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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

يادداشتيادداشت

جناب سرهنگ 
رضا كمالوند 

فرمانده نيروي انتظامي 
تويسركان 

اينك كه بعد از سالها تالش 
و كوشش و خدمت به درجه بازنشستگي 
نايل آمديد قدردان زحمات صادقانه و 
خالصانه شما بوده ايم اميد است كه 
همواره در سايه سار امن الهي 
موفق و سربلند باشيد.

رحمت ا... بصيري و خانواده 

يت
تسل بازگشت همه به سوي اوست 

مرتضى مهربانى جناب آقاى
كارشناس محترم مدارس غيردولتى آموزش و  پرورش ناحيه1 همدان

بدينوسيله با نهايت تأسف و تأثر در گذشت 
پدر گراميتان را خدمت شما تسليت

عرض نموده و از درگاه خداوند منان 
براى آن مرحوم علو درجات و براي 

شما و بازماندگان صبر  و شكيبايى 
مسئلت مي نماييم.

ستاد شاهد آموزش و پرورش 
ناحيه يك همدان

يت
تسل بازگشت همه به سوي اوست 

جناب آقاى

مجيد كيـاني 
مدير محترم دفتر شبكه بهداشت و درمان نهاوند 

بدينوسيله با نهايت تأسف و تأثر در گذشت 
عموي گراميتان را خدمت شما تسليت
عرض نموده و از درگاه خداوند منان 
براى آن مرحوم علو درجات و براي 

شما و بازماندگان صبر جزيل 
مسئلت مي نماييم.

شهردار گيان

يت
تسل برادر ارجمند جناب آقاى 

مرتضى مـهربانى 
كارشناس محترم مدارس غيردولتى آموزش و  پرورش ناحيه1 همدان

با نهايت تاسف و تاثر مصيبت درگذشت
پدر بزرگوارتان را خدمت شما تسليت 

عرض نموده و از درگاه خداوند منان 
براى آن مرحوم علو درجات و براى 

شما و ساير بازماندگان صبر جميل 
و اجر جزيل مسئلت داريم.

فيض ا... مظفرپور
طاقتى احسن - تقواجو

آگـهي مزايده

بيمارستان  دكتر غرضي مالير 

بيمارستان دكتر غرضي مالير قصد دارد
به  را  بيمارستان  كودك  مهد  محل 
به  مزايده  طريق  از  يكسال  مدت 

اجاره واگذار نمايد.
متقاضيان واجدشرايط كه داراي موافقت اصولي و 
پروانه فعاليت مهد كودك مي باشند مي توانند تا 7 
روز كاري پس از انتشار اين آگهي با مراجعه به 
امور اداري بيمارستان و بازديد از محل نسبت به 

اخذ مدارك شركت در مزايده اقدام نمايند.
تلفن تماس: 3348083 - 0851

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 
شماره  با  تاريخ 90/9/5  تا  حداكثر  پيشنهادى  قيمت 
09189029034 (آقاى مهربانى) تماس و يا به آدرس: 
همدان، ابتداى بلوار ارم، روبروى بيمارستان توانبخشى 

شهيد بهشتى، برج متخصصين مراجعه نمايند.
سازمان نظام صنفي رايانه اي استان همدان 

آگهي دعوت به مجمع 
عمومي عادي فوق العاده

سازمان نظام صنفي رايانه اي 
استان همدان 

به اطالع اعضاء محترم مي رساند مجمع عمومي عادي به 
طور فوق العاده سال 1390 و سومين دوره  انتخابات هيأت 
استان  رايانه اي  صنفي  نظام  سازمان  بازرس  و  مديره 
ساعت  رأس   90/10/5 مورخه  دوشنبه  روز  در  همدان 
15/30 در محل سالن اجتماعات مديريت و برنامه ريزي 
(ساختمان شماره 2 استانداري) واقع در انتهاي خيابان 
اعضاي  تمامى  از  بدينوسيله  مي گردد  برگزار  شكريه 
مجمع  در  ساعت  رأس  مي آيد  عمل  به  دعوت  محترم 

فوق االشاره حضور يابند.
دستور كار جلسه:

1- استماع گزارش هيأت مديره و بازرس 
2- بررسي و تصويب صورت هاي مالي سال منتهي به 

90/6/31
3- تعيين روزنامه كثيراالنتشار 

4- انتخابات هيأت مديره و بازرس 
5- ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي 

است.

يت
تسل كُل من عليها فان

برادر گرامي جناب آقاي 

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

و رئيس كميته نمايشگاهى هفته پژوهش و فناورى

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

بازماندگان شكيبايي مسالت دارم.
كرم رضا پيريايي

برادر گرامي جناب آقاي

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

و رئيس كميته نمايشگاهى هفته پژوهش و فناورى
با نهايت تاسف و تاثر درگذشت مادر گراميتان را خدمت شما 
تسليت عرض نموده و از درگاه خداوند يكتا براى آن مرحومه

رحمت و مغفرت و براى شما و ساير بازماندگان صبر 
و سالمتى مسئلت داريم.

بازگشت همه به سوى اوست

روابط عمومى استاندارى همدان

جناب آقاى 
حميدرضا  امينى

انتصاب شايسته جنابعالى را
به سمت 

معاونت اداره امور شعب بانك ملى 
استان همدان

تبريك عرض نموده و موفقيت 
روزافزون شما را از خداوند

منان خواهانيم.
كاركنان بانك ملى حوزه 

شهرستان مالير

برادر گرامى جناب آقاى 

سيد حسين خوانسارى
انتخاب بجا و شايسته شما را به سمت

رئيس حراست سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان همدان

تبريك عرض نموده اميد است همواره در 
سايه سار امن الهى موفق و مويد باشيد.

اتحاديه لوازم خانگى و لوازم التحرير
شهرستان رزن

بدينوسيله به اطالع تمامى دارندگان 
سالح هاى غـيـرمجـاز(جنگى و شكارى) 

مى رسـانـد
تمام پاسگاه هاى نيروى انتظامى و ستاد خبرى 
و  اسلحه  مديريت  همچنين  و  اطالعات  اداره 
مهمات استان همدان در حال دريافت اينگونه 

سالح ها مى باشند.
لذا از عموم مردم درخواست مى شود كه سالح هاى 
خود را تحويل ارگان هاى مربوطه نمايند.
مديريت اسلحه و مهمات استان همدان

اطالعيه

كار كمتر سود بيشتر...

رهايي از پرتاب آجر
با پيوستن به صف دالالن سكه 

ــركت هاى  ــا ش ــارزه ب ــركل مب ــام: مدي همدان   پي
ــى وزارت اطالعات، يكى  ــردارى جمع هرمى و كالهب
ــروز را فعاليت  ــادى ام ــالت اقتص ــن معض از مهمتري
صندوق هاى قرض الحسنه غيرمجاز عنوان كرد و گفت: 
ــن ويژگى ها، دچار  ــرا صندوقى در همدان با همي اخي
ورشكستگى شد و اكنون نيز صندوق ديگرى در استان، 
حدود 480 ميليارد تومان بدون حتى ارائه چك بانكى 
ــپرده كرده است. به گزارش  در قالب مضاربه جذب س
ــرد صندوق هاى  ــوى با تقدير از عملك ــارس، على تق ف
ــه  ك ــى  صندوق هاي و  ــوز  مج داراى  ــنه  قرض الحس
ــاجد اقدم به  ــق هيأت امناى مس ــت نظارت دقي تح
ــندانه مى كنند، از مردم خواست  فعاليت هاى خداپس
ــوءاقتصادى،  ــنايى با فعاليت هاى س كه به منظور آش
ــدار  ــايت ايران هش ــته اخبار و گزارش هاى س پيوس
ــاد را رصد كنند. بر  ــه تدبير اقتص ــته به مؤسس وابس
ــت  ــئول، بعيد نيس ــر اين مقام مس ــاس اظهارنظ اس
ــپرده گذاران  ــكالت عديده س در حالى كه هنوز مش
ــان الزهرا(س) حل نشده  ــنه احس صندوق قرض الحس
ــطح استان  ــت، بحران ديگرى در اين زمينه در س اس

را شاهد باشيم.
  محكوميت سرشاخه اصلى كوئيست به 

19 سال زندان 
ــى وزارت  ــركت هاى هرم ــارزه با ش ــركل مب مدي
ــركت  ــاخه اصلى ش ــان اينكه سرش ــا بي ــات ب اطالع
گلدكوئيست در ايران، دستگير و حكم دادگاه براى وى 
صادر شد، گفت: وزارت اطالعات از سال 88 تاكنون با 

ــت. به گزارش ايرنا،  هزار دفتر هرمى برخورد كرده اس
ــركت هاى هرمى وزارت اطالعات  مديركل مبارزه با ش
ــت خبرى با اعالم اينكه يكى از سرشاخه هاي  در نشس
ــين غفوريان  ــت به نام حس ــركت گلدكوئيس اصلى ش
ــد، افزود: دادگاه براى مجازات، وى را به  ــتگير ش دس
ــون و 745 هزار  ــس و پرداخت 3 ميلي ــال حب 19 س
ــت: در حال حاضر  ــوم كرد. على تقوى گف دالر، محك
20 شركت هرمى به طور كامل توسط وزارت اطالعات 
ــد كه از اين شركت ها تنها دو شركت آسو  متالشى ش
و تالش گستر ثبت شده بودند، ضمن اينكه دو شركت 
ــت و امگا كه دفاتر اصلى آنها در خارج از كشور  كوئيس

است، هنوز مشغول فعاليت هستند.
  هشدارهاي مدير كل مبارزه با 

شركت هاي هرمي وزارت اطالعات به مردم
مديركل مبارزه با شركت هاى هرمى و كالهبردارى 
ــن  ــديد اي ــورد ش ــات از برخ ــى وزارت اطالع جمع
ــركت فاركس خبر داد. به  وزارت خانه با فعاليت هاى ش
ــركت هاى هرمى و  گزارش فارس، مديركل مبارزه با ش
كالهبردارى جمعى وزارت اطالعات در نشست خبرى 
ــركت هاى هرمى در  ــريح فعاليت هاى ش ــه تش خود ب
كشور پرداخت و از كاهش چشم گير فعاليت اين گونه 
ــركت ها سخن گفت. تقوى تصريح كرد: شركت هاى  ش
ــه عضوگيرى صرف  ــال هاى 78 تا 80 ب ــى در س هرم
ــد و بعد از مخالفت علما با فعاليت اينگونه  مى پرداختن
شركت ها روش عضوگيرى در قبال فروش كاال بيش از 

قيمت واقعى را در پيش گرفته اند.

هنوز مشكل احسان الزهرا(س) در همدان حل نشده است

هشدار وزارت اطالعات 
به بحران مالى تازه 

در استان

تثبيت جايگاه سياسى 
استان در گرو حضور 

افراد قدرتمند
ــاز زمان ثبت نام نامزدهاى  يك هفته تا آغ
انتخاباتى نهمين دوره از مجلس شوراى اسالمى 
فرصت باقى است. با نزديك شدن به سوم دى ماه 
و زمان ثبت نام داوطلبان، فضاى سياسى استان 
ــى نامزدهاى نهايى  ــتانه معرف همدان در آس

انتخابات قرار گرفته است... 

معاون پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى كل استان:

ستاد پيشگيرى و مقابله با جرائم انتخاباتى در همدان تشكيل شد

به زودي تحريم كنندگان ايران به دست بوسي ما مي آيند                                            طراحى دشمنان براى تخريب چهره سالم انتخابات

كشتي هاي حساس ليگ براي نمايندگان استان

شهرداري و تله كابين
امشب به دنبال جواز صعود

سالمت فرد ركن اول انتخاب همسر  

همدان پايلوت كشوري 
تشخيص آمفتامين ها

شهردار نهاوند
نيامده 
استيضاح شد 
ــاه از انتصاب  ــه تنها چند م ــى ك درحال
ــهردار جديد نهاوند مى گذرد روز شنبه  ش
ــهر نهاوند  ــوراى ش ــا هفت راى اعضاى ش ب

استيضاح شد. 

ايجاد اتحاديه مستقل 
چاپخانه داران 
در همدان

رئيس مجمع امور صنفى همدان از ايجاد 
اتحاديه مستقل چاپخانه داران در همدان خبر 
داد. عليرضا شمس گفت: در حال حاضر اين 

قشر زير نظر اتحاديه خاصى نيستند.

شرايط حضور
حداكثرى مردم در 
انتخابات فراهم شود 
ــتاندار همدان خواستار فراهم كردن  اس
ــرى مردم  ــه حضور حداكث ــرايط و زمين ش
ــوراى  ــات نهمين دوره مجلس ش در انتخاب

اسالمى از سوى فرمانداران شد.
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 Madestan's 
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اخبار

يادداشت

خبر

شنيده ها
 shenide@hamedanpayam.com

رئيس مجمع امور صنفى همدان خبر داد:
ايجاد اتحاديه مستقل چاپخانه داران در همدان

ــتقل  ــدان از ايجاد اتحاديه مس ــى هم ــع امور صنف ــس مجم ــام: رئي همدان پي
چاپخانه داران در همدان خبر داد.

ــمس در ارتباط با وضعيت چاپخانه داران همدان گفت: در حال حاضر  عليرضا ش
اين قشر زير نظر اتحاديه خاصى نيستند اما ما درصدد هستيم كه براى چاپخانه داران 
ــر اين بود كه  ــم. وى عنوان كرد: قبًال طرح ب ــتقلى ايجاد كني ــدان اتحاديه مس هم
ــه كامپيوتر، محصوالت  ــر اتحاديه هاى مختلفى نظير اتحادي ــه داران زير نظ چاپخان

فرهنگى و تزئينات تقسيم شوند اما ما با اين طرح مخالفت كرديم.
 شمس با بيان اينكه اكثر استان هاى 
كشور از اتحاديه چاپخانه داران برخوردار 
ــدان نيز اين  ــتند؛ تصريح كرد: هم هس
ــراى چاپخانه داران  قابليت را دارد كه ب
ــتقلى تشكيل دهد. همدان اتحاديه مس

ــخ به  وى در گفت وگو با فارس در پاس
ــداد چاپخانه داران همدان،  كم بودن تع
ــان  ــن تأييد اين موضوع، خاطرنش ضم
ــداد چاپخانه در  ــه تع ــا توجه ب ــرد: ب ك
همدان، مقرر شده رسته هاى وابسته به 
ــى تبليغاتى را در آمار چاپخانه داران لحاظ كنيم تا تعداد  آن ها مثل كانون هاى آگه
آن به حدنصاب الزم برسد. به گفته رئيس مجمع امور صنفى همدان، ايجاد اتحاديه 
ــتقل براى چاپخانه داران در همدان گام مؤثرى در راستاى توجه به خواسته هاى  مس
ــود و مى تواند موجبات رشد و گسترش آن را  ــوب مى ش اين صنف در همدان محس
ــتان  ــهرهاى همجوار اس نيز فراهم كند. وى با بيان اينكه در حال حاضر برخى از ش
ــتقل شدن اتحاديه  ــتان ما مراجعه مى كنند، ابراز كرد: مس همدان براى چاپ به اس
صنف چاپخانه داران مى تواند به گسترش حيطه فعاليتى آنان بينجامد و اين شهر را 

از اين نظر بارور كند.
شمس در پايان خاطرنشان كرد: مجزا شدن رسته ها و صنوف مختلف در جامعه 
ــتاى نگاه تخصصى به آن هاست كه از اين نظر نيز مى تواند بسيارى از  گامى در راس

مسائل مربوط به يك صنف خاص را مورد توجه قرار داده و برطرف كند.

ــگاهي همدان  ــام: رئيس جهاد دانش  همدان پي
ــه مفقوده  ــگاهى به عنوان حلق ــت: جهاد دانش گف
ــالت تبديل  ارتباط بين مراكزعلمى و صنعتى، رس

ايده به عمل و علم به ثروت را برعهده دارد.
ــت  ــروش در نشس ــودرزي س ــدي گ محمدمه
ــه پژوهش با  ــبت هفت ــانه به مناس ــا اصحاب رس ب
ــند،  تاكيد بر اينكه پژوهش ها بايد تقاضامحور باش
ــد به  ــت: پژوهش هايى كه عمومى نباش اظهار داش
ــط صرف انرژى و  ــعه نمى انجامد و فق ثروت و توس
ــت. پژوهش ها بايد بومى باشند. ما بايد با  هزينه اس
ــتان به پژوهش  ــايى توانمندى و نيازهاى اس شناس

بپردازيم.
 وي با اشاره به اينكه در برنامه پنجم توسعه بايد 
ــود  ــه درصد از اعتبارات در امر پژوهش صرف ش س
اعالم كرد: جهاد دانشگاهي اين توانايي و آمادگي را 
ــورت متمركز يك تا يك و نيم درصد  دارد تا به ص
ــتگاه هاي  ــب كرده و به دس از اين اعتبارات را كس

اجرايي كمك كند.
ــگاهى همدان همچنين به    رئيس جهاد دانش
ــگاهى در هفته پژوهش   ــاد دانش ــاي جه فعاليت ه
ــگاه هفته  ــركت در نمايش ــاره كرد و گفت : ش اش
ــه  ــت هاي علمي در موسس پژوهش، برگزاري نشس
ــت  ــگاهي،  برگزاري نشس ــي جهاد دانش غيرانتفاع
معماري با موضوع اكولوژيك، معرفي پژوهشگر برتر 
ــگاهي، برپايي نمايشگاه عفاف و حجاب  جهاد دانش
ــگاهي واحد هنر در دانشگاه  با همكاري جهاد دانش
ــه جهاد، برگزاري مسابقه  ــكي و موسس علوم پزش
ــجويان  كتابخواني ”جهاد اقتصادي“با حضور دانش
ــتان، ارائه مقاله در همايش شهر  ــگاه هاي اس دانش
ــنايي با  ــميناري براي آش الكترونيك و برگزاري س
ــت كه در اين  پارك علم و فناوري از برنامه هايى اس

مجموعه انجام شده است.
 91 راه اندازي مركز رشد جهاد در سال 

  گودرزي سروش به فعاليت هاي حوزه پژوهشي 
ــكي،  پرداخت و عنوان كرد: خدمات تخصصي پزش

 آزمايشگاه و مركز طب كار، نمايندگي خون بند ناف 
پژوهشكده رويان در همدان كه نگهداري سلول هاي 
بنيادي را بر عهده دارد كه در درمان نارسايي خوني 
يا بيماري هاي صعب العالج توسط اين سلول ها قابل 

بهره برداري هستند، در اين حوزه ارائه مي شود.
ــئوالن استان بايد براي ايجاد  وي ادامه داد: مس
ــدان نيز كمك كنند،  ــك نگهداري خون در هم بان
ــت و با كمك  ــرا كه فقط يك مركز در تهران اس چ
ــتان ها نيز  ــزى در اس ــد چنين مرك ــئوالن باي مس

تشكيل شود. 
وي  بابيان اينكه هزينه قرارداد اوليه براي بانك 
ــت، افزود:  هر  ــد ناف 800 هزار تومان اس خون بن
سال نيز 104 هزار تومان براي نگهداري آن دريافت 
مي شود كه تا پايان سال 89، 250نفر از همدان در 

اين بانك عضو شده اند. 
ــه دنبال كارهاي  ــاره به اينكه جهاد ب وي با اش
ــت،  افزود: توسعه فرهنگ پژوهش و  زمين مانده اس
ــود در حوزه  ــي كه منجر به امور خير مي ش كارهاي

وظايف جهاد دانشگاهي است.
ــدان از مبادله  ــگاهي هم ــاد دانش ــس جه رئي

ــد با پارك خبر داد  موافقت نامه راه اندازي مركز رش
و گفت: در نظر داريم مركز رشد اقماري براي جهاد 
دانشگاهي راه اندازي كنيم كه جزو برنامه هاي سال 

91 به شمار مي آيد.
ــع  مقاط در  ــالمي  اس ــي  تخصص ــته      هاي  رش
ــاد راه اندازى  ــرا در جه ــد و دكت ــي ارش كارشناس

مى شود.
ــته هاي علمي ما دچار  ــح كرد: رش    وي تصري
ــت كه دانشگاه هاي ما در  ــده و آن اين اس آفتي ش
ــته هاي تخصصي خود از ترجمه هاي كتاب هاي  رش
غربي استفاده مي كنند و ما در نظر داريم در همدان 
ــته هاي  ــد و دكترا رش ــي ارش در مقطع كارشناس
ــازي  ــته هاي معماري و شهرس تخصصي مانند رش
ــه همدان  ــرا ك ــم، چ ــدازي كني ــالمي را راه ان اس

توانمندي آن را دارد. 
  دريافت 10 نمايندگي در چندماه  

آينده براي خبرگزاري ايكنا
ــدان در ادامه به  ــگاهي هم ــس جهاد دانش رئي
ــاره و عنوان كرد:  ــوزه فرهنگي اش ــاي ح فعاليت ه
ــنا)، خبرگزاري  ــجويان ايران(ايس خبرگزاري دانش

ــنجي دانشجويان  قرآني ايران(ايكنا) و مركز افكارس
ايران(ايسپا) در اين حوزه در حال فعاليت هستند.

ــتين  ــان اينكه نخس ــروش با بي ــودرزي س   گ
ــدان ايجاد  ــر امام جمعه هم ــي براي دفت نمايندگ
خواهدشد، افزود: اين روند در ماه هاي آينده به 10 

نمايندگي افزايش مى يابد.
ــجويان  ــنجي دانش وي بيان كرد: مركز افكارس
ــاي مختلفي كه در  ــپا) نيز در فعاليت ه ايران(ايس
ــور صورت مي گيرد با مطالعات  سطح استان و كش
علمي خود در پيشبرد برنامه ها به مسئوالن كمك 

مي كند.
  سال آينده مركز تحقيقات و كشت 

گياهان دارويي ايجاد مي شود 
ــروش در ادامه به فعاليت هاي سال  گودرزي س
ــد، آموزش  ــاره و بيان كرد: ايجاد مركز رش 91 اش
ــت  تخصصي مربيگري، ايجاد مركز تحقيقات و كش
گياهان دارويي، ايجاد يك مركز كلينيك تخصصي، 
ــگاه و ايجاد شعبه  ايجاد بنياد وحدت حوزه و دانش
ــاري از برنامه هاي  ــكده فرهنگ، هنر و معم پژوهش
است كه در حال پيگيري است و مي تواند محوريت 

كشور را عهده دار شود .
ــاره به اينكه شهيد مفتح اهل همدان  وي با اش
ــتان همدان براي ايجاد بنياد  ــت، گفت: اس بوده اس
ــگاه بهترين مكان است و اين  وحدت حوزه و دانش
بنياد مي تواند با كمك حوزه علميه راه اندازي شود.

وي تصريح كرد: با راه اندازي بنياد وحدت حوزه 
و دانشگاه مي توانيم تفكر و انديشه اسالمي را توسعه 
دهيم و شاهد علم ديني دركشور باشيم چون ما با 

علم سكوالر مخالف هستيم.
رئيس جهاد دانشگاهي همدان شرط رسيدن به 
اين اهداف را داشتن نيروهاى متخصص و همچنين 
ــود مكان و فضاى مطلوب عنوان كرد و افزود:  در  وج
اين راستا زميني با متراژ سه هزار مترمربع براي ساخت 
مركز آموزشي تحقيقاتي در نظر گرفته شده است كه 

اميدوارم سال آينده عمليات اجرايي آن آغاز شود.

رئيس جهاد دانشگاهى همدان مطرح كرد:

همدان بهترين گزينه براى ايجاد بنياد وحدت حوزه و دانشگاه 
■ جهاد دانشگاهى به دنبال انجام كارهاى روى زمين مانده است

شرايط حضور حداكثرى مردم در انتخابات 
فراهم شود 

همدان پيام: استاندار همدان خواستار فراهم كردن شرايط و زمينه حضور حداكثرى 
مردم در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراى اسالمى از سوى فرمانداران شد.

ــد به همه امور  ــتان افزود: فرمانداران باي ــى در جمع فرمانداران اس ــا پيرياي كرم رض
انتخابات اشراف داشته و همه رويدادهاى مرتبط با انتخابات را رصد كنند. 

وى با بيان ضرورت تسلط بر قانون انتخابات توسط فرمانداران اضافه كرد: فرمانداران 
ــاز و كار  ــتان تمهيدات مقدماتى انتخابات به خصوص در فراهم كردن س در هر شهرس
ــه فرمانداران در  ــتاندار همدان با تاكيد بر اينك ــند. اس ــته باش انتخاباتى را مد نظر داش

ــند،  ــته باش ــات اعضاى هيأت هاى اجرايى انتخابات بايد دقت و توجه كافى داش انتخاب
 تصريح كرد: اعضاى هيأت هاي اجرايى بايد افرادى سالم، امين، مستقل و آشنا به قانون 
ــتاد انتخابات استان همدان نيز با ذكر اينكه دستور  ــند. رئيس س برگزارى انتخابات باش
ــروع انتخابات در سوم دى ماه از سوى وزير كشور صادر مي شود،  گفت: فرمانداران به  ش

اين دستور توجه داشته و بالفاصله روزشمار انتخابات را اجرايى كنند. 
به گزارش روابط عمومى استاندارى همدان، على اكبر فاميل كريمى اظهار داشت: در 
ــرعت عمل و دقت نظر در تطبيق با قوانين انتخاباتى الزم  ــمار انتخابات س اجراى روز ش
است. معاون سياسى و امنيتى استاندار همدان بر فراهم كردن تمام سخت افزار هاي الزم 
ــات رايانه اى و جديت فرمانداران در توجه به  ــراى برگزارى انتخابات به خصوص انتخاب ب

دوره هاي آموزشى ويژه كاربران، بخشداران و فرمانداران شد. 

معرفى 43 اولويت پژوهشى
در آموزش و پرورش همدان 

ــام:  مدير كل آموزش و پرورش همدان گفت: آموزش و پرورش همدان در  همدان پي
سال تحصيلى جارى 43 اولويت پژوهشى را معرفى كرده است.

ــتان افزود:  ــاى هفته پژوهش در اس ــى به برنامه ه ــم با نگاه ــنى محتش عباس حس
اولويت هاي پژوهشى در قالب نيازهاى آموزش و پرورش در حوزه دانش و بحث تحوالت 

نظام تعليم و تربيت، رفاهى، معيشتى و آموزش است. 
ــطح  وى اضافه كرد: در حال حاضر چهار هزار محقق فرهنگى و دانش آموزى در س
استان همدان وجود دارد كه طرح هاي تحقيقى و پژوهشى كه ارايه كردند بررسى شده 

و يا در حال بررسى است. وى افزود: طرح هاي پژوهشى آموزش و پرورش اگر به درستى 
انجام شود مي تواند در بسيارى از طرح هاي علمى كشور اثرگذار باشد. 

ــنى محتشم گفت: 63 مورد از تحقيقات ارايه شده به شوراى تحقيقات آموزش  حس
و پرورش از طرف دانشگاه ها و عضو هيات علمى دانشگاه ها بوده كه اين امر بيانگر توجه 
اين قشر از جامعه به مجموعه تعليم و تربيت است. وى با بيان اينكه يك هزار و 630 نفر 
از معلمان از بين مناطق 19 گانه استان همدان در چهاردهمين طرح معلمان پژوهنده 
شركت كردند، افزود: طرح معلم پژوهنده مقياس كوچك از برنامه هاي تحقيقاتى آموزش 
ــاره به رونمايى از سند تحول بنيادين آموزش و  ــت. حسنى محتشم با اش و پرورش اس
پرورش گفت: اين سند بسيار عميق، ريشه دار، همه جانبه، نظام مند و مبتنى بر مبناى 

اسالمى است و نيازمند پشتيبانى همه جانبه از سوى مردم و مسئوالن است. 

ــگيرى از وقوع جرم  ــاون پيش ــام: مع همدان پي
دادگسترى كل استان همدان گفت: ستاد پيشگيرى 

و مقابله با جرائم انتخاباتى در همدان تشكيل شد.
 سعيد گلستانى در جمع خبرنگاران در همدان 
ــاره به ايجاد ستاد پيشگيرى و مقابله با جرائم  با اش
ــى در همدان اظهار كرد: با برنامه ريزى هاى  انتخابات
ــتان هاى  ــتاد در تمام شهرس صورت گرفته اين س

همدان نيز تشكيل شده است.
وى گفت: بر اساس ماده 67 قانون انتخاباتى، قوه 
ــگيرى از وقوع جرائم، ضمن  قضاييه به منظور پيش
هماهنگى با ناظران شوراى نگهبان و هيأت اجرايى 
ــدوده قانون براى جلوگيرى از  اقدامات الزم در مح

جرائم انتخاباتى تشكيل شده است.
به گزارش فارس، معاون پيشگيرى از وقوع جرم 
ــترى كل استان همدان خاطرنشان كرد: اين  دادگس
ستاد با بيان قوانين و مقررات و توجيه، ارشاد و تذكر از 

تخلفات احتمالى انتخاباتى پيشگيرى مى كند.
ــاى برگزارى انتخابات  وى گفت: از ابتدا تا انته
ــون براى هر يك از گروه هاى درگير در بحث  در قان
ــى وجود دارد كه با  انتخابات، احتمال وقوع جرائم
ــوع آن، در مواقع  ــگيرى از وق رصد آنها ضمن پيش
ــبت به برخورد با جرائم صورت گرفته  مقتضى نس

اقدام مى كنيم.
ــتانى در ادامه سخنانش تصريح كرد: براى  گلس

ــات، قانون موارد الزم را در نظر  تمام مراحل انتخاب
گرفته و در اين زمينه مشكل خاصى وجود ندارد.

ــاتى به  ــتا جلس وى با بيان اينكه در همين راس
منظور هم انديشى با اصحاب رسانه در سطح استان 
ــانه ها و  ــود، ادامه داد: از آن جا كه رس برگزار مى ش
مطبوعات ابزار انتقال انديشه به جامعه هستند بايد 
ضمن استفاده از نظرات آن، زمينه ساز ارائه اطالعات 

به مردم را فراهم آورد.
ــگيرى از وقوع جرم دادگسترى كل  معاون پيش
استان همدان در پايان سخنانش با اشاره به اهميت 
برگزارى انتخابات دور  نهم مجلس شوراى اسالمى 

بر لزوم برگزارى باشكوه آن تأكيد كرد.

معاون پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى كل استان:

ستاد پيشگيرى و مقابله با جرائم انتخاباتى در همدان تشكيل شد

ــه تنها چند ماه از  ــدان پيام: درحالى ك هم
ــد مى گذرد روز  ــهردار جديد نهاون انتصاب ش
ــنبه با هفت راى اعضاى شوراى شهر نهاوند  ش

استيضاح شد. 
به گزارش ايرنا در نشست فوق العاده صبح 
ــوراى اسالمى شهر نهاوند كه  ديروز اعضاى ش
ــى طرح استيضاح شهردار اين  به منظور بررس
ــد هفت نفر از اعضاى شوراى  ــهر برگزار ش ش
شهر نهاوند استيضاح شهردار اين شهر را امضا 

كردند. 
ــهر  ــالمى ش ــوراى اس ــى از اعضاى ش يك
ــود  ــت نامش در خبر ذكر نش نهاوند كه خواس
ــر  ــهر بر س ــوراى ش گفت :با اجماعى كه در ش
ــيف شهردار نهاوند صورت  استيضاح يارولى س
گرفت سرانجام اعضا به اين نتيجه رسيدند كه 
ــتور كار جدى شورا  ــتيضاح شهردار در دس اس

قرار گيرد. 
ــهردار نهاوند در  ــتيضاح ش ــزود : اس وى اف
نشست روز چهارشنبه گذشته اين شورا مطرح 
ــنبه 26 آذرماه) نامه آن  ــد و صبح امروز (ش ش

براى رئيس شوراى شهر ارسال شد. 
ــع آگاه گفت: مواردى و داليلى كه  اين منب
ــتيضاح شهردار  ــوراى شهر براى اس اعضاى ش
ــتناد قرار داده اند و در نامه قيد شده  مورد اس
ــد كه تماما بر  ــت 25 مورد تخلف مى باش اس

اساس استنادات الزم آورده شده است. 

ــط  ــورت گرفته توس ــم تخلفات ص وى اه
ــب با ارباب  ــد را برخورد نامناس ــهردار نهاون ش
ــدور پروانه ،عدم تفويض  رجوع ،تبعيض در ص
ــر  اختيار به كاركنان در غياب خود كه باعث س
گردانى مردم شده است،دامن زدن به مشكالت 
ــتگان خود ،عدم توجه به مصوبات  اراضى وابس
ــورا ،جايگزين نمودن روابط به جاى ضوابط  ش
،عدم تعامل با ادارات شهرستان ، عدم توجه به 
مصوبه شورا در خصوص تفريغ بودجه ،عدم توجه 
به بيمه كاركنان ،عدم نظارت فنى بر پروژه هاى 

عمرانى و نارضايتى مردمى عنوان كرد . 
وى گفت: شهردار نهاوند تا 10 روز فرصت 
ــده دفاع نمايد كه  ــه از موارد مطرح ش دارد ك
ــد وى نتواند جوابهاى قانع  البته به نظر مى رس

كننده اى براى اقدامات خود داشته باشد . 
ــد را به  ــهر نهاون ــوراى ش وى اين اقدام ش
ــكيالت و وظايف  ــتناد ماده 73 قانون ،تش اس
ــتا ذكر نمود و  ــوراهاى اسالمى شهر و روس ش
ــاس قانون اين حق شورا است كه  گفت: بر اس
زمانى كه تشخيص دهد منافع عمومى رعايت 
ــهردار اقدام  ــبت به استيضاح ش نمى شود نس

نمايد . 
ــيف در اوايل  ــت كه يارولى س قابل ذكر اس
ــالمى شهر  ــوى شوراى اس ــال از س پائيز امس
ــهردار  ــا چهار راى موافق به عنوان ش نهاوند ب

انتخاب شد . 

مدير كل محيط زيست استان همدان:
مكان جديد ميدان بار 

بايد مجوز زيست محيطي 
داشته باشد

ــتان  ــت اس همدان پيام: مديركل محيط زيس
ــدان بار همدان  ــدان گفت: تعيين تكليف مي هم

نياز به مجوز زيست محيطي دارد.
ــرد: ميدان بار  ــي محمد پور، عنوان ك قربانعل
ــهري  همدان بايد در محلي خارج از محدوده ش
و در حريم شهر همدان باشد كه اراضي جورقان 
ــي را دارد.وي اضافه كرد: متولياني كه  اين ويژگ
ــار را دارند بايد از  ــه تعيين تكليف ميدان ب وظيف
محيط زيست مجوز اوليه را دريافت كنند و اقدام 

به احداث ميدان بار كنند.
وي در گفتگو با ايسنا بيان كرد: محل جديد 
ــي جورقان در نظر  ــدان بار همدان براي اراض مي
ــاي جديد براي  ــده و در صورتي كه ج گرفته ش
ميدان بار در نظر گرفته شده باشد بايد از محيط 
ــتگاه نظارتي مجوز  ــك دس ــت به عنوان ي زيس
ــت: تمامي  ــود.محمد پور اظهار داش ــت ش درياف
مباحث بهداشتي و ترافيكي و آلودگي هاي صوتي 
ــت محيطي در منطقه جديد مورد بررسي  و زيس
قرار مي گيرد و بعد از انجام امور كارشناسي مجوز 
ــود.وي خاطر نشان كرد: در  مورد نظر داده مي ش
ــي كه مكاني به غير از اراضي جورقان براي  صورت
ميدان بار در نظر گرفته شده باشد بايد از محيط 
زيست مجوز اوليه گرفته شود.محمدپور در پايان 
ــات بايد از نظر  ــره بار و ميوه ج ــت: ميادين ت گف
بهداشتي تمامي ويژگي هاي سالمتي را دارا باشد 
ــكل  تا به هنگام احداث اين مكان هيچ گونه مش

زيست محيطي نداشته باشيم.

مادرهمسر شهيد 
چيت سازيان از دنيا رفت

ــم پناهي،  ــركار خان ــام: مادر س همدان پي
ــاور وزير آموزش و پرورش و همسر شهيد  مش

چيت سازيان دار فاني را وادع گفت.
مراسم تشييع مرحومه سكينه فاميل دشتي 
ــنبه 27 آذرماه از مقابل منزل وي  امروز يكش
ــقي، كوچه  واقع در ابتداي خيابان ميرزاده عش

شهيد رستمي برگزار مي گردد.
ــم ترحيم آن مرحومه فردا  همچنين مراس
دوشنبه 27 آذرماه ساعت 9 و 30 دقيقه صبح 

در مسجد مهديه همدان برگزار مي شود.

مديركل آموزش فني و حرفه اى 
همدان:

آموزش به زندانيان انگيزه و 
اميد مي بخشد

همدان پيام: مديركل آموزش فني و حرفه اي 
ــه زندانيان به  ــتان همدان گفت: آموزش ب اس

صورت كارشناسي شده انجام مي شود.
ــيدمهدي باقري، عنوان كرد:  مركز فني  س
ــتان همدان آموزش به زندانيان  و حرفه اي اس
ــي شده انجام مي دهد و  را به صورت كارشناس
طبق نياز جامعه كالس هاي ويژه براي زندانيان 

اختصاص مي دهد.
وي افزود: زندانياني كه به داليل مختلف در 
ــر مي برند متناسب با روحيه و نوع  زندان به س

نياز جامعه آموزش مي بينند.
وي خاطر نشان كرد: يكي از اهداف آموزش 
به زندانيان ايجاد انگيزه و اميد در بين زندانيان 
ــت كه به هنگام آزاد شدن مشغول به كار با  اس

استفاده از آموزش مورد نظر شوند.
ــياري از زندانياني كه  باقري اظهار كرد: بس
ــان مبتال به  ــتند زنداني ــال آموزش هس در ح
ــتند كه با آموزش هاي الزم و يافتن  اعتياد هس
مهارت ها به هنگام آزاد شدن از زندان به دنبال 
اعتياد نروند و به هنگام آزادي دغدغه اشتغال 

نداشته باشند.
ــراد جامعه  ــياري از اف ــان كرد: بس وي بي
ــب با مدرك تحصيلي خود مشغول به  متناس
ــتند و تنها 20 درصد افراد متناسب با  كار نيس

مدرك خود مشغول به كار هستند. 
ــي و  ــاي فن ــد: آموزش ه ــري يادآورش باق
ــت و  حرفه اي محدود به آموزش زندانيان نيس
ــر از آموزش هاي فني و  ــياري از مراكز ديگ بس

حرفه اي بهره مند مي شوند.
ــت هاي  ــي از سياس ــرد: يك ــه ك وي اضاف
ــردي موجود در نظام فني و حرفه اي نياز  راهب
سنجي واقعي است كه مطابق با آمار به دست 
آمده از نياز سنجي،  نوع آموزش ها تغيير مي كند.

باقري در پايان گفت: آموزش هاي فني و حرفه اي 
ــتان همدان در سطح ملي بي نظير است و در  اس
ــتا تمامي ارگان هاي مرتبط و دولتي از  اين راس
آموزش هاي فني و حرفه اي بهره مند مي شوند.

مسئول مركز پيش بيني هواشناسي استان:

آسمان استان تا پايان 
ماه آفتابي است

ــي  ــش بين ــز پي ــئول مرك ــام: مس همدان پي
ــي استان همدان هواي استان را تا آخر  هواشناس

هفته آفتابي و آرام اعالم كرد.
نادر پيرتاج همداني عنوان كرد: آسمان استان 
ــي و آرام و گاهي با وزش باد  ــنبه آفتاب تا چهارش
ــان كرد: در آبان  همراه خواهد بود.وي خاطر نش
ــيار مطلوب و خوشايند  ماه ميزان بارندگي ها بس
بود، اما متاسفانه در آذر ماه آسمان استان آفتابي 
ــزود: برخي  ــنا اف ــو با ايس ــت.وي در گفت وگ اس
كشاورزان با مشاهده بارندگي ها در آبان ماه اقدام 
ــتن محصوالت كرده اند و منتظر بارندگي  به كاش
ــتان  ــتند در حالي كه اين هفته هم هواي اس هس
آفتابي و آرام است و دماي استان نيز همانند هفته 
گذشته خواهد بود. پيرتاج همداني عنوان كرد: در 
پيش بيني به عمل آمده حداقل دماي استان همدان 
در 24 ساعت آينده  10 درجه زير صفر و حداكثر 

دماي استان 13 درجه باالي صفر است. 

شهردار نهاوند نيامده استيضاح شد 

تثبيت جايگاه سياسى استان 
در گرو حضور افراد قدرتمند

فاطمه حبيبى
ــام: يك هفته تا آغاز زمان ثبت نام نامزدهاى انتخاباتى نهمين دوره از  همدان پي

مجلس شوراى اسالمى فرصت باقى است.
ــدن به سوم دى ماه و زمان ثبت نام داوطلبان، فضاى سياسى استان  با نزديك ش
ــتانه معرفى نامزدهاى نهايى انتخابات قرار گرفته است و كانديداهاى  همدان در آس
احتمالى به دنبال تثبيت جايگاه و حوزه انتخابى خود هستند. برگزارى سالم مراحل 
مختلف انتخابات نهمين دوره مجلس شوراى اسالمى عالوه بر تضمين حكومت مردم 

ساالرى دينى، زمينه ايجاد اعتماد نسبت به مسئوالن را تقويت مى كند.
ــيده كه كانديداهاى احتمالى با وزن كردن داشته و نداشته هاى  زمان آن فرا رس
استان و برنامه ريزى ها و تصميم گيرى هاى خود با ثبت نام در اين دوره به كانديداتورى 

خود مهر تثبيت بزنند و جاى پاى خود را در ابتداى كار محكم و استوار سازند.
ــى جامعه را  ــاز فضاى سياس ــوان يك واقعه مهم و سرنوشت س ــات به عن انتخاب

تحت الشعاع قرار داده است.
با شروع ثبت نام كانديداها، چهره هاى شاخص ملى و محلى با ديدگاه هاى متفاوت 
ــالم، براى نمايندگى مردم در  روى كار خواهند آمد تا در رقابتى تنگاتنگ و البته س

مجلس شوراى اسالمى حاضر شوند.
ــركت كننده قبل از هر اقدامى بايد خود را در تمامى امور محك بزنند و  افراد ش
با بررسى اوضاع مختلف استان خصوصا مطالبات و خواسته هاى مردم در حوزه هاى 
ــروع زمان ثبت  ــى بزرگ آماده كنند، نه آنكه تنها با ش مختلف خود را براى آزمايش
نام و به دنبال آن آغاز تبليغات غير مستقيم و مستقيم، تنها به فكر جمع آورى رأى 
بوده و منافع كل را در نظر نگرفت، چراكه بودند افرادى كه تنها براى جايگاه و قدرت 

سياسى خود، گاه با صدها وعده انتخاباتى به صحنه مى آيند.
ــالم يك انتخابات و انتخاب اصلح به حضور افراد مدعى و كاردان  اما برگزارى س
در اين عرصه بستگي دارد كه ضمن ايجاد يك رقابت سياسى سالم، جايگاه سياسى 
ــانيم، چراكه اقتدار يك نظام و يك  ــتان به تثبيت برس افراد را نيز در جامعه و در اس

مجلس به عنوان خانه ملت در گرو حضور افراد شايسته و قانونمند است.
ــراى حضور در خانه اى  ــئوالن و نماينده هاى انتخابى خود ب ــار مردم از مس انتظ
ــردم و عمل به  ــردن اعتماد م ــاى كالن و ملى باالب ــراى تصميم گيرى ه ــى ب مردم
وعده هايى است كه قطعا در طول تبليغات  جزئى و كلى، رسمى و بعضا غير رسمى 
ــود. بي شك دركنار تالش مسئوالن اجرايي، پيگيري مشكالت، مسائل  عنوان مى ش
و هماهنگي از طرف نمايندگان در سطح وزارتخانه ها و ارگان هاي تصميم گيري فرا 
استاني نقش بسزايي در حل سريع مشكالت، جذب اعتبارات و امكانات و تسريع در 

پيشرفت و توسعه همه جانبه استان دارد. 
كرسى هاى 9 گانه نمايندگان استان همدان در مجلس شوراى اسالمى نيز منتظر 
حضور قدرتمند و آگاهانه افراد است كه با شركت شخصيت هاى مختلف در اين دوره 

از مجلس شوراى اسالمى(مجلس نهم) رقابت سنگين تر خواهد شد.
حضور جدى شخصيت هاى محلى مقيم در خارج از استان و فعال در عرصه هاى 
ــته در  ــخصيت هاى محلى و مديران و نمايندگانى از دوره هاى گذش ملى در كنار ش
برخى حوزه هاى انتخابى استان فضا تنگ تر شده است. انتظار از نمايندگان استان در 
مجلس نهم بيشتر است. با توجه به شرايط استان خصوصا در روزهاى اخير و ايجاد 
ــتان، مسائل انتقادى استان از  ــتعفاى مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى اس بحث اس

جانب مردم و حتى برخى مديران و مسئوالن افزايش يافته است.
ــنواره فيلم كودك  ــت رفتن برخى امتيازات از جمله جش ــى ديگر از دس از طرف
ــامان شهرى، فراموش شدن  ــدن اوضاع بى س و نوجوان، ليگ برترى پاس و حل نش
ــهر، بى برنامگى مجمع نمايندگان در ارائه چشم انداز توسعه استان و  موضوع كالن ش
ــت كه در كنار هم به ضعف  ــتان و ... مواردى اس يا پيگيرى مطالبات كالن براى اس
ــتان خصوصا در برخى موارد كه خواسته مستقيم مردم بوده به  حوزه نظارتى در اس
ــوراى اسالمى باز مى گردد. حال كانديداهاى احتمالى  نمايندگان آنان در مجلس ش
ــدن، با تدوين  ــند كه ضمن قدرتمند وارد ش ــته باش هنگام ثبت نام بايد دقت داش
ــى هاى نمايندگى را در  برنامه هاى كالن و محورى و قدرتمند در حوزه نظارت، كرس
ــى ها در خانه ملت كه مكانى براى قانونگذارى  مجلس پر كنند، چراكه اگر اين كرس
ــئوالن نيز در  ــوند قطعا روند انتخاب مديران و مس ــاالرى پر ش ــت، با شايسته س اس

استان ها و شهرستان ها بر اين اساس خواهد بود.
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1- منوچهر فاضل پور به جمع كانديداهاي 
ــت.  ــده اس ــدآباد اضافه ش ــوزه انتخابيه اس ح
فاضل پور كه دكتر و جراح گوش و حلق و بيني 
و اصالتي اسدآبادي دارد، گويا قرار است از اين 
شهرستان براي انتخابات، كانديدا شود. گفتني 

است هم اكنون در كرمانشاه طبابت مي كند.
ــا چالش  ــاره ب ــد دوب ــهرداري نهاون 2- ش
ــده است. گويا اين بار شوراي شهر از  مواجه ش
ــهرداري درباره برنامه ها و عملكردش سؤال  ش
ــده اند. گويا  ــخگويي ش ــتار پاس كرده و خواس
ــهر مشكل خود با  ــت امروز شوراي ش قرار اس
ــي  ــه اي بررس ــهردار را با فرماندار در جلس ش
ــود احتمال بركناري شهردار  كند. گفته مي ش
نهاوند و انحالل شوراي نهاوند در صورت توافق 
ــت. گفتني است سيف پيش  با فرماندار باالس
ــهر بوده و استاندار او را  از اين عضو شوراي ش
آخرين گزينه در زمان انتصاب اعالم كرده بود 
ــال است با چالش  ــهرداري نهاوند يك س و ش

انتخاب شهردار مواجه است.
ــتان رزن  ــات امور صنفي شهرس 3- انتخاب
ــده است. گويا اين انتخابات با چالش  برگزار ش
ــت و نتايج آن هنوز به صورت  مواجه شده اس

رسمي اعالم نشده است.
4- همداني ها در نشست جبهه ايستادگي 
ــب به قالي باف و شهردار تهران كه هفته  منتس
ــته اند.  ــد، حضور داش پيش در تهران برگزار ش
ــزي و تبيين  ــت براي برنامه ري گويا اين نشس
راهبردهاي ورود به انتخابات و برنامه هاي اين 
ــان در انتخابات مجلس نهم  طيف از اصولگراي

بوده است. 
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اخبار اخبار كوتاه
خلف وعده تكراري دولت

ــنا: عضو هيأت رئيسه مجلس در مورد  ايس
ــت: تاكنون دولت  ــن وضعيت بودجه گف آخري
ــت،  ــه بودجه را به مجلس ارائه نداده اس اليح
ــت كه فكر مي كرديم اين كار تا  اين در حاليس
ــود. حجت االسالم حسين  25 آذر ماه انجام ش
ــدن  ــزود: مطمئناً با طوالني ش ــبحاني نيا اف س
ــه به مجلس، اين  ــر در ارائه اليحه بودج تأخي
ــورت دو  ــته به ص ــال گذش اليحه همچون س
دوازدهم بررسي خواهد شد و رسيدگي نهايي 

آن به سال آينده موكول مي شود.

اعتراف آمريكا به قدرت مرجعيت

مهر: روزنامه نشنال آمريكا اخيراً در مقاله اى با 
اشاره به خروج نظاميان آمريكايى از عراق تأكيد 
كرد كه آيت ا... سيستانى (مرجعيت عالى شيعيان 
ــينى از  عراق) آمريكايى ها را مجبور به عقب نش
خاك عراق كرد. در اين گزارش با اشاره به ارتباط 
نزديك مراجع دينى با مردم تأكيد شده كه نظر 
مخالف و مستحكم آيت ا... سيستانى در زمينه رد 
حضور بيگانگان در خاك عراق، اصلى ترين عامل 

در عقب نشينى نظاميان آمريكايى بود.

مقاومت  در برابر 
نظارت بر مجلس   

ــاره به  ايلنا: نماينده تهران در مجلس با اش
ــى در برابر  ــد نظارتى مقاومت هاي ــه در بع اينك
ــس وجود دارد، گفت: هر فردي در  نظارت مجل
ــتى دوست ندارد نظارت  هر جايگاه و در هر پس
بر وى انجام شود، از اين رو بايد بازوهاى نظارتى 
ــژن نوباوه افزود:  ــود. بي مجلس خوب تقويت ش
ــت كه در نظارت،  مهم ترين نقطه ضعف اين اس
ــتيم و جديت نداشتن در نظارت نيز  جدى نيس
ضربه زننده است. مثل تحقيق و تفحص هايى كه 

در مجلس هشتم به ثمر نرسيده است.

تشكيل 6 كميته تخصصى 
جبهه متحد اصولگرايان 

ــن آورى و  ــى، ف ــارس: كميته هاى سياس ف
ــار، رسانه و استانى جبهه  مجازى، بانوان، اقش

متحد اصولگرايان به زودى تشكيل مى شود.
ــه متحد  ــزارش، جبه ــن گ ــاس اي  بر اس
ــه به اضالع   ــاى جداگان ــان در نامه ه اصولگراي
ــور معرفى نماينده  ــى از آنها به منظ اصولگراي
ــاى مختلف، دعوت  ــور در كميته ه براى حض
ــتانى يكى از مهمترين  ــت. كميته اس كرده اس
ــه وظيفه  ــت ك ــاى جبهه متحد اس كميته ه
ــايى نيروهاى كارآمد اصولگرايى را براى  شناس
قرار گرفتن در ليست اصولگرايى به عهده دارد.

پيام صالحى
به وزير خارجه عمان 

مهر: پيام صالحى، وزير امور خارجه جمهورى 
اسالمى ايران به وسيله حسين نوش آبادى معاون 
ــورمان  ــا وزارت امور خارجه كش ــى و آفريق عرب
تحويل يوسف  بن علوى وزير امور خارجه عمان 
ــد. نوش آبادى در تحويل اين نامه به علوى با  ش
تبيين مسائل و تشريح وضعيت كنونى منطقه، 
ــان در حل و  ــذار عم ــال و تأثيرگ ــه نقش فع ب
ــاره كرد و از دولت عمان  فصل مسائل جارى اش
خواست در جهت تعديل مواضع شوراى همكارى 

خليج فارس نقش فعال ترى ايفا كند.

نشست "تقواى جمعى
نقد عملكرد مجلس هشتم"  
ــه از سلسله جلسات  فارس: چهارمين جلس
ــتم“ با  ”تقواى جمعى؛ نقد عملكرد مجلس هش
موضوع بررسى كارنامه مجلس هشتم در ”طرح 
ــور احمد توكلى،  ــارت بر نمايندگان“ با حض نظ
رئيس مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى 
ــكل هاى دانشجويى برگزار  و  نماينده يكى از تش
مى شود. اين نشست به همت جمعيت رهپويان 

انقالب اسالمى برگزار مى شود.

بحران در قزاقستان
ــزارش مي دهند كه  ــري گ ــا: منابع خب ايلن
نيروهاى امنيتى به سوى چند هزار كارگر نفتى 
ــتمزد در  ــه در اعتراض به اخراج و كمبود دس ك
ميدان مركزى شهر "جانائوزن" در غرب قزاقستان 
تجمع كرده بودند، آتش گشوده و تعدادى از آنان 

را كشتند و شمارى را زخمى كردند.

چمدان دانشجوى دندانپزشكى كه خبرساز شد
همدان پيام: سفير جمهورى اسالمى ايران در روسيه، انتشار خبر ضبط محموله اى حاوى "سديم 22" از يك مسافر ايرانى را 
در راستاى ايجاد سوء تفاهم در روابط تهران و مسكو دانست و گفت:  اين اقدامات براى فرافكنى به منظور تحت الشعاع قرار دادن 
كنترل پهپاد (به وسيله ايران) صورت مى گيرد.  سيدرضا سجادى در گفت وگو با فارس، ضمن تكذيب خبر منتشر شده مبنى 
بر ضبط محموله اى حاوى "سديم 22" از يك مسافر ايرانى در فرودگاه مسكو افزود: بيش از يك ماه پيش يكى از دانشجويان 
رشته دندانپزشكى در مسكو در زمان عزيمت به ايران ماده اى مربوط به كارش را با خود به همراه داشت كه سوء تفاهمى در 
اين زمينه براى مسئوالن گمرك پديد آمد و بعد از بررسى معلوم شد كه مورد خاصى نبوده و دانشجو نيز به مسيرش ادامه 
داد. سجادى افزود: نكته جالب اين است كه بعد از گذشت بيش از يك ماه، رسانه هاى غربى خبرى كه اصل آن صحت نداشته 

را منتشر كرده و جوسازى مى كنند و در تالشند ضمن تخريب وجهه ايران، در روابط تهران و مسكو سوء تفاهم ايجاد كنند.

نقشه شوم غربى ها براى روابط آنكارا و تهران
همدان پيام: رهبر حزب سعادت تركيه با انتقاد از سياست هاى حزب عدالت و توسعه و گام برداشتن اين حزب در راستاى 
سياست غربى ها، به نقشه شوم اين كشورها عليه روابط تهران آنكارا پرداخت. به گزارش مهر به نقل از پايگاه خبرى 7 تركيه، مصطفى 
كاماالك در يك كنفرانس مطبوعاتى در مركز حزب سعادت گفت: غربى ها و صهيونيست ها به بهانه سوريه مى خواهند كارى كنند 
كه ايران و تركيه رو در روى هم قرار گيرند. وي تأكيد كرد: ايران و تركيه دو كشور مسلمان و قدرتمند در منطقه بوده و همواره 
مورد هدف كشورهاى غربى هستند و با رو در رو قرار دادن ايران و تركيه درصدد هستند تا اين دو كشور منطقه را به سمت جنگ 
سوق دهند. كاماالك در ادامه استقرار سپر موشكى ناتو در تركيه را پروژه اسرائيل دانست و تأكيد كرد: سياست تركيه در قبال 
سپر موشكى و سوريه اشتباه است و حزب عدالت و توسعه در راستاى سياست غربى ها حركت مى كند.  وي با تأكيد بر همبستگى 
بيشتر مسلمانان افزود: كشورهاى مسلمان حاضرند يكديگر را با سالح هاى غربى به كشتن دهند و اين يك نقشه امپرياليستى است.

به زودي تحريم كنندگان ايران به دست بوسي ما مي آيند
ــم كه براي حضور بخش  ــت كردي ــازي درخواس ــام: معاون اول رئيس جمهوري گفت: از وزير راه و شهرس همدان پي
ــنا، محمدرضا رحيمي در  ــرعت دهيم. به گزارش ايس ــور س ــاختن كش خصوصي فراخوان دهد تا بتوانيم به حركت س
ــم افتتاح نمايشگاه راه و شهرسازي و صنايع وابسته و گراميداشت روزهاي حمل و نقل و راهداري، با  ــخناني در مراس س
ــي ترين زيرساخت ها به شمار مي رود» گفت: نخستين كار كشورهاي صنعتي و پيشرفته  بيان اين كه «راه يكي از اساس
اين بود كه از جهت راه اعم از زميني، هوايي و دريايي خود را بي نياز كردند. در كشور ما به خاطر گستردگي و پهناوري 
خاك اين اقدام بسيار دشوار و پرهزينه است و به همين دليل در اين زمينه شايد عقب باشيم و بايد عقب ماندگي خود 
ــت. رحيمي در ادامه گفت: اكنون  ــش جبران كنيم و الزمه اين امر تالش بيش از پيش در اين عرصه اس ــن بخ را در اي
از نظر سياسي در تحريم هستيم و شديدترين تحريم ها را در مورد ما اعمال كردند، اما من به عنوان فردي كه تصدي 
ــيد كه همه قدرت هايي كه ما را تحريم كردند براي  ــتاد تدابير ويژه اقتصادي را دارم، مي گويم كه طولي نخواهد كش س

دست بوسي به سرزمين ايران مي آيند. 

ــم تشريح  همدان پيام: رئيس جمهوري در مراس
ــرفت طرح تحول در نظام گمركى كشور،  روند پيش
ــال دور زدن قوانين و اعمال  ــده اى به دنب گفت: ع
ــفانه بعضاً تخلفات را تزيين  ــتند و متأس فشار هس
ــور تطهير روى آن  ــامى ديگرى به منظ كرده و اس

مى گذارند.
ــم  به گزارش ايلنا، محمود احمدى نژاد در مراس
تشريح "روند پيشرفت طرح تحول در نظام گمركى 
ــور" با تأكيد بر لزوم استقرار مديريتى واحد در  كش
ــور، اظهار داشت: گمرك مسئول  كل گمركات كش
ــت و همه دستگاه هاى مرتبط  مرزبانى اقتصادى اس
حتى استاندارد نيز بايد خود را با گمرك هماهنگ 

كنند.
ــه اقدامات دولت  ــاره به اينك ــژاد با اش احمدى ن
ــت، افزود: عده اى دولت  ضربتى، انقالبى و دقيق اس
را به اقدامات غير عالمانه و شتاب زده متهم مى كنند 
ــت و تجربه نيز نشان  در حالى كه دولت معتقد اس
ــانى بااستعداد  داده كه با توجه به وجود نيروى انس
ــور؛ مى توان اقدامات اساسى و  و همت بلند در كش

تحولى را به سرعت عملياتى كرد.
ــى  ــى از اركان اصل ــول گمرك ــت: تح وي گف
ــرعت  ــت و اميدوارم به س طرح تحول اقتصادى اس
ــرك جزو اولين  ــود و گم قانون جديد عملياتى ش
ــد كه طرح تحول به طور كامل  مجموعه هايى باش

در آن پياده مى شود.
احمدى نژاد خاطرنشان كرد: عده اى تصور مى كنند 
كه تبادل تجارى فقط شامل بخش صادرات مى شود 

ــبت به واردات ذهنيت منفى دارند، در حالى كه  و نس
ــرفت جهانى و  صادرات و واردات از عوامل اصلى پيش
تأمين صلح، امنيت و رفاه جهانى است. خداى متعال 
به هر ملتى داشته هايى عطا كرده تا به واسطه تبادل 

آن با هم ارتباط داشته باشند.

وي با تأكيد بر رعايت كامل قانون و مقررات در 
ــور تصريح كرد: متأسفانه عده اى منافع  گمرك كش
ــى تعريف نمى كنند؛  ــتاى منافع مل خود را در راس
ــت كه آحاد مردم  ــن ملت و اقتصاد جايى اس بهتري
منافع شخصى خود را در راستاى منافع ملى تعريف 

ــتعداد ها و  ــت كه همه اس ــد و ملتى موفق اس كنن
ــتا به  ــود را هم افزا و در يك راس ــاى خ توانمندى ه

كار گيرد.
ــه عده اى به دنبال دور  احمدى نژاد با بيان اينك
زدن قوانين و اعمال فشار هستند و متأسفانه بعضاً 
ــامى ديگرى به منظور  تخلفات را تزيين كرده و اس
ــر روى آن مى گذارند، گفت: با توجه به حجم  تطهي
ــور ممكن است  تبادل كاال در مرزهاى گمركى كش
ــتباهاتى به وجود آيد و يا  در بخش كنترل كاال اش
عده اى به عنوان واردات كااليى خاص، كاالهاى غير 
ــور كنند كه بايد به دقت اين گونه  ضرورى وارد كش
موارد كنترل شود؛ البته اميدوارم اين گونه افراد هم 
اين دست اقدامات خود را كنار بگذارند؛ چراكه دور 
زدن و تخلف از قانون در حقيقت برداشتن از جيب 

ملت بوده و كار درستى نيست.
ــيس  ــه اقداماتى از جمله تأس ــاره ب ــا اش وى ب
مؤسسات خيريه و توجيهات مختلف براى دور زدن 
قانون، گفت: بهتر است برخى از نهادهاى اقتصادى 
ــاى دور زدن قانون،  ــه ج ــى، ب ــه اصطالح مردم ب

ساختار ها و رفتار خود را اصالح كنند.
رئيس جمهوري بيان كرد: بايد به سرعت بخش 
ــور با بخش هاى بانكى و مالياتى ارتباط  گمرك كش
برقرار كنند، در چنين صورتى مسير بخش عمده اى 
ــتفاده ها از قانون گرفته خواهد  از تخلفات و سوءاس
ــت در روند اصالحات، عده اى  شد؛ البته ممكن اس
ــا كنند كه نبايد از آن  ــو و جار و جنجال به پ هياه

نگرانى داشت.

رئيس  جمهوري: 

عده اى به دنبال دور زدن 
قوانين و اعمال فشار هستند

روزنامه لبنانى االخبار:

همكارى ايران و عربستان 
تشنج را به كمترين سطح 

خود مي رساند
ــاره به ديدار  همدان پيام: روزنامه لبنانى "االخبار" با اش
اخير وزير اطالعات ايران با مقامات عربستان از طرح جديد 
ــوريه خبر داد و نوشت:  عراق براى پايان دادن به بحران س

ــتان و همچنين  ــكارى ميان ايران و عربس ــه هم در نتيج
مشاركت عراق، حالت تشنج در منطقه احتماالً به كمترين 

سطح خود مى رسد.
ــه لبنانى "االخبار" در مقاله اى  به گزارش ايرنا، روزنام
تحليلى به قلم ايلى شلهوب با اشاره به اينكه انتظار مى رود 
ــتان، آرامش و  ــدر مصلحى به عربس ــفر حي در نتيجه س
ــتقرار در بيشتر مناطق ايجاد شود، ادامه داد: عربستان  اس
ــوريه و نيز  ــل توقف حمالت تحريك آميز عليه س در مقاب
ــوى عليه  ــرى، تركى و فرانس ــال قط ــور فع دورى از مح

ــت در آرام كردن اوضاع  ــته اس ــور از ايران خواس اين كش
ــورهاى يمن، بحرين و همچنين منطقه قطيف (شرق  كش

عربستان) مساعدت كند.
ــتان در برابر  ــاره به موضع عربس روزنامه االخبار با اش
ــرقى اين  ــالمى در مناطق ش ــروع تحركات بيدارى اس ش
ــور ادامه داد: عربستان بيم دارد اين تحركات همچون  كش

تحركات جارى در بحرين افزايش يابد.
ــت  ــا بيان موضع آمريكا در قبال سياس اين روزنامه ب
ــت: آمريكا با پناه آوردن به كشور  ــتان نوش خارجى عربس

ــائل منطقه اى، عمًال نقش تاريخى اين  قطر براى حل مس
كشور در منطقه را به باد فراموشى سپرده است.

ــراق در مورد پايان  ــان ابتكار عمل ع ــار در بي االخب
ــت: اين ابتكار عمل شامل  ــوريه نوش دادن به بحران س
ــوريه در مقابل  ــف تحريم هاى اتحاديه عرب عليه س توق
ــورى در خيابان هاى  ــان دادن به حضور نظاميان س پاي
ــورى با نظارت  ــاز گفتگوهاى عربى س ــهرها و نيز آغ ش

عراق است.
ــكار عمل مورد  ــن ابت ــد كرد: اي ــن روزنامه تأكي اي

ــى از محورهاى  ــت و يك ــت ايران قرار گرفته اس حماي
ــتان بوده است و در  مباحثات مصلحى با مقامات عربس
ــتا نورى مالكى، نخست وزير عراق قرار است  همين راس
ــمى را به دمشق بفرستد.  در آينده اى نزديك هيأت رس
اين سفر به دور از انعكاس خبرى رسانه ها انجام خواهد 

گرفت.
ــته آمريكا  ــه در ماه گدش ــت ك ــن امر در حالى اس اي
ــفير  ــتن ايران در ترور س ــت داش اتهاماتى را مبنى بر دس

عربستان در آمريكا مطرح كرده بود.

طراحى دشمنان براى تخريب چهره سالم انتخابات
ــمنان ما بيكار  ــر اينكه دش ــه داورى 8+7 با تأكيد ب ــو كميت ــام: عض همدان پي
ــته باشد،  ــوژه اى هرچند وجود خارجى هم نداش ــينند و با طراحى از هر س نمى نش
سوژه سازى مى كنند، گفت: تالش دشمن طراحى براى تخريب چهره سالم انتخابات 

است.
ــارس انتخابات را يكى از  ــهري در گفت و گو با ف ــم حسينى بوش آيت ا... سيدهاش
ــائل كليدى و اساسى براى كشور و نظام دانست و اظهار داشت: پس از شرايطى  مس
ــور به وجود آمد، در حال حاضر ضرورت توجه و هوشمندى  ــال 88 در كش كه در س

نسبت به برگزارى انتخابات آينده مجلس امرى اجتناب ناپذير است.
ــاس به فرمايش مقام معظم  ــان حوزه علميه قم بر همين اس  عضو جامعه مدرس
رهبرى مبنى بر اينكه  "انتخابات نبايد به يك چالش امنيتى براى نظام تبديل شود"، 
ــاره و تصريح كرد: اين موضوع  بستگى دارد به اينكه  چه تمهيداتى  در اين زمينه   اش

به كار گرفته شود.
 تأكيد بر جمالتي كه مردم را  خسته مي كند 

ــردم فكر كنند  ــه در صورتى كه م ــد بر اينك ــالمى كار، با تأكي ــو حزب اس عض
نماينده اى از تفكر آن ها در انتخابات نيست، در انتخابات حضور پيدا نمى كنند، گفت: 
ــتم  ــركت مى كنند كه اعتماد به انتخابات و به سيس مردم زمانى در يك انتخابات ش
ــليقه هاى خود را در انتخابات ببينند،  ــند و نماينده س ــته  باش برگزار كننده آن داش
ــليقه ها در انتخابات است كه مردم حق انتخاب و حق پيروز  متعاقب حضور همه س

شدن براى خودشان تصور كنند.
ــخ به اين سؤال كه تحليل شما از  ــهيال جلودارزاده در گفت و گو با ايلنا در پاس س
ــركت اصالح طلبان در  ــاى مختلفى كه در اردوگاه اصولگرايان براى ش اظهار نظره
انتخابات آينده مجلس عنوان شده، چيست و چرا بعد از اطالعيه شوراى هماهنگى 
جبهه اصالحات مبنى بر اينكه به دليل فراهم نبودن شرايط حضور اصالح طلبان در 
انتخابات ليست انتخاباتى نمى دهيم، اكثر رسانه هاى اصولگرا به دنبال اين بودند كه 
بگويند اصالح طلبان حتماً در انتخابات شركت مى كنند، گفت: مردم را با اين جمالت 

كه اصالح طلبان بيايند و نيايند، خسته مى كنند.
ــا براى حضور اصالح طلبان در انتخابات،  ــازى فض وى افزود: آن ها با عدم آماده س
خواسته يا ناخواسته به دنبال اين هستند كه مردم هم در انتخابات حضور پرشورى 
نداشته باشند؛ چراكه اگر اصالح طلبان در انتخابات نباشند، بسيارى از مردم هم در 

انتخابات مشاركت نمى كنند.
نماينده سابق مجلس شوراى اسالمى تأكيد كرد: در صورتى كه مردم فكر كنند 
نماينده اى از تفكر آن ها در انتخابات نيست، در انتخابات حضور پيدا نمى كنند. اين 
جمالت كه اصالح طلبان بايد بيايند يا ديگرى مى گويد حق ندارند بيايند و اين رد 

گم كردن ها باعث مى شود كه مردم ندانند كه چه كارى بايد انجام دهند.
 تغييرى در شرايط سياسى كشور شكل نگرفته است 

ــاره به فضاى موجود در عرصه سياسى  ــى اصالح طلب نيز با اش  يك فعال سياس
كشور، گفت: متأسفانه هيچ تغييرى در شرايط سياسى كشور به ويژه شرايط حضور 

گروه هاى اصالح طلب ايجاد نشده است.
ــرايط فعلى كه احزاب و گروه هاى سياسى  ــول منتجب نيا تأكيد كرد: در ش رس
ــتد و وارد صحنه نمى شوند؛ صالح  اصالح طلب از جمله حزب اعتماد ملى فعال نيس
ــوم و نه از فردي به عنوان كانديداى انتخابات مجلس نهم  مى بينم كه نه كانديدا ش
ــوراى  ــاره به بيانيه ش ــت كنم. وي در بخش ديگرى از گفت و گوى خود با اش حماي
ــت انتخاباتى از سوى اين شورا  هماهنگى جبهه اصالحات در مورد ارائه نكردن ليس
ــت:  من به صورت فردى يا به نمايندگى از طرف حزب  ــات مجلس نهم گف در انتخاب
ــنامه اين شورا كه متشكل  ــورا عضويتى ندارم، اما طبق اساس اعتماد ملى در اين ش
ــى اصالح طلب است، تصميماتى كه بر اساس رأى  از حدود 20 گروه و حزب سياس

اكثريت اتخاذ شده باشد براى همه گروه هاي عضو جبهه اصالحات الزم االجراست.

چرا نبايد با ايران رابطه اى عالى داشته باشيم؟
ــوى دولت آمريكا و  ــه دولت آرژانتين در روز  هاى اخير از س ــام: با اينك همدان پي
ــتى به دليل افزايش سطح روابط سياسى و تجارى خود با ايران،  البى  هاى صهيونيس
ــار قرار گرفته است، با وجود اين، هكتور تيمرمان، وزير خارجه اين كشور، از  در فش

روابط رو به رشد ايران و آرژانتين حمايت كرد.
به گزارش تابناك، به تازگى خبرگزارى رويترز، هكتور تيمرمان را به كوتاه آمدن 
ــت؛ اتهامى كه بالفاصله با  ــترش روابط متهم كرده اس در پرونده آميا به قيمت گس

واكنش وزير خارجه آرژانتين روبه رو شد.
ــين  ــت، نه تنها از مواضع پيش وزير خارجه آرژانتين در نامه اى كه به رويترز نوش
ــترش روابط آرژانتين و ايران پرداخت و اظهار  خود كوتاه نيامد؛ بلكه به دفاع از گس
ــم هنگامى كه ايران  ــتاد؛ آن ه ــوان در مقابل تجارت با ايران ايس ــت كه نمى ت داش

همزمان همكارى خود براى مشخص شدن پرونده آميا را افزايش داده است.
ــد كرد، آرژانتين  ــى آرژانتين، همچنين تأكي ــو با خبرگزارى مل وى در گفت وگ

نمى خواهد در منزوى كردن ايران شراكت داشته باشد.
تحليلگران بر اين باورند، با روندى كه آرژانتين در پيش گرفته، به دنبال پيروى 

از الگوى برزيل؛ يعنى توسعه روابط با كشورهاى غير متعهد در جهان كنونى است.
ــران نزديك 70 درصد  ــته ميالدى، حجم صادرات آرژانتين به اي ــال گذش در س
ــور افزون بر يك و نيم ميليارد دالر صادرات به ايران داشته  افزايش يافت و اين كش

است.
ــته از افزايش ميزان تجارت بين ايران و آرژانتين ظاهراً مقامات اين كشور  گذش
تصميم گرفته اند، در قالبى همچون رويكرد ونزوئال نگاه مستقل و ملى به كشور  هاى 

غير متعهدى چون ايران داشته باشد.
ــار صهيونيست  ها به دولت آرژانتين، مبنى بر  ــت كه با اعمال فش الزم به ذكر اس
متهم كردن ايران در حادثه تروريستى موسوم به آميا، دو كشور سال ها روابطى سرد 
ــور اين روابط در  و بى رمقى را تجربه كردند كه گويا با رويكرد دولت كنونى اين كش

حال گرم شدن و رونق گرفتن است!

ادامه از صفحه يك: تقوى تصريح كرد: در حال 
ــركت ها  ــى كه اين گونه ش ــترين روش حاضر بيش
ــرمايه و سپرده با وعده  پيگيرى مى كنند جذب س
ــت كه بايد  ــود باال و كاذب اس دروغين پرداخت س

مردم در قبال اينگونه فعاليت هوشيار باشند.
ــى و  ــركت هاى هرم ــا ش ــارزه ب ــركل مب مدي
ــت:  كالهبردارى جمعى وزارت اطالعات اظهار داش
ــركت هاى هرمى در سال  اگرچه قانون مبارزه با ش
ــا اين گونه  ــا برخورد قاطعى ب ــد ام 84 تصويب ش
ــركت ها صورت نگرفت و حدود دو ميليون نفر تا  ش

سال 88 به عضويت اين شركت ها درآمده بودند.
ــال 88 وارد  ــوى افزود: وزارت اطالعات از س تق
ــد و ضربه  ــركت هاى هرمى ش ــه مبارزه با ش عرص
ــد به طورى  ــركت ها وارد آم ــى به اينگونه ش مهلك
ــركتى كه در سال 84 در هفته هفت ميليارد  كه ش
ــال 85 با كاهش  ــان درآمدزايى مى كرد در س توم

درآمد مواجه شده بود.
ــردم بار ديگر  ــح كرد: بعد از مدتى م وى تصري
ــمت شركت هاى  ــودآورى مجدداً به س به طمع س
ــال 88  ــد در حالى كه از س ــل يافتن ــى تماي هرم
ــت به دليل بروز اختالفات  ليدرهاى معروف كوئيس
ــركت ها خارج  ــه فعاليت اين ش ــرى از گردون ظاه
ــت براى جلب  ــركت هاى خارجى كوئيس شدند.“ش
درآمد از داخل كشور سران اصلى اين شركت ها در 
ــر راه برداشتند و اين افراد هم متقابال  داخل را از س
اقدام به ايجاد شركت هاى هرمى غيرقانونى با ظاهر 
ــاى موهوم و  ــى و آدرس ه ــامى قالب خارجى و اس

تلفن هاى اجاره اى در خارج كشور كردند“.
ــد  ــان كرد: اين موضوع باعث ش تقوى خاطرنش
ــركت هاى هرمى  ــادى در فعاليت هاى ش ــود زي رك
ــود و زودتر از حد تصور دچار ورشكستگى  ايجاد ش
شوند به طورى كه يكى از شركت هاى تأسيس شده 
ــب  ــال 87 كه 60ميليون تومان اندوخته كس در س

كرده بود يك ماه بعد ورشكسته و منحل شد.
ــى و  ــركت هاى هرم ــا ش ــارزه ب ــركل مب مدي
ــات گفت: پس  ــردارى جمعى وزارت اطالع كالهب
ــى از اين  ــركت هاى هرمى يك ــاز مبارزه با ش از آغ
ــركت ها كه براى حق عضويت UV 350 تعيين  ش
ــى در هفته به  ــود از درآمد 7ميليارد تومان ــرده ب ك

درآمد 175 ميليون تومانى رسيد.
ــان كرد كه در طول سه  وى همچنين خاطرنش
ــركت ها 20 شركت هرمى به  سال مبارزه با اين ش
طور كامل متالشى و هزار دفتر آنها تعطيل شده و 
روند كشف اين شركت ها نيز به صورت چشمگيرى 

موفق بوده است.
ــو و  ــركت هاى آس ــه تقوى، تاكنون ش ــه گفت ب
تالش گستر تجارت كه به صورت مجعول ثبت شده 
ــى شده و سران شركت هاى گريفين و  بودند متالش
پالينور و pic كه عمده فعاليت آن در جنوب كشور 
و به خصوص بوشهر متمركز بود دستگير شده و در 

انتظار محاكمه اند. 
ــتگيرى ده ها تن از اعضاى  وى همچنين از دس
كوئيست در ماه هاى اخير خبر داد و اعالم كرد: يكى 
از دستگيرشدگان حسين غفوريان از سرشاخه هاى 
اصلى كوئيست در داخل كشور بود كه به 19 سال 
ــترداد سه ميليون و 745 هزار دالر مال  حبس و اس

تحصيل شده از راه نامشروع محكوم شده است.
ــى و  ــركت هاى هرم ــا ش ــارزه ب ــركل مب مدي
ــت:  كالهبردارى جمعى وزارت اطالعات اظهار داش
در پى ضربات مهلكى كه به شركت هاى هرمى وارد 
ــد، اين شركت ها فعاليت خود را در شهرستان ها  ش

به ويژه اصفهان متمركز كردند.
تقوى افزود: امروز هيچ شركت  هرمى در داخل 
ــركت هاى خارجى هم كه  ــور وجود ندارد و ش كش
ــران فعاليت كنند، به  ــد در داخل اي تالش مى كنن
ــور به ويژه  لحاظ امنيتى و اقبال مردم ديگر در كش

در شهرهاى بزرگ و مراكز استان ها شانس فعاليت 
ندارند. 

ــرد كه  ــان ك ــاس خاطرنش ــن اس ــر همي وى ب
ــركت هاى هرمى در حال حاضر بيشترين بخش  ش
ــرى از افاغنه و  ــر عضوگي ــود را ب ــاى خ فعاليت ه
ــعه يافته  ــاكنان مناطق كمترتوس ــا و س تاجيك ه

متمركز كردند.
ــى و  ــركت هاى هرم ــا ش ــارزه ب ــركل مب مدي
ــات در بخش  ــى وزارت اطالع ــردارى جمع كالهب
ــريح فعاليت غيرقانونى  ديگرى از سخنانش به تش
يكى از مهمترين شركت هاى كالهبردارى در داخل 

كشور به نام فاركس (Forex) پرداخت.
ــن ادعا كه با  ــركت فاركس با اي تقوى گفت: ش
ــت  ــاى مهم دنيا در ارتباط اس ــزاران بورس ه كارگ
ــرمايه گذاران در اين شركت مى توانند  مدعى بود س
ــاى نيويورك، لندن و توكيو  وارد معامالت بورس ه

شوند.
ــركت در ابتدا  وى ادامه داد: گردانندگان اين ش

براى جذب مشتريان خود كه عمده آنها را برخالف 
ــار مرفه تشكيل  ــتريان شركت هاى هرمى اقش مش
ــدام به پرداخت ارقامى به عنوان  مى دادند، حتى اق
سود مى كردند اما بعد از مدتى با ارائه اطالعات غلط 

اقدام به كالهبردارى مى كردند.
ــك مركزى اعالم  ــازمان بورس و بان ”اگرچه س
ــت اما  ــركت فاركس غيرقانونى اس كردند اقدام ش
سازمان فنى و حرفه اى به اين شركت مجوز آموزش 
ــود و مردم هم با اين تصور كه مجوز آموزش  داده ب
ــت اقدام به  ــت قانونى آنهاس ــراى فعالي مجوزى ب

سرمايه گذارى كرده  بودند.
تقوى با بيان اينكه در كشورهاى اروپايى و حتى 
ــون فاركس كه تحت  ــركت هاى همچ آمريكا با ش
ــرمايه گذارى در بورس  ــاركت مالى و س عنوان مش
ــتن اعتبار الزم فعاليت مى كنند برخورد  بدون داش
شديدى مى شود، از برخورد دستگاه اطالعاتى با اين 

شركت خبر داد. 
ــركت فاركس (بازار تبادل ارزى  ”مالباختگان ش
www. ــايت ــق س ــد از طري ــل) مى توانن بين المل
ــراى  ــا از طريق مراجعه به دادس judcms.ir/31 ي
ــران در خيابان  ــه 31 ويژه جرايم يارانه اى ته ناحي
ــه راه  ــيراز و س ــن خيابان بهار ش ــريعتى (مابي ش
ــاد2- پالك 22 اقدام  ــى) - نبش كوچه فره طالقان
ــه اطالعات از اين  ــكايت كرده و هرگون به طرح ش
شركت را از طريق سامانه پيام كوتاه 30007362 و 
info@iranhoshdar. آدرس پست الكترونيكى

ir اعالم نمايند.
ــى و  ــركت هاى هرم ــا ش ــارزه ب ــركل مب مدي
ــى وزارت اطالعات يكى ديگر از  كالهبردارى جمع
روش هاى كالهبردارى قماربازى و شرط بندى هاى 

اينترنتى به ويژه در فوتبال عنوان كرد. 
ــگاه مجازى و شركت هاى بازاريابى  ايجاد فروش
ــارت وزارت صنعت و تجارت و  ــبكه اى بدون نظ ش
همچنين ايجاد مؤسسات مالى و اعتبارى و شركت 

ــع قانونى در ازاى  ــورس بدون مجوز الزم از مراج ب
ــيوه هاى  ــاال و كاذب از ديگر ش ــود ب ــت س پرداخ

كالهبردارى جديد است.
تقوى با تشريح جزيياتى از نحوه فعاليت گروهى 
موسوم به سيدها يا سادات در خوزستان براى جذب 
سپرده هاى مردمى در سال هاى 65 و 64 گفت كه 
ــركت هاى مضاربه اى 300  اين گروه با راه اندازى ش

ميليارد تومان كالهبردارى كرده است.
ــادات خوزستان كه عمده  وى ادامه داد: گروه س
ــواز متمركز بود از 177 هزار نفر  فعاليت آنها در اه
ــد از تحت تعقيب قرار  ــپرده دريافت كرده كه بع س
گرفتن حدود دوهزار نفر در اين پرونده، نزديك 80 
ميليارد تومان مال از دست رفته از آنها گرفته و بين 

50 هزار شاكى تقسيم شد.
ــى  تقوى با بيان اينكه در حال حاضر على عياش
ــور گريخته و  ــه خارج از كش ــركرده اين گروه ب س
ــه بالتكليفند، در عين حال  114 هزار نفر مالباخت
ــگان داد و گفت كه با  ــراى مالباخت ــى ب خبر خوش
ــويى فعاليت  ــتگيرى 20 متهم كه در امر پولش دس
ــردم از آنها  ــتند، 150 ميليارد تومان اموال م داش

ضبط شده است.
ــى و  ــركت هاى هرم ــا ش ــارزه ب ــركل مب مدي
ــدار  ــى وزارت اطالعات با هش ــردارى جمع كالهب
نسبت به فعاليت هاى اغواگرانه و وعده هاى فريبنده 
ــركت ها و مؤسسات در ازاى ارائه اسناد و مدارك  ش
ــركت ها و  ــت با اينگونه ش بى ارزش از مردم خواس
مؤسسات كه خارج از نظارت بانك مركزى فعاليت 

دارند، معامله نكنند.
ــى از مهمترين معضالت اقتصادى امروز  وى يك
ــنه غيرمجاز  ــاى قرض الحس ــت صندوق ه را فعالي
ــى در همدان با  ــرد و گفت: اخيرا صندوق عنوان ك
ــد و اكنون  ــتگى ش همين ويژگى ها دچار ورشكس
ــتان حدود 480 ميليارد  نيز صندوق ديگرى در اس
تومان بدون حتى ارائه چك بانكى در قالب مضاربه 

جذب سپرده كرده است.
ــاى  ــرد صندوق ه ــر از عملك ــا تقدي ــوى ب تق
ــه  ــى ك ــوز و صندوق هاي ــنه داراى مج قرض الحس
ــاجد اقدم به  ــت نظارت دقيق هيأت امناى مس تح
فعاليت هاى خداپسندانه مى كنند، از مردم خواست 
ــوءاقتصادى  ــا فعاليت هاى س ــنايى ب ــه براى آش ك
ــايت ايران هشدار  ــته اخبار و گزارش هاى س پيوس

وابسته به مؤسسه تدبير اقتصاد رصد كنند.
ــه وزارت صنعت و  ــا بيان اينك ــن ب وى همچني
ــاف و تجار براى  ــكارى اتحاديه اصن ــارت با هم تج
ــركت هاى بازاريابى مجوز صادر مى كند  فعاليت ش
ــركت در  ــركت مجوز گرفته و 3 ش و تاكنون 6 ش
ــت  ــتند از مردم خواس ــب مجوز هس ــتانه كس آس
ــايت  ــركت ها را از طريق س كه اطالعات اينگونه ش
ــامانه پيامكى 30006082  ــده و س وزارتخانه يادش

دريافت كنند.

هنوز مشكل احسان الزهرا(س) در همدان حل نشده است

هشدار وزارت اطالعات به بحران مالى تازه در استان
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اخبار آدينه
3 پروژه آموزشى در نهاوند 

باحضور معاون وزير
افتتاح شد 

ــتان 18 كالسه فجر و  همدان پيام: دبيرس
ــور با اعتباري بالغ بر 2 ميليارد و 50 ميليون  ن
ــور معاون وزير آموزش و پرورش  تومان با حض
و رئيس سازمان نوسازي مدارس كشور افتتاح 

شد.
ــم رئيسي خاطرنشان كرد: به  در اين مراس
ــي آموزش و پرورش  ــل خداوند نظام كنون فض
كشور راه توسعه و پيشرفت را در پيش گرفته 
ــعه در تمام نقاط كشور كامًال  است و اين توس

محسوس و مشهود است.
وي اظهار داشت: با توجه به اينكه بر اساس 
آمار سال 84 حدود 35 درصد از مدارس كشور 
غير استاندارد بودند و يكي از نيازهاي اساسي 
ــتاندارد  ــتفاده از فضاهاي اس دانش آموزان اس
ــال 84  ــت، دولت در س ــي اس ــن آموزش و ام
ــوده و نوسازي و  اقدام به تخريب مدارس فرس
ــياري از مدارس سراسر كشور  مقاوم سازي بس
ــتا گام هاي استوار و موثري  كرد و در اين راس
ــال 84 تا مهر امسال، 17  برداشته شد و از س
ــي  ميليون و 100 هزار مترمربع فضاي آموزش
ــي  ــروژه و 112 كالس آموزش ــب 24 پ در قال

جديد جايگزين و ساخته شد.
ــعه با  ــه داد: اين آهنگ توس ــي ادام رئيس
شتاب در حال حركت است و مقرر شده است 
تا پايان تيرماه سال 93 تمامي مدارس تخريبي 
از چرخه نظام تعليم و تربيت خارج و فضاهاي 

جديد جايگزين شود.
ــازي مدارس  وي همچنين اعتبار كلي نوس
كشور را در سال جاري مجموعاً بيش از 1500 
ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: از اين ميزان 
ــترين سهم به تخريب و بازسازي و  اعتبار بيش

مقاوم سازي مدارس اختصاص يافته است.
در ادامه اين مراسم كانون فرهنگي- هنري 
ــهيد باهنر نيز پروژه ديگري بود كه با 160  ش
ــاح و به بهره برداري  ميليون تومان اعتبار افتت

رسيد.
ــتان گفت:  ــازي مدارس اس مدير كل نوس
ــارد و 800 ميليون  ــال جاري يك ميلي در س
ــتان نهاوند اختصاص  ــان اعتبار به شهرس توم
ــون 60 درصد اين ميزان اعتبار  يافت كه تاكن
به پروژه هاي مختلف تخصيص پيدا كرده است.

ــت: از آغاز سال  ابراهيم اميني فر اظهار داش
ــد تاكنون 3 پروژه  ــي 91-90 در نهاون تحصيل
(40 كالس آموزشي) جديد تحويل داده شده 
ــازي و يك پروژه  ضمن اينكه 2 پروژه مقاوم س
نيز در دست اجراست و با توجه به اينكه نهاوند 
در مسير زلزله قرار دارد در زمينه  مقاوم سازي 

به توجه بيشتري نياز دارد.
در زمينه  اميني فر تجهيز مدارس خصوصاً 
فني و حرفه اي كمبود سيستم هاي گرمايشي 
ــكالت  ــي را از جمله مهمترين مش و سرمايش

مدارس نهاوند عنوان كرد.
وي همچنين تصريح كرد: حدود 11 پروژه 
ــامل مقاوم سازي مدارس، در نهاوند و بخش  ش

خزل نيز شروع بكار شده است.
ــوراي  ــردم نهاوند در مجلس ش نماينده م
اسالمي نيز در اين مراسم آهنگ رشد و توسعه 
ــش آموزش عالي  ــد به ويژه در بخ را در نهاون
ــت: با اقدامات  ــيار خوب ارزيابي كرد و گف بس
ــه در بخش  ــتواري ك ــاي اس ــي و گام ه اساس
ــورت گرفته اين  ــي در نهاوند ص ــوزش عال آم
شهرستان به يك قطب عظيم آموزشي تبديل 

شده است.
ــنايي تصريح كرد: امروز نهاوند و  مهدي س
ــكالت آن در وزارتخانه هاي مختلف مورد  مش
ــود گوياي  ــرد كه اين خ ــي قرار مي گي بررس

پيشرفت در زمينه هاي مختلف است.
ــنايي راه اندازي دانشكده پيراپزشكي در  س
نهاوند، توسعه دانشگاه آزاد و علمي- كاربردي، 
ــگاه آموزش عالي بانوان در نهاوند  احداث دانش
ــي از مهمترين توفيقات نهاوند در  و... را بخش
حوزه آموزش عالي عنوان كرد و گفت: اگر چه 
تعدد واحدهاي مختلف آموزشي در شهرستاني 
ــان سير  با جمعيتي كمتر از 200 هزار نفر، نش
صعودي توسعه در اين شهرستان است، اما باز 
هم نبايد از عقب ماندگي هاي شهرستان غافل 
ــئوالن عزم خود را  ــم، بلكه بايد همه مس بماني
ــزم نمايند تا نهاوند به جايگاهي كه در خور  ج

شأن قدمت تاريخي آن است، برسد.
الزم به ذكر است در پايان مراسم نمازخانه 
ــتان نيز با حضور  ــاهد اين شهرس ــه ش مدرس

مسئوالن افتتاح و به بهره برداري رسيد.

 خطيب موقت جمعه همدان: امامان مرجع احكام الهى هستند 
همدان پيام: امام جمعه موقت همدان در آيين عبادى سياسى نماز جمعه همدان، 
با بيان اينكه از نظر امام على(ع) سعادتمندترين مردم كسى است كه فضل و برترى 
ــكام الهى بوده و  ــد، گفت: امامان مرجع اح ــناخته باش ــان و اهل بيت(ع) را ش امام
محتواى همه كتب الهى نزد آنهاست، چرا كه كوه هاى استوار و محكم دين پروردگار 

هستند.
ــى از اهل بيت(ع) در  ــوى با تأكيد بر لزوم تأس ــالم سيد هاشم موس حجت االس
ــت بدارد، خداوند 10  امور مختلف دينى و علمى افزود: هركس اهل بيت(ع) را دوس
خصلت در دنيا و 10 خصلت در آخرت براى وى عنايت مى كند كه بسيار ارزشمند 

است.
ــخنانش  ــزارش فارس، خطيب موقت جمعه همدان در بخش ديگرى از س به گ

بر لزوم توجه به آرمان هاى شهدا و انتقال اين مبانى ارزشى به جوانان تأكيد كرد.
وى در ادامه به شهادت دكتر مفتح و روز وحدت بين حوزه و دانشگاه اشاره و در 
ــدت بين اين دو فاصله را از بين مى برد كه اين  ــن ارتباط اضافه كرد: توجه به وح اي
مهم از مطالبات مقام معظم رهبرى و امام راحل(ره) است، چرا كه نتيجه تفكر شوم 

جدايى حوزه و دانشگاه و نابودى اسالم است.
ــازى علوم انسانى ابراز كرد: تفسير  ــوى با تأكيد بر لزوم اصالح و اسالمى س موس
ــگاهى  ــجاديه بايد همچون حوزه جزو دروس دانش ــرآن، نهج البالغه و صحيفه س ق
ــگاه از  ــخنان مقام معظم رهبرى وحدت بين حوزه و دانش ــد، چرا كه بنابر س ما باش

ماندگارترين آثار انقالب اسالمى ايران است.
وى تأكيد كرد: ايران اسالمى امروز الگوى بسيار خوبى براى ملت هاى جهان براى 
ــت، چرا كه نيروهاى دين دار ايران اسالمى به هيچ عنوان  ــياطين اس از بين بردن ش

اجازه نمى دهند كه امريكا و ايادى استكبار دست از پا خطا كنند.
ــوى خطاب به سران كشورهاى استكبارى گفت: به جايى برويد كه خيرتان  موس
به كسى برسد چرا كه تا امروز هيچ خيرى براى ملت هاى مظلوم جهان نداشته ايد و 

زمان شيطنت شما به پايان رسيده است.
ــتكبار امروز جايگاهى  ــان كرد: امريكا، انگليس و ايادى اس وى در پايان خاطرنش

ندارند و به آخر خط رسيده اند.
 مالير: حماسه 9 دى تجلى هويت انقالب اسالمى است 

ــارزى از هويت و ماهيت  ــه 9 دى تجلى ب ــام جمعه مالير با بيان اينكه حماس ام
انقالب بود، گفت: بر اساس تأكيدات مقام معظم رهبرى، بايد تالش شود در سالگرد 
ــايه دين و تحقق وعده هاى  ــه حرف اصلى ملت ايران يعنى حركت در س اين حماس

الهى تبيين شود.
آيت ا... سيدرضا فاضليان با بيان اينكه قيام نهم دى از جهت هاى مختلف معناى 
ــت: ملت ايران بايد بيشتر از گذشته هوشيار و بيدار باشند؛  فراوانى دارد، اظهار داش
ــلمان از ايران درس مى گيرند و انديشه هاى واالى امام  ــاير ملت هاى مس چرا كه س

راحل و انقالب اسالمى را الگو و سرمشق خود قرار داده اند.
ــن باورى مردم را دليل  ــزام به امر خداوند و امام راحل و دي ــت ا... فاضليان الت آي
اين حركت ماندگار در 9 دى عنوان كرد و افزود: در هر جايى كه مردم با شجاعت، 
ــكالت و موانع در مقابل اراده  ــوند، تمام مش بصيرت و ايمان خود وارد ميدان مي  ش

آنان از بين مي رود.
وى در ادامه با اعالم اينكه 27 آذرماه سالروز شهادت شيخ طوسى است، تصريح 
كرد: شيخ طوسى يكى از بزرگترين مفاخر فرهنگى ايران و تمدن اسالمى است كه 
پس از ترك بغداد به نجف اشرف رفت و با تأسيس حوزه علميه، آنجا را به مجتمع 

بزرگ علمى شيعه تبديل كرد.
امام جمعه مالير همچنين شهادت محمد مفتح و وحدت حوزه و دانشگاه را يكى 
ــگاه تهران،  ــبت هاى روز 27 آذرماه عنوان كرد و گفت: مفتح در دانش ديگر از مناس
گسترش تبليغات اسالمى، آموزش عالى و الهيات تدريس مى كرد و به همراه شهيد 

بهشتى و شهيد مطهرى وحدت حوزه و دانشگاه را بر عهده داشتند.
به گزارش ايرنا،  فاضليان تأكيد كرد: در عرصه كنونى نيز دانشگاهيان وظيفه دارند 
به تأسى از اين سه شهيد بزرگوار، تجربيات دانشگاه را با تجربيات حوزه منطبق كنند 

و خدمات بيشترى براى اسالم، انقالب و مردم انجام دهند.
 تويسركان: بنيان نظام سرمايه دارى آمريكا در حال فرو ريختن است 

ــكا به دليل خوى  ــرمايه دارى آمري ــركان گفت: بنيان نظام س ــام جمعه تويس ام
استكبارى، سلطه جويى، چپاول و دروغ در حال فرو ريختن است.

ــركان افزود:  ــده در خطبه هاى نماز جمعه تويس ــالم محمد على ارزن حجت االس
دولتمردان آمريكا هم مى دانند كه هيمنه پوشاليشان در سراسر دنيا در هم شكسته 
ــورهاى خود را  ــت هاى آمريكا در كش ــواه جهان اعمال سياس ــت و ملل آزاديخ اس
ــكار هواپيماى جاسوسى آمريكا توسط جمهورى  برنمى تابند. به گزارش ايرنا، وى ش
ــرايطي  ــت و افزود: در چنين ش ــالمى ايران را به عنوان يك پيروزى بزرگ دانس اس
رئيس جمهورى آمريكا در سخنانى گستاخانه خواهان بازگشت هواپيماى جاسوسى 

خود به آمريكا توسط ايران است.
حجت االسالم ارزنده اقدامات آمريكا در زمينه راه اندازى سفارت مجازى در ايران 
ــت و ادامه داد: تا هنگامى كه آمريكا در خط  ــكار قوانين بين المللى دانس را نقض آش
ــتانه با ايران يك  ــتكبارى خود گام برمى دارد، ايجاد ارتباط دوس ــلطه طلبى و اس س

خواب تعبير ناشدنى است.
ــازمان ملل متحد و مجامع جهانى در قبال  ــكوت مرگبار س وى با بيان اينكه س
ــتار بى رحمانه مردم بحرين به هيچ وجه قابل پذيرش نيست، خاطر نشان كرد:  كش
مدعيان دروغين حقوق بشر جز به ادامه چپاولگرى ها و تأمين منافع نامشروع خود 

در ديگر كشورها فكر نمى كنند.
  توقيف هواپيماى جاسوسى آمريكا توسط ايران نشانه افول 

قدرت آمريكاست
ــالمى ايران با توقيف هواپيماى فوق مدرن  امام جمعه نهاوند گفت: جمهورى اس
ــه تاكنون براى  ــت ك ــه داراى توانمندى هاى فوق العاده اى اس ــان داد ك آمريكا نش

دشمنان ناشناخته مانده است.
حجت االسالم عباسعلى مغيثى نيا در خطبه هاى نماز جمعه نهاوند افزود: آمريكا 
به عنوان يك متجاوز بايد مورد محاكمه قرار گيرد و اين آمريكاست كه بايد از طريق 

سازمان هاى جهانى مورد سوال قرار گيرد.
وى اظهار داشت: اين حركت نيروهاى ما در برابر آمريكا نشان دهنده اين واقعيت 
ــت كه ايران از توانمنديهاى فوق مدرن برخوردار است و از سوى ديگر نشان داد  اس

كه قدرت آمريكا رو به ضعف نهاده است.
ــانه هاى كاهش قدرت  ــزارش ايرنا، وى خروج آمريكا از عراق را از ديگر نش ــه گ ب
آمريكا عنوان كرد و گفت: آمريكا كه آمده بود در منطقه بماند با مقاومت هايى كه در 

عراق صورت گرفت سرانجام مجبور شد كه خاك اين كشور را ترك كند.
ــاره به نزديك  امام جمعه نهاوند در بخش ديگرى از خطبه هاى نماز جمعه با اش
ــات مجلس آينده يكى از  ــل انتخابات مجلس نهم گفت: انتخاب ــدن به آغاز مراح ش
ــت كه مردم بايد خود را براى اين مرحله  ــت ساز كشور اس مهمترين وقايع سرنوش

آماده سازند.
 فامنين: بر اهميت نهى از منكر تاكيد كنيد 

ــاز جمعه نهى از منكر را از موضوعات مهم  ــام جمعه فامنين در خطبه هاى نم ام
ــت و گفت: ما براى اينكه بتوانيم از منكرات دورى كنيم و ديگران را از  قرآنى دانس
منكرات باز داريم بايد بعد از دانستن اهميت و لزوم نهى از منكر مصاديق و نمونه هاى 

آن را بشناسيم.
ــرك يكى از بارزترين نمونه  هاى منكرات و  ــالم ثابتى گفت: كفر و ش حجت االس
ــت. وى ادامه داد: انكار ذات اقدس خداوند انكار  مقابله با اين دو مهم از واجبات اس

يكى از اوصاف پروردگار عالم انكار انبيا و جانشينان آنها است. 
ــب جمعه فامنين از مبلغان دينى مداحان، هيات هاى عزادارى و متصديان  خطي
ــت چراغ عزادارى ابا عبدا...(ع) را در تمام طول سال همچنان روشن  ــاجد خواس مس

نگه دارند.

ميناابراهيمى
همدان پيام: فناوري نانو يا نانو تكنولوژي شاخه اي 
ــتارهاي  ــت كه جس از دانش كاربردي و فناوري اس
ــش مي دهد، موضوع اصلي آن  ــترده اي را پوش گس
ــتگاه هايي در ابعاد كمتر از يك  نيز مهار ماده يا دس
ميكرومتر معموالً 1 تا 100 نانومتر است. در واقع نانو 
تكنولوژي فهم و به كارگيري خواص جديدي از مواد 
ــتم هايي در اين ابعاد است كه اثرات فيزيكي  و سيس
متأثر از غلبه خواص كوانتومي بر خواص كالسيك از 

خود نشان مي دهد.
ــته اي  ــدت ميان رش نانو فناوري يك دانش به ش
ــكي، دامپزشكي،  ــته هايي چون پزش ــت و به رش اس
ــي مواد،  ــي، فيزيك كاربردي، مهندس زيست شناس
ــول و حتي  ــيمي ابر مولك ــانا، ش ابزارهاي نيم رس
ــي  ــي برق و مهندس ــي مكانيك، مهندس مهندس
ــيمي مربوط مي شود. نانو تكنولوژي مي تواند به  ش
عنوان ادامه دانش كنوني به ابعاد نانو يا طرح ريزي 
دانش كنوني بر پايه هاي جديدتر و امروزي تر باشد.

ــوزي نانو تكنولوژي  ــن المپياد دانش آم  در دومي
ــد، فاطمه مستوفي دانش آموز  ــتاني كه برگزار ش اس
ــاكي دانش آموز ماليري  ــدآبادي به همراه مانا س اس
ــاد  ــن المپي ــتاني در دومي ــاي اول اس ــز رتبه ه حائ
ــه المپياد  ــدند كه ب ــوزي نانوتكنولوژي ش دانش آم
كشوري راه يافته اند، مصاحبه اختصاصي همدان پيام 

با فاطمه مستوفي از نظرتان مي گذرد.
  براي چندمين بار بود كه در المپياد 

نانوتكنولوژي شركت كرديد و آيا 
اطالع رساني مناسبي انجام گرفت؟

اولين بار بود كه در المپياد نانو تكنولوژي شركت 
ــاني، از  ــه با توجه به ضعف در اطالع رس مي كردم ك
ــراي دانش آموزي سيدجمال الدين  طريق پژوهش س
ــدآبادي از وجود چنين المپيادي مطلع و در آن  اس

حضور يافتم.
داروهايي كه تا حد نانو پيش رفته باشد، برخالف 
داروهاي شيميايي كه عوارض جانبي از قبيل آسيب 
به كبد و... به همراه دارد، فقط بافت آسيب ديده بدن 

را ترميم مي كند و هيچ گونه آسيب و عوارض بعدي 
را به دنبال ندارد و به سالمت افراد كمك مي كند.

 از مشكالت دانش آموزان المپيادي بگوييد؟ 
ــوزان المپيادي  ــي از دانش آم ــه حمايت هيچگون
نمي شود، به عنوان مثال براي استفاده از آزمايشگاه 
ــام نور مراجعه كردم كه  ــگاه پي به فرمانداري و دانش
ــگاه مخالفت  به بهانه هاي واهي با فعاليتم در آزمايش
ــكوفايي  ــد و ش ــد و هيچگونه حامي براي رش كردن
ــدارد و  ــادي وجود ن ــوزان المپي ــتعداد دانش آم اس
ــي مكتب و آن هم  مجبوريم تنها به منابع غير درس
ــي كه اگر امكاناتي  ــتاد اكتفا كنيم، در حال بدون اس
ــاتيد خصوصي  ــگاه هاي تخصصي و اس چون آزمايش
براي دانش آموزان استان همدان فراهم شود در سطح 

ــند و  ــور خوش مي درخش كش
ــان را دارم كه اگر  ــن اطمين اي
ــود رتبه  اين امكانات فراهم ش
ــت  ــوري را نيز به دس اول كش

خواهيم آورد.
  چه كساني حامي و 

مشوق شما بودند؟
پدر و مادرم و آقاي مرادي 
مسئول پژوهش سرا كه شخصاً 

كتاب ها و منابع را در اختيارم قرار مي داد.
 دوست داريد چكاره شويد؟ 

پرستار يا پزشك. 
  دوست داريد در كجا مشغول به خدمت 

شويد و آيا از فناوري نانو در ساخت و تجويز 
داروها براي بيماران استفاده مي كنيد؟

ــتر همدان و اسدآباد  ــت كه بيش مهم خدمت اس
ــاخت و تجويز  ــندم، س را براي محل خدمت مي پس

داروهاي نانو نيز يكي از آرزوهايم است.
 خواسته هاي شما از مسئوالن چيست؟ 

اگر بورسيه اي به دانش آموزان المپيادي اختصاص 
داده شود از نظر علمي تأمين مي شويم اين تضميني 
ــت، ضعف در اطالع رساني  براي ادامه تحصيلمان اس
و نداشتن حامي در شهرستان 
اسدآباد بزرگترين مشكل افراد 

داراي استعداد هاي برتر است.
  برنامه ريزي 

مطالعاتي شما چگونه است؟
ــتان سال 90  سه ماه تابس
ــورت ميانگين  ــه ص ــه ب روزان
ــي  ــاعت مطالعه غيردرس 5 س

داشتم.

  آيا دسترسي به منابع به سهولت انجام 
مي گرفت يا خير؟

ــرد كه از اين  ــرا تأمين مي ك منابع را پژوهش س
حيث دسترسي به منابع آسان بود.

  بين چه تعداد دانش آموز حائز رتبه برتر 
استاني شديد؟

185 دانش آموز در المپياد استاني نانوتكنولوژي 
به رقابت پرداختند كه 2 نفر حائز رتبه اول و يك نفر 

حائز رتبه سوم شد.
  در خصوص المپياد و فناوري نانو برايمان 

بگوييد؟
ــن ماده جهان توضيح  ــاد نانو درباره ريزتري المپي
ــكوپ هاي الكترونيكي خاص  مي دهد كه با ميكروس
ــت و در همه عرصه ها چون مهندسي  قابل رويت اس
ــاورزي، مهندسي غذايي و... كاربرد دارد به  مواد كش
عنوان مثال در كشاورزي محصول در محفظه نانويي 
ــواد داخل  ــاي نانو م ــدت زمان ذره ه ــاس م بر اس
ــود،  ــاد ناپذير مي ش محفظه ثابت باقي مانده و فس
ــاختماني  ــاي س ــواد كامپوزيت ه ــي م در مهندس
ــو كامپوزيت ها طوري  ــه نان ــوان نام برد ك را مي ت
ــوند كه مشكالت محيطي و حوادث  طراحي مي ش
ــانده و  ــاختمان نرس ــيبي را به س طبيعي هيچ آس
ــي مي ماند و اين امر موجب  ــان باق به صورت يكس
مقاومت ساختمان مي شود در نانو مغناطيسي اگر 
آهن ربا را در نظر بگيريم ذرات نانو يك سانتي متر 
مكعب بيش از 1 تن آهن را جذب و بلند مي كند كه 

در علوم مختلف نيز كاربرد دارد.
  با توجه به مزاياي زيادي كه فناوري نانو 

در عرصه هاي مختلف مي تواند داشته باشد آيا 
اين فناوري توانسته است به تمام عرصه هاي 

زندگي ما راه يابد؟
ــردم و از طرفي به  ــم آگاهي م ــر، به دليل ك خي
دليل اينكه ايران جزو كشورهاي در حال توسعه نانو 
ــت و رتبه 12 جهان را در نانو تكنولوژي  فناوري اس
ــه كه بايد به عرصه هاي زندگي هموطنان  دارد آنگون

ايراني راه نيافته است.

همدان پيام: شهر صالح آباد بيش از 10 مسجد و 
حسينيه دارد كه در برخي از مساجد و حسينيه ها 
ــون اقامه نماز در  ــام امور مذهبي چ عالوه بر انج
ــت ماه مبارك رمضان و ...  ــال، گراميداش طول س
ــود در اين ميان  فعاليت هاي فرهنگي انجام مي ش
ــهيدان و ياران  ــاالر ش ــي خيمه عزاداري س برپاي
باوفايش با شكوه و عظمت ويژه اي برگزار مي شود.
ــومي كه در مراسم  عزاداري  يكي از آداب و رس
ــردم براي  ــت كه م ــت آن اس ــاد رايج اس صالح آب
دسته  هاى عزاداري قرباني كرده و برخي قرباني ها 
ــورا به هيأت هاي  ــت ناهار روز عاش ــراي ضياف را ب

مذهبي هديه مي كنند.
مراسم عزاداري اباعبدا...الحسين (ع) همزمان 
ــود و در برخي از مساجد  با آغاز محرم آغاز مى ش
ــه مي يابد. تمامي  ــا دهه دوم ادام ــينيه ها ت و حس
ــا گرد آمدن  ــورا ب هيأت هاي مذهبي در روز عاش
ــكل و يكپارچه  در ميدان امام صالح آباد متحدالش
عزاداري مي كنند و در پايان برنامه طنين معنوي 
ــورا دل ها را به كربال برده و خاطره  اذان ظهر عاش
ــهادت اباعبدا...الحسين(ع) را  ــوز لحظات ش جانس

يادآوري مي كند.
پس از اين هيأت ها به مساجد و حسينيه هاي 
خويش بازگشته و پس از اقامه نماز جماعت ظهر 
عاشورا تمامي عزاداران حسيني بر سر سفره سيد 
و سرور شهيدان ميهمان مي شوند كه در برخي از 

ــم ضيافت ناهار و شام تا شب سوم  هيأت ها مراس
ــتگاه هاي صلواتي  ادامه مي يابد. در ايام محرم ايس
ــهر داير بوده و مردم با پخت هليم، شله زرد  در ش
ــبز و قرمز عشق و  ــكي و س و نصب پرچم هاي مش
ــهداي كربال  ارادت خالصانه خويش را به محضر ش
ــورا  ــزن و اندوه خود را از مصيبت بزرگ عاش و ح

نشان مي دهند.
مراسم عاشورا و تاسوعاي حسيني و ايام محرم در 
صالح آباد در كمال سادگي و بدون بدعت هايي چون 
ــود كه همين مسأله باعث  قمه زني و ... برگزار مي ش
مي شود، صالح آباد ي هاي ساكن شهر هاي ديگر در اين 
روزها به زادگاه خويش برگردند. يكي از اين مساجد و 
هيأت ها كه بيش از 50 درصد اعضاى آن را افراد بومي اما 
غيرساكن صالح آباد تشكيل و بيش از 120 سال قدمت 
دارد، هيأت مسجد ابوالفضل خادملو است كه در ساليان 
اخير با توجه به استقبال مردم و كمبود فضا براي انجام 
فرائض به ويژه گراميداشت مراسم عاشوراي حسيني، 

شكل گرفت.
ــجدي با عنوان ابوالفضل و عباسيه خادملو  مس
ــجد و 300 متر عباسيه  در زيربناي 400 متر مس
ــخگوي  ــت هزار نفر احداث گرديد تا پاس با ظرفي

ــد. به گفته يكي از اعضاي  ــيني باش عزاداران حس
هيأت امناي مسجد ابوالفضل و عباسيه خادملو، از 
ــال گذشته تمامي امور اين مسجد از طريق  20 س

كمك هاي مردمي تأمين شده است.
ــراي احداث  ــوري اضافه كرد: ب ــح ا... منص ذبي
ــان اعتبار از  ــجد جديد نيز 300 ميليون توم مس
طريق خودياري اهالي جمع آوري و صرف مسجد 
ــاد دو مناره و  ــت كه براي تكميل و ايج ــده اس ش
ــازي داخلي به 100 ميليون تومان  گنبد و زيباس

كمك هاي مردمي نياز دارد.
ــت  ــالي اس ــال دومين س ــه داد: امس وي ادام
ــجد تازه تاسيس برگزار  ــم محرم در مس كه مراس
مي شود كه به دليل ظريف كاري داخلي ساختمان 
و امور زيربنايي تا زمان تكميل در حال حاضر تنها 

پذيراي عزاداران حسيني در ايام محرم است.
ــان در هيأت ها  ــرد: وجود جوان ــح ك وي تصري
ــت كه در اين ميان اين مسجد  اصلي ضروري اس
ــوده و اهالي  ــان را جذب نم ــدون تبليغات جوان ب
ــي مهاجر براي برپايي خيمه عزاداري اباعبدا... بوم

الحسين(ع) همه ساله در ايام محرم به اين مسجد 
بازمي گردند. منصوري اظهار داشت: از ساليان دور 

ــو پابرجا و هيأت  ــجد ابوالفضل خادمل هيأت مس
جوانان نيز فعال بوده كه يكي از محاسن اين هيأت 
ــرت برخى از اعضا از  ــت كه با وجود مهاج اين اس
ــم سوگوارى  صالح آباد، اما آنان براي اجراي مراس

محرم به جمع هيأت بازمي گردند.
ــخ به اين سؤال كه ساختمان  منصوري در پاس
ــته يا  ــجد هم اكنون چه كاربردي داش قديمي مس
ــوم از بناي مسجد به  خواهد داشت، گفت: يك س
خاطر تعريض خيابان تخريب خواهد شد و دو سوم 
ــجد به امور فرهنگي و ... براي استفاده  فضاي مس
بهينه از اماكن مذهبي اختصاص خواهد يافت كه 
از 30 سال گذشته پايگاه شهيد مدني در اين محل 
مستقر بود كه به دليل ساخت و ساز مسجد جديد 

از اين مكان به مسجد جامع منتقل شدند.
وي خاطرنشان كرد: همه ساله برنامه سخنراني 
روحانيون، مداحي و ذكر مصيبت جزو برنامه هاي 
ــب سوم شهادت اباعبدا... ايام اول دهه محرم تا ش

ــت كه از تاسوعا  ــين(ع) و ياران باوفايش اس الحس
تا شب سوم، ضيافت شام در مسجد برقرار است.

منصوري در خاتمه با بيان اينكه در ايام محرم 
ــد، تأكيد كرد:  ــدت مي ياب ــاي مردمي ش كمك ه
ــيه ابوالفضل خادملو  براي تكميل مسجد و عباس
ــت تا  ــاي مردم خير و نيك انديش نياز اس كمك ه
ــأن اهالي به نسل هاي  ــجد را درخور ش بتوان مس

آينده تحويل داد.

بهره بردارى از ساختمان  درمان دمق و قروه درجزين تا 18 ماه آينده 
همدان پيام: كلنگ احداث ساختمان هاي مركزي درمان بستري شهرهاي دمق و قروه درجزين به زمين زده شد. اين 
پروژه از مصوبات دور سوم سفر رياست جمهوري به استان است كه در مدت 18 ماه احداث و به بهره برداري خواهد رسيد. 
مشاور وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشكي در اين مراسم گفت: مركز درمان بستري  دمق و قروه درجزين هر كدام با 
زير بناي يك هزار متر مربع و با اعتبار اوليه چهارصد ميليارد ريال احداث خواهد شد. حسن آقاجاني از بيمارستان ولي عصر 
رزن نيز بازديد كرد و نسبت به رفع مشكالت آن قول مساعد داد. نماينده مردم رزن در مجلس شوراي اسالمي نيز احداث 
ــتان در مناطق محروم را از برنامه هاي دولت در برنامه پنجم ذكر كرد و گفت: توسعه  ــتي و درمانى و بيمارس مراكز بهداش
ــهرهاي قروه درجزين و دمق از نيازهاي مردم اين  ــتري در ش ــتان  110 تختخوابي رزن و احداث مركز درمان بس بيمارس
مناطق بود كه با دستور وزير بهداشت و درمان آموزش پزشكي مشكالت بهداشتي و درمان اين مناطق بر طرف مي شود.

ــركان گفت: تعليم و  همدان پيام: فرماندار تويس
ــان ها بر اساس الگوى اسالمى مهمترين  تربيت انس

هدف تحول بنيادين در آموزش و پرورش باشد.
ــوزش و پرورش  ــوراى آم ــا  درش ــن رضاني حس
تويسركان، شناسايى و واكاوى ظرفيت هاى آموزش 
ــت و  و پرورش را به عنوان يك اصل ضرورى دانس
اظهار داشت: تدوين يك برنامه جامع و كارشناسانه 
به منظور بهره ورى كامل از استعدادها و توانمندى 
موجود در اين نهاد ارزشى، راهكارى راهبردى است.

ــى آموزش را  به گزارش فارس، وى تعميق بخش
ــا بكارگيرى اصول كاربردى  نيازمند نگاهى نوين ب
ــى برنامه هاى جانبى آموزش،  خواند و افزود: بررس
ــاماندهى طرح ها و  ــات و س ــه خدم ــى ارائ چگونگ
ــده در قالب يك مديريت واحد از  برنامه هاى يادش
ــه و زمان جلوگيرى  ــوازى كارى و هدررفت هزين م

مى كند.
ــركان تعليم و تربيت انسان ها را  فرماندار تويس
ــدف تحول  ــالمى مهمترين ه ــاس الگوى اس بر اس
ــرورش عنوان كرد و گفت:  ــن در آموزش و پ بنيادي

ــازى ارزش هاى  ــانى و نهادينه س تربيت نيروى انس
ــراي آينده اى  ــره جامعه دانش پژوه ب ــى در پيك اله
روشن و اعتالى كشور ايران اسالمى در عرصه هاى 

جهانى اصلى ترين پارامتر است.
ــناخت فرصت ها و  ــه ش ــان اينك ــا با بي رضاني
استفاده كاربردى از زمينه هاى ايجاد شده دستيابى 
ــد خاطرنشان كرد:  ــريع مى بخش به موفقيت ها را تس
ــوزش و تربيت بايد با رصد فرصت ها  فعاالن حوزه آم
ــتعدادها براى احراز عزت و غرور ملى  و بكارگيرى اس
ايران اسالمى تالش و همت مضاعف را سرفصل كارى 
ــركان  خود قرار دهند. مدير آموزش و پرورش تويس
ــاره به اينكه هوشمندسازى مدارس يكى  نيز با اش
ــى  ــاى تحولى در نظام آموزش ــن گام ه از عمده تري

ــه تاكنون در تويسركان در  است، گفت: 38 مدرس
راستاى ارتقاى وضعيت سطح دانش علمى پژوهشى 

دانش آموزان به سيستم هوشمند مجهز شده اند.
ــاز مدرسه  ــاخت و س على بيات در ادامه از آغاز س
ــاز مقدم خبر داد و خاطر نشان كرد: ساخت و  خير س
ــاز مدرسه مقدم پس از 7 سال، مجدد با پيگيرى و  س
رايزنى هاى مكرر مسئوالن ذى ربط با تخصيص اعتبار 

200 ميليون تومانى در سال جارى آغاز شده است.
ــوزش و پرورش  ــوراى آم ــح كرد: ش وى تصري
ــال جارى 45 مصوبه  ــتان تويسركان در س شهرس
ــته كه 42 مصوبه انجام و سه مورد در  اجرايى داش

حال اجراست.
ــركان در پايان  ــرورش تويس ــر آموزش و پ مدي

ــوراهاى آموزش و  ــوص برنامه هاى هفته ش در خص
پرورش و پژوهش تويسركان اظهار داشت: برگزارى 
ــخنرانى پيش از خطبه هاى  ــگاه پژوهش، س نمايش
ــات توجيهى با والدين  ــكيل جلس نماز جمعه، تش
دانش آموزان در حوزه هاى گوناگون، تسريع بخشى 
هوشمندسازى مدارس، برگزارى مسابقه خالقيت و 
بداهه سازى از مهمترين برنامه هاى اجرايى در اين 

هفته است.

گزارش 

مسجد ابوالفضل و عباسيه خادملوي صالح آباد 
نيازمند ياري خيران 

فرماندار تويسركان:

تربيت نيروى انسانى با الگوى اسالمى
هدف آموزش و پرورش باشد

حمايت شويم، اول كشور نيز خواهيم شد

كتاب تنها مرجع دانش آموزان المپيادى است

معاون وزير علوم، تحقيقات و فن آوري خبر داد:
پذيرش دانشجوي دكترا از بهمن ماه 

سال جاري در مالير 
ــته دكترا  ــال جاري در 5 رش ــگاه مالير از بهمن ماه س ــام: دانش همدان پي

دانشجو مي پذيرد.
ــم افتتاح  معاون وزير علوم، تحقيقات و فن آوري با اعالم اين خبر در مراس
ــكده فني و مهندسي دانشگاه مالير گفت: دانشگاه مالير هم اكنون جز و  دانش
دانشگاه هاي برتر كشور محسوب مي شود كه جايگاه ويژه اي را از نظر علمي و 

كيفي در كشور وارد است.

علي اكبر متكان با بيان اينكه قطب سازي دانشگاهي در كشور شكل گرفته، 
ــور وجود  ــگاه مطرح در كش ــح كرد: در برهه اي از زمان تنها چند دانش تصري
داشت، اما در حال حاضر استان همدان به عنوان قطب اول دانشگاهي كشور 

رتبه اول را از آن خود كرده است.
ــد مديران اجرايي  ــتان و عملكرد مفي ــت يكپارچه اس ــكان مديري مت
ــت: قطعاً  ــت و گف ــتان همدان دانس ــت اس ــل موفقي ــه عوام را از جمل
ــتان را فراهم  ــرفت علمي اين اس ــاي همدان موجبات پيش توانمندي ه

كرده است.
ــن نيازهاي نيروهاي متخصص  ــگاه مالير را عاملي مهم در تأمي وي دانش
ــتان، مالير، جاي  ــاخت هاي شهرس عنوان كرد و گفت: با فراهم كردن زيرس

ــرفت بهتري نسبت به گذشته خواهد داشت و با تربيت دانشجو مي توان  پيش
نيازهاي زيرساختي اين شهر را فراهم نمود.

ــد وزارت علوم براي  ــاي جدي ــوم در پايان از كمك ه ــر عل ــاون وزي مع
ــگاه خبر داد و گفت: براي ساخت و  ــتر در اين دانش ــرفت بهتر و بيش پيش
ــتري به اين دانشگاه خواهد  ــجد و محوطه سازي كمك هاي بيش اتمام مس

شد.
ــي دانشگاه مالير با 3  ــم دانشكده فني و مهندس در پايان اين مراس
ــارد و 100 ميليون تومان  ــاحت و اعتباري بالغ بر 2 ميلي هزار متر مس
ــگاه مالير داراي  ــت دانش ــيد. گفتني اس در 3 طبقه به بهره برداري رس

5 دانشكده است.
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  اگر امكاناتي چون 
آزمايشگاه هاي تخصصي 
و اساتيد خصوصي براي 

دانش آموزان استان همدان 
فراهم شود در سطح كشور 

خوش مي درخشند
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گوناگون

عطارباشى علمى
توصيه هاى عمومى براى كودكان كم اشتها

ــب و شرايط مطلوبى را براى غذا خوردن كودك  همدان پيام: محيط روانى مناس
فراهم كنيد. در آرامش كامل، با صبر و  حوصله و بدون اصرار و تهديد به او غذا دهيد.

ــه او غذا دهيد. از غذا  ــر افراد خانواده در محل معين صرف غذا، ب ــار ديگ  در كن
ــت اجتناب و سعى كنيد  ــش نيس دادن به كودك مقابل تلويزيون و زمانى كه حواس
ــزه او را براى خوردن  ــتان هاى جذاب، انگي با صحبت كردن با كودك و تعريف داس
ــردن، پارك بردن، به  ــوردن، به او وعده بازى ك ــزون كنيد. در عوض غذا خ ــذا اف غ
ــكالت و  ــيرينى، ش ــش گوش كردن يا فيلم نگاه كردن بدهيد نه وعده ش حرف هاي
خوراكى هاى غير مفيد. غذا را به شكلى تهيه كنيد كه مورد پسند كودك باشد اگر 
غذا به فرم پيتزا دوست دارد، با استفاده از يك تكه نان و كمى پنير پيتزا، همان مواد 
غذايى را به فرم پيتزا به او بخورانيد. عاليق او را در طعم، حرارت، رنگ و فرم غذا در 
نظر بگيريد.  رفتار شما مادر و پدر عزيز، مهمترين تأثير را براى كودك تان دارد و اگر 
شما رفتار غلطى داريد نمى توانيد از او انتظار داشته باشيد كه اين كار را انجام ندهد. 

پس با رفتار درست خود، به صورت عملى به او آموزش دهيد.
ــودك را در فعاليت هاى خريد مواد غذايى و تهيه كردن غذا دخالت دهيد. اگر  ك
ــن دارد. اول اين كه او از  ــود ولى اين كار چند حس ــه كمى زحمتتان زياد مى ش چ
ــما مى توانيد در هنگام كمك كردن او در  ــود و ضمناً ش زحمت تهيه غذا آگاه مى ش
مورد خواص مواد غذايى و اينكه براى غذا در بدن چه اتفاقى مى افتد و چه فايده اى 
ــترى براى خوردن غذا  ــدن دارد، صحبت كنيد. به اين ترتيب او تمايل بيش ــراى ب ب

پيدا خواهد كرد.
در بين وعده هاى غذايى، ميان وعده هاى مفيد به او بدهيد. مغزهاى بادام، فندق، 
گردو، كشمش و... آب ميوه و كمپوت ميوه، شير غنى شده با چند قاشق شير خشك، 
ماست چكيده، شيرينى هاى تهيه شده با آرد كامل يا با ميوه ها، يك لقمه نان و پنير 
و ديگر مواد غذايى غنى از ويتامين و پروتئين. فايده يك ميان وعده مفيد اين است 
ــرعت  ــد كودك كه به س كه عالوه بر فراهم آوردن انرژى و مواد غذايى مورد نياز رش
ــوند، به دليل كوچك بودن حجم معده كودك به تقسيم غذا در  در بدن تمام مى ش
طول روز كمك مى كند و مادر يا پدر در يك وعده اصرار نمى كند كه كودك بيشتر 

از ظرفيتش غذا بخورد.
ــبوس گندم تهيه كنيد و در هنگام پخت غذا به برنج او بيفزاييد تا  مى توانيد س
ــتهاى كودك كمك كند. جوانه گندم نيز از  ويتامينB موجود در آن به افزايش اش

منابع غنىB است كه مى توانيد آن را در ساالد ريز كنيد و به كودك بدهيد.
ــى ذهنيت بد ندارد (مثال با ديدن  ــيد كه كودك درباره غذاى خاص مطمئن باش
ــر چنين تصور غلطى دارد، فرم غذا را  ــته اى به ياد كرم نمى افتد) و اگ ماكارونى رش

عوض كنيد يا آن غذا را ديگر به كودك ندهيد.
كودك را به فعاليت هاى جمعى و بازى با همساالنش تشويق كنيد.

 چه مواردى در اشتها و رشد كودكان تأثيرات منفى دارند؟ 
براساس مطالعات انجام شده تبليغ مواد غذايى، تنقالت و فست فودها تأثير منفى 
بر رشد و اشت هاى كودكان دارد. به گزارش سالمت نيوز، بر پايه اين گزارش، دريافت 
ــود و اگر اين كم غذايى ادامه  كم مواد غذايى ابتدا موجب كاهش وزن كودك مى ش
يابد به تدريج كودك خود را با اين وضع منطبق مى كند، يعنى قد و قامت او كوچك 
ــد به همين دليل كوتاه قدى  ــا بتواند با غذاى كم به بقاى خود ادامه ده ــود ت مى ش
ــعه در جهان مطرح است. تنقالت غذايى كم  ــاخص توس تغذيه اى به عنوان يك ش
ــابه مواد مغذى در رشد كودك تأثيرى ندارد و حس  ارزش نظير چيپس، پفك، نوش
ــدن كودك از غذاهاى  ــيرى كاذبى كه اين مواد ايجاد مى كنند موجب محروم ش س
اصلى و مواد مغذى و در نهايت موحب بروز الغرى و سوء تغذيه مى شود و از طرفى 

مصرف مداوم اين مواد مى تواند سبب بروز چاقى در كودك شود.

ــت، اما  همدان پيام: نصيحت و موعظه، يكى از روش هاى تربيت اس
بايد از آن حساب شده و سنجيده استفاده شود.

كودكان زير 5 سال، كمتر در مقابل پند و اندرزهاى كالمى والدين 
مقاومت نشان مى دهند؛ البته بايد بدانيم كه زياده روى در نصيحت در 
هر سنى، اثرش را از دست مى دهد. بهتر است براى نصيحت كودكان، 
ــم. در موقعيت هايى كه فرزند به  ــتفاده كني از موقعيت هاى عاطفى اس
ــيار كم  والدين خود اظهار محبت مى كند، مقاومتش در برابر پندها بس

خواهد شد.
ــود، به دليل  ولى هنگامى كه فرزندتان وارد مرحله  نوجوانى مى ش
ــتقاللى كه دارد، به شدت در مقابل نصيحت هاى والدين - به  حس اس
ويژه مادر - مقاومت نشان مى دهد؛ زيرا اين پند و اندرزها به طور غير 
ــتقيم به او پيام مى دهد كه هنوز بچه است، در حالى كه او خود را  مس
بزرگ مى پندارد؛ بنابراين بكوشيد به جاى تذكرهاى پى در پى، از روش 
ــتفاده كنيد. اگر هم مجبور شديد از اندرزهاى  ــتقيم اس القاى غير مس
ــنده كنيد و شرايط  ــيد به كمترين مقدار بس كالمى بهره ببريد، بكوش

آن را از نظر دور نداريد .
برآنيم تا در اين مجال، براي تأثيرگذارى بيشتر نصيحت بر فرزندان، 

راهكارهاى ذيل را به شما كاربران عزيز توصيه نمائيم:
  عبرت آموزى 

ــان پند مى دهيد،  ــى فرزندان خود را براى اصالح بد رفتارى ش وقت
ــابه، دچار مشكل شده اند،  ــاالنى بگوييد كه به دليل رفتار مش از همس

عاقبت بد آنان عبرت آموز است.
 ياد آورى نعمت ها 

نعمت هاى خداى بزرگ ( پدر، مادر، سالمت، امكانات) را ياد آورى 
ــد، كمتر  ــى كه متوجه نعمت هاى االهى باش ــد. كودك يا نوجوان كني
ــيوه اى قرآنى است، كه خداى متعالى  ــمت خالف مى رود. اين ش به س
خطاب به رسول گرامى اش مى فرمايد: آيا خداوند، تو را يتيمى نيافت و 
ــاه خود جاى داد و تو را ره گم كرده نيافت و راهنمايى كرد و تو  در پن

را فقير نيافت و توانگر ساخت؟
 فرض مخالف 

ــه اگر به بدرفتارى اش ادامه  ــازيد ك هنگام نصيحت، او را متوجه س
دهد، ممكن است خداوند نعمت ها را از او بگيرد.

نصيحت هاى شما به ويژه براى نوجوان، بايد پنهانى باشد. نوجوانان 
از نصيحت شنيدن در جمع خوششان نمى آيد.

در ادمه، شرايط تأثير نصيحت را مورد بررسى قرار مى دهيم؛ يعنى 
ــما بر فرزندانتان تأثير داشته باشد، شرايط  اگر مى خواهيد پندهاى ش

ذيل را رعايت كنيد:
■ به مقدار ضرورت بسنده كنيد. نصيحت پى درپى، سبب لجاجت 
ــت را در آنان تثبيت مى كند. توجه  ــود و رفتار ناشايس فرزندان مى ش
ــته باشيد كه حتى بزرگساالن نيز پند را به سختى مى پذيرند. به  داش
قول معروف نصيحت مانند روغن كرچك است كه دادنش راحت، ولى 

خوردنش بسيار ناخوشايند است.
■ خودتان به موعظه هايتان عمل كنيد.

ــود و فرزندانتان رابطه اى قلبى  ــراى تأثير نصيحت، بايد بين خ ■ ب
ــازيد. دل فرزند به والدينى روى مى آورد كه با آنان  و عاطفى برقرار س
انس داشته باشد. موانع رابطه قلبى، مانند زنگارهاى روى آهن است كه 

جلوى جذب آهن ربا را مى گيرد.
■ هنگام پند دادن، خوشرو باشيد. ترشرويى، تأثير پند را مى گيرد.

■ از لحنى نرم استفاده كنيد و به آرامى تذكر دهيد. همان طور كه 
ــوى فرعون فرستاد،  ــى و هارون (ع) را به س وقتى خداوند بزرگ، موس

بدانان فرمود كه با او به نرمى سخن بگويند.
ــد.  ــوان، بايد پنهانى باش ــه ويژه براى نوج ــما ب ■ نصيحت  هاى ش

نوجوانان از نصيحت شنيدن در جمع خوششان نمى آيد.

■ در پند و اندرزها، به منفعت و مصلحت فرزند توجه كنيد و مصالح 
خود را در نظر نگيريد. اگر فرزند شما احساس كند نصيحت هاى شما 

براى منافع خودتان است، چندان اثرى نخواهند داشت.
ادامه موارد در رابطه با شيوه هاى صحيح انتقاد از نوجوانان مى باشد:

انتقاد كردن
ــتر از تربيت خاموش، يعنى سكوت  ــيد به جاى انتقاد، بيش ■ بكوش
ــما در برابر بدرفتارى او نشان دهنده  ــتفاده كنيد. سكوت ش و نگاه اس
كرامت شما است. اينگونه است كه رفتارتان سبب سازندگى نوجوانتان 

خواهد شد.
ــنود » استفاده  ــيوه « به در بگو، ديوار بش ■ در صورت امكان، از ش

كنيد تا از مقاومت روانى او كاسته شود.
■ اگر گاهى مجبور مى شويد به طور مستقيم اشكاالت او را بگوييد، 

نكات ذيل را رعايت كنيد:
■ پيش از انتقاد، از او اجازه بگيريد. در صورتى كه اجازه دهد، مقاومت 
روانى  اش از بين خواهد رفت و سخن شما را مى پذيرد و اگر اجازه ندهد، 

خود درباره رفتارهايش تفكر مى كند و متوجه اشتباهش خواهد شد.
■ ابتدا نقاط مثبت او را بگوييد.

ــتفاده كنيد. در پيام « تو»  ■ به جاى پيام « تو» از پيام « من» اس
( تو بى نظمى )، اشكال را متوجه فرزند مى كنيم؛ اما در پيام « من» 
ــاس  ــوم)، احس ( وقتى مى بينم لباس هايت را مى ريزى، ناراحت مى ش

خودتان را بيان مى كنيد كه تأثير افزون ترى دارد.
■ از « رفتار» فرزندتان انتقاد كنيد و « خودش» را به انتقاد نگيريد.  
ــت، گاهى  ــجد جامع حج ــگاه خبرى تحليلى مس ــه گزارش پاي ب
ــان  ــن مقاومت زيادى از خود نش ــت والدي ــر نصيح ــان در براب نوجوان
ــرايط پند و اندرز  ــك والدين در اين مواقع،  يكى از ش مى دهند. بى ش

صحيح را رعايت نكرده اند.
ــان در برابر آن مقاومت  ــرايطى را كه نوجوان برآنيم تا در ادامه،  ش

روانى از خود بروز مى دهند را مورد بررسى قرار دهيم:
همراه با سرزنش 

 نصيحت هاى خود را با سرزنش همراه نكنيد. جمله هايى مانند « تو 
ِكى آدم مى شى » هنگام نصيحت، اثر آن را از بين مى برد.

همراه با دستور 
ــر القا نكنيد. جمله هايى چون « بهت  ــاى خود را در قالب ام  پنده

دستور مى دم كه ...» اثر بخش نخواهد بود.
 با القاب زشت 

هنگام نصيحت، از القاب زشتى چون شلخته، بى عرضه، دست و پا 
چلفتى، چالق بپرهيزيد. هنگام نصيحت فرزند، هرگز به او نقش منفى 
( تو مايه ننگ خانواده ما هستى ) ندهيد؛ زيرا به جهت اثر تلقينى آن، 

ممكن است اين حرف شما را باور كند.
 با تهديد 

ــت روانى و لجاجت  ــوان را به مقاوم ــراه با تهديد، نوج  نصيحت هم
مى كشاند، پس او را با جمله هايى چون « اگه يك بار ديگه ...» تهديد نكنيد.

 با هشدار 
برخى والدين گمان مى كنند كه اگر پندهاى خود را با هشدارهايى 
چون « بدبخت مى شى، بيچاره مى شى، به گدايى مى افتى و ... » همراه 
كنند، اثر بيشترى خواهد داشت، حال آن كه چنين نيست؛ بلكه ممكن 

است، بيچارگى و بدبختى را به فرزند خود تلقين كنند.
 با تحريك شديد عواطف 

 گاهى والدين ( به ويژه مادر)، هنگام نصيحت فرزند خود، عاطفه  او 
را بيش از حد تحريك مى كنند كه به جريحه دار كردن عاطفه، بيشتر 
ــاس فرزند، شيوه اى خوب براى  ــباهت دارد. تحريك عاطفه و احس ش
ــت، اما اگر جمله هايى چون « با اين كارت منو روونه  تربيت فرزند اس
قبرستون مى كنى » همراه شود، افزون برفشارهاى روحى براو، اثر خود 

را نيز از دست خواهد داد.
 با طعنه و تمسخر 

ــخره اش  ــه فرزند خود، به او طعنه نزنيد و مس ــگام پند دادن ب هن
نكنيد: « در سليقه رودست ندارى! »

 با نقش دادن 
ــو مايه ننگ  ــز به او نقش منفى ( ت ــت فرزند، هرگ ــگام نصيح  هن
ــتى ) ندهيد؛ زيرا به جهت اثر تلقينى آن، ممكن است  خانواده ما هس

اين حرف شما را باور كند .
 به شكل سخنرانى 

ــت   گاهى والدين به ( ويژه پدر ) هنگام نصيحت فرزند خود، بيس
دقيقه سخنرانى مى كنند و جالب آن كه در پايان سخرانى مى گويند:

من گنگ خواب ديده و عالم تمام كر
من عاجزم زگفتن و خلق از شنيدن

پدر و مادرپدر و مادر

پند و اندرز به اندازهپند و اندرز به اندازه

انتشار دست نوشته هاى 
نيوتن در اينترنت

 همدان پيام: دست نوشته هاى نيوتن درباره 
قوانين حركت براى اولين بار به صورت آنالين 
ــترس عموم قرار گرفته   ــر شده و در دس منتش

است.
به گزارش مهر، در ميان اين دست نوشته ها 
ــر  ــن بار به صورت آنالين منتش ــه براى اولي ك
شده اند، مى توان يادداشت هاى نيوتن را درباره 
ــاهده كرد. دانشگاه  قوانين مشهور حركت مش
ــه از مهمترين آثار  ــار هزار صفح كمبريج چه
ــروح "اصول  ــخه مش علمى نيوتن از قبيل نس
ــفه طبيعى" را براى اولين بار براى  رياضى فلس
ــگان بر روى  ــورت راي ــى عموم به ص دسترس

اينترنت قرار داده است.

ابداع ريزترين موتور بخار در 
جهان با ابعاد 3هزار ميكرومترى

ــگاه  دانش ــمندان  دانش ــام:  همدان پي  
ــه ماكس پالنك، موتور  ــتوتگارت و مؤسس اش
ــار كوچكى را ابداع كرده اند كه ابعادى برابر  بخ
ــر دارد، موتورى كه با  ــه هزارم يك ميلى مت س
ــتفاده از پرتو ليزرى و ذره اى معلق در آب،  اس
ــت. به گزارش مهر، محققان  ــاخته شده اس س
مى گويند: اين كوچكترين موتور بخار يا موتور 
استيرلينگى است كه تاكنون در جهان ساخته 
شده است. قوانين ريزساختارها به دانشمندان 
ثابت كرده اند كه امكان ساخت موتورى بسيار 
ــاس نقشه موتورى با ابعاد عادى  كوچك بر اس

وجود ندارد. 

توسط محققان كشور صورت گرفت؛
 توليد نانو كامپوزيتى براى 
مطالعه بافت هاى گياهى

ــگران دانشگاه لرستان   همدان پيام: پژوهش
ــه با به  ــى را طراحي كردند ك ــو كامپوزيت نان
ــاى گياهى،  ــاندن تخريب بافت ه ــل رس حداق
ــاى گياهى از  ــه بافت ه ــان را در مطالع محقق

طريق ميكروسكوپ روبشى يارى مى كند.
ــگاه  ــيمى دانش عضو هيأت علمى گروه ش
ــتان در اين باره گفت: در اين تحقيق پس  لرس
ــيميايى،  ــد مرحله فرآيندهاى ش از انجام چن
ــتيم نانو ذرات "اسميوم" را در سطح نانو  توانس
ــده،  ــى چند ديواره عامل دار ش لوله هاى كربن
كپسوله كنيم. به گزارش مهر، ناهيد سرلك با 
ــاره به كاربردهاى اين نانو ذرات خاطرنشان  اش
ــده به عنوان  ــت آم كرد: تركيب جديد به دس
ــى از مهمترين تثبيت كننده ها براى تثبيت  يك
ــى براى تصويربردارى  بافت هاى مختلف گياه
ــى)، عاملى براى  ــكوپ روبش SEM ميكروس

ــت ساختار  رنگ آميزى در آزمون TEM (تس
نانو ذرات) براى كنتراست تصوير و همچنين به 
 SEM عنوان جايگزين پوشش دهى در آزمون

به كار مى رود.

بازيابي بينايي به كمك زبان!
ــر پليس انگليسي كه   همدان پيام: يك افس
ــت داده  بود، ممكن است  بينايي خود را از دس
ــتفاده از زبانش اين قدرت را دوباره  بتواند با اس
بازيابد.  به گزارش ايسنا، ديويد راتباند 43 ساله 
به اميد دستيابي مجدد به نيروي بينايي خود 
در دوره آزمايشي يك فناوري پيشگام شركت 
كرده كه به نابينايان در بازيابي بينايي خود به 

كمك زبانشان كمك مي كند.
فناوري "برين پورت" كه در آمريكا طراحي 
ــام و  ــده به نابينايان كمك مي كند تا اجس ش
ــد. تصاوير از يك دوربين  طرح ها را تصور كنن
نصب شده بر روي عينك دودي پردازش شده 
و بر روي كاوشگر ريز حاوي صدها الكترود در 

روي زبان ارسال مي شود.

ساخت خودكار ضد استرس!
ــام: يك محقق در هلند موفق به   همدان پي
ابداع خودكاري شد كه قادر است استرس آني را 
در فرد تسكين و كاهش دهد. به گزارش ايسنا، 
ميگوئل بورنز آلونسو، دانشجوي دانشگاه دلفت 
هلند، اين خودكار ضد استرس را بر اساس اين 
ــتن استرس را كاهش مي دهد،  فرضيه كه نوش
ــت. وي مي گويد: الكترومغناطيس  ساخته اس
ــبت به تحريك هاي  موجود در اين خودكار نس
ــان مي دهد و در نتيجه  عصبي فرد واكنش نش

مانع از بروز استرس مي شود.

 همدان پيام: يكى از مشاجرات رايج كودكان در موقعيت هايى اتفاق 
ــوند، اما از  مى افتد كه كودكان وارد بازى هاى دو نفره و چند نفره مى ش
توانايى كامل براى مديريت اين موقعيت ها برخوردار نيستند. به گزارش 
برنا، در واقع مديريت هيجانى رفتارى عنصر بسيار مهمى است كه بايد 
ــود و موقعيت هاى دو نفره بسترى براى  از همان كودكى ياد گرفته ش
ــت. زمانى كه كودك شما بر سر يك  آموزش اينچنين مهارت هايى اس
ــباب بازى با دوست خود دعوا مى كند؛ سريعاً اسباب بازى را گرفته و  اس
بدون بحث در مورد مقصر، آن را دور از دسترس  قرار دهيد ( محروميت).
اين روش در زمان هاى ديگر مانند زمانى كه كودك از اسباب بازى 
ــباب بازى هاى خود را  ــت خود محافظت نمى كند و يا اس گران قيم
وسط اتاق رها مى كند، كاربرد دارد. نكات زير را هنگام به كار گيري 

"روش محروميت" به خاطر بسپاريد. 
■  فرامـوش نكنيد زمـان محروميت از اسـباب بازى بايد 

معقوالنه انتخاب شود.
■ براى كودكان دو تا سـه سـاله 2 تـا 5 دقيقه و كودكان 

بزرگتر 10 تا 15 دقيقه محروميت در نظر بگيريد. 
■ با كودك وارد جرو بحث نشويد. 

■ مقتدرانه با موقعيت روبه رو شويد.  
يادتان باشد هدف از شيوه هاى مختلف تربيتى كمك به كودكان 
است، پس به هنگام وضع هرگونه قانون وضعيت روانى كودك را در 

كوتاه مدت و بلند مدت در نظر بگيريد.

 دعوا بر سر اسباب بازى و محروميت هاى زمان مند

پيش بيني زايمان هاي سخت با رايانه!
ــخت يا آسان بودن زايمان يك  ــازي رايانه يي مي تواند س  همدان پيام: محققان اعالم كردند: نوع جديدي از شبيه س

زن باردار را پيش بيني كند.
ــنا، محققان با استفاده از مدل سازي سه بعدي، نرم افزاري طراحي كرده اند كه ميزان احتمال زايمان  به گزارش  ايس
زودرس و نيز زايمان سخت را براي مادران باردار پيش بيني مي كند. مسير خروج جنين در رحم منحني است كه بيش 
از اندازه سر جنين باز نمي شود؛ اين بدان معني است كه جنين بايد از اين مسير حركت كرده و با برخي حركات خاص 
ــيوه غلط بچرخد، منجر به زايمان سخت مي شود. محققان  ــت و به ش ــر، به طور نادرس بيرون بيايد؛ به طور مثال اگر س
فرانسوي كه اين نرم افزار را طراحي كرده اند از آن براي پردازش «ام آر آي» 24 زن استفاده كردند. اين نرم افزار، اقدام 

به مدل سازي سه بعدي لگن كرده، همچنين 72 نمودار ممكن از سر جنين در درون مسير زايمان را نشان مي دهد.

استرس در دوران باردارى به ضرر پسران است
  همدان پيام: محققان اعالم كردند استرس در دوره باردارى به ويژه ماه هاى اوليه سبب تولد نوزاد نارس مى شود.

به گزارش برنا، دوران باردارى به  ويژه در ماه دوم يا سوم باردارى، زمانى است كه زن باردار نبايد در معرض استرس 
قرار بگيرد؛ زيرا اين عامل سبب به دنيا آمدن فرزند نارس و سقط فرزند ذكور مى شود.

ــبب  تولد زودرس و سقط  ــترس مى تواند طول باردارى را كاهش داده و س ــگاه نيويورك، اس به گفته محققان دانش
نوزاد پسر شود.

ــترس بر  نوع جنسيت متفاوت است و در جنس ذكور لطمه  ــان داده، تأثير اس ــت كه تحقيقات نش اين اولين بار اس
بيشتر وارد مى كند.

به طور معمول در جهان، از هر 100 زن، 6 زن زايمان زودرس دارند.

كيف هاى مدرسه را زياد سنگين نكنيد
همدان پيام: پزشكان هشدار دادند كه وزن زياد كيف هاى مدرسه باعث آسيب ديدن ستون فقرات، مفاصل و دردهاى 

شديد در نواحى مختلف بدن به ويژه گردن و دست ها مى شود.
تحقيقات جديد نشان مى دهد كه وزن زياد كيف هاى مدرسه باعث بروز بيمارى و آسيب هاى ستون فقرات، مفاصل 
ــود. به گزارش فارس،  بر اساس اين تحقيقات،  ــت ها، كتف، پشت و پاها مى ش ــديد در نواحى گردن، دس و دردهاى ش
وزن زياد كيف ها همچنين باعث فشار به قلب و ريه  مى شود. اين تحقيقات نشان داد استفاده نادرست از كيف مدرسه 
ــود كه اين امر به نوبه خود، لغزش  ــتون فقرات مى ش ــتخوان ها تأثير مى گذارد و باعث تغيير مايع غضروف هاى س بر اس
غضروفى و پوكى استخوان را به همراه مى آورد؛ به گونه اى كه در پايان سن نوجوانى، بيش از 50 درصد افراد از دردهاى 

ناحيه پشت رنج مى برند كه يكى از علل آن، استفاده نادرست از كيف هاى مدرسه است.
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سؤاالت افقي:

ــذر گاه - بو  ــمتي از خانه - گ 1- قس
كشيدن 2- كافي - پيام الهي - شروع و 
ابتدا - مخترع اتومبيل با دنده 3- لقب 
ــم نرم  ــور ژاپن - ريگ نرم 4- پش كش
- پياده روي نظامي - مقواي نازك 5- 
جاودانه - خاندان - سنگ سبز قيمتي 
ــمني 6- آب بخش - از  - عداوت و دش
ــرف فاصله  ــور - ح كوه هاي مهم كش
7- رود فرانسه - از شهرهاي سمنان - 
درخت پر شاخ و برگ 8- دندانپزشك 
ــهرهاي  ــه وزاري 9- صداع - از ش - گري
ــت  ــتايي 10- ن ــتان - آب روس خوزس
ششم - بادام زميني - از شهرهاي مازندران 
11- مرغ سعادت - پايبندي در دوستي - 
موسيقي مرثيه - نوعي بستني 12- پيكر و 
جسم - پايتخت فيليپين - خوراك زمين 
زراعي 13- تعمير - كموتراپي 14- ليكن 
- يرقان - شاخه درخت - پدر بزرگ 15- 
سلسله پادشاهي ترك در ايران - بانگ 

جانوران درنده - آش برنج
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سؤاالت عمودي:

ــان - از  ــهرهاي خراس ــياه 2- از ش ــر - نامه نگاري - مرغابي س 1- فرق س
ــهرهاي خوزستان 3- خودخواهي - باب روز - باور قلبي 4- حرف تعجب  ش
- اداره دادگستري - همراه شلوار 5- زندان - برچسب كاال - زندگي كن! 6- 
فرشته مهر و محبت - ترنجبين - حرف تاسف - خريد وفروش 7- رساندن 
نامه - نوشيدن 8- سرپيچي كردن - عالمت مفعولي - حرف نداري - بيسواد 
ــلولي - خويشان وبستگان 10- بازديد سپاه - شمشاد -  9- جانداران تك س
چوب خوشبو - مالقات كردن 11- پايان نامه - لقب آرش - تكان و جنبش 
ــن - روحاني زرتشتي 13- خجسته و ميمون - راه  12- ضمير جمع - روش
ــنگ طلق 14- انجمن علمي - الت 15- طعم - نمك نشناس  ميان بر - س

- چشم
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پيام 
 The Message Of                 مادستان    تاريخ ،  تمدن و فرهنگ 

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

گزارش
عكسعكس روز

پيام مردمپيام مردم
mardomi@hamedanpayam.com

پستي: 65155-666 صندوق 

همشهريان عزي
را در هر زمين
روزنا

كيوسك

اولويت استخدامى پذيرفته شدگان آزمون 
سوم تير آموزش و پرورش محفوظ است

همدان پيام: بر اساس اعالم معاونت پشتيبانى وزارت آموزش و پرورش، 
ــتخدامِى سوم تيرماه 90،  ــتخدامى پذيرفته شدگان آزمون اس اولويت اس

محفوظ است.
ــى معاون توسعه مديريت  ــوى وحيد كيارش ــنامه اى كه از س در بخش
ــوزش و پرورش  ــه ادارات كل آم ــوزش و پرورش ب ــتيبانى وزير آم و پش
استان هاى سراسر كشور صادر شده، آمده است: «در اجراى ماده 17 قانون 
ــه ماده و دو تبصره به قانون تعيين تكليف معلمان حق التدريس  الحاق س

ــاه 89 مجلس، اعالم  ــوادآموزى مصوب 7 دى م ــياران نهضت س و آموزش
مى شود چنانچه به كارگيرى افراد پذيرفته شده در آزمون استخدامى سوم 
ــتن به نيروى «حق التدريس» در سال جارى  تيرماه 90 به دليل نياز نداش
صورت نگيرد؛ اولويت استخدام آنان محفوظ بوده و در صورت صدور مجوز، 

مراتب براى اقدام الزم ابالغ خواهد شد.»
ــتخدامى آموزش و پرورش  به گزارش فارس، آزمون تعيين اولويت اس
ــال و با رقابت گروهى از معلمان حق التدريس،  ــوم تيرماه امس در تاريخ س
ــوادآموزى و نيروهاى شركت هاى خدمات آموزشى  آموزشياران نهضت س
در سه رشته «آموزش ابتدايى، مربى بهداشت و آموزش و پرورش كودكان 

استثنايى» برگزار شد.

خروج نخبگان از كشور روندى نزولى 
داشته است 

ــاون علمى و فناورى رئيس جمهوري گفت: وضعيت    همدان پيام: مع
ــور روندى نزولى داشته است و گزارش نهايى آن به  خروج نخبگان از كش

زودى اعالم خواهد شد.
ــرين سلطانخواه افزود: نتيجه بررسى روند وضعيت خروج نخبگان  نس

از كشور پس از گزارش نهايى به زودى به طور رسمى اعالم خواهد شد.
وى ادامه داد: خروج نخبگان از كشور به دنبال بررسى هايى كه در 15 
سال گذشته (در سال هاى 76 تا 90) انجام شده است؛ سير نزولى را داشته 

ــته هاى مختلف و  ــت كه اين امر به طور دقيق در جامعه آمارى در رش اس
دانشگاه ها ارائه مى شود.

ــركت ايران  ــان كرد: ما از زمان آغاز ش ــه گزارش ايرنا، وى خاطرنش ب
ــور تحليل و تصميم گيرى براى  ــا، اطالعات كاملى را به منظ در المپياده
خروج نخبگان از كشور به عنوان منبع آمارى مستند، جمع آورى و بررسى 
ــلطانخواه افزود: در اين جامعه آمارى17 هزار نفر از رتبه هاى  كرده ايم. س
ــدند كه  ــى ش ــت كنكور و 4120 نفر از برگزيدگان المپياد ها بررس نخس
ــى ها نشان دهنده روند نزولى وضعيت خروج نخبگان از  نتيجه اين بررس
ــت. وى گفت: اين آمار را به شوراى عالى انقالب فرهنگى ارائه  ــور اس كش

كرده ايم كه نتيجه آن به زودى به  طور رسمى اعالم مى شود.

چند ماه گذشته در منطقه 
منوچهري كوچه سراب، فرعي 

بني هاشم به خاطر كانال كشي آب 
و فاضالب كوچه ما را كندند و بعد 

از كلي تماس تلفني و نامه نگاري 
به شهرداري براي آسفالت كوچه 

آن هم به صورت وصله پينه 
اقدام كردند. حال بعد از چند ماه 
با عبور هر ماشين از كوچه يك 

قسمت از آن نشست مي كند.
تماس تلفني 

پل فرهنگيان كه با آن همه 
حاشيه باالخره يك فاز از آن 

افتتاح شد، اصًال كاربردي ندارد، 
چون به جاي آنكه اين پل به 
سمت جاده تهران كه ورودي 

شهر است و بيشتر ترددها از 
آن مسير است زده مي شد، به 
سمت بلوار آيت ا... نجفي زده 

شده و االن ما هستيم و ترافيك 
بيش از پيش و پلي كه خيلي 

كاربرد ندارد. تازه حاال قرار است 
فازهاي ديگر هم افتتاح شود.

ايميل ارسالي 

بعضي از رانندگان تاكسي 
خيلي خوش برخوردند و با تمام 

مشكالت و مسائل عصبانيت 
خود را برخالف ديگر رانندگان 

بر سر مسافران خالي نمي كنند. 
يكي از آنها آقاي اردشير نامي 
است كه در خط چهارراه ميدان 

بار كار مي كند. خلق و خوي 
پسنديده اي دارد.

مظاهري 

از روزنامه همدان پيام به خاطر 
معرفي هيأت هاي عزاداري واقعاً 

تشكر مي كنم. اي كاش كانون هاي 
فرهنگي و هنري مساجد هم به 

نحوي معرفي شوند.
حيدري 

پايان نامه هاى دانشجويى كه ما 

مانتوهايى با طرح

چهارمين دوره ليگ سر

روز وحدت حوزه و دانشگاه27 آذرماه  جوان همدان؛ جنجال تركمن و روزنامه جوان همدان 
روزنامه جوان ويژه همدان در شماره هفته گذشته خود، مطالب فراوان و خواندني 
را در خود جاي داده است. موضوع اصلي شماره هفته گذشته اين ويژه نامه به شكايت 
ــتعفي اداره كل فرهنگ و ارشاد استانـ  كه البته هنوز با استعفاي  تركمن رئيس مس
او موافقت نشدهـ  اختصاص يافته كه موضوع شكايت نيز خبر معروف و جنجالي «آب 

نبات چوبي در دست نمايندگان استان» است.
ــه اعضاي كميته داوري مطبوعات و رسانه هاي جشنواره با  گفتني است، در جلس
ــال جاري تركمن اظهار كرده بود:  ــاد استان در 26 آبان ماه س مديركل فرهنگ و ارش
ــت يك وزير هم اگر يك  ــده داريم در 30 جبهه متفاوت، آن وق ــي ما 30 نماين «وقت
ــت؛ ولي وقتي 30 تا متحد در مجلس  ــت اينها بدهد كار تمام اس آب نبات چوبي دس
باشند چهار تا پتروشيمي هم به آنها مي دهند، ديگر نمي شود با آنها برخورد كرد، 30 
ــتيضاح مي كنند، پوست از كله ات درمي آورند آن موقع مردم منتفع  تا نماينده اند، اس
ــوند، اما وقتي در دعواهاي خودمان هستيم، مردم منتفع نمى شوند. اين بخشي  مي ش
از متني بود كه روزنامه جوان ويژه همدان در گزارش از سخنان تركمن در اين جلسه 
ــار اين خبر البته با گذشت كمتر از يك ماه تركمن  ــر كرده بود، به دنبال انتش منتش
ــكوائيه وي ديده مي شودـ   ــكوائيه اي عليه اين روزنامهـ  آنچنان كه در متن ش طي ش
ــته و مصداق نشر اكاذيب و تشويش اذهان  اعالم مي  دارد كه اين گزارش صحت نداش
عمومي و بدبين كردن مردم نسبت به اداره كل فرهنگ و ارشاد استان است. روزنامه 
جوان ويژه همدان در شماره هفته گذشته در يادداشتي مفصل به شرح خبر و شكوائيه 
ــت آورده است: «بازي جناب  تركمن از اين روزنامه پرداخته و در جايي از اين يادداش
تركمن با آبروي «جوان همدان» يك بازي دو سر باخت براي ايشان است. چه آنكه اگر 
مي توانست يك روزنامه را محكوم كند افكار عمومي از خود سوال مي كردند پس انصاف 
متولي حمايت از مطبوعات كجاست كه به جاي گذشت از يك روزنامه شكايت كرد؛ 
ــته اين موضوع را اثبات كند دست به فرافكني زده و با وجود آن كه  و حال كه نتوانس
باز هم تأكيد بر تحريف سخنانش مي كند مدعي است از شكايتش انصراف داده است.

اين روزنامه با رجوع به برخي از نمايندگان استان و كسب نظر آنان در مورد سخنان 
تركمن در مورد نمايندگان، صفحه 2 خود را تحت پوشش اين موضوع قرار داده است. 
اما از قضيه شكايت تركمن از اين روزنامه كه بگذريم در صفحه آخر آن نيز يادداشتي 

درج شده كه نظر خوانندگان را به خود جلب مي نمايد.
در اين مطلب كه تحت عنوان «آستانه تحمل مديران كم است يا دوره مسئوليتشان!» 
به انتشار رسيده است، نويسنده در بخش هاي ابتدايي مطلب خود آورده است: «اخيرا 
در استانداري باب شده است جلساتي كه جنبه عمومي و مسائل و مشكالت جامعه را 

درون خود دارد به دور از چشم تيزبين رسانه ها و خبرنگاران برگزار مي شود.
اين اقدام از ابتدا اينطور نبود بلكه سيري صعودي به خود گرفت. در ابتدا خبرنگاران 
براي ساعات پاياني جلسات دعوت مي شدند، سپس به صورت گزينشي برخي دعوت 
ــد. تا جايي بي حرمتي به خبرنگار پيش  ــدند و در نهايت هيچ كس دعوت نش نمي ش
ــتغال كه موضوع مبتالى جامعه است خبرنگاران  ــه اي با موضوع اش رفت كه در جلس
حاضر از جلسه بيرون رانده شدند. نويسنده يادداشت در ادامه اين مطلب افزوده است: 
«سوال اين است كه در اين جلسات چه مي گذرد كه مسئوالن و در رأس آن مديريت 
ــاد استان نمي خواهد افكار عمومي از آن مطلع شود. آيا سخن محرمانه اي در اين  ارش
جلسات گفته مي شود كه در جلسات مديران قبلي بر زبان نمي آمد يا دامنه اختالفات 
ــتباه و ضد و نقيض گويي آنقدر باال رفته كه ترجيح  ــئوالن و آمار و ارقام اش بين مس
مي دهند رسانه ها به عنوان چشمان مردم از آنها بي اطالع باشند. اينها البته گمانه هاي 

خوشبينانه است!
آيا آستانه تحمل مسئوالن اينقدر پايين آمده كه در مواجهه با انتقادات و مطالبات 
رسانه هاي استان كه در قبال كم كاري ها، اشتباهات، آمار و ارقام غلط يا ضد و نقيض 
منتشر مي كنند، ناآرامي مي كنند و تنها راه پيش روي خود را بستن در هاي جلساتي 

مي بينند كه گلوگاه تصميم گيري هاي كالن براي استان است.
 !ايران زمين؛ معاون استاندار از مطبوعات انتظار دارد 

ــماره پنجشنبه هفته گذشته خود با انتشار سخنان فاميل كريمي  ايران زمين در ش
معاون سياسي امنيتي استاندار همدان در نخستين نشست پيگيري مصوبات برنامه هاي 
ــتاندار همدان در شهرستان مالير در بخشي از خبر  ــب فرهنگي» اس «عصر كاري، ش
ــودن حجم كار و مصوبات،  ــت: «با توجه به باال ب ــتاندار آورده اس به نقل از معاون اس
ــدن مصوبات  مطبوعات بايد براي افزايش اميدواري مردم و همت مديران، اجرايي ش

را منعكس كنند.
نكته قابل مالحظه در سخنان معاون استاندار لزوم اطالع رساني رسانه ها و مطبوعات 
به مردم نيست؛ چرا كه اين رسالت ذاتي و هميشگي رسانه ها به حساب مي آيد، مطلب 
ــتاندار انتظار استانداري از مطبوعات استان است كه  قابل تأمل از اين گفته معاون اس
ــتان،  ــتانداري همدان با مطبوعات و خبرنگاران اس با توجه به قصه پرغصه برخورد اس
ــتن است. داستان بي مهري و كم توجهي به قشر خبرنگار استان در  انتظار بي مايه داش
جلسات استانداري، شوق هر خبرنگاري را براي انعكاس رويدادهاي استان به مردم از 
بين مي برد. اگر با خبرنگارى كه به نمايندگي از مردم در جلسات حضور مي يابد اينگونه 
ــه بيرون رانده شودـ  ديگر چه حق و اميدي براي او  ــودـ  كه حتي از جلس برخورد ش
باقي خواهد ماند تا به مردم درباره عملكرد مسئوالنشان اميدواري بدهد. جناب معاون 

استاندار با چه انگيزه اي اين انتظار را از خبرنگاران و مطبوعات استان ابراز مي كند؟!

 جمهوري اسالمي؛ پاركينگ هاي طبقاتي؛ نياز امروز، وعده فردا 
ويژه نامه منطقه اى روزنامه جمهوري اسالمي كه اختصاص به غرب كشور دارد در 
شماره چهارشنبه هفته گذشته خود با تيتر كردن اين گفته رئيس شوراي شهر همدان 
ــت نظر خوانندگان  مبني بر اينكه در همدان از حيث پاركينگ هاي طبقاتي فقير اس
همداني را به خود جلب كرده است. در اين خبر آمده است كه «متأسفانه تالش هاي 
ــته راهگشاي مشكل ترافيك سنگين همدان باشد و تنها  ديرهنگام مسئوالن نتوانس
ــعي در سازمان دهي آمد و شد خودروها  ــت كه با اعمال جرائم باال س پليس راهور اس
دارد كه اين امر هم رانندگان خودروها در همدان را كالفه كرده است». اين روزنامه در 
ادامه آورده است: «رئيس شوراي اسالمي شهر همدان با اذعان به اين مسأله كه همدان 
از حيث دارا بودن پاركينگ طبقاتي فقير است بر ضرورت توجه مسئوالن ذي ربط به 

اين مسأله تأكيد كرد.»
گفتني است، تنها پاركينگ طبقاتي شهر همدان در حال حاضر كه از شرايط تقريباً 
استانداردي برخوردار است پاركينگ هگمتانه است و پاركينگ واقع در كوچه استر كه 
ــهر همدان به آن اشاره كرده است تنها ظرفيت 50 خودرو را دارد و  ــوراي ش رئيس ش
نه بيشتر. رئيس شوراي شهر همدان در اين خبر از برنامه ريزي شهرداري براي احداث 
چند پاركينگ طبقاتي ديگر در همدان خبر داده اما اشاره اي به ميزان اعتبار و همچنين 
ــت كه شهروندان  ــت كه اين گوياي اين مطلب اس زمان اجراي اين پروژه ها نكرده اس
ــنگين همدان  ــئوالن براي معضل ترافيك س همداني همچنان بايد منتظر تدبير مس
باشند. معضلي كه اگر هر چه زودتر در مورد آن چاره اي انديشيده نشود داستاني شبيه 

به مشكل ترافيك تهران را برايمان به وجود مي آورد.

 محصول نابى از انقالب اسالمى 
ــالمى،  ــته ترين پيامدهاى انقالب اس از خجس
ــگاه است. طرح مسئله وحدت  وحدت حوزه و دانش
ــگاه را مى توان از آثار انقالب فرهنگى  حوزه و دانش
دانست كه با بهره گيرى از رهنمودهاى امام خمينى 
رحمه اهللا در سال 59 آغاز گرديد. انقالب فرهنگى 
هم چنان كه حضرت امام رحمه اهللا در پيام نوروزى 
سال 59 اعالم فرمود، گسترش پژوهش هاى علمى 
و معارف بلند و عميق اسالم را به عنوان هدف اصلى 
دنبال مى نمود. اين آرمان بلند، دانشگاه و حوزه را 
براى تالش مشترك به سوى هم كشاند و در فضاى 
ــى آن زمان، باب مشاركت و وحدت حوزه و  سياس

دانشگاه را بازكرد.
 سالروز وحدت حوزه و دانشگاه 

ــرِخ  ــادآور عروج س ــم آذرماه، ي ــت و هفت بيس
ــتگى ناپذير و عالمى ربانى، آيت اّهللا  مجاهدى خس
ــروان انديشه وحدت حوزه  ــت كه از پيش مفتح، اس
و دانشگاه بود. اين شهيد واالمقام در راه تحقق اين 
ــه و آرمان بلند كه از انديشه بلند امام راحل  انديش
ــاى بى وقفه اى  ــته بود، تالش ه رحمه اهللا برخاس
ــهيد  ــم گير ش انجام داد. به پاس فعاليت هاى چش
ــگاه لزوم  ــح در راه تحقق وحدت حوزه و دانش مفت
ارتباط، همكارى و هم فكرى اين دو قشر انديشمند، 
ــهادت دكتر مفتح نيز  ــالروز ش روز 27 آذر ـ كه س
ــد ـ روز وحدت حوزه و دانشگاه نام گذارى  مى باش

شده است.
 جايگاه حوزه 

ــى و نظام ما  ــاى علميه در جامعه دين حوزه ه
ــتند. نقش  ــس مهم و واال هس ــى ب داراى جايگاه
ــيار  ــالمى و تربيت جامعه بس حوزه ها در حركت اس
ــت. با نگاهى به تاريخ  ــاز اس ــاس و سرنوشت س حس
پرفراز و نشيب كشورمان در مى يابيم كه عالمان دينى 
ــتى و هدايت جامعه را بر عهده داشته  همواره سرپرس
ــوادث و به ويژه مبارزات مردم عليه طاغوت و  و در ح
حكومت هاى جائز زمان خويش، پيشاپيش مردم به 
قيام برخاسته اند. با پيروزى انقالب و تشكيل حكومت 
ــئوليت  ــدن افق هاى تازه، مس ــالمى، و پديد آم اس

سنگين ترى بر عهده حوزويان قرار گرفته است.
 جايگاه دانشگاه 

دانشگاه همواره جايگاه آموزش و كاوش در حوزه 
ــت و رسالت بلند آنان  ــه هاى علمى بوده اس انديش
ــوق دادن جامعه به سوى مقاصد بلند فرهنگى و  س
اجتماعى است. دانشگاهيان به عنوان روشن فكرانى 
ــه جامعه مى نگرند، مى توانند  كه از افق باالترى ب
در پيشبرد جامعه به سوى رشد و تعالى نقش بسيار 

مهمى ايفا نمايند.
 نقش خطير روحانى و دانشجو 

در نظام گذشته تالش هاى بسيارى براى منزوى 
كردن روحانيت و از سوى ديگر غربى كردن كشور 
ــگاه  ــى، به ويژه دانش و نهادهاى فرهنگى و آموزش
ــايه  ــا، صورت پذيرفت. با پيروزى انقالب و در س ه
ــجو  ــر روحانى و دانش رهبرى امام رحمه اهللا دو قش
ــگام گرديدند.  ــالمى پيش براى پيروزى انقالب اس
ــجو با درك موقعيت حساس و مهم  روحانى و دانش
خود همواره نقش خود را در انقالب حفظ كردند و 
ــار براى ايفاى مسئوليت هاى  پيشاپيش ساير اقش
ــده اند. به دليل اهميت نقش  خويش وارد عمل ش
اين دو قشر در هدايت جامعه است كه وحدت ميان 
ــل رحمه اهللا و مقام  ــواره مّد نظر امام راح آنها هم

معظم رهبرى(مدظله العالى) بوده و هست.
وحدت حوزه و دانشگاه در كالم امام رحمه اهللا

ــر كبير انقالب،  ــى رحمه اهللا ، رهب ــام خمين ام
ــگاه در بياناتى  درباره ضرورت وحدت حوزه و دانش
ــكل  ــروز يكى از ضرورى ترين تش ــوده اند:«ام فرم
ــجو و طلبه است. طالب علوم دينى  ــيج دانش ها بس
ــگاه ها بايد با تمام توان خود در  ــجويان دانش و دانش
ــد. فرزندان  ــالم دفاع كنن ــان از انقالب و اس مراكزش
بسيجى ام در اين دو مركز، پاسدار اصول تغيير ناپذير 
نه شرقى نه غربى باشند، امروز دانشگاه و حوزه از هر 

محلى بيشتر به اتحاد و يگانگى احتياج دارند».
 همكارى در راه تحقق اسالم ناب 

ــى امام  ــگاه راه برد اساس ــدت حوزه و دانش وح
ــالم ناب محمدى  خمينى رحمه اهللا براى تحقق اس
ــت و بدون اين وحدت، انقالب اسالمى كم فروغ  اس
ــت. هم چنين وحدت و همكارى اين دو پايگاه  اس
فكرىـ  فرهنگى جامعه، براى حفظ فرهنگى اصيل، 
ــى، ضرورى مى  ــوم ارزش هاى غرب ــل هج در مقاب
ــد. وحدت و همكارى ميان اين دو نهاد، نه يك  باش
ــكلى، بلكه تقارب و يكى شدن  وحدت فيزيكى و ش
ــناختى، ارزش هاى فرهنگى و  در مبانى معرفت ش
ــى ـ اجتماعى  ــيت هاى سياس دغدغه ها و حساس
ــت كه هر يك از اين دو  ــت؛ و همين حالت اس اس

قشر را در جايگاه واقعى خود قرار داده است.
 دشمنان وحدت 

اگرچه در راه وحدت حوزه و دانشگاه تالش هاى 
بسيارى صورت گرفته، اما كارشكنى هاى متعددى 

ــت.  ــكل گرفته اس نيز در راه مقابله با اين هدف ش
بدون شك هستند كسانى كه مى خواهند بار ديگر 
بين اين دو مركِز ارزشمند و ميان اين دو قشر مهم 
ــمنان  ــانى كه دش و تأثيرگذار جدايى افكنند. كس
ــند نبايد اجازه دهند تا  ــالمى را مى شناس نظام اس
ــالم  ــار كدورت، فضاى آكنده از مهر و و جّو و س غب
علمى كشور را تيره و بيمار سازد. روز وحدت حوزه 
ــت براى طرح مجّدد و  و دانشگاه فرصت خوبى اس
عالمانه اين موضوع و آسيب شناسى و آفت زدايى از 
اين شجره طيبه و تحكيم يكى از بزرگ ترين آرمان 

هاى انقالب اسالمى.
  دشمنان وحدت در كالم حضرت 

امام خمينى رحمه اهللا
ــه با  ــالمى ـ كه هميش ــان گذار انقالب اس بني
نگاهى ژرف به مسائل مى نگريست ـ جدايى حوزه 
ــگاه را توطئه استكبار مى دانست. ايشان در  و دانش
سخنانى فرموده اند:«حاال كه مى بينند يك تحولى 
ــگاهى متمايل شده است به  ــده است، دانش پيدا ش
ــده است به دانشگاهى  روحانى، روحانى متمايل ش
باهم هستند و مى خواهند باهم كشور خودشان را 
به پيش ببرند، حاال شياطين بيشتر در فكر هستند 
ــگاهى را  كه روحانى را از يك طرف بكوبند و دانش
ــم  ــاد كنند بين اين دو تا ... چش از يك طرف و فس
ــم  ــان را بايد خيلى بازكنيد. در اين زمان چش هايت
ــد كه يك وقت مى  ــوش ها بايد خيلى باز باش و گ
بينيد از داخل خود دانشگاه و از داخل خود فيضيه 
ــما رابه تفرقه مى  ــما را به فساد مى كشانند، ش ش

ــور يك  ــانند. اينهايى كه نمى خواهند اين كش كش
ــد و ارباب هاى آنها كه  ــور صحيح و سالم باش كش
ــى توانند ببينند كه  ــتند، نم از اول هم نمى خواس
ــديد و مى خواهيد باهم كار  ــما باهم مجتمع ش ش
كنيد ... آنها در صدد اين هستند كه نگذارند شماها 

باهم باشيد».
 موانع وحدت 

ــدت حوزه و  ــتين مانع در راه وح ــايد نخس ش
ــگاه عدم وضوح و تبيين دقيق مفهوم آن نزد  دانش
ــد كه اين موضوع به  ــد. به نظر مى رس طرفين باش
صورت جدى بررسى نشده و در عوض، برخى نتايج 
علمى و احتمالى اين وحدت در زمينه هاى مختلف 
ــت. نبوِد همدلى و خوش بينى  مورد تأكيد بوده اس
متقابل نيز مى تواند مانع ديگرى در راه وحدت حوزه 
ــگاه به شمار آيد. موِضع گيرى ها و سخنان  و دانش
ــه تدريج همدلى و  ــتانه برخى از طرفين ب غيردوس
خوش بينى متقابل را گم رنگ ساخته و مى سازد. 
ــناخت دقيق از  يكى ديگر از موانع وحدت، عدم ش
خصوصيات و توانايى هاى خود و طرف مقابل است. 
هر كدام از اين موارد خود نيازمند بررسى جداگانه 
و دقيق است تا موانع وحدت و همدلى اين دو قشر 
فرهيخته از ميان رفته و پيوندهاى دوستى و اتحاد، 

مستحكم تر گردد.
 زمينه هاى وحدت 

ــگاه زمينه هاى  ــوزه و دانش ــراى همكارى ح ب
ــترده اى وجود دارد كه به چند مورد اشاره مى  گس
ــن و عينى ترين زمينه  ــم. يكى از ملموس تري كني
ــيوه  ــكارى اين دو نهاد اتخاذ ش ــاى تقارب و هم ه
ــت. تبادل  ــىـ  پژوهشى اس ــترك آموزش هاى مش
ــكيل شبكه هاى مشترك پژوهشى ـ  اطالعات، تش
ــتاد و مدّرس و نيز ايجاد  ــانى، مبادله اس اطالع رس
ــى ـ فرهنگى مى تواند سهم بسزايى  ارتباط سياس
در همكارى و وحدت حوزه و دانشگاه داشته باشد.

  وحدت حوزه و دانشگاه در كالم 
رهبر

مقام معظم رهبرى(دام عزه)، راه كارهاى وحدت 
ــن تبين كرده اند:«در  ــگاه را اين چني حوزه و دانش
ــالمى، علم و دين پابه پا بايد حركت كند.  نظام اس
ــن. وحدت حوزه  ــگاه يعنى اي وحدت حوزه و دانش
ــت كه حتما بايستى  ــگاه معنايش اين نيس و دانش
تخصص هاى حوزه اى در دانشگاه و تخصص هاى 
ــود نه، لزومى ندارد.  دانشگاهى در حوزه دنبال بش
ــل و خوش بين  ــگاه به هم وص ــوزه و دانش ــر ح اگ
ــند و به هم كمك بكنند و با يكديگر همكارى  باش
نمايند، دو شعبه از يك مؤّسسه علم و دين هستند. 
ــه دو شعبه دارد: يك شعبه، حوزه هاى  اين مؤسس
ــعبه ديگر، دانشگاه ها هستند ... طالب  علميه و ش
و دانشجويان قدر يكديگر را بدانند، با يكديگر آشنا 
ــند، احساس بيگانگى نكنند. احساس  و مرتبط باش
ــظ كنند و روحانيون  ــاوندى و برادرى را حف خويش
ــش كنند كه نمونه هاى  ــگاه ها عمًال كوش در دانش
ــوم دينى را به طالب و  ــل عالم دين و طلبه عل كام
دانشجويان و دانشگاهيان ارايه بدهند و نشان دهند 
ــبت به يكديگر، با حساسيت مثبت و  كه هر دو، نس
با عالقه همكارى مى كنند. اين، همكارى و وحدت 
حوزه و دانشگاه است. البته براى اين كار بايد برنامه 

ريزى و سازمان دهى بشود».
پديد آورنده : محمد تقى عارفيان
سايت حوزه

حجت االسالم رستمي:

علم، موتور حركت و دين نقشه آن است
همدان پيام: مسئول دفتر نمايندگي نهاد مقام معظم رهبري دانشگاه بوعلي سينا در خصوص ضرورت 
ــعارها و  ــگاه يكي از ش ــگاه به همدان پيام گفت: 27 آذر، روز وحدت حوزه و دانش وحدت حوزه و دانش
تقاضاهاي محوري حضرت امام(ره) و طرح هاي بديع ايشان است. نامگذاري اين روز حاكي از نيازي است 

كه امام خميني(ره) نسبت به آينده نظام اسالمي مي ديده اند.
حجت االسالم حسين رستمي با بيان اينكه در حال حاضر علم در حال گسترش و پيشرفت است و 
ــد  ــان قرار مي دهد، تصريح كرد: اگر اين علم و ابزار داراي جهت نباش ابزارهاي مختلفي را در اختيار انس

معلوم نيست ما را به چه سمت هدايت كند.
وي با اشاره به اينكه جوامع غربي بسيار پر شتاب به سمت حوزه هاي علمي در حركتند، خاطرنشان 
ــتيابي به علم و ابزار فاقد جهت است سبب ايجاد مشكالت عديده اي براي مردم اين  كرد: چون اين دس

جوامع شده است.
مسئول دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه بوعلي سينا اضافه كرد: در دنياي امروز شاهديم 
كه سالح هاي كشتار جمعي كه به وسيله علم و دانشمندان به توليد رسيده است چه فجايعي را به وجود 

مي آورد؛ در حالي كه سال ها قبل اين امكان وجود نداشت.
ــت، اليه ازن و به صورت كلي تر حيات بشر را  ــر، محيط زيس ــتمي گفت: علم جديد زندگي بش رس
ــري نگران و مبتال به آسيب هاي  ــر امروز از نظر روحي و رواني بش ــت. بش در معرض  تهديد قرار داده اس

مختلفي است.
ــتيابي به علم ما را به كجا برده؟ چرا علم توانايي حل  ــود كه علم و دس ــؤال مطرح مي ش حال اين س

اين مشكالت را ندارد؟
ــه حركت  ــگاهي و حوزوي، علم را ابزار و موتور حركت و ايمان را جهت و نقش ــناس دانش اين كارش

توصيف كرد و افزود: اينجاست كه ضرورت همراهي علم و دين احساس مي شود.
مسئول دفتر نمايندگي نهاد مقام معظم رهبري با بيان اينكه وحدت حوزه و دانشگاه يعني اينكه دو 
ــت: نكته كليدي و  نهاد تأثيرگذار و مرجع فرهيختگان در كنار هم جامعه را به پيش ببرند، اظهار داش
قابل توجه اين است كه بايد در دانشگاه هاي ما علوم انساني بر مبناي تفكر ديني توليد شود. متأسفانه 
در حال حاضر اينطور نيست. علوم انساني بر پايه مباني اومانيستي و انسان گرايانه غرب است؛ اين تفاوت 
باعث مي شود احساس كنيم كه در مباحث علوم انساني با آنچه كه به آن اعتقاد داريم بسيار فاصله است.

ــود بايد بر پايه خدامحوري باشد. حلقه مفقوده،  ــاني كه در دانشگاه ها توليد و اشاعه مي ش علوم انس
همين نكته و توليد علم بر اساس مباني اومانيستي و انسان گرايانه است.
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انجام مى دهيم درست است كه 
كامال كارشناسى شده و دقيق 
نيست اما اگر از آنها استفاده 

شود انگيزه ما دانشجويان براى 
انجام كارهاى علمى و پژوهشى 

بيشتر مى شود، متاسفانه ما 
دانشجويان فقط براى گرفتن 
نمره و اساتيد هم فقط براى 

صدور نمره و پركردن بايگانى 
به اين پايان نامه ها توجه 

مى كنند.
يك دانشجو

چرا در مهدهاى كودك بازى هاى 
سنتى، بازى هاى پرتحرك كه 
ما در دوران كودكى داشتيم، 

بازى هايى بود كه همكارى و كار 
گروهى را به ما ياد مى داد، هم 

ورزش بود هم شادى آفرين و در 
عين حال آموزنده، درست است 

كه بازى هاى فكرى و كامپيوترى 
آمده اما اگر در مدارس و مهدهاى 
كودك به اين بازى ها توجه شود 

دوباره احيا خواهند شد كه اين 
امر فايده هاى زيادى دارد.

محمدى

منزل ما در جوالن كوچه مسجد 
آيت ا... تألهي است. به دليل 

اينكه كه هنوز تكميل نشده نه 
تنها شهرداري كوچه را آسفالت 
نمي كند؛ بلكه اداره برق هم يك 

المپ روشنايي در آن نصب 
نمي كند.

تماس تلفنى

اينكه به دست فروشان براي 
جلوگيري از سد معبر تذكر 

مي دهند كار خوبي است، اما كمي 
بهتر و ماليم تر برخورد كنند و 

مكاني را به آنها اختصاص دهند. 
آنها هم براي كسب روزي و نان 

حالل كار مي كنند، حتماً مجبورند.
نام محفوظ 

ح ايرانى اسالمى 
نمايشگاه مد و لباس دانشگاه علوم پزشكى 90/9/22

راسرى پينت بال كشور 
عكس: فارس - بابلسر

چشم انداز

نگاه

برگزارى جشنواره  ماهي گيري در سراب بيستون
ــگري كرمانشاه از برگزار شدن  ــگري مديركل ميراث فرهنگي و گردش همدان پيام: معاون گردش

جشنواره  ماهي گيري در سراب بيستون خبر داد.
ــردي را با محوريت  ــنواره  طبيعت گ ــنا، يدا... فرجي اظهار كرد: مي خواهيم جش ــه گزارش ايس ب
ــاي 13 و 14  ــنواره در دهه فجر (روزه ــتون» برگزار كنيم. اين جش ــراب بيس ــري در س «ماهي گي
ــنواره ها، گفت: ايجاد شور  ــاره به اهداف برگزاري اين گونه جش ــود. وي با اش بهمن ماه) برگزار مي ش
ــاط همراه با معرفي پتانسيل هاي گردشگري استان كرمانشاه جزو اصلي ترين اهداف برگزاري  و نش
ــتون است. سراب بيستون در كنار  ــنواره  طبيعت گردي با محوريت ماهي گيري، در سراب بيس جش

مجموعه  ثبت جهاني  شده بيستون قرار دارد.

مرمت و محوطه سازي يخچال ميرفتاح
همدان پيام: مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري همدان گفت: فاز دوم مرمت و 
محوطه سازي يخچال ميرفتاح مالير آغاز شد. اسدا... بيات افزود: بخشي از عمليات محوطه سازي و 

مرمت موضعي بدنه هاي آجري يخچال ميرفتاح در اين فاز انجام مي شود. 
ــنگ هاي  ــنگ ديوين، يكي از س ــتفاده از س ــنگ فرش با اس وي در ادامه تصريح كرد: اجراي س
مرغوب از لحاظ كيفيت و استحكام، انجام خواهد شد. بيات اظهار داشت: مرمت و تعويض آجرهاي 
فرسوده يخچال ميرفتاح نيز در دستور كار مرمتگران قرار دارد. به گزارش ميراث آريا، اين بنا گنبدي 
شكل و آجري بوده و در مسير بلوار مالير به بروجرد واقع شده است. يادآور مي شود؛ اين بنا در دوران 

قاجاريه ساخته شده است و باني آن شخصي به نام ميرفتاح بوده است.

ايجاد يك هزار موزه  مدرسه در سراسر كشور
همدان پيام: معاون ميراث فرهنگي، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از ساخت يك 
هزار موزه  مدرسه در سراسر كشور خبر داد. مسعود علويان صدر گفت: بازديد از موزه ها در حال حاضر جزو 
اولويت  خانواده ها نيست و خانواده ها نيز شناختي از اهميت و كاركرد موزه ها ندارند. وي تصريح كرد: اين 
ناآشنايي با موزه ها در دراز مدت به هويت فرهنگي نسل هاي آينده لطمه مي زند و بر همين اساس سازمان 
ميراث فرهنگي، برنامه جذب مردم به موزه ها را در دستور كار خود قرار داده است. به گزارش ميراث آريا، 
ــه ها و تبديل برخي  ــت: يكي از اقدامات مؤثر در اين زمينه راه اندازي موزه مدرس علويان صدر اظهار داش
ــه است، تا دانش آموزان را در يك فرايند برنامه ريزي شده با  ــتان ها به موزه مدرس موزه هاي موجود در اس

موزه ها آشتي دهيم و رفتن به موزه را به مرور در سبد تفريحات و برنامه هاي فراغتي مردم دائمي كنيم.

ــت بيش از 3 الي 4 ميليون  همدان پيام: قرار اس
ــنجي هر يك  تومان بودجه براي مطالعات امكان س
از مناطق نمونه گردشگري درنظر گرفته شود گويي 
ــا براي اولويت بندي اين مناطق  اين بازنگري ها تنه
ــد نه حذف  ــرمايه گذاري انجام خواهد ش ــراي س ب
منطقه ناهمخوان با شرايط مناطق نمونه گردشگري 

از ليست موجود.
ــگري مناطقي هستند كه  مناطق نمونه گردش
ــعه و عمران منطقه اي، ناحيه اي  در طرح هاي توس
ــده و داراي محدوده و مساحت  و جامع تصويب ش

معين هستند. 
با توجه به عرصه مورد نياز براي احداث تأسيسات 
گردشگري اعم از اقامتي و پذيرايي و زير ساخت هاي 
مورد نياز در اين محدوده جغرافيايي به حسب ظرفيت 
و مساحت عرصه در چهار سطح محلي ( با حداقل سي 
هكتار )، استاني ( حداقل پنجاه هكتار )، ملي (حداقل 
يكصد هكتار ) و بين المللي ( حداقل سيصد هكتار ) 
ــطح بندي نهايي آن براساس   سطح بندي مي شود. س
ــطح خدمات و  ــا توجه به س ــاخص هاي مربوط، ب ش
ــازمان ميراث  ــط س ــرمايه گذاري انجام يافته توس س

فرهنگى مشخص خواهد شد. 
به گزارش خبر گزاري ميراث فرهنگي در ابتداي 
ــگري در كل  ــر قرار بود 88 منطقه نمونه گردش ام
ــد، ولي از  ــايي و به بهره برداري برس ــور شناس كش
آنجايي كه به گفته مسئوالن در استان هاي كشور به 
واسطه وفور جاذبه هاي طبيعي و تاريخي كه برخي 
از آنها در سطوح ملي و بين المللي مطرح هستند، در 
حال حاضر مناطق نمونه گردشگري فراواني تعيين 
ــت. به گونه اي كه  و مطالعات آن در حال انجام اس
ــا به گفته «بهرام كريمي» مدير كل دفتر مناطق  بن
نمونه گردشگري معاونت سرمايه گذاري و طرح هاي 
سازمان ميراث فرهنگي تاكنون در سفرهاي استاني 
ــگري در  ــت بيش از 1165منطفه نمونه گردش دول
ــايي و به تصويب رسيده اند، از  ــر ايران شناس سراس
ــده اند و  اين ميان 228 منطقه داراي طرح جامع ش
مراحل اجرايي آن آغاز شده و طبق پيش بيني هاي 
صورت گرفته تعداد اين مناطق تا پايان برنامه پنجم 
ــگري خواهد  ــعه به 500 منطقه نمونه گردش توس
رسيد و به سرمايه گذار واگذار خواهد شد كه در اين 
ميان  28 منطقه نمونه گردشگري در استان همدان 

نيز انتخاب شده است. 
 وي در اين خصوص تصريح كرد: مناطق نمونه 
ــم و طبق آن  ــگري در قالب آيين نامه تنظي گردش
تعدادي از مناطق نمونه در سطح كشور شناسايي و 
تعريف شده اند. وظيفه مجموعه دولت آن است كه 
در قالب اختصاص اعتبارات براي تهيه زيرساخت ها، 

اين بخش را مورد حمايت قرار دهد.
 كريمي درخصوص چرايي افزايش نجومي تعداد 
اين مناطق نسبت به آنچه در ابتداي برنامه چهارم 
ــده بود گفت: شايد آنچه  ــعه درنظر گرفته ش توس

ــئوالن دولت بود و طبق  در ابتداي امر مد نظر مس
ــورت گرفت با مالك هايي كه  آن برنامه ريزي ها ص
ــت در نظر گرفته شده باشد.  گواهي بر ديد از باالس
ــت كه در سفرهاي هيأت دولت به  اين درحالي اس
استان هاي كشور، با مشاوره استانداران و مسئوالن 
استاني مبني بر پيشنهاداتي كه درخصوص معرفي 
مناطق گردشگري جديد در استان مي شد، اين ديد 
تغيير كرد به گونه اي كه نيازها و خواسته هاي مردم 
و مسئوالن آن استان كار را به جايي رساند كه اين 

تعداد افزايش پيدا كند.
هنگامي كه اين مصوبات در هيأت دولت تصويب 
مي شوند، سازمان ميراث و گردشگري وظيفه دارد 
ــدن آن برنامه ريزي انجام دهد. حال  براي محقق ش
آنكه برخي از اين مناطق نمونه طبق مكان يابي هاي 
ــرمايه گذاري در اين  ــده اند يا س ــتباه مصوب ش اش
ــگري  مناطق توجيه اقتصادي ندارند و ابعاد گردش
براي آن درنظر گرفته نشده است و درواقع گردشگر 

پذير نيستند. 
كريمي، در اين خصوص گفت: «تعريف معيارها 
ــق نمونه يكي از  ــاخص هاي جديد براي مناط و ش
ــوي دفتر مناطق  ــه بايد از س ــت ك برنامه هايي اس

ــگري معاونت سرمايه گذاري و طرح ها  نمونه گردش
مورد بازبيني قرار گيرد و طبق معيارهاي جديد اين 
ــرار خواهند گرفت و  مناطق مورد ارزيابي مجدد ق

طبق آن اولويت بندي انجام خواهد شد.»
ــت برخي  ــن اس ــزود: «ممك ــه اف  وي در ادام
ــدن طرح هاي  ــت اجرايي ش ــق قابلي ــن مناط از اي
ــگري را نداشته باشند كه در  سرمايه گذاري گردش
ــگري به  ــازمان ميراث و گردش ــوي س نامه اي از س
ــن منطقه با  ــد كه اي ــأت دولت ابالغ خواهد ش هي
ــرايط مناطق نمونه  همخواني ندارد؛ بنابراين اين  ش

مناطق از اوليت سرمايه گذاري  خارج مي شوند.»
ــده براي  ــاره معيارهاي تعيين ش  كريمي، درب
ــا از قبل  ــي از معياره ــت: «برخ ــق گف ــن مناط اي
ــط مهندسان مشاور تعيين شده اند و بر اساس  توس
ــت. در  ــده اس ــا تاكنون كارها انجام ش آن معياره
ــده به اين نتيجه رسيديم كه  بررسي هاي انجام ش
اين معيارها با گذشت زمان و بروز تحوالت موجود،  
ــد از اين رو در  ــاز به يك بازتعريف و اصالح دارن ني

حال بررسي و تدوين معيارهاي جديد هستيم.» 
به گفته مدير كل دفتر مناطق نمونه گردشگري 
ــرمايه گذاري و طرح هاي سازمان ميراث  معاونت س

ــط براي هر منطقه 3 الي 4  فرهنگي، به طور متوس
ميليون تومان بودجه مطالعات امكان سنجي درنظر 
ــت و تمام اين موارد توسط استان ها  گرفته شده اس
ــه آنها به  ــون مطالعات اولي ــود و تاكن انجام مي ش

تصويب رسيده  است.
 منطقه نمونه گردشگري به آن مفهوم است كه 
بايد در جوار جاذبه هاي تاريخي، فرهنگي، مذهبي، 
ــيل ايجاد تأسيسات  طبيعي يا مكان هايي كه پتانس
گردشگري و شرايط مساعد براي جذب گردشگر را 
دارند، به منظور ارائه خدمات به گردشگران توسط 
ــوند و بايد با  ــيس و اداره ش بخش غير دولتي تأس
توجه به اين خصوصيات در خصوص مناطق نمونه 

گردشگري و معرفي آن تصميم گيري شود. 
ــت كه كريمي، با تأكيد برآنكه  اين درحالي اس
ــت خارج  ــك از مناطق نمونه مصوب از ليس هيچي
ــق برخي از  ــت: «اين مناطق طب ــد گف نخواهند ش
شاخص ها  و ارزيابي هايي كه در سطح استان انجام 
ــده  بود شناسايي و مصوب شده اند. از آنجايي كه  ش
ــگري مصوب دولت  اين تعداد منطقه نمونه گردش
ــدد، تنها در صدد  ــت، پس از بازنگري هاي مج اس

اولويت  بندي آن ها برخواهيم آمد.»

اولويت بنـدي در سرمـايه گذاري 
نياز مناطق نمونه گردشگري 

گذري بر موزه هاي همدان(5)
همدان پيام: موزه سفال و بانك اشيا و سفال همدان نيز در يكي از منازل قديمي 
ــده كه در مرحله نخست  ــهر در منطقه جوالن واقع ش همدان در كهن ترين نقطه ش
اين موزه تعدادي از آثار سفالي تاريخي مربوط به قرن هاي گذشته به نمايش گذاشته 

شده است.
ــتان است كه با يك هزار و 700  حمام قلعه نيز يكي ديگر از آثار تاريخي اين اس
ــت. موزه مردم شناسي و  ــاحت از زيبايي هاي خاص خود برخوردار اس مترمربع مس
سفره خانه سنتي حمام قلعه در بافت قديمي شهر همدان و يكي از محله هاي آن به 
نام قلعه (قاشق تراشان) و در جبهه غربي بناي تاريخي استرومردخاي واقع شده است. اين 
حمام در دوران قاجار با يك هزار و 700 مترمربع عرصه و يك هزار و 500 مترمربع اعياني 
احداث شده و داراي سردر زيباي قاجار و يك هشتي ورودي است. پالن حمام سرد و گرم 
آن مربع شكل بوده و داراي چهار ستون سنگي و سقف آن با طاق هاي كلمبو و فضاي 

داخلي حمام با طاق نماهايي از نوع قوس جناغي زيبا مزين شده است.
ــرد، رختكن و حوضي در وسط آن قرار گرفته و در قسمت  در دو طرف حمام س
غربي حمام مردانه تون واقع شده است. در مقايسه با ديگر حمام هاي سنتي و قديمي 
در سطح استان، اين بنا از ويژگي هاي ساختاري و هندسه معماري مناسبي برخوردار 

بوده و شامل دو قسمت زنانه و مردانه است.

نقش مدارس در هويت بخشي به ميراث فرهنگي
ــتي و گردشگري يكي از نمادهاي پيشرفت و توسعه هر   همدان پيام: صنايع دس

ملت را توجه و ارج نهادن به ذخاير ارزشمند فرهنگي مي داند. 
مواريث فرهنگي كه جنبه هاي مادي (ملموس) و جنبه هاي معنوي (ناملموس) نيز 
ــند كه حفظ و بهره مندي بهينه از آنها يكي از  ــمند و غني مي باش دارند، از منابع ارزش

مهم ترين نتايج جهان مدرن است. 
طبق تعريف فرهنگ، ميراث فرهنگي نيز يعني هر آنچه از گذشته به ما رسيده و 

يا ارزش فرهنگي خاصي داشته و با فرهنگ سرزمين خود نيز آميخته شده است. 
ــردم را به ميراث  ــه مي توان توجهات م ــت كه چگون ــؤال مطرح اس حال اين س
ــن امر قرار دارد  ــازماني دولتي ويژه اي ــي معطوف نمود؟ اگر چه در ايران س فرهنگ
(سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري)، اما دستيابي به هدف مذكور 

تالش و همكاري همه مردم و سازمان هاي مرتبط را مي طلبد. 
همان طور كه در امر توسعه ورزش بايد به سنين پايه و دانش آموزان توجه شود، 
ــي به ميراث فرهنگي نيز بايد برنامه ريزي دقيقي در ميان اين  در زمينه هويت بخش
ــه جايگاه مدارس در  ــرد. در اينجا محوريت بحث ما ب ــاع صورت پذي ــروه از اجتم گ
شكل دهي به اين هويت باز مي گردد. هر چه متوليان امور مدارس و سازمان ميراث با 
همكاري يكديگر بتوانند در اين زمينه تالش بيشتري كنند، راه دستيابي به پيشرفت 

فرهنگي و حفظ آنچه از گذشته به ما رسيده است آسان تر مي شود.
يكي از مباحث مهم در سوق دادن دانش آموزان به سوي ميراث فرهنگي و ايجاد 
انگيزه و عالقه در آنان، توجه به موضوع "گردش" است. امروزه گردش و گردشگري 
بخشي از زندگي مدرن محسوب شده كه نه فقط از جنبه مالي سود مند است؛ بلكه 

نيرويي براي تحول اجتماعي است. 
ــه در صورت هدايت  ــت براي حفظ ميراث فرهنگي ك ــردش ابزاري جذاب اس گ
ــت و برنامه ريزي دقيق مي توان، دانش آموزان را با آنچه مربوط به اين مواريث  درس
است، آشنا نمود و با فراهم سازي خاطره اي خوش از گردش، انگيزه و روحيه آنان را 

در نگهداري از آنچه از گذشتگان بر جاي مانده افزون تر كرد. 
اگر در مدارس براي يك بازديد و گردش علمي و تفريحي از مجموعه هاي تاريخي 
و فرهنگي، به درستي برنامه ريزي نشود، عالوه بر صرف هزينه هاي مادي، در بسياري 

از موارد نتايج منفي را نيز در پي خواهد داشت. 
ــت، تنظيم و  به عنوان نمونه زماني كه بازديد از يك محوطه تاريخي مدنظر اس
ــور ويژه براي دانش آموزان از مكان يا موضوع بازديد در زمان قبل از  ارائه يك بروش
ــي و يا گزارش نويسي پس از گردش و مواردي از  ــابقات نقاش گردش و برگزاري مس
اين دست مي تواند سبب مي شود تا آنان ارتباط بهتر و ملموس تري با موضوع برقرار 
ــان، شاهد پيوندي عميق تر ميان  ــطح خانواده هايش كنند و با تأثير اين روحيه در س

خانواده و ميراث فرهنگي خواهيم بود.
ــي  ــويه ميان مراكز آموزش ــتيابي به اين هدف، تفاهم و همكاري دوس الزمه دس
(پايه) و متوليان حوزه ميراث فرهنگي در كشور است. از آنجايي كه نيل به اين هدف 
ــويي بايد مجموعه هاي تاريخي و فرهنگي  ــت، از س نيازمند يك رابطه دوجانبه اس
ــوي ديگر  برنامه ريزي هدفمندي را براي اين گروه از مخاطبان صورت دهند و از س
ــي به ميراث فرهنگي  ــئوالن امور مدارس نيز بايد به نقش خود در هويت بخش مس

بيشتر توجه نموده و برنامه ريزي هاي جامع تري را اتخاذ كرد.
منابع: بوني فيس، پريسيال، مديريت گردشگري فرهنگي، ترجمه محمود عبدا... زاده، تهران: دفتر 
پژوهش هاي فرهنگي،1380، ص 16.

همدان پيام: در طول تاريخ همواره سفر يكي 
از اجزاي اصلي زندگي انسان ها بوده است. 

ــايل حمل و  ــد آمدن وس ــم با پدي اين مه
ــعه آن ها، روز به روز رونق  نقل پيشرفته و توس
ــد. تجارت  ــت و بر طرفداران آن افزوده ش گرف
ــب درآمد، آشنايي با آداب و رسوم مردم  و كس
ــرزمين هاي ناشناخته  ساير كشورها، كشف س
ــن  ــواره مهم تري ــي، هم ــض دين ــام فراي و انج
ــتند. دقت نظر و  ــفر بوده و هس ــاي س انگيزه ه
ــان در توصيف وقايع و  ــت سفرنامه نويس صراح
محيط اطراف به ويژه سفرنامه هايي كه سياحان 
ــت  خارجي به نگارش درآورده اند به گونه اي اس
كه در بازنويسي تاريخ هر مملكتي سفرنامه ها از 
مهم ترين منابع به شمار مي آيند. سفرنامه نويسان 
با ديدي غيربومي، تمامي جزييات مكان ها، آدم ها 
ــر مي كنند. جدا از  ــي را كه ديده اند ذك و وقايع
اهميت تاريخي، سفرنامه ها از ديد جامعه شناسانه 
ــد؛ چراكه با خواندن  ــه نيز مورد توجه ان و اديبان
آن ها مي توان به ويژگي هاي رفتاري و اجتماعي 
ــردم هر منطقه پي برد و وضعيت جامعه زمان  م

مورد نظر را واكاوي كرد.
ــفر، به خصوص سفر  در دوره معاصر نيز س
ــراي افراد  ــناخته ب ــرزمين هاي دور و ناش به س

ــيعي از  ــت دارد؛ به گونه اي كه طيف وس جذابي
ــرده و درآمدزايي  ــود همراه ك ــاغل را با خ مش
ــف به ارمغان  ــورهاي مختل كالني را براي كش

آورده است.
ــف  مختل ــورهاي  كش ــروزه  ام رو  ــن  اي از 
ــام  ــگران از تم ــذب گردش ــب و ج ــراي جل ب
ــد تا گوي  ــتفاده مي كنن ظرفيت هاي خود اس
ــر درآمدهاي  ــران ربوده و ب ــبقت را از ديگ س
ــياحت، زيارت، ورزش،  ــود بيفزايند. س ارزي خ
طبيعت گردي، شكار، بازديد از مراكز فرهنگي، 
ــركت  ابنيه تاريخي، ديدن جاذبه هاي بومي، ش
ــمينارها، بهبود و سالمتي،  در جشنواره ها و س
ــب و كار و تجارت امروزه عمده ترين داليل  كس
ــفر به خصوص سفرهاي خارجي اند، اما  براي س
ــافران در سفرشان به اهداف از  چند درصد مس
ــت مي يابند؟ مقاصد  ــده، دس پيش طراحي ش
ــوند؟  ــفرهاي خارجي چگونه انتخاب مي ش س
ــروج ارز كه به  ــي در قبال خ ــافران خروج مس
نوعي ثروت ملي محسوب مي شود، چه تحفه اي 

براي كشور با خود به ارمغان مي آورند؟

  قيمت، نخستين مؤلفه انتخاب 
مقصد

كشورهاي مختلف از تركيه و امارات متحده 
ــورمان گرفته تا كنيا و كوبا  ــايگي كش در همس
ــافران  در قاره هاي دور، درصدد جذب خيل مس
ــگري داخلي ايران بنا  خارجي ايراني اند، گردش
ــاي ضروري  ــبد كااله ــه داليل مختلف از س ب
خانواده خارج شده و در زمره كاالهاي لوكس و 

غير ضروري درآمده است.
ــگل در اين باره  ــس آتور اي ــل آژان مديرعام
ــفرهاي  ــفانه در حال حاضر س مي گويد: متأس
ــفرهاي خارجي  ــي به كااليي لوكس و س داخل

براي برخي از افراد به ضرورت تبديل شده اند.
به گفته عباس بهرامي، كساني كه سفرهاي 
خارجي مي روند چون آن را براي خود ضروري 
ــفر  ــرايط و با هر قيمتي س مي دانند، در هر ش
ــه عالقه مند به  ــاد مردم ك ــد، ولي آح مي كنن
ــفرهاي داخلي اند با هر افزايش قيمتي آن را  س
ــد و يا كاهش  ــبد خانوار حذف مي كنن يا از س
ــفرهاي  ــي گرفتن يارانه از س ــد. بهرام مي دهن

ــفرهاي داخلي را از  ــي و تزريق آن به س خارج
ــل در اين روند  ــب براي تعدي راهكارهاي مناس
ــد و تصريح مي كند: همان گونه كه گفته  مي دان
شد، مسافر تور خارجي در هر شرايطي سفرش 
ــعه  ــام مي  دهد و گرفتن يارانه براي توس را انج

سفرهاي داخلي به او لطمه اي نمي زند.
ــگري  ــش خصوصي گردش ــال بخ ــن فع اي
خاطرنشان مي كند: تا زماني كه تورهاي داخلي 
ــافر  ــا حتي از تورهاي خارجي گران ترند، مس م
ــود و ما نمي توانيم  جذب مقاصد خارجي مي ش
جلوي او را بگيريم. وي همچنين درباره عرضه 
ــگران  ــافرتي به گردش خدمات آژانس هاي مس
ــس داران   ــي دارد: تمام آژان ــار م ــي اظه خروج
ــافران قرارداد (مورد  هنگام برگزاري تور با مس
ــازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و  تأييد س
ــگري) مي بندند و تنها موظف به رعايت  گردش

مفاد اين قرارداد هستند.
  ايران در رديف مقاصد گردشگري 

گران آسيا
ــناس گردشگري، ايران  به گفته يك كارش

ــيا قرار  ــگري گران آس در رديف مقاصد گردش
دارد و سفر به اين كشور حتي براي بسياري از 
گردشگران خارجي  هم مقرون به صرفه نيست.

ــن امامي با تأكيد بر اهميت قيمت به  محس
ــي از مهم ترين عوامل انتخاب مقصد  عنوان يك
سفر اظهار مي دارد: متأسفانه در حال حاضر به 
دليل رقابتي نبودن صنعت گردشگري كشور ما، 
ــفرهاي داخلي حتي از تورهاي  قيمت برخي س

خارجي هم گران تر است.
ــت ارز را از عوامل  ــودن قيم ــي نب وي واقع
تعيين كننده در اين باره دانسته و بيان مي كند: 
ــگري و واقعي  ــودن خدمات گردش ــي نب رقابت
ــا موجب گراني  ــور م نبودن قيمت ارز در كش
قيمت حمل و نقل، اقامت و پذيرايي شده است.

امامي حذف سفر از سبد خانوار را كم ترين 
واكنش خانواده ها به گراني مي داند و مي گويد: 
ــي و كاهش  ــفرهاي گروه ــش قيمت س افزاي
قدرت خريد مردم، موجب حذف سفر از برنامه  

تفريحي بسياري از خانواده ها مي شود.
ــات، آموزش  ــايي، معرفي، تبليغ وي شناس
مستمر و فرهنگ سازي در حوزه گردشگري را 
ــعه اين صنعت در ايران الزم دانسته  براي توس
ــد:  ناآگاهي مردم از جزييات خدمات  و مي افزاي

سفرهاي خارجي و انتخاب مقصد سفر با توجه 
ــر به خريد و  ــفرها را منحص ــه قيمت، اين س ب
ديدن جاذبه هايي ارزان قيمت كرده است. امامي 
يادآور مي شود: تا زماني كه خدمات گردشگري 
ــم مجموعه هاي  ــود، ه ــي نش ــور رقابت در كش
گردشگري بي رونق هستند و هم مردم راغب به 

استفاده از اين مجموعه ها نخواهند بود.
  لزوم برنامه ريزي هدفمند براي 

سفرهاي خارجي
ــد مختلف  ــفر به مقاص ــوي ديگر، س از س
بين المللي با قوت هرچه تمام تر (تعطيالت عيد، 
ــترش  ــتان، اعياد و عزاداري ها) رو به گس تابس
ــد،  ــه كه پيش تر نيز گفته ش ــت. همان گون اس
مخاطبان اين گونه سفرها دو قشر از جامعه اند، 
يكي آن گروهي كه به دليل تمكن مالي و البته 
چشم و هم چشمي با فاميل، سفرهاي خارجي 
ــان شده است و تحت  جزو ضروريات زندگي ش
ــروه ديگر  ــفر مي روند و گ ــرايطي به س هر ش
افرادي كه با تبليغات رنگارنگ برخي از تورهاي 
ــفرها  ــم به تجربه اين س ــي تصمي ارزان خارج
ــورهاي خارجي مي شوند  مي گيرند و راهي كش
و اغلب سرخورده، نادم و حتي همراه با تجاربي 

تلخ به كشور باز مي گردند.

سفرهاى داخلى گران تر از سفرهاي خارجي
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تبليغات پفك نمكي در 
ايران بيشتر از تبليغات 

گردشگري است 
ــفير تايلند مى گويد: ايران اولين  همدان پيام: س
ــگران ورودى به تايلند  ــور از نظر تعداد گردش كش
محسوب مى شود. وي كه نگران تأثير سيل و زلزله 
ــور بر صنعت توريسم كشورش است  اخير اين كش
ــب تايلند  ــانه ها از اوضاع مناس ــو با رس در گفت وگ
ــر مى دهد. اقدامي كه  هيچ گاه در ميان متوليان  خب

گردشگرى داخلى مشابه آن را نديده ايم.
ــفير تايلند در ايران وضعيت  به گزارش مهر، س
ــيل، مناسب  ــگرى تايلند را پس از وقوع س گردش
توصيف كرد و از رسانه ها خواست تا اين موضوع را 

به اطالع گردشگران برسانند. تايلند يكى از مقاصد 
ــت. از سوى ديگر براى  ــگران ايرانى اس مهم گردش
مقامات گردشگرى تايلند نيز ايران يكى از مهمترين 
ــت به اين كشور محسوب  كشورهاى گردشگرفرس
ــال 2010 ميالدى  ــه در س ــه نحوى ك ــود ب مى ش

160هزار ايرانى به تايلند سفر كردند. 
ــران، ورود  ــد در اي ــفير تايلن ــق گفته س طب
ــال گذشته30  ــگران ايرانى به تايلند در س گردش
ــن مبلغ،  ــت و اي ــته اس ــد داش تا 40 درصد رش
ــورهاى خاورميانه در تايلند  ــم هزينه  كش يك ده
ــور از نظر تعداد  ــت؛ بنابراين ايران اولين كش اس
گردشگران ورودى به تايلند محسوب مى شود. از 
ــگران ايرانى صنعت گردشگرى  آنجايى كه گردش
تايلند را در چند سال اخير رونق داده اند، احتمال 
ــيل و حوادث غيرمترقبه در تايلند  اينكه وقوع س

ــگران ايرانى به اين كشور سفر  باعث شود گردش
ــگرى تايلند را نگران كرده  نكنند، مقامات گردش
ــد تا سفير تايلند براى  ــت. اين مسأله باعث ش اس
رسانه هايى كه در بخش گردشگرى فعال هستند، 
ــت خبرى برگزار و اعالم كند كه اين كشور  نشس
ــگران  ــاده جذب گردش ــيل آم ــس از بحران س پ
ــت و هيچ نگرانى درباره تعطيلى مراكز  ايرانى اس
ــگرى تايلند وجود ندارد. چايرات  اقامتى و گردش
سيريوات گفت: گردشگران مى توانند وارد سايت 
ــده و از اطالعات به  ــگرى تايلند ش وزارت گردش

ــوند. روز آن آگاه ش
ــردن اعتماد  ــالش تايلندى ها براى جذب ك  ت
ــتفاده از روش هايى مانند  ــگران با اس دوباره گردش
ــا و ارائه  ــت هاى خبرى، همايش ه ــزارى نشس برگ
ــال در  ــس داران فع ــه آژان ــى ب ــات تكميل توضيح

ــازمان  ــت كه در س ــورهاى هدف در حالى اس كش
ــازمان ميراث  متولى اين صنعت در ايران؛ يعنى س
ــگرى حتى يك  ــتى و گردش فرهنگى، صنايع دس
ــگرى  ــازى وضعيت گردش ــراى شفاف س ــه ب جلس
ــوع بالياى طبيعى، جنگ تحميلى  ايران پس از وق
ــگرى  ــورهاى هدف گردش و اتفاقات داخلى در كش
برگزار نكرده است تا حداقل به نوعى تبليغات سوء 

درباره ايران را خنثى كند.
ــگرى برنامه  ــان گردش ــا و بارها كارشناس باره
ــازمان متولى براى تبليغات گردشگرى  نداشتن س
ــورهاى هدف و حتى در داخل كشور  ايران در كش
ــئوالن دولتى گوشزد كرده اند،  اما هيچ گاه  را به مس
نتيجه روشني نگرفته اند. به نحوى كه آنها معتقدند 
كه در ايران تبليغات پفك نمكى بيشتر از تبليغات 

گردشگرى است.
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ادب و هنر

خبر ديدگاه
شخصيت در سينماي ايران(1)

عليرضا شرانجانى

ــينماي ايران موجودات  ــخصيت هاي فيلم هاي س ــام: به نظر مي آيد ش همدان پي
ضعيف و وابسته اند و هرگز استقالل آنها به رسميت شناخته نشده است. 

ــاز، روي خط وسط حركت مي كنند، آدم هاي ناچيزي كه  آنها بنا به اراده فيلمس
ــت چرا بايد درباره  ــان چندان تفاوتي ندارد و با اين وضعيت معلوم نيس بود و نبودش
اين آدم هاي كم اهميت فيلم  ساخته شود و چرا بايد مردم زندگي آنها را تماشا كنند. 
ــريع را ندارند  آنها معموالً حق تصميم گيري هاي ناگهاني را ندارند، حق تحول س
و براي اينكه فرقي بكنند بايد زماني طوالني از فيلم صرف توضيح اين شود كه چرا 
ــتر فيلم ها، شخصيت ها چنين  ــت در بيش ــد؛ البته واضح اس اين آدم دچار تغيير ش
تغييراتي را سريع انجام مي دهند اما اين تعبير به مذاق بينندگان حرفه اي خوشايند 
ــاگران حرفه اي اين تحوالت را آبكي و باسمه اي قلمداد كرده و مصراً  ــت. تماش نيس
ــازان تقاضا مي كنند داليل فراوان و كافي براي تغييرات شخصيت هايشان  از فيلمس

عرضه كنند.
ــكل عمده مي شوند، آنهايي كه براي  ــاب، فيلمسازان ما دچار دو مش با اين حس
ــت  ــه تمهيدات طوالني و مقدمات مالل آور دس ــان به تهي تحوالت شخصيت هايش
ــدار و حتي زجرآور مي شود و فيلمسازاني  مي زنند، فيلم هايشان خسته كننده، كش
ــطحي  كه از خير اين مقدمات و تمهيدات مي گذرند، معموالً متهم به كار آبكي و س

مي شوند و معلوم است كه هر دو گروه تعدادي از مخاطبان را از دست مي دهند.
ــت همچنين در انتظار روزهاي طاليي آينده  ــاگران انگشت شمار هنردوس تماش
ــا، به  ــي طاقت فرس ــان باال برود، با تالش ــطح شعورش و به اميد اينكه هم باالخره س
تماشاي فيلم هاي خسته كننده مي نشينند و از ديدن فيلم هاي آبكي پرهيز مي كنند. 
ــاده انگار هم با لبخندي عاقل اندر سفيهانه به اين اقليت لجباز  ــاگران انبوه س تماش

مي نگرند و فيلم هاي سطحي و مبتذل را با لذت تماشا مي كنند.
ــت. در سينماي جهان، به خصوص سينماي  ــينما نيس اما اين تناقض در ذات س
آمريكا و گاه سينماي خودمان، پيش آمده كه فيلم هايي ميان اين دو گروه تماشاگر 

موقتاً صلح برقرار كرده اند.
با اين تصور كه عوامل و شرايطي از بيرون نظام شخصيت هاي سينماي ايران، بر 
آنها تأثير مي گذارند و آنها را چنين خسته كننده و كند، وراج و فاضل نما، يا خالي بند 
و پخمه بار مي آورند، احتماالً اين را عبارتند از 1- ضعف تكنيك هاي فيلمنامه نويسي 
و بازيگري و دور بودن تاريخي فرهنگ ما از هنرهاي نمايشي: اين ايراد اولين چيزي 
است كه به ذهن آدم مي آيد به همين خاطر ما با سادگي آن را كنار مي گذاريم؛ چرا 

كه يك فرض بديهي است و بر معلومات ما چيزي اضافه نمي كند.
ــوال كه چرا دونده هاي ما صد متر را  ــت مثل اينكه كسي در جواب اين س درس
باالى 10 ثانيه مي دوند، بگويد: چون آنها قدرت دويدن صدمتر را در پايين تر از 10 

ثانيه ندارند.
و اصوالً توصيه من اين است كه اولين چيزهايي كه به ذهن مي آيند نبايد خيلي 

جدي گرفت.
2- بحران هاي شتاب آلود و دوره  اي سينماي ايران كه به فيلمساز اجازه نمي دهد 
با شخصيت هاي خود آشنا شود، اگر قرار باشد سينماگران ما منتظر باشند تا سينماي 
ما به ثبات الزم برسد و بعد شخصيت هاي درست و حسابى خلق كنند، شايد كارمان 

به روز داوري بكشد كه ما اگر صبرش را داشته باشيم قطعاً عمرش را نداريم.
ــازان ما آن قدر درگير موضوعات مورد عالقه خود هستند و به حدي  3- فيلمس
ــان مي خواهد بزنند وابسته اند كه اغلب هيچ شخصيتي از آن  به حرف هايي كه دلش
ــخصيت است در ذهن آنها شكل نمي گيرد بلكه آدم هاي فيلم هاي آنها  جهت كه ش
ــاز را بهتر بزنند؛ در حقيقت به  ــده اند كه حرف هاي فيلمس تنها به اين دليل خلق ش
خاطر غايت نگري فيلم سازان، تيپ هايي ساخته مي شوند كه باالخره، فيلمساز بتواند 
ــاز، دچار ضعف  ــخصيت با قرار گرفتن در نظام اجتماعي فيلمس حرفش را بزند. ش
ــت،  ــود چون در اين صورت تنها از يك بعد مورد توجه قرار گرفته اس هويت مي ش
ضمن اينكه با اين كار، شخصيت هاي فيلم كامًال وابسته به فيلمساز بود و هيچگونه 

حقوقي براي آنها در نظر گرفته نمي شود.
4- فيلمسازان ما خيلي به راه رفتن روي خط وسط تمايل دارند، به همين خاطر 

آدم هاي فيلم هايشان نيز همگي موجوداتي متوسط و بي رمق اند.
ــينما ندارند و منظور آنها  ــط اصوالً جايي در س گروهي معتقدند، آدم هاي متوس
هم، اين نيست كه فيلم سازان بايد به سراغ شخصيت هاي بزرگ تاريخ بروند و مردم 
كوچه و خيابان را رها كنند، بلكه توصيه مي كنند فيلمساز به مشخصات غيرمعمولي 
ــكافي  ــي توجه كند؛ يعني همان كه گفته اند، «دل هر ذره را كه بش ــر آدم معمول ه

آفتابش در ميان بيني»
فيلمساز نبايد به سطح ساده و متوسط انسان اكتفا كند. بلكه اوج و فرود آدم ها 

آنها را از يك تيپ ساده به يك كاراكتر سينمايي مبدل مي كند.
ــت كه تصور كرده اند  ــئوليت اين ماجرا به عهده فيلمسازان ماس ــي از مس بخش
ــينماي رئال يعني همين برداشت سطحي و ساده از آدم ها. اين تصور اصوالً فاقد  س
ــت و از درگيرى و خطر كردن پرهيز مي كند؛ يعني از همان چيزي كه  ــارت اس جس
سينما مطلقاً به آن نيازمند است. از سويي ديگر ساختار شوراهاي تصويب فيلمنامه 
به گونه اي غير حرفه اي است و آن قدر از شاخ و برگ  شخصيت هاي فيلمنامه مي زنند 
كه آنها شبيه يك تيله مي شوند، گرد و چاق، تا نرم و روان از همه چيز بگذرند، مبادا 
شاخ و برگ آنها به چيزي گير كند و مشكل ساز شود. حتماً يادمان مي آيد كه ناظم 
مدرسه، سرصف موهاي بچه ها را با دست امتحان مي كرد و اگر به دست مي آمد هم 
ــيد و جيغ بچه را در مي آورد و هم معني اش اين بود كه مو بايد كوتاه  مو را مي كش

شود. اين دقيقاً همان كاري است كه شوراهاى تصويب در ارشاد انجام مي دهند.
يعني هر چه در فيلمنامه «بدست بيايد، مي كشند كه هم فرياد فيلمنامه نويس 

را در آورند و هم كار بعدي اش را به او يادآوري كنند.»
ــخصيت ها و توصيه ها و دستورات  ــب براي ش 5- نبودن الگوهاي معقول و مناس

مكرري كه الگوهاي دور از دسترس را براي شخصيت پردازي گوشزد مي كنند.
ــاني آرماني كه هر كس  ــت كه َمَثل اعالي «انسان كامل» باشد، انس شكي نيس
ــبيه تر شود اما واقعيت مي گويد بيشتر مردم براي  ــعي كند به او نزديكتر و ش بايد س
شناخت اين «انسان آرمانى» بايد درجات و مقدمات زيادي را طي كنند. براي مثال 
ــجوي فلسفه نبايد گفت تو بايد مثل افالطون و كانت  باشي، بلكه  هرگز به يك دانش
بايد معموالً كار از تالسي، هراكليتوسي، چيزي آغاز شود، آنگاه خود دانشجوست كه 

در آينده همان هراكليتوس باقي مي ماند يا از كانت هم جلو مي زند. 
مثال ديگر، اينكه، مولوي شدن آخر عرفان است، اول كار، كلي رياضت و بدبختي 
دارد، اما دست اندركاران سياست گذاري فيلم سازي در ايران، گويي هرگز به اين نكته 
ــازان مي خواهند طيف طوالني و پرتعدد آدم هاي ميان  توجه نكرده اند. آنها از فيلمس
«ابليس» و «انسان كامل» را كنار بگذارند و يك راست براي انسان كامل تبليغ كنند 

كه البته اين محال است.

«ضد حاالت» سعيد بيابانكي
همدان پيام: سعيد بيابانكي همراه با انتشار دو مجموعه  شعر مذهبي، شعر و نثر طنز  منتشر مي كند. بيابانكي گفت: 
دو مجموعه  شعر با عنوان هاي «نامه هاي كوفي» و «هي شعر تر انگيزد»، يك مجموعه  نثر طنز با عنوان «ضد حاالت» و 

همچنين يك مجموعه  شعر مذهبي كه هنوز نامي براي آن انتخاب نكرده ام، در دست چاپ قرار دارند.
ــعر طنز و «ضد  ــعر تر انگيزد» مجموعه  ش ــاعر در ادامه توضيح داد:  مجموعه  «هي ش ــوره مهر، اين ش به گزارش س
حاالت» مجموعه  نثرهاي طنز است كه به ترتيب قرار است توسط انتشارات سپيده باوران در مشهد و انتشارات مرواريد 
منتشر شوند. بيابانكي درباره  دو مجموعه  شعر مذهبي خود نيز گفت: «نامه هاي كوفي» توسط انتشارات سوره  مهر زير 
ــعر مذهبي ديگر نيز كه هنوز نامي براي آن انتخاب نكرده ام، به همراه يك لوح فشرده با  ــت و يك مجموعه  ش چاپ اس

دكلمه  خودم كه در مرحله آهنگ سازي قرار دارد،  توسط انتشارات هالل منتشر مي شود.

انتشار مجموعه  شعر جديد حميدرضا شكارسري
همدان پيام: دو مجموعه  شعر جديد حميدرضا شكارسري در حال انتشار است. 

ــنا، گفت: مجموعه  شعر «تنها برف كوچ نكرده است»  ــاعر و منتقد ادبي درباره  كتاب هاي جديد خود به ايس اين ش
ــاني زير چاپ است و اميدوارم به نمايشگاه  ــعرهاي كوتاه من با محوريت برف و آدم برفي است كه در نشر ش ــامل ش ش

كتاب سال آينده برسد.
ــار يك مجموعه  شعر جديد ديگر خبر داد و گفت: «تظاهرات حرف هاي اضافه» كتاب  ــري همچنين از انتش شكارس

ديگرم است كه شامل بيش از صد شعر است و توسط انتشارات سوره  مهر در دست چاپ است.
ــرى تاكنون به عنوان ميهمان ويژه و سخنران در بسيارى از همايش ها و عصر  ــايان ذكر است حميدرضا شكارس ش

شعرهاى برگزار شده در استان همدان حضور داشته است.

اجراهاي بين المللي گروه «پرديس» از لندن آغاز مي شود
ــاالر عقيلي از 16 بهمن آغاز  ــم و خوانندگي س ــام: اجراهاي بين المللي «پرديس» با رهبري حميد متبس همدان پي
ــت كه قطعات آن براي اركستري متشكل از سازهاي ايراني و غربي  ــود. «پرديس» عنوان پروژه اي موسيقايي اس مي ش
آهنگسازي شده است. اين پروژه از سال 87 با حمايت مركز (schunck ) شونك شهر هرلن در هلند آغاز به كار كرد. 
به گزارش ايسنا، حميد متبسم آهنگساز و نوازنده ايراني آهنگسازي اين پروژه را بر عهده دارد و اين بار با ساختن آثاري 
ــازهاي ايراني و غربي تجربه تازه اي را در عمر هنري خويش ارائه مي دهد. خوانندگي گروه را  براي گروهي بزرگ از س
نيز ساالر عقيلي عهده دار است. عقيلي پيش از اين نيز در آلبوم «به نام گل سرخ» با حميد متبسم و گروه دستان همكاري 
داشته است. اجراهاي بين المللي گروه پرديس در تاريخ هاي چهارم و پنجم فوريه سال 2012 (16 و 17 بهمن ماه 90) در لندن 

Cadogan Holl و بروكسل Wolubilis Theater به همراه بيست نوازنده از مليت هاي مختلف برپا مي شود.

ــه هنرمندان ايران گفت:  همدان پيام: مدير خان
براى خلق آثار هنرى عاشورايى، بايد از تكنولوژى ها 
و مفاهيم هنرى جديد استفاده كرد، براى اينكه هم 
از كارهاى تكرارى اجتناب شود و هم اينكه بتوانيم 
ــل جديد كه در حال رشد با تكنولوژى است،  با نس

ارتباط برقرار كنيم.
ــدان ايران،  ــنگى مدير خانه هنرمن مجيد سرس
ــورا بيان  درباره لزوم توجه هنرمندان به واقعه عاش
ــورا يكى از مهمترين  كرد: به عقيده من واقعه عاش
ــت و از زمانى كه  ــريت و تشيع اس وقايع تاريخ بش
ــوادث تاريخى  ــزو معدود ح ــايد ج اتفاق افتاده ش
ــد كه توانسته حجم وسيعى از آثار هنرى را در  باش
ــته هاى مختلف خلق كند. براى مثال در حوزه  رش
نمايش، تئاتر آيينى به نام تعزيه و پرده خوانى داريم 

كه متاثر از واقعه عاشوراست.
ــئول ادامه داد: در حوزه ادبيات و  اين مقام مس
ــيار زيادى در اين  ــاهديم كه اشعار نغز بس شعر ش
رابطه سروده شده است. در حوزه هنرهاى تجسمى 
ــز عالوه بر پرده هاى مذهبى كه در زمان قديم از  ني
اين واقعه كشيده شده است، در حوزه حجم، عكس 
و موسيقى به همين گونه، آثار بسيارى در اين رابطه 

خلق شده اند.

وى با اشاره به اينكه عاشورا واقعه اى بدون زمان 
ــورا رخدادى است كه با  ــت، گفت: عاش و مكان اس
توجه به شعار اين واقعه كه همه روزها عاشوراست 
و همه زمين ها كربالست، محدوديت زمانى و مكانى 
ــر دوره اى مى تواند  ــل در ه ــه همين دلي ــدارد، ب ن
ــب با نوع نگرش هنرمندان آن دوره، آثارى  متناس
نسبت به اين واقعه خلق شود كه مورد توجه مردم 

و عالقه مندان قرار بگيرد.
ــان كرد:  ــه هنرمندان ايران خاطرنش مدير خان
ــبت به هنرهاى عاشورايى توجه  بنابراين ما بايد نس
ــان دهيم؛ چرا كه اين نوع هنر ضمن  ــترى نش بيش
دارا بودن زيبايى هاى ذاتى، نجات بخش بشر معاصر 
باشد و در واقع راه درست زندگى كردن را براى آنها 
نمايان مى كند. همچنين آرمان هايى كه در سرزمين 
ــط حضرت اباعبدا... الحسين(ع) تجلى  كربال و توس

پيدا كرد را تبيين كند.
ــاى خانه هنرمندان در ماه  وى درباره فعاليت ه

ــعى  ــا در خانه هنرمندان ايران س ــرم گفت: م مح
ــى را برگزار كرديم  ــم در ايام محرم برنامه هاي كردي
كه از جمله آنها، نمايشگاه جذاب عكس سفره هاى 
حسينى كه با استقبال خوبى مواجه شد. همچنين 
ــورا و  ــى مرتبط با عاش ــر مفهوم ــگاه هن دو نمايش
نمايشى در فضاى بيرونى خانه هنرمندان با موضوع 

عاشورا برگزار مى شود.
ــزارى  ــه از برگ ــن در ادام ــنگى همچني سرس
ــورا با حضور  ــگاهى با عنوان هنرنگارى عاش نمايش
ــورا  ــور در مقوله عاش ــته هنر كش ــاتيد برجس اس
ــدان درباره آثار  ــگارى خبر داد. مدير خانه هنرمن ن
تكرارى كه برخى هنرمندان در زمينه عاشورا خلق 
مى دهند، پيشنهاد داد: هنرمندان به روز باشند؛ چرا 
كه در واقع هنر عاشورايى براى هر دوره و هر نسل، 
ــت كه ما در  حرف جديدى دارد. به همين علت اس
خانه هنرمندان به هنرهاى ديجيتالى و ويدئو آرت 
با موضوع عاشورا روى آورديم و سعى كرديم به اين 

ــل جديد به دنبال حرف و  نكته توجه كنيم كه نس
شكل جديد مفهوم عاشوراست.

ــد از تكنولوژى ها و  ــد كرد: بنابراين باي وى تاكي
ــتفاده كرد براى اينكه هم  مفاهيم هنرى جديد اس
از كارهاى تكرارى اجتناب شود و هم اينكه بتوانيم 
ــل جديد كه در حال رشد با تكنولوژى است،  با نس

ارتباط برقرار كنيم.
ــورايى كه  ــه ارائه هنرهاى مختلف عاش در زمين
ــورايى مى شود در استان  باعث انتقال فرهنگ عاش
ــگاه عكس،  همدان حوزه هنرى به برگزارى نمايش
بازخوانى كتاب، اجراى شبيه خوانى شهادت حضرت 

عباس(ع) همت گماشت.
ــازمان تبليغات اسالمى استان نيز  همچنين س
ــى شعر هيأت ها و  با برگزارى همايش آسيب شناس
مداحى و برگزارى همايش شعر عاشورايى در انتقال 
ــر گام هاى موثرى  ــورايى به زبان هن ــگ عاش فرهن

برداشت.

اساسنامه فعاليت سراى 
روزنامه نگاران ايران 

تدوين مى شود
ــراى  س ــد  جدي ــر  مدي ــام:  همدان پي
روزنامه نگاران ايران از تدوين اساسنامه اى براى 

فعاليت آن در آينده نزديك خبر داد.
ــش به عنوان  ــد امرايى كه چندى پي مجي
ــراى روزنامه نگاران ايران منصوب شد،  مدير س
ــرا به مهر گفت:  درباره برنامه هايش در اين س
يكى از مهمترين برنامه هاى مد نظر من تنظيم 
اساسنامه اى براى فعاليت سراى روزنامه نگاران 
ــت؛ چراكه معتقدم بايد فعاليت ها بر  ايران اس

اساس ضابطه و اصول مشخصى انجام شود.
وى با بيان اينكه پيش نويس اين اساسنامه 
تدوين شده، ابراز اميدوارى كرد حداكثر ظرف 
ــده اساسنامه هم  10 روز آينده متن تكميل ش
تدوين و براى تأييد نهايى به معاونت مطبوعاتى 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى ارائه شود.
ــران با بيان  ــراى روزنامه نگاران اي مدير س
ــا انتقال دهنده اخبار  ــه روزنامه نگاران تنه اينك
ــان با مسائل  ــتند بلكه خودش و اطالعات نيس
ــتند،  ــتى رو به رو هس مختلف صنفى و معيش
ــا فعاليت هايى كه  ــدوارم بتوانيم ب ــزود: امي اف
ــراى روزنامه نگاران  ــد گرفت، س صورت خواه
ــه اى امن براى اهالى مطبوعات  ايران را به خان

تبديل كنيم.
ــس از تدوين  ــت: گام دوم ما پ ــى گف امراي
ــراى روزنامه نگاران ايران، ايجاد  ــنامه س اساس
ــگاه هاى تخصصى براى اهالى رسانه است.  باش
ــگاه  ــدازى حداقل 7 باش ــتا راه ان ــن راس در اي
ــان را در دستور  تخصصى از جمله براى عكاس

كار داريم.
وى از تاسيس دفاتر مشاوره حقوقى، فنى، 
ــراى روزنامه نگاران به  ــى و محتوايى ب تبليغات
عنوان ديگر برنامه هايش در دوره جديد فعاليت 

سراى روزنامه نگاران ايران ياد كرد.
امرايى تاكيد كرد: در سراى روزنامه نگاران 
ــانه  ــف و گروهى از اهالى رس ــران، هيچ طي اي
ــت  ــراى فعاليت نخواهند داش ــى ب محدوديت
ــون مطبوعات  ــه ذيل قان ــانى ك و تمامى كس
ــت مى كنند،  ــران فعالي ــالمى اي جمهورى اس

مى توانند اينجا را خانه خودشان بدانند.
ــى اعم از  ــات متنوع ــدت خدم ــن م در اي
ــى و  ــى، فن ــى، حقوق ــاوره هاى مطبوعات مش
ــرا به اهالى مطبوعات ارائه  محتوايى در اين س
ــگاه و كتابفروشى  ــت. برپايى نمايش ــده اس ش
تخصصى رسانه، ايجاد دبيرخانه جشنواره هاى 
ــزه بين المللى  ــاب و مطبوعات، جاي فصلى كت
ــيد جمال الدين  صلح و عدالت، جايزه جهانى س
ــدآبادى، راه اندازى دفاتر مشاوره مطبوعات و  اس
صنعت تبليغات و نيز دبيرخانه اتحاديه مطبوعات 
جهان اسالم از ديگر اقدامات صورت گرفته در 

سراى روزنامه نگاران ايران تاكنون بوده است.

«قوم لر» در 140 صفحه 
منتشر شد

ــه معرفى  ــوم لر» ب ــام: كتاب «ق همدان پي
تاريخچه، فرهنگ، هويت و مشاهير قوم لر، اين 
قوم قديمى ايرانى به قلم جعفر يوسفى مى پردازد.

ــت  «قوم لر» يكى از اقوام بزرگ ايرانى اس
كه سكونتگاهشان از هزاران سال قبل مسكونى 
ــان به اين مناطق را 800 -  بوده و ورود ايراني
ــيح مى دانند. از  ــال قبل از ميالد مس 700 س
ــوى ديگر مطابق نظر كارشناسان زبان لرى  س
ــتان است كه  ــى باس ــتق از زبان پارس نيز مش

قرابت بسيارى با زبان فارسى دارد.
ــر، واژه «لر»  ــارات اميركبي به گزارش انتش
ــار در قرن چهارم  ــت كه براى اولين ب نامى اس
هجرى بر ساكنان زاگرس ميانى گذاشته شده 
ــه از قرن  ــاس پى مى بريم ك ــت. بر اين اس اس
چهارم به اين سو مردمى به صورت يك قوم به 
ــاس دو عنصر زبان و  نام لر با هويتى تازه بر اس

نامشان در اين منطقه ظاهر شده اند.
ــاه عباس  ــال ها و تا زمان ش ــتان تا س لرس
صفوى دو قسمت لر بزرگ و لر كوچك داشته 

و توسط حكومت هاى محلى اداره مى شده اند.
پس از سقوط افشاريه با به حكومت رسيدن 
كريم خان زند كه از ايالت در نواحى مالير بود، 
ــيدند ولى  ــم لرها در ايران به قدرت رس باز ه
ــمنى آنها با  با روى قدرت آمدن قاجارها و دش

زنديه به اين قوم آسيب زدند.
ــارات اميركبير كتاب «قوم لر» را در   انتش
ــا قيمت 1500  ــى و 140 صفحه ب قطع جيب

تومان منتشر كرده است.

ــر جامعه اى  ــفاهى در ه همدان پيام: ادبيات ش
بى شك از بنيانى ترين ساخت هاى ادبى و فرهنگى 
به شمار مى آيد و چه بسا بزرگ ترين آثار و اسناد به 

نوعى از اين آبشخور بهره مى برند. 
ــادى را  ــان عم ــتاد عبدالرحم ــه اس ــى ك آنهاي
ــرزمين هاى  ــا او به س ــارش ب ــند و در آث مى شناس
ــوب مى دانند كه اين  ــمالى رفته اند خ جنوبى و ش
ــگر كهنه كار چگونه يك قصه يا يك بيت و  پژوهش
ــك واژه را جراحى مى كند و دل و روده اش  حتى ي
ــن كلياتى از تاريخ  ــرون مى آورد و در طول اي را بي
نانوشته ايران و ديگر مسائل فرهنگى و مردم شناسى 

را بيان مى دارد.
عمادى معتقد است همه آثار يك روزى ادبيات 
شفاهى بودند و بعد مكتوب شدند، پيرامون ادبيات 
ــتناد كردن در  ــفاهى و ميزان اعتبار آن براى اس ش
ــان گفتگويى با اين صاحب  حوزه هاى پژوهش تبي
نظر انجام داده است كه شرح آن را خواهيد خواند.

  نقش ادبيات شفاهى در 
زيرساخت هاى ادبى مكتوب به چه 

ميزان است و توجه به ادبيات شفاهى 
مى تواند چه پيامدهايى را در پى داشته 

باشد؟
توجه به ادبيات شفاهى در واقع يك نياز ضرورى 
ــرايطى به آن و بخصوص به  ــت و بايد در هر ش اس
ــته باشيم. زيرا اين قبيل  فرهنگ عامه و مردم داش
ــاخت همه فرهنگ ها و انواع ادبى  موضوعات زير س
ــتند. اينكه به صورت پراكنده هم گاهى به اين  هس
ــائل توجه مى شود خوب است اما كافى و  گونه مس
ــت زيرا هر از گاهى يكى مى آيد  راضى كننده نيس
ــد از مدتى  ــوص مى زند و بع ــن خص ــى در اي حرف
ــفاهى و  ــه نظر من، ادبيات ش ــود. ب فراموش  مى ش
ــك توجه و رويكرد علمى و  ــگ عامه نياز به ي فرهن
برنامه ريزى مدون و دائمى دارد؛ به هر حال معتقدم 
ــل تحقيق در هر وضعيتى بايد به كار خود ادامه  اه

بدهد.
  در حال حاضر مشكل ادبيات شفاهى 

چيست؟ چه عوامل باز دارنده اى در 
مسير مطالعه و پژوهش آن قرار دارد؟

ــم و از چيزى  ــر بروي ــگ گام جلوت ــد ي بگذاري
ــام ببريم. در  ــگ عامه يا فولكلور ن ــه عنوان فرهن ب
گذشته و در دوره هاى مختلف پژوهش هايى صورت 
ــدند همه  مى گرفت كه مصالح فرهنگى تلقى مى ش
اين پژوهش ها گاهى به همان صورت اوليه و گاهى 
ــانه هاى  ــده از طريق رس هم به صورت پرورانده ش
فراگير منتشر مى شد در حالى كه اين امر در شرايط 
حاضر اتفاق نمى افتد. توجه رسانه هاى مكتوب را كه 

به اين امر مى پردازند مى شود حركتى مستقل تلقى 
ــود  ــت؛ زيرا نمى ش كرد اما به هيچ وجه كافى نيس
ــه را از طريق روزنامه ها  فرهنگ عامه و ادبيات عام

به گوش مردم رساند.
  شما در اغلب مقاالت و كتاب هايتان 

توجه ويژه اى به ادبيات شفاهى و باورها 
و در كل فرهنگ عامه داريد. چه ميزان 

مى شود به ادبيات شفاهى و ديگر 
باورهاى فرهنگ عامه به عنوان يك 

سند در علومى مانند تاريخ استناد كرد؟
همه چيز در اصل يك روز شفاهى بوده و سپس 
ــت و اين امر فقط  ــوب در آمده اس ــه صورت مكت ب
مختص ادبيات يا تاريخ نيست. مى خواهم در اينجا 
ــوالى مطرح كنم تا حقيقت كمى روشن تر شود.  س
ــث چه چيزى  ــيعه روايت ها و احادي ــب ش در مذه
ــتند؟ اين ها چيزى جز اسناد و ادبيات شفاهى  هس
ــتند كه پس از سال ها پژوهش و تفسير  دينى نيس
و تعبير و جدا شدن احاديث و روايت هاى جعلى از 
اصلى به صورت مكتوب در آمدند و در اختيار مردم 
ــدند. پس نتيجه مى گيريم هر چيزى از  گذاشته ش

ابتدا شفاهى بود بعد مكتوب شد.
  يعنى به لحاظ پژوهشى يك سند 

قابل قبول هستند؟
صد درصد. به شرطى كه در ضبط و جمع آورى 
آنها تمامى اصول پژوهش به صورت دقيق و علمى 

رعايت شود.
  آيا ادبيات كالسيك و مكتوب ايرانى 

از ادبيات شفاهى متاثر بوده است يا نه؟
ــاهده  ــن تأثيرپذيرى را مى توان به كرات مش اي
ــر دوره اى كه زندگى  ــاعران بزرگ ما در ه كرد. ش
مى كردند مانند االن با مردم ارتباط داشتند با مردم 
ــك در اين رابطه به لحاظ  زندگى مى كردند و بى ش
زبانى و باورهاى رايج تأثيرپذير و تأثيرگذار بودند. به 
عنوان مثال زنده ياد انجوى شيرازى يادداشت هايى 
ــا و  ــر باوره ــظ و تأثي ــعار حاف ــير اش ــاره تفس درب
ــعر او دارد كه بسيار تأمل  اصطالحات عاميانه در ش
ــعار را نيز  ــرح اش ــت و نگاهى تازه در ش برانگيز اس

ارائه مى دهد.
 چرا اين كار ادامه پيدا نكرد؟ 

ــد مى كنم.  ــم و االن هم تاكي ــن پيش تر گفت م
ــرح و... هر چيزى  ــع آورى و ثبت و ضبط و ش جم
كه مربوط به ادبيات شفاهى و فرهنگ عامه صورت 
ــت اما بايد به مسأله ارائه آن  بگيرد خيلى خوب اس
ــيرازى روزنامه نگار  توجه داشت. زنده ياد انجوى ش
ــايل ارتباط جمعى  ــواد و بافرهنگى بود. او وس باس
خوبى مانند راديو را در اختيار داشت و اين امر در به 

ثمر رسيدن و رساندن اهداف بسيار تأثيرگذار است. 
ــانه اى مانند راديو و تلويزيون در بخشى از  بايد رس
برنامه هايشان مسأله فرهنگ عامه و مردم را به طور 
ــد در آن زمان خواهيم ديد كه  روزانه بگنجانند بع

پژوهش ها نتيجه خواهد داد يانه.
  شما به عنوان يك پژوهشگر در 

تاريخ بسيار تعمق كرده ايد اما نكته 
جالب اينجاست كه در بسيارى از 

كارهايتان حرف ها و مكاشفات تازه اى 
وجود دارد كه به نوعى با فرهنگ 

عامه ارتباط دارد و آنها را بر اساس 
نشانه هايى كه در ادبيات شفاهى 

دريافت كرده ايد نوشته ايد در اين 
خصوص توضيحى داريد؟

من هر چيزى را كه از بچگى مثل قصه، افسانه، 
ــتم و  ــنيده بودم در حافظه نگه داش ــت و... را ش لغ
ــت آوردم  آنچه را هم كه در خالل پژوهش  ها به دس
ــوارد به كارم  ــتم كه در خيلى م ــار هم گذاش در كن
ــمانكت» يا مقاله  آمدند. به عنوان مثال كتاب «آس
ــاس يك باور عامه و ادبيات  «كدوزنى» را من براس
ــتم و در جاهاى ديگر نيز براى شرح و  شفاهى نوش
بسط موضوع توجه خاصى به اين امر دارم. رويارويى 
من با ادبيات شفاهى و فولكلور مانند رويارويى يك 
آهنگساز با ملودى است چون سعى من بر اين است 

كه موسيقى وار آنها را بپرورانم بعد بنوازم.
  معموالً تحقيق در فرهنگ مردم و 

ادبيات شفاهى در ايران با كمبود منابع 
روبه رو است شما با اين مشكل چگونه 

كنار مى آييد؟
ــوص خود مردم  ــع در اين خص ــن مناب مهم تري
ــتند و بايد به طور مستقيم به خود آنها رجوع  هس
ــختى هاى فراوانى  ــل س ــاز به تحم ــرد و اين ني ك
ــى را مى طلبد؛ يعنى  ــون يك تحقيق ميدان دارد چ

ــهرها  ــما بايد به جاى رفتن به كتابخانه راهى ش ش
ــر نياز به  ــوى و اين ام ــف بش ــتاهاى مختل و روس
ــرزنده  ــيارى بودند كه خوب و س حمايت دارد. بس
ــاس كمبود  ــتند اما بر اس ــن وادى گام گذاش در اي
ــى و حمايت از آنها تحقيقات و  امكانات و بى توجه
ــتند و رفتند. به  ــان را نيمه كاره رها گذاش عشقش
ــكل ترين و دشوارترين بخش در حوزه  نظر من مش
ــت كه هيچ گاه  پژوهش فولكلور بخش عرضه آن اس
ــگران و مردم تعريف نشده  جايگاهش براى پژوهش

است.
  پژوهش فرهنگ عامه چه تحوالتى 

را تا به امروز شاهد بود؟
ــرد تا اين  ــوالت بايد مطالعه ك ــراى درك تح ب
سير درك بشود به نظر در خيلى از بخش ها كار به 
كندى پيش مى رود؛ زيرا اكثر پژوهشگران ناچارند 
براى امرار معاش به كار ديگرى بپردازند و اين خود 
ــد و كلى از فرصت ها را  ــأله بزرگى ايجاد مى كن مس
ــوزاند. تازه اين همه قصه نيست چون مشكل  مى س
ــر راه همه وجود دارد اين است كه  ديگرى كه بر س
اكثراً براى ارائه كارها و تاليف كتاب ها از سرمايه هاى 

شخصى خود هزينه مى كنند.
 چه پيشنهادى داريد؟ 

ــار و  ــط اين را مى توانم بگويم اگر راه بر انتش فق
ارائه آثار باز نيست براى پژوهش و گردآورى كه باز 
است. الاقل اين كار را هر چند اندك بايد انجام داد.

  تا چه حدى مردم پذيراى اين گونه 
آثار هستند؟

ــان داده است كه هر مردمى  تجربه و تاريخ نش
ــتند؛ اگرچه بارها  ــود عالقه مند هس به فرهنگ خ
ــكوه ها و نقدهايى به كار  ــده عده اى ِش مشاهده ش

پژوهشگران داشته اند.
ــته  ــال به كتاب «نظركرده» نوش  به عنوان مث
ــا و خرده هايى گرفته اند كه چرا اين  بهرامى ايراده
ــته است در حالى كه آنها به كنه و  خرافه ها را نوش
ريشه مردم شناسى پى نبرده اند وگرنه اين كتاب اثر 

بسيار خوب و قابل توجهى است.
  به هر حال در حوزه فرهنگ مردم 

تاخير و تعلل هاى زيادى صورت گرفته 
است فكر نمى كنيد كمى براى جمع آورى 

دير شده است؟
ــه وجود دارد و اين  ــروع هميش فرصت براى ش
ــات فراوانى براى  ــت و موضوع عرصه هنوز پربار اس
ــت زيرا افراد  تحقيق وجود دارد اما ميدان تنگ اس
ــا در اين عرصه مى گذارند و چون  ــوق و ذوق پ با ش
ــا در مى آيند و اين اصًال  ــرمايه اى ندارند زود از پ س

چيز خوشايندى نيست.

هنر عاشورايى 
براى همه 

نسل ها حرف 
دارد

همه چيز روزى شفاهى بود

بنيانى ترين ساخت  ادبى هر جامعه  ادبيات شفاهى آن است
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جامعه

نيش و نوشاخبار

خبر

ــى از مهم ترين  ــر يك همدان پيام: انتخاب همس
ــود. دو  ــى هر فرد تلقى مى ش ــا در زندگ گزينش ه
ــا در دو  ــانى ها طبيعت ــا وجود تمام همس ــان ب انس
ــت  ــت يافته اند و بديهى اس ــط جداگانه تربي محي
ــوع و ميزان  ــند. اما ن ــا اختالفاتى همراه باش ــه ب ك
ــطوح  ناهماهنگى ها مى تواند اثرات مخربى را در س
ــب اين كه هر يك  مختلف بر جاى بگذارد. بر حس
ــى را تغيير  ــير زندگ ــند مس داراى چه ضعفى باش

خواهند داد.
ــالم، مسلماً چيزي جز  براي آغاز يك زندگي س

سالمت و صحت طرفين مالك نيست.
 اعتياد بالي خانمان سوز زوجين 

بسيارى از افراد ادعا مى كنند كه فريب خورده اند 
و اگر مى دانستند همسرشان اعتياد داشته هرگز تن 

به ازدواج نمى دادند . 
ــز تصور  ــادان ني ــاي معت ــيارى از خانواده ه بس
ــد و به قول  ــان ازدواج كن ــر فرزندش ــد اگ مى كنن
ــامان بگيرد و درگير مسائل و  ــرو س ــان س خودش
ــكالت ازدواج و زندگى زناشويى شود ممكن  مش
ــرود و با اين نيت  ــمت اعتياد ن ــت ديگر به س اس
ــى كوتاه ترك  ــان را براى مدت ــزه فرزندش و انگي
ــه برپايى يك ازدواج  ــريعا هم اقدام ب مى دهند و س

مى كنند.
بايد پذيرفت كه يك فرد مجرد معتاد مشكالتش 
ــت، پس  ــر از يك معتاد متاهل اس ــه مراتب كمت ب
ــاد در تجرد باقى بمانند و  بگذاريم افراد مجرد معت

بدبختى هايشان براى خودشان باشد.
ــند، چرا كه  ــيار باش ــز بايد هوش ــا ني خانواده ه
ــتن اعتياد به تنهايي دليلي بر سالم  آزمايش نداش

بودن فرد نيست.
  آزمايش اعتياد 

 مصرف مواد مخدر جزو ناهنجاري هاي اجتماع 
ــت اگر  ــود، لذا دور از انتظار نيس ــوب مي ش محس
ــراي ازدواج مراجعه  ــواد كه ب ــده اين م مصرف كنن
ــعي در مخفي نگه داشتن آن نمايد (مثًال  مي كند س

از طريق تقلب در گرفتن نمونه ادرار).
در تست نداشتن اعتياد، جدا از مصرف تركيبات 
ترياك، مصرف يك سري داروها باعث مي شود نمونه 
ــت دهد، لذا با  ــا روش غربالگري نتيجه مثب ادرار ب

ــي قرار  ــش تأييدي (TLC) بايد مورد بررس آزماي
گيرد. بيشترين دارويي كه در روش غربالگري باعث 

نتيجه مثبت مي شود، داروهاي كدئين دار است.
ــه  ــد ك ــس از ازدواج معترضن ــراد پ ــي اف برخ
ــكلي  ــگام آزمايش هاي ازدواج مش ــان هن همسرش
ــي مواد  ــت كه وقتي كس ــته اين در حالي اس نداش
ــن مواد جزو  ــت اي ــدر مصرف مي كند، بنا نيس مخ
ــود. مواد مخدر مثل هر چيز ديگر كه  وجود فرد ش
ــود، به تدريج از بدن خارج مي شود.  وارد بدن مي ش
ــت دهد و از  ــه خودش فرص ــي ب بنابراين اگر كس
ــودداري كند، نتيجه جوابش منفي  مصرف مواد خ
ــواب منفي فقط  ــارت ديگر ج ــد. به عب خواهد ش
ــد يا چندين روز  ــان دهنده وضعيت فرد در چن نش

اخير است. لذا خانواده ها نبايد با اتكا به اين آزمايش 
ــي هاي رايج در  مهر تأييد روي فردي بزنند و بررس

عرف را رها كنند.
ــگاه ها فقط  ــت در آزمايش اما آنچه كه مهم اس
ــتفاده  افرادي كه مواد مخدر از خانواده ترياك را اس
مي كنند شناسايي مي شوند و كراك و شيشه در اين 

آزمايش ها مشخص نمي شود.
ــالمت خانواده همدان به  ــبختانه مركز س خوش
ــورت تكميل تر اين  ــوري به ص ــوان پايلوت كش عن

آزمايش ها را انجام مي دهد.
ــت همدان گفت: در اجراي  رئيس مركز بهداش
ــواد مخدر همه  ــارزه م ــه قانون مب ــد 1 اصالحي بن
آزمايشگاه هاي تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشكي و نيروي انتظامي و پزشكي قانوني 
موظفند نسبت به تكاليف قانوني انجام تست اعتياد 
به مواد مخدر و روانگردان ها بر اساس دستور العمل 
ــا مواد مخدر انجام  ــتاد مبارزه ب ابالغي دبيرخانه س

دهند.
فتح ا... نظري پويا افزود: بر روي همه مراجعين 
ــت غربالگري انجام  ــواده تس ــالمت خان به مركز س
  TLC ــود كه اگر جواب مثبت باشد از روش مي ش

انجام مي شود.
ــته در آزمايشگاه ها فقط  وي ادامه داد: در گذش
ــخيص داده مي شد كه خوشبختانه از  مرفين ها تش
ابتداي مهرماه به عنوان پايلوت كشوري آمفتامين ها 

و متاآمفتامين ها نيز تشخيص داده مي شود.

ــگاه علوم  ــتى دانش ــام: معاون بهداش همدان پي
پزشكى همدان گفت: در برنامه امسال براى مدارس 
ــه در كشور  ــالمت 12 هزار و 500 مدرس مروج س
ــهم استان  ــدند كه س براى اجراى طرح انتخاب ش

همدان 400 مدرسه است.
محمدمهدى مجذوبى در جلسه هماهنگى طرح 
مدارس مروج سالمت در همدان اظهار كرد: با توجه 
ــى را در بر دارند و  ــه اينكه مدارس جمعيت بزرگ ب
آموزش ها در اين سن نهادينه مى شود، بايد نسبت 
ــر جامعه توجه ويژه اى صورت  به بهداشت اين قش

گيرد.
وى تصريح كرد: با توجه به اينكه جمعيت كالن 
ــتند، در  دانش آموزى با خانواده خود در ارتباط هس
انتقال پيام هاى بهداشتى نيز مى توانند نقش مؤثرى 

داشته باشند.
ــگاه  ــتى دانش ــزارش فارس، معاون بهداش به گ
ــوزان را بهترين  ــدان دانش آم ــكى هم ــوم پزش عل
ــت و  ــالمتى دانس ــتى و س گزينه در زمينه بهداش
ــى، اصالح  ــاى عفونى، غير عفون ــزود: بيمارى ه اف
ــت محيط از جمله مواردى است كه  تغذيه و بهداش
ــا آن درگير بوده و مى توانند  دانش آموزان همواره ب

اطالع رسان خوبى در اين زمينه باشند.
ــالمت  ــه اينكه مدارس مروج س ــاره ب وى با اش
ــه جامع  ــزود: برنام ــت، اف ــت محور اس داراى هش
ــالمت محيط مدارس، بهبود  ــالمت، س آموزش س
تغذيه، ارتقاى سالمت كاركنان مدارس و مشاركت 
ــت  ــه در مدارس از جمله اين هش ــن و جامع والدي

محور هستند.

ــالمت مركز  ــدارس مروج س ــروه م ــئول گ مس
ــدارس مروج  ــت همدان نيز گفت: برنامه م بهداش
ــالمت در سال گذشته در 17 مدرسه اجرا شد و  س
ــى بودند كه زمينه الزم در آنها فراهم  عمده مدارس

بود.
ابواقاسم ميرزايى افزود: در سطح هر شهرستان 
يك مدرسه انتخاب شده است كه در همدان شش 

مدرسه مد نظر قرار گرفته است.
ــت: در برنامه امسال براى مدارس  وى بيان داش
مروج سالمت 12هزار و 500 مدرسه در كشور براى 
ــدند كه سهم استان همدان  اجراى طرح انتخاب ش

400 مدرسه است.
ــالمت مركز  ــدارس مروج س ــروه م ــئول گ مس
ــت همدان با اشاره به اعتبارات اين طرح نيز  بهداش
خاطرنشان كرد: در راستاى اجراى طرح، به ازاى هر 
مدرسه 80 هزار تومان آموزش و پرورش و 14 هزار 

تومان مركز بهداشت استان هزينه مى كند.
حسين ملكى افزود: در حوزه آموزش و پرورش، 
ــد نظر قرار گرفت و  ــاى مديران مدارس م كميته ه
در بخش بهداشتى نيز كميته هايى بايد فعال شود؛ 
ــتقيمى با مدارس  چرا كه در اين صورت ارتباط مس

صورت گرفته است.
ــگيرى در  وى با بيان اينكه تمام طرح هاى پيش
ــرار مى گيرد،  ــالمت ق قالب طرح مدارس مروج س
ــرح مدارس مروج  ــه در قالب ط افزود: 270 مدرس
ــالمت قرار دارند كه 200 هزار تومان نيز كمك  س
ــدارس نيز  ــود و براى م ــه به آنها اعطا مى ش هزين

برنامه هاى تشويقى در نظر گرفته مى شود.

بيمه آتيه اجرايى نمى شود
ــازمان آموزش و پرورش  فارس: رئيس س
ــور با اشاره به شناسايى 6 هزار  استثنايى كش
دانش آموز استثنايى در طرح سنجش امسال 
ــزو برنامه هاى  ــه آتيه» ج ــت: طرح «بيم گف
ــتثنايى كشور  ــازمان آموزش و پرورش اس س

نخواهد بود.
حسين هژبرى در خصوص نحوه پرداخت 
مستمرى دانش آموزان استثنايى اظهار داشت: 
ــتثنايى  ــرورش اس ــوزش و پ ــازمان آم در س
ــور موضوعى به نام پرداخت مستمرى به  كش
ــم؛ چراكه اين  ــتثنايى نداري دانش آموزان اس
وظيفه بر عهده سازمان بهزيستى كشور است.

وى ادامه داد: پرداخت تمامى هزينه هاى 
ــتمرى  و هزينه هاى  ــل مس ــى از قبي حمايت
ــتثنايى بر  ــوزان مدارس اس ــى دانش آم رفاه
عهده سازمان بهزيستى كشور است و سازمان 
ــاً وظيفه  ــتثنايى صرف ــوزش و پرورش اس آم
آموزش و تربيت دانش آموزان استثنايى را بر 

عهده دارد.

ثبت نام آزمون دستياري از 
شنبه آغاز مي شود

ــنجش آموزش  ــز س ــس مرك ــنا: رئي ايس
ــت از آغاز ثبت نام سي   پزشكي وزارت بهداش
ــتياري از روز شنبه  و نهمين دوره آزمون دس

سوم دي ماه خبر داد.
ــراجي با اشاره به ثبت نام  جبرائيل نسل س
ــتياري تخصصي از سوم تا 30 دي  آزمون دس
ــراي ثبت نام در  ــت: داوطلبان بايد ب ماه، گف
ــايت مركز سنجش آموزش  اين آزمون به س
  http://sanjeshp.ir ــاني ــه نش ــكي ب پزش

مراجعه كنند.
وي با تأكيد بر اينكه شرايط ثبت نام در اين 
آزمون همانند سال گذشته است، تصريح كرد: 
همه پرداخت ها براي آزمون امسال به صورت 
اينترنتي است. نسل سراجي در خصوص زمان 
ــتياري گفت: آزمون دوره  برگزاري آزمون دس
سي  و نهم، 31 فروردين ماه سال آينده برگزار 

مي شود.

افزايش 100 هزار نفر به 
سوادآموزان كشور

ــازمان نهضت سوادآموزى  مهر: رئيس س
ــته يكصدهزار  ــت: در طول يك  ماه گذش گف
ــور اضافه  ــوادآموزان كش ــه جمعيت س نفر ب
ــا در كالس هاى  ــت كه همگى آنه ــده اس ش

سوادآموزى ساماندهى شدند.
على باقرزاده افزود: از ابتداى فروردين ماه 
ــواد  ــواد و كم س ــون 300 هزار نفر بى س تاكن
ــوادآموزى  ــازمان نهضت س تحت پوشش س
ــى آنها در كالس هاى  قرار گرفته اند كه همگ

سوادآموزى ثبت نام شده اند.
ــوادآموزان  وى بيان كرد: آمار دقيقى از س
ــت، اما طبق برآورد  كل كشور در دست نيس
مركز آمار ايران، جمعيت آنها به دو ميليون و 

700 هزار نفر مى رسد.

آغاز تحقيقات تست اعتياد 
از عرق انسان

ــازمان  ــز تحقيقات س ــس مرك ــر: رئي مه
ــور با بيان اينكه سازمان  پزشكى قانونى كش
ــراى  ــى ب ــاى مختلف ــى راه ه ــكى قانون پزش
در  ادرار  از  ــاد  اعتي ــخيص  تش ــى  جايگزين
ــخيص  ــود دارد، گفت: تش ــتور كار وج دس
ــت و عرق در اين سازمان  اعتياد از راه پوس
در حال تحقيقات است. محمود خدادوست 
ــازمان پزشكى قانونى در حال  اعالم كرد: س
ــى است تا از طريق پوست و  تحقيقات روش
ــخيص اعتياد به جاى  عرق انسان براى تش
ــود. وى افزود: همچنين  ــتفاده ش ادرار اس
ــه در  ــادى ك ــرك اعتي ــاى ت ــز داروه آنالي
ــود و داروهاى چاقى و  عطارى ها توليد مى ش
الغرى در دستور كار ما قرار گرفته است كه اين 
اقدامات جزئى از وظايف سازمان پزشكى قانونى 
ــاس برنامه پنجم توسعه در پيشگيرى از  بر اس

وقوع جرم است.

دريافت زير ميزى 
حذف مى شود

تأمين  ــدوق  صن مديرعامل  ــن:  خبرآنالي
ــام نوين ارائه  ــا اجراى نظ ــى گفت: ب اجتماع
ــاع بيمار به  ــور، ارج ــات درمانى در كش خدم
بخش خصوصى و دريافت زيرميزى به عنوان دو 
چالش بخش درمان به طور كلى رفع مى شود. 
رحمت ا... حافظى، افزود: پزشكان ثبت  نام  كننده 
ــبانه روزى پاسخگوى  در اين طرح به صورت ش

بيمه شدگان خواهند بود.
وي اجراى نظام نوين ارائه خدمات درمانى 
را منجر به رفع بسيارى از مشكالت دانست و 
تصريح كرد: موضوع درمان، دغدغه مشترك 
ــك اجراى  ــدون ش ــت و ب ــاد جامعه اس آح
موفقيت آميز نظام نوين خدمات درمانى تأمين  
اجتماعى، گامى موثر براى رفع مشكالت اين 
حوزه و جلب رضايت همه بيمه  شدگان است.

وجود سه ميليون زوج نابارور در ايران
همدان پيام: نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: بايد براى درمان 3 ميليون زوج نابارور در كشور 
بودجه خاص داشته باشيم.اميدوار رضايى اظهار داشت: امروزه 10 درصد زوج هاى كشورمان نابارور هستند كه مسئوالن 

اجرايى كشور و دست اندركاران سالمت بايد فكر اساسى براى درمان اين افراد بكنند.
ــود، افزود: مشكالت زيادى زندگى  ــاالنه 15 درصد به اين آمار اضافه مى ش ــرق، وى با اعالم اينكه س به گزارش مش
زوج هاى جوان را تهديد مى كند كه از جمله مشكالت نابارورى است؛ البته ايران در اين حوزه پيشرفت داشته و جزو 10 
كشور برتر جهان در زمينه درمان نابارورى هستيم.رضايى از وجود 60 مركز درمان نابارورى در كشور خبر داد و افزود: 
ــتند و هزينه سنگين درمان و نداشتن تمكن مالى باعث شده اين افراد از  ــار كم درآمد هس اغلب زوج هاى نابارور از اقش

پيگيرى روند درمان دلسرد شوند به طورى كه بيمه ها نيز در بحث بارورى و نازايى ضعيف عمل مى كنند.

مهلت ثبت نام كنكور امروز پايان مي يابد
ــنجش آموزش كشور با اشاره به مهلت ثبت نام كنكور 91 تا ساعت 24 روز يكشنبه  ــازمان س همدان پيام: معاون س
(امروز) 27 آذر، گفت: تاكنون 870 هزار نفر در اين آزمون ثبت نام كرده اند.سيد جالل طباطبايي در گفت وگو با ايسنا، 
ــتند،  ــوابق تحصيلي هس ــاره به آغاز مهلت مجدد ثبت نام از 30 بهمن ماه، گفت: داوطلباني كه داراي مغايرت س با اش
مي توانند تا سوم اسفندماه نسبت به ثبت نام در كنكور اقدام كنند.داوطلباني كه هنوز موفق به انجام ثبت نام نشده اند، 

بايد در مهلت اعالمي براي نام نويسي به سايت سازمان سنجش به نشاني www.sanjesh.org مراجعه كنند.
ــوابق تحصيلى خود را دريافت  ــي، اطالعات س ــده به عنوان مهلت نام نويس همچنين داوطلبانى كه تا زمان اعالم ش
نكنند نيز مى توانند در روزهاى 30 بهمن تا 3 اسفند ماه سال 90 در آزمون نام نويسي كنند.آزمون سراسري دانشگاه ها 

و موسسات آموزش عالي سال 91 در پنج گروه آزمايشي در روزهاي 8، 9 و 10 تيرماه برگزار خواهد شد.

جلوگيري از اعزام سربازان معتاد تا ترك  اعتياد
ــاي دولتي مي توانند با  ــازمان ها و نهاده ــازمان وظيفه  عمومي ناجا گفت: س ــام: معاون احضار و اعزام س همدان پي
هماهنگي و اخذ مجوز الزم از ستاد كل نيروهاي مسلح، مشموالن وظيفه فارغ التحصيل دانشگاهي را براي رفع بخشي 
ــنا، گفت: ميزان سهميه سربازان  ــت در گفت وگو با ايس از نيازمندي هاي فني و تخصصي به كار گيرند.رحمان عليدوس
ــموالن را ستاد كل نيروهاي مسلح تعيين و  ــته از مش ــتگاه هاي دولتي، نحوه و چگونگي پذيرش اين دس مأمور به دس

پس از هماهنگي با دستگاه هاي ذي ربط به سازمان وظيفه عمومي به منظور تأمين مشموالن مورد نياز ابالغ مي كند.
عليدوست همچنين درباره وضعيت خدمت سربازان معتاد گفت: تمامي مشموالن پيش از آن كه به خدمت سربازي 
ــمول، موضوع اعتياد به  ــك مورد معاينه قرار مي گيرند و اگر هنگام معاينه يا اقرار خود مش ــط پزش ــوند، توس اعزام ش
موادمخدر محرز شود از اعزام اين دسته از مشموالن تا سپري كردن دوره سم زدايي و ترك اعتياد جلوگيري مي شود.

سالمت فرد ركن اول انتخاب همسر  

همدان پايلوت كشوري تشخيص آمفتامين ها

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى همدان:

400  مدرسه در همدان مروج سالمت شدند
رئيس دانشكده داروسازى دانشگاه علوم پزشكى همدان:

بيمارستان هاى استان همدان، داروساز بالينى ندارند

فعاليت 148مركز مداخله در خانواده به منظور 
كاهش طالق در سراسر كشور

ــتي با اشاره به نتيچه  ــازمان بهزيس ــيب ديدگان س همدان پيام: مديركل امور آس
ــده در اين سازمان گفت: بر اساس اين پژوهش ها كمتر از 10  پژوهش هاي انجام ش
ــتند و رويكرد بهزيستي درباره اين گروه توانمندسازي  درصد زنان ويژه متأهل هس
رواني و اجتماعي است. حبيب ا... فريد در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به فعاليت 148 
ــر كشور گفت: اين مراكز  مركز مداخله در خانواده به منظور كاهش طالق در سراس
ــوراهاي حل اختالف، ادارات سازمان بهزيستي و ... وجود دارند و به  در دادگاه ها، ش
ــن 30 تا 50 درصد در  ــات مي دهند. وي افزود: اين مراكز بي ــان خود خدم متقاضي
ــه كاهش طالق موفق بودند و البته زمان ارجاع و مراجعه زوجين به مراكز هم  زمين

بسيار حائز اهميت است. 

جزئيات قانون جديد مشاغل سخت
همدان پيام: مديركل درآمد حق بيمه صندوق تأمين اجتماعى گفت: اجراى قانون 

جديد مشاغل سخت و زيان آور نيازى به شرط سنى و جنسيت ندارد.
ــخت و زيان آور  ــاغل س ــن زدا افزود: قانون جديد مش به گزارش مهر، محمدحس
ــوى شوراى نگهبان به تصويب نهايى رسيد و به سازمان تأمين  كه چندى قبل از س

اجتماعى براى اجرا ابالغ شد اكنون در مرحله اجرا قرار گرفته است.
ــعب تأمين  ــخت و زيان آور در ش ــاغل س ــاره به آغاز اجراى قانون مش وى با اش
اجتماعى تاكيد كرد: مشاغل مختلفى در اين قانون به عنوان مشاغل سخت و زيان آور 
ــده است و مدارك فرد متقاضى براى بازنشستگى از طريق اين قانون بايد  تعيين ش
ــد. مديركل درآمد حق بيمه صندوق تأمين اجتماعى  به تأييد كميته اى خاص برس
ــخت و زيان آور داشتن سابقه كار 25 سال متناوب و 20  ــاغل س گفت: در قانون مش
سال متوالى قيد شده است اين درحالى است كه در گذشته 25 سال متوالى مبناى 

محاسبه بازنشستگى در مشاغل سخت بود.

شناسايي 290 شغل خانگي در كشور
ــغل  ــايي 290 ش ــاور رئيس جمهور در امور بانوان با بيان شناس همدان پيام: مش
خانگي در كشور، گفت: مسئوليت مشاغل خانگي بر عهده مشاوران امور بانوان است 
ــتان هاي امور بانوان رياست  ــاس شعبات مشاغل خانگي در دفاتر اس و بر همين اس
جمهوري فعاليت خود را آغاز كرده اند كه البته اين حوزه مستلزم توجه بيشتر است.
ــتمر با رئيس جمهور و وزراي  ــاره انجام گفت وگوي مس به گزارش وفا، وي با اش
اقتصاد و كار در رابطه با بيمه زنان خانه دار، خاطرنشان كرد: تالش مي كنيم تا هرچه 

سريع تر اين بحث ها با خروجي مثبت براي زنان خانه دار به نتيجه برسد.

همدان پيام: رئيس دانشكده داروسازى دانشگاه 
ــتان هاى  ــدان گفت: در بيمارس ــكى هم علوم پزش

استان همدان، داروساز بالينى نداريم.
ــكده  ــار كرد: دانش ــمهر، اظه محمدعلى دانش
داروسازى بر اساس رسالتى كه در ايران تعريف شده 
وظيفه تربيت داروساز را در مقطع دكتراى عمومى 
يا حرفه اى بر عهده دارد كه معادل كارشناسى ارشد 
به دانشجويان در يك دوره پنج ساله و نيمه مدرك 

داروسازى را ارائه مى دهند.
ــكده  ــخصه و مميزه دانش ــرد: مش ــان ك وى بي
داروسازى اين است كه عمًال نتيجه تحصيالت چند 
ساله دانشجويان در آخر دوره به يك تز كاربردى يا 
پايه اى قوى و قابل استناد تبديل مى شود كه بحث 

پژوهش را به واقع تقويت مى كند.
رئيس دانشكده داروسازى دانشگاه علوم پزشكى 
ــال  همدان با بيان اينكه براى هر دوره تحصيلى س
ــت،  ــده اس ــجو جذب ش 89 و 90، حدود 30 دانش
ــوراى داروسازى بهمن ماه سال  خاطرنشان كرد: ش
ــكده داروسازى  ــته تصويب كرد كه در دانش گذش
ــود كه بر اين  ــجو گرفته ش نبايد كمتر از 40 دانش
اساس تعداد دانشجويان دانشكده داروسازى همدان 
ــجو در سال 89 به 33 دانشجو در سال  از 27 دانش

90 رسيد.
ــان اينكه در حال  ــا فارس با بي ــو ب وى درگفتگ
ــجو در دانشكده داروسازى همدان  حاضر 60 دانش
حضور دارند، گفت: براى سال آينده تعداد ورودى ها 
ــوراى داروسازى  ــد كه مصوب ش به 40 نفر مى رس
ــا 20 درصد به  ــن 10 ت ــال بي ــت و بايد هر س اس

ــر اين مبنا در نظر  ــود كه ب اين تعداد نيز اضافه  ش
گرفته ايم در يك دوره پنج ساله حداقل، 60 دانشجو 

در هر سال ورودى داشته باشيم.
دانشمهر با بيان اينكه در حال حاضر پنج گروه 
ــازى همدان فعال است،  ــكده داروس اصلى در دانش
ــى كه مقدارى  ــازى بالين تصريح كرد: گروه داروس
ــاس  ــت بر اس ــالى اس مغفول مانده بود نيز چند س

اهتمام در حال تقويت است.
وى خاطرنشان كرد: وجود داروسازان بالينى بر 
ــاس تعداد تخت هاى بيمارستان تعريف مى شود  اس
ــورهاى ديگر در ازاى هر چند  ــه اين مهم در كش ك
تخت يك داروساز بالينى بايد در بيمارستان حضور 
ــد كه در حال حاضر در بيمارستان هاى  داشته باش

ما، وجود ندارد.
دانشمهر با بيان اينكه در بيمارستان هاى استان 
همدان، داروساز بالينى اصًال نداريم، ابراز كرد: يكى 
از محاسن دانشكده داروسازى در همدان اين است 
ــه متخصصان را جذب مى كند كه  كه در اين زمين
ــهريورماه جارى فراخوان جذب دو  در اين راستا ش
ــاز بالينى را داديم تا اساتيد را جلب كنيم اما  داروس

تاكنون كسى مراجعه نكرده است.
وى با بيان اينكه در دانشكده داروسازى همدان 
گروه اقتصاد و مديريت دارويى نداريم، در حالى كه 
اين گروه در دانشگاه تهران فعال است، خاطرنشان 
ــت كه  ــالى اس ــرد: در زمينه اقتصاد دارو چند س ك
رشته تخصصى گذاشتند و در سياست هاى داخلى و 
استانى نيز وجود دارد، چون اين مهم بايد مديريت 

تخصصى شود.

همدان پيام: رئيس هيأت عالى انتظامى سازمان 
نظام پزشكى گفت: در حال حاضر بيشترين شكايت 
ــكى مربوط به  ــردم از جامعه پزش ــاى م و گاليه ه
ــخگو نبودن برخى از  ــاى نامطلوب و پاس برخورده

پزشكان به بيماران و مراجعان است.
ــزارى  ــيه برگ ــش در حاش ــين بدخ محمدحس
ــور، افزود:  ــى سراسركش ــكان عموم همايش پزش
ــفانه برخى مواقع در كنار كوتاهى ها و قصور  متأس
پزشكان، زياده خواهى و توقعات تعدادى از بيماران 
ــكالت و  ــز موجب بروز مش ــان ني يا خانواده هايش
تشكيل پرونده براى اعضاى جامعه پزشكى مى شود.

ــازمان نظام پزشكى طبق قانون،  در اين ميان س
ــوق بيماران و  ــود را مدافع و حافظ منافع و حق خ

مردم مى داند.
ــفانه  به گزارش خبرآنالين، بدخش افزود: متأس
ــان همچنان بر  ــا خانواده هايش ــاران ي ــى بيم برخ

ــارى مى كنند و پزشك ماه ها و  ــكايت خود پافش ش
ــال ها در محاكم قضايى مختلف سرگردان  حتى س

و بالتكليف مى شود. 
ــارى كه حق و حقوقى دارد بايد به  در واقع بيم
ــا افرادى كه فاقد حق  ــد، ام حق و حقوق خود برس
هستند نبايد از سوى برخى افراد به ويژه حرفه اى ها 

براى آزار پزشكان تحريك شوند. 
ــازى قوى  ــا فرهنگ س ــرايط بايد ب ــن ش در اي
ــانه اى به سوى اهداف مورد نظر گام برداشت تا  رس
ارتباط معنوى و مطلوب حكيم گونه ميان طبيب و 

بيمار خدشه دار نشود.
ــكايت هاى  ــترين ش ــش با بيان اينكه بيش بدخ

مطرح شده عليه جامعه پزشكى مربوط به گروه هاى 
ــان كرد: علت اين موضوع  ــت، خاطرنش جراحى اس
ــن است؛ زيرا همه بيماران و  نيز به طور كامل روش
ــان انتظار بهبود و درمان قطعى دارند.  خانواده هايش
اين توقع شايد منطقى باشد، اما بايد پذيرفت كه اين 

ــت؛ چرا كه  روند درباره همه بيماران امكانپذير نيس
هميشه يك سرى از بيمارى ها غيرقابل درمان بوده 
ــك بااليى دارند. بنابراين توقعات نيز بايد  و يا ريس
منطقى باشد از سوى ديگر بايد فرهنگ سود كردن 
كه از آمريكا وارد فرهنگ كشور ما شده نيز از چهره 
جامعه پزشكى محو گردد تا ارتباط معنوى و سالم 

ميان پزشك و بيمار دوباره احياء شود.
ــيدن به چنين اهدافى بايد  وي گفت: براى رس
ــه  ــك و بيمار را براى هميش ــه پولى بين پزش رابط
ــا حضور جدى،  ــن فرآيند نيز فقط ب ــع كرد. اي قط
چشمگير، كارآمد و به روز بيمه ها امكان پذير خواهد 
ــفانه در حال حاضر خدمات بيمه ها به  ــد. متأس ش
ــرانه پايين از درآمد ناخالص  ــهم س دليل وجود س
ــت؛ به همين دليل ارائه خدمات  ملى، مطلوب نيس
درمانى به بيمه شدگان با كاستى هاى قابل توجهى 

رو به رو است.

مردم از اخالق بد 
پزشكان گله مندند

همدان پيام: اختصاص 11 ميليارد ريال به طرح هاى عمرانى همدان
 چقدر خوب، ميشـه باهاش تقريبا يك سـوم پلى مثل رسالت رو، با 

سرعت درست كرد!
تابناك: مسئوالن ايرانى به جاى كار، از اسناد رونمايى مى كنند! 

 بـازم اين وزيـر همدونى يه كارى كرد، طرفداراى داش محسـن گير 
دادن بهش!

همدان پيام: مردم از كمبود پاركينگ در شهر گله مندند.
 يه ده بيست سالى صبر كنن، باالخره چينى ها با يه اختراعى، شبيه 

سازى، چيزى، مشكل رو حل مى كنن!
ــود باالى خريد سكه بانكى با توجه به اختالف قيمت سكه بانكى و بازار،  مهر: س

باعث ايجاد جذابيت براى عده اى از افراد سودجو شده است. 
 وقتى يه شـب بيدار بمونى تو صف و فرداش، كلى سود كنى، چرا كه 

اينجورى نشه؟!
همدان پيام: نهاوند خواهرخوانده سازمان شيالت كشور است.

 خوبه باالخره اينا از خواهرخونده شون، يه خيرى بهشون مى رسه!
ــور گزارش تخلفات دولت مربوط به «عدم واريز مبلغ  مهر: ديوان محاسبات كش
11,2 ميليارد دالر به حساب ذخيره ارزى» و «نحوه واگذارى طرح فوالد هرمزگان» 

را به قوه قضائيه ارسال كرد.
 بشين تا بررسى بشه!

همدان پيام: مديرعامل پاس به زودى معرفى مى شود.
 جون ما فعال اين كار رو نكنين تا پاس، بهتر نتيجه بگيره!

ايسنا: جر و بحث دو مسئول بر سر آلودگى هوا! 
 يه وقت فكر نكنين كه دود اين دعواها هم، به آلودگى اضافه ميشه و 

بيشتر از قبل، مردم رو آزار مى ده ها!!
خبرآنالين: پزشكان بداخالقند، مردم گله دارند!

 تازه خط شون هم بده!
ــدان پيام؛ معاون وزير ارتباطات: افزايش پهناى باند، توليد ناخالص داخلى را  هم

رشد مى دهد.
 پس چرا اين پهنا رو، افزايش نمى دين؟!

ــاى متعصبانه از  ــران: حمايت ه ــدگان اتاق ته ــو هيأت نماين ــن: عض خبرآنالي
خودروسازهاى داخلى، كار را به جايى رسانده كه امروز از خودروى چينى به عنوان 

خودروى ملى، رونمايى مى شود.
 فقط حمايت هاى متعصبانه نيست ها، منافعى هم در ميانه البد، البته 

بد فكر نكنين، منظور واسه مردمه!
ــك كنند، صعود  ــئولين كم ــرمربى ذوب فلزات بهار: اگر مس همدان پيام؛ س

مى كنيم.
 اگه به اميد اونايين كه از همين اآلن، بازى هاتون رو ول كنين!

ملت ما؛رئيس شوراى اصناف كشور: تنظيم بازار به اصناف سپرده شود.
 چه شود!!

جوابيه صنف فروشندگان پوشاك به يك خبر
ــكندرى رئيس اتحاديه صنف  ــنا با غالمرضا اس ــه دنبال گفتگوى خبرگزارى ايس ب
فروشندگان پوشاك همدان مبنى بر گران فروشى 50 درصدى لباس فروشان همدان و 
درج آن در روزنامه روز پنج شنبه (24 آذرماه) اتحاديه جوابيه اى به دفتر روزنامه ارسال 

كرده كه در زير منتشر مى شود:
احتراماً ضمن تشكر از زحمات شما و همكاران محترمتان در راستاي اطالع رساني 
ــتحضار مي رساند با توجه به  ــماره 1392 مورخه 90/9/24 به اس پيرو درج خبر در ش
ــته كه باعث افزايش قيمت   ــبت به سال گذش ــاك نس افزايش 50 درصدي خريد پوش
ــت كه عواملي ناشي از كاهش توليد داخل و افزايش هزينه ها  ــال جاري شده اس در س
ــاك سال هاست 20 درصد بوده و افزايش نيافته است و با  ــد و سود فروش پوش مي باش
توجه به اينكه نهادهاي متولي از قبيل معاونت نظارت و بازرسي سازمان صنعت، معدن 
و تجارت و واحد بازرسي مجمع امور صنفي بر روي قيمت ها كنترل داشته و با متخلفان 
به صورت قانوني برخورد مي شود. لذا خواهشمند است نسبت به اصالح خبر مذكور كه 
عنوان شده بود «تقريباً 50 درصد واحدهاي صنفي 20 درصد و مابقي باالي 20 درصد 

از مردم سود مي گيرند» اقدام الزم را مبذول نماييد.
غالمرضا اسكندرى، رئيس اتحاديه صنف فروشندگان پوشاك همدان
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نرخ خريد

(ريال)
نرخ فروش 

(ريال)
 آزاددولتىآزاددولتى

14304181001435418250يورو
10970137001100513850دالر آمريكا
17084213501714421500پوند انگليس
10588135501062513650دالر كانادا

2931325029413300ريال عربستان
2991365030013750درهم امارات

6200000---سكه تمام بهار طرح قديم
54860005950000-5275000سكه تمام بهار طرح جديد

26468002850000-2545000سكه نيم بهار
13208001450000-1270000سكه ربع بهار
738400770000-710000يك گرمي

يك گرم طالي ساخته 
542000---نشده 18 عيار

افزايش 12هزار نفري مقرري بگيران بيمه بيكاري
همدان پيام: مدير عامل سازمان تامين اجتماعي از افزايش 12 هزار نفري تعداد مقرري بگيران بيمه بيكاري در سال 
ــته 183 هزار  ــال گذش جاري خبر داد. رحمت ا... حافظى در گفتگو با ايلنا، تعداد مقررى بگيران بيمه بيكارى را در س
نفر اعالم كرد و گفت: اين تعداد در سال جارى به 195 هزار نفر افزايش يافته است. به گفته مدير عامل سازمان تامين 
اجتماعى در حال حاضر 80 ميليارد تومان به مشموالن بيمه بيكارى پرداخت شده است. گفتني است پيش از اين دولت اعالم 
كرده بود كه در سال 90 دو ميليون و پانصد هزار فرصت شغلي ايجاد خواهد كرد حال آنكه افزايش مقرري بگيران بيمه بيكاري 
از افزايش تعداد كارگراني كه شغل خود را از دست داده اند حكايت مي كند. وي در ادامه با اشاره به اجراى طرح بيمه كارگران 
ساختمانى يادآور شد: از سال گذشته تاكنون 400 هزار كارگر ساختمانى مشمول اين طرح شدند. اين در حاليست كه بر 

خالف برخى ادعا ها تنها 7/1 درصد از هزينه پروژه هاى ساختمانى صرف بيمه كارگران مى شود.

اعتبار 5 هزار ميلياردى حمل و نقل در بودجه 91
همدان پيام: رئيس كميسيون عمرانى مجلس گفت: در بودجه سال آينده 5 هزار ميليارد تومان براى بخش حمل و 
نقل كشور در نظر گرفته شده است.  على اكبر آقايى در پاسخ به اين سوال كه با توجه به گفته يكى از مسئوالن در حوزه 
ــاالنه 4 تا 5 هزار ميليارد تومان فقط بايد به حمل و نقل ريلى اختصاص يابد، افزود: ما هم اعتقاد  حمل ونقل ريلى س

داريم 5 هزار ميليارد براى كل حمل و نقل كشوركافى نيست. 
ــيوني كه با حضور دستگاه هاى اجرايى، وزارت كشور ، وزارت راه، وزارت نيرو و بخش  ــان كرد: در كميس وى خاطرنش
خصوصى برگزار شد، گزارشاتى از وضعيت منابع اعتبارى و همچنين اعتبار دستگاه ها براى بودجه سال 91 بررسى شد. 
ــال  ــز از اختصاص حدود 35 هزار ميليارد تومان براى بخش عمران در س ــيون عمران مجلس ني ــس كميس رئي

ــر داد. 91 خب

اختصاص 8 هزار ميليارد تسهيالت براي خريد محصوالت كشاورزي
همدان پيام: دولت در راستاي حمايت از بخش كشاورزي و اعطاي تسهيالت به توليدكنندگان و كشاورزان، با اختصاص 
هشت هزار ميليارد ريال تسهيالت جديد براي خريدهاي تضميني و توافقي محصوالت كشاورزي موافقت كرد. به گزارش 
ايسنا، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و به استناد اصل 138 قانون اساسي، بانك مركزي را موظف كرد 
به استناد قانون تضمين خريد محصوالت اساسي كشاورزي-مصوب 1368- مبلغ هشت هزار ميليارد ريال تسهيالت جديد 
براي خريدهاي تضميني و توافقي محصوالت كشاورزي را در اختيار سازمان مركزي تعاون روستايي ايران به عنوان دستگاه 
مباشر قرار دهد تا از طريق شبكه تعاوني ها و اتحاديه هاي تحت پوشش اقدام كند. بر اين اساس، بازپرداخت اصل و سود 
ــده به سيستم بانكي توسط دولت تضمين مي شود و اين تصويب نامه به منزله تضمين دولت است و در  ــهيالت ياد ش تس

صورت پيش بيني نشدن مطالبات قطعي در بودجه سنواتي به عنوان بدهي دولت بانك عامل محسوب مي شود.

نرخ بنزين در سال 91 
حداكثر 540 تومان 

ــيون اقتصادي  ــخنگوي كميس ــنا: س ايس
ــش قيمت  ــورت افزاي ــت: در ص مجلس گف
ــد قيمت  ــده،  دولت باي ــال آين بنزين در س
ــوب خليج  ــه پنجم قيمت ف ــن را به س بنزي
ــاند؛ يعني اگر هر ليتر بنزين فوب  فارس برس
ــد، بايد بنزين  ــج فارس 900 تومان باش خلي
ــال آينده حداكثر با قيمت 540 تومان  در س

عرضه شود.
ــن كه تعارف  ــاز با اظهار اي محمدرضا خب
ــس با مجري قانون موجب افزايش خالف  مجل
ــال 1389 شد، قيمت  قانون نرخ بنزين در س
بنزين در سال 1391 را سه پنجم قيمت فوب 

خليج فارس اعالم كرد. 

حق بيمه مشتركان گاز 
خانگى دو برابر مى شود

مهر: شركت ملى گاز ايران پيشنهاد افزايش 
2 برابرى بيمه مشتركان گاز شهرى و روستايى 
ــال 1391 وزارت  ــب اليحه بودجه س را در قال

نفت به دولت ارسال كرد.
ــته حق  ــال گذش براى دومين بار در دو س
ــتركان گاز خانگى شهرى و روستايى  بيمه مش
افزايش مى يابد به طورى كه از ابتداى سالجارى 
ــوراى اسالمى، حق بيمه  با موافقت مجلس ش
مشتركان خانگى دو برابر شده بود. شركت ملى 
گاز ايران اخيرا پيشنهاد افزايش 2 برابرى بيمه 
ــتايى را در قالب  ــتركان گاز شهرى و روس مش
اليحه بودجه سال 1391 وزارت نفت به دولت 

ارسال كرده است.
ــنهادى  در صورت تصويب اين اليحه پيش
ــپس مجلس  ــى گاز در دولت و س ــركت مل ش
ــتركان خانگى  ــوراى اسالمى حق بيمه مش ش
شهرى به 200 تومان و مشتركان روستايى به 
ــد تومان به ازاى هر دوره 2 ماهه افزايش  يكص

پيدا مى كند.

كاهش قيمت طال و سكه 
در هفته جارى

ــكه  ــورى طال و س ايلنا: رئيس اتحاديه كش
ــورو در برابر دالر  ــاره به كاهش قيمت ي با اش
ــته و تشديد بحران اقتصادى  در روزهاى گذش
ــقوط قيمت طال در  ناحيه يورو و همچنين س
ــكه و طال  بازار هاى جهانى از كاهش قيمت س

در بازار داخلى در هفته جارى خبرداد.
ــت حبابى  ــتى آراى گفت: قيم محمد كش
سكه و طال در روزهاى گذشته شكسته شده و 
همين امر موجب شده تا قيمت طالو سكه در 
بازار روند سينوسى خود را متوقف كند و سير 

نزولى داشته باشد.

سهم 33درصدي صنعت از 
اشتغال موجود در كشور

ايسنا: براساس آخرين آمارگيري انجام شده 
ــور، سهم صنعت از كل اشتغال موجود  در كش

در كشور به 33 درصد رسيده است.
ــاس نتايج طرح  آمارگيري نيروي كار  براس
ــن فصل در  ــتان 1390 در اي ــور در تابس كش
ــش ميليون و 868 هزار و 786 نفر  مجموع ش
ــور در بخش صنعت  از كل نيروهاي كاري كش

فعال بوده اند.
ــتان سال  ــور در تابس ــتغال كش از كل اش
ــال جاري  ــد و در بهار س ــته 31,5 درص گذش
ــده بود. همچنين تعداد  31,8 درصد اعالم ش
ــتان سال  ــاغالن در بخش صنعت در تابس ش
ــابه در سال قبل و  ــبت به مدت مش جاري نس
ــه ترتيب 3,7 و  ــال جاري ب همچنين بهار س

0,66 درصد رشد نشان مي دهد.

ــردي؟ تا حاال  ــام: تا حاال آجر پرت ك همدان پي
ــين آجر كنتراتي خالي كني؟ يك  ــده يك ماش ش
ــت داشتي يك  ــكه چطور؟ تا حاال دوس ماشين س
ماشين سكه طال را كنترات مي گرفتي آخرش بهت 

مي گفتند همه سكه واسه خودته ؟
نه دوست من فعال نمي خواد به يك ماشين سكه 
فكر كني، اگر يك دونه سكه از بانك بخري و ببري 
توي بازار بفروشي حتي اگر زير قيمت هم باشد 40 
ــب مي شي، آخه چقدر آجر پرت  يا 50 تومان كاس

كني تا 40 يا 50 تومان گيرت بياد.
اگر حدود دو ميليون تومان پول داشته باشي و 
ــكه بخري و عصري  بري تو صف دالالن بايد 4 تا س
ببري بفروشي حداقل يك شبه 150 تا 200 تومان 

كاسب مي شي.
اگه 10 روز اينجوري پيش بري، ده روزه حقوق 
ــايد چهار تا كارگر گيرت بياد، راستي  ــه و يا ش س
فكر بدي هم نيست از اين همه دوندگي، براي پيدا 

كردن يك لقمه نون حالل كه بهتره.
اما اين آدمايي كه اينجا، جلوي بانك ملي شعبه 
ــون  ــيدن، همش ميدان امام خميني(ره) صف كش
ــه خودشون نمي خوان، شايد حقوق  سكه ها رو واس

مي گيرن تا توي صف بايستن.
ــاله ميگه، يكي از بازاري ها بابت  فريدون 23 س
خريد هر سكه 25 هزار تومان حق الزحمه مي دهد 
تا در صف بايستم و براش سكه بخرم، هرچي باشه 

يه جورايى به نفع منه.
اما فريدون نمي دونه كه همچين هم پول مفت 
ــود  ــاي بازاري فقط پنج درصد از س نمي خوره، آق

فروش سكه هايش رو به اون مي ده.
ــه وامم كه بيفتم توي  ــدون مي گه، دنبال ي فري
كار خريد و فروش سكه شايد از اين بدبختي نجات 

پيدا كنم.
ــداد خانم ها هم كم  ــوي اين همه جمعيت تع ت
ــكه از  ــت، يكي از آنها گفت: روزي يه دونه س نيس
ــود كم توي بازار مي فروشمش،  بانك مي خرم، با س

بد نيست، كمك خرج شوهرم هم مي شم.     
ــازار داخلى  ــكه » در ب ــه « س ــرايطى ك   در ش
ــانه ها تبديل  ــيارى از رس اين روزها به تيتر اول بس
ــده، تفاوت قيمت ميان سكه در بازار آزاد و سكه  ش
ــاس  ــيده و بر اين اس ــى به 60 هزار تومان رس بانك
قيمت سكه تمام بهار آزادى  در بازار آزاد588 هزار 
تومان است كه شهروندان با مراجعه با شعب بانكى 
ــار آزادى را با قيمت 527  ــكه تمام به مى توانند س

هزار و 800 تومان دريافت كنند.
ــكه تمام  ــه هر اندازه دامنه اختالف قيمت س  ب
بهار آزادى در بازار آزاد و بازار رسمى بيشتر مي شود 
به همان اندازه تعداد افراد بيشترى براى سودجويى 

قدم به ميدان خريد و فروش سكه مي گذارند.  
رئيس اتحاديه صنف زرگرها در اين ارتباط گفت: 
ــفانه عملكرد بانك مركزي باعث سوءاستفاده  متاس

تعدادي از سودجويان در بازار شده است.
جواد اكبري افزود: بانك بايد سكه ها را در اختيار 
ــبه اين بخش قرار دهد تا قيمت سكه در بازار  كس
ــب درآمد براي  پايين بيايد نه اينكه راهي براي كس

دالل ها باز كند.
ــياري از افرادي كه از بانك  ــه كرد: بس وي اضاف

ــل گرفتن  ــد از تحوي ــت مي كنند، بع ــكه درياف س
ــب و زرگر  ــزار تومان زير قيمت بازار به كاس 10 ه
مي فروشند و كاسب هم به قيمت هميشگي سكه را 

به شهروندان مي فروشد.
ــن روندي كه بانك در پيش  وي ادامه داد: با اي
ــف دالل ها اضافه  ــم كه به ص ــه، كارگراني ه گرفت

شده اند ديگر به كارگري نمي روند.
ــي، روزانه  وي ادامه داد: كدام زرگر و طال فروش
ــص دريافت مي كند؟  ــود خال ــزار تومان س 200 ه
ــك دالل ها روزي  ــدام. اما با اين عملكرد بان هيچك
200 هزار تومان درآمد خالص دارند كه فقط ركود 

بازار طال را به دنبال خواهد داشت.
 كاربردهاى سكه بهار آزادى 

ــن ها و  ــه در جش ــوان هدي ــال به عن ــكه ط از س
ميهمانى ها، اعياد ملى و مذهبى، مراسم ازدواج، تجليل، 
توديع، اعطاى جوايز ورزشى، مسابقات و المپيادهاى 
علمى، و ساير مناسبت ها استفاده مى شود.جشنواره ها 
مهمترين رويدادهايى هستند كه معموالً در آنها سكه 
ــژه طال در جامعه  ــود. به خاطر جايگاه وي اهدا مى ش
ايرانى، هديه دادن سكه، نسبت به پول يا اشياى ديگر، 

از مقبوليت بيشترى برخوردار است. 
ــق مصوبه هيأت  ــدى كارمندان دولت - طب عي
وزيران در سال 1387- تمامي دستگاه هاى دولتى 
مى توانند بجاى پرداخت پول نقد به كاركنان خود، 
ــكه طالى تمام بهار آزادى عيدى دهند.  به آنها س
ــوى بانك  ــده از س ــكه ها با نرخ روز اعالم ش اين س
ــركت هاى  ــازمان ها و ش مركزى، به وزارتخانه ها، س
ــدى كاركنان خود را به  ــى كه تمايل دارند عي دولت
صورت سكه اعطا كنند، به فروش مى رسد. پرداخت 
ــدى به جاى پول نقد يكى از راهكارهاى كنترل  عي
ــت. به گفته  ــال اعالم شده اس نقدينگى در پايان س
محمود بهمنى، رئيس كل وقت بانك مركزى، با اين 
رويكرد سه هدف محقق مى شود: اول اينكه عيدى 
ــا افزايش عرضه  ــود، دوم ب كاركنان پرداخت مى ش
سكه توسط كاركنان، قيمت اين كاال در آستانه عيد 

ــوم، عده اى سكه هاى خود را  ــود، و س كنترل مى ش
نگهداشته و نقدينگى كمترى وارد جامعه مى شود. 
اما آيا واقعا همين طور است؟ يا سكه راهي براي 

افزايش ثروت برخي از سودجويان است؟
ــلوغى شعب منتخب  ــت كه، ش اين درحالي اس
ــكه بانك ملى در هفته هاى اخير موجب  فروش س
ــعب نامه اى را به  ــده تا تعدادى از مديران اين ش ش
ــيوه فروش  ــزى بانك ملى براى تغيير ش اداره مرك

سكه تنظيم و ارسال كنند.
ــا براى خريد  ــزارش فارس، افزايش تقاض  به گ

سكه از شعب منتخب بانك ملى در هفته هاى اخير 
ــرويس دهى اين  ــدودى موجب اختالل در س تا ح

شعب به مشتريانشان شده است.
ــاعات روز مقابل  ــيل جمعيتى كه در تمام س س
شعب ايستاده اند و بعضا ً هم شب را در همين حالت 
ــود كه  ــانند طبيعتاً موجب مي ش ــه صبح مى رس ب
ــعب بانك ملى با اختالل همراه  فعاليت هاى اين ش

شود.
ــتريان، خروج  ــرويس دهى به مش اختالل در س
ــعب، تضعيف فرآيند جذب مشترى  سپرده ها از ش
ــاير  ــپرده گذاران و س ــد، توجه به وضعيت س جدي
ــا را انجام  ــى آنه ــعب بانك ــى كه روزانه ش خدمات
مى دهند اين روزها بعنوان دغدغه هاى شعب بانكى 
هستند. نبايد ناديده گرفت كه فروش سكه در اين 

شرايط موجب مي شود تا وقت و انرژى كارمندان و 
ــعب نيز صرف امور مربوط به نظم دهى  ــاى ش رؤس
شعبه و جلوگيرى از درگيرى مردم متقاضى خريد 

سكه مى شود.
ــعب  ــارس به تعدادى از ش ــه خبرنگار ف مراجع
ــكه بانك ملى حكايت از آن دارد  منتخب فروش س
كه برخى از مديران اين شعب نامه اى را با مضمون 
درخواست تغيير شيوه فروش سكه تنظيم و به اداره 
ــال كرده اند تا تجديد نظرى  مركزى بانك ملى ارس

در اين خصوص انجام شود.
يك از اين رؤساى شعب در همين ارتباط گفته 
بود: گروه هاى سنى متفاوتى وجود دارند كه روزانه 
براى خريد سكه مى آيند، اما به دليل وجود عده اى 
افراد تكرارى و خاص امكان فروش به ديگران وجود 

ندارد. 
وى اضافه كرد: به همين خاطر بنده و همكارانم 
ــم و به اداره  ــه اى را تنظي ــعبه هاى ديگر نام در ش
مركزى ارسال خواهيم كرد مبنى بر اينكه شلوغى 
و تجمع افراد در بيرون شعبه مانع از سرويس دهى 

تمام و كمال به ساير مشتريان مى شود. 
ــكه تمام  ــنبه قيمت س ــزى روز ش ــك مرك  بان
ــعب بانك ملى با  ــار آزادى طرح جديد را در ش به
ــد نرخ، نسبت به روز پنج شنبه  104 هزار ريال رش

گذشته، پنج ميليون و 486 هزار ريال اعالم كرد.
  ادامه روند افزايشى نرخ انواع سكه 

از سوى بانك مركزى
ــكه بهار آزادى نيز از  به گزارش ايرنا، نرخ نيم س
سوى بانك مركزى در روز گذشته 2 ميليون و 646 
ــه افزايش 52 هزار  ــد ك هزار و 800 ريال اعالم ش

ريالى نسبت به روز مذكور دارد.
ــكه بهار  ــزى نرخ ربع س ــن بانك مرك همچني
ــال افزايش، يك ميليون  ــا 26 هزار ري آزادى را ب
ــكه يك گرمى را  ــزار و 800 ريال و س و 320 ه
ــد 738 هزار و 400  ــا 10 هزارو 400 ريال رش ب

ريال اعالم كرد.

كار كمتر سود بيشتر...

رهايي از پرتاب آجر با پيوستن به صف دالالن سكه 

  هر اندازه دامنه اختالف قيمت 
سكه تمام بهار آزادى در بازار 

آزاد و بازار رسمى بيشتر مي شود 
به همان اندازه تعداد افراد 

بيشترى براى سودجويى قدم 
به ميدان خريد و فروش سكه 

مي گذارند

رئيس جهاد كشاورزى همدان خبر داد
جلوگيرى از واردات سير چينى در حمايت 

از سيركاران همدانى
ــاورزى شهرستان همدان از جلوگيرى واردات سير  همدان پيام: رئيس جهاد كش

چينى در حمايت از سيركاران همدانى خبر داد.
ــيدى در خصوص آبيارى سبزيجات حومه شهر همدان با آب فاضالب،  جواد رش
ــتاى آبيارى سبزيجات حومه همدان با منابع طبيعى رايزنى شده  اظهار كرد: در راس
است كه زمينى را منابع طبيعى در اختيار سبزى كاران قرار دهد تا بتوانند از آب سالم 

در كشت خود استفاده كنند.
ــتانه بهره بردارى است، اگر  وى افزود: با توجه به اينكه تصفيه خانه همدان در آس
ــت سبزى ها مد نظر قرار گيرد، ديگر  ــتفاده از آب تصفيه شده فاضالب براى كش اس

نيازى به انتقال زمين نيست.
ــاورزى شهرستان همدان در خصوص وجود سير چينى در بازار  رئيس جهاد كش
ــده و  ــير چينى در نظر گرفته ش نيز گفت: اقدامات خوبى در جلوگيرى از واردات س

حمايت كامل از سيركاران شكل گرفته است.
ــاره به حمايت 100 درصدى از دانشجويان اظهار داشت: از دانشجويان  وى با اش
ــد كه كارهاى پايان نامه اى و كارهاى تحقيقاتى داشته باشند،  ــى ارش رده كارشناس

حمايت مى كنم و همكارى الزم با آنها صورت مى گيرد.
ــيدى در گفت و گو با فارس، خاطرنشان كرد: در راستاى در اختيار قرار دادن  رش
ــاورزى و گلخانه ها آمادگى همكارى  ــع تحقيقاتى و منابع كارى، زمين هاى كش مناب

داريم و از مشاوره كارشناسان نيز مى توانند استفاده كنند.
ــجويان قرار  ــب را در اختيار دانش وى افزود: براى طرح هاى كاربردى زمين مناس
ــاورزى نيز  ــد همكارى الزم را با مركز تحقيقات جهاد كش ــم و آنها مى توانن مى دهي

داشته باشند.
رئيس جهاد كشاورزى شهرستان همدان در پايان گفت: محققان صاحب تجربه اى 
در مركز تحقيقاتى جهاد كشاورزى هستند كه اگر طرح دانشجويان كوچك باشد در 
مركز تحقيقات جا دارند، اما اگر زمين بزرگ به اندازه پيلوت بخواهند آمادگى آن را 

داريم كه در اختيار آنها قرار دهيم.

نرخ يارانه بايد شناور شود
پرداخت يارانه نقدى ثابت به مردم
تنها علت كسرى بودجه دولت

ــالمى با تاكيد بر اينكه  ــوراى اس ــيون اقتصاد مجلس ش همدان پيام: عضو كميس
ــى از  ــرى بودجه دولت ناش ــون هدفمندى يارانه ها هيچ نقصى ندارد، گفت: كس قان
تحقق نيافتن درآمدهاى حاصل از اجراى قانون هدفمندى يارانه ها و پرداخت يارانه 

نقدى ثابت به مردم است.
ــا دولت بايد  ــاس قانون هدفمندى يارانه ه ــاز تصريح كرد: بر اس ــا خب محمدرض
ــى آورد يارانه نقدى به مردم  ــت م ــاس درآمدى كه از اجراى اين قانون به دس بر اس
پرداخت كند. متاسفانه دولت براى پرداخت يارانه نقدى ثابت به مردم از بودجه ساير 

وزارتخانه ها برداشت مى كند.
وي در گفتگو با مهر افزود: دولت بايد نيمى از درآمدهاى حاصل از اجراى قانون 
هدفمندى يارانه ها را به صورت نقدى و مستقيم در قالب يارانه به مردم پرداخت كند 
ــتگاه هاى اجرايى براى جبران  و نيمى ديگر را در قالب يارانه به توليدكنندگان و دس

افزايش هزينه ها پرداخت كند.
عضو كميسيون اقتصادى مجلس با تاكيد بر اينكه پرداخت يارانه ها بايد به صورت 
نرخ شناور انجام شود، اظهار داشت: دولت بايد 50 درصد از درآمد حاصل از افزايش 
نرخ حامل هاى انرژى را به صورت يارانه مستقيم به مردم پرداخت كند، اما قوه مجريه 
برخالف قانون نرخ ثابتى را براى يارانه هاى مستقيم در نظر گرفته و براى تأمين آن 

نيازمند برداشت از منابع عمرانى و بودجه وزارتخانه هاست.
ــى از تحقق نيافتن درآمدهاى حاصل از اجراى  ــرى بودجه دولت را ناش وى كس
ــال 1390 نرخ فروش نفت 81  قانون هدفمندى يارانه ها خواند و گفت: در بودجه س
ــاى مالياتى و گمركى نيز به  ــده بود كه تحقق يافت، درآمده ــر گرفته ش دالر در نظ
تصديق دولت كامال محقق شده است، بنابراين تنها علت كسرى بودجه دولت تحقق 

نيافتن كامل درآمدهاى حاصل از اجراى قانون هدفمندى يارانه هاست.
ــت:  ــاره به تخلفات دولت در اجراى قانون هدفمندى يارانه ها اظهار داش خباز با اش
قانون نويسى يك قسمت كار است و اجراى قانون قسمت مهمتر و نظارت بر اجراى قوانين 
ــالمت اجراى قانون مى افزايد. عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى  ــت كه به س اس
اسالمى با بيان اينكه نمايندگان تصور مى كنند با تصويب قانون وظيفه شان پايان يافته 
است، نداشتن تعهد دولت به اجراى دقيق قوانين را ناشى از نداشتن نظارت دقيق، صحيح 

و علمى مجلس به اجراى دقيق قوانين و مقررات از طرف دولت دانست.

فرزند  كياني  احسان  خدمت  پايان  كارت 
محمد مراد به شماره شناسنامه 169 صادر 
درجه  از  و  گرديده  مفقود  مازندران  از 

اعتبار ساقط مى باشد.

به  علي  فرزند  دريكوند  حميد  دانشجويي  كارت 
شماره شناسنامه 35295 رشته كارشناسى علوم 
دانشجويي  شماره  به  بوعلي سينا  دانشگاه  دامي 
8312212013 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

آگـهي مناقصه

روابط عمومي شهرداري تويسركان 

شهرداري تويسركان قصد دارد
به  مناقصه  طريق  از  را  زير  پروژه 
پيمانكار واجد شرايط كه داراي گواهي 
ذيصالح  مراجع  از  پيمانكاري  صالحيت 

مي باشد واگذار نمايد.
پروژه كف سازي  و ديواركشي 

رودخانه عين آباد 
شرايط پيمان:

1- مبلغ كل پيمان 800,000,000 ريال مي باشد.
2- مهلت شركت در مناقصه 10 روز پس از انتشار 

آگهي است.
مناقصه  برنده  عهده  به  آگهي  چاپ  هزينه   -3

است.
دفتر  تحويل  مي بايست  استعالم  پاكت هاي   -4

حراست گردد.
موجود  مناقصه  اسناد  در  اطالعات  ساير   -5

مي باشد.

مرحله اول آگهي مزايده 
در پرونده كالسـه1553/90 اجرايي طي راي صادره از شـعبه 1 دادگاه عمومي همدان دستور 
فروش ششـدانگ پالك ثبتى 11/405/331 كه 28 شـعير از 96 شعير واقع در حومه بخش 3 
همـدان  خواهـان  رضا مكاري همداني  و خواندگان  18 نفر تقي ، علي محمد ، پروين، فاطمه، 
مريم، محمدباقر، اقدس، كاظم همگي احدي، محسـن، پريسـا، جـواد، بهمن، مهين، محمد، 
محمود همگي زبردسـت حسـين و سـعيد خزلي زيادعلي فرهپور، محكوميـت فروش مال 
مشـاعي به ارزش شـعير مورد فروش 408,333,333 ريال ارزيابي شـده است  كه اين اجرا 
وفق مواد 9 و 10 آيين نامه قانون افراز و فروش امالك مشـاع مصوب 1357 نسـبت به فروش 
اقدام مي نمايد. عمليات اجرايي مزايده به تاريخ 1390/10/14 سـاعت 10 تا 9/30 در محل اين 
اجرا برگزار مي گردد كسـاني كه مايل به شـركت در مزايده هستند مي توانند پنج روز قبل از 
اين تاريخ از ملك فوق الذكر بازديد نمايند بديهي است برنده مزايده كسي تلقي مي گردد كه 
بيشترين قيمت را پيشنهاد نموده و 10 درصد آن را في المجلس و مابقي را ظرف يك ماه تأديه 

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

آگهي وقت دادرسي 
خانم طاهره ياوري فتح فرزند رضا دادخواستي به طرفيت آقاي شهاب كرمي فرزند حسنعلي 
به خواسـته صدور گواهي عدم امكان سـازش (طالق) به دادگسـتري اسدآباد تقديم داشته 
كه جهت رسـيدگي به اين شـعبه ارجاع و به كالسه 900916 ثبت شـده و وقت رسيدگي آن 
براي روز دوشنبه مورخه 90/12/1 ساعت 10/30 تعيين گرديده حسب اعالم خواهان، خوانده 
مجهول المكان مي باشـد لذا بنا به تجويز ماده 73 قانون آيين  دادرسي مدني بدينوسيله يك 
نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا آقاي شهاب كرمي فرزند حسنعلي ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ نشـر آگهي به دفتر شـعبه و دادگاه عمومي حقوقي اسـدآباد مراجعه 
و ضمن اعالم نشـاني كامل خود نسـخه ثاني دادخواسـت و ضمائم آن را دريافت و در وقت 

رسيدگي معين شده در دادگاه حضور يابد واال دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.
مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي اسدآباد- سعيدي 

آگهي مزايده 
در پرونده كالسه 797/90 اجرايي طي رأي صادره از شعبه اول دادگستري استان تهران (نيابت 
اعطايي به اين اجرا) محكوم عليه شركت كيوان همدان به پرداخت مبلغ 1,646,500,000 ريال 
در حق محكوم له شـركت به سـامان پگاه لذا اين اجرا به تاريخ 90/10/15 ساعت 10 تا 10/30 
اقـدام به برگزاري عمليات مزايده جهت تأديه دين محكوم له مي نمايد ضمناً مزايده دو واحد 
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 بيشتري قينت پيشنهاد نمايد.
1- دو دستگاه اكسترودرم كرم رنگ داراي الكترو موتور HP75، انتقال حركت اكسترودر از 
طريق پولي و تسـمه، مجهز به قيف تغذيه مواد اوليه از جنس استيل، شماره سريال دستگاه 
اول 8116-7611 ، دستگاه دوم فاقد پالك مشخصات است اما شماره اموال آن 3972 مي باشد.
2- يك دسـتگاه خشـك كن به طول 8 متر، عرض 3 متر، ساخت شركت وينگر مجهز به 12 

درب لواليي بازشو، داراي 4 قسمت خروجي حرارت از سقف كوره ساخته شده از كانال هاي 
گالوانيـزه و مجهز به دمپر كنترل حرارت، حركت مـواد در داخل كوره از طريق كانواير فلزي 
توري شكل، مجهز به 3 دستگاه فن دمنده و رادياتور انتقال بخار در داخل دستگاه، مجهز به 
تابلو برق داراي 22 عدد چراغ سيگنال استوپ و استارت و 2 عدد كليد قطع و وصل، داراي پله 

دسترسي به سطح فوقاني دستگاه از مقاطع فوالدي، شماره اموال دستگاه 3927.
3- نوار نقاله مخصوص انتقال مواد خروجي از اكسـترودر به سـمت دستگاه خشك كن به 

طول 7 متر جنس نوار از جنس پلي اتيلن زرد رنگ بهداشتي.
4- كانواير زنجيري و كاسه اي از جنس پلي اتيلن جهت انتقاد مواد از انتهاي نوار نقاله مذكور در 

.cm60 ريف 3 به سمت فوقاني دستگاه خشك كن به طول مجموعاً 8 متر و عرض
5- ويبراتور به طول 4 متر و عرض cm160 از ورق اسـتيل، جهت هدايت مواد از خروجي 

خشك كن به سمت دستگاه طعم پاش.
6- الواتور زنجيري و كاسـه اي از جنس پلي اتيلن سـال سـاخت 1977 سـاخت شـركت 
ASSECO به طول 8 متر جهت انتقال محصول در حال توليد به سمت سيستم طعم زن.

 ،cm90 7- دسـتگاه طعم زن از جنس اسـتيل اسـتوانه اي افقي، دوراني، طول 4 متر، قطر
مجهز به المنت هاي بخار جهت گرمايش مسـتقر در زير مخـزن دوراني، به انضمام مخزن 
طعم زن به حالت استوانه ايستاده عمودي از جنس استيل و پلت فورم دسترسي به سطح 
مخزن طعم زن، مخزن طعم زن مجهز به الكتروموتور سـبز رنگ و همزن اسـتيل در داخل 

.MUELLER مخزن، قطر مخزن 1/20 متر و ارتفاع آن 2 متر مي باشد ساخت شركت
8- ويبراتور انتقال محصول در حال توليد به طول 3 متر و عرض cm60 از جنس اسـتيل 

در حد فاصل طعم زن و الواتور كاسه اي سيلو.
9- الواتور زنجير و كاسه اي به سمت سيلو به طول مجموعًا 25 متر.

10- سـيلو ذخيره محصول سـطح خارجي سـيلو از جنس ورق گالوانيزه، سطح داخلي از 
جنس ورق اسـتيل، تسمه نقاله از جنس پلي اتيلن سبز رنگ بهداشتي، ابعاد سيلو مكعب 

مستطيل شكل 2×2×10 متر.
11- ويبراتور به طول 4 متر و عرض cm60 حد فاصل سـيلو و الواتور باال برنده به سـمت 

ويبراتور افقي مستقر در باالي دستگاه هاي بسته بندي.
12- الواتور باال برنده به سـمت ويبراتور دسـتگاه هاي بسـته بندي به طول 10 متر و فاقد 

كاسه هاي پلي اتيلن.
13- ويبراتور سـبز رنگ مستقر در قسـمت فوقاني دستگاه هاي بسته بندي داراي شاسي 
و سـتون از لوله 5 و تيرآهن 16، پله دسترسي به سـمت فوقاني دستگاه هاي بسته بندي، 
ساخت شـركت CONVEYOR ASSECO VIBRA كانواير در حالت دو رديف موازي 
بـا يكديگر با عرض هر صفحه هر صفحه اسـتيل cm60 در حد فاصـل دو كانواير يك راه 

دسترسي از پلت فورم با صفحه آجدار فوالدي است.
14- يازده دسـتگاه بسـته بندي با مارك HAMAK سال سـاخت 1976 ساخت شركت 
NETHERLAND, BOSCH GROUP تيـپ H125 بـه شـماره سـريال هاي 4105، 

4111، 4013، 4619، 4110، 4030، 4617، 4612، 4626،4611و 4615.
برآورد قيمت:با توجه به 14 بند ذكر شـده در فوق قيمت پايه كارشناسـي يك خط كامل 
توليـد كامك توقيفي مذكور مبلغ 1,700,000,000 ريال (يك ميلياد و هفتصد ميليون ريال 

دادورز اجراي احكام مدني دادگستري همدان- زائرىتمام) مي باشد.

آگهي اعالن نظر افراز 
نظر به اين كه بر اسـاس صورتمجلس افراز وارده شماره 7745 مورخه 90/8/15 
و نقشه پيوستي طبق ماده 5 آيين نامه قانون افراز و فروش امالك مشاع راي بر 
افراز ملك سهمي آقاي عليرضا گماري از پالك 268/424 واقع در كبودراهنگ 
بخـش چهار همدان اصلي صادر گرديده اسـت لذا به اسـتناد ماده 17 آيين نامه 
اجراي مفاد اسـناد رسـمي الزم االجرا طبق اين آگهي به ساير مالكين مشاعي 
پـالك مذكور ابالغ مي گردد تا بـا مراجعه به اداره ثبـت كبودراهنگ و مالحظه 
سـوابق موجود چنانچه اعتراضي نسـبت به رأي مذبور دارند ظرف مدت 10 روز 
از تاريخ انتشـار اين آگهي مراتب را به دادگاه صالحه كبودراهنگ اعالم نمايند 
درغيـر اين صورت طبق مقررات نسـبت به صدور سـند مالكيـت افرازي اقدام 

قدير يوسفي نيا- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك كبودراهنگ خواهد شد.
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آيينه ليگ دسته اول

روى خط روابط عمومى

ــاي ليگ  ــت رقابت ه ــام: دور برگش همدان پي
ــب آغاز مي شود كه  ــتي جام واليت امش برتر كش
در حساس ترين مسابقات نمايندگان استان براي 

گرفتن جواز صعود قدم به ميدان مي گذارند.
ــهرداري مالير و تله كابين گنجنامه  دو تيم ش
همدان كه شروع خوبي در ليگ نداشتند در پايان 
ــتند و براي آنكه  نيم فصل به جمع مدعيان پيوس
ــب در  ــانند امش خود را به مرحله نيمه نهايي برس
ــاگران خونگرم خود به دنبال كسب  مقابل تماش

پيروزي هستند.
ــماره  در اين رقابت ها و در گروه اول مدعي ش
ــاري راهي زنجان  ــك رقابت ها خونه به خونه س ي
ــهر مصاف كند. خونه  ــود تا با آبفاي اين ش مي ش
ــا توجه به  ــت و ب ــه بخت اول صعود اس ــه خون ب
ــم اول، صعود  ــه عنوان تي ــي كه دارد ب مهره هاي

خواهد كرد.
ــب تيم شهداي  در ديگر ديدار اين گروه، امش
شهرداري مالير در سالن الغدير اين شهر پذيراي 

تيم نفت تهران است.
ــت  ــع عنوان قهرماني اس ــت كه مداف تيم نف
امسال نفرات خوبي جذب نكرد و از صف مدعيان 
ــد. اما اين تيم را نبايد دست كم گرفت و  خارج ش
ــتند بايد برنده  اگر ماليري ها خواهان صعود هس

مسابقات امشب باشند.
ــي و ايراني خود  ــتي گيران خارج مالير با كش
ــوان را دارد كه يكي از دو تيم صعودكننده  اين ت
ــان در مقابل  ــاگردان توكلي ــد. ش اين گروه باش
ديدگان صدها عالقه مند به كشتي، امشب سنگ 
ــا راه را براي صعود خود  ــت ت تمام خواهند گذاش

هموار كنند.
ــي بابايي، حميد  ــابقه را موس قضاوت اين مس
ــي به عهده  ــعيد عباس امامي، اردوان صاحب و س

ــت. در اين گروه پيشگامان آسانسور  خواهند داش
ــتراحت دارد. اما در گروه دوم امشب ابتدا تيم  اس
ــج (ع) در تهران  ــك ثامن الحج ــماره ي مدعي ش
ــربازان نيروي زميني صف آرايي مي كند.  مقابل س
ــابقه به نظر نمي رسد تيم ثامن الحجج  در اين مس
ــود و مي توان  ــرو ش ــكل خاصي روب ــا مش (ع) ب
ــبزواري  ــان را براي اين تيم س ــك پيروزي آس ي

پيش بيني كرد.
ــابقه  اما در ديگر ديدار اين گروه و در يك مس
ــاس و نزديك تيم تله كابين گنجنامه ميزبان  حس

تيم سايپا شمال تنكابن خواهد بود.
تيم تله كابين كه شروع خوبي در ليگ نداشت 
ــايپا شمال شكست سختي  و در تنكابن مقابل س
ــب به دنبال آن است تا اين  ــد امش را متحمل ش
ــت را جبران كند. كادر فني تله كابين براي  شكس
ــابي ويژه باز كرده است و قصد  ــابقه حس اين مس
ــود بردن از مزاياي ميزباني و تركيب  دارد تا با س
ــانس خود را براي  ــتي گيران خود ش بهترين كش

حضور در مرحله نيمه نهايي بيشتر كند.
ــاليخوف، دباغي، گودرزي،  ــانس حضور س ش
ــد يا ميرزايي و ابراهيمي  مصطفي جوكار، كمرون

در تركيب تله كابين زياد است.
ــب در 74 كيلوگرم  ــايد اوج ديدارهاي امش ش
ــد. صادق گودرزي نفر دوم جهان در تركيب  باش
ــوم جهان از قزاقستان  تله كابين به مصاف نفر س
ــتي در مسابقات امشب  خواهد بود. هواداران كش
تيم تله كابين را سخت تشويق خواهند كرد و در 
شبي زيبا به دنبال كسب پيروزي با ارزش مقابل 

تيم سايپا شمال هستند.
ــرزا  ــدي، مي ــن ا... محم ــتى عي ــن كش در اي
آقااحمدي، اصغر محمدي و عبدا... افشار قضاوت 
خواهند كرد و تيم برق گلوگاه نيز استراحت دارد.

شكست فوتبال بانوان پاس 
مقابل سرخپوشان گرگان

ــاس همدان در  ــام: تيم فوتبال پ همدان پي
ــت رقابت هاى فوتبال  هفته دوم از دور برگش
ــگاه هاى كشور، در برابر  ليگ برتر بانوان باش
ــت خورد. در اين  ــان گرگان شكس سرخپوش
ــن مصنوعى مجموعه  ديدار كه در زمين چم
ورزشى آزادى گرگان برگزار شد، تيم فوتبال 
ــان با نتيجه پنج بر سه حريف خود  سرخپوش
ــوان پاس در  ــرد. تيم فوتبال بان ــوب ك را مغل
پايان هفته يازدهم رقابت هاى فوتبال ليگ برتر 
باشگاه هاى كشور با 2برد و 9 باخت با مجموع 

6 امتياز در انتهاى جدول رده بندى قرار دارد.

كالس بهمن شناسى در همدان
همدان پيام: در اين كالس يك روزه با عنوان 
ــى كه به همت هيأت كوهنوردى  بهمن شناس
ــركت كنندگان  ــتان همدان برگزار شد، ش اس
ــى مقدم، از مربيان  تحت تدريس محمد طالب
ــيون كوهنوردى مفاهيم اوليه  ــتان و فدراس اس
ــورت علمى  ــرف و بهمن را به ص ــث ب و بح
ــتفاده از تجربيات  ــرا گرفتند. حاضران با اس ف
ــول گام بردارى،  ــى در خصوص اص ــن مرب اي
ــورد با  ــى برخ ــژه، چگونگ ــاى وي مراقبت ه
ــاير دروس مرتبط با  ــواع بهمن و س بهمن، ان
ــه اى در كوهنوردى  ــم و پاي ــن موضوع مه اي
ــت، بيش از 60 نفر از  ــنا شدند. گفتنى اس آش
كوهنوردان و عالقه مندان از استان و استان هاى 
هم جوار در اين دوره آموزشى حضور داشتند.

تيم اسكيت هاكى دانشگاه 
آزاد به مسابقات دوستانه

همدان پيام: تيم اسكيت دانشگاه آزاد به مسابقات 
دوستانه اعزام مى شود. اسكيت هاكى همدان در 
مقابل اسكيت هاكى باشگاه انقالب تهران در محل 
آكادمى اسكيت انقالب به سرپرستى آرش رهى 
ــايان ذكر است، اين اردو  قرار خواهد گرفت.  ش
ــابقات ليگ  براي آمادگى هر چه بهتر تيم در مس

دسته يك باشگاه هاى كشور است.

نشان رنگارنگ حاصل تالش 
وزنه برداران همدان در كشور

ــتان همدان  همدان پيام: تيم وزنه بردارى اس
ــابقات قهرمانى كشور صاحب 5 نشان  در مس
ــن گلپرور 2 نشان طال و  ــد. حس رنگارنگ ش
ــابقات و داوود پيهانى  يك نشان نقره اين مس
2 نشان برنز اين مسابقات را به دست آوردند. 
اين رقابت ها در رده سنى جوانان از 2 آذرماه تا 

ديروز در شهرستان اروميه برگزار شد. 

شكست تيم واليبال بانوان 
فردوسى همدان

ــى  ــام: تيم واليبال بانوان فردوس همدان پي
ــين ليگ متوقف  همدان در مقابل تيم صدرنش
ــى همدان كه ميزبان  شد. تيم واليبال فردوس
تيم گيتى پسند اصفهان در دور آخر رفت بود، 
ــابقه را با نتيجه 3 بر صفر واگذار كرد.  اين مس
ــايان ذكر است، تيم فردوسى در اين دور در  ش
بين هشت تيم در رده هفتم جدول قرار گرفت.

دو شمشيرباز همدانى در 
A مسابقات جام جهانى كالس

همدان پيام: دو بازيكن شمشيرباز همدانى 
ــابقات جام جهانى كالس  براى شركت در مس
ــدند. سامان آزاديان در اسلحه اپه  A دعوت ش
و حسام همدانى در اسلحه سابر به مدت 2 روز 
به اين مسابقات دعوت شدند. اين مسابقات در 
سالن شهيد افراسيابى تهران برگزار مى شود و 
ــايت فدراسيون جهانى  اين دو نفر از طريق س
ــدند و در صورت حضور  ــه اين اردو دعوت ش ب

نداشتن با محروميت 6 ماهه مواجه مى شوند.

بدنسازان همدانى در راه 
قهرمانى كشور

ــدان در  ــازان هم ــم بدنس ــام: تي همدان پي
ــور حاضر مى شوند. اين  مسابقات قهرمانى كش
ــابقات به مدت يك هفته در رده هاى سنى  مس
ــتان تهران برگزار  ــهر ورامين اس مختلف در ش
مى شود. تيم همدان را محمد نعيمى، محمدرضا 
ــه مربيگرى و  ــتين فرما ب احمدى و بهزاد راس

سرپرستى حسن كوچكى تشكيل مى دهد.

بازيكنان تاالر وحدت نقره داغ شدند
همدان پيام: كميته انضباطي هيأت فوتبال استان هفته گذشته تشكيل جلسه داد و احكامي را در خصوص تيم هاي 

مختلف صادر كرد.
براساس اين احكام و به دنبال اعتراض باشگاه شهيد اميني از باشگاه تاالر وحدت مبني بر سود بردن اين تيم از يك 
بازيكن غيرمجاز در بازي دو تيم و پس از استقالل از هيأت كردستان نقض مقررات تيم تاالر وحدت مسجل شد و سجاد 
شهسواري بازيكن خاطي به مدت يك سال محروم و 500 هزار ريال جريمه نقدي شد. همچنين محمود الماسي مربي 
تاالر وحدت به خاطر استفاده از اين بازيكن 500 هزار ريال و باشگاه تاالر وحدت ضمن بازنده شدن 3 بر صفر مبلغ يك 
ميليون ريال جريمه شدند. همچنين در حكمي ديگر به دنبال حمله وحيد شاملو بازيكن اميد شاهين مالير به داور بازي 

ضمن دو جلسه محروميت مبلغ 500 هزار ريال جريمه نقدي محكوم شد.

علي آبادي در ليست فروش مس سرچشمه 
ــت فروش نيم فصل اين تيم  ــمه در ليس همدان پيام: وحيد علي آبادي بازيكن همداني تيم ليگ برتري مس سرچش

قرار گرفت.
ــقوط دارد 9 بازيكن  ــت كه بخت زيادي براي س تيم مس كه نتايج خوبي در ليگ برتر نگرفت و يكي از تيم هايي اس
خود را در ليست فروش قرار داد. كادر فني و سرمربي اين تيم اصغر شرفى در پايان نيم فصل 9 بازيكن خود را نخواست 
و در ليست فروش باشگاه گذاشت كه در ميان آنها نام وحيد علي آبادي بازيكن همداني اين تيم نيز به چشم مي خورد. 
باشگاه مس سرچشمه اعالم كرده كه باشگاه هاى خواهان اين بازيكنان مي توانند با باشگاه مذاكره كنند. علي آبادي در 
تيم پاس به فوتبال كشور معرفي شد و پس از سقوط اين تيم راهي رفسنجان شد تا در مس سرچشمه ليگ برترى توپ 

بزند كه انگار مديران اين تيم بازي وي را نپسنديدند و وي را در ليست فروش قرار دادند.

نتايج سومين دوره ليگ تكواندوى استان
همدان پيام: نتايج سومين دوره ليگ تكواندوى استان اعالم شد.  سومين دوره ليگ تكواندو به ميزبانى شهرستان بهار در 
سالن شهيد فهميده با انجام 10 بازى تيمى در سه رده سنى برگزار شد كه در رده سنى نونهاالن هالل احمر همدان 5 بر 4 
صالحين  بسيج نامه همدان را برد، عماد پارس الف ( همدان ) 6 بر 3 شهردارى بهار را شكست داد. آموزش و پرورش بهار 8 بر 
2 شهيد بهشتى اسدآباد را از پيش رو برداشت و عماد پارس الوند با خانه تكواندوى همدان با نتيجه 5 بر 5 در برابر هم مساوى 
شدند. در رده سنى نوجوانان عماد پيمان الوند 5 بر 3 كارگران همدان را شكست داد، خانه تكواندوى همدان 6 بر 3 هالل احمر 
همدان را برد، شهردارى بهار 5 بر 3 شهيد بهشتى اسدآباد را از پيش رو برداشت. در رده سنى جوانان و بزرگساالن تيم شهيد 
مرتضى صفرخانيان (مالير) با تساوى 4 بر 4 مقابل كانون بسيج همدان قرار گرفت، شهردارى بهار 6 بر 2 عماد پارس الف را 

شكست داد و كارگران همدان 8 بر صفر عماد پارس الوند را برد. 

همدان پيام: رقابت هاي ليگ دسته سوم باشگاه هاي 
كشور جام آزادگان با انجام 5 بازي هفته دوازدهم خود 
را پشت سر گذاشت. در اين هفته تيم ذوب  فلزات الوند 
ــكالت مالي و بدون چند بازيكن در  بهار علي رغم مش

اراك به يك پيروزي شيرين دست يافت.
ذوب  فلزات با اين پيروزي هم انتقام دور برگشت 
ــت و هم جايگاه خود را در صدر جدول تحكيم  را گرف
بخشيد. ديگر مدعيان با توقف و شكست فاصله خود 
ــين افزايش دادند تا ذوب  فلزات بهار با 5  را با صدرنش
امتياز اختالف با خيال راحت به صدر جدول تكيه بزند. 
تيم شهرداري بروجرد مقابل همنام خود از صحنه دو 
بر يك شكست خورد و دارتاك لرستان نيز با توقف در 

دهلران مقابل فجر از قافله عقب افتادند.
تيم هاي شهرداري بانه و گلچين رباط كريم اين 
ــدند و به رده هاى دوم و سوم جدول  هفته پيروز ش
ــن رباط كريم با 3 گل ميهمان  صعود كردند، گلچي

ــهر را با شكست بدرقه كرد  خود پرسپوليس دره ش
تا اين تيم ته جدولي با نااميدي ليگ را دنبال كند.

تيم شهرداري بانه نيز با يك گل دارايي اراك را 
شكست داد و 12 امتيازي شد.

ــيد  ــابقات كنار كش تيم هماى جوانرود نيز از مس
ــود. در  تا رقابت هاي گروه چهارم با 11 تيم دنبال ش
حال حاضر ذوب فلزات با 25 امتياز به تنهايي در صدر 
ــت و دو تيم گلچين رباط كريم و شهرداري  جدول اس
بانه با 20 و شهرداري بروجرد و دارتاك لرستان با 19 

امتياز در تعقيب نماينده بهاري استان هستند.
ــي، دارايي  در انتهاي جدول نيز تيم هاي ميناش
ــپوليس حال و روز مناسبي ندارند و براي بقا  و پرس
در ليگ 3 چشم به بازي هاي باقي مانده ليگ دارند.

ــنبه 29 آذرماه  ــم اين رقابت ها سه ش هفته ده
ــد كه در اين هفته تيم ذوب  فلزات  دنبال خواهد ش

بهار ميزبان ميناشي اسالم آباد است.

تابلوى نتايج در هفته يازدهم      
■ شيرين فراز كرمانشاه 2...............................................................نيروى زمينى تهران صفر

گل ها: آمبونو آچيله(48) و سجاد خسروي(90)
■ گهر زاگرس درود يك.....................................................................صنعتى كاوه تهران يك

گل ها: علي قرباني(75) براي گهر و ناصردروديان(49) براي كاوه
■ گل گهر سيرجان.........................................................................................استقالل صنعتى

ــر و  ــراي گل گه ــوت(38) ب ــور(3و75) وزوران كوك ــي پ ــد ضياي ــا: محم گل ه
محمدپورمند(65) براي استقالل

■ ماشين سازى تبريز يك.................................................................................برق شيراز يك
گل ها: مهرداد بايرامي(12) براي ماشين سازي و محمد شجاعي پور(79) براي برق
■ تربيت يزد صفر...................................................................................آلومينيوم هرمزگان 2

گل ها: مهدي سيفي(50) و بهمن طهماسبي(60)
■ نفت مسجد سليمان 2 .........................................................................نساجى مازندران 3
ــين زيادنژاد (51 و 83) و احسان  ــين مالكى(55 و 66) براى نفت و افش گل ها: حس

عبدى (85) براى نساجى

جدول گلزنان در هفته يازدهم
■ 7گل:  مقداد قباخلو (شهرداري ياسوج)

ــن  ــت) بهم ــي (تربي ــد حاجت ــي) حام ــهبازي(نيروي زمين ــي ش ■ 5گل: موس

طهماسبي(آلومينيوم)
 ■ 4گل: تياگو فراگا (پاس) رسول عليزاده(ماشين سازي) علي ابوالفتحي(كاوه) ،علي 
قرباني(گهر زاگرس) سجاد خسروي(شيرين فراز) آمبونوآچيله(شيرين فراز) احسان 

عبدي(نساجي)
■ 3 گل: رناتو الميدا (برق) هادي خدادادي ومحمدغالمين (گهر زاگرس) اسماعيل 

ــازي) ،محمد  ــين س ــي بابك(كاوه) فراز فاطمي (ماش ــيرازي (نفت)، مجتب علي ش
ضيايي پور (گل گهر)

■ 2گل:احمدپاسي و نادر احمدي(پاس) مجيد نور محمدي (آلومينيوم)،افشين زياد 

ــاجي) احمدصالح اربابي (شيرين فراز) محمد قاسمي نژاد و  نژاد و امير اميني فر(نس
ــن دلير،  ــر زاگرس) زوران كوكوت و اميررفعتي(گل گهر) محس ــين بابايي (گه حس
ــين حسيني و رسول خطيبي (ماشين سازي) احمد حيات منش(برق) ،محمد  حس

پورمند ومنصور نعامي(استقالل)حسين مالكي(نفت)

برنامه هفته هفته دوازدهم
چهارشنبه 90/9/30 – ساعت 14

■ تربيت يزد ............................................ شهردارى ياسوج – ورزشگاه شهيد نصيرى يزد
■ صنعتى كاوه تهران ................................................... پاس همدان – ورزشگاه هما تهران

پنجشنبه 90/10/1 – ساعت 14
■ آلومينيوم هرمزگان ...............ماشين سازى تبريز – ورزشگاه خليج فارس بندرعباس
■ نيروى زمينى تهران ............................. گهر زاگرس درود – ورزشگاه شهداى نزاجا تهران
■ برق شيراز ............................................. نفت مسجد سليمان – ورزشگاه حافظيه شيراز
■ استقالل صنعتى ......................................شيرين فراز كرمانشاه – ورزشگاه تختى اهواز
■ نساجى مازندران ........................ گل گهر سيرجان – ورزشگاه شهيد وطنى قائمشهر

جدول رده بندي ليگ دسته دوم-گروه B (هفته يازدهم)
امتيازتفاضلخوردهزدهباخت مساويبردبازينام تيمرديف

723+11722169ماشين سازي تبريز1
822+11641135آلومينيوم هرمزگان2
418+115331511گل گهر سيرجان3
318+11461118نيروي زميني تهران4
316+10442129پاس همدان5
116+114431211گهر زاگرس لرستان6
14-114251313نساجي مازندران7
213-11344810برق شيراز8
413-113441115تربيت يزد9
112-103341011شهرداري ياسوج10
411-112541014شيرين فراز كرمانشاه11
49-11164812استقالل صنعتي اهواز12
79-11236916نفت مسجد سليمان13
47-111461014كاوه تهران14

ــم از رقابت هاي ليگ  ــام: هفته يازده همدان پي
ــازي به  ــام دو ب ــا انج ــام آزادگان ب ــته دوم ج دس
ــم يك بازي  ــم پاس نوين علي رغ ــيد و تي آخر رس
ــين رقابت هاست و  عقب افتاده با 22 امتياز صدرنش
خود را به عنوان مدعي شماره يك قهرماني مطرح 

كرده است.
در اين هفته نتايج به سود پاس نوين رقم خورد 
ــدول رده بندي  ــان، پاس به صدر ج و توقف مدعي
ــترش فوالد سهند مقابل  تكيه زد. در اين هفته گس
ــم مهر ديگر  ــت داد و تي ــف خود تن به شكس حري
مدعي و تعقيب كننده ليگ مقابل تيم منطقه ويژه 
ــد تا پاس نوين با خيال راحت  بدون گل متوقف ش

در صدر جدول قرار بگيرد.

با گذشت 11 هفته تيم پاس نوين با 22 امتياز 
ــت و تيم هاي گسترش  ــين اس به تنهايي صدرنش
ــادان با 21 امتياز  ــايپا مهر و نفت نوين آب فوالد، س
ــر پاس نوين در كمين هستند تا با لغزش  پشت س
پاس نوين صدر جدول را تصاحب كنند. در انتهاي 
ــان و  جدول نيز تيم هاي چوكاى تالش، پيام خراس
ــيان زنجان از نامزدهاي سقوط هستند و براي  پرش

بقا تالش مي كنند.
ــنبه 30  در ادامه اين رقابت ها اين هفته چهارش
آذرماه تيم فوتبال پاس نوين ميزبان چوكاي تالش 
ــا نفت نوين  ــت. تيم مهر ب ــم انتهاي جدولي اس تي
ــوالد به مصاف  ــترش ف آبادان ديدار مي كند و گس

پرسپوليس برازجان مي رود.

ــم از رقابت هاي ليگ  ــام: هفته يازده همدان پي
دسته اول باشگاه هاي كشور جام آزادگان در غياب 
ــد و تيم هاي باالي جدول فاصله  تيم پاس دنبال ش

خود را از پاس بيشتر كردند.
در اين هفته تيم صدرنشين ماشين سازي تبريز 
در خانه مقابل برق شيراز متوقف شد. اين تساوي 
ــرد. تيم  ــحال ك ــاي تعقيب كننده را خوش تيم ه
ــا اكبر ميثاقيان در  فوتبال آلومينيوم هرمزگان ب
ــا دو گل تربيت  ــت به كار بزرگي زد و ب يزد دس
ــهر را شكست داد تا فاصله خود را با صدر  اين ش

جدول كاهش دهد.
ــك قدمي  ــروزي به ي ــن پي ــا اي ــوم ب آلوميني
ــيد و 22 امتيازي شد. در مسجد  ماشين سازان رس

ــليمان تيم نساجي مازندران دست به كار بزرگي  س
ــجد سليمان به آتش كشيد.  زد و اين تيم را در مس
ــاجي در اين بازي 2-3 پيروز شد و با 14 امتياز  نس

به پله هفتم صعود كرد. 
ــتقالل  ــم نگون بخت اس ــيرجان، تي گل گهر س
ــتان را 1-3 در هم شكست و با 18  صنعتي خوزس
ــوم صعود كرد. شيرين فراز كرمانشاه  امتياز تا پله س
ــيد و با  ــروزي را چش ــس از مدت ها مزه پي ــز پ ني
ــد نيروي زميني يكي از  مربي جديد خود موفق ش

ــت دهد. شيرين فراز در اين  مدعيان ليگ را شكس
ــت دو بر يك  بازي خانگي نيروي زميني را با شكس

بدرقه كرد.
ــم گهر زاگرس درود و صنعتي كاوه نيز به  دو تي
تساوي يك بر يك رضايت دادند. در اين هفته ديدار 
پاس همدان و شهرداري ياسوج به دليل حضور تيم 
شهرداري در جام حذفي و بازي با فوالد خوزستان 

به تعويق افتاد. 
شهرداري در جام حذفي با غلبه بر فوالد حريف 

ــه نيمه نهايي جام حذفي  ــتقالل تهران در مرحل اس
ــت 11 هفته از رقابت ها ماشين سازي  شد. با گذش
با 23 و آلومينيوم هرمزگان با 22 امتياز اول و دوم 
ــتند و دو تيم گل گهر سيرجان و نيروي زميني  هس
ــتركا سوم هستند و دو تيم  تهران با 18 امتياز مش
پاس همدان و گهر زاگرس درود با 16 امتياز در پله 

پنجم ايستادند.
ــتقالل صنعتي،  ــه تيم اس در انتهاي جدول س
ــران حال و روز  ــليمان و كاوه ته ــجد س نفت مس
ــقوط  ــد و براي فرار از س ــبي ندارن چندان مناس
ــد.  ــي دارن ــاي آت ــاي هفته ه ــه بازي ه ــم ب چش
ــنبه 30 آذرماه  رقابت هاي هفته دوازدهم چهارش

انجام مي شود.

پشت پرده حمايت نكردن از مديران بومى چيست؟
همدان پيام: پشت پرده استعفاى شمسى پور و صوفى چيست؟ حمايت نكردن از 

مديران بومى چه دليلى دارد؟
اين ها بزرگترين سواالتى است كه در ذهن مردم استان همدان و در جو فوتبال كشور 
به وجود آمده است كه چرا مسئوالن رده باالى استان همدان از مديران بومى شهر حمايت 

نمى  كنند؟چرا هيأت مديره پاس در خواب زمستانى فرو رفته اند و بيدار هم نمى شوند؟
به گزارش سايت خبرى تحليلى همدان فوتبال، هيأت مديره قوي همچون پيريايى 
ــوز تر از  ــور)؛  آيا دلس ــتاندار همدان) و حاجى بابايى (وزير آموزش و پرورش كش (اس
صوفى و شمسى پور دو مدير توانا و بومى در همدان وجود دارد؟ آيا از عملكرد مديران 
غير بومى درس نگرفته ايم؟ آيا يادمان رفته كه مالحى چه به روز پاس آورد و تيم را به 
دسته يك فرستاد. آقاى استاندار عزيز چرا دلتان براى مردم همدان و هواداران عاشق 

تيم پاس نمى سوزد؟
امروز نياز اصلى پاس داشتن يك مدير عامل اليق و بومى و رفع مشكالت مالى مى باشد. 

چرا از خود نمى پرسيد كه چرا صوفى و شمسى پور استعفا دادند؟
رفتن پاس به دسته يك به بى توجهى شما به پاس برمى گردد؛ چيزى كه بركسى 

در استان همدان پوشيده نيست.
مسئوالن استان از خواب بيدار شويد، آبروى استان در خطر است.

مسئوالن استان، استاندار گرامى رئيس هيأت مديره پاس، وزير آموزش و پرورش و 
عضو هيأت مديره و تمامى دست اندركاران پاس به داد اين تيم برسيد؛ به داد آبروى 

فوتبال استان برسيد. پاس در حاشيه ها غرق شده تا خفه نشده، نجاتش دهيد.
ــت؛  ــده اس ــيه ش ــه هواداران درس نگرفته ايد، از همه طرف پاس دچار حاش از گري
مشكالت مالى اين تيم را برطرف كنيد، بدهكارى هاى تيم را بپردازيد با تزريق مالى خوب 

به باشگاه روحيه بازيكنان را باال ببريد.
هواداران از شعارهاى شما خسته شده اند كمى هم عمل كنيد!

ــايد دوباره دلت ياد  كمالوند كجا رفت آن همه انگيزه كه از آن حرف مى زدى؟ ش
تراكتور و تبريز كرده است! چرا دلت با تيم پاس نيست؟

عليرضا ميرشفيعيان، كم براى تيم مشكل درست كنيد، كم حاشيه سازى كنيد. 
اگر دلتان با تيم نيست به سالمت و اگر مى خواهيد پاس به ليگ برتر برگردد، بسم ا...

ــده چيزى كه در اين هفته ها در تيم مشهود بود، نبود يكدلى در باشگاه  تا دير نش
است؛ چرا مسئوالن و كادر فنى پاس يكدل نيستند، چرا بازيكنان با تمام وجود بازى 

نمى كنند؟ چرا از غيرت و تعصب و جنگندگى در بين بازيكنان خبرى نيست؟
تيمى مثل گهر زاگرس، هر بازيكنش به اندازاه سه بازيكن ما مى دود و در همدان ما 

را شكست مى دهد و به اندازه يك بازيكن پاس هم قرارداد ندارد!
چرا جنگندگى در بين بازيكنان وجود ندارد؟ چرا بازيكنان با هم يكدل نيستند؟ تا 

دير نشده به داد پاس برسيد!!!

4 ملي پوش پينگ پنگ 
جذب عليصدر شدند

ــياحتى  ــركت س ــر عامل ش ــام: مدي همدان پي
ــدان از جذب 4 ملي پوش پينگ پنگ  عليصدر هم
ــتاي  ــر داد و گفت: در راس ــم عليصدر خب به تي

تقويت تيم تنيس روي ميز باشگاه اقدام به جذب 
4 ملي پوش پينگ پنگ شديم تا راه را براي صعود 

به ليگ برتر هموار كنيم. 
حسن اسالميان با اشاره به فوتسال اين باشگاه 
ــدان در ميادين  ــال عليصدر هم گفت: تيم فوتس
ــيده  ــورى خوش درخش ــتانى و كش مختلف اس

ــت. اين تيم در جام هاى رمضان با كسب مقام  اس
ــام اول در دو  ــب مق اولى همدان و همچنين كس
سال در ليگ برتر به عنوان نماينده شايسته استان 
همدان در ليگ مناطق كشور حضور يافته و توان 
ورزشى استان را در سطح ملى به نمايش گذاشته 
ــت. شركت سياحتى عليصدر همدان عالوه بر  اس

ــعه  ــط و توس فعاليت هاى ذاتى در خصوص بس
گردشگرى توجه زيادى به ورزش دارد.

ــار پينگ پنگ   ــت: توافق با چه ــالميان گف اس
ــور با باشگاه فرهنگى  باز مطرح و ملى پوش كش
ــتان غنيمت  ــراى ورزش اس ــى عليصدر ب ورزش

است.

ليگ دسته اول در غياب پاس همدان

فاصله پاس با صدر جدول به هفت امتياز رسيد

علي رغم مشكالت مالي

ذوب فلزات بهار در ليگ 3 يكه تازي مي كند
با يك بازي كمتر در ليگ 2

پاس نوين همچنان صدرنشين است

جدول رده بندي ليگ دسته دوم-گروه B (هفته يازدهم)
امتيازتفاضلخوردهزدهباخت مساويبردبازينام تيمرديف

1122+10712176پاس نوين همدان1
1221+11632219گسترش فوالد سهند2
1221+10631219سايپاى مهر كرج3
1121+116322010نفت نوين آبادان 4
917+115242011شهرداري دزفول5
417+114521511نفت اميديه6
116-114431112داتيس لرستان7
115+114341312شهرداري نوژن نوشهر8
215-114341113آشيان گستران ورامين9
215-11434911منطقه ويژه خليج فارس10
410-112451822پرسپوليس برازجان11
128-112271224چوكاى تالش 12
107-11146818پيام خراسان13
232-28427-10پرشيان شهرداري زنجان14

جدول رده بندي ليگ دسته سوم كشور- هفته دوازدهم (گروه چهارم) 
امتيازتفاضل خوردهزدهباختمساويبردبازينام تيمرديف

525+128132015ذوب فلزات الوند بهار1
920+12552145گلچين رباط كريم2
120-126241819شهرداري بانه3
919+125432617شهرداري بروجرد4
719+124712114دارتاك لرستان5
318-125341316فجر دهلران6
616+125152014مهر اراك7
116-124442627شهرداري صحنه8
113+113441918ميناشي اسالم آباد9
411-123271519دارايي اراك10
1011-12255919پرسپوليس دره شهر11

كشتي هاي حساس ليگ براي نمايندگان استان

شهرداري و تله كابين امشب به دنبال جواز صعود
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 روزنامه صبح استان 
اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي

صاحب امتياز و مدير مسئول: 
نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه

روبروي دبيرستان شريعتي، ساختمان پيام
صندوق پستي: 666 - 65155    

سردبير: سردبير: 0918315143709183151437تلفن:تلفن:82644338264433 (ويژه) (ويژه)
آگهي: آگهي: 82644338264433نمابر: نمابر: 82850488285048

پيام تاريخ 
تمدن 

و فرهنگ 
مادستان ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه (8281577 - 0811)

www.Hamedanpayam.com پايگاه اينترنتي........................... 
info@Hamedanpayam.com ارتباط با روزنامه........................
Hamedanpeyam@yahoo.com.....................................................
modir@Hamedanpayam.com ارتباط با مديرمسئول...........
sardabir@Hamedanpayam.com ارتباط با سردبير...........
agahi@hamedanpayam.com سرويس آگهى........................
eshterak@hamedanpayam.com سرويس اشتراك............
litohoma@yahoo.com..............................................چاپخانه پيام رسانه

 chap@hamedanpayam.com.........................................................

حكمت
بهتر است روى پاى خود بميرى تا روى زانو هايت زندگى كنى

رودى

 farhang@hamedanpayam.com

خواندنىخواندنى

حضور جهانىحضور جهانى

سينما و تئاترسينما و تئاتر

ايرانايران

خبر

جهان

صدا و سيما

زندگى ديجيتالى!
طرح: همدان پيام - محمود نظرى كاريكاتوركاريكاتور

 سينما
قدس: 

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

كانون پرورش فكرى: شيش و بش
بهمن مالير: سعادت آباد
انديشه نهاوند: تعطيل

آزادى تويسركان: شيش و بش
 تئاتر

تاالر فجر: ---
مجتمع شهيد آوينى: ---

حكايت دلقك و امام سجاد(ع)
در مدينه مرد دلقكى بود كه با رفتار خود مردم را مى خنداند، ولى خودش   مى گفت من 
تاكنون نتوانسته ام اين مرد «على بن حسين» را بخندانم. روزى امام به همراه دو غالمش رد 
مى شد، عباى آن حضرت را از دوش   مباركش برداشت و فرار كرد! امام به رفتار زشت او 

اهميت نداد. غالمان عبا را از آن مرد گرفته و بر دوش حضرت انداختند.
امام پرسيد: اين شخص كيست؟

گفتند: دلقكى است كه مردم را با كارهايش مى خنداند.
ــر فيه المبطلون» خدا را روزى است  حضرت فرمود: به او بگوييد: «ان ا... يوما يخس

كه در آن روز بيهوده گران به زيان خود پى مى برند.
حكايت عاميانه

براى اولين بار در ايران
مكتب موسيقى استاد عليزاده آغاز به كار كرد

همدان پيام: مكتب موسيقى استادحسين عليزاده براى اولين بار در ايران، كار خود 
را به صورت رسمى در شهرستان گرگان آغاز كرد.

افتتاح و راه اندازى سايت اين مكتب در 28 خرداد در تاالر وحدت تهران صورت 
ــى آن از ديروز(شنبه 26 آذرماه) در تاالر فخرالدين اسعد  گرفت و اولين دوره آموزش
گرگانى با حضور عالقه مندان و افرادى كه براى اين دوره ثبت نام كرده اند، آغاز شد.

ــله كالس هاى آغازين مكتب عليزاده مى باشد و قرار است در  اين كالس از سلس
شهرهاى مشهد، قزوين، تهران، شيراز و تبريز نيز برگزار شود.

ــه تار، تار و شورانگيز سطوح مختلف و همچنين آشنايى با  آموزش نوازندگى س
ــيقى براى تمام عالقه مندان از برنامه هاى كالس هاى آموزشى و ديدارهاى استاد  موس
ــال 1330 در منطقه سيد  ــد. حسين عليزاده س ــين عليزاده در اين مكتب مى باش حس
ــد، دوره هاى آموزش موسيقى را در هنرستان موسيقى  نصرالدين بازار تهران متولد ش

تهران زير نظر استادانى چون هوشنگ ظريف و حسين دهلوى طى كرد.
وى پس از راهيابى به رشته موسيقى دانشكده هنرهاى زيباى دانشگاه تهران، نكته هاى 

نوازندگى تار و سه تار و رديف موسيقى سنتى ايران در سطوح عالى را فرا گرفت.
حسين عليزاده در كمك به ساخت و سازهاى تازه تجربه هاى موفقى داشته كه از آن 
ميان مى توان به ابداع سازهاى سالنه و شورانگيز اشاره كرد كه اينك نيز در كنسرت ها از آن 
بهره مى گيرد. عليزاده كه سال ها قبل در فكر تجربه هاى تازه در زمينه موسيقى آوازى بود، با 
شكل دهى گروهى به نام هم آوايان اين تجربه را توسعه داد كه آخرين اجراى اين گروه در 

تابستان امسال بيانگر گسترش ايده  هاى تازه وى در حوزه موسيقى است.

اجراى تعزيه خوانى در استانبول
همدان پيام: همزمان با ايام ماه محرم و به منظور ترويج آموزه هاى نهضت حسينى، 
ــهر تبريز در محل سركنسولگرى  ــط گروه هنرى كوثر ش ــم تعزيعه خوانى توس مراس

كشورمان در استانبول برگزار شد.
ــم كه كاركنان و خانواده هاى نهادهاى ايرانى مقيم استانبول، جمعى  در اين مراس
از هموطنان مقيم و عالقه مندان اهل بيت (ع) حضور داشتند مضامين و مفاهيم قيام 

حسينى توسط اين گروه هنرى به صورت اجراى تعزيه به نمايش درآمد.
ــتگى فرهنگى  ــا هماهنگى وابس ــرى كوثر همچنين ب ــزارش ايرنا، گروه هن ــه گ ب
سركنسولگرى كشورمان، در برخى مراكز فرهنگى و دينى بخش هاى اروپايى و آسيايى 
ــتانبول و شهر ازمير نيز ويژه برنامه تعزيه را اجرا كردند كه با استقبال عالقه مندان  اس

به اهل بيت (ع) روبه رو شد.

همدان پيام: معاون امور فرهنگى وزير فرهنگ 
ــگاه  ــالمى حضوِر با برنامه در نمايش ــاد اس و ارش
ــر را موجب اقتدار جمهورى  بين المللى كتاب قط
ــت و گفت: اين حضور زمينه  ــالمى ايران دانس اس
خوبى براى ايجاد تبادالت فرهنگى با اين كشور و 

ساير كشورها را فراهم مى سازد.
به گزارش معاونت امور فرهنگى وزارت ارشاد، 
بهمن درى گفت: حضور بابرنامه و مقتدرانه ايران 
در اين رويداد، موجب شده تا استقبال چشمگيرى 

از سالن ايران در آن صورت گيرد.
وى به حضور سيدمحمد حسينى وزير فرهنگ 
ــگاه قطر اشاره كرد و  ــاد اسالمى در نمايش و ارش
ــت كه ايران به عنوان  ــين بار اس گفت: براى نخس
ــل حضور دارد و  ــان ويژه در عرصه بين المل ميهم
ــتاوردها و تبادالت خوبى در  در همين حضور دس
حوزه فرهنگ و هنر با كشور قطر و ساير كشورها 

فراهم شده است.
ــاد ادامه داد:  ــى وزير ارش ــاون امور فرهنگ مع
ايران با عرضه بيش از يكهزار و 300 عنوان كتاب 
ارزشمند از 60 ناشر ايرانى در شاخه هاى مختلف 
از جمله تاريخ، ادبيات، علوم انسانى، دين و هنر در 
اين نمايشگاه حضور دارد كه از اين تعداد بيش از 

300 عنوان كتاب به زبان عربى و 50 عنوان كتاب 
به زبان انگليسى با موضوعات دينى و دفاع مقدس 

و ادبيات عرضه شده است.
ــاعران معاصر  ــندگان و ش وى از معرفى نويس
ــور به عنوان يكى از اقدامات برنامه ريزى شده  كش
ــگاه خبر داد و گفت: عالوه بر عرضه  در اين نمايش
كتاب هاى شاعران و نويسندگان نام آشناى كشور 
در سده هاى قبل همچون خيام، فردوسى، حافظ و 
سعدى، 186 نويسنده و شاعر معاصر در قالب يك 
مجموعه به همراه زندگينامه و آثار آنها در معرض 

ديد بازديدكنندگان قرار گرفته است. 
ــنايى از جمله  همچنين آثار هنرمندان نام آش
ــچيان و اميرخانى نيز در غرفه ايران  ــتاد فرش اس

عرضه شده است.
درى با اشاره به اطالع رسانى مطلوب از حضور، 
برنامه ها و دستاوردهاى ايران در عرصه بين المللى 
ــانه و بررسى  ــاركت اهالى رس گفت: نيازمند مش
راهكارهاى موجود براى اعزام خبرنگاران به محل 
برگزارى نمايشگاه هاى بين المللى هستيم كه بايد 

در اين حوزه اقدامات جدى صورت گيرد. 
معاون امور فرهنگى همچنين از برگزارى چند 
نشست و ميزگرد فرهنگى با موضوعات مختلف از 

جمله بيدارى اسالمى منطقه و نقش مكتب قم و 
خراسان در تمدن اسالمى، قرآن و پيامبر(ص) در 
ــى و عربى خبر داد و گفت:  ــعار و ادبيات فارس اش
استقبال از اين نشست ها در نمايشگاه قطر نشانه 
ــترده تر  ــت قابل تأمل براى برنامه ريزى گس ظرفي

است.
ــور  ــور هنرمندان و اهالى قلم كش درى از حض
ــر داد و گفت: اين  ــگاه خب در محل برپايى نمايش
ــنايى هنرمندان و اهالى قلم با  اقدام به منظور آش
ــاير  فضاهاى فرهنگى و ايجاد تأمل با اهالى قلم س

كشورها صورت گرفته است.
ــاى فرهنگى و هنرى  وى همچنين فعاليت ه
ــور در اين نمايشگاه  حوزه كودكان و نوجوان كش
ــت و گفت: ايجاد  ــات مهم دانس ــى از اقدام را يك
كارگاه هاى قصه گويى به زبان عربى و فارسى براى 
مخاطبان و بازديدكنندگان، از برنامه هايى بود كه 

مورد استقبال قرار گرفته است.
ــتاوردهاى  درى گفت: آخرين نرم افزارها و دس
ايران در حوزه كتاب هاى الكترونيكى در نمايشگاه 

كتاب دوحه نيز در معرض ديد قرار گرفته است.
ــگاه دوحه قطر از 21  ــت ودومين نمايش بيس

آذرماه گشايش يافته و به مدت 10 روز برپاست.

كشف قديمى ترين قرآن دست نوشته به زبان چينى
همدان پيام: محققان مسلمان در چين اعالم كردند، قرآنى را يافته اند كه به باور آنها قديمى ترين قرآن 
دست نوشته به زبان چينى در اين كشور است. اين قرآن بر اساس يافته هاى پژوهشگران مسلمان چين 
ــده است. اين قرآن در ميان اسناد دانشگاهى در شهر «النجو» مركز  ــال 1912 ميالدى تكميل ش در س

استان «گان سو» در شمال غرب و از مناطق مسلمان نشين چين يافت شده است.
ــلمان به زبان چينى  ــاجونگ» دو روحانى مس به گزارش ايرنا، اين قرآن را احتماال «ما فولو» و «ش
برگردانده اند. ترجمه اين قرآن قديمى در سال 1909 ميالدى آغاز شد و سه سال پس از آن پايان يافت.
ــال هاى 618 تا 907 در دوران حكمرانى سلسله «تانگ» به  ــالم از س محققان چينى مى گويند، دين اس
چينى ها معرفى شده است. اما محققان چينى مى ترسيدند تا در ترجمه قرآن اشتباه كنند لذا دست به چنين 
كارى نزدند. لذا اين نسخه قديمى ترين نسخه دست نوشته قرآن كريم است كه به زبان چينى برگردانده شده و 

در سال 1927 ميالدى در پكن نيز منتشر شده است. چين بيش از 23 ميليون نفر مسلمان دارد.

سرپرست سروش مركز همدان معرفى شد
همدان پيام: مدير كل صدا و سيماى مركز همدان گفت: استفاده از تجربيات افراد بازنشسته با توجه 

به تسلط و دانش مطلوب آنها در اجراى كامل امور محوله مى تواند راهگشاى بسيارى از امور باشد.
على طلوعى در مراسم معرفى مدير جديد شركت صوتى تصويرى سروش همدان همچنين با اشاره 
به حركت هاى جدى و پويا در شركت سروش همدان گفت: با توجه به هزينه هاى سنگين ساخت، توليد 
و پخش برنامه در صدا و سيما، به ويژه فعاليت هاى جديد صدا و سيماى مركز همدان، اين مركز نيازمند 

يك حضور جدى تر در بخش سروش است.
به گزارش ايسنا، محمود شايسته، مدير دفتر امور اجرايى سروش استان نيز با اشاره به اينكه خدمت در نظام 
جمهورى اسالمى، فرصتى ارزشمند است كه بايد غنيمت شمرده شود، بيان كرد: آموزش، ايجاد نمايندگى هاى 
ــيما و توزيع و فروش آثار توليد شده در شركت  ــمى شركت هاى مختلف براى وسايل حرفه اى صدا و س رس
سروش از ديگر فعاليت هاى مهم اين شركت است. بهمن ابراهيمى به عنوان سرپرست جديد دفتر امور اجرايى 

سروش استان همدان معرفى و از خدمات محمود شايسته مدير قبلى قدردانى شد.

محمدرضا اصالنى با «دست هاى هگمتانه» 
به سينما آزادى رفت

ــندگى و  ــت هاى هگمتانه» به نويس ــينمايى «دس ــتند س همدان پيام: مس
كارگردانى محمدرضا اصالنى و تهيه كنندگى داوود سماواتى يار ديروز شنبه 26 

آذرماه 1390 ساعت 18 در سينما آزادى روى پرده رفت.
ــت  هاى هگمتانه» به  ــينمايى «دس ــتند س به گزارش خبرگزارى هنر، مس
ــندگى و كارگردانى محمدرضا اصالنى و تهيه كنندگى داوود سماواتى يار،  نويس
فرهنگ سه هزار ساله همدان را با محوريت صنايع دستى به تصوير كشيده است.
نمايش فيلم هاى مستند در سينما آزادى با مشاركت انجمن تهيه كنندگان 

ــينما آزادى صورت گرفت و ورود به سالن  ــينماى مستند ايران و مديريت س س
نمايش براى عموم مخاطبان آزاد بود.

ــتند ايران و  ــينماى مس ــماواتى يار، عضو انجمن تهيه كنندگان س داوود س
محمدرضا اصالنى نيز عضو انجمن مستندسازان سينماى ايران است. از اين رو، 

اين برنامه با همكارى انجمن مستند سازان سينماى ايران برگزار  شد.
عوامل اين فيلم عبارتند از تهيه كننده: داوود سماواتى يار، كارگردان: محمدرضا 
ــين زاده، دستيار كارگردان: پويان كاظمى،  اصالنى، مدير تصويربردارى: عباس حس
ــن شبانكاره، گروه تصوير: امير  ــبنم ميرزين العابدى، صدابردار: حس بازيگر راوى: ش
رستگار، مجيد حسين زاده و مجتبى حسين زاده، عكاس: فرشته شفيعى، گروه توليد: 

على اكبر كرمى  و رعنا معينى، موسيقى: محمدرضا درويشى،  گوينده: منوچهر انور.

نقد مجموعه شاعر همدانى در نشست ادبى «باغ آينه»
ــت اين هفته باغ آينه نقد  ــروده «عليرضا نورى» در نشس ــام: «دلقك ها گريه مى كنند» س همدان پي
مى شود. محفل ادبى «باغ آينه» در ادامه سلسه نشست هاى ماهيانه نقد ادبى كه در نخستين جمعه هر 
ــود به نقد مجموعه شعر «دلقك ها گريه مى كنند» مى پردازد.  مجموعه شعر «دلقك ها  ماه برگزار مى ش
ــت امسال از سوى انتشارات  ــاعر همدانى است كه ارديبهش ــروده «عليرضا نورى» ش گريه مى كنند» س

آهنگ ديگر در 104 صفحه، شامل 53 شعر، منتشر شده است.
اين نشست روز جمعه 2 دى 90  ساعت 16 و 30 دقيقه با حضور محمدحسن نجفى، ميثم متاجى 
و عليرضا فراهانى برگزار مى شود. عالقه مندان مى توانند براى شركت در اين نشست به نشانى كرج، ضلع 

شمالى ميدان آزادگان، خيابان شهيد حسينى، موسسه باغ آينه مراجعه كنند.

 همدان پيام: عكاس همدانى با 90 قطعه عكس، 
ــال 89 را در "رواق" به ثبت  ــوراى حسينى س عاش

رسانده است.
ــم عزاى  ــم"، مراس ــاب عكس "رواق چش در كت
ــهيدان حضرت اباعبدا... الحسين(ع) در  ــاالر ش س
بازار تهران از دريچه دوربين سيداحمد حسينى به 

تصوير كشيده شده است.
ــتان،  ــه گزارش روابط عمومى حوزه هنرى اس ب
نشر بينا اين كتاب را آذر ماه سال جارى در 5 هزار 
نسخه و با سرمايه شخصى عكاس به چاپ رسانده و 
نمايشگاه دائمى و فروشگاه كتاب سوره همدان واقع 
در جنب سينما قدس اين كتاب را به مناسبت ماه 

محرم با تخفيف مناسب عرضه كرده است.
ــنت هاى اصيل عزادارى، ارائه الگوى  توجه به س
ــاب مذهبى از  ــات ن ــوان و ثبت لحظ ــل ج به نس

ويژگى هاى اين مجموعه عكس است كه با همراهى 
اشعار و كالم ماندگار، زيبايى خاصى آفريده اند. اذن 
ــيواى  ــته هاى هر عكس با قلم ش دخول و دل نوش

فاطمه ضرابى است.
ــينى متولد  ــيداحمد حس برپايه اين گزارش، س
ــته  ــت. وى دانش آموخته رش 1344 در همدان اس
عكاسى در دانشگاه تهران است و در عكاسى از سال 
1365 در زمينه هاى تاريخى، ژورناليسم و عكاسى 
ــى، طبيعت، معمارى و  ــى اجتماع تبليغاتى، عكاس
آثار فعاليت داشته، همچنين تاكنون نمايشگاه هاى 
انفرادى و گروهى مختلفى را برگزار كرده و در اين 
زمينه داورى نموده و كارگاه و كالس عكاسى داشته 

است.
ــازى از 28  ــگاهى مج ــت، نمايش ــى اس گفتن
ــم"  عكس منتخب اين مجموعه با نام "رواق چش
ــتان به  ــانى حوزه هنرى اس ــگاه اطالع رس در پاي

ــت. آدرس http://arthamedan.com برپاس

سرى جديد قهوه تلخ نيامده قاچاق شد!
همدان پيام: با توزيع نسخه قاچاق سرى جديد «قهوه تلخ» پيش از كسب مجوز و ورود به بازار، مهران 

مديرى درخواست كرد كسى نسخه قاچاق اين سريال را نخرد.
ــرى 26(حاوى قسمت هاى 76،77 و 78)، اين  قسمت ها با تيتراژى جديد به  ــازى س پس از آماده س
ــمت هاى جديد،  ــط آبان ماه به بازار بيايد، اما پس از بازبينى قس ــيده  و قرار بود تا اواس مرحله تكثير رس
اين بخش ها هنوز مجوز توزيع در شبكه نمايش خانگى را دريافت نكرده بودند و قرار بود مهران مديرى 

تغييراتى در اين قسمت ها ايجاد كند اما اين قسمت ها به طور قاچاق توزيع شده اند.
ــط عمومى مجموعه قهوه تلخ گفت:  ــارس، در همين خصوص وفا ملك زاده مدير رواب ــه گزارش ف ب
ــانى اقدام به توزيع اين قسمت ها به صورت قاچاق  ــفانه هنوز مشخص نيست كه چه كسى يا كس متاس

كرده اند اما تهيه كنندگان سريال به شدت در حال پيگيرى ماجرا هستند.
ــت كرده تا پولى  ــريالش درخواس وى ادامه داد: با بروز چنين رويدادى مهران مديرى از مخاطبان س

براى تهيه نسخه تقلبى پرداخت نكنند تا تكليف ماجرا مشخص شود.
ــود و  ــاهده مى ش ملك زاده تصريح كرد: لينك هاى دانلود اين مجموعه نيز به وفور در اينترنت مش
ــوى  ــخه هاى قاچاق از س ــتند. ضمن اينكه اطالعيه عدم خريد نس مراجع قضايى پيگير اين جريان هس

تهيه كنندگان از طريق پيامك براى همه خريداران سريال ارسال شده است.
سرى جديد با حضور بازيگران جديدى مانند يوسف صيادى، سپند اميرسليمانى، سعيد اميرسليمانى، 
رامين ناصرنصير، آرش نوذرى،  مه لقا باقرى و الدن سليمانى به همراه حدود 18 بازيگر ديگر سريال كه 

از دوران گذشته به امروز آمده اند، انجام شد.
در خالصه قسمت هاى جديد نيما زند كريمى پس از اين كه متوجه مى شود با خوردن قهوه به همراه 
نازخاتون و بولوتوس به زمان حال آمده، در مى يابد كه گروهى از درباريان با همين شيوه پاى به دوران 
ــته و مى رود و نيما مجبور مى شود سرپرستى و مراقبت از  ــته اند. بولوتوس آنها را قال گذاش فعلى گذاش
گروه را به تنهايى به عهده بگيرد. نيما در اولين قدم بايد آنها را در جايى اسكان دهد. سراغ صاحبخانه 

سابقش مى رود ولى متوجه مى شود كه تمام واحدهاى آنجا در اجاره هستند.
ــرپناهى را در اختيار آنها قرار دهد. در خانه جديد  ــا با ترفندى صاحبخانه را راضى مى كند تا س نيم
ــكالت زيادى وجود دارد. وجود مدير ساختمانى سخت گير به اسم پرنيان، سرايدارى تحصيلكرده و  مش
مودب، جوانى پرشور و پرجنب و جوش به نام هوتن و همچنين ناآشنايى جماعت دربارى با مناسبات و 

تكنولوژى روز، حوادثى گاه كميك به وجود مى آورد.

حضور ايران در نمايشگاه قطر بستر خوبى براى تبادالت فرهنگى است

نمايشگاه و فروشگاه كتاب سوره همدان عرضه مى كند

عاشورا در "رواق" چشم

امروز برگزار مى شود

برگزارى همايش قرآن و خانواده در همدان
همدان پيام: مسئول كانون هاى فرهنگى هنرى 
مساجد همدان از برگزارى همايش قرآن و خانواده 

در همدان خبر داد.
ــرد: همايش قرآن و  ــادى فيض منش اظهار ك ه
خانواده امروز 27 آذرماه در مجتمع فرهنگى هنرى 

بوعلى سينا برگزار مى شود.
ــاره به اهداف همايش  به گزارش فارس، وى با اش
تصريح كرد: اين همايش با هدف آشنايى خانواده ها و 
مربيان با شيوه هاى نوين تربيت دينى برگزار مى شود 

ــالمى بتوان  تا با ترويج اصول و روش هاى دينى و اس
ــئول  فرزندان متعهدى را به جامعه تحويل داد. مس
ــاجد همدان اضافه  ــاى فرهنگى هنرى مس كانون ه
ــتاد  ــى كه با حضور اس ــن دوره آموزش ــرد: در اي ك
ــالم و المسلمين دهنوى برگزار مى شود،  حجت االس
ــى حضور مى يابند.  ــر از خانواده هاى همدان 500 نف
ــت: كانون هاى مساجد ساالنه اقدام به  وى ابراز داش
ــى در موضوعات مختلف  برگزارى دوره هاى آموزش
مى كند كه موجب ترويج فرهنگ اسالمى در جامعه 

مى شود. فيض منش تصريح كرد: دوره هاى آموزشى 
ــاجد مى تواند موجب  كانون هاى فرهنگى هنرى مس
آشنايى چگونگى مقابله با جنگ نرم و مشخص شدن 
ــه همين اهميت  ــود ك فرقه هاى فعال در جامعه ش

چنين دوره ها و همايش را مى رساند.
ــى براى  ــال جارى دوره آموزش وى افزود: در س
ــن همايش نيز در  ــد و اي ــان كودك برگزار ش مربي
ــى كه كانون هاى مساجد  راستاى دوره هاى آموزش

برگزار مى كند، قرار دارد.

همدان پيام: شنا كردن و غوطه ور شدن در اعماق 
مفاهيم ناب قرآني لذتي است كه غرق شدنش، بيمه 

و سعادت آخرت را به همراه خواهد داشت.
ــتان همدان با  مدير كل اوقاف و امور خيريه اس
بيان اين مطلب در مراسم افتتاحيه سي و چهارمين 
ــت: با توجه به  ــابقات قرآني در مالير گف دوره مس
تأكيدات مقام معظم رهبري مبني بر توجه جوانان 
به قرآن و پرورش قاريان و حافظان در سطح كشور، 
ــراى اجراي هر چه  ــازمان اوقاف با برنامه ريزي ب س
ــاله مسابقات قرآني  بهتر و ترويج قرآن كريم هر س

را برگزار مي كند.
ــالم محمد صالحي از حضور بيش از  حجت االس
ــتان در سي و  10 هزار نفر از جوانان و نوجوانان اس
چهارمين دوره مسابقات قرآني در سال جاري خبر 
داد و گفت: حضور اين تعداد شركت كننده بي نظير 

بوده است كه نسبت به سال هاي گذشته رشد بيش 
ــت كه همدان را جزو  ــته اس از 200 درصدي داش

استان هاي برتر قرار داده است.
ــم در برگزاري اين  ــوص اهداف مه وي در خص
ــابقات اظهار داشت: مسابقه اي كه براي جوانان  مس
ــتا برگزار مي شود نورانيت به  و نوجوانان در اين راس
ــت و هدف سرگرمي نيست؛ چرا  همراه خواهد داش
ــه قرآن دنيا و آخرت ما را تضمين نموده و هدف  ك
ما نيز تشويق و ترغيب به سوي اخالص خواهد بود.

ــه خطاب به  ــتان در ادام ــاف اس ــر كل اوق مدي
ــما بايد در  ــت: هر كدام از ش ــركت كنندگان گف ش
ــال هاي آينده تالش كنيد و به  جذب افراد براي س
ــتري را با مفاهيم اين  عنوان حامل قرآن افراد بيش

كتاب آسماني آشنا سازيد.
ــور 300 نفر  ــان از حض ــد صالحي در پاي محم

ــركت كننده از برگزيدگان شهرستاني شهرهاي  ش
مختلف استان در اين مرحله از مسابقات خبر داد و 
خاطرنشان كرد: اين دوره از مسابقات در رشته هاي 
ــظ (2/5 و5 و 10 و  ــم، قرائت و حف ــل، مفاهي ترتي
ــكوفه ها  ــزء) حفظ كل و حفظ مخصوص ش 20 ج

برگزار شد.
ــالمي  ــرآن اداره تبليغات اس ــئول كانون ق مس
شهرستان مالير نيز با اشاره به ثبت جلسات قرآنى 
ــت: كانون قرآن اداره تبليغات اسالمي با  اظهار داش
هدف ساماندهي، پشتيباني، حمايت و برنامه ريزي 
ــات قرآن  ــرآن اقدام به ثبت جلس ــات ق براى جلس
شهرستان مالير نموده است. ايرج يارمحمدي اضافه 
كرد: هيچ محدوديتي براي ثبت جلسات قرآني اعم 
ــنتي، خواهر و برادر شهر و روستا  از كالسيك و س
وجود ندارد و همه گروه ها شامل اين طرح مي شوند.

ــده در اين  ــات ثبت ش ــوص اطالع وى در خص
ــامل نوع  ــرح نيز گفت: در اين طرح اطالعاتي ش ط
ــخصات استاد و  ــه، مكان و زمان جلسه، مش جلس
ــه ثبت شده و براي  ــئول، رابطه فرهنگي جلس مس
ــود تا در آينده  ــات تشكيل پرونده داده مي ش جلس
نسبت به ساماندهي، پشتيباني و حمايت و آموزش 

برنامه  ريزي هاي الزم صورت پذيرد.
ــالمي از  ــئول كانون قرآن اداره تبليغات اس مس
تمامي جلسات قرآن خواهر و برادر درخواست كرد 
براى ثبت جلسه خود همه روزه در ساعات اداري به 

كانون قرآن اداره تبليغات مراجعه نمايند.

مدير كل اوقاف استان در مالير: 

ورود به عرصه هاي قرآني
تضمين كننده سعادت بشري است

جناب آقاي 

سيف ا... جاللوند 
رياست محترم بانك كشاورزي فيروزان 

بدينوسيله از زحمات و خدمات حضرتعالي در راستاي
پيشرفت و مساعدت به كشاورزان و دامداران بخش خزل 
تشكر و قدرداني به عمل مي آوريم. 
خداوند متعال همه خدمتگزاران به مردم و اين سرزمين 
را در سايه خود مستدام و پيروز گرداند.

مهرداد سعدي نژاد و جمعي از كشاورزان
و دامداران بخش خزل
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