ــتودنى، در مى آيد، بر بام آن پرچم فخر  اين قيام س
ــعادت و  ــود و چراغ س ــته مى ش و برازندگى افراش

بالندگى افروخته تر مى شود.
ــت به بي سوادي نوسوادان به دليل  خطر بازگش
ــواد در زندگي  ــتمر نبودن آموزش و كاربرد س مس
ــه برنامه ريزان  ــت ك ــائلي اس ــده مس ــان، از عم آن
ــوادآموزي را به مطالعه، تعمق و تالش وا داشته  س
ــي ها حاكي از آن است كه  است. تحقيقات و بررس
ــوادان به بي سوادي  آموزش مداوم از بازگشت نوس
ــي برخورد با موقعيت هاي  جلوگيري كرده و تواناي
ــي را براي آنان  ــد در زندگي فردي و اجتماع جدي

فراهم مي آورد.
در عصر حاضر نشر كتاب مهمترين ابزار انتقال 
دانش و فرهنگ و كليد اصلي دردهاي ذهن بشر و 

كتاب يكي از ستون هاي تمدن است. 
ــازمان نهضت سوادآموزي با هدف غني سازي  س
محيط زندگي نوسوادان و به منظور دسترسي آسان 
ــوادان به مكتوبات، مبادرت به توليد مكتوبات  كم س

خواندني ساده، ويژه كم سوادان نموده است.  
 رئيس سازمان نهضت سوادآموزي  �

خبر داد: نرخ باسوادي مردم ايران، 91 
درصد

ــازمان  معاون وزير آموزش و پرورش و رئيس س
ــواد  ــو با ايرنا از باس ــوادآموزي در گفتگ نهضت س
ــدن حدود 91 درصد مردم ايران خبر مي دهد و  ش
مي گويد: در سرشماري سال 1385 ميزان باسوادي 
در كشور 85 درصد بود كه اكنون اين رقم به حدود 

91 درصد رسيده است.
ــاس  ــم اكنون بر اس ــزود: ه ــرزاده اف ــي باق عل
برآوردهاي انجام شده، حدود 91 درصد از مردم در 

همه گروه هاي سني باسواد شده اند.
ــال 1357، 47/5 درصد  ــه كرد: در س وي اضاف
شهروندان ايراني سواد خواندن و نوشتن داشتند كه 
اين رقم در سال 1385 به حدود 85 درصد افزايش 
ــال  ــت. باقرزاده در مورد اقداماتي كه در يك س ياف
ــر معظم انقالب انجام  ــته در مورد فرمان رهب گذش
ــت، توضيح داد: در ششم دي ماه سال 89  شده اس
كميته اي تشكيل شد كه برنامه جديدي را متفاوت 
ــن و تقديم  ــته تدوي ــال هاي گذش با برنامه هاي س

ايشان كرد.
رئيس سازمان نهضت سوادآموزي با بيان اين كه 
محتواي آموزش كالس هاي نهضت سوادآموزي به 
ــان كرد: در  ــت، خاطرنش طور كامل تغيير كرده اس
ــاختار جديد نهضت سوادآموزي، برخي آسيب ها  س

شناسايي و مرتفع شد.
ــتا مراحل  ــرد: در اين راس ــه ك ــرزاده اضاف باق
ــوادآموزان پس از  ــوادآموزي تسهيل شده و س س
ــواد تلقي مي شوند، ضمن اين كه  طي دوره اي باس
ــال از ابتدايي به دوره هاي بعدي،  براي دوره انتق
ــاعت آموزش در نظر گرفته شد كه 200  800 س
ــاعت آن حضوري  ــاعت غيرحضوري و 600 س س

است.
ــوادآموزان از  ــيابي س ــام ارزش ــت: نظ  وي گف
ارزشيابي توصيفي به صورت كمي تغيير يافته است.
باقرزاده به ارزيابي روش هاي سوادآموزي اشاره 
ــازمان نهضت  ــزود:40 درصد ماموريت س كرد و اف
ــوادآموزي از طريق نيروهاي رسمي انجام شده و  س
ــد نيز از طريق خريد خدمتي و به صورت  60 درص
ــدارس غيردولتي انجام  ــوي م فرد به فرد و يا از س

مي شود.
ــاره كرد و افزود: در  وي به روش فرد به فرد اش
اين روش، به فردي كه يك نفر را باسواد كند، 330 

تا 400 هزار تومان پرداخت مي شود.
باقرزاده همچنين اظهار كرد: بر اساس اطالعات 

مركز آمار ايران و ستاد هدفمندسازي يارانه ها، چهار 
ــني10 تا 49  ميليون و 800 هزار نفر بين گروه س
ــوادي كرده بودند كه اين تعداد از  سال اعالم بي س
ــوي آموزش و پرورش مورد پااليش قرار گرفت و  س

در نهايت دو ميليون و 700 هزار نفر باقي ماند.
ــان كرد: از اين تعداد يك ميليون و 100  وي بي
هزار نفر به شهروندان روستايي و بقيه به شهروندان 

شهري اختصاص داشت.
ــز  ــدان ني ــرورش هم ــوزش و پ ــر كل آم مدي
ــواد در استان همدان، گفت:  درخصوص وضعيت س
ــال در  ــن 10 تا 49 س 97 درصد افراد جامعه از س
استان باسواد هستند و فقط سه درصد از اين تعداد 

بى سواد هستند.
ــم در جمع خبرنگاران به  عباس حسنى محتش
ــوادآموزى با بيان اينكه به دليل  ــبت هفته س مناس
ــوزش و پرورش ادغام  ــتر در آم وجود امكانات بيش
ــوادآموزى و آموزش و پرورش در دستور كار قرار  س
ــواددار كردن افراد  گرفت تا از اين امكانات براى س
ــتان همدان به صفر  ــود، افزود: عزم اس استفاده ش
ــنى هدف است، به  ــاندن بى سوادى در گروه س رس
همين دليل كالس گذارى تا پايان بهمن ماه امسال 

در استان تمديد شده است.
ــت: دوره هاى سوادآموزى شامل  وى اظهار داش
ــه فرد و تحكيم  ــى، تكميلى، آموزش فرد ب مقدمات
سواد در سال جارى با تشكيل كالس انجام خواهد 

شد، كه عمده هدف ما تحكيم سواد است.
ــم با اشاره به سخنان رهبر معظم  حسنى محتش
انقالب مبنى بر اينكه بى سوادى در جامعه ما ننگ 
ــند راهبردى آموزش و  است، تأكيد كرد: برنامه س
ــال  ــده كه تا پايان س پرورش به گونه اي تنظيم ش
ــوادى را  ــا تمام منابع و امكانات بتوانيم بى س 91 ب

به صفر برسانيم.
ــواد  ــكيل كالس هاى س ــرد: تش ــه ك وى اضاف
ــاركت  آموزى آزاد، واگذارى فعاليت ها از طريق مش
ــواد آموزى به  ــتگاه ها ، هدايت برنامه هاى س با دس
ــواد  ــمت مجتمع ها از جمله محورهاى اصلى س س

آموزى سال 90 است.
ــكيل مجتمع هاى  ــفه تش ــه كرد: فلس وى اضاف
ــى، آموزش اوليا، دانش آموزان و  ــى و پرورش آموزش
ايجاد محلى براى تشكيل كالس هاى نهضت سواد 
آموزى است. حسنى محتشم گفت: شركت نكردن 
ــوزى و پراكندگى  ــواد آم ــردان در كالس هاى س م
ــتان از چالش هاى مهم  ــز اس ــوادان در مراك بى س
ــت كه رفع اين چالش ها نيازمند  ــوادآموزى اس س

همكارى مردم و مسئوالن است.
ــيار در استان  وى با بيان اينكه 400 نفر آموزش
فعاليت مى كنند، افزود: يك هزار نفر از آموزشياران 
ــن تكليف،  ــوزى در آزمون تعيي ــواد آم ــت س نهض
ــده اند و 163  پذيرفته و جذب آموزش و پرورش ش

نفر از آموزشياران نيز رسمى شدند.
ــم با بيان اينكه از سوادآموزانى كه قصد   محتش
ــه مراكز عالى را دارند به منظور الگو بودن به  ورود ب
ــود، اظهار داشت: نهضت استان  جد حمايت مى ش
ــت تعدادى از سوادآموزان را وارد مراكز  توانسته اس
ــوادآموزان  آموزش عالى نمايند، چنانچه يكى از س

مدرك دكترا گرفته است.
ــرط انتقالى گرفتن مربيان حق التدريس  وى ش

را امتياز كسب نموده و سابقه كارى آنان دانست.
مديركل آموزش و پرورش استان همدان عنوان 
ــالمى و ترازى كه  ــرد: در يك جامعه واليى و اس ك
جمهورى اسالمى ايران در عرصه بين المللى دارد، 
ــذارى بر  ــه لحاظ تأثيرگ ــت كه ب براى ما مهم اس
ــر داراى ايمان و باور، تفكر و تعقل و  ملت هاى ديگ

علم و دانشى زبانزد باشيم.
ــان كرد: بايد امكان ورود به عرصه  وى خاطرنش
ــوادآموزى فراهم باشد تا آحاد مردم بتوانند ورود  س
پيدا كنند و اعضاى خانواده و مسئوالن همه تالش 
كنند تا ديو جهل و ظلمت را اول در خانواده و بعد 

در جامعه از بين ببريم.
ــند تحول  ــت: در بحث اجراى س وى ابراز داش
ــال به دوره ابتدايى اضافه  آموزش و پرورش يك س

ــد به دليل اين كه سطح سواد مردم پايدار بماند  ش
و تحكيم شود.

مديركل آموزش و پرورش استان همدان تصريح 
ــتان همدان رتبه دوم كشورى باسوادى را  كرد: اس
بعد از استان مازندران در رده سنى 10 تا 29 سال 

كسب كرده كه اين مهم جاى توجه دارد.
ــوادى را معضل  ــل بى س ــم معض حسنى محتش
ــراى رفع اين  ــه خواند و تأكيد كرد: ب بزرگ جامع
ــدا از خانواده  ــازى را ابت ــد فرهنگس ــكل باي مش
ــروع كنيم چرا  به عنوان مهم ترين ركن جامعه ش
ــمن بيشتر از تمهيد مقدمات  كه قطعا تهديد دش
ــت و بايد تالش كنيم همانطور كه از بعد كمى  اس
ــرفت  ــم از لحاظ كيفى نيز پيش ــرفت مى كني پيش

داشته باشيم.
ــى از راهكارهايى كه  ــان كرد: يك وى خاطرنش
ــه آن پرداخت ارائه  ــم و تربيت ب ــوان در تعلي مى ت
ــت كه بايد  آموزش به اوليا در كنار دانش آموزان اس

مورد توجه ويژه قرار گيرد.
مديركل آموزش و پرورش استان همدان گفت: 
ــه آموزش و پرورش را در زمينه تعليم و تربيت  آنچ
اميدوار مى كند اين است كه براى پيشرفت و توسعه 

استان كمر همت ببنديم و تالش كنيم.
وى بيان كرد: اگر ارتباط و تعامل بين مجموعه 
ــئوالن و خانواده ها مورد  ــرورش و مس ــوزش و پ آم
ــن نتيجه را در  ــرد مى توانيم بهتري ــه قرار بگي توج

بحث نهضت سوادآموزى داشته باشيم.
 همدان در باسوادى گروه 10 تا 29  �

سال رتبه دوم كشورى را دارد
ــوزى همدان نيز  ــواد آم ــس اداره نهضت س رئي
ــتان در باسوادى كردن گروه هاى 10  گفت: اين اس

تا 29 سال رتبه دوم كشورى را كسب كرده است.
ــب اين  ــت با بيان اينكه كس محمد يزدان پرس
ــوب در حوزه آموزش و  ــش مطل رتبه به دليل پوش
ــت، افزود: در حال حاضر باسوادى گروه  پرورش اس
ــنى 10 تا 29 سال در اين استان به 99/5 درصد  س

رسيده است.
وى اظهار داشت: در حال حاضر امكان تشكيل 
ــمى وجود ندارد و آموزش فرد  كالس به صورت رس

به فرد بايد اجرايى شود.
ــيار به  ــزود: در آموزش فرد به فرد آموزش وى اف
ــده  ــوزش هر فرد به صورت قيمت تمام ش ازاى آم

مبلغى را دريافت مى كند .
وى اظهار داشت: واگذارى سوادآموزى به ادارات 
ــال است و همه دستگاه هاى  يكى از برنامه هاى امس
ــش  دولتى و خصوصى از اعتبارات دولتى براى پوش
ــوادى به صفر  ــتفاده مى كنند تا بى س ــا اس برنامه ه
ــد. وى با بيان اينكه يادگيرى مهمترين بحث  برس
ــت، افزود: كالس گذارى نهضت سواد  در آموزش اس
ــال  ــدان تا پايان بهمن ماه امس ــتان هم آموزى اس

تمديد شده است.

به مناسبت والدت امام باقر عليه السالم
ــكافنده علم ها در بيابان خشكيده دانش جوشيدن  همدان پيام: چشمه جارى ش
ــيراب كرد. شيعه  گرفت و جان جويندگان علم و معرفت را از زالل پر بركت خود س

نشان افتخار ديگرى بر گردن آويخت و بر اين پيشواى معصوم خود باليد. 
ــارى از غم و  ــه جاويدان كربال با كوله ب ــه خونين و هميش ــاه محرم ماه حماس م
ــنگيني كه از الله هاي خونين دشت كربال  ــپرى شد و در ايام صفر با غم س اندوه س
ــب ميالد آخرين بازمانده كربالي عطش،  ــت، در ش ــه باقى اس بر دل هايمان هميش
ــنگين تر از ديروز و  ــان س ــود و تپش قلبم ــمانمان مضاعف مى ش ــك هاى چش اش
دست هايمان بر پنجره هاى سخت قبرستان غريب و دلگير بقيع گره مى خورد، آنجا 

كه مأوى شكافنده دانش هاست.
ــم هايت را مي بندي و ديوار بقيع را در برابرت مي    يابي و آنگاه كه شبكه هاي  چش
پنجره را لمس مي كني مرغ جانت پر مي كشد كه بر مزار هاي مطهر و پاكشان حضور 
يابي، صورت بر خاك معطرشان بگذاري و با سوز دل غربت شان را گريه كني. اينجا 

مدينه است و اينجا بقيع و اين چهار بقعه تاريك و مظلوم ... 
ــان از مزار شريف  ــنگي بر روي آنها نش چهار قبر مظلوم را مي نگري كه تنها با س

گلي از بوستان محمد(ص) دارند.
گلِ ستاره وجود حضرت باقر در آسمان شيعه تابيدن گرفت، اما آسماني كه رخت 
ماتم بر تن نموده، عزادار ديگر ستارگاني است كه ابرهاي كينه و سنگ دلي در كربال، 

جلوي درخشش آنها را گرفته اند.
امام شكافنده دانش ها كه جامع علم و منبع دانش و مشهور به فضيلت و بينش 
است و درجه علم و دانشش باالتر از فهم بشري، امام پايداري و تلخي چشيده اي  از 
حماسه عاشورا كه پيمانش با خدا غير قابل ترديد و فضيلت و كمالش غير قابل انكار 
ــت، امام علم كه چشمه هاي جوشان دانش، فنون و حكمت از انديشه هاي نابش  اس
ــار از احاديث روايت  ها و كلمات قصار و  ــيد و اوراق زندگي اش سراسر سرش مي جوش

نصيحت هاست.
ــاكت و آرام مدينه، مبهوت نورافشاني خانه گلين امام  ــب ميالدش، فضاي س ش
سجاد(ع) است و فروغي نوراني، آسمان مدينه را روشن كرده است؛ نوري كه از چهره 

معصوم و منور نوزادي مبارك به آسمان ساطع است.
نام مبارك امام پنجم محمد و لقب آن حضرت باقر و باقرالعلوم است؛ به اين دليل 
كه درياى دانش را شكافت و اسرار علوم را آشكار ساخت. القاب ديگرى مانند شاكر، 
ــد كه هريك باز گو كننده صفتى از  ــر و هادى نيز براى آن حضرت ذكر كرده ان صاب

صفات آن امام بزرگوار بوده است.
كنيه امام ”ابو جعفر“  و مادرش فاطمه دختر امام حسن مجتبى (ع) است؛ بنابراين 
نسبت آن حضرت از طرف مادر به سبط اكبر حضرت امام حسن (ع) و از سوى پدر به 
ــين (ع) مي رسيد. پدرش حضرت سيدالساجدين، امام زين العابدين، على بن  امام حس
الحسين (ع) است. تولد حضرت باقر(ع) در روز جمعه سوم ماه صفر سال 57 هجرى 

در مدينه اتفاق افتاد.

همدان پيام: معاون پژوهشي پژوهشگاه زلزله و 
مهندسي زلزله با بيان اينكه طبق آمارها در ايران 
ــتر رخ  ــر دهه يك زلزله به بزرگي هفت ريش در ه
ــه بزرگي هفت  ــت: از آخرين زلزله ب مي دهد، گف
ــال و هفت ماه مي گذرد؛  ــتر در كشور 14 س ريش
بنابراين بايد مراقب زلزله اي به بزرگي هفت ريشتر 

باشيم.
ــي كه در  ــزود: تمامي زلزله هاي ــدي زارع اف مه
كشورهاي در حال توسعه مانند تركيه، ايران، الجزاير، 
ــتان رخ داده از  ــد و افغانس ــتان، هن مراكش، پاكس

ــي و مقررات، كمبود  ــدم رعايت ضوابط ايمن نظر ع
ــتانداردهاي مناسب براي رعايت نكات ايمني در  اس

سازه ها و توسعه سريع با يكديگر مشابه هستند.
ــا ربطي به  ــر اينكه اين زلزله ه ــا تأكيد ب وي ب
ــت: به  ــور ندارند، اظهار داش زلزله هاي داخل كش
ــي در برابر زلزله  ــت نكردن نكات ايمن دليل رعاي
اين مناطق به مناطقي كه بيشترين كشته را در بر 

ــده اند كه از آن جمله مي توان به  دارند، تبديل ش
ــتان، 1382 بم  زلزله 1378 ازميت، 1384 پاكس

و1383 الجزاير اشاره كرد.
ــل هاي  ــان اينكه در صورتي كه گس ــا بي وي ب
ــورهاي منطقه با گسل ايران تالقي پيدا كند،  كش
ــود،  ــل هاي ايران مي ش ــدن گس منجر به فعال ش
ــل هاي زلزله اخير  ــه گس ــرد: از آنجا ك ــه ك اضاف

ــد، نمي توان  ــران ادامه پيدا نمي كنن ــه در اي تركي
ــت كه اين زلزله ها منجر به فعال شدن  انتظار داش

گسل هاي ايران شود.
ــاره به نزديكي استان هاي  زارع همچنين با اش
ــه توضيح داد:  ــرقي و غربي به تركي آذربايجان ش
ــل هاي موجود در اين دو استان به خودي خود  گس
ــاي مهيبي در  ــتند؛ به گونه اي كه زلزله ه فعال هس
ــلماس و چالدران در مرز ايران و  ــتان هاي س شهرس
تركيه رخ داد. عالوه بر اين در زلزله هاي تاريخي شهر 

تبريز اين شهر 12 بار به طور كامل تخريب شد.

انتقاد رئيس سازمان زندان ها 
از قانون جديد رانندگي

مهر: رئيس سازمان زندان هاي كشور با بيان 
اينكه در قانون جديد جرايم رانندگي اگر كسي 
پالك خودرو خود را مخدوش كرد به شش ماه 
ــال زندان محكوم مي شود، گفت: مگر  تا دو س
ــده  اين فرد جنايت يا خالف بزرگي مرتكب ش
ــود، آيا نمي توان  كه چنين حكمي صادر مي ش

خودروي او را توقيف كرد.
ــماعيلي با بيان اينكه در  ــين اس غالمحس
ــه  خصوص  ــه آمار و ب ــه كافي ب ــته توج گذش
ــزود: اگر هم آمارهاي  ــد، اف آمار جنايي نمي ش
پراكنده اي منتشر مي شد، دقيق نبود و استفاده 
هم نمي شد. يادم هست فردي مي گفت كه سه 
چيز در كشور ما اصالح پذير نيست يكي آمار و 
دوم وقت جلسات و سوم بلندگوها كه هميشه 

خراب است.

4 هزار و 120 نفر از كل 
المپيادى ها از كشور رفته اند

ــت  ــى و فناورى رياس ــاون علم ــا: مع ايلن
ــروج المپيادى ها تا  ــيب خ جمهورى گفت: ش
سال 81 حدود 40 درصد بود كه اكنون به 17 

درصد رسيده است.
نسرين سلطان خواه در مورد ميزان مهاجرت 
ــتعدادهاى برتر به خارج از كشور  نخبگان و اس
افزود: بر اساس بررسى هاى انجام شده 4 هزار 
و 120 نفر از كل المپيادى ها از ابتداى برگزارى 

مسابقات المپياد، از كشور خارج شده اند.
وى شيب خروج از كشوِر دانش آموختگان 
ــكى را خيلى كم عنوان كرد و افزود:  علوم پزش
شيب خروج دانش آموختگان علوم پزشكى تا 
ــه اكنون در  ــال 81 حدود 16درصد بود ك س

دوره جديد به كمتر از 8 درصد رسيده است.

رشد 74 درصدى 
كشف كاالى قاچاق

ــال نسبت  ــفيات قاچاق كاال امس ايلنا: كش
ــته 74 درصد رشد داشته است  ــال گذش به س
و اين در حالى ست كه سال گذشته نيز نسبت 

به سال 88 رشد 57 درصدى را شاهد بوديم.
ــت: قاچاق  ــين فرمانده انتظامى گف جانش
ــادى ندارد؛ بلكه از لحاظ  كاال تنها جنبه اقتص
ــز تأثيرگذار  ــى و اجتمايى ني اخالقى، فرهنگ
ــاى فراوانى در  ــت، قاچاق كاال پيچيدگى ه اس
ــر مبارزه دارد در صورتى كه اگر اين موضوع  ام
ــيار راحت تر  ــت بس ــا جنبه اقتصادى داش تنه

مى توانستيم به آن رسيدگى كنيم.
ــال ارزش ريالى  احمدرضا رادان افزود: امس
پرونده هاى كشف شده 741 ميليارد تومان بود 
كه نسبت به سال گذشته افزايش داشته است.

سارقان در مالير به 32 فقره 
سرقت اعتراف كردند

ــتان  همدان  پيام:  فرمانده انتظامى شهرس
ــتان  مالير گفت: ماموران انتظامى اين شهرس
ــتگير و 32 فقره  ــارق حرفه اى را دس هفت س

سرقت را كشف كردند.
ــعيدى اظهار داشت: در راستاى  ابراهيم س
ــهروندان  تأمين امنيت اجتماعى و اخالقى ش
ــتان در  ــطح شهرس طرح هاى مختلفى در س

هفته جارى به اجرا گذاشته شد.
ــرد: ماموران  ــى اضافه ك ــن مقام انتظام اي
ــتان با  ــى اين شهرس ــى انتظام ــس آگاه پلي
ــهدا، در يك اقدام  ــرى 11 ش ــكارى كالنت هم
ــه اى را به نام  ــارقان حرف غافلگيرانه يكى از س
ــتگير كردند كه پس از تحقيقات  على- د دس
ــار فقره  ــده متهم به چه ــى به عمل آم پليس
ــرقت مغازه، 18 فقره سرقت داخل خودرو،  س
ــرقت وجه  ــرقت مدارك و 2 فقره س 4 فقره س

نقد اعتراف كرد.
ــارق  فرمانده انتظامى مالير گفت: چهار س
در يك عمليات ديگر به خاطر سرقت وسايل 
ــاختمان هاى نيمه كاره، احشام، كابل برق و  س
كيف قاپى شناسايى و دستگير شدند كه همه 
سارقان پس از تشكيل پرونده براى سير مراحل 

قانونى روانه مراجع قضايى شدند.
ــتگيرى يك نفر  ــرد: دس ــعيدى بيان ك س
فروشنده مواد مخدر، يك مامور قالبى، دو نفر 
از اتباع بيگانه و همچنين كشف مقاديرى مواد 
مخدر از نوع شيشه، هروئين و ترياك به همراه 
تعدادى تجهيزات ماهواره اى و سى دى مبتذل 

از ديگر اقدامات اين طرح است.

رئيس پليس راهنمايى و رانندگى همدان:
تقاطع هاى غير هم سطح ترافيك را روان مى كند

ــازي ترافيك مؤثر  ــطح در روان س همدان پيام: رئيس پليس راهنمايي و رانندگي همدان گفت: تقاطع هاي غيرهمس
هستند.

حسين طاليي افزود: ايجاد تقاطع هاي غيرهمسطح، بسياري از گره هاي ترافيكي را در استان از بين برده است.
وي درباره ايجاد دو تقاطع ديگر در چهار راه هاي شريعتي و تختي نيز گفت: با وجود اينكه تا افق 1405، رينگ اول 

پياده راه مي شود اين دو پل باز هم در روان سازي ترافيك مؤثر است.
طاليي درباره بسته شدن خيابان بوعلي بيان كرد: زماني كه اين طرح به طور كامل اجرا شود هر دو باند اين خيابان 

مسدود شده و ديگر لزومي ندارد كه تاكسي ها از خيابان هاي فرعي براي رسيدن به خيابان بوعلي عبور كنند.

تا ششم دبستان از عربى و انگليسى خبرى نيست 
ــوراي عالي آموزش و پرورش گفت: با شش ساله شدن دوره ابتدايي از سال تحصيلي آينده،  همدان پيام: دبيركل ش

آموزش زبان و فرهنگ فارسي اولويت اصلي آموزش و پرورش خواهد بود.
به گزارش ايسنا، مهدي نويد ادهم درباره ورود زبان دوم به مقطع ابتدايي با اجراي تحول بنيادين اظهار داشت: زبان 
عامل اصلي پيام فرهنگي است، اولين گام و مسئوليت آموزش و پرورش، آموزش و ترويج زبان فارسي و فرهنگ ايراني 

ـ اسالمي است.
ــي، هيچ زبان  ــاله دوره ابتداي ــش س ــند درس ملي در ش ــه تحولي آموزش و پرورش و س ــاس برنام  براس
ــي از دوره اول راهنمايي وارد دروس  ــي و عرب ــد و زبان انگليس ــراي دانش ْآموزان تدريس نخواهد ش ــي ب دوم

دانش آموزان مي شود.

طرح جديد بخشودگي اضافه خدمت سربازان
ــين فرمانده نيروي انتظامي از بخشودگي اضافه خدمت سربازان تا شش ماه پس از اجراي قانون  همدان پيام: جانش
جديد خدمت وظيفه عمومي خبر داد.  احمدرضا رادان درباره قانون جديد وظيفه عمومي اظهار داشت: قانون جديد به 
ــده و براي اجرا آماده است. در قانون جديد امتيازاتي براي مشموالن در نظر گرفته شده است  ــلح ابالغ ش نيروهاي مس
كه محوري ترين آن تعويض سال به ماه است. بر اين اساس، زمان مشموليت فرد از اين پس بر اساس ماه تولد محاسبه 
ــته افرادي كه مرتكب غيبت مي شدند تا سه ماه اضافه خدمت دريافت  ــود. به گزارش مهر، وي ادامه داد: در گذش مي ش
مي كردند، اما بر اساس قانون اين اضافه خدمت در قانون جديد از سه تا شش ماه است و حتي مشمول به مراجع قضايي 
ــلح همزمان با اجراي قانون جديد، تا شش ماه كساني كه داراي  ــود، اما با تصويب ستاد كل نيروهاي مس معرفي مي ش
غيبت هستند اگر خود را معرفي كنند غيبت آنها بخشيده مي شود. قانون جديد سربازي از دهم دي ماه  اجرايي مي شود.

به بهانه سالروز تأسيس نهضت سوادآموزي

همدان در نرخ باسوادى رتبه دوم كشور را دارد
■ مديركل آموزش و پرورش استان: تنها سه درصد جامعه سنى 10 تا 49 سال استان بى سوادند

احتمال وقوع زلزله 7 ريشتري در كشور

برنامه سند راهبردى آموزش 
و پرورش به گونه اي تنظيم 

شده كه تا پايان سال 91 
با تمام منابع و امكانات 

بتوانيم بى سوادى را به صفر 
برسانيم

استاندارد  سازى 90 درصد 
آزمايشگاه هاى كشور 

همدان پيام: رئيس اداره مديريت آزمايشگاه هاى بهداشتى وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكى از اجراى طرح استاندارد سازى در 90 درصد آزمايشگاه هاى كشور 

خبر داد.
حسين غالمى گفت: در حال حاضر پنج هزار آزمايشگاه در بخش هاى خصوصى 

و دولتى كشور فعال است.
وى با بيان اين كه همه آزمايشگاه هاى كشور از نظر كمى و كيفى در قالب 164 
سوال مورد ارزيابى كارشناسان دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور قرار مى گيرد، افزود: 
در صورت كسب نكردن حداقل امتياز 85، پروانه آن آزمايشگاه تمديد نخواهد شد.

24  درصد ايرانى ها در آستانه ازدواج
همدان پيام: مديركل دفتر اطالعات جمعيتى سازمان ثبت احوال گفت: بر اساس 
ــور را افراد 20 تا 29 سال تشكيل  ــت آمده، 24 درصد جمعيت كش آمارهاى به دس
ــتانه ازدواج قرار دارند و نيازمند اشتغال و مسكن هستند. على اكبر  مى دهند كه در آس
محزون افزود: در 9 ماهه ابتداى سال جارى يك ميليون و 35 هزار و 848 والدت به ثبت 
ــر و 504 هزار و 810 مورد نيز مربوط به والدت  ــيده كه 531 هزار و 38 مورد پس رس
دختران بوده است. وى تأكيد كرد: 816 هزار و 136 مورد والدت در مناطق شهرى و 
219 هزار و 712 مورد نيز در مناطق روستايى كشور به ثبت رسيده كه در مجموع، آمار 

والدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش 1,4درصدى داشته است.
ــترين والدت ثبت شده در گروه سنى 25 تا 29 سال بوده  به گفته محزون، بيش

كه نسبت به سال گذشته 2,6 درصد افزايش يافته است.
ــاره كرد و گفت: آمار فوتى ها نيز 251 هزار و 132 مورد   وى به آمار فوتى ها اش

بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش يك درصدى دارد.
به گفته محزون در سال جارى 513 هزار و 676 مورد ثبت فوتى داشته ايم كه اين 

مابه التفاوت به دليل ثبت فوتى هاى معوقه بوده است.
ــه مردان و 108 هزار و 151  ــد كرد: 142 هزار و 981 مورد مربوط ب وي تأكي
ــت؛ به طورى كه گروه 85 ساله ها و بيشتر 13,8  ــده اس مورد نيز فوت زنان ثبت ش

درصد كل فوتى هاى سال جارى را به خود اختصاص داده اند.
ــترين علت  محزون افزود: بيمارى هاى قلبى عروقى با 94 هزار و 503 مورد بيش
فوت بوده و بعد از آن نيز سرطان و تومور با 21 هزار و 342 نفر و بيمارى هاى تنفسى 

نيز با 16 هزار و 702 در رده هاى بعدى علت فوت بوده اند.
وي به آمار ازدواج در نه ماهه اول سال اشاره كرد و گفت: در اين مدت 706 هزار 
و 469 مورد ازدواج به ثبت رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از افزايش 
ــت. به گفته محزون، در اين مدت 105 هزار و 150  1,1 درصدى برخوردار بوده اس
ــت كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ــيده اس مورد واقعه طالق نيز به ثبت رس

افزايش 4,3 درصدى داشته است.
ــيده كه  محزون افزود: به ازاى هر 7,3 درصد ازدواج يك واقعه طالق به ثبت رس

اين رقم نيز نسبت به مدت مشابه آن افزايش 4 دهم درصدى داشته است.
ــور 4 برابر شده؛ به طورى كه از 18,9  ــال اخير جمعيت كش وى گفت: در 50 س
ميليون نفر در سال 35 به 75 ميليون نفر در سال جارى رسيده است كه 70 درصد 

جمعيت كشور در مناطق شهرى و مابقى نيز در مناطق روستايى قرار دارد.
ــترين حجم جمعيت را  ــور كه بيش محزون تصريح كرد:40 درصد جمعيت كش
شامل مى شوند؛ مربوط به گروه سنى 30 تا 64 ساله است و همچنين گروه سنى 15 

تا 29 سال نيز 33 درصد جمعيت كشور را شامل مى شود.



Y K

چهار شنبه1010
7 دى ماه1390
شماره 1403

پيام 
 The Message Of                 مادستان    تاريخ ،  تمدن و فرهنگ 

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

اقتصاد

طال و ارزبازتاب

خبر

نوع ارز
نرخ خريد

(ريال)
نرخ فروش 

(ريال)
 آزاددولتىآزاددولتى

14505192001455519500يورو
11100150001113515400دالر آمريكا
17363230001742324000پوند انگليس
10894149001093115300دالر كانادا

2966345029763550ريال عربستان
3026400030364100درهم امارات

6250000---سكه تمام بهار طرح قديم
6070000---سكه تمام بهار طرح جديد

2900000---سكه نيم بهار
1500000---سكه ربع بهار
770000---يك گرمي

يك گرم طالي
569000--- ساخته نشده 18 عيار

ــوي و برزن  ــته از هر ك ــام: در گذش همدان پي
ــه و منطقه در  ــم بچه هاى هر محل ــور مى كردي عب
ــاط و بازى هاى كودكانه بودند و  ــادى، نش حال ش
ــار خود را  ــاى محلى و بومى انرژى سرش با بازى ه
تخليه مى كردند، اما زندگى آپارتمانى امروز موجب 
ــت تا به خاطر محبوس بودن كودكان و  ــده اس ش
ــادى  ــان در فضاهاى كوچك آپارتمانى، ش نوجوان
ــدن  ــان بماند و نتوانند از حبس ش آنها در دلهايش
ــده رهايى يابند. كمبود  در فضاى كوچك ايجاد ش
ــالم كودكان، نوجوانان و حتى  ــايل تفريحى س وس
ــهرها يكى از بزرگترين  ــاالن در برخى از ش بزرگس
مسائل و مشكالتى است كه والدين را رنج مى دهد. 
باالخره چند وقتى است در پايتخت تاريخ و تمدن 
ــهربازى به نام  ــن زمزمه هايى در مورد ش ايران زمي
«جزيره شادى» با تمامى امكانات روز دنيا ورد زبان 

كوچك و بزرگ شده است.
ــم «جزيره شادى» به گوشمان مى رسد  وقتى اس
به اين فكر مى افتيم كه راهى براى بازى و شادى تمام 
ــدنى خود و بچه ها پيدا شده، جايى كه بازى هاى  نش
ــد و خنده ها و  آنها موجب دلخورى هيچ  فردي نباش
ــاد كودكانه شان سوهان روح نشود. اين  جيغ هاى ش
ــرگرمى را  مجموعه هاى تفريحى امروزه بهترين س

براى مردم جهان به ويژه كودكان فراهم مى كنند.
ــراغ يكى از مسئوالن اين  به همين منظور به س
پروژه عظيم رفتيم تا گفتگويى با وى داشته باشيم.
معاونت امور فنى و تحقيقات مهندسى شركت 
ــاه 1389  ــت: از فروردين م ــادى» گف ــره ش «جزي
ــد از نمونه هاى  ــى مانند بازدي ــات و اقدامات مطالع
موجود در كشورهاى خارجى، الگوبردارى اسالمى، 
ــرايط اقليمى، اقتصادى و فرهنگى و  ابعاد زمين، ش

تكنولوژى ساخت روى اين پروژه انجام شده است.
ــاره  مهندس محمد رضا پورپروانه در ادامه با اش
به اينكه اين طرح عظيم با سياست جديد در 2 فاز 
ــاخته مى شود، افزود: فاز  ــاحت 20 هكتار س به مس
اول اين پروژه با مساحت 13/5 هكتار شامل پارك 

آبى، شهربازى، درياچه مصنوعى، پيست كارتينگ، 
پيست آفرود و بخش هاى مختلف تجارى و فاز دوم 
شامل ويالهاى اقامتى، نمايشگاه هاى فصلى سيتى 
ــد. وى افزود: پارك آبى سرپوشيده  ــنتر مى باش س
ــرى و  ــزار مت ــالن 9 ه ــادى» در 2 س ــره ش «جزي
ــاى به روز دنيا ويژه آقايان و بانوان كه بعد از  بازى ه
پارك آبى ادمونتون كانادا به لحاظ وسعت، دومين 

پارك آبى سرپوشيده جهان مى باشد.
 معاونت امور فنى و تحقيقات مهندسى شركت 
ــيده 4 هزار  ــادى»، پاركينگ سرپوش ــره ش «جزي
ــيده 15 هزار مترى در 3  مترى، شهربازى سرپوش
ــول بازى كامپيوترى به روز دنيا،  طبقه، 200 كنس
ــت بولينگ، آمفى تئاتر روباز، درياچه مصنوعى  پيس
ــى و آب نماى موزيكال را  ــا امكان قايقرانى تفريح ب
ــهربازى  از طرح هاى فاز اول عنوان كرد و افزود: ش
ــرى و ترن هوايى كه  ــاز با امكانات تاب 28 مت رو ب

ــورهاى كوبا، آمريكا و ژاپن  همتاى آن فقط در كش
ــرعت 85 كيلومتر  وجود دارد؛ با ارتفاع 57 متر و س
ــب و جلو از موارد مهم  ــاعت حركت رو به عق در س

اين پروژه به شمار مى رود.
ــگ و آفرود اين  ــت كارتين پورپروانه گفت: پيس
ــابقات  ــتاندارد و امكان برگزارى مس مجموعه با اس

بين المللى احداث مى گردد.
ــات اجرايى اين پروژه در محل  وي افزود: عملي

سايت آن آغاز شده است.
ــتفاده از تمامى خدمات مهندسى  پورپروانه اس
ــا اولويت ايرانى  ــاخت و تجهيزات را ب تكنولوژى س
دانست و خاطرنشان كرد: براى اين شركت كيفيت، 
ــاى تهيه كاال و  ــى، زيبايى و قيمت، اولويت ه ايمن
ــر كااليى در داخل  ــد و در آخر اگ خدمات مى باش
ــته باشد از كاالهاى  ــتان وجود نداش و خارج از اس

خارجى استفاده مى كنيم. 

ــاءا... با كمك مسئوالن و داشتن  وي گفت: ان ش
شرايط مناسب اقليمى، فاز اول «جزيره شادى» در 

تابستان سال آينده به بهره بردارى خواهد رسيد.
ــان كرد: روزانه حداقل 110  پورپروانه خاطرنش
ــادى» مشغول  ــاخت پارك «جزيره ش نفر براى س
ــردارى در فاز اول  ــد از بهره ب ــتند و بع به كار هس
ــتقيم و  ــدودا400ً نفر و در فاز دوم250 نفر مس ح

پايدار مشغول به كار خواهند بود.
ــام تفريحات  وى مجموعه كاملى از انواع و اقس
ــنين و مطابق با  ــالم و به روز دنيا براى تمامى س س
ــالمى ايرانى و شرايط اقليمى، موقعيت  فرهنگ اس
ــير ترانزيت 4 استان غرب  ــب در مس مكانى مناس
ــتان، كرمانشاه، ايالم و همدان و عبور  كشور كردس
ــگران  ــين(ع) و گردش ــران حرم اباعبدا... الحس زائ
داخلى و خارجى به سمت بزرگترين غاز آبى جهان 

را از خصوصيات برجسته اين پروژه دانست.
ــاره به اينكه از  مهندس پورپروانه در ادامه با اش
استان هاى ديگر پيشنهادهاى مختلفى از جمله در 
اختيار گذاشتن زمين با تمامى امكانات و امتيازات 
رايگان براى احداث مجموعه «جزيره شادى» ارائه 
شده بود، افزود: با اين حال اعضاى هيأت مديره به 
دليل تعصب و عرق بومى و همچنين تالش و همت 
ــتاندارى  ــامرى، معاون امور اس ــرو س مهندس خس
همدان، فرماندار، شهردار و اعضاى شوراى اسالمى 
ــگاه اصلى خود؛  ــتان بهار اين پروژه به جاي شهرس

يعنى استان همدان بازگشت.
معاونت امور فنى و تحقيقات مهندسى شركت 
ــت: از 7 مردادماه  ــار داش ــادى» اظه ــره ش «جزي
ــاد و متفاوتى در  ــال جارى تاكنون برنامه هاى ش س
ــتان همدان برگزار كرديم و اكنون قصد داريم با  اس
برگزارى نمايشگاه عرضه كفش و پوشاك در محل 
سايت مجموعه «جزيره شادى» خدمت ديگرى به 

مردم فهيم ارائه نمائيم.
ــام «جزيره  ــا مى خواهيم ن ــرد: م ــان ك وى بي
ــادى همراه باشد؛ به همين  ــادى» هميشه با ش ش
ــب را ارائه  ــور اجناس باكيفيت و قيمت مناس منظ
ــتانى هاى عزيز، لذتى دو چندان   مي دهيم تا هم اس
ــاك «جزيره شادى»  ــگاه كفش و پوش را در نمايش

تجربه كنند.
مهندس پورپروانه گفت: اين نمايشگاه از جمعه 9 
ــاحت 2 هزار متر مربع شامل  دى ماه در فضايى به مس
غرفه هاي عرضه كفش و پوشاك ورزشى و زمستانى 
(در تمامى سنين) تا 22 دى ماه آماده ارائه خدمات و 
اجراى برنامه هاى متنوع از جمله قرعه كشى و اهداى 
ــد. ضمناً  ــه بازديدكنندگان مى باش ــز نفيس ب جواي

بازديد و خريد از ساعت 9 تا 18 مى باشد.
وى در پايان بيان داشت: هيچ كارى بدون لطف 
ــش نخواهد رفت و  ــئوالن پي خداوند و حمايت مس
ــا بر خود الزم مى دانيم از خدمات مهندس  در اينج
ــتاندارى  ــدان)، معاونان اس ــتاندار هم پيريايى (اس
ــراث فرهنگى  ــات (مديركل مي ــدا... بي همدان، اس
ــعود عسگريان (شهردار همدان)،  استان)، سيد مس
ــيرى  نصرت گلكارزاده (فرماندار بهار)، على اصغر ش
ــالبافيان (بخشدار بخش  ــهردار بهار)، موسى ش (ش
مركزى بهار)، اعضاى شوراى شهر بهار و بانك هاى 
ــئوالن  و  عامل از جمله بانك تجارت و تمامى مس
دوستان كه ما را تاكنون حمايت كردند و توانستيم 
با سرعت غيرقابل تصورى پيشرفت نماييم، تشكر و 

قدردانى كنيم. 

با افتتاح جزيره شادى

تابستان 91 تحولى عظيم در شادى خانواده ها و صنعت گردشگرى

  نمايشگاه كفش و پوشاك «جزيره  �
شادى» از جمعه 9 دى ماه در فضايى به 
مساحت 2 هزار متر مربع شامل غرفه هاي 
عرضـه كفـش و پوشـاك ورزشـى و 
زمستانى (در تمامى سنين) تا 22 دى ماه 
آماده ارائه خدمـات و اجراى برنامه هاى 
متنوع از جمله قرعه كشى و اهداى جوايز 
نفيـس بـه بازديدكنندگان مى باشـد. 
ضمنـاً بازديد و خريد از سـاعت 9 تا 

18 مى باشد

هنوز براي آب
 70 درصد يارانه مي دهيم

ــركت مهندسي آب و  ــنا: مديرعامل ش ايس
ــراي قانون  ــا وجود اج ــور گفت: ب فاضالب كش
ــوز حدود 70  ــور، هن هدفمندي يارانه ها در كش
درصد يارانه براي مشتركان آب پرداخت مي شود.

ــمي درباره اصالح  ــيد مهدي ثمره هاش س
ــم وزارت نيرو در اين  ــاي آب و تصمي قيمت ه
زمينه افزود: قيمت تمام شده آب از نظر وزارت 
ــن است  نيرو و بخش هاي تخصصي كامًال روش
و سناريوهاي مختلف را براي تصميم گيري در 
اين خصوص به كارگروه تحول اقتصادي ارسال 
كرده ايم. به گفته وي، اين در حالي است كه در 
ــال حاضر حدود 25 تا 30 درصد از يارانه اي  ح
ــد، حذف  ــتر بابت آب پرداخت مي ش كه پيش
ــد يارانه براي  ــت و حداقل 70 درص ــده اس ش

مشتركان آب پرداخت مي شود.
 

رشد 6 برابرى سرمايه گذارى 
در حوزه صنعت و معدن

ــزى وزارت صنعت،  ــاون برنامه ري ايرنا: مع
ــد بيش از شش برابرى  معدن و تجارت از رش
در  ــى  معدن و  ــى  صنعت ــرمايه گذارى هاى  س
ــته خبر داد و گفت: اين رقم  ــال هاى گذش س
ــزار ميليارد به 90 هزار ميليارد تومان  از 14 ه
ــيدرضا فاطمى امين افزود:  ــت. س ــيده اس رس
سرمايه گذارى بر اساس پروانه هاى بهره بردارى 
ــزار  ــا 89 از 14ه ــده در دوره 84 ت ــادر ش ص
ــزار ميليارد  ــه بيش از 90 ه ــارد تومان ب ميلي

تومان افزايش يافته است.

ساخت 500 باب مسجد 
در سايت هاى مسكن مهر

ــازى گفت: در حال  ــا: وزير راه و شهرس برن
ــجد در سايت هاى مسكن  حاضر 500 باب مس
ــت ساخت است. على نيكزاد اظهار  مهر در دس
ــكونى كه قرار  ــت: از اين تعداد واحد مس داش
ــر كشور به بهره  ــت تا پايان سال در سراس اس
بردارى برسند 400 هزار واحد آن در روستاها 
و 800 هزار واحد آن نيز در شهرها و بافت هاى 

فرسوده كشور قرار دارند. 

صادرات برق ايران حدود 
24 درصد افزايش يافت

ايلنا: صادرات برق ايران به كشورهاى همسايه 
از ابتداى سال جارى تاكنون حدود 24 درصد در 
مقايسه با زمان مشابه سال گذشته افزايش يافت. 
ــال جارى  ــالمى ايران از ابتداى س جمهورى اس
ــزار و 85/2 گيگاوات  ــش ه ــون بيش از ش تاكن
ــايه صادر كرده  ــاعت برق به كشورهاى همس س
ــت كه اين ميزان 23/75 درصد در مقايسه با  اس
زمان مشابه سال گذشته افزايش نشان مى دهد.

انتشار اوراق گواهى 13/5درصد 
در شعب بانك سامان 

همدان پيام: اوراق گواهى سپرده مدت دار 
ــاله از  ــرمايه گذارى عام بى نام يك س ويژه س
ــال جارى  به مدت 6روز كارى  10 دى ماه س
ــامان  ــعب بانك س تا 16 دى ماه در تمامى ش
ــود. به  ــتان ها عرضه مى ش در تهران و شهرس
ــامان، نرخ  گزارش اداره روابط عمومى بانك س
ــاالنه اوراق گواهى ذكر  ــود على الحساب س س
ــل پرداخت در مقاطع  ــده13/5 درصد و قاب ش

ماهانه خواهد بود.
ــا  ب ــزى  مرك ــك  بان ــت  اس ــى  گفتن
ــار445ميليارد ريال اوراق گواهى سپرده  انتش
ــرمايه گذارى عام بى نام يك  مدت دار ويژه س

ساله موافقت نموده است.

چه كساني از دريافت يارانه نقدي محروم مي شوند؟
ابهام هاي حذف يارانه اقشار مرفه 

و افزايش يارانه كم درآمدها
ــي كه يارانه نقدي، بين پنج تا 10  ــاس برآورد ما كس همدان پيام: "بر اس
ــه يارانه ندارد.» اين  ــكيل مي دهد، نيازي ب ــد درآمد ماهيانه وي را تش درص
ــا در آخرين گفت وگويش بود. جمله اي  ــتاد هدفمندي يارانه ه جمله دبير س
ــا مترصد دريافت اين موضوع  ــه ابهامات زيادي ايجاد كرد و قطعاً خيلي ه ك

هستند كه آيا يارانه آن ها حذف مي شود يا خير؟
ــت يارانه هاي  ــراي طرح پرداخ ــتين مرحله اج ــن و در نخس ــش از اي پي
ــاس روش هاي علمي مردم را به  ــدي، مركز آمار ايران تالش كرد تا بر اس نق
ــيم كند، اما با وجود دفاع رئيس  ــه هاي فقير، متوسط و ثروتمند تقس خوش

مركز آمار از اين تقسيم بندي، دولت با آن مخالفت كرد.
ــاوي بين   در اين مرحله دولت تصميم گرفت يارانه نقدي را به طور مس

همه افراد تقسيم كند.
ــار ديگر يارانه  ــال، دولت تصميم دارد ب ــنا، پس از يك س به گزارش ايس
ــخنگوي طرح تحوالت  ــدا كند. بنا به اعالم س ــار مرفه و غيرمرفه را ج اقش
ــده است. اما چگونگي اين  ــي براي اين كار در نظر گرفته ش اقتصادي، روش

روش و نتايج آن موضوعي است كه براي مخاطبان ابهام دارد.
ــاس برآورد ما كسي كه يارانه نقدي،  محمدرضا فرزين اعالم كرد: ”بر اس
ــكيل مي دهد، نيازي به يارانه  بين پنج تا 10 درصد درآمد ماهيانه وي را تش
ندارد.“ بر اساس اين بيان، در واقع كسي كه حداقل 455 هزار تومان حقوق 

ماهيانه دريافت كند، مرفه شناخته شده و نبايد يارانه دريافت كند.
ــت كه هم اكنون يارانه نقدي  به هر حال اظهارات فرزين از آنجا مبهم اس
به حساب سرپرستان خانوار واريز مي شود؛ بنابراين آيا مي توان گفت كه اگر 
ــت خانوار بيش از اين رقم باشد، همه افراد خانوار از  حقوق دريافتي سرپرس
ــوند؟ يعني اگر يك خانوار دو نفره كه در  دريافت يارانه نقدي محروم مي ش
ماه 91 هزار تومان يارانه مي گيرند؛ درآمد سرپرست خانوار معادل 900 هزار 

تومان باشد، يارانه آن خانوار حذف خواهد شد.
اما تعبير ديگر اين است كه در حالت اول، فرد سرپرست خانوار از دريافت 
ــته، يارانه دريافت  ــود، اما بقيه اعضاي خانوار مانند گذش يارانه محروم مي ش
مي كنند. در اين صورت آيا براي بار چندم، افراد مجبورند براي ارائه اطالعات 
حساب جديد به پايگاه هاي مربوطه مراجعه كنند و مشكالت تكراري دفعات 

پيش را متحمل شوند؟
اين موضوعات وقتي مبهم تر مي شود كه فرزين، جمله بعدي خود را بيان 
ــت كه 10 ميليون نفر را از دريافت يارانه ها حذف  مي كند.“برآورد ما اين اس
ــور وجود دارند كه  ــاس اين گفته، تنها 10 ميليون نفر در كش كنيم.“ بر اس
ــت مي كنند؟ يا 10 ميليون  ــه بيش از 455 هزار تومان حقوق درياف ماهيان
ــان از جمع يارانه دريافتي آن خانوار،  ــتند كه جمع حقوق خانوارش نفر هس

10 برابر بيشتر است؟
ــخنگوي كارگروه تحوالت اقتصادي، ”درآمد“  ــوي ديگر به گفته س از س

افراد مالك عمل است.
ــتند،  ــخص هس ــاره كارمندان و كارگران كه داراي فيش حقوقي مش درب
ــاير درآمدهاي همين افراد  امكان برآورد دريافتي ها وجود دارد، اما درباره س
ــتند، به هيچ وجه امكان برآورد  ــاغل آزاد هس يا درآمد افرادي كه داراي مش
ــكالي است كه در مرحله خوشه بندي افراد  درآمد وجود ندارد. اين همان اش

نيز بروز كرد و در نهايت به منتفي شدن آن منجر شد.
ــاس حقوق مصوب خود، ماهيانه 330  ــوي ديگر، اگر كارگري بر اس از س
هزار تومان دريافت كند و از محل ديگري مانند باغداري، كشاورزي، مشاغل 
ــد، مشمول دريافت  ــته باش كاذب يا حتي داللي ميليون ها تومان درآمد داش

يارانه نقدي خواهد شد؟!
نكته ديگر اين است كه به گفته فرزين، قرار است يارانه آزاد شده از محل 
ــود. محاسبات با وضعيت  ــار نيازمند تقسيم ش ــار مرفه، بين اقش حذف اقش
ــان مي دهد كه از محل حذف يارانه 10 ميليون نفر، رقمي معادل  كنوني نش
ــيم آن ميان 64 ميليون  ــود كه از تقس 455 ميليارد تومان در ماه آزاد مي ش
ــود. اين به آن  ــزار و 100 تومان حاصل مي ش ــده، عدد هفت ه ــر باقيمان نف
ــت كه يارانه نقدي اقشار در مرحله دوم با وضعيت كنوني 52 هزار و  معناس

600 تومان در ماه خواهد بود.
ــخنگوي كارگروه  ــت كه س ــه اين فرض ها و اما و اگرها در حالي اس هم
ــت: مردم بايد اخبار را از مجاري رسمي دريافت  تحوالت اقتصادي معتقد اس
كنند؛ بنابراين اطالع رساني شفاف در اين زمينه ضرورتي انكارناپذير است. 

ــر از جامعه؛ يعني بحث  ــژه آن كه موضوع مربوط به 10 ميليون نف ــه وي ب
حدود يك هفتم كل جمعيت كشور كه بزرگي نسبي آن، تلقي هايي از جمله 
ــهرهاي بزرگ كشور را كه البته ساكنان  ــامل شدن بسياري از ساكنان ش ش

شهرهاي به نسبت گران تر هم هستند به  وجود آورده است.

پيش فروش 12 هزار سكه در همدان
ــا قيمت 546 هزار  ــكه ب ــام: از ابتداي آغاز طرح پيش فروش س همدان پي
ــتان همدان حدود 12 هزار سكه پيش فروش  ــعب بانك ملي اس تومان، در ش

شد.
ــعب بانك ملي استان همدان در گفتگو   رئيس اداره روابط عمومي امور ش
ــنبه 29 آذرماه بنا به دستور بانك مركزي، پيش  با همدان پيام گفت: از سه ش
ــعب بانك ملي آغاز شده  ــكه تمام بهار آزادي بدون محدوديت در ش فروش س
است كه متقاضيان با پرداخت 546 هزار تومان نسبت به پيش خريد هر سكه 

تمام، اقدام  و در قبال آن رسيدي را دريافت مي كنند.
 محمدمهدي ملكيان با تأكيد بر اينكه محدوديتي براي پيش فروش لحاظ 
نشده است، افزود: از ابتداي آغاز طرح و تا پايان وقت اداري يكشنبه اين هفته 
ــط 62 شعبه بانك ملي مستقر در  ــكه تمام بهار آزادي توس حدود 12 هزار س

سطح استان پيش فروش شده است. 
ــالم فراخوان بانك  ــده را منوط به اع ــكه پيش فروش ش ــذاري س وي واگ
ــكه ها مقطوع است  ــت و گفت: قيمت اين س مركزي بعد از 4 ماه آينده دانس
ــكه   بايد 4 درصد ماليات بر ارزش  و فقط ثبت نام كنندگان در زمان تحويل س

افزوده (تقريبا 22 هزار تومان) پرداخت كنند.
ملكيان در پايان خاطرنشان كرد: در صورتي كه ثبت نام كنندگان در طول 
اين 4 ماه از پيش فروش سكه انصراف دهند؛ مي توانند با ارائه رسيد پول خود 

را دريافت كنند.

احداث هر كيلومتر بزرگراه 800 ميليون تومان هزينه دارد
ــتان همدان گفت: براي هر كيلومتر بزرگراه حداقل 800 ميليون تومان هزينه  همدان پيام: مديركل راه و ترابري اس

مي شود. 
سيدميركمال الدين ميرجعفريان در گفت وگو با ايسنا، افزود: براي يك كيلومتر راه در يك باند بزرگراه حداقل 800 ميليون 
تومان نياز است. وي بيان كرد: هم اكنون 370 كيلومتر بزرگراه، 805 كيلومتر آزادراه، 400 كيلومتر راه آهن و شش كنارگذر 
در دست ساخت است. ميرجعفريان درباره مصوبات سفر هيأت دولت نيز گفت: سفر اول هشت مصوبه و سفر دوم 11 مصوبه 
براي اين اداره كل داشته كه به طور كامل انجام شده است. وي اظهار كرد: تابلوهاي محدوديت سرعت در جاده گنجنامه نصب 
شده تا از حوادث جلوگيري كند. ميرجعفريان يادآور شد: ما مي توانيم با اعمال قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي تلفات را 

در مسير گنجنامه كاهش دهيم، ولي اگر قوانين رعايت نشود؛ باز هم شاهد تلفات خواهيم بود.

70 ميليارد تومان بدهى كارخانه هاى لبنى پرداخت نشده است
همدان پيام: مديرعامل اتحاديه لبنى گفت: هنوز حدود 70 ميليارد تومان بدهى كارخانه هاى لبنى پرداخت نشده است.

 مجيد عليداد در خصوص مطالبات صنايع لبنى اظهار داشت: همچنان 70 تا 80 ميليارد تومان از مطالبات صنايع 
ــده و كارخانه ها با مشكل نقدينگى مواجه هستند. به گزارش فارس، قبًال دولت از محل توزيع شير  معدنى پرداخت نش
يارانه اى توسط كارخانه هاى لبنى تا تيرماه سال 90 نزديك به 300 ميليارد تومان به آنها بدهكار بود كه بخشى از اين 
بدهى ها مربوط به سال 89 است. عليداد همچنين از اختصاص 100 ميليارد تومان يارانه شير مدارس خبر داد و گفت: 
ــير مدارس ساالنه 300  ــود، اما نياز اين بخش براى تأمين ش ــت 100 ميليارد تومان ديگر به زودى پرداخت ش قرار اس
ــازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان به 30 استان كشور اعالم كرده كه بر قيمت  ــت. س ميليارد تومان اس

شيرخام نظارت كنند تا طبق مصوبه قبلى بين 500 تا 600 تومان به فروش برسد.

300 ميليارد ريال براى توليد محصوالت سالم كشاورزى به تصويب رسيد
همدان پيام: رئيس سازمان حفظ نباتات كشور از تصويب 300 ميليارد ريال براى توليد محصوالت سالم و ارگانيك 

كشاورزى و ترويج و اشاعه مواد بيولوژيك در بخش كشاورزى خبر داد.
رضا فتوحى در گفت وگو با ايرنا افزود: اين مصوبه با توجه به اهميت توليد محصوالت سالم در رديف بودجه اى حفظ 

نباتات، به سازمان جهاد كشاورزى در سراسر كشور تخصيص داده شده است.
وى گفت: اين بودجه بر اساس سطح زيركشت، شاخص و ظرفيت استان هاى كشور براى كنترل آفات و بيمارى هاى 
گياهى، ترويج مصرف بهينه سموم و كنترل آفات قرنطينه اى، اختصاص يافته است. فتوحى اظهار داشت: طرح پيشگيرى 
و كنترل آفات، يكى از اولويت هاى مهم بخش كشاورزى به شمار مى آيد كه به اين منظور قرار است از چهارهزار و 500 

دانش آموخته رشته گياه پزشكى و يك هزار و 300 مركز خدمات روستايى در سراسر كشور استفاده شود.

ــدى يارانه ها  ــتاد هدفمن ــام: دبير س همدان پي
ــون نفر يارانه  ــم اكنون 74 ميلي ــا بيان اينكه ه ب
ــت مى كنند، گفت: 10 ميليون نفر از  نقدى درياف
ــاى باالى درآمدى از پرداخت يارانه نقدى  دهك ه

حذف مى شوند.
ــتاوردهاى  ــاره به دس ــا فرزين با اش محمدرض
ــزود: در اين  ــون هدفمندى يارانه ها اف اجراى قان
ــون ليتر به 59  ــن از 73 ميلي ــدت مصرف بنزي م
ــيده، گازوئيل 10 درصد كاهش  ميليون ليتر رس
ــوره 36 درصد  ــه و همچنين مصرف نفت ك يافت

كاهش يافته است.
ــان  ــاده نش ــا يك برآورد س ــه داد: ب وى ادام
ــته 15 ميليارد  ــه در اين 11 ماه گذش مى دهد ك
دالر صرفه جويى با اجراى قانون حاصل شده است.

ــر اقتصاد در  ــاون وزي ــارس، مع ــه گزارش ف ب
ــت اجتماعى با اجراى اين  خصوص وضعيت عدال
ــت يارانه نقدى به تمام  ــون بيان كرد: با پرداخ قان
ــك اول 320 هزار  ــا توجه به اينكه ده دهك ها ب
تومان ماهيانه درآمد دارد با پرداخت يارانه نقدى، 

ــا افزايش درآمد  ــره 56 درصد ب ــك خانوار 4 نف ي
مواجه مى  شود.

ــد دهك دهم  ــح كرد: افزايش درآم وى تصري
ــان مى دهد؛ اين شيوه  حدود 5 درصد بوده كه نش
پرداخت به عدالت نزديك تر بوده و مطالعات نشان 
ــاى پايين از  ــهم 40 درصدى دهك ه مى دهد س

درآمد افزايش يافته است.
ــى از  ــق درآمد ناش ــن در خصوص تحق فرزي
اصالح قيمت ها و اينكه آيا كسرى بودجه اى از اين 
محل وجود دارد، گفت: بر اساس بودجه سال 90، 
ــى از منابع از طريق اصالح قيمت ها و بخش  بخش
ــده در  ديگر از طريق منابع يارانه در نظر گرفته ش
ــه بود كه تمام پرداخت ها در قالب اين طرح  بودج

صورت گرفته است.

وى در خصوص افزايش درآمد اقشار كم درآمد 
ــى و برآوردهاى  ــات كارشناس ــرد: مطالع بيان ك
ــدت 80 درصد از  ــان مى دهد كه در اين م ما نش
خانوارها وضع بهترى نسبت به قبل دارند و طبقات 

9 و 10 قطعاً از يارانه ها منتفع نشده اند.
معاون وزير اقتصاد با اشاره به كاهش مصرف 
ــور گفت: ميزان واردات گندم  آرد و نان در كش
ــال جارى نسبت به سال گذشته 97 درصد  در س
كاهش يافته؛ زيرا در اين مدت در مصرف آرد و 
نان 26 درصد صرفه جويى داشته ايم كه با توجه 
ــى از آن قاچاق  ــى آن بخش ــه قيمت 75 ريال ب

مى شد.
ــد از  ــار پردرآم ــذف اقش ــوص ح وى در خص
ــالش كرديم كه  ــت يارانه گفت: در ابتدا ت پرداخ

ــار پردرآمد را شناسايى  از طريق خوداظهارى اقش
كنيم و به تدريج برخى انصراف دهند.

فرزين خاطرنشان كرد: در ابتداى اجراى طرح 
ــت يارانه نقدى  ــر از درياف ــدود 15 ميليون نف ح
ــراف دادند كه پس از مدتى اين تعداد كاهش  انص

يافت.
ــان كرد: هم اكنون 74 ميليون نفر يارانه  وي بي
ــاس محاسبات ما  نقدى دريافت مى كنند كه براس
ــه نقدى پرداختى 5 تا 10  افرادى كه ميزان ياران
ــكيل مى دهد، مشمول  درصد از درآمد آنها را تش

پرداخت يارانه نخواهند شد.
به گفته فرزين، ميزان افراد حذف شده حدود 
ــد  ــر خواهد بود كه به نظر مى رس 10 ميليون نف

دهك هاى 9 و 10 مشمول اين بخش شوند.
ــار پردرآمد،  ــوص نحوه حذف اقش وي در خص
ــان كرد: در آينده نزديك از طريق خودانصرافى  بي
ــال  نامه اى به افرادى كه نياز به يارانه ندارند، ارس
مى كنيم كه در صورت حذف اين افراد ميزان يارانه 

پرداختى به خانوراها افزايش مى يابد.

دبير ستاد هدفمندى يارانه ها خبر داد

10 ميليون نفر از فهرست پرداخت 
يارانه نقدى حذف مى شوند



C M

1111 چهار شنبه
7 دى ماه1390
شماره 1403

پيام 
 The Message Of                 مادستان    تاريخ ،  تمدن و فرهنگ 

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

ورزش

اخبار ورزشى روى خط روابط عمومى
كاپ اخالق  براي 

ووشو كاران همدانى در ليگ برتر
همدان پيام: تيم ووشو تاالر وحدت همدان 
ــر در جايگاه پنجم  ــابقات ليگ برت كه در مس
جدول قرار دارد طبق اعالم فدراسيون تا پايان 
ــگ جام كاپ اخالق را  ــوم و چهارم لي هفته س
ــت اين نتيجه  ــايان ذكر اس از آن خود كرد. ش
گيرى ها از سوى فدراسيون در پايان دور رفت 

اعالم شده است.

شكست اسكيت هاكى همدان 
در مقابل باشگاه انقالب

ــكيت هاكى همدان در  همدان پيام: تيم اس
مقابل باشگاه انقالب شكست خورد .

تيم اسكيت هاكى همدان كه در مسابقات 
ــاالن در مقابل  ــتانه در رده سنى بزرگس دوس
ــگاه انقالب تهران به ميزبانى استان تهران  باش
ــود، قرار گرفت  ــى انقالب ب در مجموعه ورزش
ونتيجه را 5 بر 2 در مقابل اين تيم واگذار كرد.

چهارمين همايش كوهنوردان 
همدان برگزار مى شود

همدان پيام: چهارمين همايش كوهنوردان 
همدان با هدف تجليل از افتخار آفرينان هيات 
ــم دى ماه جارى برگزار  كوهنوردى امروز هفت

مى شود.
ــئول روابط عمومى هيات كوهنوردى  مس
استان همدان گفت: در اين همايش كه با هدف 
ــات كوهنوردى  ــل از افتخار آفرينان هي تجلي
ــوردان و  ــود و كوهن ــزار مى ش ــدان برگ هم
ــتان كه در يك ساله  قهرمانان سنگنوردى اس
ــى و  ــب پيروزى هاى ورزش اخير موفق به كس
ــيايى و جهانى شده  كسب مقام هاى ملى آس
ــتگان  ــوتان و درگذش ــراه پيشكس ــد به هم ان

كوهنوردى مورد تجليل قرار مى گيرند.

رقابت تيم هاكى همدان 
در ليگ برتر

ــى ورزش و جوانان  ــام: تيم هاك همدان پي
همدان از امروز در ششمين دوره مسابقات ليگ 
برتر هاكى كشور حاضر شود اين رقابت ها ازامروز 
ــتان البرز برگزار  به مدت 3 روز به ميزبانى اس
ــور تيم هاى  ــابقات با حض ــود . اين مس مى ش
ــت و مربيگرى تيم همدان را  ــاالن اس بزرگس
اميد عمادى و سرپرستى آن را مجيد خلجى و 

على اكبر شاطرى بر عهده دارند .
در اين رقابت ها 16 تيم در 4 گروه 4 تيمى 
ــا هم به رقابت مى پردازند كه تيم همدان در  ب
گروه منطقه دو كشور با تيم هاى سمنان، چهار 

محال و بختيارى و البرز هم گروه است.

ناكامى بانوان بسكتباليست 
در ليگ دسته يك 

ــكتبال همدان  ــام: تيم هيأت بس همدان پي
ــة دوم دور رفت مرحله  3 نتيجة بازيهاى هفت
ــور را به  ــك بانوان كش ــته ي ــى ليگ دس نهاي

حريفان واگذار كردند .
ــر 77 در مقابل ذوب آهن  تيم همدان 85 ب
ــت خورد . 65 بر 51 نتيجه بازى  اصفهان شكس
دوم را به كيا تهران واگذار كرد و در بازى سوم هم 
ــگاه آزاد تهران 100 بر 63 تيم همدان  تيم دانش
را برد. در هفته اول دور برگشت مرحله نهايى به 
ميزبانى تيم ذوب آهن اصفهان امروز و پنج شنبه 
تيم همدان به مصاف دو تيم طائرپور شميرانات و 

هيئت بسكتبال چهارمحال و بختيارى مى رود.

جشن سال نو ميالدى 
براى خارجى هاى پاس  

همدان پيام: پاسى ها براى بازيكنان خارجى 
ــراى فراز  ــالدى و ب ــال نو مي ــن  س خود جش

كمالوند جشن تولد گرفتند .
ــب قبل  اعضاى تيم فوتبال پاس همدان ش
از ديدار با نيروى زمينى در هتل ورزش جشن 
گرفتند. مسئوالن باشگاه پاس اين جشن را به 
ــال نو ميالدى براى بازيكنان  مناسبت آغاز س
خارجى و جشن تولد 35 سالگى براى كمالوند 
ــم در حضور  ــد. اين مراس ــده بودن تدارك دي
ــت مدير عاملى باشگاه ،  عباس صوفى سرپرس
عبد الحميد رمضانى قائم مقام وى ، تعدادى از 
مسئوالن باشگاه ، اعضاى كادر فنى و بازيكنان 

برگزار شد .

رييس تربيت بدني فامنين تاكيد كرد:
كمبود سالن مجهز، مشكل اصلي ورزش فامنين

همدان پيام: رئيس تربيت بدني شهرستان فامنين گفت: مشكل اصلي ورزش اين 
شهرستان كمبود سالنهاي مجهز براي برگزاري بازيهاي رسمي است.

محمد حسين حسيني افزود: با توجه به اينكه در فامنين ورزش به ويژه فوتبال 
ــالن هاي خوبي در  ــتان انتظار دارند كه س طرفداران زيادي دارد، مردم اين شهرس

اختيار داشته باشند.
وي ادامه داد: بازيهاي جام رمضان در رشته هاي فوتبال و واليبال به قدري داراى 

هوادار است كه تماشاگران وارد زمين هم مي شوند.
ــه هزار نفره براي  ــطح شهرستان وجود يك سالن س ــيني اضافه كرد: در س حس
ــاير مشكالت ورزش فامنين اظهار كرد:  ــت. وي درباره س ورزش فامنين ضروري اس
عدم وجود خانه كشتي، باستاني و رزمي از ديگر مشكالت ماست، گرچه طي روزهاي 

آينده عمليات احداث خانه ورزشهاي زورخانه اي آغاز خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه فامنين به تازگى شهرستان شده است، تصريح كرد: اعتبارات 
براي ورزش فامنين پايين است و اگر اين شهرستان مي خواهد با ساير شهرستانها در 

حوزه ورزش رقابت كند، اعتبارات بيشتري الزم دارد.
ــرد: فوتبال و واليبال  ــن در ادامه عنوان ك ــتان فامني رئيس تربيت بدني شهرس
ــته و عالوه بر اين دو رشته در كونگ فو نيز  ــرفتهاي قابل توجهي داش فامنين پيش

ورزشكاران فامنيني در سطح ملي داراي رتبه و مقام هستند.
ــان كرد: نزديك به هزار ورزشكار سازمان يافته در فامنين  وي در پايان خاطرنش
ــت:اين همايش به منظور  ــا اظهار داش ــمه قصابانى به ايرن ــود دارد. عباس چش وج
بزرگداشت ياد و خاطره بزرگان اين رشته ورزشى و پاسداشت فعاليت ها و افتخارات 

اين سرمايه هاى گرانبهاى كوهنوردى همدان برگزار مى شود.
ــتمين سالگرد درگذشت عليرضا  ــت بيس وى ادامه داد:اين همايش با گراميداش
دالليان از كوهنوردان به نام استان كه بر اثر وقوع سانحه اى ناگوار در ديواره بيستون 

استان كرمانشاه در گذشت صورت مى گيرد. 
همچنين ياد وخاطره كوهنوردان بزرگى نظير حميد فرخى ، احمد بابايى ، داوود 
ــيرى ،  ــماعيل زاده ، محمد خدايارى ، تورج ش ــن ايزدى، فريدون اس رضايى ، حس
ــين طالبى مقدم و خليل عبد نكويى كه در اشاعه و پيشرفت سطح كوهنوردى  حس
ــود. گفتنى است؛ اين همايش  ــتان همدان نقش داشته اند گرامى داشته مى ش اس
ــهر همدان  ــاعت 16 در تاالر فجر واقع در ميدان آرامگاه ش ــنبه از س امروز چهارش

برگزار خواهد شد.

عليزاده به پاس باز مى گردد 
ــهميه زير 23  ــته تيم فوتبال پاس به عنوان س ــام: بازيكن فصل گذش همدان پي
سال به ليست سبز پوشان اضافه مى شود مسئوالن باشگاه پاس كه در نظر دارند در 
ــت به ليست خود اضافه كنند،  ايام تعطيلى نيم فصل بازيكنان جديدى در چند پس
ــابقه بازى در پاس را نيز دارد بزودى به عنوان سهميه زير  مصطفى عليزاده را كه س

23 سال به ليست خود اضافه مى كنند.
گفتنى است، مراحل قانونى اضافه شدن اين بازيكن به ليست تيم پاس در حال 

انجام است.

بلوري اولين بازيكن جديد پاس 
ــان كه به دليل مصدوميت نامش  ــابق سبزپوش همدان پيام: هافبك چپ پاى س
ــت پاس خارج شده بود، با بهبودى و بازگشت به شرايط آمادگى مناسب، به  از ليس

ليست پاسى ها اضافه شد.
هادى بلورى نوين كه از رقابت هاى نيم فصل دوم مى تواند براى پاسى ها به ميدان 
برود، اولين بازيكنى است كه براى نيم فصل دوم فصل جارى نامش به ليست پاس 

اضافه مى شود.

همدان پيام:تيم فوتبال پاس نوين همدان كه 
پيش از شروع فصل جديد رقابت هاى ليگ دسته 
دوم فوتبال به عنوان تيم دوم پاس محسوب مي 
ــد با واگذارى به بخش خصوصى تحت عنوان  ش
ــگاه كامالً مستقل همدانى وارد   نماينده يك باش
رقابت ها ى ليگ دسته دوم فوتبال شد.اين تيم با 
تركيبي ازبازيكنان بومي ومربيان جوان وبا انگيزه 
قدم به اين مسابقات گذاشت وبا وجود انتظار اهالى 
فوتبال از ابتداى كار در رقابت ها خوش درخشيد 
ــيزدهم با  تا جايى كه مى بينيم در پايان هفته س
اختالف 4 امتيازى نسبت به نزديك ترين تعقيب 
ــده اش و همچنين با يك بازى كم تر در رده  كنن
اول جدول قرار دارد وعنوان قهرمانى نيم فصل را 
ــت. بهرام يدي سيفي زارعي  از آن خود كرده اس
دو پيشكسوت فوتبال استان به عنوان حامي مالي 
قدم به ميدان گذاشتند وبا عشق وعالقه اي وصف 
ــت كردند.در كنارحمايت  ناپذير اين تيم را هداي
ــك رنگي كادر فني  ــگاه ويكدلي وي مديريت باش
ــم موفق عمل كرد وبا قهرماني  وبازيكنان اين تي
ــته  ــم فصل از اميدهاي صعود به ليگ دس در ني
ــوب مي شود.با يدي مدير عامل ويكي  اول محس
از مالكين پاس نوين گفتگويي انجام داده ايم كه 

با هم مي خوانيم.
 موفقيت اين روز هاى پاس نوين  �

را كه با عملكرد خوبش باعث تعجب 
و توجه فوتبالى ها شده تبريك مى 

گوييم...
ــگذارم اميد وارم در آينده اى نزديك  سپاس
بتوانيم با قهرمانى و صعود به ليگ دسته اول با 

شايستگى تعجب برانگيز واقعى شويم.
 به عنوان مدير عامل باشگاه رمز  �

موفقيت تيم را در چه چيزى مى دانيد ؟

البته هر تالشى مرهون كار گروهى است و 
هنوز به موفقيت اصلى نرسيده ايم اما همين كه 
ــان داده ايم كه راه را درست  با نتايج خوب نش

انتخاب كرده ايم جاى خوشحالى دارد . 
به نظر من امروزه فوتبال تنها در خوب تمرين 
ــود ، فوتبال  ــايل فنى خالصه نمى ش دادن و مس
امروز گسترده و پيچيده است و براى اينكه بتوان 
ــت مى  در تمامى زواياى آن حركتى موفق داش
بايستى احساسات و شخصيت بازيكنان را حس 

و مديريت كرد. 
ــراى موفقيت تيم الزم  ــن كارى كه ب اولي
ــگاه از  ــخصيت دادن به اعضاى باش ــدم ش دي
ــدان و على الخصوص  ــان تا كارمن كادر مربي
ــخصيت  ــاس ش بازيكنان بود ، ما به آنها احس
ــن باور را كه  ــاء نموديم و اي ــه اى را الق حرف
ــطح فوتبال بومى همدان اگر در حد ليگ  س
برتر نباشد كه هست در حد ليگ دو هم نيست، 
ــى و بازيكنان زحمت زيادى  از اين رو كادر فن

كشيدند تا در جايى باشند كه حاال هستند .
 نگاه متفاوتى به مديريت فوتبال  �

داريد ...
اين نگاه متفاوت حاصل 30 سال تجربه در 
ــا از آنجا كه  ــت ام عرصه اى غير از فوتبال اس
ــك كار گروهى بوده و  ــابقه مديريتى ام در ي س
ــت  ــال هم يك ورزش يا حرفه گروهى اس فوتب
ــغلى ام  ــتم تجربه ام را با عرصه جديد ش توانس

تطبيق دهم .
 شم مديريتى را براى مديريت  �

يك باشگاه كافى مى دانيد و نيازى 
به سابقه ورزشى نيست ؟

ــابقه  ــى را الزم مى دانم اما س ــم مديريت ش
ــرا كه تا از جنس  ــى را انكار نمى كنم چ ورزش

ــى نمى توانى در امر باشگاه دارى  فوتبال نباش
ــا از جنس فوتبال  ــق ، مدير خوب بودن ب موف
بودن براى مديريت در يك باشگاه ورزشى الزم 

و ملزوم يكديگرند .
 چه طور شد كه به فكر باشگاه  �

دارى افتاديد ؟
يك شب طاليى سر مربى فعلى تيم كه يك 
ــت و از ابتداى حضور  ــى با تجربه بومى اس مرب
ــدان در كنار مربيان بزرگى  پاس بزرگ در هم
ــت با من تماس گرفت و اعالم  آبديده شده اس

ــتر روى  ــرد كه تيم پاس به علت تمركز بيش ك
تيم خودش قصد دارد تيم پاس نوين را به يكى 
از استانهاى كشور واگذار نمايد درخواست نمود 
ــت همكارى كنيم و نگذاريم  كه اگر مقدور اس
تيم از همدان خارج شود ، من و مهندس سيفى 
زارعى با نشستى تصميم گرفتيم كمكهاى خود 
ــكار اين  ــت از جوانان ورزش ــت حماي را در جه
شهر در قالب خريد يك باشگاه مستقل نظامند 
ــد نياز است  ــاس مى ش كنيم واز آنجا كه احس
كارى خداپسندانه انجام دهيم ، از اين پيشنهاد 
استقبال كرديم و مشتركاً باشگاه پاس نوين را 

خريدارى نموديم.
 از خريدى كه كرديد رضايت داريد؟ �

ــختى هاى خاص خود را  ــگاه دارى س باش
ــى بينى در يك مجموعه  ــا همين كه م دارد ام
ــاغل از كارمند  ــگاهى 91 درصد از افراد ش باش
ــتند وبا اين  گرفته تا مربى و بازيكن بومى هس

ــتگى از  كادر نتايج خوبى مى گيريد همه خس
ــه داليلى مايوس  ــي رود ،اميدوارم بنا ب بين م

نشويم .
 بومى سازى استراتژى شما  �

مالكان جديد بود ؟
ــگاه از زمانى كه تحت نظر پاس بزرگ  باش
ــد نيرو  ــود با هدف  ايجاد محيطى براى رش ب
هاى بومى خريدارى شده بود اما از وقتى كه 
ــرار گرفتيم اين هدف را به  ــا در رأس كار ق م
عنوان اولين و مهم ترين هدف باشگاه مطرح 
كرديم و در حال حاضر نيز به اين ويژگى خود 

مى باليم .
 به نظر مى رسد انگيزه زيادى  �

براى رشد و توسعه فوتبال بومى 
همدان داريد ...

به عقيده من در حق فوتبال همدان اجحاف 
ــيل و امكاناتى كه  ــده است چرا كه با پتانس ش
ــرفت  ــدان داريم خيلى دير به فكر پيش در هم
ــى نوجوانان و  ــال خود يعن ــرمايه هاى فوتب س
جوانان افتاديم .از طرفى همين كه ظرف چند 
سال اخير توانسته ايم تا اين حد پيشرفت كنيم 
كمك مى كند گذشته را فراموش كنيم و با همه 

سختى ها در فكر ساختن آينده باشيم .
 تعامل خوبى با باشگاه پاس داريد؟ �

ــاس همدان دو  ــاس نوين و پ ــرا كه نه پ چ
ــتقل اند اما هدف مشتركى دارند ،  باشگاه مس
ــطح فوتبال استان و مطرح  آن هم باال بردن س
ــور است ،  ــطح كش كردن فوتبال همدان در س
پاسى ها براى اينكه ما بتوانيم كارمان را شروع 
ــگاه ، اتوبوس و ... در  ــم خوابگاه ، دفتر باش كني
ــا از اين بابت ممنون  ــار ما قرار دادند و م اختي

آنهاييم .

 به عنوان يكى از پيشكسوتان  �
فوتبال همدان اوضاع و احوال اين روز 
هاى پاس را چطور ارزيابى مى كنيد ؟

ــيار  ــزرگ كادر فنى و بازيكنان بس ــاس ب پ
ــا ناهماهنگى هاى  ــار دارد ام ــى در اختي خوب
ــگاه رخ داد باعث شد  مديريتى كه در اين باش
ــير رو به رشد اين تيم رخ دهد  وقفه اى در مس
ــى اين تيم  ــت صوف ــا من معتقدم با بازگش ام

بزودى به روزهاى خوبش بر مى گردد .
 حتماً خودتان هم متوجه شده ايد  �

كه پاس نوين هم مثل پاس محبوب 
همدانى ها شده است اما با اين 

وجود استقبال از بازيهاى شما زياد 
نيست دليل اين موضوع چيست ؟

مردم همدان به حق مردمى فوتبال شناس 
ــت اند و شخصاً بارها ديده ام كه  و فوتبال دوس
با تعصب خاصى پيگير نتايج تيم ما هستند اما 
ــگاه محل بازى فاصله زيادى  ــفانه ورزش متأس
ــه مخاطبان  ــوع ك ــن موض ــهر دارد و اي ــا ش ب
ورزشگاهى فوتبال ( كسانى كه مصر اند فوتبال 
را از روى سكو دنبال كنند ) قشر جوان و بدون 
ــت  ــتند نمى توان توقع داش درآمد جامعه هس
ــگاه حضور داشته باشند همين كه  كه در ورزش
ــتند يك دنيا ارزش دارد توجه  دعا گويمان هس
ــيد صحبت براى انتقاد بسيار است  داشته باش
ولى به هيچ وجه قصد حاشيه براى تيم ندارم .

 چرا بازيهايتان را در ورزشگاه  �
قدس برگزار نمى كنيد ؟

متأسفانه اين موضوع از توان ما خارج است 
ــئوالن برگزارى مسابقات ورزشگاه  چرا كه مس
ــاس نوين  ــزارى بازيهاى پ ــح را براى برگ مفت

انتخاب كرده اند .

جليلى: ليگ هم مثل شاهنامه آخرش خوش است 
همدان پيام: هافبك تيم فوتبال پاس گفت: هواداران صبور باشند و اميدوار؛ چرا كه ليگ براى پاس حكم شاهنامه را دارد و 
آخرش خوش است. على جليلى بيان داشت: شايد تا اين هفته از رقابت ها آنطور كه بايد و شايد نتايج به كام هواداران و حتى 
خود ما بازيكنان نبوده است، اما خاصيت تيم فعلى پاس طورى است كه رفته رفته بهتر مى شود و در نيم فصل دوم و زمانى كه 
ليگ به هفته هاى پايانى نزديك مى شود، نتايج خوبى كسب مى كند . وى تأكيد كرد: ريشه اين خاصيت در تيم هاى كمالوند 
ــت. هافبك پر تالش سبز پوشان اظهار داشت: هميشه امتياز گرفتين در شرايط  ــت و كارنامه اين مربى بيانگر اين ادعاس اس
حساس و روز هاى پايانى رقابت ها بسيار دشوار است اما با توجه به بازيكنان با تجربه اى كه در اختيار دارديم، مى توانيم بهترين 
نتايج را بگيريم. جليلى افزود: با تيمى كه ما در اختيار داريم هيچكس نبايد نگران روز آخر باشد؛ چرا كه توانمندى قهرمانى و 

صعود در پاس وجود دارد، فقط بايد صبور بود و اميدوار؛ چرا كه ليگ براى پاس حكم شاهنامه را دارد و آخرش خوش است.

نمايش وزنه بردارى نونهاالن ماليرى
همدان پيام: وزنه برداران نونهاالن ماليرى قدرت خود را به نمايش گذاشتند .

ــگاه هاى پيام آوران  ــركت 30 نفر وزنه بردار نونهال از باش ــمانى وزنه بردارى با ش ــابقات تكنيك و آمادگى جس مس
ــد كه نفرات اول اوزان مختلف در مسابقات  ــهيد جوالبى مالير در سالن شهداء مالير برگزار ش ــهداء و ش ــت ، ش بهداش

انتخابى استان و سپس مرحله كشورى شركت داده خواهد شد نفرات برتر در اوزان مختلف به شرح ذيل مى باشد .
در وزن 31 كيلوگرم :سبحان زرمى ، در وزن 33 كيلوگرم: فردين همتى ، در وزن 44 كيلوگرم: اميرحسين اميدى 
ــمى ، در وزن 52 + كيلوگرم: عباس زندى  نژاد ، در وزن 40 كيلوگرم: مهدى غياثوند در وزن 52+ كيلوگرم: اميد قاس
ــا زندى ، در وزن 52 + كيلوگرم: محمدعلى زرينى ، در وزن 54 كيلوگرم: محمد مهدى  ــرم: عليرض ، در وزن 44 كيلوگ

جعفرى و در وزن 52 + كيلوگرم: محمدرضا كوليوند ، نفرات برتر شدند.

در پايان دهمين دور پينگ پنگ دسته يك كشور
مالرجبي در مكان پنجم جاي گرفت

همدان پيام: مسابقات رده بندي ليگ دسته يك پينگ پنگ كشور با حضور نوزده پينگ پنگ باز در رده بزرگساالن 
آغاز شد كه عليرضا مالرجبي پينگ پنگ باز استان در رده پنجم قرار گرفته است.

اين مسابقات در آكادمى بين المللى تهران انجام شد كه با انجام 10 دور اين رقابت ها تا كنون عارف احمدى فر با 
9 برد در صدر قرار دارد،  سامان ابراهيمى با 8 برد و 2 باخت در تعقيب احمدى فر است.  محسن خطيون، حميد رضا 

طاهر خانى با 7 برد و 2 باخت،عليرضا مالرجبى با 7 برد و 3 باخت در رده هاي دوم تا پنجم ايستاده اند.
شايان ذكر است كه در پايان اين رقابت ها 6 نفر برتر رده بندى به دسته برتر راه مى يابند، نفرات هفتم تا دهم در 

دسته يك باقى مى مانند و بقيه بازيكنان به دسته آزاد سقوط مى كنند.

گفت و گو
با درخشش پاس بزرگ، پاس نوين و ذوب فلزات بهار

فوتبال همدان در آستانه 
تحولى به ياد ماندنى است

بهرام يدي: براى حمايت 
از فوتبال اصيل همدانى 

باشگاه دارى مى كنيم و هر چه 
در توان داريم از وقت و اعتبار 

گرفته تا پول براى صعود به 
ليگ يك خرج مى كنيم .

* پاس همدان دو
رضـا  و   (56) فـراگا  آلـوز  تياگـو  گل هـا: 

طاهري(89)
* نيروي زميني تهران  يك
گل: مرتضي محفوظي (38)

اسامي داوران: محسن تركي، مجيد ويشگاهي 
و سخاوت سليمان نژاد

اخطار: علي نظر محمدي (پاس)
اخراج: كاوه رحيميان (نيروي زميني)

اسـامي تيم پـاس: علي نظر محمـدي، همت 
عابـدي نژاد، علي ميرشـفيعيان، پويا سـيف 
پناهي، محسـن ربيع خواه،  تياگو آلوز فراگا، 
بابـك رضي، علـي جليلـي، اكمـل هلماتف 
(محمـد جواد زارعي50 )، علـي عبادي (روح 
ا... بيكدلي70) واحمد پاسي (رضا طاهري 43) 

سرمربي: فراز كمالوند
اسـامي تيم نيـروي زمينـي: رضا يـادگاري، 
مرتضـي محفوظي، مهـدي فرخي، شـهريار 
مرادبيگي، معين عباسـيان، پيمان شيرزادي، 
مهدي نصيري (كاوه رحيميان63)، پيمان نام 
آور، عليرضا افضلي(كوشا بهايي پور70)، تقي 

نائيني و موسي شهبازي (مهرداد ارخ84)
سرمربي: علي روز بهاني

همـدان- ورزشـگاه شـهداي قـدس- هفته 
سيزدهم از سـري رقابت هاي ليگ دسته اول 

باشگاه هاي كشور جام آزادگان 
همدان پيام: سيزدهمين هفته از رقابت هاي ليگ 
ــور جام آزادگان از گروه  دسته اول باشگاه هاي كش
ــه پاياني نيم فصل اول  ــابقات هفت دوم با انجام مس
ــيد و پرونده اين رقابت ها در نيم فصل  به پايان رس
ــته شد. در يكي از اين ديدار ها پاس همدان  اول بس

ميزبان نيروي زميني تهران بود.
پاس كه از مدعيان فاصله گرفته است براي آنكه 
اين فاصله را كاهش بدهد با تركيبي هجومي مقابل 
نيروي زميني به ميدان رفت. كمالوند در اين بازي 
ــه مهاجم در تركيب پاس سود برد و از  از وجود س
همان دقايق ابتدايي براي كسب يك پيروزي پر گل 

خانگي بي تابي مي كرد.
ــروزي در اين بازي  ــم فوتبال پاس كه به پي  تي
ــت بهتر از حريف بازي را آغاز كرد  سخت نياز داش
ــد از كناره ها براي  ــال هاي بلن ــعي كرد با ارس و س
ــد. پاس همان  ــود ايجاد موقعيت كن ــان خ مهاجم

ــه همراه خود  ــگي را در اين بازي ب ــكل هميش مش
ــت و فوتبال تماشاگرپسندي را ارائه نمي داد و  داش
آن فشاري كه در بازي هاي خانگي از اين تيم انتظار 

مي رود، در اين بازي احساس نشد.
پس از گذشت دقايقي كه بارش برف نيز حال و 
ــواي خاصي به بازي داد و داور از توپ رنگي براي  ه
ادامه بازي استفاده كرد، بازي به تعادل كشيده شد 
ــروي زميني نبض بازي را به  و تيم جوان دونده ني

دست گرفت.
پاس در اين دقايق چند فرصت گل زني به دست 
ــف و تياگا از  ــط هلمات آورد كه اين فرصت ها توس
ــت رفت و در حالي كه در يكي از اين حمالت  دس
ــنگين  ــگاه پيچيد، اما ضربه س ــوي گل در ورزش ب
ــان نيروي زميني  ــف در ميان پاهاي دروازه ب هلمات
گير كرد و توپ از حركت ايستاد و پاس با بدشانسي 

از كسب يك گل محروم ماند.
ــروي زميني كه با دوندگي نبض بازي را آرام  ني
ــت گرفته بود، در دقيقه 38 از روي يك   آرام به دس
ضربه ايستگاهي به گل برتري دست يافت. مرتضي 
محفوظي از اين ضربه ايستگاهي نهايت سود را برد 
و گل زيبايي را درون دروازه پاس قرار داد. اين ضربه 
ايستگاهي را هر چند نظرمحمدي با نوك انگشتان 
ــه طور ناقص دفع كرد،  اما توپ در دهانه دروازه با  ب
ــاس درون دروازه غلتيد تا  برخورد به پاي مدافع پ
ــتانه شكستي ديگر قرار  باز هم پاس در خانه در آس
ــود نيروي  گيرد و نيمه اول با همين يك گل به س

زميني به پايان رسيد.
ــعي  ــروع نيمه دوم كمالوند با 2 تعويض س با ش
ــت بگيرد. رضا طاهري و  كرد نبض بازي را در دس
ــن جاني تازه به  ــواد زارعي با ورود به زمي محمدج
ــاس دادند تا نيمه دوم به مراتب بهتر از نيمه اول  پ
براي همداني ها دنبال شود. حمالت پاس در دقايق 
ــد تا تيم حريف چند بار به  اوليه نيمه دوم باعث ش
ــا بازي را متوقف كند كه در يكي از اين خطاها  خط
پاس صاحب يك  ضربه ايستگاهي شد و تياگوفراگا، 

ــنگين دروازه  ــاس با ضربه اي س ــك برزيلي پ هافب
نيروي زميني را هدف قرار داد و اين توپ به زيبايي 
درون دروازه حريف جاي گرفت تا بازي يك بر يك 

متعادل شود. 
ــه اي مضاعف گرفت و با  ــاس با اين گل روحي پ
ــتر براي غلبه بر نيروي زميني تالش  اميدواري بيش
ــاوي  ــربازان ارتش پس از دريافت گل تس ــرد. س ك
ــتر كردند و  ــراي زدن گل، بيش ــود را ب ــالش خ ت
ــاك را روي دروازه پاس تدارك  ــد حمله خطرن چن
ــي و شهامت  ديدند، اما اين حمالت با خوش شانس
نظرمحمدي راه به جايي نبرد و پاس پس از گذشت 
ــد و براي  دقايقي بار ديگر بر توپ و ميدان حاكم ش

زدن گل برتري تالش خود را مضاعف كرد.
پاسي ها در روزي كه مدعيان ليگ پيروز نشدند، 
ــخت تالش  ــروزي در اين ديدار س ــب پي براي كس
ــيدند.  ــته خود رس كردند و در نهايت نيز به خواس
ــار  ــديم فش ــه به پايان بازي نزديك تر مي ش هر چ
حمالت پاس شدت بيشتري مي گرفت تا آنكه رضا 
طاهري فرشته نجات پاس شد و گل پيروزي بخش 
ــاند. ضربه  ــازي به ثمر رس ــين دقايق ب را در واپس
ــا پرواز بلند  ــراگا در محوطه جريمه ب ــر تياگوف كرن
ــد و وي با ضربه  رضا طاهري مهاجم پاس همراه ش
ــر، گل برتري و شادي بخش پاس را درون  زيباي س
ــروي زميني جاي داد تا تيم همداني پس  دروازه ني
ــيرين و خوب  از 2 هفته ناكامي به يك پيروزي ش

دست يابد.
ــت  ــاس در روزي به اين پيروزي با ارزش دس پ
ــدول همچون  ــاي مدعي باالي ج ــت كه تيم ه ياف
ــتند از  ــازي و آلومينيوم هرمزگان نتوانس ماشين س
ــاوي را  ــت و تس عهده حريفان خود برآيند و شكس
ــتري پيدا  تجربه كردند تا 3 امتياز پاس ارزش بيش

كند.
ــتاره  ــراگا بازيكن پاس س ــن بازي تياگوف در اي
بي چون و چراي ميدان بود و با يك گل و يك پاس 
ــت و در ايام  گل نقش پررنگي در اين پيروزي داش

ــمس و آغاز سال نو ميالدي، عيد با ارزشى را  كريس
تقديم فوتبال دوستان همداني كرد. 

ــه پاياني نيم فصل تيم  ــر ديدارهاي هفت در ديگ
ــازي در خانه شكست تلخي  ــين ماشين س صدرنش
ــت يزد 2 بر يك تن به  ــه كرد و مقابل تربي را تجرب
ــت داد.  ــت داد و قهرماني نيم فصل را از دس شكس
ــليمان در  تيم آلومينيوم هرمزگان نيز در مسجدس
ثانيه هاي پاياني از شكست گريخت و با يك تساوي 
به بندرعباس بازگشت تا قهرماني نيم فصل را به نام 

خود ضرب كند.
ــاه دست به كار بزرگي زد و  شيرين فراز كرمانش
ــاجي  با مربي جديد خود با 2 گل ميهمان خود، نس
مازندران را با شكست بدرقه كرد. گهرزاگرس درود 
ــتقالل صنعتي را  ــا يك گل اس ــم پديده ليگ ب تي
ــيرجان گل گهر اين شهر برق را  مغلوب كرد و در س
خاموش كرد و با 2 گل اين تيم شيرازي را شكست 

داد.
ــت آمده در هفته پاياني  با توجه به نتايج به دس
ــس از هفته ها  ــازي پ ــل اول تيم ماشين س نيم فص
ــي 13 شد و  ــير نحس ــيني و يكه تازي اس صدرنش
ــت قهرماني نيم فصل را به نام خود زند. تيم  نتوانس
ــزگان نيز كه با بخت بلند در دقايق  آلومينيوم هرم
ــازان  ــت گريخت از باخت ماشين س پاياني از شكس
ــل گل بهتر به صدر  ــرد و با تفاض ــود را ب نهايت س
ــل را براي  ــي نيم فص ــا قهرمان ــه زد ت ــدول تكي ج

بندرعباسي ها به دست آورد.
ــم گهرزاگرس نيز با اين پيروزي 22 امتيازي  تي
ــوم را در نيم فصل براي خود رزرو  ــد و جايگاه س ش
ــا پديده نيم فصل گروه دوم لقب بگيرد. پاس  كرد ت
ــروي زميني از  ــب پيروزي مقابل ني همدان با كس
ــاز و يك پله  ــب 20 امتي ــران فرار كرد و با كس بح

صعود در رده پنجم قرار گرفت. 
ــب  ــيرين فراز با كس ــدول نيز ش ــاي ج در انته
پيروزي چند پله صعود كرد تا با اميدواري بيشتري 

نيم فصل اول را با پايان ببرد.

فرار پاس از بحران

پاس با غلبه بر 
نيروي زميني 

اميدوار شد 
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حكمت
هنر كليد فهم زندگى است.

 اسكار وايله

خبر

كتاب

جهان

صدا و سيما

خواندنىخواندنى

حضور جهانىحضور جهانى

سينما و تئاترسينما و تئاتر

ايرانايران

پنير گران شد!
طرح: رضا باقرى كاريكاتوركاريكاتور

 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
سالن پالتو مجتمع ابن سينا: شليك سوم

 farhang@hamedanpayam.com

محمد مهدى خلجى
ــان اجتماعى و فرهنگى  ــام: كارشناس همدان پي
همواره بر انجام فرآيندى به نام مطالعه تأكيد داشته 
ــوان يكى از محور هاى  ــد و اين مهم را به عن و دارن
ــتگذاران  ــد جامعه معرفى مى كنند و از سياس رش
ــى مى خواهند كه به مقوله  ــه فرهنگ كالن در زمين

كتاب و مطالعه را جدى بگيرند.
مقوله مطالعه و كتابخوانى و اهميت آن آنقدر است 
ــالمى در ديدار با كتابداران  كه رهبر فرزانه انقالب اس
سراسر كشور بر اين نكته تأكيد بسيار داشته و خواهان 

ارتقا رشد ميزان مطالعه در جامعه شدند.
در مبحث كتابخوانى، مطالعه و تشويق مردم بر 
اين امر نظرهاى مختلفى از سوى كارشناسان مطرح 
ــد و برخى نيز تا حدودى پيامدهاى خوبى را به  ش

دنبال داشت.
ــى در اتوبوس، مطب  ــدازى طرح كتابخوان راه ان
ــگاه ها و حتى نانوايى ها در برخى  ــكان، آرايش پزش

نقاط موفق بوده و بازده مناسبى نيز داشته است.
امروزه با توجه به آمار و ارقامى كه سازمان هاى 
ــر كرده اند  مربوط به امور فرهنگى و مطالعه منتش
ميزان مطالعه در كشور ما هرچند قابل قبول نيست، 
ــت و  ــد اس ــا در يك نمودار روبه باال در حال رش ام
نكته ديگر اينكه سرانه مطالعه در جامعه كنونى ما 
بيشتر مربوط به مطالعه درسى يا كتاب هاى ادعيه 

و ... مى باشد.
ــتن كتابخانه مركزى كه  ــتان همدان با داش اس
ــور نمونه و مشابه كمى را داراست در مقوله  در كش
ــاب و مطالعه تاكنون با وجود انجام امور مختلف  كت
آنچنان كه بايد موفق عمل نكرده است و البته اين 
نكته قابل طرح است كه در مبحث كتابخوانى تنها 
نهاد كتابخانه هاى عمومى استان دخيل نيست و در 
ارتقاى اين شاخص فرهنگى تالش همه دستگاه ها، 

نهاد هاى فرهنگى، هنرى و اجرايى الزم است.
ــران در امر  ــان و صاحب نظ ــر چند كارشناس ه
ــه تنها به عنوان  ــه اعتقاد دارند كه مطالعه ن مطالع
عاملى سرگرم كننده به حساب مى آيد، بلكه بسيار 
ــاط آور  ــيار نش ــت و در كنار ورزش بس ــرح اس مف
ــيارى دارد،  ــد و تأثيرات روحى و روانى بس مى باش
ــى حال و حوصله خواندن را  اما اين روزها انگار كس
ندارد، مدام از دغدغه هاى مختلف و محدوديت زمان 
ــانى هم كه اهل مطالعه  ــخن مى گويند و اما كس س

هستند و اين مهم را در زندگى خود همراه در اصل 
قرار مى دهند، يك سالى مى شود كه با اجراى قانون 
هدفمند ى يارانه ها از قيمت باالى كتاب گله دارند و 

اين تورم در بازار كتاب را مناسب نمى دانند.
ــاور  ــناس بالينى و مش ــدى كيميايى روانش مه
ــاس مطالعه  ــازمان آموزش و پرورش درباره اس س
ــتر كتاب  ــد: افرادى كه بيش ــى مى گوي و كتابخوان
مى خوانند راحت تر مى توانند افكارشان را روى كاغذ 
ــتن را به دست  بياورند و به نوعى توان مهارت نوش
مى آورند و اين گونه نيست كه نوشتن را با فرمول و 
يا قانون خاصى به كسى بياموزيم و عشق به نوشتن 
ــق به خواندن به دست مى آيد و خواندن  تنها با عش
ــان را از لحاظ روانى سبك مى كند و  و نوشتن انس

آرامش روانى خوبى را به دنبال دارد.
ــت اجتماعى تعريف  ــك فعالي ــه را ي وى مطالع
ــت و در  ــد كه در آن ارزش بزرگى نهفته اس مى كن
روابط اجتماعى، فرهنگى و حتى عاطفى افراد تأثير 
ــاس تر  ــذارد. افرادى كه مطالعه مى كنند حس مى گ
ــر آنچه در  ــكافانه اى به ه ــد موش ــتند و با دي هس

اطرافشان است نگاه مى كنند. 

حال با رهنمود هاى مقام معظم رهبرى و تأكيد 
ايشان بر گسترش و رشد فرهنگ مطالعه در جامعه 
و در نظر گرفتن اين مباحث انتظار مى رود مديران 
ــان فرهنگى و اجرايى استان با برگزارى  و كارشناس
جلسات منظم و استفاده از راهكارهاى كارشناسانه 
ــه فعاليت هاى  ــاى فرهنگ مطالع ــتاى ارتق در راس
ــازمان يافته و پيوسته  مجموعه خود را به صورت س
دنبال نمايند و اين نكته را نيز در نظر داشته باشند 

ــكل  ــه فرهنگ مطالعه در افراد بايد از كودكى ش ك
ــود. مطالعه و كتابخوانى به دليل  گرفته و درونى ش
ــت، مديران بايد  اينكه فرآيندى در بطن جامعه اس
در اين مقوله خواسته ها و مشكالت را از زبان جامعه 

بشنوند و در رفع آن تالش كنند.
در زمان افتتاح نمايشگاه كتاب كودك در سالن 
كتابخانه مركزى همدان توسط فرماندار و مدير كل 
ــتان و مدير كانون  ــاى عمومى اس نهاد كتابخانه ه
ــالن مطالعه كتابخانه  ــرورش فكرى همدان، از س پ
مركزى بازديدى انجام شد و حسن قهرمانى مطلق 
ــدار همدان در گفتگوهايى كوتاه با افرادى كه  فرمان
ــالن مشغول مطالعه بودن مشكالت را پرسيد  در س
و جالب اينكه اوالً همه افرادى كه در سالن مطالعه 
حضور داشتند به مطالعه كتاب هاى درسى مشغول 
ــتى در كتابخانه  بودند و تنها از نبود كتاب هاى تس
ــتند و با اين وضع كتاب هاى مختلف در  گاليه داش
كتابخانه به كتاب هاى پشت ويترين بدل شده بود.

ــه انجمن  ــتاندار در جلس ــدى پيش هم اس چن
ــار مراجعه به  ــد و آم ــى رون ــاى عموم كتابخانه ه

كتابخانه هاى عمومى را مطلوب ارزيابى نكرد.

ــت اندركاران و متوليان  اگر چه بايد قدردان دس
ــكالت  ــيم اما مش ــتان باش حوزه كتابخانه هاى اس
ــتان همدان  ــاب و كتابخوانى در اس ــوزه كت در ح
ــيار مشهود و ملموس  خصوصاً در شهرستان ها بس
ــتان در رفع اين  ــت و مى طلبد كه مسئوالن اس اس
ــكالت نرم افزارى و سخت افزارى نهايت تالش  مش
را به كار گيرند و مردم استان هم فرهنگ مطالعه و 

كتابخوانى را اتقا دهند.

مطالعه در جامعه جدى گرفته نمى شود

راه اندازى كتابخانه عمومى
 وابسته به بخش خصوصى

 همدان پيام: يك فعال بخش خصوصى كه اخيراً اقدام به تأسيس كتابخانه عمومى 
كرده است، گفت: اين كتابخانه عمومى دهم دى ماه به طور رسمى افتتاح و كار خود 
را آغاز خواهد كرد. حسين فراستخواه درباره ساختار و فعاليت كتابخانه ها در كشورمان 
ــور ما كتابخانه ها عمومى يا  ــاس تقسيم بندى هاى موجود، در كش به مهر گفت: بر اس
ــاركتى زير نظر اين نهاد يا عمومى و  عمومِى زير نظر نهاد كتابخانه هاى عمومى يا مش
زير نظر شهردارى ها و يا عمومى و وابسته به بخش خصوصى هستند. وى ادامه داد: اين 
ــته به بخش خصوصى) مجوز فعاليت خود را از  كتابخانه ها (كتابخانه هاى عمومى وابس
نهاد كتابخانه هاى عمومى كشور مى گيرند و بعد از آن كامًال تحت نظر بخش خصوصى 
هستند؛ در واقع تمامى هزينه هاى مربوط به ساختمان، اداره و منابع آن از اين طريق 
ــود. اين مسئول در موسسه «اميد صبا» اضافه كرد:  (بخش خصوصى) پرداخت مى ش
كتابخانه ما (اميد صبا) هم جزو همين كتابخانه هاى عمومى وابسته به بخش خصوصى 

است و يك موسسه غيرانتفاعى و عام المنفعه است.

«مأموريت غيرممكن» پرفروش ترين فيلم سينماي جهان شد
ــمت  ــينماي جهان براي دومين هفته متوالي به قس همدان پيام: عنوان پرفروش ترين فيلم هفته س

جديد «مأموريت غيرممكن» رسيد.
ــي پارامونت در تعطيالت  ــت غيرممكن؛ روح پروتكل» محصول كمپان ــنا، فيلم «مأموري به گزارش ايس
كريسمس فروش 43 ميليون دالر را در گيشه جهاني به دست آورد تا با رساندن مجموع فروش جهاني اش به 

140 ميليون دالر، براي دومين هفته متوالي رتبه اول سينماي جهان را به خود اختصاص دهد.
اين فيلم كه در كشورهاي آسيايي به ويژه ژاپن و كره بيشترين فروش را داشته است، در هفته آينده 
در چين، ايتاليا، لهستان و آرژانتين اكران خود را آغاز مي كند تا همچنان اميد اول صدرنشيني در گيشه 

جهاني باشد.
«مأموريت غيرممكن» كه در افتتاحيه جشنواره دوبي اكران جهاني شد، به كارگرداني براد برد مقابل 
دوربين رفته و بازيگران سرشناسي چون «تام كروز»، «جرمي رنر» و «سيمون پگ» در آن بازي كرده اند.

ــت، انجام  فيلم برداري بخش هايي از «روح پروتكل» در برج الخليفه دوبي كه بلندترين برج جهان اس
گرفت و البته در چند لوكيشن ديگر در مسكو، پراگ و ونكوور نيز ادامه يافت. سري فيلم هاي «مأموريت 
غيرممكن» كه تاكنون بيش از دو ميليارد دالر فروش جهاني داشته است، در سال هاي  1996،  2000 و 
 2006 ساخته شدند، براساس يك مجموعه تلويزيوني كه در دهه   60 پخش شد، به پرده سينما آمدند.

رونمايي از ترجمه  رمان مستور در جمهوري آذربايجان
ــتخوان خوك و دست هاي جذامي» نوشته مصطفي  همدان پيام: ترجمه  رمان «اس

مستور در جمهوري آذربايجان رونمايي مي شود.
ــتور از ترجمه  رمان «استخوان خوك و دست هاي جذامي» در آذربايجان خبر  مس
ــت هاي جذامي» در  ــتخوان خوك و دس ــنا گفت: رمان «اس ــاره به ايس داد و در اين ب
ــده است و مراسم  ــر ش ــر قانون در باكو ترجمه و منتش جمهوري آذربايجان و در نش

رونمايي از آن در روز 24 دي ماه در باكو برگزار مي شود.
ــه كتاب خود خبر داد و گفت:  چاپ نهم مجموعه   وى همچنين از تجديد چاپ س
داستان «تهران در بعدازظهر»، چاپ هفدهم مجموعه  داستان «حكايت عشقي بي قاف ، 
بي شين، بي نقطه» و چاپ پانزدهم مجموعه  داستان «چند روايت معتبر» به تازگي در 

نشر چشمه منتشر شده است.

داستان مداد
ــيد درباره من  ــت. از او پرس ــا كرد كه نامه اى مى نوش ــرك پدربزرگش را تماش پس
ــى؟ پدر بزرگ گفت: بله اما مى خوام وقتى بزرگ شدى مثل اين مداد باشى!  مى نويس

پسرك پرسيد چرا مداد؟
پدربزرگ گفت: در اين مداد چهار خاصيت است كه اگر به دستشان بياورى تا آخر 
ــى كارهاى بزرگ انجام بدهى اما بدان  ــرت با آرامش زندگى مى كنى. يك، مى توان عم
ــت. دو، گاهى بايد از  ــتى وجود دارد كه حركت تو را هدايت مى كند  و آن خداس دس
آنچه مى نويسى دست بكشى و از مداد تراش استفاده كنى. پس بدان كه بايد رنج هايى 
ــود انسان بهترى شوى. سه، مداد هميشه  را تحمل كنى، چرا كه اين رنج باعث مى ش
اجازه مى دهد براى پاك كردن يك اشتباه از پاك كن استفاده كنيم. بدان كه تصحيح 
يك كار خطا، كار بدى نيست. در واقع براى اينكه خودت را در مسير درست نگهدارى 
ــر كار در زندگى ات  ــه اثرى از خود به جا مى گذارد. بدان ه ــت. چهار، هميش مهم اس
ــبت به هر كارى مى كنى هوشيار باشى  ــعى كن نس مى كنى ردى به جا مى گذارد و س

و بدانى چه مى كنى . 
حكايت عاميانه

برنامه هاى حوزه هنرى همدان به مناسبت سال روز حماسه 9 دى
 همدان پيام: دفتر پايدارى حوزه هنرى استان همدان برنامه هاى متنوعى به مناسبت سال روز حماسه 

باشكوه 9 دى برنامه هايى اجرا مى كند.
به گزارش روابط عمومى حوزه هنرى استان، مسئول دفتر پايدارى حوزه هنرى همدان گفت: برپايى 
نشست تخصصى «نقش و تأثير ادبيات نمايشى در جامعه» با موضوع جايگاه هنر نمايش در جامعه در 
مقابله با فتنه ها، اجراى نمايش كوتاه بى كالم و مفهومى «جاده هاى روشن» به كارگردانى نيما بيگلريان 

از برنامه هاى اين واحد به مناسبت 9 دى ماه است.
ابوالفتح مؤمن گفت: برپايى نمايشگاه مقاله پوستر با نام «حماسه حضور» در محل نماز جمعه، مسابقه 
عكاسى با موضوع حضور باشكوه مردم در راهپيمايى 9 دى، برپايى نمايشگاه آثار منتخب مسابقه عكاسى، 

برپايى مسابقه خاطره نويسى و پيامك از ديگر برنامه هاى حوزه هنرى استان همدان به شمار مى رود.

برگزارى كارگاه فيلم 100ثانيه اى در همدان
ــه خانه فيلم بلند حوزه  ــنواره فيلم 100 ثانيه، در جلس همدان پيام: منتخب آثار دوره هفتم جش

هنرى همدان به نمايش درمى آيد.
ــتان همدان، با نزديك شدن به پايان مهلت پذيرش آثار  به گزارش روابط عمومى حوزه هنرى اس

دوره هشتم جشنواره فيلم هاى 100 ثانيه اى، كارگاه توليد اين فيلم ها برپا مى شود.
ــر خالقيت هنرى  ــم 100 ثانيه اى با تكيه ب ــاى موفق فيل ــى نمونه ه ــت با هدف بررس اين نشس
ــالن شماره دو سينما قدس ساعت 15  ــنبه هفتم دى ماه جارى در محل س كارگردانان امروز چهارش
بعدازظهر برگزار مى شود. شايان ذكر است، آخرين مهلت ارسال آثار به هشتمين جشنواره بين المللى 

فيلم 100 ثانيه تا بيستم دى ماه جارى مى باشد.

  10 تئاتر خيابانى با موضوع موقوفات اجرا مى شود
ــر خيابانى با موضوع  ــر كل اوقاف و امور خيريه همدان گفت:10 تئات ــام: مدي همدان پي

موقوفات و بقاع متبركه در استان همدان اجرا مى شود.
ــاى خيابانى با  ــا ايرنا گفت: نمايش ه ــد صالحى در گفت و گو ب ــالم محم حجت االس
ــه و موقوفات اجرا  ــن اماكن متبرك ــاع متبركه در صح ــزاى موقوفات و بق ــوع مج موض

مى شود.
وى اظهار داشت: اين برنامه با هدف معرفى موقوفات و بقاع متبركه و آگاه سازى مردم 

به پرداخت حقوق موقوفات و شناساندن بقاع متبركه به شهروندان انجام مى شود.
وى گفت: نمايش خيابانى با موضوع موقوفات در اواخر دى ماه جارى اجرا مى شود.

همدان پيام: مدير اداره فرهنگ و ارشاد 
ــه منظور  ــت: ب ــگ گف ــالمى كبودراهن اس
ــگاه  نمايش 9 دى  ــه  ــت حماس گرامى داش
ــراى جوان اداره  يادمان واليت در فرهنگس
ــاد اسالمى كبودرآهنگ برپا  فرهنگ و ارش

مى شود.
ــدزاده در  ــهيال اس ــزارش ايرنا، س ــه گ ب
نشست ستاد بزرگداشت 9 دى در شهرستان 
ــردم مومن و  ــت: م كبودرآهنگ اظهار داش
ــه و در همه جا  ــران، هميش ــت مدار اي والي
پايبندى خود به اصول و ارزش هاى اسالمى 

را در عرصه هاى مختلف ثابت كرده اند.
ــان با نهم  ــت: همزم ــدزاده ابراز داش  اس
ــوع يادمان  ــگاهى را با موض ــاه نمايش دى م
ــال  ــت كه با عكس هايى از روز 9 دى س والي
ــه برپا  ــه مدت يك هفت ــت، ب 88 و 89 اس

مى شود.
ــران به واليت و  ــق ملت اي وى گفت: عش
ــه هايى نظير 9  رهبرى را مى توان در حماس
دى مشاهده كرد كه خود حماسه اى بى نظير 

ــت نام واقعى حماسه را  در عالم بود و توانس
براى خود ثبت كند.

ــالمى  ــاد اس ــگ و ارش ــر اداره فرهن مدي
كبودرآهنگ در خصوص توطئه هاى دشمن 
ــت خوردن اين جريان  ــال 88 و شكس در س
ــت كه  ــده اس ــزود: بر دنيا ثابت ش ــوم اف ش
ــتوار و واليت مدار بوده  ــت ايران ملتى اس مل
ــمنان ايران و اسالم نيز از اين موضوع  و دش
ترس و واهمه فراوان دارند و بر آنها نيز ثابت 
شده كه با هيچ قدرتى نمى توان اين عشق و 

عالقه را تضعيف كرد.
ــح كرد: البته  ــن خصوص تصري وى در اي
ــان داد كه هيچ  ــا نش ــدس به دني ــاع مق دف
ــالمى و جوانان  قدرتى نمى تواند با ايران اس

با بصيرت آن مقابله كند.
ــا  ــه ب ــد دارد ك ــمن قص ــت: دش وى  گف
ــوم خود ايران اسالمى و اركان  توطئه هاى ش
ــا غيرت و  ــه مردم ب ــد ك ــف كن آن را تضعي
واليت مدارى خود دست هر دشمنى را قطع 

تصويربردارى «سهمى براى دوست» از نيمه گذشتخواهند كرد.
همدان پيام: تصويربردارى مجموعه تلويزيونى «سهمى براى دوست» به كارگردانى مسعود اطيابى و 

تهيه  كنندگى بهروز مفيد از نيمه گذشت و تدوين همزمان تصاوير در حال انجام است.
به گزارش فارس، تصويربردارى مجموعه از نيمه گذشت و تدوين همزمان تصاوير توسط بهزاد مصلح 

در حال انجام است.
تصويربردارى مجموعه از تاريخ 14 مهر در لوكيشنى در شمال تهران آغاز شد و گروه امروز مشغول 

ضبط تصاوير خارجى در پارك الله با حضور بازيگران اصلى مجموعه هستند.
ــت» با انجام مراحل فنى يكى از گزينه هاى پخش شبكه دو سيما در ايام نوروز  ــهمى براى دوس «س
ــت: قصه ما از اون روزى شروع مى شه كه اسماعيل و  ــتان مجموعه آمده اس خواهد بود. در خالصه داس
بهرام (دو برادر) در بدترين شرايط مالى كه تو عمرشون تجربه كردن به سر مى برن، اونا براى فرار از اين 
ــماعيل بايد بشه كاميار ترابيان كه اين خودش مى شه  ــتر ندارند و اونم اينه كه اس وضعيت يك راه بيش

شروع ماجراهاى اين دو برادر...
ــكان خطيبى، على سرابى، سپيده خداوردى، مهشاد مخبرى، بيژن بنفشه خواه،  در اين مجموعه اش
ــاه محمدى، باقر صحرارودى، شيوا خنياگر، فرزين  ــيد ش ــيد جمش رضا فيض نوروزى، مهتاج نجومى، س
ــعود ميرطاهرى، عباس اميرى، نويد  ــيامك اشعريون، مس ــن زهتاب، امير غفارمنش، س محدث، محس

محمدزاده به ايفاى نقش مى پردازند.
تعدادى از عواملى كه در ساخت مجموعه همكارى دارند، عبارتند از:

تهيه  كننده: بهروز مفيد/ كارگردان: مسعود اطيابى/ دستيار اول و برنامه ريز: حميدرضا عليپور/ طراح صحنه: 
سعيد اسدى/ طراح گريم: ايمان اميدوارى/مدير صدابردارى: محمود سلطانى/ مدير تصويربردارى: حسين ملكى

نمايشگاه يادمان واليت در كبودراهنگ
 برپا مى شود

«سوژه يابي در رسانه هاي خبري» به ميان روزنامه نگاران آمد
همدان پيام: كتاب «سوژه يابي در رسانه هاي خبري» نوشته  علي قشمي با نگاهي موشكافانه به  موضوع 

سوژه يابي در رسانه هاي خبري از سوي انتشارات دفتر مطالعات و برنامه ريزي رسانه ها منتشر شد.
ــانه ها، اين كتاب با رويكري تحليلي مي كوشد در مقايسه  به گزارش دفتر مطالعات و برنامه ريزي رس
اين حرفه با ساير مشاغل امر سوژه يابي را دلمشغولي و دغدغه هميشگي يك روزنامه نگار حرفه اي معرفي 
ــنده در پيشگفتار كتاب مدعي است اين اثر نخستين مكتوب در حوزه سوژه يابي در ايران به  كند. نويس
ــب با اهميت فرآيند سوژه يابي در رسانه ها و توليد محتوا را  ــمار مي آيد. وي نبود ادبيات نظري متناس ش
انگيزه  مهم تأليف اين كتاب عنوان كرده و معتقد است كه نگاه حاكم بر برخي رسانه ها به سمت توليدات 
خبري مبتني بر تلكس خبرگزاري ها و فكس روابط عمومي ها گرايش يافته اند و تهيه گزارش هاي توليدي 
رو به كاهشند. اين نوشتار به چگونگي گزينش سوژه ها براي خبري شدن، رسانه اي شدن، بررسي الزامات 
ــوژه يابي رسانه هاي خبري در شش فصل با  ــوژه پردازي در فعايت هاي رسانه اي مي پردازد. س و اصول س
ارائه مبحث هاي سوژه يابي در خبر، ويژگي هاي سوژه  پردازان، سوژه ها از كجا مي آيند؟، منابع سوژه يابي و 
گردآوري اطالعات، پس از سوژه يابي، نظريه هاي ارتباطاتي، مخاطب و سوژه يابي، مي كوشد مخاطبان را 
از ابتداي روند سوژه پردازي تا انتهاي توليد خبر هدايت كند. اين نوشتار با بهره گيري از 23 منبع فارسي 
و 10 منبع التين در صدد است رويكرد سوژه پردازي را در روزنامه نگاران تقويت كند و نگرش آنان را از 

رويكردي «رويداد محوري» به سوي نگرش «فرآيند محوري» سوق دهد.
ــارات دفتر مطالعات و برنامه ريزي  ــانه هاي خبري» را انتش ــوژه يابي در رس ــت كتاب «س چاپ نخس

رسانه ها با شمارگان 1500 نسخه در 189 صفحه به بهاي 25000 ريال روانه بازار نشر كرده است.

 اعطاى 800 گواهينامه 
قرآنى به همت تبليغات 

اسالمى نهاوند
ــرآن اداره  ــه همت كانون ق ــام: ب همدان پي
تبليغات اسالمى نهاوند800 گواهينامه قرآنى 
ــتان  ــات قرآنى اين شهرس به فراگيران موسس

اهدا شد. 
ــگاه خبر نگاران، كارشناس  به گزارش باش
ــالمى نهاوند با تشريح  قرآنى اداره تبليغات اس
ــش ماهه دوم  ــات قرآنى در ش فعاليت موسس
ــى كودك  ــنواره قرآن ــزارى جش ــال، برگ امس
ــد را از جمله  ــتان نهاون ــوان در شهرس و نوج
ــاى اين كانون در ايام دهه فجر انقالب  برنامه ه
ــمرد  وگفت: ازهمه ظرفيت هاى  ــالمى برش اس
ــنواره  ــكوه اين جش موجود براى برگزارى با ش

قرآنى استفاده خواهد شد. 
ــوى گفت: كانون قرآن  اداره  مصطفى موس
ــالمى نهاوند با برگزارى دوره هاى  تبليغات اس
ــف روخوانى،  ــته هاى مختل ــى در رش آموزش
ــى و تخصصى در  ــى، مفاهيم عموم روان خوان
ــذ آزمون هاى  ــاى قرآنى و اخ ــز و خانه ه مراك
ــان در پايان دوره 800  ــى به همت مربي ارزياب

گواهينامه به اين فراگيران اعطا كرده است.

همدان پيام: مدير شبكه يك سيما گفت: طرح 
توليد مجموعه هاى تلويزيونى با تركيه و اسپانيا به 
علت ضوابطى كه جمهورى اسالمى ايران در توليد 

آثار نمايشى دارد، به نتيجه نرسيد.
ــو با ايرنا گفت: به  ــدى فرجى در گفت و گ مه
ــدات تلويزيونى  ــالمى حاكم بر تولي علت نگاه اس
ــى با ديگر  ــترك تلويزيون ــد آثار مش ــران، تولي اي

كشورها تاكنون به نتيجه نرسيده است.
وى گفت: على دارابى معاون سيما، شبكه يك 
سيما را مسئول پيگيرى ساخت توليدات مشترك 

با تلويزيون هاى ديگر كشورها كرده است.
ــه داد: تلويزيون هاى  اين مدير تلويزيونى ادام
ــورها كمتر حاضر هستند كه زنان را با  ديگر كش
ــان دادن  ــالمى نمايش دهند؛ زيرا نش حجاب اس
زنان محجبه در آثار نمايشى از جمله سريال ها در 

بلندمدت به فرهنگ سازى منجر مى شود.

ــهروندان كشورهاى  فرجى افزود: اگر براى ش
ــود كه  ــى مجموعه هايى تلويزيونى پخش ش عرب
ــئونات اسالمى در آن رعايت مى شود  حجاب و ش
ــرى از جذابيت هاى كاذب و ظواهر غربى در  و خب
آن نيست، مطالبه مردم اين كشورها نيز به سوى 

شعائر اسالمى سوق پيدا مى كند.
ــورهاى  ــن روند را مطلوب حاكمان كش وى اي
اسالمى ندانست و گفت: شبكه هاى تلويزيونى بويژه 
عربى كمتر حاضرند آثار سينمايى و تلويزيونى ايران 

را پخش كنند. 
ــوى ديگر، ايران كشورى  فرجى تاكيد كرد: از س
ــود كه حتى در موضوعات  ــوب مى ش شيعى محس
مشترك اسالمى نيز نگاه شيعى و عدالتخوانه خود 

را با مسائل حفظ مى كند.
ــلمان كمتر  ــورهاى مس وى ادامه داد: در كش
ــتقل وجود دارند و  حكام آزاديخواه با تفكرات مس

اجازه نمى دهند كه تفكرات عدالتخواهانه ايران در 
رسانه هاى آنان بازتاب يابد.

ــورهاى  ــيما، رويكرد كش ــبكه يك س مدير ش
اسالمى در برخورد با سريال هاى ايرانى را سياسى 
دانست و گفت: براى نمونه چندى پيش مذاكراتى 
ــاخت اثر مشترك صورت گرفت  با تركيه براى س
ــرف ترك به  ــى كه ط ــت قصه و نگاه ــا به عل ام
موضوع داشت، به توافق نرسيديم. وى افزود: سال 
گذشته در جشنواره برلين نيز با يكى از شبكه هاى 
ــد يك مجموعه  ــپانيايى براى تولي تلويزيونى اس
مشترك وارد مذاكره شديم كه نيمى از فيلمنامه 
ــد و بقيه داستان آن در  آن در ايران روايت مى ش
ــرح از نظر ضوابط  ــت اما اين ط ــپانيا مى گذش اس
ــت و به علت  ــكالت جدى داش حاكم بر ايران مش
آنكه آنان نگاه روشنى به ايران نداشتند، با ساخت 

آن موافقت نشد.

ساخت مجموعه هاى تلويزيونى مشترك با تركيه و اسپانيا به نتيجه نرسيد
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