
C M

ايران

3

جامعه

9

خبر

2

33

www.HamedanPayam.com سال هفتم  شماره 1396  12 صفحه + نيازمندى ها  100 تومان سه   شنبه  29 آذر ماه 1390  24 محرم 1433  20 دسامبر 2011

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

يادداشتيادداشت

شماره 90/31/3/9/40 آگـهي منـاقصه 
عمـومى

دبيرخانه مزايدات و مناقصات دانشگاه علوم پزشكى همدان

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان همدان در نظر دارد
عمليات اجرايي پروژه هاي ذيل واقع در سطح استان را طبق نقشه و مشخصات مربوطه از 
طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط و داراي تجربه و سوابق كافي و مفيد در 

امور مربوطه كه تمايل به همكاري دارند واگذار نمايد.
لذا از تمامى شركت هايي كه داراي حداقل پايه 5 در رشته ابنيه، تأسيسات و تجربه يك كار مشابه مي باشند 
دعوت به عمل مي آيد از تاريخ 1390/9/30 نسبت به دريافت، تكميل و تحويل اسناد شركت در مناقصه به آدرس 
همدان، چهارراه شريعتي، ابتداي بلوار آيت ا... كاشاني، ساختمان شماره 3 دانشگاه، طبقه اول دبيرخانه مزايدات و 
مناقصات و يا آدرس اينترنتي http://support.umsha.ac.ir مراجعه و يا براى كسب اطالعات بيشتر با شماره 

تلفن 2529710-0811 تماس حاصل فرمايند.
بديهي است مهلت ارائه قيمت پيشنهادي و تحويل پاكت هاي الك و مهر شده الف-ب-ج تا ساعت 14 روز شنبه 
مورخه 90/10/10 بوده و به پيشنهادات واصله پس از ساعت و تاريخ فوق ترتيب اثر داده نخواهد شد كميسيون 

مناقصه رأس ساعت 9 صبح روز يكشنبه 90/10/11 تشكيل جلسه خواهد داد.
توضيح اينكه: هر پيمانكار منحصراً مي تواند در خصوص يك پروژه پيشنهاد قيمت ارائه نمايد.

برآورد قيمت(ريال)مبناشرح پروژهرديف

1
تكميل مركز بهداشتي درماني شهري شماره 2 

كبودراهنگ شامل عمليات نازك كاري و تأسيسات 
برقي و مكانيكي 

 1,176,973,770بخشنامه سرجمع (628 مترمربع)

2
تكميل مركز بهداشتي درماني روستايي كوزره (از 
توابع قهاوند) شامل عمليات نازك كاري و تأسيسات 

برقي و مكانيكي 
1,005,340,977بخشنامه سرجمع (525 مترمربع)

3
تكميل مركز بهداشتي درماني روستايي جنت آباد 
(شهرستان اسدآباد) شامل عمليات نازك كاري و 

تأسيسات برقي و مكانيكي 
986,320,944بخشنامه سرجمع (525 مترمربع)

4
تكميل مركز بهداشتي درماني روستايي اشتران 

(شهرستان تويسركان) شامل عمليات نازك كاري و 
تأسيسات برقي و مكانيكي 

1,021,616,176بخشنامه سرجمع (535 مترمربع)

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

آگـهي مزايده

شركت تعاونى مسكن مجمع متخصصين همدان

به اطالع مى رساند شركت تعاونى مسكن 
مجمع متخصصين همدان در نظر دارد
برج  در  واقع  مسكونى  واحد  يك  تعداد 
متخصصين ارم و نيز يكدستگاه خودرو 
پيكان وانت(مدل 85) را از طريق مزايده 

به فروش برساند.
متقاضيان مى توانند براى كسب اطالعات بيشتر و ارائه 
قيمت پيشنهادى حداكثر تا تاريخ 90/10/5 با شماره 
09189029034 (آقاى مهربانى) تماس و يا به آدرس: 
همدان، ابتداى بلوار ارم، روبروى بيمارستان توانبخشى 

شهيد بهشتى، برج متخصصين مراجعه نمايند.

سليت
ت

برادر ارجمند جناب آقاى 
محمد جعفر محمدزاده
معاون محترم مطبوعاتى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى

مصيبت وارده را خدمت جنابعالى 
تسليت عرض نموده بقاى عمر 

حضرتعالى و صبر و سالمتى 
بازماندگان را از درگاه ايزد يكتا

خواهانيم.
مديرمسئول و پرسنل 

روزنامه همدان پيام

اناهللا وانااليه راجعون

جناب آقاى 

حاج نادر اسماعيلى
انتصاب بجا و شايسته شما را به عنوان

سرپرست بخشدارى خزل
تبريك عرض نموده اميد است حضور پرخير و بركت 

شما مايه آبادانى و پيشرفت بيش از پيش بخش 
خزل گردد. 

از درگاه ايزد متعال سالمتى و بهروزى شما را 
خواهان و خواستاريم.

شهردارى و شوراى اسالمى شهر فيروزان

كسب رتبه اول غرفه دانشگاه 
فنى و حرفه اى
در دوازدهمين نمايشگاه 

دستاوردهاى پژوهشى و فناورى 
وزارت علوم، تحقيقات و فناورى 

بر جامعه اساتيد، كاركنان و 
دانشجويان آموزشكده هاى 

فنى و حرفه اى استان همدان 
مبارك باد.

روابط عمومى آموزشكده هاى 
فنى و حرفه اى استان همدان

جناب سرهنگ 
رضا كمالوند

اينك كه پس از 30 سال تالش 
و خدمت خستگى ناپذير به 
درجه بازنشستگى نائل شده ايد قدردان 
زحمات صادقانه و خالصانه شما بوده و 
موفقيت و سربلندى شما را در 
تمام مراحل زندگى از 
خداوند منان خواستاريم.

مجتبى كمالوند و خانواده

در هفته بيستم ليگ برتر استان

تـداوم 
صدرنشيني مهر 
در دل نهاوندي ها

جاده گنجنامه
 سه جوان را 

به كام مرگ فرستاد

«شب غربى»
از آغاز زمستان 
در شبكه سينا 

ــب غربى» با تهيه كنندگى  همدان پيام: برنامه «ش
ــائل و  ــرد و نگاه به مس ــى با رويك ــعود ميرزاي مس
ــبكه استانى  ــهرى در ش موضوعات اجتماعى و ش
ــتان در حال  ــش در فصل زمس ــدان براى پخ هم

توليد است.

نسل ايراني را 
فرهنگ ايراني 

بايد
ــي از معيارهاي اصلي انتخاب فضايي  همدان پيام: يك
خوب براي سكونت گاه خانواده ها چند خوابه بودن خانه 
ــاخت و ساز مسكن در جامعه  ــت، به ويژه آنكه س اس
ــج و به روال  ــدود نيم قرن پيش به تدري ــي از ح ايران

شتابنده اي به سمت و سوي آپارتمان سازي است...

هدفمندى يارانه ها 
موجب افت گردشگرى شد

غربت سينماي همدان 

سينما فلسطين در آتش بي مهري مسئوالن مي سوزد
■ وزارت فرهنگ سينماسازى را بدون توجيه اقتصادى مى داند

ــينماي جهان  همدان پيام: در حالي كه س
ــت و اكران فيلم ها  ــرفت اس هر روز رو به پيش
ــر قابل وصف  ــوي مرزها با رقابتي غي در آنس
ــر روز از  ــهروندان همداني ه پيش مي رود ش
سينما فاصله بيشتري مي گيرند. اين در حالي 
ــت فقط بخش  ــذران اوقات فراغ ــت كه گ اس

ــت، سينما نه تنها  كوچكي از مزاياي سينماس
ــاس انسان ها تاثيرگذار است  بر روحيه و احس
بلكه با فرهنگ مردم عجين شده و دروازه هاي 
پيشرفت را در آن باز مي كند. اما آنچه كه مهم 
است غربت سينما در همدان است، مردم ديگر 
ــرا كه فراموش  ــينما ندارند؛ چ عالقه اي به س

ــينما چه احساسي را در وجود آنها  كرده اند س
ــايد فراموش كرده اند  ــن مي كرد، آنها ش روش
آخرين بار كي بود كه به سينما رفته اند؟ شايد 
ــتن مردم به  ــئوالن عالقه نداش برخي از مس
سينما را دليل آن بدانند اما نه اشتباه مي كنند. 
سينما يك نياز ملى است. يك دستاورد انسانى 

ــت كه در رشد و بالندگى فرهنگ و تمدن  اس
ــد. كانونى است سازنده و  يك جامعه مى كوش
ــينما بى شك  به فراخور آرا و عقايد جمعى. س
ــى ترين و موثرترين رسانه هايى است  از اساس
كه در تدوام و گسترش و بقاى فرهنگ و هنر 

واقعى يك جامعه حضورى فعال دارد. 
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نيازمند مديريت برند در همدان هستيم

برندسازى 
حلقه مفقوده صنعت 

در استان

مجلس قوى 
افراد توانمند مى خواهد

ــي از مهمترين  ــت مل ــام: حاكمي همدان پي
ويژگي هاي نظام هاي دموكراتيك و مردم ساالر 
است كه به شكل هاي مختلف اعمال مي شود 
ــدرت برآمده از متن  و حاكمان و صاحبان ق
جامعه و منتخب مردم هستند كه همواره بايد 
ــند. در اين ميان  در مقابل آنها پاسخگو باش
ــراي تجلي اراده  ــبي ب انتخابات فرصت مناس
ــت كه در آن تمام طيف ها و ساليق  ملي اس
ــه به صحنه مي آيند و به نحوي خود را  جامع
در معرض انتخاب قرار مي دهند. از سوي ديگر 
ــكل گيري نهادهاي قوي اجرايي و تقنيني  ش
در گرو انتخاب صحيح و شايسته مردم است 
كه در صورت تحقق، مسير پيشرفت و توسعه 
ــور و پايداري نظام را هموارتر  همه جانبه كش
مي نمايد. در اين ميان وجود مجلسي مقتدر و 
شايسته كه با بهره گيري از تمام ظرفيت هاي 
خود بتواند وظايف قانونگذاري و نظارت را در 

عالي ترين سطح به انجام برساند...

يكى از فرصت هاى 
عظيم حج گسترش 
تفكر اسالمى است
ــد: يكى از  ــالب تأكيد كردن ــم انق رهبر معظ
ــترش تفكر  ــاى عظيم حج، امكان گس فرصت ه
ــالمى بر مبناى «وحدت ديانت و سياست» و  اس
«حضور دين در عرصه هاى مختلف زندگى» است.

همسرآزارى طبقات مرفه 
روانى است

ــتان همدان،  ــكي قانوني اس ــر كل پزش مدي
گفت: در هشت ماه امسال شاهد افزايش 12 
و هفت دهم درصدى همسر آزارى در استان 
بوده ايم. على احسان صالح، افزود: تا آبان ماه 
ــكى  ــرآزارى در پزش هزار و 90 مورد همس

قانونى همدان ثبت شده است.

پژوهش ها منطبق با 
نياز جامعه باشد
ــگاه بوعلى سيناى همدان گفت:  رئيس دانش
ــرفت در زمينه پژوهشى نبايد  ــد و پيش رش
ــب با  كاريكاتورى؛ بلكه بايد موزون و متناس
ــد. محمدعلى زلفى گل اظهار  نياز جامعه باش
ــت كه پژوهش هايى كه  ــت: مهم اين اس داش
انجام مى دهيم دردى از جامعه ما را دوا  كند. 

كانون هاى ثروت و قدرت نبايد در انتخابات دخالت كننداجراى فاز جديد هدفمندى يارانه ها فقط با مجوز مجلس
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 varzesh@hamedanpayam.com
■ ارتباط با سرويس ورزش

 madestan@hamedanpayam.com
■ ارتباط با سرويس شهرستان

 mardomi@hamedanpayam.com
■ ارتباط با سرويس پيام مردمى

 farhang@hamedanpayam.com
■ ارتباط با سرويس فرهنگ و هنر

 siasat@hamedanpayam.com
■ ارتباط با سرويس سياسى

 agahi@hamedanpayam.com
■ ارتباط با سرويس آگهى

 khabar@hamedanpayam.com
■ ارتباط با سرويس خبر

 gonagon@hamedanpayam.com
■ ارتباط با سرويس گوناگون

 gozaresh@hamedanpayam.com
■ ارتباط با سرويس گزارش

 gardesh@hamedanpayam.com
■ ارتباط با سرويس گردشگرى

 adab@hamedanpayam.com
■ ارتباط با سرويس ادب

 ejtemaei@hamedanpayam.com
■ ارتباط با سرويس اجتماعى

 eghtesad@hamedanpayam.com
■ ارتباط با سرويس اقتصاد

 niaz@hamedanpayam.com
■ ارتباط با سرويس نيازمندى

 chap@hamedanpayam.com
■ ارتباط با سرويس چاپخانه

 eshterak@hamedanpayam.com
■ ارتباط با سرويس اشتراك

 gallery@hamedanpayam.com
■ ارتباط با سرويس عكس و فيلم و صوت

 shenide@hamedanpayam.com
■ ارتباط با سرويس شنيده ها

kar@hamedanpayam.com
■ ارتباط با استخدام

ايميل سرويس هاى روزنامه همدان پيام
ارتباط با روزنامه   info@hamedanpayam.com

ارتباط با مديرمسئول   modir@hamedanpayam.com
ارتباط با سردبير   sardabir@hamedanpayam.com
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خبر
خبر

شنيده ها
 shenide@hamedanpayam.com

مجلس قوى افراد توانمند مى خواهد
محمد سهرابى

ــاي دموكراتيك و  ــي از مهمترين ويژگي هاي نظام ه ــام: حاكميت مل همدان پي
مردم ساالر است كه به شكل هاي مختلف اعمال مي شود و حاكمان و صاحبان قدرت 
برآمده از متن جامعه و منتخب مردم هستند كه همواره بايد در مقابل آنها پاسخگو 

باشند. 
در اين ميان انتخابات فرصت مناسبي براي تجلي اراده ملي است كه در آن تمام 
ــود را در معرض انتخاب  ــاليق جامعه به صحنه مي آيند و به نحوي خ ــا و س طيف ه

قرار مي دهند.
از سوي ديگر شكل گيري نهادهاي قوي اجرايي و تقنيني در گرو انتخاب صحيح 
و شايسته مردم است كه در صورت تحقق، مسير پيشرفت و توسعه همه جانبه كشور 
ــته  ــي مقتدر و شايس و پايداري نظام را هموارتر مي نمايد. در اين ميان وجود مجلس
ــري از تمام ظرفيت هاي خود بتواند وظايف قانونگذاري و نظارت را در  كه با بهره گي
عالي ترين سطح به انجام برساند، از مهمترين ضرورت هاي جوامع دموكراتيك است 
و شكل گيري آن بستگي فراواني به نوع انتخاب و گزينش نمايندگان و وكال از سوي 

مردم دارد.
ــته به  ــخاص صالح و شايس انتخاب آگاهانه و صحيح مردم كه منجر به ورود اش
عرصه هاي تصميم سازي و تصميم گيري جامعه مي گردد، ضرورت بسيار مهمي است 
ــار تأكيد بر حضور و  ــرار گيرد و در كن ــات بايد مورد توجه ق ــه در جريان انتخاب ك
ــاخصه هاي  ــاركت حداكثري مردم در پاي صندوق هاي رأي كه خود از جمله ش مش
مردم ساالري ديني و ويژگي هاي انتخابات پرشكوه است بر موضوع انتخاب آگاهانه و 
گزينش صحيح نمايندگان نيز بايد به بهترين شكل ممكن تأكيد شود و زمينه هاي 

آن در جامعه به خوبي فراهم گردد.
ــي مختلف به صورت فعاالنه  ــخاص و گروه هاي سياس در جريان هر انتخاباتي اش
وارد عرصه مي شوند و براي موفقيت در آن تالش مي كنند. نقش احزاب و تشكل هاي 
ــي كه فعاليت آنها در چنين شرايطي پررنگ تر از قبل است، هم در شناسايي  سياس
ــوق انتخاباتي در جامعه بسيار باالست. در  ــور و ش و معرفي كانديداها و هم ايجاد ش
اين ميان ارائه شاخص و معيارهاي الزم براي يك انتخاب صحيح و آگاهانه از سوي 
ــي در نظام هاي  ــي با توجه به كاركرد و نقش احزاب سياس ــا و فعاالن سياس گروه ه

مردم ساالر، از اهميت فراواني برخوردار است.
گروه ها، جريان ها و طيف هاي مختلف سياسي كه هر يك براي موفقيت خود در 
انتخابات، اشخاص و چهره هاي شاخص و مهمي را به عنوان كانديدا معرفي مي كنند 
ــاخص ها و معيارهاي الزم براي  و مورد حمايت قرار مي دهند، به خوبي مي توانند ش
نمايندگي و ميزان تناسب ويژگي ها و توانايي هاي فرد مورد حمايت با آن شاخص ها 
ــب و با توجه به  ــرايط مناس ــريح كنند تا انتخاب مردم در ش را نيز براي جامعه تش

مهمترين مالك ها و ويژگي هاي يك نماينده خوب و موفق صورت بگيرد.
عالوه بر احزاب سياسي كه از جايگاه مهمي در نظام هاي سياسي مبتني بر اصول 
و معيارهاي دموكراتيك برخوردارند، شخصيت هاي سياسي، نخبگان دانشگاهي و به 
ــت قدم هاي مؤثري بردارند و  ــور كلي آگاهان جامعه مي توانند و بايد در اين جه ط

زمينه ها و شرايط مساعد براي انتخاب آگاهانه مردم را فراهم آورند.
ــئوالن نظام به ويژه رهبر  به هر حال انتخاب آگاهانه كه همواره مورد تأكيد مس
معظم انقالب قرار گرفته، ضرورت بسيار مهمي است كه نبايد در حد حرف و شعار 
باقي بماند؛ بلكه در عرصه عمل شرايط آن براي مردم فراهم شود و به معناي واقعي 
شاهد انتخاباتي پرشور و باشكوه همراه با گزينش افراد شايسته و اليق براي مجلس 
باشيم. نه اينكه بر اثر تبليغات افراطي و بعضاً دروغين و جريان سازي هاي سياسي كه 
هيچ تناسبي با اصول و معيارهاي نظام مردمي ـ اسالمي ما ندارند، فضاي انتخابات 
ــت و آگاهانه در  ــردد و زمينه هاي الزم براي يك انتخابات درس ــوده و غبارآلود گ آل

جامعه كمرنگ شود.

همدان پيام: بودجه مركز تحقيقات كشاورزي در 
سال جاري معادل سال 1387 به مبلغ 800 ميليون 
تومان به تصويب رسيده است و طبق مصوبه هيأت 
امناي سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي 
ــل از فروش يافته هاي  ــوع درآمدهاي حاص از مجم
ــد آن مبالغ به آن  ــتاني 80 درص تحقيقاتي هر اس
ــن وجود  ــود. اما با اي ــت داده مي ش ــتان برگش اس
محدوديت هاي اعتباري باعث مي شود كه به دنبال 

ايده هاي نو نرويم.
ــاورزى و منابع  ــات كش ــز تحقيق ــس مرك رئي
ــه پژوهش در  ــبت هفت ــدان به مناس ــى هم طبيع
ــه 81 محقق در  ــان اينك ــگاران با بي ــع خبرن جم
ــاورزى و منابع طبيعى همدان  مركز تحقيقات كش
فعاليت مي كنند، گفت: در سال گذشته 116 پروژه 
ــت كه در سال جاري نيز  ــده اس تحقيقاتى انجام ش
129 پروژه در دستور كار داشتيم كه از نظر تعداد، 

شاهد رشد 11 درصدى بوده ايم.
ــرد: از ابتداى  ــور اضافه ك ــين صباغ پ سيد حس
سال جارى تاكنون 47 فقره مقاالت علمي، پژوهشي 
و ISI و مقاالتى در كنفرانس بين المللى بوده است 
ــال گذشته 138 فقره مقاله داشتيم  در حالى كه س
ــد 164 درصدى  ــل از رش ــال قب ــبت به س كه نس

برخوردار بوده است.
صباغ پور، واحدهاي تحقيقاتى فنى و مهندسى، 
ــائل  ــزدارى، خاك و آب، مس ــكى، آبخي گياه پزش
روستايى، بررسى اقتصادى، دامپرورى، چغندر قند، 
ديم و واحد كنترل را از جمله واحدهاى تحقيقاتى 
اين مركز برشمرد و اظهار داشت: در هفته پژوهش 
ــي در مركز  ــخنرانى علم ــال جارى 23 عنوان س س

ــده است كه اين عناوين در سال  تحقيقات انجام ش
گذشته 13 مورد بوده كه در اين خصوص نسبت به 

سال قبل 6,5 درصد پيشرفت داشته ايم.
ــام معظم رهبري  ــاره به تأكيدات مق وي با اش
ــد از درآمد ناخالص ملي به  ــي بر اينكه 3 درص مبن
تحقيقات اختصاص يابد، خاطرنشان كرد: براساس 
برنامه  ريزي هاي صورت گرفته دستگاه هاي اجرايي 
موظف هستند تا پايان برنامه پنجم توسعه 3 درصد 
ــه تحقيقات اختصاص دهند كه  از بودجه خود را ب
در حال حاضر تخصيص اعتبارات تحقيقاتي از نيم 

درصد شروع شده است.
صباغ پور انتقال يافته هاي تحقيقاتي به كشاورزان را 
از رسالت هاي مهم محققان اين مركز دانست و افزود: 
ــطح جهان رخ مى دهد همه  اتفاقات كنونى كه در س
ناشى از تحقيقات و پژوهش است، چرا كه يك محقق 
با شناسايي مشكالت موجود در مسائل مختلف با ارائه 

راهكارها نسبت به رفع آنها اقدام مي كند.
رئيس مركز تحقيقات كشاورزى و منابع طبيعى 
استان همدان با اشاره به بخش تحقيقات كشاورزى 
ــفره هاى  ــطح س ــرد: كم آبى و كاهش س اظهار ك

زيرزمينى از معضالت كنونى كشور ماست كه ديگر 
كاشت آبى جواب نمى دهد و از سوى ديگر جمعيت 
كشور ما در حال افزايش است و زمين محدودى نيز 
ــت كه پتانسيل  وجود دارد و تنها راهكار ما اين اس

عملكرد در واحد سطح را افزايش دهيم.
ــان كرد: افزايش عملكرد در واحد  وي خاطرنش
ــطح با عواملى چون ژنتيك و محيط امكان پذير  س
است كه اين شرايط بايد براى محصوالت كشاورزى 

فراهم باشد.
ــه دوره بارندگى در حال  ــور با بيان اينك صباغ پ
ــه كاهش  ــت: با توجه ب ــراز داش ــت، اب كاهش اس
ــگام كه نياز  ــت گندم پيش دوره هاى بارندگى، كش
ــد كه با اين دوره  ــنهاد ش به آب كمترى دارد پيش

بارندگى تناسب دارد.
ــه سال اخير گندم هايى  وى تصريح كرد: در س
ــگام، زارع، ارون و ميهن  ــاى مختلف پيش در رقم ه
ــده است، كه برداشت گندم در اين راستا  كاشته ش

افزايش يافته است.
 رئيس مركز تحقيقات كشاورزى و منابع طبيعى 
ــتان همدان بيان كرد: يكى از بيمارى هاى شايع  اس

در سيب زمينى، سيست طاليى است.
وى با اشاره به اينكه آبيارى بارانى بسيار اثرگذار 
ــت، افزود: همكاران فنى و مهندسى استفاده از  اس
ــاورزان معرفى مى كنند و  ــارى بارانى را به كش آبي
ــرده و ارزيابى  ــى ك واحد اقتصادى نيز آن را بررس

مى كنند.
ــاورز تا نفع اقتصادى  ــد: كش صباغ پور يادآور ش
نداشته باشد، به سمت يافته هاى تحقيقاتى نمى رود 
كه در اين راستا بايد كشاورز به يقين برسد تا بتواند 

از آن در امور كشاورزى خود بهره ببرد.
ــاى تحقيقاتى  ــه بايد يافته ه ــا بيان اينك وى ب
ــزود: راه انتقال  ــاورزى انتقال يابد، اف به مزارع كش
يافته هاى تحقيقاتى، ايجاد روزهاى مزرعه است كه 

امسال 19 مورد روز مزرعه داشتيم.
وى با بيان اينكه در سطح كشور چهار محصول 
گندم، جو، نخود و عدس به صورت ديم كاشته شده 
ــت، اظهار داشت: 650 هزار هكتار از محصوالت  اس
ــده است كه 300  ــور به صورت ديم كاشته ش كش
هزار هكتار گندم و 250 هزار هكتار به صورت آيش 
ــت. رئيس مركز تحقيقات كشاورزى  باقى مانده اس
ــت: يكى  ــتان همدان ابراز داش و منابع طبيعى اس
ــرمازدگى  ــت بهاره س ــكالت موجود در كش از مش
ــت كه محققان بايد رقمى از كشت  محصوالت اس

بيابند كه از سرما فرار كند.
ــيميايى در  صباغ پور افزود: مصرف كودهاى ش
ــرل آفات موجب  ــاورزى براى كنت محصوالت كش
ــود به همين دليل بايد در كشاورزى  سرطان مى ش
براى كنترل آفات، بيولوژيك باشد تا محيط زيست 
نيز سالم بماند و ما بايد به اين سمت حركت كنيم.

رئيس مركز تحقيقات كشاورزى استان: 

ايده هاى نو 
اعتبار مى خواهد 

ــى حكمت  ــه پژوهش همدان پيام: رئيس مؤسس
ــگاه تنها در  ــت: تجلى وحدت و دانش ــفه گف و فلس
ــئوالن اين دو نهاد  ــده و مس ــات منحصر ش جلس
ــادل داده، انتقال تجربيات و  ــورت دائم به تب به ص

گفت وگو پيرامون مسائل نمى پردازند.
 حجت االسالم عبدالحسين خسروپناه در مراسم 
روز وحدت حوزه و دانشگاه در دانشگاه آزاد اسالمى 
ــه پژوهش و نقش  ــاره به مقول ــد همدان با اش واح
ــم اظهار كرد:  ــگاه در تحقق اين مه ــوزه و دانش ح
ــى مسائل و پرسش هاى ناظر  تعريف پژوهش بررس
به نيازهاى بشرى است و پژوهش واقعى زمانى رخ 
مى دهد كه پاسخ سواالت بدون جواب روشن شود.

به گزارش فارس، وى با تأكيد بر لزوم بكارگيرى 
چهار مؤلفه توسط پژوهشگران افزود: نخستين نكته 
ــودن و دورى از موضوع  ــأله محور ب در پژوهش مس
ــت؛ چرا كه هم اكنون در  ــورى در اين مقوله اس مح
ــور به خاطر رعايت نشدن اين مورد نمى توانيم  كش
ــود غلبه و آنها را  ــر ناهنجارى هاى اجتماعى موج ب

رفع كنيم.
رئيس مؤسسه پژوهشى حكمت و فلسفه ايران 
ــأله مورد نظر در پژوهش بايد ناظر به  ابراز كرد: مس
ــكل بومى باشد و به مسائلى  ــرى به ش نيازهاى بش

پرداخته شود كه نياز كشور است.
ــر اينكه چند  ــوال مبنى ب ــرح اين س ــا ط وى ب
درصد از رساله هاى دانشگاهى در راستاى نيازهاى 
ــتن ارتباط با بازار و  بومى كشور است، گفت: نداش
ــتفاده نكردن از دانشجويان و حوزويان  صنعت، اس
در راستاى تخصص آنها و تدريس دروسى كه مورد 
ــردن به اين موضوع  ــت از توجه نك نياز جامعه نيس

حاصل مى شود.
خسروپناه خاطرنشان كرد: نگرش كل  نگرانه در 

ــرى روش هاى متنوع  ــائل جزئى و بكارگي حل مس
معرفتى، عقلى، تجربى، شهودى و وحيانى از ديگر 

مواردى است كه بايد در پژوهش لحاظ شود.
ــمندان  ــه پژوهش هاى دانش ــان اينك وى با بي
ــه 6 هزار جلد كتاب  ــى از آيات قرآن تاكنون ب غرب
رسيده است، تأكيد كرد: با استفاده از نكات قرآنى و 
همچنين پژوهش هايى بر مبناى وحى الهى مى توان 
ــمندى را به دنيا ارائه كرد و در  دستاوردهاى ارزش

اين عرصه نبايد معطل عالمان غربى بمانيم.
رئيس مؤسسه پژوهشى حكمت و فلسفه ايران 
ــگاه مى توانند با  در ادامه تصريح كرد: حوزه و دانش
ــجام، تحقق اين چهار اصل مهم  حفظ اتحاد و انس
ــرايط را به منظور  را در پژوهش عملياتى كنند و ش
استفاده از روش هاى متنوع در تحقيق فراهم آورند.

ــى  ــا تأكيد بر اينكه حوزه در انسان شناس وى ب
ــالمى داراى تسلط كافى است، خاطرنشان كرد:  اس
حوزويان از روش تجربى و دانشگاه از روش وحيانى 
ــن، رفع نيازهاى  ــت؛ بنابراي در پژوهش محروم اس
ــر با وحدت اين دو نهاد امكان پذير خواهد  بومى بش
شد. خسروپناه با انتقاد از اينكه در كشور بدون پژوهش 
كافى تنها به دنبال آموزش رشته هاى مختلف و توسعه 
ــتيم، اضافه كرد: پژوهش و تحقيق الزمه هر  آن هس
ــود و پا نهادن در عرصه آموزش  آموزشى تلقى مى ش

بدون توجه به اين موضوع اشتباه بزرگى است.
ــه ارتباط  ــى ب ــدى از بى توجه ــا گاليه من وى ب
ــت: تجلى وحدت  ــگاه گف ــگى حوزه و دانش هميش
ــده است  ــات منحصر ش ــگاه تنها در جلس و دانش
ــورت دائم به تبادل  ــئوالن اين دو نهاد به ص و مس
ــائل  داده، انتقال تجربيات و گفت وگو پيرامون مس
ــه زودتر رفع  ــد و اين معضل بايد هرچ نمى پردازن

شود؛ چرا كه به نفع جامعه نيست.

 وحدت حوزه و دانشگاه احياى تمدن  �
اسالمى است

ــئول نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در  مس
دانشگاه آزاد اسالمى همدان نيز گفت: احياى تمدن 
ــالمى و ايرانى با وحدت حوزه و دانشگاه حاصل  اس

مى شود.
ــالم على امامى فر اظهار كرد: يكى از  حجت االس
نكات مورد توجه مقام معظم رهبرى طى سال هاى 
ــالمى و ايرانى است لذا براى  اخير احياى تمدن اس
ــازى  تحقق اين مهم رعايت علم و اخالق و پياده س

آن در جامعه امرى ضرورى تلقى مى شود.
ــرب به  ــع امروز غ ــت جوام ــزود: وضعي وى اف
خصوص آمريكا از تمدن بدون اخالق ناشى مى شود 
و علم بدون اخالق نيز براى ارتقاى جامعه اسالمى 
و كشور كارساز نيست. مسئول نهاد نمايندگى مقام 
معظم رهبرى در دانشگاه آزاد همدان ضمن دفاع از 
جامعه دانشگاهى كشور به دليل ايستادگى در برابر 
دشمنان نظام خاطرنشان كرد: حاصل وحدت حوزه 
و دانشگاه عامل تحقق منويات مقام معظم رهبرى و 

در نهايت احياى تمدن اسالمى است.
جانشين كانون بسيج اساتيد دانشگاه آزاد همدان 
نيز در ادامه گفت: اين مركز در دانشگاه آزاد همدان 
از سال 82 فعاليت خود را آغاز كرده و هم اكنون با دارا 
بودن بيش از 120 نفر عضو به فعاليت هاى پژوهشى، 
علمى و فرهنگى خود مى پردازد. محمد مهدى گودرزى 
ــاره به برپايى حلقه هاى شجره طيبه صالحين و  با اش
ــى در تقويت مبانى فكرى و  ــر اين برنامه فرهنگ تأثي
ــاتيد دانشگاهى خاطرنشان كرد: در حال  اعتقادى اس
ــكل هفتگى و ماهيانه در قالب  حاضر اين برنامه به ش
چهار حلقه امامت و حكومت، معرفت در نهج البالغه، 

شيعه شناسى و تفسير قرآن برگزار مى شود.

40 دفتر پيشخوان دولت در همدان
 فعال است

همدان پيام: معاون خدمات مشتركان آبفاى همدان گفت: بيش از 40 دفتر پيشخوان 
دولت در شهرستان همدان خدمات مشتركان را ارائه مى دهند. سعيد عبدا...  زاده اظهار 
ــهروندان تسويه حساب مشتركان، تغيير نام،  ــتاى ارائه خدمات بهتر به ش كرد: در راس
ــت كه به مشتركان در اين  ــعاب چهار خدمتى اس صدور قبوض المثنى و واگذارى انش
ــود. وى تصريح كرد: به دفاتر پيشخوان سراسر استان آموزش  دفاتر خدماتى ارائه مى ش
ــت؛ به طورى كه اين آموزش ها به صورت يك مرحله گروهى و چندين  ــده اس داده ش

مرحله حضورى داده شده، تا اين خدمت ها ارائه شود. 

ــتان همدان بيان داشت: قبل از اينكه  ــتركان آب و فاضالب اس معاون خدمات مش
اين خدمات در دفاتر خدماتى انجام شود، در شعبه و امور آبفاى شهرستان همدان انجام 
مى شد، اما براى اينكه خدمات بهترى داشته باشيم اين را بين تمام مراكز تقسيم كرديم تا 
همه مردم در سطح استان بتوانند از نزديكترين دفتر خدماتى، خدمات خود را دريافت كنند 
ــود. وى در گفتگو با فارس، با بيان اينكه در  ــطح استان انجام مى ش و اين مهم در دفاتر س
شهر همدان اين امور بيشتر مورد استقبال قرار گرفته است، افزود: تاكنون بيش از 40 دفتر 
پيشخوان دولت در شهرستان همدان خدمات مشتركان را ارائه مى دهند و براى ارائه خدمات 
در ساير دفاتر خدماتى نيز شركت آبفا آمادگى دارد كه با آنها همكارى الزم را داشته باشد.

ــد:  ــت كه افزايش يابد، يادآور ش ــان اينكه خدمات آبفا ممكن اس ــدا... زاده با بي عب
بهره گيرى از دفاتر خدماتى تاكنون مورد استقبال شهروندان همدانى قرار گرفته است.

امام جمعه همدان: 
طرح هاى راه و ترابرى بيانگر فعاليت مثبت 

اين بخش است 
ــهر همدان گفت: طرح هاى  ــتان و امام جمعه ش همدان پيام: نماينده ولى فقيه در اس
ــت و ارزنده فعاالن اين  ــتان بيانگر فعاليت مثب ــراى راه و ترابرى در اين اس ــال اج در ح

حوزه است.
ــوراى حمل و نقل همدان افزود:  آيت ا... غياث الدين طه محمدى در جمع اعضاى ش
همدان در زمينه هاى مختلف به خصوص در حوزه حمل و نقل در رديف هاى برتر كشور 

قرار گرفته است. 

ــتان داراى اهميت  ــل و محورهاى مواصالتى اين اس ــت: وضعيت حمل و نق وى گف
ــئوالن اين حوزه راه آهن نيز راه اندازى شده و يك خط ريلى  ــت و با همت مس ويژه اى اس

ديگر نيز در حال اجراست. 
ــازى  ــا ارزش و اهميت راه س ــن در ارتباط ب ــتان همچني ــى فقيه در اس ــده ول نماين
اظهارداشت: براى رفاه حال مسافران و شاغالن در عرصه حمل و نقل، چنانچه مسجدى 

در مسير ايجاد راه باشد هم مى توان آن را برداشته و در مكان ديگرى احداث كرد. 
وى اقدامات راه و ترابرى و حمل و نقل در همدان را مطلوب ارزيابى كرد و افزود: اين 
ــتگاه اجرايى قدم هاى مثبتى براى بهبود وضعيت راه هاى استانى برداشته كه در اين  دس
ــاوه و ساخت چندين مجتمع  ميان مى توان به تكميل و بهره بردارى آزادراه همدان - س

خدماتى رفاهى در مسير جاده هاى استان اشاره كرد. 

مديركل آب منطقه اي همدان:

سد تالوار 
مشكل اعتبار دارد

گرين مجوز زيست محيطي ندارد
ــتان  همدان پيام: مديركل آب منطقه اي اس
ــكل اصلي سد تالوار كمبود  همدان گفت: مش

اعتبار است.
ــزود: 500 ميليارد   صفر علي كمنداني، اف
تومان براي بهره برداري از سد تالوار نياز است.

ــروژه 20 تا 25 درصد  وي ادامه داد: اين پ
ــته و تاكنون 35 تا 40  پيشرفت فيزيكي داش

ميليارد تومان براي آن هزينه شده است.
ــار كرد: در صورت تخصيص اعتبار  وي اظه

اين پرو ژه سال 93 افتتاح مي شود.
ــان كرد: تقويت  ــنا، بي وي در گفتگو با ايس
ــد تالوار از طريق منابع ملي، تاكيد بر  اعتبار س
اجراي سد آالن و خرم رود و اختصاص پساب 
فاضالب همدان براي مصارف كشاورزي برخي 
ــن اداره كل  ــأت دولت براي اي از مصوبات هي

است.
كمنداني درباره سد گرين نهاوند نيز گفت: 
ــد تاكنون 10 درصد  پيشرفت فيزيكي اين س

بوده است.
وي تصريح كرد: هنوز مجوز منابع طبيعي و 

محيط زيست براي اين سد صادر نشده است.
ــراي پرداخت  ــرد: اعتباري ب ــار ك وي اظه
ــي بابت 200  ــارت اداره كل منابع طبيع خس

هكتار جنگل و حق چرا نداريم.
ــتان در پايان  ــر كل آب منطقه اي اس مدي
ــان براي 200  ــت تا 9 ميليارد توم گفت: هش
ــون تومان براي حق  ــار جنگل و 50 ميلي هكت

چرا بايد پرداخت شود.

مدير كل آموزش و پرورش استان 
همدان:

مدارس سمپاد تا پايان سال 
هوشمندسازي مي شود

ــوزش و پرورش  ــام: مديركل آم همدان پي
استان همدان از هوشمندسازي مدارس سمپاد 

استان همدان تا پايان سالجاري خبر داد.
عباس حسني محتشم عنوان كرد: در حال 
حاضر 10 مركز پرورشي استعداد درخشان در 
ــدان، مالير و نهاوند  ــاى يك و دو هم ناحيه ه
ــران و نيمي  ــه نيمي از آنها پس ــود دارد ك وج

ديگر را دختران تشكيل مي دهند.
ــرد: 75 درصد  ــم اضافه ك ــني محتش حس
ــمپاد نيمه هوشمند هستند و براى  مدارس س
ــال  ــازى تمامى مدارس تا پايان س هوشمندس

جاري زمان الزم است.
ــان كرد: مدرسه هوشمند به  وي خاطرنش
ــه اي گفته مي شود كه هر كالس مجهز  مدرس
به سيستم اينترنت باشد و دانش آموزان بتوانند 
در اين زمان با تمامي دنيا ارتباط برقرار كنند.

وي اظهار كرد: تعداد كل دانش آموزانى كه 
در اين مراكز مشغول به تحصيل هستند نسبت 

به سال قبل 896 نفر افزايش داشته است.
ــد: تمام مدارس  ــني محتشم يادآورش حس
ــايت كامپيوتر بوده و  ــتان داراى س سمپاد اس
چهار مدرسه هوشمند سازى كامل شده و ساير 
ــيس در دست هوشمندسازى  مدارس تازه تاس
ــگاه هاي موجود  ــتند. وي به آزمايش كامل هس
ــي كه  ــاره كرد و گفت: مدارس ــدارس اش در م
ــزات خود را  ــازاد دارند بايد تجهي تجهيزات م
ــي كه مجهز به وسايل آزمايشگاهي  به مدارس

نيستند، منتقل كنند.
ــم در پايان گفت: نيروهاي  حسني محتش
ــوزش و پرورش مازاد خواهد بود و  كاركنان آم
ــال آينده اول راهنمايي  باتوجه به اينكه در س
ــي جايگزين آن  ــم ابتداي ــدارد و شش وجود ن
ــود نيروهاي تجربي و زيست شناسي به  مى ش

آزمايشگاه هاي مدارس انتقال مي يابند.

رئيس مؤسسه پژوهشى حكمت و فلسفه در دانشگاه آزاد همدان:

تجلى وحدت و دانشگاه تنها در جلسات منحصر شده است

ــيناى  ــگاه بوعلى س ــام: رئيس دانش همدان پي
ــد و پيشرفت در زمينه پژوهشى  همدان گفت: رش
ــب با  ــد كاريكاتورى؛ بلكه بايد موزون و متناس نباي

نياز جامعه باشد.
از  ــر  تقدي ــم  مراس در  ــى گل  زلف ــى  محمدعل
پژوهشگران برتر دانشگاه بوعلى سينا با بيان اين كه 
تعداد مقاله هاى ارائه شده مهم نيست، اظهار داشت: 
مهم اين است كه پژوهش هايى كه انجام مى دهيم 

دردى از جامعه ما را دوا  كند. 
ــته دكترا در دانشگاه  ــال 60 رش وى افزود: امس
ايجاد شد كه رشته هاى مورد نياز جامعه هستند و تا 
آنجايى كه در توان داريم تالش مى كنيم تا فرزندان 
ــور تحصيل كنند و  ــن آب و خاك در داخل كش اي

براى تحصيل به كشورهاى ديگر نروند.
ــگاه  ــال 86 در دانش ــه كرد: س ــى گل  اضاف زلف
ــينا در مقطع كارشناسى ارشد فقط 300  بوعلى س
ــده ها  نفر پذيرفتيم؛ در حالى كه تعداد پذيرفته ش
ــيده است و خروجى  ــال 90 به 900 نفر رس در س

ــگاه توليد  ــا خود علم جديدى در دانش پايان نامه ه
مى كند.

ــه داد: با وجود اين  ــزارش فارس، وى ادام به گ
ــت و بايد  ــنگين اس ــيار س ــئوليت ما بس ارقام مس
ــرايط و امكانات  ــم تا ش ــمان را مضاعف كني تالش

بهترى فراهم شود.
ــالت دوره دكترا  ــت: تحصي زلفى گل اظهار داش
ــيار اهميت  ــت و بس متفاوت از دوره هاى ديگر اس
ــت،  ــاگردپرورى اس دارد؛ چراكه اين دوره، دوره ش
ــد آنها سفيران آينده  اما در مقطع كارشناسى ارش
ــتاد و دانشجو در اين دوره  محسوب مى شوند و اس

مانند پدر و فرزند هستند. 
ــات كاربردى  ــرد: اكنون تحقيق ــح ك وى تصري
ــاز به همكارانى داريم تا  ــى دارند و ما ني ارزش باالي
ــا و پژوهش هايى را انجام  ــكنى كنند و كاره مرزش

دهند كه نياز جامعه است.
ــده پژوهش هاى  ــان كرد: عم زلفى گل خاطرنش
ــمت نيازهاى جامعه برود و بايد تالش  ما بايد به س

مستمر داشته باشيم تا بخشى از پتانسيل  تحقيقاتى 
را در زمينه كاربردى به كار ببريم.

 همدان رتبه هفتم ارائه مقاالت به  �
نشريات خارجى

ــى دانشگاه بوعلى سيناي همدان  معاون پژوهش
ــتان همدان در زمينه  ــم گفت: اس نيز در اين مراس
پژوهشى در وضعيت خوبى قرار دارد و رتبه هفتم را 

در ارائه مقاالت به نشريات خارجى در كشور دارد.
رامين قربانى اظهار كرد: اهميت علم در قرآن به 

ــان داده شده است و با ورود اسالم به جهان  خوبى نش
نيز اين سرمايه متعالى در اختيار بشريت قرار گرفت.

ــداد  ــام تع ــار و ارق ــاس آم ــر اس ــزود: ب وى اف
ــال  ــور در طول پنج س كنفرانس هاى خارج از كش
ــكده  ــگاه، دانش ــل اعتبارات دانش ــته از مح گذش
كشاورزى با 50 كنفرانس در رده نخست و دانشكده 
ــى با 35 كنفرانس در رتبه دوم و علوم پايه  مهندس
ــرار دارد و بقيه  ــوم ق ــس در رتبه س ــا 30 كنفران ب

دانشكده ها در رتبه هاى بعدى قرار دارند.

رئيس دانشگاه بوعلى سيناى همدان:

پژوهش ها منطبق با نياز جامعه باشد

آغاز به كارهشتمين نمايشگاه مبلمان، لوستر، 
چراغ هاي روشنايي و تزئيني در همدان

ــتر، چراغ هاي  ــتمين نمايشگاه مبلمان، لوس ــنبه هش ــه ش همدان پيام: امروز س
ــنايي و تزئيني به مدت 5 روز در محل نمايشگاه بين المللي همدان آغاز به كار  روش
ــگاه بيش از 80 واحد توليدى كاالهاى خود را در فضايى  خواهد كرد. در اين نمايش
ــينا در معرض ديد  ــالن هگمتانه، الوند و ابن س ــه س بالغ بر 8 هزار متر مربع و در س

عموم قرار خواهند داد.
انواع مبلمان، ميزهاى غذاخورى در سالن هاى الوند و ابن سينا و همچنين انواع 
لوستر و چراغ هاى روشنايى و تزئينى در سالن هگمتانه عرضه خواهد شد. واحدهايى 
ــتان هاى همدان، تهران، آذربايجان شرقى، اصفهان و خراسان در اين نمايشگاه  از اس

حضور خواهند داشت.
ــتيل و نيمه استيل، دكوراسيون ها، سرويس  ــت، انواع مبلمان هاى اس گفتنى اس
خواب، بوفه، ويترين هاى تزئينى، ميزهاى غذاخورى و انواع MDFها از محصوالت 
ــگاه به شمار مى آيد كه حضور كشورهايى چون تركيه و چين به اين  بارز اين نمايش

محصوالت تنوع بخشيده است.
ــور در حال گذر از  ــت كه صنعت مبل كش ــگاه در حالى اس برگزارى اين نمايش
ــمت طرح هاى بومى و ايرانى است. در مقايسه با سال هاى  طرح هاى غير بومى به س
گذشته مى توان گفت از لحاظ كمى مبل هايى كه با طراحى هاى طراحان ايرانى ارائه 
ــوند رو به افزايش اند و مى توان اميدوار بود تا سال هاى آتى گوى توازن به نفع  مى ش
ــگاه هايى با موضوع مبل  طرح هاى داخلى به هم بخورد. در اين بين برگزارى نمايش
مى تواند در فضايى برابر، سنگ محكى باشد براى توليدات مبل داخلى و همچنين در 

جهت معرفى طرح هاى بومى مى تواند گامى بزرگ و سترگ به حساب آيد. 
ــنايي و تزئيني از 29 آذر  ــگاه مبلمان، لوستر، چراغ هاي روش ــتمين نمايش  هش
ــى 20 و جمعه به صورت  ــاعت 15 ال ــال جارى همه روزه از س لغايت 3 دى ماه س

يكسره از ساعت 10 صبح الى 20 پذيراى بازديدكنندگان است.

دوره آموزشى ميزبانى و هتلدارى در همدان
 برگزار مي شود

همدان پيام: مدير كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان همدان از 
برگزارى نخستين دوره آموزشى ميزبانى و هتلدارى در اين استان خبر داد.

ــدا... بيات افزود: برگزارى اين دوره آموزشى به منظور استانداردسازى سطح  اس
خدمات رسانى به گردشگران استان در ايام پايان سال و تعطيالت نوروز در دستور 

كار قرار گرفته است.
ــاعت و با  ــى به مدت 120 س وى در گفتگو با ايرنا بيان كرد: اين دوره آموزش
در برگرفتن سرفصل هاى مرتبط با منوشناسى، پذيرايى، استانداردهاى گردشگرى، 

الگوهاى رفتارى در گردشگرى برنامه ريزى شده است.
ــان اين دوره آموزشى اساتيد برتر گردشگرى استان هستند  وى ادامه داد: مدرس
ــتوران ها، هتل ها و ميهمان پذيرهاى تحت نظر  ــگرى در رس و تمامى فعاالن گردش

ميراث فرهنگى همدان در اين دوره آموزشى شركت خواهند كرد.
ــركت كنندگان در اين دوره  ــان دوره به ش ــاره به اهداى گواهى پاي ــات با اش بي
ــى اظهار داشت: اين دوره آموزشى با نظارت اداره كل ميراث فرهنگى استان  آموزش
همدان از سوى موسسه آموزشى پژوهشى تنديس فرهنگ هگمتان برگزار مى شود.

ــه يكي از مديران  ــتور تحقق نيافت 1- دس
ــاده گنجنامه باز  ــتاني همدان براي ج شهرس
ــته 3 كشته  هم قرباني گرفت.  گويا روز گذش
ــئوالن  و چندين زخمي ماحصل كوتاهي مس
ــكالت اين جاده  ــاره اصالح مش ــه درب مربوط

است.
ــمارى  ــج اوليه سرش ــاس نتاي ــر اس 2- ب
جمعيت ايران 74 ميليون و 961 هزار و 702 
نفر برآورد شده است.گفته مى شود نرخ رشد 
جمعيت كشور نسبت به 5 سال پيش(1385) 
ــت عدد 1/3 را نشان  ــته اس 0/3 كاهش داش
ــت در اين سرشمارى 51  مى دهد گفتنى اس
ــور را مردان تشكيل داده  درصد جمعيت كش
ــده  ــبت 100 زن 103 مرد برآورد ش و به نس
ــت نتايج نهايى سرشمارى  ــت. گفتنى اس اس

خرداد 91رسما منتشر خواهد شد.
ــهر نهاوند به رفتن شهردار  ــوراي ش 3- ش
ــا فرماندار  ــورا ب ــت ش اصرار دارد. گويا نشس
ــاب نكرده  ــورا را مج ــز اعضاي ش ــد ني نهاون
است. گفته مي شود اعضاي شورا بر استيضاح 

شهردار تا پاي انحالل شورا تأكيد كرده اند. 
ــت 7 رأي مخالف شورا احتمال  گفتني اس

رفتن يارولى سيف را افزايش داده است.
ــع كانديداهاي  ــه جم ــك روحاني ب 4- ي
ــم در نهاوند  ــات مجلس نه ــي انتخاب احتمال
اضافه شده است.  گفته مي شود حجت االسالم 
ــگاه تهران قصد دارد از  ــاتيد دانش علوي از اس
ــود. علوي  ــه نهاوند كانديدا ش ــوزه انتخابي ح

متولد وسج يكي از روستاهاي نهاوند است.
ــازي و  5- بي برنامگي در حوزه فرهنگ س
ــتان در حال  ــه با تهاجم فرهنگي در اس مقابل
ــدن به چالش است.  افزايش آمار  تبديل ش
ــاظ  الف از  ــتفاده  اس ــي،  خيابان ــاي  دعواه
ــز  ــراً ني ــاوره و اخي ــان مح ــك در زب ركي
ــيگار  ــد حاصل از فروش س ــش درآم افزاي
ــا به دليل  ــالت و  روزنامه ه ــه جاي مج ب
ــازي و بى برنامگى  كم كارى در  فرهنگ س
ــه نمونه هايي  ــويق به فرهنگ مطالع در تش
ــوزه فرهنگ در  ــي به ح ــهود از بي توجه مش

استان است. 
ــود در شرايطى كه دكه هاى   گفته مى ش
ــكل عريض و  ــا ده ها مش ــى ب روزنامه فروش
ــتند 3 دكه از آنها  ــت به پنجه هس طويل دس
ــه صرفا به عرضه مطبوعات مى پردازند  هم ك

وضعيت اقتصادى بدترى دارند.
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اخبار اخبار كوتاه
اولتيماتوم به وزير نيرو  

ــه وزير نيرو  ــتيضاح كنندگان ب مهر: اس
ــات الزم  ــا اقدام ــت دادند ت ــاه فرص يك م
ــراى تأمين آب  ــاى الزم را ب (برنامه ريزى ه
ــتى استان  ــرب، صنعتى و بهداش زراعى، ش
از آن  ــس  ــام داده و پ انج را  ــتان)  خوزس
ــه على الريجانى  ــزارش اقدامات خود را ب گ
ــالمى ارائه دهد  ــوراى اس رئيس مجلس ش
ــورت گرفته،  ــه اقدامات ص ــى ك و در صورت
ــتيضاح نامجو  ــع نكند اس ــدگان را قان نماين

مجدداً كليد مى خورد.

سفر رئيس جمهور به اردبيل
ايسنا: محمود احمدى نژاد رئيس جمهور 
كشورمان روزگذشته به منظور افتتاح پروژه 
ــرچم و نيز پنج  ملى راه ارتباطى اردبيل- س
ــر به اردبيل  ــكن مه ــزار و 900 واحد مس ه
سفر كرد. با افتتاح اين پروژه سفر زمينى از 
ــل به تهران با اتصال به ميانه و بزرگراه  اردبي
ــاعت  ــش س ــان - قزوين به كمتر از ش زنج

كاهش يافت.

رنج نامه نمايندگان عليه 
على مطهرى 

ــدگان مجلس  ــدادى از نماين ــا: تع ايلن
ــيه اى و اظهارات  ــراض به رفتار حاش در اعت
ــرى رنج نامه اى را خطاب به  اخير على مطه
ــى رئيس قوه قضائيه  ــت ا... صادق الريجان آي
ــتند. نمايندگان در اين رنجنامه  خطاب  نوش
به رئيس دستگاه قضائى نوشته اند: چرا بايد 
ــه اظهارات اخير  مدعى العموم در اعتراض ب
ــوه مقننه را هدف قرار  مطهرى كه كليت ق
ــه اينكه على  ــب توج ــود. جال داده، وارد نش
مطهرى با مشاهده امضاى نمايندگان، خود 

نيز اين رنجنامه عليه خود را امضا كرد!

درخواست رحيمي از 
مسئوالن قوا 

ــور از همه  ــا: معاون اول رئيس جمه ايرن
ــت، به منظور  ــه قوه خواس ــئوالن در س مس
ــراى ماندن  ــات الزم ب ــردن امكان ــم ك فراه

روستاييان در روستا ها تالش كنند.
محمدرضا رحيمى افزود: بر اساس برنامه  
ــى و بخش هايى از  ــت منابع طبيعى، مل دول
ــدت معينى در  ــتفاده براى م ــى بى اس اراض

اختيار خانواده هاى روستايى قرار مى گيرد.

دغدغه نمايندگان
در مجلس نهم 

ايلنا: مصطفى كواكبيان عضو كميسيون 
اقليت مجلس گفت: در حال حاضر در بخش 
اجتماعى مباحثى چون تورم و ايجاد اشتغال 
ــز قانون مطبوعات و  ــى ني و در بخش سياس
قانون احزاب مطرح شده است كه به صورت 

جدى در مجلس آينده دنبال خواهد شد.

كانديداتوري پدر و پسر
در مجلس نهم

ــن و عضو  ــردم قزوي ــارس: نماينده م ف
فراكسيون اقليت مجلس با تأكيد بر كانديدا 
شدنش در انتخابات دور نهم مجلس شوراى 
اسالمى گفت: پدر و پسر  هر دو در انتخابات 

آينده مجلس كانديدا خواهيم شد. 
حجت االسالم قدرت ا... عليخانى افزود: بنده 
از شهر قزوين و پسرم كه دوره هفتم نماينده 
ــرا كانديداى  ــهر بوئين زه ــس بود، از ش مجل

 انتخابات دوره نهم مجلس خواهيم شد.

اجراى مرحله دوم تبادل 
اسراى فلسطينى

ــراى  ــادل اس ــه دوم تب ــر: در مرحل مه
ــى  ــاليت نظام ــاد ش ــا گلع (ب ــطينى  فلس
صهيونيست)، 550 نفر از اسيران با استقبال 
گسترده مردم وارد كرانه باخترى و نوار غزه 

شدند.
ــطينى  ــير فلس ــن مرحله 550 اس در اي
ــوم دوران  ــن افراد دو س ــه 400 نفر از اي ك
ــد از طريق  ــود را گذرانده ان ــت خ محكومي
ــه كرانه  ــالم ب ــا و كرم ابوس ــذرگاه بيتوني گ

باخترى و نوارغزه منتقل شدند.

اجراى فاز جديد هدفمندى يارانه ها فقط با مجوز مجلس
ــوراى اسالمى برداشتن گام هاى بعدى در هدفمندى يارانه ها در افزايش  همدان پيام: معاون قوانين رئيس مجلس ش

قيمت حامل هاى انرژى را منوط به هماهنگى دولت با مجلس دانست. 
ــن ابوترابى فرد در گفت وگو با مهر درباره احتمال اجراى فاز ديگرى از قانون هدفمندي يارانه ها  ــالم حس حجت االس
گفت: هنوز بحثى در اين باره مطرح نشده است و اگر دولت بخواهد گام هاى بعدى را با گران كردن برخى اقالم يارانه اى 
ــال، مى تواند اقداماتى را در  ــد. وى افزود: دولت تنها در چارچوب قانون بودجه امس بردارد بايد با هماهنگى مجلس باش

دستور كار قرار داده و به انجام رساند، ولى فراتر از اين چارچوب را بايد با هماهنگى مجلس انجام دهد. 
حجت االسالم ابوترابى فرد در رابطه با تقارن رسيدگى به بودجه سال آينده با انتخابات مجلس و امكان نرسيدن آن 

به ابتداى سال بعد افزود: بنا بر اخبار فكر مى كنم تا قبل از نيمه ماه آينده به مجلس بيايد.

آشنايي نمايندگان مجلس با فرايند رأى گيرى رايانه اى  
همدان پيام: معاون پارلمانى و امور بين الملل وزير كشور گفت: امروز نمايشگاهى را در مجلس براى آشنا شدن نمايندگان با 
فرآيند رأى گيرى رايانه اى برگزار خواهيم كرد. مهدى محمدى فرد در گفت وگو با فارس،  با اشاره به تعامل اين وزارتخانه با مجلس 
شوراى اسالمى گفت: معاون سياسى وزير كشور، امروز (سه شنبه) گزارشى از اقدامات اين وزارتخانه در برگزارى انتخابات نهمين 
دوره مجلس شوراى اسالمى را در صحن علنى مجلس ارائه خواهد كرد.  وى همچنين تصريح كرد: همزمان با ارائه گزارش 
معاون سياسى وزير كشور نيز در مجلس نمايشگاهى براى آشنا شدن نمايندگان مجلس شوراى اسالمى با فرآيند رأى گيرى 
رايانه اى برگزار خواهيم كرد. پيش از اين نيز استانداران و فرمانداران در حاشيه اجالس سراسرى، با فرايند رأى گيرى رايانه اى 
آشنا شده بودند. شايان ذكر است؛ 10 درصد از حوزه هاى انتخابيه در نهمين دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى در سراسر 

كشور به صورت كامالً رايانه اى برگزار مى شود و از 25 فرايند انتخابات 24 فرايند آن به صورت الكترونيكى است. 

انفجار در مسير حركت اتوبوس زائران ايراني در عراق
ــير  ــته در مس ــازمان حج و زيارت گفت: در انفجار روز گذش همدان پيام: مديركل بين الملل و راهبرى امور زيارتى س

كاروان زائران كشورمان، هيچ زائر ايرانى كشته نشده است.
حجت االسالم مهدى شهسوارى در گفت وگو با فارس اظهار داشت: بر اثر وقوع يك انفجار در مسير حركت اتوبوس 

حامل زائران كشورمان در حوالى بغداد، تعدادى از زائران اين كاروان مجروح شدند. 
ــده است، خاطرنشان كرد: بر اثر اين انفجار، 3 زائر ايرانى  ــته نش وى با بيان اينكه در اين انفجار هيچ زائر ايرانى كش

مجروح شدند كه يك نفر از مجروحان به دليل شدت جراحات به بيمارستانى در بغداد منتقل شد.
 شايان ذكر است كه در ماه هاي اخير اين سومين بار است كه زائران ايراني با حوادث مختلف روبه رو شده اند و اين 

در حاليست كه مقامات كشورمان رايزني هاي متفاوتي را با مسئوالن عراقي انجام داده بودند.

ــالب تأكيد كردند:  همدان پيام: رهبر معظم انق
ــترش  ــاى عظيم حج، امكان گس ــى از فرصت ه يك
تفكر اسالمى بر مبناى «وحدت ديانت و سياست» 
و «حضور دين در عرصه هاى مختلف زندگى» است.

به گزارش پايگاه اطالع رسانى دفتر مقام معظم 
ــته در  ــرى، حضرت آيت ا... خامنه اى روزگذش رهب
ــال،  ــت اندركاران حج امس ــئوالن و دس ديدار مس
ــت خداوندى  ــزرگ و لطف و نعم ــج را فرصت ب ح
ــكر كامل اين  ــان كردند: ش ــمردند و خاطرنش برش
ــتفاده  ــى و اس ــى در قدرشناس ــزرگ اله ــت ب نعم
ــت كه امسال به  حداكثرى از اين فرصت بى نظير اس

ــكوه دعاى  ــه در برگزارى مطلوب و با ش عنوان نمون
كميل و دعاى عرفه تجلى پيدا كرد.

ــاى حج را  ــالمى، ظرفيت ه ــالب اس ــر انق رهب
ــتند و افزودند: يكى  ــيع تر از اين دانس ــر و وس باالت
ــترش تفكر  ــاى عظيم حج، امكان گس از فرصت ه
ــت» و  ــالمى بر مبناى «وحدت ديانت و سياس اس
ــت  «حضور دين در عرصه هاى مختلف زندگى» اس
ــالمى به صورت صحيح  كه جا دارد معارف ناب اس

و متقن در اختيار تشنگان اين حقايق قرار گيرد.
ايشان در بخش ديگرى از سخنانشان با اشاره به 
نقش و اهميت رفتار زائران ايرانى در معرفى حقايق 

موجود در ايران اسالمى خاطرنشان كردند: يك زائر 
ــانى متدين، مؤدب با انضباط،  ايرانى بايد مظهر انس
مهربان با ديگران و معتقد به برادرى اسالمى باشد 
و اين تبليغ عملى از هر سخن و بيانى مؤثرتر است.

ــن افزودند:  ــت ا... خامنه اى همچني ــرت آي حض
ــد كه يك  ــزى در حج بايد به  گونه اى باش برنامه ري
ــرزمين وحى،  ــى از فرصت حضور خود در س حاج
ــترين بهره بردارى معنوى را از قرآن و ادعيه و  بيش

معارف آن داشته باشد.
ــش از بيانات رهبر  ــدار و پي ــداى اين دي در ابت
ــالم والمسلمين  ــالمى حجت االس معظم انقالب اس

ــگر، نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج  قاضى عس
ــاره به اهتمام مسئوالن و  ــى با اش ايرانى در گزارش
متوليان برگزارى حج امسال به پيگيرى تدابير رهبر 
ــاي رويكردهاى فرهنگى –  ــم انقالب در ارتق معظ
ــوى حج، به مجموعه اقدامات بعثه مقام معظم  معن

رهبرى در اين زمينه اشاره كرد.
ــج و زيارت نيز با  ــازمان ح علي ليالى رئيس س
ــى در مورد عملكرد بخش اجرايى حج  ارائه گزارش
ــال، مطالبى در مورد وضعيت عمليات انتقال و  امس
ــت حجاج، صرفه جويى هاى صورت گرفته و  بازگش
ارزيابى عملكرد مديريت كاروان هاى حج ارائه كرد.

هواپيماهاى متجاوز به 
سرنوشت پهپاد دچار 

مى شوند
ــى حفاظت  ــس دفتر عموم ــام: رئي همدان پي
ــخ به  ــات فرماندهى معظم كل قوا در پاس اطالع
ــؤالى مبنى بر اقدام ايران مقابل اعالم آمريكا  س
بر استفاده مجدد از هواپيماهاى بدون سرنشين 
ــورت همان باليى كه  ــران گفت: در اين ص در اي
ــر هواپيماهاى  ــر هواپيماى آنها آمد بر س اخيراً س

ديگر آنها مى آوريم.
ــمى در  ــام هاش ــا، سيدحس ــزارش ايرن ــه گ ب
ــاتيد و پژوهشگران  ــم تجليل از اس ــيه مراس حاش
ــتاد آجا در جمع  ــكده فرماندهى و س نمونه دانش
ــلح ما از تجربه 8  ــگاران گفت: نيروهاى مس خبرن
سال دفاع مقدس برخوردارند و با توانمندى كامل 
در زمينه هاى مختلف از جمله بازسازى،  نوسازى، 

آموزشى و ... آمادگى هاى خوبى دارند.
وى در خصوص توان اطالعاتى نيروهاى مسلح 
ــتگيرى جاسوس سيا  ــاره به دس ــورمان با اش كش
ــه توانمندى اطالعاتى  ــران تأكيد كرد: نمون در اي
ــنبه در تلويزيون شاهد  ــب يكش ــورمان را ش كش

بوديم.
هاشمى ادامه داد: ما در بخش اطالعاتى خود از 

نيروى انسانى معتقدى برخورداريم و وقتى اعتقاد 
در كار باشد، پيروزى حاصل مى شود.

ــپاه و ارتش از توان اطالعاتى  وي بيان كرد: س
ــت و  ــيار خوبى در زمين، هوا و ... برخوردار اس بس

چشمان فرزندان ما بيدار است.
 ايران پيشگام فناورى توليد هواپيماى  �

بدون سرنشين است
ــه گفت: جمهورى  ــر دفاع نيز در اين رابط وزي
ــاخت هواپيماهاى پيشرفته  ــالمى ايران در س اس
بدون سرنشين شناسايى، هدف و تهاجمى پيشگام 

است.
ــن بهره بردارى  ــيه آيي احمد وحيدى در حاش
ــتين مركز هوانوردى عمومى مركز گلبهار  از نخس
مشهد اظهار داشت: توسعه و تقويت ناوگان هوايى 
كشور و بهره بردارى از مزيت هاى صنعت هوايى در 

حوزه عمومى ضرورى است.
ــين  ــا هواپيماى بدون سرنش ــاط ب وى در ارتب
ــت: توضيحات الزم در  پهپاد آمريكايى اظهار داش
ــده است.  ــانه ها اعالم ش مورد اين موضوع در رس
ــازنده  ــالمى ايران س ــه جمهورى اس ــن اينك ضم
ــت كه  ــين اس ــه هواپيماهاى بدون سرنش اين گون
توليد آن در مدل هاى شناسايى، هدف و تهاجمى 
ــت؛ البته در اوج فرياد زورگويان  در حال انجام اس
ــروى ايمان و  ــان داد كه ني ــكا)، خداوند نش (آمري

خداشناسى حرف اول را در جنگ مى زند.

ــه گفت: در  ــخنگوى قوه قضائي همدان پيام: س
راستاى شناسايى اموال متهمان پرونده فساد مالى 
اخير، مشخص شد كه برخى متهمان صداقت ندارند 

و تا اسنادى نباشد مطلبى را عنوان نمى كنند.
ــين محسنى اژه اى در  به گزارش ايلنا، غالمحس
ــت خبرى كه با حضور خبرنگاران انجام  شد،  نشس
افزود: با بررسى ها مشخص شده كه يكى از متهمان 
كه داراى دو همسر است و وجود همسر دوم نيز در 
ــخص شده، مقدار زيادى جواهرات را  بررسى ها مش

در جايى مخفى كرده است.
ــر خود  ــزود: اين فرد فقط براى دو همس وى اف
ــت  ــارد تومان جواهرات خريدارى كرده اس ده ميلي
و مبلغ 6 ميليارد تومان برليانى خريدارى كرده كه 
تنها سندش موجود است. اين فرد در صحبت هاى 
ــان 600 مترى به  ــود اعالم كرده كه يك آپارتم خ
ــغ 2 ميليارد و 400 ميليون تومان براى يكى از  مبل

همسران خود خريده است.
اژه اى، با اشاره به اينكه خانم ها بازداشت نشدند، 
ــتند، گفت: همواره اموالى  اما در حال بازجويى هس
ــايى مى شود كه متهمان اعالم نكرده بودند و  شناس
ــايد به ظاهر به نام شخص ديگرى شده باشد.  يا ش
ــده، بيش از  ــايى ش در حال حاضر اموالى كه شناس

ــى ها مبلغ اين اموال  200 مورد بوده و با كار شناس
ــروه را به بانك ها  ــت كه بدهى اين گ به ميزانى اس

پرداخت مى كند.
ــر به صورت  ــر اين بود كه اگ ــزود: قرار ب وى اف
ــاورى (متهم اصلي  ــود كه خ قطعى بر ما محرز ش
ــق اينترپل (پليس  ــالس) باز نمى گردد از طري اخت
ــويم و به همين دليل هم  ــل) وارد عمل ش بين المل
مسأله خاورى را و هم مسأله شركت هاى گروه متهم 
ــاد مالى اخير كه در خارج از كشور شناسايى  به فس
ــالع داديم تا مورد  ــده اند به پليس بين الملل اط ش

بررسى قرار بگيرند.
 قرار مجرميت براي بيش از 50 نفر �

ــش از 50  ــت بي ــرار مجرمي ــت: ق اژه اى گف
ــازه زمانى قرار  ــده بود كه در اين ب ــر حاضر ش نف
ــد و كيفرخواست نيز در  ــى آن ها صادر ش بازپرس

حال تنظيم است.

ــن درباره برخى از واگذارى هايى كه  وى همچني
ــأله همواره  ــده بود، افزود: اين مس به اين گروه ش
ــان مأمور شدند  ــكاالتى مواجه بوده و بازرس با اش
ــى كنند. گزارش در اين باره  اين موضوع را بررس
ــده و 45 نفر بازداشت شدند كه برخى از  تهيه ش
ــان  ــته نيز اتهاماتى متوجه ش مديران فعلى و گذش

بوده است.
وى با اشاره به بازداشت مدير عامل فعلى فوالد 
اهواز گفت: وى تفهيم اتهام شده و پرونده اين مورد 
ــكل گيرى است و اگر مشخص شود  نيز در حال ش
كه تبانى هاى ديگرى نيز در اين ميان وجود داشته 
است؛ پرونده به صورت مستقل به دادگاه مى رود تا 

در تكميل كيفرخواست استفاده شود.
 سفارتخانه مجازى آمريكا براي  �

سوء استفاده از آنهاست
محسنى اژه اى درباره سفارتخانه مجازى آمريكا 

در ايران گفت: اينكه تشكيل اين سفارتخانه مجازى 
ــى دارد مورد  ــر حقوق بين الملل چه جايگاه از نظ
ــويم كه  ــت، اما بايد به جوانان يادآور ش بحث نيس
اين گونه برنامه ها براى جذب افراد و سوءاستفاده از 

آنهاست.
ــود چنين برنامه هايى تنها   وى تأكيد كرد:  وج
ــت كه افراد را با سيستم هايى آشنا  به اين دليل اس
ــوند و تنها  كنند و با دادن وعده، به آن ها نزديك ش
زمانى فرد متوجه دام آن ها مى شود كه جايى براى 

بازگشت ندارد.
 كانديدا ها ماده 67 قانون را رعايت  �

كنند
ــات كانديدا ها  ــر اينكه تخلف ــد ب ــا تأكي اژه اى ب
ــيدگي مي شود، گفت: بهتر است  خارج از نوبت رس
ــگيرى از جرائم انتخاباتى، كانديدا ها ماده  براى پيش
ــه را مطالعه كنند و  ــون انتخابات قوه قضائي 67 قان
ــانى خوب كه از ناحيه رسانه  اميدواريم با اطالع رس

ملى صورت مى گيرد تخلفات كمترى ايجاد شود. 
ــى نامزد ها،  ــتاد انتخابات ــه س ــن ب وي همچني
ــا و عناصر اصلى حمايت كننده  هواداران كانديدا ه
ــنهاد كرد كه اين قانون را مطالعه  از يك نامزد پيش

كرده تا دچار خطا نشوند.

عضو شوراى امر به معروف و نهى از منكر:

به رئيس ستاد انتخابات 
در مورد دخالت دولت 

تذكر داده ايم
ــوراى امر به معروف و نهى  همدان پيام: عضو ش
از منكر گفت: بايد از هرگونه اقدام دولت كه شائبه 
ــاد مى كند،  ــوه در انتخابات را ايج ــن ق ــت اي دخال
ــرف هزينه ها، چه  ــود چه در مورد ص جلوگيرى ش

جابجايى اشخاص در استاندارى ها و فرماندارى ها. 
حسين كنعانى مقدم در گفت وگو با ايلنا، درباره 
ــتن نامزدها به جريان ها و جبهه هاى موجود  پيوس
افزود: در ابتدا بايد ثبت نام كانديدا ها صورت بگيرد 
ــوراى  ــوى ش ــدن اين افراد از س ــد از تأييد ش و بع
ــا در جبهه ها و  ــان رايزنى براى عضويت آن ه نگهب
ــاره به اينكه در  ــد. وي با اش گروه ها آغاز خواهد ش
بخش اصولگرايى دو طيف جبهه پايدارى و جريان 
ــروه متحد  ــت احمدى نژاد و گ ــى با محوري انحراف
ــى با محوريت جامعتين فعاليت مى كنند،  اصولگراي
تصريح كرد:  جبهه متحد اصولگرايى سعى مى كند 
مبتنى بر پايگاه مردمى خود، وارد عرصه انتخاباتى 
شود و حاميان دولت نيز از نفوذ و امكانات دولت در 

رسيدن به اهداف خود استفاده خواهند كرد.
ــرد: يكى از  ــان ك ــى خاطرنش اين فعال سياس

ــت كه دولت با در اختيار  آفت هاى انتخابات اين اس
ــت كند و ما به  ــدرت، در انتخابات دخال ــتن ق داش

دوستانمان در دولت اين نكته را تذكر داده ايم.
ــه برگزارى  ــه رهبرى ب ــه اينك ــاره ب وى با اش
انتخابات شفاف، رقابتى، بدون دخالت و نفوذ دولت 
تأكيد داشته اند، گفت: مردم نياز به نماينده دارند نه 
ــتيم كه با آراى  وكيل الدوله ما به دنبال وكيلى هس

مردم و انتخابات صحيح وارد مجلس شود.
ــه اى با  ــورا جلس ــت: در ش ــدم  گف كنعانى مق
مرتضوى (رئيس ستاد انتخابات) داشته ايم و شائبه 
ــر داده ايم و وى  ــت دولت در انتخابات را تذك دخال
قول داده است كه نگذارد اين مشكالت ايجاد شود.

وى افزود: البته بعد از گذر از فيلتر شوراى نگهبان 
و انتخابات بحث بررسى رأى به اعتبارنامه نمايندگان 
ــوان در اين مراحل  ــس هم وجود دارد و مى ت در مجل
ــك نماينده را  ــت تبليغات انتخاباتي ي وضعيت صح
بررسى كرد. كنعانى مقدم خاطرنشان كرد: به شوراى 
نگهبان پيشنهاد داده ايم كه كانديدا ها شماره حسابى 
ــت  ــاى انتخاباتى خود را برداش ــه از آن هزينه ه را ك
مى كنند اعالم كنند تا بتوان از اين طريق نيز نظارتى 

بر هزينه هاى صورت گرفته از سوى كانديداها داشت.
وى با اشاره به اينكه هنوز اين طرح قطعى نشده 
ــت، گفت: با مجلس نيز در اين باره رايزنى هايى  اس
صورت گرفته است و قرار است اين طرح در مجلس 

نيز مورد بررسى قرار بگيرد.

رئيس سازمان بازرسى كل كشور:

كانون هاى ثروت و 
قدرت نبايد در انتخابات 

دخالت كنند
همدان پيام: رئيس سازمان بازرسى كل كشور 
ــه نبايد كانون هاى قدرت و ثروت  با تأكيد بر اينك
ــت كنند، گفت: بايد همه مردم  در انتخابات دخال
را به انتخاب نمايندگان داراى شخصيت، انديشه، 

ــارت، معتقد، آرمانگرا و كارشناس  استقالل، جس
دعوت كنيم.

در  ــدى  پورمحم ــى  مصطف ــالم  حجت االس
ــث انتخابات  ــارس، درخصوص بح ــو با ف گفت وگ
ــوراى اسالمى افزود: مقام  نهمين دوره مجلس ش
معظم رهبرى فرمودند: «انتخابات نبايد تحت تأثير 
قدرت؛ يعنى دستگاه هاى حاكمه از قوا قرار گيرد؛ 

چراكه مجلس بايد ناظر بر قواى ديگر باشد.»
ــش رهبرى  ــق فرماي ــان اينكه طب ــا بي وى ب
ــد، تا بتواند  ــات نبايد تحت تأثير ثروت باش انتخاب

تنظيم كننده حضور مفيد و مؤثر ثروتمندان بدون 
ــت:  ــد، اظهار داش ــه منفى در انتخابات باش عارض
ــروت را تنظيم  ــاى قدرت و ث ــس بايد مرزه مجل
ــت و  ــور الزم اس كند؛ چراكه هم قدرت براى كش
ــم ثروت، اما قدرت و ثروت بايد در خدمت رفاه،  ه
ــعه و ارتقاي جامعه باشد، نه در جهت تقويت  توس
و ارتقاي قدرت و ثروت خودشان كه اين يك اصل 

اساسى است.
ــرد: ما  ــدى تأكيد ك ــالم پورمحم حجت االس
ــدگان داراى  ــردم را به انتخاب نماين ــد همه م باي

ــارت، معتقد،  ــخصيت، انديشه، استقالل، جس ش
ــا بتوانند  ــناس دعوت كنيم ت ــرا و كارش آرمانگ
ــداف ملى و آرمان هاى امام و انقالب را تعقيب  اه

كنند.
ــى  ــد: اگر خداى ناكرده مجلس ــادآور ش وى ي
داشته باشيم با عناصر ضعيف، وابسته، غير جسور 
ــروت قرار  ــت تأثير قدرت و ث ــرى كه تح و عناص
بگيرند از حقوق و منافع و امنيت ملت نمى توانند 
ــاع كنند كه در اين صورت طبعاً بايد  به خوبى دف

نگران امنيت و منافع ملى هم باشيم.

سفير پيشين ايران در فرانسه:
امروز سياست خارجي ايران گرفتار روزمرگي شده است

ــه گفت: امروز سياست خارجي ايران  ــفير پيشين ايران در فرانس همدان پيام: س
گرفتار روزمرگي شده است. 

ــيد صادق خرازي در گفت وگو با ايسنا، درباره وظيفه دستگاه ديپلماسي ايران  س
در شرايط حاضر با بيان انتقاداتي از عملكرد دستگاه سياست خارجي ايران در دوره  
ــين امور خارجه گفت: امروز سياست خارجي ايران گرفتار روزمرگي شده  وزير پيش
است. مشكل بزرگ سياست خارجي ايران نتيجه پنج سال مديريتي است كه در واقع 

به فنا دادن تمام ظرفيت هاي ايران بود.
ــد را نمي توان به وي  ــت و آن چه امروز رخ مي ده ــي وارث ويرانكده اي اس صالح
نسبت داد. مشكل نگاه اشتباه است؛ در شرايطي كه ايران در آستانه  گرفتن قطعنامه 
ــفر مي كرد. مشكل  ــير و س ــورهاي كوچك آفريقايي س بود، وزير خارجه اش در كش
ــكاي التين را به عنوان آلترناتيو اروپا  ــت خارجي ايران آن روزي بود كه آمري سياس
ــياي جنوب شرقي كه خود به دنبال جاي پا در آمريكا و اروپاست را به  قرار داد. آس
عنوان متحدان استراتژيك قرار داد و آن ها نيز هيچ زمان نگفتند كه ما با ايران متحد 

استراتژيك هستيم.
 راه گذشته سبب مي شد ايران بزرگ ترين قدرت اقتصادي  �

منطقه شود
ــيا راهي را كه در  ــان اين نظر  كه «اگر ايران به عنوان قدرت عظيم آس ــا بي وي ب
ــده بود ادامه مي داد، امروز بزرگ ترين قدرت اقتصادي در منطقه  گذشته پيموده ش
بوديم» تأكيد كرد: در سال 1982 يكي از برجسته ترين استراتژيست هاي آمريكا در 

كنفرانسي در چتم هاوس اذعان كرد "ايران يك ابرقدرت منطقه يي است".
 بايد اعتمادسازي مجدد ميان ايران و كشورهاي مهم جهان به  �

وجود آوريم
ــاي برون رفت از هجمه غرب  ــيم راه ه ــين ايران در ترس معاون وزير خارجه پيش
عليه ايران گفت: بايد ابتدا تشخيص دهيم در چه شرايطي قرار داريم. بايد تشخيص 
ــت و به آن عيني تر و واقعي تر  ــوراي امنيت و سازمان ملل داش ــتي از پديده  ش درس
ــت؛ در آن صورت مي توانيم تنش هاي ايران را كاهش دهيم. مهم تر اين است  نگريس

كه بايد اعتمادسازي مجدد ميان ايران و كشورهاي مهم جهان به وجود آوريم. 
 حضور نيافتن اصالح طلبان، يك اشتباه تاريخي است �

خرازي در مورد موضع اصالح طلبان در انتخابات آتي مجلس شوراي اسالمي نيز 
ــند اشتباه  ــته باش با تأكيد بر اين كه اصالح طلبان اگر در انتخابات حضور فعال نداش
كرده اند، توضيح داد: اگر اصالح طلبان در انتخابات شركت نكنند يك اشتباه تاريخي 
انجام داده اند و با اين كار خود را از صحنه سياست داخلي حذف مي كنند و در صحنه  

سياست خارجي نيز خدمتي به منافع ملي نكرده اند.
وي گفت: وقتي تهديدي عليه اياالت متحده آمريكا ايجاد مي شود جمهوريخواه 
ــترك  ــاير گروه ها كنار يكديگر قرار مي گيرند؛ زيرا تهديد آن ها مش و دموكرات و س
است. اگر اصالح طلبي فكر كند كه مي تواند براي به دست گرفتن قدرت، مانور دهد 
ــت. در طول تاريخ ما چنين  ــتباه نيست؛ بلكه خيانت اس ــود اش و وامدار خارجي ش
استدالل هايي داشته ايم. همه افرادي كه در امور سياست فعال هستند بايد بدانند كه 
ايران در مقطع تاريخي خود بايد همز مان در جهت كسب دموكراسي و حقوق مدني 

و نفي استبداد و استعمار با يكديگر گام بردارند.

درگذشت رهبر كره شمالي
درگيري هاي پشت پرده و بي ثباتي هسته اي

همدان پيام: در پي درگذشت كيم جونگ ايل، رهبر كره شمالي، خبر مرگ وي به 
تيتر اول اكثر خبرگزاري ها و شبكه هاي تلويزيوني جهان تبديل شد. 

ــته در خبري ويژه اعالم كردند كه كيم جونگ  ــانه هاي كره شمالي روزگذش رس
ــور در 69 سالگي به دليل سكته  ــمالي در پايتخت اين كش ايل، "رهبر عزيز" كره ش

قلبي درگذشته است.
به گزارش ايسنا، ظاهراً كيم جونگ ايل براي اولين بار در سال 2008 سكته قلبي 
كرده بود، اما اين بار سكته، مرگ وي را در پي داشته است. در پي مرگ كيم جونگ 
ايل، فروشگاه ها و ادارات در اين كشور تعطيل شده، پرچم ها به حالت نيمه افراشته 
درآمده و پيونگ يانگ در ماتم فرو رفته است. خيابان هاي پيونگ يانگ به صورت غير 

معمولي آرام است.
ــه از ته دل گريه مي كردند.  ــان داده ك تلويزيون دولتي چين نيز كره اي ها را نش
ــل تجمع كرده و به  ــردم در مقابل تصاوير كيم جونگ اي ــن گروه هايي از م همچني

سوگواري پرداختند. 
ــامبر (8 دي ماه) در  ــرگرمي تا 29 دس آواز خواندن، رقصيدن و انجام هر نوع س
كره  شمالي ممنوع شده است و دولت 12 روز عزاي عمومي اعالم كرده است. در پي 
درگذشت كيم جونگ ايل رسانه هاي دولتي كره شمالي آغاز زمامداري رهبر جديد 

اين كشو را اعالم كردند.
تلويزيون دولتي كره شمالي ساعاتي بعد از اعالم خبر درگذشت كيم جونگ ايل، 
ــور اعالم داشت كه "كيم جونگ اون"، پسر رهبر سابق، با لقب  "رهبر اعظم" اين كش

"وارث كبير" جانشين پدر شده است.
رهبر كره شمالي سال گذشته جوانترين فرزند خود را به عنوان ژنرال ارتش اين 
كشور منصوب كرد، سپس پست هاي معاون رئيس كميسيون مركزي ارتش در حزب 
ــيون به وي اعطا شد. اقدامي كه در واقع  حاكم و عضويت كميته مركزي اين كميس

تأييد جانشيني وي تفسير شد.
ــتيابي به تسليحات هسته اي و مقتدر  ــتمر رهبر كره شمالي براي دس تالش مس
ــورش همواره از سوي كره جنوبي و آمريكا يك تهديد محسوب  ــاختن ارتش كش س
مي شده و آنها مدعي بودند كه وي تالش داشت تا با فراهم كردن تسليحات كشتار 

جمعي دست به اقدامات تروريستي بزند.
به رغم وجود يك جانشين، برخي ناظران كره شمالي نسبت به وقوع درگيري هاي 

پشت پرده و بي ثباتي هسته اي پس از مرگ رهبر اين كشور هشدار داده اند.

رهبر معظم انقالب در ديدار دست اندركاران حج:رهبر معظم انقالب در ديدار دست اندركاران حج:

يكى از فرصت هاى عظيم حج گسترش تفكر اسالمى استيكى از فرصت هاى عظيم حج گسترش تفكر اسالمى است

سخنگوى قوه قضائيه: 

موضوع بازگشت خاوري را با اينترپل 
درميان گذاشته ايم
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مادستان

اخبار نگاه
صداقت مفهومى براى بهتر زيستن

همدان پيام: در زندگى روزمره كلمه صداقت را بسيار مى شنويم و در دستگاه هاى 
ادارى، بازار، جلسات، محافل و مراسم مختلف به محض گفتگو در البالى صحبت و 

حرف ها شنيده مى شود كه «صادقانه مى گويم يا صادقانه بيان كنيد». 
ــود كه اگر صداقتى بود آن هم مربوط  ــته زده مى ش بعضى مواقع گذرى به گذش
به گذشته است و در حال حاضر صداقت و يك رنگى وجود ندارد و دنيا عوض شده 
ــت و روزگار ديگرى شده است، اين جمالتى است كه معموالً در طول شبانه روز  اس

در برخوردهاى اجتماعى با آن مواجه هستيم. 
ــت و مردم  ــت، بدانيم معناى صدق و صداقت چيس ــال در اين رابطه بهتر اس ح
ــئوليتى دارند و چگونه اين  ــل اين كلمه پر معنا و با ارزش چه مس ــه در مقاب جامع
ــرلوحه زندگى خود قرار مي دهند، واقعيت اين است  ــى و معنوى را س اصل ارزش
كه صدق و صداقت ريشه در ارزش هاى دينى و معنوى ما دارد و يكى از بهترين 
ــان و  ــخصيت و منش انس ــت كه در ش ــاى معنوى و آموزه هاى دينى اس معياره
ــن موضوع يعنى  ــر افراد جامعه به اي ــگاه ويژه اى دارد و اگ ــاختن جامعه جاي س
ــته باشند و آن را در سر لوحه زندگى خود قرار دهند، بسيارى  صداقت توجه داش
از مشكالت و مسائل اجتماعى و رذايل زشت در رابطه با يك رنگ نبودن در جامعه 

از بين خواهد رفت. 
صداقت، صدق و صديق در واقع يعنى مطابقت كردن گفتار با باطن و با آنچه از 
ــان يكى باشد و وقتى گفتار انسان با  آن خبر مى دهد، يعنى در اصل زبان و دل انس
باطن يكى نباشد و زبان با دل هم فرق كند، صدق و صداقتى وجود ندارد، در قرآن 
كريم به صدق و صداقت و صديقى حضرت ادريس از پيامبران الهى اشاره شده و در 
اين رابطه پيامبر گرامى اسالم چه زيبا مى فرمايد: «راستى به دل آرامش مى دهد در 
حالى كه دروغ در دل ايجاد شك مى كند و كسانى كه درسخن راستگوتر باشند در 

قيامت از همه به من نزديك ترند.» 
ــت و يك رنگى آرامش پيدا  ــق آيات و روايات از صداق ــان طب حال وقتى كه انس
ــخنان و برخورد ها و رفتار و  ــان ارزش معنوى مى دهد، چرا در س ــد و به انس مى كن
عملكرد مان در جامعه طورى عمل نمائيم كه در شأن يك انسان واقعى نيست. گاهى 
براى بدست آوردن يك موضوع بسيار ناچيز و بى ارزش ده ها دروغ سر هم مى شود كه 
ديگرى را توجيه يا راضى كنيم و به راحتى حرف دل مان را به طرف مقابل نمى گوئيم 
و به جاى سخن و اصل موضوع ده ها حرف غير مرتبط زده مى شود و تازه اين حركات 
ــاب مى كنند در صورتى كه با اين گونه اعمال صداقت را زير  ــند را زرنگى حس ناپس
سوال برده ايم و ارزش هاى معنوى را ضايع كرده ايم، اما آنچه مهم است، اين است كه 
اگر ما به راحتى و آسانى بدون توجه به مسائل ديگر حرف دل مان را به طرف مقابل 
بزنيم و در صورت هرگونه درخواستى از ما صادقانه جواب بدهيم، زندگى براى همه 

لذت بخش مى شود و زندگى ارزش پيدا مى كند. 
شما وقتى به صداقت گذشتگان خود اشاره مى كنيد بايد به اين سوال پاسخ دهيد 
ــاده و بى آاليش و  ــه آن ها چه كار كرده اند مگر نه اين كه آن ها در كنار زندگى س ك
ــان را  ــان يكى بود و ضمن صفا و صميميت حرف دلش بدون زرق و برق، زبان و دلش
ــد كه اكثر افراد جامعه درگير بيمارى هاى  ــه يكديگر مى گفتند، امروزه را نگاه كني ب
روانى و عصبى و قلب و عروق و غيره شده اند كه علت اصلى آن اين است كه زندگى 
را تبديل به يك مسابقه كرده ايم به مشكالت همديگر رسيدگى نمى شود و هر كس 
به فكر خودش است و افراد با ده ها راه بى راه دنبال اهداف زندگى خودشان هستند. 
همين مسائل باعث شده كه صفا و صميميت، صله رحم و احوال پرسى و سركشى به 

اقوام و بستگان و كمك به ديگران همراه با صداقت فراموش شود.
ــاهده كرده ايم كه گاه به كسى مى گويى نياز به مبلغى پول دارم، طرف  قطعاً مش
مقابل ده ها بهانه و توجيه براى شما مى آورد و بعد از همه اين ها مى گويد: كاش يك 
ساعت قبل مى آمديد. شما كامًال در اين گونه موارد صداقت نداشتن در گفتار و دروغ 
را احساس مى كنيد، اين ها همه در اين است كه درگير زندگى سر تا پا مادى شده ايم 

و در اصل هم خود و هم ديگران را فراموش كرده ايم.
ــيارى از محيط هاى خانواده مشاهده مى شود كه بين اعضاى  عالوه بر اين در بس
خانواده آن صداقت و يك رنگى وجود ندارد و اگر هم وجود دارد بسيار كمرنگ است، 
ــدر و مادر نمى گويد و ده ها بهانه مطرح  ــكالتى دارد كه به پ مثًال جوان خانواده مش
ــكلى ندارد. اصل مطلب اين است كه مسائل صادقانه بيان نمى شود  مى كند كه مش
و همين مسائل باعث شده كه بسيارى از جوانان و آينده سازان اين مرزو بوم در دام 

اعتياد و ديگر آسيب هاى اجتماعى افتاده اند. 
ــود را به عنوان يك عامل مؤثر  ــر مى خواهيم كه صداقت در جامعه جايگاه خ اگ
ــمند در زندگى پيدا نمايد، بايد از خود و محيط خانواده شروع كنيم  و مفيد و ارزش
ــود، گاه يك  ــالمى مان نهادينه ش و با رعايت همه آحاد جامعه صداقت در جامعه اس
ــاده اثرات بسيار بزرگى بر محيط خانواده و جامعه بوجود  ــأله بسيار كوچك و س مس
ــى به منزل فردى تلفن مى زند فرزند خانواده گوشى را بر مى دارد  مى آورد، مثًال كس
ــائل بعدى  ــما را مى خواهد پدر به راحتى و بدون توجه به مس او به پدر مى گويد: ش
ــت يا زنگ منزل زده مى شود به بچه ها گفته  به فرزندش مى گويد: بگو در خانه نيس
ــتند، اينگونه اعمال كوچك و ساده هم  ــود، بگوئيد پدر و مادرم در منزل نيس مى ش
ــده ايم كه فرزندانمان دروغ بگويند و  ــت را از بين برده و هم خودمان باعث ش صداق
اثرات زشت و ناپسندى بوجود مى آورد، چون خودمان باعث شده ايم كه فرزندان پاك 
و صادق مان را به درغگويى وادار نمائيم، صداقت و يك رنگى آن ها را نشانه گرفته ايم 
ــواده و جامعه را خواهد گرفت. چه زيبا امير مؤمنان  ــرات منفى آن گريبان خان و ثم
حضرت على ( ع) مى فرمايد: «تخلق به اخالق نيكو و آرايش به زيور راستى به منزله 

سر براى ايمان است.» 
الزمه حفظ صداقت و يك رنگى اين است كه افراد جامعه كامًال به دستورات الهى 
و دينى كامًال توجه داشته باشند، زيرا تأكيد دين بر حفظ ارزش هاى الهى و معنوى 
ــد و در اين رابطه نيز معصومين (ع) تأكيد فرموده اند و چنانچه افراد جامعه  مى باش
ــكى  ــاس صداقت و صدق و يك رنگى پى ريزى نمايند، ش بناى زندگى خود را بر اس
ــت كه جامعه داراى خير و بركت خواهد بود و خداوند متعال نيز كمك خواهد  نيس
ــتن او به مقام هاى عالى  ــرد، همانطور كه حضرت ادريس را به دليل صداقت داش ك
اعتال بخشيد و اين يك واقعيت است هر چه قدر انسان ها به خداوند متعال نزديك تر 
ــا خواهد داد، پس الزمه موفقيت  ــوند، خداوند بزرگ مقام هاى بلندمرتبه به آن ه ش
ــان ها و داشتن جامعه ايده آل صداقت افراد آن جامعه مى باشد و صداقت را بايد  انس
افراد جامعه از خودشان و خانواده هايشان شروع كنند و وقتى انسان ها و خانواده شان 
ــاس صداقتى كه در درون افراد وجود دارد  ــدند خود به خود بر اس داراى صداقت ش

جامعه هم بر اساس صداقت پى ريزى خواهد شد. 
ــش و توجه به دستورات دين عزيزمان و  ــت با تالش و كوش به هر حال اميد اس
حفظ ارزش هاى معنوى صداقت را به عنوان يك عامل اساسى در زندگى در مد نظر 
ــروع كردن از خود روز به روز صفا و صميميت و يگانگى و  ــاءا... با ش قرار داده و ان ش
يكرنگى در جامعه اسالمى نهادينه شود و زندگى ها سرشار از شادابى و خرمى گردد.  
عظيم زرينى 

ــرفت 50  ــار از پيش ــدار به ــام: فرمان همدان پي
درصدي، پروژه هاي شهرستان در سال جاري خبر 

داد. 
ــزي  برنامه ري ــه  كميت در  ــكارزاده  نصرت گل
ــتان افزود: ميزان اعتبار پروژه ها و طرح هاي  شهرس
ارائه شده به كميته برنامه ريزي توسط دستگاه هاي 
ــال آينده 114 ميليارد  ــتان براي س اجرايي شهرس

تومان تخمين زده شده است.
ــه كل اعتبار  ــزود: با توجه به اينك گلكارزاده اف
شهرستان در سال جاري 9 ميليارد و 600 ميليون 
تومان بوده است ميزان اعتبار درخواستي براي سال 

آينده از طرف استان قابل قبول نخواهد بود.
ــاق نيازها با اعتبارات را نوعى مديريت  وي انطب
دانست كه دستگاه هاي اجرايي شهرستان بايد طرح 
و پروژه هاي پيشنهادي سال آينده را بر اساس نياز 

شهرستان اولويت بندي كنند.
ــتاندار به اين  ــفر اس فرماندار بهار در ادامه از س

ــفر استاندار  ــتان خبر داد و گفت: قبل از س شهرس
ــتاني و هيأت دولت مورد  ــفر اس بايد مصوبات 4 س
ــي قرار گيرد و از طرح ها و پروژه هاي راكد نيز  بررس
ــود. گلكار زاده اعالم داشت: تاكنون  گره گشايي ش
ــارات اختصاص يافته از  ــروژه مطابق با اعتب 202 پ
طرف استان، به مرحله اجرا درآمده است، همچنين 
ــتگاه اجرايي شهرستان نيز پروژه هاي راكد  13 دس
ــفر  ــد كه بايد علل ركود اين پروژه ها قبل از س دارن
ــي قرار گيرد. وي همچنين از  ــتاندار مورد بررس اس
ــتان در  ــاخصه هاي توزيع اعتبارات شهرس تغيير ش
بودجه سال 91 خبر داد و گفت: طبق شاخصه هاي 
ــتان در سال آينده به  جديد توزيع اعتبارات شهرس

عدالت نزديك تر خواهد بود.
ــتان نيز در اين  دبير كميته برنامه ريزي شهرس
جلسه مجموع اعتبارات شهرستان را در سال جاري 
ــت  ــد و 39 هزار و 637 ميليارد ريال اعالم داش ص
ــال از محل  ــزار و 256 ميليون ري ــت: 20 ه و گف

ــتاني شده و 300 ميليون تومان  اعتبارات ملي، اس
آن از محل درآمدهاي حاصل از نفت و گاز، 13 هزار 
و 250 ميليون ريال از محل اعتبارات ماده 10، 95 
هزار ميليون ريال از اعتبارات استاني، 6 هزار و 700 
ميليون ريال از محل اعتبارات شاخصه هاي فرهنگي 
ــال اين اعتبارات از محل  ــزار و 600 ميليون ري و ه

اعتبارات ماده 180 تأمين شده است.
ــيد مهدي خزائي افزود: تاكنون 60 درصد از  س
ــتان در سال جاري تخصيص داده  اعتبارات شهرس
شده است كه كمترين ميزان آن، اعتبارات شاخصه 

فرهنگي با 25 درصد تخصيص بوده است.
خزايي با بيان اينكه 6 ميليارد تومان از اعتبارات 
ــت: مديران  ــت، گف ــتان تخصيص يافته اس شهرس
دستگاه هاي اجرايي تا پايان دي ماه فرصت پيگيري 
مصوبات و دريافت اعتبارات سال 90 مربوط به خود 
را دارند. وي اعالم داشت: تصويب اعتبار براي پروژه ها 
و طرح هاي ارائه شده توسط دستگاه هاي اجرايي در 

سال 91 با محدوديت هايي از طرف ديوان محاسبات 
ــوري همراه است، بدين صورت كه در طرح هاي  كش
ــتي براي يك  ــده بايد ميزان اعتبار درخواس ارائه ش
ــتي براي شروع همان  پروژه با ميزان اعتبار درخواس

پروژه مطابقت داشته باشد.
ــك پروژه  ــوم اعتبار ي ــك س ــزود: ي ــي اف خزاي
ــود. دبير كميته  ــروژه مطالبه ش ــراي آغاز پ بايد ب
ــت:  ــتان همچنين عنوان داش ــزي شهرس برنامه ري
ــتگاه هاي اجرايي اعتبارات عمراني را به  بيشتر دس
ــاي عمراني نمي كنند و  طور كامل صرف فعاليت ه
ــبب طوالني شدن مدت زمان مراحل  همين امر س
ــبب  اجرايي يك پروژه عمراني و در بعضي موارد س

ركود يك پروژه در شهرستان مي شود.
ــت: مديران بايد طرح هايي را  خزائي اعالم داش
ــال 91 به كميته برنامه ريزي ارائه دهند كه  براي س
ــراي اجرا و  اتمام نياز  ــم مدت زمان كوتاهي را ب ه

داشته باشد و هم مطابق با نياز شهرستان باشد.

احداث مدرسه داق داق آباد 
كبودراهنگ 90 درصد 
پيشرفت فيزيكى دارد

گفت:  ــگ  فرمانداركبودراهن ــام:  همدان پي
ــه روستاى  ــه 17 كالس ــاخت مدرس طرح س
ــاد در حال حاضر حدود 90 درصد  داق داق آب

پيشرفت فيزيكى دارد.
ــد از طرح  ــرادى در بازدي ــين م عبدالحس
عنوان شده،  گفت: اين مدرسه با اعتبارى بالغ 
بر 15 ميليارد ريال در دهه فجر به بهره بردارى 

مى رسد.
ــان روند اجراى پروژه هاى عمرانى  وى با بي
ــتان كبودراهنگ تصريح كرد: عمليات  شهرس
اجرايى پروژه هاى عمرانى آغاز شده و بر اساس 
ــرد روند  ــى كه صورت مى گي ــرل و نظارت كنت

اجرايى مطلوبى دارند.
ــزود: اهدافى در  ــگ اف ــدار كبودراهن فرمان
ــكن  ــازى مس ــكن، مقاوم س زمينه تأمين مس
ــاى عمرانى در  ــتايى و نظارت بر پروژه ه روس
حوزه كارگروه اشتغال مشخص كرده ايم كه بر 

اساس آن حركت مى كنيم.
ــرادى با بيان اينكه در برنامه هاى عمرانى  م
ــاى  ــعه فضاه ــگ، توس ــتان كبودراهن شهرس
ــورد توجه قرار  ــى را نيز م ــى و فرهنگ آموزش
ــان كرد: در حال حاضر يك  داده ايم، خاطر نش
ــاى فرهنگى داريم كه ممكن  پروژه ايجاد فض
ــر از آن به مرحله  ــه فجر يا زودت ــت در ده اس

افتتاح برسد.

رونق كار معلم در 
تحقيق و پژوهش نهفته است

همدان پيام: مدير آموزش و پرورش ناحيه 
ــي تحقيق و  ــي يعن ــت: معلم ــدان گف دو هم
پژوهش و رونق كار معلم در تحقيق و پژوهش 

نهفته است.
محمود كتابي در مراسم تجليل از معلمان 
ــت: كار و  پژوهنده ناحيه دو همدان اظهار داش
فعاليت در آموزش و پرورش كار علمي است و 

الزمه كار علمي تحقيق و پژوهش است.
ــند تحول  ــه رونمايي از س ــاره ب وي با اش
ــت تصريح كرد:  ــم و تربي ــن نظام تعلي بنيادي
ــند برگرفته از تحقيقات و پژوهش هاي  اين س

مستند  و يك كار علمي تدوين شده است.
ــي با تأكيد بر اينكه هر يك از ما براي  كتاب
اجراي صحيح اين سند مسئول هستيم و بايد 
پيشقدم باشيم، گفت: در اين سند ارزشمند به 
ــده و  جاي جاي آموزش و پرورش پرداخته ش
نقش آموزش و تربيتي تعليم و تربيت توضيح 

داده شده است.
ــرورش ناحيه دو همدان  ــر آموزش و پ مدي
ــتان از لحاظ  از ارتقاي جايگاه اين ناحيه در اس
ــي خبر داد و گفت: رتبه  انجام كارهاي پژوهش
ــبت به سال تحصيلي 89-90  9  ناحيه دو نس
پله ارتقا يافته و از جايگاه 12 استان به جايگاه 

سوم ارتقا يافته ايم.
ــت گرفتن،  كتابي تصريح كرد: قلم به دس
تحقيق و پژوهش جسارت مي خواهد و انتظار 
ــه دو در اين  ــاي فرهنگي ناحي ــي رود نيروه م

خصوص بيش از پيش فعاليت كنند.
ــان پژوهنده  ــم از معلم در پايان اين مراس

ناحيه دو همدان تجليل شد.

انتخابات مجلس اولويت اصلي فامنين است
همدان پيام: اولويت اصلي شهرستان زمينه سازي براي انتخابات مجلس شوراي اسالمي خواهد بود. فرماندار فامنين 
با بيان اين مطلب در اولين جلسه ستاد انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسالمي گفت: انتخابات بايد به شايستگي 

برگزار شود و اين امر با تسلط كامل برگزاركنندگان بر قوانين و مقررات و اجراي دقيق آنها محقق خواهد شد.
ــت برگزار كرده ايم و با برنامه ريزي دقيق و  ــدي باب الحوائجي افزود: تاكنون دو مانور انتخاباتي رايانه اي با موفقي مه
اجراي آن در انتخابات در اين زمينه نيز سربلند خواهيم بود. وي تصريح كرد: ستاد انتخابات در قالب 8 كميته اصلي در 

مركز شهرستان و كميته هاي فرعي در بخش پيشخور فعاليت خواهد كرد.
باب الحوائجي بيان كرد: 30 نفر از معتمدان شهرستان، 8 عضو از 11 عضو هيأت اجرايي را انتخاب خواهند كرد تا در 
كنار فرماندار، رئيس ثبت احوال و نماينده شوراي شهرستان هيأت اجرايي ستاد انتخابات شهرستان را تشكيل دهند.  

تجليل از مخترع و پژوهشگر فامنيني
همدان پيام: همزمان با هفته پژوهش، اعضاي نوجوان كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان فامنين گردهم آمدند. به 
گزارش روابط عمومى كانون استان همدان، احمد عسگرى؛ مسئول كانون مركز فامنين هدف از برگزاري همايش را آشنايي 
بيشتر اعضا با نخبگان علمي و فرهنگي محل زندگي خود بيان كرد. وى پژوهش و تحقيق را محور توسعه يك كشور دانست 
و از نوجوانان خواست تا براي رسيدن به آينده ايي روشن تحقيق و پژوهش را جدي بگيرند. وى همچنين كودكان و نوجوانان 
را به مطالعه بيشتر بخصوص مطالعه كتابهاي غيردرسي تشويق نمود و به سواالت آنها در مورد اختراعات خود پاسخ داد. الزم 
به ذكر است علي خلج مخترع فامنيني از روستاى راستگويان است و در حال حاضر دانشجوي دانشكده كشاورزي دانشگاه 
بوعلي سينا است كه  با ثبت 5 اختراع توانسته 5 مدال طال از نمايشگاه هاي بين المللي كشورهاي روسيه ، صربستان، روماني 
و كره جنوبي را از آن خود نمايد. در پايان نيز از با اهداء لوح تقدير و هديه ايي نفيس از اين مخترع جوان تقدير به عمل آمد.

چاپ مقاالت كنگره شهيد مفتح و توزيع كشوري 
ــتان رزن با بيان اينكه كنگره ملي مفاخر و شهداي رزن با  ــالمي شهرس ــاد اس همدان پيام: رئيس اداره فرهنگ و ارش
محوريت شهيد دكتر مفتح در سال هاي قبل برگزار شده است، از چاپ و توزيع مجموعه مقاالت اين كنگره به صورت كتاب 
در گستره كشوري خبر داد. علي مرادي نور افزود: يادواره شهيد مفتح و 467 شهيد شهرستان رزن به منظور تجليل از مقام 
شامخ مفاخر و شهداي گرانقدر رزن و اشاعه فرهنگ ناب ايثار و شهادت در هفته پژوهش و روز وحدت حوزه و دانشگاه در 
مسجد علي بن ابيطالب (ع) برگزار شد. مرادي نور در ادامه از ويژگي هاي يادواره امسال حضور گسترده مردم و سخنراني 
مبسوط حجت االسالم طائب، تهيه و چاپ عكس و نام تمام شهداى شهرستان رزن توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي و 
نصب در محل برگزاري يادواره بود كه توجه اكثر مدعوين و ميهمانان را به خوب جلب كرده بود. رئيس اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمي رزن همچنين فرهنگ ايثار و شهادت را بهترين الگو براي توليدات فرهنگي در عصر حاضر دانست. 

فرماندار بهار خبر داد:

پيشرفت 50 درصدي پروژه هاي عمراني در سال جاري 

ــر از توابع بخش  ــتاي كله س ــام: روس همدان پي
مركزي فامنين چند سالي است كه روز 27 آذرماه 
ــهداي شهرستان و  ــئوالن و خانواده ش ميزبان مس

استان است.
ــتادي  ــام عالمي رباني و اس ــتا با ن نام اين روس
واالمقام به نام شهيد آيت ا... دكتر مفتح عجين شده 
ــي از رهنمود هاي  ــت. اين شهيد وارسته با تأس اس
ــر كبير انقالب حضرت امام خميني (ره) مبني  رهب
بر پژوهش هاي علمي و معارف بلند و عميق اسالم، 
ــگاه سر داد و در اين راه  نداي وحدت حوزه و دانش

رنج فراواني متحمل شد.
روز شهادت اين استاد شهيد در تقويم جمهوري 
ــگاه نامگذاري  ــالمي به نام وحدت حوزه و دانش اس
ــر در زادگاه آن بزرگوار  ــال هاي اخي ــده و در س ش

مراسمي درخور برگزار مي شود.
ــم امام جمعه رزن در  ــال نيز در اين مراس امس
سخناني از شهيد مفتح به عنوان ادامه دهندگان راه 
ــمنان كوردل  ــين(ع) ياد كرد و گفت: دش امام حس
ــه كه شهادت پايان زندگي يك انسان  با اين انديش

است دست به ترور بزرگان انقالب زدند.
آيت ا... حسن طاهري افزود: نام امام حسين (ع) 
ــوز در جهان  ــت بيش از 13 قرن هن ــس از گذش پ
ــوگواري آن حضرت با  ــاله س ــد و هر س مي درخش
ــكوه  تر برگزار مي شود. وي گفت: شهيدان مفتح،  ش
بهشتي و مطهري در دوران حساس پس از انقالب، 

خدمات بسيار ارزنده اي داشتند.
ــالم طاهري ادامه داد: پس از انقالب  حجت االس
كه حوزه و دانشگاه نسبت به هم حساسيت ويژه اي 
ــگاه  ــه تدريس در دانش ــهيد مفتح ب ــتند، ش داش
پرداخت كه مورد انتقاد بسياري قرار گرفت، ولي آن 
بزرگوار براي خدمت به نظام اسالمي همه سختي ها 
ــرد: خداوند به دكتر  ــان خريد. وي بيان ك را به ج
ــرد و نتيجه مجاهدت  ــح عزت دائمي عنايت ك مفت

اين استاد، شهادت در راه حق بود.
ــالم به علت ناآگاهي از  ــمنان اس وي گفت: دش
ــالم و به ويژه تشيع فرماندهان سپاه  دين مبين اس
ــهادت  ــد به ترور مي كنند، غافل از اينكه ش را تهدي
ــت و ما آن را سعادت  ــيعيان آميخته اس با خون ش

ابدي مي دانيم.
ــه انقالب هاي منطقه  ــاره ب آيت ا... طاهري با اش
ــي كمونيست  اظهار كرد: امام خميني (ره) فروپاش
ــالمي را پيش بيني كرده بودند  و صدور انقالب اس

ــدن حكومت هاي  ــي ش ــاهد متالش ــه امروز ش ك
ــالمي در برخي از  ــتقرار نظام اس ــلطنتي و اس س

كشورها هستيم.
وي افزود: در اين دنيا همه حكومت ها پايان پذير 
ــين (ع) ماندگار  ــام حس ــا پرچم ام ــتند و تنه هس

خواهند بود. 
ــدگارى را  ــاى مثبت و مان ــهيد مفتح گام ه ش
برداشت. امام جمعه فامنين نيز با اشاره به محوريت 
شهيد مفتح در پيوند حوزه و دانشگاه گفت: شهيد 

مفتح تجربه هاى مثبت و ماندگارى را براى حوزويان 
و دانشگاهيان بر جاى گذاشت.

ــزود: برخالف  ــدى ثابتى اف ــالم مه حجت االس
ــگاه نه  ديدگاه برخى مغرضان، وحدت حوزه و دانش
ــت؛ بلكه اساساً ريشه در  تنها امرى غيرممكن نيس

سنت علمى و پيشينه تاريخى در دين اسالم دارد.
ــت: شهيد مفتح  به گزارش ايرنا، وى اظهار داش
از جمله روحانيون روشنفكرى بود كه نقش مهمى 
ــرى امام  ــران به رهب ــالمى مردم اي ــت اس در نهض

خمينى (ره) ايفا كرد.
حجت االسالم ثابتى افزود: شهيد مفتح قدم هاى 
ــگاه  و  مؤثرى در راه ايجاد وحدت بين حوزه  و دانش

دو قشر روحانى و دانشگاهى برداشت.
ــهيد مفتح  وى با بيان ويژگى هاى مبارزات ش
ــارز از اعضاى اوليه  ــح كرد: اين روحانى مب تصري
ــه در 27 آذرماه 1358 در  ــوراى انقالب بود ك ش
ــگاه تهران  ــكده الهيات دانش ــاط خلوت دانش حي
ــت ها به  ــوى تروريس ــليك چند گلوله از س با ش
ــيد و اين روز به پاس تالش هاى آن  ــهادت رس ش
ــگاه نامگذارى  ــوار روز وحدت حوزه و دانش بزرگ

شده است.
ــاى اين  ــت: تالش ه ــى گف ــالم ثابت حجت االس
ــدتى  ــد از پيروزى انقالب با ش ــى مجاهد بع روحان
ــد و لياقت، جديت و كاردانى وى  ــتر دنبال ش بيش
ناشى از ايمان و اعتقاد عميق به انقالب اسالمى بود.
وى خاطرنشان كرد: پيروزى انقالب اسالمى در 
ــود كه در تحقق آن نمى توان  ايران، نقطه عطفي ب
ــه، دين و نقش  ــدى وحدت كلم ــه عامل كلي از س

روحانيت متعهد غافل شد.
ــت: اگر جوهره  ــالم ثابتى بيان داش حجت االس
ــته از جنبه اسالمى  اصلى انقالب را به حق برخاس
ــى بودن آن بدانيم، قوام اين دو عنصر ذاتى  و مردم
انقالب، تنها در سايه اتحاد و وحدت كلمه حوزويان، 

دانشگاهيان و مردم دست يافتنى است.
ــهيد مفتح) نيز از  محمدمهدي مفتح (فرزند ش
ــهيد مفتح و 200 شهيد  برگزاركنندگان يادواره ش
شهرستان فامنين تشكر كرد و گفت: برگزاري اين 
يادواره هاي باشكوه، نشان  دهنده عظمت شهادت و 

ارج نهادن مردم به شهدا و علماست.
ــدار مركزي فامنين نيز گفت: شهيد مفتح  بخش
ــلطنت طلب ها در  ــت ها و س در زماني كه كمونيس
ــگاه  ــتند به تدريس در دانش ــگاه ها نفوذ داش دانش
ــوردل گروهك فرقان آن  پرداخت، ولي منافقان ك

بزرگوار را به شهادت رساندند.
ــر  احمد حميدي افزود: با توجه به اينكه كله س
ــت، خدمات ويژه اي به اين  ــهيد مفتح اس زادگاه ش

روستا شده است. 
ــازي قنات و كانال  ــح كرد: براي بازس وي تصري
آبرساني 3500 ميليون ريال، مسجد 3200 ميليون 
ــازي روستا 3 ميليارد ريال هزينه شده  ريال و بهس

است.

يادواره شهداى فامنين 
در زادگاه شهيد مفتح برگزار شد

همدان پيام: سرپرست دانشكده فني تويسركان 
تخصيص رديف بودجه مستقل را ضروري ترين نياز 
ــعه و ارتقاي خدمات  ــكده به منظور توس اين دانش

آموزشي پژوهشي عنوان كرد.
ــون كه بيش از  ــدي حاجي وليئي گفت: اكن مه
يك سال از فعاليت اين دانشكده خيرساز با بهترين 
ــي مي گذرد، كمبودها و نارسايي هاي  فضاي آموزش
موجود سبب شده كه مردم شهرستان و مسئوالن 
ــبت به  ــينا با دغدغه خاطر نس ــگاه بوعلي س دانش
ــوي داوطلبان مواجه  ــكده از س ــش اين دانش گزين

شوند.
ــام يادآور  ــا خبرنگار همدان پي ــو ب وي در گفتگ
ــري نيك انديش  ــكده به همت خي ــد: اين دانش ش
براي توسعه و رشد زيرساخت هاي آموزشي در اين 
شهرستان در مساحتي برابر 6900 مترمربع در دو 
ــاختمان اداري و آموزشي، 20 كالس، 10  طبقه س
ــالن  ــگاه، نمازخانه، كتابخانه، آمفي تئاتر، س آزمايش
اجتماعات و سايت كامپيوتر ساخته شده و به لحاظ 
ــخت افزاري در حد يك واحد  امكانات فيزيكي و س

دانشگاهي است.
وي افزود: اين دانشگاه با مجوز پذيرش دانشجو 
ــي IT و مهندسي كامپيوتر و  ــته مهندس در 3 رش

ــتن امكانات  ــا در اختيار داش ــي صنايع و ب مهندس
ــي و خدمات پژوهشي قابليت آن را دارد كه  آموزش
با پذيرش 2 هزار دانشجو به يك واحد مستقل ارتقا 

يابد.
حاج وليئي از پيگيري هاي مكرر خير و مسئوالن 
ــينا براي تخصيص رديف بودجه  دانشگاه بوعلي س
ــأت علمي،  ــگاه، جذب هي ــداث خواب ــتقل اح مس
ــعه تجهيزات  ــي، همچنين توس ــزات ورزش تجهي
ــود كتاب هاي تخصصي  ــگاهي و رفع كمب آزمايش
ــاي باند اينترنتي  ــته هاي صنعتي، افزايش پهن رش
ــرويس تا مسير  ــي و س و برقراري خط تردد تاكس
دانشگاه خبر داد و گفت: رياست دانشگاه بوعلي سينا 
ــاير واحدهاي  ــي در بودجه س ــق صرفه جوي از طري
زيرمجموعه دانشگاه براي رفع نيازهاي اين دانشكده 
ــورد نياز را  ــه 20 ميليون تومان اعتبارات م ماهيان
ــن اولين سالگرد افتتاح اين  تأمين كرده و در جش
ــون تومان ديگر براي تجهيز و  مركز مبلغ 20 ميلي

گسترش امكانات موجود تخصيص داده است.

ــوزانه دكتر  حاج وليئي با تقدير از زحمات دلس
ــركان  ــت: اگرچه مردم تويس ــان داش زلفي گل بي
ــئوالن  ــجويان از مس ــكده و دانش ــئوالن دانش مس
ــتان و  ــده مردم شهرس ــه ويژه نماين ــركان ب تويس
اعضاي شوراي اسالمي شهر اين انتظار را دارند كه 
با پيگيري هاي خود هرچه سريع تر مشكالت مالي 
ــته هاي تخصصي را  ــجو در رش و ضعف جذب دانش
ــئوليت و پيگيري  حل و فصل كنند، اما بار اين مس
ــئوالن دانشكده فني خير و  آن را تاكنون تنها مس
نيك انديش آن به همراه دانشگاه بوعلي سينا تحمل 
ــون كمك و  ــتان تاكن ــئوالن شهرس ــوده و مس نم

حمايتي در اين زمينه نكرده اند.
سرپرست دانشكده فني تويسركان از درخواست 
ــك اولويت در جذب  ــتان به عنوان ي مردم شهرس
ــجو ياد كرد و گفت: بارها مراجعاتي مبني بر  دانش
ــوي  ــيتي و با اولويت بومي از س ــرش دو جنس پذي
ــتان و استان داشته ايم كه در اين مهم  مردم شهرس
ــتقل كه به حق  ــف بودجه مس ــم نبود ردي علي رغ

ــت در مذاكرات  ــاي همه مشكالت فرا روس راهگش
ــگاه بوعلي سينا با وزارت علوم تحقيقات  مكرر دانش

و فناوري قيد شده است.
ــت  ــركان خواس ــئوالن تويس حاج وليئي از مس
ــت اندركاران دانشكده فني در كوران  اكنون كه دس
ــايي ها  ــكالت با نارس ــا و مش ــوادث و كمبوده ح
ــا را حمايت كنند و به اندازه خير اين  مواجه اند آنه
دانشكده دين خود را به علم و ادب و فرهنگ سازان 
ــكده ادا كنند. وي گفت: چگونه است كه  اين دانش
دانشگاه اسدآباد تنها به دليل پيگيري هاي مجدانه 
ــت در كوتاه ترين  ــس توانس ــده مردم و مجل نماين
ــتقل به  زمان ممكن با تخصيص رديف بودجه مس
ــتاري به يك واحد دانشگاهي  همراه دانشكده پرس
مستقل تبديل شود، (علي رغم پذيرش دانشجو در 
سال اول) و همين طور دانشكده رزن در سال جاري 
600 ميليون تومان اعتبار مجزا و مستقل از وزارت 
ــكده فني تويسركان كه  علوم دريافت كند، اما دانش
به لحاظ فضاي ساختماني و تجهيزات سخت افزاري 

ــته با وجود  كوچكترين هزينه اي براي دولت نداش
ــال و تخصيص 3 رشته  ــجو در دو س پذيرش دانش
فني هنوز نتوانسته از رديف بودجه مستقل برخوردار 
شود و براي حفظ و نگهداري هيأت علمي و بورسيه 
تحصيلي از سوي دانشگاه بوعلي سينا و برخورداري 
از تمامي امكانات آموزش و پژوهش، مدام با دغدغه 
ــا دليل آن  ــت، مگر نه اينكه تنه ــر مواجه اس خاط
ــوراي اسالمي  پيگيري نماينده مردم در مجلس ش

از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است.
ــرايطي به فعاليت ها  ــئول گفت: در ش اين مس
ــم كه به لحاظ  ــاي خود ادامه مي دهي و پيگيري ه
ــكده اطمينان  ــازنده اين دانش اخالقي به خير و س
ــكده، با جذب  ــازي دانش ــم، غني س ــر داده اي خاط
ــاتيد و هيأت علمي  ــارات الزم و بكارگيري اس اعتب
ــي و  ــات و امكانات آموزش ــاي خدم ــد ارتق توانمن
پژوهشي تا جذب 2 هزار دانشجو و تبديل به واحد 
ــتور كار خود داشته  ــتقل را در دس دانشگاهي مس
ــيم. اگرچه حمايت نكردن مسئوالن شهرستان  باش
ــتان سبب شده سختي هاي فراواني در اين راه  و اس
ــن گام با انجام مكاتبات  ــويم اما در اولي متحمل ش
مكرر موفق به جذب زمين مورد نياز احداث خوابگاه 

شده ايم و اين تازه ابتداي كارماست.

تخصيص رديف بودجه 
ضروري ترين نياز دانشكده فني تويسركان است
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گوناگون

عطارباشى علمى

ميوه ها براى سالمتى مو
ــيم، منيزيم، آهن و  ــيم، فسفر، سديم، پتاس ــار از كلس همدان پيام: ميوه ها سرش
ــد و استحكام پوست و مو بسيار مؤثر و سودمند  ويتامين هاى cوA بوده و براى رش

هستند.
 جلوگيرى از ريزش مو  و بيمارى هاي موى سر 

ــگيرى از بيمارى هاى مختلف خصوصاً بيمارى هاى  مصرف مداوم ميوه ها در پيش
پوست و مو، مانند ريزش مو ها و حتى درخشندگى، استحكام و رشد و نموشان نقش 

چشمگيرى را ايفا مى كنند و طراوات و زيبايى را به پوست و مو مى بخشند.
مسعود داوودى، متخصص پوست و مو  در اين زمينه معتقد است: اصوالً ميوه ها و 
سبزى هاى تازه، انواع و اقسام ويتامين ها و مواد معدنى را به بدن مى  رسانند و وجود 
ــالمت پوست و مو مؤثر است. خوردن ميوه ها به  دليل داشتن خواص  اين مواد در س
ــو را تا حدودى كاهش  ــت و م ــيدانى، فرآيندهاى تخريبى موجود در پوس آنتى اكس
مى  دهد. همچنين پوست و مو در اثر عوامل آسيب رسان بيرونى مثل آفتاب، دارو ها، 

سن و… آسيب پذير خواهند بود.
 ميوه ها باعث جلوگيرى از ريزش مو مى شوند 

وى معتقد است: افراد با خوردن ميوه هاى تازه مي توانند ويتامين هاى موجود در 
آن ها را جذب كنند و از تخريب و ريزش مو جلوگيرى نمايند. اين در حالى است كه 
ماليدن عصاره آن ها روى سر به دليل عدم جذب شدن، فايده اى ندارد. حتى كرم هاى 
ــت و مو شوند، ولى هرگز  گياهى نيز مي توانند باعث لطافت و مرطوب كنندگى پوس

سالمت پوست و مو را در پى ندارند.
در حالى كه صفايى پور، متخصص پوست و مو مي گويد: خوردن ميوه ها و ماليدن 
ــد آن ها ندارند، فقط تا حدودى  ــالمت و رش آن ها روى مو ها، تفاوت چندانى در س
ــوان مثال ماده پروتئينى موجود در  ــانند. به  عن مى  توانند پروتئين ها را به مو ها برس
سويا سبب درخشندگى مو ها مى  شود، ولى باعث استحكام مو ها نمى  شود. همچنين 
ــده  نقش مفيدى دارد، ولى  ــيرين به  عنوان مرطوب كنن موادى مانند روغن بادام ش

سالمت مو ها را سبب نمى  شود.
ــان مى كند: ميوه ها و سبزى ها به  دليل  ــادى الهى، متخصص تغذيه خاطر نش ش
ــظ مو ها دارند.  ــد و حف ــا و مواد معدنى، نقش مهمى را در رش ــتن ويتامين ه داش
ــار  ــبوس دار و برنج كه منابع سرش ــان س ــى مانند ن ــرف غذاهاي ــن مص همچني
ــاوى ويتامين  ــات و ميوه هايى مثل كيوى كه ح ــروه B و مركب ــاى گ ويتامين ه
ــد. عنصر روى كه به  ــزايى دارن ــد و نمو مو ها تأثير به س ــتند، نيز در رش C هس
ــود، از جمله عناصرى است  ــت قرمز و منابع پروتئينى يافت مي ش وفور در گوش
ــده و از ريزش آن ها جلوگيرى مى  كند. استفاده  ــبب ش ــتحكام مو ها را س كه اس
از ميوه ها به  طور موضعى، تأثيرى بر رشد و نمو مو ها ندارند، زيرا مدت زمان تماس 
ــامپوهاى حاوى مواد پروتئينى نيز روى  ــت. همچنين تأثير ش با اين مواد كوتاه اس

استحكام و رشد مو ها به اثبات نرسيده است.
 براى تقويت موى سر و جلوگيرى از ريزش مو 

ــدار قابل توجهى از  ــزش آن ها بايد به مق ــا و جلوگيرى از ري ــراى تقويت مو ه ب
ميوه ها، سبزى ها، آب ميوه هاى گوناگون مخصوصاً آب هلو، انگور، زردآلو، توت فرنگى 
ــتفاده كرد. مصرف مغز ها مثل بادام، پسته و بادام زمينى به دليل  و عصاره خرما اس
داشتن پروتئين، ويتامين هاى B1 و B2 براى درمان شوره سر، ريزش مو و تقويت و 

درخشندگى مو ها توصيه مى  شود.
 روغن زيتون براى جلوگيرى از شوره سر 

ــر و ريزش مو مى  توانند هفته اى يك يا دو مرتبه با روغن  ــوره س افراد مبتال به ش
ــاژ دهند كه عالوه بر استحكام و درخشندگى مو ها، از سفيد  ــان را ماس زيتون سرش

شدن آن ها هم جلوگيرى مى كند.

ــور تأمين تله كام ارائه خدمات  همدان پيام: اپرات
نسل سوم موبايل را با پيش ثبت نام سيم كارت هاى 
ــيم  ــرج آغاز كرد كه اين س ــتان ك ــود از شهرس خ
ــيم كارت هاى  ــد 092030 براى س ــا با ك كارت ه
دائمى و 092130 و 092133 براى سيم كارت هاى 

اعتبارى واگذار مي شود.
ــار اطالعيه اى  ــه كام با انتش ــور تامين تل  اپرات
ــيم كارتهاى خود را  ــمى پيش ثبت نام س آغاز رس
ــاس  با نام تجارى "رايتل" اعالم كرده كه براين اس
ــايت  ــهروندان كرجى مي توانند با مراجعه به س ش
ــامل آدرس  ــركت و با ثبت اطالعات خود ش اين ش
ــهر كرج، شماره منتخب  ــتى معتبر در ش و كدپس
ــبت به پيش ثبت  ــود را انتخاب و نس ــر خ موردنظ
ــيم كارت دائمى با قيمت مصوب 120  نام انواع س
ــا قيمت مصوب 20  ــان، اعتبارى و ديتا ب هزار توم
هزار تومان اقدام كنند كه البته اين قيمت ها بدون 

احتساب عوارض و ماليات بر ارزش افزوده است.
  ثبت نام قطعى سيم كارت هاى نسل 

سوم در دى ماه
 اپراتور رايتل ثبت نام قطعى براى واگذارى سيم 
كارت هاى خود را پس از پايان زمان پيش ثبت نام 
ــاه اعالم و تاكيد كرده كه پيش ثبت نام  و در دى م
ــايت از هفته آينده در مراكز پستى نيز  عالوه بر س

صورت مي گيرد.
ــبكه صرفا در كرج  همچنين آغاز به كار اين ش

و در محدوده تحت پوشش اين شبكه خواهد بود.
  امكان مكالمه تصويرى با سيم 

كارت هاى نسل سوم
 براساس اين اطالعيه، دارندگان سيم كارت هاى 
ــده  ــى رايتل مي توانند از انواع خدمات ارائه ش دائم
ــامل مكالمه عادى، مكالمه  ــركت ش توسط اين ش
ــد و هزينه  ــتفاده كنن ــت و ... اس ــرى، اينترن تصوي
ــاير خدمات مورد استفاده را در پايان  مكالمات و س
ــاب پرداخت كنند.  ــا دريافت صورتحس ــر دوره ب ه
ــى ويژه اين  ــته هاى خاص ــن طرح ها و بس همچني
مشتركان ارائه خواهد شد كه شامل خدمات متنوع 
با هزينه هايى كمتر از تعرفه هاى عادى خواهد بود.

ــتركان متقاضى سيم كارت هاى   همچنين مش
پيش پرداخت بدون پرداخت هزينه اشتراك ماهانه 
ــارژ كردن حساب خود از طريق خريد كارت  و با ش
ــده در رسانه ها  ــارژ و يا ساير روش هاى اعالم ش ش
ــاب خود  ــقف اعتبار موجود در حس مي توانند تا س
ــبكه رايتل شامل مكالمه عادى،  از انواع خدمات ش
ــتفاده كنند كه  ــت اس ــرى و اينترن ــه تصوي مكالم
طرح هاى مخصوص اين مشتركان در تحويل سيم 
ــاى رايتل اعالم  ــانه ها و تارنم ــق رس كارت از طري

خواهد شد.
 متقاضيان سيم كارت ديتا كه ويژه دسترسى به 
خدمات ديتا و اينترنت پرسرعت است، مي توانند به 
طور دائم و به صورت سيار با استفاده از دستگاه هاى 
مختلف نظير انواع تبلت، مودم هاى جيبى با قابليت 
3G و لپ  تاپ هايى كه محل نصب سيم كارت دارند 

از اينترنت استفاده كنند. اين سيم كارت ها قابليت 
ارسال و دريافت پيام كوتاه (SMS) را نيز دارند. اين 

ــيم كارت ها در اين مرحله فقط به صورت پيش  س
پرداخت ارائه خواهد شد.

ــيم كارت  ــتركان س  رايتل اعالم كرده كه مش
ــبت  ديتا براى كاهش هزينه هاى ارتباطى خود نس
ــادى، مي توانند با توجه به نوع نياز  به تعرفه هاى ع
ــيم  ــود يكى از طرح هايى كه در زمان تحويل س خ

كارت ارائه مي شود را انتخاب كنند.
 متقاضيان پيش ثبت نام در اولويت اند 

 به گزارش مهر، رايتل در اين فرم ثبت نام كه به 
صورت اينترنتى است، اعالم كرده كه انواع بسته ها، 
ــا براى  ــويقى و تخفيف ه ــاص و تش ــاى خ طرح ه
ــا، تعرفه هاى عادى  ــيم كارته خدمات هر يك از س
ــيم  ــات رايتل، همچنين اعتبار اوليه س انواع خدم
ــا در زمان تكميل  ــاى پيش پرداخت و ديت كارت ه

ثبت نام در همين سايت اعالم خواهد شد.
ــه در اين مرحله  ــالم كرده ك ــن اپراتور اع  اي
ــن بدين  ــده و اي ــت نام انجام ش ــش ثب ــاً پي صرف
ــت كه متقاضيان دريافت سيم كارت در اين  معناس
ــخصات خود را به رايتل اعالم مي كنند  مرحله مش
و در زمان واگذارى سيم كارت ها در اولويت قرار 

خواهند داشت.
 همچنين هر متقاضى در اين مرحله فقط يكبار 
مجاز به پيش ثبت نام است و در صورتى كه به هر 
طريقى با يك كد ملى بيش از يك بار ثبت نام انجام 

شود، رايتل حق دارد كه همه آنها را ابطال كند.
 هنوز زمان تكميل ثبت نام 
و نحوه تحويل سيم كارت رايتل 

ــوى اين اپراتور اعالم نشده و اين اپراتور تاكيد  از س
ــركت و  ــه اين زمان از طريق پرتال اين ش كرده ك
ــد و در  ــانه هاى ارتباط جمعى اعالم خواهد ش رس
زمان تكميل ثبت نام هزينه هاى الزم اخذ مي شود.

  فقط از اشخاص حقيقى پيش ثبت 
نام به عمل مي آيد

ــط مي توانند براى  در اين مرحله متقاضيان فق
ــهر كرج اقدام كنند و نشانى و  پيش ثبت نام در ش
كدپستى ذكر شده در فرم، محل ارسال سيم كارت 
ــئوليت ورود اطالعات و آدرس  ــد بود كه مس خواه

اشتباه به عهده متقاضى است.
ــال حاضر فقط از  ــل اعالم كرده كه در ح  رايت
ــام به عمل مي آيد و  ــخاص حقيقى پيش ثبت ن اش
زمان ثبت نام سازمان ها و اشخاص حقوقى از طريق 

سايت اين شركت اطالع رسانى خواهد شد.
ــماره از محدوده  ــر متقاضى مي تواند يك ش  ه
ــده براى سيم كارت هاى دائمى  شماره هاى ارائه ش
و پيش پرداخت انتخاب كند و در صورت صرف نظر 
از اين انتخاب، در هنگام دريافت سيم كارت شماره 
ــط رايتل به وى اختصاص خواهد  تعيين شده توس
ــكان انتخاب  ــيم كارت هاى ديتا ام ــت. براى س ياف

شماره منظور نشده است.
ــيم كارت بايد به نشانى   متقاضيان ثبت نام س

اينترنتى  http://rightel.ir مراجعه كنند.

ثبت نام سيم  كارتثبت نام سيم  كارت
 نسل سوم آغاز شد نسل سوم آغاز شد

انتخاب شماره انتخاب شماره 
به عهده متقاضىبه عهده متقاضى

ارائه شيوه تشخيصى ساده براى سرطان هاى كشنده
همدان پيام: محققان نوعى ماشين حساب ساده آنالين ساخته اند كه مى تواند ابزار مفيدى براى مبارزه با دو مورد از 

كشنده ترين سرطان ها قلمداد شود.
به گزارش پايگاه خبرى بايو اسكوالر، پژوهشگران دانشگاه ناتينگهام و شركت كلين ريسك دو آلگوريتم جديد موسوم 
به QCancer ارائه داده اند كه نشانه ها و عوامل خطر را در بيمارانى كه به احتمال زياد سرطان پانكراس و روده دارند، 

بررسى مى كند و وجود بيمارى را در آنها به طور آنالين به پزشك هشدار مى دهد.
ــرعت بيشتر تشخيص داده و ساالنه جان هزاران  ــكان كمك كند كه اين بيمارى ها را با س اين ابزار مى تواند به پزش
نفر را از مرگ نجات دهند. اين دانشمندان اميدوارند كه اين ابزار جديد به پزشكان در تشخيص زودهنگام بيمارى در 

افراد مشكوك به سرطان كمك كند.

پروتئين هاى پيش بينى سالمتى فرد كشف شدند
ــانگر سالمت فرد در آينده باشد. اين  ــگران مى گويند كه ميزان دو تركيب در خون مى تواند نش همدان پيام: پژوهش
ــتند. به گزارش ديلى ميل، ميزان پروتئين كراتينين در خون  ــتاتين سى و بتا تريس هس دو تركيب پروتئين هاى سيس
فاكتورى براى ارزيابى عملكرد كليه هاست. پروتئين هاى سيستاتين سى و بتاتريس بيشتر نشان دهنده سالمت كليه ها 
ــالمت فرد را نشان مى دهند. نتايج اين تحقيقات در نشريه انجمن نفرولوژى  ــتند و عالوه بر اين ديگر جنبه هاى س هس
آمريكا منتشر شده است. پژوهشگران دانشكده پزشكى دانشگاه Tufts داده هاى سالمت 816 بيمار كليوى كه به مدت 

16 سال تحت نظر بودند را مورد بررسى قرار دادند. 
محققان دريافتند كه مستقل از ميزان فيلتراسيون كليه، شركت كنندگانى كه كراتينين باالترى داشتند، بيشتر در 

خطر نارسايى كليه قرار داشتند، اما خطر مرگ در اين افراد كمتر بود.

كوتاه قدترين زن جهان آرزوى بازيگرى در باليوود را دارد
همدان پيام: يك زن جوان هندى توانست عنوان كوتاه قدترين زن جهان را از آن خود كند.

ــرقى از روستاى ناگپور، در سالروز تولد 18  ــالمت نيوز، جيوتى آمگ دانش آموز دبيرستانى در هند ش به گزارش س
سالگى اش، كوتاه قدترين زن جهان معرفى شد.

جيوتى آمگ با 62,8 سانتى متر داراى قدى كوتاهتر از قد معمول يك كودك 2 ساله است.
وى در جشن تولد 18 سالگى خود در جمع دوستان و اقوام خود گفت: از اين كه اين موضوع سبب معرفى زادگاهش 
در جهان شده احساس افتخار مى كند. جيوتى در اندازه گيرى انجام شده، 7 سانتى متر از "بريجت جردن"دختر دانشجوى 

22 ساله آمريكايى كه تا پيش از وى ركورد كوتاه ترين دختر جهان را يدك مى كشيد؛ كوتاه تر است.
عنوان كوتاه قدترين زن جهان در تاريخ، متعلق به "پائولين ماسترز" زنى از هلند با 61 سانتى متر قد بوده است. 

كشف جهش ژنى مؤثر در 
بروز سرطان خون

ــى  ــش ژن ــمندان جه ــام: دانش همدان پي
ــندروم  مهمى را در برخى بيماران مبتال به س
ديسپالزى ميلوئيد (انواع سرطان خون) كشف 
كرده اند كه به ارائه شيوه هاى نوين تشخيصى و 

درمانى اين بيمارى خونى كمك مى كند.
ــد گروهى از  ــپالزى ميلوئي ــندروم ديس س
ــرطان هاى خونى است كه مى تواند به شكل  س

كشنده اى پيشرفت كند.
به گزارش ديلى ميل، گروهى از پژوهشگران 
ــه  ــنگتن ب ــگاه واش ــكى دانش ــكده پزش دانش
شواهدى مبنى بر اين كه بيماران مبتال به اين 
جهش بيشتر در خطر ابتال به كشنده ترين نوع 
ــمى" قرار دارند،  ــرطان خون يا همان "لوس س

دست يافته اند.
ــت كه روزى،  اين مطالعات حاكى از آن اس
ــاده مى تواند به طور  ــش ژنتيكى س يك آزماي
ــخيص دهد  ــن اختالل خونى را تش دقيقى اي
ــرده و احتمال  ــايى ك و منبع بيمارى را شناس
ابتال به بيمارى را پيش بينى كند. پژوهشگران 
با تعيين توالى كل ژنوم يك مرد 65 ساله مبتال 
ــندروم ديسپالزى ميلوئيد كه به سرطان  به س
ــرفته مبتال بود، اين جهش را در ژن  خون پيش
U2AF1 كشف كردند.افرادى كه اين جهش 
ژنى را دارند سه برابر بيش از ديگران در خطر 

ابتال به لوسمى هستند.

استفاده از كفش هاى پاشنه 
بلند باعث سر درد مى شود

ــگاه علوم  ــتاديار دانش همدان پيام: يك اس
ــى ايران گفت: زنانى كه  ــتى و توانبخش بهزيس
كفش هاى پاشنه بلند مى پوشند؛ بيشتر دچار 

سردرد مى شوند.
ــن كريمى در اين  ــه گزارش ايرنا، نورالدي ب
ــنه كفش باعث  ــد: بلندى پاش مورد يادآور ش
قوس زياد كمر مى شود و اين قوس، گردن را به 
جلو مى كشد. به اين ترتيب رشته هاى عصبى 
ــرار مى گيرد و  ــار ق يك و دو گردنى تحت فش
ــته هاى عصبى باعث فشار بر  در نتيجه اين رش
روى سر مى شوند و سبب ايجاد سر درد در فرد 
ــد.وى خاطرنشان كرد: منشأ برخى  خواهند ش
ــر دردها اختالالت گردنى يا گرفتگى هاى  از س
ــوارد درد در  ــت و در اين م عضالت گردن اس
ــود در  ــتون فقرات كم يا زياد  مي ش امتداد س
نتيجه فرد دچار سر درد مى شود كه تمامى اين 
دردها به راحتى و به صورت علمى با روش هاى 
ــت. كريمى  ــن فيزيوتراپى قابل درمان اس نوي
اظهار داشت: دردهاى گردن علل مختلفى دارد 
ــوان به ضعف مهره هاى  ــه از جمله آنها مى ت ك
ــاره كرد كه يكى از مهمترين داليل  گردنى اش

اين امر عادات زندگى فردى است.

يك سوم توليد علم خاورميانه 
در ايران صورت مى گيرد

ــگر برتر كشور در سال  همدان پيام: پژوهش
ــگاه مازندران  ــأت علمى دانش ــو هي 89 و عض
ــون 1/27 درصد توليد علم جهان و  گفت: اكن
يك سوم توليد علم خاورميانه در ايران صورت 

مى گيرد.
احمد جعفرى صميمى در گفت وگو با ايرنا 
افزود: از نظر صندوق بين المللى پول و مؤسسه 
ــت و نهمين  ــوك"، ايران بيس ــد فاكت ب "ورل
ــادى جهان و از نظر بانك جهانى،  قدرت اقتص

مقام 26 دنيا را از اين لحاظ داراست.
وى افزود: در حالى كه تا پايان سال 1996 
ــاظ علمى پايين تر از قدرت هاى  ميالدى از لح
منطقه بوديم در سال 2001 عربستان، در سال 
ــغالگر  ــال 2007 رژيم اش 2003 مصر و در س
ــته ايم و جهانيان به  ــت سر گذاش قدس را پش

ويژه آمريكا و غرب را متحير ساخته ايم.
ــى بيان كرد: با اين وضعيت  جعفرى صميم
خيره كننده در توليد علم، از رتبه 52 جهان در 
سال 1996 ميالدى به رتبه 19 در سال 2010 
ميالدى ارتقا يافته ايم كه به طور قطع اين روند 
ــور را در سال هاى  قدرتمند شدن اقتصاد كش

آينده به دنبال خواهد داشت.

افزايش 6 برابرى اختراعات 
در كشور

ــام: معاون علمى و فناورى رئيس  همدان پي
ــال 84 ،6    هزار  ــورى گفت: تا پايان س جمه
ــور ثبت شد و اين رقم تا پايان  اختراع در كش

سال 89 به بيش از 35 هزار اختراع رسيد.
 اين ارقام نشان مى دهد كه تعداد اختراعات 

در كشور حدود 6 برابر افزايش يافته است.
ــرين سلطانخواه اظهار  به گزارش ايرنا، نس
ــأله  ــور مس ــوع اختراع در كش ــت: موض داش
جديدى نيست؛ بلكه امروزه شاهد افزايش روند 
ــور هستيم و افزايش تعداد  ثبت اختراع در كش
اختراعات در كشور نويد گرايش نسل جوان به 
نوآورى را مى دهد. وي يادآور شد: در سال هاى 
ــته اختراع از لحاظ علمى بررسى و تأييد  گذش
ــاس  ــيد، ولى براس ــد و به ثبت مى رس نمى ش
ــل از ثبت بايد به  ــن جديد، اختراعات قب قواني

تأييد علمى برسند.

اطالعات درياها و اقيانوس ها 
وارد كتاب هاى درسى مى شود

ــى  مل ــه  مؤسس ــس  رئي ــام:  همدان پي
اقيانوس شناسى گفت: با مذاكراتى كه بين وزارت 
ــوزش و فرهنگ  ــرورش و كميته آم آموزش و پ
ــام گرفت،  ــى انج ــى اقيانوس شناس ــوراى عال ش
ــد كه اطالعات عمومى در مورد درياها و  قرار ش
ــى دوره دبستان تا  اقيانوس ها در كتاب هاى درس

دبيرستان گنجانده شود.
ــا اظهار  ــى در گفت وگو با ايرن ــد چگين وحي
ــى الزم براى  ــه اقدامات اجراي ــدوارى كرد ك امي
ــق اين موضوع به زودى آغاز و اين اطالعات  تحق
ــى  ــى جديد در كتاب هاى درس ــال تحصيل از س

گنجانده شود.
ــطح علوم  ــا تأكيد بر ضرورت ارتقاى س وى ب
دريايى و اقيانوس شناسى در كشور تصريح كرد: با 
وجود اينكه ايران كشورى آبى و دريايى است، اما 
ــرفت نكرده و  آن طور كه بايد در اين زمينه پيش
به اعتقاد برخى كارشناسان، دليل آن پايين بودن 

اطالعات افراد از دريا و اقيانوس هاست.

سفيدى دندان به چه قيمت؟
همدان پيام: كارشناس اداره سالمت 
ــتفاده بيش از  دهان و دندان گفت: اس
ــفيدكننده  حد از خميردندان هاى س
ــاى دندان و لثه  ــاييدگى مين باعث س
مى شود. حسين حصارى در گفت وگو 
ــت: استفاده كردن از  با برنا اظهار داش
محصوالت سفيد كننده براى برطرف 
ــر رنگ دندان بايد  كردن ِجرم و تغيي
زيرنظر پزشك صورت گيرد. وي ادامه 
ــفيدكننده  س ــاى  خميردندان ه داد: 
ايرانى و خارجى در بازار موجود است، 
ــرف اين خميردندان ها زيرنظر  اما مص
ــعت تغيير  ــه به وس ــك، با توج پزش
ــود. حصارى  رنگ دندان توصيه مى ش

ــرانه و طوالنى خميردندان هاى سفيدكننده به نوبه خود  افزود: در واقع مصرف خودس
ــتفاده  ــكان اس عوارضى را براى فرد به وجود مى آورد، به طورى كه مى توان گفت،  پزش
ــتر از  ــتر از 2 تا3 بار در هفته توصيه نمى كنند و افراد بايد بيش از اين محصول را بيش

خميردندان هاى معمولى استفاده كنند.
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سؤاالت افقي:

1- پايتخت اسكاتلند - سلطان و ملك 
ــي - ماهي - درخت پر  2- جدل لفظ
ــن - قاتل گاندي  ــاخ و برگ 3- آه ش
ــهر بادگيرها 4- بله التين - مرغ  - ش
ميرود - حصير 5- شهر چاي - شبكه 
اينترنت - درس نوشتني 6- غوزه پنبه 
ــازار - از رودهاي مهم ايران - پاره  - ب
كردن - گرفتني از هوا 7- ظرف چاي 
ــا 8- درون - از اثرهاي  ــائل - الب - س
ــعيد نفيسي - زمان خواب  معروف س
9- نام قديم كاشمر - پياله آبخوري - 
گاو مقدس  10- زندگي كن! - شعله 
ــف - الفباي  ــرف ندا - زل ــش - ح آت
ــيقي 11- طرف چپ - افشرده  موس
ــياره اورانوس  ــه - از قمرهاي س گوج
ــهر توت - شماره ماه  12- الهي - ش
13- پراكنده كردن - اقتدار - عبادت 
14- پنداري و گوئي - وسيله بازي - 

حادثه 15- گرانبها - فيلسوف آلماني
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سؤاالت عمودي:

ــرات 2- دكان كوچك - زندان كوره هاي آدم پزي - ملعون واقعه  ــت طلب - مض 1- فرص
عاشورا  3- روزانه - بيرون كردن 4- چوب خوشبو - واحد مايعات - فن - اثر رطوبت 5- دماغ 
ــفر زمين - آقا - خر ماده 6- از وسايل مورد نياز آشپزخانه - از انواع  مدل  ــوخته - آتمس س
ماشين 7- بخشنده - عدد روستا - خانه هاي شعري 8- توپ چوگان - خط ژاپني - عسل 
ــتجو 10- رودي در  ــيقي - دوش و كتف - دوندگي و جس و انگبين 9- يكي از آالت موس
ــيه - عصبانيت 11- بوزينه - از بيماري هاي پوستي - عالمت مصدر جعلي - كشور  روس
خوشبخت 12- بيماري - واحد طول انگليسي - پايه و بنياد - از نهاد برآيد 13- سرخرگ 
- الك پشت كارتوني 14- صورت آذري - مهماني شبانه - درخت آزاد 15- از ورزش هاي 

گروهي - طلبكار
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همشهريان عزي
را در هر زمين
روزنا

كوچه هاى

نمايشگاه كتاب در ك

كيوسك

مريم محمدى
همدان پيام: كم كم به روزهاي امتحانات نزديك 
مي شويم. بدون ترديد درصدى  ترس و اضطراب از 
ــوزان و حتي والدين  ــان در بين همه دانش آم امتح
ــرس از فراموش كردن مطالب  ــا وجود دارد. ت آن ه
ــخت گيري معلمان در طول سال،  خوانده شده، س
انتظار بيش از حد والدين، خودباوري پايين در فرد، 
بي توجهي به دروس در طول سال تحصيلي از علل 

نگراني دانش آموزان در شب هاي امتحان است.
ــت،  به طور كلي اضطراب نوعي ترس مبهم اس
ــخص است،  بدين معنا كه علت ترس معلوم و مش
ــرس از حيوانات، اما علت  ــرس از تاريكي، ت مثل ت
اضطراب مبهم و نامشخص است. اضطراب امتحان، 
ــت، در واقع  ــبت به امتحان اس ترس اجتماعي نس
دانش آموز نسبت به توانايي خود ترديد پيدا مي كند. 
ــربلند بيرون  ــرس از آينده، اينكه آيا از امتحان س ت

مي آيد يا نه علت اصلي اضطراب دانش آموز است.
ــا 30 درصد  ــده 20 ت ــر تحقيقات انجام ش بناب
ــتند،  ــراب مبتال هس ــوع اضط ــه اين ن ــودكان ب ك
ــراب از امتحان در دختران  ــن ترس و اضط همچني

نسبت به پسران شايع تر است.
  اضطراب در حد طبيعى و نرمال الزم 

است
مدير مركز مشاور آموزش و پرورش استان همدان 
ــه منفي و مضر نيست  با بيان اينكه اضطراب هميش
ــراب داراي دو دامنه مثبت و منفي  ــد: اضط مي گوي
است تا زماني كه اضطراب درحد نرمال باشد، سبب 
تحريك و آمادگي بيشتر فرد مي شود به عبارت ديگر 

اضطراب در حد نرم الزم است.
اما زمانى كه اضطراب از حد طبيعي تجاوز كند، 
ــديد مبتال شده و عملكرد  دانش آموز به اضطراب ش

تحصيلي اش به مخاطره مي افتد.
ــه مهمترين  ــان اين ك ــادگاري با بي ــد ي احم
ــرار مي گيرد،  ــه مورد تهديد اضطراب ق عاملي ك
ــتن  نداش مي افزايد:  ــت،  اس دانش آموز  «تمركز» 
ــت، در واقع  ــم اضطراب اس ــاخصه  مه تمركز ش
ــه و باعث پايين  ــغولي هاي فرد افزايش يافت دل مش

آمدن تمركز مي شود.
  اضطراب دو بعد جسمانى و شناختى 

دارد
ــناس روان شناسي شخصيت در ادامه  اين كارش
ــناختي اضطراب را  ــماني و ش ــو دو بعد جس گفتگ
ــرار داده و اظهار مى دارد: اضطراب  مورد توجه ق
ــگ پريدگي،  ــي مانند رن ــماني داراي عالئم جس
ــته عاليم  ــت و يك دس ــب، لرزش دس ــش قل تپ

فيزيولوژيك است.
يادگاري دلواپسي هاي شخصي، ترس از شكست 
و فراموشي مطالب را از نشانه هاي اضطراب شناختي 
عنوان كرد و مي گويد: چهار فاكتور اصلي سبب بروز 
ــود كه هر يك قابل  اضطراب در دانش آموزان مي ش

بررسي و كنترل است.
شخصيتي: در اين شرايط فرد از خود شناخت 
كامل نداشته كه اين عامل سبب خودآگاهي پايين، 
كاهش عزت نفس و  از دست دادن اعتماد به نفس 
ــتن اعتماد به نفس از  ــود كه در نهايت نداش مى ش
لحاظ شخصيتي، كارآمدي خود را كاهش مي دهد و 
هر قدر اين شناخت و خودآگاهي پايين باشد ميزان 

اضطراب باالتر مي رود.
خانوادگي: والدين كمال طلب، وسواس، جزيى 
نگر، اقتدار گرا و سلطه طلب دانش آموزان مضطرب 

ــكه  ــه اين يك روي س ــد؛ البت ــرورش مي دهن را پ
ــتند كه نسبت  ــت آن طرف سكه والديني هس اس
ــي و تحصيلي فرزندشان بي توجه  به وضعيت درس
و سهل انگارند و هنجارهاي مناسبي براي پرورش و 
تربيت فرزندان ندارند و اين حالت نيز سبب پرورش 

كودكان مضطرب مي شود.
آموزشگاهي: قوانين حاكم در آموزشگاه، روش 
ــخت گيري بيش از حد، ترساندن  تدريس معلم، س
دانش آموزان، مقايسه دانش آموزان با يكديگر و نوع 
ــاخصه هايي است كه سبب بروز  امتحان از جمله ش

اضطراب در دانش آموز مي شود.

ــم امتحان، ذهنيت و  امتحان: مقوله امتحان، اس
رويكرد معلم، آموزشگاه و والدين نسبت به امتحان 
ــوع نگاه دانش آموز به امتحان و ايجاد اضطراب  در ن
تأثيرگذار است، همچنين استرس دشواري امتحان، 
هدف از برگزاري امتحان در اين خصوص قابل توجه 

است.
ــتان  ــاوره آموزش و پرورش اس مدير مركز مش
ــنجش دانش آموز توسط  ــان مى كند: س خاطر نش
ــاي دانش آموز دو هدف  ــم و ارزيابي آموخته ه معل

اصلي برگزاري امتحان است.
ــت و برخي  ــفانه معموالً اين گونه نيس اما متأس
ــوزان با  ــر صحيح دانش آم ــه غي معلمان با مقايس
يكديگر و ايجاد جو رقابتي ناسالم از اين اهداف دور 
شده و زمينه بروز اضطراب در دانش آموزان را ايجاد 

مي كنند.
  آيا اضطراب قابل كنترل و كاهش 

است؟
ــوال مي گويد: با  ــه اين س ــخ ب يادگاري در پاس
ــرل آن ها  ــي و كنت ــناخت ابعاد اضطراب، بررس ش

مي توان اضطراب را كنترل كرد و كاهش داد.
ــماني:  ــرل و كاهش عاليم بدني و جس 1- كنت

ــن  ــازي، ريلكسيش ــام كارهايي مانند آرام س با انج
ــاوره و ياري گرفتن از  ــتفاده از مش و تن آرامي، اس
روان شناسان، كشيدن نفس عميق، ورزش كردن، 
سبب كاهش اضطراب، افزايش آرامش و تمركز در 

دانش آموز مي شود.
2- كنترل و كاهش عاليم شناختي: تغيير شناخت 
ــت در  و تغيير رفتار دو راهكار اصلي در اين زمينه اس
ــار و روان درماني  ــيوه هاي تغيير رفت واقع با انجام ش

(توسط متخصص) اين مرحله امكان پذير است. 
يادگاري، كارشناس ارشد روان شناسي شخصيت 
ــاس و  ــكار ما تبديل به احس ــه اينكه اف ــاره ب با اش
ــود، تصريح  كرد:  ــاس ما تبديل به رفتار مي ش احس
ــتن افكار منفي سبب ايجاد حس منفي و اين  داش
ــان دادن رفتار منفي مي شود، پس  حس باعث نش
ــا حس و رفتار ما نيز  ــد افكار را تغيير داد ت اول باي

تغيير كرده و مثبت  شوند.
يادگاري در اين بخش خطاب به والدين توصيه 
ــش حالت هاي  ــن مي توانند با كاه ــد: والدي مي كن
كمال گرايانه و پرهيز از مقايسه كودكان با يكديگر 
ــروز عاليم  ــش ب ــرل و كاه ــوز را در كنت دانش آم

اضطراب ياري كنند.

  تغيير سبك زندگي راهي براي 
كاهش اضطراب 

ــه تغيير روش و  ــان اينك ــه با بي وي در ادام
ــيار موثر  ــبك زندگي در كاهش اضطراب بس س
ــت مي افزايد: با تغيير سبك زندگي از تغذيه  اس
ــتن باورهاي  ــا ورزش و خوابيدن داش ــه ت گرفت
درست و مثبت و ساير نكات در كاهش اضطراب 

ــت. ــيار تأثير گذار اس بس

ــبك زندگي فعلي كودكان و فرزندان ما غير  س
ــت، با تبديل اين سبك به سبك زندگي  عادي اس
آرام، به تدريج اما پيوسته مي توان آرامش و تمركز 

را در فرد افزايش داد.
ــبك زندگي  ــي را در خصوص تغيير س وى نكات
ــه در زير  ــه مي كند ك ــزي ارائ ــتن برنامه ري و داش

مي خوانيد:
ــالم،  شامل  ــتن تغذيه سالم: تغذيه س 1- داش
ــود كه مي توان  ــام مي ش صبحانه كامل، ناهار و ش
ــكلي  ــه كمك گرفت و به ش ــان تغذي از  كارشناس
ــي مصرفي غني و  ــود كه مواد غذاي برنامه ريزي ش

مقوي باشند.
2- خواب شبانه به مقدار كافي: كم خوابي يكي 
از علل ايجاد اضطراب است، خواب كافي بين 6 تا 8 

ساعت پيش بيني شود.
3- خواب نيم روزي: خواب نيم روزي با خواب 
ــا 60 دقيقه  ــت و بين 20 ت ــاوت اس ــبانه متف ش

مي شود.
ــه: در طول  ــي مطالع ــل زمان ــت فواص 4- رعاي
ــبانه روز ساعاتي هستند كه فرد از لحاظ جسمي  ش
و رواني آمادگي و انرژي زياد دارد و بهترين فرصت 
ــفانه اكثر  ــود اما متأس ــه تلقي مي ش ــراي مطالع ب
ــاعات را از دست داده و به نحو  دانش آموزان اين س

مناسب از آنان استفاده نمي كنند.
ــبانه روز:  ش ــول  ط در  دروس  ــترش  گس  -5
ــود را بين  ــت درس هاي خ ــوزان بهتر اس دانش آم
ــامگاه  ــد از ظهر و ش ــي صبح، بع ــه فاصله زمان س
ــد و بين هر يك  ــزي كنن ــيم بندي و برنامه ري تقس
ــوم اين زمان را استراحت  ــاعت مطالعه، يك س س

كرده، تجديد قوا و تمركز كنند.
ــت جسماني باعث  ــت: بهداش 6- رعايت بهداش

افزايش آرامش و تمركز در فرد مي شود.
ــش  ــا و نرم ــام تمرين ه ــردن: انج 7- ورزش ك
ــتر و  ــماني و در نتيجه تمركز بيش به آمادگي جس

اضطراب كمتر كمك مي كند.
8- استحمام: دوش گرفتن در مدت زماني كوتاه 

نه حمام طوالني.
يادگاري مي گويد: با داشتن چنين سبك زندگي 
و برنامه اي مي توان تا حد زيادي اضطراب را كاهش 

و عملكرد مثبت تحصيلي را افزايش داد.

اضطراب و علل آن در شب امتحان را بشناسيم
■ نداشتن تمركز شاخصه  مهم اضطراب است

  ،والديـن كمال طلـب، وسـواس  
جزيى نگر، اقتدار گرا و سـلطه طلب 
دانش آمـوزان مضطـرب را پرورش 

مي دهند.

  تـرس امتحـان،  اضطـراب   
اجتماعي نسـبت به امتحان اسـت، 
در واقع دانش آموز نسبت به توانايي 
خـود ترديد پيـدا مي كنـد. ترس از 
آينـده، اينكه آيا از امتحان سـربلند 
بيـرون مي آيـد يـا نـه علـت اصلي 

اضطراب دانش آموز است

مدير آموزش بعثه مقام معظم رهبرى: 
راه اندازى سامانه آموزش مجازى 
زائران عتبات عاليات در دهه فجر 

ــامانه  ــام: مدير آموزش بعثه مقام معظم رهبرى گفت: س همدان پي
ــال راه اندازى  ــات دهه فجر امس ــران عتبات عالي ــوزش مجازى زائ آم

مى شود.
ــامانه تقريباً تكميل شده  ــالم حميد احمدى افزود: اين س حجت االس

است و بهمن ماه راه اندازى خواهد شد. 
ــيار زائران ايرانى عتبات عاليات و نياز  ــمار بس وي گفت: با توجه به ش

ــامانه آموزش مجازى ويژه اين زائران راه اندازى  آنها به آموزش هاى روز، س
ــيره  ــالم احمدى تاريخ و س ــا، حجت االس ــزارش ايرن ــد. به گ خواهد ش
ــرعى زائران در طول سفر به عتبات و آشنايى با  ــائل ش ائمه اطهار(ع)، مس
ــرفصل هاى گنجانده  اماكن تاريخى و مذهبى عتبات عاليات را از جمله س

شده در اين سامانه عنوان كرد. 
ــه آموزشى آنالين به صورت متنى و  وي بيان كرد: بيش از 100 جلس
ــى براى زائران عتبات عاليات در نظر گرفته  صوتى در اين سامانه آموزش
شده است. به گفته مسئوالن سازمان حج و زيارت، به طور متوسط روزانه 
ــامرا حضور  ــهرهاى كربال،  نجف، كاظمين و س 30 هزار زائر ايرانى در ش

دارند. 

ــات در اقصا  ــى ها و تحقيق ــام: بررس همدان پي
ــور نشان مى دهد كه سن سكته قلبى در  نقاط كش
ــت كه  ــت؛ اين در حالى اس جامعه رو به كاهش اس
ــى و دورى از فعاليت هاى بدنى  ــر الگوى غذاي تغيي
ــده كه جوان ترها بيشتر در معرض ابتال به  باعث ش

بيمارى هاى قلب و عروق قرار بگيرند. 
ــيوه زندگى و گرايش  به گزارش مهر، تغيير ش
ــت فودها) و  ــمت مصرف غذاهاى آماده (فس به س
ــواد دخانى و كم  ــتعمال م ــن افزايش اس همچني
تحركى، از جمله پيامدها و عوارض زندگى شهرى 
ــده آمار بيمارى هاى  ــفانه باعث ش ــت كه متأس اس
ــب و عروق در  ــون بيمارى هاى قل غيرواگير همچ

جامعه افزايش يابد.
گرايش نسل جوان به سمت مصرف فست فودها 
ــه عوارض  ــوص قليان ك ــى به خص ــواد دخان و م
خطرناك ترى نسبت به سيگار دارد، دست به دست 
ــاهد بروز بيمارى هاى قلبى در  هم داده است تا ش
ــيم. اين در حالى است كه سن  سنين پايين تر باش
ــكته در يكى دو دهه گذشته بين 55 تا 60 سال  س
ــكته قلبى در  ــود، اما هم اكنون مواردى از بروز س ب
افراد جوان و كمتر از 30 سال نيز مشاهده مى شود. 

ــردان و 1,2  ــت، 1,8 درصد م به گفته وزير بهداش
ــال در كشور داراى سابقه  درصد زنان باالى 30 س
ــتند. همچنين 12,1 درصد افراد  سكته قلبى هس
ــور دچار درد قلب و آنژين  ــال در كش باالى 30 س
ــتند. مرضيه وحيددستجردى با اعالم  صدرى هس
ــور  اينكه 43 درصد مردان و 38 درصد زنان كش
ــزود: اگر هر ايرانى  ــتند، اف داراى اضافه وزن هس
بتواند روزانه 3 گرم از 10 گرم نمك مصرفى خود 
را كم كند، باعث خواهد شد كه ميزان فشارخون 
ــمين كنگره  تا 50 درصد كاهش يابد. رئيس شش
ــيوع باالى  ــاره به ش قلب خاورميانه نيز ضمن اش
ــبت به كاهش  ــور، نس بيمارى هاى قلبى در كش
ــدار داده است.   ــكته  قلبى در ايران هش ــن س س
ــه به اينكه  ــژاد گفت: با توج ــواد زيبايى ن محمدج
ــل قندخون،  ــه فاكتورهاى خطرزا مث ــن ابتال ب س
ــتعمال دخانيات و چاقى روز به روز  چربى خون، اس
ــكته  قلبى هم در  ــن س پايين تر مى آيد؛  بنابراين س

حال كاهش است.
وي با عنوان اين مطلب كه احتمال بروز سكته 
ــارخون و ديابت دارند 6  ــى در افرادى كه فش قلب
ــت، اظهارداشت: بروز سكته  برابر افراد عادى اس
ــد دو برابر  ــارخون دارن ــى در افرادى كه فش قلب
ــت و افرادى  ــتر از جمعيت عادى كشور اس بيش
ــد، 6 برابر  ــارخون و ديابت را با هم دارن ــه فش ك
بيشتر از كسانى كه سالم هستند در معرض ابتال 
ــن اينكه افرادى  ــكته قلبى قرار دارند. ضم به س
ــارخون، ديابت و چربى خون را با هم دارند  كه فش
حدود 18 برابر بيشتر از افراد عادى در معرض سكته 

قلبى هستند.
زيبايى نژاد با اشاره به افزايش چاقى و اضافه وزن، 
ــردم ايران بيان  ــارخون و... در بين م قندخون، فش
كرد: مصرف قند به شكل شيرينى هاى مصنوعى و 

نوشابه ها بايد ممنوع شود.
رئيس انجمن قلب و عروق ايران نيز ضمن اظهار 

نگرانى از شيوع باالى بيمارى هاى قلبى عروقى در 
ــى از بيمارى هاى  ــور گفت: آمار مرگ هاى ناش كش
ــتر از آن چيزى است كه  قلب و عروق در ايران بيش

در دنيا ديده مى شود.
ــان مى دهد  ــزود: آمارها نش ــدون نوحى اف فري
ــور به علت  ــد مرگ ها در كش ــه 33 تا 38 درص ك

بيمارى هاى قلب و عروق اتفاق مى افتد.
كورش اعتماد، رئيس مركز مديريت بيمارى هاى 
ــت از آمار 17 ميليون مرگ  غيرواگير وزارت بهداش
ــت بيمارى هاى قلبى و عروقى  و مير در دنيا به عل
ــر مى دهد و عنوان مى كند كه 82 درصد از اين  خب
مرگ ها در كشورهاى با درآمد كم و متوسط اتفاق 

مى افتد.
ــت، متخصصان قلب و عروق بر  آنچه مسلم اس
اين عقيده اند كه وضعيت شيوع بيمارى هاى قلب و 
عروق در كشورمان نگران كننده است و بايد هرچه 
سريع تر با تدوين و اجراى برنامه اى جامع، در مسير 
ــگيرى از بروز اين بيمارى ها گام برداشت؛ زيرا  پيش
در حال حاضر حدود 70 درصد هزينه هاى درمانى 
ــب و عروق  ــى از قل ــور صرف بيمارى هاى ناش كش

مى شود.

برگزاري همايش هيأت هاي مذهبي 
اللجين در روز عاشورا حركت 

بسيار مناسبي بود كه اميد است 
در سال هاي آتي پرشورتر و با 

برنامه هايي جذاب تر برگزار شود.
رجبي راغب

با توجه به شلوغي شعبه بانك 
ملي در اللجين انتظار مي رود 

مسئوالن مربوط نسبت به افتتاح 
شعبه دوم اين بانك اقدام الزم را 

به انجام رسانند.
زارعي

خيابان پاستور به سمت آرامگاه، 
در هر دو طرف خيابان ماشين 

پارك مي كنند و اين اشغال فضا 
باعث مي شود ديگر فضايى به 

اندازه كافي براي تردد خودروها 
به صورت دوبانده باقي نماند. 

همچنين براي پاركينگ خودروها 
فكري كنند يا اينكه اين خيابان 
را يكطرفه كنند، چون ساعات 

بسياري از وقت ما در ترافيك از 
بين مي رود. البته اين موضوع 
در بسياري از خيابان ها صدق 

مي كند!!
نادري

من در آزمون ترمى جامع علمى 
كاربردى مهرماه، شركت كرده ام، 
اما تاكنون نتيجه آن اعالم نشده 
است، از طرف ديگر دى ماه بايد 
براى اعزام به خدمت اقدام كنم.

سؤال من اين است كه نتيجه 
آزمون چه وقت اعالم مى شود؟ 

اگر به زودى نتيجه آزمون مهر ماه 
اعالم نشود من كه مشمول خدمت 

سربازى هستم، مى توانم در 
آزمون دى ماه شركت كنم؟

حامد.ص
پاسخ مسئول: چون آزمون به 

شيوع سكته قلبى در ايران 

زنگ خطر براى جوان ترها

  چشم انداز همدان؛ مسئوالني كه از متانت مطبوعات به نفع 
خود بهره برداري مي كنند

همدان پيام: نشريه استاني چشم انداز همدان در شماره اين هفته خبر يك 
خود را به اجراي مرحله دوم قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي از اول دي ماه 
ــريه، مقاله اي است كه به  ــت. اما مطلب جالب اين هفته نش اختصاص داده اس
قلم سردبير آن نگاشته شده است. اين يادداشت كه تحت عنوان «خادم مردم 
ــت با اشاره به اهميت مطبوعات و كاركرد آنها در جامعه  يا حاكم بر مردم» اس
ــت: «جاي بسي تأسف دارد كه بعضي مديران  در ابتداي مطلب خود آورده اس
ــر روزي از روي  ــده خوبي ها مي دانند و اگ ــا مطبوعات را منعكس كنن ــا تنه م
ــالتي كه دارند بر آنها بتازند و به مردم بگويند كه اين آقايان از بيت المال  رس
ــما كار مثبتي انجام نمي دهند آن زمان است كه بايد  حقوق مي گيرند براي ش
ــر از دادگاه درآورند كه چرا حقيقت را به  ــم و غضب قرار گيرند و س مورد خش
مردم نگفته اند. اگر امروز شاهد بعضي انتقادهاي بجا نيستيم نه اين كه مديران 
ما از بهترين ها هستند، نه اين نيست، بلكه متأسفانه مطبوعات به خاطر بعضي 
ــان دادن كمبودها سرباز زنند  مصلحت ها ناچارند كه از بازگويي ضعف ها و نش

و در مقابل،  فقط نكات مثبت را بازگو نمايند.
ــت خود آورده است:  ــريه "چشم انداز همدان" در ادامه يادداش سردبير نش
«امروز اگر به واقع به مسائل و برنامه هاي مختلف استان دقيق شويم، خواهيم 
ــت را چسبيده اند و مواظبند تا خداي  ــئوالن تنها ميز رياس ديد كه بعضي مس
ــود و شايد در اين باورند كه  نكرده به موقعيت مديريتي آنها لطمه اي وارد نش
ــانه و خبرنگاران از بعضي مسائل پشت پرده بي اطالع و بي خبرند.  اصحاب رس
اما بايد گفت زهي خيال باطل كه اين قشر بي مدعا به خاطر اين كه غوغاپيشه 

و اغواگر نيستند نمي خواهند مردم آگاه جامعه را مشوش كنند...».
ــتان آورده است:  ــنده در پايان اين مقاله خطاب به برخي مديران اس نويس
ــاري و متانت و  ــر و بردب ــي مديراني كه از صب ــه برخ ــال بايد ب ــن مق «در اي
مصلحت انديشي رسانه ها و مطبوعات به نفع خود بهره برداري مي كنند، گفت: 
ــت  ــوزي به نظام و مردم اس ــانه ها اگرچه از روي دلس صبوري مطبوعات و رس
ــاط مردم  ــه اگر مديري خود باعث بر هم زدن آرامش و نش ــند ك اما آگاه باش
ــود و با عملكرد نامطلوب، مردم را به نظام، بدبين كند با افشاگري رسانه ها  ش
ــد و مردم توسط اين قشر مظلوم و محبوب پي به  و مطبوعات روبرو خواهد ش
ــان خواهند برد و بدون در نظر گرفتن كوچك ترين مصلحتي  اعمال نامطلوبش

در بازگويي اعمال آنها اغماض نخواهند كرد.» 
 همشهري همدان؛ همشهري همدان روزنامه مي شود 

ــنبه اين هفته خود  ــماره روز ش ــتان همدان در ش ــهري اس ويژه نامه همش
ــرمقاله اين  ــاخت. در س ــحال س ــار مطلبي خوش ــدگان خود را با انتش خوانن
ويژه نامه، با اشاره به فعاليت 19 ساله روزنامه همشهري در سطح كشور كه به 
ــنده با استقبال مخاطبان و خوانندگان مواجه شده است، نويسنده  گفته نويس
ــت كه اصل صداقت و  ــالش اين روزنامه همواره اين بوده اس ــت: «ت افزوده اس
ــهري، به پشتوانه اين  ــئوالن روزنامه همش بي طرفي را رعايت كند... حال مس
ــنامي و در نتيجه اقبال عمومي، تصميم گرفته اند گستره فعاليت خود را  خوش
ــعت بخشند. بر اين اساس قرار است نشريه همشهري در 10 استان كشور  وس

به صورت روزانه و با اخبار محلي منتشر شود. 
ــه و انتظار و نياز  ــر گرفتن نيازهاي منطق ــدان نيز با در نظ ــتان هم در اس
ــش كامل خبرهاي مركز  ــتقل و فراجناحي و پوش ــي مس خوانندگان، با نگرش
ــش خبري قرار مي گيرند و به صورت  ــتان هاي آنها زير پوش ــتان و شهرس اس

روزانه منتشر خواهد شد.» 
ــهري، مي تواند موجب  ــئوالن روزنامه همش ــوي مس ــالم اين خبر از س اع
ــاط خاطر اهالي رسانه و همچنين مردم فهيم استان در راستاي گسترش  انبس

فضاي ابراز نظر و پيشرفت بيشتر براي توسعه استان شود.
هر چند كه اعالم اين خبر و انتشار روزنامه همشهري استاني در 10 استان 
ــي و تحليل است، اما حداقل آن، ايجاد  ــور، از ابعادي ديگر نيز قابل بررس كش
ــانه اي و گام نهادن مطبوعات استان به سوي قله حرفه اي  ــترده رس فضاي گس

شدن است.
 هگمتانه؛ بنياد شهيد را سياسي نكنيد 

ــنبه اين هفته خود با عكس يك كردن  ــماره روز ش روزنامه هگمتانه در ش
ــهر، به انتشار خبر اين  ــك دژباني ارتش از ميدان مركزي ش خبر انتقال كيوس

انتقال از سوي شهرداري منطقه چهار همدان اقدام كرده است.
ــت: «با هدف زيباسازي و  ــهردار منطقه 4 آمده اس در اين خبر به نقل از ش
ــاماندهي ميدان مركزي شهر، كيوسك دژباني متعلق به تيپ مستقل 316  س
ــطين  ــدان امام خميني(ره) به ميدان فلس ــهيد قهرمان ارتش از مي زرهي ش
منتقل گرديد. اين خبر از آن لحاظ در نوع خود جالب است گويا كه بزرگ ترين 
مشكل رينگ اول شهر، كيوسك دژباني ارتش بوده و براي مسئوالن شهرداري 
اقدام بزرگي بوده است. گرچه با اين انتقال ميدان امام مي تواند كمي از زير بار 
ــنگين و ازدحام دست فروشان و عابرين پياده نفسي تازه كند اما به  ترافيك س
ــد تا رسيدن به نقطه مطلوب وضعيت اين ميدان، راه بسيار است و  نظر مي رس

انتقال كيوسك دژباني ارتش درد بزرگي را نمي تواند درمان كند.
ــان اين روزنامه «توديع و معارفه هاي خاموش مديران  اما ديگر مطلب نماي
بنياد شهيد همدان و انتظار افكار عمومي» عنوان دارد، كه در آن نويسنده به 
ــته در نهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران استان  اتفاقات رخ داده در هفته گذش
ــت اين سازمان پس از  ــيني از رياس ــاره به خبر بركناري حس پرداخته و با اش
ــد: «در حالي كه بايد اين سازمان با  ــه ماه از رياست وي، مي نويس ــت س گذش
ــب تر به خانواده هاي معظم  ــب و ارائه خدمات مناس برنامه ريزي خوب و مناس
شهدا و ايثارگران را در سرلوحه كار خود قرار دهد هر روز با يك حاشيه روبرو 
ــدن خاطر و ذهن خانواده هايي مي شود كه در  ــود كه اين باعث مكدر ش مي ش
حقيقت چشم و چراغ آينده انقالب و نظام هستند و اين شايسته اين سازمان 

با اين جايگاه باال در بين مردم نيست.» 
ــاره به خبر بهره برداري مجتمع فرهنگي  نگارنده اين مطلب، در ادامه به اش
ــكوت خبري و رسانه اي انجام شد، اضافه مي كند: «واقعيت اين  ايثار كه در س
ــن تري تعيين تكليف شود  ــت كه چنين مسائلي اگر در فضاي آرام و روش اس

هزينه آن كمتر است. 
ــت كه از  ــتان و افكار عمومي اين اس در حقيقت انتظار جامعه ايثارگري اس
سياسي كردن و به حاشيه بردن اين نهاد ارزشي و خدمت رسان به خانواده هاي 
ــهدا و ايثارگران استان جلوگيري شود و تصميم دولتي براي رياست  معظم ش
اين سازمان گرفته شود و فردي ايثارگر، باسابقه و شناخته شده در بين جامعه 
ايثارگري استان براي اين سمت انتخاب شود تا آرامش به اين سازمان بازگردد 

و از بعضي مسائل حاشيه اي در مورد اين سازمان جلوگيري شود...»

 استفاده از بودجه فرهنگى
 براى فعاليت هاى ورزشى دانش آموزان 

ــت بدني وزارت آموزش و  ــام: معاون تربيت بدني مركز تربي همدان پي
ــتان ها  مى توانند از 5 درصد  ــرورش گفت: مديران آموزش و پرورش اس پ
ــتان اختصاص يافته است براى فعاليت هاى  بودجه فرهنگى كه به هر اس
ورزشى دانش آموزان استفاده  كنند .  محسن حالجى در گفت و گو با ايلنا 
ــتان ها از اين 5 درصد بودجه  ــت: اگر مديران آموزش و پرورش در اس گف

فرهنگى استفاده نكنند ارگان هاى ديگر اين بودجه را جذب مي كنند . 
ــوزش و پرورش نبايد فرصت بهره مندي را از  به گفته وى، مديران آم

ــت بدهند . معاون  ــي از دس اين بودجه فرهنگي براي فعاليت هاي ورزش
ــت بدني مركز تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش در ادامه از ابالغ  تربي
شيوه نامه طرح آموزش ژيمناستيك در پايه دوم ابتدايى به استان ها خبر 
ــرايط صالحيت  ــيوه نامه چگونگى اجراى طرح و ش داد و افزود: در اين ش
ــت .  وى افزود: همچنين در  ــزان حق الزحمه آن ها آمده اس ــان و مي مربي
ــيوه نامه به طرح درس همراه با تصاوير و حركات ژيمناستيك پرداخته  ش
ــد از گذراندن دوره  ــه دانش آموزان بع ــت . حالجي با بيان اينك ــده اس ش
ــتيك گواهينامه دريافت  مى كنند، تصريح كرد: دانش آموزانى كه  ژيمناس
ــتيك در دوره دوم ابتدايي نشوند  موفق به گذراندن دوره آموزش ژيمناس

بايد دوباره شركت كنند . 
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ميراث وگردشگرى

نمايشگاه معرفي كليساهاي تاريخي ايران 
برپا مي شود

ــگاه ميراث   ــام: مدير پاي همدان پي
ــي ايران از  ــاهاي تاريخ جهاني كليس
كليسا هاي  معرفي  ــگاه  نمايش برپايي 

تاريخي ايران خبر داد.
ــرلي آوديان گفت:  به مناسبت  ش
ــو ميالدي  ــال ن ــيح و س ــالد مس مي
نمايشگاهي با هدف معرفي كليساهاي 
ــا 9 دي ماه در  ــران از 5 ت ــي اي تاريخ
گالري عكس موزه اسالمي، موزه ملي 

برپا خواهد شد.
ــش از 30  ــان اينكه بي ــا بي وي ب
ــتندات ديگر در  عكس و نقشه و مس

اين نمايشگاه در معرض ديد عموم قرار خواهد گرفت، اظهار داشت: اين نمايشگاه با 
حضور رياست سازمان، خليفه گري هاي اصفهان، رياست امور پايگاه ها و اسقف اعظم 

افتتاح خواهد شد.
به گزارش ميراث آريا، ايران داراي كليساهاي ارزشمند فراواني است كه  در تاريخ 
ــاي اصلي با نام هاي قره  ــا، شامل 3 كليس ــال 2008، مجموعه قره كليس 7 ژوئيه س
كليسا يا سنت تادئوس، سنت استپانوس و زور زور در فهرست ميراث جهاني يونسكو 

به ثبت رسيد.

چشم انداز

نگاه

مريم مقدم

همدان پيام: هدفمندى يارانه ها كه طرح بزرگ 
اقتصادى دولت دهم بود به دليل تغييرات محسوس 
ــوم مردم  ــه عم ــورد توج ــادى م ــرايط اقتص در ش
ــرا درآمدن قانون  ــت و از روزي كه به اج ــرار گرف ق
ــانه ها شد؛ توجه  ــرتيتر خبرهاي رس هدفمندي س

مردم را به خود جلب كرد.
ــياري  هدفمندى يارانه ها خبرهاي متفاوت بس
ــدادي از مردم معتقد بودند  ــت، تع را به دنبال داش
ــغ معين براي هر نفر  ــه دريافت ماهيانه يك مبل ك
ــزي در خرج هاي روزمره  ــد موجب برنامه ري مي توان
ــود. عده اي نيز معتقد بودند اين مبلغ كه  زندگي ش
ماهيانه به حساب ها واريز مي شود؛ موجب باال رفتن 
هزينه هاي زندگي خواهد شد. آن قدر باال كه ديگر 

دخل و خرج ها با هم نمي خواند.
ــا كه در مورد اين مقوله در صفحه ميراث  از آنج
و گردشگري صحبت مي كنيم با موارد جانبي تأثير 
ــاد خانواده ها درگير  ــر اقتص ــدي  يارانه ها ب هدفمن
نمي شويم و تنها با بررسى حوزه سفر و گردشگرى 
ــون و تعامل آن با  ــن قان ــاى اجراى اي ــه بازتاب ه ب

گردشگرى مى پردازيم.
  به راستي هدفمندي يارانه ها چه 

تأثيري بر گردشگري ايران گذاشت؟
ــلطاني رئيس امور صنفي دفاتر  عليرضا الپناه س
ــد: به اجرا  ــاره مى گوي ــافرتي دراين ب ــات مس خدم
ــگري تأثير  ــر صنعت گردش ــن طرح ب ــدن اي درآم

نامطلوبي گذاشته است.
ــفرهاي داخلي و  ــل باال رفتن هزينه  س وي دلي
ــات  ــا را باال رفتن هزينه  تأسيس ــدن توره گران ش
ــتوران ها، حمل  ــه هتل ها، رس ــگري از جمل گردش
ــت و گفت: اين  ــگري دانس و نقل و خدمات گردش
ــت تمايز محسوسي را  تفاوت قيمت ها توانسته اس
بين سفرهاي داخلي و سفرهاي خارجي كه تقريباً با 

قيمت هاي ثابتي در حال اجراست ايجاد كند.
وي همچنين به ارائه نشدن بسته هاي حمايتي 
ــاره كرد و گفت: با اينكه يكسال  در گردشگري اش
ــته حمايتي  ــن قانون مي گذرد، اما بس از اجراي اي
ــگري تعريف نشده است؛  هنوز براي صنعت گردش
ــته حمايتي به تأسيسات  در حالي كه با اعمال بس
گردشگري، فعاالن گردشگري مي توانند قيمت هاي 

ارائه خدمات را در حد اعتدال نگاه دارند.
ــگري  ــدي يارانه ها عالوه بر افت گردش هدفمن
ــتقيم بر فعاليت دفاتر خدمات  داخلي، به طور مس
ــتر  ــه طوري كه بيش ــت؛ ب ــافرتي تأثير گذاش مس
ــوخت و  ــل افزايش قيمت س ــس داران به دلي آژان
ــفرهاي داخلي و تمايل مسافران به  ــدن س گران ش

ــبت به طراحي و گسترش  ــفرهاي خارجي، نس س
تورهاي خروجي از كشور اقدام كردند كه نمونه هاي 
بارز آن در چند نمايشگاه گردشگري برگزار شده در 
سال گذشته در تهران و برخي استان هاي كشور به 
ــاهده شد.  يكي از مديران دفاتر خدمات  وضوح مش
ــؤال مطرح  ــخ به س ــتان نيز در پاس ــافرتي اس مس
ــده، گفت: پس از اعالم بخشي از جزييات قانون  ش
ــت، واكنش هاي  ــوي دول ــدي يارانه ها از س هدفمن
ــي از طرف گروه ها و صاحبان صنايع صورت  مختلف

گرفت كه واكاوي آن قابل تأمل است.
ــد در اين ميان  ــوان كرد: باي ــن عن وي همچني
راهكارهايي انديشيد كه به وضعيت گردشگري سر 

و ساماني اساسي بدهد.
ــد كرد: پس از اجراي قانون هدفمندي  وي تأكي
ــور كاهش پيدا كرده  ــفرها در كش يارانه ها، آمار س
ــت؛ چراكه نه گردشگران ورودي حاضر به خريد  اس
ــگران خروجي  ــتند و نه گردش خدمات گرانتر هس
ــتند و  ــفري با قيمت باال هس حاضر به خريد تور س
ــت  ــتاوردي اس اين باال رفتن قيمت ها از جمله دس
ــگري به  كه هدفمندي يارانه ها براي فعاالن گردش

ــت آن بايد مطالعه و  ــان آورده كه براي مديري ارمغ
پژوهش در اين زمينه انجام گيرد. 

ــگري بر  به واقع بايد پذيرفت كه صنعت گردش
اساس لوازم حمل و نقل مسافر، هزينه هاي اقامتي، 
گشت شهري و... تعريف مي شود كه به صورت يك 
زنجيره  كامًال مشخص و تأثيرپذير با هم در ارتباط 
هستند و هر گونه تغيير قيمت در هر بخش به ساير 
ــد و اين تأثير تا انتهاي زنجيره  بخش ها هم مي رس

ادامه دارد. 
ــافرتي همدان  يكى از مديران دفاتر خدمات مس
ــت يارانه ها آنها را  ــان كرد: مردم به محض درياف بي
ــراي موارد ضروري در زندگي هزينه مي كنند و از  ب
آنجا كه از ديد اكثر افراد جامعه سفر در اولويت  آخر 
هزينه هاي زندگي به حساب مي آيد؛ هميشه شانس 
ــير  ــدن اين هزينه را در مس انتخاب براي صرف ش

گردشگري از دست مي دهد. 
ــته است  حرف آخر اينكه نه تنها يارانه ها نتوانس
ــزايي در ارتقاي وضعيت گردشگري در  ــهم بس س
ــد بلكه تغيير چشم گيرى در آمار  ايران داشته باش

گردشگران در ايران ايجاد نكرده است.

مرز خسروى تا اطالع ثانوى مسدود است
ــازمان حج و زيارت از مسدود بودن "مرز  همدان پيام: مديركل بين الملل و راهبرى امور زيارتى س
خسروى" تا اطالع ثانوى خبر داد. حجت االسالم مهدى شهسوارى گفت: مرز خسروى از داخل خاك 
عراق با منطقه خانقين همجوار است و اخيراً در اين منطقه از عراق اتفاقاتى رخ داده و راه هاى داخلى 
عراق در اين منطقه مسدود شده است. به گزارش فارس، وى خاطرنشان كرد: به همين دليل از روز 
پنج شنبه، مرز خسروى و پايانه مرزى آن به روى تمام زائران عتبات عاليات مسدود شد و اين مرز تا 
ــته خواهد بود.. حجت االسالم شهسوارى درباره مرز جايگزين در نظر  اطالع ثانوى به روى زائران بس
گرفته شده براى سفر زائران عتبات به عراق گفت: مرز مهران تا زمانى كه مرز خسروى به روى زائران 

مسدود باشد به عنوان مرز جايگزين درنظر گرفته شده است.

لزوم برگزاري تورهاي طبيعت گردي نوجوانان
ــت را نيازمند آموزش دانست و بر  ــناس طبيعت گردي، حفظ محيط زيس همدان پيام: يك كارش
لزوم برگزاري تورهاي آشناسازي نوجوانان و دانش آموزان با طبيعت تأكيد كرد. روهام شهيدي گفت: 
ــتان به دانش آموزان آموخته شود و براي اين آموزش ها  ــت بايد از دوران دبس حفاظت از محيط زيس
هيچ جايي بهتر از طبيعت و تورهاي طبيعت گردي نيست. وي بيشتر آموزش هاي محيط زيست را در 
مدارس تئوري خواند و بيان كرد: اگر دانش آموزان ما بدانند كه زندگي آنها وابسته به طبيعت است، نه 
تنها هيچ وقت به طبيعت اطراف خود آسيب نمي زنند؛ بلكه همواره محافظ آن خواهند بود. شهيدي 
اظهار داشت: متأسفانه همه مدارس در حال حاضر امكان برگزاري اين تورها را ندارند، ولي اميدواريم 

آموزش و پرورش شرايطي براي بهره برداري همه مدارس از ظرفيت هاي طبيعي كشور فراهم كند.

نكات ايمني مهم ترين نياز خط توليد سفال اللجين
ــنتي يا صنعتي سفالگري، رعايت  ــفالگر اللجيني گفت: مهم ترين نياز خط توليد س همدان پيام: س
استانداردها و نكات ايمني است كه به عنوان يك اصل ارزشمند در پيشرفت اين هنر صنعت تلقي مي شود. 
حامد عابدي افزود: اللجين به عنوان پايتخت سفال ايران، نقش اساسي در اشتغالزايي، صادرات و جذب 
گردشگر هنري دارد. وي در ادامه با اشاره به اين كه امروزه به دليل واردات سفال از چين و نبود تكنولوژي 
ــته بندي، اين صنعت داراي مشكالت بسياري است، گفت: برطرف كردن اين  به روز در خط توليد و بس
مشكالت نيازمند برنامه ريزي  تخصصي و كارشناسي بلندمدت است. عابدي با بيان اين كه چرخ سفالگري 
هنرمندان اللجيني انعطاف پذيري اندكي دارد، تصريح كرد: كوره هاي سنتي موجود در اللجين نيز فاقد 

تجهيزات و استاندارد الزم است كه خود سبب ايجاد ضعف بينايي در صنعتگران مي شود.

نمايشگاه فرش دستباف ايران در آتن برپا شد
همدان پيام: سومين نمايشگاه فرش سنتي با حضور عالقه مندان به فرش دستباف 

ايراني در هتل كاراول شهر آتن، پايتخت يونان برپا شد.
ــم افتتاحيه اين نمايشگاه مهدي هنردوست (سفير)، محمدرضا پاكروان  در مراس
(وابسته فرهنگي سرپرست رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسالمي ايران) و تعداد 

زيادي از شخصيت هاي سياسي، فرهنگي و تجار ايراني و يوناني حضور داشتند.
سفير كشورمان در مراسم افتتاحيه اين نمايشگاه، فرش ايراني را به عنوان يكي 
ــاختار هنري فرش هاي ايراني كه رمز  از هنرهاي اصيل عنوان كرد و گفت: حفظ س

ماندگار بودن آن نيز به شمار مي رود، يك ضرورت است.
مهدي هنردوست همچنين بر ضرورت توسعه بازار فرش و ارائه آن به عنوان يك 

كاالي ارزشمند ايراني تأكيد كرد. 
وابسته فرهنگي سفارت جمهوري اسالمي ايران نيز با اشاره به جنبه هاي هنري 
ــورمان است و هنرمندان  فرش ايراني، گفت: فرش ايراني يكي از هنرهاي اصيل كش
ايراني در اين صحنه به كرات هنر خود را به صورت خوشنويسي و نقاشي روي اين 

گونه فرش ها ارائه كرده اند.
ــت كه با فرش ايراني  ــته اس محمدرضا پاكروان افزود: تاكنون هيچ بازاري نتوانس
از نظر هنري و از نظر كيفي برابري كند و رمز منحصر بودن فرش ايراني در همين 

نكته نهفته است.
پاكروان تصريح كرد: ايرانيان از ديرباز با شيوه هاي مختلف به ارائه هنر پرداخته اند 
و عالوه بر فرش، هنر مينياتور، نقاشي، خطاطي، معرق، فلزكاري، كار روي شيشه و 

ده ها هنر ديگر را به جهانيان عرضه كرده اند.
به گزارش ميراث آريا، در اين نمايشگاه صدها تخته فرش نفيس در ابعاد مختلف 
ــهرهاي مختلف جمهوري اسالمي ايران براي  ــتان ها و ش ــمند اس از بافته هاي ارزش

عالقمندان به فرش ايراني در هتل كاراول شهر آتن عرضه شد.
ــيه نمايشگاه فرش ايراني، غرفه اي از صنايع دستي نيز داير شد كه مورد  در حاش

توجه ميهمانان قرار گرفت.

صداي پاي يلدا، به گوش مي رسد 
ــتان در پيش، صداي پاي يلدا به  گوش  ــت و زمس همدان پيام: پاييز در گذر اس

مي رسد. 
ــب يلدا مهيا  ــتقبال از ميهمانان ش پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها خانه را براي اس
مي كنند. فرزندان و نوه ها نيز براي ديدار بزرگان خانواده و گذران بلندترين شب سال 
بي قرارند. شب يلدا يكي از بزرگترين جشن هاي ايرانيان است. واژه يلدا سرياني و به 

معناي والدت است؛ والدت خورشيد (مهر، ميترا).
ــينيان در پايان اين شب دراز تاريكي شكست مي خورد، روشنايي  بنا بر باور پيش

پيروز و خورشيد زاده مي شود و روزها رو به بلندي مي نهد.
ــور با تجمع  ــب چله" در همدان همچون ديگر نقاط كش ــب يلدا يا "ش آيين ش

خانواده ها به دور هم تا پاسي از شب ادامه مي يابد. 
ــك، انگور، مويز، هندوانه، انار،  خوردن آجيل مخصوص، برگه زردآلو، انجير خش
سيب و شيريني كه هر يك نمادي به نشانه بركت، تندرستي، فراواني و شادكامي به 

شمار مي روند در اين شب رايج است.
همداني ها هندوانه را در اين شب به نيت خنكي و رفع تشنگي در فصل تابستان 

مي خورند.  
نواختن موسيقي محلي همراه با ترانه ها و ابيات محلي و انجام بازي هاي محلي نيز 
در بسياري نقاط از جمله سرگرمي هاي مردم در بلندترين شب سال به شمار مي رود.
ــب تفأل به ديوان خواجه حافظ، شاهنامه خواني و بيان  ــوم در اين ش از ديگر رس

خاطرات و نقل قصه و افسانه است كه يلدا را براي خانواده ها دلپذيرتر مي كند. 

همدان پيام: انسان از ديرباز براي بر طرف كردن 
نياز خود در انديشه آن بود كه زيراندازي مناسب و 
پوششي درخور براي خود آماده سازد و بستري نرم 

فراهم آورد تا عايقي در برابر گرما و سرما باشد.
آشيانه پرندگان و ساقه هاي در هم تنيده گياهان 
ــان را به سوي بافته ها  يكي از الگوهايي بود كه انس
ــان ها با درهم تنيدن  ــوق مي داد. در گذشته انس س
ــا صنايعي نظير  ــت درختان ب الياف گياهي و پوس

سبدبافي آشنا شده بودند. 
ــيار  ــش بس زنان از ابتدا در اين فن و هنر كوش
ــي و  ــت بافته هاي پوشش ــه دس ــته و در تهي داش
ــواد فعاليت  ــه حمل م ــدازي، روپوش و كيس زيران

داشتند.
ــكل از پوست نرم  ــتين متش زيراندازهاي نخس
حيوانات و الياف نرم گياهي و بوريا بود، اما به دليل 
ــترش جوامع اجتماعي و كاهش شكار، نياز به  گس
توليد زيراندازهاي دست بافته روز به روز بيشتر شد. 
ــان مي دهد كه  ــي نش كاوش هاي باستان شناس
ــده از ني هاي منطقه  ــتفاده از بورياهاي بافته ش اس
ــزاره چهارم و پنجم متداول بوده  ميان رودان، از ه
ــده پانزده قبل از ميالد به مرحله  و بافت گليم تا س

بااليي از تكامل رسيده است.
ــت بافته  كه باستان شناسان آن را  كهن ترين دس
ــور يخ زده يكي  ــت كه در گ يافته اند، قاليچه اي اس
ــيبري  ــكايي" در دره  پازيريك س از فرمانروايان "س
ــت. اين فرش كه به عنوان پوشش  ــده اس يافت ش
ــون در موزه "آرميتاژ  ــب به كار مي رفته هم اكن اس
لنينگراد" نگهداري مي شود و صاحب نظران با توجه 
ــبيه نقوش اصيل  به نقش هاي روي اين قالي كه ش
ــد و بر اين  ــت آن را ايراني مي دانن ــي اس هخامنش
ــت بافته هاي مادها  باورند كه فرش پازيريك از دس

و پارت ها (خراسان قديم) است.
ــتفاده در اين قالي قرمز، زرد،  رنگ هاي مورد اس
سبز كم رنگ و نارنجي است. تشابه نقوش سواران و 
مردان پياده كه در كنار اسبان خود راه مي پيمايند و 
جانوران بال دار در اين قالي با نقوش تخت جمشيد، 

باور اين پژوهشگران را قوي تر مي سازد. 
همچنين صاحب نظران معتقدند بافت قاليچه اي با 
چنين ويژگي ها مستلزم دارا بودن پشتوانه اي فرهنگي 
ــتلزم چند قرن  و هنري در ارتباط با بافت فرش و مس
ــت كه در  تجربه خواهد بود و خود مبين اين نكته اس
سده هاي متمادي پيش از بافت فرش معروف پازيريك، 
اين حرفه در فالت ايران رواج داشته و ايرانيان به رمز 
ــرده بودند. ديدگاه مورخان نيز حاكي از تأييد  آن پي ب
همين نكته است؛ به  گونه اي كه گزنفون، مورخ يوناني 
ــوم به "سيرت كورش" مي گويد:  در كتاب خود موس
«ايرانيان براي اين كه بسترشان نرم باشد، قاليچه زير 

بستر خود مي گستردند.»

ــان دهنده آن است كه قالي بافي  اين عبارت نش
ــته و در زندگي روزمره  در اين زمان عموميت داش
ــمار  جايگاه خود را يافته و از ملزومات زندگي به ش
ــانيان نمونه  ــه از دوران ساس ــت. گرچ مي آمده اس
مشخصي موجود نيست، اما آن چنان كه پيداست، 
ــهرت و اعتبار  ــاني، از ش فرش ايران در دوران ساس
ــالنامه  ــت. چنان  كه س ــي برخوردار بوده اس جهان
ــمي  ــو" در اين دوران از فرش پش چيني "سوئي س
ايران به عنوان كاالي وارداتي به چين نام مي برد. در 
ادبيات فارسي نيز بارها از فرش معروف "بهارستان" 
ــاني ياد شده  ــاه ساس ــروپرويز پادش متعلق به خس
ــتان آمده  ــت. اوصافي كه از فرش بزرگ بهارس اس
است، نشانه هايي از توان و برتري هنرمندان ايراني و 

پيشتازي آنان در هنر فرش بافي است.

ــانيان، هنر فرش بافي كه قبًال  با فروپاشي ساس
توسط اشراف حمايت مي شد، دچار ركود شد. 

ــي اين روند ديري نپاييد و خلفاي بني اميه و  ول
بني عباس برخالف خلفاي گذشته به اين هنر توجه 
كردند و موجبات شكوفايي اين هنر را پديد آوردند. 
ــان و جغرافي نگاران  ــه مورخ ــواهدي ك اخبار و ش
ــود درج كرده اند، دليل  ــاي خ ــالمي در كتاب ه اس
غيرقابل انكاري از وجود فرهنگ پيشرفته قالي بافي 

در ايران است.
ــف "حدودالعالم" كه در 812 ميالدي آن را  مؤل
ــته تحرير در آورده به قالي بافي فارس اشاره  به رش
ــود قالي هاي  ــي به وج ــك قرن بعد مقدس دارد و ي

سجاده اي در اراضي مرتفع قائنات اعتراف مي كند.
ــم  ــوي (1179 ميالدي، قرن شش ــوت حم ياق

هجري) از وجود قالي بافي آذربايجان خبر مي دهد و 
ابن بطوطه جهانگرد عرب (1304 ـ 1378ميالدي) 
ــج فارس به  ــي در خلي ــير خود از خورموس در مس
ــگام بازديد از ايذه در منطقه بختياري  اصفهان، هن
ــبز رنگي كه براي خوش آمدگويي به وي  از فرش س

گسترانيده بودند، ياد مي كند.
ــي نيز از اين نشانه ها خالي نيست؛  ادبيات فارس
خاقاني شرواني شهرت قالي هاي مرندي را در قرن 

ششم بازگو مي كند.
يورش قوم مغول آنچه را كه دستاورد پادشاهان 
گذشته بود، نابود ساخت. كارگاه هاي كوچك بافت 
ــان به نقاط  قالي نيز از بين رفت و طراحان و نقاش

دور دست و روستاهاي دور افتاده فرار كردند.
مغول ها گرچه سرزمين ايران را فتح كردند، اما 
ــده و به  ــرعت مقهور فرهنگ غني ايرانيان ش به س
آن تن دادند. جانشينان مغوالن رفته رفته به ترميم 
خرابي ها همت گماشتند و قدر هنرمندان بزرگ را 
ــتند و موجبات زمينه هاي پيشرفت هنري را  دانس

فراهم آوردند. 
جانشينان تيموريان برخالف اعقابشان، افرادي 
ــي از آن ها در  ــت و هنرپرور بودند و بعض هنردوس
ــتند. آنان  ــت داش ــته هاي مختلفي هنري دس رش
ــان و هنرمنداني چون "بهزاد  ــت نقاش با بزرگداش
ــري در اعتالي اين  ــي" و ايجاد كانون هاي هن هرات
ــتند. نقاشي هايي كه از  هنر گام هاي مؤثري برداش
دوره تيموري باقي مانده، نشان دهنده عالقه شاهان 

تيموري به هنر فرش بافي است.
ــان و پرشكوه احياي  دوران صفوي عصر درخش
ــاي ارزنده  ــت. نمونه ه ــام زمينه ها اس ــر در تم هن
ــان همچون قالي  ــهور جه موجود در موزه هاي مش
ــيخ صفي الدين  ــهور اردبيل كه براي مقبره "ش مش
ــد و اكنون در  اردبيلي" جد بزرگ صفويان بافته ش
موزه ويكتوريا نگهداري مي شود، حاصل كارگاه هاي 
ــن دوران بوده اند. حمايت  ــاهي در اي ــي ش قالي باف
شاهان صفوي و ابراز عالقه آنان به اين حرفه، سبب 
شد تا صنعت فرش بافي از درجه يك پيشه و حرفه 
ــتايي تا مقام يكي از هنرهاي زيبا ارتقا يابد و  روس
ــزايي داشت؛ زيرا  ــهم بس ــاه عباس در اين امر س ش
ــي در جوار كاخ هاي  ــيس كارگاه قالي باف وي با تأس
ــاه،  ــتون تا ميدان ش ــلطنتي خود بين چهل س س
ــتقيماً زير نظر داشت تا از كيفيت  بافندگان را مس

بافت و ظرافت آن ها مطمئن شود. 
يادداشت هاي گردشگراني چون تاورنيه، شاردن 

و رابرت شرلي تأييدي بر اين گفتار است.
ايجاد روابط تجاري با كشورهاي اروپايي و ورود 
ــران، زمينه  ــفرا به اي ــگران و س جهانگردان، گردش
گسترش روابط  فرهنگي تجاري را با ديگر كشورها 
ــتقبال از قالي هاي نفيس ايراني در  فراهم كرد و اس
ــفارش ها  ــت بافته ها و رونق س ــا بر اهميت دس اروپ

افزود.
از اين زمان كاشان به واسطه مرغوبيت و ظرافت 
قالي هاي توليدي خود پذيراي سفارشات بسيار شد 
و توليد فرش هاي زربافت كه حاصل بافت با نخ هاي 
طال و نقره بود، بنا به سفارش دربار لهستان بر رونق 
ــهر افزود. اين فرش ها كه بعدها به فرش هاي  آن ش
ــزي Polonaisa» معروف  ــا پولون ــتانيم ي «لهس
ــدند، يادگارهاي اين دوران  هستند و اكنون مايه  ش

فخر و مباهات موزه هاي مالك آنان هستند.
شاه عباس با گردآوردن بهترين نقاشان، طراحان 
ــع آن ها در  ــور و تجم ــر كش ــدگان از سراس و بافن
ــلطنتي، شاهكارهاي بي نظيري را در  كارگاه هاي س
ــبب شد و نقش هاي قالي با الهام  هنر فرش بافي س
ــط هنرمندان  ــري و تذهيب توس ــوش نگارگ از نق
دگرگون شد. با انقراض صفويان افول هنر فرش بافي 
ــد. تاخت و تاز افغان ها در ايران ناگهان  نيز آغاز ش
ــره دردناك حمله  ــز را از بين برد و خاط ــه چي هم

مغوالن را بار ديگر در اذهان زنده كرد.
ــاه براي حفظ انسجام و يكپارچگي كشور  نادرش
ــائل اين هنر بپردازد،  فرصت آن را نيافت تا به مس
اما دوباره و رفته رفته با حفظ امنيت و آرامش ايجاد 
شده در سايه شجاعت و دالوري ايرانيان، هنري كه 
در خفا به حياتش ادامه مي داد در دوره زنديه اعتبار 
بيشتري يافت و مورد توجه فرمانروايان قرار گرفت.

در دوره قاجاريه نيز با رونق بازارهاي اروپا كه از 
دوره صفويه آغاز شده بود و در طول قرون متمادي 
افت و خيز فراواني را پشت سر نهاده بود؛ سير عادي 

خود را در پيش گرفت. 
ــيس كارگاه هاي  ــه تأس ــزي ب ــان تبري بازرگان
ــهد،  قالي بافي نه تنها در تبريز؛ بلكه در كرمان، مش
ــهرهاي ايران همت گماشته و  ــاير ش ــان و س كاش
ــده از طريق استانبول به اروپا راه  قالي هاي بافته ش

مي يافتند.
ــران بازرگانان  ــزون بازار فرش اي ــا رونق روزاف ب
خارجي خود به فكر سرمايه گذاري در ايران افتادند 
و با ايجاد كارگاه هاي بافت قالي در شهرهايي مانند 
كاشان، اراك و كرمان، هدايت اين هنر و صنعت را 

به عهده گرفتند.
اكنون نيز فرش دست باف ايران در گذر سال ها 
ــدي ايرانيان،  ــته هنرمن ــا با تكيه بر گذش و قرن ه
ــهرتي  همچنان راه كمال را مي پيمايد و در دنيا ش

بي نظير دارد.

هدفمندى 
يارانه ها 

موجب افت 
گردشگرى شد

فراز و نشيب هاي فرش دستباف ايران 
در گذر تاريخ

س
فار

س: 
عك

س روزعكس روز

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

پيامگير 24 ساعته 8280754 - 0811

 دو منظوره!

كانون مهديه همدان

gallery@hamedanpayam.com

وسيله سازمان سنجش برگزار 
مى شود؛ اعالم نتايج هم از سوى 

آنهاست و به محض اينكه به 
ما اعالم شود از طريق ارسال 

پيامك اطالع رسانى مى كنيم. شما 
مى توانيد براى اعزام به خدمت 

اقدام كرده و در صورت قبولى در 
آزمون با صدور برگ معافيت از 
طرف ما، به تحصيل ادامه دهيد. 

شركت در آزمون مانعى ندارد.
*سعيد نظرى، رئيس دانشگاه جامع علمى كاربردى 
استان

از طرف مخابرات (تلفن گويا) 
ساعت 3 و30 دقيقه صبح 

با موبايلم تماس گرفتند كه 
براى پرداخت قبض، فالن كار 
را انجام دهيد؛ چون پدرم در 

بيمارستان بسترى بود، با اين 
تماس بى موقع، تمام اهل خانه 
در خصوص سالمت بيمارمان 

نگران شدند، آيا اين درست است 
كه به خاطر تبليغات نيمه شب 
تماس بگيرند و آرامش ما را بر 

هم بزنند؟
تماس تلفنى 

از خدمات صادقانه و خيرخواهانه 
آقاى اسكندرى رئيس درمانگاه 

صالح آباد تشكر مى كنم، در 
خصوص ارائه خدمات و بهبود 

بيمار ما واقعاً همراهى كردند كه 
بسيار قابل تقدير است.

ابراهيمى

در طول سالتحصيلى فقط براى 
يكبار از وام دانشجويى استفاده 

كردم آنهم غافل از اينكه همين وام 
ناچيز در زمان فارغ التحصيلى 
دردسرساز مى شود، چرا امور 

ادارى نمايشى بايد كارمن دانشجو 
را به تاخير اندازد؟

مستقيمى
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ادب و هنر

نگاه  مرضيه بختياريديدگاه
ــينماي جهان هر  ــام: در حالي كه س همدان پي
ــرفت است و اكران فيلم ها در آنسوي  روز رو به پيش
ــش مي رود  ــر قابل وصف پي ــا رقابتي غي ــا ب مرزه
شهروندان همداني هر روز از سينما فاصله بيشتري 

مي گيرند.
اين در حالي است كه گذران اوقات فراغت فقط 
بخش كوچكي از مزاياي سينماست، سينما نه تنها 
بر روحيه و احساس انسان ها تاثيرگذار است بلكه با 
فرهنگ مردم عجين شده و دروازه هاي پيشرفت را 

در آن باز مي كند.
ــت غربت سينما در همدان  اما آنچه كه مهم اس
است، مردم ديگر عالقه اي به سينما ندارند؛ چرا كه 
ــينما چه احساسي را در وجود  فراموش كرده اند س
ــوش كرده اند  ــايد فرام ــن مي كرد، آنها ش آنها روش
ــايد  ــينما رفته اند؟ ش ــن بار كي بود كه به س آخري
برخي از مسئوالن عالقه نداشتن مردم به سينما را 

دليل آن بدانند اما نه اشتباه مي كنند.
 سينما يك نياز ملى است. يك دستاورد انسانى 
ــد و بالندگى فرهنگ و تمدن يك  است كه در رش
ــد. كانونى است سازنده و به فراخور  جامعه مى كوش

آرا و عقايد جمعى. 
ــى ترين و موثرترين  ــك از اساس ــينما بى ش س
ــت كه در تدوام و گسترش و بقاى  ــانه هايى اس رس
ــه حضورى فعال  ــر واقعى يك جامع فرهنگ و هن
ــازى مى كند و به  ــت كه انسان س دارد. معلمى اس
انسان مفاهيم و مصاديق انسان محورانه را مى آموزد. 
ــات و  ــال و عواطف و احساس ــينما پايه گذار آم س

نيازهاى رو به رشد بشر است. 
خود ساخته مى شود تا بسازد و به تعبيرى هدف 
اساسى آن ساختن ساختمان فكرى و روحى انسان 
ــت، به طورى كه نهاد و محتواى اين ساختمان  اس
ــند سينما نويد  نيز با هم كالفى عميق خورده باش
ــت كه  ــانى اس ــاره زندگى به همه كس ــش عص بخ
مى خواهند فهم و درك درستى از فرهنگ و رسوم 
ــوى را دريابند و عالوه بر اينها يك  اجتماعى و معن

مكان رفاهى و تفريحى است. 
ــه نگاه همه  ــت ك ــا اين تفاصيل ترديدى نيس ب
ــاز  ــه بايد نگاهى واقع بين و واقع س ــا به اين مقول م
ــى كه به منويات  ــد؛ بنابراين، اين چنين فضاي باش
ــد و به بيانى  ــت و تعادل الزم را مى ده ــان جه انس
ــان  ــكوفايى ويژگى هاى درونى و حياتى انس در ش
مى كوشد، بايد توجه و تأمل فراوان صورت پذيرد. 

در همين زمينه يك كارشناس مسائل اجتماعي 
ــگ و رفتار  ــينما در فرهن ــت: كاربرد س معتقد اس
ــازنده را بر عهده دارد  ــى پيشرو و س انسان ها نقش
ــئوالن  ــت جدى و بى وقفه مس ــاً اين حماي و طبع
ــد در راه اندازى و پر  ــت كه باي فرهنگى و هنرى اس

و بال دادن به آن صحه بگذارند.
ــزو يكى از  ــينما ج ــاري افزود: س ــا بختي فريب
ــيقى، معمارى،  ــاى هفت گانه ”ادبيات، موس هنره
ــينما“ شناخته  ــازى، تئاتر و س نقاشى، مجسمه س

مي شود.
ــينما به عنوان آخرين و شايد  وي اضافه كرد: س
گفت در زوايايى تكميل كننده ترين هنر در زندگى 

بشر باشد.
ــه داد: يكى از حياتى ترين و به اصطالح  وي ادام

ــى  ــهرها و حت ــه در ش ــواردى ك ــن م ضرورى تري
ــود، احداث سينما در اين  شهرك ها احساس مى ش

مناطق است.
اما آنچه كه بايد به آن توجه كرد، استان همدان 
با برخوردارى از جمعيت حدود يك ميليون و 500 
ــهيالت  ــع نياز به امكانات و تس ــزار نفري، بالطب ه
ــياري دارد  كه  فرهنگى رفاهى و البته تفريحى بس

يكي از اين امكانات مي تواند سينما باشد. 
آنچه كه در سينما ها مهم است اكران فيلم ها در 
ــب و رقابتي بودن آن است، اما همدان هم  زمان مناس

جاي خالي سينما را دارد و هم جاي خالي اكران را.
چرا كه وقتي يك استان با اين جمعيت فقط دو 
سالن سينمايي دارد و حتي اگر سينما كانون را نيز 
اضافه كنيم به سه سالن برسد انگيزه اي براي اكران 
فيلم باقي نمي ماند چه برسد به استقبال از سينما.

ــيل  ــا از اين مقوله هم نبايد به دور بود كه س ام
ــن نوع تكنولوژى ها  ــوژى و فناورى و آفات اي تكنول
ــردن كانون هاى هنرى و فرهنگى از  در كم رنگ ك
قبيل سينما تاثير شايانى را بر جاى گذاشته است. 
حضور انقالب الكترونيك در جوامعى كه به آن نبوغ 
ــد و نبود آموزش و  ــيده بودن فرهنگى و علمى نرس
ــه و در اختيار  ــزى صحيح در جهت مقابل برنامه ري
ــالب باعث گرديد  ــن نوع انق ــن پيامدهاى اي گرفت
ــازنده  ــه بخش عمده اى از آن فرهنگ اصيل و س ك
ــى سپرده  ــورهاى جوامع پيرامونى به فراموش كش

شود. 
ــالب الكترونيك مى توان به  لذا از پيامدهاى انق
حضور كامپيوتر، ماهواره، دستگاه سى دى و موبايل 

ــانه ها هر چند تنوع آنها در  ــاره نمود كه اين رس اش
ــانه هايى چون سينما نيست، اما به  حد و نصاب رس
قول معروف «يك دست صدا ندارد.» و همين عامل 
ــينما عوض  ــز نگاه عموم را به فرهنگ فيلم و س ني
ــر مى آيد كه در عرصه رقابت با  كرد. ولى باز به نظ
اين رسانه ها (سينما) هنوز هم جلودار است. چه اين 
كه مهمترين ويژگى هاى سينما كه خود را از ديگر 
رسانه هاى جمعى (بجز فرهنگ كتاب و كتابخوانى 
كه آن هم پيامدى ملى و سازنده را مى رساند) مؤيد 
ــت كه تنوع گويى و تنوع سازى كه اين  اين مدعاس
ــاد آورى را در فرد  ــادى و ش ــزه فرهنگ ش دو انگي

تقويت مى كنند.
ــهري  در ادامه به آنچه كه بايد دقت كرد، در ش
ــينما نقش سازنده اى در رشد و  مانند همدان كه س
ــهر ايفا مى كند، نياز است كه  تعالى فرهنگ آن ش
در گسترش اين سرمايه ملى بكوشيم. و نكته ديگر 

سالم سازى جامعه مى باشد.
ــا در همدان كه دلتنگي  ــينما و اكران فيلم ه س
ــت از  ــهروندان بخصوص جوانان اس ــياري از ش بس
ــه همدان آمد  ــنواره فيلم كودك ب ــي كه جش زمان
ــطين  ــينما فلس ــم به در س هر روز همه مردم چش

دوخته اند تا عاقبت آن را ببينند.
ــي  ــزاري مهر نيز گزارش ــش خبرگ ــدي پي چن
ــياه،  ــه در آن به پرده هاى س ــرد ك ــس ك را منعك
ــوارى تكه تكه و  ــيده و پاره، دي ــى پوس صندلى هاي
خاكسترى و تصويرى از سينما فلسطين همدان در 

آخرين سال هاى عمرش را به تصوير كشيده بود.
ــينما كه هر از  ــن گزارش آمده بود: اين س در اي

ــاخت آن در  چند گاهى خبرى مبنى بر تجهيز و س
نشريات استان همدان منتشر مى شود، همچنان از 
ــوان جامانده و اكران  ــنواره فيلم كودك و نوج جش

فيلم در آن به فراموشى سپرده شده است.
  سينما فلسطين در آتش بي مهري 

مسئوالن مي سوزد
معاون حوزه هنري نيز گفت: در حال حاضر در 
همدان فيلم ها در دو سالن در سينما قدس همدان 

اكران مي شود.
ــينما  ــفانه س ــدي افزود: متاس ــور آقامحم تيم
فلسطين به دليل تخصيص نيافتن اعتبارات از سوي 

مسئوالن نيمه كاره باقي مانده است.
ــن اعتبارات از  ــه داد: در صورتي كه اي وي ادام
سوي استانداري تامين شود، ظرف چندماه سينما 
فلسطين تعمير، تكميل و با كيفيتي عالي در اختيار 

شهروندان قرار مي گيرد.
ــگام فيلم ها نيز گفت:  ــاره اكران ديرهن وي درب
بخشي از مشكالت اكران به كمبود سالن ها مربوط 

است.
وي افزود: ترافيك اكران فيلم باعث مي شود كه 
فيلم ها به موقع اكران نشود و در صورتي كه سينما 
فلسطين با دو سالن سينمايي تكميل شود فيلم ها 
ــالن به نمايش در مي آيند و شهروندان  در چهار س

نيز حق انتخاب بيشتري خواهند داشت.
وي درخصوص همكاري ادارات براي ارائه بليت 
ــت: هريك از ارگان ها  ــهروندان نيز گف نيم بها به ش
كه متقاضي دريافت بليت باشند هر تعداد بليت كه 

بخواهند در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.
ــينما كه اقدام  يكي از فعاالن بخش فرهنگ و س
به احداث يك سالن سينمايي در شهرك فرهنگيان 
همدان كرده نيز در اين ارتباط گفت: محل احداث اين 
سالن تامين و فونداسيون آن نيز ريخته شده است.

ــراي احداث اين  ــي نامجويان افزود: ب محمدعل
سالن نيازمند وام هستيم كه هيچ يك از مسئوالن 

با پرداخت وام موافق نيستند.
ــت احداث  وي افزود: وزارت فرهنگ معتقد اس

سالن سينمايي توجيه اقتصادي ندارد.

غربت سينماي همدان 

سينما فلسطين در آتش
بي مهري مسئوالن مي سوزد
■ وزارت فرهنگ سينماسازى را بدون توجيه اقتصادى مى داند

سينما و فرهنگ همگاني
عليرضا شرانجانى

ــت هنگامي كه تعدادي (از هر قشر، با هر  ــينما در آن اس همدان پيام: جادوي س
طرز فكر و شغلي) براي حداقل يك و نيم ساعت در يك سالن تاريك، روي صندلي 
ــان پر و بال مي دهند تا با  ــينند و به خيال پردازي ها، هراس ها و خواسته هايش مي نش
ــر را شاهد  ــمكش بين خوبي و بدي و خير و ش درام  روي پرده در هم آميزند و كش
ــند. تفاوت سينما با ساير هنرهاي امروزي در اين است كه براي توده مردم، هم  باش
گيراست و هم در دسترس. از اين نظر، فيلم يك رسانه همگاني است و از همان آغاز 

در بين مردم توزيع و تماشا مي شد.
به تدريج فيلم يك رسانه همگاني شد. فيلم در مقام هنري همگاني، همان هدفي 
ــتره زمان داشته اند. سرگرمي، آموزش، تعالي همه  را دارد كه هنرهاي ديگر در گس
جامعه و خدمت به آن. سخن گفتن از سينما و فرهنگ همگاني، پايين آوردن مقام 
و منزلت سينما نيست، بلكه آن را در زمينه اي قرار مي دهد كه بهتر بتوان به بنيادها 
و پويايي اين هنر همگاني پي برد. بايد يادآور شد كه سينما از درون تمدن تكنولوژيك 
سر برآورده است. آنچه زيربناي اين هنر همگاني را تشكيل مي دهد، ريشه اي عميق در 
تكنولوژي دوران ما دارد. دوربين عكاسي (سلف فني دوربين سينما)، (دستگاه نمايش 
ــت. از اين رو، خود ابزار و  فيلم)، و نيز خود نوار فيلم از ابداع هاي تمدن تكنولوژيك ماس
ــينما را امكان پذير ساخته، از دل جامعه اي سر برآورد كه تكنولوژي آن را  لوازمي كه س
شكل داده است. ولي مواد و عناصر سينما به مجرد ظهور، رابطه اي پيچيده تر و پوياتر با 
جامعه خود پيدا مي كند. زيرا مي تواند با صدا و تصوير و حركت، آن جامعه را در معرض 
ديد خود آن جامعه قرار دهد. اين، نخستين و مهم ترين ويژگي فيلم است كه مي تواند 
با تصاوير سينمايي، خود آن فرهنگي را كه از درونش ريشه گرفته، بازسازي مكانيكي 
كند. توجه به اين رابطه ميان فيلم و تكنولوژي، بسيار اهميت دارد؛ چرا كه در غير 
اين صورت رابطه نزديكي كه ميان خواست هاي فرهنگ تكنولوژيك امروز و اين هنر 

همگاني برقرار است، به سادگي از نظر دور مي شود.
اين شكل از هنر همگاني از قالب فرهنگي اش جدا نيست و مي تواند خواست هاي 

تمدن تكنولوژيك را در شكل هايي محسوس مجسم سازد.
مشخص است كه فيلم هنگامي پديد آمد كه حد معيني از پيشرفت تكنولوژيك 
فراهم شد ولي مشخص نيست كه فيلم كدام يك از خواسته هاي تمدن تكنولوژيك 
را مي تواند تحقق بخشد. پديده فيلم ابزاري است كه تمدن تكنولوژيك با آن روياي 
ــينما واقعيت هر روزه به طرزي سحرآميز  ــد. در س كيمياگري اش را تحقق مي بخش
ــت.  ــود و حاصل آن واقعيتي متغير از واقعيت محض اس انتخاب و تغيير داده مي ش
ــينما اين باور همگاني تأييد مي شود كه جهان روزمره اي كه ما  به اين ترتيب، در س
ــت، مي تواند به رؤياي شريف و  ــكل يافته تمدن تكنولوژيك اس تحمل مي كنيم و ش

نهفته اش دست يابد كه آن همان ماهيت جهان مادي و الوهيت دادن به آن است.
ــا توجه به اين توانايي، دوربين فيلمبرداري براي ثبت و بازتوليد و ارائه حيطه هاي  ب
طبيعي، اجتماعي و انساني- با خيال واقعگرايي كه در تاريخ هنر بي سابقه است- خود ما 

يعني تماشاگران فيلم نيز در معرض اين خطر قرار مي گيريم كه با آن بازآفريني شويم.
ــا به فيلم يعني  ــازي يا حتي همانندترين هنره ــينما، برخالف مجسمه س در س
ــاور مي كنيم. در  ــخيص مي دهيم و ب ــش و رمان، تصاوير روي پرده را زود تش نماي
ــكل سينمايي مي تواند رابطه اي آني با مخاطبان برقرار سازد. سينما، ما را  نتيجه، ش
ــتان  مي فريبد تا ناباوري را كنار بگذاريم و با همذات پنداري فراوان، به زندگي و داس

شخصيت هاي روي پرده وارد شويم.
اين همذات پنداري تماشاگر با تصاوير روي پرده، از چند جهت ما را وامي دارد تا 
چشم اندازي از رابطه هنر و فرهنگ را به ياد آوريم كه هم قديمى تر است و هم عام تر. 
«هربرت ريد» در كتاب شمايل و انديشه، درباره رابطه هنر و آگاهي، در زمينه نقش 
ــترش آگاهي بشر بحث مي كند. به گفته ريد، تصوير،  بنيادين تصوير هنري در گس
كه وقتي به طور مجسم نمايش يابد آن را شمايل مي ناميم. در روند گسترش آگاهي 

هنر مقدم بر انديشه بوده است.
ــترش تمدن نقشي بنيادين  ــت كه هنر در گس ــكار نظريه ريد اين اس داللت آش
داشته است، نه جانبي. در ساخت يا آرايش يك تصوير يا شمايل، برخي از جنبه هاي 

نهفته واقعيت، مرئي مي شود و در نتيجه در معرض تفكر و تأمل قرار مي گيرد.
بنا به عقيده ريد، اين فرايند خلق يك تصوير و رابطه متقابل آن با تماشاگر، ميزان 
و عمق آگاهي بشر را گسترش مي دهد. گرچه ريد سخني از فيلم به ميان نمي آورده، 
ــاند. مگر نه اينكه  ــه درك ما از رابطه ميان فيلم و فرهنگ ياري مي رس ــدگاه او ب دي

امروزه در سينما با تصاويري داللت كننده روبروييم؟
ــينما تصاويري تازه و در عين حال آشنا از جامعه بشري  مگر نه اينكه بر پرده س
كشف مي كنيم كه در تماشاگران اين حس متعالي را مي آفريند كه بداند چه چيزي 

امكان پذير است. چه چيزي مطلوب است و چه چيزي ارزش خواستن دارد؟
ــكل هاي هنري رايج اين است كه هنر با همه  ــنت مرسوم به ويژه در مورد ش س
حيات فرهنگ، رابطه اي بنيادين دارد. رابطه اين شكل هاي هنري با سنت فرهنگي، 
به طريقي دوگانه است؛ بيان و ارائه خواست هاي فرهنگي و شكل دهي و فرمول بندي 

دوباره خواست هاي ويژه يك فرهنگ.
ــه  ــت و از آن ريش ــتين، هنر در قلب زندگي آييني جاي داش ــگ نخس در فرهن
ــكل دهي و تقويت ساير فعاليت هاي قبيله بود. در قرون  مي گرفت و مايه تزيين و ش
وسطي، با وجود برخي محدوديت هاي مذهبي، خالقيت هنري در فعاليت هاي آييني 
 cultus از واژه يوناني (culture) و نمايشي كليسا تجلي يافت. ريشه واژه فرهنگ
به معناي نمايش و پوشش است. خود اين واژه حاكي از آگاهي به اين نكته است كه 
 cultus فرهنگ از حيات نزديك و صميمي با خدايان شكل مي گيرد. ولي اگر اين

رابطه زندگي ما با خدايان است، ذايل شود، چه پيش مي آيد؟
يكي از ديدگاه هاي پرنفوذ امروز كه ريشه در «روشنگري» دارد بر اين باور است 
كه فرهنگ هاي جديد، دين را از ميدان به در كرده اند؛ در نتيجه آن شكل هاي آييني 

و پوششي پيشين، ديگر براي حيات فرهنگ ضروري نيست.
ــت دارد، نيازها و  ــروزي اهمي ــنفكران ام ــژه براي روش ــدگاه، كه به وي ــن دي اي
ــمار مي آيد و همچنين رابطه  ــت هاي عميق روحي را كه قالب فرهنگ به ش خواس

ميان فرهنگ و cultus را ناديده انگاشته است.
آيا شكل هاي آييني و پوششي ما فرو مرده اند؟ يا اينكه فقط تغيير شكل داده اند؟ 
ــت كه دين هنوز حيات دارد (كه بدون شك چنين است)  ــخن نه آن اس در اينجا س
ــك نوين، يك اليه  ــه ظاهر عقالني تمدن تكنولوژي ــي اينكه در زير اليه ب ــه حت و ن
غيرعقالني نيز هست (كه جاي اثبات دارد)، بلكه تالش در اين است كه نشان دهيم 
انشعاب و تمايز ميان فرهنگ هاي «ديني» و «دنيوي» اساساً نادرست است. زيرا همه 

فرهنگ ها بر آيين هاي نيايشي استوارند، حتي فرهنگ تكنولوژيك امروز.
تفاوت فرهنگ «ديني» و فرهنگ «دنيوي» در آن است كه فرهنگ ديني مي خواهد 
واسطه يك نظم و نسق متعالي باشد، در حالي كه فرهنگ دنيوي چون مصداقي فراتر از 
خود ندارد، به پوشش خود مي پردازد. بنابراين، مبناي فرهنگي امروز بيشتر قدرت است 

تا تعالي؛ و شكل هاي آييني فرهنگ دنيوي، خود را نمايش مي دهند، نه چيزي فراتر را.

موسيقى در ماقبل تاريخ

نگاهى به نواى نت ها 
در عصر غارنشينى

همدان پيام: محققان باستان شناسى مدعى 
ــف كرده اند كه  ــازهايى را كش ــتند كه س هس
مربوط به حتى 67 هزار سال پيش نيز مى شود. 
ــيار مورد بحث و مناقشه  البته اين موضوع بس
قرار گرفته است. در مواردى نيز در مورد اينكه 
ــازها به 37 هزار سال برسد،  تاريخ تولد اين س
ــيارى از اين سازها از  اتفاق نظر وجود دارد. بس
موادى ساخته شده اند كه ماندگارى دراز مدت 

اين سازها را تامين مى كنند.
ــتان  ــوان تورك“ باس ــوالى 1995، ”اي در ج
ــتخوانى را در شمال  شناس اسلوونيايى تكه اس
ــتانى ”ديوژه كوچولو“ يافت  غربى در پارك باس
ــت.  ــام آن را ”فلوت ديوژه كوچولو“ گذاش ــه ن ك
”باب فينك“ موسيقى شناس كانادايى با بررسى 
ــوراخ روى آن  ــاز ”استخوانى“ كه چهار س اين س
ــيد كه اين ساز  ــت به اين نتيجه رس وجود داش
ــاس ”دياتونيك“ را  ــراى 4 نوت مقي توانايى اج
دارد. ”دياتونيك“ به مقياسى اطالق مى شود كه 
ــود دارد. برخى از  ــبه نوت را در خ 5 نوت و 2 ش
ــاز كه عمر آن  ــگران معتقد بودند اين س پژوهش
ــال تا 67 هزار سال است،  بين 43 هزار و 400 س
قديمى ترين ساز دنيا بوده و با فرهنگ نانتدرتال ها 
ــت. باستان شناسان آلمانى نيز فلوتى  مرتبط اس
ــتخوان ماموت را در منطقه  ــده از اس ساخته ش
ــوآبيا“ در بلندى هاى ”آلپ“ كشف  باستانى ”س
كردند كه طبق تخمين آنها، عمر آن به 30 الى 
ــال پيش مى رسيد. آنها معتقد بودند  37 هزار س

ساخت اين فلوت به دوره پارينه سنگى مى رسد.
كاوش هاى حفارى در شهر باستانى ”اور“ واقع 
در ”سومر“ در بين النهرين (جنوب عراق امروزى) 
ــف آالت موسيقيايى بسيار ارزشمند  خبر از كش
ــتگاه بربط، 2  ــامل نه دس مى دهند. اين آالت ش
دستگاه چنگ،  نوعى پركاشن به نام ”سيسترا“ 
و سنج مى باشند. همچنين تعدادى ”نى انبان“ كه 
همان ”بگ پايپ“ امروز موسيقى اسكاتلند است 
در اين شهر يافت شده است. در اين ”نى انبان“ ها 
سوراخ هاى كنارى براى توليد انواع تون هاى صدا 
ــت. اين كشف به اهتمام ”لئونارد  تعبيه شده اس
ــد. با استفاده از  وولى“ در دهه 1920 حاصل ش
كربن14، عمر اين آثار بين 2600 تا 2500 قبل 

از ميالد مسيح تخمين زده شد.
ــتان ”هنان“  ــو“ در اس ــه ”جياه در منطق
ــتخوانى كشف شد كه  چين نيز، فلوت هاى اس
محققان آنها را مربوط به 7 هزار تا 9 هزار سال 
پيش دانستند. اين محققان فلوت هاى ياد شده 
را قديمى ترين فلوت هاى كامل و قابل استفاده 

با توانايى اجراى كامل نتها دانستند.
 موسيقى بدوى و ماقبل تاريخ 

ــرن 19 ميالدى  ــى تا ق ــگاران اروپاي تاريخ ن
ــانه  ها نوشتند. از  ــازها افس از چگونگى خلق س
”يوبال“ نوه ”قابيل“ كه وى را ”پدر همه چنگ ها 
و بربط ها“ خوانده گرفته تا ”پان“ (خداى مزرعه 
وجنگل و جانوران و شبانان در افسانه يونان) كه 
ــارد“ (يكى از  ــرع فلوت اوليه و ”عط وى را مخت
خدايان يونان قديم) كه اولين بار از پوست الك 

پشت در تكميل بربط استفاده كرد.
مورخان معاصر كنونى به جاى روى آوردن به 
افسانه ها، به مبانى علمى انسانى و تاريخى روى 
ــد كه هيچ تعريف  ــته معتقدن آورده اند. اين دس
پايه اى مبتنى بر تخصص، از اين آالت و ابزار ارائه 
ــده و نام سازها و فلسفه آنها بر اساس پاره اى  نش
افسانه پوچ يونانى و رومى، تحويل ذهن انسان ها 
ــانه اى كه مربوط به  ــت. مثل افس ــده اس داده ش
”هومو هابيليس“ است كه قسمتى از بدن خود را 

كنده و آن تبديل به فالن ساز مى شود.
ــان فرهنگ هاى مختلف، فرهنگ هايى  در مي
ــاس ماهيت روحى و مراسم  وجود دارند كه بر اس
و آداب و رقص هاى قبيله اى، قومى و محلى خود 
سازهايى چون نى، فلوت و ترومپت را اختراع كردند. 
در بسيارى از موارد سنت آيينى و مذهبى استفاده 
ــازها نه تنها كمرنگ نشده بلكه هنوز در  از اين س
ــمال شرقى سيبرى)،  ميان مردم ”چوكچى“ (ش
روسيه شرق دور، بوميان ”مالنزيا“ (از جزاير گينه 
ــا رواج دارد. در هر  نو) و بخش هاى مختلف افريق
ــازها از هر تيره و نژاد و فرهنگ و  حال، امروزه س
ــيع و زيبا  ــت آوازهاى وس ــت بوم، در خدم زيس
هستند. آوازهايى كه خاستگاه آنها طبيعت مادرى 
انسان است. آوازهايى از هر نژاد و رنگ و فرهنگ، 
ــتى  ــمان ها را در نورديده و در تمام هس ــه آس ك
ــازها در همراهى با ملودى و  مى پيچند. امروزه، س
تنظيم در خدمت دستان توانمند هنرمندان جهانى 

بر اريكه عرصه هاى جهانى نشسته اند.

همدان در بين ميزبانان جشنواره فجر نيست
ــتان هاى ميزبان ششمين  ــنواره بين المللى شعر فجر از انتخاب اس ــمين جش همدان پيام: دبير اجرايى شش
ــران به عنوان  ــتان عالوه بر ته ــال 9 اس ــنواره امس ــعر فجر خبر داد و گفت: در جش ــى ش ــنواره بين الملل جش
ــعر فجر خواهند بود كه اسامى اين استان ها نهايى  ــور، ميزبان جشنواره بين المللى ش ــتان هاى كش نماينده اس

و مشخص شد. 
ــيراز، كرمان، اصفهان، البرز،  ــرقى، مازندران، قم، ش ــتان هاي آذربايجان ش به گزارش فارس، رضا حميدى گفت: اس

خراسان رضوى و كرمانشاه عالوه بر تهران ميزبان ششمين جشنواره بين المللى شعر فجر خواهند بود. 
ــتان هاى مذكور كه ميزبانان جشنواره بين المللى شعر فجر خواهند بود، عالوه بر شاعران آن استان  وى افزود: در اس

شاعران استان هاى همجوار، شعراى ملى و بين المللى نيز حضور دارند و آثار خود را ارائه مى كنند.

هنرمندان رشته هاى مختلف به تورهاى تخصصى مى روند
ــور، هنرمندان و هنرجويان با هدف ارائه خدمات هنرى و تفريحى به تورهاى  ــتين بار در كش همدان پيام: براى نخس

تخصصى مى روند.
 به گزارش فارس، امير فراز گوينده و بازيگر درباره اين طرح گفت: آژانس مسافرتى «كهن ديار سير» به عنوان اولين 
متولى رسمى برپايى تورهاى تخصصى هنر در كشور، به زودى فعاليت هاى ويژه خود را در راستاى تعامالت فرهنگى و 

سياحتى با هنرمندان و هنرجويان آغاز خواهد كرد.
وى همچنين توضيح داد: از برنامه هاى كلى و اوليه اين طرح حضور هنرمندان در شهرها و شهرستان هاى مختلف و 
برپايى كارگاه هاى آموزشى در شاخه هاى سينما، تئاتر، موسيقى، معمارى و صنايع دستى است كه زمان و نحوه برگزارى 

آن متعاقبا به اطالع خواهد رسيد.

يك كتاب ايرانى در فهرست 15 كتاب برتر جهان قرار گرفت
ــيدآبادى در پنجاه و ششمين نمايشگاه  ــته  على اصغر س ــند» نوش همدان پيام: كتاب «روزها ديوها از آدم ها مى ترس
بين المللى كتاب كودك كه در آلمان برگزار شد به عنوان يكى از 15 كتاب برتر جهان قرار گرفت. به گزارش ايبنا، در 
پنجاه و ششمين نمايشگاه بين المللى كتاب كودك كه همه ساله در آلمان برگزار مى شود، كتاب «روزها ديوها از آدم ها 
ــند» نوشته  على اصغر سيدآبادى با تصويرگرى پيمان رحيمى زاده در ميان 15 كتاب برتر جهان قرار گرفت. در  مى ترس
ــند» نوشته على اصغر سيدآبادى از ايران جاى دارد كه  ــال، كتاب «روزها ديوها از آدم ها مى ترس ميان آثار برگزيده  امس
ــگاه است، كه آثار برگزيده اش را به  ــباويز است و اين ناشر ايرانى نيز تنها ناشر شركت كننده در اين نمايش ــر آن ش ناش
 درخواست برگزاركنندگان نمايشگاه در اختيار آنها قرار داده بود. كتاب «روزها ديوها از آدم ها مى ترسند» نخستين كتاب 

ايرانى است كه به زبان عربى براى كودكان فلسطينى منتشر شده است و در اختيار ساكنان نوار غزه قرار گرفته است.

همدان پيام: شاهنامه «شاه تهماسب» به انضمام 
صفحات جديد از سوى فرهنگستان هنر به دو زبان 
فارسى و انگليسى چاپ و منتشر مى شود. به گزارش 
پانا، فرهنگستان هنر پس از گذشت حدود 15 سال 
از ورود 18 برگ از شاهنامه «شاه تهماسب» به ايران 
اين اثر ارزشمند را چاپ و منتشر مى كند. قرار است 
برگ هاى جديد اين اثر ارزشمند به انضمام صفحات 
ــود  ــور نگهدارى مى ش ديگر آن كه در خارج از كش
چاپ و در معرض ديد مشتاقان هنر ايران قرار گيرد. 
شاهنامه «شاه تهماسب» قرار است در قطع سلطانى 
(قطع اصلى) و به دو زبان فارسى و انگليسى به شكل 
ــاهنامه تهماسبى  ــود. ش نفيس و مرغوب چاپ ش
ــخه اى نفيس از  ــاهنامه «شاه طهماسب» نس يا ش
ــت كه متعلق به سده 10  ــى اس ــاهنامه فردوس ش
(قمرى) است. اين اثر يكى از شاهكارهاى نگارگرى 
ايران است كه برخى نويسندگان از آن به عنوان موزه 
سيار هنر ايران ياد كرده اند؛ سفارش اين اثر نفيس 
ــامل 258 نگاره است از اواخر  كه متن كامل آن ش
ــماعيل صفوى صورت گرفت و پس  ــاه اس دوره ش

ــال، به كوشش گروهى از نگارگران  از حدود 20 س
ــلطان محمد، دوست محمد و  معروف، از جمله س
ميرمصور، در دورة حكومت شاه تهماسب صفوى به 
سرانجام رسيد. يادآور مى شود،  در فروردين ماه سال 
جارى برگى از اين شاهنامه ركورد فروش آثار هنر 
اسالمى را شكست و به قيمت 7,4 ميليون پوند در 

حراجى ساتبى فروخته شد.

ــازى ايرانى با  ــر مج ــتين ناش همدان پيام: نخس
ــندگان گم نام» آغاز به فعاليت  ــر نويس عنوان «نش
ــندگان گمنام»  ــر نويس كرد. به گزارش مهر، «نش
ــت كه با  ــازى ايرانى اس ــرتماما مج ــتين ناش نخس
ــات ايران  ــتداران ادبي ــدادى از دوس ــكارى تع هم
ــويق  ــور و به منظور تش ــارج از كش ــل و خ در داخ
نويسندگان حاشيه اى ادبيات معاصر ايران كه كمتر 

امكان انتشار اثر دارند، تاسيس شده است.
ــار كتاب و  ــر كه انتش در فرآيند عملى اين نش
ــان در فضاى وب  ــه آن براى مطالعه به مخاطب ارائ
انجام مى شود، نسخه الكترونيكى كتاب از نويسنده 
دريافت و درصورت توافق طرفين براى چاپ نسخه 
ــدود در اختيار  ــاب به صورت مح ــى، كت الكترونيك
خوانندگانى قرار مى گيرد كه هزينه آن را بپردازند.

ــاس سازوكار تعريف شده در اين موسسه،  بر اس
ــدود در فضاى  ــر كتاب تنها در مدت زمان مح نش
ــنده مى تواند بعد  ــرد و نويس ــازى انجام مي گي مج
ــر، كتاب را به هر  ــام زمان تعهد خود به ناش از اتم
ــاپ الكترونيكى يا چاپ  ــه ديگرى براى چ موسس

ــر در  ــپارد. عالوه بر اين اثر برگزيده نش كاغذى بس
ــنده توسط مترجمان نشر به  صورت موافقت نويس
ــى ترجمه شده و نسخه الكترونيكى و  زبان انگليس

كاغذى آن به بازار كتاب عرضه مى شود.
ــخه الكترونيكى كتاب هاى منتشر  همچنين نس
ــندگان گم نام"، به صورت  ــده توسط "نشر نويس ش
صفحه بندى شده به همراه طرح جلد و به مخاطب 
ــندگان گم نام" در فرآيند  ارائه مى شود. "نشر نويس
كارى خود تنها حق چاپ الكترونيكى كتاب را براى 
ــنده خريدارى مي كند. به  ــال از نويس مدت سه س
ــنده بعد از پايان سه سال مى تواند  اين ترتيب نويس
ــخه كتابش را براى چاپ كاغذى در اختيار هر  نس

نشر ديگرى قرار دهد.
ــر تمامى خوانندگان  ــد كارى اين ناش در فرآين
از  را  ــاب  كت ــى  الكترونيك ــخه  نس ــد  مى توانن

كتاب فروشى هاى مجازى خريدارى كنند.
ــاب  كت ــال  ارس ــراى  ب ــندگان مى توانند  نويس
ontact@ــى الكترونيك ــانى  نش ــه  ب ــود  خ
authorswithoutnames.com مكاتبه كنند.

آغاز فعاليت نخستين ناشر تمامًا 
مجازى ايران

انتشار شاهنامه «شاه تهماسب»
به دو زبان فارسى و انگليسى

انتشار متن كامل 
«رابينسون كروزوئه» در ايران

ــان معروف  ــل رم ــن كام ــام: مت ــدان پي هم
«رابينسون كروزوئه» در ايران منتشر شد.

به گزارش ايسنا، رمان «رابينسون كروزوئه» نوشته  

دانيادفو با ترجمه  مرجان رضايي از سوي نشر مركز 
منتشر شده است. به گفته  مترجم، اين اثر كالسيك 
ــي تا كنون به طور كامل به فارسي  از ادبيات انگليس
ترجمه نشده بود و اگر هم ترجمه اي بوده، خالصه اي 
از اين رمان براي كودكان و نوجوانان بوده است. وى 

ــه اين كه اين رمان در  ــي گفت: با توجه ب در توضيح
ــت و زبان انگليسي آن  قرن هفدهم تأليف شده اس
ــوار بوده، در سال هاي اخير ويرايشي روي  هنگام دش
ــاس  ــده و من هم كتاب را بر اس اين كتاب انجام ش
نسخه  ويرايش شده در زبان انگليسي ترجمه كرد ه ام. 

ــهورترين رمان دانيل ِدفو  «رابينسون كروزوئه» مش
ــت. به اين نويسنده به خاطر اين رمان،  انگليسي اس
ــي» را داده اند و تاكنون بر  ــدر رمان انگليس لقب «پ
ــاس اين رمان، فيلم هاي سينمايي و كارتون هاي  اس

متعددي ساخته شده است.
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جامعه

نيش و نوشاخبار

خبر

مهدي ناصرنژاد
ــاي اصلي انتخاب  ــام: يكي از معياره همدان پي
ــكونت گاه خانواده ها  فضايي خوب و ايده آل براي س
ــت، به ويژه آنكه ساخت  چند خوابه بودن خانه اس
ــكن در جامعه ايراني از حدود نيم قرن  ــاز مس و س
ــمت و  ــتابنده اي به س پيش به تدريج و به روال ش
ــت و در آپارتمان نشيني،  ــوي آپارتمان سازي اس س
ــكوني، مالك اصلي  چند خوابه بودن واحدهاي مس

بزرگ يا كوچك بودن خانه است.
ــي با  ــروز وقت ــه ام ــي در جامع ــودكان ايران ك
ــتياق فراوان  ــور و اش ــواده با ش ــاي خان بزرگ تره
ــال ها  ــي از س ــي ناش ــديد خمودگ ــاس ش و احس
ــراي انتخاب  ــيني، ب ــيني و يا مشترك نش اجاره نش
خانه اي جديد به راه مي افتادند، قبل از هر واكنشي 
ــاق خصوصي خود  ــخني از ات ــر س ــتر از ه و بيش
ــده، اتاق ها  ــد و هنوز معامله خانه تمام نش مي گوين
ــت دارند  ــيم مي كنند؛ چون دوس را بين خود تقس
اتاق و فضاي مستقل براي آرامش و چيدمان وسايل 
ــند و خانواده هاي ايراني هم به  شخصي داشته باش
مقتضاي وسعت خانه آپارتماني و بضاعت خود اتاق 
خود و بچه ها را جدا مي كنند و دلشان خوش است 
كه قدم اول و الزم را براي تربيت صحيح كودكان و 
القاي روح استقالل طلبي براي آنان برداشته اند. اين 
ــت ايراني از  ــام الگوبرداري و تقليد غلط يا درس تم
جوامع به ظاهر پيشرفته غربي براي تربيت درست 

و نسل پسند كودكان و جوانان است و ديگر هيچ.
ــي، كودكان و  ــن فضا و كانون خانوادگ در چني
جوان ها درست يا غلط، كم يا زياد، زشت يا زيبا به 
ــخصي خود مي پردازند مطالعه مي كنند  كارهاي ش
ــي ديگر (اگر اتاق  ــغولند. در اتاق يا با كامپيوتر مش
ــد) مادر يا پدر هم درگير كارهاي  اضافه مانده باش
ــتند. البته آن دسته از مادراني كه مشغله  خود هس
ــتر در  بيروني و اداري ندارند، ترجيح مي دهند بيش
ــپزخانه اُپن خانه باشند چون در چنين فضايي  آش
ــغولند  ــاده خود مش ــم به پخت و پز معمول و س ه
ــمي به تلويزيون داخل هال دارند  و هم گوشه چش
ــه كار و رفتار  ــه اى دغدغ و هم مي توانند در گوش
ــن اوضاع و  ــند. حال در چني ــته باش بچه ها را داش
ــزرگ و مادربزرگ ها  ــبختانه از پدرب ــي خوش احوال
ــم در اين گير و  ــت. اگر آنها ه ــم كه خبري نيس ه
ــركت داشتند، تكليف چه بود؟! بچه ها كم كم  دار ش
ــا وقتي بيرون از  ــه اين وضعيت عادت مي كنند ت ب
ــه و كنار  ــتند و  يا وقت خود را در مدرس خانه هس
دوستان خود مي گذرانند كه هيچ، وقتي هم گرسنه 
ــي رود و بايد به  ــا هوا رو به تاريكي م ــته و ي يا خس
ــه اتاق خود مي خزند و  ــكي ب خانه بيايند هم، يواش
ــد و افتخاري بخواهند بدهند، سر  اگر فرصتي باش
ــز غذا پدر و مادر را مالقات مي كنند. تلويزيون و  مي

ماهواره و اينترنت هم كه خوشبختانه به قدر كافي 
ــردن اوقات باقيمانده دارند. و اين  برنامه براي پر ك
تكرار، تكرار است و ديگر هيچ و تمام فرهنگ مسخ 
شده ايراني اينچنين از نسلي به نسلي ديگر كمرنگ 
ــه آموخته ايم و  ــود. واقعاً كه چ ــر مي ش و كمرنگ ت
ــه مي آموزيم. آن قديما كه اين گونه نبود، چگونه  چ
ــيم بين  ــا اتاق كافي براي تقس ــود!؟ آن قديم تره ب
ــازي اتاق  ــا نبود؟! كه بود. آيا ضرورت جداس بچه ه
ــد؟كه  ــاس نمي ش ــا با بزرگ ترها  احس كوچك تره

مي شد و همين بود.
در فرهنگ ايراني براي خانواده ايراني حياط هاي 
بزرگ يا كوچك وجود داشت يك يا دو يا 3 يا چند 
اتاق  نشيمن هم در هر خانه بود اما تقسيم نمي شد، 
اتاق پذيرايي از نوع بزرگ يا كوچك آن هم بود. اما 
هميشه اعضاي خانواده به يك سهم از آن بهره مند 
ــه اي از حيات خانه مطبخ و در  ــدند، در گوش مي ش
ــيمن اصلي «سيزان» يا همان انباري  كنار اتاق نش
ــت كه متعلق به اسباب و اثاثيه  امروزي ها قرار داش
ــه بود و همه به آن  ــخص و اضافي همه اهل خان ش

راه داشتند.
ــيمن هاي  ــي اگر اتاق و نش ــن خانه هاي در چني
ــرماي  ــتان و س ــري بود و آن اتاق گرماي تابس بهت
ــتان را طاقت مي آورد متعلق به پدربزرگ ها و  زمس
ــا بود اما نه فقط براي تنهايي آنها بلكه  مادربزرگ ه
ــم و قصه گفتن و  ــراي جمع كردن بچه ها دور ه ب

ــتان پر مهر مادر  ــيدن مزه نقل و نبات از دس چش
بزرگ و پدربزرگ.

ــم بودند،  ــه دور ه ــاد و هم ــه مي افت ــفره ك س
ــهم همه  ــا باالتر و كوچك ترها پايين، س بزرگ تره
ــان  هم به يك ميزان بود و طعم همه لقمه ها يكس
ــاي كافي  ــي هر چه بود فض ــود. خانه هاي قديم ب
ــت.  ــيم بين همه اعضاي خانواده را داش براي تقس
ــل هاي ايراني مانع  ــي و ادب نس ــا فرهنگ ايران ام
ــود. در چنين خانواده  اي  ــي اعضاي خانواده ب جداي
ــتند و حريم هر  ــنگ ها جاي خودشان قرار داش س
ــي و كوچكي محترم  ــو خانواده به ترتيب بزرگ عض
بود. پدر و مادرها كه جايگاهشان محفوظ بود، برادر 
ــم و جايگاه بزرگي  ــا و خواهر بزرگ ها حري بزرگ ه
ــتند، خان داداش، داداش، خان باجي و  خود را داش

آبجي بزرگه و آبجي كوچيكه نام و لقب هايي بودند 
ــتي  ــتند و حريم ها را به درس كه معنا و مفهوم داش
ــخص مي كردند. در خانواده هاي امروزي اتاق ها  مش
ــت اما دريغ از رنگ مشخصي از حريم  از هم جداس
ــري و كوچك تري. ديگر از  ــق و حدود بزرگ ت و ح
ــت  ــان داداش و عزيز خانم و آبجي... خبري نيس خ
ــگ ايراني رخت  ــنگ از فرهن چرا كه واژه هاي قش

بربسته است.
ــار يك روز تعطيل  ــت: يك هفته به انتظ مي گف
يا جمعه مي مانم بلكه همه اعضاي خانواده دور هم 
باشند و يك روزي را از حال و روز هم با خبر شويم. 
ــود بچه ها را از اتاق هايشان  اما به اين راحتي نمي ش

بيرون كشيد و با نفسشان گرم شد.
ــنده اي  ــنگيني كش مي گفت: غروب جمعه با س
ــه بهانه اي در  ــي آزرد، هر يك از بچه ها ب قلبم را م
ــان را به روي خود بسته بودند، فيلم هاي  اتاق هايش
ــراري تلويزيون هم چنگي به دل نمي زند، به ياد  تك

گل هاي اطلسي باغچه حياط قديمي مي افتم.
ــاي گل هاي  ــره آبي كه به پ ــد با هر قط مي ش
ــي و تنهائيت را با او  ــي مي ريزي با او حرف بزن اطلس
ــي ها بوي آغوش پدرم را مي دهد.  تقسيم كني. اطلس
ــنا و صميمي كه فصل هاي سبز و رويش  آن بوي آش

جوانه ها را با خود دارد. 
كاش توي اين آپارتمان دو خوابه هم جايي براي 

يك گلدان اطلسي پيدا مي شد.

نسل ايراني را فرهنگ ايراني بايد

 در فرهنـگ ايراني براي خانواده  �
ايرانـي حياط هاي بـزرگ يا كوچك 
وجود داشـت يك يـا دو يا 3 يا چند 
اتاق  نشـيمن هم در هر خانه بود اما 
تقسـيم نمي شـد، اتـاق پذيرايي از 
نوع بـزرگ يا كوچك آن هم بود. اما 
هميشه اعضاي خانواده به يك سهم 

از آن بهره مند مي شدند

همدان پيام: مديركل ثبت  احوال همدان از ثبت 
18 هزار و 416 واقعه ازدواج و 2 هزار و 259 مورد 

واقعه طالق در هشت ماهه امسال خبر داد.
عبدا... مقصودى فر در جمع خبرنگاران با اشاره 
ــوال و ارائه گزارش  ــه ثبت اح ــيدن هفت به فرا رس
ــت  ــت ماهه نخس ــع حياتى در هش ــت وقاي از ثب
ــوم دى ماه  ــن هفته از روز س ــال جارى، گفت: اي س
ــاز و تا9 دى ماه ادامه مى يابد كه عالوه بر اجراى  آغ
ــتين روز از اين هفته  ــوع در نخس ــاى متن برنامه ه
ــنل ثبت احوال استان با حضور در گلزار شهدا  پرس

به تجديد بيعت با مقام شامخ شهيدان مى پردازند.
وى در ادامه با اشاره به ثبت وقايع حياتى استان 
ــت ماهه نخست از سال جارى، افزود: در اين  در هش
ــيده  مدت 20 هزار و 434 واقعه والدت به ثبت رس
ــر 100  ــل والدت 106 نوزاد پس ــت كه در مقاب اس

واقعه والدت دختر ثبت شده است.
ــدان، اظهار  ــتان هم ــت  احوال اس مديركل ثب
ــت: 10 هزار و 530 والدت مربوط به پسران و  داش
ــت كه از  9 هزار و 904 واقعه مربوط به دختران اس
مجموع والدت هاى ثبت شده 11 هزار و 106 واقعه 

شهرى و 9 هزار و 328 مورد روستايى است.
ــت ماه  به گزارش فارس، وى اضافه كرد: در هش
نخست سال جارى به طور متوسط در هر ماه 2 هزار 
ــيده كه اين رقم  ــه والدت به ثبت رس و 554 واقع

بيانگر 83 واقعه والدت در هر شبانه روز است.
ــه واقعه وفات،  ــاره ب مقصودى فر در ادامه با اش
تصريح كرد: در اين مدت 7 هزار و 787 واقعه وفات 
ــزار و 532 مورد  ــن تعداد 4 ه ــده كه از اي ثبت ش
ــزار و 254 واقعه مربوط به  مربوط به مردان و 3 ه

زنان است.
ــت از  ــت ماهه نخس ــرد: در هش ــان ك وى، بي
ــط در هر ماه 937 واقعه  ــال جارى به طور متوس س
ــم بيانگر 32 مورد  ــيده كه اين رق فوت به ثبت رس

فوت به طور ميانگين در سطح استان است.
ــاره  ــتان همدان با اش ــركل ثبت  احوال اس مدي
ــتان،  ــارى ازدواج و طالق در اس ــت آم ــه وضعي ب
ــتان 18هزار و 416  ــان كرد: در سطح اس خاطرنش
ــه ازدواج و 2 هزار و 259 واقعه طالق به ثبت  واقع
ــش درصدى ازدواج در ثبت  ــيده كه افزايش ش رس
ــال قبل در اين آمار ديده  نسبت به مدت مشابه س

مى شود.
وى، خاطرنشان كرد: نسبت طالق به ازدواج در 

هشت ماهه سال قبل برابر با هشت ازدواج در مقابل 
يك بود كه اين رقم در سال جارى به 8,2 ازدواج در 

مقابل يك طالق رسيده است.
مقصودى فر تأكيد كرد: بيشترين ازدواج مردان 
ــزار و 637 مورد ثبت  ــال با 7 ه ــن 20 تا 24 س بي
ــت كه نسبت به مدت مشابه سال  گزارش شده اس
ــل  2,8 افزايش يافته و در گروه زنان نيز 6 هزار و  قب
789 مورد ازدواج با افزايش دو درصدى نسبت به سال 
گذشته در سن 15 تا 19 سال صورت گرفته است.

ــت: بيشترين طالق ثبت شده در  وى، ابراز داش
ــن 25 تا 29 سال با 699 مورد و  گروه مردان در س
ــن 20 تا 24 سال با ثبت 608  در گروه زنان در س
واقعه گزارش شده كه 70 واقعه طالق نيز مربوط به 

مردان باالى 60 سال است.
ــدان گفت:  ــتان هم ــت  احوال اس ــركل ثب مدي
بيشترين فراوانى نام در گروه دختران نام «فاطمه» 
با 953 انتخاب، «زهرا» با 699 انتخاب و «ستايش» 
ــران  ــا 520 انتخاب صورت گرفته كه در گروه پس ب

ــى»، «ابوالفضل» و  ــاى «امير عل ــز انتخاب نام ه ني
ــا 667، 579 و 414  ــه ترتيب ب ــدى» ب «محمدمه

مورد انتخاب به ثبت رسيده است.
ــت از  ــت ماهه نخس ــا بيان اينكه در هش وى ب
ــال جارى 28 هزار جلد شناسنامه باالى 15 سال  س
به صورت رايانه اى صادر و تحويل شده است، اضافه 
ــا» با 16 مورد و  ــرد: كمترين فراوانى نام «آرميت ك
ــا» با 17 مورد انتخاب در اين گروه قرار  «اميرپارس

دارند.
ــجلى  ــناد س ــاره به اتقان اس مقصودى فر با اش
ــرد: در تمام ادارات  ــان در همدان، تصريح ك ايراني
ــتان و همچنين دو  ــتان و در 9 شهرس ــه اس تابع
بخش اسناد سجلى در حال اسكن، تصويربردارى 
ــيو الكترونيكى است كه تاكنون بيش از 97  و آرش
ــكن و بر روى پايگاه هاى داده  ــند اس هزار برگ س

بارگذارى شده است.
ــاره به ساير فعاليت هاى صورت گرفته  وى با اش
توسط ثبت احوال در اين مدت، اظهار كرد: صدور 
ــايى ملى، به   ــزار و 334 فقره كارت شناس 30 ه
ــوت 28 هزار و 221  ــانى آمار والدت و ف روزرس
ــه دفتر  ــورد و واگذارى 32 مورد فعاليت به س م
ــخوان خدمات دولت از ديگر اقدامات صورت  پيش
ــازمان در هشت ماهه نخست  گرفته توسط اين س

امسال تلقى مى شود.

در 8 ماهه امسال صورت گرفت؛

ثبت 18 هزار مورد ازدواج 
در سطح استان همدان

920  هزار داوطلب در كنكور سراسرى 91 ثبت نام كردند
همدان پيام: معاون سازمان سنجش آموزش كشور با اشاره به اتمام مهلت ثبت نام كنكور سراسرى سال 1391، گفت: 

بيش از 920 هزار داوطلب در اين آزمون ثبت نام كردند.
ــان مى توانند براى  ــى، اظهار كرد: داوطلب ــان ويرايش اطالعات ثبت نام ــاره به زم ــيد جالل طباطبايى، با اش س
 www.sanjesh.org ــنجش به نشانى ــفند ماه به سايت سازمان س ــوم اس ويرايش اطالعات از 30 بهمن ماه تا س

مراجعه كنند.
ــوابق تحصيلى براى ديپلمه هاى سال83 و ماقبل آن، تصريح  ــاره به تأثير نداشتن س ــنا با اش وى در گفت وگو با ايس
كرد: همچنين فارغ التحصيالن شاخه فنى حرفه اى و كاردانى و فارغ التحصيالن نظام ترمى واحدى و ديپلمه هاى تطبيقى 

مدارس غيرايرانى خارج از كشور مشمول تأثير سوابق تحصيلى نمى شوند.

جزييات سرشماري 90 اعالم شد
رسيدن جمعيت

 به بيش از 74 ميليون نفر
ــريح  ــس مركز آمار ايران با تش ــنا: رئي ايس
جزييات سرشماري امسال، از كاهش نرخ رشد 

جمعيت كشور در سال1390 خبر داد.
ــماري  ــاره نتايج اوليه سرش عادل  آذر درب
ــكن 1390 گفت: بر اساس نتايج  نفوس و مس
اوليه آمارگيري، جمعيت كشور در سال جاري 
ــيد.  به 74 ميليون و 961 هزار و 702 نفر رس
ــال 1385 معادل 70 ميليون و  اين رقم در س
ــر بود. به اين ترتيب نرخ  495 هزار و 782 نف
ــد جمعيت كشور در سال هاي 85 تا 90 از  رش
ــت.  1,6 درصد به 1,3 درصد كاهش يافته اس
ــور  ــبت مردان به زنان در كش به گفته  وي، نس
ــبت جمعيت شهري به  51 به 49 درصد و نس
روستايي نيز براساس نتايج اوليه  آمارگيري 71 
ــت.  عادل  آذر افزود: در سال  به 29 درصد اس
ــبت مردان به زنان در كشور همان رقم  85 نس
51 به 49 درصد، اما نسبت جمعيت شهري به 
ــتايي 68 به 32 درصد بود. وي بيان كرد:  روس
ــماري به ازاي هر  ــاس نتايج اوليه  سرش بر اس
103 مرد 100 زن در كشور وجود دارد كه اين 
ــبت در سال 85 نيز همين ارقام بود. عادل  نس
ــاره به اين كه نتايج نهايي سرشماري   آذر با اش
ــر  ــده منتش ــال آين ــاه س 1390 در خردادم
مي شود، اعالم كرد: درصد همكاري نكردن در 
ــال جاري زير يك درصد بود كه  سرشماري س
اين رقم از استاندارد هاي بين المللي باالتر است. 
عادل  آذر افزود: هزينه  سرشماري امسال حدود 

70 ميليارد تومان بود.

20 ماده جديد اعتيادآور 
در راه است

ــر تحقيقات و آموزش  ــنا: مديركل دفت ايس
ــتاد مبارزه با موادمخدر در اختتاميه نهمين  س
جشنواره آثار برتر مكتوب مبارزه با موادمخدر و 
سوءمصرف آن از ورود 20 ماده جديد اعتيادآور 
ــر داد و گفت: درمانگران  در آينده نزديك خب

بايد براي مقابله با آن فكري بكنند. 
اميرحسين ياوري كراك، شيشه و ترياك را 
ــت و اظهار كرد:  مهم ترين مواد اعتيادآور دانس
ــت اعتياد در  ــترده بودن علت هاي برگش گس
ــان داد كه تنها به وسيله يك پروتكل  افراد نش

نمي توان به نتيجه موردنظر دست يافت.

تقسيم دبستان 
به دو دوره سه ساله

ــر آموزش و پرورش با اعالم اينكه  مهر: وزي
ــيم  ــاله تقس ــع ابتدايي به دو دوره سه س مقط
ــك معلم  ــق اين طرح ي ــود، گفت: طب مي ش

سه سال اول دوره ابتدايي را تدريس مي كند. 
ــيه مراسم  حميدرضا حاجي بابايي در حاش
ــان برگزيده  ــگران و مخترع تجليل از پژوهش
ــته نيز اين  ــز تربيت معلم افزود: در گذش مراك
شيوه را در برخي از مناطق داشته ايم و تقسيم 
مقطع ابتدايي به دو دوره سه سال قطعي است 

و مانعي هم براي اجراي آن وجود ندارد. 
ــن طرح،  ــاس اي ــان اينكه بر اس ــا بي وي ب
ــوم در يك مدرسه  دانش آموزان پايه اول تا س
ــم ابتدايي در  ــوم تا شش و دانش آموزان پايه س
ــه ديگر درس مي خوانند، بيان كرد:  يك مدرس
ــال آينده شروع مي كنيم و به  اين طرح را از س
مرور زمان آن را توسعه مي دهيم، اما اين دوره 

از نظر محتوا يكپارچه خواهد بود. 

استخدام 10 هزار پرستار
ــام  ــازمان نظ ــس كل س ــام: رئي همدان پي
ــزارى آزمون  ــاره به برگ ــتارى ايران با اش پرس
ــتار در كشور گفت:  ــتخدامى 23 هزار پرس اس
بيش از 10 هزار پرستار تاكنون جذب شده اند 

و مابقى در مسير استخدام قرار دارند.
غضنفر ميرزابيگى در تشريح آخرين وضعيت 
ــتار افزود: حدود 83 هزار  جذب 23 هزار پرس
نفر در اين آزمون استخدامى شركت كردند تا 

23 هزار نفر استخدام رسمى شوند.
ــوص كمبود  ــزارش مهر، وى در خص به گ
ــتار در بيمارستان ها و اجرا نشدن  نيروى پرس
ــاعت كار پرستاران، بيان كرد:  قانون كاهش س
من اين موضوع كه مى گويند پرستاران تمايلى 
به استخدام دولتى ندارند را قبول ندارم. اين ها 
بهانه اى است براى اينكه از زير بار اجراى قانون 

شانه خالى كنند.

مديركل پزشكى قانونى همدان:
همسرآزارى طبقات مرفه روانى است

ــكي قانوني  ــام: مدير كل پزش همدان پي
ــت ماه امسال  ــتان همدان، گفت: در هش اس
ــم درصدى  ــش 12 و هفت ده ــاهد افزاي ش

همسر آزارى در استان بوده ايم.
ــان صالح، افزود: تا آبان ماه هزار  على احس
ــكى قانونى  ــرآزارى در پزش و 90 مورد همس
ــزار و  88 مورد  ــده كه در ه همدان ثبت ش

زنان و دو مورد مردان شاكي بوده اند.
ــتر  ــاره به اين كه در ايران بيش وى با اش
ــا و تال ش براى  ــرم و حي زوجين به دليل ش
ــواده، آزارها را  ــيختگى خان جلوگيرى از گس
ــتان آمار  تحمل مى كنند، اظهار كرد: در اس

ــار مراجعه كنندگان به  ــاس آم ــرآزارى وجود ندارد. اما براس ــى از ميزان همس دقيق
پزشكي قانوني در سال گذشته، هزار و 375 مورد همسرآزارى ثبت شده كه در هزار 

و 369 مورد زنان و در شش مورد مردان شاكي بوده اند.
صالح، تصريح كرد: همسرآزارى در اغلب نقاط جهان ديده مى شود و ايران نيز از 
آن مستثنى نيست و خشونت فيزيكى و بدنى، روانى و كال مى، اجتماعى، اقتصادى و 

در نهايت صدمات و آزارهاى جنسى نمونه هاي بارز همسر آزاري است.
ــايد مهمترين عامل نباشد، ولى تأثيرگذار  ــان كرد: سن زوجين ش وى، خاطرنش
است، افراد در سن پايين در فضاى فكرى و ديد متفاوت سير مى كنند و هنگام بروز 

اختالف از حد متداول خارج شده و باعث همسر آزارى مى شوند.
ــتفاده  ــوهرانى كه مواد مخدر اس ــرآزارى در ش صالح با بيان اين كه ميزان همس
ــابقه بيمارى روانى دارند بيشتر از افراد ديگر است، گفت: همسرآزارى  مى كنند يا س
ــيارى همچون اعتياد، الكليسم، اختال ال ت شخصيتى و  تك علتى نبوده و عوامل بس

زمينه  هاى ژنتيكى و فشارهاى اقتصادى و اجتماعى با آن رابطه اى نزديك دارند.
وي با تأكيد بر اين كه همسر آزاري رابطه اي مستقيم با كم سوادى دارد، تصريح 
كرد: اصوالً  هرچه فرهنگ ضعيف تر و سواد افراد كمتر باشد، آزار همسران نسبت به 
هم بيشتر و به صورت آزار جسمى  شايع تر مى شود؛ البته در طبقات مرفه و تحصيل 

كرده اين معضل بيشتر به صورت آزار روانى ديده مى شود.
وي در پايان اظهار داشت: مشاوره پيش از ازدواج، مشاوره زناشويي براي كاهش 

اختالفات و فراهم كردن امنيت و حمايت از راه هاى كاهش همسرآزارى است.

جاده گنجنامه سه جوان را به كام مرگ فرستاد
ــانى فرماندهى انتظامى همدان، گفت: سانحه  همدان پيام:  رئيس اداره اطالع رس

رانندگى در جاده گنجنامه شهر همدان سه كشته و دو مجروح بر جاى گذاشت.
محسن اقباليان افزود: اين حادثه عصر روز يك شنبه 27 آذرماه اتفاق افتاد و در 
آن يك دستگاه خودروى ال 90 با پنج سرنشين حين بازگشت از مسير گنجنامه با 

يك دستگاه خودروى وانت برخورد كرد.
ــودروى ال 90 و ناتوانى راننده در  ــرعت بيش از حد مجاز خ وى، اضافه كرد: س
كنترل وسيله نقليه موجب منحرف شدن و برخورد خودرو با شانه خاكى جاده و دوباره 
برگشتن به مسير اصلى و برخورد با خودروى در حال حركت مقابل شد. اين مقام انتظامى  
بيان كرد: راننده 19 ساله به همراه دو نفر از سرنشينان خودروى ال 90 در اين سانحه 
در دم جان باختند و دو نفر از سرنشينان آن نيز به علت شدت جراحات به مراكز درمانى 
منتقل شدند. اقباليان، توصيه كرد: براى جلوگيرى از بروز هر گونه سانحه دلخراش در 
ــن راهنمايى و رانندگى و  ــتانى و پر پيچ و خم گنجنامه بايد به قواني ــير كوهس مس

هشدارهاى پليسى به خصوص حركت با سرعت مجاز توجه كرد.

يك ميليون و 600 هزار قرص غير مجاز قاچاق در همدان كشف شد
ــزار قرص غير مجاز  ــت انتظامى همدان گفت: يك ميليون و 597 ه ــس پليس اطالعات و امني ــام: رئي همدان پي
ــت عمومى انتظامى  ــوران پليس اطالعات و امني ــر خرمروى، بيان كرد: مأم ــد.  اصغ ــف ش قاچاق در همدان كش
ــتان همدان در يك عمليات غافلگيرانه باند تهيه و توزيع تجهيزات ماهواره و داروهاى غير مجاز در همدان را  اس

شناسايى و  منهدم كردند.
ــارزه بى امان با  ــتان همدان و مب ــطح اس ــراى طرح هاى ارتقاى امنيت اجتماعى در س ــتاى اج ــت: در راس وى گف
قاچاقچيان، توليد كنندگان و توزيع كنندگان تجهيزات ماهواره اى و به دنبال اخبار دريافتى از منابع اطالعاتى مبنى بر 
قاچاق انواع كاالهاى ممنوعه به خصوص تجهيزات ماهواره اى از كردستان به همدان و دپوى آن موضوع در دستور كار 

اداره پشتيبانى عمليات اطالعاتى اين پليس قرار گرفت..

بحران بيكارى گريبانگير مددكاران
همدان پيام: يك مددكار اجتماعى گفت: سازمان بهزيستى مى تواند با برنامه ريزى درست به مددكاران بيكار كمك 
ــاور نيازمندان و محرومان نام برد و  ــان، ي ــد. كتايون اعتمادى در گفت وگو با مهر از واژه مددكار به عنوان كمك رس كن
افزود: فردى كه اين رشته را انتخاب مى كند، عاشق مردم است. وى بيان كرد: وقتى فارغ التحصيالن مددكارى سوگند 
ياد مى كنند كه هر آن چه در توان دارند را بدون هيچ چشمداشتى در اختيار مددجويان و محرومان بگذارند، مى دانند 
ــترين سهمشان از اين شغل شريف، معنويت است. اين مددكار اجتماعى ادامه داد: هر جا كه بحث آسيب هاى  كه بيش
اجتماعى، محروميت، فقر، بيكارى، بيمارى، جرم، زنان سرپرست خانوار، ايتام و... مطرح است، نقش اصلى و كليدى بر 
عهده مددكار است. اعتمادى تصريح كرد: در كنار اين مسائل سازمان بهزيستى مجوز تأسيس كلينيك هاى مددكارى 

اجتماعى را تحت شرايطى به عالقه مندان و واجدان شرايط اعطا مى كند تا بتوانند در حوزه مددكارى فعاليت كنند. 

همدان پيام: رئيس پليس راهنمايى و رانندگى 
ــتى و  ــتان همدان، گفت: رانندگى در حالت مس اس
مصرف داروهاى روان گردان يا افيونى در تمامى نقاط 
ايران براى وسيله نقليه عمومى وسنگين، نمره منفى 
ــت كه اين نمره  20 را در پى دارد؛ اين درحالى اس

براى وسايط نقليه شخصى 10 محسوب  مى شود.
ــگاران، افزود  ــع خبرن ــين طاليى در جم حس
مرحله دوم قانون رسيدگى به تخلفات رانندگى از 
ــر كشور در اين استان  اول دى ماه همزمان با سراس

نيز اجرا مى شود. 
وى گفت: : مرحله نخست قانون جديد رسيدگى 
ــت ماه سالجارى  به تخلفات رانندگى از 10 اديبهش
ابالغ و اجرا شد. وى، اضافه كرد: در مرحله نخست اين 
قانون نمرات منفى براى تخلفات حادثه ساز پيش بينى 

ــهروندى و سهم دستگاه ها و  و همچنين حقوق ش
ــاز در بروز سوانح نيز در اين  شركت هاى خودرو س

قانون مشخص شد.
ــى نظير تجاوز به  ــان كرد: براى تخلفات وى، بي
گذرگاه عابر پياده 200 هزار ريال و استفاده از مواد 
روان گردان حين رانندگى دو ميليون ريال جريمه 

در مرحله نخست قانون جديد پيش بينى شد.
ــن كه اجراى  ــا، وى با ذكر اي ــزارش ايرن به گ
ــت و  ــه موافق ــاز ب ــون ني ــن قان ــمت دوم اي قس
ــتورالعمل از سوى مسئوالن مربوط بود، اظهار  دس

ــته مرحله دوم قانون  ــش ماه گذش ــت: در ش داش
ــيدگى به تخلفات رانندگى تهيه، تأييد  جديد رس
و در نهايت از يكم دى ماه سال جارى اجرا مى شود.

ــا تأكيد بر اين  ــور همدان ب ــس پليس راه رئي
ــات رانندگى  ــيدگى به تخلف ــابق رس كه قانون س
ــد: با وجود  ــت، يادآور ش بازدارندگى الزم را نداش
ــه قبل از  ــدور برگه هاى جريم ــمار ص افزايش ش
اجراى اين قانون، همچنان ميزان تخلفات به علت 

پايين بوده نرخ جريمه روند رو به رشدى داشت.
ــمار  ــه به افزاش ش ــرد: با توج ــه ك وى، اضاف

ــداد آن ها تا پايان  ــيدن تع خودروها و احتمال رس
ــتگاه به طور حتم در  ــه 90 به 30 ميليون دس ده
ــدن  ــاهد تبديل ش صورت تغيير نكردن قانون ش
ــهرى به قتلگاه عابران  ــاى درون و برون ش جاده ه
و مسافران خواهيم بود. وى، گفت: توجه به فرامين 
پليس و تابلوهاى هشدار دهند در كنار اجراى قانون 
جديد و افزايش جرائم، تأثير بسزايى در كاهش درصد 
سوانح  فوتى و جرحى در سطح استان دارد به گونه اى 
كه ميزان متوفيان ناشى از سوانح در هشت ماه نخست 
ــبت به زمان مشابه سال گذشته 17  سال جارى نس

درصد كاهش يافته است.
ــر 260 هزار  ــال حاض ــرد: در ح ــان ك وى، بي
دستگاه خودرو و 150 هزار موتور سيكلت در سطح 

استان همدان تردد مى كنند .

بيشترين نمره منفي براي رانندگى حين مستى 
در وسايل نقليه عمومى و سنگين
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ــكناس 50 هزار  ــتان به جاى اس همدان پيام: عابر بانك يكى از بانك هاى اس
ريالى، چك پول 500 هزار ريالى مى دهد.

 آدرسش رو خريداريم!
ايران: با اجراى موفق نخستين مرحله؛ هدفمندى يارانه ها به بار نشست.

 مشك آن است كه خود ببويد، نه آنكه روزنامه دولت بگويد!!
همدان پيام: مانور بحران در همدان برگزار شد.

 البته اون قديما بود كه مانور رو واسه چيزى برگزار مى كردن كه شكل 
واقعيش وجود نداشت!

ايلنا؛ نماينده كرج: مجلس هشتم در جايگاه نظارتى، اقتدار نداشت. 
 كاش فقط همين يه اشكال بود!

همدان پيام: 10 درصد پوشاك همدان، قاچاق است.
 50درصدش هم كه گرون بود، اون 40درصد بقيه هم كه بنجوله!!

آفتاب؛ رييس سازمان بازرسى كل كشور: افكـار عمـومى نياز دارد تا عـدل در 
جامعه برقرار شود.

ــادت هم داره كه به همه نيازهاش، پاســخ داده  ــه افكار عمومى، ع  البت
نميشه!

همدان پيام: رقابت پسته و بادام، چله نشينان را بهت زده كرده است.
 خب برن گردو بخرن تا پسته بادوم ها بُهتشون بگيره!

ــرى بودجه 10 هزار ميليارد  ــيون برنامه و بودجه مجلس، كس مهر: عضو كميس
تومانى دولت به دليل برداشت هاى غيرقانونى بابت هدفمندى يارانه ها را قطعى 

عنوان كرد.
 ايشــاال با شــروع فاز بعدى هدفمندى، اينم از محل جيب مردم، جبران 

ميشه!
ــير در تهران  ــد روز اخير يك روباه ،يك كركس و دو توله ش ــاك: طي چن تابن

توسط مأموران آتش نشاني به دام افتادند!
 مطمئنيد اونجا تهرانه و جنگل نبوده؟!

مهر؛ رحيمى: «على نيكزاد»، بهترين وزير دولت احمدى نژاد است.
 حاال اينقدر خوب هســت كه واسه انتخابات بعدى، كانديداى رياست 

جمهوريش كنين؟!
تابناك: ضرورت انكارناپذير اصالح حوزه هاى انتخابيه مجلس 

ــه افزايش رقباى خودشــون   نماينده هاى فعلى هم، فعال ضرورتى واس
نمى بينن!
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اقتصاد

طال و ارزخبر

خبر

نوع ارز
نرخ خريد

(ريال)
نرخ فروش 

(ريال)
 آزاددولتىآزاددولتى

14268185001431818700يورو
10987143001102214450دالر آمريكا
17039218001709922000پوند انگليس
10570137001060713900دالر كانادا

2936355029463650ريال عربستان
2996380030063900درهم امارات

6300000---سكه تمام بهار طرح قديم
57980006120000-5575000سكه تمام بهار طرح جديد

28028002940000-2695000سكه نيم بهار
14092001500000-1355000سكه ربع بهار
754000780000-725000يك گرمي

يك گرم طالي ساخته 
553000---نشده 18 عيار

9 هزار پروانه مهارت فنى براى كارگران ساختمانى همدان صادر شد
همدان پيام: مدير كل فنى و حرفه اى همدان گفت: امسال تاكنون 9 هزار پروانه مهارت فنى براى كارگران ساختمانى 
ــتناد به ماده چهار قانون نظام مهندسى و كنترل  ــت: با اس ــت. سيدمهدى باقرى اظهار داش ــده اس ــتان صادر ش اين اس
ــاختمانى مى توانند با مراجعه به مراكز آموزش فنى و حرفه اى با ارائه مدارك الزم به مجريان و  ــاختمان، كارگران س س
شناسايى كارگران ساختمانى نسبت به معرفى خود اقدام كنند. وى اضافه كرد: بناى سفت كار، آرماتور بند، قالب بند و 
ــاز و بتن ريز، عايق كارى، نقشه بردارى، سنگ كارى، در و پنجره سازى، كاشيكارى،  ــكار اسكلت، بتن س كفراژبند، جوش
گچ كارى، برق كار ساختمان، تاسيسات لوله كشى رشته هايى است كه كارگران ساختمانى مى توانند نسبت به شركت در 
آزمون آن اقدام كنند. مدير كل فنى و حرفه اى همدان در گفتگو با ايرنا گفت: دارندگان پروانه مهارت فنى باتوجه به قانون 

بيمه هاى تامين اجتماعى كارگران ساختمانى از مزاياى بيمه تامين اجتماعى از جمله دفترچه بيمه برخوردار مى شوند.

277 طرح راهسازى در همدان در حال اجراست 
همدان پيام: مدير كل راه و ترابرى همدان گفت: هم اينك 277 طرح راهسازى، راهدارى و راه روستايى در اين استان 
در حال اجراست. سيدكمال الدين ميرجعفريان افزود: قبل از انقالب، استان همدان فاقد آزاد راه و بزرگ راه بود، ولى در 
حال حاضر اين استان داراى 85 كيلومتر آزاد راه است كه با تالش مجموعه راه و شهرسازى باند برگشت تهران-همدان 
يك طرفه شده و قسمت عمده باند همدان-تهران تا سال آينده اجرايى مى شود.  وى ابراز اميدوارى كرد: با بهره بردارى 

از آزاد راه كربال،  زائران عتبات عاليات بتوانند از اين مسير به بارگاه ملكوتى امام حسين (ع) سفر كنند. 
ــتان از نعمت راه آسفالته بهره مند هستند، گفت:  ــتاهاى اين اس وى در گفتگو با ايرنا با ذكر اينكه 80 درصد از روس
ــتايى به خصوص در مناطق محروم در اولويت دولت قرار دارد به گونه اى كه هم اكنون دو هزار و 365  ــاخت راه روس س

كيلومتر از راه هاى روستايى اين استان آسفالته هستند. 

قيمت كاالهاى شب يلدا 30 درصد ارزان تر از سال گذشته است
همدان پيام: رئيس شوراى اصناف با اشاره به اينكه طرح تشديد بازرسى و كنترل بازار شب يلدا آغاز شده است، گفت: 

قيمت بسيارى از كاالهاى مصرفى در شب يلدا نسبت به سال گذشته 30 درصد كاهش يافته است. 
قاسم نوده فراهانى اظهار داشت: برنامه ريزى هاى الزم براى تنظيم بازار شب يلدا انجام شده و طرح تشديد بازرسى ها 
ــت و به اين منظور در جلسه هايى با روساى اتحاديه هاى مختلف ميوه و تره بار،  ــت اجراس براى كنترل و نظارت در دس

شيرينى و شكالت و آجيل تأمين كاال به اندازه كافى و حتى بيش از نياز بازار پيش بينى شده است. 
ــوند، ميوه و هندوانه نسبت به سال قبل 30 درصد ارزان تر  ــب يلدا مصرف مى ش وى افزود: قيمت كاالهايى كه در ش
ــان كرد: واحدهاى صنفى داراى فاكتور خريد و ضريب سود  ــوراى اصناف در گفت وگو با پانا خاطرنش ــت. رئيس ش اس
هستند و اگر نرخ اعالم شده براى كاال متناسب با مجموع ضريب سود و فاكتور خريد نباشد آن واحد متخلف خواهد بود. 

تا پايان دولت دهم
افزايش قيمت مسكن ممنوع

فارس: وزير راه و شهرسازى گفت: تا پايان 
ــى در حوزه  ــر دولت دهم هيچ گونه افزايش عم

مسكن و خريد و فروش نخواهيم داشت.
ــت: با بهره بردارى از  على نيكزاد اظهار داش
ــكن مهر كه بسيارى  ــكونى مس واحدهاى مس
ــور را تامين  ــكن در كش ــاى مس از نيازمندى ه
ــازه نخواهيم داد  ــرد به هيچ وجه اج خواهد ك
ــكن افزايش يابد. وى هدف دولت را  قيمت مس
ايجاد توازن بين عرضه و تقاضاى مسكن و بازار 
ــا پايان عمر دولت  ــن عنوان كرد و گفت: ت زمي
دهم تالش مى كنيم هيچ گونه افزايشى در حوزه 

مسكن و خريد و فروش آن به وجود نياوريم.

20 درصد منابع صندوق توسعه 
براى خارجى ها

مهر: رئيس هيأت مديره صندوق توسعه ملى 
ــهيالت به سرمايه گذاران  در مورد پرداخت تس
ــى عنوان كرد: تا 20 درصد منابع صندوق  خارج
توسعه ملى براساس تصويب هيأت امناى صندوق 
مى تواند به سرمايه گذاران خارجى اختصاص يابد 
در اين راستا منتظريم كه سرمايه گذاران خارجى 
ــراى اختصاص منابعى از صندوق معرفى  به ما ب
شوند. رحيم قربانى منابع صندوق توسعه ملى را 

در حال حاضر 27 ميليارد دالر اعالم كرد.

هدفمندى يارانه ها مصرف 
انرژى را 10 درصد كاهش داد

ايرنا: وزير نيرو با تاكيد بر كاهش مصرف انرژى 
ــدى يارانه ها گفت:  ــس از اجراى قانون هدفمن پ
كاهش10 درصدى مصرف انرژى از نتايج اجراى 
اين قانون در يك سال گذشته است. مجيد نامجو 
با اشاره به تحقق هدف قانون هدفمندى يارانه ها 
اظهار داشت: كشورهاى بسيارى همچون تركيه، 
ــتان و پاكستان نياز به برق دارند و  عراق، افغانس
ــه پس از اجراى  ــوان از اين ميزان برقى ك مى ت
ــده، به  قانون هدفمندى يارانه ها صرفه جويى ش

كشورهاى ديگر صادر كرد.

ذخيره سيب زمينى بذرى در همدان تا بهمن ادامه دارد
همدان پيام: مدير كل پشتيبانى امور دام استان همدان گفت: ذخيره سيب زمينى 

بذرى در اين استان آغاز و تا بهمن ماه امسال ادامه دارد.
ــى بذرى در  ــيب زمين ــا بيان اينكه تاكنون 170 تن س ــرت ا... چهاردولى ب نص
سردخانه هاى باالى صفر استان ذخيره شده، افزود: ظرفيت سردخانه هاى باالى صفر 

استان دو هزار تن است.
وى اظهار داشت: اداره كل پشتيبانى امور دام استان به منظور اجراى برنامه هاى 
شوراى نظارت و تنظيم بازار و همچنين با هدف حمايت از توليدكنندگان سيب زمينى 

در استان به انعقاد قرارداد نگهدارى سيب زمينى بذرى اقدام كرده است.
مديركل پشتيبانى امور دام استان همدان همچنين از ذخيره سازى مرغ و گوشت 
مورد نياز شهروندان در سردخانه هاى استان خبر داد و افزود: مشكلى در تامين نياز 
ــتان وجود ندارد. وى در ادامه در توضيح مهمترين فعاليت هاى اين اداره كل  بازار اس
ــوراك دام و طيور و مواد پروتئينى دامى و  ــت: خريد، تهيه و تامين نهاده هاى خ گف

ذخيره سازى و نگهدارى اقالم علوفه اى و پروتئينى از مهمترين وظايف است.
چهاردولي در گفت و گو با ايرنا ادامه داد: فروش اقالم علوفه اى و پروتئينى،  تامين 
و توزيع اقالم پروتئينى دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى استان و استان هاى مجاور 

و نگهدارى كاالهاى امانى از ديگر اقدامات مهم است.
ــردخانه ملكى در  ــتن دو باب س ــرد: اين اداره كل با داش ــن بيان ك وى همچني
شهرستان هاى همدان و نهاوند با توان ذخيره سازى شش هزار تن كاال در بخش زير 
ــازى 26 هزار تن محموله  ــر و باالى صفر و نيز مجتمع انبارى با توان ذخيره س صف
ــانى به بخش كشاورزى  ــازى و خدمت رس قابليت و امكانات مطلوبى براي ذخيره س

استان و ساير استان ها دارد.

همدان داراى 6/5 درصد قنات هاى ايران است
ــى زراعى سازمان جهاد كشاورزى استان همدان  همدان پيام: رئيس اداره مهندس
گفت: حدود 6/5 درصد قنات هاى كشور در اين استان قرار دارد كه تاكنون دو هزار 

227 رشته آن شناسايى و شناسنامه دار شده است.
ــتان رزن، تويسركان، اسدآباد، مالير و نهاوند  فريدون كرمى افزود: در پنج شهرس
شناسايى قنات ها انجام شده و در شهرستان هاى كبودراهنگ، همدان، بهار و فامنين 

در حال بررسى و تهيه است.
وى اضافه كرد: براى تكميل روند شناسايى قنوات در استان امسال 737 ميليون 

ريال اعتبار در نظر گرفته شده كه تاكنون 50 درصد آن اختصاص يافته است.
ــى كه تاكنون صورت گرفته، مالير با 622  ــاس ارزيابى هاي وى با بيان اينكه براس
رشته قنات داراى بيشترين قنات هاى استان است، افزود: نهاوند و اسدآباد به ترتيب 

با 115 و 117 رشته قنات داراى كمترين شمار قنات هاى استان هستند.
وى با اشاره به اينكه قنات هاى شهرستان هاى مالير، رزن و تويسركان مهمترين 
ــتان هستند، افزود: قنات دهنو آورزمان  قنات ها به لحاظ طول و مقدار آبدهى در اس
ــجرد در تويسركان طوالنى ترين و پرآب ترين قنات هاى  در مالير، نوار در رزن و والش
ــتند. رئيس اداره مهندسى زراعى سازمان جهاد كشاورزى استان همدان  استان هس
در گفتگو با ايرنا افزود: قنات نوار رزن با طول سه كيلومتر شامل 50 حلقه چاه است 
و قنات والشجرد تويسركان نيز بيشترين دبى را با ظرفيت آب 40 ليتر در ثانيه دارد.
ــا 200 متر و  ــتان يكصد ت ــه كوچكترين قنات هاى اس ــاره به اينك ــى با اش كرم
بزرگترين قنات هاى استان نيز سه كيلومتر طول دارند، گفت: ميزان آبدهى ساليانه 
ــتان همدان حدود 220ميليون متر مكعب است كه با آن مى توان بيش از  قنوات اس

147هزار هكتار از اراضى زراعى و باغى استان را آبيارى كرد.

همدان پيام: سرپرست سازمان صنعت، معدن و 
ــتان همدان گفت: تا به امروز واحدهاى  تجارت اس
صنعتى ما نتوانستند توجه كافى به مديريت برندها 
ــمت  ــاى توليدى را به س ــند و واحده ــته باش داش

برندهاى واحد هدايت كنند.
محمدمهدي فرشچي موحد با بيان اين مطلب 
ــاي مفقوده  ــد يكي از حلقه ه ــزود: مديريت برن اف
ــت و تا به  تجارت و فروش در واحدهاي صنعتي اس
امروز واحدهاي صنعتي ما نتوانستند توجه كافي به 

اين امر داشته باشند. 
وي در ادامه خاطرنشان كرد: در حال حاضر در 
ــد وجود دارد اين در  گروه صنايع تبديلي ده ها برن
ــت كه امروزه در دنيا شركت ها با تجميع  حالي اس
ــه برندهاي واحد، كار مي كنند و موفقيت هاي  و ارائ

خوبي هم كسب مي كنند. 
ــدن و تجارت  ــازمان صنعت، مع ــت س سرپرس
ــش تبليغات براي  ــتان همدان با بيان اينكه نق اس
ــد براي  ــا نيز باي ــت و م ــا مهم اس ــي برنده معرف
ــترده داشته باشيم، تاكيد  برندهايمان تبليغات گس
ــركت ها و واحدهاي توليدي را با سوق  كرد: بايد ش
دادن به سمت برندهاي واحد آنها را با تمركز بر اين 

موضوع به توليد محصوالت تشويق كنيم.
 رشد 220 درصدى صادرات  �

سيب زمينى
وي در بخش ديگري در رابطه با ميزان صادرات 
ــاورزي گفت: از ابتداي سال جاري  محصوالت كش
ــون و 805 هزار دالر  ــر 23 ميلي ــون افزون ب تاكن
ــدان به ديگر  ــاورزي از گمرك هم محصوالت كش

كشورها صادر شد.
ــرد: ارزش وزنى اين  ــچي موحد تصريح ك فرش
ميزان از صادرات معادل 17 ميليون كيلوگرم بوده 
ــورهاي عراق، لهستان،  كه از گمرك همدان به كش
ــلواكى، چك،  ــارات، اتيوپى، رومانى، اس اكراين، ام
ــيه، مراكش، كويت، تركمنستان، ارمنستان و  روس

افغانستان صادر شده است.
ــدن و تجارت  ــازمان صنعت، مع ــت س سرپرس
استان همدان اضافه كرد: اين ميزان از صادرات 40 
ــهم صادرات استان را به خود اختصاص  درصد از س

داده است.
ــت: كشمش با صادراتي به ارزش  وي اظهار داش
ــون و 700 هزار دالر و وزن 10 هزار 287  20 ميلي
ــهم صادرات استان را  تن به تنهايي 35 درصد از س

به خود اختصاص داده است.

ــمش در اين مدت نام خود  وى اضافه كرد: كش
ــه عنوان مهمترين كاالي صادراتي ثبت كرده و  را ب
ــال قبل سه درصد رشد  ــبت به مدت مشابه س نس

داشته است.
ــچى موحد گفت: سيب زميني نيز در اين  فرش
ــون و 500 هزار دالري و  ــدت با صادرات دو ميلي م
وزني شش هزار و 282 تن چهار و دو دهم درصد از 
كل صادرات استان را به خود اختصاص داده است.

ــيب زمينى نسبت به مدت  وي تصريح كرد: س
مشابه سال گذشته 220 درصد به ارزش 700هزار 
ــد داشته كه اين كاال را دومين كاالي مهم  دالر رش
در بخش كشاورزي و هفتمين كاالي مهم صادراتي 

استان كرده است.
ــدن و تجارت  ــازمان صنعت، مع ــت س سرپرس
ــد: لبنيات نيز با صادراتي  ــتان همدان يادآور ش اس
معادل 310 هزار دالر و وزن 372 تن از ديگر اقالم 

مهم اين بخش است.
ــر اقالم فوق  ــدت عالوه ب ــت: در اين م وي گف
تخمه هندوانه، خرماي كبكاب و ماهي زينتي نيز از 
گمرك استان صادر شده است كه براي اولين سال 
است كه جزو اقالم صادراتي استان قرار گرفته است.

ــاي بخش  ــادرات كااله ــار ص ــورد آم وي در م
ــاورزي از گمرك همدان در آبان ماه امسال نيز  كش
ابراز داشت: صادرات محصوالت كشاورزي از طريق 
گمرك همدان در آبان ماه امسال نيز سه ميليون و 

601 هزار دالر و بيش از هزار و 785 تن بوده است.
 صادرات 12 ميليون دالري صنايع  �

دستي از همدان
ــچي موحد در ادامه با اشاره به اينكه سفال  فرش
ــوان دومين كاالي  ــمش  به عن همدان پس از كش
مهم صادراتي استان محسوب مي شود، افزود: اين 
ــور جهان از جمله فرانسه،  ــفال به 9 كش ميزان س
هلند، سوئد، بلغارستان، تركيه، عراق، امارات و قطر 

صادر شده است.
وى افزود: در هشت ماهه امسال12ميليون و 43 
هزار دالر به وزن سه هزار تن سفال از گمرك استان 

صادر شده است.
ــدن و تجارت  ــازمان صنعت، مع ــت س سرپرس
ــال 19  ــت ماهه امس ــالم كرد: در هش ــدان اع هم
ــتي با وزني  ــوالت صنايع دس ــون دالر محص ميلي
نزديك سه هزار و 615 تن از گمرك همدان صادر 

شده است.
وي اضافه كرد: بخش صنايع دستي با اين مقدار 
ــته رتبه دوم در بخش هاي صادراتي  صادرات توانس

استان را به خود اختصاص دهد.
ــچي موحد تصريح كرد: شيشه دست ساز  فرش
نيز با چهار ميليون 92 هزار دالر و 500 تن توانسته 
ــتان را به خود اختصاص  هفت درصد از صادرات اس
ــن كاالي مهم صادراتي  ــوان چهارمي دهد و به عن

استان مطرح شود.

وي فرش دستباف را ديگر كاالي مهم صادراتي 
ــمرد و خاطر نشان كرد:  ــتان در اين بخش برش اس
ــتان توانسته با سه ميليون و 56 هزار دالر  فرش اس
ــادرات كه معادل پنج و يك دهم درصد صادرات  ص
ــت نام خود را به عنوان پنجمين كاالي  ــتان اس اس

مهم صادراتي استان ثبت كند. 
ــا نمي تواند صادرات  ــا بيان اينكه تحريم ه وي ب
ــتان را مختل كند، اظهار كرد: بعد از چند ماه  اس
ــه به علت  ــتباف ك ــف در صادرات فرش دس توق
ــور امريكا  ــط كش ــده توس ــاي اعمال ش تحريم ه
ــادرات اين  ــال ص ــت، از ابتداي امس صورت گرف
ــول مهم مجددا آغاز و اين بار در بازار ديگري  محص
ــتان جاي پاي  همچون كانادا، آلمان، كويت و پاكس

خود را باز كرد.
ــچي موحد ابراز داشت: همچنين بر اساس  فرش
ــي اداره كل ميراث فرهنگي گردشگري و  كارشناس
ــتي در اين مدت 550 هزار دالر از اقالم  صنايع دس
صنايع دستي از ساير گمركات صادر شده و نيز دو 
ميليون و 548 هزار دالر ارزآوري از طريق توريست 

صورت گرفته است.
ــرد: در اين مدت 9 قلم  ــان تصريح ك وي در پاي
ــتي از طريق گمرك  ــوالت صنايع دس ــواع محص ان
ــنگ  ــمه، س ــده كه مجس ــتان همدان صادر ش اس
حكاكي شده، ميز فلزي فرفوژه، گلدان فلزي و گل 

مصنوعي ديگر اقالم در اين بخش است.

نيازمند مديريت برند در همدان هستيم

برندسازى حلقه مفقوده صنعت در استان

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در همدان

قيمت آرد و نان از سال 
آينده ساماندهى مى شود

همدان پيام: مديرعامل شركت مادر تخصصى بازرگانى 
ــكل هاى نانوايان مى توانند با آناليز  دولتى ايران گفت: تش
ــاس ضوابط و معيارهاى مشخص، نان و آرد را  قيمت براس

قيمت گذارى كنند.

ــكالت نانوايان  ــى مش ــت بررس عباس قبادى در نشس
ــئوليت به اين  ــذارى اين مس ــدان، گفت: واگ ــتان هم اس
ــته  ــت كه اتحاديه ها و انجمن مذكور اجازه داش معنا نيس
ــند، قيمت ها را به هر ميزان كه مايلند افزايش دهند  باش
ــتگاه هاى ناظر از جمله سازمان  بلكه زير نظر دولت و دس
ــاس منطقى مشخص،  حمايت از مصرف كنندگان و بر اس

قيمت گذارى خواهند كرد.
ــئوليت به  ــه واگذارى اين مس ــا تاكيد بر اين ك وى ب

ــود، افزود: تجربه  اتحاديه ها نبايد موجب نگرانى مردم ش
ــذارى به  ــئوليت قيمت گ ــد هر زمان مس ــان مى ده نش
ــده، نتايج مثبتى در پى  ــكل ها و اتحاديه ها واگذار ش تش

داشته است.
ــت هاى  ــى از درخواس ــادى يك ــا، قب ــزارش پان ــه گ ب
ــش خصوصى را  ــكل هاى بخ ــگى اتحاديه ها و تش هميش
ــان كرد و گفت:  ــتورى دولت بي ــذف قيمت گذارى دس ح
ــت رقابتى شدن بازار و افزايش  بخش خصوصى معتقد اس

كيفيت محصوالت داخلى در شرايطى كه دولت قيمت اين 
محصوالت را تعيين كند، امكانپذير نيست .

ــتاد هدفمندى  ــزود: طبق مصوبه س ــه اف وى در ادام
ــال 200 ميليارد تومان وام با بهره 14درصد  يارانه ها، امس
براى كمك به بهسازى واحدهاى نانوايى پرداخت مى شود 

كه 9 درصد آن به صورت يارانه سود تسهيالت است.
مدير عامل شركت مادر تخصصى بازرگانى دولتى ايران 
همچنين سقف پرداخت وام به هر واحد نانوايى در تهران 

را 15 ميليون تومان و در مراكز استان ها 10 ميليون تومان 
ــالم و ابراز اميدوراى كرد با تعيين بانك عامل، پرداخت  اع

اين تسهيالت از ماه آينده آغاز شود.
اين مقام مسئول در بخش ديگرى از صحبت هاى خود 
ــاره كرد و  ــى اختالط گندم در تهران اش به طرح آزمايش
ــاس نظرسنجى پژوهشكده غالت ، 80 درصد  افزود: براس
شركت كنندگان در نظرسنجى به بهبود كيفيت نان ابراز 

رضايت كردند.

كارت معافيت خدمت متعلق به قربان باقري 
به   1343 متولد  صادق  فرزند  برازنده 
شماره شناسنامه 37 مواليد مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويى محمد رضائيان قراگوزلو  فرزند 
سعدا... به شماره شناسنامه 50 رشته علوم تربيتى 
دانشگاه پيام نور كبودراهنگ به شماره دانشجويى 
8512384812 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

آگـهي منـاقصه

شهردار سامن- نادر گودرزي 

شهرداري سامن در نظر دارد
 MC 85-100 مقدار 200 تن قير
عمومي  مناقصه  طريق  از  را  خود 

خريداري نمايد.
آگهي  انتشار  از  پس  هفته  يك  تا  متقاضيان 
كارپردازي  واحد  به  مناقصه  اسناد  دريافت  براى 

شهرداري مراجعه نمايند. 
از  يك  هر  قبول  يا  رد  در  شهرداري  ضمنا 
پيشنهادات مختار است و هزينه آگهي بر عهده 

برنده مناقصه مي باشد.

آگهي فقدان سند مالكيت 
آقاي مرتضي زارعي مدير عامل شـركت تعاوني سايه گسـتر با تسليم دو 
برگ استشـهاديه محلي مصدق به مهر دفترخانه 79 كبودراهنگ همدان 
مدعي است كه يك جلد سند مالكيت ششدانگ پالك باقيمانده  439/2 
فرعـي از 268 اصلـي واقع در بخش چهار همدان كه بـه نامش ذيل ثبت 
32313  صفحه43 دفتر 139 سـابقه ثبت دارد و به علت جابجايي مفقود 
گرديده لذا به اسـتناد تبصـره الحاقي به ماده 120 آييـن نامه قانون ثبت 
مراتب آگهي مي شـود تـا هر كس مدعي انجـام معامله و يا وجود سـند 
مالكيت نزد خود باشـد از تاريخ نشـر اين آگهي تا مـدت ده روز به اداره 
ثبت اسناد و امالك كبودراهنگ مراجعه و مالكيت مدارك خود را تسليم 
نمايد در صورت عدم مراجعه و پس از انقضا مدت مزبور نسـبت به صدور 

سند مالكيت المثني اقدام و سند اوليه از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك كبودراهنگ - قدير يوسفي نيا 

آگهي مزايده 
در پرونـده كالسـه 1817/90 اجرايـي طـي رأي صـادره از شـعبه اول  
دادگستري شهرستان رزن (نيابت اعطايي به اين اجرا) محكوم عليه علي 
مرداني مدير عامل شـركت پيوند لبن به پرداخـت مبلغ 644,803,977 
ريال (در 3 كالسـه پرونده اجرايي) در حق محكوم له خانم ستاره بهشتي 
كه مطالبات ايشـان 40,863,977 و نيم عشـر دولتـي 30,697,000  ريال 
در همـه كالسـه (در ايـن كالسـه 500,000 ريال) لـذا با توجه بـه اينكه 
محكـوم عليه نسـبت به برائت ذمه خويش اقدامي نكرده اسـت اين اجرا 
به درخواست مالك ثالث اقدام به توقيف 6 دانگ (1/5 دانگ مفروز) پالك 
ثبتي شـماره باقيمانـده 1 فرعي از 1823 اصلي حومـه بخش يك همدان 
بلوار كاشـاني خيابان جاللي كوچه صفتي بن بست اول پالك 495 عرصه 
105 مترمربع و اعيان 1/5 طبقه به مسـاحت 55 متر مربع داراي امتيازات 
شـهري ارزش 6 دانگ 700,000,000 ريال اعالم گرديده است لذا اين اجرا 
به تاريخ 1390/10/17 ساعت 12 تا 11/30 اقدام به برگزاري عمليات مزايده 
جهـت تأديه دين محكوم له مي نمايد ضمنًا مزايده در واحد اجراي احكام 
مدني دادگسـتري همـدان برگزار مي گـردد ملك 5 روز قبـل از مزايده 
قابل بازديد مي باشـد. بديهي اسـت برنده مزايده كسي تلقي مي گردد كه 

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

آگهي مزايده 
در پرونـده كالسـه 900/89 اجرايي طـي رأي صادره از شـعبه 11 محاكم 
حقوق دادگسـتري استان همدان محكوم عليه رسـول قمري  محكومند 
بـه پرداخت مبلغ 418,295,000 ريال به عنوان محكوم به در حق محكوم 
له حسـين سـروي و نيم عشـر دولتي و مبلـغ 33,464,750 ريـال لذا با 
توجه به اينكه محكوم عليه نسـبت به برائت ذمـه خويش اقدامي نكرده  
اسـت اين اجرا به درخواست محكوم له اقدام به توقيف 6 دانگ سرقفلي 
يك باب مغازه به مسـاحت 49 مترمربع در دو دهنه پوشـش سطوح كف 
موزاييك و ديوارها كاشـي و گچ داراي يك رشـته برق 3 فاز آدرس ملك 

واقـع در همـدان خيابان گلچهره جنب امور شـهر درب و پنجره سـازي 
ارزش 6 دانگ 630,000,000 ريال اعالم گرديده است لذا اين اجرا به تاريخ 
1390/10/17 سـاعت 9 تـا 8/30 اقدام به برگـزاري عمليات مزايده جهت 
تأديـه دين محكوم له مي نمايد. ضمنًا مزايده در دايره اجراي احكام مدني 
دادگستري همدان برگزار مي گردد بديهي است ملك 5 روز قبل از مزايده 
قابل بازديد مي باشـد. بديهي اسـت برنده مزايده كسي تلقي مي گردد كه 

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

آگهي مزايده نوبت دوم
در پرونـده كالسـه 1226/90 اجرايـي طي رأي صادره از شـعبه 2 محاكم 
عمومي همدان حسـين والي محكومند به پرداخـت مبلغ 211,432,718 
ريال محكوم به در حق محكوم له غالمرضا فرهادپور، و نيم عشـر دولتي  
11,000,000 ريـال  لـذا با توجه به اينكه محكوم عليه نسـبت به برائت ذمه 
خويش اقدامي نكرده اند اين اجرا به درخواست محكوم له اقدام به توقيف 
يك دستگاه رايانه كامل به ارزش 3,500,000 ريال و بخاري ديواري 50,000 
ريال و يك دسـتگاه برش شـبرنگ با مارك كد پام 15,000,000 ريال اعالم 
گرديده اسـت لذا اين اجرا به تاريخ 1390/10/18 ساعت 11 تا 10/30 اقدام 
بـه برگزاري عمليـات مزايده جهت تأديه دين محكـوم له مي نمايد  ضمنًا 
مزايـده در واحد اجراي احكام مدني دادگسـتري همدان برگزار مي گردد 
بديهي اسـت برنـده مزايده كسـي تلقي مي گـردد كه بيشـترين قيمت 

پيشنهاد نمايد.
دادورز اجراي احكام مدني دادگستري همدان- زائري 

آگهي مزايده اموال منقول نوبت دوم 
به موجب دادنامه شـماره 8909978133300428 صادر شـده در پرونده 
كالسـه 890243 شـعبه اول دادگاه عمومي شهرسـتان جـوكار موضوع 
پرونـده اجرايي كالسـه 900056 اين اجرا محكوم عليه حسـين ميرزايي 
فرزنـد نصـرت ا... محكومند به پرداخت مبلغ سـي ميليـون ريال در حق 
محكوم له، مهدي زنگنه فرزند محمدحسـين و مبلغ يك ميليون و پانصد 
هـزار ريـال هزينه اجرايي در حق دولت كه با توجه بـه اين كه اجراييه به 
محكـوم عليه ابالغ شـده و در مهلت مقرر قانوني نسـبت به اجراي حكم 
اقدامي ننموده بنا به درخواسـت محكوم له به منظور استيفاء محكوم به و 
هزينه اجرايي يك دستگاه لبه خالي تريلر كشنده متعلق به محكوم عليه 
(سـه دانگ) از سـوي اين اجرا توقيف و توسط كارشـناس رسمي/ خبره 
دادگسـتري به شـرح زير توصيف و ارزيابي شـده و مقرر است از ساعت 
11 الي12 مورخه 90/10/25 در محل دادگسـتري از طريق مزايده به فروش 
برسـد مزايـده از قيمت پايه كارشناسـي نود و پنج ميليون ريال شـروع 
مي شود و به هر شخص حقيقي و يا حقوقي كه باالترين قيمت را پيشنهاد 
نمايد فروخته خواهد شـد. ده درصد وجه مزايـده في المجلس به صورت 
وجـه نقد يا چك بانكي تضميني از خريـدار اخذ و مابقي ظرف مدت يك 
ماه از خريدار وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور دستور تمليك 
از سـوي دادگاه مربوطه مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شـد. در 
صورتي كـه خريدار در مهلت يك ماه مقرر بقيه وجـه مزايده را پرداخت 

ننمايد سـپرده وي پس از كسـر هزينه هاي مزايده به نفـع دولت ضبط و 
مزايده تجديد مي گردد در صورت ايصال اعتراض از ناحيه اشخاص ذينفع 
ظرف يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده تا رسيدگي به 
اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به خريدار تحويل نخواهد شد. ضمنًا 
متقاضيان به شـركت در مزايده مي توانند در مدت پنج روز قبل از مزايده 
با هماهنگي اين اجرا از مـال مورد مزايده بازديد نمايند مال مورد مزايده 
و بهاي آن طبق نظر كارشناس به اين شرح است: وسيله توقيف شده يك 
دسـتگاه لبه خالي تريلر كشنده كه ارزش آن طبق نظريه كارشناس نود و 

پنج ميليون ريال مي باشد.
قاضي اجراي احكام مدني دادگستري مالير

آگهي مزايده نوبت دوم
در پرونـده كالسـه 2227/89 اجرايي طي رأي صادره از شـعبه 7 محاكم 
عمومـي همـدان محكوم عليـه مهدي زراعتـي فرزند پاشـا محكومند به  
پرداخت مبلـغ 113,388,172ريال محكوم به در حق محكوم له آقاي پرويز 
خزائي و نيم عشر دولتي 5/391/818 ريال لذا با توجه به اينكه محكوم عليه 
نسـبت به برائت ذمه خويش اقدامي نكرده اند اين اجرا به درخواسـت  ثالث 
و مالك (امير زراعتي)  اقدام به توقيف كارشناسـي پالك ثبتي شـماره يك 
فرعـي از 1/5706-4/5707- 5707 يك واحد آپارتمان واقع در همدان بلوار 
مدني كوچه برج قربان مجتمع ميالد طبقه همكف در سـمت شمال غربي با 
مساحت 48 مترمربع و داراي پاركينگ نما آجري 13 واحدي داراي امتيازات 
شهري با مالكيت امير زراعتي شش دانگ به ارزش 430,000,000 ريال ارزيابي 
شـده لذا اين اجرا به تاريخ 1390/10/8 سـاعت 10/30 تا 11 اقدام به برگزاري 
عمليـات مزايده جهت تأديه ديـن محكوم له مي نمايد. ضمنـًا مزايده در 
دايره اجراي احكام مدني دادگستري همدان برگزار مي گردد. ملك 5 روز 
قبل از مزايده قابل بازديد مي باشد. بديهي است برنده مزايده كسي تلقي 

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

آگهي مزايده 
بـا توجه به اينكه در پرونده كالسـه 47/9 اجراي احكام حقوقي شـوراي 
حـل اختالف محكوم عليه آقاي آقامعلي شـوكتي و غـالم عباس رضايي 
فرزند شاه حسـين محكوم به پرداخـت محكوم به در حق محكوم له آقاي 
محرمعلي قاسـمي گرديده و تاكنون اقدامي جهـت پرداخت ذمه خويش 
ننموده اسـت در اين خصوص اموال بالمعارض شامل يك دستگاه تراكتور 
رمانـي مـدل 1365 از محكوم عليه توقيف شـده كه محكـوم له تقاضاي 
مزايـده و فروش آن را نموده اسـت لذا اجراي احكام اين شـورا در تاريخ 
90/10/10 سـاعت 10 صبح در دايره اجراي احكام حقوقي اقدام به برگزاري 
عمليـات مزايده و فـروش اموال توقيفي را خواهد نمـود اين آگهي جهت 
اطالع عموم نشـر مي گردد لذا كسـاني كه تمايل به شركت در اين مزايده 
را دارنـد مي تواننـد ظرف يك هفتـه قبل از روز مزايـده از اموال واقع در 
روسـتاي خنجر آباد منزل آقامعلي شـوكتي بازديـد نمايند قيمت پايه به 

مبلغ 3,900,000 تومان تعيين گرديده است. م الف 4272
مدير دفتر اجراي احكام حقوقي شوراي حل اختالف سردرود

آگهي مزايده اموال غير منقول 
در خصـوص پرونـده اجرايـي كالسـه هاي 1256/3465 و 1214/4220 بانـك 
كشاورزي اسدآباد و عليه آقاي ناصر شاهماري به شماره شناسنامه 621 صادره 
از اسـدآباد با توجـه به بدهي مديون به به مبلـغ 2/082/684/665 ريال بابت 
اصل طلب و مبلغ 104,134,233 ريال بابت حقوق دولتي كه بسـتانكار در قبال 
طلـب خود تقاضـاي مزايده ششـدانگ زمين هاي مزروعي به پـالك ثبتي 27 
و28و 29و 93 مديـون به شـماره هاي ثبـت 14721 و 14722 و 14723 و دفتر 
88 صفحات 13و 16 و 19 كه در مجموع واقع در روستاي قمشانه با حدود اربعه.

1- ششدانگ پالك 93/27 كه در محل به صورت يك قطعه زمين مزروعي آبي 
با تأسيسات مربوطه به مساحت 57330 متر مربع مي باشد از قرار هر متر مربع 
20000 ريـال مجموعـًا 1146600000 ريال معادل يك ميليـارد و يكصد و چهل و 

شش ميليون و ششصد هزار ريال.
2- ششـدانگ پالك 93/28 به صورت يك قطعه زمين مزروعي با تأسيسـات 
مربوطه به مسـاحت 29411 متر مربع از قـرار هر متر مربع 20000 ريال مجموعًا 
588220000 ريال معادل پانصد و هشـتاد  و هشت ميليون و دويست و بيست 

هزار ريال.
3- ششـدانگ پالك 93/29 به صورت يك قطعه زمين مزروعي آبي با تأسيسات 
مربوطه به مساحت 15525 مترمربع از قرار هر متر 20000 ريال مجموعاً 310500000 
ريال معادل سيصد و ده ميليون و پانصد هزار ريال با عرصهاي به مساحت 102266 

مترمربع و با در نظر گرفتن موقعيت و ميزان آن به مبلغ 2045320000

ريال توسـط كارشناس رسمي دادگسـتري مورد ارزيابي و قطعيت قرار گرفت 
و در كالسـه 4220 مقدار 4 سـهم مشاع از 6 سـهم از 192 سهم از 379/504-
13 سـيزده و سـيصد و هفتاد و نه و پانصد و چهار شـعير مشـاع از 96 شـعير 
ششدانگ قريه قمشـانه به شماره پالك ثبتي 93 كه برابر سند شماره 67045 
بـه تاريخ 81/12/10 متمـم 75156 مورخـه 85/5/19 دفتـر 16 در رهن بانك 
كشاورزي مي باشـد كه جمعًا به مبلغ 900/000/000 ريال مورد ارزيابي و قطعيت 
قـرار گرفته كه شـامل يك قطعه زمين آبي با تأسيسـات مربوطه به مسـاحت 
30000 مترمربـع از قـرار هر مترمربـع 20000 ريال مجموعـًا 600/000/000 ريال 
معادل ششـصد ميليون ريال 2- قطعات ديم زار به مسـاحت 60000 مترمربع از 
قـرار هر متر مربع 5000 ريال مجموعًا 300,000,000 ريال معادل سـيصد ميليون 
ريـال كه جمعًا به مبلـغ 900,000,000 ريال مورد ارزيابـي و قطعيت قرار گرفت. 
امالك موصوف از سـاعت 9 الي 12 روز چهارشـنبه 1390/10/21 در محل اداره 
ثبت اسـدآباد از طريق مزايده به فروش مي رسـد مزايده از مبلغ كارشناسـي 
و قطعيت يافته ملكي مديون شـروع و به باالترين قيمت پيشـنهادي از سـوي 
خريداران واگذار مي گردد امالك موصوف فاقد بيمه مي باشد و كساني كه تمايل 
بـه خريد دارند مي توانند در تاريخ مذكور در محل تعيين شـده حاضر و جهت 
خريد مزايده شـركت نمايند و الزم به ذكر است ساير هزينه هاي قانوني اعم از 
دارايي و... و سـاير مبالغ زائد بر مزايده بر عهده برنده مزايده مي باشـد. تاريخ 

مزايده 90/10/21
سرپرست ثبت اسناد و امالك اسدآباد
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خبر روى خط روابط عمومى
كالس توجيهى 

تغذيه ورزشى در مالير
همدان پيام: كالس توجيهى تغذيه ورزشى 

در شهرستان مالير برگزار شد.
يك دوره كالس توجيهى تغذيه ورزش در 
سالن اجتماعات اداره ورزش آموزش و پرورش 
توسط هيأت پزشكى ورزشى شهرستان مالير 

برگزار شد.
ــركت 70 مربى و ورزشكار   اين كالس با ش
ــى آناهيتا هيربد برگزار شد و در اين  به مدرس
ــى  ــى به موضوعاتى از قبيل بررس دوره آموزش
ــكاران، ميزان مصرف آب  نيازهاى تغذيه ورزش
ــزان مصرف پروتئين  ــل و بعد از ورزش، مي قب
ــزان مصرف  ــت، مي ــركت فعالي ــاس ش بر اس
ــابقه و ميزان  ــل و بعد از مس ــدرات قب كربوهي
ــكار و  ــرى و چگونگى هرم غذايى ورزش بارگي

توزيع واحدهاى غذايى پرداختند.

تيم كانوپولو بانوان استان 
در قهرمانى كشور

ــتان  همدان پيام: تيم كانوپولو بانوان اس
ــابقات قهرمانى كشور  ــركت در مس براى ش
ــنى بزرگساالن به  به مدت 5 روز در رده س

مشهد اعزام مى شود.
اين تيم 8 نفره به مربيگرى و سرپرستى 
ــابقات حاضر  ــن مس ــور در اي ــا ولي پ زليخ

مى شود.

كشتى گيران استان 
در اردوى تيم ملى

همدان پيام: كشتى تيم ملى نوجوانان و 
ــتي گير از  جوانان در تهران با حضور 3 كش

استان برگزار مى شود. 
ــتى گير وزن 96  ــى كش ــران ميرزاي مه
ــتان در ادامه حضورهاي خود  كيلوگرم اس
ــم ملي بار ديگر و با نظر كادر فنى به  در تي
ــد تا در اردوي تيم ملي  اين اردو دعوت ش

جوانان حضور داشته باشد. 
ــم ملى نوجوانان در  همچنين اردوى تي
ــى فرزين فر در  ــد و مرتض تهران برگزار  ش
ــرم و فرزاد قهرمانى در وزن  وزن 42 كيلوگ
ــتان  ــده از اس 46 كيلوگرم نفرات دعوت ش

همدان به اين اردو هستند.

تيم فوتسال پسران استان 
در آستانه صعود به ليگ برتر 

قرار گرفت
ــه رقابت هاى ليگ  ــام: در ادام همدان پي
ــطه پسر  ــال دانش آموزان متوس يك فوتس
ــور در هفته پنجم، تيم همدان  سراسر كش
ــهرك  ــا واقع در ش ــى برن ــالن ورزش در س
فرهنگيان موفق شد با نتيجه پر گل 7 بر 2 

تيم يزد را شكست دهد.
ــم گيالن  ــن بازى تي ــا همي ــان ب همزم
ــالم را در خانه  ــز با نتيجه 4 بر 2 تيم اي ني
ــا اين نتايج تكليف تيم  خود مغلوب كرد. ب
ــگ برتر به  ــه رقابت هاى لي ــده ب صعودكنن

هفته پايانى موكول گرديد.

درخشش تيم كاراته بانوان 
كبودراهنگ

ــوان  بان ــه  كارات ــم  تي ــام:  همدان پي
ــگاهى  ــابقات بين باش كبودراهنگ در مس

خوش درخشيد.
ــوان كبودراهنگ كه به  ــم كاراته بان تي
ــتانه بين باشگاهى  ــابقات كاراته دوس مس
ــب  ــده بود موفق به كس ــازم همدان ش ع
ــان نقره و 2 نشان  ــان طال، يك نش 4 نش

برنز شد.
اين مسابقات با حضور 60 ورزشكار و در 

دو بخش كاتا و كوميته برگزار شد.

برگزارى مسابقات شطرنج 
در شهرستان كبودراهنگ

همدان پيام: يك دوره مسابقات شطرنج 
ــنى آزاد با حضور 22 شطرنج باز  در رده س
در پنج دور به روش سوئيسى در شهرستان 

كبودراهنگ برگزار شد.
ــوندى  ــان على مؤذنى، جواد وش  در پاي
ــابقات  ــد فتحى نفرات برتر اين مس و حمي

شدند. 

بازگشت دوباره صوفي به پاس
همدان پيام: عباس صوفي رئيس هيأت فوتبال استان و معاون فرهنگي شهرداري 
ــگاه پاس سكان هدايت باشگاه پاس همدان را در  ــوي هيأت مديره باش همدان از س

دست گرفت.
ــتان از اين  ــئوالن اس ــي كه چند ماه قبل به داليل عدم حمايت مالي مس صوف
ــت نشد، هيأت مديره،  ــد و علي رغم اصرار هيأت مديره راضي به بازگش تيم جدا ش
ــت معرفي كرد و افتخاري نيز  ــت موق مديركل ورزش و جوانان را به عنوان سرپرس
از عليرضا شمسي پور رئيس هيأت دوچرخه سواري خواست تا به عنوان قائم مقام در 

پاس فعاليت كند.
ــته شمسي پور استعفاي خود را تقديم افتخاري كرد و مدعي شد كه  هفته گذش
ــت نشده و مسئوالن  ــرايط مأمور به پاس بودنش درس ــئوالن ش علي رغم وعده مس
نتوانستند وي را از سپاه به باشگاه پاس مأمور كنند و چون حمايتي نمي شد وي از 

كار كردن در پاس انصراف داد.
در روزهاي گذشته شايعات فراواني مبني بر معرفي يك مديرعامل جديد بر سر 
ــفق و بعضي ديگر از سپردن  ــتان از حضور ناصر ش زبان ها بود و حتي بعضي از دوس
ــر به دنبال راضي كردن صوفي  ــكان مديريت به رمضاني خبر دادند. گروهي ديگ س
ــئوليت بازگشت به پاس را قبول  ــرانجام شب گذشته عباس صوفي مس بودند كه س
ــما به عنوان سرپرست به پاس بازگشت. با توجه به اينكه تيم پاس با  كرد و وي رس
مديريت صوفي بسته شده است وي به راحتي مي تواند بر مشكالت فائق آيد و پاس 

را به ساحل آرامش هدايت كند.

صوفي: موقت به پاس آمدم 
ــت صوفي به باشگاه پاس، وي تصريح كرد كه موقت  همدان پيام: به دنبال بازگش
به باشگاه آمدم تا هيأت مديره، مدير عامل باشگاه را انتخاب كند. وي افزود: با توجه 
به اينكه تيم سر و سامان نداشت به خواست استاندار قبول كردم كه به پاس برگردم 

اما اين بازگشت دائم نيست و سرپرستي باشگاه را به طور موقت پذيرفتم.
ــهرداري هستم و تحت هيچ شرايطي  عباس صوفي ادامه داد: معاون فرهنگي ش

به پاس بر نخواهم گشت و تا معرفي مديرعامل، امور باشگاه را مديريت مي كنم.
ــت هيأت و درخواست  هيأت مديره پذيرفتم  ــت: با توجه به رياس وي اظهار داش
ــت باشگاه به طور موقت شوم تا در روزها و ماه هاي آينده مديرعامل باشگاه  سرپرس

انتخاب شود.
ــدت و يكدلي اين تيم دوباره  ــود با ايجاد وح صوفي در پايان گفت: تالش مي ش

اوج بگيرد.

استيل آذين خواهان ميرشفيعيان شد
همدان پيام: شنيده مي شود كه ميرشفيعيان كاپيتان پاس قصد دارد نيم فصل دوم 

را در تيم استيل آذين بازي كند.
از اوايل فصل شايع بود كه عليرضا ميرشفيعيان كاپيتان پاس عالقه اي به بازي در 
ــت هايي در كار است تا وي از پاس جدا شود. گفته مي شود  همدان ندارد و گويا دس

استيل آذين مقصد بعدي وي است.
ــرايطي به وجود آورده اند تا دل اين بازيكن با پاس  ــتان ش ظاهرا بعضي از دوس

نباشد.
با بازگشت صوفي اميد است وي بتواند مانع از كوچ بازيكناني شود و تيمي را كه 

خود بسته است با قدرت به سرمنزل مقصود برساند.

مدير عامل باشگاه شهردارى مالير:
 زير بار محروميت نخواهيم رفت

ــهداي شهرداري مالير درباره درگيرى هاى پيش آمده  همدان پيام: مديرعامل ش
ــتى آزاد در بازى شهردارى مالير و نفت تهران اظهار داشت: ما هروقت  در ليگ كش
در ديدارهاى گذشته باختيم چيزى نگفتيم. در اين ديدار هم حركات رضايى و سينا 
ــد تا جو خراب شود. در بابل  غنى زاده جو را برهم ريخت و بى احترامى آنها باعث ش
هم همين اتفاق افتاد و قنبرى حركت بدى انجام داد و ما خودمان با فريدون قنبرى 

برخورد كرديم و او در حال حاضر از تيم كنار گذاشته شده است.
ــينى در ادامه درباره احتمال محروميت شهردارى مالير گفت: ما  روح الدين حس
زير بار اين امر نمى رويم. چرا پيش از اين اتفاقى نيفتاد و كسى حرفى نزد. ما به خاطر 
تماشاگران در ليگ شركت كرديم و اينگونه نيست كه زير بار برويم و اجازه دهيم ما 
را محروم كنند. اگر اينگونه باشد خونه به خونه هم بايد محروم شود چون ما هم در 

بابل با صدها بطرى آب معدنى بدرقه شديم.
وي در ادامه با اشاره به احتمال زياد صعود شهردارى مالير از گروه اول گفت: ما 
يكى از كمترين هزينه ها را در بين تيم هاى ليگى انجام داديم و نتايج خوبى گرفتيم. 
با درايت نماينده و شوراى شهر مشكالت مالى ما هم برطرف شد و تقريبا همه 50 
ــوم هم 30 درصد ديگر مى دهيم تا هيچ  درصد قرارداد خود را گرفته اند. تا هفته س
ــد. حسيني اضافه كرد: از تماشاگران  تيمى مثل ما تعهداتش را پرداخت نكرده باش

تشكر مى كنم كه باعث شدند كشتى گيران با روحيه كشتى بگيرند. 

جنجال و تيراندازي در مالير
همدان پيام: ديدار حساس ليگ برتر كشتي در مالير حادثه ساز شد كه منجر به 

تيراندازي نيروهاي پليس شد.
در مسابقه كشتي شهداي شهرداري مالير و نفت تهران و هنگام مسابقه در وزن 
96 كيلوگرم مربيان تيم نفت به رأي داوران اعتراض مي كنند و جنجال ساز مي شوند. 
ــترده حتي نسبت به  ــده و با اعتراض گس حتي آنها پس از بازبيني فيلم نيز قانع نش

تماشاگران توهين و آنها را تحريك مي كنند.
ــابقه  ــوند در پايان مس ــاگران درگير مي ش ــس از آنكه مربيان نفت با تماش پ
ــت  ــت گله مند بودند با حضور در پش ــت مربي نف ــاگران كه از حركت زش تماش
ــلوغي و  ــي در رختكن حبس مي كنند. ش ــا را براي مدت ــم نفت آنه ــن تي رختك
ــوران براي حفظ  ــود كه مأم ــت نيروي انتظامي همراه مي ش ــا با دخال اعتراض ه
ــاگران معترض مجبور به تيراندازي هوايي شدند تا  آرامش و متفرق كردن تماش

در نهايت اوضاع آرام شد.
فدراسيون كشتي بايد تصميم قاطع و سختي با خاطيان جنجال بگيرد و مربيان 
ــاس سرانجام  ــاگران را تحريك كردند محروم نمايد. اين ديدار حس نفت را كه تماش
3-4 به سود ماليري ها به پايان رسيد. در روزهاي آينده كميته انضباطي فدراسيون 

كشتي در خصوص مسائل پيش  آمده در مالير تصميم گيري خواهد كرد.

همدان پيام: مسابقات فوتبال ليگ برتر استان با 
تداوم صدرنشيني مهر همدان هفته بيستم خود را 

پشت سر گذاشت.
در حساس ترين ديدار اين هفته از رقابت ها تيم 
صدرنشين مهر همدان در نهاوند مهمان تختي اين 
ــف يك بر صفر  ــه در پايان با برد خفي ــهر بود ك ش
ــيني در  ــد حريف خود عبور كرد و به صدرنش از س
ليگ تداوم بخشيد. هاشم روهي نا با گل خود چهره 
ــم را در باالي  ــب گرفت و اين تي ــر تيم مهر لق برت
ــت تا شاگردان حسين سبزيان يك  جدول نگه داش
ــتان و صعود  گام ديگر به قهرماني در ليگ برتر اس
ــوم كشور نزديكتر شوند. تختي با  به ليگ دسته س
ــت از كورس قهرماني جدا شد و شانس  اين شكس
ــب مقام در ليگ نيز كمرنگ شد.  اين تيم براي كس
ــختي و در حالي كه  ــدار تيم مهر به س ــن دي در اي
تماشاگران حواشي بسياري براي نتيجه نگرفتن اين 
ــت از نهاوند با دست  تيم به راه انداخته بودند توانس
ــود، به نظر مي رسد بازيكنان اين تيم به  پرخارج ش

هيچ وجه نمي خواهند قهرماني را از دست بدهند.
حميدرضا رحيمي اين ديدار را به كمك مرتضي 

دباغيان و مرتضي آريامنش سوت زد.
در ديگر ديدار مهم هفته تيم هاي احسان سپيده 
نهاوند و نوسازي مدارس همدان در يك ديدار ديدني و 
نزديك به مصاف هم رفتند كه در پايان احسان سپيده 
با برتري 3 بر 2 پيروز شد تا در كورس قهرماني باقي 

ــي در اين ديدار ابتدا با  بماند. شاگردان داوود سياوش
ــر احمدوند بازيكن ملي پوش خود به گل  گل علي اكب
ــلطان نيا با دو گل ديگر  ــيدند و در ادامه بابك س رس
ــا گل هاي امير  ــجل كرد ت پيروزي تيم نهاوند را مس
ــازي  ــت نوس وزيني و مجتبي اميري نيز مانع شكس
نشود. احسان سپيده با اين پيروزي نايب قهرماني خود 
را در ليگ مسجل كرد و كماكان در فاصله 3 امتيازي 
ــي، مهدي امامي و  ــين باقي ماند. رضا باباي صدرنش

مجتبي روستايي داوران اين ديدار بودند.

پرگل ترين بازي اين هفته را شهيد اميني به سود 
خود به پايان رساند. شهرداري رزن كه در ميانه هاي 
ــدول قرار دارد و تا حدودي در ليگ برتر ماندگار  ج
شده است در ادامه نوار بدبياري هاي خود، اين بار با 
نتيجه 7 بر 2 شكست خورد و سومين باخت پرگل 
فصل را تجربه كرد. شاگردان حميد رضايي در تيم 
شهيد اميني هر چند دير اما به روزهاي خوب خود 
ــب  ــتند و اين بار يك پيروزي پر گل را كس برگش
ــين يادگاري(4گل)، ميثم ترك(2گل)  كردند. حس

و رضا قاسمي گل هاي شهيد اميني و امير حيدري 
و رضا غالمي گل هاي شهرداري را به ثمر رساندند.

ــي، اميد  ــدار را داوود محراب ــن دي ــاوت اي قض
جمشيدي و بهروز عالمي بر عهده داشتند.

ــازي خانه جوانان  ــن هفته در ب ــاوي اي تنها تس
ــت آمد. تاالري ها  مالير و تاالر وحدت همدان بدس
ــتي را تجربه  ــت شكس ــه هفته هاي متمادي اس ك
ــيدند  نكرده اند اين بار نيز به اين ركورد تداوم  بخش
و با نتيجه 3 بر 3 با كسب يك امتياز مالير را ترك 
ــراي اين دو تيم به  ــاوي در اين ديدار ب كردند. تس
ــوب مي شد تا هر دو دستشان  نوعي شكست محس
از قهرماني در ليگ كوتاه شود و شانس قهرماني در 
ليگ را از دست بدهند. خانه جوانان ابتدا با گل هاي 
محمود موسوي و روح ا... لطفي از حريف پيش افتاد 
اما ميالد خداياري با دو گل خود بازي را براي تاالر 
ــاند. در ادامه بار ديگر بازيكنان تاالر  به تساوي كش
ــدي زارعي اين تيم را  ــدند و مه موفق به گلزني ش
ــت تاالر را در  ــش انداخت اما اين گل نيز نتوانس پي
كورس قهرماني نگه دارد و فرهاد چهاردولي با گل 

ثانيه هاي پاياني خود بازي را به تساوي كشاند.
ــن  ــژن حيدري در اين ديدار به كمك محس بي 

دوستان و حامد رنجبر بازي را سوت زد.
ــت كه در اين هفته از رقابت ها  ــايان ذكر اس ش
تيم هاي شيرودي اللجين و وحدت مالير استراحت 

داشتند.

تداوم پيروزى هاى جوكار با شكست ملى پوش 84 كيلوگرمى
همدان پيام: در يكى از ديدارهاى گروه دوم ليگ كشتى آزاد و در سالن ابن سينا تيم تله كابين گنجنامه در ديدارى 

نزديك با نتيجه 4 بر 3 مقابل سايپا شمال (تنكابن) به برترى رسيد.
ــتى گيران نامدار از  ــاب مى آمد به دليل حضور كش ــز كه نبرد دو تيم مدعى صعود اين گروه به حس ــن ديدار ني اي
ــك مى رفت مقابل  ــيت بااليى برخوردار بود. صادق گودرزى اين هفته در دومين بارى كه براى همدان روى تش حساس
ــاپى يف در 2 تايم به برترى رسيد. ميثم مصطفى جوكار نيز در ادامه روند روبه رشدش موفق به شكست  عبدالحكيم ش
عليرضا گودرزى ملى پوش ايران در جهانى استانبول در 2 تايم شد تا نشان دهد جايش در اردوى تيم ملى خالى است.

سعيد ابراهيمى نيز در يك كشتى جذاب و ديدنى مقابل مراد موتاليموف در 2 تايم پيروز شد تا زنگ خطر را براى 
مدعيان سنگين وزن به صدا درآورد. 

رقابت همدان در ليگ برتر هاكي باشگاه هاي كشور
همدان پيام: ششمين دوره مسابقات ليگ برتر باشگاه هاي كشور از اول تا 9 دي ماه امسال برگزار مي شود.

ــكيل جلسه داد و بر اين اساس جدول چهار  ــي اين دوره از رقابت ها تش ــيون به منظور قرعه كش كميته فني فدراس
تيمي دوره اي، مسابقات مناطق چهارگانه سيدبندي شده اعالم شد كه تيم هاكي استان در منطقه دوم قرار رگفت.

 منطقه دو: سمنان، چهارمحال و بختياري، البرز و همدان
بازي هاي گروه دوم رقابت ها به ميزباني استان البرز انجام خواهد شد كه تيم هاكي استان پنج شنبه هشتم دي ماه با 

تيم هاي همدان چهار محال و بختياري و البرز و روز جمعه 9 دي با تيم سمنان ديدار خواهد كرد.
پس از برگزاري مسابقات دوره مقدماتي از هر گروه دو تيم برتر به مرحله نيمه نهايي صعود خواهند كرد كه در قالب 

دو گروه چهار تيمي با يكديگر به رقابت خواهند پرداخت.

همدان پيام: سرپرست تيم فوتبال پاس بازگشت 
ــال نيك گرفت و  ــگاه را به ف ــاس صوفي به باش عب
ــت: حضور مجدد صوفي در پاس مايه مباهات و  گف
خوشحالي است و از اين حضور استقبال مي كنيم. 

ــي پور در 90  ــد رمضاني افزود: شمس عبدالحمي
ــت ارائه كرد و تالش  روز فعاليت آنچه در توان داش
ــت كه جا دارد از  ــربلندي پاس داش وافري براي س
زحمات وي قدرداني كنيم و وي بداند كه دِر باشگاه 

هميشه به روي شمسي پور باز است. 
ــتان دانست و  وي صوفي را از مديران خوب اس
ــته كه  ــته اي به پاس داش گفت: وي خدمات شايس
ــيده نيست و اميدوارم با بازگشت  بر هيچ كس پوش

مجدد وي پاس دوباره اوج بگيرد.

ــكر از هيأت مديره پاس  رمضاني با تقدير و تش
ــت: اعضاي هيأت مديره به بنده لطف دارند من  گف
ــي قديمي خود را سرباز اين تيم  به عنوان يك پاس
ــتي كه باشم براي موفقيت آن  مي دانم و در هر پس

تالش مي كنم. 
ــتان،  ــئوالن اس ــان تصريح كرد: مس وي در پاي
خبرنگاران و تماشاگران بايد يكدل و يك صدا پشت 
ــند و براي صعود مجدد به ليگ برتر تيم را  تيم باش

ياري كنند.
 اين تيم اگر حمايت نشود نمي تواند صعود كند 
ــرايط آخر فصل گذشته را مهيا كرد و همه  بايد ش
مسئوالن و تماشاگران با حضور پررنگ در ورزشگاه 

اين تيم را ياري دهند.

ــان  ــركل اداره ورزش و جوان ــام: مدي همدان پي
ــه ميليارد تومان به تيم  ــتان از تزريق حدود س اس
ــاس از جمله معدود  ــر داد و گفت: تيم پ پاس خب
ــت كه تاكنون نزديك سه  ــته اولي اس تيم هاي دس

ميليارد تومان به اين تيم تزريق شده است.
سيد عبدي افتخاري به حضور مجدد صوفي در 
رأس باشگاه پاس اشاره كرد و گفت: پس از جلسات 
ــي مديرعامل  ــره از عباس صوف ــدد هيأت مدي متع
ــرانجام  ــاس برگردد كه س ــت تا به پ ــابق خواس س
ــكان  ــا نتيجه داد و صوفي قبول كرد تا س رايزني ه

هدايت باشگاه را در دست بگيرد. 
ــوص داليل اين رفت و آمدها گفت:  وي در خص
ــخ خواهد داد و  ــش، پاس ــود صوفي به اين پرس خ

كاري را كه صوفي آغاز كرده است خود نيز به پايان 
خواهد برد. 

افتخارى افزود: حدود دو ماه است كه سرپرستي 
ــكان در  ــيده و حال س ــده در پاس به اتمام رس بن
ــت. وي در پاسخ به اين  ــتان عباس صوفي اس دس
ــته گفت: پاس  ــي با پول برگش ــوال كه آيا صوف س
تاكنون كم  هزينه نكرده است. شما كدام ليگ يكي 
را سراغ داريد كه حدود 3 ميليارد گرفته باشد. گهر 
ــت داد زير 500 ميليون  ــرس كه پاس را شكس زاگ

گرفته است.
ــدواري كرد كه با  ــان ابراز امي ــاري در پاي افتخ
ــه روزهاي اوج خود  ــت صوفي پاس دوباره ب بازگش

بازگردد.

 جدول رده بندي ليگ برتر استان(هفته بيستم) �
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازينام تيمرديف

2137+1712145029مهر همدان1
2434+1711155430احسان سپيده نهاوند2
328+187743027خانه جوانان مالير3
228+178453937تاالر وحدت همدان4
327-188373033تختي نهاوند5
523+177283128شهيد اميني همدان6
519-175482934شهرداري رزن7
418-184682731نوسازي مدارس همدان8
718-164662128وحدت مالير9
2213-1734102547شيرودي اللجين10

*ذوالفقار تويسركان از مسابقات ليگ كناره گيري كرده است.

در هفته بيستم ليگ برتر استان

تداوم صدرنشيني مهر در دل نهاوندي ها

افتخاري:

 حدود سه ميليارد به پاس تزريق شده است
رمضاني:

از بازگشت صوفي استقبال مي كنيم

ــه از رقابت هاي  ــام: دوازدهمين هفت همدان پي
ــور جام آزادگان  ــته دوم باشگاه هاي كش ليگ دس
روز گذشته با انجام چند بازي در شهرهاي مختلف 
ــن ديدارها پاس نوين  ــد كه در يكي از اي دنبال ش

همدان ميزبان تيم قعرنشين چوكاي تالش بود.
ــته  ــين رقابت هاي ليگ دس پاس نوين صدرنش
ــور براي تداوم بخشيدن به جايگاه خود  دوم كش
ــه جدولي نياز  ــر 3 امتياز بازي با چوكاي ت به ه
ــت و براي تثبيت جايگاه خود قدم به ميدان  داش
ــته بود. نويني ها با غيبت حسين كاظمي و  گذاش
ــه اخطاره بودن با تركيبي  رضا حاتمي به علت س
ــته گام به ميدان  ــه بازي گذش ــبت ب متفاوت نس
ــرمربي و محمودي  ــي س ــتند و رضا طالي گذاش
ــت اين تيم نيز به دليل محروميت از روي  سرپرس

سكوها بازي را نظاره گر بودند.
ــد و در همان  بازي با حمالت پاس نوين آغاز ش
ــف روي مهاجم پاس  ــان حري ــق اوليه مدافع دقاي
ــدند كه داور با بي تفاوتي  مرتكب خطاي پنالتي ش

از كنار آن گذشت. 
ــائلي كه چوكايي ها در بازي هاي خانگي به  مس
وجود آورده بودند و اقدام به ضرب و جرح داور كرده 

ــاير داوران را نيز تحت تاثير قرار داده بود؛  بودند س
به طوري كه در اين بازي مهربانانه با بازيكنان چوكا 
برخورد كردند و در نيمه نخست از اعالم چند خطا 

و دادن چند كارت زرد خودداري نمودند.
ــيه اي تالش  ــائل حاش ــه دور از مس ــي ها ب پاس
ــبز كار را تمام كنند و  ــتند تا در مستطيل س داش
ــا چوكا به  ــده اي را در مصاف ب ــاب ش فوتبال حس
ــتند، حفظ توپ پاسي ها، تك ضرب  نمايش گذاش
ــتور كار آنها قرار  بازي كردن و نفوذ از عمق در دس
ــض ميدان حاكم بر  ــت و اين تيم با گرفتن نب داش

توپ و ميدان شد.
ــا تدارك حمله ديدند  بازيكنان پاس نوين باره
ــور كردند اما در نواختن  ــه خوبي از مدافعان عب و ب
ــدند و چند بار  ــتباه ش ــب اش ــات آخر مرتك ضرب
ــري فرصت هاي جدي  ــوري، معصومي و قيص عاش
ــن موقعيت ها را  ــد كه قدر اي ــت آوردن گلزني بدس
ــتند. تيم چوكا نيز كه چشم به ضد حمالت  ندانس
ــي ها دوخته بود سعي  ــتفاده از اشتباهات پاس و اس
داشت با ملتهب كردن جريان بازي و ايجاد حواشي 

به گل برسد.
ــرانجام در دقيقه  ــي ها س حمالت هجومي پاس

ــاه بازيكنان در  ــت و پاس هاي كوت 30 به بار نشس
نهايت به سيد جمال معصومي ختم شد كه هافبك 
نويني ها قدر اين موقعيت را دانست و با يك ضربه، 
ــادي آور اردوي پاسي ها شد و گل برتري تيمش  ش

را به ثمر رساند.
ــن گل بازيكنان پاس نوين از حمالت  پس از اي
خود دست نكشيدند و همچنان توپ و ميدان را در 
دست داشتند و سعي كردند تا به گل هاي بيشتري 
دست يابند اما اين امر محقق نشد تا بازي در نيمه 
ــود پاس نوين  اول با همان تك گل معصومي به س

پايان پذيرد.
ــاگردان رضا طاليي بازي  ــروع نيمه دوم ش با ش
ــتند در  را هجومي تر از قبل آغاز كردند و مي خواس
اين ديدار خانگي تفاضل گل خود را افزايش دهند. 
ــب حداقل  چوكا نيز براي جبران گل خورده و كس
ــت تا شايد در نيمه دوم  امتياز قدم به ميدان گذاش

بتواند مقابل صدرنشين رقابت ها قد علم كند.
تيم چوكاي تالش در نيمه دوم نبض بازي را در 
دست گرفت و با ارسال توپ هاي بلند سعي داشت 
ــه در اين  ــود ك ــه دروازه پاس نوين نزديك ش تا ب
حمالت چند بار نيز خطرناك ظاهر شد اما مدافعان 

ــالت را يكي پس از  ــاالي پاس نوين اين حم بلندب
ديگري دفع كردند و مانع از فروپاشي دروازه بهترين 

خط دفاعي ليگ دسته دوم شدند.
با گذشت زمان، رضا طاليى، سرمربى پاس نوين 
ــار حمالت چوكا  ــض انجام داد تا از فش چند تعوي
ــيد و آرام  آرام  ــود كه به مقصود خود رس خارج ش
ــا بازي را در اختيار گرفتند و در 15 دقيقه  نويني ه

پاياني كامًال بر توپ و ميدان سوار شدند.
ــت  ــن ديدار مي توانس ــن در اي ــاس نوي ــم پ تي
ــردرگمي  تعداد گل هاي خود را افزايش دهد اما س
مهاجمان مانع از كاميابي آنها شد و در دهانه دروازه 
ــت رفت تا  اين فرصت ها يكي پس از ديگري از دس
دقايق پاياني براي پاسي ها با نگراني بيشتري نسبت 

به تغيير نتيجه دنبال شود.
سرانجام اين ديدار پربرخورد كه با ضعف داوري 
ــك گل نيمه اول معصومي به  ــراه بود با همان ت هم
ــب 3  ــد تا اين تيم با كس ــود پاس نوين تمام ش س

امتياز همچنان در صدر جدول باقي بماند. 
چوكا نيز با اين باخت به تيره روزي هاي خود در 
انتهاي جدول ادامه داد تا بخت خود را براي بقا در 

ليگ دسته دوم و در نيم فصل دوم جستجو كند.

* پاس نوين همدان يك
گل: سيد جمال معصومي(30)

* چوكاى تالش صفر
ــي و  ــدي ناصح ــمي، مه ــن قاس داوران: بهم

عبدالعلي شكرگزار
ــا  ــد و عليرض ــزاري امج ــد گل ــار: حمي اخط
شاهسوند(پاس نوين)، محسن يكه روستا و رضا 

اعتمادى (چوكا)
ــي، ايرج  ــول بالغ ــامي تيم پاس نوين: رس اس
لطفي، رضا نورمحمدي، محمدرضا احمدي نيا، 
عليرضا شاهسوند، آرمين طاليي منش، حامد 
ــن  ميرزايى(على اكبر ماهوت فروش81)، محس
ــي، مصطفي  ــيدجمال معصوم خدابنده لو، س
ــد گلزارى امجد 69) و علي اصغر  قيصري(حمي

عاشوري
سرمربي: رضا طاليي منش

اسامي تيم چوكا: حامد راست روان، اسماعيل 
ــن  ــان، علي صنعتي، ميالد همرنگ، محس رزب
يكه روستا، مهدي قلي پور(حسين رفاهى67)، 
ــر  ــژاد، امي ــوان محمدن  ــازاده، كي ــدي آق مه
ــرادى52)، دانيال امامي و رضا  براري(ميالد م

اعتمادي(ياور پورنامدار72)
سرمربي: داوود نظرمحمدي

ــري  ــگاه 15 هزار نفري، از س ــدان، ورزش هم
رقابت هاي ليگ دسته دوم باشگاه هاي كشور، 

جام آزادگان 

يك قدم تا قهرمانى نيم فصل دسته 2

تداوم صدرنشينى پاس نوين با برد ناپلئونى

دوچرخه سواران استان به همراه تيم ملى نايب قهرمان آسيا شدند
همدان پيام: تيم ملى دوچرخه سوارى كشورمان در اين دوره از رقابت هاى كاپ آسيايى موفق به كسب 13 مدال 
رنگارنگ (5 مدال طال، 5 نقره و 3 برنز) شد و پس از تيم دوچرخه سوارى هنگ كنگ مقام نايب قهرمانى آسيا را از آن 

خود كرد. همچنين تيم دوچرخه سوارى مالزى نيز عنوان سومى اين مسابقات را به خود اختصاص داد.
دوچرخه سواران استان در اين رقابت ها نتايج خوبي كسب كردند.

ــور با كسب مدال برنز،  ــواران كش  نيكناز فاضلي در ماده 3 كيلومتر تعقيبى تيمى به همراه ديگر دوچرخه س
ــب كرد. بهنام آرين نيز در بخش  ــيا كس ــطح قاره آس اولين گردن آويز بانوان ركابزن ايران را در اين ماده در س
ــابقات بيرون آمد. آرين در ماده چهار كيلومتر تعقيبى تيمى توانست مدال نقره اين ماده  ــت پر از مس آقايان دس

را از آن خود كند.
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قطعًا خاك و كود الزم است تا گل سرخ برويد. اما گل سرخ نه خاك 
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خواندنىخواندنى

حضور جهانىحضور جهانى

سينما و تئاترسينما و تئاتر

ايرانايران

خبر

نكته

صدا و سيما

 سينما
قدس: 

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

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

انديشه نهاوند: تعطيل
آزادى تويسركان: شيش و بش

 تئاتر
تاالر فجر: ---

مجتمع شهيد آوينى: ---

كتاب عكاسى معاصر ايران رونمايى شد
همدان پيام: همزمان با برگزارى دهمين سالگرد گالرى راه ابريشم، نمايشگاه عكس 
«يخ » گشايش يافت و در كنار اين رويداد از كتاب «عكاسى معاصر ايران» نيز رونمايى 
ــد. همزمان با برگزارى دهمين سالگرد گالرى راه ابريشم، نمايشگاه عكس «يخ» با  ش
حضور شش عكاس برجسته يحيى دهقان پور، راميار منوچهرزاده، مهران مهاجر، على 
ــرد، در كنار اين رويداد از  ــان، مهرداد نجم آبادى و حامد يغماييان آغاز به كار ك ناجي

كتاب «عكاسى معاصر ايران» نيز رونمايى شد. 
به گزارش فارس، آناهيتا قباييان مدير گالرى راه ابريشم ضمن اشاره به انتشار كتاب 
ــالگرد گالرى صورت گرفته، گفت:  ــى معاصر ايران» كه همزمان با دهمين س «عكاس
ايده هاى نو در طول سال ها بر روى هم جمع و تبديل به فكرهاى جديد مى شوند و در 

طول زمان عملى مى شوند. 
اميدوارم انتشار اين كتاب مقدمه اى براى ايجاد كارهاى جديد شود و بتواند براى معرفى 
عكاسى معاصر ايران و راهنمايى جوانان و تشويق آنان به عكاسى وسيله اى مناسب باشد 
همچنين اهميت ويژه اين كتاب به اين جهت است كه براى اولين بار كتابى در مورد عكاسى 
معاصر ايران توسط چند كارشناس ايرانى و از طرف يك موسسه خصوصى در خارج از ايران 
به چاپ رسيده است. در اين كتاب سعى شده، نگاه باز و بى طرفانه اى به عكاسى معاصر ايران 

اعمال شود و فقط به بازنگرى نمايشگاه هاى اين ده ساله راه ابريشم بسنده نشود.

اشعار موالنا به تمام زبان هاى دنيا ترجمه شود
همدان پيام: مدرس ادبيات كالسيك فارسى در دانشگاه آكسفورد انگليس با ابراز تاسف 
ــت، خواستار ترجمه  از آنكه ترجمه كاملى از مثنوى معنوى به زبان ايتاليايى موجود نيس
اشعار اين شاعر و عارف ايرانى به تمام زبان هاى زنده دنيا شد. دومينيكو اينجنيتو، استاد 
زبان فارسى و ادبيات كالسيك ايتاليايى در گفت وگو با ايرنا گفت: آثار ارزشمندى از موالنا 
بجا مانده اما اين شعر و آثار وى بطور شايسته در برخى كشورها معرفى و شناسانده نشده 
است. وى گفت: موالنا و آثار اين شاعر، برخالف شاعرانى همچون سعدى و حافظ در ايتاليا 
كمتر معرفى شده است. به گفته اينجنيتو، فقط 50 غزل از ديوان شمس توسط يك ايران 
شناس بزرگ به نام الكساندرو بوسانى ترجمه شده كه اين اتفاق در نوع خود بى نظير است. 
ــى، به ترجمه هاى موجود از مثنوى معنوى به زبان فرانسه، تركى و  ــتاد زبان فارس اين اس
انگليسى اشاره كرد و گفت: براى آشنايى با اين شاعر بزرگ نياز است تا آثار وى به تمامى 
زبان ها منتشر شود. اين مدرس ايتاليايى، علت عالقه مندى خود به ادبيات فارسى و موالنا 
ــتم، اما عاشق ادبيات كالسيك  را يك نوع الهام درونى عنوان كرد و افزود: موالنا پژوه نيس
ايران و بويژه تاريخ غزل كه سرفصل عنوان هاى پژوهش هاى من را تشكيل مى دهد، هستم.

درويش و پسرش!!
ــى كودكى داشت كه از غايت محبت، شب پهلوى خويش خوابانيدى. شبى  درويش

ديد كه آن كودك در بستر مى نالد و سر بر بالين مى مالد.
گفت: اى جان پدر چرا در خواب نمى روى؟

ــنبه است و مرا متعلما (درس هاى) يك هفته پيِش  گفت: اى پدر! فردا روز پنج ش
استاد عرضه مى بايد كه از بيم در خواب نمى روم مبادا كه درمانم.

 آن درويش صاحب حال بود. اين سخن بشنيد نعره اى زد و بى هوش شد.
ــرتا؛ كودكى كه درس يك هفته پيش معلم   چون با خود آمد گفت: واويال، وا حس
عرض بايد كرد شب در خواب نمى رود پس مرا كه اعمال هفتاد ساله پيش عرش خدا 

در روز مظالم (قيامت) بر خداى عالم االسرار عرض بايد كرد حال چگونه باشد؟ 
حكايت عاميانه

در جلسه نمايش و نقد «تبعيد»،

«تبعيد» احياى محبت 
در جامعه مدرن است

 همدان پيام: يك منتقد فيلم گفت: فيلم ساز 
ــد روابط  ــينمايى «تبعيد» مى كوش در فيلم س
ــت در جامعه مدرن  ــانى را با تأكيد بر محب انس
احيا كند. به گزارش روابط عمومى حوزه هنرى، 
ــت 225 خانه فيلم بلند  بابك رضاپور در نشس
ــى «تبعيد» به كارگردانى  كه به نقد فيلم روس
آندرى زوياگينيتسف اختصاص داشت، گفت: به 
ــى، فيلم هاى  دليل تفكر خاص كارگردانان روس
ــور داراى متن و فرامتنى پيچيده است  اين كش
ــناخته نشوند، سينمايى  ــانه ها ش و اگر اين نش

كسل كننده و ماللت آور مى شود.
وى اين فرامتن را در فيلم «تبعيد» اين گونه 
توصيف كرد: فيلم ساز مى خواهد روابط انسانى 
را با تأكيد بر محبت در جامعه مدرن احيا كند؛ 
ــى  زيرا فقدان محبت مى تواند منجر به فروپاش
ــؤال را  ــود و فيلم اين س ــاط جامعه ش و انحط
ــيه مى تواند  مطرح مى كند كه «آيا جامعه روس
ــر  با اين بحران هايى كه گريبانش را گرفته س
ــازى،  ــد؟» اين منتقد و مدرس فيلم س پا بمان
ــف را  ــد» دومين اثر آندرى زوياگينيتس «تبعي
ــت  اثرى با حرف هاى جديد و قابل تأمل دانس
و گفت: كارگردان در اين اثر به نوعى كمال در 
بيان سينمايى دست يافته و آنچه در اين فيلم 
وجود دارد، بيانگر بحرانى است كه در اليه هاى 
ــكل گرفته و كارگردان،  ــيه ش خانوادگى روس
ــق را در اين فيلم به نفع محتوا  هيجان و تعلي

كنار گذاشته است.
ــكل گيرى سينماى  بابك رضاپور افزود: ش
مدرن روسيه با كارهاى آندرى تاركوفسكى بود 
ــينماگران معاصر روسيه  و از برجسته ترين س
مى توان به باالبانف و زوياگينيتسف اشاره كرد 
كه سعى دارند مختصات جامعه جديد روسيه 
را در فيلم هايشان انعكاس دهند. گفتنى است، 
در نشست هاى هفتگى خانه فيلم حوزه هنرى 
ــتان، اين فيلم مطرح سينماى جهان براى  اس

اعضاى اين خانه نمايش و نقد شد.

 همدان پيام: يك منتقد تئاتر گفت: اساس تئاتر 
ــه تمايز آن با ديگر هنرها، تفكر برانگيز بودن  و وج

آن است.
ــى  ــد و بررس ــت نق ــان در نشس ــد بيگلري احم
ــالن شماره 2  ــاالر» كه در س نمايش نامه «قافله س
سينما قدس حوزه هنرى همدان برگزار شد، گفت: 
ــخصيت هاى متفاوتى روبه رو  ــان را با ش تئاتر، انس
ــاد داده و  ــاى جديدى ي ــان چيزه ــرده و به انس ك

دگرگونش مى كند.
ــان كرد: اثر «قافله ساالر» روايتى  وى خاطر نش
ــت كه قصه اى را  ــك از واقعه اى تاريخى اس دراماتي
بازگو مى كند كه بارها و بارها شنيده شده اما وقتى 
ــب نمايش قرار مى گيرد زواياى پنهانى از آن  در قال

خارج شده كه آن را جديد و تفكرآميز كرده است.
اين كارگردان و نويسنده تئاتر اظهار داشت: نمايش 
«قافله ساالر» را مى توان در بين نمايش هايى با مضامين 
دينى دسته بندى كرد و تفاوت نمايش هاى مذهبى با 
ديگر قالب هاى عرضه مفاهيم دينى آن است كه بايد 

داراى ساختارى دراماتيك باشد.
ــف يك روايت»  ــنامه را «تعري بيگلريان نمايش
ــد اين روايت را  ــت: هركس بتوان ناميد و بيان داش
ــنامه خوبى  ــد نمايش ــف كند، مى توان ــوب تعري خ

بنويسد و «قافله ساالر» اين شرايط را دارد.

وى گفت: مصائب قهرمانان بزرگ تاريخ همواره 
ــت و يكى از عوامل اصلى  مورد عالقه مردم بوده اس
ــاختار درام نيز، استفاده از جدال  به وجود آورنده س
است كه اين نمايشنامه از هر دو به خوبى بهره برده 

است.
اين منتقد اظهار داشت: هر قصه داراى 4 عنصر 
ــامل قصه، زمان، مكان و علّيت  اساسى است كه ش
است و تمام اين عناصر در نمايشنامه «قافله ساالر» 

به خوبى ديده مى شود.
از  را  ــاالر»  «قافله س ــنامه  نمايش ــان  بيگلري
ــاختار درام برشمرد و  نمايش هاى خوب دينى با س
ــازه به حادثه  ــش با نگاه جديد و ت ــت: اين نماي گف
ــرى و از دريچه هاى  ــورا مى پردازد و با نگاه هن عاش

جديدى به آن حوادث مى پردازد.
ــاالر» اولين  ــت، نمايشنامه «قافله س گفتنى اس
ــبى با خورشيد» و به قلم  ــنامه از كتاب «ش نمايش
ــت كه در 1200 نسخه با قيمت  ــين صفى اس حس
ــتان همدان  ــط حوزه هنرى اس 3000 تومان توس
ــت و با نگاهى جديد، شسته  ــيده اس به چاپ رس
شدن سر مبارك امام حسين (ع) از سوى راهبى 
ــتى كه با  ــت مى كند و در نشس ــيحى را رواي مس
حضور منتقدان و عالقه مندان برپا شده بود، به بوته 

نقد گذاشته شد.

همدان پيام: برنامه «شب غربى» با تهيه كنندگى 
مسعود ميرزايى با رويكرد و نگاه به مسائل و موضوعات 
ــتانى همدان براى  ــهرى در شبكه اس اجتماعى و ش
ــت. تهيه  ــتان در حال توليد اس پخش در فصل زمس
كننده برنامه «شب غربى» درباره آيتم هاى مختلف اين 
برنامه شبانه به همدان پيام گفت: در اين برنامه شبانه 
هر شب مهمانى حضور دارد و مسائل مختلف اجتماعى 

با حضور اين مهمان-كارشناس بررسى  خواهد شد.
ــعود ميرزايى بررسى مشكالت شهرى را در  مس
قالب سفرنامه خيالى ماركوپولو و خاطرات مشاغل 
ــب غربى»  گوناگون را از ديگر آيتم هاى برنامه «ش
ــمتى از برنامه  عنوان كرد و گفت: همچنين در قس

به بررسى عكس ها و اسناد قديمى همدان از منظر 
جامعه شناسى خواهيم پرداخت.

«شب غربى» از اول زمستان هرشب ساعت 21 
ــدت تقريبى پنجاه دقيقه به روى آنتن خواهد  به م

رفت. شايان ذكر است، «شب غربى» به كارگردانى 
ــتيار تهيه كنندگى محمدمهدى مدلى،  مروت، دس
ــى و صدابردارى  ــعيد ابراهيم تصويربردارى اميرس

سرمدى در حال توليد است.

انديشيدن مبتنى بر 
خردورزى باشد

ــاد  ارش و  ــگ  فرهن اداره  ــر  مدي ــام:  همدان پي
ــيدن  ــتان كبودراهنگ گفت: بايد به انديش شهرس

مبتنى بر خردورزى باور داشته باشيم.
ــروز پژوهش  ــدزاده با بيان اينكه ام ــهيال اس س
ــاى جمعى تاثير  ــاى مديريتى و فعاليت ه در كاره
ــد مديران از  ــت: باي ــيار بااليى دارد، اظهار داش بس

پژوهش هاى صورت گرفته بهره گيرند.
ــت: حمايت از  ــزارش ايرنا، وى اظهار داش به گ
ــطحى باشد و در اين  پژوهشگران نبايد بصورت س

ــدى كرده و  ــگران حمايت ج ــد از پژوهش بين باي
ــته و بر آن  ــردى را مد نظر داش ــاى كارب پژوهش ه

تاكيد كنيم.
ــگر فرزند  ــب كه پژوهش ــا بيان اين مطل وى ب
پرسشگرى است، تصريح كرد: پژوهشگرى در ذات 
و فطرت انسان نهفته است و جرأت علمى و پژوهش 
سبب توليد دانش نو خواهد شد و كشور را در سطح 

جهان مقتدر و سربلند خواهد كرد.
ــق،  تحقي و  ــش  پژوه ــدون  ب ــزود:  اف وى 
ــيد  ــه نتايج مطلوب نخواهد رس تصميم گيرى ها ب
ــت  ــز بقاى انقالب در توليد علم و پژوهش اس و رم
ــا توليد علم و پژوهش  ــلطه ب و فاصله ما با نظام س

جبران خواهد شد.

اسدزاده خاطرنشان كرد: اگر يافته هاى پژوهش 
ــر مبناى عمل قرار گيرد از اتالف منابع و امكانات  ب

جلوگيرى مى شود.
ــت: ارمغان پژوهش و فناورى  وى ابراز داش
ــتكبار  ــلطه اس ــى و فرار از س ــيارى، آگاه هوش
آن  ــدان  فق و  ــت  اس ــعه  توس و  ــرفت  پيش و 
ــلطه استكبار  ــب ترين راه براى پذيرش س مناس

است.
ــگران  ــن اعالم حمايت كامل از پژوهش وى ضم
ــتان كبودراهنگ گفت: با  ــطح شهرس و محققان س
ــبب توانايى خواهد شد به  اين اعتقاد كه دانايى س
ــش و فناورى اداى احترام  همه فعاالن عرصه پژوه

مى كنيم.

«گل آموز» با دو تغيير حال و هواى زمستانى مى گيرد؛
احياى سنت قصه خوانى در شبكه آموزش

همدان پيام: تهيه كننده برنامه «گل آموز» از اعمال تغييراتى متناسب با فصل زمستان در اين برنامه 
و همچنين احياى سنت ديرينه قصه خوانى براى كودكان خبر داد.

ــارا روستاپور اظهار داشت: متناسب با فصل هاى مختلف سال در برنامه زنده «گل آموز» تغييرات  س
مختلفى را اعمال مى كنيم كه در فصل زمستان برنامه با دو تغيير عمده روى آنتن شبكه آموزش خواهد 
ــنت  ــتان در نظر گرفتيم احياى س رفت. وى در ادامه گفت: يكى از اين تغييرات كه براى فصل زمس
ــتان در كنار خانواده قصه بخوانند.اين  ــب هاى بلند زمس ــت كه كودكان بتوانند در ش قصه خوانى اس
ــا، قصه ها و حكايت هاى كهن ايرانى  ــت كه به خوانش ضرب المثل ه ــش با اجراى الهام دارابى اس بخ
براى كودكان مى پردازد. به گزارش روابط عمومى سازمان صدا و سيما، روستاپور تصريح كرد: تغيير ديگر 
ــاركتى» است كه اين قسمت پس از تحقيق و  ــدن بخش جديدى به نام «بازى هاى مش برنامه، اضافه ش

پژوهش فراوان در برنامه گنجانده شده است.
ــم تحقيقاتى و  ــراى اين آيتم جديد يك تي ــان كرد: ب ــده برنامه «گل آموز» خاطرنش ــه كنن تهي
ــى قرار داد و در نهايت بيش از 50  ــى از مدتى قبل بازى هاى مختلف را مورد تحقيق و بررس پژوهش
ــتاى افزايش خالقيت كودكان  ــتند و در راس ــى هس بازى را كه همه آنها بازى هاى علمى و پژوهش
ــتند، شناسايى شد. اين بخش با اجراى مهرداد  ــه نيز قابل انجام هس قرار دارند و همه آنها در مدرس
نظام آبادى است. وى در خاتمه از تغييراتى در دكور برنامه متناسب با حال و هواى زمستان خبر داد.

برنامه زنده «گل آموز» با هدف ارتقاى خالقيت و آگاهى كودكان به تهيه كنندگى سارا روستاپور هر 
روز ساعت15 و 30 دقيقه از شبكه آموزش روى آنتن مى رود.

«يلدا» در فروشگاه كتاب
همدان پيام: مراسمي براي شب يلدا در فروشگاه مركزي شهر كتاب برگزار مي شود. فروشگاه مركزي شهر 
كتاب به منظور زنده نگه داشتن آداب و رسوم ايراني، شب يلدا را با حضور اسماعيل جنتي شاعر، نويسنده و 
گوينده راديو برگزار مي كند. شب يلدا، طوالني ترين شب سال است كه بر اساس سنت هاي ايراني، جوان ترها 
به منزل بزرگ ترهاي فاميل رفته و ضمن تازه شدن ديدارها و خواندن شعرهاي حافظ، از گذشته ها نيز ياد 
مي شود. به گزارش ايسنا، اين برنامه روز چهارشنبه، 30 آذر، ساعت 17 در فروشگاه مركزي شهر كتاب واقع در 

خيابان دكتر شريعتي، بعد از خيابان شهيد مطهري، نبش كوچه كالته برگزار مي شود.

تدوين اوليه تمام قسمت ها انجام شد؛
«كاله پهلوى» در انتظار سفر دوباره به فرانسه

ــه براى  ــاخت مجموعه تلويزيونى «كاله پهلوى» منتظر رفتن دوباره به فرانس همدان پيام: عوامل س
تصويربردارى بخش هاى پايانى سريال هستند.

تدوين اوليه تمام قسمت هاى «كاله پهلوى» به پايان رسيده و گروه منتظر هستند براى تصويربردارى 
بخش هاى باقيمانده سفرى كوتاه به فرانسه داشته باشند.

به گزارش فارس، پس از تصويربردارى در فرانسه، سازندگان سريال به مدت دو ماه نيز شهرك غزالى 
كار خواهند داشت و پس از آن تصويربردارى كل سريال به پايان خواهد رسيد.

در حال حاضر فريدون شهبازيان مشغول آهنگ سازى براى «كاله پهلوى» است و بهمن حيدرى نيز 
صداگذارى آن را انجام مى دهد.

ــال 90 آماده پخش است، اما با تعويق در كار  ــده بود كه «كاله پهلوى» براى س پيش از اين اعالم ش
تصويربردارى، پخش سريال نيز به زمان ديگرى موكول شد.

ــان، گوهر خيرانديش، فرهاد آييش،  ــقايق فراهانى، رضا كياني داريوش فرهنگ، داريوش كاردان، ش
جمشيد شاه محمدى، رضا فياضى، بهاره افشار، محمدرضا شريفى نيا، مريال زارعى، عباس اميرى، صالح 
ــيروس گرجستانى،  ــتانى، نيلوفر خوش خلق، س ــهره لرس ميرزاآقايى، آناهيتا نعمتى، كاظم افرندنيا، ش
فرشيد ابراهيميان، داوود رشيدى، بيوك ميرزايى و نادر سليمانى بازيگران مجموعه هستند كه محصول 

گروه فيلم و سريال شبكه يك است.
ــه به  ــراى جوانى به نام فرخ را دنبال مى كند كه پس از ادامه تحصيل در فرانس ــوى» ماج «كاله پهل
ايران مى آيد و در شهرى كوچك فرماندار مى شود. در همين زمان با صدور فرمان كشف حجاب از سوى 

رضاخان او موظف به اجراى اين فرمان مى شود، اما...

مناسبتى به نام «هفته پژوهش» نداريم
ــكر از برپايى برنامه هاى مختلف از سوى  ــوراى فرهنگ عمومى كشور ضمن تش همدان پيام: دبير ش
ــازمان ها به مناسبت آنچه خود «هفته پژوهش» مى نامند، تصويب چنين مناسبتى را از سوى  برخى س

شوراى فرهنگ عمومى كشور و درج آن در تقويم رد كرد.
ــبتى به نام «هفته پژوهش» وجود خارجى  منصور واعظى در گفتگو با مهر، در اين باره گفت: مناس
ــوراى عالى انقالب فرهنگى چنين چيزى را به  ــور يا ش ــوراى فرهنگ عمومى كش ندارد و ما هم در ش

تصويب نرسانده ايم.
وى افزود: ما تنها «روز پژوهش» داريم كه برنامه هاى مربوط به آن از سوى سازمان هاى مختلف در 

23 آذر هر سال برگزار مى شود.
دبير شوراى فرهنگ عمومى كشور در پاسخ به اين سوال كه «با اين اوصاف موضع اين شورا نسبت به 
برنامه هاى مختلفى كه از سوى سازمان ها و به همين مناسبت در سراسر كشور برپا مى شود، چيست؟» 
گفت: ما مخالفتى با اين مسائل نداريم و از آنها تشكر هم مى كنيم ولى نمى شود همينطورى يك مناسبت 

روزانه را به يك مناسبت يك هفته اى افزايش دهيم.
منصور واعظى تاكيد كرد: تمامى مناسبت هايى كه در كشور از آنها ياد مى شود يا از سوى سازمان هاى 
ــوراى فرهنگ  ــود، بايد مصوب ش ــى به نام آنها برنامه برگزار مى ش مختلف فرهنگى و اقتصادى و سياس

عمومى كشور باشد و در تقويم هم بيايد.
اين در حالى است كه هر ساله معاونت پژوهش و فناورى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، برنامه هاى 

مختلفى را از 22 تا 28 آذر و تحت عنوان «هفته پژوهش» در كشور برگزار مى كند.

همدان پيام: كارگردان فيلم مستند بلند «مشتى 
اسماعيل» گفت: تعداد فيلم هاى مستند بلندى كه 
ــود بسيار اندك است و اين  در كشور ساخته مى ش
تعداد نيز پاسخگوى مسابقه بخش فيلم هاى مستند 

بلند در سى امين جشنواره فيلم فجر نيست.
مهدى زمانپور كياسرى گفت: ايده افزوده شدن 
ــنواره فيلم فجر توسط مركز  بخش مستند به جش
ــتند مطرح شد و در نهايت  گسترش سينماى مس
با تأييد معاون امور سينمايى، شاهد برگزارى بخش 
مستند در سى امين جشنواره فيلم فجر هستيم. وى 

گفت: جشنواره سينما حقيقت كه مختص فيلم هاى 
ــنواره  ــى دارد اما جش ــت جايگاه خوب ــتند اس مس
ــازان و  فيلم فجر از جايگاهى خاص تر براى فيلمس

مستندسازان برخوردار است.
ــى ساله  ــد: قدمت س اين كارگردان» يادآور ش
ــن رويداد  ــده اي ــر موجب ش ــم فج ــنواره فيل جش
سينمايى جايگاه مشخصى را حتى در آسيا و برخى 
كشورهاى دنيا داشته باشد؛ از اين رو، مستندسازان 
ــنواره  ــال هاى اخير توجه ويژه اى به اين جش در س
ــته و دارند. به گفته زمانپور كياسرى، سيمرغ  داش
ــتند  ــراى فيلم هاى مس ــارى خاص ب ــن اعتب بلوري
محسوب مى شود و حذف بخش مستند از جشنواره 
ــب ناراحتى و حتى نااميدى برخى  فيلم فجر، موج

مستندسازان شد.
وى ادامه داد: بسيارى از فيلمسازان آثار مستند 
ــت آوردن سيمرغ بلورين تالش مى كنند  براى بدس
ــان از جايگاهى ويژه برخوردار  ــان براى آن و اين نش
ــت. زمانپور كياسرى گفت: افزودن دوباره بخش  اس

ــنواره فيلم فجر، موجب خشنودى  ــتند به جش مس
ــازان شده و همه با اشتياق خاصى در اين  مستندس

دوره از جشنواره فيلم فجر حضور مى يابند.
ــداد فيلم هاى  ــرى تاكيد كرد: تع زمانپور كياس
مستند بلند در سينماى ايران اندك است و اين امر 
ــت به بخش سينما حقيقت در سى امين  ممكن اس

جشنواره فيلم فجر ضربه بزند.
ــتند  ــت كه مس در همين زمينه قابل توجه اس
ــى محمدرضا  ــه كارگردان ــت هاى هگمتانه" ب "دس
اصالنى و تهيه كنندگى داوود سماواتى يار روز شنبه 

26 آذرماه در سينما آزادى به روى پرده رفت.
ــت هاى هگمتانه" يكى از معدود  ــتند "دس مس
ــطه  ــد كه به واس ــينمايى مى باش ــتندهاى س مس
كارگردانى محمدرضا اصالنى به عنوان فيلم مستند 
موفق مورد توجه منتقدان و عالقه مندان قرار گرفت.

ــت هاى هگمتانه" چندى پيش نيز  مستند "دس
در مجتمع فرهنگى شهيد آوينى به نمايش درآمد و 

مورد استقبال قرار گرفت.

كارگردان آثار مستند مطرح كرد:

كمبود فيلم هاى 
مستند با كيفيت 
در سينماى ايران 

در جلسه خوانش و نقد نمايشنامه «قافله ساالر» در همدان

تئاتر، هنرى تفكربرانگيز است

«شب غربى» از آغاز زمستان در شبكه سينا 

تقدير از نويسندگان و شاعران همدان
ــوان حوزه هنرى  ــب ادبيات كودك و نوج ــن ش ــام: در پانزدهمي  همدان پي
همدان از 9 نفر از فعاالن استانى اين عرصه تقدير شد. به گزارش روابط عمومى 
حوزه هنرى استان، در اين نشست غالمرضا بكتاش، شاعر برجسته استان گفت: 
ــازى ها و نوآورى ها از يك نفر، شاعر مى سازد، اما شاعران نبايد مضامين  مضمون س
مختلف را در يك شعر واحد و در چهارپاره هاى متفاوت بيان كنند، بلكه بايد نوآورى 

در خدمت اثر باشد.
 اين هنرمند ماليرى گفت: اگر صرفاً به  سبب جشنواره ها و شب هاى شعر و 
ادبيات بسراييم و بنويسيم، منجر به عجوالنه نويسى مى شود و اگر براى شاعرى، 

شعر از نان شب واجب تر نباشد بهتر است آن را كنار بگذارد.
بكتاش همچنين اظهار داشت: نيما در شعر قيام كرد و عليه سنت ها تاخت 
تا در شعر از قافيه به شيوه  درستى استفاده شود و اگر كسى ادعاى سرودن شعر 

نيمايى دارد بايد در استفاده از قافيه ها بسيار دقت كند.
ــندگان كودك و نوجوان تازه ترين آثار خود را ارائه  ــاعران و نويس در ادامه ش

كرده، حاضران نيز به بحث و گفت وگو پيرامون اين آثار پرداختند.
ــندگان حوزه هنرى استان همدان،  ــت از شاعران و نويس در پايان اين نشس
جواد نورى، پويا سعيدى، على سليمانى، بهناز ضرابى زاده، زهره  قراگوزلو، فرحناز 
ــبب  ــا عليمحمدى، به س ــمى فتح، اعظم عبدالرحمانى، ليال مهدوى و مهس قاس

فعاليت هاى اخير و همكارى شان با اين حوزه تقدير شد.

شركت بيش از 30 نفر در كالس هاي هنري صالح آباد 
همدان پيام: بيش از 30 نفر از بانوان عالقه مند به هنرهاي دستي در كالس هاي رودوزي سنتي، روبان 

دوزي و بافتني با ميل زير نظر كانون بانوان مهتاب برگزار مي شود، شركت دارند.
سرپرست كانون بانوان مهتاب با اعالم اين مطلب گفت: كارآموزان در كالس رودوزي سنتي به مدت 
ــاعت و بافتني با ميل 32 ساعت آموزش ديده كه پس از پايان دوره در  ــاعت، روبان دوزي 20 س 100 س
دهم دي ماه طي آزموني مدارك معتبري به شركت كنندگان اعطا خواهد شد. مهرانگيز منصوري تصريح 
ــنا مي شوند كه با تكميل 3 دوره  ــنتي كارآموزان با 4 نوع دوخت آش ــي رودوزي س كرد: در دوره آموزش
ــته مقدماتي، تكميلي و به آموزي گواهينامه فني و حرفه اي نيز براي شركت كنندگان در كالس ها  پيوس

صادر شده و كارآموزان با اين گواهينامه  مي توانند از مزاياي بيمه اي بهره مند شوند.
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اهداى عضو
طرح: محمود نظرى كاريكاتوركاريكاتور
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