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صدا و سيما

 سينما
قدس: 

سالن شماره يك: شيش و بش
سالن شماره دو: سعادت آباد

كانون پرورش فكرى: شيش و بش
بهمن مالير: سعادت آباد
انديشه نهاوند: تعطيل

آزادى تويسركان: آژانس ازدواج
 تئاتر

تاالر فجر: ---
مجتمع شهيد آوينى: ---

تحريم!!!
طرح: محمود نظرى كاريكاتوركاريكاتور

نمايشگاه نقاش ايراني در كواالالمپور افتتاح شد
ــگاه يك نقاش ايراني با حمايت رايزني فرهنگي ايران در مالزي،  همدان پيام: نمايش

در كواالالمپور افتتاح شد. 
نمايشگاه نقاشي مينا هدايت به همت بخش خانواده رايزني فرهنگي ايران در مالزي 

و در راستاي حمايت از هنرمندان ايراني در خارج از كشور آغاز به كار كرد.
 در اين نمايشگاه 10 اثر از آثار اين بانوي هنرمند با موضوع زن به نمايش گذاشته 
شد. به گزارش ايسنا، در افتتاحيه اين نمايشگاه كه با حضور ايرانيان مقيم كواالالمپور 
ــد، 2 اثر از آثار اين هنرمند  ــورهاي ايران، مالزي و عراق برگزار ش و هنرمنداني از كش
توسط عالقه مندان به اين آثارخريداري شد.  مينا هدايت متولد 1360 و فارغ التحصيل 
ــته نقاشي از دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال در مقطع كارشناسي ارشد و  رش

دانشجوي دكتراي هنر در دانشگاه مالزي است.

فرشته بيكار 
روزى مردى خواب عجيبى ديد، او ديد كه پيش فرشته هاست و به كارهاى آنها نگاه 
ــته بزرگى از فرشتگان را ديد كه سخت مشغول كارند و تند  مى كند، هنگام ورود، دس
تند نامه هايى را كه توسط پيك ها از زمين مى رسند، باز مى كنند و آنها را داخل جعبه 

مى گذارند. مرد از فرشته اى پرسيد، شما چه كار مى كنيد؟
فرشته در حالى كه داشت نامه اى را باز مى كرد، گفت: اين جا بخش دريافت است 
ــل مى گيريم. مرد كمى  جلوتر رفت،  ــا دعاها و تقاضاهاى مردم از خداوند را تحوي و م
باز تعدادى از فرشتگان را ديد كه كاغذهايى را داخل پاكت مى گذارند و آنها را توسط 

پيك هايى به زمين مى فرستند.
مرد پرسيد: شماها چه كار مى كنيد؟ يكى از فرشتگان با عجله گفت: اين جا بخش 

ارسال است، ما الطاف و رحمت هاى خداوندى را براى بندگان مى فرستيم.
مرد كمى جلوتر رفت و ديد يك فرشته اى بيكار نشسته است مرد با تعجب از فرشته 

پرسيد: شما چرا بيكاريد؟
ــان  ــت. مردمى  كه دعاهايش ــواب داد: اين جا بخش تصديق جواب اس ــته ج فرش
ــتجاب شده، بايد جواب بفرستند، ولى فقط عده بسيار كمى  جواب مى دهند. مرد  مس
از فرشته پرسيد: مردم چگونه مى توانند جواب بفرستند؟ فرشته پاسخ داد: بسيار ساده 

فقط كافيست بگويند ”خدايا شكر“
حكايت عاميانه

«همه با هم» با موضوع انتخابات در شبكه يك
ــبكه يك  ــم» با موضوع انتخابات مجلس براى پخش در ش ــه تركيبى «همه با ه ــام: برنام همدان پي

ساخته مى شود.
برنامه تركيبى «همه با هم» به مناسبت انتخابات مجلس شوراى اسالمى در گروه سياسى شبكه يك 

سيما در دست توليد است.
ــال به تهيه كنندگى ناصر مقدم پور آغاز شد و  به گزارش فارس، پيش توليد اين برنامه از مهرماه امس
ــمت اول آن در ساعت 18 و 30 دقيقه  ــت دو ماه از تصويربردارى «همه با هم»، قس اكنون پس از گذش

روز پنجشنبه اول دى ماه 1390 روى آنتن مى رود.
ــى مربوط به انتخابات آينده مجلس شوراى اسالمى و در  مجموعه «همه با هم» با موضوعات سياس
قالب برنامه تركيبى با استفاده از بخش هاى نمايشى طنز، ويدئو گرافيك، گفت وگو با كارشناسان سياسى 
و اجتماعى درباره انتخابات، گزارش هاى مردمى از استان هاى مختلف، ساخته شده و در هر هفته از دى 

ماه، يك قسمت از آن پخش مى شود.
ــأله آن قسمت  مهراد ميراكبرى و بهنام گوركانى به عنوان مجريان اين برنامه در پالتوهاى خود مس
ــود. پس از آن در بخش  را مطرح مى كنند و به دنبال آن ويدئو گرافيك و تصاويرى مرتبط پخش مى ش
گزارش مردمى كه در استان هاى زنجان، گلستان، سيستان و بلوچستان، خراسان شمالى، كرمان، بوشهر، 
خوزستان، كردستان، آذربايجان شرقى و لرستان درباره موضوعات برنامه و پرسش هاى آنها از مسئوالن، 

به نمايش گذاشته خواهد شد.
آيتم هاى نمايشى «همه با هم» با نگاهى طنز، راه كارها و ترفندهاى تبليغاتى شخصيت هايى را نشان 
ــت. اجراى اين آيتم ها به  مى دهند كه قصد پيروزى در انتخابات را دارند، بخش ديگرى از اين برنامه اس

عهده بازيگرانى چون على ابوالحسنى، ايرج نوذرى، رضا بنفشه خواه و جواد انصافى است.
اين برنامه در 30 قسمت 30 دقيقه اى به كارگردانى محمدرضا آالدين و با كارشناسى مهدى ترابيان 

و مهدى مهدى قلى توليد مى شود.
ــعدآبادى، تصويربردار: كيوان تاج فر،  ــازنده اين برنامه عبارتند از تدوين: عليرضا س ــاير عوامل س س

نويسندگان: محمود بصير و حسن كالهى.

مدير گروه حماسه و دفاع شبكه اول:
در مستندهاي دفاع مقدسي دستمان بيش از سريال ها بسته است

ــه و دفاع مقدس شبكه اول سيما درباره  ساخت فيلم ها و سريال هايي  همدان پيام: مدير گروه حماس
ــهدا در اين گروه برنامه ساز، گفت:  در حال حاضر سعي مي كنيم شخصيت هاي دفاع مقدس را  درباره  ش

به صورت مستند كار كنيم.
ــريال هم گاهي در خصوص شهداي هشت سال دفاع  ــان كرد: ساخت س حبيب ا... والي نژاد خاطرنش
مقدس انجام مي شود و در برخي موارد حتي ممكن است نمايش بهتر از مستند جواب دهد. ما در مستند 
به خاطر نبود منابع دستمان بسته است. اما در سريال هاي نمايشي مثل آنچه در سريال «شهيد بابايي» 
شاهد بوديم، با اين مشكل مواجه نيستيم و اين سريال ها جواب داده اند. با اين حال برنامه  مستند جاي 

خودش را دارد.
ــت و وقايع را  ــا به نوعي تاريخ نگاري وقايع اس ــتند، كار م ــنا، وي تاكيد كرد:  در مس ــه گزارش ايس ب
ــل امروز و هم براي آيندگان ما مورد نياز است.  ــازي مي كنيم. چنين برنامه هايي هم براي نس مستندس
برخي افراد مثل احمد كاظمي،  شهيد صياد شيرازي و خيلي هاي ديگر در آينده دست نيافتني مي شوند، 

به همين دليل لزوم چنين برنامه هاي مستندي براي آيندگان احساس مي شود.
ــه و دفاع مقدس شبكه اول سيما افزود: شايد هر اتفاقي كه رخ مي دهد به گونه اي  مدير گروه حماس
باشد كه ديگر قابل ثبت كردن نباشد. ما كاري كرديم كه اين اتفاقات ماندگار شود و تاريخ مصرف نداشته 
ــند به همين دليل هرقدر به تحقيقات خوب در جمع آوري مستندات اهميت بدهيم و هزينه كنيم،  باش

نتيجه اش را در كارهاي خوب مي بينيم.
والي نژاد تصريح كرد: نتيجه اين كارها براي آيندگان باقي مي ماند. ما نمي توانيم دوبار راجع به شهيد 
ــازيم پس چه بهتر است كه از همان ابتدا هزينه الزم را صرف كنيم تا  ــهيد باقري فيلم بس بابايي و يا ش

كار خوبي توليد شود.
ــروع كرديم تا در بخش  ــته حركتي را در بحث حوزه دفاع مقدس ش ــال گذش وي عنوان كرد:  از س
ــناد بها دهيم تا  ــق و پژوهش و جمع آوري اس ــتري كنيم و به تحقي ــق تأمل بيش ــازي و تحقي برنامه س

مستندهايمان از غناي بيشتري برخوردار باشد.
ــار تهيه كننده ها قرار  ــناد خوبي در اختي ــعي كرديم منابع تصويري  و اس ــژاد در پايان گفت: س والي ن
ــروع كرديم. يكي از آنها مجموعه  ــال رخ داد و چند مجموعه را با اتكا به تحقيق ش دهيم. اين اتفاق امس
«شهيد حسن باقري» است كه مراحل تحقيق و نگارش آن از سال 87 شروع شده است. امسال ساخت 

بخش هاي بازسازي را انجام داديم و تصويربرداري تقريبا تمام شده است.

ــى هنرى فرهنگ و  ــام: معاون فرهنگ همدان پي
ــتان همدان از برگزارى دهمين  ــاد اسالمى اس ارش
ــدان در  ــتان هم ــمى اس ــنواره هنرهاى تجس جش

شهرستان تويسركان خبر داد.
ــاره به برگزارى اين جشنواره  مجيد فروتن با اش
ــت:  ــال، گف ــاه امس ــاى 25 و 26 بهمن م در روزه
ــنواره هنرهاى تجسمى استان همدان  دهمين جش
ــنى هنرمندان پيشكسوت باالى 40  در دو گروه س
سال و هنرمندان زير 40 سال در رشته هاى نقاشى، 
ــس و نگارگرى  ــك، كاريكاتور، عك ــى، گرافي طراح

برگزار مى شود.

ــد،  ــب براى رش فروتن گفت: ايجاد زمينه مناس
ــناخت استعدادها، بروز خالقيت و تبادل  تعالى و ش
ــرى براى  ــاد فضايى هن ــرى و ايج ــته هاى هن داش
ارتباط نزديك هنرمندان جوان و استادان از اهداف 

برگزارى اين جشنواره است.
وى در گفتگو با همدان پيام شناسايى هنرمندان 
ــب براى رقابت سازنده و  فعال و ايجاد زمينه مناس
ارتقاى كيفى آثار هنرى را از ديگر اهداف جشنواره 

برشمرد. 
ــنواره در  ــزود: موضوعات جش ــد فروتن اف مجي
رشته هاى نقاشى، طراحى، گرافيك و عكس شامل 

ــتاوردهاى استان  خودكفايى، جهاد اقتصادى و دس
ــاب و ايثار و  ــاز و نيايش، عفاف و حج ــدان، نم هم
مقاومت است. وى ادامه داد: در رشته كاريكاتور نيز 
ــتغال و اعتياد و انتخاب موضوع در  موضوع آثار، اش

بخش نگارگرى آزاد است.
ــور هنرمندان  ــت: امكان حض فروتن اظهار داش
ــه اثر در يكى از  ــال حداقل دو و حداكثر س ــا ارس ب

بخش هاى مشخص شده جشنواره مهياست.
وى اضافه كرد: در بخش هنرمندان پيشكسوت، 
ــگاه  آثار منتخب در داورى ابتدايى در قالب نمايش
ــرد و داورى نهايى و  ــرض بازديد قرار مى گي در مع
ــته در بخش  ــده در هر رش ــرات برگزي ــاب نف انتخ

نمايشگاه خواهد بود.
معاون فرهنگى هنرى فرهنگ و ارشاد اسالمى 
ــش هنرمندان زير 40  ــتان همدان گفت: در بخ اس
ــخص هنرمند در صورت راهيابى به  سال حضور ش
جشنواره در كارگاه هاى عملى با همراه داشتن لوازم 
مورد نياز الزامى است و داورى نهايى بر اساس آثار 
ــده در كارگاه هاى مرتبط هر رشته صورت  خلق ش

مى گيرد.
ــال آثار به  ــرد: آخرين مهلت ارس ــد ك وى تاكي
ــنواره اول دى ماه است و هنرمندان  دبيرخانه جش
ــرده به يكى از  ــود را در قالب لوح فش ــد آثار خ باي
ــتان هاى  ــالمى شهرس ــاد اس ادارات فرهنگ و ارش

استان همدان يا دبيرخانه جشنواره تحويل دهند.

"مرا با درياهاى مرده كارى نيست" نقد مى شود
 همدان پيام: دفتر آفرينش هاى ادبى حوزه هنرى استان همدان، جلسه نقد كتاب «مرا با درياهاى مرده كارى نيست» (زندگى و شعر هوشنگ ايرانى)  
ــم با حضور على محمدى (استاد دانشگاه)، احمد  ــتان همدان در اين باره گفت: اين مراس ــت آفرينش هاى ادبى حوزه هنرى اس را برپا مى كند. سرپرس

بيرانوند (شاعر و منتقد)، تيمور آقامحمدى (مؤلف كتاب)، منتقدان استان و عالقه مندان به ادبيات معاصر برگزار مى شود.
آقامحمدى با اشاره به اهميت جلسات نقد در غنابخشى به فضاى ادبى استان خاطرنشان كرد: هوشنگ ايرانى، شاعر پيشرو همدانى است كه كتاب 
«مرا با درياهاى مرده كارى نيست» نخستين كتاب مستقل درباره اين شاعر به شمار مى رود. به نقد كشيدن آثار هوشنگ ايرانى و پرداختن به شيوه هاى 

پژوهش كتاب يادشده، از برنامه هاى اين مراسم است.
ــاعت 15 در سالن شماره 2 سينما قدس  ــه نقد كتاب «مرا با درياهاى مرده كارى نيست» امروز چهارشنبه 30 آذرماه س ــت، جلس ــايان ذكر اس ش

همدان برپا مى شود.

نمايشگاه عكاسى در حوزه هنرى همدان
 همدان پيام: نمايشگاه عكسى از آثار على كرمى در محل نگارخانه حوزه هنرى همدان برپا شده است. 

تعداد 25 قطعه عكس از آثار على كرمى تا دوشنبه پنجم دى ماه امسال در محل نگارخانه حوزه هنرى در معرض 
ديد عالقه مندان خواهد بود.

به گزارش روابط عمومى حوزه هنرى، اين نمايشگاه با موضوعات آبستره، ماكرو و پارانويد از ساعت 9 صبح تا 17 
پذيراى عالقه مندان است.

ــت، على كرمى عكاسى را با شركت در دوره هاى مختلف حوزه هنرى استان همدان آغاز كرده و با  ــايان ذكر اس ش
ــات هفتگى و اردوهاى خانه عكاسان حوزه هنرى استان، حرفه عكاسى را ادامه داده  ــت ها، جلس حضور فعال در نشس

است. وى متولد 1365 و دانشجوى رشته مهندسى صنايع است.

هيأت هاى عزاداري 
همدان، اربعين امسال 

يكپارچه مى شوند 
ــالمي  ــركل تبليغات اس ــام: مدي همدان پي
ــتجات عزاداري  ــدن دس همدان از متمركز ش

اربعين حسيني در اين استان خبر داد.
ــاره به  ــالم احد آزاديخواه با اش حجت االس
ــد امام جمعه همدان مبني بر لزوم تجمع  تأكي
ــل به صورت  ــاى عزاداري در يك مح هيأت ه
ــتانداري در چند  هماهنگ، گفت: ما نيز در اس
ــه اين بحث را مطرح كرديم اما با عنايت  جلس
ــابقه داري در استان همدان  به اينكه اين كار س
ــكل  ــت و معموالً هيأت هاى مذهبي به ش نيس
مستقل در همدان عمل مي كنند و يك سري 
نذور در همين مسير توزيع و تجميع مي شود، 

كار بسيار سختي است.
ــكل جدي در  ــن بحث به ش ــزود: اي وي اف
جلسات ما مطرح و كارشناسي شد و محدوده 
ــي كرديم  خيابان هاي ميدان امام(ره) را بررس
ــان و دفعي  ــكل يكس اما با اين وضعيت، به ش
ــاى عزاداري را متمركز  نمي توان همه هيأت ه

كرد.

ــه منظور  ــرد: ب ــان ك ــواه خاطرنش آزاديخ
ــاى  ــدن هيأت ه ــز ش ــازي متمرك فرهنگ س
ــوعا و  ــاي تاس ــدان در روزه ــزاداري در هم ع
ــته در روز اربعين در  ــال گذش ــورا، از س عاش
ميدان امام(ره) اين كار انجام شد كه امسال نيز 
ــتري در همدان به شكل  با قوت و قدرت بيش

يك هيأئت منظم و هماهنگ انجام مي شود.
ــرآن در  ــدرس ق ــت م ــون دوره تربي آزم
ــالمي همدان  ــه اداره كل تبليغات اس نمازخان
ــد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، اين  برگزار ش
ــور 90 نفر از خواهران و برادران  آزمون با حض
ــتان هاي استان همدان در دو مرحله  از شهرس
كتبي و شفاهي برگزار شد كه شركت كنندگان 
ــته تدريس و قرائت  ــفاهي در رش در مرحله ش

شركت كردند.
شركت كنندگان پس از قبولي در اين آزمون 
در دوره اي يك هفته اي نيز شركت مي كنند و 
ــس از پايان دوره نيز به افراد گواهينامه دوره  پ

تربيت مدرس قرآني اهدا مي شود.
ــت نيروهاي  ــدف تربي ــا ه ــون ب ــن آزم اي
ــدگان  ــد و قبول ش متخصص قرآني انجام ش
ــي و همچنين  ــات قرآن ــد در موسس مي توانن

خانه هاي قرآني روستاها به فعاليت بپردازند.

ــالمى  ــس اداره تبليغات اس همدان پيام: رئي
ــته هاى  بهار از برگزارى 35 كالس قرآنى در رش

مختلف در اين شهرستان خبر داد.
ــت: از  ــين قمرى نيا گف ــالم حس حجت االس
ــرآن در  ــون 35 كالس ق ــال تاكن ــداي امس ابت
ــته هاي روخواني، روانخواني، مفاهيم، حفظ،  رش
ــتاني و تجويد از سطح مبتدي تا عالي  پيش دبس
ــال  ــال و زير 16س ــني باالي 16س در 2 رده س
ــطح  ــاالن در س ويژه خواهران، برادران و خردس
ــتاهاي تابعه برگزار شده است.  شهرستان و روس
ــالم قمري نيا افزود: همكاري بيش از  حجت االس
60 مربي خواهر و برادر متخصص و متعهد قرآن 
ــن اداره، برگزاري 2 دوره  زير نظر كانون قرآن اي
ــت معلم روخواني و روانخواني ويژه خواهران  تربي
ــاري و همچنين فعاليت و  ــال ج و برادران در س

ــه  ــتايي و 4 موسس همكاري 13 خانه قرآن روس
شهري از ديگر فعاليت هاي قرآني اين اداره است. 
وي ادامه داد: صدور 720 گواهينامه قرآني براي 
قبول شدگان، كالس هاي مختلف قرآني از ابتداي 
ــال جاري تاكنون، برگزاري بيش از 15 مراسم  س
ــور مربيان كانون  ــزء خواني قرآن كريم با حض ج
ــاه رمضان،  ــتان در م ــاجد شهرس ــرآن در مس ق
ــمان و سخنراني قرآني در  تشكيل جلسات پرس
ــار، اعزام بيش از  ــگاه هاي آزاد و پيام نور به دانش
15 قاري و داور به جلسات قرآن، اعزام و معرفي 
ــب به دوره تربيت مدرس  5 نفر از مربيان منتخ
ــزاري 10 محفل  ــتان و برگ دارالقرآن الكريم اس
ــي از فعاالن و  ــا قدردان ــرآن همراه ب ــي با ق انس
ــرآن از جمله فعاليت هاي ديگر، كانون  خادمان ق
قرآن اداره تبليغات اسالمي شهرستان بهار است.

توزيع كتاب در تويسركان با موضوعات مختلف
ــكل هاي ديني اداره تبليغات اسالمي تويسركان از توزيع 750 جلد كتاب و  همدان پيام: مسئول تش

نشريه با موضوعات و عناوين مختلف خبر داد.
ــريفي راد، تغذيه فكري و علمي فعاالن عرصه ديني و مذهبي و جذب مخاطبان جديد و نيز  رضا ش

ترويج ارزش هاي اسالمي را مهمترين اهداف توزيع كتاب ها و نشريات دانست. 
وي عمده ترين موضوعات و عنوان هاي كتاب هاى توزيع شده را قرآن كريم، مفاتيح الجنان و نشرياتي 

با موضوعات ديني، فلسفي، تاريخي، فرهنگي و اجتماعي برشمرد. 
شريفي راد يادآور شد: همچنين نشرياتي از قبيل بشري، رخداد، خيمه، شبستان انديشه، پيام محراب 
و ماهنامه انديشه معلم از ابتداي سال جاري بين روحانيان طرح هجرت، مستقر و ائمه جماعات مساجد، 

مداحان و هيأت هاى مذهبي و فرهنگيان شهرستان توزيع شده است. 
مسئول تشكل هاي ديني اداره تبليغات اسالمي تويسركان، اظهار داشت: دانشگاه ها، مدارس، مساجد، 
ــي همواره مهمترين  ــات فرهنگي و دين ــون مداحان، خانه هاي قرآن و موسس ــاى مذهبي، كان هيأت ه

پايگاه هاي توزيع اقالم فرهنگي و ديني بوده است.

فردا آخرين مهلت ارسال آثار
 به جشنواره هنرهاى تجسمى استان

برگزارى 35 كالس  قرآنى
در بهار

ــتان كبودراهنگ با 5 هزار و  همدان پيام: شهرس
ــاب كتابخانه رتبه  ــر عضو كتابخانه در 6 ب 400 نف
ــتان را در اين شاخص مهم فرهنگي به خود  اول اس

اختصاص داده است.
ــتان  ــس اداره كتابخانه هاي عمومي شهرس رئي
كبودراهنگ با بيان اين مطلب در گفتگو با خبرنگار 
ما، گفت: از نظر سرانه عضويت كتابخانه هاي عمومي 
ــتان  ــتان با جذب 3/6 جمعيت شهرس اين شهرس
توانسته است اين مقام را از آن خود كند و باالتر از 

ميانگين كشوري هم در اين مقوله مي باشد.

سيد جواد معيني اظهار داشت: در زمينه سرانه 
ــاب كتابخانه هاي عمومي با 38 جلد كتاب براي  كت
ــن مقوله نيز  ــتان در اي ــر صد نفر در اين شهرس ه
ــوري را  ــتاني و كش ميانگيني باالتر از ميانگين اس
ــاب من» كه برنامه  ــت و در برنامه طرح «كت داراس
درخواست و تهيه كتاب به صورت اينترنتي مي باشد 
ــش از 1000  ــت بي ــتان با درخواس نيز اين شهرس
ــه اول را در اين  ــال جاري رتب ــوان كتاب در س عن

شاخص در استان كسب كرده است.
ــه فعاليت هاي فرهنگي  ــه داد: در زمين وي ادام
و  ــي  اينترنت ــي  كتابخوان ــابقات  مس ــزاري  برگ و 
ــي كتابخانه هاي عمومي اين شهرستان  مقاله نويس

ــب كرده و از طرف نهاد  ــتان كس رتبه اول را در اس
ــور هم كتابخانه عمومي  كتابخانه هاي عمومي كش
ــوري در امور  ــوان كتابخانه نمونه كش ــر به عن غدي

فرهنگي اجتناب شد.
معيني خاطرنشان كرد: از ديگر فعاليت هاي اين 
اداره برگزاري جلسات انجمن كتابخانه هاي عمومي 
ــو و گل تپه  ــتان كبودراهنگ، شيرين س در شهرس
ــيدن به اهداف نهاد كتابخانه هاي عمومي  براي رس
ــي كتابخانه هاي  ــد، همچنين تجهيز تمام مي باش
ــتان به بخش اينترنت پرسرعت  عمومي اين شهرس
ــي آسان  ــريات ديجيتال براي دسترس و نمايه نش
ــال از ديگر  ــه اطالعات ديجيت ــاى كتابخانه ب اعض
ــاد اقتصادي بوده و  ــال جه اقدامات اين اداره در س
ــتان براي  برنامه اداره كتابخانه هاي عمومي شهرس
جذب كودكان و نوجوانان، راه اندازي بخش كودكان 
و نوجوانان در تمامي كتابخانه هاي عمومي روستايي 

و شهري بوده است.
ــگ ايثار و  ــاعه فرهن ــه منظور اش ــزود: ب وي اف
ــي كتابخانه هاي عمومي  ــهادت نيز تجهيز تمام ش
ــهادت كه  ــه ايثار و ش ــتان به غرف ــن شهرس در اي
ــا موضوعات دفاع مقدس و  حاوي كتاب هاى تازه ب
زندگي نامه سرداران شهيد مي باشد را شاهد هستيم 
و از ديگر فعاليت هاى اين اداره افزايش 2000 نسخه 
از نشريات ادواري و افزايش 80 درصدي كتاب هاي 
كمك درسي كتابخانه ها در مخزن كتابخانه هاست.

معيني در پايان گفت: از تمامي عالقه مندان به 
كتاب و كتابخواني دعوت به عمل مي آيد با مراجعه 
ــبكه  به آدرس اينترنتي WWW.booki.ir  (ش
ــور) ضمن عضويت در اين  كتابخوانان حرفه اي كش
شبكه درباره كتاب هاي مورد عالقه و مورد نظر خود 

به صورت اينترنتي بحث و تبادل نظر كنند.

سرانه كتابخانه  عمومي كبودراهنگ
باالتر از ميانگين كشورى

تمديد مهلت ارسال آثار به مسابقه تاليف كتاب نماز
همدان پيام: مسئول دبيرخانه چهاردهمين مسابقه بزرگ تاليف كتاب نماز گفت: با 
توجه به استقبال نويسندگان جوان، مهلت ارسال آثار به اين مسابقه تا پانزدهم دى ماه 
تمديد شد. مجتبى مبينى گفت: مهلت ارسال آثار پيشتر تا پايان آذرماه اعالم شده بود 
اما با توجه به مدت تمديد شده، عالقه مندان مى توانند براى آگاهى از نحوه شركت در 
اين مسابقه به پايگاه اطالع رسانى ستاد اقامه نماز به نشانى www.namaz.ir مراجعه 
ــابقه تاليف كتاب نماز در شش رشته داستان،  كنند. وى افزود: چهاردهمين دوره مس
ــى، شعر، قطعه ادبى، تاليف و مقاله برگزار مى شود و نتايج آن در پانزدهم  خاطره نويس

اسفندماه از طريق پايگاه اطالع رسانى ستاد اقامه نماز اعالم خواهد شد.
ــتاد اقامه نماز، مبينى در ادامه گفت:  به منظور  ــانى س به گزارش پايگاه اطالع رس
ارتقاى سطح كيفى نويسندگان جوان كه در سيزدهمين دوره از اين مسابقات شركت 
ــته مهارت آموزشى با عنوان «نيايش قلم» ارسال شده كه شامل  كرده بودند، يك بس

كتاب «روش ها»، لوح فشرده «حرف  هاى خصوصى» است.

جناب  آقاى
حاج نادر اسماعيلى

انتصاب بجا و شايسته شما را 
به عنوان 

سرپرست بخشدارى خزل
تبريك عرض نموده اميد است حضور 
پر خير و بركت شما مايه آبادانى و توسعه 
بخش خزل گردد از درگاه ايزد متعال
موفقيت و سالمتى شما را خواستاريم.
شركت كشت و صنعت خزل(خزائى)

جناب آقاى

سيد حسين خوانسارى
انتخاب شايسته شما را به سمت 

رئيس حراست سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان همدان

تبريك عرض نموده موفقيت و بهروزى شما را در راه 
خدمت به مردم و درسايه پروردگار خواهانيم.

اتحاديه صنف توليدكنندگان 
و بافندگان فرش دستباف 

شهرستان همدان

اطالعيــه
نماز  كتابخوانى  بزرگ  مسابقه  برگزيدگان  اسامى 
وعبادت امام رضا(ع) روز شنبه مورخه 90/10/3 در 

روزنامه همدان پيام چاپ خواهد شد.

ايميل سرويس هاى روزنامه همدان پيام

تلفن تماس 8264433

 varzesh@hamedanpayam.com
■ ارتباط با سرويس ورزش

 madestan@hamedanpayam.com
■ ارتباط با سرويس شهرستان

 mardomi@hamedanpayam.com
■ ارتباط با سرويس پيام مردمى

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

 siasat@hamedanpayam.com
■ ارتباط با سرويس سياسى

 agahi@hamedanpayam.com
■ ارتباط با سرويس آگهى

 khabar@hamedanpayam.com
■ ارتباط با سرويس خبر

 gonagon@hamedanpayam.com

■ ارتباط با سرويس گوناگون
 gozaresh@hamedanpayam.com

■ ارتباط با سرويس گزارش
 gardesh@hamedanpayam.com

■ ارتباط با سرويس گردشگرى
 adab@hamedanpayam.com

■ ارتباط با سرويس ادب
 ejtemaei@hamedanpayam.com

■ ارتباط با سرويس اجتماعى
 eghtesad@hamedanpayam.com

■ ارتباط با سرويس اقتصاد
 niaz@hamedanpayam.com

■ ارتباط با سرويس نيازمندى
 chap@hamedanpayam.com

■ ارتباط با سرويس چاپخانه

 eshterak@hamedanpayam.com
■ ارتباط با سرويس اشتراك

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

 shenide@hamedanpayam.com
■ ارتباط با سرويس شنيده ها

kar@hamedanpayam.com
■ ارتباط با واحد استخدام

ارتباط با روزنامه   info@hamedanpayam.com
ارتباط با مديرمسئول   modir@hamedanpayam.com

ارتباط با سردبير   sardabir@hamedanpayam.com

مريم برزوئى
پايه دوم ابتدايى
دبستان طالقانى

با تشكر از دبير مربوطه

سخنگوي شوراي وحدت اصولگرايان استان:  

عجله اي  براي
 ارائه ليست كانديداها 

نداريم

 حركت مجلس شوراى 
اسالمى بايد حول 

محور واليت فقيه باشد
ــدن به انتخابات  ــام: با نزديك ش همدان پي
ــاي انتخاباتي در  ــم، رفته رفته فض مجلس نه
كشور پررنگ تر مي شود. در چنين فضايي يكي 
از مباحث مهم و تاثيرگذار در نوع انتخاب مردم 
ــاي نمايندگان  ــاخص ها و ويژگي ه تعيين ش
ــت  ــد. در اين زمينه نگارنده معتقد اس مي باش
ــاخصه و ويژگي نمايندگان ملت،  مهمترين ش
التزام عملي به اصل مترقي واليت فقيه است؛ 
بنابراين، واليت پذيري وكالي ملت در مجلس، 
ــاخصه براي انتخاب آنان از سوي  اصلي ترين ش
ــد. همان گونه كه واليت پذيري در  مردم مي باش
قالب اطاعت از ولي فقيه توانست خيل عظيم 
ــيجي را به  ــي نيروهاي جان بر كف بس ميليون
وسط ميدان مبارزه با استكبار جهانى بكشاند 
ــالمي در برابر  ــاع از نظام اس ــه دف و در عرص
ــربلند بيرون بيايد؛ در  ــلطه گران پيروز و س س
ــاني به  ــت كس ميدان قانونگذاري نيز مي بايس
مجلس شوراي اسالمي راه يابند كه قادر باشند 
ــت هاي كلي ابالغي از  نظرات و منويات و سياس
ــام مراحل  ــوي مقام معظم رهبري را در تم س
ــتاي  ــد نظر قرار داده و در راس ــذاري م قانونگ
خدمت به مردم قوانيني را به تصويب برسانند 
ــل به اهداف بلند  ــه مؤلفه هاي الزم براى ني ك
ــرفت كشور را بيش  ــم انداز توسعه و پيش چش
ــت  ــم نمايد. در اين صورت اس ــش فراه از پي
ــالمي به عرصه تجلي  ــوراي اس كه مجلس ش
ــت هاي  واليت مداري و ظهور منويات و سياس
ــا و  ــري در تدوين قوانين محكم و راهگش رهب
ــازوي پرتوان معظم له براي رفع معضالت  به ب
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسى و دفاع 
از حقوق ملت و رفاه مردم و عزت و سرافرازي 

ايران اسالمي تبديل خواهد شد. 

مخابرات چوب حراج به اطالعات خصوصي مردم استان زد

اطالعات خصوصي 
مشتركان تلفن همراه  

در دست سه شركت تبليغاتي
ــه اقتضائات جامعه هر روز  همدان پيام: با توجه ب
شاهد توسعه تكنولوژي  و فناوري هاي نوين در سطح 
ــور هستيم به طوري كه تا 10 سال گذشته افراد  كش

ــتفاده مي كردند، ولي امروز  خاصي از تلفن همراه اس
مناسب ترين وسيله براي برقراري ارتباط افراد با هم و 

دسترس بودن، موبايل شناخته شده است.

ــتاندار همدان و هيأت همراه  همدان پيام: اس
ــومين سفر  ــنبه 30 آذرماه در س امروز چهارش
ــتاني خود در كبودراهنگ است. مسئول  شهرس
روابط عمومي فرمانداري شهرستان كبودراهنگ 
ــا بيان اين خبر در گفتگو با خبرنگار ما، گفت:  ب

ــومين  ــتان آمادگي كامل را براي س اين شهرس
ــتاندار و هيأت همراه دارد.  سفر شهرستاني اس
ــفر 2 روزه نيز  ــراز اميدواري كرد اين س وي اب
همچون سفرهاي گذشته سفري پرخير و بركت 

براي شهرستان كبودراهنگ باشد.

كبودراهنگ امروز ميزبان استاندار است 

جهادگر هيچ وقت 
توديع ندارد

روز گذشته با حضور مسئوالن كشوري و 
ــتاني سرپرست جديد جهاد  دانشگاهي  اس
همدان معرفي شد. رئيس جهاد دانشگاهي 
ــاى  ــن توديع و معارفه روس ــور در آيي كش

جديد و قديم جهاد دانشگاهى همدان...

تحول اقتصادي كشور 
با پژوهش 
ميسر مي شود

ــام معظم رهبري  ــالي كه با تدبير مق در س
ــال جهاد اقتصادي نام گرفته است، تحول  س
ــاي خدمات و  ــه ارتق ــادي و در نتيج اقتص
محصوالت جز با پژوهش ميسر نخواهد شد.

تحول آموزش و پرورش 
همراهي اوليا را 
مي طلبد

ــالب فرمودند:  ــس از آنكه رهبر معظم انق پ
ــاخته و  ــور، س آموزش و پرورش كنوني كش
ــفه ها نيست و  پرداخته فكر، برنامه ها و فلس

بناي كار بر آن فلسفه اي كه ما امروز...

مالير نيمى از 
راه صعود را 
طى كرد

فردا آخرين مهلت ارسال آثار 
به جشنواره هنرهاى تجسمى 

استان

پشت ميزنشينى 
تعبير نادرست 

اشتغال

تقارن شب يلدا با شب نشينى مردم پشت در بانك براى خريد سكه!!

يلدا؛ بلندترين شب تلخ ندارها
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ورزش اخبار

يادداشت

يادداشت ميهمان
خبر

اخبار كشتى روى خط روابط عمومى شنيده ها
 shenide@hamedanpayam.com

همدان پيام: هفته دوازدهم از رقابت هاي فوتبال 
ليگ دسته اول جام آزادگان امروز با انجام دو بازي 
در گروه دوم آغاز مي شود كه در يكي از اين ديدارها 
تيم پاس همدان راهي تهران مي شود تا با كاوه اين 

شهر ديدار كند.
ــات زيادي را  ــته اتفاق ــاس كه در هفته گذش پ
ــي پور و افتخاري  ــا جدايي شمس ــه كرده و ب تجرب
ــر خود مي بيند  ــار ديگر عباس صوفي را باالي س ب
ــت تا امروز با  با روحيه اي مضاعف به تهران رفته اس

تيم كاوه مالقات كند.
ــت غيرقابل تصور مقابل  پاس كه پس از شكس
ــد در بازي  گهر زاگرس با تيغ تند انتقادات روبرو ش
ــب  ــت جبران مافات كند و با كس امروز درصدد اس

يك پيروزي پرگل با هواداران آشتي كند.
ــه انتظار  ــته آنطور ك ــوز نتوانس ــد هن كمالون
ــاده كند و پاس علي رغم هزينه  مي رود تيم را آم
ــل قبولي ارائه  ــذب بازيكنان، فوتبال قاب باال و ج
نمي دهد و اين به مذاق هواداران خوش نمي آيد. 
با بازگشت صوفي به بدنه باشگاه روحيه بازيكنان 
دوچندان شده و وي درصدد است با ايجاد جوي 
ــراي موفقيت پاس  ــتي راه را ب آرام همراه با دوس
ــكل  ــت مش ــي ها كه در چند پس هموار كند. پاس
ــا در نيم فصل ضعف هاي  ــتند ت دارند درصدد هس
ــاس مصمم  ــد. بازيكنان پ ــش دهن ــود را پوش خ
ــت بازي گذشته را با كسب يك  هستند تا شكس
ــرده و دوباره خود را به  ــروزي پرگل جبران ك پي

جمع مدعيان اضافه كنند.
ــيت بااليي دنبال  رقابت هاي ليگ يك با حساس
مي شود و چون تنها يك تيم مستقيم صعود مي كند 
ــت.  ــن از صدر جدول نگران كننده اس فاصله گرفت
ــازي  پاس با 16 امتياز 7 امتياز از تيم اول ماشين س
ــراي اين تيم  ــن يك زنگ خطر ب ــه دارد و اي فاصل

محسوب مي شود.
كمالوند در تركيب خود از بازيكنان خاصي سود 

مي برد و تنها به 15 بازيكن دلخوش كرده است. وي 
بايد به ديگر ذخيره هاي تيم نيز انگيزه بازي بدهد تا 

تيم با روحيه تر از گذشته فوتبال كند.
ــت  تركيب پاس در بازي امروز تقريبا معلوم اس
ــرمربي اين تيم از بازيكناني  و به احتمال فراوان س
ــژاد، پويا  ــدي، همت عابدي ن ــون علي نظرمحم چ
ــيف پناهي، محسن ربيع خواه، علي ميرشفيعيان،  س
ــي خليلي، تياگو فراگا، محمدجواد زارعي، احمد  عل
پاسى، اكمل هلماتف و رضا طاهري در تركيب خود 

سود خواهد برد.
پاس در اين بازي محكوم به برد است و هواداران 

هيچ عذري را نخواهند پذيرفت.

ــه نتايج خوبي  ــاس در بازي هاي خارج از خان پ
گرفته و تنها در بازي هاي خانگي مشكل دارد.

ــز در انتهاي جدول براي بقا  ــم كاوه تهران ني تي
ــته با تعويض سرمربي به  مي جنگد و در هفته گذش
تيم خود شوك وارد كرده و درصدد است تا از پاس 

امتياز بگيرد.
ــزد ميزبان  ــدار امروز تيم تربيت ي ــر دي در ديگ
ــهرداري كه سه روز  ــت. ش ــوج اس ــهرداري ياس ش
ــام حذفي پس از 120 دقيقه در ضربات  قبل در ج
ــتگي  ــتان را حذف كرد با خس پنالتي فوالد خوزس
فراوان راهي يزد شده است. از سوي ديگر چمنيان 
سرمربي اين تيم استعفا داده و شهرداري را در يزد 

همراهي نكرده است. اين مشكالت شايد دردسرساز 
ــود و تربيت از اين بحران زدگي شهرداري نهايت  ش

سود را ببرد.
ديگر بازي هاي اين هفته فردا برگزار خواهد شد 
ــاس ترين بازي دو تيم مدعي آلومينيوم  كه در حس
ــز در بندرعباس به  ــازي تبري هرمزگان و ماشين س
ــروي زميني از گهر زاگرس  مصاف هم مي روند. ني
پذيرايي مي كند. برق راهي مسجد سليمان مي شود 
ــاه راهي  ــيرين فراز كرمانش تا با نفت ديدار كند. ش
ــي ديدار كند  ــتقالل صنعت ــود تا با اس اهواز مي ش
ــدران و گل گهر  ــاجي مازن ــرانجام دو تيم نس و س

سيرجان در قائم شهر با هم ديدار مي كنند.

قضاوت داوران استان در ليگ يك
بيژن حيدري 

در تهران سوت مي زند
ــيون  ــه داوران فدراس ــام: كميت همدان پي
فوتبال، اسامي داوران قضاوت كننده در هفته 
ــته اول كشور را اعالم كرد.  دوازدهم ليگ دس
ــتان اين  بنا بر اعالم كميته داوران، 4 داور اس
ــاوت خواهند كرد تا هفته پرباري را  هفته قض

پيش رو داشته باشند.
ــوب همداني، فردا  ــدري داور خ بيژن حي
ــه تهران و پيام مخابرات  در تهران بازي پارس
شيراز را قضاوت خواهد كرد و در اين قضاوت 
ــي فراهاني و حميدرضا رحيمي وي را  مصطف

همراهى خواهند كرد.
همچنين مهدي الوندي ديگر داور همداني 
راهي يزد مي شود. الوندي در ديدار فوالد يزد 
و سايپا شمال كمك دوم محمود رفيعي داور 

اين بازي است.

فوتساليست هاى روستايى 
همدان در راه قهرمانى كشور
ــتايى و  ــال روس ــم فوتس ــام: تي همدان پي
ــتان همدان به مسابقات قهرمانى  عشايرى اس

كشور حاضر مى شود.
ــه روز در رده  ــدت س ــن رقابت ها به م اي
ــنى جوانان در شهرستان بندرعباس برگزار  س
ــود. تيم 10 نفره همدان را در رده سنى  مى ش
ــى مربيگرى و فتاح  ــعيد على بخش جوانان س

مظاهرى سرپرستى مى كنند.

تيم سپك تاكراى همدان
 در ليگ حرفه اى كشور

ــتان  ــپك تاكراى اس ــام: تيم س همدان پي
همدان به ليگ حرفه اى كشور اعزام شد.

مسابقات ليگ حرفه اى به مدت يك هفته 
در رده سنى آزاد در شهرستان گرگان برگزار 

مى شود.
 تيم همدان را حسن و حسين اسكندرى، 
اميد اسدبيگى و غالمرضا فضليان به مربيگرى 
ــدبيگى و سرپرستى ميثم اسدبيگى  هادى اس

تشكيل مى دهد.

تيم ريتميك ژيمناستيك 
استان در ليگ كشور

ــتيك  ــام: تيم ريتميك ژيمناس همدان پي
استان به مسابقات ليگ كشور اعزام مى شود.

ــتان براى  ــتيك اس تيم ريتميك ژيمناس
ــركت در مسابقات ليگ كشور به مدت سه  ش
ــاالن به  ــنى نوجوانان و بزرگس روز در رده س

تهران اعزام مى شود.
ــترن تركمان، فاطمه  ــا مجنونى، نس پريس
ــى  ــميه رجب ــى و س ــد بيرام ــب، ناهي حبي
ــتى  ــميه روحى و سرپرس ــرى س ــه مربيگ ب
ــابقات  ــان در اين مس ــادات عيوقي اشرف الس

حاضر مى شوند.

تيم ووشودر 
مسابقات ليگ برتر

ــو به مسابقات ليگ  همدان پيام: تيم ووش
ــگاه فرهنگى  ــوى باش ــد. ووش ــر اعزام ش برت
ــرى ابوالفضل  ــى تاالر وحدت به مربيگ ورزش
ــين آبادان براى  ــتى افش چهاردولى و سرپرس
ــر به اين  ــارم ليگ برت ــركت در هفته چه ش

مسابقات در تهران اعزام شد.
 شايان ذكر است، تيم همدان اين هفته در 

مقابل تيم پرشين تهران قرار خواهد گرفت.

مسابقات آمادگى جسمانى 
در جورقان

همدان پيام: مسابقات آمادگى جسمانى در 
شهرستان جورقان برگزار شد.

ــابقات آمادگى جسمانى در  يك دوره مس
ــاالن در بين  ــان و نونه ــنى نوجوان دو رده س
دانش آموزان مدارس راهنمايى و ابتدايى شهر 

جورقان برگزار شد.
ــنى نوجوانان مجتبى  ــان در رده س در پاي
ــد احمدى مقام  ــكرى و امي ــى، مهران ش خان
ــب كردند و در رده سنى  ــوم را كس اول تا س
نونهاالن عليرضا حسنى دالور، سجاد حسنى 
ــهدى مقام اول تا سوم را كسب  و عليرضا مش

كردند.

ــن در هفته  ــم فوتبال پاس نوي همدان پيام: تي
دوازدهم ليگ دسته دوم به 3 امتياز با ارزش دست 
يافت تا با آرامش بيشتري به يكه تازي خود در صدر 
ــرمربي تيم فوتبال پاس نوين  جدول ادامه دهد. س
پس از پايان بازي كسب 3 امتياز را با ارزش دانست 
ــيرين از تيم ته جدولي  و گفت: هر چند 3 امتياز ش
چوكا گرفتيم اما از بازي راضي نيستم و بازيكنان در 
نواختن ضربات آخر اشتباه كردند.رضا طاليي افزود: 
ــتري در اين بازي  ــتيم با گل هاي بيش ما مي توانس
ــود را افزايش دهيم؛  ــويم و تفاضل گل خ پيروز ش
زيرا در بازي هاى برگشت، تيم ها از يكديگر شناخت 

خواهند داشت و كسب امتياز سخت خواهد شد.

وي قضاوت داور بازي را چندان عادالنه ندانست 
و اظهار داشت: اين داور رشتي با سوت هاي بي موقع 
ــا كار خود را مي كنيم و در  ــود تيم را آزار داد؛ م خ

بازي هاي داخلي نبايد به هيچ تيمي باج بدهيم.
ــرمربي موفق پاس كه از روي سكو به همراه  س
سرپرست تيم، بازي بازيكنانش را تماشا مي كرد در 
ــفانه بعضي ها  خصوص محروميت خود گفت: متأس
ــاس نوين را ببينند و  ــم ندارند موفقيت هاي پ چش
براي ما مشكل ساز هستند. حدود 40 روز قبل وقتي 

ــديم كه همزمان  ــتيم متوجه ش قصد تمرين داش
ــن 15 هزار نفري  ــري D نيز در زمي كالس مربيگ
ــت زمين به تيم  ــت و با آنكه وق ــال انجام اس در ح
ــديم كه نيمي از آن  ــت ولي حاضر ش ما تعلق داش
ــراي ادامه كالس بدهيم كه با ما برخورد خوبي  را ب
ــتيم  ــز اجازه ادامه كالس را نداش ــتند و ما ني نداش
ــه در كميته  ــت 40 روز بدون آنك ــال با گذش و ح
ــود و رئيس هيأت  ــيون مطرح ش انضباطي فدراس
ــت تربيت بدني به دور از  ــع گردد رئيس حراس مطل

ــم هيأت فوتبال به فدراسيون نامه نگاري كرده  چش
ــه اي را براي ما در  ــيون محروميت 3 جلس و فدراس

نظر گرفته است.
وي افزود: متأسفانه دبير هيأت نيز با تأخير نامه 
ــا داد و رئيس هيأت نيز با اظهار  محروميت را به م
ــت تا  ــته در تالش اس بي اطالعي در چند روز گذش

محروميت ما را برطرف كند.
ــتان  ــت: چرا بعضي از دوس ــي اظهار داش طالي
ــتند؟  ــب نتايج خوب پاس نوين ناراحت هس از كس
ــي گرفته و  ــان بومي نتايج خوب ــن تيم با بازيكن اي
ــت پس ما را حمايت كنيد و كمتر  ــين اس صدرنش

چوپ الي چرخ ما بگذاريد.

همدان پيام: سيزدهمين هفته از رقابت هاي ليگ 
ــته سوم باشگاه هاي كشور جام آزادگان امروز با  دس
ــهرهاي مختلف دنبال خواهد  ــام 5 ديدار در ش انج
شد كه در يكي از اين ديدارها ذوب فلزات الوند بهار 
ــين گروه چهارم در ورزشگاه جوانان بهار از  صدرنش

ميناشي اسالم آباد پذيرايي خواهد كرد.
ــه در هفته هاي اخير بازي هاي خوبي  ذوبي ها ك
ــب  ــن پيروزي پياپي كس ــد و چندي ــام داده ان انج
ــه دنبال تداوم اين روند  ــد در اين بازي نيز ب كرده ان
هستند و با توجه به اينكه تعطيالت نيم فصل پس 
از انجام اين هفته آغاز خواهد شد بازيكنان اين تيم 
ــا روحيه مضاعفي راهي  ــروزي در اين ديدار ب با پي
تعطيالت خواهند شد.  ذوب فلزات در حال حاضر با 
حاشيه امنيت 5 امتيازي در صدر جدول رده بندي 
قرار دارد و مصاف با يكي از قعرنشينان ليگ، قبل از 
تعطيالت مي تواند فاصله امتيازي اين تيم را با ديگر 

تيم هاي مدعي افزايش دهد.
ــاگردان علي ضميري در هفته دوم رقابت ها  ش
با شكستي سنگين مقابل ميناشي، شهر اسالم آباد 

ــزه بااليي براي  ــت انگي را ترك كردند و اين شكس
ــت دور رفت را در  ــت تا باخ ــان اين تيم اس بازيكن
ــد  ــازي خانگي جبران كنند و به نظر مي رس اين ب
ــان و روند صعودي ذوب  ــرايط بازيكن با توجه به ش
اگر بازيكنان دچار غرور و حاشيه نشوند با توجه به 
ــرمربي خود را بركنار  اينكه تيم حريف به تازگي س
كرده است و حال و روز چندان خوبي ندارد پيروزي 

شيريني پيش روي نماينده استان است.
در  و  ــارم  چه ــروه  گ ــاي  ديداره ــر  ديگ در 
ــهردارى بروجرد و گلچين  ــاس ترين ديدار ش حس
رباط كريم تيم هاي باالنشين جدول بازي سختي با 
هم دارند. شهردارى بانه تيم سوم جدول رده بندي 
از مهر اراك پذيرايي مي كند، دارايى اراك قعرنشين 
ــت و در آخرين  ــتان اس ــروه ميزبان دارتاك لرس گ
ــپوليس دره شهر به مصاف  ديدار اين گروه نيز پرس

فجر دهلران مي رود.
ــت كه در اين هفته از رقابت ها  ــايان ذكر اس ش
ــتراحت دارد و تمامي بازي ها  شهرداري صحنه اس

رأس ساعت 14 آغاز خواهد شد.

همدان خواستار ميزبانى فينال ليگ برتر كشتى است
ــه از هم اكنون درصدد  ــتى آزاد تله كابين گنجنام ــام: مديران تيم كش همدان پي

ميزبانى دور نيمه نهايى و فينال ليگ برتر كشتى آزاد كشور هستند.
ــب امتياز ميزبانى از فدراسيون كشتى شده و  ــتار كس حامى مالى اين تيم خواس
ــتى استان همدان نيز قرار است نامه رسمى اين درخواست ميزبانى را به  هيأت كش
ــئوالن اين تيم روز گذشته در نشست با  ــيون ارائه دهد. بر همين اساس مس فدراس
حجت ا... خطيب رئيس فدراسيون كشتي درخواست و شرايط ميزبانى خود را به طور 
ــعيد ترابيان رئيس هيأت مديره مجتمع تفريحى، توريستى،  ــمى ارائه دادند. س رس
ــى تله كابين گنجنامه در اين باره اعالم داشت: بهترين ميزبانى را براى حضور  ورزش

تيم ها در اين رقابت ها تدارك مى بينيم.
تيم كشتى تله كابين گنجنامه براى نخستين بار در ليگ برتر كشتى آزاد كشور 
ــركت كرده است. اين تيم هم اكنون در گروه دوم مسابقات دور ليگ برتر كشتى  ش

آزاد كشور در رتبه دوم جدول قرار گرفته است.

صادق گودرزى: 
قابليت حضور در فينال ليگ برتر كشتى را داريم

همدان پيام: نايب قهرمان جهان و عضو تيم كشتى تله كابين گنجنامه معتقد است 
كه تيمش قابليت فيناليست شدن را در ليگ امسال دارد.

صادق گودرزى با اشاره به برترى تيمش مقابل سايپاى تنكابن اظهار داشت: براى 
ــابقه بسيار حيثيتى بود؛ چرا كه در بازى رفت مقابل اين تيم  ما پيروزى در اين مس
ــت خورده بوديم و از سويى مى خواستيم مقابل انبوه تماشاگر همدانى حاضر  شكس
در سالن سربلند باشيم. گودرزى برد تيم تله كابين گنجنامه مقابل سايپاى تنكابن را 
حاصل تالش و تعصب كشتى گيران تيم دانست و گفت: مى دانستيم كه باخت در اين 
مسابقه شايد به منزله وداع با مسابقات نيمه نهايى باشد؛ بنابراين، با تمركز و انگيزه 
ــت است كه در وزن هايى كه  دوچندان به مصاف حريفان رفتيم. وى افزود: اين درس
ــديم، ادامه نتيجه گيرى تا كسب پيروزى حساس شده بود اما استارت وزن  بازنده ش

55 كيلوگرم و پيروزى در اين وزن به همه انگيزه داد.
ــتى گير  ــاپيف كش ــاپيف گفت: ش گودرزى در خصوص مبارزه با عبدالحكيم ش
كهنه كار قزاق را در ديدار ماقبل فينال جهانى تركيه شكست داده بودم و او آمده بود 
كه در اين مسابقه به نوعى انتقام بگيرد. وى افزود: با وجود تالشي كه اين كشتى گير 
قزاق به خرج داد، با 50 درصد توانم او را شكست دادم تا ضمن برترى در اين مسابقه، 

قابليت هاى فردى ام را بار ديگر به وى ديكته كنم.
ــراى انتقام گيرى در  ــاپيف ب ــان ش ــب قهرمان جهان در واكنش به خط و نش ناي
المپيك 2012 لندن گفت: اين كشتى گير قزاق حق دارد اينگونه ناراحت باشد؛ چرا 

كه در مقابل من تاكنون پيروز نشده و من هم راه شكست او را به خوبى مى دانم.
ــط  ــوص وضعيت تيم تله كابين گنجنامه همدان گفت: اين تيم توس وى در خص
سرمايه دار تله كابين گنجنامه حمايت مالى مى شود و اميدوارم اين حمايت فصلى و 
ــد؛ چرا كه كشتى استان همدان سال ها بايد در اين عرصه از مسابقات  مقطعى نباش
ــد؛ از اين رو،  ــب مقام باش ــت با يك عنوان ثابت به دنبال كس حضور يابد و بهتر اس
مسئوالن استان بايد اين انگيزه را در مديران تله كابين گنجنامه همدان ايجاد كنند 

كه بازهم در اينگونه مسابقات حضوري فعال داشته باشند.
ــعيد گودرزى از تيم تله كابين گنجنامه  ــاره به بركناري پدرش س گودرزي با اش
گفت: ورزش حرفه اى نگاه و تفكر حرفه اى را مى طلبد و من نيز با توجه به قراردادى 
كه با اين باشگاه داشتم، متعهد هستم تا پايان ليگ در خدمت تيم بوده و در كسب 

موفقيت اين تيم سهمى داشته باشم.

خط و نشان شايپيف قزاق براى صادق گودرزى
همدان پيام: عبدالحكيم شاپيف كشتى گير قزاقستانى سايپاى تنكابن در جريان 
ــابقه اين تيم مقابل تله كابين گنجنامه براى صادق گودرزى نايب قهرمان جهان  مس
ــيد. در اين مسابقه كه در چارچوب هفته اول دور برگشت ليگ برتر  ــان كش خط و نش
كشتى آزاد كشور در مقابل ديدگان دو هزار تماشاگر در سالن ابن سينا برگزار شد، شاپيف 
قزاق در وزن 74 كيلوگرم مقابل صادق گودرزى در دو تايم تن به شكست داد. شاپيف 
در اين مسابقه بارها با دست به سر و صورت گودرزى كوبيد اما نتوانست امتيازى از دالور 
كشتى كشورمان بگيرد. اين كشتى گير قزاقستانى در پايان مسابقه خطاب به گودرزى 

اعالم كرد كه انتقام اين شكست تلخ را در المپيك 2012 لندن خواهد گرفت.
البته صادق گودرزى در مقابل اين گفته كشتى گير قزاقستانى فقط لبخند زد.

نمازيان: 
 رضايى باعث تحريك تماشاگران ماليرى شد

ــتى گفت: اگر رضايى اعتراض  ــازمان ليگ فدراسيون كش همدان پيام: رئيس س
نمى كرد مشكالت مالير به وجود نمى آمد، اما با حضور در وسط تشك نظم مسابقه را 

بر هم زد و باعث تحريك تماشاگران شد.
ــى به وجود آمده در ديدار تيم هاى شهردارى مالير و  عباس نمازيان درباره حواش
نفت تهران در چارچوب هفته ششم ليگ برتر كشتى آزاد كه با جنجال تماشاگران 
ــت تيم نفت  ــود، گفت: در ديدار فينال 120 كيلو رضايى، سرپرس ــرى همراه ب مالي
ــى فيلم، داوران رأى به  ــه رأى داوران معترض بود كه پس از بازبين ــبت ب تهران نس
سود كشتى گير مالير دادند. وى درباره صحبت هاى رضايى مبنى بر اينكه كشتى گير 
تيمش در هنگام اعالم رأى، توسط مأموران نيروى انتظامى به دليل مسائل به وجود 
ــالن به رختكن منتقل شده بود، گفت: نه، اين موضوع درست نيست من  آمده در س
ــتى گير نفت گفتم براى اعالم رأى حاضر شود، اما نيامد و بعد از اينكه  خودم به كش

مسابقات تمام و رأى اعالم شد، آمد و گفت من براى ادامه كار آماده ام.
نمازيان تصريح كرد: اگر رضايى اعتراض نمى كرد اين مشكالت به وجود نمى آمد و 
با بازبينى فيلم رأى نهايى اعالم مى شد، اما با حضور در وسط تشك نظم مسابقه را بر 
هم زد و باعث تحريك تماشاگران شد. نبايد رضايى وسط تشك مى آمد و اگر كمى 

حوصله مى كرد شايد اين اتفاقات رخ نمى داد. سرپرست حقى براى دخالت ندارد.
ــتى كه نماينده فدراسيون در اين ديدار نيز  ــازمان ليگ فدراسيون كش رئيس س
بود، ادامه داد: حركات تماشاگران ماليرى هم بسيار ناپسند بود و امكان محروميت 
براى اين تيم هم وجود دارد. با تشكيل كميته انضباطى با خاطيان اين حادثه برخورد 
ــم كرد. نمازيان درباره اظهارات رضايى مبنى بر اينكه وى را مقصر اصلى اين  خواهي
حادثه دانسته است، گفت: فيلم را دوباره در فدراسيون با حضور كارشناسان بازبينى 

خواهيم كرد و هر شخصى كه قصور كرده باشد را جريمه خواهيم كرد.
ــتى به  ــاره اينكه آيا امكان تغيير نتيجه اين ديدار وجود دارد، گفت: كش وى درب

اتمام رسيده است و چنين چيزى ممكن نيست.

نادر احمدي تمرينات پاس را تحريم كرد 
ــركت ندارد و پاس  ــت كه در تمرينات تيم پاس ش همدان پيام: نادر احمدي مدافع هافبك تيم پاس چند روزي اس

امروز مقابل كاوه اين بازيكن را در اختيار ندارد.
گفته مي شود نادر احمدي از فصل گذشته از باشگاه پاس طلب دارد و به همين خاطر تمرين پاس را تحريم كرده 
تا به مطالباتش برسد. هفته گذشته فدراسيون فوتبال به دنبال شكايت چند بازيكن پاس به اين تيم اولتيماتوم داد تا 

نسبت به پرداخت مطالبات بازيكنان و مربيان اقدام نمايد و تيم پاس را تهديد به كسر امتياز كرد.
ــازمان ليگ نيز وقت گرفتند تا در اسرع وقت مطالبات بازيكنان را  ــئوالن پاس با بازيكنان رايزني كردند و از س مس
پرداخت نمايند. در روزهاي گذشته تمامي بازيكنان به تمرين برگشتند اما نادر احمدي همچنان روي حرف خود باقي 

است و تا زمان دريافت مطالبات حاضر نيست در تمرينات پاس شركت كند.

توكليان:
مالير نيمى از راه صعود 

را طى كرد
آزاد  ــتى  كش ــم  تي ــرمربى  س ــام:  همدان پي
ــتقيم ما  ــهردارى مالير گفت: نفت رقيب مس ش
ــراى صعود به مرحله بعد بود و مى توان گفت با  ب
ــروزى برابر اين تيم، نيمى از راه صعود به  اين پي

مرحله پايانى ليگ برتر را طى كرديم.
امير توكليان درباره پيروزى مقابل نفت تهران 
در چارچوب هفته ششم ليگ برتر كشتى آزاد به 
ــت: اين پيروزى را مديون 10 روز اردو  فارس گف
و تالش شبانه روزى بچه ها بوديم كه پس از پايان 

دور رفت در مالير داشتيم.
وى ادامه داد: با توجه به اينكه يك كشتى گير 
ــا  ــتيم، ام ــار نداش ــم در اختي ــان را ه خارجى م
ــتى گيرانمان عملكرد خوبى داشتند و كمتر  كش

ــتباه كردند و موفق شديم به پيروزى برسيم.  اش
بايد از تماشاگران خوب مالير كه از شروع تا پايان 
مسابقه تيمشان را تشويق كردند هم تشكر كنم.

ــهردارى مالير تصريح كرد: نفت   سرمربى ش
رقيب مستقيم ما براى صعود به مرحله بعد بود و 
مى توان گفت با اين پيروزى نيمى از راه صعود را 
طى كرديم. البته 3  ديدار مهم ديگر داريم كه بايد 
حداقل در 2 مسابقه به پيروزى برسيم تا صعودمان 
قطعى شود.  توكليان ادامه داد: منكر شايستگى هاى 
نفت نيستم، اما بايد باور كنند كه شهردارى مالير 
ــابقه برگشت خيلى  چه در ديدار رفت و چه در مس
ــتگى صعود به جمع 4 تيم  ــر از آنها بود. شايس برت
ــهردارى  ــرمربى ش برتر مرحله پايانى را داريم. س
مالير خاطرنشان كرد: مى دانستيم ديدار سختى 
داريم و آنها هم خودشان مى دانستند كه شكست 
ــتند.  خورده اند و نبايد دنبال بهانه جويى مى گش

100 درصد مستحق پيروزى بوديم.

در ليگ دسته اول كشور

پاس در ميهماني كاوه قعرنشين

ــرمربي ذوب فلزات كه تيمش از  همدان پيام: س
مدعيان اصلي صعود از اين گروه به دور بعدي است 
ــت،  ــائل مالي تنها رقيب ذوب اس با بيان اينكه مس
گفت: قبل از اينكه به تعطيالت برويم با برد در اين 
ديدار مي توانيم روحيه خوبي بگيريم و صدرنشيني 
ــيم اما با وجود  خود را در گروه چهارم تداوم ببخش
آمادگي فني از نظر مالي مشكالت فراواني داريم كه 

هر چه زودتر بايد برطرف شود.
علي ضميري با بيان اينكه چند تن از بازيكنان 
ــات را ترك كرده اند، تصريح  به همين دليل تمرين
كرد: متاسفانه قول هاي فراواني به بازيكنان داده ايم 
ــگاه نتوانسته به تعهدات  ــده اند و باش كه عملي نش
مالي خود عمل كند و به همين دليل چند بازيكن 
اصلي تيم در اين هفته در تمرينات حضور نيافتند 
و با توجه به اينكه ما صدرنشين ليگ هستيم زارعي 
ــه داد ما  ــئوالن بايد ب ــل تيم و ديگر مس مديرعام

برسند و نگذارند كه دچار حاشيه شويم.
ــبختانه بيمارى زارعي  وي در ادامه افزود: خوش
ــت و وي با حضور  ــده اس مديرعامل تيم برطرف ش

ــكالت مالي  در تمرينات به بچه ها قول داده كه مش
ــدوارم اين امر  ــد كه امي ــي زود حل خواهد ش خيل
ــوده و با  هرچه زودتر رخ دهد و بتوانيم با خيالي آس
تمامي نفرات به تعطيالت برويم و هفته هاي باقي مانده 
را بدون حواشي دنبال كنيم. ضميري اظهار داشت: در 
ــرايط خوبي هستيم و اميدوارم در اين بازي بچه ها  ش
دچار اشتباه نشوند و بهترين بازي خود را ارائه دهند. 
پس از اين ديدار به چند روز تعطيلى خواهيم رفت و 
بعد از آن براي رسيدن به شرايط مطلوب تر تمرينات 
ــد چند  ــرايط مهيا باش را دنبال خواهيم كرد و اگر ش
بازيكن را كه به احتمال فراوان بومي و از ليگ برتر 

استان خواهند بود به تيم اضافه خواهيم كرد.
ــان كرد: جاي هيچ  ــري در پايان خاطرنش ضمي
اشتباهي وجود ندارد و ما بايد تمام تالشمان را براي 
ــروزي در اين بازي انجام دهيم. از بازيكنان و ديگر  پي
اعضاي تيم به دليل صبري كه داشته اند تشكر مي كنم. 
ــز مي خواهم كه حداقل  ــي مديرعامل تيم ني از زارع
ــل از بازي به آنها  ــمتي از مطالبات بچه ها را قب قس

بدهد كه با روحيه خوبي به مصاف ميناشي برويم.

در هفته سيزدهم ليگ دسته سوم كشور

ذوب فلزات به دنبال انتقام از ميناشي
سرمربي ذوب فلزات: 

تنها رقيب ما مشكالت مالي است 

سرمربي پاس نوين: 

بعضي ها چشم ندارند موفقيت ما را ببينند

سرپرست تيم كشتى تله كابين همدان:
شويلى و گوگشليدزه را 
داشتيم همه را مى برديم

ــت تيم كشتى تله كابين  همدان پيام: سرپرس
ــويلى  ــر والدمير خنچيگا ش ــه گفت: اگ گنجنام
ــتى گير مطرح  ــليدزده دو كش و گئورگى گوگش
ــتيم همه حريفان  ــتانى را در اختيار داش گرجس

ليگ برترى را شكست مى داديم.
ــروع فصل به  ــوروزى افزود: قبل از ش جواد ن
ــائلى  ــب مقام قهرمانى بوديم اما مس دنبال كس
ــد تا علي رغم هماهنگى هاى انجام شده،  باعث ش
ــويلى و  ــم والدمير خنچيگا ش ــت نتواني در نهاي
ــتى گير مطرح  ــليدزده دو كش ــى گوگش گئورگ
گرجستانى را به خدمت بگيريم و آنها را به ديگر 

تيم هم استانى (شهردارى مالير) هديه كرديم.
وى بيان داشت: اين دو كشتى گير اگر در تيم 

ما بودند قطعا تمامى حريفان را در دور مقدماتى 
ــا اين حال،  ــت مى داديم. نوروزى افزود: ب شكس
هنوز براى كسب عنوان قهرمانى نا اميد نيستيم 
ــپس  ــدا بايد از گروه خود صعود كنيم، س اما ابت
دنبال نتيجه گيرى در دور بعد باشيم. وى با اشاره 
ــتى تله كابين گنجنامه مقابل  به مبارزه تيم كش
سايپاى تنكابن گفت: برترى مقابل سايپاى تنكابن 
ــيار  با آن همه هزينه اى كه در ليگ برتر كرده بس
ــت و نشان داديم كه حريف پردردسرى  ارزشمند اس
براى رقيبان ليگ برترى هستيم. نوروزى در خصوص 
شرايط تيم گفت: امسال وضعيت بسيار مناسبى نسبت 
به سال گذشته وجود دارد؛ چرا كه تله كابين گنجنامه 
ــته و اميدواريم اين شرايط  حمايت هاى الزم را داش
ــال هاى آينده هم تداوم يابد؛ البته مسئوالن  در س
استان هم بايد از اينگونه سرمايه داران حمايت كنند 
تا بتوانند انگيزه الزم را براى تداوم حمايت هاى مالى 

و معنوى داشته باشند.

سرمربي تيم بانوان پاس: يار تعويضى نداشتيم، 10 نفره بازى كرديم
همدان پيام: سرمربى تيم فوتبال بانوان پاس همدان گفت: مقابل سرخ پوشان گرگان به دليل نداشتن بازيكن ذخيره 10 
نفره بازى كرديم. زهره لوينى درباره وضعيت تيمش و آمادگى بازيكنان در نيم فصل دوم ليگ برتر فوتبال بانوان گفت: بازيكنان 
آمادگى خوبى دارند، اما مشكل ما كمبود بازيكن است. به دليل تغييرات مديريت و مشكالت مالى نتوانستيم در نيم فصل 
دوم بازيكنى جذب كنيم. وى ادامه داد: نيمكت ذخيره ما خالى است و در بازى مقابل سرخ پوشان 12 بازيكن داشتيم 
ــاوى 3 بر 3  ــتن يار ذخيره 10 نفره بازى را ادامه داديم. بازى با تس به همين دليل پس از مصدوميت 2 بازيكن و نداش
ــى 2 گل در دقايق 81 و 90 دريافت كرديم و  ــد، اما با مصدوميت بازيكنان مان و بازى خوب مريم رحيم ــال مى ش دنب
شكست خورديم. سرمربى تيم فوتبال بانوان پاس همدان درباره بازى مقابل شهردارى بم در هفته سوم ليگ برتر، اظهار 
داشت: هدف ما بيشتر اين است كه در ليگ برتر باقى بمانيم تا ببينيم در فصل آينده چه كارى مى توانيم انجام دهيم.

رقابت دوچرخه سواران نهاوندي در يزد
همدان پيام: دومين مرحله از مسابقات ليگ دوچرخه سوارى كوهستان آقايان در دو ماده دانهيل و كراس كانترى 

در دو رده سنى جوانان و بزرگساالن به ميزبانى استان يزد برگزار مى شود.
ــتان در دو رده سنى جوانان و بزرگساالن در بخش آقايان با  ــوارى كوهس اولين مرحله رقابت هاى ليگ دوچرخه س
ــتان رامسر برگزار شد كه در ماده كراس كانترى در رده سنى  ــگاهى، در شهرس حضور 90 ركابزن در قالب 14 تيم باش
جوانان، تيم بيجار با 260 امتياز در صدر جدول رده بندى قرار گرفت، تيم شهردارى قزوين با 114 امتياز جايگاه دوم 

را به خود اختصاص داد و هيأت دوچرخه سوارى نهاوند با 112 امتياز بر سكوى سوم ايستاد.
شايان ذكر است كه تيم دوچرخه سواري نهاوند نماينده استان در اين رقابت ها يكم و دوم دي ماه در اين مسابقات 

به رقابت با ديگر استان ها خواهد پرداخت.

ــئوالن  ــته با حضور مس ــام: روز گذش همدان پي
كشوري و استاني سرپرست جديد جهاد  دانشگاهي 

همدان معرفي شد.
ــور در آيين توديع  رئيس جهاد دانشگاهي كش
ــگاهى  ــاى جديد و قديم جهاد دانش و معارفه روس
همدان با تأكيد بر اين كه جهادگر هيچ وقت توديع 
ــت،  ــه پرچم دار كارهاي جهادي اس ندارد و هميش
گفت: در حالي كه 32 سال از شكل گيري و فعاليت 
اين مجموعه مي گذرد، با وجود اقدامات خوب انجام 
ــتيم توقع صددرصدي نظام را  ــده، هنوز نتوانس ش

برآورده كنيم.
ــين يادگاري علت اين امر را ضرورت  محمدحس
ــاخت هاي جهاد دانشگاهي  تغيير و تحول در زيرس
ــه به اين  ــن وظيفه محول ــزود: آخري ــت و اف دانس
ــگاه و صنعت  ــل ارتباطي بين دانش مجموعه كه پ
ــورد نظر و با  ــيدن به نقطه م ــت، بايد براي رس اس
ــكيل اتاق فكر متشكل از كارشناسان و نخبگان  تش
ــيب ها، تهديدها و  ــگاهي موانع، آس حوزوي و دانش

فرصت ها را شناسايي كرد.
ــز موفق  ــان، مراك ــكده روي ــادگاري پژوهش ي
جهادهاي دانشگاهي و صنعتي شريف را از جمله 
موفقيت هاي نهاد انقالبي جهاد دانشگاهي عنوان 
ــيب ها،  ــايي آس ــار اميدواري كرد با شناس و اظه
تهديدها و فرصت ها و اصالح زيرساختارها شاهد 
ــكل گيري رويان  هاي مختلف در سراسر كشور  ش

باشيم.
ــان كرد:  ــور بي ــگاهي كش ــس جهاد دانش رئي
ــتفاده از نظرات  ــكيل اتاق هاي فكر و اس بايد با تش
ــگاهي بتوانيم جهادي  ــان حوزوي و دانش كارشناس

براي 30 و حتي 60 سال آينده داشته باشيم.
ــاني  ــع انس ــتيباني مناب ــعه و پش ــاون توس مع
استانداري همدان نيز با اشاره به پشت سر گذاشتن 
ــت: تحقيق يك مجاهدت علمي  هفته پژوهش گف
ــگاهي هم متصل به اين  ــت و بحث جهاد دانش اس

موضوع است.
ــزود: موضوع فعاليت هاي  كريم  مطهري مؤيد اف
جهاد دانشگاهي، جهاد علمي است اما اين مجموعه 
ــاير ابعاد جامعه غافل  نبايد از مباحث فرهنگي و س

بماند.
ــگاهي واحد  ــاد دانش ــت جه ــه سرپرس در ادام
همدان اظهار داشت: قرار دادن جهاد دانشگاهي در 
ــتماتيك از اهداف  مسير پيشرفت به صورت سيس
ــعار و به  ــت و ما به فكر خدمت در عمل نه ش ماس

دنبال كيفيت نه كميت هستيم.
ــدازي  راه ان ــروش  گودرزي س ــدي  محمدمه
ــكيل گروه هاي  ــالم، تش ــته هاي متصف به اس رش

پژوهشي و حركت به سمت ايجاد دانشگاه، تشكيل 
مركزي براي تبديل ايده به عمل و برقراري ارتباط 
ــي با جهاد  ــز تحقيقات ــكده ها و مراك ــن پژوهش بي

دانشگاهي از اهداف و برنامه هاي خود عنوان كرد.
ــتي جهاد  ــت سرپرس ــه حدود دو ماه اس وي ك
ــگاهي همدان را بر عهده دارد از تشكيل مركز  دانش
ــگاهي  ــد با پارك علم و فناوري در جهاد دانش رش
ــاد دوره هاي  ــه كرد: ايج ــر داد و اضاف ــدان خب هم
ــاي  آموزش ه ــترش  گس ــي،  كارآفرين ــي  تخصص
عمومي شهروندان، احداث مركز تحقيقات و ايجاد 
نمايندگي هاي مختلف در خبرگزاري ايكنا از ديگر 

اهداف و برنامه هاي درازمدت مجموعه است.
ــابق جهاد  ــم رئيس س ــن در اين مراس همچني

دانشگاهي همدان گزارشي از عملكردش ارائه داد.
ــت هاى  ــت: در بخش فعالي ــدى گف ــر اس اكب
ــكى  ــاى پزش ــت ه ــاد فعالي ــن جه ــى اي پژ وهش
ــاف براى  ــون بندن ــى خ ــگاهى و نمايندگ ،آزمايش

نگهدارى سلول هاى بنيادى انجام مى شود.
ــتان ها از جمله  ــت: هريك از اس وى اظهار داش
ــون بندناف  ــك نگهدارى خ ــد يك بان ــدان باي هم
ــه رويان  ــيس كنند تا بار و مراجعات به موسس تاس

كمتر شود.
ــترده اى براى نام  ــه داد: تبليغات گس وى ادام

ــى خانوارهاى استان همدان در مراكز درمانى  نويس
انجام شده است و در سه بيمارستان فاطميه،تامين 
اجتماعى و بوعلى همدان نيز به صورت فعال نمونه 

گيرى از متقاضيان انجام مى شود.
وى با بيان اينكه جهاد دانشگاهى در محورهاى 
ــى در حال فعاليت است افزود:اين  مختلف پ    ژوهش
ــى و  ــاد در تحقق فعاليت هاى پ ژوهشى،آموزش نه
ــگ پژوهش در جامعه و در  ــى و ايجاد فرهن فرهنگ
ــى  ــردارى و به كارگيرى يافته هاى پژوهش بهره ب

نقش بسزايى دارد.
ــه خدمات تخصصى فنى و  ــه كرد: ارائ وى اضاف
ــدرت و انرژى،ارائه خدمات  ــى در زمينه ق مهندس
تخصصى در زمينه اشتغال و كارآفرينى و راه اندازى 
دوره هاى مربيگرى از جمله فعاليت هاى پژوهشى 

اين نهاد دانشگاهى است.
ــز در دو فاز علمى  ــوان كرد: آموزش ها ني وى عن
كاربردى و دانشگاه هاى غير انتفاعى صورت مى گيرد 
ــگاهى بدنبال ايجاد رشته هاى اسالمى  و جهاد دانش
مانند معمارى اسالمى و شهر سازى اسالمى است تا 

از آموزش كتاب هاى ترجمه غرب بكاهد.
ــگاه  نمايش در  ــركت  ش ــرد:  ك ــح  تصري وى 
دستاوردهاى هفته پژوهش، برگزارى نشست علمى 
ــگر برتر جهاد  با رويكرد اكولوژيك، معرفى پژوهش

ــگاه عفاف و حجاب در  دانشگاهى، برگزارى نمايش
ــكى و علمى كاربردى، برگزارى  دانشگاه علوم پزش
ــهر  ــابقه كتابخوانى و ارائه مقاله در همايش ش مس
ــازمان در هفته  ــك از فعاليت هاى اين س الكتروني

تحقيق و پژوهش است.
ــرد: تفكر و تحقيق در جهان بينى  وى عنوان ك
يك مقوله دينى است و بيشتر آيات قرآن كريم مارا 
به تفكر و انديشيدن دعوت مى كند زيرا اسالم دين 

تفكر و پژوهش است.
اسدى گفت: در توسعه پايدار بحث پژوهش سه 
ــازمان ها براى انجام پژوهش  درصد اعتبارات در س
ــود كه در بيشتر سازمان ها و نهاد  ها بايد صرف ش

ها اين امر صورت نمى گيرد.
وى ادامه داد:استان همدان بهترين فضا را براى 
ــاخت بنياد وحدت حوزه و دانشگاه دارد زيرا در  س
كنار توانمندى هاى باال زادگاه آيت اهللا مفتح است.

ــت:پژوهش يك فعاليت فرهنگى  وى اظهار داش
ــازى و تحول در نظام  ــت كه نياز به نهادينه س اس

آموزشى كشور دارد.
ــم با تقدير از زحمات پيشين  در پايان اين مراس
ــروش به  ــدي و محمدمهدي گودرزي س ــر اس اكب
ــگاهي همدان  ــت جديد جهاد دانش عنوان سرپرس

معرفي شد.

ــا تدبير مقام معظم  ــالي كه ب همدان پيام: در س
رهبري سال جهاد اقتصادي نام گرفته است، تحول 
ــادي و در نتيجه ارتقاي خدمات و محصوالت  اقتص

جز با پژوهش ميسر نخواهد شد.
ــتاندارد و تحقيقات صنعتي استان  مديركل اس
ــام، گفت: هر آنچه  ــدان در گفتگو با همدان پي هم
ــته ها و برنامه ها مفيد است  ــيدن به خواس براي رس
با پژوهش مقدور مي شود لذا بايد با در نظر گرفتن 
توانمندى ها و ظرفيت ها، پژوهش ها قوت بگيرد و به 

توليد كمك كند.
فرهاد تيموري اظهار داشت: براساس افق 1404 
ــورهاي  ــادي و علمي بايد جزء كش ــه لحاظ اقتص ب
ــا در اين بحث  ــيم كه قطع ــطح يك منطقه باش س
ــرانه افراد و افزايش درآمد كشور  افزايش درآمد س
ــيار مهم است كه در نتيجه در اين حركت براي  بس
تحقق اين خواسته ها بايد كشور از حيث پژوهش و 
ــد كند؛ چرا كه كشورهاي توسعه يافته  تحقيق رش

تنها از راه پژوهش به توسعه رسيده اند.
وي به انواع پژوهش اشاره كرد و گفت: پژوهش 
ــه صرفا علمي و  ــت ك بنيادي نوعي از پژوهش اس
ــعه اي نيز در بخش  ــت. پژوهش توس آكادميك اس
صنعت و فعاليت هاي صنعتي مد نظر قرار مي گيرد 
در اين نوع پژوهش به ارتقاى كيفيت محصوالت و 

نياز مشتركان توجه مي شود.
ــري از پژوهش  ــش كاربردي نيز نوع ديگ پژوه

ــته ها و نيازها  ــو آن بر روي خواس ــت كه در پرت اس
ــت و  ــود و نتيجه آن قابل تعميم اس تحقيق مى ش
اين نتايج در مسير عمل قرار مي گيرد كه عمده كار 
ــتاندارد در حوزه پژوهش هاي كاربردي خالصه  اس

شده است.
ــاي اقتصادي،  ــان اينكه بخش ه ــوري با بي تيم
ــري و فرهنگي از حيث تأمين نيازها و باال بردن  هن
كيفيت كار به سمت پژوهش هاي كاربردي حركت 
ــتا تدوين استانداردها،  مي كنند، گفت: در اين راس

مهمترين راه كيفي سازي امور است.

ــت 4 نوع  ــت: در بخش صنع ــه گف وي در ادام
ــتاندارد لحاظ شده كه پژوهش بر روي آن  تدوين اس
صورت مي گيرد و استاندارد كارخانه اي، استاندارد ملي 
ــتاندارد بين المللي از جمله آن است.  ـ منطقه اي و اس
ــته ها و الزاماتي كه  ــد در حد خواس كارخانجات باي
مشتريان نياز دارند استاندارد الزم را تدوين كنند. 

ــتانداردهاي  ــتاندارد اضافه كرد: اس مديركل اس
ملي نيز مجموعه اي از فعاليت هاي بزرگ صنعتي را 
ــامل مي شود كه پشتوانه دولت داشته و مباحثي  ش

چون سالمت امنيت و ... را در بر دارد.

ــته به  ــتانداردهاي منطقه اي بس ــن اس همچني
ــور در يك منطقه (مثال عضو  نيازهاي چندين كش

اكو) تدوين مي شود تا همه از آن تبعيت كنند.
ــتانداردهاي بين المللي نيز تحت ISO و به  اس
شكل بين المللي تدوين شده و در اختيار جهان قرار 

مي گيرد. 
ــاهد  ــر اينكه اگر مي خواهيم ش ــا تأكيد ب وي ب
توسعه صنعت باشيم نياز است براساس افق 1404 
نيازهاي منطقه خود را مورد بررسي قرار دهيم و بر 
ــم، افزود: صنعتي كه بتواند  روي آن پژوهش نمايي
خواسته هاي مشتريان منطقه و جهان را تأمين كند 
ــراي آن ايجاد  ــربلند بوده و بازار رقابت خوبي ب س

خواهد شد.
اين مسئول اظهار داشت: هرقدر بتوان در بحث 
ــعه اي و كاربردي قدم برداشت به  پژوهش هاي توس

همان ميزان صنعت، آينده روشني خواهد داشت.
ــه تدوين  ــه بتواند ب ــي ك وي گفت: هر بخش
كل  اداره  ــوي  س از  ــد  نماي ــك  كم ــتاندارد  اس
ــتان حمايت  ــات صنعتي اس ــتاندارد و تحقيق اس

خواهد شد.
ــزان اعتبارات اختصاص  ــوري در خاتمه مي تيم
ــده به پژوهش را اندك دانست و گفت: بايد  داده ش
زمينه اي فراهم كنيم كه پژوهشگران درگير مسائل 
ــا بتوانند  ــوند ت ــي هاي اداري نش اداري و بروكراس

برنامه هاي خود را به بوته عمل درآورند.

كبودراهنگ امروز ميزبان استاندار است 
ــتاندار همدان و هيأت همراه امروز چهارشنبه 30 آذرماه  همدان پيام: اس

در سومين سفر شهرستاني خود در كبودراهنگ است.
ــگ با بيان اين  ــتان كبودراهن ــئول روابط عمومي فرمانداري شهرس مس
ــتان آمادگي كامل را براي  ــا خبرنگار ما، گفت: اين شهرس ــر در گفتگو ب خب
سومين سفر شهرستاني استاندار و هيأت همراه دارد. وي ابراز اميدواري كرد 
ــفرهاي گذشته سفري پرخير و بركت براي  ــفر 2 روزه نيز همچون س اين س

شهرستان كبودراهنگ باشد.
ــتاندار، حضور در گلزار شهدا و اداي احترام به  ــفر اس همتي برنامه هاي س

ــوراي اداري، سركشى و عيادت از بيماران،  ــامخ شهيدان، همايش ش مقام ش
ــت با فعاالن فرهنگي، نشست با فعاالن  ــت مشورتي با ايثارگران، نشس نشس
ــتاندار همدان به  ــفر اس ــادي و... را از مهمترين برنامه هاي روز اول س اقتص

شهرستان كبودراهنگ اعالم نمود.
ــي مصوبات سفر با اولويت  ــه شوراي برنامه ريزي و بررس وي افزود: جلس
ــتان، شوراي تأمين مسكن  ــوم، كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري اس سفر س
استان، كميسيون تنظيم بازار استان (ويژه شهرستان كبودراهنگ) و بازديد 
ــوراي  ــه ش ــهدا و بازديد از پروژه هاي عمراني، جلس از خانواده هاي معظم ش
ــفر استاندار به اين شهرستان در روز  تأمين و... نيز از مهمترين برنامه هاي س

دوم (روز پنج شنبه) سفر خواهد بود.

مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان:

تحول اقتصادي كشور با پژوهش ميسر مي شود

شوراي شهر و شهرداري نهاوند و ضرورت 
پايان بخشيدن به چالش هاي چند ماهه

همدان پيام: روز شنبه اعضاي شوراي شهر نهاوند تصميم به استيضاح شهرداري 
ــيف كه پس از كش و  گرفتند كه تنها دو ماه از آغاز فعاليتش مي گذرد. يارولي س
ــهردار نهاوند انتخاب  ــهري به عنوان ش قوس هاي فراوان و تغيير متعدد مديران ش

شد، اكنون در آستانه بركناري از سمت خود قرار گرفته است.
ــهرداري و شوراي شهر تازگي ندارد و ماه هاست كه  چالش هاي موجود ميان ش
مردم نهاوند شاهد اختالفات و مشكالت ميان آنها بوده و روند امور مختلف شهري 

تا حدود زيادي تحت شعاع اين چالش ها قرار گرفته است.
ــائل و مشكالتي  آنچه در اين ميان بيش از هر چيز نمود يافته و فارغ از مس
ــتيضاح  ــرده و اكنون به عنوان داليل اس ــهري بروز ك ــه در حوزه مديريت ش ك
ــجام و تعامل الزم ميان شهرداري  ــكل  نگرفتن انس ــيف مطرح شده است، ش س
ــد عالوه بر مشكالت  ــت كه به نظر مي رس ــهر نهاوند اس ــالمي ش ــوراي اس و ش
ــرايط فعلي نهاوند،  ــائل ديگري دارد كه با توجه به ش ــه در مس ــده ريش يادش
ــكل گرفته در ماه هاي اخير، بيش از پيش  ضرورت حل آنها و عبور از فضاي ش

احساس مي شود.
ــگ باختن تعامل و  ــانگر رن ــتيضاح كنندگان به خوبي نش ــواد مورد تأكيد اس م
ــت كه اتفاقاً در جريان رأي اعتماد  ــوراي شهر اس ــهري با ش همكاري مديريت ش

اعضاي شورا به يارولي سيف بر آن تأكيد شده بود.
ــب با ارباب رجوع،  ــامل برخورد نامناس ــكالت شهرداري ش ــائل و مش  ذكر مس
تبعيض در صدور پروانه ها، عدم تفويض اختيار به كاركنان، دامن زدن به مشكالت 
ــتن با ادارات و امثال آنها در  اراضي، جايگزيني روابط به جاي ضوابط، تعامل نداش
ــالمي شهر، از سوي  ــوراي اس ــتن به مصوبات ش كنار تأكيد بر موضوع توجه نداش
شهردار، پرده از اين واقعيت برداشته كه اعضاي شورا، همكاري و تعامل ميان خود 

و شخص شهردار را از دست رفته مي بينند.
ــده  ــكالت ذكر ش ــائل و مش ــت كه بخش قابل توجهي از مس  اين در حالي اس
ــوراي شهر قابل  ــهرداري و ش ــتر و تقويت همكاري ها ميان ش با پيگيري هاي بيش

حل است.
ــوراي شهر در شرايط كنوني كه  ــهرداري و ش از طرفي اختالف و تنش ميان ش
ــي و اجتماعي نهاوند همچون ساير نقاط كشور تا حدود زيادي تحت  فضاي سياس
شعاع مسائل و مباحث انتخابات پيش رو قرار گرفته و ثبات و آرامش در شهرستان 
ــازگار  بيش از پيش ضرورت دارد، نه تنها به اصالح نهاوند نبود و با منافع مردم س
نيست، بلكه مي تواند باعث ايجاد شائبه هايي در فضاي سياسي شهرستان شود كه 

خود آسيب هاي متعددي را به دنبال دارد.
ــكالت فعلي و بازگشت آرامش الزم به شهر اصلي ترين و   از اين رو رفع مش
ــت كه هم اعضاي شوراي شهر و هم مديريت شهري  ضروري ترين موضوعي اس
ــكالتي كه اكنون  ــائل و مش بيش از چيز بايد آن را مورد توجه قرار دهند تا مس
ــتيضاح قرار داده  ــهردار را در آستانه اس ــده و ش ــورا ش باعث تحرك اعضاي ش
ــير صحيح و قانوني خود پيگيري و براي حل آنها تالش شود، به  ــت، در مس اس
نحوي كه هم منافع و حقوق مردم آسيب نبيند و هم فضاي سياسي شهرستان 
ــائلي از آرامش و ثبات الزم كه در شرايط كنوني بيش از  ــطه چنين مس به واس

پيش ضرورت دارد، دور نشود.

در نمايشگاه دستاوردهاى پژوهشى 
صورت گرفت؛

مشاركت خوب 
دستگاه هاى اجرايى 

و مراكز تحقيقاتى همدان
ــوزش و  ــر آم ــركل دفت ــام: مدي  همدان پي
پژوهش استاندارى همدان گفت: امسال دومين 
نمايشگاه دستاوردهاى پژوهشى استان همدان 
با مشاركت خوب دستگاه هاى اجرايى و مراكز 

تحقيقاتى برگزار شد.
ــزارى  ــيه برگ ــار در حاش ــد الهى  تب محم
نمايشگاه دستاوردهاى پژوهشى اظهار داشت: 
امسال دومين نمايشگاه دستاوردهاى پژوهشى 
استان با مشاركت خوب دستگاه هاى اجرايى و 
ــد كه اميد مى رود با  مراكز تحقيقاتى برگزار ش
ــتگاه هاى اجرايى و حضور  مشاركت خوب دس
خوب مردم بتوانيم يك رابطه معنادارى را بين 

پژوهشگران و محققان ايجاد كنيم.
وى افزود: شهردارى همدان براى نخستين 
بار است كه در نمايشگاه دستاوردهاى پژوهشى 
استان شركت كرده و سعى شده رضايت خاطر 

مراجعان به نمايشگاه را فراهم كند.
مديركل دفتر آموزش و پژوهش استاندارى 
ــان  ــا فارس، خاطرنش ــدان در گفت و گو ب هم
ــتاى  ــهردارى همدان مى تواند در راس كرد: ش
عرضه خدمات خوب به همشهريان كمك هاى 
ــاد پايگاه هاى خدمات  ــيارى كرده و با ايج بس
ــاى  ــده نيازه ــرف كنن ــوب برط ــانى مطل رس

شهروندان باشد.
ــات  ــاورى اطالع ــازمان فن ــل س مديرعام
ــهردارى همدان نيز اظهار داشت: شهردارى  ش
ــگاه  ــوزه كارى در نمايش ــج ح ــدان در پن هم
ــوزه  ــتان در ح ــى اس ــتاوردهاى پژوهش دس
ــهرى،  ــات ش ــزى خدم ــازى، برنامه ري شهرس

ترافيك و حوزه ادارى و مالى است.
ــهردارى  ــت: ش ــاكرى بيان داش مجيد ش
ــى و  ــتاوردهاى پژوهش ــدان در بخش دس هم
ــرده تا بتواند  ــود را آغاز ك ــاورى فعاليت خ فن
ــتاى فناورى اطالعات و خدمات  گامى در راس

به صورت علمى و فنى بردارد.

ــتان  ــاير اس ــام: مدير كل امور عش همدان پي
ــان  ــاير در منطقه ميش همدان گفت: چراگاه عش

بايد به آنها بازگردانده شود.
ــتان در  ــاير اس حمزه على يزدانى افزود: عش
ــان هزار و 600 متر چراگاه دارند كه  منطقه ميش
ــط مجتمع تفريحى و توريستى  اين چراگاه توس

تله كابين گنجنامه تصرف شده است.
ــكل  ــراى برطرف كردن مش ــه داد: ب وى ادام
ــراى گرفتن  ــام پيگيرى ها ب ــاير در حال انج عش

مجوز چراى آنها در اين منطقه هستيم.
ــاره به اينكه عشاير به نوعى تقويت  وى با اش
كننده جامعه هستند، خاطرنشان كرد: عشاير در 

توليد استان نقش بسزايى دارند.
ــاير بيش از  ــدادى از عش ــد: تع وى يادآور ش
ظرفيت مراتع دام وارد مراتع استان مى كنند كه 

اين عمل به مراتع آسيب مى رساند.
ــال افزايش كيفيت  ــرد: ما به دنب وى اظهارك

دام هاى عشاير هستيم و كميت مهم نيست.
ــان اينكه تا  ــنا، با بي ــى در گفتگو با ايس يزدان
ــاير دام دارند به مراتع وابسته اند،  مادامى كه عش
اظهار كرد: بايد شرايطى ايجاد شود تا عشاير بهتر 

از مراتع استفاده كنند.
ــتان  ــه اينكه مراتع ييالقى اس ــاره ب وى با اش
همدان 95 هزار هكتار است، اعالم كرد: تنها يك 
ــتان در اختيار عشاير بوده كه بايد  دهم مراتع اس

چراگاه بيشترى براى آنها اختصاص يابد.
ــا مراتع را  ــاير نه تنه ــرد: عش ــد ك وى تاكي
ــوالت آنها به  ــا فض ــد بلكه ب ــب نمى كنن تخري
ــاى مراتع  ــت و احي ــود موجب تقوي ــوان ك عن

مى شود.
ــاير  ــد: بيش از 90 درصد عش ــادآور ش وى ي
ــده و ديگر كوچ  ــين ش ــل دارند كه يكجانش تماي

نكنند كه بايد زيرساخت هاى آن فراهم شود.
ــئول گفت: عشاير با توليد شش  اين مقام مس
ــه و سه دهم از گوشت كشور  هزار تن گوشت س

و 20 درصد از پروتئين استان را تأمين مى كنند.
وى اضافه كرد: عشاير استان در سال گذشته 

دو هزار و 465 تن شير توليد كردند.
ــاير استان همدان با  يزدانى با بيان اينكه عش
داشتن 444 هزار و 645 رأس دام رتبه 19 كشور 
را داراست، خاطرنشان كرد: 9 هزار و چهار رأس 
ــتند اما به دليل  ــش بيمه دام هس دام تحت پوش
سخت گيرى بانك در پرداخت خسارت استقبالى 

نمى شود.
ــتان همدان گفت:  ــاير اس مدير كل امور عش
سرانه دام هر خانوار عشايرى 226 رأس دام است 

كه ميانگين كشورى آن 171 رأس دام است.
ــور 32  وى افزود: ميانگين دام هر نفر در كش
رأس است كه در استان همدان اين رقم 45 رأس 

دام است.

مديركل امور عشاير همدان:

مسئوالن تله كابين گنجنامه چراگاه عشاير را 
بازگردانند

رئيس جهاد دانشگاهي كشور:

جهادگر هيچ وقت توديع ندارد

اعتبار طرح هوشمند سازى
 مجتمع هاى آموزشى همدان تأمين شد 

ــت: اعتبار طرح  ــدان گف ــوزش و پرورش هم ــوزش ابتدايى آم ــاون آم ــام: مع همدان پي
ــد و تاكنون هفت ميليارد و 200  ــى در استان تأمين ش ــازى مجتمع هاى آموزش هوشمندس

ميليون ريال براى اجراى اين طرح در استان اختصاص داده شده است.
معصومه معصوميان افزود: در حال حاضر 60 مجتمع شهرى با 29 هزار و 648 دانش آموز 

و 290 مجتمع روستايى با 76 هزار و 668 دانش آموز در استان فعال است. 
ــكيل مجتمع هاى آموزشى و پرورشى سرعت تصميم گيرى افزايش  وى اضافه كرد: با تش
ــطح پايين تر فراهم شده است.   يافته و زمينه هاى پرورش رهبران و مديران فعال و پويا در س

وى اظهار داشت: مجتمع هاى آموزشى و پرورشى موجب استفاده موثر از منابع، غيرمتمركز 
ــاركت، حمايت اجتماعى از  ــازى مناطق محروم، افزايش مش كردن تصميم گيرى، توانمندس
ــراى دانش آموزان و  ــدن تجارب يادگيرى موثر ب ــان و بهبود كيفيت مدارس، فراهم ش معلم

محيط مناسب براى رشد معلمان مى شود. 
معصوميان افزود: در مدارس زير پوشش مجتمع هاى آموزشى و پرورشى برنامه هاى درسى 
ــكل كمبود منابع  ــاى تدريس متنوع را ارائه مى دهند و مش ــعه يافته و معلمان روش ه توس
ــدارس با رويدادها و وقايعى  ــود.  به گفته وى، دانش آموزان در اين م ــرورى برطرف مى ش ض
ــوند كه اين امكان در يك مدرسه واحد وجود ندارد.  وى يادآور شد: تاكنون 40  درگير مى ش
ــى اداره هاى آموزش و پرورش و  ــاعت دوره آموزشى براى معاونان آموزش هزار و 840 نفر س

مديران مجتمع هاى آموزشى و پرورشى برگزار شده است. 
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 حركت مجلس شوراى اسالمى بايد حول محور 
واليت فقيه باشد

ابراهيم كارخانه اى
ادامه از صفحه يك: به فرموده مقام معظم 
ــل مجلس حركت  ــت بايد در ري رهبري دول
ــك مجلس شوراي اسالمي نيز  كند، بدون ش
مي بايست در خط واليت فقيه و سياست هاي 
ــت نمايد  ــم رهبري حرك ــي مقام معظ ابالغ
ــوي  ــده از س ــيم ش ــول ترس ــرات و اص و نظ
ــن خود قرار دهد  رهبري انقالب را نصب العي
و اين موضوع مستلزم آن است كه نمايندگان 
ــوراي اسالمي عالوه بر اعتقاد قلبي  مجلس ش
ــه از جامعيت و  ــزام عملي به واليت فقي و الت
توانمندي الزم نيز به منظور ايفاي اين رسالت 
ــوراي اسالمي را در رأس  خطير كه مجلس ش
ــت، برخوردار باشند. اميد مي رود مردم نجيب و فرهيخته - چنان  امور قرار داده اس
كه در گذشته نيز نشان داده اند- اين بار هم در اين انتخابات سرنوشت ساز با انتخاب 
ــالمي را ورق  نمايندگاني با بصيرت و آگاه برگي ديگر از كتاب افتخارات انقالب اس
بزنند؛ چرا كه بصيرت مشعل فروزاني است كه در زير نور آن توطئه هاي دشمن نقش بر 
آب شده و تمام خطوط و جريان هاي انحرافي رنگ مي بازد و گوهر زالل واليت پذيري در 
ميدان مبارزه با فقر و فساد و تبعيض در سيماي انتخاب نمايندگان شجاع، صادق، امين و 
كارآمد بيش از پيش خود را نمايان ساخته و به فضل الهي ملت بزرگ ايران در اين برهه 
حساس از تاريخ نيز سربلند و سروقامت در برابر اجماع استكبار جهاني تمامي توطئه هاي 
آنان را نقش بر آب خواهد ساخت؛ چرا كه صحيفه انقالب به ما آموخته است كه راه 

عزت و سرافرازي ايران اسالمي از مسير واليت و رهبري مي گذرد.

اقتصاد تعاوني توانمندي بيشتري از بخش خصوصي
 و دولتي دارد

ــتان همدان گفت: اقتصاد  ــام: مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي اس همدان پي
تعاوني براي سودآوري و بهره وري بيشتر، نيازمند آموزش و تربيت اعضاست.

مسعود اقالمي افزود: تعاوني ها با طرح عمل خاص خود در توزيع سود مي توانند 
ــازند. وي ادامه داد: اين الگو  به توزيع عادالنه درآمد كمك كرده و آن را فراگير س
ــد اقتصاد دانش محور در جامعه است.  ــعه منابع انساني و رش تضمين كننده توس
ــت و نقش بالنده اقتصاد تعاوني در رفع تبعيض  ــح كرد: با توجه به اهمي وي تصري
و بي عدالتي هاي اجتماعي و رفع محروميت و ايجاد اشتغال و رونق سرمايه گذاري 
در برنامه پنجم توسعه كشور بخش تعاون از جايگاه ويژه اي برخوردار است. اقالمي 
ــاره به توسعه و ترويج فرهنگ كار تعاوني، بيان كرد: گام نخست براي توسعه  با اش
ــترك به  ــئوليت ها به بخش تعاون ايجاد باور مش ــپردن مس فرهنگ كار تعاوني و س
ــت كه در  سايه چنين نگرشي  ــئوالن و مردم اس قابليت هاي اين بخش در ميان مس
مي توان به گسترش كمي و كيفي تعاوني ها در جامعه همت گماشت و بر تاثيرگذاري 

اين فرهنگ در تصميمات اقتصادي و اجتماعي افزود. 

ــوي  ــي از س ــار نظرهاي كارشناس 1- اظه
غيركارشناسان در استان قابل توجه مي باشد. 
ــناس امور  گويا در يك اظهار نظر جديد كارش
ــاورزي درباره  ــناس كش ــي به جاي كارش دام
ــت. گفتني  ــيب زميني اظهار نظر كرده اس س
است بي توجهي به تخصص و شايسته ساالري 
افراد در امور اداري از چالش هاي استان است.

ــاهد تصادف  2- جاده عليصدر بار ديگر ش
ــت.  گويا در اين تصادف  چهار خودرو بوده اس
در نزديكي روستاي هارون آباد 3 نفر به شدت 
ــده و خودروها نيز به شدت آسيب  مجروح ش
ــالح محور همدان-  ــت اص ديده اند. گفتني اس
ــئوالن در  ــت در برنامه مس عليصدر سال هاس

استان است كه طوالني شده است.
ــان الزهرا(س) براي  3- سپرده گذاران احس

پيگيري مشكل خود به تهران رفته اند. 
ــراي پيگيري حل  ــي از افراد ب ــا گروه گوي
ــران و نهاد  ــان الزهرا(س) به ته ــكل احس مش
ــت جمهوري رفته اند تا از طريق پايتخت  رياس
ــتان باشند.   ــكالت خود در اس پيگير حل مش
ــان الزهرا(س) كه چندي  ــت احس ــي اس گفتن
پيش ورشكست شد بدون مجوز در چند سال 

اخير به فعاليت خود در استان ادامه مي داد.
ــوراي  4-كانديداهاي دوره قبل مجلس ش
ــز وارد ميدان  ــن بار ني ــد اي ــالمي در نهاون اس
ــد. گفته مي شود دكتر مسعودي از  خواهند ش
پزشكان شهرستان كه در دوره قبل نيز از اين 
ــتان  حوزه كانديدا بود اين بار نيز از اين شهرس

ثبت نام خواهد كرد.
5- رقابت كانديداها در انتخابات مجامع صنفي 
داغ تر از مجلس شده است. گويا در انتخابات اخير 
ــتان هاي استان فردي كه رياست  يكي از شهرس
اتحاديه را بر عهده داشت پس از عدم كسب رأي 
الزم به نام اتحاديه ديگر و با شغل ديگر به دنبال 

كسب رأي در اتحاديه مربوط مي باشد.
6-يك دانشگاهى هم به جمع كانديداهاى 
احتمالى انتخابات مجلس نهم در حوزه انتخابيه 
ــود. سيد مرتضى هزاوئى  همدان اضافه مى ش
كه هم اينك معاون دانشجويى دانشگاه بوعلى 
ــود او در حال رصد  ــينا است. شنيده مى ش س
ــتان همدان و بررسى  اوضاع انتخاباتى شهرس
پيشنهادهاى برخى افراد و گروه ها جهت اعالم 

نامزدى در انتخابات آينده مجلس است.
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ايران و جهاناقتصاد

يادداشتاخبار كوتاه

اخبار 

آزادي قائم مقام بانك مركزي  
ايسنا: يك مقام آگاه گفت: حميد پورمحمد 
ــام بانك مركزي پس از انجام تحقيقات  قائم مق
الزم، شامگاه دوشنبه (28 آذرماه) با قرار وثيقه 

مناسب از زندان آزاد شد. 
ــن متهم همچنان در  ــزود: پرونده اي وي اف
ــت او در جريان تحقيقات  ــرا مفتوح اس دادس
مربوط به فساد بانكي اخير بازداشت شده بود.

بررسى تهديدها و تحريم ها 
در مجلس 

مهر: حسين سبحانى نيا عضو هيأت رئيسه 
ــوراى اسالمى گفت: طي درخواست  مجلس ش
ــتن  ــدادى از نمايندگان مجلس و قرار داش تع
در شرايط حساس فعلى مقرر شد تا مسئوالن 
مربوطه از دستگاه هاى اطالعات، وزارت خارجه 
ــك مركزى امروز در صحن مجلس حضور  و بان
ــه غير علنى در خصوص  پيدا كنند و در جلس
شرايط موجود، تهديدها و تحريم ها و اقدامات 
و راهكارهايى كه بايد به كار گرفته شود، گفتگو 

شود. 
 

سفر رئيس جمهور به ورامين 
ــا: رئيس جمهور و اعضاى كابينه دولت  ايرن
دهم در سومين سفر شهرستانى از دور چهارم 
ــت و  ــران، پس از پاكدش ــتان ته ــفر به اس س
اسالمشهر امروز به شهرستان ورامين رفتند. در 
دور چهارم سفر رياست جمهورى به شهرستان 
ورامين، مصوبات سه سفر گذشته در سال هاى 
ــه همراه  ــد آنها ب ــده و رون ــر پيگيرى ش اخي
ــتى ها، مطالعه و دستور الزم براى تسريع  كاس

در روند پروژه هاى مصوب صادر مى شود.

اربعين شهيد تهرانى مقدم
 و ياران شهيدش

ــن  ــم اربعي ــر: مراس ــزى خب ــد مرك واح
ــن تهرانى مقدم و ياران  ــهيد حس سرلشكرش
شهيدش در مسجد دانشگاه تهران برگزار شد.

ــاى دانشگاه ها،  ــم با حضور رؤس  اين مراس
استادان و دانشجويان، همچنين رحيم صفوى 
دستيار و مشاور عالى فرماندهى معظم كل قوا، 
ــى مقام معظم رهبرى در  رئيس نهاد نمايندگ
ــگاه ها، برخى نمايندگان مجلس شوراى  دانش
ــالمى و مسئوالن كشورى و لشكرى برگزار  اس

شد.

جاى خالى
 در قطار جبهه متحد

ــا: نماينده تهران در مجلس در خصوص  پان
فعاليت هاى انتخاباتى اصولگرايان، گفت: امروز 
اگر كسى سوار قطار جبهه متحد شود بايد در 

جاى خالى بنشيند.
ــت: مجلس نهم  ــار داش ــورى فرد اظه غف
ــود؛ هرچند كه  ــد ب ــرا خواه ــى اصولگ مجلس
ــوند  ــالح طلبانى كه تأييد صالحيت مى ش اص
در حوزه هايى كه بيشتر مقبوليت محلى افراد 

تأثيرگذار است رأى خواهند آورد. 

تهديد دوباره نورى مالكى   
ــبكه هاى تلويزيونى عرب زبان از  مهر: ش
ــت وزير اين كشور  تهديد نورى مالكى، نخس
ــتعفا در صورت ندادن رأى عدم اعتماد  به اس
ــوى پارلمان خبر  ــح المطلك“ از س به ”صال

ــد.  دادن
ــان عراق  ــته از پارلم ــه گذش ــى هفت مالك
خواسته بود به صالح المطلك رأى عدم اعتماد 

دهد.

هشدار پادشاه سعودى 
به اعراب

فارس: پادشاه عربستان سعودى در نشست 
ــارس اعالم كرد كه  ــوراى همكارى خليج ف ش
ــتان سعودى و كشورهاى  امنيت و ثبات عربس
ــيه خليج فارس هدف قرار گرفته است و  حاش
اين اقتضا مى كند؛ اعضاى اين شورا با يكديگر 

متحد باشند.
ــورهاى  ــن عبدالعزيز افزود: كش ــدا... ب  عب
ــارس بايد خود را با  ــوراى همكارى خليج ف ش
ــس از انقالب هاى  ــرايط جديد خاورميانه پ ش

عربى هماهنگ كنند.

تجاوز هواپيماى جاسوسى به ايران نقض قوانين بين المللى است 
همدان پيام: سفير و نماينده دائم جمهورى اسالمى ايران در سازمان ملل متحد، در جلسه شوراى امنيت اين سازمان 
كه به بررسى شرايط در افغانستان اختصاص داشت، در يك سخنرانى بر لزوم توجه جدى به تجاوز يك هواپيماى جاسوسى 
آمريكا به فضاى كشورمان تأكيد كرد. به گزارش مهر، محمد خزايى با اشاره به كشف جاسوسى اخير و دستگيرى يكى از اتباع 
آمريكايى گفت: پايگاه هاى نظامى آمريكا  در منطقه نه تنها امنيت را براى افغانستان به همراه نياورده اند؛ بلكه باعث افزايش 

تهديد و ناامنى و اقدامات جاسوسى عليه كشورهاى منطقه از جمله جمهورى اسالمى ايران شده اند. 
ــى به فضاى كشورمان و همچنين دستگيرى يك جاسوس آمريكايى  ــاره به تجاوز هواپيماهاى جاسوس خزايى با اش
در ايران كه در پايگاه بگرام افغانستان آموزش ديده و سپس وارد ايران شده است، افزود: اين گونه اقدامات نقض آشكار 
قوانين و مقررات بين المللى و مغاير با اهداف و مأموريت هاى سازمان ملل (ايجاد حفظ و صلح و ثبات بين المللى) است.

نبايد آمار غيرواقعى اعالم شود
همدان پيام: دبير تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه بايد براي آمار ارزش قائل باشيم، گفت: آمار ناموس پيشرفت و ترقى 
كشور است و نبايد به اين ناموس تجاوز شود؛ يعنى نبايد آمار غيرواقعى اعالم شود و البته اين آمار بايد هميشه در دسترس 
ــد. به گزارش ايلنا، محسن رضايى در همايش دو روزه تحليل روندهاى جمعيتى كشور اظهار داشت: اصوالً پيشرفت در  باش
هر جامعه اى بدون آمار امكان پذير نيست.  وي گفت: هم در توليد آمار و هم بهره بردارى آمار كه دو مؤلفه رشد است بايد از 
ــخص و مفيد استفاده كنيم تا به استفاده بهينه برسيم.  رضايى در ادامه افزود: بهره ورى نيروى كار در كشور  فرمول هاى مش
زير 500 هزار تومان است؛ در حالى كه نياز يك نيروى كار بيش از يك ميليون تومان است و بايد بررسى شود كه مشكل ما 
كجاست. رضايى خاطرنشان كرد: از اين رو بايد با مدد از فعاليت هاى آمارى علت اين موضوعات را بفهميم و بدانيم كه چرا بايد 
7 ميليون بيكارى داشته باشيم كه البته علت عمده آن دستمزد پايين كار است؛ بنابراين پيشرفت با آمار گره خورده است.

ايران حمايت خود از مقاومت فلسطين را ادامه دهد 
همدان پيام: در جلسه علني روزگذشته مجلس فواد الرازن و فاطمه زق از جمله آزادگاني بودند كه در مراسم تقدير 
نمايندگان از آزادگان فلسطيني، سخنراني كردند.  به گزارش ايسنا، فواد الرازن كه 31 سال در بند رژيم صهيونيستي بوده 
است، گفت: ما در مجاهدت خود از امام خميني(ره) الهام گرفتيم و به راه خود ادامه مي دهيم. وي ضمن تقدير از مقام معظم 
رهبري، مسئوالن و ملت ايران به دليل حمايت بي شائبه از ملت فلسطين افزود: معتقديم كه انقالب اسالمي ايران نقش بسزايي 
ــتي داشته  است.  الرازن گفت: مطرح كردن مسأله اسرا در محافل  ــراي فلسطيني از زندان هاي رژيم صهيونيس در آزادي اس
بين المللي و حمايت از خانواده  شهدا از جمله اقداماتي بوده كه در اين آزادي نقش داشته است.  علي الريجاني رئيس مجلس 
شوراي اسالمي نيز پس از ايراد سخنان آزادگان فلسطيني، گفت: يكي از مسائل مهمي كه رژيم صهيونيستي را مجبور كرد تا 
اسرا را آزاد كند؛ اين بود كه مقاومت فلسطين به جد حركت خود را دنبال مي كرد و هيچ گاه رفتارهاي سازشكارانه نداشت.

ــراى گام  بعدى  ــزى اج ــام: برنامه ري همدان پي
ــاماندهى وضعيت بازار سكه  هدفمندى يارانه ها، س
و ارز، موافق گرانى ارز نيستم، شرايط كشور بحرانى 
ــت، طغيان طبقات رانت خوار عليه دولت، مدل  نيس
هدفمندى در ساير كشورها مرجع شد؛ از مهمترين 
بخش هاى اظهارات رئيس جمهور در همايش اولين 

سالگرد اجراى هدفمندي يارانه ها بود.
به گزارش مهر، محمود احمدى نژاد در همايش 
ــا در  ــدي يارانه ه ــراى هدفمن ــالگرد اج ــن س اولي
ساختمان سابق مجلس شوراى اسالمى گفت: پيش 
از اجراى قانون هدفمندى يارانه ها برخى ايراداتى را 
به آن مطرح مى كردند كه پايه درستى نداشت، اما 
معناى آن اين نيست كه اجراى اين قانون گسترده 
ــت؛ بلكه ضعف و اشكاالتى وجود  هيچ ضعفى نداش

داشت. 
ــت  ــا بيان اينكه ارزش داش ــس جمهوري ب رئي
ــز براى اجراى اين طرح وقت  كه حتى دو دولت ني
ــا در آن زمان عنوان كردند  بگذارند، افزود: برخى ه
ــت و نظم حاكم را  كه اين طرح، طرح خطرناكى اس
ــزد، آنها فكر مى كردند كه تمام توليد،  بر هم مى ري

بازار، صادرات، واردات، نظام بانكى به هم مي ريزد.
  هدفمندى در ايران در ساير كشورها 

مرجع شد
ــورها  ــيارى از كش احمدى نژاد تصريح كرد: بس
ــا در برنامه ريزى  ــت كردند كه به آنه از ما درخواس
ــا  ــى برخى ه ــم و حت ــك كني ــان كم اقتصادى ش
ــن طرح در  ــه براى اجراى اي ــت كردند ك درخواس
ــتقر شويم؛ به عبارت ديگر،  كشورشان در آنجا مس
اجراى اين قانون در كشورمان به يك مرجع تبديل 
شده است. رئيس جمهوري گفت: ملت ايران نشان 
ــزرگ را دارد، بدترين  ــاى ب ــه ظرفيت كاره داد ك
ــور، كوچك شمردن  كار در مديريت اقتصادى كش

ظرفيت هاى يك ملت است.
 طغيان طبقات رانت خوار عليه دولت 

وي كاهش فاصله طبقاتى را با اجراى اين قانون 
ــت و گفت: در حال حاضر طغيان  يك انقالب دانس

طبقات رانت خوار عليه دولت وجود دارد. 
ــه مراحل بعدى  ــاره به اينك ــژاد با اش احمدى ن
ــد، افزود:  ــون هدفمندى يارانه ها اجرا خواهد ش قان
ــل بعدى با  ــه مراح ــراى اينك ــى ب برنامه ريزى هاي

كمترين تبعات اجرايى شود، صورت مى گيرد.

  موافق گرانى ارز نيستم 
ــان كرد: بازار سكه و  رئيس جمهوري خاطرنش
ارز ساماندهى خواهد شد (شايد وضعيت فعلى طرح 
خريد باشد). در عين حال منابع ارزى بسيار زيادى 
ــت. افرادى  داريم و درآمد ارزى بيش از مصرف اس
مى گويند كه قيمت دالر بايد باال برود، اما اين گفته 

پايه اقتصادى ندارد.
 شرايط كشور بحرانى نيست 

ــاره به اينكه تورم تحميل شده 3 تا 4  وى با اش
ــا اصرار دارند كه  ــت، افزود: برخى ه درصد بوده اس
ــرايط كشور بحرانى است و اين ها جنگ  بگويند؛ ش
ــتر اقتصادى  ــمت ثبات بيش ــت. ما به س روانى اس

حركت مى كنيم.
ــى  نگران ــترين  بيش ــت:  گف ــژاد  احمدى ن  
ــون در بخش  ــان اجراى قان ــران در زم تحليل گ
حمل و نقل بود، اما اين بخش بيشترين همراهى 

ــاف اقدامات  ــال، اصن ــن ح ــام داد. در عي را انج
ــه در اقتصاد اثر  ــش گرفتند ك ــى در پي احتياط
ــت. اهالى توليد، صنعتگران، كشاورزان  مى گذاش
و ساير بخش ها با ما همراهى كردند. اهالى توليد 

خود قيمت ها را كنترل كردند.
ــر اينكه اجراى قانون هدفمندى   وى با تأكيد ب
ــته باشد، تصريح كرد: براى  يارانه ها بايد ادامه داش
ــانى هايى انجام  ــدى اطالع رس ــراى گام هاى بع اج

خواهد شد.
  حذف دهك هاى پردرآمد از چرخه 

دريافت يارانه نقدى
ــازى يارانه ها نيز در اين  ــتاد هدفمندس دبير س
همايش از اجرايى كردن حذف دهك هاى پردرآمد 
جامعه خبرداد و در خصوص تورم گفت: در صورت 
وارد نشدن شوك به اقتصاد كشور ميزان تورم نقطه 
به نقطه تا پايان سال جارى 21/6 درصد خواهد بود.

ــن افزود: ما  ــا، محمدرضا فرزي ــزارش ايلن به گ
ــدي يارانه ها يكى از  ــراى هدفمن ــه تا قبل از اج ك
واردكنندگان بزرگ بنزين بوديم؛ امروز خود توليد 
كننده هستيم و بنزين با كاهش مصرف مواجه شده 
ــت؛ به گونه اى كه در حوزه بنزين 6 درصد و در  اس
ــوره 36 درصد  ــد و در نفت ك ــت و گاز 10 درص نف

كاهش مصرف وجود داشته است.
وى همچنين در خصوص خوشه بندى دهك هاى 
جامعه براى دريافت يارانه نقدى اظهار داشت: به هر 
شكل به دليل مشكالتى كه در خوشه بندى و اجراى 
ــديم و  ــت ما ناچار به خوداظهارى ش آن وجود داش
ــتفاده از روش خوداظهارى از  10 ميليون نفر با اس

دريافت نقدى يارانه انصراف داده اند.
ــدن حذف دهك هاي پردرآمد  وي از اجرايى ش
ــت يارانه نقدى  ــك از چرخه درياف ــده نزدي در آين

خبرداد، اما به جزييات آن اشاره نكرد.

انديشكده امريكن اينترپرايز:
غرب به دنبال تغيير موازنه قدرت؛

 نه برنامه هسته اى 
ــته اى نگرانى غرب نيست؛ بلكه ريشه  ــتيابى ايران به سالح هس همدان پيام: دس
ــردن مانند قدرتى  ــالح ها و عمل ك ــتفاده نكردن ايران از اين س اصلى نگرانى ها اس
مسئول است؛ مشكل غرب از ايران هسته اى، احتمال حمله به اسرائيل نيست؛ بلكه 

تغيير تعادل قدرت در منطقه است.
ــه قلم روزنبرگ؛  ــى آمريكا" در مقاله اى ب ــوراى منافع مل ــه گزارش فارس، "ش ب
ــد: ديگر نجات اسرائيل از نابودى توسط سالح هاى هسته اى دليل درگيرى  مى نويس
بر سر جلوگيرى از برنامه هسته اى ايران نيست و بحث ها به يكباره و ناگهانى تغيير 
ــت در مورد ظهور  ــا ايران پس از حدود يك دهه ايجاد وحش ــرد. حاميان جنگ ب ك
ــتند و نجات  ــتار نابودى ايران هس مجدد آلمان نازى، اكنون به داليل ديگرى خواس
زندگى مردم اسرائيل ممكن است در ميان اين داليل نباشد. ناگهان نومحافظه كاران 

به مفهوم راستگويى پى بردند، اگرچه بدون شك اين تغيير موقت خواهد بود.
تغيير منطق جنگ در حالي آغاز شد كه «دانيل پلتكا»، رئيس كارگروه سياست 
خارجى انديشكده امريكن اينترپرايز (AEI) و يكى از برجسته ترين نومحافظه كاران 
در واشنگتن به شرح دغدغه فكرى كنونى در مورد برنامه هسته اى ايران پرداخت. وي 
اظهار داشت: ما روى برنامه  هسته اى ايران متمركز شده ايم، در حالى كه حكومت ايران به 
دنبال هدف واقعى است؛ تعادل قدرت در خليج فارس و فراتر از آن يعنى خاورميانه. پذيرش 
اين مطلب كه مشكل ايران هسته اى احتمال حمله به اسرائيل نيست؛ بلكه تغيير تعادل قدرت 
در منطقه است از اهميت خاصى برخوردار است. شايان ذكر است؛ اين انديشكده، به همراه 
انديشكده «هريتج»، اثرگذارترين انديشكده هاى محافظه كاران به شمار مى روند. به همين 

دليل بود كه توانست نقش مهمى در حمله به عراق ايفا كند. 

اظهارات رئيس جمهوري در همايش اولين سالگرد اجراى هدفمندي يارانه ها

طبقات رانت خوار عليه دولت طغيان كرده اند
■ حذف دهك هاى پردرآمد از چرخه دريافت يارانه نقدى

افزايش تعداد نمايندگان مجلس؛ از ارائه ديرهنگام 
اليحه دولت تا مخالفت مجلس با طرح دو فوريتي

محمد سهرابى
ــنبه، عده اي از نمايندگان مجلس طرحي را ارائه كردند كه  همدان پيام: روز يكش
در آن بر اصالح حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسالمي تأكيد 
ــدن اصل 64 قانون اساسي ارائه شد كه  ــتاي اجرايي ش ــده بود. اين طرح در راس ش
ــالمي 270 نفر است و از تاريخ  ــوراي اس تصريح دارد: «تعداد نمايندگان مجلس ش
ــال با در نظر گرفتن عوامل انساني، سياسي،  ــي سال 1368 پس از 10 س همه پرس

جغرافيايي و نظاير آنها حداكثر 20 نماينده مي تواند اضافه شود.»
اين طرح در شرايطي ارائه شد كه اليحه دولت در خصوص افزايش تعداد نمايندگان 
از 290 به 310 نفر؛ تابستان سال جاري پس از چندين ماه تأخير به مجلس ارائه شد و 
نمايندگان با استناد به اينكه اليحه دولت كارشناسي نيست، با فوريت آن مخالفت كردند 
و اليحه مذكور را به كميسيون شوراها براي بررسي بيشتر ارجاع دادند. اعضاي كميسيون 
نيز پس از مدت ها بحث و بررسي و برگزاري جلسات متعدد، آن را تصويب كردند و به اين 
ترتيب اين اليحه آماده ارائه به صحن علني شد كه البته هنوز اين اتفاق نيفتاده است. از 
طرفي با توجه به اهميت موضوع و انتظارات افكار عمومي مبني بر اجراي قانون اساسي 
ــك برخي از حوزه هاي انتخابيه كه بر اثر  ــوص افزايش تعداد نمايندگان و تفكي در خص
افزايش جمعيت و تغييرات سياسي، جغرافيايي و انساني، ضرورت پيدا كرده است، برخي 
از نمايندگان تصميم گرفتند طرحي مشابه اليحه دولت را تهيه و ارائه دهند تا چنانچه 
اليحه مذكور در شرايط كنوني امكان ارائه از سوي كميسيون شوراها به صحن علني را 
ــكل حل شود و تعداد نمايندگان پس از 12 سال  ندارد، در قالب چنين طرحي مش

افزايش يابد و اين افزايش شامل مجلس نهم نيز بشود.
ــيت  ــراوان برخي از نمايندگان بر اهميت و حساس ــرح علي رغم تأكيد ف ــن ط اي
ــرايط كنوني و اينكه تأخير بيش از حد در اجراي قانون  موضوع و ضرورت آن در ش
اساسي بر خالف حقوق مردم است و لذا نبايد از افزايش نمايندگان در مجلس نهم 
جلوگيري شود و شرايط براي تحقق موضوع كه آثار و نتايج مهمي را به دنبال دارد 
و باعث كارآمدي بيشتر مجلس مي شود فراهم گردد، مورد موافقت اكثريت مجلس 
ــدن  ــد تا اندك احتمالي كه در خصوص عملي ش قرار نگرفت و دو فوريت آن رد ش
طرح مذكور و افزايش نمايندگان مجلس در دوره نهم وجود داشت نيز از بين برود و 
همان تعداد 290 نفر اين دوره را شامل شود. اين در حالي است كه با توجه به اصل 
ــال پيش در تعداد نمايندگان صورت گرفت،  ــي و تغييري كه 12 س 64 قانون اساس
ــت دوباره چنين اتفاقي بيفتد. نكته قابل تأمل در اين خصوص  اكنون ضرورت داش
ــور كه بارها با انتقاد  ــر طوالني دولت در ارائه اليحه مذك ــت كه پس از تأخي آن اس
ــد و باالخره در تابستان امسال ارائه گرديد، خود مجلس نيز در  نمايندگان مواجه ش
ــي و تصويب آن با كندي عمل كرد و ضمن مخالفت با فوريت اليحه، آن را به  بررس
كميسيون ارجاع داد تا عمًال زمينه تصويب و اجرايي شدن آن در كوتاه مدت از بين 
برود. عالوه بر اين، مخالفت با طرح اخير برخي از نمايندگان نيز نشان داد كه مجلس 
هشتم نه تنها عجله اي در اين خصوص ندارد؛ بلكه اصًال تمايلي به افزايش نمايندگان 

در شرايط كنوني نيز نداشته و مخالف چنين موضوعي است.
ــتن اكثريت نمايندگان طرح مذكور،  در چرايي حركت اخير مجلس و تمايل نداش
داليل متعددي ذكر مي شود كه بخشي از آنها اظهارات و مواضع خود نمايندگان است كه 
در آن بر مواردي چون، عدم مطالبه و كار كارشناسي در خصوص اليحه دولت و ضرورت 
بررسي دقيق آن در كميسيون تخصصي، عدم الزام قانون اساسي بر تغيير تعداد نمايندگان 
و تأكيد اصل 64 بر ضرورت داشتن موضوع كه تشخيص آن با نمايندگان است، موازي كار 

حركت نمايندگان در ارائه طرح دو فوريتي اخير و امثال آنها تأكيد شده است.
ــائل ديگري نيز مطرح مي شود كه نشان مي دهد اقدام  در كنار اين مباحث، مس
اخير مجلس در كمرنگ نمودن موضوع و تالش براي جلوگيري از تحقق آن در دوره 
ــه در داليل ديگري نيز دارد و  نهم، پس از تأخير طوالني دولت در ارائه اليحه، ريش
ــتن به تصويب آن كه به  حداقل اينكه اكثريت نمايندگان مجلس براي تمايل نداش
ــي نيز هست، توجيه قابل قبول و داليل قانع كننده اي براي  نوعي نقض قانون اساس
ــائل مربوط به حوزه هاي انتخابيه به ويژه  ــته اند. در اين ميان مس افكار عمومي نداش
ــت از هم تفكيك شوند، ايجاب مي كرد كه نمايندگان مجلس  حوزه هايي كه قرار اس
ــدن  ــبت به عملي ش با در نظر گرفتن عوامل و ضرورت هاي مورد تأكيد اصل 64 نس
ــواردي كه اهميت آنها در  ــيدن م ــوع اقدام عاجل نمايند نه اينكه با پيش كش موض

مقايسه با اصل موضوع كمتر است، مانع از تصويب آن شوند.
ــتم موفق به تصويب طرح مذكور نشد و اكثريت نمايندگان  به هر حال مجلس هش
اين گونه تشخيص دادند كه فعالً چنين موضوعي محقق نشود. در اين ميان فارغ از داليل 
شفاف و غيرشفافي كه از سوي نمايندگان براي مخالف با فوريت آن مطرح گرديد، برخي 
مسائل سياسي ريز و درشتي نيز شايد وجود داشته باشد كه با توجه به شرايط كنوني 

و حساسيت هاي مربوط به انتخابات، براي مخالفان چنين طرحي، داراي اهميت است.

طال و ارزبازتاب

خبر

نوع ارز
نرخ خريد

(ريال)
نرخ فروش 

(ريال)
 آزاددولتىآزاددولتى

14279187501432918950يورو
10985145001102014700دالر آمريكا
17075224501713522650پوند انگليس
10607138501064413950دالر كانادا

2935345029453550ريال عربستان
2995380030053900درهم امارات

6400000---سكه تمام بهار طرح قديم
6200000---سكه تمام بهار طرح جديد

2960000---سكه نيم بهار
1520000---سكه ربع بهار
770000---يك گرمي

يك گرم طالي ساخته 
562000---نشده 18 عيار

مقرري روزانه بيمه  بيكاري معادل 55 درصد متوسط حقوق تعيين شد
ــوراي اسالمي با تصويب ماده 18 طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي  همدان پيام: نمايندگان مجلس ش
كار، ميزان مقرري روزانه بيمه شده بيكار را معادل 55 درصد متوسط مزد، حقوق، كارمزد يا حقوق اظهار شده مبناي 

پرداخت حق بيمه تعيين كردند.
ــروط بر اين  كه در هر حال مجموع دريافتي وي از  ــاس رأي نمايندگان به مقرري افراد متأهل يا متكفل مش بر اس
ــط مزد يا حقوق او بيشتر نباشد، معادل 10 درصد حداقل دستمزد افزوده  ــتمزد كمتر و از 80 درصد متوس حداقل دس
ــاس تبصره اين ماده، متوسط مزد يا حقوق روزانه بيمه شده بيكار به منظور محاسبه  ــود. به گزارش ايسنا، بر اس مي ش
مقرري بيمه بيكاري عبارت است از جمع كل دريافتي بيمه شده يا حقوق اظهار شده ظرف 90 روز آخر، قبل از بيكاري 

تقسيم بر روزهاي كار است.

توزيع  كارت هاى 1/5 ميليون تومانى خريد كارگران آغاز مي شود
همدان پيام: مدير عامل بانك توسعه تعاون، گفت: توزيع 100 هزار كارت اعتبارى 1/5 ميليون تومانى خريد كارگران در 

ماه هاى باقى مانده با عامليت بانك توسعه تعاون، رفاه، مؤسسه مالى و اعتبارى مهر ايران و مهر امام رضا (ع) آغاز خواهد شد.
ــاره به اين كه مطابق دستور شيخ االسالمى «وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى» در مرحله اول  ــاءا...عظيمى با اش ماش
توزيع كارت هاى اعتبارى 1,5 ميليون تومانى خريد كارگران قرار است 100 هزار كارت خريد توزيع شود، اظهار داشت: 
براساس تمهيدات انديشيده شده مشكلى براى تأمين اعتبار نداريم. وى، ادامه داد: توزيع 100 هزار كارت خريد كارگرى 
ــاركت فعال بانك رفاه، بانك توسعه تعاون و صندوق مهر ايران و صندوق مهر امام رضا (ع) تا  ــت با مش در مرحله نخس
پايان سال جارى انجام خواهد شد. به گزارش فارس، با توجه به اين كه تنها 3 ماه كارى تا پايان سال 90 باقى مانده و 

يك ماه پايانى صرف حسابرسى ها مى شود.

قيمت مصالح ساختمانى در سال 91 طبق ميزان تورم كنترل مى شود
همدان پيام: معاون وزير راه و شهر سازى با بيان اين كه در سال 91 مصالح ساختمانى با در نظر گرفتن تورم كنترل مى شود   ، 
گفت: از آغاز هدفمندى يارانه ها در مصالح ساختمانى مانند آهن آالت ثبات قيمت داشتيم ولى در سيمان افزايش 19 درصدى 
داشته ايم كه اين افزايش منطقى بوده است و در همين حال در سال 91 مصالح ساختمانى بسته به ميزان تورم كنترل مى شود.
ــوال خبرنگار ايلنا مبنى بر اين كه براساس گفته انبوه سازان ساخت مسكن مهر با  ــخ به س ابولفضل صومعلو در پاس
قيمت مترى 300 هزار تومان براى آن ها توجيح اقتصادى ندارد ، گفت: ما با انبوه سازان بر سر اين قيمت توافق كرده ايم 
و قرار بر اين شد اگر به هر دليلى افزايش قيمتى در هر يك از بخش ها بيش از 20 درصد متوجه آن ها بود مابه التفاوت 
قيمت را به آن ها پرداخت مى كنيم. وي، در خصوص برنامه هاى سال 91 گفت: براى سال آينده براساس تكليف برنامه 

پنجم 970 هزار واحد در قالب طرح خود مالكى و بافت فرسوده بايد احداث شود.

امشب سهميه سوخت دى  ماه
بدون تغيير واريز مي شود

فارس: رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و 
مصرف سوخت از ثابت ماندن سهميه سوخت 
ــر داد و گفت: هنوز  دى ماه همانند آذرماه خب
تصميم جديدى در خصوص سهميه هاى بنزين 
گرفته نشده است و تمام گزينه ها و قيمت هاى 
ــد در گام دوم هدفمند ي يارانه ها در حال  جدي
بررسى است. محمد رويانيان با اشاره به اينكه 
سهميه دى ماه نسبت به آذرماه تغييرى نكرده 
ــخصى  ــته براى خودروهاى ش و همانند گذش
60 ليتر در نظر گرفته شده است، خاطرنشان 
كرد: ستاد هدفمندي يارانه ها مشغول بررسى 
ــام گزينه ها و قيمت هاى جديد در گام دوم  تم
هدفمند ي يارانه هاست و هنوز تصميم قطعى 

در اين باره گرفته نشده است.

نقدينگى از مرز 331 هزار 
ميليارد تومان گذشت

ــاس جديدترين آمار بانك مركزى،  مهر: براس
حجم نقدينگى به 331 هزار و 830 ميليارد تومان 
ــاس آخرين آمارهاى دريافتى  رسيده است. براس
ــزى، حجم نقدينگى در حال حاضر  از بانك مرك
ــزار و 830 ميليارد  ــى به 331 ه با روندى افزايش
تومان رسيده است. اين در حالى است كه محمود 
بهمنى، رئيس كل بانك مركزى پيش از اين حجم 
نقدينگى در پايان مردادماه امسال را بيش از 305 
هزار ميليارد تومان با رشد 21 درصدى  اعالم كرده 
ــئوالن بانك مركزى بر اين  بود. در عين حال، مس
اعتقاد هستند كه نقدينگى موجود در جامعه بايد 
توسط بخش هاى توليدى و صنعتى جذب شود، 
در غير اين صورت تبعات و پيامدهاى منفى براى 

اقتصاد كشور به همراه خواهد داشت.

وانت ال90 جايگزين پيكان 
وانت مى شود

اكونيوز: عضو هيأت رئيسه مجلس شوراى 
ــت ال 90 جايگزين پيكان  ــالمى گفت: وان اس
وانت توليدى در ايران خودروى تبريز مى شود.

ــين فرهنگى در مورد مشكالت  محمدحس
ــدى پيكان وانت در  ــش آمده در واحد تولي پي
ــى ال 90 به جاى  ــز اظهار كرد: جايگزين تبري
پيكان وانت در دستور كار مديران ايران خودرو 
قرار دارد و اقدامات الزم نيز صورت گرفته و در 
آينده نزديك اين جايگزينى عملياتى مى شود.

بيكاران معلول با 16 سال 
سابقه بازنشسته مى شوند

ــالمى  ــوراى اس ــر: با مصوبه مجلس ش مه
ــدگان بيكار داراى معلوليت باالى 50  بيمه ش
ــابقه پرداخت حق بيمه  درصد كه 16 سال س
داشته باشند در صورت عدم اشتغال تا 4 سال 

با 20 سال سابقه بازنشسته مى شوند.

بازار سكه بنزين 700 تومانى در جايگاه ها
همدان پيام: در يكسال نخست اجراى هدفمندى يارانه ها با وجود كاهش مصرف 
بنزين و گازوئيل و رونق فروش بنزين 700 تومانى در جايگاه ها، اما افزايش قيمت و 

صدور قبوض نجومى هم نتوانست مصرف گاز ايران را مهار كند.
پس از صدور دستور اجراى قانون هدفمندى يارانه ها از سوي رئيس كابينه دولت 
ــتين بار در سطح كشور بنزين به عنوان پرطرفدارترين حامل انرژى  دهم، براى نخس

به صورت سه نرخى عرضه شد.
ــا نرخ 100 و 150 تومان، بنزين  ــاس عالوه بر فروش بنزين يارانه اى ب بر اين اس
ــوپر با نرخ 400 و 500 تومان و بنزين آزاد 700 و 800  نيمه يارانه اى معمولى و س
ــر موجودى ذخيره بنزين  ــد. در حال حاض ــطح جايگاه ها عرضه ش تومانى هم در س
ــهميه بندى كاهش يافته  ــخصى به كمترين ميزان پس از س يارانه اى خودروهاى ش
ــود با توجه به روند مصرف روزانه يك تا 2 ميليون ليترى،  ــت و پيش بينى مى ش اس
ذخيره بنزين 100 تومانى كارت هاى هوشمند سوخت تا پايان سال جارى صفر شود. 
ــالف كاهش فروش بنزين  ــاى پايانى ماه بر خ ــى و به ويژه در روزه ــرايط فعل در ش
ــطح جايگاه هاى كشور رونقى  نيمه  يارانه اى و يارانه اى، ميزان فروش بنزين آزاد در س
قابل توجه اى يافته است به طورى كه هم اكنون به طور متوسط روزانه بين 10 تا 14 

ميليون ليتر بنزين آزاد توسط مردم خريدارى مى شود.
ــان  ــركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران نش ــمى ش آمارهاى رس
ــوع بيش  از 21,5  ــت اجراى قانون هدفمندى ها در مجم ــال نخس مى دهد، در يكس
ميليارد ليتر بنزين در كشور سوزانده شده كه از كاهش حدود چهار درصدى مصرف 

اين فرآورده استراتژيك نسبت به يكسال پيش از آن حكايت مى كند.
به گزارش مهر، در يكسال نخست از اجراى قانون هدفمندى يارانه ها 21 ميليارد و 
597 ميليون ليتر بنزين در كشور مصرف شده كه بيانگر متوسط مصرف روزانه 59,1 
ميليون ليتر است. مقايسه بنزين مصرف شده در اين مدت با يكسال پيش از آن (28 
ــارد و 496 ميليون ليتر بنزين، از  ــا 28 آذر 1389) با مصرف 22 ميلي آذر 1388 ت

كاهش 899 ميليون ليترى معادل چهار درصد حكايت مى كند.
ــت كه با اجراى سهميه بندى بنزين از تيرماه 1386 نرخ مصرف  اين در حالى اس
بنزين روندى كاهشى داشته است؛ به طورى كه پيش بينى ها نشان مى دهد اگر طرح 
سهميه بندى يا قانون هدفمندى يارانه ها اجرا نمى شد، مصرف روزانه بنزين كشور به 

حدود 100 ميليون ليتر در روز مى رسيد.
 قبوض نجومى هم مصرف گاز را مهار نكرد 

با اجراى فاز نخست هدفمندى يارانه ها، بر اساس فرمول جديد قيمت گذارى گاز 
ــال به دو بخش هفت ماهه و پنج ماهه پايانى سال تقسيم بندى  خانگى 12 ماهه س
شد كه الگوهاى مصرف اين حامل انرژى در هر يك از اين دو دوره زمانى تفاوت هايى 

با يكديگر دارند.
ــتركان خانگى (از ابتداى آبان ماه اعمال شده  ــتانى مش مطابق با تعرفه گاز زمس
ــتركان از نظر آب و هوايى به چهار اقيلم (سرد يك، دو،  ــكونت مش ــت) محل س اس
ــده و  12 دامنه مصرف گاز هم در اين بخش  ــيرى) تقسيم بندى ش معتدل و گرمس
مطابق با نوع اقليم تعريف و اعمال شده است. با توجه به اجراى سياست شهرستانى 
منطقه اى در محاسبه گازبهاى مشتركان بخش خانگى، متوسط مصرف گاز طبيعى 
در بيش از 360 شهر ايران مطابق با چهار اقليم آب و هوايى تعيين شده كه بر اين 
اساس شهرهاى سردسير مجاز به مصرف گاز بيشترى نسبت به شهرهاى گرمسيرى 
ــال جارى تعرفه محاسبه  ــوى ديگر با توجه به اينكه براى زمستان س ــتند. از س هس
گازبهاى مشتركان خانگى تغييرى پيدا نكرده است محاسبه قيمت گاز به ترتيب براى 
ــه اول تا دوازدهم به ازاى هر متر مكعب به ترتيب 30، 50، 70، 90، 110، 160،  پل
190، 220، 250، 280، 320 و 350 تومان محاسبه مى شود، اما اين نرخ براى دوره 

تابستانى دستخوش افزايش هايى خواهد شد.
ــت اجراى  ــركت ملى گاز ايران در 365 روز نخس ــمى ش ــاس آمارهاى رس بر اس
ــوع بخش هاى خانگى، تجارى، صنايع و  ــت اين جراحى اقتصادى، در مجم فاز نخس
ــده  ــى حدود 150 ميليارد و 621 ميليون مترمكعب گاز طبيعى مصرف ش نيروگاه
ــاب گاز  ــط مصرف گاز طبيعى در اين مدت بدون احتس ــت. به  اين ترتيب متوس اس
مصرف شده در بخش هاى عملياتى (تأسيسات صنعت نفت)، تزريق و صادرات، حدود 
ــت. در اين مدت بخش خانگى به تنهايى  412,7 ميليون متر مكعب در روز بوده اس
54,9 درصد از مجموع گاز مصرفى را سوزانده كه معادل 82 ميليارد و 752 ميليون 
ــب) بوده و اين درحالى  ــط مصرف روزانه 226,7 ميليون مترمكع مترمكعب (متوس
است كه مقايسه مصرف گاز در يكسال نخست از اجراى قانون هدفمندى يارانه ها با 
يكسال پيش از آن گوياى آن است كه در اين مدت مصرف گاز كل كشور 2,6 درصد 
ــد داشته است. در يكسال پيش از آغاز اجراى  و مصرف گاز خانگى 11,6 درصد رش
ــا (28 آذر 1388 تا 28 آذر 1389) در بخش هاى خانگى،  ــون هدفمندى يارانه ه قان
ــده  تجارى، صنايع و نيروگاه ها 146 ميليارد و 848 ميليون مترمكعب گاز مصرف ش
ــارد و 133 ميليون متر مكعب مربوط به  ــه 50,4 درصد آن يعنى حدود 74 ميلي ك

بخش خانگى بوده است.
ــور مربوط به بهمن ماه 1389  ــال گذشته بيشترين مصرف گاز كل كش  در يكس
ــارد و 461 ميليون مترمكعب گاز طبيعى و كمترين ميزان  ــوده با مصرف 15 ميلي ب
مصرف گاز در بخش هاى خانگى، تجارى، صنايع و نيروگاهى به خردادماه امسال به 
مصرف 10 ميليارد و 592 ميليون مترمكعب برمى گردد. همچنين بيشترين مصرف 
گاز خانگى در يكسال اول از اجراى قانون هدفمندى يارانه ها مربوط به دى ماه 1389 
با مصرف 11 ميليارد و 552 ميليون مترمكعب گاز و كمترين مصرف گاز خانگى به 

تيرماه با سه ميليارد و 656 ميليون متر مكعب بوده است.

الهام  خليلي خو
همدان پيام: با توجه به اقتضائات جامعه هر روز 
شاهد توسعه تكنولوژي  و فناوري هاي نوين در سطح 
كشور هستيم به طوري كه تا 10 سال گذشته افراد 
خاصي از تلفن همراه استفاده مي كردند، ولي امروز 
مناسب ترين وسيله براي برقراري ارتباط افراد با هم 

و دسترس بودن، موبايل شناخته شده است.
ــني مختلف  ــراد جامعه در گروه هاي س اكثر اف
ــيم كارت هاى  ــات تلفن همراه در قالب س از خدم
ــل اپراتور  ــل و رايت ــاي همراه اول، ايرانس اپراتوره
ــده، ولي هنوز  ــوم كه به تازگي معرفي ش ــل س نس
ــت) بهره مند هستند،  ــت مردم نرسيده اس به دس
ــت مربوط به  اما بحثي كه در اين جا قابل طرح اس
امنيت اطالعات خصوصي مشتريان موبايل است كه 
ــاس اطالعات منتشره در رسانه هاي ديدراي و  براس
ــور، اپراتورهاي تلفن همراه اطالعات  شنيداري كش
مشتركان خود را براي استفاده پيمانكاران تبليغاتي 
ــا قرار داده و  ــاي مختلف، در اختيار آنه با قيمت ه

مي فروشند.
شايد براي شما مشتركان تلفن همراه پيش  آمده 
ــد كه پيام هاي تبليغاتي مختلفي از شركت ها و  باش
ــال شود تا از  ــتگاه هاي خصوصي و بانك ها ارس دس
اين طريق خدمات خود را در حريم خصوصي شما 
ــما نيز با ديدن  بدون اطالع قبلي معرفي كنند و ش
ــم برده و از دريافت  چنين پيامك هاي چهره در ه
ــت بدانيد اين  ــده باشيد، الزم اس ــند ش آن ناخرس
ــخصي در قالب بانك هاي اطالعاتي در  اطالعات ش
اختيار پيمانكاران تبليغات پيامكي اپراتورهاي تلفن 
همراه قرار گرفته تا آنان بتوانند بهره برداري الزم را 

از آن داشته باشند.
ــال پيامك تبليغاتي يكي از شيوه هاي تازه  ارس
ــت و در قالب آن  ــات در ايران اس ــده تبليغ ُمد ش
اپراتورهاي كشور در ازاي دريافت مبالغي از طريق 
ــماره هاي خاصي  برگزاري مزايده هاي تبليغاتي، ش
ــد كه بتواند به  ــار پيمانكار قرار مي دهن را در اختي
ــتركان پيامك هاي تبليغاتي ارسال كند؛ البته  مش
ــت در دنيا رايج است،  ــيوه تبليغات مدت هاس اين ش
اما اينكه به همراه شماره تلفن، مشخصات شخصي و 
بسيار خصوصي فرد در اختيار پيمانكار تبليغات قرار 
ــت؛ چراكه به واسطه اين  گيرد، ادعايي قابل تأمل اس
ــدام امنيت و حريم خصوصي فرد تحت تأثير قرار  اق
مي گيرد و امكان هرگونه سوءاستفاده اي وجود دارد. 
ــتين گزارش تصويري در اين خصوص در  نخس
بخش خبري "20:30" شبكه دو سيما پخش شد. 
دوربين اين شبكه به غرفه هايي در نمايشگاه الكامپ 
ــك، كامپيوتر و تجارت الكترونيكى) رفت  (الكتروني
كه پيمانكاران ارسال پيامك تبليغاتي در آن حضور 

داشتند.
ــه صراحت اعالم  ــزارش پيمانكاران ب در اين گ
ــد كه مخابرات ايران و اپراتورهاي تلفن همراه  كردن

بانك اطالعاتي مشتركان را به آنان فروخته اند. 
نكته جالب در اين تجارت غيراخالقي قيمت هاي 
دريافتي اپراتورهاي تلفن همراه است؛ به طوري كه 
ــات مديران به قيمت 5 ميليون تومان،  بانك اطالع
بانك اطالعات كل مشتركان تلفن همراه كشور 15 
ــت كه عالوه بر اين قيمت ها 5/5  ميليون تومان اس
ميليون تومان نيز براي بروزرساني ساالنه پرداخت 

مي كنند.
ــمت ماجرا  ــير مهمترين قس ــا تمام اين تفاس ب

قابليت هاي نرم افزاراي اين بانك اطالعاتي است؛ به 
ــماره ملي شخص  طوري كه كابران با وارد كردن ش
ــماره تلفن همراه، شغل، كدپستي،  مي توانند به ش
ــي پيدا كنند كه  ــكونت مشتركان دسترس محل س
ــان از آن دارد كه امنيت مشتركان  ــأله نش اين مس
ــت و  ــراه و حتي ثابت به خطر افتاده اس ــن هم تلف
ــط مخابرات به حراج  اطالعات خصوصي افراد توس

گذاشته شده است.
ــرا نيز در  ــاي ديگري از اين ماج ــه نمونه ه البت
ــت كه نمونه آن لو  ــال هاي اخير اتفاق افتاده اس س
ــن بانك اطالعاتي مركز 118 بود كه به راحتي  رفت
ــترس مردم قرار گرفت و موجي از اضطراب  در دس
ــود آورد و امروز نيز  ــه به وج ــي را در جامع و نگران
ــده  ــت مخابرات خصوصي ش ــي كه مديري در حال
ــخصي مشتركان  ــاهد فروش اطالعات ش است، ش
تلفن همراه هستيم كه با بروز اين مسائل مي طلبد 
ــدگان مجلس به عنوان حاميان مردم در بدنه  نماين

دولت خواستار برخورد قاطعانه با اين افراد شوند.
ــال مقررات  ــاون نظارت و اعم ــن باره مع در اي
سازمان تنظيم مقررات گفت: فروش بانك اطالعاتي 
ــماره هاي مشتركان منع قانوني ندارد،  مربوط به ش
اما فروش اطالعات شخصي و نقض حريم شخصي 

آنان مجاز نيست.
حسن رضواني در گفت وگو با فارس درخصوص 
ــاً فروش بانك اطالعاتي مشتركان  اين كه آيا اساس
ــال  ــط اپراتورهاي تلفن همراه، به منظور ارس توس
ــت، اظهار كرد:  ــي صحيح اس ــاي تبليغات پيامك ه
ــن همراه، امري  ــال پيامك تبليغاتي روي تلف ارس

عادي در دنياست.
وي توضيح داد: فروش بانك اطالعاتي مربوط به 

شماره هاي مشتركان منع قانوني ندارد.
ــن كار، اطالعات  ــا اگر در اي ــي افزود: ام رضوان
ــود و نقض حريم  ــتركان فروخته ش ــخصي مش ش

شخصي صورت گيرد، اين كار مجاز نيست.
ــازمان تنظيم  معاون نظارت و اعمال مقررات س
ــماره  مقررات با ذكر مثالي گفت: براي مثال اگر ش
مشترك، در اختيار شركت هاي تبليغاتي قرار گيرد 
منع ندارد، اما اگر شماره مشترك، همراه با ذكر نام 
ــتي  ــغل و كد پس و نام خانوادگي، آدرس محل، ش
ارائه شود، اين كار نقض حريم شخصي است و مجاز 

نيست.

ــت نيز  ــركت پس وي ادامه داد: همچنان كه ش
بانك اطالعات كد پستي را مي فروشد و در گذشته 
ــماره تلفن شخص با ذكر نام  نيز در دفاتر 118، ش

و مختصري از محدوده آدرس وي را دربر داشتند.
ــردم، نظر مدير امور  ــراي ايجاد اطمينان در م ب
ــدان در مقوله  ــتان هم ــتركان تلفن همراه اس مش
ــراه را جويا  ــتركان تلفن هم ــروش اطالعات مش ف
ــديم كه وي به صراحت موضوع فروش اطالعات  ش

به شركت هاي تبليغاتي را رد كرد.
بنابر اظهارات حسنعلي نسيم دوست، مردم خود 
ــركت ها و نهادهاي خصوصي و دولتي بانك  براي ش

اطالعاتي درست كرده اند. 

وي با ارائه يك مثال تشريح كرد كه وقتي فردي 
براي استفاده از خدمات يك شركت مراجعه مي كند 
ــخصي خود را  با پر كردن يك فرم تمام اطالعات ش
ــود كه يك  ــأله باعث مي ش وارد مي كند و اين مس
بانك اطالعاتي موثق در اختيار شركت ها قرار بگيرد 

و آنها نيز براي ارسال تبليغات خود استفاده كنند.
ــال تبليغات نيز مي تواند به  بنا به گفته وي، ارس
ــركت هاي  ــورت تصادفي صورت گيرد؛ يعني ش ص
ــتن يك شماره تلفن، به  تبليغاتي با در دست داش

ــماره هاي ديگر پيامك ارسال  صورت انتخابي به ش
كنند.

مدير امور مشتركان تلفن همراه استان همدان 
در خصوص منع قانوني ارسال پيامك هاي تبليغاتي 
ــأله مشكلي ندارد، مگر  گفت: از نظر قانوني اين مس
ــود كه در صورت شكايت به  اينكه كسي شاكي ش

عنوان مزاحم با آنها برخورد خواهد شد.
شنيدن اين توضيحات قانع كننده نبود؛ چراكه 
گاهي پيامك هاي تبليغاتي از مراكز و شركت هايي 
ــود كه تاكنون با آنها ارتباطي برقرار  ــال مي ش ارس
ــتركان را به ليست  نكرديم كه آنها بتوانند اين مش
ــي خود اضافه كنند و ديگر آنكه مگر  بانك اطالعات
ــراه اول اطالعات خود را  ــتركان هم چند نفر از مش
ــاى تبليغاتى داده اند؛  ــركت ه به اين صورت به ش
ــتر در تماس با  ــب اطالعات بيش بنابراين براي كس
مدير روابط عمومى شركت مخابرات استان همدان 
ــتركان تلفن  ــروش اطالعات مش ــالم كرد كه ف اع
همراه هيچ منع قانوني ندارد و هر كسي كه بخواهد 

مي تواند اين امتياز را خريداري كند.
محسن ترانيان افزود: سه شركت عمده در استان 
همدان اين امتياز را از مركز ارتباط سيار تلفن همراه 
ــه متقاضيان  ــداري كرده اند و آنها نيز ب ــران خري ته

استفاده از بانك اطالعاتي به فروش مي رسانند.
وي در پاسخ به سؤال خبرنگار ما مبني بر اينكه 
ــت، گفت:  آيا مخابرات همدان در اين امر دخيل اس
ــرات همدان ندارد و اين  ــأله ربطي به مخاب اين مس
شركت ها بانك اطالعات را تهران خريداري كرده اند.
ــتان  ــركت مخابرات اس مدير روابط عمومى ش
ــن بانك  ــوه خريداري اي ــه با نح ــدان در رابط هم
ــركت هاي تبليغاتي به  ــت: ش اطالعاتي اظهار داش
ــج ميليون  ــا صرف هزينه پن ــي مي توانند ب راحت
ــتم "اس ام اس  ــد سيس ــبت به خري ــان نس توم
ــود را براي  ــد و تبليغات خ ــدام كنن ــس" اق باك
ــأله هيچ منع  ــد و اين مس ــال كنن ــتركان ارس مش
ــدار بايد در حفظ اطالعات  ــي ندارد، ولي خري قانون

به تعهدات خود عمل كند.
ــد مي توان چنين  ــي كه ارائه ش با تمام مباحث
ــراه كه در  ــات تلفن هم ــرد كه در خدم ــير ك تفس
سال هاي اخير رشد قابل توجهي داشته ايم خالهاى 
ــي، فرهنگي و  ــود دارد و از نظر اخالق ــى وج قانون

حقوقي اين حركت مخابرات قابل تأمل است.

مخابرات چوب حراج به اطالعات خصوصي مردم استان زد

اطالعات خصوصي مشتركان تلفن همراه  در دست سه شركت تبليغاتي

افزايش 18 درصدى اجاره بها در تابستان امسال
همدان پيام: معاون وزير راه و شهرسازى با بيان اينكه اجاره بها در تابستان امسال رشد 18 درصدى 
ــال 89 در بخش مسكن تورم منفى داشتيم و تورم عمومى اين بخش بين 5  ــته است، گفت: در س داش

تا 6 درصد افزايش يافته بود. 
به گزارش مهر ابوالفضل صومعلو افزود: در سال 88 و 89 كاهش قيمت را داشتيم و براى اولين بار در سال 89 
تورم منفى را هم تجربه كرديم، اما تورم عمومى در بخش مسكن و اجاره حدود 5 تا 6 درصد افزايش يافت. وى با 
اشاره به اينكه پس از اجراى قانون هدفمندى يارانه ها برخى كارشناسان اعالم مى كردند كه قيمت ها در بخش 
مسكن غيرقابل كنترل مى شود، اظهار داشت: در تابستان امسال اجاره بها 17 تا 18 درصد افزايش يافت كه 
البته اين موضوع هم فقط در تهران بود كه به طور عمومى در ساير اقالم هم افزايش 8 تا 10 درصدى داشتيم.

كاهش 18 درصدى واردات محصوالت كشاورزى
همدان پيام: وزير جهادكشاورزى از كاهش 18 درصدى واردات محصوالت كشاورزى در مدت 8 ماهه 
ــال خبر داد و گفت: با اجراى قانون هدفمندى يارانه ها، واحدهاى توليدى از ظرفيت خالى  ابتداى امس

خود استفاده كردند.
ــال گذشته شرايط خشكسالى شديدى را پشت سر گذاشتيم و در  صادق خليليان افزود: در پايان س

اكثر استان ها بارندگى بسيار كم بود و با اين ويژگى ها و شرايط، هدفمندى يارانه ها آغاز شد.
ــزان واردات محصوالت  ــال مي ــرد:  در مدت 8 ماهه ابتداى امس ــوز وى عنوان ك ــه گزارش اكوني ب
كشاورزى 18 درصد كاهش يافته و شاهد جهش قيمت محصوالت كشاورزى نبوديم و در عين حال 

با افزايش توليد مواجه شديم.

قربانعلي  فرزند  يعقوبي  روح ا...  دانشجويي  كارت 
شماره  به   4020043401 شناسنامه  شماره  به 
دانشجويي 880220881 رشته مهندسي كشاورزي 
از  و  گرديده  مفقود  كبودراهنگ  نور  پيام  دانشگاه 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كوچكعلي  فرزند  ايلخاني  مژگان  دانشجويي  كارت 
كاربردي  علمي  جامع  دانشگاه  حسابداري  رشته 
جهاد دانشگاهي واحد همدان به شماره دانشجويي 
8869191301 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

پالك  شماره  به  پيكان  وانت  خودرو  سبز  كارت 
99928 س11 به شماره موتور 11285034169 
و شماره شاسي 22100332 به نام علي وثيقي قادر 
به شماره شناسنامه 2349 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

آگـهي منـاقصه

شهردار سامن- نادر گودرزي 

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

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

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

برنده مناقصه مي باشد.

آگهي فقدان سند مالكيت 
خانم يمن تاج يعقوبي با ارائه دو برگ استشـهاديه محلـي مصدق به مهر دفترخانه 
58 كبودراهنگ مدعي اسـت كه يك جلد سند مالكيت شش دانگ يك باب خانه 
پالك 597  واقع در 238 اصلى واقع در بخش همدان كه به نامش ذيل ثبت 21763 
صفحه292 دفتر جلد 66 محلي سابقه ثبت دارد و به علت جابجايي مفقود گرديده لذا 
به استناد تبصره الحاقي به ماده 120 آيين نامه قانون ثبت بدين وسيله آگهي مي شد 
تا هر كس مدعي انجام معامله و يا وجود سند مالكيت نزد خود باشد از تاريخ انتشار 
اين آگهي طي مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالك كبودراهنگ مراجعه و مدارك 
خود را تسليم نمايد در صورت عدم مراجعه و پس از انقضا مدت مزبور نسبت به صدور 

سند مالكيت المثنى  اقدام و سند اوليه از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كبودراهنگ -  قدير يوسفي نيا

آگهي حصر وراثت
آقاي حميد احمدي مشـعوف داراي شناسـنامه شـماره 2429 به شرح دادخواست 
به كالسـه111/152/90ح از اين حوزه درخواسـت گواهي حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شـادروان علي صفدر احمدي مشعوف به شناسنامه شماره 351 در 
تاريخ 1388/6/3 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر 
است به: 1- حميد احمدي مشعوف به شماره شناسنامه 2429 صادره از حوزه يك رزن 
پسر متوفي 2- محمد احمدي مشعوف به شماره شناسنامه 1792 صادره از حوزه يك 
رزن پسر متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ 

نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
دبيرخانه شوراي حل اختالف رزن-  شعبه 111

آگهي احضار متهم 
بـه موجب پرونده 900749 آقاي سـعيد زارعي فرزند محمد بـه اتهام اقدام به 
سـرقت اوراق و اسـناد مالي از طريـق اين دادگاه تحت تعقيب اسـت و ابالغ و 
احضاريـه بـه واسـطه معلوم نبـودن محـل اقامـت وي ممكن نگرديده اسـت 
بدينوسـيله در اجراي ماده 115 قانون آيين دادرسـي كيفري مراتب به نامبرده  
اعالم تا ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهي در شعبه اول دادگاه عمومي گل تپه 
جهت پاسـخگويي به اتهام خويش حاضر شـود در صورت عـدم حضور دادگاه 

غيابًا رسيدگي خواهد نمود.
دادرس دادگاه عمومي گل تپه
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ــدت  وح ــوراي  ش ــخنگوي  س ــام:  همدان پي
ــدن كانديداى مورد  ــتان مطرح ش ــان اس اصولگراي
ــورا را منوط به مطابقت فرد با  ــوي اين ش نظر از س
ــوراي وحدت اصولگرايان  ــاخص هاي 40 گانه ش ش

استان عنوان مي كند.
ــراي اطالع   ــد تا ب ــوع بهانه اي ش ــن موض همي
ــاخص ها و معيارهاي 40  خوانندگان عزيز از اين ش
گانه با حجت االسالم والمسلمين فالحي سخنگوي 
ــوراي وحدت اصولگرايان استان گفتگو كنيم كه  ش

ماحصل آن از ديدگاهتان مي گذرد.
  40 كليتي از معيارها و شاخص هاي  

گانه را براي خوانندگان بيان كنيد؟
ــي  ــه در چند حوزه بررس ــاخص هاي 40 گان ش
ــادات  اعتق ــث  بح در  ــوزه  ح ــن  اولي ــود.  مي ش
ــوان اعتقاد به  ــت كه از آن جمله مي ت كانديداهاس
ــالمي به عنوان يك  ــت در نظام جمهوري اس خدم
ــي، اعتقاد به ادامه راه امام (ره)  تكليف ديني و سياس
و اطاعت از فرامين مقام معظم رهبري به عنوان يك 
اصل، اعتقاد به حقوق مردم به ويژه اقشار آسيب پذير 

و اعتقاد به رعايت قانون اساسي اشاره كرد. 
ــات يك كانديداي اصولگرا  در بحث دوم، التزام
مد نظر ماست كه در اين زمينه كانديداها بايد التزام و 
پايبندي در رعايت احكام و قوانين شرع مقدس اسالم، 
التزام و پا يبندي به خدمت جهادگونه در مسئوليت هاي 
جنبي و شايسته سازى، التزام و پايبندي در اطاعت از 
فرامين حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري، التزام و 
پايبندي به رعايت مقررات قانوني و اصول اخالقي و 

ساده زيستي داشته باشند.
ــده اصولگرا بايد  ــاخص ديگري كه يك نماين ش
ــت؛  ــد اطالع و آگاهي اين نماينده اس ــته باش داش
يعني اطالع و آگاهي از مطالبات رهبري و بصيرت 
ــي از نيازها و  ــالع و آگاهي كاف ــمندي، اط و هوش
ــطح ملي و منطقه اي و  ــتي هاي موجود در س كاس
ــوزه انتخابيه، اطالع و آگاهي از تكاليف و وظايف  ح
ــارات نمايندگي در نظام جمهوري  و حقوق و اختي

اسالمي.
ــرا  اصولگ ــده  نماين ــاى  انگيزه ه ــن  همچني
ــار آسيب پذير،  ــاني به مردم به ويژه اقش خدمت رس
ــالمي ايران،  ــدي نظام جمهوري اس ــاى كارآم ارتق
ــكالت و كمبودها و ايجاد  اصالح نواقص و رفع مش
ــد به نظام  ــان نيروهاي معتق ــجام مي اتحاد و انس

جمهوري اسالمي مي باشد.
ــت؛ يعني دارا  ــاخص بعدي بحث دارايي هاس ش
بودن يك نماينده از تخصص و مهارت الزم با توجه 
ــته و تحصيالت همچنين تخصص و مهارت  به رش

الزم با توجه به تجربه و سوابق كاري قبلي.

ــي الزم يك كانديدا  ــوزه توانايي هم تواناي در ح
در بيان و انعكاس نيازها و مشكالت حوزه انتخابيه، 
ــا تهديدات  ــخيص و مبارزه ب ــي الزم در تش تواناي
خارجي و داخلي، توانايي الزم در برابر قانون شكني 

و زياده خواهي هاي اقتصادي و... مطرح است.
ــاخص ديگر موضع گيري و رفتار يك نماينده  ش
است كه از آن جمله مي توان به موضع گيري و رفتار 
ــكوهمند اسالمي، موضع گيري  در جريان انقالب ش
ــار در درون دفاع مقدس، موضع گيري و رفتار  و رفت
در قضاياي دوم خرداد سال 1376، موضع گيري در 
ــال 1388 و موضع گيري در جريان  جريان فتنه س

انحرافي اشاره كرد.
ــت  ــت يك كانديدا از ديگر شاخص هاس مقبولي
ــيون،  ــار ايثارگر، سياس كه مقبوليت در ميان اقش
ــامل  ــيب پذير را ش ــار آس ــا و اقش تحصيل كرده ه

مي شود.
  اين شاخص ها ممكن است در چند   

فرد پيدا شود به نظر شما آيا كانديدايي 
وجود دارد كه تمام اين شاخص ها را 

داشته باشد؟
ــت برخي از افراد تمام اين شاخص ها  ممكن اس
ــند؛ بر همين اساس اولويت سنجي  ــته باش را نداش
ــت از 40 شاخص يك نماينده  مي كنيم، ممكن اس
ــاخص را داشته باشد يا حتي كمتر  اصولگرا 30 ش
ــاخص هاي 40 گانه  از آن؛ بنابراين، برخي از اين ش
ــاد و التزام به  ــتند؛ يعني در بحث اعتق وتويي هس
ــود  واليت فقيه كه به عنوان يك اصل مطرح مي ش
ــاخص را  ــر نماينده اي اين ش ــق وتويي دارد. اگ ح
نداشته باشد، شاخص هاي ديگر را بررسي نخواهيم 

كرد و جزو كانديداي اصولگرايان نخواهد بود.
ــاخص هاي وتويي مد  همچنين يكي ديگر از ش
ــت. اگر  نظر ما موضع گيري در برابر جريان فتنه اس
ــكوت كرده اين  ــده اي پيرامون اين جريان س نماين
ــود يا  ــزو نمايندگان اصولگرا معرفي نمي ش فرد ج
اگر كسي اعتقاد و التزام به نظام جمهوري اسالمي 
ــد و نيز در مورد دفاع  ــي نداشته باش و قانون اساس
ــد يا با  ــته باش مقدس موضع گيري بي تفاوتي داش
جريان انحرافي همراه باشد اين موضوعات به عنوان 
ديگر شاخص هاي وتويي مطرح است و چنين فردي 

كانديداي اصولگرايان نخواهد بود.

  اگر كانديدايي تمام شاخص ها   
را نداشته باشد شما فردي را معرفي 

نمي كنيد؟
ــدام از اين  ــي هيچك ــت كه كس ــه نيس اينگون
ــد طبيعتاً داريم منتها  ــته باش ــاخص ها را نداش ش
ــده و  ــوص امتيازاتي در نظر گرفته ش در اين خص
ــده و  ــاخص ها به نوعي امتيازبندي ش خود اين ش
ــبت به افراد مختلف آنها را خواهيم  در جدولي نس
ــتا كميته هايي متشكل از  ــنجيد. در همين راس س
ــكيل شده است  چند تن از اعضاي اصولگرايان تش
ــه به زودي كار خود را آغاز خواهند كرد و با تمام  ك
ــتان مذاكراتي خواهند  كانديداهاي مورد نظر در اس

داشت.
ــتند  كميته ها تركيبي از احزاب و جبه هايى هس
كه به صورت چرخشي تركيب آنها در شهرستان ها 

و كانديداها تغيير خواهند كرد.
ــورت گرفته كه  ــنجي هاي ص همچنين نظرس
ــنجي كانديداها را در بين  ــه اول نظرس در مرحل
ــي كرديم تقريباً ميزان مقبوليت  2 هزار نفر بررس
ــه برخي از  ــد اما به دليل اينك ــخص ش افراد مش
كانديداهاى مطرح در نظرسنجي اول نبودند قرار 
بر اين شد نظرسنجي دوم با دقت بيشتري انجام 

شود.
  كميته بررسي كننده اين شاخص ها  

توسط چه نهاد و ارگاني مورد تأييد قرار 
مي گيرد؟ 

ــوراي  ش ــي  داخل ــه  كميت ــامل  ش ــا  كميته ه
ــت كه اين  ــتند و نهادى الزم نيس اصولگرايان هس
ــه را تأييد كند، بلكه اين كميته از درون خود  كميت
ــت و عضوي خارج از شوراي اصولگرايان در  شوراس

اين كميته نيست. 
  در خصوص ديدار طاليي نيك با  

آيت ا... مهدوي كني توضيح دهيد؟
هيچ يك از كانديداهاي استان همدان با شوراي 
ــته و اينكه افرادي  اصولگرايان تهران ديداري نداش
ــوراى  ــد كه ش ــا در خبرها آمده باش ــا كنند ي ادع
ــور پذيرفته  ــردي را به حض ــران ف ــان ته اصولگراي
ــر قرار  ــدارد طبيعتاً اگ ــرده واقعيت ن ــد ك ــا تأيي ي
ــائلي صورت بگيرد آنها با شوراي  ــد چنين مس باش

اصولگرايان استان هماهنگ خواهند بود.

  به نظر مي رسد با توجه به  
كناره گيري اصالح طلبان از روابط 

انتخاباتي اصولگرايان در قالب دو جناح 
رقيب در صحنه حاضر خواهند شد؛ اين 

رقابت ها به چه ميزان واقعي است؟
ــدار در جبهه متحد اصولگرايان  اينكه جهبه پاي
ــت جدايي  ــت كه ليس قرار نگرفت به اين معنا نيس
ــات ارائه خواهند داد. صرفاً اعتراضاتي كه  در انتخاب
ــبت به برخي از افراد داشتند در شورا  در تهران نس
ــتان چنين  ــد در حالي كه ما در اس ــور نيافتن حض
ــكلي نداريم؛ چرا كه مطالبات جبهه پايداري با  مش
شوراي اصولگريان تأمين است؛ بنابراين، اصولگرايان 
ــتند. زماني كه جبهه پايداري  دو جناح رقيب نيس
ليست ارائه نمي دهد رقابتي با شوراي اصولگرا ندارد 
ــت اما به عنوان  ــات حضور خواهد داش و در انتخاب

كانديدا معرفي كردن.
ــاي خود عنوان كردند كانديداهاي  در صحبت ه
ــرا را قبول خواهند كرد اما در اين جبهه قرار  اصولگ
ــه تأكيد بزرگان بر اتحاد بود؛ هر  نگرفتند كما اينك
ــاز هم بيايند و  ــتم از اينكه اينها ب چند نااميد نيس

متحد شوند.
ــورد اصالح طلبان هم به اعتقاد من آنها در  در م
انتخابات شركت مي كنند حتي با كانديداي منفرد و 
بدون ليست؛ به طوري كه برخي از اين اصالح طلبان 
كه جزو جبهه مشاركت بودند كه صالح نيست نام 
ــود را منتخب به  ــود در حال حاضر خ آنها برده ش
ــد و معتقدند اگر  ــاي ديني و مقدس مي كنن نهاده
ــنامه قبلي حضور يابند ممكن  بخواهند با آن شناس
ــند و به نوعي با تابلوهاي  ــت اقبالي نداشته باش اس
تقلبي در صحنه حضور خواهند يافت؛ بنابراين، اگر 
اصالح طلبان تاكنون ليست ارائه ندادند يا اينكه به 
ــكار بروز و حضور ندارد به معناي حضور  صورت آش
ــتن آنها در انتخابات نيست؛ زيرا از چند وقت  نداش

پيش حتي در نشريات خود را مطرح كرده اند.
  با توجه به اينكه ثبت نام داوطلبان   

نمايندگي دور نهم مجلس از شنبه آغاز 
مي شود شما چه زماني ليست مورد نظر 

را ارائه خواهيد داد؟
ــراد را مورد  ــه اينكه كميته ها بايد اف ــا توجه ب ب
ــنجي دوم هم  ــد و نتايج نظرس ــي قرار دهن ارزياب
ــود تا نظر نهايي اعالم نشود ما ليستي ارائه  اعالم ش
نخواهيم داد؛ ضمن اينكه كانديداهاي مورد نظر هم 
در حال جابجايي از استاني به استان ديگر هستند؛ 
ــت نداريم، هرچند  بنابراين، عجله اي براي ارائه ليس
ــيد تا هر سريع تر  ــرعت خواهيم بخش كارمان را س

اطالع رساني كنيم.

سخنگوي شوراي وحدت اصولگرايان استان:  

عجله اي براي ارائه ليست كانديداها 
نداريم 
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يلدا؛ شبي دراز براي نقل غصه هاي كوچك
مهدي ناصرنژاد

ــب هاي سرد و برفي،  ــال و شروع روزها و ش ــيدن آخرين فصل س ــتانه فرا رس همدان پيام: در آس
ــيرين به يادگار مانده از مردمان ديرپاي  ــنتي ش اقوام ايراني خود را براي برگزاري آييني كهن و س
سرزمين پهناور پارسي، آماده مي كنند. شب يلداي ايراني، درازترين شب يك سال شمسي، آنجا كه 
مردماني سخت كوش و ظلمت برانداز بر آن مي شدند تا با اتحاد و يكدلي سنگيني شبي سياهگون را 
ــانند و بگويند خستگي و نااميدي و سستي تنها براي كساني است  ــدلي و مهرباني به روز رس با خوش
كه عنان عمر و زندگي خود را به نيستي مي سپارند و از تمام زيبايي ها و مخلوق گوناگون خداوندي 
ــخت مي گذرانند و دل و جان از رحمت ايزدي و  ــايه ها و تاريكي ها را مي بينند و روزگار را س فقط س

عنايت خداوندي به مخلوق سزاوار خويش، بريده اند. 
ــناس بوده اند و به همين دليل  ــت و خداش ــريت يگانه پرس مردمان داناي ايراني در همه تاريخ بش
خداپسندانه است كه آيين ها و حتي باورهاي مادي ايراني با رنگ و بوي الهي و توكل به ذات احديت 
ــده و با اراده و  ــب و روز آغاز ش ــت. و يلدا نيز با نام آفريننده جهان و صاحب ش عجين و آميخته اس

قدرت خداوندي مغلوب روز مي شود.
ــت. در اين  ــرزندگي و مهرباني اس ــخن از حالوت و تازگي و س ــب دراز همه جا س و اما در اين ش
ــتي و عشق يكديگر مي گذارند و جوانه ها را به ريشه و اصل  ــب دراز همه خانواده دل در گرو دوس ش
ــم  ــم در چش ــب دراز كودكان بازيگوش و عاقله مردان و زنان دل نگران چش گره مي زنند. در اين ش
ــفيدان و گيس سفيدان دنياديده و شكيبا دارند تا لب به قصه و نقل حوادث روزگار بگشايند.  ريش س
نه اينكه پايان تمام قصه هاي ايراني، شكست اهريمن و پيروزي نور بر ظلمت و تباهي سياهي هاست؟! 
ــنويم. آن قصه هاي  ــاي ايراني را از زبان پدربزرگ ها  و مادربزرگ ها بش ــت داريم قصه ه همه ما دوس
ايراني را مي دانند و آن را تجربه كرده اند. اصًال پدران و مادران ما خود خالق قصه هاي ايراني هستند. 
ــچ توجه كرده ايد وقتي مادربزرگ هنگام نقل قصه و آنجا كه به بيان درد و رنج هاي قهرمان قصه  هي
ــود. چه مي داني كه قهرمان قصه خود  ــد و به نقطه اي خيره مي ش مي پردازد، آهي بلند از دل مي كش

پدربزرگ يا مادربزرگ نباشد؟!
ــت كه همه مي آيند. حتي فاميل دور، يلدا يك بهانه است. او براي من دلتنگ  ــب يلداس در آن ش
ــما، او به بهانه دانه هاي انار آمده است تا غصه هاي خود را با تو يكي يكي  ــت، براي تو براي ما و ش اس

بشمارد و با  دندان له كند.
ــد و غصه هايش را بريزد. او براي  ــب يلدا گاليه هايش را باز كن ــت تا در كنار آجيل ش او آمده اس
ــت، مي داند در كنار پيوندها و دوستي هايش با تو، رنج روزهاي بيشمار تنهايي و  مهرباني تو آمده اس
غربت را به سياهي يلدا مي سپارد تا گم شود. يلدا بهانه است. اين شب دراز براي نقل و عقده گشايي 

از غصه هاي كوچك من و تو رسم شده است. يلدا را هميشه به خاطر بسپار.

مديركل پزشكى قانونى همدان خبر داد
كاهش 6 درصدى تلفات حوادث رانندگي 

در هفت ماهه امسال
همدان پيام: مديركل پزشكى قانونى همدان از كاهش 6/3 درصدى تلفات حوادث 

رانندگي در هفت ماهه نخست امسال خبر داد.
ــال،431 نفر در حوادث  ــت امس ــان صالح افزود: در هفت ماهه نخس ــى احس عل
ــت دادند كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه  ــتان جان خود را از دس رانندگي اس
سال قبل كه تعداد فوتي هاي تصادفات 460 نفر بود، 6/3 درصد كاهش يافته است.

ــح كرد: از كل متوفيات حوادث رانندگي در اين مدت 317  نفر مرد و  وى تصري
114 نفر زن بودند. 

صالح اظهار كرد: از كل حوادث رانندگي منجر به فوت استان در اين مدت، 318 
ــهري و 39 مورد در جاده هاي  ــهري، 74 مورد درون ش مورد در جاده هاي برون ش
ــت. وى بيان كرد: در حوادث رانندگي هفت ماهه نخست  ــده اس ــتايي ثبت ش روس
ــال، چهار هزار و 788 مصدوم به مراكز پزشكي قانوني ارجاع شدند كه اين رقم  امس
نيز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2,9 درصد افزايش يافت. صالح اعالم كرد: در 
ــال 94 نفر در حوادث رانندگي استان جان باختند كه نسبت به مهر ماه  مهرماه امس

سال گذشته كه تعداد فوتي ها 72 نفر بود، 30,6 درصد افزايش دارد.

در 8 ماهه امسال صورت گرفت؛
جريمه 39 ميليارد ريالى قاچاقچيان در همدان

ــت  ــت ماهه نخس همدان پيام: مديركل تعزيرات حكومتى همدان گفت: در هش
امسال ميزان جزاى نقدى پرونده هاى قاچاق كاال در استان همدان به 39 ميليارد و 

834 ميليون ريال رسيد. 
رضا سعيدى با اشاره به عملكرد هشت ماهه اين سازمان در سال جارى و افزايش 
ــبت به سال گذشته اظهار كرد: در هشت ماهه  23 درصدى پرونده هاى مختومه نس
ــده به تعزيرات حكومتى همدان،  ــته 91 درصد از پرونده هاى ارجاع ش ــال گذش س
رسيدگى شده كه اين رقم در مدت مشابه در سال جارى به 114درصد رسيده است. 
ــازمان تعزيرات حكومتى همدان در شش ماهه نخست امسال (در  وى بيان كرد: س

عملكرد) رتبه چهارم كشورى را كسب كرده است.
سعيدى در گفت وگو با فارس تصريح كرد: ارزش ريالى كاالهاى مكشوفه قاچاق 
در هشت ماهه نخست امسال 25 ميليارد و 912 ميليون ريال و در مدت مشابه سال 

گذشته 20 ميليارد و 538 ميليون ريال برآورد  شد.
 وى با بيان اينكه در اين مدت 446 پرونده مختومه شده است، تأكيد كرد: ارزش 
ريالى كاالهاى مكشوفه در هشت ماهه نخست سال جارى 26 درصد بيشتر از مدت 

مشابه سال گذشته است.

پلمپ35 واحد متخلف در همدان
ــتاى  ــام: رئيس پليس اطالعات و امنيت عمومى همدان گفت: در راس همدان پي
اجراى طرح ارتقاى امنيت اجتماعى 35 واحد صنفى متخلف اين استان پلمب شد.

ــاك توسط  اصغر خرم روى افزود: طرح نظارت و كنترل از واحدهاى صنفى پوش
عوامل نظارتى اماكن عمومى در مركز شهرستان ها به منظور برخورد با مظاهر علنى 

فساد و پاكسازى صنوف آلوده اجرا شد.
وى اضافه كرد: مأموران دايره نظارت بر اماكن عمومى و امنيت اخالقى در اجراى 
اين طرح از يك هزار و 488 واحد صنفى پوشاك به صورت محسوس و نامحسوس 
بازديد كردند. خرم روى گفت: در بازديد از اين واحدها از متصديان 255 واحد صنفى 
تعهد گرفته شد و به 677 نفر از متصديان در خصوص رعايت آيين نامه اماكن عمومى 

و شئونات اسالمى تذكر كتبى و شفاهى داده و 35 واحد متخلف نيز پلمب شد.

خريد كاالى قاچاق كمك به بيكارى جوانان است
ــتان همدان گفت: خانواده ها در صورت خريد و مصرف كاالى قاچاق زمينه بيكارى  همدان پيام: فرمانده انتظامى اس
جوانان خود را مهيا مى كنند. مهدى معصوم بيگى اظهار داشت: موضوع قاچاق كاال به عنوان تهاجم فرهنگى، استقالل 
ــانه رفته و يك تهديد جدى براى امنيت ملى است. وى گفت: با توجه به اينكه ايجاد  ــور را نش ــتغال كش اقتصادى و اش
ــت؛ قاچاق كاال بايد از منظرهاى  ــور و دغدغه اصلى دولت اس ــتغال براى افراد جوياى كار از اولويت هاى محورى كش اش
ــود. معصوم بيگى افزود: به گفته كارشناسان با ورود يك خودروى خارجى به صورت قانونى به داخل  ــى ش مختلف بررس

كشور سه نفر بيكار مى شوند و اگر اين امر به صورت غير قانونى و قاچاق صورت گيرد؛ اثرات مخرب بيشترى دارد.
ــتگى و تهاجم فرهنگى وجود دارد كه با  ــزارش ايرنا، وي تصريح كرد: در عرصه ورود كاالى قاچاق نوعى وابس ــه گ ب

استفاده از كاالى قاچاق و خارجى يك نياز كاذب در جامعه ايجاد مى شود.

ناشنوايي شايع ترين معلوليت 
در كشور است

ــازمان  ــگيري س ــنا: رئيس مركز پيش ايس
ــنوايي شايع ترين  ــتي با بيان اينكه ناش بهزيس
ــت، گفت: اگر ناشنوايي در سنين  معلوليت اس
ــود روي رشد و تكامل  ــايي نش كودكي شناس
كودكان تأثير گذاشته و آنان عقب مانده ذهني 

مي شوند. 
ــته بيش از  ــال گذش نفريه با بيان اينكه  س
ــنوايي مي شوند،  680 هزار نوزاد غربالگري ش
ــد غربالگري  ــش از 53 درص ــت: بي اظهار داش
ــط سازمان بهزيستي  شنوايي  سال پيش توس
انجام شده و اين سنجش در سه روز نخستين 

تولد نوزادان انجام شده است. 
ــخيص و  ــزود: زمان طاليي براي تش وي اف
ــنوايي دو تا سه   سال نخستين عمر  درمان ناش
ــوان با تربيت  ــخيص مي ت ــت و پس از تش اس
شنوايي، كاشت حلزون و ... ناشنوايي را درمان 
ــطح تحت  ــه بيان كرد: افزايش س ــرد.  نفري ك
پوشش و غربالگري به باالي 75 درصد در سال 

آتي، هدفگذاري شده است.

مشموالن متقاضي تمديد 
اعزام به مراكز پليس +10 

مراجعه كنند
ــازمان وظيفه  ــين رئيس س ــارس: جانش ف
ــموالن متقاضي  عمومي نيروي انتظامي از مش
تمديد اعزام خواست با مراجعه به مراكز پليس 
ــر از موعد اعزام  ــت خود را زودت +10 درخواس

ارائه كنند.
ــموالن متقاضي  ابراهيم كريمي گفت: مش
ــه مراكز پليس +10  ــد اعزام با مراجعه ب تمدي
ــد اعزام ارائه  ــت خود را زودتر از موع درخواس
ــيدگي  ــرا از اين طريق عالوه بر رس ــد؛ زي كنن
ــريع درخواست آنان و هزينه كمتر نيازي به  س
حضور مشموالن در حوزه هاي وظيفه عمومي 
نيست. كريمي درباره كسر از خدمت مشموالن 
ــاي تحقيقاتي فعاليت  ــه اي كه در پروژه ه نخب
ــده  ــته به ميزان پروژه ارائه ش دارند، گفت: بس
ــر خدمت به آنان  ــوي اين مشموالن، كس از س

تعلق مي گيرد.

تنها10تا 15درصد از معتادان 
به بهبودي مي رسند

ــاي  ــان و حمايت ه ــركل درم ــنا: مدي ايس
ــدر با بيان  ــارزه با موادمخ ــتاد مب اجتماعي س
ــاد، بهبودي  ــده آل درمان اعتي ــه هدف اي اينك
كامل فرد است، گفت: تجربه ثابت كرده است 
ــت يابي به اين هدف ممكن نيست؛ زيرا  كه دس
ــد از معتادان به  ــق آمار تنها 10 تا 15 درص طب
مرحله بهبودي كامل مي رسند. محمدباقر صابري 
با تأكيد بر متغير بودن اهداف و مداخالت درمان 
اعتياد اظهاركرد: هدف درمان به گونه اي است كه 
اگر نوع مصرف معتاد تزريقي را به خوراكي تغيير 

دهيم هم موفق بوده ايم.
وي افزود: در شرايطي كه بهبودي كامل در 
ــت؛ برنامه هاي كاهش  معتادان امكان پذير نيس
آسيب نيز براي به حداقل رساندن آسيب هاي 

اعتياد به عمل مي آيد.

افزايش مستمرى معلوالن و 
مددجويان بهزيستى از سال 91 
ــور از  ــتى كش ــازمان بهزيس ايرنا: رئيس س
ــراى افزايش ميزان  ــازمان ب برنامه  ريزى اين س
ــتمرى معلوالن و مددجويان از سال آينده  مس
ــر داد و گفت: در صورت تأمين اعتبار، اين  خب

مستمرى افزايش پيدا خواهد كرد.
همايون هاشمى بدون اشاره به ميزان دقيق 
ــته و در  ــال هاى گذش اين افزايش افزود: در س
دولت نهم و دهم، مستمرى مددجويان افزايش 
100 درصدى داشته است و در همين خصوص 
بنا داريم در سال آينده نيز مستمرى معلوالن و 

مددجويان را افزايش دهيم. 
ــه  ــن كل بودج ــرد: ميانگي ــح ك وى تصري
ــال  جارى 24 درصد  ــازمان بهزيستى در س س
ــانگر توجه ويژه  ــش يافته كه اين امر نش افزاي

دولت به اين بخش از جامعه است.
ــاره به اينكه در حال حاضر  ــمى با اش هاش
حدود 4 ميليون نفر به صورت موردى و مستمر 
از خدمات سازمان بهزيستى استفاده مى كنند، 
ــراد معلوالن،  ــى از اين اف ــت:  بخش اظهار داش
ــت خانوار و كودكان  مددجويان، زنان سرپرس

مجهول الهويه هستند.

شناسنامه ها حذف مي شوند
ــازمان ثبت احوال در خصوص تبديل شناسنامه هاى قديمي به شناسنامه هاى مكانيزه، گفت:  همدان پيام: رئيس س

شناسنامه هاى جديد (مكانيزه)، غير قابل جعل و بادوام هستند.
محمد ناظمى اردكانى با بيان اينكه تمامى تجهيزات مورد نياز براى ادارات ثبت احوال كشور خريدارى شده است، 
افزود: بر اين اساس هيچ اداره اى حق صدور شناسنامه هاى دست نويس را ندارد و تمامى شناسنامه هايى كه تعويض يا 

عكس دار مى شوند، بايد مكانيزه باشند.
ــت، تصريح كرد: اگر  ــنامه نيازمند اصالح قانون اس ــان اينكه حذف شناس ــى در گفتگو با پانا با بي ــى اردكان ناظم
ــد)، مى توانيم در آينده  ــنامه باش ــمند ملى مى تواند جايگزين خوبى براى شناس ــازى كنيم (كه كارت هوش فرهنگ س

شناسنامه را حذف كنيم. 

بيماران فقط 10درصد هزينه هاى بسترى را پرداخت مى كنند
همدان پيام: مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى گفت: بيماران تحت پوشش تنها 10 درصد از هزينه هاى بسترى را 

پرداخت مى كنند و دريافت بيش از اين ميزان از سوي بيمارستان ها خالف قانون است.
ــازمان اظهار داشت: در حال حاضر  ــش اين س رحمت ا... حافظى در خصوص تعرفه هاى درمانى بيماران تحت پوش
بيماران تحت پوشش اين سازمان حدود 30 درصد از خدمات درمانى سرپايى و 10 درصد از خدمات بسترى را پرداخت 
مى كنند. به گزارش پانا، وى در ادامه با بيان اينكه اگر بيمارستانى بيش از اين ميزان، تعرفه  دريافت كند خالف قانون 
عمل كرده و مورد پيگرد قرار مى گيرد، افزود: در اين زمينه وزارت بهداشت بايد پاسخگو باشد و افراد بايد اقدامات غير 
قانونى بيمارستان ها را به اطالع سازمان برسانند. حافظى بيان كرد: دفتر نظارتى در اين زمينه بر فعاليت بيمارستان ها 

نظارت دقيق دارد تا اقدامات غيرقانونى صورت نگيرد.

ــب هايى،  ــال در چنين ش همدان پيام: هر س
ــود كه  ــن مردم رد و بدل مى ش ــى بي حرف هاي
حكايت از يك شب طوالنى دارد. شبى كه قرار 
ــب هاى ديگر، اهل خانه دور  ــت بيشتر از ش اس
هم بنشينند و خاطرات شان را با هم ورق بزنند.
ــته تا كنون هميشه در چنين روزها و  از گذش
ــال، جنس گفتگوها و حرف هاى  ــب هايى از س ش
مردم تا حدودى تغيير مى كند. برخى از خاطرات 
ــد. بعضى هم  ــرف مى زنن ــال قبل ح ــيرين س ش
ــال هاى كمى دورتر را مرور مى كنند.  خاطرات س
ــب هاى قبل از فرا  ــتند كه در ش عده اى هم هس
ــار مى روند كه  ــدام با خود كلنج ــيدن يلدا م رس

چطور اين شب را صبح كنند؟!
ــاله، يكى از همين آدم هايى  محمدعلى 42 س
است كه دوست دارد طوالنى ترين شب سال براى 
او و خانواده اش خيلى زود صبح شود. او كه ساكن 
ــت بعد از 18  ــهرمان اس يكى از محالت حومه ش
ــترك و داشتن 4 فرزند دختر و  سال زندگى مش

پسر، هنوز سرپناهى براى خودش ندارد.
ــدا» در نوع خود  ــى از «يل ــف محمد عل توصي

خيلى جالب و شنيدنى است.
ــبى كه بتونى دل زن و بچه  او مى گويد هر ش
ــاد كنى، يلداست. چه فرقى مى كنه آخرين  رو ش
ــب پاييز باشه يا اولين شب پاييز. مهم اين كه  ش
بتونى با دست پر وارد خونه بشى و چهره خندان 
ــر  ــا رو ببينى كه از خريد بابا، س ــاش بچه ه و بش

ذوق آمده اند.
ــبى كه در  ــت مى گويد. هر ش محمدعلى راس
ــى، مى تواند براى تو  ــواده دلخوش باش كنار خان

يلدايى فراموش نشدنى باشد.
ــب چله بلندترين شب سال  ــب يلدا يا ش  ش
ــمالى زمين است. اين شب به زمان  در نيم كره ش
بين غروب آفتاب از 30 آذر (آخرين روز پاييز) تا 
ــتين روز زمستان)  طلوع آفتاب در اول دى (نخس
ــود. ايرانيان و بسيارى از ديگر اقوام  اطالق مى ش
شب يلدا را جشن مى گيرند. اين شب در نيم كره 
ــت و به  ــتانى مصادف اس ــمالى با انقالب زمس ش
ــن دليل از آن زمان به بعد طول روز بيش تر  همي

و طول شب كوتاه تر مى شود.
ــنگ براى دورهم  ــايد هم يلدا بهانه اى قش  ش
ــد. افرادى كه بنابر  ــينى اقوام و آشنايان باش نش
موقعيتى كه در زندگى دارند، به ناچار از همديگر 
فاصله گرفته اند و شب يلدا مى تواند آن ها را براى 
ــاعاتى دور هم جمع كند تا صله رحم  دقايقى و س

را از اين طريق به جا آورده باشند.
ــركت  ــه كارگر خدماتى يك ش محمد على ك
خصوصى است، حقوقش به 400 هزار تومان هم 
ــان آن را بابت  ــد 150 هزار توم ــد. او باي نمى رس
ــى آن را براى هزينه هاى  اجاره خانه بدهد و مابق

روزانه زندگى خرج كند.
ــد يك  كيلو  ــى پولم به خري ــد: حت ــى گوي او م
شيرينى و چند كيلو ميوه هم نمى رسد. حاال بماند 
كه اصالً نمى شود طرف آجيل و هندوانه رفت. چون 
ــب ها قيمت اين جور خوراكى ها سر به فلك  اين ش

مى گذارد.
ــراغ  س وقتى  مى گويد.  ــت  راس ــى  محمدعل
ــى از مناطق جنوبى  ــى در يك مغازه ميوه فروش
ــدم اگر  ــگاه متوجه ش ــك ن ــم. با ي ــهر رفت ش

ــيب  محمدعلى بخواهد فقط 4 نوع ميوه مثل س
ــر كدام فقط  ــى و كيوى از ه ــال و نارنگ و پرتق
ــل 10 هزار تومان  ــرد، بايد حداق يك كيلو بخ
ــى هم 5  ــيرينى معمول ــو ش ــك كيل ــد. ي بده
ــب يلدا و يك  ــان، يك كيلو آجيل ش هزار توم

هندوانه خيلى كوچك را هم 
ــاب كنيم، محمد على  كه حس
ــل 40 هزار تومان  بايد حداق
باشد؛  داشته  جيبش  در  پول 
ــد اگر قرار  ــه يادمان باش البت
يعنى  است،  ــينى  نش شب  بر 
به  ــى  محمدعل ــد  باي ــا  ي كه 
ــا اين كه  ــرود ي ــى ب ميهمان
دعوت  را  ــكان  نزدي از  برخى 
ــينى كند. در اين  به شب نش
صورت بايد هزينه شام را هم 

محاسبه كرد.
ــزارش مهر، زهرا، 45  به گ

ساله سرپرست خانواده اى 3 نفره است. همسرش 
ــقوط از بلندى هنگام كار  ــال قبل در اثر س 3 س
ــاختمان جان خود را از دست داد. حاال او  سر س
ــداد مى گيرد و كار  ــتمرى كه از كميته ام با مس
ــود و بچه هايش را  ــردم، امور خ ــاى م در خانه ه

مى گذراند.
وقتى از او مى پرسم چطورى زندگى مى كنى، 

ــد: صورتم را  ــى مى دهد.زهرا مى گوي جواب تلخ
ــزار تومن از  ــرخ نگه مى دارم. 40 ه ــيلى س با س
ــاى مردم هم  ــداد مى گيرم و از خانه ه كميته ام
ــد. خيلى ها  ــزار تومن گيرم مى آي حدود 150 ه
ــر دو فرزند  ــا من به خاط ــد ازدواج كن ام گفتن
دخترم حاضر نشدم سايه مرد 

غريبه اى باالى سرشان باشد.
ــده ام   براى همين حاضر ش
ــز كنم تا  ــردم را تمي ــه م خان
ــوده خاطر باشند.  بچه هايم آس
ــوهرم كارگر ساختمان بود و  ش
ــت كه حداقل امروز  بيمه نداش
مستمرى بگيريم. ناچار با هزار 
ــتم  ــش و التماس توانس خواه
ــتمرى ماهانه اى از كميته  مس

امداد بگيرم.
ــيدم زهرا خانم  وقتى پرس
ــا چطور صبح  ــدا را با بچه ه يل
ــوهرم  ــواب داد. اون وقت ها هم كه ش مى كنى؟ج
ــتيم،  ــهرى ها نداش ــود يلدايى مثل باالش زنده ب
ــدا را مى خواهيم  ــده ايم. يل حاال كه ديگه تنها ش
ــكار كنيم. وقتى من نمى تونم در ماه يك كيلو  چ
ــرم آجيل و هندونه  ــت بخرم مگه مى تونم ب گوش
ــكر دخترهام اين چيزها رو خوب  بخرم. خداروش

مى فهمند...

ــنت ديرينه آيين  ــن كهن، بنابر يك س در آيي
مهر شاهان ايرانى در روز اول دى ماه تاج و تخت 
شاهى را بر زمين مى گذاشتند و با جامه اى سپيد 
به صحرا مى رفتند و بر فرشى سپيد مى نشستند. 
ــاهى و همه برده ها و  ــا و نگهبانان كاخ ش دربانه
ــده و بسان  ــهر آزاد ش ــطح ش خدمتكاران در س
ديگران زندگى مى كردند. رئيس و پادشاه و مردم 
عادى همگى يكسان بودند؛ البته درستى اين امر 
تاييد نشده و شايد افسانه اى بيش نباشد. ايرانيان 
در اين شب باقى مانده ميوه هايى را كه انبار كرده 
ــكبار و تنقالت مى خوردند و  بودند به همراه خش
دور هم گرد هيزم افروخته مى نشستند تا سپيده 
دم بشارت روشنايى دهد؛ زيرا به زعم آنان در اين 

شب تاريكى و سياهى در اوج خود است.
ــداى ايرانى ها فرق كرده  ــاال رنگ و بوى يل ح
ــرورند كه دوست  ــت. برخى آنقدر شاد و مس اس
ــود. برخى هم هستند  ــب يلدا صبح ش ندارند ش
كه آرزو مى كنند شب يلدا خيلى زود صبح شود.

ــده اى از مردم  ــده ع تجمالت زندگى باعث ش
شب يلدا را به شبى پرخرج در سال تبديل كنند. 
ــند كه هزينه اش بيشتر از  به قدرى خرج مى تراش
ــال محمدعلى و  ــاه زندگى براى امث هزينه يك م

زهرا خانم است.
ــى ها و ميوه فروشى هاى باالى  شيرينى فروش
ــهر از چند روز قبل پر شده از آدم هايى كه به  ش
ــايد  ــتند كه ش فكر خريد انواع خوراكى هايى هس
ــب يلدا  نخريدن آنها زياد تفاوتى در گذراندن ش
نداشته باشد. اما چشم و هم چشمى زندگى هاى 
امروزى باعث شده كه براى يك شب نشينى، يك 

ميليون هزينه شود.
ــينى فقط سه  اين يك ميليون براى شب نش
ــت كه مى خواهند دور هم  يا چهار خانواده  اس
ــن از چند روز قبل به  ــند. براى همي خوش باش
ــب يلدا فراموش  ــام ش فكر مى افتند كه مباد ش
شود. ميوه هاى سرخ و درشت، انواع شيرينى و 
ــالت رنگارنگ به همراه هندوانه و كيك و...  تنق
ــتر از يك  ــود، هزينه اش بيش وقتى جمع مى ش
ــود. اما براى يك شب هم نشينى،  ميليون مى ش
ــت كه بخواهد آنها را  اين يك ميليون پولى نيس

آزرده خاطر كند.
ميوه هايى كه قيمت شان در شب هاى نزديك 
ــت.  ــزار تومان نيس ــه ه ــدا كمتر از دو س ــه يل ب
ــوى آن هزينه يك روز  ــيرينى هايى كه هر كيل ش

زندگى محمدعلى و خانواده اش است.
ــب چله  ــه قول قديمى ترها، ش ــب يلدا يا ب ش
ــه دور هم  ــت ك ــى رود. مهم اين اس ــد و م مى آي

باشيم. 
ــاد  ــم و بخنديم و ش ــا را دور بريزي كدورت ه
باشيم. كوچكترها پاى صحبت بزرگترها بنشينند 
ــا از روزگاران قديم  ــد و ارز بگيرند. بزرگتره و پن
بگويند و خاطراتشان را ورق بزنند تا اين كه يلدا 

هم صبح شود.
محمدعلى و زهرا خانم، تنها نمادى از ده ها و 
ــتند كه در گوشه و كنار اين  صد ها هزار آدمى هس
ــب بلند يلدا را دوست دارند به  سرزمين آريايى، ش

شرطى كه دست شان پيش بچه ها خالى نباشد.
ــپهرى، دل خوش سيرى  ــهراب س به قول س

چند...

دل خوش سيرى چند!

يلدا؛ بلندترين شب تلخ ندارها

  هر شـبى كه بتونى دل 
زن و بچـه رو شـاد كنـى، 
يلداست. چه فرقى مى كنه 
آخرين شـب پاييز باشه يا 
اولين شب پاييز. مهم اين 
كه بتونى با دسـت پر وارد 
خونه بشى و چهره خندان 
و بشـاش بچه ها رو ببينى 
كه از خريد بابا، سـر ذوق 

آمده اند

اخبار نگاه

گزارش 

ــر معظم انقالب  ــس از آنكه رهب ــام: پ همدان پي
ــور، ساخته و  فرمودند: آموزش و پرورش كنوني كش
پرداخته فكر، برنامه ها و فلسفه ها نيست و بناي كار 
بر آن فلسفه اي كه ما امروز دنبال آن هستيم، نيست؛ 
لزوم طرح تحول بنيادين آموزش و پرورش در دستور 
ــق آرمان هاي  ــا بدين ترتيب تحق ــرار گرفت ت كار ق
ــد احياي تمدن  ــالمي ايران مانن متعالي انقالب اس
عظيم اسالمي، حضور سازنده، فعال و پيشرو در ميان 
ملت ها، عدالت و معنويت با تربيت انسان هايي عالم، 

آزاده و متقي ميسر شود.
قطعاً تحقق اهداف ياد شده نيازمند ترسيم نقشه 
راهي بود كه در آن نحوه طي مسير، منابع و امكانات 
الزم و تقسيم كار به صورت شفاف و دقيق مشخص 
ــوزش و پرورش  ــول نظام آم ــد. روند تح ــده باش ش
ــن  ــت كه در افق روش ــم اندازي اس معطوف به چش
ــعه  يافته با جايگاه اول  1404 ترسيم گر ايراني توس
ــاوري منطقه با هويتي انقالبي،  اقتصادي، علمي، فن
الهام بخش جهان اسالم همراه با تعالي سازنده و موثر 

در عرصه روابط  بين المللي است.
با اين توصيف پس از رونمايي اين سند كه هفته 
ــته صورت گرفت، از مهرماه سال آينده شاهد  گذش
ــتم آموزشي باشيم، در همين راستا  تحول در سيس
شوراي آموزش و پرورش شهرستان همدان با حضور 

مديران مدارس تشكيل جلسه داد.
ــه مديران مدارس و نواحي آموزشي  در اين جلس
ضمن ارائه گزارش رتبه هاي تحصيلي مقاطع مختلف 
ــتان نسبت به سال  كه حاكي از ارتقاي رتبه كلي اس
ــي كه  ــته بود، در خصوص درس زبان انگليس گذش
استان در اين مورد سه پله افت داشته و به رتبه 25 

كشوري رسيده است، سخن گفتند.
ــر آموزش و پرورش ناحيه دو همدان در اين  مدي
ــه محور مهم تحول بنيادين  ــه در خصوص س جلس
ــازي مدارس و نهضت  آموزش و پرورش، هوشمندس
ملي حفظ قرآن كريم كه در راستاي تحول بنيادين 

مطرح شده است، سخناني را بيان كرد.
ــند آموزش و پرورش از  محمود كتابي، گفت: س
سال ها پيش با گذراندن مراحل كارشناسي با حضور 
500 كارشناس تعليم و تربيت در حوزه هاي مختلف 
به تصويب رسيد كه تمام دستگاه هاي اجرايي و آحاد 
مردم موظف به پشتيباني از اين برنامه عظيم شدند؛ 
ــوزش و پرورش اين  ــت اوليا همگام با آم لذا نياز اس
ــم انداز ترسيم  ــند تحول گرا را تا رسيدن به چش س
ــده حمايت كنند؛ چرا كه هر نوع تحول سياسي،  ش
اجتماعي، اقتصادي و ... كه خانواده ها براي آينده خود 
ــان انتظار دارند ريشه در تحول آموزش و  و فرزندانش

پرورش دارد.
ــند، خانواده ركن  ــان اين كه در اين س وي با بي
اصلي آموزش و پرورش است، خاطرنشان كرد: نبايد 

تصور شود كه تمام مباحث آموزشي، تربيت، رشد يا 
افت تحصيلي دانش آموزان به دليل عملكرد آموزش و 
پرورش بوده است؛ بلكه خانواده نيز در موارد ياد شده 
ــت. وي، مبناي سند آموزش و پرورش  تأثيرگذار اس
ــنت، سيره پيامبر و ائمه اطهار (ع) قانون  را قرآن، س
ــالمي، اسناد باالدستي، فرمايشات امام  جمهوري اس
(ره) و رهبر فرزانه انقالب دانست و گفت: معلم محور 
اصلي تغيير و تحول در آموزش و پرورش است و بايد 
زمينه اي را فراهم آورد كه چه در محافل خصوصي و 
چه در محافل عمومي همه نسبت به اين سند تعصب 

داشته باشند و اهداف آن را دنبال نمايند.
ــند  ــت علمي معلم را در اين س ــي، مرجعي كتاب
ــت: بر  ــف و بيان داش ــالم توصي ــاس رقابت س براس
اساس اين سند معلمان نيز همچون اساتيد دانشگاه 
ــد و ديگر آموزگار، مربي، دبير  رتبه بندي خواهند ش
ــن در حقيقت  ــت كه اي ــم معنا نخواهد داش و معل
همان جايگاهي است كه دغدغه هميشگي معلمان 
بوده است. وي، توجه به فضاهاي آموزشي و ساخت 
مجتمع ها را از اركان تحول بنيادين دانست و گفت: 
ــود كه كودكي كه به  ساخت مجتمع ها باعث مي ش
مدرسه ورود پيدا مي كند تا 12 سال در يك مجتمع 
ــن  با مديريت واحد تحصيل نمايد و زماني كه در س
ــز عالي را  ــگاه و مراك ــد ورود به دانش ــي قص نوجوان
ــنايي با روحيات،  مي نمايد، مدير مجتمع ضمن آش
ــي راهي را  ــال متوال ــق او در 12 س ــاليق و عالي س
ــه آينده اين دانش آموز  ــيم كند ك پيش روي او ترس
ــن باشد. مدير آموزش و پرورش ناحيه  آينده اي روش
ــاز را مهمترين ركن  ــدان تربيت قرآني و نم دو هم
ــند تحول بنيادين دانست  ــي در س تربيتي- آموزش
ــت: از اين پس تنها معلم  ــاب به معلمان، گف و خط

ــائل تربيتي دانش آموزان را عهده  دار  ــي مس پرورش
ــت؛ بلكه همه معلمان از معلم ورزش گرفته تا  نيس
معلم فيزيك و رياضي در تربيت ديني دانش آموزان 
ــئول متناسب سازي  نقش ايفا خواهند كرد. اين مس
ــي و تعداد كتاب ها بر اساس ساعات  محتواي آموزش
ــنبه ها)، تدبير راهكارهايي  ــي (تعطيلي پنجش درس
براي تغذيه سالم، تغيير شيوه تدريس معلمان، رفع 
ــيابي پاياني را از اولويت هاي وزارت  نگراني هاي ارزش
ــت و گفت: تحول آموزش و  آموزش و پرورش دانس
پرورش كه تحول همه حوزه هاي اجتماعي، سياسي، 
اقتصادي كشور را در سطح جهان رقم مي زند جز با 
عزم خانواده ها ميسر نخواهد شد. وي تصريح كرد: از 
سال آينده اول راهنمايي نداريم، نظام 6-3-3 تعريف 
ديگري از نظام آموزشي كه دانش آموز پس از 5 سال 
ــر در اين دوره  ــال ديگ گذراندن دوره ابتدايي يك س
آموزشي متفاوت با راهنمايي و ابتدايي مي بيند تا با 

آمادگي بيشتر وارد دوره راهنمايي شود.
پيش از اين دانش آموز ابتدايي حين ورود به دوره 
جديد راهنمايي با مشكالت عديده اي مواجه مي شد 
كه افت تحصيلي وي را به همراه داشت، اما در نظام 
ــوزش جديد معلمان  ــاي خاص و آم جديد كتاب ه
ــراي تدريس دوره، دانش آموز را آماده ورود به دوره  ب

راهنمايي خواهد كرد.
در ادامه مدير آموزش و پرورش ناحيه يك همدان 
ــاره به اين كه امسال تعطيلي (فرجه) براي  نيز با اش
ــده و احساس مي شود  امتحان دانش آموزان كمتر ش
ــن خصوص وجود دارد، گفت:  كه دغدغه هايي در اي
نبايد دانش آموزان عادت كنند كه تنها در روز فرجه 
و شب امتحان درس خود را مرور كنند كه اين باعث 

كاهش اطالعات دانش آموزان خواهد شد.

ــوص معاونان اجرايي نيز  علي مظاهري در خص
ــال به آنها فرصت داديم تا ليسانس  ــه س گفت: تا س
بگيرند كه اگر چنين عمل نكنند به عنوان خدمتگزار 

يا تلفن چي به كار گرفته مي شوند.
ــدار از مدارس گفت: در  وي در مورد حذف كتاب
سياست هاي جديد تأمين كتاب، مديريت كتابخانه 
ــپرده شده است بايد دانش آموزان را  به دانش آموز س
ــئوليت پذير تربيت كنيم و اعتماد به نفس را در  مس
آنها تقويت نماييم. در ادامه معاون سياسى اجتماعى 
فرماندار همدان با اشاره به اهميت امر تعليم و تربيت 
در جامعه اظهار داشت: رشد آموزشى مهمترين ركن 
ــتر به  ــت كه بايد هر چه بيش ــوزش و پرورش اس آم
ــرى با بيان اين كه  ــان قنب آن توجه كنيم. على احس
ــه تعالى علمى در جامعه را  بايد با برنامه ريزى زمين
ــت: افت قبولى 17 درصدى مقطع  فراهم كنيم، گف
سوم متوسطه در قهاوند با وجود رتبه چهارم و پنجم 
استان در سوم مقطع متوسطه نگران كننده است و 

بايد دليل اين افت را به منظور رفع آن پيدا كرد.
معاون سياسى اجتماعى فرماندار همدان، تصريح 
كرد: شايسته نيست كه استان همدان با سوابق علمى 
ــور با افت 17  ــوب و قبولى 3 هزار نفرى در كنك خ

درصدى در سوم متوسطه در قهاوند روبه رو باشد.
ــخنانش عنوان كرد:  وى، در بخش ديگرى از س
ــتان همدان وجود افراد بومى در  يكى از محاسن اس
ــئوالن  رأس وزارت آموزش و پرورش و مديران و مس

موفق در سطح آموزش و پرورش استان است.
معاون فرماندار همدان در پايان خواستار بررسي 
داليل افت تحصيلي دانش آموزان در برخي از مقاطع 
آموزشي به ويژه درس زبان انگليسى شد و از مديران 

خواست راهكار الزم را ارائه دهند.

در شوراي آموزش و پرورش همدان مطرح شد

تحول آموزش و پرورش همراهي اوليا را مي طلبد

تمرين اجراى جامع انتخابات در مالير با موفقيت انجام شد
ــومين تمرين اجراى جامع  ــدارى ويژه مالير از اجراى موفقيت آميز س ــى اجتماعى فرمان ــام: معاون سياس همدان پي

انتخابات همزمان با سراسر كشور در اين شهرستان خبر داد. 
ــول حسينى افزود: در اين تمرين فرآيندهاى متفاوت انتخابات از جمله ثبت نام كانديداهاى فرضى، بررسى  سيدرس
ــر  ــنبه هفته جارى همزمان با سراس ــد. وى ادامه داد: اين تمرين به مدت دو روز از ش صالحيت ها و اعالم نتايج انجام ش
ــئول برگزارى انتخابات، كاربران و كارشناسان  ــتان با حضور رئيس ستاد انتخابات شهرستان، مس ــور در اين شهرس كش
ــامن و زند برگزار شد. حسينى با مطلوب ارزيابى كردن روند  ــه حوزه انتخابيه فرعى جوكار، س در حوزه انتخابيه و در س
ــت: با توجه به تدابير اتخاذ شده و برگزارى جلسات اوليه با همكاران  ــتان مالير اظهار داش اجراى اين تمرين در شهرس
فرماندارى و بخشدارى هاى تابعه، مالير آمادگى الزم براى برگزارى نهمين دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى را دارد. 

رسانه ها وصاياى شهدا را هدفمند ترويج دهند
همدان پيام: مدير بنياد شهيد و امور ايثارگران تويسركان گفت: فعاالن عرصه رسانه بايد وصاياي شهدا را كه به تعبير 

مقام معظم رهبرى "منشور معنوى انقالبند" با تدوين برنامه هاى كارشناسانه و هدفمند ترويج دهند. 
محمد داورى خواستار تعامل بيش از پيش رسانه هاى مختلف در زمينه تعميق فرهنگ سرخ شهادت در جامعه شد 
و تصريح كرد: بر اساس منويات رهبر فرزانه انقالب، فرض حيات بنياد شهيد و استمرار خدمات رسانى آن فرض حيات 
انقالب اسالمى ايران است. فرهنگ زوال ناپذير ايثار و شهادت با تكيه بر مبانى و آموزه هاى ناب الهى، قلب تپنده نظام 
اسالمى است. به گزارش ايرنا، وى با بيان اينكه رسيدگى به امور خانواده هاى شهدا از بزرگترين مصاديق ترويج فرهنگ 
ــهيد با تدوين برنامه هاى هدفمند در زمينه هاى بهداشت و درمان، پرداخت  ــت اضافه كرد: بنياد ش ــهادت اس ايثار و ش

تسهيالت، اشتغالزايى، مددكارى و امور مختلف فرهنگى به ارائه خدمات مى پردازد.

رئيس اداره ثبت  احوال مالير:
ساماندهي هويت ملي 

مهم ترين هدف در تحقق 
دولت الكترونيك 

ــوراي  ــاس مصوبه ش ــر اس ــام: ب همدان پي
ــور سوم دي ماه به عنوان  فرهنگ عمومي كش
ــده است كه سوم  روز ثبت  احوال نامگذاري ش
ــال نود و چهارمين سال تأسيس  دي ماه امس

سازمان ثبت احوال كشور است.
تا قبل از سال 1295 هجري شمسي ثبت 
ــاس اعتقادات مذهبي و سنت هاي  وقايع بر اس
رايج در كشور با نوشتن تاريخ والدت در پشت 
ــت و از افراد  ــام مي گرف ــد قرآن كريم انج جل
متوفي نيز نام و تاريخ وفات آنها بر روي سنگ 
قبر اثر ديگري ديده نمي شد. اما امروز گسترش 
علوم و ارتباطات توانسته زيرساخت هاي اوليه 
الزم براي پيشرفت و توسعه همه جانبه كشور 
ــت احوال با اين  ــازمان ثب را فراهم آورده و س
ــته جايگاهي مطلوب را به  ــرفت ها توانس پيش
ــت آورد؛ به گونه اي كه در حال حاضر 21  دس
اداره به طور مستقيم با اين سازمان در ارتباط 
ــازمان ثبت احوال كشور به  هستند. امروزه س
سمت ساماندهي هويت ملي و تهيه زيرساختي 
ــمند و تحقق دولت  ــه خدمات هوش براي ارائ

الكترونيك حركت مي كند.
رئيس اداره ثبت احوال مالير با بيان مطالب 
ــبت روز ثبت  ــت خبري به مناس فوق در نشس
احوال در جمع خبرنگاران ثبت وقايع حياتي، 
ادغام اسناد هويت و تابعيت ايرانيان و توليد و 
انتشار آمار استاني و تحوالت جمعيتي كشور را 
ــه مأموريت هاى ثبت احوال عنوان كرد  از جمل
ــه كالن و 20  ــت: اجراي 9 برنام و اظهار داش
ــال 90 را به  ــته اهداف س هدف كيفيتي توانس

خوبي محقق كند.
بهرام ساكي، سازمان ثبت احوال را سازماني 
ــرا عنوان كرد و  ــش، نظام مند و نتيجه گ اثربخ
ــات جامع الكترونيك  گفت: براي عرضه خدم
ــاخت هاي دولت الكترونيك سازمان  در زيرس
ــازماني حاكميتي و زيرساختي  ثبت احوال س
ــت كه در عرصه هاي اجتماعي، اقتصادي و  اس

فرهنگي اثربخش بوده است.
ساكي در ادامه ايجاد سامانه ازدواج و طالق، 
ايجاد درگاه نام گزيني در سايت، ارتقاى سامانه 
ــات مهم اداره ثبت  ــى را از جمله اقدام اينترنت
ــتان مالير در سال جاري دانست  احوال شهرس
و افزود: ايجاد زيرساخت و زمينه هاى مورد نياز 
ــنامه مكانيزه، تهيه گنجينه  براى صدور شناس
ــهدا، روحانيون، خيرين و...)  اسناد هويتي (ش
راه اندازي دفتر پيشخوان خدمات ثبت احوال، 
ــب رتبه سوم شهرستان و ارزيابي عملكرد  كس
ــب رتبه دوم شهرستان در طرح  ادارات و كس
ــدي مراجعان از  ــزان رضايت من ــنجش مي س
ــال گذشته از ديگر  نحوه خدمات ارزيابي در س

اقدامات اين اداره است. 

يلدا سنت ديرينه ايرانيان 
ــت كه هر ساله در  ــنت هاي ديرينه ايرانيان اس ــب يلدا يكي از س همدان پيام: ش
ــرد و بلوچ و عرب  اين  ــم از فارس، ترك، لر، ك ــب پاييز همه ايرانيان اع ــن ش آخري
ــاله دارد را جشن مي گيرند و چه  ــابقه بيش از 8 هزار س ــب قشنگ و زيبا كه س ش
ــت، مي گفتند: دمي خوش با  زيبا بزرگاني كه امروز جاي آن ها در ميان ما خالي اس
ــت. براساس نظر يكي از پژوهشگران فرهنگ عامه يلدا از نظر معني  عمري برابر اس
ــت و نوئل از ريشه يلدا  ــه ناتاليس رومي به معني تولد اس معادل حكم نوئل از ريش
ــب يلدا در فرهنگ ايرانيان  ــرياني و به معني والدت است و ش ــت و واژه يلدا س اس

جايگاه ويژه اي دارد.
ــب  ــه در اعمال و آموزه هاي ديني ما دارد در محتواى اين ش ــائلى كه ريش مس
ــنت  ــا مى زنيم. محبت: در برگزاري اين س ــه گريز مختصرى به آن ه ــود دارد ك وج
ديرينه محبت اعضاي خانواده به همديگر و بزرگان كامًال هويداست و اين در فرهنگ 
اسالمي ما جايگاه ويژه اي دارد. رسول گرامي(ص) مي فرمايد: من براي مكارم اخالق 
مبعوث شده ام كه اشاره به احترام و محبت دارد و كسي كه خدا، صفات و جالل او را 

به معناي واقعي شناخته باشد، قلبش سرشار از محبت او مي شود.
ــدن در دنياى ماشينى و زندگى مادي به صورت  ــغول و غرق ش اما امروزه با مش
همه جانبه روابط انساني روز به روز كم رنگ تر شده و همين ضعف در روابط عرصه 
را در زندگي به مردم تنگ كرده است و الزم مى شود با احياى اين سنت ها همچون 
شب يلدا و... روابط انساني را گسترش دهند تا در سايه اين روابط زندگي شاداب تر و 

با لذت تر همراه با آرامش روحي و رواني باشد.
صله رحم يكي از مواردي كه دين ما تأكيد در آن دارد و باعث افزايش عمر انسان 
ــنت الهي نيز در برگزاري سنت هايي چون شب يلدا كامًال مشاهده  ــود. اين س مي ش
ــود. در اين رابطه نيز باباطاهر عارف و شاعر همداني در دو بيتي هاي خود چه  مى ش

زيبا بيان كرده است.
دلي ديرم خريدار محبت .......................... كز او گرم است بازار محبت
لباسي بافتم بر قامت دل .......................... ز پود محنت و تار محبت

ــيني سنت هاي  ــي و شب نش ــي و سركش لذا بايد با ارتباط با يكديگر و احوالپرس
ــانه هاى ديدارى و شنيدارى  ــنديده را احيا كنيم و در اين رابطه نيز رس ديرينه و پس

مي توانند نقش اساسي در ترويج فرهنگ داشته باشند.
ــاس آداب و رسوم ديرينه خود  ــر كشور هر استاني و شهرستاني بر اس در سراس
شب يلدا را جشن مي گيرند، در بعضي از استان ها با خريد شيريني و درست كردن 
ــب را گرامي مي دارند، در بعضي  ــدن دور هم اين ش ــوغات هاي محلي و جمع ش س
ــج و... مي برند و در بعضي  ــيريني و برن ــان ش از جاها خانواده ها براي نامزد پسرانش
ــد و در بعضي جاها به ديدن بزرگترها  ــق مثل كرمان تا صبح بيدار مي مانن از مناط
ــني  ــوم صله رحم و محبت به روش ــد كه به طور كلي در بين اين آداب و رس مي رون

ديده مي شود.
موضوع ديگر اين كه اگر به جامعه با دقت نگاه شود، مي بينيد بيماري هاي روحي 
و رواني و افسردگي ها نسبت به گذشته بيشتر شده است و هزينه درمان و بهداشت را 
باال برده و مشكالتي را در جامعه به وجود آورده است و زندگي را مشكل كرده است.

بر همين اساس در تحقيق و بررسي هاي مكرر به اين نتيجه رسيده اند كه افرادي 
ــر دچار بيماري هاي رواني و  ــته اند، كمت كه به معيارهاي معنوي و ديني توجه داش
ــده اند؛ البته يكي از مهم ترين مباحث در اين سنت توجه به معيارهاي ديني  روحي ش
و معنوي يا همان صله رحم و محبت است كه هر چه قدر مردم با هم ارتباط داشته و به 
يكديگر سركشي كرده و در رفع مشكالت يكديگر را يارى كنند و زندگي را با معيارهاي 
ارزش و معنوي همراه روابط انساني حسنه تقويت نمايند، زندگي آرام تر و با لذت تر خواهد 
بود و در اين رابطه نيز بايد همه آحاد جامعه براي برپا داشتن يك زندگي آرامش بخش 
نسبت به احيا سنت هاي حسنه جامعه همچون صله رحم، ارتباط و سركشي، محبت 
به يكديگر، رسيدگي به مشكالت و گرفتاري هاي يكديگر، زنده كردن آداب و رسوم 

پسنديده همچون شب يلدا و... با اقدامات جدي رسانه ها در جامعه نهادينه شوند.
شب يلدا اين سنت ديرينه رسيد/ در كنار هم باشيد و لذت بريد

سركشي و احوال و صله رحم در اين شب/ زنده مي كند محبت و شادي دور از غم 
چه زيباست در كنار هم نشستن/ كوچك و بزرگ به هم پيوستن 

جدايي غم آرد و افسردگي و سردي/ به شتاب به سوي گرمي و شادابي و اميد
عظيم زرينى
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ــان ايرانى و  ــت كه مردم ــر زمانى اس ــام: دي همدان پي
بسيارى از جوامع ديگر، در آغاز فصل زمستان مراسمى را 
برپا مى دارند كه در ميان اقوام گوناگون، نام ها و انگيزه هاى 
متفاوتى دارد. در ايران و سرزمين هاى هم فرهنگ مجاور، 
ــب آغاز زمستان با نام «شب چله» يا «شب يلدا» نام  از ش

مى برند كه هم زمان با شب انقالب زمستانى است.
ــمارى ايرانى و انطباق كامل آن با   به دليل دقت گاه ش
تقويم طبيعى، همواره و در همه سال ها، انقالب زمستانى 
برابر با شامگاه سى ام آذرماه و بامداد يكم دى ماه است. هر 
چند امروزه برخى به اشتباه بر اين گمانند كه مراسم شب 
چله براى رفع نحسي بلندترين شب سال برگزار مى شود؛ 
ــبى،  اما مى دانيم كه در باورهاى كهن ايرانى هيچ روز و ش
نحس و بد يمن شناخته نمى شده است. جشن شب چله، 
ــه در رويدادى  ــيارى از آيين هاى ايرانى، ريش همچون بس
ــته، آيين هايى در اين هنگام برگزار  كيهانى دارد. در گذش
ــنى شبانه و بيدارى  ــده است كه يكى از آن ها جش مى ش
ــاى طلوع خورشيد تازه متولد شده، بوده  تا بامداد و تماش

است.
ــاالن و  ــه از الزمه هاى آن، حضور كهن س ــنى ك  جش
بزرگان خانواده، به نماد كهن سالى خورشيد در پايان پاييز 
ــت و همچنين خوراكى هاى فراوان براى بيدارى  بوده اس
درازمدت كه همچون انار و هندوانه و سنجد، به رنگ سرخ 

خورشيد باشند.
■■ همدانى ها بنا به سنت ديرينه شان در اين شب  فالى 
ــت، به اين  ــوزن» معروف اس مى گيرند كه به نام «فال س
صورت كه  همه دور تا دور اتاق مى نشينند و پيرزنى پياپى 
ــعر مى خواند. دختر بچه اى پس از اتمام هر شعر بر يك  ش
ــوزن مى زند و مهمان ها بنا به  پارچه نبريده و آب نديده س
ترتيبى كه نشسته اند شعرهاى پيرزن را فال خود مى دانند. 
ــب با  همچنين در مناطق ديگر همدان تنقالتى كه مناس

آب و هواى آن منطقه است در اين شب خورده مى شود.
■■ فردايي روشن در پس طوالني ترين شب سال 

ــا و خاطراتش به  ــب يلدا با همه زيبايي ه در مالير ش
ــيني، گرد هم آمدن اقوام،  خانه ها قدم مي گذارد. شب نش
رفتن به خانه بزرگترها، گرفتن فال حافظ، تناول ميوه هاي 
مرسوم و بيان خاطره  از روزگاران قديم از زبان پدربزرگ ها 
ــود را نمايان مي كند.  ــا، انواع بازي ها و... خ و مادربزرگ ه

ــب هاي برفي يلدا  بزرگترها از زمان قديم مي گويند، از ش
ــيده بود و آنها مجبور  ــه به قول پدربزرگ تا زانو قد كش ك
ــا و رفتن به خانه بزرگترها در  ــد براي گذر از كوچه ه بودن
اين شب بچه ها را بر دوش بگيرند. از كرسي هاي گرمي كه 
مادربزرگ غروب به عالمت انتظار و ميهمان نوازي آن را با 

آتش، گرم كرده بود. 
علي مراد 79 ساله با 9 فرزند 31 نوه و 6 نتيجه كه در 
يكي از محله هاي قديمي مالير سكونت دارد در خصوص 
ــب به ما گفت: از مهمترين آداب مردم شهرستان  اين ش
ــت تا  ــب چله اس مالير خانه تكاني زنان 3 روز پيش از ش
ــند و خانه خود را براي  پذيراي ميهمانان خاص خود باش
ــن روز همه لباس  نو  ــخت آماده كننده در اي ــتان س زمس
ــند و به انتظار آمدن ميهمانان مي نشينند و يا به  مي پوش

ميهماني مي روند.
ــم بود، پس از صرف شام همه اهل  ــب رس  در اين ش
ــي (كه يك سيني پر از نقل هاي رنگارنگ،  خانه دور كرس
ــاهدانه، هلو ترشي و  ــمش، نخودچي، بادام، گندم، ش كش

بسياري از تنقالت ديگر بر روي آن بود)، جمع  شوند. 
همسر اين پيرمرد ماليري مي گويد: از مهمترين آداب 
ــوم مردم مالير كه همچنان وجود دارد؛ بردن "شب  و رس
ــت. به  چله اي" براي تازه عروس به خانه پدري عروس اس
اين ترتيب كه خانواده داماد تمامي تنقالت شب يلدا را به 
ــراي خانواده عروس  ــده ب همراه يك وعده غذاي پخته ش
مي برن كه در كنار اين تنقالت يك هديه از طرف شخص 
داماد به عروس داده مي شود كه نشانه عشق و محبت داماد 
به تازه عروس است؛ البته اين مراسم را خانواده عروس نيز 
انجام مي دهند و خانواده عروس به نشانه تشكر از خانواده 

داماد يك هديه براي خانواده داماد تهيه مي كند.
ــهرهاى  ــتان يكى از ش ■■ در نهاوند كه از روزگار باس
ــوده و در دوران مادها  ــرو ايران بزرگ ب ــا اهميت در قلم ب
ــوب مي شده  است،  ــيان جزو ماد بزرگ محس و هخامنش
ــده،  ــمى كه در نهاوند از دير باز برگزار مى ش يكى از مراس
ــب را  ــليقه از چند روز قبل مقدمات اين ش زن هاى با س
ــاهدانه (گندم شانه) را  فراهم مى كردند. معموالً گندم و ش
برشته مى كردند و تخم هندوانه و كدو را بو مى دادند. درون 
برگه هاى زرد آلو مغز گردو و مغز آلو قرار مى دادند و سپس 
مى گذاشتند در آفتاب خشك شود. برشته كردن آن ها نيز 

دسته جمعى بود. اجاقى را آماده مى كردند و صاحب اجاق 
مى گفت: توه كله و داره........................هركه داره بياره (تا به 

آماده تفت دادن است, هر كه هر چى دارد بياورد)
با اين بيت اطرافيان را دعوت مى كردند تا خوراكى هاى 
ــا را آماده كنند.  ــود را بياورند تا با كمك يكديگر آن ه خ
ــايل پذيرايى در شب يلدا بر روى كرسى چيده مى شد  وس
ــتند و به داستان ها و سخنان  و فاميل ها گرد آن مى نشس
آموزنده بزرگان گوش فرا مى دادند. در اين ميان همسايه ها 
ــال دوركى» مى كردند، يعنى از بام خانه ها با  اقدام به «ش
ــتمالى را به خانه همسايه آويزان  شالى بلند زنبيل يا دس
ــيرينى خود  ــب خانه نيز از آجيل و ش ــد و صاح مى كردن

مقدارى در دستمال آن ها مى گذاشت تا بى نصيب نشود.
ــر  پيش ت روز  ــد  چن ــا  قديم ه ــگ  كبودراهن در   ■■
ــر مي زنند و توشه اي  مادربزرگ ها به مخازن خوراكي ها س
براي شب چله كنار مي گذاشتند و شب چله كه همه از نوه 
و نتيجه ها دور هم جمع مي شدند پدربزرگ از قصه مرد و 
نامرد يا همان خير و شر مكتوب و ادبيات امروزي از دختر 
شاه عباس، از هفت خان رستم و... نقل مي كرد و گويش ها و 
لهجه هاي شيرين شان با دندان هاي مصنوعي شيريني شب 

يلدا و طول آن را زيادتر مي كرد.
ــب چله  ــيني بزرگي از انبان ش مادرها نيز روز چله س
ــكبار  ــر مي گرفتند از خوراكي ها گرفته تا ميوه ها و خش ب

ــي جمع مي كردند با پارچه ها  ــيني هاي بزرگ مس در س
ــوان پيش كش  ــن مي كردند به عن ــاي قرمز تزيي روبان ه
شب يلدا به نوعروسان و دختران عروس مي فرستادند كه 

معروف به« چل لليك» بوده است.
ــدا در  ــب يل ــج ش ــاي راي ــو» از بازي ه ــوراب آلت «ج
كبودراهنگ است كه همه دور هم جمع مي شدند دوازده 
ــكه اي را  جوراب در رنگ هاي مختلف جمع مي كردند و س
ــد و افراد به گروه هاي  ــر يكي از آنها پنهان مي كردن در زي
مختلف تقسيم و در بازي شركت مي كردند كه برد و باخت 
ــته و فقط براي ايجاد نشاط و هياهو  چنان مفهومي نداش
ــتر اين بازي را راه مي انداختند و در پايان بازي گروه  بيش
برنده با شيريني و نقل نبات از ميهمانان پذيرايي مي كردند.

درست كردن قووت توسط مادربزرگ ها براي شب چله از 
ديگر آداب مرسوم در بين مردم در گذشته هاي كبودراهنگ 
بوده است. قووت شامل گندم بو داده، ذرت بو داده، بادام، گردو، 
شادانه، كنجد بود كه در هاونگ مي كوبيدند و به صورت پودر 
كرده و با شيره انگور در شب هاي چله صرف مي نمايند كه به 

شوچر يا شب چره معروف بوده است.
ــادوش هم دور كرسي جمع  ــب هاي چله دوش افراد ش
مي شدند و از داستان هاي اهمن و بهمن و از شجاعت ها و 
كارهايشان حرف مي زدند و به بحث و گفتگو مي نشستند.

ــيار  معروف و داراي  ــدآبادى ها بس ــب چله اس ■■ ش

پيشنيه ديرينه اي است. مردم دراين شب با شركت در شب 
نشيني هاي طوالني و خوردن انواع ميوه و تنقالت سعي در 
بهتر گذراندن طوالني ترين شب سال دارند. مردم اسدآباد 
براي استقبال نخستين روز از سردترين فصل سال تا آنجا 
كه توان مالي دارند، در خريد ميوه هاي مخصوص شب يلدا 
مانند هندوانه، انار، سيب،  پرتقال و تنقالتى مانند كشمش، 

گردو و آجيل مشكل گشا كوتاهي نمي كنند.
به عقيده بزرگ ترها آوردن ميوه هاي مختلف خشك و 
تر همراه با خوراكي هاي ديگر شگون داشته و زمستان پر 

بركتي را نويد مى دهد. 
ــدآباد از قديم رسم بر اين بود كساني كه  در منطقه اس
نامزد هستند در دوران نامزدي در اين شب براي نامزدهاي 
خود خونچه يا طبق مي فرستند و اقوام در هر چه بهتر بودن 
اين خونچه ها كمك مي كنند. محتويات خونچه ها عبارتند از 
شيريني، پرتقال، سيب، انار، هندوانه، آيينه و تكه اى لباس 
ــع خانواده داماد قطعه اى طال تزيين مي شود و  و بنا بر وس
ــم انجام مى شود و مادر  ــب چله اين رس دو روز مانده به ش
عروس هم به رسم تشكر و احترام جوراب و دستمال به همه 
ــدآباد به خوردن هندوانه  ميهمانان هديه مى دهد. مردم اس
شب چله بسيار تأكيد مى كنند، زيرا  بسياري اعتقاد دارند 
كه اگر مقدارى هندوانه در شب چله بخورند در سراسر چله 
ــتانى كه در پيش دارند سرما و  بزرگ و كوچك، يعنى زمس

بيمارى بر آن ها غلبه نخواهد كرد. 
■■ هندوانه پاي ثابت ميوه هاي يلدايي در بهار است.

يلدا شبي است كه در آن انار محبت دانه دانه مي شود 
ــه هاي لبريزانه شوق  ــق و عاطفه نثار كاس ــرخي عش و س
خانواده هاي ايراني مي شود.شهر بهار چون ديرباز همه ساله 
ــاهد تكاپوي مردمان سخت كوش آن  ــال ش در اين ايام س

براي برگزاري هر چه بهتر اين آيين ها ايراني است.
در بهار رسم بر اين است كه پدرها و برادرها ميوه هايي 
ــال را براي  ــكالت، هندوانه و پرتق ــيريني، ش ــل ش از قبي
دختران و عروس خانواده مي خرند و به او هديه مي دهند، 
در كنار آن مبلغي هم وجه نقد و احياناً اگر بازار سكه و طال 
ــكه يا  قطعه اي طال هم پيشكش مي شود،  اجازه دهد، س
ــتگي به نوع بازار سال گذشته محصوالت  البته آن هم بس

كشاورزي دارد.
ــزم، محفلي گرم براي  ــي داغ مادربزرگ با هي ■■ كرس

يلدا در رزن است. يلدا يا شب چله در رزن، در روستاهاي 
ــيني ها،  ــم و شب نش ــن خطه از ديرباز با برگزاري مراس اي
يك شب به يادماندني براي مردمان اين منطقه بوده است.

ــب به  ــا و مادربزرگ هاي فاميل در اين ش پدربزرگ ه
مراتب بيشتر سرشان شلوغ مي شود، چون فرزندان و نوه ها 
ــعي مي كنند از نقاط دور و نزديك خودشان را به منزل  س

بزرگترها برسانند.
ــب مادربزرگ با دستان پرمهر و محبت خود  در اين ش
عالوه بر آماده كردن شام و سفره هايي كه پر از ميوه ، آجيل 
و كشمش محلي است، فرزندان و نوه ها و نتيجه هاي خود 
ــي جمع مي كند. پدربزرگ نيز حين شكستن  را دور كرس
گردو، پسته و خوردن كشمش براي نوه هاي خود قصه هاي 

ايراني، خصوصاً شاهنامه تعريف مي كند.
ــتان رزن بزرگترها براي  در روستاي آب باريك شهرس
ــتا، عالوه  نوه هاي خود هدايايي نيز مي دهند، در اين روس
ــعي مي كنند از زندگي مدرن كه آن ها  بر اين كه اهالي س
را تحت تأثير قرار داده كمي دور شوند و با خاموش كردن 
تلفن همراه، تلويزيون و... سعي مي كنند بيشتر باب گفتگو 

و بحث از قديم و گذشته ها را داشته باشند.
در اين شب اهالي روستاي آب باريك به ديدن خانواده 
ــهدا مي روند تا در كنار آن ها نيز چند دقيقه اي ميهمان  ش

شده تا آنان نيز احساس دلتنگي نكنند.
■■ تكنولوژي ميهمان ناخوانده اي كرسي يلدا در صالح آباد، 
كشمش سبز و قرمز، مخلوط آسياب شامل (زنجبيل، دارچين، 
ــور در خم، خربزه نارس  ــي انگ جو، گندم، تخمه گردو) ترش
آويزان به سقف براي شب چله، تنقالت شب چله را تشكيل 
مي داد كه همه را در سيني بزرگ قرار داده و بر روي كرسي 
مي گذاشتند، در طوالني ترين شب سال در منزل بزرگ خاندان 
ــي گرد هم مي آمدند و  ــزرگ  و مادربزرگ ها دور كرس و پدرب
هدف از اين جمع شدن در وهله اول به جاي آوردن صله رحم 
ــپس بهره مندي از  ــدار تازه با اقوام و رفع كدورت ها و س و دي
نصايح و قصه گويي بزرگترها بود كه امروز راديو و تلويزيون ساير 

تكنولوژى ها جاي قصه گويي را پر كرده است.
ــب چله هندوانه  ــد بودند هر كس ش قديمي ها معتق
ــا كمتر عطش  ــده ي ــتان دچار عطش نش بخورد در تابس
ــب چله همچنان پا بر  ــد كه خوردن هندوانه در ش مي كن

جاست.

يلدايى به بلنداى تاريخ به شيرينى هندوانه

گردهمايي روساي انجمن هاي اوليا و مربيان منطقه 5 در همدان 
همدان پيام: اولين گردهمايي روساي انجمن هاي اوليا و مربيان منطقه 5 سما در همدان با هدف افزايش تعامل بين 
روساي اوليا و مربيان و مسئوالن سما برگزار شد. دبير گردهمايي روساي انجمن هاي اوليا و مربيان منطقه 5 سما هدف 
از برگزاري اين گردهمايي را افزايش تعامل بين اوليا و مربيان، استفاده بيشتر از امكانات دانشگاه آزاد اسالمي و مدارس 
ــاختن مدارس شاد و همكاري اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها با  ــما، ايجاد و افزايش روحيه نشاط و سالمتي براي س س
ــما عنوان كرد. به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي و  ــطح علمي مدارس س دبيران و آموزگاران به منظور ارتقاى س
ــي گفت: در اين گردهمايي كه به ميزباني همدان انجام شد روساي انجمن هاي  ــماى همدان، محمود الماس فرهنگي س
ــاوه، خرم آباد، خمين و محالت حضور داشتند و  ــامل همدان، مالير، بروجرد، اراك، س اوليا و مربيان مدارس منطقه ش

هركدام نظرات خود را در خصوص تعامل مدرسه و اولياى دانش آموزان اعالم نمودند.

همدان پيام: برندسازى حلقه مفقوده صنعت در استان
 اين كه حلقه مفقوده صنعت در كل كشوره!

ــدن ثروت گروه  خبرآنالين: رئيس مركز پژوهش هاى مجلس، از 94 هزار برابرى ش
آريا ياد كرد و بر لزوم برخورد قاطع با فساد مالى و اقتصادى، تأكيد كرد.

 برخـورد قاطع كه نميشـه، يه كارى كنين تا ثـروت ما هم، فقط دو برابر 
بشه، نه 94000 برابر!!

همدان پيام: هدفمندى يارانه ها موجب افت گردشگرى شد.
 نه اينكه قبل از اون، اوضاع گردشگرى مون عالى بود!

مهر: اجراى قريب الوقوع فاز بعدى هدفمندى؟
 معلومه دو فاز قبلى، خيلى فاز داده!

همدان پيام: مجلس قوى افراد توانمند مى خواهد.
 شما اول اثبات كن كه همه ما، دنبال ايجاد مجلس قوى هستيم!

ابتكار: دزديدن گوسفندان با سوراخ كردن ديوار طويله{در يكى از روستاهاى همدان}
 ببين چه جورى كالس استان مون رو ميارن پايين!!

همشهرى: تخلف رانندگى از پنجشنبه گران تمام مى شود.
 خوش به حال جريمه گيرندگان نقدى و غيرنقدى هم مى شود!!

ــدى يارانه ها بايد با  ــراى مرحله جديد هدفمن ــان؛ معاون قوانين مجلس: اج خراس
هماهنگى مجلس باشد.

 درسـت مثل اجـراى قانون هدفمنـدى يارانه ها كه كامـال با هماهنگى 
مجلس و طبق مصوبات نماينده ها بوده!!

تابناك: شهروندانى كه شب ها در صف سكه مى خوابند! 
 و فرداش، كلى پول بادآورده گيرشون مى آمد!

ــا؛ اداره آمار آمريكا: تقريبا از هر دو آمريكايى، يك نفر اكنون در اين كشور فقير  رس
محسوب شده يا در قشر افراد كم درآمد قرار مى گيرد.

 يعنى اوضاع 50درصدشون، كمى تا قسمتى، قمر در عقربه!
فرارو؛ نماينده تبريز: اجراى فاز سوم هدفمندى، مشكالت اقتصادى را بيشتر خواهد كرد. 

 مگه دو فاز قبلى، مشكلى ايجاد كرد كه اين فاز بكنه؟!
فرارو: مديريت كارآمد حلقه مفقوده دولت نهم و دهم 

 درسـته اينجا نمودش زياد بوده اما اين مشـكل كل كشور در همه سال 
هاست!

ايلنا؛ شيخ حسين انصاريان: آنقدر زشتى دروغ از بين رفته كه در خبر دادن به ملت 
و در وعده دادن هم، به مردم دروغ مى گويند.

 حرف دل ما رو گفتن ها!
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ــتور - آتمسفر  و  پرخاش - حكم و دس
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نگاه خبر

ــى خط و  ــوت نقاش ــتاد پيشكس همدان پيام: اس
ــى از نبود مكانى براى عرضه آثار هنرى  خوشنويس
ــته انتقاد كرد و خواهان راه اندازى موزه اى  اين رش

براى اين هنر شد.
ــى يكى از  ــت: خوشنويس ــولى گف ــل رس جلي
قديمى ترين و زيباترين رشته هاى هنرى ايران است 

كه در تمام دنيا شناخته شده است.
وى افزود: متاسفانه اكنون مكان مشخصى كه در 
بردارنده آثار هنرى برجسته و نفيس خوشنويسى يا 
ــى خط باشد، وجود ندارد كه به عنوان نمونه با  نقاش
حضور يك ميهمان خارجى در آن مكان بتوان اين 

هنر اصيل و معنوى را معرفى كرد.
ــى كشور گفت: در  اين استاد ممتاز خوشنويس
ــته بسيارى هستند كه آثار  ايران هنرمندان برجس
ــرى خلق مى كنند و نبايد اين آثار به  زيبا و بى نظي
ــود. ضمن آنكه راه اندازى موزه  فراموشى سپرده ش
ــتفاده جوانان را از آثار پيشكسوتان فراهم  امكان اس

مى كند.
وى گفت: نبايد مسئوالن براى هزينه كردن در 
هنر ترديد داشته باشند، زيرا سرمايه گذارى در اين 
ــل هاى آينده نيز  ــمند است و براى نس بخش ارزش

ماندگار خواهد بود.

ــش از 500 اثر از  ــع آورى بي ــه جم ــولى ب رس
تابلوهاى نقاشى خط و خوشنويسى خود اشاره كرد 
ــود و امكان  و افزود: براى آنكه اين آثار پراكنده نش
ــد، تا حد امكان از فروش آنها  گردآورى داشته باش
خوددارى مى كنم تا در صورت تحقق شرايط، همه 

آنها را در يك مكان در معرض نمايش بگذارم.
رسولى در بخش ديگرى از سخنان خود به نگارش 
ترجمه نهج البالغه اشاره كرد و گفت: يكى از كارهايى 
ــروع كرده ام، نوشتن  ــال پيش آن را ش كه چندين س
ــهيدى  ــاس ترجمه جعفر ش ترجمه نهج البالغه براس
است كه تاكنون پايان نيافته است. وى اضافه كرد: كل 
اين كتاب 500 صفحه است كه تاكنون بيش از 270 

صفحه آن را به رشته تحرير درآورده ام.
اين هنرمند پيشكسوت ادامه داد: براى نگارش 
اين كتاب روزى يك صفحه مى نويسم و اگر نگارش 
آن را ادامه دهم تا يكسال ديگر آمده انتشار مى شود.
نويسنده كتاب «نورعلى نور»، اين كار را پشتوانه 

هنرى خود و اثرى ارزشمند ارزيابى كرد.
ــگاهى از  ــولى همچنين به برگزارى نمايش رس
ــتعليق در آينده خبر داد و گفت: در حال خلق  نس
ــتم و با پايان اين  ــگاه هس آثار مربوط به اين نمايش

كار، نمايشگاهى از اين آثار برگزار خواهم كرد.

ــت، استان همدان در زمينه هنر  شايان ذكر اس
خوشنويسى يكى از استان هاى قابل توجه در كشور 
ــته هنرمندان صاحب نام و  مى باشد كه در اين رش

چهره هاى شاخص و مطرحى را داراست.
ــنويس اسدآبادى يكى  سيدعلى سجادى خوش
ــه تاكنون ديوان حافظ و  ــت ك از اين هنرمندان اس
شاهنامه فردوسى را با خط نستعليق نگاشته است 
ــجادى ديگر هنرمند خوشنويس  ــيدجعفر س و س
تاكنون نمايشگاه هاى بسيارى را از آثار خط نقاشى 

خود در نقاط مختلف كشور برپا كرده است.
شايان ذكر است كه جشنواره ملى خوشنويسى 

بهمن ماه امسال در اسدآباد برگزار خواهد شد.

راه اندازى موزه خوشنويسى

برگزارى جشنواره ملى خوشنويسى در اسدآباد

ــي از زندگي  ــار نمايش ــق آث ــام: خل همدان پي
ــژه قهرمانان  ــر و به وي ــخ معاص ــطوره هاي تاري اس
جنگ سالهاست كه بخشي از توليدات سينمايي و 

تلويزيوني را به خود اختصاص داده اند.
ساخت اينگونه آثار از زمان آغاز جنگ تحميلى 
نيز كم و بيش در بين فيلمسازان ايرانى رواج يافت، 
ــت ساله اى كه بر كشورمان تحميل  زيرا جنگ هش
شد، صحنه رشادت هاى بسيارى بود كه مايه حيرت 

جهانيان شد.
ــتمايه مناسبى را براى  دوران دفاع مقدس، دس
ــى  ــاخت آثارى حماس ــينماگران وطنى براى س س
ــانى از  فراهم كرد كه البته تا به امروز نتيجه درخش

آن حاصل نشده است.
ــاخته يدا... صمدى آخرين نمونه  شوق پرواز س
ساخته شده در اين رابطه است كه جمعه شب       ها از 
شبكه يك سيما پخش مى شود؛ اثرى كه بر اساس 
ــهيد عباس بابايى ساخته شده و  زندگى سرلشكرش

داستان حول محور آن شكل گرفته است.
ــخصيت جذابى كه تنها بيست و پنج سال از  ش
ــته و به طور يقين تعداد كسانى كه  عروجش گذش
ــهيد را هنوز در خاطره هاى خود حفظ كرده  اين ش

اند، كم نيستند.
ــمتى كه تاكنون  ــه گزارش ايرنا، در پانزده قس ب
ــاهد ارايه  ــده، كمتر ش ــن مجموعه پخش ش از اي
ــهيد بابايى هستيم كه اين  ــخصيتى جذاب از ش ش
ــه فيلمنامه آن باز  ــش از هر چيز ب ــه ضعف بي نقط

مي گردد.
فيلمنامه شوق پرواز را مى توان پاشنه آشيل اين 
ــت كه بخش عمده اى از ضعف هاى  مجموعه دانس

كار از آن نشات مى گيرد.
ــت پرداخت اصولى  در مجموعه هايى از اين دس
ــه فيلمنامه  ــى، مهمترين وظيف ــخصيت اصل به ش
نويس است چرا كه بخش عمده اى از ساختار كار بر 
اساس فيلمنامه شكل گرفته و كار را به جلو هدايت 

مى كند.
ــوق پرواز" وجوه  ــان، "در ش به عقيده كارشناس
ــهيد بزرگوار آنچنان كه بايد به  ــطوره اى اين ش اس
ــت و قادر به جلب نظر  ــده اس ــيده نش تصوير كش
مخاطبانى كه با عالقه به تماشاى بخش هاى نخست 

آن نشسته اند، نيست.
شكل روايت داستان نيز لطمه بسيار به كيفيت 
ــده  ــزش مخاطب را موجب ش ــرده و ري كار وارد ك
ــتانه سفر به  ــت؛ ايده حضور يك محقق در آس اس
ــرش در بخش هاى  ــتن به همس ــادا براى پيوس كان

نخست براى وارد كردن مخاطب به قصه اصلى، ايده 
ــه كار را از ريتم انداخت و  ــش پا افتاده اى بود ك پي

مخاطب را كسل كرد.
به خصوص اينكه شخصيت ياد شده سرد از كار 
ــد و بيننده براى همذات پندارى با او كه روى  درآم
ــتان مابين مرگ و زندگى دست و پا  تخت بيمارس

مي زند،كار مشكلى را پيش روى خود دارد.
ــرش نيز گنگ به نظر مي رسد  رابطه او با همس
ــه مورد نظر  ــا به اندازه اى ك ــكالت ميان آنه و مش
نويسنده بود، حاد و پيچيده نيست اما همين شروع 
ضعيف لطمه شديدى به كليت اثر وارد كرد و ريزش 
مخاطب را رقم زده است به گونه اى كه ديگر منتظر 
ــمت هاى  ــيار جذاب تر از قس ــتان كه بس ادامه داس

ابتدايى آن است، نمى ماند.
بخش هاى مربوط به دوران كودكى شهيد بابايى 
از آن جهت كه موجب شناخت خانواده و ريشه هاي 
ــت و اضافات  ــل قبول اس ــود، قاب مذهبى او مي ش
چندانى ندارد هرچند كه از بابت به كارگيرى لهجه 
انتقادهايى بر آن وارد است كه در ادامه نيز به شكلى 

ديگر ادامه پيدا مي كند.
در بخش هاي مربوط به جوانى اين خلبان شهيد 
ــتان فرم بهترى به خود گرفته و از حالت اوليه  داس
ــت؛ در اين بخش مخاطب با وجوه  كامال درآمده اس
ــده و شخصيت او  ــنا ش ــتان آش اصلى قهرمان داس

شكل ملموس ترى به خود مي گيرد كه براى نمونه 
مي توان به بخش هاي آموزش خلبانى او و دوستش 

-سعيد- در آمريكا اشاره كرد.
ــوط به نوجوان  ــكانس مرب همچنين مي توان س
ــهيد بابايى به مدرسه  ــى كه به كمك ش فال فروش
ــده است را يكى  ــبانه روزى رفته و حال معلم ش ش
از بهترين بخش هاي '"شوق پرواز" دانست زيرا روح 
ــت و بيش از  ــهيد را به نمايش گذاش بزرگ اين ش
ــك قهرمان كامال ايرانى با درونمايه  پيش او را به ي

مذهبى تبديل كرد.
با اين همه، لهجه كامال تهرانى اين شهيد به آن 
ــه زده و واقع گرايى آن را تحت تاثير قرار داده  لطم
است. در قسمت پانزدهم كه با آغاز جنگ تحميلى 
ــران به عراق  ــه جانبه نيروى هوايى اي و حمله هم
همراه شده، كم كم وجوه سلحشورانه شهيد بابايى 
ــت كه مي تواند در بخش هاي  ــته تر شده اس برجس

بعدى كامل تر هم شود.
در كنار او بايد به شخصيت همسر شهيد با بازى 
ــوب از كار درآمده  ــاره كرد كه خ الهام حميدى اش
ــخصيت خلبان بابايى است؛  و مكمل خوبى براى ش
ــخصيت را مي توان نقطه  آرامش موجود در اين ش
ــت كه بسيار ملموس از كار درآمده و  قوت آن دانس

به هيچ وجه اغراق شده نيست.
ــته فر به عنوان  ــعيد خجس عالوه بر او بايد از س

ــاره كرد كه خوب از  شخصيت مكمل فيلمنامه اش
ــذاب ازدواجش با  ــتانك هاي ج ــده و داس آب درآم

دخترى آمريكايى را شكل داده است.
صمدى كه كارنامه پروپيمانى در سينماى ايران 
ــك مجموعه  ــاخت ي ــفانه در تجربه س دارد، متاس
تلويزيونى آن چنان كه بايد، عمل نكرده و نتوانسته 
ــتانش به  ــود در قهرمان داس ــاي موج از ظرفيت ه

خوبى بهره گيرد.
ــاهد كارگردانى  ــرفت كار ش با اين حال با پيش
ــوى او هستيم كه براى ارايه نظر نهايى  بهترى از س

بايد منتظر قسمت هاي بعدى "شوق پرواز" بود.
صمدى در عين حال در انتخاب بازيگران نيز تا 
حدود زيادى موفق عمل كرده كه اوج آن را در بازى 
شهاب حسينى شاهديم، چراكه اين بازيگر انتخاب 
بسيار خوبى براى ايفاى نقش شهيد بابايى به شمار 
مي رود و از نظر فيزيكى و چهره شباهت هاي زيادى 

با اين شهيد داشت.
ــازى روان الهام حميدى در  در كنار او بايد به ب
نقش همسر شهيد اشاره كرد كه هماهنگى خوبى با 

بازى حسينى دارد.
"شوق پرواز" با تمامى كم و كاستى هايش قدمى 
ــطوره هاي  ــيدن يكى از اس بلند براى به تصوير كش
ــت كه همين امر خود به تنهايى  جنگ تحميلى اس

كارى ارزشمند و قابل ستايش است.

شوق پرواز، گامي بلند براي ارايه تصوير از اسطوره هاي جنگ

انتشار «تئاتر و طاعون» 
ــوي نشر مركز منتشر شده است. به  ــتاري از س همدان پيام: كتاب «تئاتر و طاعون» اثر آنتونن آرتور با ترجمه  جالل س
گفته  مترجم، اين كتاب از جمله  آثار مهم آنتونن آرتور است كه سعي مي كند با نگاهي متفاوت به تئاتر و كاركرد هاي اين 
هنر بپردازد. ستاري اين اثر را ترجمه كرده و دشواري هايش را شرح داده و معتقد  است، براي عالقه مندان تئاتر و دانشجويان 
مؤثر است. به گزارش ايسنا، اين پژوهشگر و مترجم پيشكسوت كه چندي پيش از تدوين كتابي ديگر درباره  هويت خبر 
داده بود، گفت، تأليف و گردآوري آن رو به انجام است و به زودي به چاپ سپرده مي شود. به گفته  ستاري، اين اثر مجموعه  
مقاله هايي درباره  هويت به قلم نويسندگان مطرح غربي است. پرسش از چيستي هويت و چگونگي تحقق هويت جمعي 
ــت و از منظرهاي تاريخي، فرهنگي، زباني و ديني به تبيين خصايص و  از جمله  محور هاي جدي اين مجموعه  مقاله هاس

ويژگي هاي هويت جمعي مي پردازد و داليل قوام و دوام «هويت» را در يك جامعه تبيين مي كند. 

گربه خانگى سرشار پس از 14سال چاپ دومى شد
همدان پيام: سرانجام پس از 14 سال، دومين چاپ «گربه اى كه مى خواست خانگى شود»، ترجمه محمد رضا سرشار منتشر 
شد. سرانجام پس از 14 سال، دومين چاپ «گربه اى كه مى خواست خانگى شود»، ترجمه محمدرضا سرشار منتشر شد. به 
گزارش فارس، اين كتاب كه داستانى مصور به قلم جين ثاير با تصويرگرى فئودور روجانكوفسكى است، نخستين بار در سال 
1376 به وسيله انتشارات حوزه هنرى، با شمارگان 11 هزار نسخه روانه بازار كتاب شد. تا آنكه با تغيير سياست ناشر در همان 
سالها، از تجديد چاپ آن خوددارى شد. «گربه اى كه مى خواست خانگى شود» داستان يك گربه ولگرد به نام ببرى است، كه 
با ديدن وضعيت مرفه و زندگى آسوده يك گربه خانگى، آرزو مى كند كه او هم گربه خانگى  شود. اين كتاب، كه برخى آن را 
تمثيلى دانسته اند، در 35 صفحه قطع مصور رنگى، با شمارگان 2500 نسخه، به بهاى 2000 تومان، توسط انتشارات سوره مهر، 

منتشر شده است؛ و مخاطبان آن گروه هاى سنى زير دبستان و سال هاى اول دبستان( اول تا سوم) هستند.

«شاه عباس» در يك كتاب
همدان پيام: كتاب «شاه عباس» (پادشاه سنگدلي كه به افسانه بدل شد) نوشته ديويد بلو با ترجمه شهربانو صارمي منتشر 
شد. به گزارش ايبنا، اين كتاب در 327 صفحه با شمارگان 1650 نسخه و با قيمت 11هزار تومان از سوي انتشارات ققنوس 

منتشر شده است.
ــن بين ايران بود. او كشور را از وضعيت  ــت جلد كتاب مي خوانيم: «شاه عباس فرمانرواي مستبد و روش ــت پش در يادداش
ملوك الطوايفي درآورد و حكومت مركزي قدرتمندي تشكيل داد. او اقتصادي در حال زوال را با ايجاد امنيت،  پول رايج با ثبات 
و زيرساخت هاي اقتصادي بسيار پيشرفته احيا  كرد. دستاوردهاي شاه عباس لقب «كبير» را برايش به ارمغان آورد. اين كتاب ، 
عالوه بر شرح زندگاني شاه عباس و دستاوردها و گاه ناكامي هاي او،  درصدد است جايگاه شاه عباس و اهميت وي را نه تنها در 

تاريخ ايران و جهان اسالم؛ بلكه در تاريخ اروپا و غرب نيز نشان دهد.»

اعالم جايزه  برگزيدگان 
جشنواره  داستان انقالب

همدان پيام: دبير اجرايي چهارمين جشنواره 
داستان انقالب از تعيين سقف 56 ميليون تومان 
جايزه نقدي براي برگزيدگان اين جشنواره خبر 
ــه اين كه كارگاه  ــاره ب ــول فالح پور با اش داد. رس
ــاي ادبي حوزه  ــز آفرينش ه ــه و رمان مرك قص
هنري، چهارمين جشنواره داستان انقالب را در 
ــراي گروه هاي  ــتان بلند و كوتاه ب دو بخش داس
ــال و نوجوان برگزار مي كند، گفت:  سني بزرگس
ــدگان در تمام بخش ها جمعا 56 ميليون  برگزي

تومان جايزه مي گيرند.
ــر، وى همچنين  ــزارش خبرگزاري هن به گ
درباره انتشار فراخوان چهارمين جشنواره داستان 
ــار فراخوان  انقالب، گفت: هفت ماه از زمان انتش
چهارمين جشنواره داستان انقالب مي گذرد كه 
ــداد آثار در  ــود در اين دوره تع پيش بيني مي ش
ــده افزايش داشته باشد. وي در  بخش هاي يادش
ــنواره  ــزود: در دوره هاي اول و دوم جش ــه اف ادام
ــال  ــتان انقالب بيش از 396 و 364 اثر ارس داس
شده بود و در دوره سوم نيز به دليل افزوده شدن 

بخش نوجوان، آثار بسيار چشم گير بود.
دبير چهارمين جشنواره داستان انقالب، جوايز 
ــابقه  ــنواره را در نوع خود بي س ــن دوره از جش اي
خواند و گفت: اميدواريم هنرمندان در بخش هاي 
ــته باشند.بر اساس  ــده فعاالنه حضور داش ذكرش
ــدگان در دو بخش رمان  ــر، جوايز برگزي اين خب
ــال و نوجوان) به ترتيب اثر برگزيده 100  (بزرگس
ميليون ريال، اثر برتر 70 ميليون ريال و اثر تقديري 
ــد. همچنين  50 ميليون ريال پرداخت خواهد ش
ــتان كوتاه (بزرگسال و نوجوان) به  در بخش داس
اثر برگزيده 30 ميليون ريال، اثر برتر 20 ميليون 
ــري 10 ميليون ريال اهدا خواهد  ريال و اثر تقدي
شد. عالقه مندان مي توانند آثار خود را حداكثر تا 
پايان آذرماه به دبيرخانه چهارمين جشنواره داستان 
انقالب واقع در تقاطع خيابان هاي حافظ و سميه، 
ــوزه هنري، دبيرخانه  مركز آفرينش هاي ادبي ح

جشنواره داستان انقالب ارسال كنند.

بى توجهى به پژوهش در 
برخى برنامه هاى سيما

همدان پيام: متاسفانه در بعضى از برنامه هاى 
ــيما، چه در برنامه هاى نمايشى و چه  صدا و س
ــاهد  ــاى زنده و گفت وگو محور، ش در برنامه ه
ــى از تهيه كنندگان  ــت و بى توجهى بعض غفل

مربوط نسبت به مقوله مهم پژوهش هستيم.
ــن و مصداقى  ــكلى روش براى اين كه به ش
در اين باره سخن بگوييم، به برنامه «جمع ما» 

اشاره مى كنيم. 
ــدارى در  ــط آزاده نام ــن برنامه كه توس اي
ــود، نمونه اى از  ــيما اجرا مى ش ــبكه دوم س ش
بى ارزش شمردن مقوله پژوهش توسط بعضى 
ــت كه به باورهاى عمومى و  ــازان اس برنامه س
ــان كه در  ــيب وارد مى كند چن ــى آس اجتماع
همين برنامه، شاهد هستيم يك مجرى آن هم 
ــت صنعتى كه در بخش هايى  با مدرك مديري
ــت به آموزش  از برنامه با گرفتن مالقه در دس
آشپزى مى پردازد و در آيتمى ديگر با اعتماد به 
نفسى كاذب كه به دليل كم دقتى تهيه كننده 
مربوط به  وجود مى آيد، خود را در جايگاه يك 
ــناس قرار داده و درباره  جامعه شناس يا روانش
مسائل و مباحثى اظهار نظر مى كند كه به هيچ 

وجه در تخصص او نيست.
ــوت از مردى چند  ــارس، دع ــه گزارش ف ب
ــق  ــه به برنامه، يا جوانى به قول مجرى عاش زن
ــه و يا زن و مردى كه دچار طالق عاطفى  پيش
شده اند و يا شبيه سازى چند كودك به افرادى 
بزرگسال كه دچار طالق عاطفى شده اند، تنها و 
تنها زمانى توجيه پذير است كه طى يك فرآيند 
ــى و تحقيقاتى و با حضور كارشناسان  پژوهش
ــى و  ــه چاره انديش ــرد و ب ــام گي ــوط انج مرب

گره گشايى منجر شود.
ــر اين صورت دعوت از چنين افرادى  در غي
ــعى دارد  ــور يك مجرى كه س ــم با حض آن ه
اجرايى شبيه عادل فردوسى پور در برنامه نود 
ــد - حال آن كه جنس متفاوت دو  داشته باش
برنامه ياد شده، چنين شباهتى را بر نمى تابد- 
ــل اجتماعى باز  ــره اى از  يك معض ــه تنها گ ن
نمى كند، بلكه بر تعداد گره ها افزوده و چه بسا 

مخاطبان را به بيراهه بكشاند.
ــى  ــئوالن پژوهش در اين ميان جا دارد مس
ــيما در برابر اين آشفته بازار و بى حرمتى به  س
مقوله تحقيق و پژوهش تمهيداتى انديشيده تا 
تمام برنامه هايى را كه بايد از مبنايى پژوهشى 
برخوردار باشند، ملزم به دريافت كد پژوهشى 
ــه پژوهش كه  ــن ترتيب مقول ــد و به اي نماين
ــت، در برنامه هاى  ــاس چنين كارهايى اس اس
ــود. اين كار هم به نفع  مختلف جدى گرفته ش
ــود مخاطبان  ــاى تلويزيون و هم به س برنامه ه
تلويزيون است. البته به نظر مى رسد كه مديران 
ــئوالن پژوهشى را در  ارشد سيما نيز بايد مس
ــا به يارى خدا  ــانند ت تحقق اين كار يارى رس
ــطح  ــاهد يك نهضت جدى براى ارتقاى س ش

پژوهش در برنامه هاى صدا و سيما باشيم.

آغاز هفته فيلم ايران در تركيه
ــران در تركيه  ــه فيلم اي ــام: هفت همدان پي
توسط موسسه رسانه هاي تصويري و با نمايش 
ــده» محمد  ــينمايي «حقيقت گمش ــم س فيل

احمدي در شهر «ازمير» برپا مي شود.
به گزارش ايسنا، پس از برگزاري هفته فيلم 
ــتان «وان»،«بورسا»و«استانبول»  ايران در اس
ــم ايران با نمايش  ــه، چهارمين هفته فيل تركي
ــينمايي ايراني در  ــده اي از فيلم هاي س برگزي
ــود را آغاز  ــور كار خ ــن كش ــهر«ازمير » اي ش

مي كند.
ــر  ــم كه با همكاري س ــه فيل ــن هفت در اي
ــورمان در  ــگ كش ــه فرهن ــولگري وخان كنس
ــتانبول و با حضور محمد احمدي و حميد  اس
ــود، فيلم هاي سينمايي  فرخ نژاد برگزار مي ش
ــور،  سلحش ا...  ــرج  ف ــر(ع)»  پيامب ــف  «يوس
ــيطان» بهروز  «كنعان» ماني حقيقي، «روز ش
افخمي، «حس پنهان» مصطفي رزاق كريمي، 
ــده» محمداحمدي، «ايستگاه  «حقيقت گمش
ــرام بهراميان،  ــت» نادر مقدس، «آل» به بهش
ــه بار در نمي زند» حسن فتحي،  «پستچي س
ــر باقري  ــژن مي ــت» بي ــرزخ، بهش «دوزخ، ب
ــبه مهتابه» محمد هادي كريمي  و«امشب ش
ــتانبولي براي دوستداران  با زيرنويس تركي اس

سينماي ايران به نمايش گذاشته خواهد شد.
در مدت برگزاري اين هفته فيلم، نشستهاي 
ــدي كارگردان و  ــري با حضور محمد احم خب
حميد فرخ نژاد بازيگر فيلم سينمايي «حقيقت 

گمشده» برگزار مي گردد.

جزييات جشنواره  هنري ايران 1404 تشريح شد
توليد در جشنواره  سفارشي با برنامه صورت مي گيرد

ــنواره  هنري «ايران 1404» با حضور گودرزي ديباج ،  همدان پيام: جزييات جش
حمزه زاده و قرباني تشريح شد.

ــت خبري كه در تاالر انديشه حوزه هنري برگزار شد، مرتضي گودرزي  در نشس
ــنواره هنري ايران 1404 گفت:  اين اولين جشنواره اي است كه  ديباج دبير كل جش

پيرامون تبيين و تفسير هنرمندانه از سند نظام تهيه شده است.
گودرزي ديباج تصريح كرد: جشنواره با هدف تبيين مجدد اهداف سند در قالب 
ــند گردآوري شده  آثار هنري و با تذكر و يادآوري ضرورت توجه به اهداف تحقق س

است.
وى خاطرنشان كرد: دميدن انرژي و پويا كردن بخش هاي مختلف كشور از ديگر 
اهداف مورد توجه جشنواره هنري ايران 1404 است تا با توجه به بافت جشنواره و 
ــتواري را نسبت به اهداف سند را پيگيري  ــاختار آن نگاه راهبردي، همياري و اس س

كنيم.
ــنواره جزو معدود  ــوزه هنري گفت:  اين جش ــمي ح رئيس مركز هنرهاي تجس
رويدادهايي است كه در آن هنرمندان همكاري كرده و به كمك دستگاه هاي ذي ربط 

آمده اند، لذا اين يك عمليات جمعي فرهنگي هنري است.
ــده  ــناخته ش ــات متعددي با هنرمندان نخبه و ش ــه داد: تاكنون جلس وى ادام
ــو بپردازيم كه  ــدان به گفت وگ ــند و برنامه  هنرمن ــاره اهداف س ــته ايم تا درب داش
ــبختانه نتيجه آن ارسال نزديك دو هزار اثر به دبيرخانه جشنواره است و قطعا  خوش

در فرصت باقي مانده آثار بيشتري نيز به دست ما خواهد رسيد.
به گفته دبير كل جشنواره، تاكنون در بخش گرافيك و پوستر 173 اثر، در بخش 
نقاشي 233 اثر، در بخش عكاسي 139 اثر، در بخش كاريكاتور 153 اثر همراه با 14 
مجموعه، در بخش حجم 28 اثر،  در بخش متون نمايشي 173 اثر ، در بخش ادبيات 
داستاني 179 اثر ، در بخش طنز 90 اثر،  در بخش سينما 98 اثر،  در بخش موسيقي 

51 اثر،  در بخش انيميشن 21 اثر و در بخش معماري 45 اثر ارسال شده است.
ــي بودن اين جشنواره توضيح داد:  قطعا اگر بتوانيم  وى همچنين درباره سفارش
ــق اثر در چنين  ــت، زيرا توليد و خل ــي برگزار كنيم بد نيس ــنواره هاي سفارش جش

جشنواره هايي با برنامه صورت مي گيرد و كارها مهندسي مي شود.
ــالي به اين جشنواره با وجود تعداد زياد  ــخ به تعداد كم آثار ارس گودرزي در پاس
گرايش هاي هنري، گفت: معموال جشنواره هايي كه با مضامين آزاد برگزار مي شوند 
ــيار  ــنواره بس ــتند، اما اين جش پذيراي هنرمندان متعددي با كارهاي مختلف هس
حساس است و اگر هنرمند به خودش اين امكان را بدهد كه در چنين عرصه اي وارد 
ــختي انجام داده زيرا برخورد محوري با اين عرصه بسيار سخت است و  ــود كار س ش

اين رقم از كار براي چنين موضوعي قابل توجه است.
ــداف حوزه هنري و  ــت توضيح داد: اگر به اه ــنواره نيز در اين نشس رئيس جش
ــنواره اي مهمتر از جشنواره  ــويم كه جش ــنامه آن مراجعه كنيم، متوجه مي ش اساس
ــخص كننده  ــنواره برآيند برنامه ها و مش ــري ايران 1404 نداريم. زيرا اين جش هن

چارچوب فعاليت هاي حوزه هنري و اهداف آن است.
ــد حمزه زاده تصريح كرد: مهمترين هدف جامعه هنري و هنرمندان در هر  محم
ــت و هنرمندي كه در  ــوري آينده نگري، آينده پژوهي و توجه به چشم اندازهاس كش

آينده زندگي مي كند، همچون چراغي باالي سر متفكران و نخبگان قرار مي گيرد.
ــوان كرد: نقش  ــان عن ــر نقش هنرمندان در عرصه فعاليت هايش ــا تاكيد ب وى ب
هنرمندان اين نكته را ثابت مي كند كه آنها همواره چند قدم جلوتر از جامعه حركت 
ــويم كه جشنواره  ــيم، متوجه مي ش ــته باش كرده اند و اگر ما اين منطق را قبول داش
ــيم اين چشم انداز  ــي و تبيين نقش هنرمندان و ترس هنري 1404 با موضوع بررس

نقش محوري و كليدي دارد.
ــبت به اين سند مهم توجه  ــنواره خاطرنشان كرد:  جامعه هنري نس رئيس جش
نشان داده است و به درستي اين سند براي اين بخش از جامعه تبيين شده و آثاري 

نيز به واسطه آن خلق گرديده است.
ــت و افزود:  اين وظيفه  ــرو دانس وى مهمترين نقش را از آن جامعه هنري و پيش
مهم به حوزه هنري سپرده شده تا با همكاري ساير سازمان هاي هنري اين جشنواره 
را برنامه ريزي كند، لذا نخبگان،  دانشمندان،  هنرمندان ، پژوهشگران و متفكراني دور 
ــده اند تا درباره چگونگي برگزاري اين جشنواره نو با موضوعي جديد به  هم جمع ش

گفت و گو بنشينند.
ــر داد و افزود:  طراحي  ــن از طراحي جايزه مهم 1404 خب ــن هنرمند همچني اي
ــت و به افراد ، اقدامات ، آثار و  اين جايزه از دل بخش هاي مختلف آن بيرون آمده اس
ــوالت فرهنگي و هنري و همچنين خادمان اين حوزه اهدا مي گردد. البته اين  محص
نكته بدين معنا نيست كه تنها اين جايزه را در طول جشنواره اهدا مي كنيم بلكه قرار 

است اين جايزه به صورت سيال در طول سال نيز اهدا شود.
ــنواره به عنوان يك  ــخنانش تصريح كرد: بايد به اين جش حمزه زاده در پايان س
ــنواره به دليل ترسيمي كه از آينده كشور  ــاله نگاه كنيم؛ زيرا اين جش برنامه 14 س

ارائه مي دهد، اهميت ويژه اي دارد.
ــنواره نيز در ادامه بيان كرد:  جشنواره از روز شنبه 8 بهمن ماه  مدير اجرايي جش
امسال كار خود را با ارائه آثار و نمايشگاه هايي در داخل حوزه هنري و ساير سالن هاي 

شهر آغاز مي كند.
ــه براي سه شب ميزبان  ــيقي تاالر انديش علي قرباني اضافه كرد:  در بخش موس
قطعه اركسترال «ايران 1404» خواهد بود. سالن سوره نيز ميزبان گروه هاي نمايشي 
است كه در حال حاضر در حال تمرين هستند و تعداد محدودي از آنها براي اجرا در 

تماشاخانه مهر ، ماه و تاالر سوره به نمايش درمي آيد.
وى همچنين اظهار داشت: چهار نمايشگاه نيز در حوزه عكس كاريكاتور ، نقاشي 
ــال  ــود كه نمايش آنها تا 15 بهمن ماه س ــتر در تاالرهاي حوزه برگزار مي ش و پوس
ــينما آزادي و بخش  ــن نيز در س ــت. بخش فيلم و انيميش جارى ادامه خواهد داش

نمايشگاه هاي خياباني در محوطه حوزه و ساير مكان هاي عمومي برپا خواهد شد.
ــالي به اين جشنواره گفت: تاكنون 194 هنرمند  قرباني با ارائه آماري از آثار ارس
ــتاده اند كه اين آثار به دو شكل  ــتاني آثار خود را فرس تهراني و 357 هنرمند شهرس
معرفي مي شود. بخشي از آنها در كتابي منتشر خواهد شد و بخش هاي ديگر در يك 
ــعر ، طنز و فيلمنامه معرفي مي شود. برنامه   ــتان ، ش مجموعه  محتوايي همچون داس
نمايشنامه خواني و نمايش راديويي نيز با دعوت از اساتيد اين رشته در حوزه هنري 

برپا خواهد شد.
ــال جارى  ــنواره تا20 دي ماه س به گفته وى، عالقه مندان به حضور در اين جش

فرصت دارند و كل مبلغ جوايز جشنواره 225 ميليون تومان برآورد شده است.
به گزارش ايسنا ، در بخش سينما سهيل جهان بيگلري، در بخش نمايش سعيد كشن 
ــمي عبدالحميد قديريان ، در بخش طنز  ناصر فيض، در  فالح ، در بخش هنرهاي تجس
بخش انيميشن سيد مسعود صفوي،  در بخش معماري حسن بنيانيان ، در بخش موسيقي 

رضا مهدوي و در بخش ادبيات احمد شاكري دبيري اين جشنواره را برعهده دارند.

همدان پيام: كتاب "ايران و اقوام ايراني" نوشته 
حميد ساعدي پور انتشار يافت.

ــر  به گزارش خبرگزارى هنر، اين كتاب را نش
ــخه و 200 صفحه منتشر كرده  ادبا در 1000 نس

است.
ــتمل بر شش بخش  "ايران و اقوام ايراني" مش
ــانيان و  ــه آريايي ها، قوم داهه، ظهور ساس از جمل
ــالم و نگاهي به  ــركان، ايرانيان پس از ظهور اس ت

اقوام ايراني در غرب است.
ــي از كتاب مي گويد كه  ــاعدي پور در بخش س

ــان دادن و بررسي اوضاع و احوال  صرفا در پي نش
ــده و  ــرازير ش اقوام مهاجري كه به فالت ايران س
ــد، نبوده؛ بلكه  ــاي بزرگي را پي افكنده ان تمدن ه
ــيوه  ــان دادن ش ــر آن بوده تا با نش بيش تر بر س
زيست آن ها، دغدغه هاي زندگي، تشتت فرهنگي 
ــي تشابهات  ــوم متفاوت و گاه بررس و آداب و رس
زباني (چه روبنا محسوب شود چه زيربنا) تلنگري 
هرچند كم رمق به هوش و انديشه مخاطبان بزند 

تا به تفكر نو دست يابند.
ــر اين بوده ام تا  ــد: در اين كتاب ب وى مي افزي

خطوط اصلي تبارهاي موسوم به ايراني را هرچند 
كم سويه نشان دهم.

ساعدي پور از سال 64 به جمع آوري اطالعات 
ــت. اين  ــي اقدام كرده اس ــوام ايران ــي از اق ميدان
ــوم، عقايد و باورها،  اطالعات عالوه بر آداب و رس
ــي) و گروه  ــش و زبان آناتوميك (تنه شناس پوش

خوني اقوام را نيز شامل مي شود.
وى همچنين چند كتاب ديگر را از جمله ايران 
و آغاز تمدن، سرزمين من، لرزبانان خليج پارس، 

بچه هاي لر و افشارنامه در دست تدوين دارد.

كتاب «ايران و اقوام ايراني» انتشار يافت
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عطارباشى علمى
فوايد شگفت انگيز هندوانه براى سالمتى

ــيدان ها است كه طبيعت  همدان پيام: هندوانه منبع طبيعى از بهترين آنتى  اكس
فراهم كرده است.  اين ميوه داراي ويتامين  C و A است كه از ما در برابر بيمارى ها 

محافظت مى كند. همچنين خطر كم  آب شدن بدن را هم كاهش مى دهد.
ــتان و هندوانه دو يار جدا نشدنى هستند. هندوانه تقريباً در همه جاى دنيا  تابس
ــال از بازار هندوانه بخريم،  ــود و با اينكه مى توانيم در تمام طول سال س پيدا مى ش
ــت كه در اين فصل بهترين كيفيت را داشته و بسيار  ــتان اس اما فصل هندوانه تابس

شيرين است. 
 فوايد هندوانه براى سالمتى 

- هندوانه منبع بسيار خوبى از ويتامين C و A است.
ــت كه ليكوپن  ــيدان اس ــمزه همچنين منبع قوى از آنتى  اكس - هندوانه قرمز خوش
ــرده و راديكال هاى آزاد را  ــيدان ها در بدن حركت ك ــود. اين آنتى اكس ناميده مى ش
خنثى مى كنند. (راديكال هاى آزاد موادى در بدن هستند كه مى توانند آسيب زيادى 
ــد.) ليكوپن كه رنگ قرمز زيبا را به هندوانه مى دهد به كاهش خطر  ــه ما وارد كنن ب

سرطان پروستات هم كمك مى كند.
- هندوانه مقدار باالترى از ليكوپن را نسبت به ميوه ها و سبزيجات ديگر دارد.

- هندوانه ميوه  اى است كه حاوى ميزان بااليى الكتروليت سديم و پتاسيم است 
- هندوانه همچنين سرشار از ويتامين هاى B است كه براى توليد انرژى حياتى هستند. 

- هندوانه منبع بسيار خوبى از ويتامينB1 ،B6  و منيزيم است. 
- هندوانه خاصيت خنك كنندگى خاصى دارد.

- هندوانه خطر آسم، بيمارى قلبى، آرتروز و سرطان پروستات و روده را كاهش مى دهد.
ــدن در برابر بيمارى هاى  ــت كه از ب ــيم و منيزيم اس - هندوانه منبع خوبى از پتاس

مختلفى محافظت مى كنند.
- هندوانه فاقد چربى است، اما به توليد انرژى كمك مى كند. 
- هندوانه يك جايگزين مناسب براي نوشابه هاى انرژى زاست.

ــاى فرهنگى همه جوامع  ــن از ويژگى ه همدان پيام: برگزارى جش
بشرى  است. واژه جشن كه به فارسى امروز به معنى آيين هاى شادمانى 
ــت از واژه يسن/ يسنه اوستايى به معناى ستايش و پرستش گرفته  اس
ــده و همچون بسيارى از آيين هاى ايران باستان رنگ دينى به خود  ش
گرفته  است. از كهن ترين زمان تا به  امروز، همه ملت ها، اقوام، ايل ها و 
در همه سرزمين ها، روزهايى از سال را جشن مى گيرند و پژوهش هاى 
ــى، جامعه و گروهى را سراغ ندارد كه مردم روز يا روزهايى  مردم شناس
را به شادى نپردازند. نحوه پاسخگويى بشر نيز به اين نياز اجتماعى  در 
هر زمان و در هر مكانى تابعى از شرايط فرهنگى و اجتماعى حاكم بر 

آن منطقه بوده است.
ــوت نيروها و  ــم در دنياى كهن بر دع ــى آيين هاى مه ــاد بعض بني
پديده ها، براى بركت  بخشى و تداوم حيات و پيوند آن با زندگى آدمى 
بوده است. چون اعتقاد بر اين بوده است كه ذره ها و نيروهاى هستى در 
حركت دايمى در حال تغيير و تبديل و تجديد حيات هستند، بى ترديد 
در تاثير و تعامل مستقيم با هستى انسان قرار دارند. در نتيجه مسيرى 
را كه براى ادامه  حيات طى مى كنند، مانند مسيرى  است كه آدمى در 
ــاندن و هم دلى با پديده ها براى  ــى مى پيمايد؛ بنابراين، يارى رس زندگ

ظهور و تجديد حيات ضرورى است. 
ــت كه آيين ها نه با دستورالعمل شخصى و نه بدون  واقعيت اين اس
ــاره از بين مى روند.  ــد و نه با يك اش ــرى به وجود آمده ان ــتوانه  فك پش
ــتگى به كاركرد آن ها در زندگى  مردم دارد.  ــان بس بلكه تداوم وجودش
بى شك اگر نقشى در زندگى مردم نداشته باشند، تغيير مى يابند و يا با 
آميختگى با آيين هاى ديگر امكان بروز پيدا مى كنند. جشن شب يلدا، 
پس از گذشت سال ها از پيدايش آن، كم و بيش به همان شكل كهن 

تداوم  يافته  است. 
ــت. والدت خورشيد [مهر يا  ــريانى يلدا به معنى والدت  اس واژه س
ــى روز «توليد مهر  ــان آن را ناتاليس انويكتوس يعن ــرا] كه رومي ميت
ــده كه «...نام  ــتناد ش ــت  ناپذير» و به كتاب آثار الباقيه نيز اس شكس
ــتانى است. يلدا  ــت و منظور از آن انقالب زمس اين  روز ميالد اكبر اس
ــت ، اما شكى نيست كه بر خالف نام غير ايرانى اش  واژه اى سريانى اس
ــال، به تولد مهر، تعلق  ــب س ــب، يعنى درازترين ش از ديرزمان اين ش
ــت. ابوريحان بيرونى در آثار الباقيه آورده است كه «در روز  ــته اس داش
ــور از «حد نقصان به حد  ــه تعبير او «خرم روز» ن ــب، ب پس از اين ش
ــان رو به افزونى  مى نهد و پريان  ــود و قدرت آدمي زيادت» خارج مى ش

به فنا مى افتند.»
ــه اهريمن  ــزدان و بدى ها را ب ــا را به اي ــتان، نيكى ه ــان باس ايراني
بدكنش و ديوان نسبت مى دادند. در شب يلدا كه شب كارزار روشنايى 
ــت، كسى  (مظهر پاكى و نيكى) و تاريكى (مظهر پليدى و ناپاكى) اس
نمى خوابد، ايرانيان گرد هم مى آيند تا به نيروى عشق و نيروى مهر به 
نور دل بدهند تا به جنگ سياه ترين و شوم ترين شب سال برود. ايرانيان 
شب  يلدا را تا سپيده دم بيدار مانده تا اندوه غيبت خورشيد و تاريكى و 

سرما روحيه شان را تضعيف نكند. 
ــتى داراى جان و پيوسته در  به نظر ايرانيان كهن، همه  جهان هس
ــدن است. به اين  دليل خورشيد، حركت خود را از نوجوانى  حال نو ش
(بهار) به جوانى و نيرومندى (تابستان) شروع مى كند و به دوره  كهولت 
ــمان  ــينه  آس ــد. در اين مرحله حضور او در س و پيرى (پاييز) مى رس
ــود، تا اين كه به زمستان مى رسد و در مرحله  پوياى امر  كوتاه تر مى ش
نيستى و هستى قرار مى گيرد. وى  در اين مرحله در عين نيستى پاى 
ــتگاه منظم كاينات روى در شدن  ــت شدن مى گذارد و در دس در هس

دارد. نيرويى در او هست كه وامى داردش تا متولد شود. 
نقش ما يارى و همدلى با اوست تا با موفقيت بتواند بار ديگر ظاهر 
شود. اين هم دلى با خورشيد نوزاد، با شادمانى همره است تا بدينسان 
ــيد بگويند كه در كوشش براى تجديد حيات تنها نيست. در  به خورش
ــفره كرسى مى گسترانند و  ــب، خوراكى هاى شب  چره را بر س اين ش
ــدار مى مانند تا به يارى  ــعر مى خوانند، قصه مى گويند و بي تا صبح ش
بيدارى ايشان، مهر حياتى ديگربار يابد. در پايان اين شب دراز، تاريكى 
شكست خورده و مهر پيروز مى شود و روزها رو به بلندى خواهد رفت.

در مهر يشت اوستا آمده است:
ــش از برآمدن  ــت كه پي ــزد تواناى مينوى اس ــتين  اي «مهر نخس
ــيد تيز اسب بر زبر كوه البرز برآيد و با زينت هاى زرين خويش،  خورش
ــان را بنگرد. به همان  ــر خان و مان هاى ايراني ــراز كوه زيبا، سراس از ف
ــيان هايى كه در آنجا دالوران رزم آزما، لشكريان خويش را بيارايند  آش
ــيان هايى كه گله و رمه از چراگاه هاى خوب برخوردارند  و به همان  آش
ــنگ خارا خورده، به سوى  ــتابان و خروشان به  س و رودهاى بزرگ، ش

ايرانشهر سرازير شوند.»
ــب يلدا ، در ميان ايرانيان برگزار  ــن ش ــال است كه جش هزاران س
ــود. اين جشن نشانى از دانش باستانى نياكان ايرانى ماست، چه  مى ش
ــمارى  خورشيدى دست پيدا كرده بودند و دريافته بودند  آنان به گاه ش

ــتان  بلندترين شب سال است. اين جشن نشان از  كه اولين شب زمس
آن دارد كه ايرانيان درباره حركت خورشيد، از پيش، انديشيده بودند و 
ــمان اندازه گيرى كرده و به هر برجى نامى خاص  آن را در برج هاى آس
ــب به انتظار ظهور خورشيد كه بر تاريكى  داده بودند و پس در اين ش

پيروز مى شود بيدار مى ماندند.
ــت كه اگرچه در كمتر كتاب تاريخى از شب يلدا نشان  گفتنى اس
مى توان يافت، اما مى توان گفت  كه از همه آن جشن ها كه هزاران سال 
ــت  كه همواره  ــران، مورد احترام بوده اند، جز از نوروز، تنها يلداس در اي
ــت و آداب ساده و شيرين  خانواده هاى ايرانى را گرد هم جمع كرده اس
ــران، در ميان فارس ها،  ــتاهاى اي آن همچنان در دور افتاده ترين روس
ــتانى ها، همدانى ها، مازندرانى ها و ... معمول و رايج بوده  آذرى ها، سيس
ــن كه بى شك ريشه هاى  ــت كه در اين جش ــت. و باز شنيدنى اس اس
ــفره اين  ــود، در واقع س دهقانى دارد، هيچ غذاى  خاصى پخته نمى ش
جشن، سفره محقرانه و صميمانه دهقانان و كشاورزان است مشتمل بر 

ميوه هاى تابستانى كه به زحمت تا اين شب سالم مانده اند. 
ــش مى نمودند تا در اين شب  ــد: «پادشاهان كوش بيرونى مى نويس
ــوند و به آنان به زبان خويش،  خسته نباشيد  ــاورزان همسفره ش با كش
بگويند.» در ادامه مى نويسد: «آنها به كشاورزان  مى گفتند: قوام دنيا به 
ــود، به همين سبب آن را ُخّرم  ــت كه به دست شما مى ش كارهايى اس

روز مى ناميدند.
ــيار  بنا به گفته هرودوت، مورخ يونانى، ايرانيان به روز تولد خود بس
ــفره اى  ــت مى دادند، هركس در آن روز به  اندازه توان خويش س اهمي
ــادى كنند. شب يلدا نيز شب  تولد  ــترد تا ديگران بر سر آن ش مى گس

مهر است.
ــه وقتى مهر ايرانى پا به مغرب زمين نهاد، چندان توانا  مى دانيم ك
ــمال انگلستان  گسترش يافت. رومى ها نيز شب  بود كه تقديس او تا ش
ــب را محترم  ــتند، همچنان  كه ايرانيان آن ش ــى داش ــد او را گرام تول
ــب يلدا در غرب نيز چون ايران  ــت ش ــمردند. آورده اند كه نخس مى ش
همان  21 دسامبر، يعنى نخستين شب زمستان برگزار مى شد اما پس 
ــه ها رخ داد، روز 25  ــتباهى كه  در محاسبه كبيس از چندى، بر اثر اش
ــد. از آثار برخى شاعران  ــتباه روز تولد ميترا دانسته ش ــامبر به اش دس
ــّزى، خاقانى و ديگران،  ــنايى، مع ــالم مانند حكيم س ايرانى پس از اس
ــيح و يلدا ضمن ادراك، سند تأييد مى يابد، چونان اين  رابطه بين مس

شعر سنايى:
به صاحب دولتى پيوند، اگر نامى همى جويى 
كه از پيوند با عيسى چنان معروف شد يلدا

مهر در آيين ايران باستان ايزد ناظر بر مردمان بوده است، تا كسى 
دروغ نگويد و پيمان نگسلد. در مهر يشت اوستا آمده است:

ــانه و دودمان سهمگين دروغ  پرستان و پيمان  شكنان  «[مهر] كاش
ــتگان او بر زبر كوه هاى سربركشيده در برج هاى بلند  را براندازد. گماش
ــكنان  نگرانند، به  ويژه به  ــتاده، مانند ديده بانان به سوى پيمان  ش ايس
ــاورى دهند كه با  ــانى ي ــانى ديده دوزند كه دروغ گويند و به كس كس

پيمان  شكنان  بستيزند و دروغ  پرستان را نابود كنند.»
ــى بودن هنديان و  ــت كه از او در زمان يك ــت مهر چندان اس قدم
ايرانيان نيز نشان ها داريم. در سده چهاردهم پيش از ميالد، نام مهر در 
ــندى به خط ميخى و زبان هتيت آمده است. در اين سند هتيت ها  س
با ميتانى ها، پيمانى بسته اند. در كهن ترين بخش  نامه باستانى هندوان 
كه ريگ ودا نام دارد و برخى از سروده هايش از قدمتى  چند هزار ساله 
برخوردار است، سروده اى به ميترا تعلق گرفته است. در آنجا ميترا، نيز 

چون مهر، پاسبان مردمان و كسى است كه آدميان را به هم مى پيوندد. 
در آنجا نيز ميترا سوار بر گردونه اى با چهار اسب سپيد، با پرتو خورشيد 

در آسمان مى گردد و نگران مردمان و كردار آنهاست .
ــى نبوده اند و در واقع هر  ــيد در هزاره هاى پيش يك مهر و خورش
ــمند و متمايز نزد ايرانيان داشته اند. مهر فروغ  كدام جايگاهى ارزش
يا پرتو و روشنايى  اى است كه پيش از برخاستن خورشيد برمى آيد. 
ــت اوستا نيز ايزد فروغ است نه خورشيد، چندان  مهر در مهريش
ــيد از براى  خويشتن يشتى در اوستا دارد و از سوى ديگر  كه خورش
ــت.  ــال  متفاوت اس نام روزهاى هريك از اين دو ايزد در ماه هاى س
ــان پنداشته شدند و هم  ــيد يكس با اين همه به تدريج مهر و خورش

ــت.  اينك در زبان فارسى  نيز يكى از مفاهيم مهر همانا خورشيد اس
ــب تولد مهر است، از  ــب يلدا كه در انديشه ايرانيان باستان، ش ش
آن رو نزد مردمان زمانه ما مورد توجه است كه اين شب  يادآور تالش 
ايرانيان براى پيروزى بر تاريكى و دروغ و بدى است. از آن  كه ايرانيان 

همچنان مانند نياكانشان، آرزومند پاكى و نگاه دارى پيمان هستند.
منابع: 

- ابوريحان بيرونى، آثار الباقيه، ترجمه اكبر دانا سرشت، انتشارات ابن سينا، 
تهران، 1352.

- بهنيا، عبد الكريم، پژوهشى در نامهاى ايرانيان معاصر، چاپ چهارم، اهواز، 
.1369
- فره وشى، بهرام، جهان فيروزى، نشر كاويان، چاپ دوم، تهران، 1364.
- روح االمينى، محمود، آيين ها و جشن هاى كهن در ايران امروز (نگرش و 
پژوهشى مردم شناختى)، نشر آگه، تهران، 1376.
- رجبى، پرويز، جشن هاى ايرانى، انتشارات فرزين، تهران، 1375.

- مقدم، محمد، جستارى درباره مهر و ناهيد، انتشارات هيرمند، 
تهران،1380.
كامران سخن پرداز
كارشناس باستان شناسى؛ كارشناس ارشد پژوهش هنر

ريشه هاى باستانى جشن يلدا به روايت متون كهن

چاقى گالبى بر اثر تغذيه غلط؛ چاقى سيبى ريشه در ژنتيك
ــيون جهانى ifbb گفت: چاقى نوع گالبى شكل با تغذيه غلط ايجاد  ــب اندام فدراس همدان پيام: داور بين المللى تناس
مى شود و با يك رژيم غذايى معمولى و ورزش شخص رهايى مى يابد، اما چاقى سيبى شكل عالوه بر تغذيه غلط، ريشه در 
ژنتيك هم دارد. اكبر خزايى در گفت وگو با فارس اظهار داشت: معضلى كه امروزه براى اكثر افراد ايجاد شده چاقى است 
و همه به دنبال راهكار و ميانبرى براى دور زدن چاقى و رهايى از ذخاير چربى هستند. خزايى با اشاره به اينكه امروزه با 
زندگى ماشينى، تحرك نداشتن و تغذيه غلط اكثر افراد دچار افزايش ذخاير چربى و چاقى مى شوند، افزود: بعضى از اين 
افراد به علت بيمارى هايى نظير كم كارى تيروئيد، استرس و بيمارى هاى رواني و ارثى دچار چاقى مى شوند. وى تصريح كرد: 
دو نوع چاقى وجود دارد؛ يكى گالبى شكل و ديگرى سيبى شكل كه در نوع گالبى شكل شانه ها و پاها تقريباً الغر هستند 
و ذخاير چربى بيشتر در اطراف شكم است و در نوع سيبى شكل در تمام نقاط بدن تقريباً يكسان چربى ذخيره شده است.

درخشش چشم كودكان از عالئم تومورهاى سرطانى است
ــكى و استاد دانشگاه علوم پزشكى تهران گفت: نخستين عالمت نوعى از سرطان  ــم پزش همدان پيام: متخصص چش

چشم به نام "رتينو بالستوما" اين است كه چشمان كودك در تاريكى مى درخشد.
محمدرضا منصورى در گفت وگو با ايرنا افزود: رتينو بالستوما شايع ترين تومور بدخيم چشمى در كودكان به شمار 
مى رود كه از سلول هاى شبكيه منشأ مى گيرد. وى خاطرنشان كرد: چشم مانند ديگر اعضاى بدن دچار تومورهاى بدخيم 

سرطانى مى شود و بايد به پيدايش هرگونه عالئم غيرمعمول در چشم توجه داشت.
اين استاد دانشگاه گفت: سرطان رتينو بالستوما با معاينه و سى تى اسكن، تشخيص داده مى شود و درمان آن با توجه 

به مرحله پيشرفت اين بيمارى، با استفاده از ليزر و شيمى درمانى انجام مى شود.
منصورى افزود: با مراجعه به موقع به چشم پزشك، مى توان از پيشرفت اين بيمارى جلوگيرى كرد.

نان بى نمك از بيمارى هاى قلبى و عروقى پيشگيرى مى كند
ــب و عروق گفت: مصرف نان بى نمك براى جلوگيرى از بيمارى هاى قلبى و عروقى مؤثر  ــام: متخصص قل  همدان پي
است؛ به گونه اى كه هر چه نان بى نمك تر پخت شود، براى افراد مفيدتر است. محمدرضا معتمدى در گفت وگو با ايرنا 
افزود: از زمان اجراى يارانه ها، پخت نان تا حدودى بهبود يافته است و بى كربنات و نمك كمترى در پخت نان ها استفاده 
مى شود. وى اضافه كرد: نه تنها افراد داراى نارسايى قلبى بايد از نان و غذاهاى كم نمك استفاده كنند؛ بلكه افراد سالم 
نيز براى جلوگيرى از ابتال به بيمارى هاى قلبى و عروقى بايد در استفاده از نمك تعادل را رعايت كنند و ترجيحاً نان ها 
و غذاهاى كم نمك مصرف كنند. معتمدى گفت: افرادى كه داراى فشارخون متوسط هستند به شرطى كه به غذاى خود 
نمك اضافه نكنند، مى توانند نان هاى كم نمك را مصرف كنند. وى تصريح كرد: نان هايى كه سديم كمترى داشته باشد، 

نان هاى كم نمك بوده و براى مبتاليان به فشارخون باال مناسب هستند.

كشف روش آزمايش خون 
ساده اى براى تشخيص 

زودهنگام آلزايمر
ــگر فنالندى به  ــك پژوهش ــام: ي همدان پي
ــاده اى دست يافت كه  روش آزمايش خون س
ــتفاده از آن، بيمارى آلزايمر را 5  مى توان با اس

سال قبل از بروز عوارض آن كشف كرد.
ــيك بعد  ــزارش فارس، مارتيج اوريس به گ
ــون 226 زن و مرد  ــش نمونه هاى خ از آزماي
ــالخورده و پيگيرى وضعيت سالمت آنها در  س

طول 5 سال به اين كشف دست يافتند. 
بر پايه اين گزارش اوريسيك اميدوار است 
كه اين آزمايش خون ساده در طول 3 سال در 

جهان فراگير شود.
ــان زودهنگام  ــكان درم ــش، ام اين آزماي
ــدف از اين آزمايش  ــارى را خواهد داد. ه بيم
ــانه هاى بيمارى، چند سال  ــف نش جديد، كش
قبل از ظهور عوارض آن است و اين پژوهشگر 
ــگام بيمارى، فوايد  ــف زودهن مى گويد كه كش

زيادى براى سالخوردگان خواهد داشت.

شركت دل با نت بوك ها 
خداحافظى مى كند

ــاى  كامپيوتره ــا  نت بوك ه ــام:  همدان پي
كوچك، سبك و ارزان قيمتى بودند كه هنگام 
ــان به بازار در سال 2008 سر و صداى  ورودش
ــركت هاى  زيادى به پا كردند و تقريباً همه ش
ــى از آنها را  ــازنده لپ تاپ، مدل هاى مختلف س

وارد بازار كردند.
ــخت افزارى به  ــا از نظر س ــن كامپيوتره اي

اندازه كافى قدرتمند نبودند. 
ــال 2010 يك ضربه  ــا در س ورود تبلت ه
ــبب افت  ــازار نت بوك ها بود كه س ــه ب كارى ب
ــد فروش  ــد و با رش ــدى در فروش آنها ش ج
ــقوط بازار نت بوك ها بوديم.  ــاهد س تبلت ها ش
ــر و كله  ــا كم كم س ــه اين روزه ــاال هم ك ح
ــت اوضاع  ــدن اس اولترابوك ها در حال پيدا ش
ــده و به نظر  ــا خراب تر هم ش براى نت بوك ه
ــد كه نفس هاى آخر را مى كشند. نبايد  مى رس
ــركت  ــت كم بگيريد؛ چراكه ش اين بازار را دس
اينتل اعالم كرده كه تا اواخر سال 2010 بيش 
ــگر اتم به  ــر با پردازش ــون كامپيوت از 70 ميلي
ــت، اما به هر حال پايان دوران  فروش رفته اس

نت بوك ها نزديك است.
ــركت دل اعالم كرده  در ادامه اين روند ش
ــا ادامه نخواهد  ــاخت نت بوك ه كه ديگر به س
 Dell ــركت يعنى داد و توليد نت بوك اين ش
ــئوالن اين  ــف خواهد كرد. مس Mini را متوق
شركت مى گويند كه فعاليت شان را روى توليد 
ــر متمركز خواهند  ــى با بازدهى بهت محصوالت

كرد.

دوربين گاماى قابل حمل براى 
ارزيابى تششعات از راه دور

ــت  ــيله اى اس همدان پيام: دوربين گاما وس
كه از حدود 50 سال پيش براى ارزيابى توزيع 
مواد راديواكتيو در بدن انسان به كار مى رود و 
ــته پزشكى هسته اى كاربرد گسترده اى  در رش
ــيبا وارد  دارد، اما دوربين گامايى كه اخيراً توش
بازار كرده، يك دستگاه كامًال قابل حمل است 
ــمندان ژاپنى در نظر دارند از آن براى  كه دانش
ــنجش آلودگى محيطى راديواكتيو از فاصله  س
ــن كه با انگيزه  ــتفاده كنند. اين دوربي دور اس
ــنجش از راه دور ميزان تشعشع راديواكتيو  س
ــيما  ــته اى فوكوش منطقه اطراف نيروگاه هس
ــر قوى تر از انواع  ــده، حدود 30 براب طراحى ش
ــت و براى تعيين مناطق خطر  مشابه خود اس

راديواكتيو به كار خواهد رفت.

مجالت را در تلفن همراه 
هوشمند خود ورق بزنيد

ــر در آمريكا  ــال حاض ــام: در ح همدان پي
كاربران تلفن هاى هوشمند مى توانند مجالت را 
از طريق نرم افزار اپل و آندروئيد مطالعه كنند.

ــوگل، برنامه  ــركت گ ــزارش برنا، ش ــه گ ب
"خواندن مجالت" از طريق تلفن هاى هوشمند 

و تبلت را ارائه كرد.
ــزار اپل و  ــا به كمك نرم اف ــن برنامه تنه اي

آندروئيد گوگل قابل اجراست.
ــه تنها در آمريكا  ــال حاضر اين برنام در ح
در حال انجام است. عالقه مندان مى توانند براى 
ــت اين برنامه، آن را در تلفن همراه خود  درياف

دانلود كنند.

ساخت حامل هاى دارويى
براى مقابله با باكترى هاى مقاوم به آنتى بيوتيك

همدان پيام: پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمى و دانشگاه كاروليناى شمالى آمريكا 
حامل هاى دارويى نانو سلولزى را براى مقابله با انواع باكترى هاى بيمارى زا از جمله 
ــه كردند. به گزارش مهر، عضو هيأت  ــاى مقاوم به مواد آنتى بيوتيك عرض باكترى ه
ــگاه آزاد اسالمى در اين باره گفت: نانو  پليمرهاى طبيعى كه نانو سلولز  علمى دانش
ــال قبل مورد توجه قرار گرفت. اين نانو  ــود از 10 س ــوب مى ش مهمترين آنها محس
ذرات، ذرات كريستالى و بيولوژيكى هستند كه به دليل دارا بودن قابليت اصالحات 
سطحى مى توانند به عنوان ماده پايه در بسيارى از صنايع مورد استفاده قرار گيرند. 
ــاره به اجراى پروژه اى در اين زمينه خاطرنشان كرد: در  ــن صادقى فر با اش حس
اين زمينه پژوهشى را با هدف ارائه روش جديد براى توليد نانو ذرات سلولز از الياف 
ــلولزى و انجام اصالحات شيميايى بر روى سطح اين ذرات به منظور كاربردهاى  س
ــرى و دارويى انجام داديم. صادقى فر با تأكيد بر اينكه در اين تحقيق ضمن  ضدباكت
ارائه يك روش جديد براى توليد كنترل شده نانو ذرات سلولزى، اصالحات شيميايى 
ــد، ادامه داد: اين اصالحات  ــطح اين ذرات در مقياس نانو انجام ش ويژه اى بر روى س
ــد ضمن آنكه ماده جديد آنتى باكتريال كه  ــب افزايش كاربردهاى اين ذرات ش موج
ــطح اين ذرات به روش هاى  ــده بود، روى س در اين تحقيق به طور جداگانه توليد ش
ــيميايى پيوند زده شد و از محصول نهايى براى مقابله با چند باكترى بيمارى زاى  ش

مهم و مقاوم به مواد آنتى بيوتيك استفاده كرديم.
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ميراث وگردشگرى گزارش

  فرصت هـاى توليـد  در  دولـت    
اشـتغال حتى به چنديـن برابر تعهد 
خود نيز برسد با وجود تعاريف اشتباه 
از شـغل مناسب، بازهم جوانان بيكار 

بسيارى را خواهيم داشت

  برخورد سـهل انگارانه و شتابزده 
با اشتغال تبعات بسـيار بدى در زير 
بناى جامعه نسـل آينده ايران خواهد 

داشت 

عكس روزعكس روز

پيام مردمپيام مردم
mardomi@hamedanpayam.com

پستي: 65155-666 صندوق 

همشهريان عزيز نكته نظرات، مشكالت، انتقادها و پيشنهادهاي خود 
را در هر زمينه اي كه وجود دارد مي توانند از طريق شيوه هاي زير با 
روزنامه در ميان گذاشته و خواستار پيگيري موضوع باشند

پيامگير 24 ساعته 8280754 - 0811
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كيوسك

ــناس و مدرس دانشگاه  همدان پيام: يك روانش
ــرات دادن،  ــه نم ــش از حد ب ــت بي ــت: اهمي گف
ــخصيت رقابت جو و كمال گرا در دانش آموزان  ش

باعث بروز اضطراب شب امتحان مي شود .
ــى از دليل  ــت افزود: بى اطالع علي وطن پرس
اضطراب و همچنين فكر موفق نشدن در امتحانات 
ــجو عملكرد  ــود كه دانش آموز و دانش باعث مي ش
طبيعي و كاركرد معمولي خودش را نداشته باشد . 
ــب امتحان از بعد  وي در خصوص اضطراب ش
ــراب باعث يك  ــناختي عنوان كرد: اضط روان ش
سري تغييرات شيميايي، انقباض عضالت و كاهش 

تمركز دقت مي شود . 
اين كارشناس ارشد روانشناسي در مورد نقش 
ــب امتحان گفت:  ــن در كاهش اضطراب ش والدي
والدين بايد توقعات غير واقع بينانه از فرزندان خود 
را كه باعث فشارهاي رواني در آنها مي شود، كاهش 

ــد .  وي افزود: همچنين بعضي از معلمان نيز  دهن
ــاندن  در ايجاد انگيزه به روش منفي از طريق ترس
ــث اضطراب  ــوه دادن نمرات كه باع ــزرگ جل و ب

مي شود، پرهيز كنند . 
ــگاه ادامه  ــنا، اين مدرس دانش به گزارش ايس
داد: امتحان فقط وسيله اي است براي اندازه گيري 
ــراي تعيين  ــيله اي ب ــتني ها و نه وس ميزان دانس
ــان اينكه آزمون بايد  ــت زندگي .  وي با بي سرنوش
ــيله اي براي خود ارزيابي در نظر دانش آموزان  وس
جلوه داده شود، اظهار كرد: نگاه آرام والدين باعث 
ــه امتحان  ــت دانش  آموزان در جلس ــز و دق تمرك
ــه امتحان را به يك فضاي خود  ــود و جلس مي ش
ــد .  به گفته وطن  ــي و آرامي تبديل مي كن ارزياب
ــكل  ــت، اگر دانش آموزان نتوانند بر اين مش پرس
ــاي كاهش اضطراب كه  ــه كنند بايد راهكاره غلب
ــن يا همان آرامش  معموالً بهترين آنها ريلكسيش

ــكار باعث  ــد كه اين راه ــت را بياموزن آموزي اس
ــدن دانش آموزان در برابر اين مشكل  واكسينه ش
مي شود .  وي در خصوص دقت يادگيري و ارتقاي 
توانايي يادگيري گفت: ورزش روزانه و فعاليت هاي 
ــب از  ــتن تغذيه مناس ــماني و همچنين داش جس
ــتفاده از موادي مثل فندق، بادام، گردو،  جمله اس
ــر منيزيم فراوان و در نهايت  كنجد و موز به خاط
ــير بايد جزء برنامه هاي روزانه دانش آموزان قرار  ش
بگيرد .  وي در مورد نشانه هاي ظاهري اضطراب نيز 
توضيح داد: اضطراب باعث لرزش و تعريق دست ها 
و سرخ شدن صورت مي شود و از نشانه هاي اصلي 
آن كم خوابي و كاهش اشتهاست كه بايد از طريق 

مشاهده باليني درمان شود . 
مدرس دانشگاه پيام نور اروميه با اشاره به اينكه 
اضطراب يك فرايند روان شناختي است و معموالً 
ــود،  ــت ارزيابي دچار آن مي ش ــان در موقعي انس

ــريح كرد: اضطراب يك مقداري الزم است كه  تش
به اصطالح به آن اضطراب بهينه گفته مي شود كه 

اگر افزايش بيابد ايجاد مشكل مي كند . 
ــت اصول كاهش  ــزود: با رعاي ــت اف وطن پرس
ــديد را به اضطراب  ــراب مي توان اضطراب ش اضط
بهينه تبديل كرد كه اين باعث عملكرد بهتري در 

امتحان و ساير موقعيت هاي ارزيابي مي شود . 

 همدان پيام: فرهنگ حاكم بر جامعه كه اشتغال 
ــت ميز نشينى مى داند باعث شده  را منحصر به پش
ــراى توليد  ــورت گرفته ب ــود اقدامات ص كه با وج

اشتغال، همچنان عده اى از جوانان بيكار باشند . 
ــيار مهم و زيربنايى  ــأله بس ــتغال يك مس  اش
ــود كه تمامى عرصه هاى فرهنگى،  محسوب مى ش
ــر مى گيرد و  ــى و اقتصادى را در ب ــى، علم اجتماع
اگر در خانواده اى فرد شاغل وجود نداشته باشد آن 
خانواده نمى تواند به مطالبات، اقتصادى و اجتماعى 

خود دست پيدا كند .
مهمترين وجه مشترك همه تمدن ها اين بوده 
كه از آغاز شكل گيرى همگى اساساً پيرامون مسأله 
ــده اند و تمدن هاى مختلف را بر  ــاماندهى ش كار س
ــم گذارى  محور كار اصلى كه در آن تمدن بوده اس
و شناسايى مى كنيم؛ بنابراين، وقتى بحث از كار به 
ــت به مهمترين عنصر  ميان مى آيد بايد توجه داش

تمدن ساز در جامعه بشرى فكر مى كنيد .
انتخاب صحيح شغلى كه منطبق و هماهنگ با 
توانايى ها و تمايالت فرد و همچنين نيازهاى جامعه 
باشد عالوه بر تامين رضايت خاطر و افزايش بازدهى 
ــرارى تعادل در تأمين جنبه هاى  در كار فرد به برق

مختلف نيازهاى يك جامعه نيز كمك مى كند .
ــى را پديده هايى از قبيل فقر،  ــعه مل عمده توس
ــرمايه اجتماعى،  ــتايى، وضعيت س ــرت روس مهاج
نابرابرى هاى درآمدى و نگرانى هاى مربوط به امنيت 
ــتغال با  ــان داد كه اش ــر بگيريم مى توان نش در نظ

تك تك اين عوامل رابطه وثيق دارد .
ــهل انگارانه با اشتغال به  در اين وضع برخورد س
معناى محروم كردن بخش هاى بزرگى از جمعيت 

از مشاركت در امر توسعه ملى است .
برخورد سهل انگارانه و شتابزده با اشتغال تبعات 
ــل آينده ايران  ــيار بدى در زير بناى جامعه نس بس
ــت كه از بعضى  ــت .  نكته ديگر اين اس خواهد داش
ــتغال از وجوه  ــاد اهميت وجوه غيراقتصادى اش ابع
ــتر است و همه چيز در اين رابطه  اقتصادى اش بيش
به انديشه و ديدگاه فرد در خصوص انواع شغل ها و 
ــه اگر تصور يك فرد  ــت ك حرفه ها دارد . بديهى اس
در مورد شغلى منفى باشد و به اجبار بدان اشتغال 
ــته، بازدهى الزم را  ــس از مدتى از كار خس ورزد پ

نداشته و چه بسا آن را رها كند .
ــاس مثبت فرد  ــغلى كه نوعى احس رضايت ش
نسبت به شغل است زاييده عواملى همچون روابط 
حاكم بر محيط كار و از آن مهمتر تحت تاثير عوامل 
ــغل در  ــى و در واقع جايگاه اجتماعى آن ش فرهنگ

فرهنگ مردم آن ديار است .
ــال اخير توجه  دولت هاى نهم و دهم در چند س
ــته و به اين جمع  ــتغال جوانان داش ــژه اى به اش وي
بندى رسيده كه ريشه بسيارى از مشكالت و مسائل 

جامعه در بيكارى است .
به گزارش مهر، اما بايد توجه داشت كه اقدامات 
ــغلى بدون در  ــد فرصت هاى ش ــى براى تولي ضربت
ــازى هاى الزم نتيجه دلخواه  نظر گرفتن فرهنگ س
ــود تا بسيارى از  ــت و موجب مى ش را نخواهد داش
ــغلى را  ــان همچنان بيكار مانده يا به اجبار ش جوان
كه در شأن خود نمى بينند انتخاب كنند كه مسلما 
شغلى پايدار نخواهد بود و هر لحظه به دنبال تغيير 

مكان هستند .
ــبت به  ــى اجمالى از ديدگاه جامعه نس با بررس
ــاورزى، دامدارى و كسب  ــغل هايى همچون كش ش
ــان تجارت در  ــا آزاد كه منظور هم و كار اصطالح
ــاند  ــت ما را به اين نتيجه مى رس ــاد كوچك اس ابع
ــاغل را به دور از  ــاى امروزى اين مش كه خانواده ه
امنيت و جايگاه اجتماعى مناسب مى دانند و بيشتر 

كارهاى دولتى و ادارى را مى پسندند . 
  تعريف جوانان از شغل مناسب، يك 

فاجعه است
 به گفته دولتمردان، ساختن فرصت هاى شغلى 
ــاختن ميز و اداره نيست پس چگونه با  به معناى س
ــن فرهنگ موجود در جامعه مى توان اين جوانان  اي

ــز ادارى و دولتى  ــاغلى به ج ــى كرد كه مش را راض
بپذيرند و با رضايت خاطر و انگيزه در ساختن ميهن 
ــردن بخش هاى مختلف نيازهاى  خود و برطرف ك

جامعه مفيد واقع شوند .
ــغلى عامل  لذا مى توان نتيجه گرفت رضايت ش
ــت كه بايد در توسعه جامعه مورد  بسيار مهمى اس
ــهل انگارانه و  ــرار گيرد و برخورد س توجه دقيق ق
ــتغال تبعات بسيار بدى در زير بناى  شتابزده با اش

جامعه نسل آينده ايران خواهد داشت .
ــاغل در جامعه و  به طور قطع نحوه معرفى مش
ــغل هاى از شكل افتاده در  احقاق جايگاه واقعى ش
ــاس  ــتقيمى در نوع احس فرهنگ امروز، تاثير مس
ــاغل دارد كه از  ــه آن مش ــبت ب و رضايت فرد نس
ــم آموزش و  ــه اين مه ــيدن ب ــزارآالت موثر رس اب

پرورش، دانشگاه ها و رسانه ها هستند .
ــگاه در همين رابطه اظهار  يكى از اساتيد دانش
ــت: تعريف جوانان از شغل مناسب، يك فاجعه  داش
ــغلى در  ــمار ش ــت و با وجود فرصت هاى بى ش اس
تجارت، صنايع، بنادر، شيالت، كشاورزى، دامدارى، 
نفت و گاز بسيارى از جوانان به علت همين تعريف 

و فرهنگ اشتباه هنوز بيكار هستند .

ميالد ملك پور اضافه كرد: ديدگاه جوان ايرانى 
ــب، محدود به مشاغل  امروز در خصوص كار مناس
دولتى و پشت ميزنشينى شده و اين ديدگاه كامال 

اشتباه تبديل به يك فرهنگ شده است .
ــس از اتمام  ــروز حين و پ ــت: جوان ام وى گف
ــغل دولتى و  ــل، خود را در يك جايگاه و ش تحصي
ــن موضوع را به  ــت يك ميز تصور مى كند و اي پش
ــوان يكى از اهداف و مالك هاى اصلى خود براى  عن

ورود به دانشگاه قرار مى دهد .
ــاغل مناسب  ــتقالل اقتصادى و مش فرهنگ اس
ــالمى بايد در كتاب هاى درسى و توسط معلمان  اس
ــود و يكى از  از مقاطع پايين تحصيلى جا افتاده ش

پايه هاى فرهنگى آموزش باشد .  
ــت  ــغل پش ــدگاه ش ــگاه دي ــتاد دانش ــن اس اي
ــت رفتن خالقيت ها و  ــينى را موجب از دس ميزنش

ــتعدادهاى نوآورانه در جامعه كارى و اقتصادى  اس
ــت: اگر از سر ناچارى جوانان  عنوان كرد و ابراز داش
ــوند مسلما انگيزه الزم را براى  به شغلى گمارده ش
به كار بستن تمام توان و خالقيت هاى خود ندارند .

ملك پور ادامه داد: از طرف ديگر مسلما ظرفيت 
ــانى  ــراى جذب نيروى انس ــتگاه هاى دولتى ب دس
ــود كه هر چه دولت  ــت و بايد معترف ب محدود اس
ــد چابكتر و بهتر مى تواند امور خود را  كوچكتر باش

به سرانجام برساند .
ــغلى در  وى به تعهد ايجاد دو ميليون فرصت ش
ــاره كرد و گفت: اگر دولت  ــور توسط دولت اش كش
ــتغال حتى به چندين برابر  در توليد فرصت هاى اش
تعهد خود نيز برسد با وجود تعاريف اشتباه از شغل 
ــيارى را خواهيم  ــب، بازهم جوانان بيكار بس مناس

داشت .

ــدى يارانه ها و  ــون هدفمن ــراى قان ــه اج وى ب
پرداخت مبلغى ماهيانه به مردم اشاره كرد و يادآور 
ــت درآمد دريافتى يك شخص از  ــد: ممكن اس ش
ــا معادل و  ــاى بالعوض دولتى دقيق محل كمك ه
ــاوى درآمد ناشى از اشتغال باشد و اين موضوع  مس
ــت گذارى را در معرض اين اشتباه قرار  نظام سياس
ــتم در  ــايى هاى سيس دهد كه پس مى توان نارس
ــغلى مولد را از طريق  ــه خلق فرصت هاى ش زمين
ــه  ــى توج ــامان داد ول ــه اى س ــاى اعان رويكرده
ــتغال  ــاى نهم و دهم به موضوع اش ويژه دولت ه
ــان داد كه  ــير نش ــان و حركت در اين مس جوان
ــال آگاه به اهميت بحث  ــران دولت كام تصميم گي
ــعه و آبادانى ملى فراى تامين نان  ــتغال در توس اش

افراد هستند .
استاد دانشگاه جامع علمى- كاربردى بندر لنگه 
ــغلى،  عنوان كرد: اگر در كنار ايجاد فرصت هاى ش
ــود به  ــاز فرهنگى نيز فراهم ش ــترهاى مورد ني بس
ــد اقتصادى نشان  ــرعت آثار خود را در نرخ رش س
ــد . وى با بيان اينكه تغيير فرهنگ يك چيز  مى ده
ــائل فرهنگى  ــت، افزود: بعضى مس ــتورى نيس دس
ــامل تمام ايدئولوژى جهان بينى آدم ها مى شود و  ش

بسيار عميق است .

ــيار  ملك پور ادامه داد: تغيير فرهنگ كارى بس
بزرگى است و به اين راحتى مردم فرهنگشان عوض 
ــنگين است كه به هيچ  ــود، اين به حدى س نمى ش
ــا چند مدير  ــوان آن را بر دوش يك ي ــه نمى ت وج

انداخت .
 اگر دولت در توليد فرصت هاى اشتغال حتى به 
ــد با وجود تعاريف  چندين برابر تعهد خود نيز برس
اشتباه از شغل مناسب، بازهم جوانان بيكار بسيارى 
ــت .  اين استاد دانشگاه به برگزارى  را خواهيم داش
همايش ها، جشنواره ها و تبليغات پرهزينه فرهنگى 
در زمينه هاى مختلف اشاره و تصريح كرد: سيستم 
ــن عوامل  ــانه ها مهمتري ــرورش و رس ــوزش و پ آم
تاثيرگذارى بر فرهنگ هستند و استفاده از معلمان 
و اساتيد يكى از موثرترين و كم هزينه ترين كارهاى 

ممكن براى تغيير فرهنگ است .
ــتقالل اقتصادى و  ــه كرد: فرهنگ اس وى اضاف
ــالمى بايد در كتاب هاى درسى  مشاغل مناسب اس
و توسط معلمان از مقاطع پايين تحصيلى جا افتاده 

شود و يكى از پايه هاى فرهنگى آموزش باشد .
به گفته وى، طرز تفكر افراد از سنين كم شكل 
ــتاد  ــخن معلم و اس ــرد و يك دانش آموز س مى گي
ــاس در ذهن خود  ــود را به مانند يك اصل و اس خ
ــذر زمان تبديل به اخالق و  جاى مى دهد كه در گ
ــود . وى حلقه مفقوده بين متقاضى و  فرهنگ مى ش
شغل هاى ايجاد شده را نداشتن مهارت كافى براى 
ــگاه ها در  ــت و گفت: نگاه دانش كار مورد نظر دانس
ــمت مشترى محورى  تحول فرهنگ كار بايد به س

و نياز بازار برود .
ــا در ابعاد  ــراى تمامى نيازه ــك پور افزود: ب مل
ــده يك شهر بايد رشته دانشگاهى ايجاد  تقسيم ش
ــتقبال جوانان فرهنگ سازى  و در كنار آن براى اس
ــگاه علمى-  ــدرس دانش ــود . اين م ــام ش الزم انج
ــگاه بايد خروجى افرادى  كاربردى تاكيد كرد: دانش
باشد كه يك پايگاه سازماندهى شده براى مديريت 
اقتصاد فردى، خانواده و جامعه را در ذهن داشته و 
تخصص اجرايى كردن اين ذهنيت را نيز دارا باشند .

وى عنوان كرد: دولت نيز بايد زمينه هاى الزم را 
ــغلى را مى توان  فراهم كند كه ايجاد فرصت هاى ش

در همين راستا دانست .
وى هشدار داد: البته اگر فرهنگ سازى هاى الزم 
ــاغل  در جامعه براى بازگرداندن جايگاه برخى مش
ــدى براى ما به  ــود پيامدهاى ج به موقع انجام نش
همراه خواهد داشت كه من فكر مى كنم بسيارى از 
زحمات در توليد فرصت هاى شغلى را به هدر داده 

و معكوس عمل مى كند .

پشت ميزنشينى؛ تعبير نادرست اشتغال
■ جوانان از كار تعريف غلط دارند 

نمره محوري و فشارهاي رواني علت اضطراب شب امتحان

وظيفه نظارتى مهندسان ناظر
 از تخريب ساختمان آغاز مى شود

ــيون مديريت شهرى مجلس شوراى اسالمى  همدان پيام: عضو فراكس
گفت: وظيفه نظارتى مهندسان ناظر از تخريب ساختمان آغاز مى شود .

ــينى درباره تخريب ها و گودبردارى هاى غير اصولى   سيد شريف حس
ــاختمان ها، اظهار داشت: آنچه در ساختمان سازى حائز اهميت است و  س

نگاه ها به سمت آن وجود دارد ساخت اصولى ساختمان است .
ــاختمان تخريب و گودبردارى  ــد احداث يك س ــه داد: در رون وى ادام
ــاص، به صورت  ــاس يك اصول خ ــت كه بايد بر اس ــه مواردى اس از جمل

ــيون مديريت شهرى  ــود . عضو فراكس دقيق و با متد هاى جديد انجام ش
ــوراى اسالمى تصريح كرد: متأسفانه نمونه هايى از تخريب هاى  مجلس ش
ساختمانى كه حوادثى را براى كارگران يا همسايه هاى همجوار ايجاد كرده 
است در حالى كه از زمان آغاز احداث كارهاى ساختمانى كه با تخريب آن 

آغاز مى شود مهندس ناظر بايد وظيفه نظارتى خود را آغاز كند .
به گزارش فارس، وى افزود: مهندس ناظر هر ساختمان بايد روش هايى 
كه مد نظر دارد را به كارگران و افرادى كه در آن پروژه مشغول به فعاليت 
ــتند منتقل كند؛  اين امر موجب مى شود مسيرى كه براى تخريب و  هس
گودبردارى طى مى شود اصولى و با در نظر گرفتن ساختمان هاى همجوار 

باشد .

كنكور هنرستانى ها از دبيرستانى ها 
مجزا برگزار مى شود 

ــطه وزارت آموزش و پرورش  ــام: معاون آموزش دوره متوس  همدان پي
گفت: كنكور هنرجويان شاخه هاى فنى و حرفه اى و كاردانش هنرستان ها 
به صورت مجزا از دانش آموزان شاخه نظرى دوره متوسطه برگزار مى شود .

ابراهيم سحرخيز افزود: از آن جايى كه هنرجويان مراكز فنى و حرفه اى و 
كاردانش، دوره پيش دانشگاهى ندارند، از طريق آموزشكده هاى فنى و حرفه اى 
ــزارش ايرنا، وى با بيان اينكه برگزارى كنكور  ــه تحصيل مى دهند .  به گ ادام
هنرستانى ها (شاخه هاى فنى و حرفه اى و كاردانش) و دبيرستانى ها (شاخه 

ــال گذشته منفك شد، افزود: مسئوليت ادامه تحصيل هنرجويان  نظرى) س
شاخه هاى فنى و حرفه اى و كاردانش از سال گذشته از آموزش و پرورش به 
وزارت علوم، تحقيقات و فناورى واگذار شد .  سحرخيز اضافه كرد: از اين پس 
هنرستانى ها (شامل شاخه هاى فنى و حرفه اى و كاردانش) در دانشكده هاى 
فنى و مهندسى مركب از آموزشكده هاى فنى و حرفه اى وابسته به وزارت علوم 
تا دوره هاى كارشناسى و كارشناسى ارشد ادامه تحصيل خواهند داد .  معاون 
ــطه وزارت آموزش و پرورش گفت: چنانچه هنرستانى ها  آموزش دوره متوس
تمايل دارند در رشته هاى شاخه نظرى ادامه تحصيل دهند بايد در دوره پيش 
دانشگاهى رشته هاى مورد عالقه خود اعم از تجربى، انسانى و رياضى شركت 

كرده و پس از پايان دوره پيش دانشگاهى در كنكور شركت كنند . 

شب گرد نياز داريم. برخى از 
محله هاى شهر همدان شب ها با 

بكارگيرى نيروهايى به نام شب 
گرد خيالشان راحت است كه خانه 

و خانواده و اموالشان در امن و 
امان است، اما در محالت پايين 

شهر خيلى امنيت حس نمى شود. 
هنوز چنين فرد تاثيرگذارى 

براى حفظ امنيت، خانه و 
خانواده وجود ندارد. از مسئوالن 

مى خواهيم كه براى محله ما نيز 
با مشورت هيأت مساجد شبگرد 

در نظر بگيرند.
جهانگيرى

خيابان 30 مترى عمار از نظر 
روشنايى وضعيت خوبى ندارد. 

وجود درختان كهن در شب به 
ترسناك شدن اين محل اضافه 

مى كند. 
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با عرض سالم و خسته نباشيد 
خدمت تمامى دست اندركاران 

همدان پيام، ورودى شهر همدان 
از سمت جاده تهران بعد از 

زشتى  چهره  شيشه  كارخانه 
دقيقا  آن  آسفالت  همچنين  دارد، 
خراب  بسيار  فرهنگيان  پل  زير 

است. به اين دليل كه يكى از 
هستيم  گردشگرپذير  شهرهاى 

انتظار مى رود براى جذب 
نكات  اين  به  بيشتر  گردشگران 

توجه شود.
مراديان

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

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

به انجام رسانند.
زارعي

شهردارى با مغازه هايى كه 
پياده روها را جزو اموالشان 

مى دانند و محل عبور و مرور 
عموم مردم را در اختيار خود 
مى گيرند و سد معبر مى كنند، 

به طور جدى ترى برخورد كنند 
همانطور كه با دست فروشان 

برخورد مى شود!!
تماس تلفنى

خردادماه امسال با دريافت نامه 
از دادگسترى براى استفاده از 
بيمه توسط كارفرما به تأمين 

اجتماعى معرفى شدم، اما رئيس 
سازمان از اين كار اجتناب كرد، 
معلوم نيست كه كارفرمايان چه 

سودى براى آنها دارند كه حتى با 
داشتن نامه دادگسترى از احقاق 

حق من خوددارى مى شود؟آيا اين 
عدل و انصاف است؟

نام محفوظ 

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

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

اندازه كافي براي تردد خودروها 
به صورت دوبانده باقي نماند. يا 

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

چون ساعات بسياري از وقت ما 
در ترافيك از بين مي رود. البته اين 
موضوع در خصوص بسياري از 

خيابان ها صدق مي كند!!
نادري

برگزاري همايش هيأت هاي مذهبي 
اللجين در روز عاشورا حركت 

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

برنامه هايي جذاب تر برگزار شود.
رجبي راغب

چشم انداز

نگاه

ــال است، ايرانيان ايران   همدان پيام: ساليان س
ــمى را برپا  ــتان مراس ــاز فصل زمس ــن در آغ زمي
ــب  ــب يلدا يا ش ــم ش مي كنند كه به عنوان مراس
ــم در بعضي  ــه اين مراس ــت؛ البت ــه معروف اس چل
ــود. در  ــا نام هاي متفاوت برپا مي ش جوامع ديگر ب
ــب  ــرزمين هاى هم فرهنگ مجاور، از ش ايران و س
ــتان با نام «شب چله» يا «شب يلدا» نام  آغاز زمس
ــب انقالب زمستانى است.  مى برند كه همزمان با ش
به دليل دقت گاهشمارى ايرانى و انطباق كامل آن 
با تقويم طبيعى، هميشه و در همه سال ها، انقالب 
زمستانى برابر با شامگاه سى ام آذرماه و بامداد يكم 
ــت. جشن شب چله، همچون بسيارى از  دى ماه اس
ــه در رويدادى كيهانى دارد.  آيين هاى ايرانى، ريش
ــان خورشيد  ــتاره  شناس بنا بر مطالعات متعدد  س
ــاالنه خود، در آخر پاييز به پايين ترين  در حركت س
ــرقى مى رسد كه موجب كوتاه  نقطه افق جنوب ش
ــب  ــش زمان تاريكى ش ــول روز و افزاي ــدن ط ش
ــيد دگرباره  ــتان، خورش ــود. اما از آغاز زمس مى ش
ــرقى باز مى گردد كه نتيجه آن  ــوى شمال ش به س
افزايش روشنايى روز و كاهش شب است. به عبارت 
ــش ماهه آغاز تابستان تا آغاز زمستان،  ديگر، در ش
ــيد اندكى پايين تر از محل  ــبانه روز خورش در هر ش
ــين خود در افق طلوع مى كند تا در نهايت در  پيش
آغاز زمستان به پايين ترين حد جنوبى خود با فاصله 

23/5 درجه از شرق يا نقطه اعتدالين برسد. 
ــير جابجايى هاى طلوع  ــن روز به بعد، مس از اي
ــوى باال و  ــده و مجدداً به س ــيد معكوس ش خورش
ــتانى باز مى  گردد. آغاز بازگشتن  نقطه انقالب تابس
خورشيد به سوى شمال شرقى و افزايش طول روز، 
ــه و باورهاى مردم باستان به عنوان زمان  در انديش
زايش يا تولد ديگرباره خورشيد دانسته مى شد و آن 

را گرامى و فرخنده مى داشتند.
ــگام برگزار  ــى در اين هن ــته، آيين هاي در گذش
ــنى شبانه و  ــت كه يكى از آن ها جش ــده اس مى ش
ــيد تازه  ــاى طلوع خورش ــدارى تا بامداد و تماش بي
متولد شده، بوده است. جشنى كه از الزمه هاى آن، 
حضور بزرگان خانواده، به نماد كهن سالى خورشيد 
ــت،  همچنين خوراكى هاى  در پايان پاييز بوده اس
فراوان همچون انار و هندوانه و سنجد، به رنگ سرخ 
خورشيد بود كه براى بيدارى درازمدت در آن شب 

تهيه مي شد. 
بسيارى از اديان نيز به شب چله مفهومى دينى 
ــد. در آيين ميترا (و بعدها با نام كيش مهر)،  داده ان
نخستين روز زمستان به نام «خوره روز» (خورشيد 
ــال نو بشمار  ــتين روز س روز)، روز تولد مهر و نخس
ــود را در تقويم  ــت و امروزه كاركرد خ مى آمده اس
ــت و  ــمارى ميترايى اس ــه ادامه گاهش ميالدى ك
حدود چهارصد سال پس از مبدأ ميالدى به وجود 
آمده؛ ادامه مى دهد. فرقه هاى گوناگون عيسوى، با 
ــى از روزهاى  ــيح را در يك تفاوت هايى، زادروز مس
ــد، همچنين  ــتانى مى دانن ــك به انقالب زمس نزدي
ــن سال نو و كريسمس را همچون تقويم كهن  جش
سيستانى در همين هنگام برگزار مى كنند. به روايت 
بيرونى، مبدأ سال شمارى تقويم كهن سيستانى از 
ــتين  ــوده و جالب اينكه نام نخس ــتان ب آغاز زمس
ــت» بوده است. منسوب  ــال آنان نيز «كريس ماه س
داشتن ميالد به ميالد مسيح، به قرون متأخرتر باز 

مى گردد و پيش از آن، آنگونه كه ابوريحان بيرونى 
ــور از ميالد،  ــت، منظ ــه نقل كرده اس در آثارالباقي
ــت. نامگذارى نخستين  ــيد اس ميالد مهر يا خورش
ــه معناى  ــا نام «دى» ب ــال نو ب ــتان و س ماه زمس
ــمه  دادار/خداوند از همان باورهاى ميترايى سرچش

مى گيرد.
ــيد را آنگونه كه  ــد خورش ــروزه مى توان تول ام
ــته اند، تماشا كرد:  ــينيان ما به نظاره مى نشس پيش
ــنجش رسيدن  ــتان بناهايى براى س در دوران باس
خورشيد به مواضع ساالنه و استخراج تقويم ساخته 
ــده كه يكى از مهمترين آن ها چارتاقى نياسر  مى ش
ــالم باقى مانده  ــت كه فعًال تنها بناى س كاشان اس
ــت. پژوهش هايى (نظام  ــن زمينه در ايران اس در اي
ــال  ــمارى در چارتاقى هاى ايران)، كه در س گاهش
ــه اين بنا  ــان مى دهد ك ــد، نش ــر ش 1380 منتش
ــده است كه مى توان  بگونه اى طراحى و ساخته ش
ــيد به برخى از مواضع ساالنه  زمان رسيدن خورش
و نيز نقطه انقالب زمستانى و آغاز سال نو ميترايى 
ــخيص داد. چارتاقى نياسر  ــا و تش را با دقت تماش
ــه اى ملموس  ــيد بگون ــت كه تولد خورش بنايى اس
ــود. اين ويژگى را  ــا در آن ديده مى ش و قابل تماش
چارتاقى «بازه هور» در راه نيشابور به تربت حيدريه 
ــتاى رباط سفيد، نيز داراست كه  و در نزديكى روس
ــاخته و الحاقى مانع از ديدار  البته فعًال ديوارى نوس

پرتوهاى خورشيد مى شود.
ــم ديدار طلوع و تولد خورشيد و  هر ساله مراس
ــده در چارتاقى هاى ايران و از  ــى نظريه نگارن بررس
جمله چارتاقى هاى نياسر، نويس و بتخانه  آتشكوه، 
با حضور دوستداران باستان و  ستاره شناسى ايرانى 
ــل چارتاقى ها برگزار  ــدان در مح ــر عالقه من و ديگ

مى  شود.
  يلدا پيشينه  فرهنگ ايراني 

ــينه فرهنگي خاص خود  ــه اي از پيش هر جامع
ــينه فرهنگي عامل  ــت و همين پيش ــوردار اس برخ
ــه در مجموعه  ــت؛ البت تمايز جوامع از يكديگر اس
ــبيه هم  ــترك يا ش فرهنگي هر جامعه عناصر مش
ــت كه از آن مي  توان تحت عنوان  قابل مشاهده اس
اشتراكات فرهنگي نام برد. جامعه ايراني نيز از جمله 

ــت كه از فرهنگ و تمدن كهن و غني  جوامعي اس
ــت، به طوري كه هر ايراني مي بايد به  برخوردار اس
ــود افتخار كند و  ــم فرهنگي خ ــتوانه عظي اين پش
شناخت عناصر نهفته در اين فرهنگ را مورد توجه 
قرار دهد تا بيش از پيش به ايراني بودن خود افتخار 
كند. ايرانيان در فرهنگ خود آداب و رسوم و سنن 
ــياري از اين سنن به دوران  ــياري دارند كه بس بس
ايران باستان باز مي گردد و علي رغم گذشت قرن ها 
ــنت ها در ميان ايرانيان  ــوز اين س از آن دوران، هن
ــوند. هر يك از اين  ــته مي ش زنده اند و گرامي داش
ــفه خاص خود را دارد و پيام و منظور  سنت ها فلس
ــب  ــنت ها ش ويژه اي را بيان مي دارد. يكي از اين س
چله است كه ايرانيان هر ساله شب آخر پاييز را در 
كنار يكديگر با صفا و صميميت خاص مي گذرانند.

ايرانيان باستان به اهميت شادى در زندگى آگاه 
ــيارى را  ــبت هاى بس بودند و به همين دليل، مناس

براى جشن و شادى كردن برگزيده اند.
  يلدا در ايران باستان 

ــتان، در دى ماه، چهار جشن برگزار  در ايران باس
مى شد كه در نخستين روز، روزهاى هشتم، پانزدهم 
و بيست و سوم اين ماه بود و هم  اكنون از اين چهار 
جشن، فقط شِب نخستين روز دى ماه را با نام «شب 
ــن مى گيرند. در زمان ابوريحان بيرونى به  يلدا» جش

دى ماه، «خور ماه» (خورشيد ماه) نيز مى گفتند.

ــيارى در آن  ــود كه آيين هاى بس ــى ب  دى، ماه
ــتين روز آن «خرم روز» نام  ــد و نخس برگزار مى ش
ــتين روز دى ماه،  ــت. از آنجا كه خرم روز، نخس داش
كوتاه ترين روز سال، از پِس بلندترين شب سال است، 
ــيد كه هر يك مظهر نور و  ــد آن با ماه و خورش پيون
ــنايى در شب و روز است، معنايى ژرف مى يابد؛  روش
بنابراين، ايرانيان سده هاى پيشين، در ذهن كنجكاو 
ــاخته اند و به اين زمان  خود حكايت هايى براى آن س
ــده اى اميدبخش  ــى، با دي ــرد و ظلمان ــه ظاهر س ب
ــانه ها و  ــرش، يلدا در افس ــا اين نگ ــته اند و ب نگريس
اسطوره هاى ايران باستان، حديث ميالد عشق است 

كه هر سال در «خرم روز» تكرار مى شود.
  هندوانه و يلدا 

هندوانه به  عنوان نمادى كروى كه برونش سبز 

ــمبل خورشيد محسوب  ــت و س و درونش قرمز اس
مى شود، به  عنوان مهمترين ميوه بر سر سفره چله 

قرار مى گيرد.
ــادى و نشاط را از موهبت هاى  ايرانيان قديم ش
ــى را از پديده هاى  ــم و اندوه و تيره دل خدايى و غ
ــن   ــم نوروز، جش ــتند. مراس ــى مى پنداش اهريمن
مهرگان، جشن سده، چهارشنبه سورى و شب يلدا و 
سنت هاى ديگر در واقع بيانگر اين حقيقت است كه 
ايرانيان پس از رهايى از بيدادگرى و ستم به شكرانه 
ــن برپا مى ساختند و پيروزى  بازيافتن آزادى، جش
نيكى بر بدى و روشنايى بر تاريكى و داد بر ستم را 

گرامى مى داشتند.
ــب يلدا در همدان  به «شب چله» معروف و  ش
داراى پيشنيه ديرينه اى است و مردم در اين شب با 
شركت در شب نشينى هاى طوالنى و خوردن انواع 
ميوه و تنقالت سعى در بهتر گذراندن طوالنى ترين 
ــال دارند. مردم اين منطقه براى استقبال  ــب س ش
نخستين روز از سردترين فصل  سال تا آنجا كه توان 
مالى دارند، در خريد ميوه هاى مخصوص شب يلدا 

مانند هندوانه و انار كوتاهى نمى كنند.
  هديه هاي يلدا 

ــب  ــه عروس با عنوان «ش ــردن هديه به خان ب
چله اى» از ديگر مراسم شب يلدا در استان همدان 
است. در اين شب براى دخترانى كه به تازگى نامزد 
ــوى خانواده داماد، هدايايى فرستاده  ــده اند، ازس ش
ــاد دور هم  ــروس و دام ــود و خانواده هاى ع مى ش
ــوند. در اين شب افراد با جمع شدن در  جمع مى ش
خانه بزرگ فاميل، خواندن شعر و داستان، خوردن 
شيرينى، آجيل و انواع تنقالت، بلندترين شب سال 

تا پاسى از شب بيدار مى مانند.
ــتان همدان براساس يك سنت ديرينه  مردم اس
ــوم خويش گردهم  ــب يلدا در خانه بزرگ ق در ش
ــا و مادر  ــى كه پدربزرگ ه ــد و به قصه هاي مى آين

بزرگ ها برايشان نقل مى كنند گوش مى دهند.
برگزارى جشن ها و نشست هاى خانوادگى همراه 
 با گروهى از اعتقادات اسطوره اى، شبى خاطره انگيز 
ــاى همدانى به  خصوص كودكان  را براى خانواده ه
ــان فراهم مى كند. گفتن قصه، گرفتن فال  و نوجوان
ــر گل يا پوچ و  ــته جمعى نظي حافظ، بازى هاى دس
ــرگرمى هاى شب يلدا  بيان لطيفه و خاطره را از س

در استان عنوان كرد.
 فال حافظ و شاهنامه  خواني 

ــب يلدا، «فال حافظ  ــم هاي ش يكي ديگر از رس
ــاي ديگر  ــم ها و آيين  ه ــت، اگر رس ــن»  اس گرفت
ــاله بدانيم  ــي از فرهنگ چند هزار س ــدا را ميراث يل
ــده هاي  ــب يلدا در س ولي فال حافظ گرفتن در ش
ــده است.  ــب يلدا افزوده ش ــم هاي ش اخير به رس
ــاهنامه خواني و قصه گويي پدربزرگ و مادربزرگ  ش
ــز از آيين هاي يلدا  ــي براي كوچكترها ني دور كرس
ــيريني براي بزرگ سالي آن ها  است كه خاطرات ش

فراهم مي آورد.

يلدا سنت ايرانى

شب چله
به روايت 

مردم همدان

 يلـــــــدا 
شب يلدا، درازترين شب سال، آخرين شب پاييز، پايان قوس (آذر ماه) و آغاز جدى (دى) است.

در فرهنگ ايرانيان باستان، يلدا زاد روز ايزد مهر يا ميتراست. يلدا واژه اى سريانى به معناى ميالد و منظور از 
ميالد، تولد خورشيد است؛ اين شب به جز يلدا، نام هاى ديگرى هم دارد كه از جمله ابوريحان بيرونى از نام 
«90 روز» ياد مى كند كه كنايه از 90 روز فاصله تا نوروز و بهار است؛ اما ديگر نام معروف اين شب، «شب چله» 

است كه اشاره به چله زمستان دارد. زمستان دربردارنده دو چله است: چله بزرگ و چله كوچك.
در برخى منابع از جمله ابوريحان و فرهنگ نامه و نيز در بيشتر فرهنگ ها، اين نامگذارى را از اين جهت 
توجيه كرده اند كه چله بزرگ 40 روز (اول دى تا 10 بهمن) و چله كوچك 20روز (از 10 تا پايان بهمن) 
است. اما از نظر برخى ديگر، هر كدام از دو چله، 40 روز است، چله بزرگ از اول دى تا 10 بهمن و چله 

كوچك از 10 بهمن تا 20  اسفند.
اما عده اى ديگر چله بزرگ و كوچك را از نظر «ميزان سرما»  توضيح داده اند؛ يعنى چله بزرگ كه از روز 
يكم دى ماه آغاز مى شود و تا دهم بهمن ماه ادامه دارد، چهل روزى كه شدت سرما در آن زياد است و 
ــفند ادامه مى يابد از آن جهت كوچك خوانده شده است كه  ــت اس چله كوچك كه از دهم بهمن تا بيس

سرما در آن كمتر است.

يلدا، شب زايش خورشيد
ــتان و درازترين شب سال  ــب چله» شب اول زمس ــب يلدا يا «ش همدان پيام: ش
است و فرداي آن با دميدن خورشيد، روزها بزرگ تر شده و تابش نور ايزدي افزوني 
ــتان را شب زايش مهر يا  ــتان، آخر پاييز و اول زمس مي يابد. اين بود كه ايرانيان باس

زايش خورشيد مي خواندند و براي آن جشن بزرگي بر پا مي كردند.
ايرانيان نزديك چند هزار سال است كه شب يلدا آخرين شب پاييز را كه درازترين 
و تاريكترين شب در طول سال است تا سپيده دم بيدار مي مانند و در كنار يكديگر 
ــيد و تاريكي و سردي روحيه آنان را  ــرگرم مي دارند تا اندوه غيبت خورش خود را س
تضعيف نكند و با به روشنايي گراييدن آسمان به رختخواب روند و لختي بياسايند.

ــده در زمان قبل از  ــرار دارد كه نام آفرينن ــي «دي» ق ــن در ماه پارس اين جش
زرتشتيان بوده است كه بعدها او به نام آفريننده نور معروف شد، همان كه در زبان 

انگليسي "day"خوانده مي شود. 
يلدا و جشن هاي مربوط كه در اين شب برگزار مي شود، يك سنت باستاني است. 

يلدا روز تولد ميترا يا مهر است. 
ــت. نور، روز  ــن به اندازه زماني كه مردم فصول را تعيين كردند كهن اس اين جش
ــانه هايي از آفريدگار بود در حالي كه شب، تاريكي و سرما  ــنايي خورشيد، نش و روش

نشانه هايي از اهريمن .
مشاهده تغييرات مداوم شب و روز مردم را به اين باور رسانده بود كه شب و روز 
يا روشنايي و تاريكي در يك جنگ هميشگي به سر مي برند. روزهاي بلندتر، روزهاي 

پيروزي روشنايي بود در حالي كه روزهاي كوتاه تر نشانه اي از غلبه تاريكي.
ــب همه دور هم جمع مي شدند و  براي در امان بودن از خطر اهريمن، در اين ش

با برافروختن آتش از خورشيد طلب بركت مي كردند.
ايرانيان در اين شب باقي مانده ميوه هايي را كه انبار كرده بودند به همراه خشكبار 
و تنقالت مي خوردند و دور هم گرد هيزم افروخته مي نشستند تا سپيده دم بشارت 

روشنايي دهد؛ زيرا به زعم آنان در اين شب تاريكي و سياهي در اوج خود است.
جشن يلدا در ايران امروز نيز با گرد هم آمدن و شب نشيني اعضاي خانواده و اقوام 

در كنار يكديگر برگزار مي شود. 
متل گويي كه نوعي شعرخواني و داستان خواني است در قديم اجرا مي شده  است 
ــد و پيرترها براي همه قصه  ــب گرد مي آمدن ــه اين صورت كه خانواده ها در اين ش ب

تعريف مي كردند.
ــب چله، خوردن آجيل مخصوص، هندوانه، انار و شيريني  ــب يلدا يا ش آيين ش
ــتي،  ــانه بركت، تندرس ــت كه همه جنبه نمادي دارند و نش و ميوه هاي گوناگون اس
فراواني و شادكامي هستند، در اين شب هم مثل جشن تيرگان، فال گرفتن از كتاب 
ــتن گردو از روي پوكي يا پُري آن،  ــوم است. حاضران با انتخاب و شكس حافظ مرس

آينده گويي مي كنند.

آيا صنايع دستي فريادرسي دارد؟

همدان پيام: زمستان سال پيش بود كه جمعي از هنرمندان صنايع دستي هشدار 
دادند، اگر براي يارانه هاي اين حوزه فكري نشود، كارگاه هاي شيشه، سفال و هر آنچه 

توليدش به انرژي وابسته است، تعطيل مي شود. 
حاال پس از گذشت نزديك يك سال از آن اخطارها، نه تنها هيچ واكنشي از سوي 
مسئوالن نشان داده نشده، بلكه چراغ برخي از اين كارگاه ها نيز كم فروغ شده است.

معاون اسبق صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري پس از شنيدن 
اين هشدارها در اوايل بهار امسال، گفت: هنرمندان صنايع دستي فعال در كارگاه هاي 

صنعتي مي توانند از يارانه  حامل هاي انرژي استفاده كنند.
بهره مندشدن از اين مزيت به گفته تهمينه دانيالي، شرطي داشت كه آن هم اين 
ــتان ها مراجعه و فرم  ــود: «هنرمندان متقاضي بايد به اداره كل ميراث فرهنگي اس ب
مورد نظر را پركنند تا اين درخواست به اداره كل صنايع استان ها و ستاد هدفمندى 

يارانه ها داده شود.»
ــناخته  ــتي كه اتفاقا هنرمند ش اما مديرعامل مجمع  ملي هنرمندان صنايع دس
ــده اي در هنر شيشه سازي تهران است، گفت: تا كنون اين اتفاق نيفتاده و بيشتر   ش
كارگاه هاي توليد صنايع دستي، به ويژه در بخش شيشه و سفال كه توليد آن ها خيلي 

به انرژي وابسته است، در آستانه  تعطيلي قرار دارند.
ــال از دادن نامه   ــين بختياري در ادامه بيان كرد: يك س ــنا، حس به گزارش ايس
ــت، سه معاون صنايع  ــتي گذشته  اس ــت حمايت مالي دولت از صنايع دس درخواس

دستي آمده و رفته اند، ولي تاكنون هيچ اقدامي انجام نشده است.
دانيالي در زمان مسئوليتش، يك قول ديگري نيز به هنرمندان صنايع دستي داد 
ــئوالن سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري هم درباره  آن بارها سخن  كه ديگر مس

گفته بودند و آن، تهيه  «بسته  حمايتي صنايع دستي» بود.
ــرد: هرچند پس از حذف  ــته  حمايتي نيز اظهار ك ــي بختياري درباره  اين بس ول
ــته حمايتي آماده شد؛ اما خبر دارم اين بسته هنوز  ــتي بس يارانه ها براي صنايع دس
ــي است و حتي رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري آن  در مرحله  كارشناس

را نديده است.
ــتي پس از حذف يارانه هاي حامل  ــه تعطيلي برخي كارگاه هاي صنايع دس وي ب
انرژي اشاره كرد و افزود: با اطالع از اوضاع مراكز توليد سفال ايران كه سرآمد بودند، 
ــدت دچار بحران  ــمنان  و تبريز، در حال حاضر آن ها به ش ــد ميبد ، اللجين ، س مانن
شده اند، برخي كارگاه هاي تهران هم كه حوزه  توليد شيشه هاي دست ساز در كشورند 

در حال تعطيلي هستند.

رئيس سازمان حج و زيارت:
ثبت نام پيش از موعد عمره 

بر اثر فشار جامعه بود
ــازمان حج و زيارت گفت: در ثبت نام حج  همدان پيام: رئيس س
عمره هيچ فردي را الزام نكرده ايم و انجام ثبت نام پيش از موعد بر 

اثر فشار جامعه است.
ــخ به سؤالى درباره ثبت نام هاى جديد عمره   على ليالى در پاس
ــدگان در چند سال بعد افزود: در ثبت نام  مفرده و اعزام ثبت نام ش
ــج هيچ فردي را الزام نكرده ايم و انجام ثبت نام پيش از موعد بر  ح

ــت كه براي انجام زيارت و انجام فرايض دينى  ــار جامعه اس اثر فش
ــتن  ــه گزارش فارس، وى ادامه داد: مردم با دانس ــتياق دارند. ب اش
ــوى ديگر هر  ــا انگيزه حضور پيدا مى كنند از س ــرايط ثبت نام ب ش
فردى ثبت نام مى كند در صورت انصراف مبلغ واريزى خود را همراه 

با محاسبه سود بانكى دريافت خواهد كرد.
ــاس شرايط پرواز، نرخ  ليالى همچنين بيان كرد: قيمت ها براس
ــبه مى شود  فرودگاهى، عوارض ها، هتل ها، حمل و نقل و ... محاس
ــع تغييراتى در اين زمينه خواهد  ــت عمره جديد تاب كه بديهى اس
ــده ايم و به جمع بندى  بود، ولى هنوز چون وارد عمليات عمره نش

نرسيده ايم، نمى توانيم قيمت ها را اعالم كنيم.
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 هفته نامه رسانه پارسي؛ خبرنگاران نامحرم 
همدان پيام: هفته نامه پارسي در شماره اين هفته خود مطالب متنوعي را در خود 
ــردن تصويري كارتني به گفت وگو با  ــت. اين هفته نامه با عكس يك ك جاي داده اس
ــگاه آزاد در مورد هفته پژوهش پرداخته است. در اين گزارش،  ــاتيد دانش يكي از اس
اين مدرس دانشگاه به بي توجهي نسبت به حوزه پژوهش در استان اشاره داشته و 
در جايي از اين گفت  وگو اظهار داشته است: «شايد بتوان گفت همين كم توجهي ها 
ــتان پديده فرار مغزها را داشته باشيم.  ــبب شده است كه ما در جامعه علمي اس س
دانشجويان ما وقتي به يك رشدي مي رسند به راحتي جذب استان هاي ديگر مي شوند 
ــات بهتري به آنها ارائه مي دهند. از  ــتان هايي مثل اصفهان، تهران و... خدم چون اس
ــاي غيرعملي افزايش دهنده مظلوميت نظام»  اين خبر كه بگذريم، مطلب «وعده ه
ــن هفته نظر را به خود جلب مي كند. در اين مطلب كه با موضوعيت ادامه يافتن  اي
مشكالت سپرده گذاران صندوق قرض الحسنه احسان الزهرا(س) همدان انتشار يافته 
ــت: «ماه هاست معضلي به نام مؤسسه احسان الزهرا(س) براي شهر ما پيش  آمده اس
ــهروندان داشته، كش و قوس  ــه به ش آمده و علي رغم خدمات زيادي كه اين مؤسس
پيدا كردن مسأله و برخوردهاي ناصوابي كه در مواجهه با واقعيات موجود آن مي شود 
مي رود تا صدمات بيشتر و مختلفي را به خادمان صادق و در نتيجه اقتدار و قداست 
ــده به وسيله هزاران انسان فداكار و ايثارگر بزند و بر مظلوميت ها و ناديده  توليد ش
ــالمي در استان بيفزايد.» اين يادداشت در  گرفتن خدمات ارزنده نظام جمهوري اس
ادامه افزوده است: «در يك مصاحبه كه توسط مطبوعات هم به چاپ رسيد فردي 
ــت،  ــأله اس ــد كه داراي اختيار يا حداقل مأموريت براي حل مس از مديران ارش
ــدارد. در حالي كه  ــاكي ن ــده و وي ش ــه محرز نش گفت: جرم مديرعامل مؤسس
ــال كرد و  ــكوائيه خود را به اين هفته نامه ارس ــاكيان تصوير ش حداقل يكي از ش
ــرده ام چگونه گفته اند كه فالني  ــاكي بوده و آن را قانوني ك مدعي بود كه من ش
ــت در جايي كه عده اي نه چندان كم شديداً از  ــاً درست اس ــاكي ندارد و اساس ش
ــه عصباني هستند بگوييم جرم او محرز نشده البته  عملكرد ناشيانه مدير مؤسس
ــده درست است چون دادگاه حكم نهايي صادر نكرده  اين كه جرم وي محرز نش
ــاني كه حقشان ضايع شده و عصباني هم  ولي بيان اين مطلب در مواجهه با كس
ــتند و به عالوه از مسئوالن ذي ربط انتظار رسيدگي جدي دارند طرح مسأله  هس
ــت و به ذهن برخي اين گونه متبادر مي شود  به اين صورت تحريك آميز و تنش زاس
كه انگار مسئول پيگيري اين معضل در سطح استان به طرف تبرئه كسي كه لطماتي 
ــت گام برمي دارد در حالي كه ممكن است اين برداشت غلطي براي  به مردم زده اس
مشتريان مؤسسه باشد ولي واقعيت داشته و اين حالت در نوع عكس العمل و قضاوت 
آنان نسبت به همه كاركرد ذهني داشته و صدها بدگويي و بدبيني و نهايتاً ظلم به 

ارزش هاي به دست آمده را در بر دارد.»
ــوال از  ــتوني تحت عنوان «س ــن هفته نامه همچنين در صفحه 2 خود در س اي
ــتاندار، با نحوه برخورد استانداري به خبرنگاران در هفته هاي اخير انتقاد كرده و  اس
آورده است: «... بايد ديد چرا خبرنگاران نامحرم شده اند؟ اگر دليل آن است كه نبايد 
ــتان برمي آيد اين است  ــانه هاي اس ــئوالن نقد كنند كه آنچه كه از اوضاع رس به مس
ــود ناچارند هر روز گزارش كار  ــه براي ادامه حركت و تأمين اولويت هاى مالي خ ك
ــئوالن را با آب و تاب درج نمايند. اگر مشكل همين چند خطي است كه برخي  مس
ــكالت مردم را منتقل مي نمايند، بفرمايند كه همين چند خط را هم  مطبوعات مش

ديگر ننويسيم و خيال همه را راحت كنيم.»
 سپهر غرب؛ مدير دلسوز در اولويت باشد نه مدير بومي 

روزنامه سپهر غرب در شماره يكشنبه اين هفته خود مطابق روند در پيش گرفته 
يكي دو هفته اخير، در ميان نشريات استاني خودي نشان داده است.  در اين شماره 
ــگاه پرداخته و يادداشتي را به قلم  ــي موضوع روز وحدت حوزه و دانش خود به بررس
ــئول نيز در اين باره ارائه داده است. نويسنده يادداشت در بخشي از مطلب  مديرمس
خود آورده است: «... با عنايت به شواهد و قرائن موجود و از نحوه بسياري از سخنان 
ــگاه ديده  ــايد ضرورت و الزامي در ايجاد وحدت بين حوزه و دانش و اظهار نظرات، ش
نمي شود، چه برسد به آن كه انتظار مدل يا الگويي نيز در اين راستا داشته باشيم.»

از اين مطلب كه بگذريم در صفحه 3 اين روزنامه با ستوني تحت عنوان بررسي 
ــويم كه شباهت هايي هم به ستون  ــته، روبرو مي ش مطبوعات همدان در هفته گذش
ــنده اين مطلب، در ابتداي آن به ارائه اهداف و  ــك «همدان پيام» دارد. نويس كيوس
سياست هاي مورد هدف اين ستون پرداخته است حكايت از آن دارد كه بايد شاهد 

انتشار آن در شماره هاي آتي اين روزنامه باشيم.
يادداشت ديگري كه در اين روزنامه ديده مي شود كه به موضوع پر خبر استعفاي 
تركمن از اداره كل ارشاد استان پرداخته و در آن آمده است: «از همان ابتدا مشخص 
ــاد اسالمي ردايي نبود كه براي تركمن دوخته  بود كه رداي مديركل  فرهنگ و ارش
باشند. مديركل  كه خود از اهالي فرهنگ بود انتظارات بيشتري را در اذهان به وجود 
آورده بود؛ اما آن انتظارات برآورده نشد و بايد همان زمان كه جشنواره فيلم كودك 
و نوجوان از استان رفت، او استعفا مي داد تا حداقل بي احترامي به مردم تلقي نشود. 
ــتعفا نكرد بلكه هيچ عذرخواهي خشك و خالي نيز از مردم به عمل  اما نه تنها او اس
نياورد.» اين يادداشت در ادامه با بررسي اين گونه تغيير و تحوالت در عرصه مديريتي 
ــوزي و  ــايد ما بايد نگاهمان را كمي عوض كنيم و عنصر دلس ــتان مي افزايد: «ش اس
تخصص را به بومي رجحان دهيم. دلسوزان در هر خطه اي كه باشند برايشان خدمت 
ــم كه همين گونه اند. اما  ــوزي؛ همانطور كه مديران غيربومي داري ــت و دلس مهم اس
خدا نكند فردي تنها به فكر خودش باشد، پس تفاوت نخواهد كرد كه در ديار خود 
برمسند مديريت تكيه دهد يا در ديار غريب. حال ما و اهالي فرهنگ و مردم هستيم 

كه بايد هزينه هاي اين و آمد و شدهاي خودخواهانه را بپردازيم.»
 فرداي نهاوند؛ استيضاح يك شهردار 

ماهنامه فرهنگي، اجتماعي فرهنگ نهاوند يكي ديگر از نشريات استاني مادستان 
ــت كه به انعكاس اخبار شهرستان نهاوند مي پردازد. در شماره اخير اين ماهنامه،  اس
ــده  ــهردار» نهاوند به گزارش يك اين ماهنامه مبدل ش ــتيضاح ش خبر «احتمال اس

است.
البته خبراستيضاح شهردار نهاوند جزو خبرهاي اصلي اكثر روزنامه هاي استان در 
اوايل اين هفته بود. دراين خبر رئيس شوراي شهر نهاوند در گفت  وگو با خبرنگار اين 
ــت: «مخالفت با يارولي سيف (شهردار  ماهنامه درباره علت اين استيضاح گفته اس
ــريع و احساسي در اين باره تصميم  ــائل شخصي نيست و س نهاوند) به دليل مس
ــهرداري خارج مي شوند...» در اين گزارش  نگرفته ايم. هر روز مردم ناراضي از ش
ــته تا نامش فاش  ــهر نهاوند كه درخواست داش ــوراي ش يكي ديگر از اعضاي ش
ــود اظهار داشته است: «يكي ديگر از عواملي كه باعث شده است يارولي سيف  نش
ــته ها و انتظارات اعضاي شوراي شهر، پاسخي مناسب ندهد، دفاع آقاي  به خواس
ــهر، مخالفت با شهردار جديد  ــت كه در مصالي اين ش ــتاندار از وي بوده اس اس
ــهر قرار دادند.» آنچه از گفته هاي اعضاي شوراي  ــاوي با انحالل شوراي ش را مس
ــهر نهاوند در اين گزارش برمي آيد نشان دهنده عزم جزم اين شورا براي استيضاح  ش

شهردار نهاوند است.

مقبره هاى شاهان هخامنشي در خطراند
ــطح زمين و در چند متري آثاري  ــتم، روي س همدان پيام: پاي كوه نقش رس
چون مقبره چهار شاه هخامنشي و نقش برجسته هايي از دوره ساساني و ايالمي، 
ــاي زيرزميني را علت اين  ــت. هرچند داليلي از جمله كاهش آب ه ترك برداش
ــناس خطري جدي  ــه گفته يك زمين ش ــت ب ــا مي دانند، اما هرچه هس ترك ه

نقش رستم را تهديد مي كند.
ــكاف هايي كه به تازگي پاي كوه نقش رستم   به گزارش خبرگزاري، ميراث ش
و روي سطح زمين،  در فاصله دو يا سه متري كوهي كه مقبره 4 شاه هخامنشي 
و نقش هاي دوره ساساني و ايالمي روي آن قرار گرفته، ايجاد شده زنگ خطري 

براي اين آثار مهم باستاني است.  پيش از اين ترك هايي در بدنه كوه نقش رستم، 
به خصوص در بخشي  كه مقبره خشايارشاه واقع شده است ديده مي شد، كه گفته 
مي شود بر ميزان اين ترك ها افزوده شده است. اما به تازگي ترك بزرگي در پاي 
ــت كه استفاده از  ــنيده ها حاكي از آن اس ــده و ش اين مجموعه جهاني ايجاد ش
قنات هاي نزديكي اطراف اين محوطه باعث به وجود آمدن اين شرايط شده است.

 «محمدرضا قدري»، زمين شناسي كه پيش از اين روي رانش هاي قلعه زيويه 
ــكاف هايي كه به تازگي در نقش رستم ايجاد شده  ــته درباره ش نيز مطالعاتي داش
مي گويد: «اين شكاف ها يك گسيختگي است كه قبال وجود نداشته و بايد جدي 
ــود. چند عامل در پيدايش اين گسيختگي موثر است كه الزم است به  گرفته ش

وسيله متخصصان از نزديك مورد بررسي قرار گيرد.»


