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محمدمهدى خلجى
همدان پيام : هنگام برگزارى بيست و چهارمين 
ــدان  ــوان در هم ــودك و نوج ــم ك ــنواره فيل جش
ــينمايى فارابى به عنوان  تفاهم نامه اى بين بنياد س
ــنواره فيلم كودك و نوجوان با انجمن  متولى جش
سينماى جوان شهرستان همدان منعقد شد و در 
ــد كه مبلغ يكصد  اين تفاهم نامه اينگونه عنوان ش
ــنواره فيلم  ــون تومان از محل دبيرخانه جش ميلي
كودك و نوجوان براى ساخت فيلم به فيلمسازان 
ــورت طعم  ــا بدين ص ــود ت ــى پرداخت ش همدان
ــدان در برگزارى  ــهم ميزبانى هم ــيرينى از س ش
ــازان  ــودك و نوجوان را فيلمس ــنواره فيلم ك جش

همدانى نيز بچشند.
پس از امضاى تفاهم نامه تعداد شصت فيلمنامه 
ــراى دريافت اين  ــازان همدانى ب ــوى فيلمس از س
ــوراى تصويب آثار ارسال  ــهيالت بالعوض به ش تس
ــد و از اين تعداد 18 فيلمنامه تصويب و قرار شد  ش
ــاخت اين 18  تا مبلغ يكصد ميليون تومان براى س

فيلم در سه مرحله هزينه شود.
ــينمايى فارابى مبلغ 20  در مرحله اول بنياد س
ــينماى جوان همدان  ميليون تومان را به انجمن س
ــد در  ــاس تفاهم نامه قرار ش پرداخت نمود و بر اس
ــز الباقى مبلغ به  ــاخت و تحويل فيلم ني مرحله س

ــينماى جوان همدان تحويل داده شود تا  انجمن س
اين انجمن بر اساس قرارداد خود با فيلمسازان مبلغ 
را در اختيار آنان گذارد. فيلمسازان همدانى با همان 
ــد و در همان دوره  ــروع كردن ــغ اوليه كار را ش مبل
ــت و چهارم فيلم كودك و نوجوان  ــنواره بيس جش
ــده» به كارگردانى  فيلم هاى «هواى بسته بندى ش
ــه كارگردانى  ــاى زندگى» ب ــر تراب پور، «رد پ اكب
ــط موازى» به  ــن «دوخ مجتبى طاهرى و انيميش
ــاندند و  ــنواره رس كارگردانى رامين رهبر را به جش
ــت و چهارم حائز مقام و  ــنواره بيس اين آثار در جش

رتبه هاى برتر نيز شدند.
اين تفاهم نامه با همان پرداخت مبلغ در مرحله 
اول از سوى فارابى به فراموشى سپرده شد و امسال 
با انتقال جشنواره فيلم كودك و نوجوان به اصفهان 
ــنواره فيلم كودك و  ــه عنوان يكى از مباحث جش ب

نوجوان هنوز هم در حال پيگيرى است.
در زمان انتقال جشنواره فيلم كودك و نوجوان 
به اصفهان كه همه هنرمندان و شهروندان همدان 
ــتار تالش و عزم  ــن اتفاق ناراحت بوده و خواس از اي
ــنواره به همدان  ــراى بازگرداندن جش ــئوالن ب مس
ــردان همدانى به  ــهاب رضويان كارگ بودند، امير ش
ــد و در  ــان برنامه «هفت» ش ــورت تلفنى ميهم ص
ــنواره فيلم كودك  ــوان كرد كه جش ــه عن آن برنام

ــى كه رضويان در  ــت و ديگر مبحث حق همدان اس
برنامه «هفت» خواستار رسيدگى به آن شد مبحث 
ــينماى جوان همدان و يكصد  تفاهم نامه انجمن س
ــيداحمد  ــون تومان بود كه در همان برنامه س ميلي
ــخ به روشن  ميرعاليى نيز به صورت تلفنى در پاس
ــينماى جوان  ــدن اين موضوع گفت: انجمن س ش
ــتاندارى و اداره كل  همدان بايد اين موضوع را از اس
فرهنگ و ارشاد استان پيگيرى كند و فارابى تعهدى 

در اين زمينه ندارد.
ماه ها از اين داستان مى گذرد و هر روزه انجمن 
ــعى دارد در رايزنى با  ــدان س ــينماى جوان هم س
ــورى اين گره كور  مسئوالن مختلف استانى و كش

را باز كند.
ــازان  درباره آخرين وضعيت اين مطالبه فيلمس
ــينماى جوان  ــت دفتر انجمن س همدانى، سرپرس
همدان بيان كرد: در مثلث استاندارى، اداره ارشاد و 

فارابى گير كرده ايم.
ــعود ويژه با اشاره به اين كه اين مبحث را با  مس
تمام مسئوالن استانى در ميان گذاشته تا شايد راه 
حلى پيدا كنيم، اظهار داشت: استاندارى تنها به اين 
نكته استناد مى كند كه در تفاهم نامه شما كه كلمه 
استاندارى نيامده است؛ پس استاندارى تعهدى در 
اين زمينه ندارد و اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى 

نيز همين موضوع را مطرح مى كند.
وى درباره پاسخ و پرداخت اين مطالبه از سوى 
فارابى گفت: فارابى در اين زمينه پاسخ جالبى دارد 
ــنواره  ــتاندارى همدان در جش و عنوان مى كند اس
ــينمايى  فيلم كودك و نوجوان تعهداتى به بنياد س
فارابى دارد و اگر به اين تعهدها عمل كند فارابى نيز 

به تفاهم نامه عمل خواهد كرد.
ــرد نهاد ها  ــه اين موارد و رويك ــال با توجه ب ح
ــوان اين نكته را يادآور  ــه اين موضوع باز هم مى ت ب
ــد كه هنر و هنرمندان هنوز هم جايگاه محكمى  ش
ــازمان هاى مختلف  ــه ندارند و ادارات و س در جامع
فرهنگى، هنرى و حتى اجرا در مقوله فرهنگ و هنر 

تنها به آمار و ارقام روى كاغذ توجه دارد.

هم زبان نبودن
چهار تن با هم همراه بودند. يكى ترك و يكى تازى، يكى فارس و يكى رومى. به شهرى 

رسيدند. يكى از راه دلسوزى به آنان يك درهم پول داد كه غريب بودند.
فارسى زبان: «با اين پول انگور بخريم.»
تازى گوى (عرب زبان): «عنب بخريم.»

ترك زبان: «اوزوم بخريم.»
رومى زبان: «استافيل بايد بخريم.»

ــتيز و جنگ و نزاع در ميانشان درگرفت تا جايى كه به هم مشت مى زدند. حكيمى  س
آنجا رسيد و به سخنان آنان گوش داد. او كه چهار زبان را مى دانست فهميد همه يك 
چيز مى خواهند ولى به زبان خود مى گويند. پول آنان را گرفت و رفت براى آنان انگور 
خريد هر چهار نفر مطلوب خود را ديدند و خوشحال شدند و دعوا پايان يافت. اين است 

كار حكيمان الهى و اولياى خدا.
مثنوى

چهار مجموعه تلويزيونى در شبكه يك سيما ساخته مى شود
همدان پيام: مدير شبكه يك سيما گفت: محمدرضا ورزى، فريدون جيرانى، فرج ا... سلحشور و 

رامين عباسى زاده، چهار مجموعه تلويزيونى ويژه الف براى اين شبكه مى سازند.
مهدى فرجى بيان كرد: ورزى ساخت مجموعه تلويزيونى «معماى شاه» را در دستور كار دارد 

و جيرانى نيز قرار است مجموعه اى به نام «فصل بى پروايى» با موضوع انقالب اسالمى بسازد.
ــط سلحشور در دست  ــى(ع)» نيز توس ــاخت مجموعه تلويزيونى «حضرت موس وى گفت: س
پيگيرى است و عباسى زاده نيز طرح ساخت مجموعه اى با عنوان «باد و بادگير» را به اين شبكه 

ارائه كرده كه ساخت آن به تصويب رسيده است.
ــاه» و «فصل  ــه تلويزيونى «معماى ش ــاخت مجموع ــل مقدماتى س ــه داد: مراح ــى ادام فرج

بى پروايى» نيز كليد خورده و بزودى وارد مرحله توليد مى شوند.
مدير شبكه يك سيما افزود: هرچند «شوق پرواز» در گروه سريال هاى ويژه الف تلويزيونى قرار 
نمى گيرد اما به علت اهميت موضوع آن كه به زندگى خلبان شهيد عباس بابايى اختصاص داشت، 

در باكس جمعه شب هاى شبكه يك كه به آثار الف ويژه اختصاص دارد، قرار گرفت.
ــاخت دكور،  ــوند كه از نظر س فرجى تاكيد كرد كه آثارى در قالب ويژه الف درجه بندى مى ش
ــتمزد بازيگران و متمايز از ديگر مجموعه هاى تلويزيونى  طراحى صحنه و لباس، زمان توليد، دس

باشند.
وى درباره مجموعه تلويزيونى «كاله پهلوى» ساخته سيدضياءالدين درى نيز گفت: مشكالت 
ــردارى بخش هاى باقيمانده بزودى به  ــده و عوامل توليد براى تصويرب ــى اين پروژه برطرف ش مال

فرانسه سفر مى كنند. 
مدير شبكه يك سيما تاكيد كرد كه اين شبكه از ابتداى سال آينده پخش مجموعه تلويزيونى 
«كاله پهلوى» را براى بينندگان در نظر گرفته است كه فرآيند پخش آن يكسال زمان خواهد برد.

بودجه دوساالنه تصويرگرى مصوب شد
ــاالنه تصويرگرى در ابتداى سال آينده  همدان پيام: با تاكيد بر برگزارى قطعى دوس

بودجه اين دوساالنه در معاونت هنرى تصويب شد.
ــت موزه هنرهاى معاصر تهران با  ــاد و سرپرس ــمى ارش مدير كل دفتر امور تجس
ــاالنه تصويرگرى در سال آينده گفت: مديرعامل انجمن  تاكيد دوباره بر برگزارى دوس
تصويرگران ايران دو جلسه با من داشته است يكى در نمايشگاه قرآن و ديگرى در موزه 

هنرهاى معاصر كه در هر دو جلسه بر برگزارى اين دوساالنه تاكيد شد.
محمود شالويى توافقات در موارد كلى دوساالنه را يكى از نتايج اين جلسات دانست 
ــت كه انجمن تصويرگران، اسامى شوراهاى داورى و  ــده اس و بيان كرد: قرار بر اين ش

سياستگذارى را ارئه دهند و بعد طى جلسه اى اين شوراها تعيين و تأييد شود.
شالويى خاطرنشان كرد: قرار بر اين است كه بخش هاى تخصصى و هنرى دوساالنه 
ــعه هنرهاى  ــتيبانى و اجرايى را نيز مركز توس ــده بگيرد و موارد پش ــن برعه را انجم
ــالويى زمان دقيق برگزارى دوساالنه را منوط به جمع  ــاد انجام دهد. ش تجسمى ارش

بندى كلى جلسات دانست. 

حضور مركز انيميشن حوزه هنرى در 36 جشنواره اروپايى
ــن حوزه هنرى از حضور  همدان پيام: رئيس مركز مطالعات و توليدات فيلم انيميش
اين مركز در 36 جشنواره اروپايى در يك سال گذشته خبر داد. سيدمسعود صفوى با 
اشاره به حضور مركز مطالعات و توليدات فيلم انيميشن در جشنواره هاى سال 2011 
ــنواره مختلف اروپايى شركت  ــته اين مركز در 36 جش ــال گذش تاكيد كرد: در يك س
كرده است. وى با اشاره به توليداتى كه در اين مدت در اين جشنواره شركت كرده اند، 
تاكيد كرد: انيميشن هاى پارازيت، شكرستان، مانى و نقاشى هاى گمشده و من دو نفر 
ــنواره هاى اروپايى حضور داشته اند. به گزارش حوزه هنرى، صفوى يادآور  بودم در جش
شد: در اين مدت مركز انيميشن در جشنواره هاى فيلم انيميشن آتن، درسدن، ميالنو، 
لندن، لس پالماس، سينه جونيور و سينه تكا فرانسه، جشنواره فيلم انيميشن جيفونى 
و Est’N’Est رومانيا شركت داشته است. رئيس مركز مطالعات و توليدات فيلم انيميشن 
ــاير جشنواره ها نيز پرداخت و گفت: جشنواره هاى فيلم لندن، يوروزوم،  حوزه هنرى به س
ــينه كيد، اوپن سينما و كارمونت فرانسه، دراما و انيمايوروس يونان، دو انيماكو پرتغال،  س
ــتان و اكس گراند- آلمان از جمله جشنواره هاى  ــوئيس، بالكانيما -صربس وينتر تور- س

ديگرى است كه در آنها مركز انيميشن حوزه هنرى حضور داشته است.

فارابى فيلمسازان همدانى را دور مى زند

همدان قطب انيميشن كشور است؟
جاى جشنواره انيميشن در كشور خالى است

ــنواره اختصاصى  ــيد نينوا“ با تاكيد بر جاى خالى جش همدان پيام: كارگردان انيميشن“خورش
ــن ايران در دنيا را از مزيت هاى بين المللى شدن  ــن در كشور، شناساندن جايگاه انيميش انيميش

جشنواره جام جم دانست.
عليرضا فرمانى كارگردان ”خورشيد نينوا“ درباره موضوع اين انيميشن به مهر گفت: ”خورشيد 
ــيدن يزيد تا عصر عاشورا و  ــورا از زمان مرگ معاويه و به حكومت رس ــرح واقعه عاش نينوا“ به ش
ــورا و دستگيرى  ــين(ع) و يارانش مى پردازد و صحنه هاى تاثيرگذار روز عاش ــهادت امام حس ش

فرستادگان امام حسين(ع) به نام هاى مسلم بن عقيل و قيس بن مسهر را روايت مى كند. 
وى افزود: اين انيميشن تله فيلمى 105 دقيقه اى است كه با تكنيك دو بعدى ساخته شده و 

حالت روايى دارد؛ به طورى كه بخش هايى از داستان را راوى روايت مى كند.
ــخصيت آن دانست  ــيد نينوا“ را كارگردانى، فيلمنامه و طراحى ش  فرمانى نقاط قوت ”خورش
ــنواره  ــيد نينوا“ برنده جايزه بهترين اثر در اولين جش ــد ”خورش و گفت: اين ويژگى ها موجب ش
عاشورايى شود. با اين حال جاى خالى جشنواره انيميشن در كشور احساس مى شود و بايد نگاه ها 
ــب با سليقه مخاطبان باشد و  ــد به اين معنى كه آثار، مناس ــنواره جام جم تلويزيونى باش به جش

فرصت هاى تلويزيونى روايت شود.
ــى تصريح كرد:  ــن هاى ايران ــالم و هدفمند بودن انيميش ــن كارگردان با تاكيد بر لزوم س  اي
ــته و در  ــتاى تعالى اجتماعى و اخالقى پيام وااليى براى مخاطبان داش ــن ها بايد در راس انيميش

خدمت فرهنگ عمومى و خانواده و مذهب باشند.
ــرگرمى دارند؛ بنابراين، مسائل دينى و  ــل ها از كودكان تا سالمندان احتياج به س  تمامى نس

تحكيم اجتماعى خانواده بايد در كنار سرگرمى براى مخاطبان شرح داده شوند.
 فرمانى ادامه داد: بين المللى شدن جشنواره جام جم سبب تقابل تكنيك آثار ايرانى و خارجى 
ــود. نقاط قوت آثار تصويرى در ايران سالمت  ــاندن جايگاه انيميشن ايران در دنيا مى ش و شناس

آنهاست كه اين مسأله سبب پذيرفته شدن آثار ايرانى در جشنواره هاى بين المللى است.
با توجه به اظهارات اين كارگردان، قابل توجه است كه استان همدان با توجه به توانمندى ها 
ــن دارد مى تواند با پيگيرى جدى مسئوالن فرهنگى  و ظرفيت هاى مختلفى كه در زمينه انيميش
ــكلى پايه گذارى نمايد و با عنوان ميزبان و متولى  ــنواره را به ش و امور هنرى و اجرايى اين جش
ــن اين اتفاق هنرى را مديريت كند؛ چرا كه با توجه به برگزارى همايش شهر  ــنواره انيميش جش
الكترونيك و ساخت انيميشن هاى مختلف آموزشى برخى مسئوالن عنوان قطب انيميشن كشور 
ــت كه اين امر را از  ــدان در آمار و ارقام خود عنوان مى كردند، پس حاال وقت آن اس ــراى هم را ب

روى كاغذ به صورت واقعى نشان دهند. 

افتتاح نمايشگاه دائمي شهدا اثري ماندگار است
ــم افتتاح نمايشگاه خاكيان افالك كه در مسجد حاج قاسم  همدان پيام: امام جمعه همدان در مراس
ــاي اهل بيت گفت: افتتاح  ــريح واقعه غم انگيز كربال و مصيبت ها و مظلوميت ه ــد با تش مالير برگزار ش

نمايشگاه دائمي شهدا كاري ماندگار است.
ــهيد را تقديم انقالب نموده  ــتان 1100 ش  آيت ا... غياث الدين طه محمدي با بيان اينكه اين شهرس
است، اظهار داشت: زنده نگه داشتن ياد و خاطره شهدا كمتر از شهادت نيست و اين حركت نشان دهنده 

عشق جوانان به ساالر شهيدان است.
ــيد حاضر و شاهدند و شما را  ــهدا معجزات و كرامات زيادي ديديم و مطمئن باش وي افزود: ما از ش

مورد تفقد قرار مي دهند.
 آيت ا... محمدي ابراز اميدواري كرد اين حركت استان نيز رواج پيدا كند؛ چرا كه ما هر چه داريم از 

شهداست و فرهنگ گراميداشت ياد و خاطره شهدا بايد در استان نهادينه شود.
ــت تا يك قطعه زمين به منظور ساخت يك واحد ساختمان  ــهرداري مالير خواس وي در پايان از ش

اختصاص دهد تا از اين به بعد اين نمايشگاه به صورت دائم در يك مكان مشخص برگزار شود.

نمايش و نقد «شايد وقتي ديگر»
 همدان پيام: امروز پنج شنبه در خانه فيلم بلند حوزه هنرى همدان «شايد وقتي ديگر» ساخته بهرام بيضايي به بوته نقد گذاشته 

مى شود.
ــايد وقتي ديگر» به  ــه نمايش و نقد خانه فيلم بلند حوزه هنرى استان همدان، فيلم «ش ــمين جلس ــت و شش ــت و بيس در دويس

كارگردانى «بهرام بيضايي» براى اعضا به نمايش درآمده و نقد مى شود.
به گزارش روابط عمومى حوزه هنرى، در اين فيلم فردى به نام «مدبر» "گوينده گفتار متن فيلم هاى تلويزيونى" در نمايى از يك 
فيلم مستند، همسرش «كيان» را در خودروى مردى ناشناس مى بيند و با كمك دوستانش مرد غريبه را كه يك عتيقه فروش به  نام 
«حق نگر» است پيدا مى كند و... اين فيلم امروز پنج شنبه اول دى ماه ساعت 15 و 30 دقيقه در محل حوزه هنرى استان براى اعضاى 

خانه فيلم بلند همدان نمايش داده  مى شود و پس از آن توسط «بابك رضاپور» و اعضاى خانه فيلم به نقد گذاشته مى شود.

كتابخانه الغدير كبودراهنگ 
نمونه كشورى شد

ــاى  ــس اداره كتابخانه ه ــام: رئي همدان پي
ــت: كتابخانه عمومى  عمومى كبودراهنگ گف
ــاد  ــوى نه ــتان از س ــن شهرس ــر در اي الغدي
كتابخانه هاى عمومى كشور به عنوان كتابخانه 
ــورى در امور فرهنگى، انتخاب شده  نمونه كش

است.
سيدجواد معينى در اين باره گفت: برگزارى 
منظم مسابقات كتابخوانى اينترنتى و مكتوب، 
برگزارى كالس هاى آموزشى هنرى، مسابقات 
ــطح شهرستان  ــى در س ــى و نقاش مقاله نويس
ــاى هفته كتاب  ــركت فعاالنه در برنامه ه و ش
ــى اين كتابخانه به  ــال از علل اصلى معرف امس

عنوان كتابخانه نمونه كشورى است.
ــن بيان كرد:   ــزارش ايرنا، وى همچني به گ
اداره كتابخانه هاى عمومى شهرستان با جذب 
ــت استان را به خود  5400 نفر عضو رتبه نخس
اختصاص داده است. معينى در خصوص سرانه 
عضويت در كشور و استان اظهار داشت: سرانه 
ــتان نسبت به جمعيت  عضويت در اين شهرس
موجود 4/8 درصد و در استان 3/1 درصد و اين 
ــور رقم 2/2 است كه شهرستان  نسبت در كش
ــيار ايده آلى دارد و با اين  كبودراهنگ رتبه بس
حال باز هم در صدد هستيم تا در سه ماهه آخر 

سال رتبه هاى باالترى را كسب كنيم.
ــى  عموم ــاى  كتابخانه ه اداره  ــس  رئي
ــان كرد: انتخاب كتابدار  كبودراهنگ خاطرنش
ــهر شيرين سو به  ــالت ش كتابخانه عمومى رس
ــتان همدان يكى  ــوان كتابدار نمونه در اس عن

ديگر از افتخارات اين مجموعه است.
ــى  ــاى عموم ــت: اداره كتابخانه ه وى گف
ــتان كبودراهنگ رتبه اول استان را در  شهرس
ــب  ــه طرح «كتاب من» نيز كس ــراى برنام اج

كرده است.

 پخش فيلم آموزشى با مضامين ترافيكى از سيماى سينا
همدان پيام: رئيس اداره ايمنى و ترافيك اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى همدان گفت: توليد فيلم هاى آموزشى با مضامين ايمنى و 
ترافيك با هدف ارتقاى فرهنگ عمومى ترافيك در اين اداره كل آغاز شد. مصطفى پناهنده بيان كرد: فيلم هاى آموزشى با مضامينى نظير 
شلوغ كردن بچه ها هنگام رانندگى، سرعت و سبقت بى جا، خواب آلودگى هنگام رانندگى، عبور دانش آموزان از محل ايمنى، عبور عابران پياده 
از محل خط كشى و تخلفات مربوط به آن توليد مى شود. وى اضافه كرد: همچنين فيلم هايى با محتواى آموزنده و در خصوص تك چرخ زدن 
موتورسواران، نحوه صحيح موتورسوارى، ايمن سازى مدارس، ترافيك شهرى و عابران پياده توليد مى شود. رئيس اداره ايمنى و ترافيك اداره 
كل حمل و نقل و پايانه هاى همدان اظهار داشت: تمامى فيلم ها به صورت فول HD بوده و توسط تيم خبره 20 نفره و به كارگردانى احسان 
صديقى تهيه مى شود. وى با بيان اينكه مدت زمان فيلم ها 10 دقيقه است، افزود: هم اكنون اين فيلم ها در حال صداگذارى است و تا چند روز 

آينده از سيماى استان، درون اتوبوس هاى بين شهرى و مراكز آموزشى رانندگان پخش مى شود.

همدان پيام: نمايشگاه نشريات دانشگاهى منطقه 
ــگاه آزاد  ــل دانش ــالمى در مح ــگاه آزاد اس 5 دانش

اسالمى واحد همدان گشايش يافت.
ــگاه  ــجويى منطقه 5 دانش ــريات دانش دبير نش
ــالمى در آيين گشايش نمايشگاه گفت: در  آزاد اس
ــگاه آزاد اسالمى، 126 عنوان نشريه  منطقه 5 دانش
ــود كه از اين تعداد، 90  ــجويى منتشر مى ش دانش

نشريه در نمايشگاه همدان شركت دارند.
ــيدحميد حسينى افزود: اين  به گزارش ايرنا، س
ــت كه  ــن تجربه در نوع خود اس ــگاه پنجمي نمايش
ــجويى و دانشگاهى گرد هم  اصحاب نشريات دانش
ــازى نشريات  مى آيند تا با تبادل تجربه به كيفى س

خود كمك كنند.
ــگاه واحدهاى  ــت: در اين نمايش وى بيان داش
ــرم آباد، محالت،  ــاوه، فراهان، خ همدان، اراك، س
ــاد مقام معظم  ــتيان به همراه دفتر نه ــر و آش مالي

ــجويان و عالقه مندان  ــرى حضور دارند و دانش رهب
ــاعت 9 صبح تا 17 روز پنجشنبه از  مى توانند از س

اين نمايشگاه بازديد كنند.
ــالمى همدان  ــگاه آزاد اس معاون فرهنگى دانش
ــگاه  ــان كرد: در كنار برگزارى اين نمايش خاطرنش
ــريات  ــى به نش ــز براى كيفيت بخش ــى ني كارگاه

دانشجويى برگزار مى شود.
وى گفت: نشريات دانشجويى از دو ضعف عمده 
توجه نداشتن سردبيران و مديران مسئول نشريات 
ــب جايگاه  ــريات و عدم كس ــگاهى به اين نش دانش
ــريات دانشجويى در برخى از واحدهاى  مناسب نش

دانشگاهى رنج مى برند.
ــريه  ــار از يك نش ــه داد: انتظ ــينى ادام حس
ــت كه با توان باال و پتانسيلى  ــجويى اين اس دانش
ــه روز و جامع  ــجويان وجود دارد ب ــه در دانش ك

باشد.

ــات اداره كل حفظ  همدان پيام: معاونت ادبي
آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان همدان 
ــعر  ــنواره ش ــم پاياني پنجمين جش گفت: مراس
ــنبه 8 دي ماه در محل  دفاع مقدس روز پنجش
ــدان با همكاري معاونت فرهنگي  تاالر فجر هم
ــهرداري همدان همراه با نكوداشت  اجتماعي ش
ــيدمهدي موسوي فاخر برگزار  شاعر فرهيخته س

مي شود.
به گزارش روابط عمومي اداره كل حفظ آثار و 
نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان، رضا سليماني 
ــدف ترغيب و  ــنواره با ه ــت: اين جش اظهار داش
ــاعراني كه در حوزه دفاع مقدس شعر  تشويق ش

مي سرايند برگزار مي شود.
ــت: 205 اثر توسط 83  ــليماني اظهار داش س
ــر  ــه اداره كل حفظ آثار و نش ــاعر به دبيرخان ش
ــال  ــتان همدان ارس ارزش هاي دفاع مقدس اس
شده است. وي در ادامه بيان داشت: اين جشنواره 
شامل چهار بخش شعر دفاع مقدس، شعر كودك 
و نوجوان، شعر مقاومت ملل و بيداري اسالمي و 
ــعر در مضامين و مفاهيم عاشورايي  همچنين ش

مي باشد.
ــاره به اينكه در هر بخش به  ــليماني با اش س
نفرات اول تا سوم جوايز نفيسي اهدا خواهد شد، 

افزود: استقبال از جشنواره امسال نسبت به سال 
گذشته سير صعودي داشته است.

ــد: خروجي هر دوره از جشنواره  وي يادآور ش
چاپ يك جلد كتاب با انتخاب داوران از بهترين 
ــد؛ ضمن اينكه در آيين  ــيده مي باش ــعار رس اش
ــومين و  ــم نيز خروجي س ــه اين مراس اختتامي
ــعر دفاع مقدس در قالب  ــنواره ش چهارمين جش
ــز غزل» به  ــاب به نام «يك خاكري ــك جلد كت ي

شركت كنندگان در جشنواره اهدا مي شود.
ــمه آفتاب» شامل  همچنين كتاب «در چش
ــش معاونت  مينياتورهاي دفاع مقدس به كوش
ــر ارزش هاي دفاع  هنري بنياد حفظ آثار و نش
ــد. مجموعه منتخبي است از  مقدس منتشر ش
آثار مهدي فرخي، هنرمند جوان مينياتوريست 
ــده  ــته ش كه در قالبي نفيس به زيور طبع آراس

است.
ــدام از  ــار هرك ــت، در كن ــر اس ــايان ذك ش
ــاعران  ــاي اين كتاب، يك رباعي از ش مينياتوره
ــي آن آمده  دفاع مقدس همراه با ترجمه انگليس
ــي با مينياتورهاي  ــه نوعي در ارتباط معناي كه ب
اين مجموعه مي باشد. كتاب «در چشمه آفتاب» 
ــمارگان 2000 نسخه و قطع رحلي در 80  در ش

صفحه منتشر شده است.

برگزارى اختتاميه 
پنجمين جشنواره شعر دفاع مقدس درهمدان

برپايى نمايشگاه نشريات دانشگاهى
 در دانشگاه آزاد همدان
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 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

 استاندار همدان در كبودراهنگ:

مشكل بيكارى با اشتغال فصلى حل نمى شود
■ مديران كبودراهنگ پاسخ دهند

به مناسبت هفته پژوهش 

پژوهشگران برتر دانشگاه 
پيام نور همدان تجليل شدند

معاون استاندار و فرماندار ويژه مالير:

اقتدار نظام در حضور گسترده 
مردم نمايان خواهد شد

فارابى فيلمسازان همدانى را 
دور مى زند

ــت و چهارمين جشنواره فيلم كودك و نوجوان  همدان پيام : هنگام برگزارى بيس
در همدان تفاهم نامه اى بين بنياد سينمايى فارابى به عنوان متولى جشنواره فيلم كودك 
و نوجوان با انجمن سينماى جوان شهرستان همدان منعقد شد و در اين تفاهم نامه 
ــنواره فيلم  ــد كه مبلغ يكصد ميليون تومان از محل دبيرخانه جش اينگونه عنوان ش

ــود... ــازان همدانى پرداخت ش ــاخت فيلم به فيلمس كودك و نوجوان براى س

با توقف برابر تيم ته جدولي كاوه

اميدهاي پاس بزرگ رنگ باخت

رفتارهاي
تنش زا و چالش زا

ــدن به موعد  ــام: با نزديك ش همدان پي
ــرايطي كه فضاي  ثبت نام كانديداها و در ش
ــور كامًال متأثر از  ــي و اجتماعي كش سياس
ــي  ــده، فعاالن سياس ــث انتخابات ش مباح
ــود را براي ورود به  ــكل ها و احزاب خ و تش
ــت در آن آماده  ــا و موفقي ــه رقابت ه عرص
انتخابات  ــور  ام ــت اندركاران  دس مي كنند، 
ــف اجرايي و نظارتي در  در حوزه هاي مختل
ــاي برگزاري  ــرايط و زمينه ه ــند تا ش تالش

انتخابات آتي كامًال فراهم شود. 
ــام داوطلبان  ــوم دي ماه كه ثبت ن روز س
ــوراي اسالمي به طور  نمايندگي مجلس ش
ــد، روند اجرايي  ــروع خواهد ش ــمي ش رس
انتخابات نيز كليد مي خورد و پس از آن بايد 

شاهد حركت ها و فعاليت هايي باشيم...

مدير توزيع 
برق شهرستان مالير 
معرفي شد 
مدير توزيع برق شهرستان مالير توديع 
ــا يداللهي به عنوان مدير جديد  و غالمرض

توزيع برق اين شهرستان معرفي شد.

اجراى مرحله دوم 
قانون جديد راهور 
از امروز

رئيس پليس راهور كشور گفت: مرحله 
ــد راهنمايى و رانندگى از  دوم قانون جدي
امروز با اعمال جريمه هاى جديد تخلفات 

رانندگى در كشور آغاز مى شود.

پيام آدينه
منتشر شد

ــه اين هفته روزنامه با مطالب  پيام آدين
هدفمندى يارانه ها منتشر شد. با يك ساله 
شدن قانون هدفمندى يارانه ها پيام آدينه 
ــماره به بررسى و واكاوى حوزه هاى  اين ش
ــه پرداخته  ــه در اين مقول ــف جامع مختل

است. 

قنات هاي ايران به ثبت جهاني مي رسند

تنها يك قنات همدان
به ثبت آثار ملى 
رسيده است

ــدان داراي 6/5 درصد  ــام: هم همدان پي
ــت. اين خبري بود كه از  قنات هاي ايران اس
ــي زراعي سازمان جهاد  سوي اداره مهندس
كشاورزي استان همدان روز يكشنبه اعالم 
ــد. از 6/5 درصد قنات هاي كشور كه در  ش
ــتان قرار گرفته، تاكنون 227 رشته آن  اس
ــده و اين قنات هاي شناسايي  ــايي ش شناس
ــده اند. رئيس  ــده نيز داراي شناسنامه ش ش
ــاد  ــازمان جه ــي س ــي زراع اداره مهندس
ــس از مطالعات  ــاورزي همدان گفت: پ كش
ــت كه  ــده اس ــخص ش صورت گرفته؛ مش
ــتان مالير با 622 رشته قنات داراي  شهرس

بيشترين قنات هاي استان است.

 ارجاع سؤال از رئيس جمهور به شش كميسيون                                                            نشست ضد ايرانى در رم كليد خورد
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ورزش اخبار

يادداشت

خبر

شنيده ها
 shenide@hamedanpayam.com

اخبار ورزشى

نامه وارده

روى خط روابط عمومى

كالس داورى پينگ پنگ 
بانوان در مالير

 3 ــه  درج داورى  كالس  ــام:  همدان پي
ــتان مالير برگزار  پينگ پنگ بانوان در شهرس
شد. يك دوره كالس داورى درجه 3 پينگ پنگ 
بانوان به مدت 3 روز در خانه پينگ پنگ شهيد 
ــركت كننده برگزار شد،  احدى با حضور 25 ش
ــى اين دوره از كالس را خانم وارسته از  مدرس

فدراسيون تنيس روى ميز بر عهده داشت.

مسابقه كشتى در تويسركان
ــابقه كشتى بين  همدان پيام: يك دوره مس
ــركان و تيم مالير  ــهيد اوندى تويس دو تيم ش
ــنى  ــه رده س ــتى گير در س با حضور 30 كش
ــالن كشتى  نونهاالن، نوجوانان و جوانان در س
شهيد الوندى شهرستان تويسركان برگزار شد 
ــابقه تيم  ــه در پايان پس از برگزارى 15 مس ك
شهيد الوندى تويسركان توانست با نتيجه 10 بر 

5 تيم كشتى شهرستان مالير را شكست دهد.

بسكتبال بانوان 
در قهرمانى كشور

ــوان براى  ــكتبال بان ــام: تيم بس همدان پي
ــور اعزام  ــابقات قهرمانى كش ــركت در مس ش
مى شود. تيم بسكتبال همدان براى شركت در 
مسابقات قهرمانى كشور در رده سنى نونهاالن 
به مدت دو روز به تبريز اعزام مى شود. اين تيم 
14 نفره به مربيگرى هلن معبودى و سرپرستى 
الهه خدابنده لو در اين مسابقات حاضر مى شود.

قضاوت داور همدانى 
در ليگ برتر فوتسال

ــانزدهم ليگ برتر  همدان پيام: در هفته ش
ــور دو داور همدانى  ــگاه هاى كش فوتسال باش
قضاوت خواهند كرد. بنا بر اعالم كميته داوران 
ــوب همدانى به  ــور، اميد مصداقى داور خ كش
ــوان داور دوم ديدار فيروز  ــوان داور و به عن عن
ــك را در تبريز قضاوت  ــه و منصورى قرچ صف
ــرد. اين ديدار جمعه دوم دى  حضور خواهد ك

ماه در سالن پيروزى تبريز برگزار خواهد شد.

تنيسور جوان همدانى در 
رده بندى فدراسيون جهانى

همدان پيام: از سوى فدراسيون جهانى تنيس، 
رنكينگ و رده بندى بازيكنان جهان در رده سنى 
ــال اعالم شد و اميرحسين شفيعى ناطق  18 س
تنيسور همدانى در بين هفت تنيسور برتر جدول 
بازيكنان ايرانى قرار گرفت. اميرحسين شفيعى 
ــور جوان همدانى در اين رتبه بندى  ناطق تنيس
با كسب 2257 امتياز در بين هفت تنيسور برتر 
جوان كشور قرار گرفت. در اين رده بندى امير واال 
معدنچى با 108 پله صعود داراى رنكينگ 302 
ــيون جهانى تنيس در اين هفته شد و در  فدراس
صدر برترين تنيسورهاى ايرانى قرار گرفت. پس از 
وى كيارش سورى با رنكينگ 694 ، امير صدقى 
نسب 1137 ، شايان مهدى زادفرد 1362، امين 
انورى 1757، آرمان جاللى 1829 و اميرحسين 
ــگ 2257 به ترتيب در  ــفيعى ناطق با رنكين ش

رتبه هاى بعدى رده بندى جاى گرفتند.

صحرانوردان استان در بوشهر
همدان پيام: تيم دو صحرانوردي جوانان استان 
ــابقات قهرماني كشور راهي  براي حضور در مس
ــابقات قهرماني دو صحرانوردي  بوشهر شد. مس
ــور به مسافت 8 كيلومتر در بوشهر آغاز شد  كش
كه تيم استان به مربيگري سيدكاظم مرادي و با 
حضور شاهين يزدان، علي مرادي، جعفر احمدوند 
ــكار به رقابت با  و محمود غفاري به عنوان ورزش

ديگر استان ها پرداختند.

صعود 28 پله اى شمشيرباز 
همدانى در رنكينگ جهانى

ــگ  رنكين ــن  جديدتري در  ــام:  همدان پي
جهانى شمشيرباز همدانى 28 پله صعود كرد. 
ــتان پس از درخشش در  شمشيرباز جوان اس
ــابقات جام جهانى تهران و كسب 2 مدال  مس
ــيون جهانى  ــه در رنكينگ فدراس نقره 28 پل
ــامان آزاديان  ــرد. س ــود ك ــيربازى صع شمش
ــلحه اپه داراى  ــيرباز همدانى كه در اس شمش
ــت روبل  رتبه 63 رنكينگ جهانى بود با شكس
ــارك صعود 28 پله اى كرد و در  تروس از دانم

جايگاه 35 رنكينگ جهانى قرار گرفت.

با وساطت افتخاري، طاليي و كرم الهي آشتي كردند
همدان پيام: به دنبال كدورت هايى كه بين كرم الهي رئيس حراست اداره ورزش و جوانان و رضا طاليي سرمربي پاس 
نوين به وجود آمده بود با وساطت مدير كل اداره ورزش و جوانان سوء تفاهمات برطرف و جلسه آشتي كنان برگزار شد.

سرمربي پاس در تماس با خبرنگار ما، با اشاره به برخي سوء تفاهمات گفت: در مسائل به وجود آمده كرم الهي نقشي 
نداشته و عوامل ديگر شكايت كردند.

ــدن سوء تفاهمات شد و مسئوالن امر در  ــت: افتخاري بزرگوارانه باني برطرف ش وي با پوزش از كرم الهي اظهار داش
حال رايزني هستند تا محروميت ما را كاهش دهند.

از سوي فدراسيون فوتبال و به دنبال شكايت مدرس كالس مربيگري D در همدان رضا طاليي سرمربي و ابراهيم 
محمودي سرپرست پاس نوين 3 جلسه از همراهي تيم پاس نوين محروم شده اند.

احضار كشتى گير تيم نفت به دادسراى مالير
ــتى گير تيم نفت تهران به دليل حركت  ــهردارى مالير گفت: سينا غنى زاده، كش ــگاه ش همدان پيام: مديرعامل باش

غيرورزشى به دادسراى مالير احضار شده است.
روح الدين حسينى، با بيان اين خبر به مهر افزود: پس از حواشى ايجاد شده در ديدار تيم هاى نفت تهران و شهردارى 
مالير در هفته اول از دور برگشت ليگ برتر كشتى آزاد سينا غنى زاده، كشتى گير وزن 96 كيلوگرم تيم نفت تهران به 
دليل انجام حركات غير ورزشى مقابل تماشاگران و براى اداى توضيحاتى به دادسراى شهرستان مالير احضار شده است.

ــهر مالير، شهرى كوچك است و  ــت: ش ــتى اظهار داش وى در مورد داليل بوجود آمدن اين جنجال ها در ليگ كش
ــالن به دقت كنترل مى كنيم و ديديد كه حتى يك سنگ هم به سمت تشك  ــاگران را قبل از ورود به س ما حتى تماش

مبارزه پرتاب نشد. به هرحال ما در درگيرى هاى به وجود آمده در ديدار شهردارى مالير - نفت تهران مقصر نبوديم.

كميته استيناف، رأي كميته انضباطي را نقض كرد
رضايي 6 و نصرتي 4 ماه محروم شدند

همدان پيام: كميته استيناف فدراسيون فوتبال حكمش را در خصوص محروميت دو بازيكن باشگاه پرسپوليس صادر كرد.
كميته استيناف در اين حكم آورده است: در خصوص پرونده تجديد نظرخواهي باشگاه پيروزي تهران، شيث رضايي 
و محمد نصرتي به رأي شماره 724 كميته انضباطي كه در تاريخ 15 آبان 90 صادر شده بود، كميته استيناف حكمش 
ــن دليل كه عمل ارتكابي مرتكبان منطبق با بند يك ماده 42 آيين نامه  ــاره به اين صورت اعالم كرد: به اي ــن ب را در اي
انضباطي فدراسيون فوتبال نبوده است، حكم صادره از سوي كميته انضباطي نقض و به استناد بند الف ماده 22 از همان 
آيين نامه، حكم بر محروميت شيث رضايي به مدت شش ماه و محمد نصرتي به مدت چهار ماه از شركت در مسابقات 

رسمي فوتبال كشور و نيز هر يك به پرداخت مبلغ يكصد ميليون ريال جريمه نقدي صادر شد.

تيم  ــل  مديرعام ــام:  همدان پي
ــن گنجنامه  ــتى  آزاد تله كابي كش
ــيون مجوز  ــى فدراس ــت: وقت گف
حضور كشتى گير روس ما را براى 
حضور در ليگ را صادر كرده است؛ 
ــوده و حتما  ــورد تأييد ب ــى م يعن

شرايط الزم را داشته است.
ــاى  ــاره ادع ــى درب ــر عفرات امي
مسئوالن تيم كشتى آزاد سايپا مبنى 
بر حضور غيرقانونى كشتى گير روس 
تيم تله كابين گفت: ساليخوف عنوان 

سوم رقابت هاى نوجوانان اروپا را در كارنامه دارد و هم 
اينكه از نفرات ملى پوش روسيه محسوب مى شود. از 
طرفى مسئوالن سايپا بعد از شكست با مغلطه به دنبال 

توجيه هستند.
ــائلى  ــردن چنين مس ــرح ك ــه داد: مط وى ادم
ــردى را در  ــت. با اين كار روح جوانم ــت نيس درس
كشتى از بين مى برند. اگر آنها مى بردند اين موضوع 
ــام اين مباحث، حركت  ــرح نمى كردند. با تم را مط
ــايپا هم از نظر كشتى جوانمردانه و در شأن  تيم س

ــت. به گزارش فارس،  كشتى نيس
ــرد:  از طرفى  ــح ك ــى تصري عفرات
وقتى فدراسيون مجوز حضور اين 
ــت؛  ــتى گير را صادر كرده اس كش
ــوده و حتما  ــورد تأييد ب ــى م يعن
ــته است. اگر  ــرايط الزم را داش ش
ــئوالن  ــت به مس ــرادى هم هس اي
كميته ليگ و فدراسيون وارد است 

كه كارت صادر كرده است.
ــتى  آزاد  ــم كش ــل تي مديرعام
تله كابين گنجنامه درباره ادامه كار 
ــگ برتر گفت: هدف اصلى ما حضور  اين تيم در لي
ــد از آن برنامه هاى  ــت و بع ــن 4 تيم برتر اس در بي

ويژه اى داريم. 
ــئوالن صداوسيما گفت:  عفراتى با انتقاد از مس
ــيما كم لطفى كردند  متاسفانه مسئوالن صدا و س
ــود اين  ــخص ب ــه از قبل مش ــه به اينك ــا توج و ب
ــت و با وجود  ــى خواهد داش ــدار جذابيت خاص دي
نامه نگارى هاى الزم اين ديدار پخش مستقيم نشد 

و مردم را از ديدن كشتى هاى زيبا محروم كردند.

عفراتى:

فدراسيون مجوز حضور كشتى گير روس ما را صادر كرد

* كاوه تهران يك
گل: علي ابوالفتحي(60)

* پاس همدان يك
گل: تياگو فراگا(9 - پنالتي)

اسـامي داوران: رضـا عـادل، بهـرام كياني و 
حسن رستم زاده

اخطـار: ناصـر دروديان(كاوه) علـي عبادي و 
محمدجواد زارعي(پاس) 

اسـامي تيـم كاوه: بهـزاد طهماسـبي، بابك 
بيداري، شهروز قوي مذهب، مصطفي مهدوي 
كيا، مهدي فتحي زاده، حسين شهبازي، ميالد 
قربـان زاده، علي قاسـمي، علـي ابوالفتحي، 

حجت ا... بابك و ناصر دروديان 
سرمربي: مجيد نامجو مطلق

اسـامي تيم پـاس: علي نظر محمـدي، همت 
عابـدي نژاد، علي ميرشـفيعيان، پويا سـيف 
پناهي، محسـن ربيع خـواه، تياگو آلوز فراگا، 
علـي  جليلـي،  علـي  زارعـي،  محمدجـواد 
عبادي، احمد پاسـي(بابك رضي70) و روح ا... 

بيگدلي(اكمل هلماتف64)
سرمربي: فراز كمالوند

ورزشـگاه هماي تهـران- هفتـه دوازدهم از 
سـري رقابت هاي ليگ دسته اول باشگاه هاي 

كشور جام آزادگان 
همدان پيام: دوازدهمين هفته از رقابت هاي ليگ 
ــور جام آزادگان از گروه  دسته اول باشگاه هاي كش
ــد  دوم با انجام دو ديدار در تهران و يزد پيگيري ش
ــن ديدارها كاوه تهران ميزبان تيم  كه در يكي از اي

پاس همدان بود.
پاس كه از مدعيان فاصله گرفته است براي آنكه 
اين فاصله را كاهش بدهد با تركيبي هجومي مقابل 
كاوه قعرنشين به ميدان رفت. كمالوند در اين بازي 
ــه مهاجم در تركيب پاس سود برد و از  از وجود س
همان دقايق ابتدايي براي كسب يك پيروزي پرگل 
ــي مي كرد. تيم كاوه نيز در قعر جدول حال و  بي تاب
روز چندان مناسبي ندارد و كابوس سقوط را روز به 

روز بيشتر احساس مي كند.
ــرمربي خود را بركنار  ــن تيم دو هفته قبل س اي
ــي از مربيان جوان و  ــرد و مجيد نامجو مطلق يك ك
ــود قرار داد تا  ــر را در رأس كادر فني خ خوش فك
ــوك وارد آيد. تيم پاس كه با شكست  به اين تيم ش
ــته تيغ تند انتقادات را به سوي خود  در بازي گذش

ــعي داشت تا با كسب يك برد  ديد در اين بازي س
ــيرين كاستي ها را جبران كرده و دوباره به جمع  ش

مدعيان اضافه شود.
ــد و در دقايق  ــاز ش ــا حمالت پاس آغ ــازي ب ب
ــي ها  ــت پاس ــي توپ و ميدان كامًال در دس ابتداي
ــت آوردن پيروزي تالش  بود. پاس كه براي به دس
مي كرد در دقيقه 9 به مقصود خود رسيد و از نقطه 

پنالتي اولين گل را به ثمر رساند.
 به دنبال خطاي مدافعان كاوه روي مهاجم پاس 
باعث شد تا داور در سوت خود بدمد  و نقطه پنالتي 
ــان دهد. تياگو فراگا هافبك برزيلي پاس اين  را نش
ــوپ را به زيبايي درون دروازه تيم كاوه قرار داد تا  ت

پاس با استرس كمتري بازي را دنبال كند.
 پس از اين گل توپ و ميدان در دست پاسي ها 
ــودي  ــان اين تيم از برتري خود س ــود اما مهاجم ب
ــه اول با همان تك گل تياگو به پايان  نبردند تا نيم
ــد. تيم پاس در اين نيمه فرصت هاي متعددي  برس
براي گلزني داشت كه آنها را يكي پس از ديگري از 
ــت داد. با شروع نيمه دوم تيم كاوه متحول  شد  دس
ــاند. مجيد نامجو مطلق كه  و بازي را به تعادل كش
ــد  ــت موفق ش به اين تيم روحيه مضاعفي داده اس

نبض بازي را در دست بگيرد و تفكراتش بر كمالوند 
ــه دوم كاوه بازي تهاجمي تري را در  بچربد. در نيم
دستور كار خود قرار داد و در دقيقه 60 بازي موفق 
ــاوي را در دل دروازه پاسي  جاي دهد.  شد گل تس

علي ابوالفتحي زننده گل مساوي كاوه بود. 
ــتجو  پاس كه از اين ميدان فقط پيروزي را جس
مي كرد پس از دريافت اين گل و چند تعويض سعي 
ــود برگرداند و حمالت  ــود خ ــرد تا بازي را به س ك
ــرار دهد. اما تيم  ــتور كار خود ق متعددي را در دس
ــعي  ــت و با دفاعي منطقي س كاوه نيز بيكار ننشس
ــود را ببرد. هر  ــت تا از ميزباني خود نهايت س داش
ــديم حمالت پاس  چه به پايان بازي نزديك مي ش
ــتر مي شد اما استرس حاكم بر اين تيم مانع از  بيش
ــد. پاس كه از جمع مدعيان فاصله  نتيجه گيري ش
گرفته است بهترين فرصت براي بازگشت و گرفتن 
ــعي داشت  روحيه بود و به همين دليل كمالوند س
ــد و حمالت  ــته خود برس با بازي هجومي به خواس
پرشماري را پاسي ها روي دروازه كاوه تدارك ديدند 
ــالت را يكي پس از  ــي كاوه اين حم ــا خط دفاع ام
ــي دروازه خود  ــع كرد و مانع از فروپاش ديگري دف
شد. اين تيم كه در انتهاي جدول دست و پا مي زند 

ــاوي و كسب يك امتياز نيز قانع بود و با ارائه  به تس
يك بازي بسته سعي داشت تا به مقصود خود برسد 
اما انديشه هاي كمالوند با نامجو مطلق 180 درجه 
ــت و پاس براي به دست آوردن پيروزي  تفاوت داش
ــاس در دقايق  ــت به آب و آتش زد. حمالت پ دس
پاياني بازي شدت بيشتري گرفت و از چپ و راست 
دروازه كاوه را آماج حمالت خود قرار داد اما سودي 
ــاوي  از اين حمالت نبرد و در نهايت دو تيم به تس

يك بر يك رضايت دادند.
ــاوي بهترين فرصت را  ــدان با اين تس پاس هم
ــت داد و  ــدن به صدر جدول از دس براي نزديك ش
ــرد. پاس كه اين روزها  اميدهايش كاهش پيدا ك
حال و روز چندان مناسبي ندارد و از صدر جدول 
فاصله گرفته زير فشار هواداران و دوستداران اين 
ــن وضعيت اميدهايش رنگ  ــت. پاس با اي تيم اس
ــري براي نيم فصل دوم  ــت و بايد اين تيم فك باخ
ــد. پاس كه بازيكنان خوب با قيمت هاي گزاف  كن
ــكار عمومي  ــد در برابر اف ــاال باي ــذب كرده ح ج
ــخگو باشد و در توقف در برابر تيم ته جدولي  پاس
ــره و هواداران را  كاوه نمي تواند رضايت هيأت مدي

جلب كند.

با توقف برابر تيم ته جدولي كاوه

اميدهاي پاس بزرگ رنگ باخت

*ذوب فلزات الوند بهار 4
گل ها: ميثم مرادي(32)، محمد ميهني(40و83)و 

امير پيشخورد(69) 
*ميناشي اسالم آباد صفر 

داوران: شاهو اصالني، كاوه بهمني و امير شمسي زاده
ــي) و  ــن جاهدي و غفار غالمي(ميناش اخطار: حس

محمد ميهني(ذوب فلزات)
ــول  ــعيد بهرامي، رس ــامي تيم ذوب فلزات: س اس
جوادي، مجيد شعباني، ميثم رضايي، امين يادگاري، 
مهدي عسگري، ميثم مرادي، اميرپيشخورد (سجاد 
سهامي78)، حميد سراجچي(مهدي مظاهري70)، 

محمد ميهني(ميالد بهزادي83) و بهنام رسولي 
سرمربي: علي ضميري

ــي: دانش فيلي، صابر محمدي،  ــامي تيم ميناش اس

ــعود جليليان،  ــي، روح ا... پرويزي، مس عدنان فتاح
ــاد  ــي51)، فرش ــين كريم ــزه حيدرخاني(افش حم
ــتمي(غفار  ــد رس ــي، حام ــان نجف ــي، احس كريم

غالمي73) و حسن جاهدي(سامان مرادي61)
سرمربي: جالل كريمي

ــابقات ليگ دسته  ــگاه جوانان، مس بهار- ورزش
سوم باشگاه هاي ايران جام آزادگان، هفته دوازدهم

ــك قهرماني براي  ــماره ي همدان پيام: مدعي ش
ــر از ميهمان خود  ــيني با توپ پ تداوم اين صدرنش

ميناشي پذيرايي كرد. 

ــي بازي هاي  ــار علي رغم بي پول ذوب فلزات به
ــي  ــرد. در اين هفته پذيراي ميناش ــه ك ــي ارائ خوب
ــازي خوب و پرگل  ــالم آباد غرب بود كه در يك ب اس
موفق شد اين تيم را با شكست 4 بر صفر بدرقه كند. 
ذوب فلزات شروع خوبي داشت و از همان دقايق اوليه 

برتري خود را به رخ حريف ناتوان خود كشيد. 
ــار گل ماند و  ــم تنها 20 دقيقه در انتظ اين تي
ارسال كرنر حميد سراجچي را ميثم مرادي با ضربه 
ــر به گل برتري تبديل كرد. پس از اين گل نوبت  س
به محمد ميهني رسيد تا در دقيقه 40 از فاصله 25 
متري گل دوم را به ثمر برساند. در نيمه اول برتري 
ــود و در دقايق 5، 17 و  ــق از آن ذوب فلزات ب مطل
ــه دروازه فرصت  ــخورد 3 بار در دهان 25 امير پيش
ــت آورد كه با بي دقتي اين فرصت ها  گل زني به دس
ــت داد و يك بار نيز توپ محمد ميهني از  را از دس
ــد تا نيمه اول به برتري 2  كنار دروازه راهي اوت ش
بر صفر ذوب فلزات الوند بهار به آخر برسد و شروع 

ــي از الك دفاعي بيرون آمد و  نيمه دوم تيم ميناش
براي دقايقي حمالتي را تدارك ديد. 

اما مدافعان هوشيار ذوب فلزات اجازه كاميابي به 
ــي ندادند و پس از گذشت دقايقي  مهاجمان ميناش
ــت گرفتند. ذوب فلزات  نبض بازي را دوباره در دس
ــخصيت صدرنشيني پيدا كرده است در ادامه  كه ش
كامًال بر توپ و ميدان حاكم شد و در اين نيمه نيز 

دو بار موفق به گل زني شد. 
ــه 69 و محمد ميهني  ــخورد در دقيق امير پيش
ــدند تا  در دقيقه 84، دو بار ديگر موفق به گلزني ش
ذوب فلزات در يك بازي پرگل با چهار گل پيروزي 
شيريني را كسب كند و با اقتدار بر روند صدرنشيني 
خود ادامه دهد.  اميد است تا مسئوالن نگاه ويژه اي 
به اين تيم داشته باشند و به حمايت مالي و معنوي 
از اين تيم،  راه را براي صعود ذوب فلزات به ليگ 2 
هموار كنند. اختصاص قرارداد يكي از بازيكنان پاس 
ــم مي تواند تضمين صعود نماينده  بزرگ به اين تي

بهار را به دنبال داشته باشد. 
ــود را با  ــن پيروزي فاصله خ ــزات با اي ذوب فل
تعقيب كننده ها افزايش داد و با 28 امتياز به تنهايي 

در صدر جدول رده بندي باقي ماند.

در ليگ دسته سوم كشور

ذوب فلزات بهار همچنان مي تازد

يك هفته مانده به پايان ليگ برتر استان 
خيز مهر و احسان سپيده به جام قهرماني 

ــتان به هفته هاي پاياني خود نزديك  همدان پيام: رقابت هاي ليگ برتر فوتبال اس
است و اين نزديكي حساسيت در ابتدا و انتهاي جدول را دوچندان كرده است.

هفته بيست و يكم و ماقبل پاياني رقابت ها فردا با انجام 3 ديدار آغاز مي شود. اين 
هفته از ليگ برتر از يك سو ممكن است قهرمان را معرفي كند و از سوي ديگر تيم 
ــقوط كننده به ليگ دسته اول را كه در اين ميان تيم هاي مهر همدان و شيرودي  س
اللجين از شانس هاي اصلي قهرماني و سقوط هستند. در مهمترين ديدار هفته، مهر 
ــت اين جايگاه را در اختيار دارد براي تثبيت  ــين ليگ كه هفته هاس همدان صدرنش
ــتر كردن فاصله و قهرماني زودرس در زمين شهرداري رزن به ميدان  ــايد بيش و ش

خواهد رفت.
ــاگردان حسين سبزيان اگر 3 امتياز اين بازي را كسب كنند و احسان سپيده  ش
ــابقات قهرمان  ــت بدهد، يك هفته مانده به پايان مس ــل حريفش امتياز از دس مقاب
ــهرداري رزن كه در ليگ ماندگار شده است  ــوي ميدان ش ــد و در آن س خواهند ش

پيروزي و شكست در ليگ به حالش فرقي نخواهد داشت.
بازي ديگر هفته بيست و يكم را وحدت مالير و شهيد اميني انجام خواهند داد. 
ــهيد اميني كه به روزهاي اوج خود برگشته است براي تصاحب جايگاهي بهتر از  ش
ششمي قدم به ميدان خواهد گذاشت و وحدت مالير با كسب يك امتياز از اين ديدار 

مي تواند در ليگ ماندگار شود.
در حساس ترين ديدار قعر جدول شيرودي كانديداي اصلي سقوط در مقابل خانه 
ــن ديدار در حالي به ميزباني خانه جوانان انجام  ــان مالير قرار خواهد گرفت. اي جوان
خواهد شد كه از سوي كميته انضباطي و كميته مسابقات هيأت فوتبال، زمين ملت 

همدان به عنوان ميزبان اين ديدار معرفي شده است.
ــر در حالي انجام مي دهد كه براي  ــه جوان آخرين بازي خود را در ليگ برت خان

تثبيت مكان سوم خود بايد پيروز از ميدان خارج شود. 
اين هفته از ليگ برتر روز دوشنبه با مصاف تاالر وحدت و احسان سپيده نهاوند 
به پايان خواهد رسيد. تاالر كه با تساوي در هفته قبل دستش از قهرماني كوتاه شده 
است براي تصاحب مكان سوم جدول بايد هر 3 امتياز بازي را بگيرد و احسان سپيده 

نيز براي حفظ شانس خود براي قهرماني در ليگ هر 3 امتياز بازي را مي خواهد.
گفتني است، در اين هفته از رقابت ها نوسازي مدارس و تختي نهاوند استراحت دارند 
و بازي ها رأس ساعت 14 آغاز خواهد شد. در جدول رده بندي تيم هاى مهر با 37، احسان 

سپيده با 34 و خانه جوانان مالير با 28 امتياز در مكان هاي اول تا سوم قرار دارند.

جمال ميرزايي:
دوست دارم با مصطفي جوكار كشتي بگيرم

همدان پيام: كشتي گير همداني تيم خونه به خونه بابل گفت: اگر در نيمه نهايي 
به تيم همدان برخورد كنيم خيلي دوست دارم با ميثم مصطفي جوكار كشتي بگيرم.

ــتي مي گيرد و من نيز  ــال ميرزايي افزود: جوكار اين روزها خيلي خوب كش جم
شرايط خوبي دارم و دوست دارم با هم مبارزه تماشاگرپسندي داشته باشيم.

ــوال كه آيا فكر مي كني در صورت برخورد با تيم همدان  ــخ به اين س وي در پاس
ــتي ورزش بي ركوردي است و از هم اكنون  ــت مي دهي؟ گفت: كش جوكار را شكس
ــي برنده خواهد بود، اما من فقط براي برد گام  نمي توان پيش بيني كرد كه چه كس
ــه عادت كرده ام بر روي تشك كه مي روم با دست  ــك مي گذارم و هميش به روي تش

پر خارج شوم.
ميرزايي در ادامه خاطرنشان كرد: تيم ما صعود خود را از هم اكنون قطعي كرده 
ــت و هوش و حواسمان را نيز  ــر گذاشته اس ــت س و همه بازي هاي خود را با برد پش

معطوف مرحله نيمه نهايي كرده ايم.
قهرمان بازي هاي آسيايي گوانگ ژو تصريح كرد: تيم ما كشتي گيران بنامي چون 
مهدي تقوي، رضا يزداني و مسعود اسماعيل پور را در اختيار دارد و با تكيه بر همين 

كشتي گيران فقط به قهرماني چشم دوخته ايم.
ــته  ــت: در هفته هاي گذش ــنا، اظهار داش وي درباره ميزان آمادگي خود به ايس
تمرينات خوبي را پشت سر گذاشته ام و تا اينجا هم در دو كشتي براي خونه به خونه 

بر روي تشك رفته ام كه هر دو را با پيروزى به پايان برده ام.
ــركت در المپيك و كسب مدال در اين بازي هاست  ميرزايي افزود: هدفم تنها ش
و به خاطر همين در ليگ حاضر شده ام تا تمام مسابقات را با برد پشت سر گذاشته 

و دوباره به تيم ملي بازگردم.
وي در پايان درباره رويارويي احتمالي با تيم تله كابين گنجنامه نيز تصريح كرد: 

فقط براي برد به همدان مي آييم.

بازيكن بدون بيمه در ليگ برتر فوتبال استان
ــي نهاوند كه طي  ــن باتجربه تيم فوتبال تخت ــام: عباس مرادي بازيك همدان پي
ــانده است.  ــتان، 21 گل براي اين تيم به ثمر رس حضورش در دو فصل ليگ برتر اس
لنگ لنگان به دفتر روزنامه همدان پيام در نهاوند آمد و با دلي شكسته صحبت هايي 

را به زبان آورد كه هر شنونده اي را ناراحت مي كند. 
مرادي مي گويد: در بازي با تيم تاالر وحدت به شدت آسيب ديدم كه در آن روز 
به علت نبود پزشك و بي تجربه بودن كادر تيم به حال خود رها شدم، وقتي به دليل 
درد و احساس ضعف به پزشك مراجعه كردم، متوجه شدم كه سه تا از رباط هاي پاي 

چپم به شدت آسيب ديده و رباط صليبي پايم كامًال پاره شده است.
وي ادامه داد:  خرج هاي اوليه را از جيب خودم پرداخت كردم به اميد اينكه بيمه 

ورزشي، آنها را پرداخت مي كند. 
ــفانه وقتي پزشك گفت براي عمل پايت مبلغ 3 ميليون تومان هزينه نياز  متأس
ــما بيمه نشده ايد و من  ــئوالن تيم مراجعه كردم كه آنها گفتند كه ش ــت به مس اس
ــتان حضور پيدا كند ولي بيمه  ــوكه شدم. مگر مي شود بازيكني در ليگ برتر اس ش

نداشته باشد.
 حاال هم من به حال خودم رها شده ام. باور كنيد اگر مي گفتند كه بيمه نشده اي 
ــود براي تيمي بازي كني و از  ــودم اول فصل اين كار را انجام مي دادم مگر مي ش خ
ــما را بيمه نكنند ما كه پولي بابت  ــئوالن آن تيم حتي ش جان مايه بگذاري اما مس
ــابقه از  ــي نگرفته ايم و حتي لباس هاي بازي را در پايان هر مس ــور در تيم تخت حض
بچه ها جمع آوري مي كنند ما حتي امكانات اوليه بازي را در اين تيم در اختيار نداريم. 
ــي زد؟ آيا  ــده ام بايد اين حرف ها را به چه كس ــاال هم فهميده ام كه بيمه نش ح
مسئولي در فوتبال اين استان هست تا از ما حمايت كند و نگذارد كه حق ما پايمال 
ــته هم پاي راستم شكست كه با هزينه شخصي خودم در  ــود؟ من در فصل گذش ش
فصل پيش به پزشك مراجعه كردم ولي امروز ديگر اين توان را ندارم كه چند ميليون 

بابت اين مصدوميت هزينه كنم.

ــدارس  م ــكتبال  بس ــابقات  مس ــام:  همدان پي
راهنمايي و متوسطه از روز شنبه 90/9/26 در محل 

سالن ورزشي آموزشگاه ها برگزار گرديد.
به گزارش كارشناس مسئول تربيت بدني ناحيه 
يك همدان، نجم الدين گوديني گفت: اين دوره از 
مسابقات با شركت 8 تيم از مدارس راهنمايي و  12 
ــتان ها برگزار گرديد كه پس از پايان  تيم از دبيرس
ــدارس راهنمايي نواب صفوي،  رقابت ها تيم هاي م
ــتند به ترتيب  ــه و خليج فارس توانس معراج انديش
ــود اختصاص دهند.  ــوم را به خ مقام هاي اول تا س
ــيخ الرئيس،  ــتان ها تيم هاي ش همچنين در دبيرس
ــينا  به ترتيب مقام هاي اول تا  باقرالعلوم و بوعلي س

سوم را كسب نمودند. 
وى در ادامه عنوان كرد: نفرات برتر اين دوره از 
مسابقات به اردوي انتخابي تيم ناحيه جهت حضور 

در مسابقات استان دعوت مي شوند. 
ــم برتر دوره راهنمايي  ــت براي تي الزم به ذكر اس
دانش آموزان محمدرضا خليلي، نيما عطريان، محمد 
ــري بيات، آروين كاوياني، محمد  مبين طبقان، كس
مهدي جديدي، سبحان قنبري، عليرضا رئوفي فرد، 
احمد وطني، كسري خادمي و پارسا محمودي بازي 
ــيد ايمان  ــش آموزان مهدي نادري، س نمودند و دان
وفايي، امين نيكنام، علي محمدزاده، نيما مقصودي، 
ماهان معصومي، نيما حسيني، فرزين سيف، كسري 
ــامي جناني نفرات  ــن داتوسي و س صالحي، اميرحس
اصلي و ذخيره تيم مقام اول دوره دبيرستان را تشكل 
دادند. مسابقات با قضاوت آقايان محمد بيات، ذبيح ا... 
ــيري، محمود اعتصامي  ــك محمدي، مرتضي بش مل
نوين، علي خوش كالم، امير حسين صفاريان و بهزاد 

پاك راد(اشتراني) انجام پذيرفت.

برگزاري مسابقات بسكتبال مدارس ناحيه يك همدان

ــهيد استان امروز توديع  1- رئيس بنياد ش
ــينى رئيس بنياد  مى شود. گفته مى شود حس
ــع خاموش  ــدى پيش در تودي ــهيد كه چن ش
ــته به جاى وى معرفى شد امروز توديع  خجس

مى شود.
ــادالت تجاري با  ــفير چين براي مب 2- س
استان مركزي به اين استان رفته است. اراكي ها 
ــرمايه گذار خارجي شروع به  به دنبال جذب س
ــورهاي خارجي كرده اند.  رايزني با سفراي كش
در اين سفر تفاهم  نامه سرمايه گذاري امضا شده 
ــت. گفتني است در دولت نهم همداني ها با  اس
ــفير چين تفاهم نامه سرمايه گذاري و روابط  س
ــته  ــال گذش تجاري امضا كرده اند كه در 5 س

هنوز گزارشي از نتيجه آن اعالم نشده است.
ــتاني بار  3- كم لطفي به خبرنگاران شهرس
ديگر تكرار شده است. گويا در سفر روز گذشته 
استاندار به شهرستان كبودراهنگ، خبرنگاران 
ــش خبري  ــتان كبودراهنگ براي پوش شهرس
ــده بودند. گفتني است در اين سفر  دعوت نش
ــوي فرمانداري نيز  ــيله اياب و ذهاب از س وس
ــده بود كه خبرنگاران با وسيله  پيش بيني نش
ــخصي به تردد براي پوشش خبري  و هزينه ش

اقدام كرده اند.
ــوق از مركز  ــاق حق ــع براي احق 4- تجم
ــتان ها نيز كشيده شده است.  استان به شهرس
ــر براي پيگيري  ــا كاركنان ذوب آهن مالي گوي
ــع در فرمانداري  ــات خود اقدام به تجم مطالب
ــتار پيگيري حقوق خود شده اند.  كرده و خواس
گفته مي شود كارگران اين واحد صنعتي چند 

ماه است حقوقي دريافت نكرده اند.
و  رزن  ــه  انتخابي ــوزه  ح از  ــراف  انص  -5
ــنهاد  ــات از حوزه همدان پيش ــه انتخاب ورود ب
ــي از كانديداهاي  ــه يك ــت كه ب ــدي اس جدي
ــده است. گويا  ــتان رزن داده ش مطرح شهرس
ــنهاد را به  ــي از احزاب و گروه ها اين پيش برخ
سيدناصر محمودي، كانديداي انتخابات حوزه 
ــت محمودي در دوره  رزن داده اند. گفتني اس
ــته انتخابات در اين شهرستان حائز رتبه  گذش
دوم رأي شد. ثبت نام كانديداهاي مجلس نهم 

از شنبه 3 دي ماه رسماً آغاز مي شود.

ــت يك سال از دومين  همدان پيام: بعد از گذش
ــتاندار همدان به كبودراهنگ، وي و هيأت  سفر اس
همراه در سومين دور سفر شهرستاني بعد از سفر به 
ــدآباد ميهمان مردم كبودراهنگ  مالير، نهاوند و اس

بود.
ــئوالن استاني و  ــفر جمعي از مس در ابتداي س
ــتاني با حضور در گلزار شهدا به مقام شامخ  شهرس
شهيدان اداي احترام كرده و با قرائت فاتحه به روح 

بلند آنان درود فرستادند.
ــتاندار همدان در نشستي با مربيان پرورشي  اس
ــتان كبودراهنگ گفت:  ــرورش شهرس آموزش و پ
ــه  ــجام انديش آنچه كه بايد به مرور بين ما مايه انس
ــأله اقدامات مهمي است كه در جامعه به  شود مس
ــئوليت الهي  آن نياز داريم، بنابراين صحبت از مس

است نه مسئوليت استاني و شهرستاني.
ــي  ــي خطاب به مربيان پرورش كرم رضا پيرياي
ــي را بر عهده  ــئوليت پرورش ــما يك مس گفت: ش
ــياري داشته  گرفته ايد و بايد به اين نكته توجه بس
باشيد و عدالت پرورشي را پيشه كار خود قرار داده 
و تالش كنيد تا فرهيختگان و متخصصان بيشتري 

در اين شهرستان رشد كنند.
ــتان در  ــزود: وقتي صحبت از يك شهرس وي اف
حال پيشرفت به ميان مي آيد شما و مربيان از جمله 
ــيار تأثيرگذاريد، پس بايد با  افرادي هستيد كه بس
ــوزش و پرورش نيز بايد به  برنامه پيش برويد و آم
سمت كيفي سازي پيش رود تا بتواند پله هاي ترقي 

را طي كند.
پيريايي اظهار داشت: ما براي كارهاي مختلفي 
ــفر مي كنيم و هر چه همدلي  ــتان س براي شهرس
بيشتر باشد  توفيق بيشتر مي شود و هر چه آماده تر 
ــيم و خدمت بيشتري كنيم توسعه و پيشرفت  باش

بيشتري حاصل مي شود.
ــت، رئيس آموزش و پرورش  در ادامه اين نشس
شهرستان كبودراهنگ گفت: بسيار مايه مباهات و 
افتخار است كه استاندار در جمع فرهنگيان حضور 
ــر و بركت  ــأ خي ــفر منش يافته و اميدواريم اين س

مضاعف شود.
ــتان 223  ــن شهرس ــزود: اي ــگري اف رضا عس
آموزشگاه و 21 هزار دانش آموز و 964 كالس درس 
دارد و 45 درصد زنان و 55 درصد آقايان شاغل در 
آموزش و پرورش كبودراهنگ هستند و 67 درصد 
غيربومي هستند و به علت گستردگي و پراكندگي 
شهرستان بيشترين مدارس شبانه روزي و بيشترين 

مجتمع ها در اين شهرستان شكل گرفته است.
وي همچنين كسب رتبه برتر دانشجويي كشور 
ــط يكي از دانش آموزان و تقدير رئيس جمهور  توس
ــه 3 افزايش 50  ــاي رتبه كنكور از 7 ب از وي، ارتق
درصدي رتبه 3 رقمي كنكور، كسب رتبه تك رقمي 
ــتان در  ــب رتبه اول شهرس ــش، كس در كار و دان
ــيفت  ــه قرآن در ش پروژه مهر، راه اندازي 19 مدرس
ــر، تجليل 20 نمازخانه در مدارس، تجهيز  بعدازظه
ــن فعاليت هاي آموزش و  كتابخانه ها و... از مهم تري

پرورش كبودراهنگ عنوان كرد.
ــدان به  ــتاندار هم ــفر اس ــومين س در ادامه س
ــن  اي اداري  ــوراي  ش ــگ،  كبودراهن ــتان  شهرس
ــجد اعظم كبودراهنگ با حضور  شهرستان در مس
كارمندان ادارات و جمعي از مسئوالن برگزار شد كه 
ــتاندار در اين جلسه اظهار داشت: دولت مردمي  اس
ــتي در برنامه ها و نوع ارتباطات خود فضايي را  بايس
ــاركت بيشتري  ايجاد كند كه منجر به تعامل و مش

شود.
ــفرها جلسات متعددي  پيريايي افزود: در اين س
ــاتي  ــتان ها برگزار مي كنيم و در جلس را در شهرس
ــود، كارگروه هاي 9  ــزار مي ش ــتان برگ ــه در اس ك
ــود، بنابراين با برگزاري  ــي مي ش ــتان بررس شهرس
ــت در ذهن ما  ــن برنامه هايي محورهاي خدم چني

شكل مي گيرد.
ــتاني بايد  ــران شهرس ــت: مدي ــان داش وي بي
ــتانداري را پاس  ــت جمهوري و اس سفرهاي رياس
ــرفت شهرستان  بدارند و از اين فرصت ها براي پيش

ــكالت شهرستان را مطرح  استفاده و مسائل و مش
ــتان بررسي و  ــكالت شهرس ــائل و مش كنند تا مس

مرتفع شود.
ــروژه  ــدان از 644 پ ــتان هم ــزود: در اس وي اف
ــفرهاي رياست جمهوري فقط 73 پروژه  مصوب س
اجراي نشده و اين نشان از تالش و همت مسئوالن 
ــتگاه هاي اجرايي است  دارد و  همكاري مردم با دس
ــبي را ايجاد كنند، مسئوالن  كه اگر مردم جو مناس
ــوند و خدمت بيشتري ارائه  نيز به كار دلگرم مي ش

مي دهند.
ــكل مهم شهرستان كبودراهنگ  پيريايي به مش
ــاره كرد و افزود: ما بايد  كه بحث اشتغال است، اش
ــت هم دهيم تا بتوانيم بيكاري را در  ــت به دس دس
اين شهرستان ريشه كن كنيم و هدف ما بايد ايجاد 
اشتغال ماندگار و پايدار باشد چرا كه اشتغال فصلي 

مشكل بيكاري را حل نخواهد كرد.
ــتاني ظرفيت ها  ــد كرد: در هر شهرس وي تأكي
متفاوت است و بايد اين ظرفيت ها شناسايي شوند و 

به نحو احسن از آن ها بهره برداري شود.

پيريايي اظهار داشت: از مباحث ديگر شهرستان 
بحث تأمين مسكن است كه دولت با بحث مسكن 
ــئوالن  ــرده و مس ــيار كمك ك ــردم بس ــر به م مه
شهرستان بايد تأمين مسكن كنند تا مشكل مسكن 
جوانان اين شهرستان مرتفع شود كه در اين راستا 
قدم هاي  مثبتي در باب تأمين مسكن در  شهرستان 
ــت و همت و تالش  ــده، اما كافي نيس ــته ش برداش

زيادي براي اين كار نياز است.
ــفر استاندار به كبودراهنگ  در ادامه روز اول س
تعدادي از خانواده هاي شهدا، جانبازان، ايثارگران و 
آزادگان در شوراي مشورتي ايثارگران شهرستان كه 
در فرمانداري كبودراهنگ شركت كردند، به اميدي 
ــايد از طريق ديدار  ــده بودند تا ش ــده بودند، آم آم
ــتاندار بتوانند گوشه اي از مشكالتشان  نزديك با اس
ــار هم بودن، ياد  ــرح كنند، تا بار ديگر با كن را مط
ــال دفاع مقدس را زنده نگه  و خاطره شهداي 8 س

دارند و با شهدا تجديد ميثاق كنند.
در ابتداي اين نشست كليپي پخش شد كه همه 
بغض هاي در گلو حبس شده را شكست، اشك هايي 

كه در چشم ها حلقه زده بود را جاري كرد .
ــت جانبازي از مشكالتش مي گفت  در اين نشس
ــنوا تك تك  ــه گوش هاي ش ــت ك ــد آن داش و امي
ــت  ــه وضعي ــازي ك ــنوند، جانب ــكالتش را بش مش
ــود، فرزند  ــكالتش ب ــاي همه مش ــش گوي جانبازي
ــت اما شغل  ــهيدي كه تحصيالت تكميلي داش ش
ــودآگاه توجهات را جلب  ــت همه و همه ناخ نداش
ــايد  ــت ش ــر كس را به فكر وامي داش ــرد و ه مي ك
ــهدا  ــدان جانبازان و ش ــد كه فرزن ــا بگوين برخي ه
مشكلي درباره اشتغال ندارند اما اگر از نزديك پاي 
ــيني متوجه مي شوي كه آن طور  صحبت آنها بنش
كه فكر مي كني نيست و هر كس به اندازه خودش 

در گير و دار مشكالت است.
ــتاندار همدان با تأكيد  در ادامه اين نشست اس
ــتان  ــكالت ايثارگران شهرس ــي و رفع مش بر بررس
ــه از ميان ما رفتند  ــهدايي ك كبودراهنگ گفت:  ش
بايد پاسدار خون آنها باشيم و به مشكالت جانبازان  
ــئوالن حق  ــيدگي كنيم چرا كه مس و آزادگان رس

بزرگي بر گردن تك تك ما دارند.
ــما اين  ــت: ما هم توقعمان از ش وي اظهار داش
است كه ورود قوي تري به مسائل اجتماعي، سياسي 
و فرهنگي داشته باشيد، بنابراين ما بايد قدرت خود 
ــته  ــتر كنيم و يك توقع ويژه اي از خود داش را بيش
ــه مي خواهيم  ــم تا به آنچه ك ــيم و تالش كني باش
ــيم و بايد بيشتر به دنبال آن باشيم كه شرايط  برس
ــت تا بتوانيم به آن  ــرفتمان كجاس تحصيل و پيش

دست يابيم.
ــب قرار  ــانه ها را مخاط ــتاندار رس ــه اس در ادام
ــالم انجام شود و  ــاني بايد س داد و گفت:  اطالع رس
ــئوالن  خبرنگاران بايد تعامل بهتر و قوي تري با مس
داشته و سعي كنند اطالع رساني درست و به موقعي 

داشته باشند.
ــي- امنيتي استاندار همدان گفت:  معاون سياس
ــتغال و  ــكن، درمان، اش ــوص وضعيت مس در خص
ــهيد برنامه هاي  ــران ش ــدران و همس ــكالت پ مش
هدفمندي خواهيم داشت و اين برنامه ها را پيگيري 

مي كنيم.
ــائل و  ــر فاميل كريمي افزود: تمام مس علي اكب
ــط خانواده هاي  ــه توس ــكالتي كه دراين جلس مش
ــد به صورت  ــهدا، جانبازان و ايثارگران مطرح ش ش

ويژه بررسي مي شود.
ــهيد و امور ايثارگران  ناصر عارف رئيس بنياد ش
ــت گفت:  ــتان كبودراهنگ نيز در اين نشس شهرس
ــهيد، 1647 جانباز دارد و  ــتان 630 ش اين شهرس
در سطح شهرستان 47 گلزار شهدا با 303 مزار به 
ــده و 11 گلزار با 202  ــاماندهي ش صورت كامل س
ــاماندهي شده و  ــرفت، س مزار و با 32 درصد پيش
125 مزار نيز باقيمانده كه اميدواريم با تأمين اعتبار 

به زودي ساماندهي  شوند.
ــت استاندار همدان با فعاالن  در ادامه اين نشس
ــتان به صورت  ــي و فعاالن اقتصادي شهرس فرهنگ

جداگانه نشستي داشت.

مديران كبودراهنگ پاسخ دهندمديران كبودراهنگ پاسخ دهند
مسائل و مشكالت شهرستان كبودراهنگ كه 
در سـفرهاي قبلي اسـتاندار مطرح شد تا چه 
حدي مرتفع شده اند از استاندار مي خواهيم كه 
از فرماندار، مسـئوالن شهرستاني بخواهد كه 
پاسـخگو باشند و ما هم با چاپ اين مطالب كه 
خواسته مردم كبودراهنگ بود را به اطالعشان 

برسانيم.
  ساماندهي بازار روز و بازار ميوه كبودراهنگ؟

  كاهش جمعيت شهرستان در سرشماري عمومي 
نفوس و مسكن كه اين شهرستان به دليل محروميت 
مهاجرفرست بوده و 5 هزار نفر جمعيت شهرستان كم 

شده است براى محروميت زدايى چه كرده اند؟ 
  نبود تفرج گاه مناسب براي مركز شهرستان.

  چهار بانده شدن كبودراهنگ به زنجان؟
  مشكل اشتغال جوانان كه معضل بزرگي است.

  مشكل معابر كبودراهنگ كه بسيار نامناسب است.
ــي و دفتر خبري صدا و سيما كه    مجمع آموزش
ــد اما تاكنون اقدامي براي آن صورت  كلنگ زني ش

نگرفته است.
  تضييع (ضايع شدن) حقوق فرهنگي شهرستان

ــن مهم  ــات و اماك ــدن تأسيس ــذاري نش   نامگ
شهرستان به نام خود شهرستان.

ــينا كه در حد يك حرف باقي  ــازي س  خودروس
مانده است.

  كنارگذر شرقي كبودراهنگ
ــكل اوقاف كه چندين سال است گريبانگير    مش

مردم كبودراهنگ است.
  بحث موزه قرار بود حمام قديمي به موزه تبديل 

شود. (از وعده هاى فرماندار دولت هشتم)
ــتقيم از كبودراهنگ به  ــزوم احداث جاده مس   ل

عليصدر.
 ايجاد شهرك گردشگري در عليصدر

تعـدادي از فرزندان شـاهد، جانبـاز، آزاده 
و ايثارگر مسـائل و مشكالتشـان را مطرح 

كردند كه به برخي از آنها اشاره مي كنيم. 
  مشكل اشتغال برخي از فرزندان شاهد ديپلم 

و زير ديپلم
ــاب و روان كه  ــكل جدي جانبازان اعص   مش

خانواده هاي بسيار آسيب پذيري دارند.
  نبود يك مجتمع بزرگ كه به صورت متناوب 

جانبازان بتوانند از آن استفاده كنند 
  مشكل آزادگان با سازمان بازنشستگان براي 

صدور حكم بازنشستگي
ــي كه  ــكاري و وام هاي ــتغال و بي ــث اش   بح
ــي شوند تا در جاي  ــود بايد بررس پرداخت مي ش
ــرار گيرند و در برخي  ــتفاده ق اصلي آن مورد اس
ــب ايجاد  ــتيم  كه موج ــاهد هس ــوارد ما ش از م

شغل هاي كاذب مي شود.
  بحث اعتياد كه گريبان گير جامعه ايثارگري است.
  بحث طالق و جدايي كه گاهي اتفاق مي افتد.

  نبود كلينيك هاي ويژه جانبازان و... مشكالتي 
ــب، شادماني،  ــميه اميني نس بود كه بهرامي، س
ــلطاني و جعفري از خانواده  هاي ايثارگران اين  س

مسائل را مطرح كردند.
و در پايان نيز در اين نشست مصوب شد 

ــاعت مالقات با  ــر هفته 2 س ــداران ه   فرمان
مجموعه ايثارگران داشته باشند.

ــوري در خصوص  ــت جمه ــات رياس   مصوب
ايثارگران به خوبي پيگيري شود.

  هر 2 ماه يك بار پيگيري استخدام مجموعه 
ايثارگران به استانداري گزارش شود.

  مسائل و مشكالت ايثارگران كه به نمايندگي 
از طريق تعدادي از افراد در اين جلسه مطرح شد 

به صورت ويژه پيگيري شود.

 استاندار همدان در كبودراهنگ:

مشكل بيكارى با اشتغال فصلى حل نمى شود رفتارهاي تنش زا و چالش زا
محمد سهرابى

ــدن به موعد ثبت نام كانديداها و در شرايطي كه فضاي  همدان پيام: با نزديك ش
ــده، فعاالن سياسي  ــور كامًال متأثر از مباحث انتخابات ش ــي و اجتماعي كش سياس
ــا و موفقيت در آن آماده  ــود را براي ورود به عرصه رقابت ه ــكل ها و احزاب خ و تش
ــت اندركاران امور انتخابات در حوزه هاي مختلف اجرايي و نظارتي در  مي كنند، دس

تالشند تا شرايط و زمينه هاي برگزاري انتخابات آتي كامًال فراهم شود.
ــوم دي ماه كه ثبت نام داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسالمي به طور  روز س
رسمي شروع خواهد شد، روند اجرايي انتخابات نيز كليد مي خورد و پس از آن بايد 
ــاهد حركت ها و فعاليت هايي باشيم كه در راستاي برگزاري اين دوره از انتخابات  ش

صورت خواهد گرفت.
ــس مي رويم كه تجربه  ــتقبال نهمين دوره انتخابات مجل ــرايطي به اس ما در ش
ــته ايم. انتخابات رياست جمهوري دهم و  ــت سر گذاش ــال 88 را پش تلخ حوادث س
ــوادث و وقايع ماه هاي پس از آن  ــي پس از آن و نيز بازتاب ها و پيامدهاي ح حواش
كه آسيب هاي فراواني را به دنبال داشت و هزينه هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي 
ــدن انتخابات  ــور كرد، به خوبي ثابت كرد كه امنيتي ش زيادي را متوجه نظام و كش
كه خود ريشه در عوامل متعددي دارد، آسيب هاي فراواني را به دنبال داشته كه در 

شرايط كنوني براي دور ماندن از آنها بايد تالش كرد.
ــرايط سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور كه در كنار هزار و يك نقطه مثبت  ش
ــطه  ــت و به واس و موفقيت هاي غيرقابل انكار، با چالش هاي متعددي نيز مواجه اس
ــو و برخي مسائل و  ــمنان از يك س ــي و اقتصادي بيگانگان و دش ــارهاي سياس فش
مشكالت داخلي از سوي ديگر، فضاي تازه اي را در جامعه ايجاد كرده كه اصلي ترين 
اولويت كشور در چنين فضايي، انسجام بيشتر نيروهاي انقالب، اتحاد ملي و انسجام 
ــرايط و زمينه هاي الزم و كافي براي انتخاباتي باشكوه و پرشور  اجتماعي است تا ش

همراه با آرامش و به دور از هرگونه چالشي فراهم شود.
ــاي انتخابات كه در  ــدن فض ــدار رهبر معظم انقالب در خصوص امنيتي ش هش
ــه به طور صريح تأكيد كردند كه  ــاي نماز عيد فطر صورت گفت و معظم ل خطبه ه
«نبايد انتخابات به يك چالش امنيتي تبديل شود»، پيام روشن و واضحي براي تمام 
ــي و اجتماعي و دست اندركاران امور مختلف انتخابات داشت، مبني بر  فعاالن سياس
ــد كه فضاي آرام و مطمئن و  اينكه حركت ها، فعاليت ها و تصميمات در جهتي باش
ــت،  ــالم و قانونمند اس ــي كه الزمه يك انتخابات س به دور از هرگونه تنش و چالش

آسيب نبيند.
ــتند  ــاني كه به نوعي در جامعه داراي جايگاه هس ــرايطي همه كس در چنين ش
ــت اعم از  ــي و اجتماعي مؤثر اس ــان در روندهاي مختلف سياس ــار و گفتارش و رفت
ــئوالن، تصميم گيرندگان، صاحبان تريبون، اصحاب رسانه ها، مطبوعات و... بايد  مس
طوري رفتار كنند كه چالش هاي مختلف كه رهبري در خصوص آنها هشدار داده اند، 

ايجاد نشود.
ــرايط فعلي از اهميت باال و  ــر حال برگزاري انتخابات مجلس نهم در ش به ه
ــت و تمام تالش ها و اقدامات بايد  ــيت فراواني برخوردار اس در عين حال حساس
ــكل دنبال و به  ــد كه روند برگزاري اين دوره از انتخابات بدون مش در جهتي باش
ــالمي كه مجلس و قوه قانونگذاري از  ــرانجام برسد تا آينده نظام جمهوري اس س
ــت، به معناي واقعي و از هر لحاظ  ــته و بااليي درآن برخوردار اس جايگاه برجس

ــود. تضمين ش

بهره بردارى از فاز اول 
هوشمندسازى مدارس همدان

ــدان گفت: كار تجهيز مدارس همدان به  ــام: مديركل آموزش و پرورش هم همدان پي
ــتم هوشمند در حال اجرا است و فاز نخست آن تا دهه فجر به مرحله بهره بردارى  سيس
ــد.به گزارش فارس، عباس حسنى محتشم اظهار داشت: منظور از هوشمندسازى  مى رس
مدارس تجهيز آنها به وسايل پيشرفته هوشمندسازى از قبيل لپ تاپ، ديتا پروژكتور،كيف 

هوشمند و ... است.
ــازى با همكارى مخابرات و طرح اتصال و ايجاد پهناى باند  وى گفت: اين هوشمندس
صورت مى گيرد كه در حال مذاكره هستيم تا بتوانيم تمام مدارس روستايى و شهرى را 

به سيستم هوشمندسازى تجهيز كنيم.
ــان و نمونه  ــه تيزهوش ــتان همدان تصريح كرد: مدرس مديركل آموزش و پرورش اس
دولتى، شاهد و هيأت امنايى در فاز اول اجرايى تعريف شدند كه تا دهه فجر امسال كار 
تجهيز و بهره بردارى آنها به پايان مى رسد و براى فاز دوم نيز مدارس شبانه روزى و عادى 

را خواهيم داشت.
وى عنوان كرد: با هوشمندسازى مدارس، دانش آموزان با آخرين يافته هاى علمى دنيا 

در چارچوب نظام جمهورى اسالمى و تحت عنوان اينترنت ملى آشنا مى شوند.
ــم خاطرنشان كرد: انعقاد قرارداد با مديران مدارس در حال انجام است  حسنى محتش
و اعتباراتى در صورت نياز مدارس از محل آموزش و پرورش به آنها براى تجهيز مدارس 

اختصاص داده خواهد شد.

بيش از 120 هزار هكتار از 
زمين هاى استان اصالح شد

همدان پيام: رئيس اداره مميزي و واگذاري 
ــتان  ــع طبيعي و آبخيزداري اس اداره كل مناب
ــزار هكتار از  ــش از 120 ه ــدان گفت: بي هم

اراضي استان همدان اصالح و بازنگري شد.
ــال  ــود زاده افزود: از ابتداي س بهروز محم
جاري تاكنون 120 هزار و 590 هكتار اصالح و 
بازنگري در سطح اراضي ملي پالك هاي استان 

همدان انجام شده است.
وي ادامه داد: تشخيص و شناسايي اراضي 
ملي و دولتي، انتشار آگهي، قطعيت قانوني و در 
ــند مالكيت و اصالح و بازنگري  نهايت گرفتن س

موارد اشكال از جمله وظايف اين اداره است.
محمود زاده همچنين جلوگيري از تجاوز و 
تخريب به عرصه هاي منابع طبيعي توسط افراد 
ــت زمين  ــودجو و نيز جلوگيري از پديده زش س
خواري با توجه به اصالت سند اراضي ملي پالك ها 

را از ديگر وظايف اداره مميزي برشمرد.
ــايي اراضي  ــخيص و شناس وي درباره تش
ــرد: در اين خصوص  ــي تصريح ك ملي و دولت
ــي از زمين هاي مردم  ــي و دولت زمين هاي مل
ــايي و گزارش تشخيص تنظيم مي شود  شناس
ــار اصالحات ارضي و  كه مقدمه آن گرفتن آم
ــي از ادارات مربوط بوده كه  تحديد حدود ثبت
ــزار و 888 هكتار  ــال جاري براي پنج ه در س

انجام شده است.
ــنا، وي تصريح كرد: قطعيت  به گزارش ايس
ــيون هاي ماده واحده  قانوني نيز از طريق كميس
كه در شهرستان ها مستقر بوده در سال جاري به 
69 فقره اعتراض مردم رسيدگي و رأي شايسته 
ــده است كه  ــط قاضي ماده واحده صادر ش توس
مساحتي افزون بر 605 هكتار را در بر مي گيرد.

وي در ادامه به گرفتن سند در سال جاري 
اشاره و ميزان آن را حدود 5000 هكتار اعالم 
ــزار هكتار از  ــرد و گفت: در مجموع 790 ه ك
مراتع استان سنددار شده اند كه وسعتي افزون 
ــطح مراتع استان را در شامل  بر 87 درصد س

مي شود.
ــان كرد: از تاريخ 12 شهريور  وي خاطر نش
ــيون هاي ماده  ــراض در كميس 90 مهلت اعت
ــيدگي به  ــد و تنها مرجع رس ــده تمام ش واح
اعتراضات مردم توسط شعبه وي ژه اي است كه 

از طريق رئيس قوه قضائيه تعيين شده است.
وي افزود: اين شعبه تحت عنوان شعبه ويژه 
به شماره هزار و 50 به آدرس ميدان ونك، خيابان 
ــش زاينده رود، در  مالصدرا، خيابان پرديس، نب
دادسراي ناحيه سه تهران تشكيل و مستقر است.

نقص در ارزيابى پژوهش حلقه مفقوده صنعت 
و پژوهش است 

ــگاه آزاد همدان گفت: مهمترين  ــكده هنر و معمارى دانش همدان پيام: رئيس دانش
عامل مفقوده بين پژوهش و صنعت، ناقص بودن معيارهاى ارزيابى پژوهشى است.

ــن عامل مفقوده بين پژوهش و صنعت را  ــر دژدار در اين باره در گفت: مهمتري امي
ــى جستجو كرد كه اين امر نيز متأثر  مى توان به ناقص بودن معيارهاى ارزيابى پژوهش
ــناخت و جايگاه پژوهش در رشته هايى است كه دستى در هنر و  ــب بودن ش از نامناس

علوم دارند. 
ــوابق علمى و فرهنگى و اهميت تاريخى همدان و  ــت: با توجه به س وى اظهار داش

ــال 1389 دانشكده هنر و  ــت و هنر پرور همدان در س ــت مردم فرهنگ دوس درخواس
معمارى به عنوان چهارمين دانشكده در دانشگاه آزاد اسالمى واحد همدان تأسيس شد. 
ــجويان اين دانشكده در رشته هاى معمارى، شهرسازى، مرمت،  وى ادامه داد: دانش
ــازى (برنامه  ريزى شهرى)  ــته مهندسى معمارى و شهرس ــى، گرافيك، در دو رش نقاش
درمقطع ارشد تحصيل مى كنند. وى اضافه كرد: اين دانشكده هم اكنون داراى دو هزار 
250 نفر دانشجو، 40 نفر استاد تمام وقت و 100نفر استاد حق التدريسى، در راستاى 

اهداف تعيين شده آموزشى و پژوهشى، فعاليت دارد. 
عضو هيأت علمى گروه معمارى دانشگاه آزاد اسالمى همدان بيان داشت: ارائه بيش 
ــى از سوى اعضاى هيأت علمى گروه  از 17 عنوان مقاله ISI Listed، علمى و پژوهش

معمارى، از جمله كارهاى برجسته پژوهشى اين دانشكده به شمار مى رود. 

تشكيالت زندانبانى داراى اهميت و جايگاه ويژه اى است
همدان پيام: معاون اجرايى اداره كل زندان هاى همدان گفت: تشكيالت زندانبانى 

داراى اهميت و جايگاه ويژه اى است.
پژمان پروين در آيين تقدير از كاركنان زندان در محل سالن اجتماعات مجتمع 
فرهنگى زندان مركزى همدان افزود: به طور حتم تمامى افراد با اهميت و حساسيت 

كار زندانبانى آشنا هستند.
ــازمان زندان ها باتوجه به نوع  ماموريت و رسالتى كه  وى اضافه كرد: كاركنان س
ــيعى  از فعاليت ها و وظايف و ماموريت هاى گوناگون  به عهده دارند، داراى حجم وس
هستند. معاون اجرايى اداره كل زندان هاى همدان اظهار داشت: هر يك از واحدها در 
زندان ها داراى  وظايف خاص هستند كه اين واحدها ارتباط تنگاتنگى نيز با يكديگر 
ــنل و با تالش بيشتر،  دارند. وى ابراز اميدوارى كرد: با يكدلى و يكپارچگى بين پرس

بتوان قدم هاى موثرى را در پيشبرد مجموعه برداشت.
ــاره كرد و حفظ شخصيت و  ــهروندى مددجويان اش پژمان در ادامه به حقوق ش
ــازمان  ــهروندى مددجويان را از جمله اهداف اصالحى و تربيتى س رعايت حقوق ش

زندان ها برشمرد.
وى همچنين به بيان راهكارهاى جلوگيرى از فرسودگى شغلى كاركنان زندان ها، 
ــوب حفظ حقوق  ــورد با مددجويان در چارچ ــح زندانبانى و نحوه برخ ــوه صحي نح

شهروندى و توجه به كرامت انسانى آنها پرداخت.
گفتنى است، در پايان اين آيين از زحمات و تالش هاى كاركنان در انجام وظايف 

و امور زندانبانى، با اهداى لوح تقدير شد.

همدان پيام: شايد اگر آخرين بيداران شهر را برايتان 
ــختكوش همدان پيام  مثال بزنم همان بر و بچه هاي س
ــراي اعتالي فرهنگ  ــب ب ــند كه تا تاريكى هاي ش باش

مادستان تالش مي كنند.
ــز كه به  ــن روز فصل پايي ــي ام، آخري ــح روز س صب
ــب چله» معروف است مثل هميشه ساعت 8 صبح  «ش
ــد. همه در  ــروع ش با ورود همكاران به دفتر مركزي ش
ــب ها  ــب را زودتر از همه ش تكاپو بودند تا حداقل امش
ــند، قصه يلداي بر و بچه هاي  ــان باش نزد خانواده هايش
همدان پيام از آنجا آغاز شد كه گويا خانم مقدم معروف 
به گردشگر كه بر اساس سنت گذشته سفره اي آريايي 
ــفره هايي كه در  در همدان پيام پهن كرد اما نه از آن س
گذشته مديرمسئول آن را پهن مي كرد و مي گفت «هر 
كس از اين سفره سهمي دارد!» آقا صابر كه همه بچه ها 
ــراي او قائلند صندلي ها را يك به يك  احترام خاصي ب
چيد. سفره آريايي روي ميز تحريريه پهن شد، حبيبي 
ــرد و ميز را با آرايش  ــروف به خاله، انارها را قارچ ك مع

خاصي مهيا نمود؛ شمع ها روشن شد.
ــر از چندي  ــه ه ــيرين ك ــا آن لهجه ش ــب ب حبي
تكه كالم هاى خود را به كرات بيان مي كند از بخش فني 
ــد و ناخنكي به چيدمان روى ميز زد و  وارد تحريريه ش

خواهان موز از اين سفره بود كه صداى همه درآمد.
ــد. مطمئنم با  ــابگر هم وارد تحريريه ش نوري حس

ــتر به سرخى  ديدن اين ميز حاوى خوراكى ها كه بيش
جيغ مى زد با زور مقاومت كرد كه ناخنك نزند.

ــان مشغول  ــت رايانه هايش بعضي از بچه ها هم پش
ــود.  ــم برگزار ش كار بودند. قرار بود دقايقي ديگر مراس
ــرويس اقتصاد كه هميشه صفحه بندي  خانم خليلي س
ــش را دير تحويل مي دهد از بچه هاي فني گاليه  مطالب
ــت باز هم ُغر زد و گفت: من آماده نيستم بگذاريد  داش

بعد از صفحه بندي، مراسم را برگزار كنيم.
ــدى اش با بعضى از  ــا محمدي كه زمان صفحه بن ام
ــد و تا  ــل دارد وارد تحريريه ش ــران صفحات تداخ دبي
ــد؛ عجب قدمى دارد  ــد «ويندوز» كامپيوتر پري وارد ش

اين دختر! 
ــم به صفحه من دوخت تا بلكه ارفاقي به  وقتي چش
او كنم و نوبت خودم را به او بدهم، صفحه من هم پريد 
حاال منتظر باش تا سيستم باال بيايد. مثًال امشب، شب 
يلداست و من كه هميشه ادعا دارم شوهرم از من راضي 
ــت بايد بروم خانه و آماده ميزبانى از مهمانان دعوت  اس

شده ام باشم.
ــي خوشحال بود چرا كه اولين  از همه بيشتر عباس
ــم همداني ها امشب بايد  ــال ازدواجش بود و به رس س

برايش كادو مي آوردند.
چهاردولي شهروند نمونه همدان هم ساكت از جلسه 
ــيد با آن متانت هميشگي خود كه الحق  آمد وقتي رس

نشان دهنده نمونه بودنش بود، گفت: عجب ميز رنگينى!
ــردبير  ــب س ــاي خلجى خدا كند حداقل امش اما آق

صفحه اش را تأييد كند.
ــتاندار رفته كبودراهنگ و بقيه هم  عكاس هم با اس

ساعت كارى صبح هستند و االن غايب.
ــتان هم كه يك سر دارد و هزار  سمانه دبير شهرس
سودا مشغول نوشتن است تا صفحه را ببندد و چند غر 
ــه  به صفحه بند نزند ول كن معامله نخواهد بود. هميش
هم عجله دارد و مي گويد: واي غذا نپختم، مهمان دارم.
به اتاق گروه سياسي سركي مي كشيم همه سرشان 
ــد غالمي  ــا صفا مي نويس ــت آق ــان اس تو الك خودش
ــوتي  ــت، حاج مظفر  هم دنبال س ــتم اس ــت سيس پش

يادداشت نويسى.
ــبت  ــئول خطاب به تحريريه به مناس پيام مديرمس

شب يلدا در غيابش خوانده شد.
سردبير وارد شد در صدر مجلس نشست. يك كله از 

يلدا گفت، انگار كسي نمي دونه يلدا يعني چه!
ــيار  ــاره به اينكه فرهنگ ايرانى بس ــردبير با اش س
ــت كه مى پنداريم گفت: آيين هاى ملى  زيباتر از آن اس
و مذهبى ما هم در راستاى تقويت روابط اجتماعى بوده 
ــتانى بهانه اى بوده است كه در  و براى نمونه يلداى باس
ــت و  ــده و آن صله رحم اس ــالم هم به آن تاكيد ش اس

بهانه اى براى دور هم بودن. 

ــه تفألى به  ــردبير اصرار كردند ك ــد بچه ها به س بع
ــه. دلتون رو خوش  ــظ براي همدان پيام بزن ديوان حاف
نكنين اصًال توش ازدواج و پول، افزايش حقوق و ارتقاي 
ــتر.  ــمت و... نبود. فقط كار بود و تالش و همت بيش س
ــى هندوانه مى خورد  ــن حين رحيمى دبير ورزش در اي
ــان مى كردند به حافظ خوانى  و مى گفت به به! همه گم
ــيرينى  ــه مى گويد نگو به به گفتن او به ش ــردبير به ب س

هندوانه بود. 
البته از اونجا كه همدان پيام مال همه مردم استان و 
پرسنلشه به شمع و گل، شيريني، هندونه و انار يلداي 
ــردبير بودجه  ــرم كرده بود به قول س ــام را گ همدان پي

همدان پيام به پسته و فندق و بادام نرسيد.
ــا اموات ارتباط  ــگري هم كه ب دبير ميراث و گردش
ــه گفت: گفته  ــرار كرده بلكه ارثي از اونا بهش برس برق
باشم اموات گفتن اگه هندونه نخورين تابستان عطش 

مي گيرين.
نصرا... خان كه جانشين عكاس بود دوربين دستش 
ــي و خبري مي گرفت!  ــه بود و هي عكس سفارش گرفت

انگار دفتر تحريريه آتليه شده. خدا به دادمون برسه!
ــتگان خود  ــاي همدان پيام به ياد گذش ــر و بچه ه ب
ــانى و مرحوم جاللي دعا  ــم اتابكي، راميش مرحوم خان
ــخ  و تمدن  ــرزمين تاري ــد و آروز كردند كه س خواندن

ايران زمين سرشار از مهر و عطوفت باشد. 
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ايران و جهاناقتصاد

طال و ارزبازتاب

خبر

نوع ارز
نرخ خريد

(ريال)
نرخ فروش 

(ريال)
 آزاددولتىآزاددولتى

14432195001448220000يورو
11010150001104515350دالر آمريكا
17282230001734223500پوند انگليس
10744152501078115600دالر كانادا

2941345029513550ريال عربستان
3001400030114100درهم امارات

6400000---سكه تمام بهار طرح قديم
6190000---سكه تمام بهار طرح جديد

2990000---سكه نيم بهار
1520000---سكه ربع بهار
770000---يك گرمي

يك گرم طالي
566000--- ساخته نشده 18 عيار

ابهام جديد درباره پشت پرده دالر 1500تومانى
همدان پيام: سكوت محض دولت و بانك مركزى در قبال آشفتگي بازار ارز و دالر 
1500 تومانى شائبه  هاى جديدى را درباره پشت پرده اين سكوت و رابطه آن با تعيين 
ــت ديگر قوا به ويژه مجلس  ــت كه الزم اس ــرخ دالر در بودجه 91 مطرح كرده اس ن
هم سكوت چند ماهه خود را در خصوص بازار آشفته ارز بشكنند تا همه شائبه ها و 

اتهام هاى مطرح پاسخ داده شود.
ــت بازار دالر و ارز نوسانات عمدتاً رو به باال را تجربه مى كند؛ نوساناتى  چندى اس
ــزى براى تك نرخى كردن ارز  ــوراى پول و اعتبار به بانك مرك ــه على رغم تكليف ش ك
ــن دالر آزاد و دولتى موضوع چندان  ــكاف قيمتى بي صورت مى گيرد. گرچه افزايش ش
تازه اى نيست و در سال هاى گذشته مسبوق به سابقه است، اما در شرايط فعلى اقتصاد 
ــايد معنا و مفهوم خاصى داشته باشد. بانك مركزى به عنوان متولى سر و  ــور ش كش
ــفته  بازار ارز هر از گاهى وارد گود شده و با دادن وعده هايى از  ــامان دادن به آش س
قبيل اشباع بازار، شكستن مقاومت دالالن، تأمين نياز همگان به ارز حتى نيازهاى 
ــعى كرده آبى بر آتش  سوزان بازار ارز بريزد و اندكى التهاب  كاذب و از اين قبيل، س

آن را بخواباند.
ــت جواب داد و تا حدودى بازار ارز را آرام كرد، اما  گرچه در مقاطعى اين سياس
ــر گرفتند و در كوره  ــازار دوباره كار خود را از س ــت و دالالن ب ــدان دوامى نداش چن
افزايش قيمت دميدند تا به آنجا كه دالر ركورد 1515 تومان را هم درهم شكست 

و بانك مركزى هم نتوانست عطش بازار را آرام كند.
همه اين اتفاقات در شرايطى اتفاق مى افتد كه رئيس جمهور و متعاقب آن وزير 
ــتار كاهش  اقتصاد، بارها مخالفت خود را با افزايش نرخ ارز اعالم كرده و حتى خواس
ــرايط بايد از مسئولان دولت  ــده بودند. در اين ش قيمت آن به زير 1000 تومان ش
پرسيد كه چگونه است كه در "حرف" از دالرهاى 900 تومانى و پايين تر دم مى زنيد 
ــان افزايش نرخ دالر را به باد انتقاد مى گيريد، ولى در "عمل" به دالر 1500  و موافق
تومانى هم قانع نيستيد و شايد به قيمت هاى باالتر هم چشم دوختيد و البته اندكى 
ــختى را به سهولت به پيش برده و  ــت دولتى كه تاكنون هر كار س غيرقابل باور اس
سخت ترين قوانين كشور از جمله هدفمندى يارانه ها را با كمترين تنشى اجرا كرده 

است، نتواند بازار آشفته ارز را كنترل كند و به "حرف" خود جامه "عمل" بپوشاند.
به گزارش فارس،كارى به علت افزايش نرخ ها و اينكه چرا على رغم وعده ها و حتى 
سرازير كردن دالر به بازار توسط بانك مركزى باز هم اين عطش پايان نيافت؛ نداريم، 
چراكه آن قدر در مورد علل و عوامل آن توسط كارشناسان تحليل و سخنرانى شده 
ــد، ولى آنچه در اين زمينه  ــايد گفتن آنها تنها مكررات و مايه مالل  خاطر باش كه ش
مهم است تبعات و آثار مثبت و منفى اين نوسانات روبه باال براى اقتصاد و دولت باشد.

ــان مدعى هستند كه دولت در زمينه دالر، سياست دوگانه اى را  برخى كارشناس
در پيش گرفته؛ چراكه از يك سو خواستار كاهش نرخ آن در بازار شده، اما از سوى 
ديگر بنا به داليلى در واقعيت تمايلى به اين كاهش نداشته؛ بلكه بالعكس، از افزايش 

آن نيز منتفع است.
ــده، علت آنكه  ــان كه البته هنوز در جايى اثبات نش بنا بر ادعاى اين كارشناس
ــان  بانك مركزى و دولت در برابر اين افزايش نرخ ها مقاومت چندانى از خود نش
ــال جارى از محل اختالف قيمت  ــرى بودجه دولت در س ــد، جبران كس نمى دهن
ــته از كارشناسان  ــت. بنا به نظر اين دس ــال اس بازار با قيمت دالر در بودجه امس
ــال 90، قيمت دالر 1050 تومان درنظر گرفته شد كه  علم اقتصاد، در بودجه س
در شرايط فعلى اختالفى حدود 500 تومان را با بازار دارد. اين اختالف قيمت و 
ــيار شايانى  ــت، كمك بس مابه التفاوت آن كه رقم چندان كمى هم در بودجه نيس
ــل اختالف قيمت دالر در  ــال از مح ــرى بودجه امس را به دولت براى جبران كس

ــرد. ــد ك ــازار آزاد خواه ــا ب ــه ب بودج
 دولت بايد به زودى بودجه 91 را براى تصويب به مجلس ارائه كند و البته يكى از 

مهم ترين و چالش  برانگيزترين موضوعات آن قيمت دالر در بودجه است. 
ــزى و وزارت اقتصاد تالش چندان وافرى  ــت و به طور ويژه بانك مرك ــه دول اينك
ــد ارزى بازار انجام نمى دهند، اين شائبه را تقويت مى كند كه نگاه  براى شكستن س
آنان به قيمت فعلى دالر و امكان استفاده از اين فضا و قيمت براى بودجه 91 است.

ــقف بودجه را تعيين مى كند، قيمت دالر  همگان مى دانند يكى از عواملى كه س
ــود در كنار قيمت نفت، درآمد  ــت كه هرچه اين قيمت در بودجه باالتر بسته ش اس

بيشترى را نصيب دولت كرده و دست آن را در مخارج باز مى گذارد.
ــت كه دولت شايد در چند ماه پايانى سال كار خاصى به بازار دالر  از همين روس
نداشته باشد تا پس از عبور از سد بودجه و بستن سقف آن با قيمت هاى باالى دالر، 

درآمد بيشترى را در جيب خود واريز نمايد.
ــه دالر و متعاقب آن بودجه،  ــن نگاه دولت ب ــان، اي ــر ادعاى برخى كارشناس بناب
سبب شده على رغم هشدار تمام كارشناسان اقتصادى و غيراقتصادى در مورد تفاوت 
فاحش قيمت دالر بر بازار آزاد و دالر دولتى، ايجاد رانت باورنكردنى، به هم خوردن 
تعادل اقتصاد و بالتكليفى توليدكننده، صادركننده و واردكننده در مورد آينده بازار 
ــال و بسته  ــت به اقدام خاصى براى كاهش نرخ ارز تا پايان س ارز، دولت باز هم دس

شدن بودجه نزند و تنها نظاره گر و منتفع از اين آشفته بازار باشد.
و حرف آخر و اساسى تر اينكه گرچه اين نگاه كارشناسان نيز جاى تأمل و بحث 
دارد، اما مهم تر از آن سكوت مجلس و نمايندگان كميسيون ها اعم از اقتصادى، اصل 
ــفته  ــت كه در برابر اين آش 90، برنامه و بودجه و صنايع و ديگر نهادهاى نظارتى اس

بازار سكوت اختيار كرده و هيچ اقدامى انجام نمى دهند.
ــزرگان اقتصادى  ــيان و ديگر نهادهاى نظارتى از ب ــؤال مجلس ــت س بديهى اس
ــيارى از ابهامات و مايه اتخاذ  ــك مركزى در اين بحث مى تواند رافع بس ــت و بان دول

سياست هايى منطقى براى بازگشت آرامش به بازار شود.  

وعده غيرعلنى "بهمنى" براى كاهش نرخ ارز در آينده نزديك
همدان پيام: طبق گفته يكى از اعضاي كميسيون اقتصادى، رئيس كل بانك مركزى در جلسه غير علنى مجلس از 

برنامه اين بانك براى كاهش نرخ ارز در آينده نزديك خبر داده است.
سيدكاظم دلخوش درباره جلسه غير علنى مجلس كه با حضور رئيس كل بانك مركزى و مسئوالن اقتصادى دولت 
برگزار شده بود، گفت:  در اين جلسه مسائل كلى در مورد مهم ترين اتفاقات بازار ارز مطرح و گزارش هايى نيز از سوى اين 
مسئوالن ارائه شد. وى ادامه داد: هدفمندي يارانه ها، نرخ ارز، طال و سكه و مسائلى در مورد همكارى دولت و مجلس به 
صورت كلى در اين جلسه غير علنى مطرح شد و گزارشى درباره سياست بانك مركزى براى پيش فروش سكه به مردم 
نيز قرائت شد. دلخوش در گفت وگو با فارس در رابطه با توضيحات بانك مركزى درباره بازار ارز و نرخ دالر 1500 تومانى 

افزود: راهكارهايى براى جلوگيرى از افزايش قيمت دالر در اين جلسه مطرح شد.

موافقت دولت با افزايش تعرفه 159 قلم محصول كشاورزى
ــود بازرگانى حدود 150  ــاورزى، س همدان پيام: با تصويب دولت و با هدف حمايت از توليدكنندگان محصوالت كش

محصول كشاورزى افزايش يافت.
وزيران عضو كميسيون ماده (1) آيين نامه اجرايى قانون مقررات صادرات و واردات در اجراى ماده (16) قانون افزايش 
ـــاله پنجم توسعه تصويب كردند.  بر اين اساس،  ــاورزى و بند (ب) ماده (45) قانون برنامه پنج س بهره ورى بخش كش
سود بازرگانى 159 قلم از كاالهاى كشاورزى از جمله عسل طبيعى از 26 به 116 درصد، ضايعات ابريشم از 26 تا 36،  
ــده از 26 به 46، ماهي قزل آال يخ زده از 36 به 46، ميگو روبيان از 26 به 76، افزايش داد. به  ــرد ش ماهي قزل آالي س
گزارش ايرنا، همچنين مقرر شد، خاويار و بدل خاويار از 6 به 56، خرده برنج از صفر به 41، ساير (سيب زمينى) از 26 

به 86، گوجه فرنگى تازه يا سردكرده از 16 به 56 و پياز يا موسير از 26 به 146 درصد افزايش يابد.

اقشار پردرآمد حذف نمى شوند، انصراف مى دهند
ــار  ــود، حذف اقش ــى از دريافت نقدى يارانه ها حذف نمى ش همدان پيام: وزير اقتصاد و امور دارايى با بيان اينكه كس

پردرآمد از فاز دوم هدفمندسازى يارانه ها را خود انصرافى ناميد.
سيدشمس الدين حسينى در پاسخ به اين سؤال كه چه ميزان از مردم در فاز دوم حذف خواهند شد، افزود: در مرحله 
دوم هدفمندسازى يارانه ها اين قانون هدفمند تر خواهد شد و كسى حذف نخواهد شد؛ بلكه آنان خود انصراف خواهند 
داد. وى در گفت و گو با ايلنا تصريح كرد: بايد باز توزيع يارانه ها به گونه اى صورت  بگيرد كه ضمن افزايش بهره ورى باعث 

شود امكان انصراف برخى از دهك هاى باالى جامعه مهيا شود، لذا اين امر را بايد خود انصرافى ناميد.
حسينى اضافه كرد: با توجه به اينكه بعد از گذشت يك سال از هدفمندسازى يارانه ها، فاصله طبقاتى كاهش يافته و 

توزيع درآمد نيز بهبود يافته است، لذا اين امكان در مرحله دوم فراهم شده كه اين طرح هدفمند تر اجرا شود.

زمان ارائه بودجه 91 
هنوز مشخص نيست

ــور درباره  ــاون اول رئيس جمه فارس: مع
ــه بودجه 91 به مجلس گفت:  زمان ارائه اليح
ــه را ارائه  ــت چه زمانى اليح هنوز معلوم نيس
ــخ به  ــم داد. محمدرضا رحيمى در پاس خواهي
ــؤال كه چه زمانى اليحه بودجه 91 به  اين س
ــت: هنوز  ــد، اظهار داش مجلس ارائه خواهد ش
ــه زمانى به  ــن اليحه چ ــت كه اي ــوم نيس معل

مجلس ارائه شود. 

30 درصد زيرساخت هاى 
ارتباطى كشور قابل
 استفاده است

ــى مطهرى رئيس كميته مخابرات  ايرنا: عل
ــاره به اينكه  ــالمى، با اش ــوراى اس مجلس ش
ــاخت هاى خوبى از جهت فنى در كشور  زيرس
ــت،  گفت:  ــود دارد كه كارايى آن اندك اس وج
ــاخت هاى  ــدود 30 درصد از اين زيرس تنها ح

فنى مورد استفاده قرار مى گيرد.

واردات70 درصد
 تجهيزات مخابراتى

فارس: سيد احمدرضا دستغيب عضو هيات 
رئيسه كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره 
به اينكه 70 درصد تجهيزات مخابراتى، خارجى 
ــؤال از  ــت از تقاضاى تحقيق و تفحص و س اس

وزير ارتباطات در اين كميسيون خبر داد.

شماره گذارى وانت پيكان 
از سر گرفته مى شود

ــكان با تأييد  ــماره گذارى وانت پي ايلنا: ش
سازمان استاندارد از سر گرفته مى شود.

ــس راهور در  ــى پلي معاون فنى و مهندس
اين باره گفت: سازمان استاندارد، نامه قبلى را 
منتفي اعالم كرد و با تأييد استاندارد خودروى 
ــر  ــماره گذارى اين خودرو از س وانت پيكان، ش

گرفته مى شود.
عليرضا جهانگيرى افزود: سازمان استاندارد 
ــال نامه اى به پليس راهور ضمن منتفى  با ارس
اعالم كردن نامه 90/6/30 در مورد ممنوعيت 
ــتن  ــماره گذارى وانت پيكان به دليل نداش ش
ــتانداردهاى الزم، شماره گذارى اين خودرو  اس

را تا پايان سال 90 تمديد كرد.

زهرا زارعى
ــت از حقوق مصرف  ــام: انجمن حماي همدان پي
ــكل مردمي حامي  ــوان اولين تش ــدگان به  عن كنن
حقوق مصرف كنندگان، در كشور ايجاد شده است. 
ــالمى  ــوراى اس ــن انجمن از مصوبات مجلس ش اي
ــال 1388 است و براساس فصل سوم از قانون  درس
ــت افراد  ــدگان و با عضوي ــت از مصرف كنن حماي
ــكيل مى شود.  ــتان تش داوطلب درحوزه هر شهرس
ــهرهاى استان ما نيز اين انجمن ها شكل  در اكثر ش
گرفته است اما وظيفه اين انجمن چيست؟ آيا مردم 
ــد چه حقوقى دارند و و اصال حقوق مصرف  مى دانن
ــراى آنها معنى دارد يا نه؟ و براى پيگيرى  كننده ب

اين حقوق بايد به كجا مراجعه كنند ؟
ــك هر كدام از ما تجربه خريد كاالهاي  بدون ش
ــس از خريد و مصرف،  ــته ايم كه پ نامرغوبي را داش
ــويم، اما هيچ  ــودن آن مي ش ــوب ب ــه نامرغ متوج
ــر اعتراضي هم  ــنده نكرده يا اگ اعتراضي به فروش
كرده ايم راه به جايي نبرده ايم و به عبارتي پول خود 
ــي مى دانيم كه اگر  ــم. چون به خوب را دور ريخته اي
ــدگان كاال يا خدمات اعتراض كنيم،  به عرضه كنن
ــه اي نخواهيم گرفت و به جز هدردادن انرژي  نتيج

خود نتيجه مطلوب را نخواهيم گرفت.
ــور ما  ــي از مردم مي گويند: اي بابا در كش  برخ
ــي كه حقوقي برايش وجود ندارد مصرف  تنها كس
ــال هاي گذشته، نبود  كننده است. متأسفانه در س
ــتانداردهاي الزم از يك سو و قائل نشدن حقي  اس
ــده است تا  ــوي ديگر موجب ش براي خريدار از س
اين روند همچنان ادامه يابد. اين در شرايطي است 
ــود توليد و  ــته به دليل كمب ــه در دو دهه گذش ك
ــن محروم بودن از  ــه كاال و خدمات و همچني عرض
ــدگان داخلي خود  ــه 60، توليد كنن واردات در ده
ــاس مي كردند؛ به  را در بازار مصرف بي رقيب احس
شكلي كه هر نوع كااليي را با هر كيفيتي كه توليد 
ــاال در بازار به  ــد، به دليل وجود تقاضاي ب مي كردن
راحتي مي فروختند و مصرف كنندگان نيز به دليل 
فقدان كاالهاي با كيفيت به ناچار مجبور به استفاده 
ــد داخل بوده اند و حتي در مواردي با  از كاالي تولي
ــاس اجحاف  خريد كاال به قيمت باال و گزاف، احس
ــته اند. رعايت حقوق مصرف  ــه حقوق خود را داش ب
كنندگان در كشور ما تاكنون كمتر مورد توجه قرار 
ــرايط توليد و مصرف به شكلي بوده كه  گرفته و ش
ــل فقدان قوانين حمايتي از مصرف كننده و  به دلي
ــه توليد كنندگان و نه  محدوديت دامنه انتخاب، ن
ــوان حقوق  ــدگان چيزي به عن ــي مصرف كنن حت
مصرف كننده برايشان معني نداشته است و مصرف 
كننده هميشه تابع شرايطي بوده است كه از سوي 
ــنده بر وي تحميل شده است.  توليد كننده و فروش
ــد طبيعي عرضه و تقاضا، اين  در واقع برخالف رون
توليد كنندگان بوده اند كه مصرف كنندگان را تحت 
فشار قرار داده اند و در حقيقت مصرف كنندگان به 
دنبال اندك كيفيت بيشتر كاالها بوده اند؛ حال با هر 

قيمتي كه عرضه شده است.

ــروزى هم  تنوع نيازها و تخصصى  در جامعه ام
شدن مشاغل موجب شده كه خانواده ها براى تامين 
ــتفاده از  حداقل مايحتاج مصرفى خود نيازمند اس
ــده توسط ديگران باشند   كاالها و خدمات عرضه ش
لذا نياز به كاالهاى مصرفى و خدمات يك ضرورت 
ــت كه هرگونه اختالل در توليد  اجتناب ناپذير اس
ــه و مديريت آن را به  ــع آنها مى تواند جامع و توزي
چالش بكشاند و عالوه بر زيان هاى مادى صدمات و 
زيان هاى معنوى را نيز متوجه مصرف كننده كند. 

ــوع محصوالت و نظريه  همچنين با توجه به تن
جهانى شدن اقتصاد، خطر ناشى از مصرف كاالهاى 
ــنا از مرزهاى ملى نيز گذشته و در  نامرغوب و ناآش
ــده معموال نه از كيفيت كاال  اين ميان مصرف كنن
آگاه است و نه موارد زيان آور آن را مى داند و حتى 

از قيمت واقعى كاال نيز مطلع نباشد . 
ــياري از خريداران كاالها و استفاده كنندگان  بس
از خدمات نمي دانند كاالهايي كه خريداري مي كنند 
آيا داراي شرايط مناسب و استانداردهاي الزم هستند يا 
خير؟ در واقع خريد بيشتر كاالها در بازار مانند خريد 
ــت كه خريدار نمي داند آيا كاالي  هندوانه نبريده اس
مورد خريداري ارزش پولي را كه مي دهد، دارد يا نه و 
مهم تر آنكه آيا پس از خريد، حق هيچ گونه اعتراض 
يا شكايتي براي مصرف كننده وجود دارد يا خير؟

ــن وظيفه تا حدودي بر عهده توليد كنندگان  اي
ــازار و افزايش  ــهم خود از ب ــت تا براي حفظ س اس
ــاي ارزان  ــر واردات كااله ــي در براب ــدرت رقابت ق
ــت و بى كيفيت از چين و ... طورى عمل كنند  قيم
ــاخت  تا مصرف كننده ايراني از مصرف كاالهاي س
داخل رضايت داشته باشد. به عبارت ديگر مى توانيم 
بگوييم بزرگ ترين حامي توليد كننده، دولت نيست 
ــردم، بزرگ ترين حامي  ــده و م ــرف كنن بلكه مص

ــتند. به عنوان مثال  توليد كنندگان در كشور هس
ــازان را نمي خريدند  ــدات خودروس اگر مردم تولي
ــاهد توليد بيش از  ــتيم امروز ش چگونه مي توانس
ــيم؟ بنابراين  ــال باش ــك ميليون خودرو در س ي
ــده همانا مصرف  ــد كنن ــن حامي تولي بزرگ تري
ــد به پاس  ــدگان باي ــت و توليد كنن ــده اس كنن
ــت و كاهش قيمت  ــود كيفي ــن حمايت با بهب اي
ــب از بزرگ  ــه خدمات پس از فروش مناس و ارائ
ــن حامي خود حمايت كرده و كاري كنند كه  تري
مشتري و خانواده ها احساس تعلق كنند و مطمئن 

باشند كه به آنها احترام مي گذارند. 
اما متأسفانه بسياري از حقوق مصرف كنندگان 
ــش كاال بلكه در  ــود و نه تنها در بخ ــال مي ش پايم
ــود به  بخش خدمات نيز اين حقوق رعايت نمي ش
ــفاف و درست كرايه  طوري كه خانواده ها از نرخ ش
خودرو، آرايشگاه ها، خدمات بانكي، خدمات آموزش 
ــي،  فرزندان، بازار هنر، خدمات فني مانند لوله كش
ــرق، گاز و تلفن آگاهي كافي ندارند. اين در حالي  ب
ــت كه بسياري از مصرف كنندگان هنگام خريد  اس
كاال كوچك ترين حقي براي خود قائل نيستند چرا 
ــتناد  كه قانون جامع حمايتي كه بتوانند به آن اس
ــرف كننده از آن اطالع  ــد وجود ندارد و يا مص كنن
ندارد و براي آگاهي مردم نيز آگاهي و اطالع رساني 
ــده صورت  ــوق مصرف كنن ــب حق الزم براي كس
ــت كه توليد  ــده اس نمي گيرد. اين موضوع باعث ش
ــه افزايش كيفيت  ــر توجهي ب ــدگان نيز كمت كنن
ــند تا فقط كاالي خود را  ــته باش ــان داش كاالهايش

بفروشند و سود ببرند.
برخي از شهروندان مى گويند: ما واقعا نمى دانيم 
ــه بايد به  ــت و چگون ــوق مصرف كننده چيس حق
ــت كه ضرورت دارد تا  ــوالى اس ــيد؟ اين س آن رس

ــفاف و آموزش مداوم،  ــاني صحيح و ش با اطالع رس
ــتمر مصرف كنندگان را با حقوق خود  دقيق و مس

آشنا كنيم. 
ــت آوردن كاالها و  ــايد به طور كلى حق بدس ش
خدمات با كيفيت سالم و استاندارد، حق برخوردارى 
از اطالعات الزم در مورد كاالها و خدمات (از قبيل 
ــت بها  ــرف، كاتالوگ ها، فهرس ــخ توليد و مص تاري
ــخصات كاال)، حق رويت  ــه راهنما و مش و دفترچ
ــوردارى از  ــه كاالها، حق برخ ــتيابى به نمون و دس
ــوع برخى تخلفات از  ــت دولت در صورت وق حماي
ــل ارايه كاال  ــوى صاحبان واحدهاى صنفى (مث س
ــب، افت كيفيت، عدم درج قيمت،  به قيمت نامناس
عدم رعايت استاندارد و غيره)، حق دريافت كاالها و 
خدمات بهداشتى و سالم و حق شكايت از متخلفان 
اقتصادى به مراجع ذى ربط را بتوان از جمله حقوق 

مصرف كنندگان در نظر گرفت . 
ــن حمايت از  ــكيل انجم ــم كه با تش اميدواري
ــتمرار و البته فعال  ــده و پايدارى و اس مصرف كنن
ــتان دستيابي به  ــطح اس بودن اين انجمن ها در س
ــت رفته مردم از طريق مراجع قانوني  حقوق از دس
فراهم و اتحاديه هاي صنفي، مجامع بازرگاني و ساير 
تشكل هاي حمايت از مصرف كننده تقويت شوند و 
ــراي جلوگيري از اجحاف به حقوق مصرف كننده  ب
ــام باقى نماند تا  ــالش نموده و تنها در حد يك ن ت
خانواده ها نيز مطمئن شوند و به اعتقاد كامل برسند 
كه مي توانند حقوق خود را در صورتي كه با اجحاف 
ــش از اندازه گران،  ــوند و قيمت كاال بي روبه رو ش
ــب و نوع خدمات رساني و يا  كيفيت كاالي نامناس
برخورد فروشنده غيرمنطقي باشد، را مطالبه كنند. 
قطعا اگر مصرف كنندگان آگاهى الزم از اين حقوق 
نداشته باشند تصويب اين قانون نيز مانند بسيارى 

از قوانين ديگر عمال فايده اى نخواهد داشت.
ــاد نگارنده عالوه بر تصويب اين قانون و  به اعتق
ــكل هاى غيردولتى بايد فرهنگ  ــكل گيرى تش ش
ــده در بين  ــت از حقوق مصرف كنن ــظ و صيان حف
ــن زمينه آموزش و  ــود كه در اي خريداران ايجاد ش
ــانه هاى جمعى با اطالع  ــگاه ها و رس پرورش، دانش
رسانى شفاف مى توانند نسل آينده را به اين حقوق 
ــرف كننده به  ــاخته و زمينه مراجعه مص ــنا س آش
ــتيفاى اين حقوق را فراهم  مراجع ذى ربط براى اس

سازند.
ــر اينكه عدالت اجتماعى و حفظ حقوق  و درآخ
ــهروندان ايجاب مى كند، براى جلوگيرى از  اوليه ش
رخداد چنين حوادث و معظالتى تدابيرى انديشيده 
ــيدن به نظام توليد،  ــود. اولين گام سامان بخش ش
توزيع و مصرف است تا از وقوع صدمات و خسارات 
مادى و معنوى بدليل رعايت نكردن حقوق مصرف 
ــده جلوگيرى كند. و دوم اينكه در صورت بروز  كنن
ــته باشد كه از طريق  ــارت، مرجعى وجود داش خس
ــريع ترين روش، بتوان براى  آن و با آسانترين و س
ــارت وارده به مصرف كننده و مجازات  جبران خس

موثر متخلف اقدام نمود . 

وظيفه حمايت از حقوق مصرف كننده چيست؟

حقى كه از دست مى رود

تا20 دى ماه صورت گيرد؛
مطالعات محيط زيستى 

شهرك سرمايه گذارى خارجى
ــركت  ــام: فرماندار همدان گفت: ش همدان پي
ــت تا 20 دى ماه  ــهرك هاى صنعتى موظف اس ش
ــاور در  ــان مش ــتى مهندس مطالعات محيط زيس
ــرمايه گذارى خارجى را انجام  خصوص شهرك س
دهد و آن را به اداره كل محيط زيست ارسال كند.

حسن قهرمانى مطلق در كارگروه امور اقتصادى 

ــت:  ــش صنعت و معدن اظهار داش و توليدى بخ
ــهرك هاى صنعتى موظف است تا 20  ــركت ش ش
ــتى مهندسان مشاور  دى ماه مطالعات محيط زيس
ــرمايه گذارى خارجى را  ــهرك س ــوص ش در خص
ــت به منظور  انجام و آن را به اداره كل محيط زيس
ــال كند. وى خاطرنشان كرد:  اخذ نتيجه قطعى ارس
ــى قهاوند بايد  ــهرك صنعت ــعه ش در ارتباط با توس
بازديدهاى موردنظر انجام شود و شركت شهرك هاى 
صنعتى نيز مطالعات زيست شناسى شهرك صنعتى 

بوعلى 2 را تا 15 دى ماه تحويل دهد.

به گزارش فارس، قهرماني مطلق بيان داشت: 
ــرودگاه به  ــات بلوار ف ــالب كارخانج ــال فاض انتق
ــان از مصوبات هيات دولت و جزو  تصفيه خانه جورق
درخواست هاى عمومى است كه بسيار اثرگذار بوده و 
بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد. وى ادامه داد: صنايع 
دستى از مباحث مهمى است كه در برخى فعاليت ها 
به فراموشى سپرده شده و اين در حالى است كه برخى 
ــتغال باال و ارزش افزوده  ــتى داراى اش از صنايع دس
ــاخت هاى مناسب  ــيارى هستند كه بايد زيرس بس
ــود. وي تصريح كرد: با  ــن خصوص انجام ش در اي

ــود  ــتى بايد تالش ش توجه به اهميت صنايع دس
ــب انجام شود و راهكارهاى  تا زمينه سازى مناس
ــود تا بتوانيم در  ــتى آسيب شناسى ش صنايع دس
راستاى شناساندن هر چه بهتر صنايع دستى گام 
ــم. قهرمانى مطلق بيان كرد: اگر صنعتگران  برداري
ــتى بتوانند فعاليت خود  فعال در بخش صنايع دس
ــده در  ــه روز كرده و از انرژى هاى قانونمند ش را ب
هدفمندي يارانه ها به نحو مطلوبى استفاده كنند، 
ــد با ارزش  ــمت توليدات هدفمن ــم به س مى تواني

افزوده باال حركت كنيم.

اخبار اخبار كوتاه

براى نجات اصولگرايان مجبوريم ليست جداگانه بدهيم
همدان پيام: عضو جبهه پايدارى در مجلس شوراى اسالمى گفت: براى نجات اصولگرايان مجبوريم كه ليست جداگانه 
بدهيم. حجت االسالم حسن نوروزى در گفت و گو با ايلنا، در خصوص آخرين تصميمات جبهه پايدارى، اظهار داشت: اگر جبهه 
متحد اصولگرايان بخواهد فقط به نيروهاى خودش تكيه كند شكست مى خورد.  وى با تأكيد بر اينكه چون نمى خواهيم شكست 
بخوريم مجبوريم كه ليست جداگانه بدهيم و راهمان را از جبهه متحد جدا كنيم، تصريح كرد: جبهه متحد اصولگرايان بهتر 
است با يك ليست كامل حضور پيدا كنند تا پيروز شوند.  حجت االسالم نوروزى ادامه داد: جبهه متحد بدون كمك اعضاى 
جبهه پايدارى نمى تواند پيروز انتخابات شود.  وي گفت: اعضاى جبهه متحد اصولگرايى فكر مى كنند جريان احمدى نژاد 
شكست خورده است و به همين دليل همه به جبهه متحدروى آورده اند، اما اين طور نيست، آن ها نمى توانند ادعا كنند 

كه چون بحث هايى در خصوص جريان انحرافى در دولت وجود دارد مردم به آن ها روى آورده اند.

تأخير در ارائه بودجه 91 به دليل انتخابات
همدان پيام: دستيار ارشد رئيس جمهوري از ارسال اليحه بودجه سال 1391 به مجلس شوراى اسالمى در روزهاى آينده 
خبر داد.  مجتبى ثمره هاشمى در گفت وگو با مهر درباره تاخير دولت در ارسال بودجه به مجلس شوراى اسالمى و احتمال 
موكول شدن بررسى اليحه بودجه به دليل تقارن آن با انتخابات نهمين دوره مجلس شوراى اسالمى به سال آينده گفت: ان شاءا... 
ــال را داشته باشند.  وي افزود: دولت  ــى بودجه قبل از پايان س كارى صورت مى گيرد كه نمايندگان مجلس نيز فرصت بررس
تالش دارد به زودى اليحه بودجه سال 1391 را تقديم مجلس كند. گفتنى است؛ بر اساس آيين نامه داخلى مجلس، اليحه 
بودجه سنواتى بايد هر ساله تا روز 15 آذرماه از سوى دولت تقديم مجلس شوراى اسالمى شود. در ساليان گذشته نيز دولت در 
ارسال اليحه بودجه تاخير داشته است، ولى امسال با توجه به تقارن فصل رسيدگى بودجه سال آينده با انتخابات نهمين دوره 
مجلس شوراى اسالمى و همچنين تعطيلى مجلس از نيمه دوم بهمن ماه، مشكل رسيدگى به اليحه بودجه دو چندان مى شود. 

برگزاري راهپيمايي ها با اطالع وزارت كشور آزاد است
همدان پيام: سخنگوي كميسيون سياست داخلي و امور شوراها از تصويب ماده ديگري از طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه هاي 
سياسي خبر داد. عبدالحسين ناصري در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به تصويب ماده 43 طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه هاي 
سياسي گفت: طبق اين ماده هر گونه راهپيمايي و تشكيل اجتماعات در اماكن عمومي با اطالع وزارت كشور و در صورتي كه به 
تشخيص كميسيون ماده 10 احزاب مخل مباني اسالم و مغاير اصل 40 قانون نباشد، آزاد است.  وي با بيان اين كه اين ماده 4 
تبصره دارد، توضيح داد: طبق تبصره اين ماده مسئوليت برگزاري اجتماعات و راهپيمايي ها به عهده وزارت كشور است و همچنين 
وزارت كشور موظف است كه ظرف سه ماه آيين نامه اين ماده را تبيين و ابالغ كند. همچنين طبق تبصره مسئوليت حفظ امنيت 
اجتماعات و راهپيمايي ها به عهده وزارت كشور است، دارندگان مجوز در برابر رعايت قانون و مقررات نظام نيز مصون هستند، 

استانداري ها و فرمانداري ها نيز با هماهنگي  شهرداري ها نسبت به تعيين مسير راهپيمايي ها اقدام نمايند.

ــؤال از رئيس جمهوري بار  همدان پيام: طرح س
ديگر با 79 امضا تقديم رئيس مجلس شد.

  ارجاع سؤال از رئيس جمهور به 
شش كميسيون

ــا بيان  ــتم، ب ــه مجلس هش ــو هيأت رئيس عض
ــؤال از  ــه پس از دريافت طرح س اينكه هيات رئيس
ــيونهاي  ــا 79 امضا، آن را به كميس ــجمهور ب رئيس
ــن طرح به  ــت، گفت: اي ــه داده اس ــي ارائ تخصص
كميسيون هاى تخصصى اصل 90، فرهنگى، عمران، 
اقتصادى، اممنيت ملى، برنامه، بودجه و محاسبات 
ــت. خانه ملت نوشت: طبق  مجلس ارجاع شده اس
ماده 196 آيين نامه داخلى مجلس، رئيس جمهورى 
ــيون هاى تخصصى  ــد نماينده خود را به كميس باي

بفرستد تا به سؤال هاى نمايندگان پاسخ دهد. 
حسين سبحانى نيا افزود: نشست هاى تخصصى 
با حضور منتخب نمايندگان سؤال كننده و نماينده 
ــده  نماين و  ــود  مى ش ــكيل  تش ــورى  رئيس جمه

رئيس جمهورى توضيحات خود را ارائه مى كند.
ــه، چنانچه  ــس از يك هفت ــح داد: پ وى توضي
نمايندگان امضاكننده طرح سؤال از رئيس جمهورى 
ــداد نمايندگان مجلس  ــل يك چهارم تع كه حداق
ــند،  ــده باش ــؤال خود منصرف نش ــتند، از س هس
ــتين نشست  ــت در نخس رئيس مجلس موظف اس
ــوراً براى  ــت و ف ــدگان را قرائ ــؤال نماين ــى س علن

رئيس جمهورى ارسال كند.
اين عضو هيأت رئيسه مجلس هشتم، با استناد 
ــد:  به ماده 197 آيين نامه داخلى مجلس، يادآور ش
رئيس جمهورى بايد در مدت يك ماه در صحن علنى 
مجلس حاضر شود و به سؤال نمايندگان پاسخ دهد.

على مطهرى در گفت وگو با خبرآنالين با بيان 
ــؤال از رئيس جمهوري را با 79 امضا  اينكه طرح س
ــت، گفت: وي همان  تحويل على الريجانى داده اس
ــيونها  ــن طرح را به كميس ــتور ارجاع اي زمان دس
ــه  ــبحانى نيا عضو هيأت رئيس ــد كه س داد و بنا ش
ــز در مصاحبه اى اين موضوع را به اطالع  مجلس ني
رسانه ها برساند. وي پيش از اين اعالم كرده بود كه 
امضاكنندگان اين طرح با يكديگر هم قسم شده اند 

تا آن را به سرانجام برسد.
ــؤال از رئيس  ــى امضاكنندگان س ــامى نهاي اس
ــت:  جمهوري به ترتيب حروف الفبا، به قرار زير اس

ــدى،  ــتقل- يونس اس ــوان، تفرش، مس ــن اخ بهم
مشكين شهر، اصولگرا- على اسالمى پناه، جيرفت، 
اصولگرا- غفار اسماعيلى، هشترود، اصولگرا- شكور 
ــيدرضا اكرمى،  ــز، اصالح طلب- س ــژاد، تبري اكبرن
تهران، اصولگرا- حسين اميرى، زرند، اصالح طلب- 
ــيد انصارى، زنجان، اصالح طلب- على اكبر  جمش
ــى بختيارى،  ــزد، اصالح طلب- محمد تق اولياء، ي
بافت، اصولگرا- سيروس برنا، بروجن، اصولگرا- على 
ــهر،  بنايى، قم، اصولگرا- محمدعلى پرتوى، پيرانش
ــكيان، تبريز، اصالح طلب-  ــعود پزش اصولگرا- مس
سيد محمد مهدى پور فاطمى، دشتى و تنگستان، 
اصالح طلب- شاپور پوالدى، ايالم، اصولگرا- حسن 
ــهركرد،  ــت، اصولگرا- نصرا... ترابى، ش تامينى، رش
اصالح طلب- موسى الرضا ثروتى، بجنورد، اصولگرا-

ــليمان جعفرزاده، ماكو، اصولگرا- كاظم جاللى،  س
شاهرود، اصولگرا- عبدالعزيز جمشيدزهى، سراوان، 
ــروه، نمايندگان  ــينى، ق ــيد عماد حس اصولگرا- س
ــرا-  ــواز، اصولگ ــينى، اه ــريف حس ــرد- سيدش ك
ــرا- عوض  ــابور، اصولگ ــينى، نيش ــيدعلى حس س
ــهررضا، اصولگرا- فخرالدين حيدرى،  حيدرپور، ش
ــتنايى، اردل،  ــورا... حيدرى دس ــقز، اصولگرا- ن س
ــمر، اصالح طلب-  ــرا- محمدرضا خباز، كاش اصولگ
ــيد فخرالدين) دستغيب،  سيد احمدرضا فرزند (س
ــى دالور، درگز،  ــب- محمدعل ــالح طل ــيراز، اص ش
ــتى، آبادان، اصولگرا-  اصولگرا- سيدحسين دهدش

ــين  ــرا- امين حس ــى، اراك، اصولگ ــاس رجاي عب
ــينى،  ــر، اصولگرا- مصطفى رضاحس رحيمى، مالي
ــر، اصفهان،  ــرا- محمدتقى رهب ــهربابك، اصولگ ش
ــگاور، اصولگرا-  ــى، كن ــيد جواد زمان ــرا- س اصولگ
سيروس سازدار، مرند، اصالح طلب- محمد سقائى، 
ــاه،  ــعبانى، كرمانش ــز، اصولگرا- محمدرضا ش نيري
ــهريارى، بجنورد، اصالح  اصولگرا- محمدمهدى ش
طلب- محمد ضابطى، نطنز و قمصر، اصولگرا- امير 
ــتان، اصالح طلب- سيد مصطفى  طاهرخانى، تاكس
ــتان، اصولگرا- على عباسپور  طباطبايى نژاد، اردس
ــدرت ا... عليخانى،  ــرد، تهران، اصولگرا- ق تهرانى ف
ــنقر كليايى،  قزوين، اصالح طلب- صمد فدايى، س
ــرج زاده، بندرعباس،  ــن ف ــد امي ــرا- محم اصولگ
ــدان، اصالح طلب-  ــان فروزش، زاه اصولگرا- پيم
حشمت ا... فالحت پيشه، اسالم آباد، اصولگرا- نادر 
قاضى پور، اروميه، اصولگرا- داريوش قنبرى، ايالم، 
اصالح طلب- حميدرضا كاتوزيان، تهران، اصولگرا- 
ــرا- محمدعلى  ــنندج، اصولگ عبدالجبار كرمى، س
ــى، آبادان،  ــان، اصولگرا- عبدا... كعب كريمى، كرم
ــاروج و قوچان،  ــرا... كماليان، ف ــالح طلب- نص اص
اصولگرا- مصطفى كواكبيان، سمنان، اصالح طلب- 
ــرا- مهرداد الهوتى،  ــى كيخا، زابل، اصولگ احمدعل
لنگرود، مستقل- على رضا محجوب، تهران، اصالح 
ــنى ثانى، سبزوار، اصولگرا-  طلب- محمدرضا محس
ــنى بندپى، نوشهر، اصالح طلب-  انوشيروان محس

ــدگان كرد- جالل  ــدى، مريوان، نماين اقبال محم
محمودزاده، مهاباد، اصولگرا- غالم حسين مسعودى 
ريحان، اهر، اصالح طلب- غالم رضا مصباحى مقدم، 
تهران، اصولگرا- على مطهرى، تهران، اصولگرا- على 
ــتر، اصولگرا- محمدحسين مقيمى،  مطهرى، شبس
ــوى، خدابنده،  ــيدفاضل موس خمين، اصولگرا- س
اصالح طلب- على ميرزايى، فومن، اصولگرا- محسن 
نريمان، بابل، اصالح طلب- مجيد نصيرپور، سراب، 
ــدارى، زنجان،  ــعدا... نصيرى قي ــب- س اصالح طل
ــرى مهر، كردكوى،  ــالح طلب- محمد جواد نظ اص
ــيد  ــورا، زابل، اصولگرا- س ــرا- عباس على ن اصولگ
ــمى، ميانه، اصالح طلب- على اصغر  ــين هاش حس

يوسف نژاد، سارى، اصالح طلب
ــؤال از  از ميان 79 نماينده امضا كننده طرح س
رئيس جمهوري، 26 نفر از اعضاى فراكسيون اقليت 
ــش دبيركل اين  ــام محمدرضا تاب ــتند؛ البته ن هس
ــيون، در ميان امضا كنندگان طرح سؤال از  فراكس
رئيس جمهوري ديده نمى شود. هيچ يك از اعضاى 
ــه فراكسيون  ــه مجلس و هيأت رئيس هيأت رئيس

اصولگرايان نيز اين طرح را امضا نكرده اند.
  طرح سؤال از رئيس جمهور  ايراد 

اساسى آئين نامه اى دارد
 فارس: عضو هيأت رئيسه مجلس با بيان اينكه 
طرح سؤال از رئيس جمهور طبق آئين نامه داخلى 
ــد،  ــد تنها درباره يك وظيفه رئيس جمهور باش باي
ــى از نظر آئين نامه  گفت: اصل اين طرح ايراد اساس
داخلى دارد. محمدحسين فرهنگى نماينده مردم تبريز 
و عضو هيأت رئيسه مجلس شوراى اسالمى نسبت به 
ارجاع طرح سؤال از رئيس جمهور به كميسيون هاى 
تخصصى مجلس انتقاد كرد و آن  را خالف آئين نامه 

داخلى مجلس شوراى اسالمى دانست.
ــه داخلى مجلس، بايد  وى گفت: طبق آئين نام
ــؤال از رئيس جمهور درباره يكى از وظايف  طرح س
ــت؛  ــرح داراى 11 محور اس ــد، اما اين ط وي باش
ــس جمهور ايراد  ــؤال از رئي  بنابر اين اصل طرح س

اساسى از نظر آئين نامه داخلى دارد.
فرهنگى بر همين اساس با تأكيد بر اينكه ارجاع 
ــيون هاى  ــس جمهور به كميس ــؤال از رئي طرح س
ــد اين طرح به  ــت، افزود: نباي ــى خالف اس تخصص

كميسيون هاى تخصصى ارجاع مى شد.

اعتراض به اظهارات تكرارى 
مسئوالن دولتى  

مهر: عضو كميسيون امنيت ملى و سياست 
خارجى مجلس از اعتراض و انتقاد نمايندگان 
به توضيحات مسئوالن اقتصادى و دولتى حاضر 
ــه غير علنى مجلس درباره موضوعات  در جلس
اقتصادى خبر داد.  مهدى سنايى اظهار داشت: 
پاسخگويى نمايندگان دولتى حاضر در مجلس 
ــر و صداى  آن قدر تكرارى و خنثى بود كه س
نمايندگان بلند شد به طورى كه تأكيد كردند 

چنين صحبت هايى در روزنامه ها هم هست.

ليست هاى جداگانه 
در جبهه اصولگرايان 

ــادل عضو كميته  فارس: غالمعلى حداد ع
ــد اصولگرايان، در خصوص  داورى جبهه متح
ــه از دو جبهه  ــت جداگان ــه ليس ــال ارائ احتم
ــان گفت:  ــه متحد اصولگراي ــدارى و جبه پاي
ــه اى از اين دو جبهه  ــت جداگان اميدوارم ليس
ارائه نشود و البته احتمال زياد هم مى دهم كه 

ليست جداگانه اى ارائه نشود.

اعالم موجوديت جبهه 
حاميان دولت اسالمى

ــن دوره انتخابات  ــتانه نهمي ــا: در آس ايلن
ــالمى، جبهه حاميان دولت  مجلس شوراى اس
ــالمى با صدور اطالعيه اى اعالم موجوديت  اس
كرد. در قسمتي از متن اطالعيه آمده است: توجه 
ــتقيم در  به اين مهم كه دولت حق دخالت مس
انتخابات را ندارد مسئوليت ما مضاعف مى شود. 
ــا توجه به  ــالمى ب ــان دولت اس ــه حامي جبه
ــم مردمى، بايد با معرفى هر  ظرفيت هاى عظي
ــاى الزم براى  ــه داراى صالحيت ه آن كس ك
ــت،  ورود به صحنه رقابت انتخابات مجلس اس

عرصه حضور خود را معنا ببخشد.

دستاورد سفر سعيدلو 
به موريتانى

ــترش  فارس: به منظور ارتقاي روابط و گس
ــطح همكارى هاى جمهورى اسالمى ايران و  س
موريتانى چند سند و يادداشت تفاهم همكارى 
ــور امضا شد.  تفاهم نامه همكارى  ميان دو كش
در بخش هاى مختلف از جمله بهداشت و درمان، 
ــاورزى و شيالت، صنايع  نفت و اكتشافات، كش
ــئوالن  فنى، نيرو و صنعت و تجارت به امضا مس
و مشاوران دستگاه هاى اجرايى دو كشور رسيد.

سربازان انگليس 2013 
افغانستان را ترك مى كنند

ايسنا: نخست وزير انگليس پس از ورود به 
افغانستان گفت: بخش چشمگيري از سربازان 
ــتقر در اين كشور در سال 2013  انگليس مس
ــفر  به خانه باز مي گردند.  ديويد كامرون در س
ــتان گفت وگوهاي مثبتي  كوتاه خود به افغانس
با حامد كرزاي، رئيس جمهور افغانستان انجام 
داد.  وي قصد داشت در سفر خود به افغانستان 
پيش از كريسمس از سربازان انگليسي مستقر در 
افغانستان بازديد به عمل آورد، اما برنامه هاي او به 

خاطر توفان شن در افغانستان لغو شد.

شهادت 5 بحرينى
در زير شكنجه 

فارس: گزارش كميته مستقل حقيقت ياب 
ــى بر  ــه 5 بحرين ــد ك ــد مى  كن ــن تأكي بحري
ــم آل خليفه  ــكنجه در زندان هاى رژي ــر ش اث
ــورد از اين  ــه م ــيده اند كه س ــهادت رس به ش
ــهادت ها در زندان "الحوض الجاف"، وابسته  ش
ــزارش  ــت. گ ــى روى داده اس ــه وزارت داخل ب
ــتار انجام  ــن خواس ــه حقيقت ياب بحري كميت
تحقيقات گسترده و فعال درباره علت شهادت اين 
شهروندان بحرينى توسط نيروهاى امنيتى رژيم 

آل خليفه و محاكمه عامالن آن شده است.

آمادگي رياض براي گفتگو 
با تهران 

ايلنا: وزير امور خارجه عربستان سعودى بر 
ــورش براى گفتگو با ايران در هر  آمادگى كش
سطحى تأكيد كرد. سعود الفيصل افزود: ما آماده 
ــطحى هستيم، انسان با دشمن  گفتگو در هر س

خود گفتگو مى كند؛ چه برسد به همسايه.

طرح سؤال از رئيس جمهوري روي ميز هيأت رئيسه مجلس؛

 ارجاع سؤال از رئيس جمهور به شش كميسيون

همدان پيام: منابع ايتاليايى از توافق كشورهاى 
حاضر در نشست رم براى افزايش فشارها بر ايران 
ــورمان به مذاكره  به زعم خود با هدف ترغيب كش

در خصوص موضوع هسته اى خبر مى دهند.
به گزارش مهر به نقل از آسوشيتدپرس، منابع 
ــا مى گويند كه ديپلمات هاى  وزارت خارجه ايتالي
ــدان آنها در  ــاير متح ــكا، اتحاديه اروپا و س آمري
ــار بر  ــنبه رم براى افزايش فش ــت روز سه ش نشس
ايران براى از سرگيرى گفتگوهاى مربوط به برنامه 

اتمى اش توافق كرده اند.
ــورهاى همفكر" براى  ــن ديپلمات ها از "كش اي
ــه ايران كه  ــتر علي ــث درباره تحريم هاى بيش بح
ــت ايران از  ــامل تحريم واردات نف ــكان دارد ش ام

سوى اتحاديه اروپا باشد در رم ديدار كردند. 
ــمى از كشورهاى به اصطالح  اين گروه غيررس
ــواردى ديدار  ــر در م ــال اخي ــر" در دو س "همفك

كرده اند و هدف آنها مبادله اطالعات و بحث درباره 

گام هاى بعدى در فرآيند تحريم ايران است.  
آسوشيتدپرس به نقل از ديپلمات هايى كه نام 
ــده، گزارش داده است كه نمايندگان  آنها فاش نش
آمريكا، اعضاى اتحاديه اروپا، كانادا، استراليا، ژاپن، 
كره جنوبى و كشورهاى عربى حاشيه خليج فارس 

در اين نشست حضور داشتند. 
ــزارى رويترز  ــع ديپلماتيك به خبرگ يك منب
ــركت كنندگان دوباره بر نياز به اجراى  گفت: "ش
ــس  ــد و آژان ــل متح ــازمان مل ــاى س قطعنامه ه
ــط ايران تاكيد كردند  بين المللى انرژى اتمى توس
و از اين كشور خواستند تقاضاهاى جامعه جهانى 
ــراى رفع ابهام از برنامه اتمى اش به صورت فورى  ب

را اجرا كند." 

اين منبع ناشناس افزود: "حاضران عزم جدى 
ــديد فشار بر  خود را براى ادامه همكارى براى تش
ايران به منظور از سرگيرى مذاكرات بيان كردند." 
ــت قول  ــتان در اين نشس در هيمن باره عربس
افزايش توليد نفت را داده است تا در صورت تحريم 
نفت ايران، شكاف به وجود آمده در بازار پر شود و 

قيمت ها به شدت باال نرود. 
ــت درهاى بسته و به ميزبانى  اين نشست پش
ــد. ديپلمات ها  ــور خارجه ايتاليا انجام ش وزارت ام
ــتر گفته بودند كه در اين نشست استدالل ها  پيش
ــوى اتحاديه اروپا بر  درباره يك تحريم نفتى از س
ــت. تصميم در اين  ــران را در نظر خواهند گرف اي
ــت بعدى وزيران امور  ــت در نشس مورد ممكن اس

خارجه اتحاديه اروپا در ماه ژانويه اتخاذ شود. 
ــل از  ــه نق ــال ب ــتريت ژورن ــه وال اس روزنام
ــته  ــاى آمريكايى، اروپايى و عرب نوش ديپلمات ه
بود كه موضوع صادرات نفت ايران و قيمت جهانى 

انرژى احتماالً در اين نشست مطرح خواهد شد.

با حضور اعراب حاشيه خليج فارس؛

نشست ضد ايرانى در رم كليد خورد 

4 سناريو براى مداخله 
نظامى در سوريه

همدان پيام: غرب براى مداخله نظامى در سوريه 
ــا بزرگترين معضل  ــناريو طراحى كرده، ام چهار س
براى عملى كردن مداخله در خاك سوريه تخمين 
ــات عملى كردن  ــتره هزينه ها و تبع ــرآورد گس و ب

سناريوهاى حمله در سرزمين سوريه است.
ــوريه از همان آغاز  به گزارش فارس، معارضه س
ــان با نظامى و مسلحانه كردن روند  بحران كشورش
اعتراضات خود مخالف بوده، ولى معارضه در خارج 
ــور با حمالت  ــلفى جهادى در اين كش و جريان س
ــونت ها و حمله  ــود و دامن زدن به خش ــى خ نظام
ــكالت و  ــوريه، مش ــه ارتش و نيروهاى امنيتى س ب
معضالت امنيتى بغرنج و پيچيده اى براى امنيت و 
ــوريه به وجود آوردند. سناريوهاى مداخلى  ثبات س
ــوريه در چهار مدل طراحى شده بود  خارجى در س

كه به طور خالصه مى توان به موارد زير اشاره كرد:
1 ـ ايجاد منطقه حايل

ــعودى از  ــتان س ــويق قطر و عربس تركيه با تش
ژوئيه 2011 به دنبال ايجاد يك بنغازى سورى بوده 
ــت. ارتش تركيه از آوريل سال جارى؛ يعنى پس  اس
از گذشت يك ماه از شروع بحران سوريه در سراسر 

ــور (824 كيلومتر) آرايش  مرزهاى خود با اين كش
نظامى و چيدمان امنيتى برقرار كرد. 

ــه در برخى از  ــه پرواز ممنوع ــاد منطق 2ـ  ايج
مناطق سوريه

ــل موقعيت  ــناريو به دالي ــى كردن اين س عمل
ژئوپليتيكى سوريه و ارتباطات اين موقعيت با ثبات 
و امنيت كشورهاى همسايه با موانع دشوارى روبه رو 
خواهد بود. منطقه پرواز ممنوعه در ابعاد مختلف بر 
ــتى و اردن تأثيرات  گستره امنيت رژيم صهيونيس

منفى خواهد داشت.
3ـ برقرارى معابر انسانى 

ــط آلن ژوپه وزير خارجه فرانسه  اين سناريو توس
مطرح شده و هدف آن مداخله خارجى نظامى به بهانه 
انسان دوستانه و به بهانه دفاع از شهروندان سوريه است. 
ــناريو ايجاد داالن امنيتى  هدف اصلى و واقعى اين س
براى معارضه و دفاع از آنها در قبال دولت سوريه است. 
اين سناريو سوريه را به كانتون ها و دولت هاى قومى و 

طايفه اى تقسيم و تجزيه خواهد كرد. 
4ـ محاصره دريايى و زمينى سوريه

ــواحل سوريه و  اعزام ناوهواپيما بر "بوش" به س
افزايش حلقه محاصره زمينى توسط تركيه و اردن 
ــتى زمينه اى براى اجرايى كردن  و رژيم صهيونيس

اين سناريو است.

آمار كشته هاى مردم مصر به 
14كشته و 918 زخمى رسيد

ــزاران زن مصرى با  ــام: در حالى كه ه همدان پي
ــتفاده ارتش مصر از  برگزارى تظاهراتى در قاهره اس
ــونت مفرط و به برزمين كشيدن يكى از زنان  خش
مصرى توسط اين نظاميان را محكوم كردند؛ شوراى 
عالى نظامى مصر صرفاً به ابراز تأسف از حوادث اخير 
ــره، هزاران زن  ــا كرد. به گزارش فارس در قاه اكتف
مصرى در تظاهراتى در قاهره شركت كردند كه در آن 
استفاده و به كارگيرى خشونت مفرط توسط ارتش 
ــدت  ــيدن يك زن مصرى به ش مصر و بر زمين كش
محكوم شده بود. اين راهپيمايى را فعاالن زن مصرى 
ــدان التحرير در مركز قاهره  برگزار كردند كه از مي
آغاز شد و تا مقر سنديكاى روزنامه نگاران و دادستانى 
ــيارى از مردان  ــه جز زنان، بس ــر ادامه يافت. ب مص
ــخصيت هاى اين كشور  انقالبى مصرى از جمله ش
ــت از احزاب آزادى و  و نمايندگان آينده مجلس مل
ــى جنبش اخوان المسلمين و  عدالت، شاخه سياس
احزاب شركت كننده در ائتالف دمكراتيك نيز در اين 

تظاهرات مشاركت داشتند.
ــود كه  ــيده ب ــه پايان نرس ــرات هنوز ب تظاه
ــر كرد  ــوراى عالى نظامى مصر بيانيه اى منتش ش

ــاى اخير  ــاى روزه ــا و تعدى ه و در آن از تجاوزه
ــدان التحرير و مقر  ــدگان مي ــه تظاهرات كنن علي
ــف و اعالم كرده بوده كه  ــت وزيرى ابراز تأس نخس
اين شورا احترام بسيارى براى زنان و حق آنها براي 

شركت در تظاهرات و زندگى سياسى قائل است.
ــى مصر ادعا  ــوراى عالى نظام در اين بيانيه ش
كرده بود كه تمام تدابير و اقدامات قانونى الزم براى 
ــر را اتخاذ خواهد  ــه و مجازات حوادث اخي محاكم
كرد و از شهروندان مصرى خواست با كنار گذاشتن 
اختالفات و خشونت هاى زمينه را براى گذار كشور 
از اين مرحله حساس و حركت به سوى دمكراسى و 

آزادى و ادامه برگزارى انتخابات فراهم كنند.
ــه از روز جمعه با  ــاى اخير مصر ك درگيرى ه
ــور به تحصن  ــى اين كش ــاى نظام ــورش نيروه ي
ــت وزيرى در خيابان  ــل مقر نخس ــدگان مقاب كنن
قصر العينى و ميدان التحرير آغاز شد، تاكنون 14 

كشته و 918 مجروح درپى داشته است.
اگر چه شوراى عالى نظامى مصر تالش بسيار 
ــار زياد  ــهروندان را فش كرده كه علت فوت اين ش
ــت و پا اعالم كند،  اما  جمعيت و ماندن در زير دس
گزارش هاى پزشكى تأكيد مى كنند كه 10 نفر از 
ــدگان بر اثر اصابت گلوله جان خود را از  كشته ش

دست داده اند.

سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي:
درباره دريافت نامه سلطانيه اظهارنظر نمي كنيم

ــخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي از هرگونه اظهارنظر درباره  همدان پيام: س
دريافت نامه ايران مبني بر دعوت از آژانس براي سفر به تهران، خودداري كرد.

گيل تودور، در گفت وگو با ايسنا درباره دريافت نامه دعوت ايران براي سفر تيمي 
ــس درباره دريافت نامه  ــرژي اتمي به تهران اظهار كرد: آژان ــس بين المللي ان از آژان

سلطانيه و اين كه آيا پاسخي به آن مي دهيم يا خير، اظهار نظري نمي كند. 
ــوراي حكام كه در ماه مارس برگزار  ــت بعدي ش وي افزود:  اين موضوع  در نشس
ــود گزارش داده خواهد شد. سخنگوي آژانس همچنين گفت: نامه نگاري  ميان  مي ش
ــت و ما معموالً در اين گونه موارد نه  آژانس و دولت هاي عضو موضوعي محرمانه اس

تنها درباره ايران؛ بلكه درباره هيچ كشور ديگري اظهار نظر (رسانه اي) نمي كنيم.
ــلطانيه، نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي  شايان ذكر است؛ علي اصغر س
ــامبر (18  ــه خبرگزاري رويترز گفت كه ايران در تاريخ 9 دس ــنبه ب اتمي روز سه ش
ــال كرد كه در آن بار ديگر  ــاه) نامه اي را براي يوكيا آمانو، مديركل آژانس ارس آذرم
دعوت از مقامات عالي رتبه آژانس از جمله هرمان ناكارتس براي سفر به ايران كه در 

ماه اكتبر صورت گرفته بود، تجديد شد.
ــته ام و در حال  ــات آژانس مذاكراتي داش ــلطانيه گفت: من همچنين با مقام س

برنامه ريزي براي اين بازديد هستيم.
ــؤال كه آيا ايران قصد دارد درباره چنين مسائلي مذاكره  ــخ به اين س وي در پاس
ــره كنيم و در جهت رفع  ــي مذاك ــد؟ گفت: ما قصد داريم درباره هرگونه پرسش كن
ابهامات و حل مسأله حركت كنيم.  وي گفت كه آژانس به اين دعوت پاسخي مثبت 
داده است. سلطانيه افزود: ايران با دعوت مجدد از آژانس " حسن نيت" خود را نشان 
ــائل و  ــد و هدف از آن " كاركردن براي رفع هرگونه ابهامات با هدف حل مس مي ده

خاتمه دادن و متوقف كردن اين روند بي پايان است.

رئيس دانشگاه آزاد اسالمي:
خس بي سرو پايي هستم كه به دل دريا مي روم

همدان پيام: رئيس دانشگاه آزاد اسالمي گفت: بنده خس بي سرو پايي هستم كه 
به سيل افتادم و اگر كار براي خدا باشد؛ همين خس بي سر و پا به دل دريا مي رود و 
بزرگ مي شود. به گزارش ايسنا، عبدا... جاسبي در همايش مديران و معاونان عمراني 
واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي اظهار كرد: فرقي نمي كند كجا باشم، ولي تا آخر عمر 

وظيفه دارم به اين مردم خدمت كنم. 
ــگاه آزاد تصريح كرد: كار  ــي واحدهاي دانش ــاره به فعاليت هاي عمران ــا اش وي ب
ــگاه بسيار  ــازها و كيفيت آن در دانش ــاخت و س ــگاه و حجم ميزان س عمراني دانش

غرورآفرين است و اين به عنوان يك سند زنده افتخار در اين دانشگاه خواهد ماند.
جاسبي افزود: خوشبختانه در اين حوزه ما مي توانيم به جرأت بگوييم دانشگاه هاي 
ــته ايم و در اكثر واحدها فضاي رفاهي و عمراني مناسبي  ــت سر گذاش دولتي را پش
ــت كه حتي مورد تحسين رقبا و گاهي اوقات مخالفان قرار مي گيرد  ــده اس ايجاد ش
ــت. وي با اشاره به اجراي طرح هدفمندي يارانه ها  و اين به خاطر تالش همه شماس
نيز اظهار كرد: در ابتداي اجراي اين طرح نگراني هايي در بعضي واحدها درباره روند 
ساخت و سازها ايجاد شد كه البته بنده همان روز با اعتقاد اعالم كردم كه با سرعت 

و شدت به كار خود ادامه مي دهم.
ــت  وي افزود: علي رغم اينكه هزينه ها با توجه به نرخ تورم، افزايش پيدا كرده اس
و حتي شايد هزينه هاي دانشگاه افزايش 30 درصدي داشته است، ولي در اين مدت 
ــط فقط 3 درصد بود و با اين حال كارها بسيار خوب  ــهريه به طور متوس افزايش ش
پيش مي رود، زيرا قصد و نيت خدمت به مردم است و خداوند به پول دانشگاه بركت 
داده است. جاسبي خاطرنشان كرد: بنده خس بي سرو پايي هستم كه به سيل افتادم 
و اگر كار براي خدا باشد همين خس بي سر و پا به دل دريا مي رود و بزرگ مي شود.

توصيه رئيس ستاد انتخابات كشور:
همه واجدان شرايط كانديدا شوند

همدان پيام: رئيس ستاد انتخابات كشور از داوطلبان شركت در انتخابات مجلس 
نهم خواست ثبت نام خود را به دقيقه نود موكول نكنند و به همه كسانى كه توانايى 
حضور در مجلس را دارند، توصيه كرد: براى شركت در رقابت هاى انتخاباتى مجلس 

نهم ثبت نام كنند.
ــوى در گفت وگو با مهر به كانديداهاى مجلس نهم توصيه كرد كه  صولت مرتض

قانون را رعايت كنند و در تمام زمينه ها شاخص عمل شان قانون باشد.
معاون سياسى وزارت كشور افزود: از همه كسانى كه توانايى حضور در مجلس را 
دارند مي خواهم كه براى شركت در رقابت هاى انتخاباتى مجلس نهم ثبت نام كنند.

ــت مى كنم  ــركت در انتخابات مجلس درخواس وى با بيان اينكه از داوطلبان ش
ــت: از كانديداهاى شركت در  ثبت نام خود را به دقيقه 90 موكول نكنند، اظهار داش
رقابت هاى انتخاباتى مجلس نهم شوراى اسالمى مى خواهم در روزهاى ابتدايى براى 
ــا بتوانند به تدريج و با آرامش به  ــور و فرماندارى ه ثبت نام اقدام كنند تا وزارت كش

وظايف خود رسيدگى كنند.
ــمت قبلى خود قصد  ــتعفا دادن از س مرتضوى در خصوص مديرانى كه بدون اس
ــور داراى بانك  ــتم را دارند، گفت: وزارت كش كانديداتورى در انتخابات مجلس هش
ــمت مديريتى بوده اند را پايش  ــت و كانديداهايى كه داراى س اطالعات مديران اس
ــتعفا نامه از پست مديريتى، ضميمه نداشته باشند به آنها  مى كند در صورتى كه اس

اعالم خواهيم كرد كه شرايط كانديداتورى در انتخابات مجلس نهم را ندارند.
 طرح الزام ارائه صورتجلسات شمارش آرا به كانديداها 

همدان پيام: عضو فراكسيون اقليت در تذكرى خطاب به على الريجانى خواستار 
ــمارش آرا به كانديداهاى انتخابات در  ــات ش قرار گرفتن طرح الزام ارائه صورتجلس

دستوركار مجلس شد.
ــنبه  ــه علنى روز چهارش ــه گزارش فارس، مصطفى كواكبيان نماينده در جلس ب
ــنبه ثبت نام كانديداهاى  ــان تذكر آيين نامه اى خود پرداخت و گفت: از روز ش به بي
انتخابات مجلس نهم آغاز مى شود و طرحى با 40 امضا كه يك فوريت آن نيز تصويب 
ــد، براى ارائه صورتجلسات انتخابات به نمايندگان، در دستوركار مجلس است كه  ش
ــتوركار صحن علنى قرار دهيد. وى  ــريعتر در دس تقاضامنديم اين طرح را هرچه س
ــد، نه اينكه در  ــتيم اين طرح به انتخابات مجلس نهم برس با بيان اينكه ما مى خواس
ــتار در دستور قرار گرفتن طرح  ــود، گفت: ما خواس انتخابات مجلس دهم اجرايى ش

مذكور هستيم.
ــتناد به اصل 71 اين  ــى با اس وى در تذكرى آيين نامه اى و در اخطار قانون اساس
قانون، اظهار داشت: قانون تحول نظام آموزش و پرورش كه اخيراً به تصويب شوراى 
عالى انقالب فرهنگى رسيده است، مبنى بر نظام آموزشى 3-3-6 است، اما آموزش 
و پرورش از نظر محتوايى در حال انجام كار ديگرى است و ما نمايندگان مجلس نيز 

از اين مصوبه شوراى انقالب فرهنگى بى خبريم.

فرزند  شريعتي  سيدعماد  دانشجويي  كارت 
رشته   2787 شناسنامه  شماره  به  سيدمحمد 
بوعلي  دانشگاه  انرژي  تبديل  گرايش  مكانيك 
سينا به شماره دانشجويي 8613163003 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

آگـهي منـاقصه

دانشـگاه آزاد اسالمى واحد مالير

دانشگاه آزاد اسالمى مالير
 در نظر دارد

نسبت به تجهيز آزمايشگاه 
زيست شناسي اقدام نمايد.

اسناد  دريافت  براى  شرايط  واجد  متقاضيان  لذا 
ضلع  آدرس:  به   90/10/10 مورخه  تا  مناقصه 
تلفن  شماره  به  يا  و  مراجعه  سفيه  پارك  شمالي 

2230155-0851 تماس حاصل فرمايند. 
ضمناً هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

آگـهي منـاقصه

دانشـگاه آزاد اسالمى واحد مالير

دانشگاه آزاد اسالمى مالير
 در نظر دارد

نسبت به تجهيز سيستم آشپزخانه 
(ديگ هاي بخارپز تمام اتوماتيك) 

اقدام نمايد.
اسناد  دريافت  براى  شرايط  واجد  متقاضيان  لذا 
ضلع  آدرس:  به   90/10/10 مورخه  تا  مناقصه 
تلفن  شماره  به  يا  و  مراجعه  سفيه  پارك  شمالي 

2230155-0851 تماس حاصل فرمايند. 
ضمناً هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

اطالعــيه
مردى  جسد  به  متعلق  مقابل  عكس 
ظاهرى  مشخصات  با  الهويه  مجهول 
سن حدودا 65 الى 70 ساله ، قد متوسط 
با موهاى نيمه طاس و محاسن سفيد كه 
مورخه 90/4/10  در  عاشورا  ميدان  در 
كشف شده، مى باشد، چنانچه فرد يا 
خانواده  يا  عكس  صاحب  از  افرادى 
شماره  با  داشته  اطالعى  مرحوم  آن 
تلفن 09381031439 و يا شماره ثابت 
مژدگانى  و  حاصل  تماس   2182993

دريافت نمايند.
رئيس پليس آگاهى فا- ا - همدان

آگهي حصر وراثت
آقاي عزيز علي كرملو داراي شناسـنامه شـماره 240 به شـرح دادخواست 
به كالسـه112/61/90/ح از اين حوزه درخواسـت گواهي حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شـادروان ترابعلي كرملو به شناسـنامه شماره 123 
در تاريـخ 1389/7/10 در اقامتگاه دائمي خود بـدرود زندگي گفته ورثه آن 
مرحـوم منحصر اسـت به: 1-براتعلي كريمي نصر  به شـماره شناسـنامه199 
متولـد1324 فرزنـد متوفـي 2-صفرعلي كرملو به شـماره شناسـنامه216 
متولـد1332 فرزنـد متوفـي 3-عزيزعلي كرملو به شـماره شناسـنامه240 
متولـد1342 فرزنـد متوفـي 4-آق گل كرملـو بـه شـماره شناسـنامه205 
متولد1329 فرزند متوفي 5-سـنا كرملو به شـماره شناسنامه2 متولد1330 

فرزند متوفي 6-صغري كرملو به شـماره شناسـنامه225 متولد1337 فرزند 
متوفـي 7-فاطمه كرملو به شـماره شناسـنامه9 متولـد1338 فرزند متوفي 
اينك با انجام تشـريفات مقدماتي درخواسـت مزبـور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كسـي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشـد از 
تاريخ نشـر نخسـتين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد.
قاضي حوزه 11 شوراي حل اختالف گل تپه

آگهي ابالغ اوقات دادرسي 
بدينوسـيله به آقاي شـهاب كرمـي فرزند حسـنعلي كه فعـًال مجهول المكان 

مي باشد ابالغ مي گردد خانم طاهره ياوري فتح فرزند رضا دادخواستي بخواسته 
مطالبـه مهريه به طرفيت شـما به حوزه 208 شـوراي حل اختالف شهرسـتان 
اسدآباد تقديم كه به كالسه 873/90 ثبت و وقت رسيدگي آن به تاريخ 27 روز 
10 ساعت 10/5 تعيين گرديده است اينك بنابر درخواست خواهان و تجويز اين 
شـورا مسـتنداً به ماده 73 از قانون آيين دادرسي مدني با انتشار يك نوبت در 
روزنامه كثيراالنتشـار شما مي توانيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ نشر آگهي به 
اين شـورا مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود اخطاريه و ضمائم دادخواست 
را دريافت و وقت رسـيدگي در شـورا حضور يابيد و اال شـورا تصميم مقتضي 

اتخاذ خواهد نمود.
دبير حوزه 208 شوراى حل اختالف شهرستان اسدآباد

آگهي مزايده و فروش اموال محكوم عليه حسن جباري 
در پرونده كالسـه 900261/اج م محكوم عليه حسن جباري ساكن روستاي زاغه 
به وكالت سيدافشين ابى ابراهيمي محكوم است به پرداخت مبلغ 72,419,640 
ريـال به عنـوان محكوم بـه در حق محكوم لـه رضا جباري به وكالت حسـين 
پورشـيري بـا توجه به ابـالغ اجراييه و عدم اقـدام محكوم عليـه در پرداخت 
محكوم به و تقاضاي محكوم له لذا اموال مشـروحه زير كه توسـط كارشـناس 
ارزيابي شـده اسـت مطابق مواد 114 و 139 قانون اجراي احـكام مدني توقيف 
و از طريق مزايده نوبت اول توسـط اجراي احكام مدني بهار در روز چهارشـنبه 
مورخ 90/10/28 از سـاعت 13-12 ظهر در دفتر اجراي احكام مدني دادگستري 
شهرسـتان بهـار به فروش مي رسـد مزايده از قيمت تعيين شـده شـروع و از 

برنـدگان 10 درصـد بهاء في المجلـس دريافت و مابقي حداكثـر ظرف يك ماه 
دريافت مي شـود و در صورت انصراف از خريد 10 درصد پرداختي به نفع دولت 

ضبط خواهد شد.
اموال مورد مزايده:شـش دانگ يك باب خانه مسـكوني واقع در روستاي زاغه 
به شـماره پالك ثبتي 131/1105 بخش 4 همدان با عرصه به مسـاحت 252/15 
مترمربع داراي دو طبقه سـاختمان با اعياني 140 مترمربع داراي محوطه سـازي 
با انشـعابات آب، برق، گاز مي باشـد ارزش اين ملك بـا در نظر گرفتن موقعيت 
محلي آن به مبلغ 420,000,000 ريال معادل چهل و دو ميليون تومان مي باشـد. 

م الف 4317
مدير دفتر اجراي احكام مدني شهرستان بهار 

تلفن: تلفن: 82644338264433
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جامعهمادستان

نيش و نوشاخبارخبر ويژه

از دل برآمده

كوتاه از شهرستان ها

ــام جمهوري  ــام: اقتدار و عظمت نظ همدان پي
اسالمي ايران با حضور حداكثري مردم در انتخابات، 

نمايان خواهد شد.

ــتان  ــدار ويژه شهرس ــتاندار و فرمان ــاون اس مع
ــوراي فرهنگ عمومي  مالير با بيان اين مطلب در ش
شهرستان گفت: طبق فرمايشات مقام معظم رهبري 2 
راهبرد مهم رعايت قانون و حضور حداكثري مردم در 
اين انتخابات ايجاب مي كند كه زمينه حضور حداكثري 

مردم در عرصه هاي سياسي فراهم شود.
ــي  ــن خيريانپور با بيان اينكه نظام سياس حس
ــور ما مبتني بر مشروعيت و مقبوليت  حاكم بر كش
ــت، گفت: از آنجا كه مشروعيت در قوانين الهي  اس
وجود دارد مقبوليت متكي به آراي مردم خواهد بود. 
خيريانپور تأكيد كرد: همه دستگاه ها بايد طبق وظايف 
محوله در خصوص اخبار انتخاباتي همت مجدانه اي 

داشته باشند تا شاهد انتخابات پر شوري باشيم.
وي شوراي فرهنگ عمومي را زمينه ساز مناسب 

براي حضور حداكثري مردم در انتخابات دانست.
حسن خيريانپور رعايت قانون انتخاباتي را براي 
ــت و گفت: از آنجا كه  همگان الزم و ضروري دانس
در انديشه هاي اسالمي، دين از سياست جدا نيست، 

بنابراين هدف توجيه كننده اي براي اجرايي نكردن 
قانون وجود ندارد و طرفداران كانديداها نبايد براي 
ــيدن به هدف خود كه همان  جمع آوري آراست  رس

از شيوه هاي نادرست استفاده كنند.
فرماندار ويژه مالير در خصوص 3 دي ماه كه آغاز 
رسمي ثبت نام انتخابات است، گفت: هماهنگي هاي 
الزم براي انجام اين امر مهم فراهم شده و اميدواريم 
ــور حداكثري و مبتني بر  ــالم و با حض انتخاباتي س

اخالق صحيح انتخابي داشته باشيم. 
ــوالت و افتتاحيه هاي اخير  ــه به تح وي در ادام
ــت: ايجاد  ــگاه مالير پرداخت و اظهار داش در دانش
ــته ها در  ــاختمان هاي جديد، افزايش تعداد رش س
ــاخت و  مقاطع مختلف، وجود 16 هزار مترمربع س
ــرد موثر اين  ــان از عملك ــاز در اين مكان و... نش س

دانشگاه در عرصه فرهنگي دارد.
وي در خصوص ضرورت دانشگاه ها در شهرستان 
ــهري مي توانند  ــن مراكز در هر ش ــت: وجود اي گف
شهرستان را در زمينه مسائل فرهنگي پيشتاز كنند.

ــپاه ناحيه مالير از سهميه 5  در ادامه فرمانده س
ــتان در قالب كاروان هاي راهيان  هزار نفري شهرس
ــهميه 4 هزار  ــور خبر داد و گفت: از اين تعداد س ن
ــتند كه نيمي از  ــطه هس نفر دانش آموز دوم متوس
اين تعداد به اين مناطق عملياتي اعزام شده و باقي 
ــن ماه به اين مناطق  ــده اين افراد در اوايل بهم مان
ــد. مراد اسماعيلي از كاروان راهيان  اعزام خواهند ش
ــام برد و  ــات بزرگ فرهنگي ن ــور به عنوان عملي ن
ــنايي نسل جوان  افزود: اين طرح بزرگ با هدف آش
ــم روحيه جهاد، ايثار و  ــا مناطق عملياتي و تحكي ب
ــهادت انجام مي گيرد كه مي توان به عنوان يك  ش

اقدام راهبردي فرهنگي مورد توجه باشد.
فرمانده سپاه ناحيه مالير در ادامه به حماسه 9 
دي ماه پرداخت و گفت: طبق فرمايش مقام معظم 
رهبري اين روز تجلي قدرت خدا و حركت ماندگار 

در تاريخ اسالمي است و بايد ارج نهاده شود.
اسماعيلي در پايان از برگزاري مراسم در اين روز 

با حضور سردار نورالهي خبر داد.

معاون فرماندار كبودراهنگ
ايجاد فضاى سالم انتخاباتى

 موجب افزايش اعتماد عمومى مى شود
همدان پيام: معاون فرماندار كبودراهنگ، گفت: ايجاد فضاى سالم انتخاباتى سبب 
افزايش اعتماد عمومى به نظام، همدلى و نشاط جريان هاى سياسى و همچنين يأس 

و نااميدى دشمن مى شود. 
ــاط از  ــالم و با نش عمران ذيغمى، افزود: فراهم كردن زمينه برگزارى انتخابات س

وظايف و تكاليف اصلى مسئوالن است.
وى، افزود: انتخابات متعددى از ابتداى پيروزى انقالب تا كنون برگزار شده و امت 
هميشه در صحنه و واليتمدار ايران اسالمى با حضور گسترده ارادت خود را به نظام 

مقدس جمهورى اسالمى نشان داده اند.
ــاون فرماندار كبودراهنگ در گفت گو با ايرنا،  گفت: طبق برنامه ريزى صورت  مع
ــده و از اعضاى هيأت  ــاداب مهيا ش گرفته مقدمات براى برگزارى انتخاباتى پويا و ش

اجرايى انتخابات در شهرستان ثبت نام به عمل آمده است.
ــدن نظام عزت آفرين جمهورى اسالمى  ذيغمى، افزود: انتخابات طرح نو به نو ش
ــاداب و استوار نگه  ــى را جوان، ش ــدن همواره نظام سياس ــت كه اين نو به نو ش اس
مى دارد. وى با تأكيد بر اهميت برگزارى انتخابات آزاد در نظام اسالمى، اظهار داشت: 
ــالمى، مجلس خبرگان  ــوراى اس ــت جمهورى، مجلس ش هر يك از انتخابات رياس
ــوراهاى اسالمى شهر و روستا به معناى نو شدن فضاى اين سازمان ها و  رهبرى و ش

ايجاد طراوت در فضاى سياسى كشور است.

ارزشيابي در كمك به يادگيري دانش آموزان موثر است

ــس و كمك به يادگيري  ــتاي بهبود جريان تدري ــيابي، در راس همدان پيام: ارزش
دانش آموزان موثر است.

ــت: از عوامل متعددي  ــوكار با بيان اين مطلب  گف ــس آموزش و پرورش ج رئي
ــت كه  ــواالتي اس ــد، نحوه طراحي س كه مي تواند در برگزاري يك امتحان موثر باش

فرهنگيان مطرح مي كنند.
محمود رضايي در خصوص برگزاري جشنواره طراحي سوال برتر ويژه دبيران اين 
ــيابي از آموخته هاي  ــي كنوني، ارزش منطقه، گفت: با توجه به اينكه در نظام آموزش
ــتر به صورت طراحي سوال و برگزاري امتحان انجام مي گيرد، لذا  دانش آموزان بيش
ــنجش آموخته هاي دانش آموزان و به عنوان ابزاري براي  ــيله اي براي س امتحان وس

برآورد تغييرات حاصله در رفتار آنان با توجه به اهداف آموزشي- پرورش است.
به گزارش روابط عمومي آموزش و پرورش جوكار گفتني است، اين جشنواره در 
دو ماده درسي زبان فارسي3 (رشته رياضي- فيزيك و علوم تجربي) و رياضي 1 و در 

سه مرحله منطقه اي، استاني و كشوري برگزار مي شود.

 نهم دى ماه تجلى بصيرت، 
هوشيارى و غيرت دينى ملت ايران است

همدان پيام: فرماندار فامنين گفت: ايمان و حضور مردم سبب خلق حماسه نهم 
ــيارى، غيرت دينى و انقالبى ملت  ــد و اين روز بزرگ تجلى بصيرت، هوش ديماه ش

ايران است.
مهدى باب الحوائجى اظهار داشت: حماسه 9 دى ماه انقالب را در مقابل خطرات 

و تهديدات دشمنان براى هميشه مصون نگه مى دارد.
ــمان دشمنان  ــه عالوه بر كور كردن چش به گزارش  ايرنا، وى گفت: اين حماس
نظام، بر خيال واهى آنان نيز خط بطالن كشيد و به همه استكباران جهان ثابت كرد 
كه ايرانيان واليت مدار بر پايه انديشه ناب امام و مقام رهبرى آماده جانفشانى براى 
ــتند. باب الحوائجى بر ضرورت پاسداشت اين روز  ــالمى هس حفظ نظام و انقالب اس
بزرگ تاكيد كرد و افزود: بايد فعاليت هاى گسترده اى براى تبيين هرچه بهتر حماسه 
9 دى در مراكز علمى صورت گيرد. فرماندار فامنن بيان داشت: براى تبيين حماسه 
ــتان در راستاى تقويت بعد  ــتفاده از ظرفيت هاى موجود در شهرس 9 دى بايد با اس

هنرى و بازنويسى اين جريان با ابزارهاى فرهنگى تالش كرد.

كسب رتبه اول استان
 توسط آموزش و پرورش نهاوند 

ــروژه مهر رتبه اول  ــطه و پ ــام: آموزش و پرورش نهاوند در دوره متوس همدان پي
استان را كسب كرده است.

ــران مقاطع تحصيلي نهاوند گفت:  ــر آموزش و پرورش نهاوند در جمع مدي مدي
آموزش و پرورش نهاوند در سال تحصيلي گذشته موفق شد در تمامي شاخص هاي 
مربوط به دوره متوسطه و همچنين عملكرد مطلوب پروژه مهر مقام اول استان را در 
بين تمامي شهرستان ها و مناطق كسب كند. عليرضا تكلو ادامه داد: شاخص هايي كه 
در دوره متوسطه مورد ارزيابي قرار گرفته اند شامل مسابقات علمي و عملي گسترش 
رتبه هاي فني و كاردانش، اجراي طرح توزيع رتبه اي و شاخه اي المپيادهاي علمي و 

درصد قبولي شاخص هاي ديگر بوده اند.
ــر گفت: پروژه مهر يكي از برنامه هاي كليدي  ــو همچنين در زمينه پروژه مه تكل
ــايي مطلوب مدارس است كه در سطوح و بخش هاي  آموزش و پرورش براي بازگش
مختلف اجرا مي شود كه در سال گذشته با برنامه ريزي هاي مناسب بر اساس ارزيابي 

بازرسان وزارتي و اداره كل آموزش و پرورش نهاوند موفق به كسب رتبه اول شد.
ــال تحصيلي جاري نيز با بهره مندي از توان  تكلو در پايان گفت: اميدواريم در س
نيروي انساني كارآمد و امكانات موجود موفقيت هاي بيشتري نصيب شهرستان شود.

مانور امداد و نجات بيمارستان در نهاوند 

همدان پيام: مانور امداد و نجات و خدمات بيمارستاني با مشاركت شبكه بهداشت 
ــتان نهاوند به  و درمان و جمعيت هالل احمر و اعضاي كارگروه امداد و نجات شهرس
ــكي در آموزشگاه راهنمايي تجدد  ــنجي تيم هاي امداد و نجات و پزش منظور توان س

اين شهرستان برگزار شد.
در اين مانور با بروز زلزله فرضي ضمن انجام عمليات پناه گيري توسط دانش آموزان، 
انتقال مصدومان و مجروحان به محوطه توسط تيم هاي فوريت ها و هالل احمر انجام شد، 
ضمن اينكه همزمان 7 دستگاه آمبوالنس فوريت پزشكي و جمعيت هالل احر با فراخوان 
از سراسر شهرستان در محل حضور يافتند. در اين برنامه 30 تن از مجروحان و مصدومان 
خدمات بين بيمارستاني را در محل آموزشگاه دريافت كردند و به بيمارستان منتقل شدند 
و متناسب با خدمات مورد نياز به اورژانس، بيمارستان صحرايي و بيمارستان هاي استان 

اعزام و خدمات بيمارستاني دريافت نمودند.

ره انجام
  با يك تير سه نشان زد ! 

ــان 14  ــي داوطلب ــام: روز جهان همدان پي
ــامبر به همين نام  آذرماه مصادف با پنجم دس
در تقويم ثبت شده است اما برگزارى همايش 
ــدآباد با  ــتان اس جمعيت هالل احمر شهرس

تأخيرى حدود دو هفته اى برگزار شد.
اين همايش بيش از آنكه به جوانان داوطلب 
و امدادگر بپردازد رنگ و بوى وداع و وصال به 
خود گرفته بود.(هر چند حضور پرشور جوانان 
داوطلب هالل احمر در گوشه و كنار مراسم به 

چشم مى خورد).
ــت هالل  ــل جمعي ــر عام ــام مدي ره انج
ــم بود. وى با  ــخنران مراس ــتان س احمر اس
ــه پاراگراف   ــته بندى مطالب خود در س دس
ــه خيريه  ــداف اين موسس ــامل اه ــاه ش كوت
ــع  ــات مجام ــزارى انتخاب ــه، برگ عام المنفع
ــت ماه سال  عمومى هالل احمر در ارديبهش
ــت از داوطلبان براى حضور  آينده و درخواس
ــن انتخابات و بحث مديريت  حداكثرى در اي
ــدآباد فرصت را  ــتان اس ــالل احمر شهرس ه
ــمرده و دو توديع و يك  ــت ش ــيار غنيم بس
ــه مدت ها قبل بايد انجام مى داد را  معارفه ك

با هم انجام داد.
ــرف زيورى، رئيس جمعيت   وى از على اش
ــدآباد كه سى و يكمين سال  هالل احمر اس
خدمت را در اين سمت گذراند تا اينكه سال 
ــمى ديگر قادر  ــته بر اثر مشكالت جس گذش
ــاى خود را به  ــد و ج ــه ادامه فعاليت نش ب
ــن اداره داد،  ــوتان اي ــزه اى از پيشكس حم
ــكولى كه از  قدردانى كرد و محمدرضا كش
ــول ره انجام  ــان همين اداره و به ق كاركن
ــمت  ــت را به س جوانى فعال و با انگيزه اس
ــتى منصوب كرد؛ و به قول معروف  سرپرس
ــان زد. البته در اينجا يك  يك تير و دو نش
ــان مصداق بيشترى دارد! اما  ــه نش تير و س
ــران را به خود  ــه همه حاض ــزى كه توج چي
ــالم سالمى  جلب كرده بود حضور حجت االس
ــبق اسدآباد در اين جلسه بود.  امام جمعه اس
ــمت نماينده  وى زمانى در اين منطقه به س
ــتان  ــه در جمعيت هالل احمر اس ــى فقي ول
ــغول به كار بود؛ اما با رفتنش به خمينى  مش
ــمت را براى  ــهر اصفهان همچنان اين س ش

ــت.  خود حفظ كرده اس
حجت االسالم موسى سالمى، نماينده ولى 
فقيه در هالل احمر استان با تأكيد بر تكريم 
ارباب رجوع گفت: مسئوالن با مردم مهربان 
ــت به مردم  ــود را خدم ــند و منطق خ باش
بدانند؛ چرا كه پست و مقام هاى دنيوى گذرا 

و امتحان الهى است. 
ــدآباد  ــدار اس ــت، فرمان ــى آزادبخ مصطف
ــر را يكي از  ــان جمعيت هالل احم داوطلب
اركان اصلي و سنگ بناي جمعيت هاي ملي 

دانست.
ــه عنوان  ــكولى ب ــم محمدرضا كش حك
ــت جمعيت هالل احمر اسدآباد به  سرپرس
ــد. دو مدير بازنشسته اين اداره   وى ابالغ ش
ــم با اهداى لوح  ــى زيورى و حمزه اى ه يعن
سپاس تجليل شدند و داوطلبان نمونه نيز با 

هدايايى مورد تشويق قرار گرفتند.

جلسه پرسش و پاسخ
 كاركنان مركز آموزشي فرهنگي

 سما همدان
همدان پيام: به مناسبت بيستمين سالگرد 
تأسيس سازمان سما جلسه پرسش و پاسخ با 
كاركنان مركز آموزشي و فرهنگي سما همدان 

برگزارشد.
ــي  ــزارش روابط عمومي مركز آموزش به گ
ــگاه آزاد  ــما همدان، معاون دانش و فرهنگي س
اسالمي همدان، هدف از برگزاري اين نشست 
ــر و چهره به چهره  ــراري ارتباط نزديك ت را برق
ــش تعامل بين  ــئوالن، افزاي ــا مس كاركنان ب
كاركنان با مسئوالن، ايجاد و افزايش همكاري 
ــا دبيران و  ــكده ب اعضاي هيأت علمي آموزش
ــدارس، در زمينه ارتقاي كيفيت  آموزگاران م

علمي كاركنان سما عنوان كرد.
ــت كاركنان نقطه نظرات خود  در اين نشس
ــتقيم در زمينه هاي مختلف  ــه صورت مس را ب
ــه تبديل وضعيت اعضاي هيات علمي،  از جمل
ــكاري با  ــي، هم ــكالت گروه هاي آموزش مش
ــما، گواهينامه هاي ضمن  ــازمان س ماهنامه س
خدمت، اتوماسيون جديد اداري، ادامه تحصيل 
ــان حق  ــتغال و جذب مدرس ــا اش همزمان ب

التدريس با مسئوالن مطرح كردند.

فرهنگ ايثار و شهادت قلب تپنده نظام اسالمى است
همدان پيام: مدير بنياد شهيد و امور ايثارگران تويسركان، گفت: فرهنگ زوال ناپذير ايثار و شهادت با تكيه بر مبانى و 
آموزه هاى ناب الهى، قلب تپنده نظام اسالمى است. محمد داورى، با اشاره به اينكه رسيدگى به امور خانواده هاى شهدا 
از بزرگترين مصاديق ترويج فرهنگ ايثار و شهادت است، اضافه كرد: بنياد شهيد با تدوين برنامه هاى هدفمند در زمينه هاى 
بهداشت و درمان، پرداخت تسهيالت، اشتغالزايى، مددكارى و امور مختلف فرهنگى به ارائه خدمات مى پردازد. داورى در گفت 
و گو با ايرنا، تعهد ايجاد اشتغال بنياد شهيد شهرستان در سال جارى را 48 مورد عنوان كرد و اظهار داشت: از ابتداى سال جارى 
تاكنون 55 فرصت شغلى در بنياد محقق شده و تا پايان سال اين تعداد افزايش مى يابد. وى در بخش ديگرى از سخنان خود با 
اشاره به لزوم گسترش فعاليت هاى پژوهشى در حوزه نشر فرهنگ غنى ايثارگرى و شهادت طلبى، بيان كرد: فعاليت هاى 

پژوهش محور در اين زمينه نبايد منحصر به بنياد شهيد و چند دستگاه اجرايى خاص شود.

پيرغالمان نهاوند تجليل شدند
همدان پيام: با حضور مسئوالن شهرستاني همايش تجليل از پيرغالمان و خادمان نماز شهرستان نهاوند در مسجد 

محمديه اين شهر برگزار شد.
در اين همايش رئيس اداره تبليغات اسالمي نهاوند با تجليل از هيأت امنا و امام جماعت مسجد محمديه به منظور 
ــالمي به شكل مبسوط  هماهنگي و برنامه ريزي اين همايش گفت: نماز به عنوان مهمترين مؤلفه ديني در فرهنگ اس
ــناد روايي موثق، معيار پذيرش ساير اعمال در نزد پروردگار متعال صحت و  ــناخته شده است و در كتب ديني و اس ش
مقبوليت نماز انسان شرط شده است. حجت االسالم مراد حيدري خدمتگزاري براي اقامه اين فريضه الهي را از جمله 
امورات ارزشمند و داراي اجر اخروي دانست و افزايش روزي، رهايي از عذاب قبر و همچنين همنشيني با اولياي الهي 

را از جمله آثار و بركات وجودي اقامه نماز در فرهنگ غني اسالم نام برد.

اخالق و رفتار پسنديده عامل موفقيت يك كاسب است
همدان پيام: امام جمعه اسدآباد در همايش تذكر لساني ويژه اصناف اسدآباد كه به همت تبليغات اسالمي برگزار شد، گفت: 
اخالق و رفتار پسنديده عامل موفقيت يك كاسب است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، در اين همايش كه در تاالر اجتماعات 
اداره تبليغات اسالمي اسدآباد برگزار شد، حجت االسالم سيدموسي حسيني مجد با ابراز خرسندي از حضور اصناف در اين 
نشست گفت: اصناف با وجود اتحاديه هاي زياد، بيشترين برخورد را با مردم دارد به همين منظور بايد در اموري كه مغازه داران 
با آن مواجه هستند به ويژه كسب و كار، خوش اخالق و خوش رفتار باشند كه اين عامل جذب مشتري است. وى امر به 
معروف و نهي از منكر را وظيفه اي همگاني دانست و افزود: اگر ما به اين فريضه ديني عمل كنيم مطمئناً آسيبي به جامعه وارد 
نمي شود. وي در ادامه از اتحاديه ها خواست تا در مغازه هاي خود تذكر لساني را فراموش نكنند و اگر موارد خطايي مشاهده 

كردند، تذكر دهند كه اين موضوع هم براي خود و هم براي جذب مشتري كارساز خواهد بود.

معاون استاندار و فرماندار ويژه مالير:

اقتدار نظام در حضور گسترده مردم نمايان خواهد شد

ــتان مالير با  همدان پيام: مدير توزيع برق شهرس
حضور مسئوالن شركت برق استان، شهرستان و نيز 
پرسنل برق مالير توديع و غالمرضا يداللهي به عنوان 

مدير جديد توزيع برق اين شهرستان معرفي شد.
 رئيس هيأت مديره و مدير عامل اين شركت در 
اين مراسم به مسئوليت از ديدگاه قرآن اشاره كرد و 
ــركت در راستاى  ــى و راهبردهاى ش گفت: خط مش
ــاله نظام مشخص و تالش همه ما  چشم انداز 20 س

براى دستيابى به اهداف تبيين شده است. 
به گزارش روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق 
ــتان همدان، مهندس حاجى رضا تيمورى  افزود:  اس
ــم انداز شركت تا سال 1404  در راستاى تحقق چش
وظيفه داريم تا با استفاده از مديريت دانش محور، با 
تكيه بر نيروهاى كارآمد و با بكارگيرى همه امكانات 
نرم افزارى، سخت افزارى و مغزافزارى بهترين پاسخگو 
براى ذى نفعان بوده و در بين شركت هاى صنعت برق 

برتر باشيم.
ــركت برق  ــت: مأموريت اصلى ش وى اظهار داش
ــت تا همه مصرف  ــرق مطمئن و پايدار اس تامين ب
ــان از اين  ــالل در روند كارى ش ــدگان بدون اخ كنن

نعمت استفاده كنند.
وى بيان داشت: با لحاظ كردن ارزش هاى اخالقى 
در تحقق آرمان و مأموريت هاى شركت مى كوشيم، 
اول اينكه، با اجراى درست توسعه شبكه هاى جديد، 
استفاده از تكنولوژى هاى نوين و اصالح و بهينه سازى 
ــبكه ها و بهره بردارى درست از شبكه هاى موجود،  ش
قابليت اطمينان و پايدارى در شبكه ها افزايش يابد و 
دوم اينكه، در راستاى ارتقاى خدمات فنى، اقتصادى 
بودن كارها نيز مد نظر قرار گيرد تا تمامى اقداماتى 
ــود نهايتاً سطح رضايتمندى مردم از  كه انجام مى ش

خدماتى كه ما ارائه مى دهيم را افزايش دهد.
ــن و پايدار و  ــت: براى تامين برق مطمئ وى گف
ــاخت هاى الزم و براى جلوگيرى از بروز  ايجاد زيرس

خاموشى ها، سرمايه گذارى اجتناب ناپذير است.
ــورد نياز براى  ــدت زمان م ــا بيان اينكه م وى ب
ــت، اظهار  ــال اس احداث يك نيروگاه برق 3 تا 5 س
داشت: احداث نيروگاه زمان بر است و سرمايه زيادى 
مورد نياز است، از سال 84 تاكنون 26271 مگاوات 
به ظرفيت نيروگاه هاى كشور اضافه شده است و در 
ــه 63 هزار مگاوات  ــال حاضر ظرفيت نيروگاه ها ب ح
ــور در  ــيده، 41 درصد ظرفيت نيروگاه هاى كش رس
زمان دولت هاى نهم و دهم ايجاد شده است، قدرت 
ــور در مردادماه سال جارى  توليدى نيروگاه هاى كش
به بيشترين مقدار خود يعنى 42126 مگاوات رسيده 

است.
ــت: در مطالعه اى كه براى30  تيمورى اظهار داش
ــده به دليل توسعه اقتصادى  ــال گذشته انجام ش س
ــور و  ــترش برق به اقصا نقاط كش همه جانبه و گس
در نهايت افزايش رفاه عمومى، بطور ميانگين ساليانه 
8 درصد رشد مصرف داشتيم كه پس از هدفمندى 
ــور به 3 درصد محدود شده است.  ــد در كش اين رش
در استان همدان نيز ميانگين رشد مصرف 6 درصد 
ــد  ــس از هدفمندى نه تنها 6 درصد رش ــوده كه پ ب
نداشته ايم بلكه 4 درصد نيز كاهش مصرف و كاهش 
ــمت بهينه  ــته ايم و اين يعنى رفتن به س پيك داش

مصرف كردن.
ــور ما يك  ــت، جمعيت كش الزم به يادآورى اس
ــى دو درصد انرژى  ــت ول درصد جمعيت جهان اس
”جهان ” را  مصرف مى كند، ايران در زمره 20 كشور 

پر مصرف جهان قرار دارد.
ــركت توزيع  رئيس هيأت مديره و مديرعامل ش
ــتان ادامه داد: الگوى مصرف انرژى در ايران  برق اس
ــد مصرف برق در  ــط رش ــت و متوس ــب اس نامناس
ــور 2/5 تا 4 برابر  بخش هاى خانگى و تجارى در كش
استاندارد جهانى است. در تابستان امسال با همراهى 
ــاركت مردم و با اقداماتى از جمله فعاليت هاى   و مش

مديريت مصرف، مديريت بر بار كشاورزى، جمع آورى 
برق هاى غير مجاز، تست لوازم اندازه گيرى و اقداماتى 
در راستاى كاهش تلفات شبكه هاى برق موفق شديم 
66 مگاوات از پيك بار استان را كاهش دهيم كه در 
ــتا چند شاخص عملكردى در شركت بهبود  اين راس

چشمگيرى داشته است.
ــر اقدامات موثرى  ــاره به اينكه در مالي وى با اش
ــت، بيان  ــرف صورت پذيرفته اس ــراى كاهش مص ب

داشت: اين شهرستان نياز به كار بيشترى دارد.
ــر دارد در  ــور در نظ ــت: صنعت برق كش وى گف
ــاليانه يك  ــبكه هاى برق را س برنامه پنجم تلفات ش
ــزان در حال حاضر در  ــش دهد، اين مي درصد كاه
ــت كه قصد داريم آن را به  ــتان 16/5 درصد اس اس
12 درصد برسانيم كه در مالير اين ميزان 21 درصد 

است.
ــور را  ــرژى مصرفى در كش ــول بهاى ان وى وص
ــت و اظهار داشت: اين  حدود 95 تا100 درصد دانس
ــتان 81 درصد و درصد  ــم به طور ميانگين در اس رق
ــت و از 30 ميليارد  ــى در مالير 76 درصد اس وصول
ــتركان استانى 7 ميليارد تومان  تومان مطالبات مش
ــت لذا همت براى وصول  ــتركان ماليرى اس نزد مش

100 درصدى الزامى است.
ــود نيروهاى  ــركت به وج ــوت ش ــاط ق وى از نق
توانمند، كارآمد، صميمى، همدل و همراه اشاره كرد 
ــتان نيز وجود نيروگاه  ــت: از توانمندى هاى اس و گف
1000 مگاواتى شهيد مفتح است كه وجود نيروگاه 
ــع بزرگ راغب به  ــود تا صناي در محل موجب مى ش

سرمايه گذارى در استان گردند.
ــان كرد: بر اساس توافقات سفر اول  وى خاطرنش
هيأت دولت موافقت شد يك نيروگاه گازى به روش 
ــه ظرفيت 500  ــط بخش خصوصى ب BOO  توس

ــود كه تمامى  ــتان احداث ش مگاوات در جنوب اس
ــهيالت از  ــده و منتظر دريافت تس اقدامات انجام ش
ــعه ملى است كه با پيگيرى فرماندارى  صندوق توس

و استاندارى اين پروژه عملياتى خواهد شد.
ــت هاى 400، 230 و63  ــود پس ــزود: وج وى اف
ــتان شرايط و زمينه مناسبى براى  كيلو ولتى در اس
ــتان است كه سهم بيشتر اين  سرمايه گذارى در اس

سرمايه گذارى در شهرستان مالير است.
تيمورى در ادامه مصرف انرژى بخش صنعت در 
سال 85 را 16/5 درصد دانست و بيان داشت: با همت 
ــئوالن و حضور سرمايه گذاران استان، اين ميزان  مس
در استان به 25 تا 26 درصد رسيده است. همچنين 
سفرهاى دولت براى استان خير و بركت هايى داشته 
ــت230 و 63  ــر به احداث پس ــه مى توان در مالي ك
ــاره كرد. ضعف ولتاژ در منطقه  كيلوولت احداثى اش

ــده و شرايط سرمايه گذارى مهياست.  نيز برطرف ش
ــكن مهر  ــت مس همچنين آمادگى براى احداث پس
ــتانى  وجود دارد و چنانچه همكارى مديران شهرس

باشد اين مهم هم اتفاق خواهد افتاد.
ــراى قانون  ــالگرد اج ــئول در س ــن مقام مس اي
ــازى يارانه ها به اثرات مثبت آن در بخش  هدفمندس
برق اشاره كرد و افزود: اقدامات انجام شده در اجراى 
ــا در كاهش مصرف و  ــازى يارانه ه قانون هدفمندس
ــت. براى سومين  ــيار مفيد بوده اس صرفه جويى بس
ــت كه مقام معظم رهبرى سال ها را  ــال پياپى اس س
ــادى نام گذارى مى كنند. به  ــائل اقتص با تكيه بر مس
درستى كه هدفمندسازى يارانه ها نمودى عينى از 
ــت. اجراى قانون هدفمندسازى  جهاد اقتصادى اس
ــك اقدام  ــادى ي ــاد اقتص ــال جه ــا در س يارانه ه
ــط دولت  ــه توس ــود ك ــجاعانه ب ــه و ش هنرمندان
ــن قانون آثارى  ــد. اجراى اي خدمتگزار اجرايى ش
ــراى مصرف كنندگان، جامعه و  ــت و منافعى ب مثب
صنعت برق به همراه داشته است، همكاران خدوم 
ــركت برق در راستاى هرچه بهتر اجرايى كردن  ش
قانون و افزايش رضايتمندى مردم تالش هاى وافرى 
داشته و دارند و همواره برآنند تا خدمات شفاف تر و 

سريع تر ارائه شود.
در طول يكسال كه از اجراى اين قانون مى گذرد 
ــترى  ــدگان بر مصرف انرژى كنترل بيش مصرف كنن
ــب و كار و  ــه اى به كس ــدون آنكه خدش ــته و ب داش
ــتى  ــود با مديريت درس خدمات رفاهى آنان وارد ش
كه داشته اند انرژى برق را بهينه مصرف كرده اند؛ به 
طورى كه بيش از 10 درصد نسبت به انرژى مصرفى 

سال گذشته كمتر مصرف كرده اند.
تيمورى اظهار داشت: مصرف بهينه موجب شده 
ــش يابد؛ يعنى هر چه  ــتركان كاه تا هزينه برق مش
مصرف برق كمتر شود بهاى پرداختى كمتر خواهد 
ــتفاده بهينه از منابع و حفظ ثروت  ــد و امكان اس ش

ملى و برقرارى عدالت در جامعه مهيا مى شود.
وى گفت: اثر مثبت بعدى كه مى توان به آن اشاره 
ــبكه هاى برق است  كرد؛ كاهش تلفات انرژى در ش
ــش مصرف و كاهش  ــه اين مهم نيز به دليل كاه ك
ــاله  ــاده و در برنامه 5  س ــان خطوط اتفاق افت جري
ــاليانه يك درصد اين كاهش  ــت كه س اقتصادى اس
ــد. همچنين كاهش 10 درصدى  ــته باش ادامه داش
ــبكه يكى ديگر از اقدامات مثبت اجراى  پيك بار ش
ــازى يارانه هاست، ميانگين مصرف انرژى  هدفمندس
ــى و تجارى  ــتركان ايرانى در بخش خانگ ــرق مش ب
ــرژى برق جهان  ــا 4 برابر ميانگين مصرف ان 2/5 ت
است. درست مصرف كردن مردم موجب مى شود تا 
فاصله مصرفى  با ميانگين مصرف جهان كمتر شود 

و همين امر موجب مى شود تا زمينه هاى دستيبابى 
ــم انداز 20 ساله  ــور به توسعه پايدار و سند چش كش

هموارتر شود.
ــرق ادامه  ــركت توزيع نيروى ب ــن مقام در ش اي
ــود توليد نيروگاهى كم  داد: وقتى مصرف، بهينه ش
ــوخت فسيلى كمتر  ــود؛ در نتيجه مصرف س مى ش
خواهد بود و به تبع آن آلودگى محيط زيست ناشى 
ــد در اين بين  ــت نيروگاه ها كمتر خواهد ش از فعالي
نياز به احداث نيروگاه هاى جديد كمتر مى شود و به 
نوعى صرفه جويى در منابع را به دنبال خواهد داشت.
ــا قانون هدفمندى  ــا تيمورى گفت: ب حاجى رض
ــتگى بودجه دولت به درآمدهاى ارزى  يارانه ها وابس
ــود و چنانچه برق توليدى مازادى وجود  كمتر مى ش
ــد مى توان آن را  به كشورهاى همسايه  ــته باش داش
صادر كرد، بديهى است هر چه بار شبكه كمتر شود 
تعداد قطعى برق هم كم مى شود و رضايتمندى مردم 
ــتر خواهد شد، ظرفيت هاى آزاد شده پست ها و  بيش
خطوط برق  ناشى از مصرف بهينه شرايطى را فراهم 
مى كند تا سرمايه گذاران ميل و رغبت بيشترى براى 

سرمايه گذارى در استان داشته باشند.
ــن قانون چالش  ــت: در اجراى اي ــان داش وى بي
ــى براى وزارت نيرو و شركت هاى برق كمبود  اساس
نقدينگى است، پرداخت نشدن بهاى انرژى مصرفى 
ــده تا اهداف  ــتركان موجب ش ــط برخى از مش توس

100درصدى اجراى قانون محقق نشود. 
تيمورى گفت: از ابتداى سال تاكنون 81 درصد 
بهاى انرژى وصول شده و مردم مالير 76 درصد بهاى 

انرژى را پرداخت كرده اند. 
ــأت مديره و مدير عامل برق ادامه داد:  رئيس هي
توسط دولت يارانه به مردم پرداخت شده ولى بهاى 
ــده است و مشتركان  برق مصرفى تماماً پرداخت نش

ماليرى نزديك 70 ميليارد ريال بدهى دارند.
ــركت برق شركتى است كه با  وى عنوان كرد: ش
درآمد هاى حاصل از فروش انرژى و فروش انشعاب، 
ــد؛ هر چه منابع  ــى خود را انجام مى ده خدمات ده
مالى بيشتر تامين شود قدرت نگهدارى و بهره بردارى 

از شبكه هاى موجود افزايش پيدا مى كند.
تيمورى با اشاره به اينكه از دستگاه هاى ديجيتالى 
ــتر استفاده  ــمند و تكنولوژى هاى جديد بيش هوش
ــد، گفت: طبيعى است كه با بهره گيرى از  خواهد ش
ــرفته راندمان خدمات و  تكنولوژى هاى نوين و پيش

ضريب قابليت اطمينان شبكه ها افزايش يابد.
ــت، در پايان غالمرضا يداللهى به  شايان ذكر اس
ــد و از  عنوان مدير جديد توزيع برق مالير معرفى ش
زحمات ايرج والى زاده با اهداى لوح تقدير و هدايايى 

تقدير به عمل آمد.

مدير توزيع برق شهرستان مالير معرفي شد 

تشكيل 90 فرم تعزيرات 
براي واحدهاي متخلف 

ــنا: رئيس مجمع امور صنفي همدان از  ايس
ــكيل فرم تعزيرات براي 90 واحد متخلف  تش

صنفي خبرداد.
عليرضا شمس افزود: از ابتداي هفته تاكنون 
ــه نتيجه  ــده ك ــي انجام ش ــورد بازرس 880 م
ــكيل 90 فرم تعزيرات براي واحدهاي  آن تش
ــت. وي ادامه داد: درج نشدن  متخلف بوده اس
قيمت و گرانفروشي از عوامل برخورد با واحدها 
بوده است. شمس اظهار كرد: ارزش ريالي اين 

تخلفات سه ميليون و 570 هزار تومان است.

رئيس سازمان پزشكى قانونى:
پژوهشكده پزشكى قانونى 

راه اندازى مى شود
ــكى قانونى  ــازمان پزش ــس س ــنا: رئي ايس
ــور با اشاره به اهميت تحقيق و پژوهش از  كش
راه اندازى پژوهشكده پزشكى قانونى در آينده 

خبر داد.
ــعه  ــت: به منظور توس ــجاعى گف احمد ش
ــدد راه اندازى  ــش، در ص ــهيل امر پژوه و تس
ــكده پزشكى قانونى و نيز توسعه مراكز  پژوهش
ــتيم. وى افزود:  ــازمان هس ــات اين س تحقيق
ــكى قانونى و مركز  مركز تحقيقات فقهى پزش
تحقيقات آمار نيز به زودى راه اندازى مى شود؛ 
زيرا اين دو موضوع از مسائل مهم و قابل توجه 
ــت مركز  ــت و الزم اس ــكى قانونى اس در پزش

تخصصى خاصى براى آنها ايجاد شود.

عناوين كتاب هاى ششم 
ابتدايى

ــازمان پژوهش و برنامه ريزى  مهر: رئيس س
ــاره به ايجاد پايه ششم ابتدايى  آموزشى با اش
ــى،  ــال تحصيلى آينده گفت: كتاب فارس از س
ــى، تعليمات  ــر، تربيت بدن ــى، علوم، هن رياض
ــارت و  ــى و مه ــر و زندگ ــرآن، فك ــى، ق دين
كارآفرينى دروس پايه ششم در سال تحصيلى 
آينده هستند. حجت االسالم محى الدين بهرام 
ــت كه بر  ــال اس محمديان افزود: حدود دو س
ــم ابتدايى  ــه شش ــاى پاي روى دروس كتاب ه
ــم و هم اكنون پيش نويس هاى آن  كار كرده اي
آماده است. اكنون نيز با رونمايى از سند تحول 
ــى و بررسى نهايى و  بنيادين در حال كارشناس

كنار هم قرار دادن تاليفات اوليه هستيم.

افزايش شمار ازدواج هاى 
ثبت شده در سال جارى

ــمار ازدواج هاى ثبت شده در هفت  ايرنا: ش
ماهه ابتداى سال 1390 به نسبت مدت مشابه 
ــد افزايش مواجه بوده  ــال 1389 با دو درص س

است.
ــمار ازدواج هاى ثبت  بنا بر اين گزارش، ش
ــت ماهه ابتداى  ــده در دفاتر ازدواج در هف ش
ــره ازدواج  ــارى 515 هزار و 860  فق ــال ج س

بوده است.
ــمار  ــزارش، همچنين ش ــاس اين گ بر اس
ــده در دفاتر ثبت طالق 79  طالق هاى ثبت ش
ــبت به مدت  ــزار و 727 فقره بوده كه به نس ه

مشابه سال قبل 10 درصد رشد داشته است.

كيف قاپ حرفه اى در همدان 
دستگير شد

همدان پيام: با تالش مأموران آگاهى همدان 
يك كيف قاپ حرفه اى در همدان دستگير شد. 
يكى از سارقان كيف قاپ كه در سطح شهر همدان 
فعاليت مى كرد پس از شش فقره سرقت شناسايى 
ــد. در پى دريافت چند گزارش در  و دستگير ش
خصوص سرقت كيف و گردنبند در سطح شهر 
همدان اكيپى از كارآگاهان مجرب پليس آگاهى 
همدان وارد عمل شده و با جمع آورى اطالعات اوليه 
تالش خود را براى شناسايى و دستگيرى سارق با 
سارقان آغاز كردند. با ايجاد گشت هاى نامحسوس 
پليس در مناطق جرم خيز نهايتاً فردى كه معتاد به 
مواد مخدر بود شناسايى و به صورت نامحسوس زير 
نظر گرفته شد و هنگامى كه قصد ارتكاب سرقتى 
ديگر را داشت در يك عمليات غافلگيرانه دستگير 
ــد. در بازجويى     هاى  و به پليس آگاهى منتقل ش
انجام شده متهم منكر ارتكاب هرگونه سرقت بود 
اما در مواجهه حضورى با مالباختگان توسط آنان 
ــايى و لب به سخن گشود و به هفت فقره  شناس

كيف قاپى و گردنبند اقرار كرد.

اجراى مرحله دوم قانون جديد راهور از امروز
همدان پيام: رئيس پليس راهور كشور گفت: مرحله دوم قانون جديد راهنمايى و رانندگى از امروز با اعمال جريمه هاى 
جديد تخلفات رانندگى در كشور آغاز مى شود. اسكندر مومنى در گفتگو با مهر اظهار داشت: پس از تأييد مجلس شوراى 
اسالمى و ابالغ هيأت دولت مرحله دوم قانون جديد راهنمايى و رانندگى شامل اعمال جريمه هاى جديد رانندگى از امروز 
اول دى ماه در سراسر كشور اجرا مى شود. وى با تاكيد بر اجراى قانون جديد به منظور جلوگيرى از ارتكاب تخلفات رانندگى، 
ادامه داد: طى يك ماه با تهيه بروشور، بنر و تبليغات رسانه اى اقدامات خوبى براى اطالع رسانى قانون به رانندگان انجام شد و 
تمامى رانندگان در جريان اجراى اين قانون قرار گرفتند. رئيس پليس راهور كشور با اشاره به اينكه هدف پليس كه اخذ جريمه 
نيست، تاكيد كرد: اجراى اين قانون تنها در راستاى انضباط بخشى و جلوگيرى از ارتكاب تخلفات است. با اجراى اين قانون 

اميدواريم بتوانيم شاهد كاهش تخلفات باشيم.

ــتان  ــگاه پيام نور اس ــام: رئيس دانش همدان پي
ــگاه ها بايد در طرح هاي  همدان گفت: اساتيد دانش
ــورت تيمي فعاليت كنند تا نتيجه  تحقيقاتي به ص

بهتري از فعاليت هاي خود كسب كنند.
اردشير خزايي در مراسم جشن دانشگاه پيام نور 
استان همدان با اشاره به فلسفه پژوهش و آموزش 
اظهار داشت: نخستين آيه اي كه بر پيامبر نازل شد 
ــان از مكتب  ــأله نش با كالم «اقرأ» بود كه اين مس
ــالم و كتاب قرآن دارد كه بر مبناي  ــاز اس انسان س

خرد و دانش نازل شده است.
ــان با تحقيق و تفحص بايد  وي با بيان اينكه انس
ــف كند، افزود: الزمه  هدف از خلقت و آفرينش را كش
تحقيق و تفحص نگاه به تاريخ و زندگي ديگر علماست؛ 
ــاالي علمي را  ــته كه درجه ب چرا كه علماي گذش

كسب كردند در علوم ديگر نيز تسلط داشتند.
رئيس دانشگاه پيام نور استان همدان خطاب به 
فعاالن عرصه علم گفت: اساتيد و محققان خارج از 
حرفه تخصصي خود بايد از همه علوم ديگر به طور 

نسبي اطالعات داشته و احساس مسئوليت كنند.
وي تحقق و توسعه علم را منوط بر بسترسازي 
ــت و افزود: متأسفانه در حال  و حمايت دولت دانس
حاضر از كل بودجه كشور تنها 10 درصد در اختيار 
دانشگاه هاست بر اين اساس انتظار بر اين است كه 

بودجه هاي تحقيقاتي افزايش پيدا كند.
ــه تأكيدات مقام  ــه كرد: با توجه ب خزايي اضاف
ــش بودجه طرح هاي  ــم رهبري مبني بر افزاي معظ
ــك درصد بودجه ها به  ــي در حال حاضر ي تحقيقات

اين مباحث اختصاص دارد.
ــك جانبه بودن علم  ــش ديگري از ي وي در بخ
ــد و  ــي ارش انتقاد كرد و گفت: دوره هاي كارشناس
دكترا آموزش محور است و بدون ارائه كار تحقيقاتي 
گذرانده مي شود و با ادامه اين روند آموزش ها سمت 

و سوي دبيرستاني خواهند داشت.
به اعتقاد رئيس دانشگاه پيام نور استان همدان، 
ــكالت جامعه  ــات بايد براي رفع مش ــج تحقيق نتاي
كاربرد داشته باشد؛ و محقق بايد به دنبال داده هاي 

جديد باشد و علوم را بومي كند.

ــتن علم پويا بايد   بنابر اظهارات وي، براي داش
ــود؛ چرا كه با   ــتر ش ارتباط با حوزه هاي عمليه بيش
موضوع شناسي آنها مي توان كار تحقيقاتي مناسبي 
ــوان از نظر مكاتبات  ــتا مي ت ــه داد؛ در اين راس ارائ
علمي و فكري ارتباط را بين دانشگاهيان و حوزويان 

بيشتر كرد.
ــي دانشگاه  ــعه فضاي آموزش خزايي درباره توس
ــتان همدان بيان داشت: سال گذشته 6  پيام نور اس
هزار و 400 مترمربع فضاي آموزشي ايجاد شد كه 
ــت ساخت  در حال حاضر 23 هزار مترمربع در دس
ــال حدود 14 هزار  ــم كه در ايام دهه فجر امس داري

مترمربع به فضاي آموزشي موجود اضافه مي شود.
وي ادامه داد: به طور كلي ميزان فضاي آموزشي 
در دست دانشگاه هاي پيام نور سطح استان 45 هزار 
ــت كه تا پايان سال 91 از مرز 70 هزار  مترمربع اس

متر مربع عبور خواهد كرد.
رئيس دانشگاه پيام نور استان همدان خاطرنشان 
ــال تحصيلي جديد  ــتين بار در س كرد: براي نخس
ــران، مكانيك،  ــي نفت، عم ــته هاي مهندس در رش
ــجو صورت  ــازي پذيرش دانش الكترونيك و شهرس
ــت، همچنين از بهمن ماه سال جاري در  گرفته اس
ــي ارشد در رشته هاي مديريت،  دوره هاي كارشناس
ــي و ادبيات فارسي  ــي، زيست شناس زمين شناس

پذيرش دانشجو خواهيم داشت.

  بنياد پژوهشي صحيفه سجاديه  
ايجاد شود

ــگاه پيام نور همدان نيز  ــي دانش معاون پژوهش
در اين آيين اظهار داشت: براساس گزارش موسسه 
ــطح  ــال 2010 و 2011 در س بين المللي ISI در س
ــش از يك ميليون و 400 هزار مقاله علمي  جهان بي
توليد شده است كه از اين ميزان حدود 20 هزار توليد 
ــور ايران است با اين برآورد سهم  علمي مربوط به كش

توليدات محققان ما از يك درصد فراتر رفته است.
ــاره به سخنان مقام  ــيدجواد صابونچي با اش س
ــد توليدات علمي  معظم رهبري مبني بر اينكه رش
ما در سال هاي اخير 11 برابر سرعت متوسط رشد 
ــد  ــت، افزود: به رغم اين رش علم در جهان بوده اس
ــتاب ايران بعد از كشور تركيه قرار گرفته است  پرش
ولي از نظر رشد توليد علم، تركيه 7 درصد در سال 

و ايران 20 درصد برآورد شده است.
ــر معامله علم  ــان اينكه در حال حاض وي با بي
مطرح است، گفت: اين معامله بين عرضه كنندگان 
دانش و فناوري و متقاضيان آنها صورت مي گيرد كه 

به اين مسأله فن بازار مي گويند.
معاون پژوهشي دانشگاه پيام نور همدان يادآور 
شد: در سال 1382 كشور ما نيز چنين كاركردي را 
ــز علم و فناوري پرديس به نام فن بازار ملي  در مرك

ايران ايجاد كرد.

ــمت  ــا تأكيد بر اينكه تحقيقات بايد به س وي ب
ــاني سوق داده شود، پيشنهاد  كاربردي و علوم انس
ــه  نهج البالغ ــاره  درب ــه  علمي ــاي  حوزه ه در  داد: 
ــي در مورد  ــده ول ــام ش ــياري انج ــي بس تحقيقات
نهج الفصاحه كاري انجام نشده است؛ بنابراين ايجاد 
ــي صحيفه سجاديه از ضروريات است.  بنياد پژوهش
ــگاه پيام نور حاضر است در اين  در اين راستا دانش
زمينه تحقيقاتي را با حوزه هاي علميه و كارشناسان 

انجام دهد.
  انجام 181 طرح پژوهشي در  

دانشگاه پيام نور همدان
ــگاه پيام نور  ــي دانش در ادامه مدير امور پژوهش
همدان با ارائه گزارشي از فعاليت هاي پژوهشي اين 
ــش ماهه نخست  ــگاه گفت: از سال 87 تا ش دانش

امسال 181 طرح پژوهشي اجرايي شده است.
ــش همايش  ــرا... عرفاني افزود: برگزاري ش نص
ــي، 182  ــزاري 25 كارگاه آموزش ــي، برگ پژوهش
ــتاني ارائه شده  مقاله همايش بين المللي، ملي و اس
ــريات معتبر علمي و  و همچنين 102 مقاله در نش

پژوهشي به چاپ رسيده است.
ــتادان در سطح مراكز  ــخنراني علمي اس وي س
ــي تحت  ــزاري كارگاه هاي آموزش ــا، برگ و واحده
ــنايي با راهبردهاي جستجوي اطالعات  عناوين آش
در پايگاه هاي علمي، كاربرد نرم افزار، آيين نگارش 
ــگاه و فروش كتاب و  ــاالت علمي، برپايي نمايش مق
ــتاوردهاي پژوهشي و  ــگاه دس ــركت در نمايش ش
ــتان را از جمله  ــه پژوهش اس ــتاد هفت فناوري س
برنامه هاي تدوين شده در دانشگاه پيام نور همدان 

در هفته پژوهش برشمرد. 
ــرا... عرفاني، رضا  ــم از نص ــان اين مراس در پاي
ــگران  ــت و مهدي كاكايي به عنوان پژوهش آزادبخ
برتر دانشگاه پيام نور استان همدان در سال جاري 
ــا گل بداغي،  ــد. همچنين رض ــه عمل آم تقدير ب
عباس اميني منش، عليرضا علي صوفي، سيدجواد 
ــر نان كلي و كيانفر  صابونچي، سميه حيدري، ياس
ــي و اعضاي انجمن  به عنوان فعاالن عرصه پژوهش
علمي مهندسي صنايع دانشگاه تجليل به عمل آمد. 

به مناسبت هفته پژوهش 

پژوهشگران برتر دانشگاه پيام نور همدان تجليل شدند

مرگ خاموش
 دركمين همشهريان

ــتان،  ــكي قانوني اس همدان پيام: مدير كل پزش
گفت: در 3 ماه اخير 8 نفر در اثر گاز گرفتگي جان 
خود را از دست داده اند كه اين آمار در مدت مشابه 

سال قبل نيز همين مقدار بوده است.
علي  احسان صالح، اظهار داشت: در 3 ماهه اخير 
و با شروع فصل سرما 8 مورد گازگرفتگي با مونواكسيد 
كربن (co) صورت گرفته است كه از اين ميان 4 مرد 

و 4 زن جان خود را از دست داده اند.

وي با بيان اين موضوع كه گاز مونواكسيدكربن 
ــت، گفت:  ــگ، بي بو و بي مزه اس (co)، گازي بي رن
ــنده ترين  ــن گاز به ظاهر بي  اهميت، يكي از كش اي
گازهاست كه آمار قربانيان آن در فصل سرما بيش 

از هر زمان ديگري است.
ــي از  ــه بيان كرد: آمار مرگ ناش ــح در ادام صال
ــت و  ــور ما باال نيس ــي با اين گاز تنها در كش خفگ
ــتفاده  ــاله عده زيادي در اثر بي توجهي به اس هر س
ــايل  ــتفاده از وس ــداردهنده هنگام اس از نكات هش

گرمايشي، جانشان را از دست مي دهند.
ــيدكربن در اثر سوختن  وي، افزود: گاز مونواكس
ــوب و ديگر  ــتقات نفتي، چ ــواع مش ــص گاز، ان ناق

ــود. تجمع اين گاز در محل  سوخت ها ايجاد مي ش
ــي از  ــث گازگرفتگي و مرگ ناش ــا منزل باع كار ي

استنشاق اين گاز كشنده مي شود.
ــردرد همراه  ــان كرد: س وي در ادامه خاطر نش
ــي، تهوع و  ــت گيج ــنگيني، حال ــاس س ــا احس ب
ــديد در ناحيه چشم و گلو،  ــوزش ش ــتفراغ و س اس
ــديد در قفسه سينه از  ــاس گرفتگي و درد ش احس
ــموميت و گازگرفتگي با گاز  ــن عالئم مس مهمتري

مونواكسيدكربن است.
ــن و مهمترين اقدام  ــا بيان اينكه اولي صالح ب
ــموميت با  ــار مس ــرادي كه دچ ــات اف ــراي نج ب
ــي  ــواع گاز گرفتگ ــاير ان ــيدكربن  و س مونواكس

ــيژن (هواي تازه) به افراد  ــاندن اكس ــده اند، رس ش
است، گفت: بالفاصله دستمال مرطوبي جلوي دهان 
ــت گاز  و بيني  خود و افراد مصدوم گرفته، منبع نش
را شناسايي و قطع كنيم، با اورژانس تماس بگيريم، 
ــرد گاز گرفته  ــيدني اي به ف ــچ خوراكي يا نوش هي
ندهيم، به زنان باردار، كودكان و سالمندان زودتر 

ــيب ديده ها كمك كنيم. از بقيه آس
ــگيري بهتر از  ــان با بيان اينكه پيش وي در پاي
ــرل دودكش ها،  ــت: كنت ــت، اظهار داش درمان اس
ــردن آبگرمكن، بخاري هاي  اطمينان از خوب كارك
نفتي و گازي و كمك گرفتن از سرويس كار وسايل 

گرمايشي از بهترين راهكارهاست.

اين بار باج خواهي ولگردان معتاد از داروخانه داران
همدان پيام: دكتر داروساز شهرمان به شدت آسيمه و دل شكسته است، او با تمام 
مشكالت شخصي و سختي هاي مشغله پرمسئوليت خود، روز را به شب مي رساند و 
با كم و زياد دلمشغولي هايش مي سازد تا سالمتي را به من و تو ارزاني كند، شايسته 
نيست چنين قشر شريف و مسئوليت پذيري را با سنگ دون پايگان، آنها كه در كمين 

امنيت و آبروي مردم و جامعه اسالمي مان نشسته اند، برانيم.
ــهرمان كه به طور اتفاقي با خبرنگار روزنامه همدان پيام  اين دكتر داروخانه دار ش
روبرو شده است، دست به دامان مطبوعات و رسانه هاي همگاني شد تا چاره اي براي 
ــي معدود افراد ولگرد و معتاد از  ــف بار يعني باج خواهي علن يك معضل بزرگ و تأس

داروخانه داران حومه ميدان امام خميني (ره)، انديشيده شود.
ــته در  ــت از جان شس ــرور و دس ــف مي گويد: برخي از اينگونه افراد ش او با تأس
ــم داروخانه و حتي در حضور  ــب، با ورود به حري ــاعت هاي خلوت روز و اوايل ش س
ــان داروخانه را تهديد مي كنند. به  ــتريان و بيماران چنين اوقات، كاركن معدود مش
گفته اين دكتر داروساز كه مايل به ذكر نام خود نيست، معتادان ولگرد با زور چاقو و 
حتي سرنگ آلوده اى دارند داروهاي مرفين دار طلب مي كنند و در برخي موارد تهديد 
مي كنند كه انواع داروهايي كه صرفا با تجويز پزشكان متخصص و براي بيماري هاي 
خاص، قابل دسترسي و تهيه است، با بهاي اندك و دلخواه در اختيار آنان قرار بگيرد.

ــرب و مغموم به نظر مي آيد،  ــدت مضط به گفته اين دكتر داروخانه دار كه به ش
امنيت شغلي داروخانه داران توسط معتادان باسابقه و زندان ديده در سراشيبي خطر 
افتاده و با توجه به اينكه اغلب كاركنان داروخانه ها را خانم ها تشكيل مي دهند، بايد 

امنيت آنان به خصوص در اوقاتي كه احتمال خطر وجود دارد، تأمين شود.
ــنيده هاي خبرنگار ما در سطح شهر از چند نفر كاركنان داروخانه ها  همچنين ش
حاكي است، برخي از اينگونه معتادان كه با مقاومت روبرو مي شدند، اقدام به خودزني 
كرده و به شيوه هايي كه فقط از اينگونه افراد بزه كار برمي آيد طلبكار هم مي شوند و با 

طرح موضوع در محاكم قضايي حتي ادعاي ديه و خسارت هم دارند.

راز بچه شيرهاى كشف شده 
در تهران برمال شد

ــاون محيط طبيعى و تنوع  همدان پيام: مع
زيستى سازمان محيط زيست از راز سر به مهر 
پيدا شدن بچه شيرها در تهران پرده برداشت.

اصغر محمدى فاضل در گفت وگو با فارس 
ــدن  در خصوص جزئيات تازه در مورد پيدا ش
ــت: اين 3  ــيرهاى پايتخت اظهار داش بچه ش
ــر به اصفهان  ــير در واقع از مبدأ بابلس بچه ش
ــه از نظر ما اين حمل  ــال انتقال بودند ك در ح
ــازمان  و نقل غيرقانونى و بدون اخذ مجوز از س
حفاظت محيط زيست بوده است. وى ادامه داد: 
بنابراين اگر اين افراد توسط پليس راه متوقف 
ــال قانون  ــورد آنها اعم ــدند، قطعاً در م مى ش
ــد يا اگر وارد شهر مى شدند و گشت هاى  مى ش
نيروى انتظامى اين خودرو را متوقف مى كردند، 

قطعاً برخورد قانونى صورت مى گرفت.
ــاس اطالعات  ــل افزود: بر اس محمدى فاض
ــط يك خودرو و يك  ــيرها توس ما اين بچه  ش
ــدن از  ــب كش در حال منتقل ش يدك كش اس
ــر به اصفهان بودند كه يا به دليل باز شدن  بابلس
ــدن منفذى در  در يدك كش و يا به دليل باز ش
ديواره يدك كش اين 3 قالده شير در طول مسير 
ــود كه 2 قالده پيدا  ــهر تهران خارج مى ش در ش
ــوم نيز بر اثر تصادف كشته شد.  ــد و قالده س ش
ــتى سازمان  معاون محيط طبيعى و تنوع زيس
حفاظت محيط زيست ادامه داد: 3 قالده شير 
ديگر كه جزء مجموعه 6 بچه شير بودند ديروز 
توسط صاحب آنها به سازمان حفاظت محيط 
ــد و توسط كارشناسان  زيست تحويل داده ش
ما اقدامات الزم در مورد آنها انجام شده است.

آموزش بدون پژوهش تضييع حقوق دانشجوست
ــالمى همدان، گفت: آموزش در كنار پژوهش مى تواند  ــاني دانشگاه آزاد اس ــكده علوم انس همدان پيام: رئيس دانش
اهداف تعيين شده در تربيت نيروى متخصص را برآورده كند. عليرضا رضايي افزود: موضوع پژوهش در برنامه ريزي هاي 
دانشكده از اهميت بااليي برخوردار است؛ چراكه اين اجماع در دانشكده وجود دارد كه پژوهش عالوه بر آنكه در سطح كالن 
محور توسعه در جامعه است، در سطح خرد نيز نقش پراهميتي در كيفي سازي آموزش در دانشگاه ها ايفا مي كند. به گزارش 
ايسنا، وي، ادامه داد: تعداد مقاالت ISI توليد شده در دانشكده در سال قبل 9 عنوان بوده است كه اين تعداد در سال جارى به 
18 عنوان افزايش يافته است. وى تصريح كرد: به نظر من مهمترين دغدغه يك پژوهشگر بايد توسعه و آبادانى ايران اسالمى 
ــطح خرد باشد؛ بنابراين به نظر مى رسد دغدغه هاى مادى در بسيارى اوقات  ــطح كالن و حوزه تخصصى مربوط در س در س

اين هدف مهم را تحت پوشش قرار مى دهد و گاهي مشاهده مى كنيم، توليد علمى صرفاً جنبه مادى به خود مى گيرد.

گسترش بيمه هاى اجتماعى با اجراى قانون هدفمندسازى يارانه ها
فارس: مدير عامل صندوق بازنشستگى كشورى از برخوردارى دهك هاى پايين جامعه از مزاياى بيمه هاى اجتماعى 

با اجراى قانون هدفمندسازى يارانه ها خبر داد.
ــت يك سال از اجراى موفقيت  آميز و اثرگذار هدفمندسازى يارانه ها در كشور  ــاره به گذش ايراندخت عطاريان با اش
اظهار داشت: دولت با اختصاص بخش قابل توجهى از منابع حاصل  از اجراى اين قانون گام بلندى در جهت گسترش 

بيمه هاى اجتماعى برداشته است. 
ــور، دولت در بخش پرداخت غيرنقدى اين طرح بزرگ اقتصادى با   وى افزود: همزمان با اجراى اين قانون در كش
برنامه ريزى و شناسايى دهك هاى پايين جامعه و صنوف ضعيف موضوع گسترش بيمه هاى اجتماعى را به طور جدى 

براى اقشار آسيب پذير و كم درآمد آغاز كرد.

ــه و در همه جا شاهد تفاوت  همدان پيام: هميش
ــف بوده ايم كه  ــليقه در جوامع مختل ــالف س و اخت
ــا باعث جذابيت و در  ــي موارد اين تفاوت ه در برخ
ــد و يا رنگ  ــم ايجاد فاصله مي كن ــي اوقات ه برخ
تبعيض و نابرابري به خود مي  گيرد كه نمود زشت و 

بدمنظره اي پيدا مي كند.
ــات منطقه  ــا اختالف ــن تفاوت ها ي ــي از اي يك
ــكوني اعتماديه است كه به دو قسمت شرقي و  مس

غربي تقسيم شده است. 
ــه دارد و  ــرقي و غربي ك ــم ش ــا توجه به اس  ب
ــوي مسئوالن، ما را به ياد  اجراي برخي اصول از س
ــورهاي شرقي و غربي مي اندازند كه كشورهاي  كش
ــتند و  ــي هس ــه امكانات ــي داراي چ ــك غرب ممال

كشورهاي شرقي چگونه اند.
ــير يا حدود يك كيلومتر را  ــمتي از مس اگر قس
ــع اين تفاوت  ــاده طي كنيم، آن موق به صورت پي
ــاس كنيم. كوچه ها و  ــا تبعيض را مي توانيم احس ي
ــفالت و زيباسازي در  خيابان هاي منطقه غربي آس

كوچه ها، خيابان ها و پارك ها انجام شده است. 
ــي در پارك ها هم  ــايل بازي و تفريح وجود وس
ــب است و صندلي ها و سطل هاي زباله هم به  مناس
صورت منظم وجود دارد. رعايت اصول در پاكيزگي 
و نظافت آسايش و آرامش را براي ساكنين به همراه 
دارد كه موجب رضايت و خشنودي ساكنين منطقه  

است. 
ــرقي كه انگار اين اسم  ــكوني ش اما منطقه مس
ــده،  ــمت ش ــتر گرفتاري مردم اين قس باعث بيش
كوچه ها خاكي و بدون آسفالت هستند و زمين هاي 
ــته  ــود در منطقه،  محل تجمع و انباش ــي موج خال
شدن زباله ها و ضايعات شده و عبور و مرور وسايط 
ــب آلودگي هوا و  ــه كوچك و بزرگ هم، موج نقلي

برخاستن گرد و غبار مي شود.
 نبودن سطل هاي زباله كافي هم موجب آلودگي 
ــده كه منظره زشت و  و تجمع زباله در كوچه ها ش

نامناسبي دارد. 
ــع مگس ها و  ــتان موجب تجم ــه در تابس زبال
ــوي متعفن و بدي  ــن ايجاد ب ــرات و همچني حش
ــكالت موجود،  را به همراه دارد. يكي ديگر از مش
ــگ هاي ولگرد و مزاحم است كه موجب ناامني  س
ــا  ــه خصوص ــاكنان منطق ــت س ــرس و وحش و ت
ــوند كه آرامش و سالمت ساكنان  كودكان مي ش
ــي خانواده ها  ــد و موجب نگران ــد مي كنن را تهدي

شده است. 
ــتان هم نمونه ديگر منطقه شرقي  پارك بهارس
ــده و  ــروم واقع ش ــيار مظلوم و مح ــت كه بس اس
ــيله هاي تفريحي  نبودن امكانات كافي از جمله وس

ــبز و  ــا، كمبود فضاي س ــراي بچه ه ــرگرمي ب و س
ــت و از  ــكالت اين منطقه اس چمن كاري از ديگر مش

نظر تعداد وسايل نقليه عمومي هم كمبودهايي دارد.
ــر از داليل توجه  ــايداين كمبودها  يكي ديگ ش
ــد، كه اين  ــرمايه گذاري باش بخش خصوصي به س
مستلزم توجه و حمايت و رسيدگي بيشتر مسئوالن 
به اين منطقه است زيرا ساكنان اين منطقه عوارض 
ــيدگي  ــد و انتظار توجه و رس ــات مي پردازن و مالي

همانند منطقه غربي را دارند.
ــب  ــئوالن موج ــي مس ــي و بي توجه كم توجه
ــود. اميدواريم  بي اعتمادي و نارضايتي مردم مي ش
ــئوالن عنايت و توجه كافي را داشته باشند  كه مس
ــان و الزم برخوردار  تا همه بتوانند از امكانات يكس
ــاهد آباداني بهتر و بيشتر در شهر خود  ــوند و ش ش

باشيم.

تفاوت اعتماديه شرق با غرب

672  هزار نخ انواع سيگار خارجى در همدان كشف شد
ــت: مأموران اين پليس672 هزار و  ــام: رئيس پليس آگاهى همدان گف همدان پي

200 نخ انواع سيگارت خارجى قاچاق در اين استان كشف و ضبط كردند.
فرامرز به گذر افزود: به دنبال كسب اخبار و گزارش هايى مبنى بر اينكه قاچاقچيان 
حرفه اى كاال و سيگارت خارجى با استفاده از خودروهاى تندرو از شهرهاى مرزى و 
غربى كشور اقدام به حمل و جابجايى سيگارت قاچاق كرده و آنها را در يكى از مناطق 
همدان دپو و سپس به استان هاى مركزى كشور انتقال مى دهند، موضوع به صورت ويژه 
در دستور كار اين پليس قرار گرفت. وى افزود: در بازرسى به عمل آمده از محل دپوى 
كاالى قاچاق و يك دستگاه خودروى موجود در محل 672 هزار و 200 نخ انواع سيگارت 
خارجى، كشف و ضبط شد. به گذر بيان داشت: مأموران اين پليس در هفته جارى هشت 
هزار و 482 عدد انواع لوازم آرايشى و بهداشتى به ارزش ريالى بيش از 134 ميليون ريال، 
154 حلقه الستيك و 598 ثوب البسه خارجى و يك هزار و 198 بطر و قوطى انواع 

مشروبات الكلى خارجى را كشف و طى اين عمليات ها سه متهم را دستگير كردند.

پنج قبضه سالح شكاري غيرمجاز در نهاوند كشف شد

 همدان پيام: فرمانده انتظامي شهرستان نهاوند از كشف پنج قبضه سالح شكاري 
ــتان خبرداد. محمد كاظمي گفت: مأموران پليس اطالعات  غير مجاز در اين شهرس
ــتاي ارتقاي امنيت اجتماعي جمع آوري  ــتان نهاوند در راس و امنيت عمومي شهرس
ــازي نقاط آلوده و جرم خيز شهرستان را در دستور كار  ــالح هاي غير مجاز، پاكس س
ــالح شكاري  ــدند پنج قبضه س خود قرار دادند. كاظمي بيان كرد: مأموران موفق ش
غيرمجاز را كشف كنند و در اين راستا چهار نفر را دستگير كردند كه متهمان براي 

سير مراحل قانوني روانه مراجع قضايي شدند.  

ــوراى وحدت اصولگرايان: عجله اى براى ارائه ليست  ــخنگوى ش همدان پيام؛ س
كانديداها نداريم.

 خوبه، رقيبى هم ندارين!
مهر؛ احمدى نژاد بابيان اينكه استان شدن، يك ميليون جمعيت مى خواهد: مردم 
ــتان را به  ــتان ورامين قرار بگذارند جمعيت را تغيير دهند، ما نيز اين شهرس شهرس

استان ارتقاء خواهيم داد.
 اينم جديدترين سياست هاى جمعيتى دولت!

ــه شركت  ــت س ــتركان تلفن همراه در دس همدان پيام: اطالعات خصوصى مش
تبليغاتى

 آخه طفلكى ها درآمدشون كم بوده!
ــه ميليارد تومان  ــاب مبلغ س ــان: وكيل اميرمنصورآريا به صورت على الحس جه

دريافت كرد تا وكالت پرونده وى را برعهده بگيرد.
 چيه مگه، بيچاره فقط يك هزارم مبلغ اختالس رو دريافت كرده!

همدان پيام: پشت ميزنشينى تعبير نادرست اشتغال
 اون مـال قديمـا بود، اآلن يه سـاعت در هفته هم تـو خونه تون كار 

كنين، شاغل محسوب ميشين!
سپهر غرب: مدير دلسوز در اولويت باشد نه مدير بومى

 و دلسوزتر از مديران غيربومى، كيست براى استان؟!!
تهران امروز: گاليه يك كارگردان از نبود اخالق در سينما

 سينما هم مثل ساير بخش هاى جامعه!
مهر: آب در فاز دوم هدفمندى قرار گرفت.

 پس فعال تا مى تونيد، آب ارزون بنوشيد!
ــب و متناقض، طالبان را  ــاون رئيس جمهور آمريكا در اظهارات عجي ــارس: مع ف

دشمن آمريكا ندانست و از امكان مذاكره با اين گروه سخن گفت.
 ما كه اينو از همون اول گفتيم كه اينا، قاپشون تو جيب همديگه س!

ــازى يارانه ها: پرداخت يارانه نقدى به توليد  فارس؛ مدير عامل سازمان هدفمند س
امكانپذيرنيست.

 پس فاتحه توليد رو بخونيم ديگه!
تفاهم:عبور نرخ دالر از 1500 تومان

 تا چشم آمريكا دربياد!
جام جم: مجلس شرايط دريافت بيمه بيكارى را مشخص كرد.

 ببين اگه شرايطش خوبه، ما هم كار و بارمون رو ول كنيم!! 
حمايت:تورم هدفمندى يارانه ها 3 تا 4 درصد

 واقعا؟!!
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انسيه نجارزاده

ــير صالحپور، دكتراى فلسفه  همدان پيام: اردش
ــاز، بازيگر، كارگردان  هنر و استاد دانشگاه، فيلمس
ــگر است. به بهانه  ــنده و پژوهش تئاتر و فيلم، نويس
ــنواره تئاتر كودك و  حضورش در هجدهمين جش
ــوان داور بخش بين الملل، گفتگويى  نوجوان به عن
ــائل  ــت تئاتر كودك و نوجوان و مس ــاره وضعي درب
ــه اكنون پيش روى  ــد ك اين حوزه با وى انجام ش

شماست. 
  لطفا درباره آثارى كه منحصرا در 

حوزه كودك داريد، توضيح دهيد؟
من پنج يا شش نمايشنامه در حوزه كودك دارم 
كه همه آنها چاپ شده و بعضى از آنها نيز در حال 
اجرا هستند. عالوه بر آن در دانشگاه ادبيات كودك 
ــس مى كنم و همچنين مقاالتى در اين زمينه  تدري
ــى از دغدغه هاى من  ــه يك دارم به هر حال هميش
كودكى است كه فكر مى كنم منشأ حقيقت و تخيل 
ــت. اين كودك، درون هر انسانى هست و  آدمى اس
ــت كه  ــه نظر من همين كودك درون هنرمند اس ب
ــار هنرى تجلى  ــودش را در آث طبيعت حقيقى خ

مى دهد.
ــان لذت  ــه براى انس به نظر من كودكى هميش
بخش است و هنرمندان كسانى هستند كه كودكى 
را با فانتزى و ويژگى هاى ديگر آن در خود مى توانند 

حفظ كنند.
  ادبيات كودك و نوجوان از هم 

جداست؟
ــودك و نوجوان در ادبيات هم  مرزبندى بين ك
ــود. قصه اى كه براى كودك  مانند تئاتر ديده مى ش
ــوان ده، دوازده  ــا قصه اى كه براى نوج مى گويند ب
ــت  ــاله كه در حال طى كردن گذار متفاوتى اس س
ــاوت در تئاتر كودك هم  ــه اين تف ــرق مى كند ك ف

ديده مى شود.
  آيا در آينده شاهد وجود بخشى به 

نام نوجوان در جشنواره خواهيم بود؟
ــت كه در  ــه ديگرى اس بله قطعا. اين يك پروس
انتخاب كارها نيمى نوجوان و نيمى كودك خواهد 

بود كه هر دو گروه را در بر بگيرد. 
  درگيرى زياد كودكان با بازى هاى 

كامپيوترى و فاصله گرفتن آنها با 
تجربه حسى از دنياى اطراف را چگونه 

پيش بينى مى كنيد؟
ــودكان دارد متورم  ــز ك ــم مغ ــن فكر مى كن م
ــك كليك در  ــات زيادى كه با ي ــود از اطالع مى ش
اختيارشان قرار مى گيرد و كودكان را به لحاظ ذهن 

فربه مى كند اما به لحاظ تن عليل و ناتوان. 
ــراى كودكان طراحى  ــم بازى هايى كه ب در قدي
مى شد ضمن فعاليت فيزيكى و پروسه شكل گيرى 
ــمانى، اينها معرفت ويژه را  تكاملى بدن و لذت جس
هم مى آموختند مثال در بازى "گرگم و گله مى برم" 
ــان دفاع كنند تعاون  ياد مى گرفتند از كيان خودش
ــالى را هم كم كم  ــائل بزرگس را ياد مى گرفتند مس
ــه مى كردند ولى االن كودكان  از طريق بازى تجرب
جلوى كامپيوتر فقط يك بند انگشتشان كار مى كند 
مادر مرتبا از آشپزخانه غذاهاى فست فودى به آنها 
مى دهد! و تمام سرويس در اختيارشان است و بعد 
ــيب هاى روحى خواهند  ــى دچار خلل و آس از مدت

شد. 
در حالى كه نوع مشاركت در بازى توأمان جسم 
ــان با هم بوده؛ بنابراين، ما نمى خواهيم جان را  و ج

فربه كنيم در قالب جسم. 
ــته ام به نام  ــه اى در همين زمينه نوش من مقال
ــت"و دارم خصلت و خاصيت بازى ها  "بازى هنر اس
ــرح مى دهم كه روح تعاون، همدلى و همراهى  را ش
ــى در جامعه مطرح مى كند و اين بازى ها  را به نوع
به تجربه حساب شده، دقيق و آگاهانه بوده و وقتى 
ــز مى كنيم به نوعى  ــمبل ها و نمادها را آنالي ــا س م
ــن بازى ها پى مى بريم و  به دريافت هاى حقيقى اي

ــا بى خاصيت، بى ارزش و  مى فهميم كه اين بازى ه
بى اثر نبوده بلكه بر حسب يك تجربه پداگوژيكى و 

تعليم و تربيتى فراهم شده اند.
من معتقدم كودك در مراحل باالترى مى تواند 
با اين اطالعات علمى سريع الوصول دسترسى پيدا 
ــت كه اين پروسه طبيعى طى  كند اما مهم اين اس
ــت كه غذايى را با مكروفر سريع  شود. مثل اين اس
در عرض چند دقيقه بپزيد يا همان غذا با ديگ هاى 
قديمى روى چراغ به آرامى جا بيفتد و بپزد! من به 

آن نوع تربيت اعتقاد ندارم.
  وظيفه كسانى كه در عرصه آموزش 

فعاليت مى كنند، چيست؟
ــده  ــاب ش ببينيد نظام تربيتى ايران كامال حس
ــاب راجع به  ــه جلد كت ــورپور س بوده. صادق عاش
ــان  ــه تدوين كرده و نش ــه و محل ــاى كوچ بازى ه
ــد كه جامعه ما براى تمام مراحل فرهنگى و  مى ده
ــته است و اين طور نبوده  تربيتى خود موضوع داش

كه كودكان را رها كنند.
ــادر مى گفته آرزوها  ــب ها م  مثال قصه اى كه ش
ــخصيت درونى كودك را  و آرمان هاى او بوده و  ش
ــل مى كرده و به نوعى ذهن او را براى برخورد  تكمي
ــرده و همين طور  ــوادث احتمالى آماده مى ك با ح
ــه و محيط يا كنار دايى، عمو  كودك در مكتب خان

و پدربزرگ رشد مى يافته. 
ــه نظر من عنصرى بوده كه جامعه ايرانى دارد  ب
آن را از دست مى دهد و آن عنصر مادر بزرگ است. 
بى بى ها را ما داريم از دست مى دهيم. بى بى ها قائم 
مقامند كه حتى اگر مادر با بچه دعوا كند اما بى بى 
ــراى مهربانى ديگر، همه را  ــت ب يك نقطه امنى اس
ــرى و نوه هاى  ــت دارد نوه هاى پس ــك جور دوس ي
ــوند و جاى  ــغله مى ش ــرى. مادرها دچار مش دخت
بى بى ها به عنوان يك پناه براى كودك خالى است. 

مادربزرگ نماد فرهنگ ايرانى است. 
ــد  ــد در كنار آموزش باش ــن پرورش باي بنابراي
ــم و كودكان ما علم  ــرورش را فراموش كرده اي ما پ

مى آموزند ولى معرفت نمى آموزند. 
در فرهنگ ايرانى اسالمى علم با تزكيه معنا پيدا 
ــود مهارت."علم آن  ــد. علم به تنهايى مى ش مى كن
است كه ره كند پاك" علم بايد معرفت بياموزد. آن 
ــما به يك تكنولوژى مسلط شويد فقط  زمان كه ش
يك اپراتور مى شويد در حالى كه اين علم بايد بتواند 
درون شما را متنبه كند و اين فلسفه تربيتى انسانى 
است كه به آن مى گوييم "معرفت"، عرف، شناخت. 
ــدا كنيد؛ يعنى  ــد از آن بايد بصيرت پي تازه بع
ديد و انگاره يا نگاه پيدا كنيد براى اينكه تشخيص 
ــام تربيتى بوده و  ــن اينها در نظ ــد. به نظر م بدهي
ــنتى  ــده. ما با يك فرهنگ س االن دچار اختالل ش
ــده ايم  ــه با مدرنيته دچار يك برزخى ش در مواجه
ــه يك چيز  كه تلويزيون يك چيز مى گويد، مدرس
ــى با تعارض ها  ــه چيز ديگرى. يعن مى گويد و خان
درگيريم. كودكان دچار يك گونه آشفتگى شده اند.

  با اين حساب وظيفه فعاالن عرصه 
تئاتر چيست؟

ــت به  ــت كه در هنر صادق اس ــك اصلى هس ي
ــت.  ــى" اس ــر و آن "مخاطب شناس ــوص تئات خص
ــعر  ــت كه راجع به ش ــر نظريه پرداز ادبى اس بنا ب
ــم و  ــتر آنكه خوك چرانى باش مى گويد:"مرا خوش
ــعر بسرايم و خلق  ــنا تا آنكه ش خوكان به زبانم آش

زبانم را نفهمند". 
ــد مخاطب را  ــده و هنرمن ــر گروه توليدكنن اگ
نشناسد و زبان مناسب را نتواند پيدا كند در اولين 
ــوان و ضعيف  ــت نات ــل خودش كه "ارتباط"اس اص
مانده است. بنابراين اولين ميخ را به تابوت خودش 
كوبيده! خود باباطاهر همشهرى شما جمله اى دارد 
ــت:"چه خوش بى  مهربونى هر دو  كه خيلى زيباس

سر بى "اين اصل ديالكتيك است ديگر، نه؟
ــت ما  ــد. بنا نيس پس ارتباط بايد دو جانبه باش
بياييم روى صحنه وقت ملت را بگيريم يك چيزى 

ــد؛  بگوييم و بعد رها كنيم و برويم! بايد تعامل باش
يعنى ارتباط دو جانبه. 

ــت كه در ابتدا اين ارتباط را برقرار  مهم اين اس
ــورت در اول راه احتمال  ــن ص ــر اي ــد؛ در غي كني
ــتر خواهد بود. بايد بدانيد براى چه  ــت بيش شكس
ــى مى خواهيد حرف بزنيد. مولوى فلسفى هم  كس
ــخيص مى دهد كه با كودك  حرف مى زند ولى تش
ــه گروه هاى  ــرف زد. بنابراين هم ــد كودكانه ح باي
ــى بايد ابتدا مخاطبان خودشان را بشناسند  نمايش

و بعد طرحشان را اجرا كنند.
 بعد از مخاطب شناسى چه بايد كرد؟ 

ــودش را طلب  ــك خ ــر كارى تكني ــد! ه ببيني
ــما چه مى خواهيد. پس  ــتگى دارد ش مى كند. بس
ــناختيد حسب نوع مخاطب  از اينكه مخاطب را ش
ــالن را تعريف مى كنيد.  ــل مى كنيد و طرح و پ عم
يعنى چگونه مى خواهيد اين ارتباط را كه معتقديد، 
ــيد و فرايند شناخت شما چگونه تحول  به آن برس

پيدا مى كند. 
ــت! اين  ــرهاى شماس تازه بعد از آن اول دردس
ــت. بايد شروع كنيد به بررسى اينكه  شروع كار اس
ــت و خون  ــه اهداف را محقق كنيد و به پوس چگون
ــه حس او. اين ديگر  ــر آن را تبديل كنيد و ب بازيگ
ارتباط و هوشمندى زنده است."مكان"در مخاطب 
ــما در چه  ــرى دارد. اين كه ش ــى نقش موث شناس
مكانى مى خواهيد اجرا داشته باشيد؛ يعنى شناخت 
ــالن هاى بلك باكس،  ــت. س مكان اولين مرحله اس

سالن هاى گرد يا غيره هر يك متفاوتند. 
ــه پايين بودن بازى  ــد اينكه زاويه باال يا زاوي بع
ــاگر موجودى است كه به  مهم است، ببينيد تماش
قول خودش على رغم همه گرفتارى ها مى آيد پولى 
ــما مى گذارد، در  ــد و وقتش را در اختيار ش مى ده
ــما مى گويد  انفعالى ترين وضع قرار مى گيرد و به ش
هر باليى مى خواهى سر من بيار! و اين يك فرصت 

طاليى است! مگر در زندگى عادى جرأت مى كنيد 
ــگاه كن!؟  ــين و من را ن ــى بگوييد بيا بنش به كس
تماشاگر به ميل خودش در يك حالت انفعالى قرار 
مى گيرد و شما مى توانيد هم يك گرگ از او بسازيد، 
هم يك بره! او را بمباران حسى مى كنيد، به صندلى 
ــخ كوبش مى كنيد و در او غليان و هيجان ايجاد  مي
ــارى مى كنيد يا روده برش  ــكش را ج مى كنيد، اش

مى كنيد. 
ــت  تئاتر اين فرصت طاليى را در اختيار دارد درس
مثل زندگى است زندگى هم فرصت است و تكرار هم 
ــود. بنابراين اگر نتوانيد تماشاگر را از آن خود  نمى ش

كنيد از دستت رفته و برگرداندنش مشكل است.
 اگر او را از آن خود كنيد فردا هم برمى گردد و 
چند نفر را هم با خودش مى آورد تازه پول بيشترى 
ــد تجربه به  ــه اينها با اصول و بع ــم مى دهد! هم ه

دست مى آيد. شما اول بايد شگفتى ايجاد كنيد.
ــت و مخاطب   تئاتر در وهله اول يك تفريح اس
ــر كه اين  ــود حال چه بهت ــد كه عقوبت ش نمى آي
ــى و ارزشى باشد ولى ابتدا بايد لذت  تفريح آموزش

ايجاد كند. يا شما را به كاتارسيس و پالودگى ذهن 
ــت  ــاند. به نظر من اينها همه مزاياى تئاتر اس برس
ضمن اينكه تئاتر شما را در يك نقد اجتماعى قرار 

مى دهد. 
چرا شكسپير مى گويد تئاتر آيينه طبيعت است؟ 
زيرا چيزهايى را كه شما نمى بينيد در آيينه خودش 
منعكس مى كند؛ بنابراين، براى هر لحظه تماشاگر 

بايد فكر كنيد.
 اين هوشمندى است كه بدانيد در هر لحظه چه 
ــى مى خواهد بيفتد. از اين بابت تئاتر موقعيت  اتفاق
ويژه اى است كه بايد به تمام لحظات آن فكر كنيد 
ــال و هوا و هر آنچه  ــيقى و ح از نور و رنگ و موس
ــما به آن نياز داريد؛ در غير اين  كه فكر مى كنيد ش
صورت تماشاگر ممكن است منفعل شود، دور شود 

و در نهايت از دست برود.
ــه درام و چينش  ــت ك ــر از همه اين اس مهمت
ــت و معلولى در يك زمان و  ــوادث طى روابط عل ح
ــود آسمان ريسمان  مكان معين اتفاق افتد. نمى ش
ــد و مخاطب آن را  ــت! حادثه بايد باورپذير باش باف

قبول كند.
  به نظر مى رسد بعضى از تئاترهاى 

ايرانى "روايت زده" هستند؛ يعنى آنقدر 
درگير نقل روايت مى شوند كه ارتباط 

با مخاطبشان را از دست مى دهند، نظر 
شما چيست؟

ــفاهى.  ــتيم با فرهنگ ش ــد ما ملتى هس ببيني
فرهنگ ما فرهنگ روايى است و هم قصه را دوست 
ــات ما ادبيات گفتارى  ــنيدنش را. ادبي داريم هم ش
است كه البته شنيدن خود به تنهايى لذت هم دارد. 
ــى را تعريف كنم مى گويم  ــر بخواهم مديوم ايران اگ
شعر. از هر 10 ايرانى 9 نفر شاعر است! آن يك نفر 
ــعرهاى بقيه را حفظ مى كند!! ذوق و قريحه  هم ش

فرهنگ ايرانى اينگونه است. 
ــاعر صاحب ديوان  ــه هزار ش مى دانيد كه ما س
ــپير است و  داريم؟ قله ادبيات انگليس فقط شكس
ــت و ما چه؟خيام، فردوسى،  ادبيات آن مديون اوس
ــعدى و باباطاهر هر  ــظ، منوچهرى، مولوى، س حاف
ــد. در هيچ ملتى به اندازه ايران اين  كدام يك قله ان
ــاعرى وجود ندارد. به همين دليل  ــعر و ش همه ش
ــه مى خواهيم بدانيم داستان چيست، طرح  هميش
چيست. تئاتر و تمامى هنرها "داستان گو" هستند. 
ــخن مى گويد، عكاسى با نور،  نقاشى با رنگ س
ــخن مى گويد هر كدام از هنرها  معمارى با حجم س
داستانى دارند، قصه گو هستند. قديمى ترين ژانرى 
ــيد قصه گويى  ــر در تاريخ ادبيات به آن رس كه بش

است، روايت است. 
ــم. مى گويند  ــن ژانر هنرى نداري ــا پيش از اي م
تئاتر چگونه به وجود آمد؟ يك انسان كه با حيوان 
درنده اى برخورد داشته براى اهالى تعريف مى كند 
چه ديده است. ايما، پانتوميم، حركت و بعد روايت. 
ــما را راحت  به نظر من در تئاتر ايرانى، قصه بايد ش
كند كه چه مى خواهد بگويد موضوع چيست، آخر 

آن چيست؟ شما به دنبال سرنوشت هستيد. 
ــدم راجع به  ــى از يك فرنگى مى خوان يك متن
ــت دارند  ــه دوس ايرانى ها مى گفت ايرانى ها هميش
ــنوند و لذت ببرند در حالى كه تئاتر يونان  قصه بش

بيشتر عمل گراست. 
جنس نگاه و فرهنگ ما ادبيات است. به نظر من 
ادبيات را نمى شود انكار كرد و قطعا تئاتر ايرانى بايد 
ــتان را ارائه دهد و خيال  ــد به نوعى طرح داس بتوان
ــاگر ايرانى را راحت كند كه موضوع چيست!  تماش
ــيون قصه را  ــال در بخش اول بايد بتواند فونداس مث

ايجاد كند سپس حركت كند و پالن را بچيند. 
حاال چگونه گفتن هم مهم است زيبا و ماندگار 
ــما بارها مى شنويد  ــهراب را ش ــتم و س گفتن. رس
ــك اجرا مى بينيد كه  ــتان را هم مى دانيد اما ي داس
انگار اولين بار است با آن برخورد مى كنيد. اينگونه 

بايد گفت...

بي بي ها را از دست مي دهيم!

تئاتر يك 
تفريح است 

و مخاطب 
نمى آيد كه 
عقوبت شود

  تئاتر اين فرصت طاليى را در 
اختيار دارد درست مثل زندگى 

است زندگى هم فرصت است و 
تكرار هم نمى شود. بنابراين اگر 

نتوانيد تماشاگر را از آن خود كنيد 
از دستت رفته و برگرداندنش 

مشكل است
  اگر گروه توليدكننده و هنرمند 

مخاطب را نشناسد و زبان مناسب 
را نتواند پيدا كند در اولين اصل 

خودش كه "ارتباط"است ناتوان و 
ضعيف مانده است

مديريت هنرى
و هنر مديريتى

ــران بدنه تئاتر  ــتعفاى مدي همدان پيام: اس
ــه اخبار و  ــته منجر ب ــه گذش ــور در هفت كش
شايعات و چالش هاى رسانه اى بين مسئوالن و 

هنرمندان شد كه داليل متعددى دارد.
ــت كه از حساسيت  مديريت، تخصصى اس
ــيوه هاى مديريتى  ــت و ش بااليى برخوردار اس
ــازمان را به  ــد يك س ــط مى توان ــت و غل درس
ــتفاده از  ــن اس ــا كمتري ــى ي ــن بازده باالتري
ظرفيت هاى موجود برساند. مديريت هنرى هم 
از اين قاعده مستثنا نيست و از آنجا كه امروزه 
ــه به بازخوردهاى اقتصادى كه  هنر بدون توج
مولود توجه مخاطب است نمى تواند روى پاى 
خودش بايستد، اين موضوع اهميت دوچندان 

پيدا مى كند.
ــه محور  تمركز يك مدير هنرى بايد بر س
هنرمندان، كارمندان و رسانه ها باشد و تشكيل 
اين مثلث كه تاثيرگذارى در كانون آن تشكيل 
مى شود براى رسيدن به بازخورد آثار هنرى از 

ويژگى خاصى برخوردار است.
ــاى قبلى در مراكزى چون معاونت  تجربه ه
ــاد اسالمى، حوزه  هنرى وزارت فرهنگ و ارش
هنرى، كانون پرورش فكرى كودك و نوجوان، 
ــهردارى تهران،  ــرى ش ــازمان فرهنگى هن س
ــرى كه با  ــر مركز ديگ ــدان و ه ــه هنرمن خان
ــر و كار دارد نشان داده است كه  مقوله هنر س
شرط اصلى عملكرد يك مدير خوب هنرى به 
ــيوه همكارى و همدلى وى با هنرمندان باز  ش
ــد و عرضه آثار در  ــردد و امكانات و تولي مى گ
ــرار دارند. هر وقت همدلى  موارد مهم بعدى ق
ــئوالن و هنرمندان به بهترين شكل انجام  مس
شده بازخورد آن به نفع دو طرف و در انجام به 
ــود مخاطب و مصرف كننده آثار بوده است.  س
نمونه اخير آن هم جلوگيرى از تخريب بيشتر 
محوطه تئاتر شهر به دستور شوراى شهر است.
در اين ميان نقش رسانه ها از اهميت بسيارى 
برخوردار است و نشر يك خبر مثبت يا منفى در 
ــدت  قبال يك رويداد مى تواند اين همدلى را ش

بخشيده يا به طور كامل از بين ببرد.
ــبه خبرنگاران  ــفانه حضور برخى ش  متاس
ــانه ها و به ويژه هفته نامه هاى  كم تجربه در رس
رنگارنگ عامه پسندى كه از شيوه هاى پاپاراتزى 
و ساختارهاى تابلوئيد زرد استفاده مى كنند در 
بهبود اين روابط نقش بازدارنده زيادى داشته اند 
و گاه با اشاعه شايعات بى پايه اضالع اين مثلث را 
به جان هم اندخته اند. با اين حال گاه با برخى از 
رسانه هاى موثر و خبرنگاران حرفه اى براى يك 
ــازنده چنان برخورد نادرستى  انتقاد كوچك س
ــانى  ــده كه اين صاحبان حقيقى اطالع رس ش
ــى را به لقايش بخشيده اند  عطاى وظيفه شناس

و منفعل شده اند.
بايد توجه داشت كه تعميم برخى از مسائل 
ــبق كردن يك  ــه موارد ديگر يا عطف به ماس ب
ــى ديگر كار  ــأله بى ربط ــه مس ــكل تازه ب مش
ــت و از سوى  ــانه نيس صحيحى در زمينه رس
ــئوالن با هر تلنگر  ــر از كوره در رفتن مس ديگ
ــم را دارد و هر دو از  ــانه اى نيز همين حك رس
ــاهد مثال  ــت. ش ــه اى به دور اس ــالق حرف اخ
ــى از مديران  ــتعفاى متواتر برخ اين قضيه اس
معاونت هنرى در روزهاى رفته است كه برخى 
ــى مجموعه  ــف مديريت ــانه ها آن را ضع از رس
ــكالت  ــانه مش ــوان كردند. بعضى آن را نش عن
ــه معاونت و عده اى نيز  ــالج قديمى در بدن الع
ــته جمعى مديران مستعفى اعالم  اعتراض دس
كردند. اين در حالى است كه عمده اين نظرات 
يكطرفه و بدون در نظر گرفتن موارد حاشيه اى 
ــكالت مختلف و متفاوت  بود به طورى كه مش
هر يك از مديران كه از موارد شخصى و كمبود 
وقت گرفته تا احساس فرسودگى و كار زياد بود 

همه فقط به يك نكته تعميم داده شد.
البته دليل اصلى همه اين اتفاقات دسترسى 
ــا مصاحبه  ــئوالن ي ــوار خبرنگاران به مس دش
ــت كه باعث  نكردن آنها راجع به موضوعات اس
ــايعه و رشد آن مى شود. شفاف سازى و  تولد ش
ــت هاى الاقل ماهانه با اصحاب  برگزارى نشس
ــانه و هنرمندان از سوى مسئوالن مى تواند  رس
بسيارى از آسيب ها را شناسايى كند و در قبال 

آنها راهكار ارائه دهد.
بايد توجه داشت كه مديريت هنرى مقوله اى 
ــت و همانطور  متفاوت از مديريت هاى ديگر اس
ــيوه هاى  كه جنس كار و ابزارش فرق مى كند ش
ــت و اين موضوعى  ــى آن نيز متفاوت اس ارتباط
است كه بيش از همگان بايد روابط عمومى هاى 

اين مراكز به آن توجه داشته باشند.

با «كوشش» 21 شيوه ساخت انيميشن را بياموزيد
ــت و يكمين شماره ُجنگ آموزشى، سرگرمى "كوشش" را به  همدان پيام: كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان بيس
تازگى منتشر و روانه بازار محصوالت فرهنگى و هنرى كرده است. «كوشش» با سردبيرى زهره پريُرخ و صاحب امتيازى كانون 
پرورش فكرى كودكان و نوجوانان براى گروه سنى ب و ج (دوره ابتدايى) منتشر شده است. به گزارش روابط عمومى كانون 
پرورش فكرى كودكان و نوجوانان، ُجنگ آموزشى، سرگرمى كوشش، شامل بخش هاى متنوع و جذابى هم چون بازى، مسابقه، 
داستان، شعر، سرگرمى، تصويرخوانى و كاردستى است. در صفحه «خودتان براى خودتان» آمده: دوست داريد خودتان براى 
خودتان انيميشن درست كنيد؟ نگران نباشيد؛ اگر نقاشى كردن برايتان سخت است، مى توانيد از بريده هاى كاغذ يا حتى پارچه 
استفاده كنيد. مهم اين است كه تصويرهايتان را صفحه به صفحه توى يك دفترچه بكشيد و حركت آن ها را ببينيد يا از هر 
حركت تصويرتان، عكس بگيريد و... در بخشى از نشريه به عنوان «انشاهاى دبستانى» از انشاهاى كودكان استفاده شده است.

 «تاريخ تمدن ايران و جهان» در راه است
ــش جلدي «تاريخ تمدن ايران و جهان» براي  ــار بودن مجموعه  ش ــت انتش همدان پيام: محمود حكيمي از در دس
ــنا گفت: من نگارش اين كتاب را در سال 1352 آغاز  ــنده  پيشكسوت در اين باره به ايس ــاالن خبر داد. اين نويس بزرگس
كرده ام كه هر جلد آن حدود 500 تا 600 صفحه را شامل مي شود. جلد اول از دوران تمدن هاي اوليه آغاز شده است و 

تا پايان سلسله  ساسانيان ادامه مي يابد. همچنين تمدن هاي يونان، روم و هند در اين مجموعه آمده است.
وى اظهار داشت: جلد دوم نيز به ظهور اسالم تا پايان حكومت خلفاي عباسي مي پردازد و جلد ششم با دوران معاصر به 
ــركت سهامي انتشار در دست چاپ است و قرار است پيش از عيد منتشر شود. حكيمي  ــد. اين مجموعه در ش پايان مي رس
همچنين گفت: من مجموعه اي به نام «در مدرسه  ...» دارم كه در اين مجموعه، «در مدرسه  موالنا»، «در مدرسه  حكيم توس» 

منتشر شده است. اكنون در حال نوشتن اين مجموعه براي «اديب الممالك فراهاني» هستم كه در نشر قلم منتشر مي شود.

كتابي درباره  داستان نويسي جنگ ترجمه مي شود
ــي نژاد از ترجمه  اثري درباره  داستان نويسي جنگ خبر داد. كتاب «داستان نويسي جنگ»  همدان پيام: كامران پارس
مجموعه  مقاله هايي از نويسندگان و منتقدان ادبي غربي است كه با استناد به آثار داستاني تأليف شده دربار ه  جنگ هاي 
رخ داده در جهان غرب به ارائه  مؤلفه هاي زيبايي شناختي – ادبي آثار اين ژانر مي پردازد. به گفته  پارسي نژاد، اين كتاب 
در تبيين شگرد هاي داستاني و همچنين مؤلفه هاي زيبايي شناختي مي تواند براي ادبيات داستاني جنگ در ايران مؤثر 
ــب دنيا» تا يك ماه ديگر به پايان مي رسد. وى  ــي نژاد همچنين گفت: نگارش رمان «ش ــنا، پارس ــد. به گزارش ايس باش
پيش تر درباره  «شب دنيا» گفته بود، اين رمان نگاهي به وقايع و رويدادهاي جنگ دارد و به گونه اي است كه حوادثي 
را كه احتمال مي رود ما در آينده با آن ها درگير شويم ، پيش گويي مي كند. اين رمان در دوران هشت ساله  جنگ شكل 

مي گيرد، اما به زمان آينده  مي آيد و رويدادهاي آينده را مرور مي كند، با وجود آن كه زمان داستان گذشته است. 

سينما، فرهنگ همگاني(2)
عليرضا شرانجانى

ــام: اگر اين نكته بازگفته را خوب بفهميم كه فرهنگ تكنولوژيك نوين  همدان پي
ــت، مي توان آن دسته از خواست هاي  ــته اس وارث روياهاى كيمياگران روزگار گذش

روحي و معنوي را تشخيص داد كه الهام بخش تكنولوژي بوده است. 
ــت هاي عميق تكنولوژيك نيازهاي روحي  به عالوه در فيلم مي توان پيوند خواس

را مشاهده كرد. 
ــاده، سينما مكانى مي شود كه مي توان اسطوره هاي اين فرهنگ را در  به بيان س
ــان آن را ديدار كرد و تحت آموزش رفتارهاي آن قرار گرفت؛  ــت، يا قهرمان آن آموخ
بنابراين، فيلم هاي سينما در عميق ترين خواست هاي تمدن تكنولوژيك -يعني ميل 
ــاني براي  ــتياق جامعه انس ــيا- و نيز در ديرپاترين اش به تغيير مكانيكي ماهيت اش
ــهيم  ــان (قدرتمنداني كه بر بي نظمي فايق مي آيند) س ــاركت در زندگي خداي مش

مي شوند.
ــاركت در آيين بنيادين اين حيات معنوي فرهنگ  ــينما، گونه اي مش رفتن به س
است. در اينجا به اين نكته نمي پردازم كه چگونه مي توان كيفيت اين حيات معنوي 

فرهنگ را چنان كه در سينما ديده مي شود، ارزيابي كرد.
سينما، گونه اي «دين»  همگاني است. فيلم هاي سينما، به عنوان شكلي همگاني 
ــته ايم؛  از هيأت ديني، همان كاري را مي كند كه همواره از دين همگاني انتظار داش
ــنا  ــاني- يعني قهرمانان- آش ــكل هاي كهن الگويي، جامعه انس ــخصاً ما را با ش مش
ــه ما مي آموزد. حين  ــطوره هاي بنيادين جامعه امروز را ب ــازد و ارزش ها و اس مي س
تماشاي شخصيت ها و درام روي پرده، ارزش ها و اسطوره هاي فرهنگمان و همچنين 

الگوهايي را مي آموزيم كه طرح زندگيمان را با آنها بنا مي سازيم.
ــينما را در بر مي گيرد، دليل آشكاري است به اينكه فيلم هاي  زبان همگاني كه س
ــينما در اشتياق ديرپاي فرهنگ براي همگامي و مشاركت با خدايان، سهيم است.  س
هنگامي كه از ستاره ها و «بت» هاى سينمايي سخن مي گوييم، در واقع اذعان مي كنيم 
ــب آنها را مجاز مي دانيم تا  ــان دارند و به اين ترتي ــه بازيگران، مرتبه اي فراتر از انس ك
خارج از حيطه اخالق متداول رفتار كنند- گرچه همواره به باد انتقادشان مي گيريم- 
ــتر به جزئي ترين مسائل زندگي هنر پيشه هاي زن و مرد- كه  مجالت عامه پسند بيش
ــت تا واقعي- مي پردازند، توجه فراواني كه افكار عمومي جامعه به  ــتر فانتزي اس بيش

شخصيت هاي سينمايي دارد نمايانگر سابقه ميان بشر فانى و نيمه خدايان است.
حركت هاي همگاني نيز الگوي خود را از شخصيت هاي سينمايى كسب مي كنند 

زيرا در آنها چيزي را مي بينيم كه در درون خويش حس كرده ايم.
ــانه اي همگاني، به چند طريق زمينه اي را فراهم مي آورد تا  ــينما در مقام رس س

فرهنگ بتواند با خودش روبرو شود: 
1- صرف باز توليد اشيا و افراد يك فرهنگ در قالب تصور متحرك. 

2- نمايش سابقه ميان افراد و اشياي محيط. 
3- ارائه حكايت هايي كه در آنها موقعيت ها، رويدادها، رفتارها، اشاره ها و عادت هاي 

يك فرهنگ قابل مشاهده است.
ــان افراد، رابطه فرد و اجتماع و رابطه  ــرايطي كه بتوان رابطه مي 4- فراهم كردن ش

فرد و طبيعت را دريافت.
5- بررسي انديشه ها و باورها و ايدئولوژي هاي نهفته در فرهنگ.

6- نمايشي كردن خواست ها و هراس و آرزوهايي كه بر حيات فرهنگ تأثير مي گذارد.
ــينمايي براي تأثير بر  ــر بر پرده و بكارگيري فنون س ــم با نمايش اين عناص فيل
ــي را كه در آن زندگي مي كنيم به صورت  ــت ما از اين موارد، محيطى فرهنگ درياف
ــت. صرف اين  ــنيداري در مي آورد كه قابل توجه و تعمق اس ــيايي ديداري- ش اش
ــان در آن زندگي و حركت مي كند،  ــوان جهان آنها را ديد كه انس ــت كه مي ت واقعي
ــتي كه از عناصر فرهنگي نهفته در  اهميتي فوق العاده دارد به عالوه، اهميت فهرس
فيلم آورده شد در گرو جامعيت، حتي دقت و صحت فيلم نيست (زيرا جامعيت فيلم، 
تمام و كمال نيست و دقت و صحت آن نيز محل ترديد است) بلكه صرفاً در اين است 

كه چنين فهرستي را مي توان ترتيب داد.
ــان شناسي، عبارت است از شيوه كلي زندگي يك گروه از  فرهنگ از ديدگاه انس
مردم از آنجا كه فرهنگ نوعي روش زندگي است كه هم آنچه را انجام مي دهيم و هم 
چگونگي انجام آنها را شكل مي دهد، عمدتاً ناديدني و ناخودآگاه است. ما وابستگان 
يك سنت فرهنگي، عادات و روش هاي آن را در زماني طوالني اختيار مي كنيم و اين 
عادت ها و روش هاى خيال در درون ما جاي مي گيرد كه به ندرت به عمق اين تأثير 
ــكل گيري پي مي بريم. در اين حالت، فرهنگ فقط چيزي است از «نظم و نسق  و ش
ــينما تصاويري از فرهنگ خودمان را به روانمان باز  معمول امور» چون فيلم هاي س

مى تاباند، تماشاگران را در الگوهاي مسلط فرهنگمان سهيم مي سازد.
متناقض نماي سينما در اين است كه حضور فيلم در فرهنگ ما، اين امكان را فراهم 
ــيم. از  مي آورد تا درباره قلمروي ناديدني كه در آن زندگي مي كنيم به خودآگاهي برس
طريق نمايش فرهنگ جامعه بر پرده سينما به گونه اي كه مي توان آن را ديد، خودآگاهي 
ــق واقعي امور مي تواند به مرحله اي واالتر ارتقا يابد. با تماشاي پرده  ما درباره نظم و نس

سينما مي توان فرهنگ خود را ديد كه در اندازه اي بزرگتر بازتابانده و نوشته شده است.
اين مكان خودآگاهي فرهنگي كه به روي ما گشوده است، وضعيت فرهنگي ما از 
دوره هاي فرهنگي پيشين است كه از لحاظ مرتبه، متمايز مي سازد. فيلم، محيطي را 
كه در آن زندگي مي كنيم تا اندازه زيادي برايمان ديدني مي سازد و به اين ترتيب ما 

را به خودآگاهي درباره سنت هايمان فرا مي خواند.
ولي آن آگاهي كه با رسانه سينما به فرهنگمان پيدا مي كنيم، عمدتاً با آن فنون 
سينمايي تعيين مي شود كه در ساخت فيلم به كار مي رود. فيلم علي رغم واقع گرايى 
ظاهري، موضوعات را فقط ثبت نمي كند، بلكه آنها را مي آرايد، فيلم عالوه بر بازنمايي 
فرهنگ با خود آن فرهنگ همكاري نيز مي كند تا دريافت ما را از آن شكل دهد. به 
طور كلى، اين همكاري فيلم با قلمرو فرهنگي ما يكي از اين دو شكل بنيادي را دارد: 
ــتورالعمل مي دهد  تأييد يا نقد. كارگردان هم موضوع را ارائه مي كند و هم به ما دس
ــويم. از اين لحاظ، واكنش ما در برابر يك فيلم در خود آن  كه چگونه با آن روبرو ش
فيلم نهفته است، دنيايي كه در فيلم مي بينيم، دنيايي مصنوعى است، دنيايي كه با 

شكل دادن به موضوع آفريده شده است.
البته روند توليد فيلم مراحل متفاوتي دارد كه در آنها، رفتارهاي بنيادين در قبال 
ــود. خود فيلمنامه، تأويل كارگردان و بازيگران از آن، رابطه  موضوع فيلم ارائه مي ش
ــاخت دكور يا برگزيدن يك مكان واقعي و تدوين،  ــتان و محيط فيلمي آن، س داس
ــينمايي و داوري هنري است. تأمل و كار روي هر يك  همگي در معرض صناعت س
ــده در  ــاگران از دنياي تصوير ش ــازي به دريافت تماش از اين مراحل در روند فيلمس
ــم، تأثير مي گذارد. فيلم از طريق اين فرآيند پيچيده، هم جهان واقعي را بزرگتر  فيل
نشان مي دهد و هم با آن جهان همكاري مي كند تا درك و دريافت ما را شكل دهد.

ــت يا  ــويم آيا ارزش ايثار را دارد؟ اصوالً واالس چگونه بايد با فرهنگمان روبرو ش
ــكل هاي  ــود كه ش ــائل پيچيده اي روبرو مي ش فرومايه ؟ در اينجا فيلم با همان مس

همگانى با آن رو در روست.
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انار؛ ميوه ايرانى و دوست شب يلدا 

ــر بوده و  ــه از زمان دور مورد توجه بش ــت ك ــام: انار از ميوه هايى اس  همدان پي
ــق مى ورزيده و  ــته كه به آن عش ــليمان باغ بزرگى از انار داش مى گويند حضرت س
هومر شاعر معروف يونان نيز در كتاب معروف خود « اوديسه» از آن نام برده است.

ــرق ايران يافت شد و بعد به هندوستان، آفريقا، چين، اروپا و  انار اولين بار در ش
ــال انار به عنوان گنجينه قدرت شناخته مى شد و  ــد. براى هزاران س آمريكا برده ش

انسان براى زيبا تر شدن از اين ميوه استفاده مى كرد. 
ــكر مى زنند و در جشن عروسى براى  ــته انار را ش به گزارش ايرنا، در چين، هس
ــانه و نماد  ــاد آن را مى خورند. انار همچنين جزيى از نش ــبختى عروس و دام خوش

نجابت، بارورى و ازدواج در اسپانياست. 
 Pomegranate درخت انار بومى ايران و مناطق مجاور آن است. كلمه انگليسى
ــته هاى زياد ) است و ارتفاع  ــده كه به معنى ( سيب با هس ــتق ش از زبان يونانى مش
ــيرى مى رويد. شاخه هاى آن  ــد و در مناطق نيمه گرمس درخت آن تا 6 متر مي رس

كمى تيغدار و برگ هاى آن متقابل، شفاف و ساده است. 
  انار و شب يلدا 

 در اين شب افرادى كه دور هم جمع مى شوند ميوه و تنقالت زيادى مى خورند 
ــاى رنگارنگ ها  ــبد خوراكى ه ــى از اصلى ترين ميوه ها در س ــوان يك ــه انار به عن ك
ــناخت ايرانيان از  ــژه اى دارد كه اين جايگاه مى تواند به ش ــد و جايگاه وي مى درخش

خواص اين ميوه بهشتى برگردد. 
  تركيبات انار 

ــديم،  ــن ميوه غنى از ويتامين هايى چون c، B2 و B1 و مواد معدنى مانند س اي
فسفر، آهن، منيزيم و پتاسيم و تركيبات قندى ساكارز، گلوكز، فروكتوز و همچنين 
ــت اين ميوه در صنعت داروسازى براى  ــيدهاى ماليك و سيتريك است. از پوس اس
توليد دارو بهره گرفته شده و از خود ميوه درصنعت براى توليد آب ميوه و كنسانتره 

استفاده مى شود. 
در سال هاى اخير نيز مطالعات فراوانى در زمينه تأثيرات بالقوه آنتى اكسيدان هاى 
ــت كه نتايج حاصل از آن حاكى از  ــده اس فنوليك در مجامع علمى مختلف انجام ش
مزاياى فراوان ميوه هايى است كه رنگ قرمز دارد. انار، انگور قرمز و توت هاى مختلف 

قرمز رنگ از جمله اين ميوه ها به شمار مى روند. 
ــتر مورد  ــن ميان به دليل دارا بودن درصد بااليى از اين تركيبات بيش ــار در اي ان

توجه قرار گرفته است. 
ــيدانى انار و همچنين خواص ضدتومورى پوست آن از جمله  خاصيت آنتى اكس
ــر دنيا را به خود جلب  ــمار مى رود كه توجه محققان در سراس فوايد اين ميوه به ش
كرده است.  همچنين اين را هم بايد به خواص انار بيفزاييم كه اين ميوه مانع از بين 

رفتن و تحليل غضروف ها مى شود. 

همدان پيام: شايد يادگيرى زبان انگليسى مهمترين گام در ارتقاى 
كيفيت زندگى شما باشد.

ــى به اطالعاتى كه ديگران از آن  آيا هيچ فكر كرده ايد كه دسترس
بي بهره اند، چقدر مي تواند جالب باشد؟ يا صحبت كردن با افراد جالبى 
ــرار كنند؟ يا تحت تأثير قرار  ــه ديگران نمي توانند با آنها ارتباط برق ك

دادن اطرافيانتان هر موقع كه دهانتان را باز مي كنيد؟ 
شما مي توانيد به همه  اينها برسيد، اگر خوب انگليسى صحبت كنيد.

 دسترسى به اطالعات 
ــتيد؟ علوم؟ موسيقى؟ كامپيوتر؟  شما به چه چيزى عالقمند هس
ــل اينترنت،  ــانه هاي امروز  از قبيـ ــارت؟ ورزش؟  رس ــالمتى؟ تج س
ــدودى را به اطالعات  ــى تقريباً نامح ــات دسترس ــون و مطبوع تلويزي
ــت. فراموش نكنيد  پيرامون موضوعات مورد عالقه تان فراهم كرده اس

كه ما در عصر اطالعات زندگى مي كنيم.
تنها يك مشكل وجود دارد: بيشتر اين اطالعات به زبان انگليسى است.
در اينجا چند مثال از اطالعاتى كه اگر انگليسى بلد باشيد مي توانيد 

از آنها استفاده كنيد، بيان مي شود:
ــه اطالعات در  ــش از يك ميليارد صفح ــات وب. بي ــتر صفح  بيش
ــگفت انگيز است كه تنها با ياد گرفتن يك  اينترنت وجود دارد! اين ش
ــى پيدا  ــل عظيمى از اطالعات در پهنه اينترنت دسترس ــان، به خي زب

مي كنيد. 
كتاب ها. در هر موضوعى، از سرتاسر جهان. شما مي توانيد كتابهايى 
ــندگان آمريكايى يا بريتانيايي بخوانيد و نيز كتاب هاى ترجمه  با نويس
ــده از زبان هاى ديگر. به هر موضوعى كه عالقمند باشيد، مي توانيد  ش

چيزى به انگليسى درباره آن پيدا كنيد. 
ــى زبان هستند كه   مطبوعات. فقط مجله ها و روزنامه هاي انگليس
ــما براى پيدا كردن  ــوند. ش به راحتى در هر كجاى جهان يافت مي ش

مجله هايي مانند تايم مجبور نيستيد خيلى وقت صرف كنيد. 
ــت. حدود  ــد دنياى علم و فن آوري اس ــى كلي  علوم. زبان انگليس
ــر شده، به زبان انگليسى است كه تنها  95درصد مقاالت علمى منتش
حدود 50درصد از آنها مربوط به كشورهاى انگليسي زبان (مانند آمريكا 

و انگلستان) مي باشد. 
 گزارشات خبرى. آنها خبرها را بسيار سريع تر و حرفه اي تر منتشر 
ــته  ــى داش ــما مي توانيد به آنها دسترس مي كنند. در هر كجاى دنيا ش
ــى را مي توان «زبان گفتگو» ناميد.  ــيد.  گفتگو با ديگران. انگليس باش
چرا؟ چون به نظر مي رسد همه مردم جهان پذيرفته اند كه براى گفتگو 

و ارتباط با يكديگر از زبان انگليسى استفاده كنند.
ــى  ــر در جهان مي توانند به انگليس ــك و نيم ميليارد نف ــدود ي  ح
صحبت كنند. يك ميليارد نفر ديگر هم مشغول فراگيرى آن هستند. 

ــى  ــابقات بين المللي به زبان انگليس  تقريباً همه كنفرانس ها و مس
برگزار مي شود. به عنوان مثال رقابت هاى المپيك يا جام جهانى فوتبال 

را در نظر بگيريد. 
ــورهاى مختلف از زبان انگليسى براى برقرارى   سياستمداران كش
ارتباط با يكديگر استفاده مي كنند. انگليسى، زبان اصلى سازمان هايى 

از قبيل سازمان ملل متحد (UN)، ناتو (NATO) و... مي باشد. 
اگر شما بتوانيد به انگليسى صحبت كنيد، قادر خواهيد بود:

 با مردمان سراسر جهان ارتباط برقرار كنيد. مثًال مي توانيد عقايد و 
نظراتتان را در گروه هاي تبادل نظر اينترنتى بيان كنيد. به افراد مورد 
ــان اطالعات  ــال كنيد و درباره زندگى و فرهنگش عالقه تان ايميل ارس

كسب كنيد. 
راحت تر سفر كنيد. به هر كجا كه سفر مي كنيد مي توانيد با ديگران 
ارتباط برقرار كنيد انگليسى در بيش از 100 كشور جهان مورد استفاده 
ــيد، با افراد مكالمه كنيد يا كمك  قرار مي گيرد. مي توانيد آدرس بپرس
ــايد روزى زبان انگليسى جان شما را  ــى چه مي داند، ش بخواهيد. كس

نجات دهد! 
 پيشرفت هاى شغلى 

ــتيد،  ــغل خوبى در زمينه هاي تجارى يا علمى هس اگر خواهان ش
ــى  ــويد و همين حاال به فراگيرى انگليس ــت ميز كارتان بلند ش از پش

مشغول شويد!
دانستن انگليسى به شما اجازه مي دهد كه: عبارت «مسلط به زبان 
ــوابق خود درج كنيد. بدين  ــرح حال و س ــى» را در خالصه ش انگليس
ــت آوردن شغل بهتر و كسب درآمد  ــانس خود را براى بدس ترتيب ش
ــى  ــتر، افزايش مي دهيد. دانش فنى خود را افزايش دهيد. انگليس بيش
ــراز بااليى مانند علوم  ــت، مخصوصاً فن  آوري هاي ت ــان فن آوري اس زب
ــد درباره اين علوم مطالعه  ــكى. اگر مي خواهي كامپيوتر، ژنتيك و پزش

كنيد، احتماالً مجبور خواهيد شد از منابع انگليسى استفاده كنيد. 

ــت. تجارت  ــيار واضح اس ــيد. اين بس ــك تاجر بين المللي باش   ي
ــود. يادتان باشد كه در  ــى ميسر مي ش بين المللي تنها با زبان انگليس
دهكده جهانى به سر مي بريد. بنابراين اگر مي خواهيد نقشى ايفا كنيد، 
ــيد تا بتوانيد با تجار ديگر ارتباط داشته باشيد،  ــى بلد باش بايد انگليس
ــركت كنيد، روزنامه ها و مجالت تجارى  در كنفرانس ها و همايش ها ش

بخوانيد و.... 
  دانشجو و محقق بهترى باشيد. مي توانيد با دانشمندان كشورهاى 
ديگر مكاتبه كنيد. در همايش هاى بين المللي شركت كنيد و با مطالعه 

مجالت و كتب، از يافته هاي جديد علمى با خبر شويد. 
 انگليسى همه جا يافت مي شود: دسترسى به تلويزيون، موسيقى، 
ــيار راحت است. شما مجبور  ــايت ها و مجالت انگليسى زبان بس وب س
ــته كننده آموزشى استفاده كنيد.  نخواهيد بود فقط از چند كتاب خس
ــتفاده كنيد.  ــى بياموزيد و هم از آن اس مي توانيد همزمان هم انگليس
ــما براى يادگيرى افزايش  ــتياق ش ــت كه بدين ترتيب اش بديهى اس

مي يابد. 
بهترين سن يادگيري زبان دوم 

ــودكان از 6 ماهگي به تدريج زبان مادري خود را ياد مي گيرند و  ك
ــان را ذوق زده  ــا هر كلمه جديدي كه به زبان مي آورند، مادر و پدرش ب
مي كنند. وقتي به 3 يا 4 سالگي مي رسند، بعضي والدين نام آنها را در 
ــان از همان كودكي با  ــند تا فرزندش مهدهاي كودك  دو زبانه مي نويس
يك زبان ديگر، مثال انگليسي يا فرانسوي آشنا شود و با پا گذاشتن به 
ــن و سال مدرسه، بعضي ها فرزندشان را در كالس هاي آموزش زبان  س

ثبت نام مي كنند تا همان هدف را تامين كنند.
ــياري از خانواده ها از  ــان دوم براي بس ــه اينكه يادگيري زب خالص
ــت. اما چه سني براي اين كار بهتر است؟  اهميت ويژه اي برخوردار اس

كودكان از چه زماني بايد به فراگيري زبان دوم بپردازند؟
سن مناسب يادگيري زبان انگليسي 

ــود، شانس بيشتري براي  ــنا ش هرچه كودك زودتر با زبان دوم آش
دستيابي به مهارت هاي كسب زبان دوم خواهد داشت. بررسي ها نشان 
ــت اگر كودك در سن زبان آموزي يعني قبل از 7 تا 8 سالگي  داده اس
ــان دوم را بياموزد، مهارت بهتري در تكلم زبان دوم و لهجه خواهد  زب
داشت. هرچه سن باالتر رود، يعني از حدود 10 سالگي به بعد توانمندي 
فرد در صحبت كردن به زبان دوم مانند اهالي آن زبان كاهش مي يابد. 
بايد اشاره كرد كه نه تنها كودك مي تواند همزمان عالوه بر زبان مادري 
ــري را نيز به  طور  ــرد، بلكه مي تواند زبان هاي ديگ ــان دوم را فراگي زب
جداگانه بياموزد. در اين زمينه ذكر اين نكته نيز ضروري است كه اين 
مطلب در مورد همه كودكان صدق نمي كند. كودكاني كه دچار تاخير 
ــتند، درصورت مواجه شدن با زبان ديگري عالوه  در زبان و گفتار هس
ــب مهارت گفتار و زبان دچار مشكالت بيشتري  بر زبان مادري در كس
مي شوند و اين مسأله به تشديد تاخير در تكلم كودك كمك مي كند.

ــب زبان دوم مهيا باشد، كودك مي تواند  درصورتي كه شرايط كس
همزمان با زبان مادري خود زبان هاي ديگر را فرا گيرد، يعني از ابتداي 

تولد تا 7 تا 8 سالگي بهترين زمان آموزش زبان دوم است.
آموزش زبان دوم در همه سنين مي تواند اتفاق بيفتد اما همان طور 
كه گفتيم، بهترين زمان قبل از 7 تا 8 سالگي است و بعد از اين سنين 
ــتري است و همچنين فرد  معموال آموزش زبان دوم نيازمند زمان بيش

موفقيت كمتري در كسب لهجه اهالي آن زبان كسب خواهد كرد.
 مشكل مهدهاي كودك  دو زبانه 

ــكلي كه اين مهدهاى كودك  دارند، اين است كه به  طور كلي  مش

ــند، همه كودكان را واجد  ــته باش بدون آنكه غربالگري صحيحي داش
شرايط كسب زبان دوم مي دانند و شروع به آموزش زبان دوم مي كنند 
ــكالتي در درك زبان در مورد كودكاني كه تاخير در  كه اين نكته مش
ــار و زبان دارند، ايجاد مي كند و حتي يادگيري زبان مادري را نيز  گفت

با مشكل مواجه مي كند. 
بهترين روش آن است كه ابتدا كودكان توسط آسيب شناس گفتار و 
زبان مورد ارزيابي قرار گيرند و در صورت نبود مشكل زباني به آموزش 

زبان دوم بپردازند.
 فوايد آموزش زبان دوم 

ــوم عالوه بر آنكه به فرد در ارتباط بهتر  آموزش زبان هاي دوم و س
كمك مي كند، به موفقيت فرد در برنامه هاي مدرسه و مهارت هاي حل 
ــراد درك عميق تري از فرهنگ خود  ــأله نيز كمك مي كند. اين اف مس
ــده اند، دارند. همچنين  ــلط ش و همچنين فرهنگ زباني كه در آن مس
ــغلي براي كسب مشاغل بهتر و ارتباط هاي  اين افراد در رقابت هاي ش

بين المللي موفق تر هستند.
 مهارت هاي الزم براي يادگيري زبان دوم 

كودك بايد تا حدي از بهره  هوشي الزم برخوردار باشد و همچنين 
ــد تا در صورتي كه  ــورد وي صورت گرفته باش ــي هاي الزم در م بررس
كودك به تاخير در رشد گفتار و زبان دچار است، ابتدا به او كمك شود 
ــود و سپس به  تا پايه هاي زبان و گفتار درماني در ذهن وي تقويت ش

آموزش زبان ديگر بپردازد.
بهترين راه براي آموزش زبان مادري در يك جامعه بيگانه، صحبت 
ــد در خانه به زبان  ــت. والدين باي ــه به زبان مادري اس ــردن در خان ك
ــان دوم را از طريق  ــان صحبت كنند و اجازه بدهند كودك زب خودش

تلويزيون، مدرسه بياموزد.

چرا بايد انگليسي ياد بگيريم؟

بهترين سن يادگيري زبان دوم...

اولين تيم فضانوردى ايران انتخاب مى شود 
ــران از ميان خلبان هاى هواپيماهاى جنگنده  ــگاه هوافضا، گفت: اولين تيم فضانوردى اي همدان پيام: رئيس پژوهش
اواخر امسال انتخاب مى شود. محمد ابراهيمى، اظهار داشت: فضانوردان معموالً از ميان خلبان هاى هواپيماهاى جنگنده 

انتخاب مى شوند و با ارائه آموزش هاى بيشتر اين خلبانان به فضانورد تبديل مى شوند. 
ــورهاى صاحب فناورى فضايى به منظور تربيت فضانورد خبرداد و افزود: اين  وى از انجام مذاكرات مقدماتى با كش
ــيه انجام شده است و بر اين اساس تعدادى از داوطلبان فضانوردى به منظور  ــورهايى مانند چين و روس مذاكرات با كش
آموزش و سازگارى با شرايط فضا در اين كشورها آموزش خواهند ديد.  به گزارش ايرنا، ابراهيمى، در مورد پروژه اعزام 
انسان به فضا، اظهار داشت: در حال حاضر مطالعات و طراحى مفهومى اوليه و امكان سنجى هاى الزم در اين زمينه انجام 

شده است و تاكنون تعدادى از كاوشگرها از سوى جمهورى اسالمى ايران به فضا پرتاب شده اند. 

عوارض استفاده از ليزرهاى پر توان براى كاهش وزن
ــتفاده از ليزرهاى پرتوان براى كاهش وزن عوارض دارد و محدوديت هاى  همدان پيام: يك جراح عمومى گفت: اس
زيادى در اين زمينه وجود دارد. به گزارش فارس، طيبه نيكوخرسندى در نشست خبرى ششمين كنگره ساالنه انجمن 
پزشكى ليزر كه در دانشكده دندانپزشكى دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار داشت: در مورد ليزر و به خصوص در زمينه 
ــت از جمله آنكه ليزرهاى كم توان اثرات بيولوژيك و سلولى دارند و مى توان آن را در  ــده اس الغرى تبليغات زيادى ش
مطب ها با طول موج مناسب استفاده كرد و عارضه خاصى نيز ايجاد نمى كند. وى با بيان اينكه در اين راستا ليزرهاى 
ــت  ــتفاده از ليزرهاى پرتوان فيبر ليزر به زير پوس ــترين تبليغات را به خود اختصاص داده اند، افزود: در اس پرتوان بيش
ــن خارج مى شوند كه در اين زمينه بايد اتاق عمل بهداشتى داشته  ــود و چربى هاى بدن به روش ساكش هدايت مى ش
باشيم و حتى گاهى فرد بيهوش نيز مى شود و مسلماً عوارض هم دارد ولى عوارض آن از ساكشن معمولى كمتر است.

براى درمان آلزايمر
 ويتامين B طبيعى بخوريد

برنا: به گفته محققان، ويتامين B موجود در 
مواد غذايى از بروز آلزايمر پيشگيري مي كند. 

ــخصى از ويتامين   با مصرف روزانه دوز مش
B مى توان با كندى حافظه مبارزه كرد. 

ــه دادن مكمل هاى  ــان دريافتند ك  محقق
غذايى شامل ويتامين B فرآيند ذهنى را بهبود 
مي بخشد.  همچنين استفاده در افراد سالمند 
كه كم حافظه گى اندكى داشتند، سبب شد تا 

دچار بيمارى فراموشى نشوند.
ــب  طبق تحقيقات،مكمل هاى غذايى مناس
ــكى  ــد بهتر از درمان هاى پيچيده پزش مى توان

بيمارى زوال عقل را درمان كند.

با فناورى جديد 
لباس هاى كثيف و آلوده 

خود را تميز و ضدعفونى كنيد
ــال توليد يك نوع  ــمندان در ح برنا: دانش
ــواد آن زمانى كه  ــتند كه م ــه نخى هس پارچ
زير نور خورشيد قرار مى گيرد به طور خودكار، 

لكه ها را تميز و ضدعفونى مى كند.
ــا كار بر روى پارچه اى  محققان چينى، ب
ــكل از  ــى از ذرات نانو متش كه داراى روكش
ــت،  ــيد تيتانيوم و نيتروژن اس ــب اكس تركي
ــه در تعامل با نور  ــد كه پارچه حاصل دريافتن
ــاك و باكترى ها را از  ــيد لكه هايش را پ خورش

بين مى برد.
ــين دانشمندان،  ــاس تجربيات پيش بر اس
ــه در معرض بعضى  ــيد تيتانيوم زمانى ك اكس
ــته و  ــرد، ميكروب ها را كش ــرار بگي ــا ق نوره
ــمندان با  ــرد. دانش ــن مى ب ــا را از بي كثيفى ه
ــتفاده از اين خاصيت درصدد توليد شلوار،  اس
ــب  ــن تركي ــى از اي ــرق گيرهاي ــوراب و ع ج
ــتند كه در صورت قرار گرفتن در معرض  هس
ــيد، بطورخودكار آلودگى ها را پاك و  نورخورش
ضد عفونى كند. محققان هنوز زمان مشخصى 
ــتادن اين فناورى جديد كه  براى به بازار فرس
ــيد فعال مى شود، اعالم  تنها در زير نور خورش

نكرده اند.

مصرف بيش از حد دوغ 
ماست و كاهو موجب افزايش 
سردى بدن زنان مى شود

ــراى طب  ــتيار تخصصى دكت ــارس: دس ف
سنتى دانشگاه علوم پزشكى تهران گفت: زنان 
ــرف بى رويه  ــالمتى خود از مص براى حفظ س
ــو، ماكارونى،  ــت، دوغ، خيار گوجه و كاه ماس

ساالد الويه و هليم پرهيز كنند.
ــزاج زنان  ــت: م ــاز اظهار داش مژگان تن س
ــت و براى حفظ سالمتى  ــردتر از مردان اس س
خود بايد از مصرف بى رويه ماست، دوغ، خيار، 
ــاالد اولويه و هليم  ــه، كاهو، ماكارونى، س گوج

پرهيز كنند.

چاي سبز كلسترول بد را 
پايين مي آورد

ــنا: نتايج يك مطالعه جديد تأييد كرد  ايس
چاي سبز در كاهش مقدار كلسترول بد خون 

تأثير چشمگيري دارد.
ــي از تركيبات آنتي  ــبز حاوي نوع چاي س
ــوم به «كاتچين» است كه در  اكسيداني موس
بسياري از آزمايشات و مطالعات براي تأثيرش 

روي كلسترول مورد بررسي قرار گرفته است.
ــان تغذيه و  ــي ها كارشناس ــن بررس  در اي
ــالمت در  ــگاه غربي علوم س ــالمت در دانش س
ــل از تمام اين  ــاي كاليفرنيا نتايج حاص پومون
ــع آوري كردند و به  ــات باليني را جم آزمايش
ــه طور كلي  ــا پرداختند. ب ــي دقيق آنه بررس
ــركت  ــات ش ــرد بالغ در اين آزمايش 1415 ف
ــركت كنندگان در اين آزمايشات  داشته اند. ش
ــبز،  ــيدني هاي چاي س ــور روزانه از نوش به ط

كپسول ها و يا دارونما استفاده كردند.
ــبز  ــي ها تأييد كرد كه چاي س نتايج بررس
براي افرادي كه كلسترول باال دارند مفيد است. 
با اين حال متخصصان هشدار دادند افرادي كه 
ــترول، دارو  ــال حاضر براي كنترل كلس در ح
ــم دارويي  ــد بايد به دقت رژي ــرف مي كنن مص
ــبز را جايگزين  خود را رعايت كرده و چاي س
ــن چاي گياهي و مكمل هاي  دارو نكنند اما اي
ــار دارو درماني و با هدف تغييرات در  آن در كن

الگوهاي ناسالم زندگي مي توانند مفيد باشند.

پسران بيشتر از دختران از طالق والدين آسيب مى بينند
ــران بيش از دختران از طالق والدين  ــكى كودك و نوجوان ايران گفت: پس همدان پيام: دبير انجمن علمى روانپزش

آسيب مى بينند و دختران به خصوص قبل از نوجوانى تطابق بهترى با مسأله طالق والدين برقرار مى كنند.
فريبا عربگل در گفت وگو با فارس در خصوص آسيب هاى روانى ناشى از طالق در دختران و پسران گفت: در حوزه 
ارتباط اجتماعى، مشكالت شخصى، مسائل روانى و در مراحل ابتدايى و درازمدت، دختران به خصوص قبل از نوجوانى 

تطابق بهترى با مسأله طالق برقرار مى كنند.
ــاس مسئوليت كودكان را از آنها گرفت، تصريح كرد: آنها نبايد اين  ــاره به اينكه هنگام طالق بايد احس عربگل با اش
حس را داشته باشند كه بايد كارى انجام دهند، نجات دهنده هستند و بايد يكى از والدين را انتخاب كنند؛ والدين بايد 

به آنها بگويند اين موضوعى است بين ما و به تو ارتباطى ندارد، ما خودمان آن را حل خواهيم كرد.
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ميراث وگردشگرى گزارش
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

در حاشيه بازديد از نمايشگاه بنياد مسكن

بازار سكه وارد خريد و فروش آزاد شد!

gallery@hamedanpayam.com

كيوسك

سوختگى هاى خانگى
 بيشترين موارد سوختگى  در كشور 

ــتين كنگره بين المللى سوختگى درباره  همدان پيام: دبير اجرايى نخس
ــوختگى در ايران نسبت به آمارهاى جهانى هشدار داد  آمار باالى موارد س

و گفت: بيشترين موارد سوختگى  در كشور، سوختگى هاى خانگى است.
ــكى،  ــت، درمان و آموزش پزش به گزارش روابط عمومى وزارت بهداش
محمدرضا آخوندى نسب، افزود: بايد به معضل سوختگى در كشور بيشتر 
پرداخته شود تا بيمارانى كه دچار اين عارضه شده و اغلب از قشر ضعيف 

جامعه هستند از حمايت بيشترى برخوردار شوند. 

ــور ما  ــوختگى در كش ــترين س ــرد: با توجه به اين كه بيش ــان ك وى بي
سوختگى هاى خانگى است، آمار سوختگى هاى صنعتى و سوختگى هاى ناشى 
از ولتاژ قوى و اسيدپاشى نيز قابل توجه است.  آخوندى نسب در خصوص آمار 
بيماران سوختگى در كشور، گفت: سال گذشته 133 مورد سوختگى الكتريكى 
به مراكز سوختگى مراجعه كرده اند كه 64 مورد از آن ها منجر به قطع عضو 
شده، امسال تاكنون 94 مورد سوختگى الكتريكى داشته ايم كه 33 مورد منجر 
به قطع عضو شده است.  معاون پژوهشى مركز تحقيقات سوختگى دانشگاه 
علوم پزشكى تهران با بيان اين كه سوختگى در اطفال در كشور ما آمار بااليى 
ــتم هاي گرمايى در بسيارى از منازل،  ــت: در كشور ما سيس دارد، اظهار داش

مهد ها و محل هاي كار قديمى و فرسوده بوده و استاندارد نيست. 

 تنها 4/28درصد از 
وقت  ايرانيان صرف ارتقاى 

دانش مى شود
ــى وضعيت   همدان پيام: يافته هاى طرح «بررس
ــهرى و روستايى كل كشور»  گذران وقت مردم ش
ــان مى دهد كه 27,74 درصد وقت ايرانى ها در  نش
روز صرف كار، 3,44 درصد صرف عبادت، 39,46 
درصد صرف استراحت، 17,92 درصد صرف اوقات 

ــت و تفريح، 4,29 درصد صرف ارتقاي دانش  فراغ
و 6,82 درصد صرف خوردن و آشاميدن مى شود. 
ــى وضعيت   به گزارش مهر، نتايج طرح «بررس
ــهرى و روستايى كل كشور»  گذران وقت مردم ش
ــوراى فرهنگ عمومى كشور تشريح و از اين  در ش

مجموعه پژوهشى، رونمايى شد.
ــن طرح در  ــن برنامه مجرى اي ــداى اي در ابت
توضيحاتى درباره روش نمونه گيرى و نحوه تكميل 
ــنامه هاى آن گفت: اين طرح در 255 نقطه  پرسش
ــور انجام و  ــتايى كش ــهرى و 1350 نقطه روس ش

ــكارى حدود 80  ــنامه با هم حدود 2000 پرسش
پرسشگر در اين نقاط تكميل شده است.

ــن طرح،  ــه وى روش نمونه گيرى اي ــه گفت ب
ــت؛ مرحله اول  طبقه بندى چند مرحله اى بوده اس
در استان ها، مرحله دوم در نقاط شهرى و روستايى 
هر استان، مرحله سوم هم ابتدا در نقاط شهرى باالتر 
از 500 هزار نفر جمعيت، سپس در نقاط شهرى بين 
300 تا 500 هزار نفر بعد از آن در نقاط شهرى بين 
100 تا 300 هزار نفر و در قسمت آخر در نقاط كمتر 
از 100 هزار نفر اجرا شده است. مجرى طرح «بررسى 

ــهرى و روستايى كل  وضعيت گذران وقت مردم ش
كشور» همچنين درباره نحوه تكميل پرسشنامه هاى 
ــن طرح گفت: ما به هر منزلى كه رجوع كرده ايم،  اي
ــواده را به  ــال خان ــك نفر از اعضاى باالتر از 16 س ي
ــوال هاى پرسشنامه را  صورت تصادفى انتخاب و س

با او مطرح كرده ايم. 
ــنى، افزود: ما از اين فرد خواسته ايم كه  محس
ــاعت 4 صبح كه احياناً  نحوه گذران وقتش را از س
ــه مى خوابد،  ــود تا زمانى ك ــواب بيدار مى ش از خ

تشريح كند.

ــان و تهي  ــكوالريزه كردن جه ــام:  س همدان پي
ــاك خدايي و ايجاد يك طرح  ــردن آن از عقايد پ  ك
ــگي  ــو ديني و نظم نوين جهاني، از اهداف هميش ن
استعمارگران در براي تحقق نيات پليدشان در طول 
ــتيابي به آن، تمامي  ــت كه براي دس تاريخ بوده اس
ظرفيت هاي خود را به كار بسته و از هيچ كوششي 

فروگذار نبوده اند.
ــه به عرفان  ــت ك ــان به گونه اي اس فطرت انس
تمايل دارد و اين ميل بسيار نيرومند است، و اگر به 
درستي هدايت شود، مي تواند انسان را به عالم معنا 
ــون و به كمال خداوندي نزديك نمايد اما اگر  رهنم
ــق خدايي به نحو مطلوب  زمينه هاي ظهور اين عش
ــود، ممكن است به دليل ناآگاهي، از مسير  مهيا نش
اعتدال خارج شده و به بيراهه رود كه نتايج ناگواري 

را در پي خواهد داشت.
ــيطاني در صددند  ــد و نيات ش ــي با مقاص برخ
ــه بيراهه برده و  ــالمي را ب ــن عرفان خدايي و اس اي
عرفان هاي شيطاني يا به عبارتي «عرفان هاي ضاله 
ــرار دهند كه ممكن  ــي» را در مقابل آن ق و كيهان
ــا نام هاي گوناگون  ــت در نقاط مختلف دنيا و ب اس
ــو،  ــتي، عرفان هاي كيهاني، اوش مانند شيطان پرس
دااليي الما و در برخي مواقع به دليل تأسي از عقايد 
برخي افراد مشهور و برجسته به نام هاي همان افراد 
ــتر اين اقدامات ضد  ــهور گردند. ليكن در بيش مش
ــي از دخالت و حمايت دولت هاي  فرهنگي رگه هاي

غربي مشهود است.
عرفان هاي كاذب را مي توان در رسته يا شاخه اي 
ــگ نرم جديد قرار داد كه مروجان آنها عقايد  از جن
ــار و  ــدا از طريق فضاهاي مجازي انتش ــود را ابت خ
ــه ديگران عرضه  ــپس خود را به صورت عيني ب س
ــان خسته از دغدغه هاي قرن بيست  مي كنند و انس
ــؤال  ــق بازي با كلمات و زير س ــي را از طري و يكم
ــردن عقايد او و قرار دادن عينك تاريك و بدبيني  ب
ــك و  ــل ديدگانش، ضمن ريختن تخم ش در مقاب
دودلي، به سوي مسير مطلوب نظر خود جهت دهي 
ــرده و عقايد خود را در قالب واژه ها و اصطالحات  ك
ــذاب، در ميان  ــانه هاي فريبنده و ج ــم و نش و عالئ
ــژه دانش آموزان كه  ــني به وي گروه هاي مختلف س
ــتند يا مخالفين سياسي و  در سنين يادگيري هس
ــتند  حتي خواصي كه از منظر اعتقادي ضعيف هس

گسترش و ترويج مي دهند.
ــي و ميراث  ــادي و گمراه ــاي الح ــن نحله ه اي
ــتفاده از دغدغه هاي ذهني  سده هاي دور با سو اس
ــاخصه هايي همچون  يا عقده هاي رواني افراد و با ش
ــا وعده هاي مالي و  ــادي و فارغ بالي ي ــش و ش آرام
ــغلي اقدام به يارگيري مي نمايند و حذف عنصر  ش
ــي آنهاست و بي گمان  معنويت الهي از اصول اساس

ــذف خدا از زندگي قربانيان، هدف اصلي و محور  ح
ــت كه اهداف ديگر نيز وابسته و  فعاليت هاي آنهاس

حول همين محور است.
مردم آن گونه كه مي انديشند جهان را مي بينند 
نه آن گونه كه جهان در واقع وجود دارد، لذا كنترل 
ــت. آنها با  ــي اين فرقه هاس ــن از ابزارهاي اصل ذه
ــاس همچون ارتباط با دنياي ماورا و  ادعاهاي بي اس
ــان بيماري هاي العالج از طريق انرژي  ارواح و درم
ــيوه هاي درماني و در  درماني يا آموزش اين نوع ش
ــت با كنترل ذهن، بدن و روح افراد، عقايد پوچ  نهاي
و بي اساس خود را منتقل مي نمايند؛ البته اين افراد 
براي يك شكل كردن خود و معرفي خود به ديگران 
ــم بهره مي گيرند  ــكال و نمادهاي مختلفي ه از اش
ــوان دكتر يا  ــود به عن ــا معرفي خ ــي نيز ب و برخ
ــك و امثال آن، و حتي در ازاي اخذ شهريه  روانپزش
ــه ديگران تفهيم و  ــان، ذهنيات خود را ب از مراجع
تلقين كرده و وعده درك دنياي ماورا و فوق بشري 
ــوي را به آنان مي دهند به  ــي مدارج باالي معن و ط
ــوي كه حتي از عبادت خدايي همچون نماز هم  نح
ــاز گردند؛ زيرا از نظر بانيان اين فرقه ها نماز و  بي ني
نيايش خاص انسان هايي ضعيف و محصور در عالم 

ماده و جسم خود است.
ــت كه مي  ــويي» بهترين اصطالحي اس «مغزش
ــا نهاد. بدين نحو  ــوان بر عمل عامالن اين نحله ه ت
ــي «بازكردن»، «تغيير دادن» و  كه با ترفند آموزش
ــتن»؛ ابتدا وضعي را به وجود مي آورند  «دوباره بس

ــده و  ــبت به اعتقاداتش دچار ترديد ش كه فرد نس
بعد به او كمك مي كنند مزاياي وضع تازه را دريابد 
ــير مورد نظرشان  ــه او را در مس ــرانجام انديش و س
ــرد به يك «وضعيت جديد»  هدايت مي نمايند و ف
ــت جديد و  ــد نتيجه اين وضعي ــد. بي تردي مي رس
ــته هاي قبلي و يافته هاي جديد، نوعي  تداخل دانس
ــت. چنين افرادي  «گمراهي و تضاد و تناقض» اس
مانند كسي هستند كه درشكه را به دو اسب بسته 
ــب ها در جلو و  ــد به طوري كه يكي از اين اس باش
ــت درشكه باشد. اين دو اسب كامًال  ديگري در پش
ــتند؛ چرا كه يكي از آنها درشكه را  مخالف هم هس
ــد؛ لذا اين  ــه جلو و ديگري آن را به عقب مي كش ب
مؤثرترين فرآيند تعليم است كه به صورت تدريجي 

به ظهور مي رسد.
ــخت و نرم نيز در اين است كه  تفاوت جنگ س
اولي دفعي و دومي به صورت تدريجي رخ مي دهد، 
ــت و دريا محل مقابله است و در  در يكي كوه و دش
ــري عرصه مجالت و كتاب ها و فيلم ها در يكي  ديگ
ــت و در ديگري غارتي پنهان. در  ــكار اس جنگ آش
ــيران، آزاده اند و در ديگري اسيران كساني  يكي اس
هستندكه زهر هوس و گناه بر پيكر ايمان و انديشه 

آنها وارد شده است.
ــاي كيهاني  ــن عرفان ه ــت فعاليت همه اي غاي
ــم،  ــه اوهام، اومانيس ــوق دادن افراد ب ــه، س و ضال
ــت.  ــي و واليت زدايي از جامعه ايراني اس ماده گراي
ــتني با  ــاد يك پيوند ناگسس ــد با ايج ــن باي بنابراي

واليت فقيه، كه هسته وجودي اسالميت نظام است 
ــمنان را خنثي نماييم تا  هجمه ها و توطئه هاي دش

بومرنگ پرتابي آنها به سمت خودشان بازگردد.
كم ترين اثر ترويج عرفان هاي كاذب در جامعه، 
ــت و هر چه قدرت  ــوش كردن اذهان مردم اس مش
موتور فرهنگي ما قوي تر باشد ميزان آسيب پذيري 
ــزان تأثيرگذاري ما بر  ــش يافته و از طرفي مي كاه

سايرين بيشتر مي گردد.
ــي   لذا معضل نحله هاي انحرافي را بايد مهندس
ــوزش، از جمله  ــان امر آم ــي نمود و متولي فرهنگ
ــگاه ها و حوزه هاي علميه و رسانه هاي  مدارس، دانش
ــي در آگاهي دهي به  ــي مي توانند نقش مهم جمع
افراد ايفا نموده و ميزان اين ريزش ها را كم نمايند.

ــه «خطرناك ترين  ــت ك ليخت برگ معتقد اس
ــي تحريف  ــت كه كم ــي اس ــا حقيقت هاي دروغ ه
ــاي كنوني كه جنگ ها  ــده اند.» بنابراين، در دني ش
ماهيتي نرم و سايبري يافته است بايد بسيار مراقب 
ــا لباس حقيقت  ــير دروغ هايي كه ب ــيم كه اس باش

عرضه مي گردند نشويم.
ــن نحله ها  ــك منتقد به اي ــد به عنوان ي ما باي
ــه صورت يك  ــر كنيم و نه ب ــي نظ ــگ غرب و فرهن
ــود را از فرهنگ  ــه چين كه بخواهيم دامن خ خوش
ــته كنيم و نه يك دنباله رو و دانش آموز  غربي انباش
ــن نكته تراژدي  ــك؛ چرا كه بي توجهي به اي كوچ

پايان ناخوشايندي را در پي خواهد داشت.
هادى بختيارى، ليسانس علوم سياسى

ظهور عرفان هاي كيهاني

همدان پيام: معاون وزير راه و شهرسازى با اعالم 
ــازى كه رئيس جمهور وعده  جزئيات از طرح ويالس
ــكونى  ــون 9 هزار واحد مس ــود، گفت: تاكن داده ب
ــده و 4 هزار و 500 واحد هم در  وياليى ساخته ش

حال احداث است. 
اصغر مهرآبادى، اظهار داشت: تا كنون 40 هزار 
هكتار توسط بخش دولتى زمين تأمين شده كه اين 
مقدار غير از 25 هزار هكتارى است كه شركت ذوب 

آهن اصفهان تأمين كرده است.
به گزارش مهر، وى افزود: حدود 370 هزار واحد 
ــاخت  ــاز در حال س ــوى خيرين مسكن س هم از س
ــت، همچنين ديگر وزارتخانه هاى دولتى مانند  اس
نفت، جهاد، تعاون و همچنين ناجا و سپاه در حال 

ساخت هستند.
 مدير عامل سازمان زمين و مسكن با بيان اينكه 
تا كنون 100 هزار واحد از سوى دستگاه هاى دولتى 
ــت، گفت: طرح ويالسازى يكى از  ــاخته شده اس س
ــتا، 9  ــدات رئيس جمهور بوده كه در اين راس تأكي
ــتان فارس ساخته شد و 4 هزار و  هزار واحد در اس

500 واحد در كل كشور در حال انجام است.
ــن تمليك اراضى،  ــاره به قواني مهرآبادى با اش
ــتاى قانون اساسى در زمينه  ــت: در راس اظهار داش
تأمين مسكن و فراهم كردن مسكن از سوى دولت 
براى مردم، اين موضوع در دستور كار سازمان قرار 
گرفت كه قانون رفع مالكيت اراضى شهرى يكى از 

اين قوانين بود.
ــاس ضرورتى كه  ــون بر اس ــزود: اين قان وى اف
ــيد كه بر اساس آن،  ــت به تصويب مجلس رس داش
ــه قيمت منطقه  ــر و زراعى را ب ــى باي ــت اراض دول

ــراى قانون اجاره به  ــك مى كرد، همچنين اج تملي
شرط تمليك هم در همين راستا مطرح شده بود.

رئيس سازمان زمين و مسكن در خصوص داليل 
شكست طرح اجاره به شرط تمليك گفت: اين طرح 
ــت خورد،  ــه دليل همكارى نكردن بانك ها شكس ب
ــده بود كه قيمت زمين در اين  همچنين موجب ش
ــد؛ بنابراين طرح 104هزار  مناطق افزايش پيدا كن
ــزار واحدى بخش خصوصى  واحدى دولت و 16 ه

شكست خورد.
ــاره به رويكرد دولت در سال 84 و 85  وى با اش
ــت: تا سال 84  براى حذف قيمت زمين، اظهار داش

در مجموع يك ميليون و 890 هزار واحد در دست 
ساخت و 280 هزار واحد مسكونى هم تحت عنوان 
مسكن حمايتى، مسكن اجتماعى، مسكن مشاركتى 
و اجاره به شرط تمليك در سازمان انجام مى گرفت.

مهرآبادى در خصوص شاخص بخش مسكن در 
ــاخص  ــبد خانوار بيان كرد: در ابتداى انقالب ش س
مسكن 1,17 درصد بود كه در سال 85 اين رقم به 
ــش يافت و على رغم همه تالش ها،  1,1 درصد كاه
ــار كم درآمد هنوز صاحب خانه  تعداد زيادى از اقش

نشده اند.
ــاره به اين كه 30 تا 35 درصد قيمت  وى با اش

ــت، بيان كرد: در  ــكن ناشى از قيمت زمين اس مس
سال 85 حدود 17,5 ميليون خانواده وجود داشت 
ــكونى  ــا 16 ميليون واحد مس ــه در مقابل اين ه ك
داشتيم، بنابراين دولت با تسهيالت و مسكن ارزان 

سعى كرد، اين ميزان را پوشش دهد.
مهرآبادى درباره تسهيالت دولت براى تخصيص 
و صدور پروانه ساختمانى گفت: بيمه ساختمان هم 
ــان بود كه در هر حال حاضر  ــدا 25 هزار توم در ابت
7 هزار تومان تعيين شده است و در آينده نيز به 5 

هزار تومان كاهش مى يابد.
ــون و 840 هزار  ــان اين كه يك ميلي ــا بي وى ب
ــازمان در حال ساخت است،  ــوى اين س واحد از س
بيان كرد:  تاكنون توسط سازمان سه ميليون و 200 
ــده است و ما هم اكنون  هزار قطعه زمين فراهم ش
ــهر براى مسكن مهر زمين  در بيش از يك هزار ش

تأمين مى كنيم.
ــازى افزود: در شهرهاى  معاون وزير راه و شهرس
باالى 25 هزار نفر براى يك ميليون واحد قراردادها 
ــته شده كه مراحل سقف و اسكله در نزديك به  بس
ــده و 580 هزار  ــد از اين واحدها تمام ش 85 درص

واحد هم رد مرحله نازك كارى هستند.
ــادى با بيان اين كه نازك كارى 320 هزار  مهرآب
واحد پايان يافته است، گفت:  تا سه ماه آينده ماهانه 

نازك كارى 50 هزار واحد تمام مى شود.
ــكن مهر، افزود: 23  وى درباره تأمين زمين مس
ــد كه  ــكن مهر زمين تهيه ش هزار هكتار براى مس
حدود 18 هزار هكتار توسط دولت و 5 هزار هكتار 
ــى در طرح هاى خود  ــش خصوص ــوى بخ هم از س

مالك استفاده شده است.

مهرآبادى اعالم كرد:

 جزئياتى جديد از طرح ويالسازى دولت
■ 9 هزار واحد وياليى ساخته شد 

ايجاد پايگاه هاي خدمات اجتماعي در 
سكونت گاه هاي غيررسمي با همكاري شهرداري

ــت: پايگاه هاي خدمات  ــتي، گف  همدان پيام: معاون اجتماعي بهزيس
ــهرداري در سكونت گاه هاي غيررسمي حاشيه اي  اجتماعي با همكاري ش

ايجاد مي شوند.
ــاي كيفيت زندگي  ــان اين كه به دنبال ارتق ــي زنگانه، با بي محمدعل
مردم در محله ها از طريق افزايش سالمت رواني آنان هستيم، اظهار كرد: 
استفاده از ظرفيت منابع محلي در توانمندسازي اجتماعي مردم محله در 

به دست گرفتن امور سالمت اجتماعي از اولويت هاي اين فعاليت است.

به گزارش ايسنا، وي افزود: در حوزه پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي، 
پايگاه هاي مردمي به صورت محله اي و با تقويت تشكل هاي مردمي شكل 
مي گيرد. معاون اجتماعي سازمان بهزيستي، در ادامه عنوان كرد: پيگيري 
ــال در محيط هاي  ــد و تكامل كودكان زير هفت س ــعه و رش برنامه توس
شهري از ديگر برنامه هايي است كه با همكاري شهرداري دنبال مي شود. 
كودكان يكي از محورهاي پروژه شهر سالم، شهر ايمن شهرداري هستند 

كه با همكاري بهزيستي دنبال مي شود.
زنگانه ادامه داد: برنامه ساماندهي كارتون خواب ها و متكديان مصوب 
ــور هم از ديگر زمينه هاي همكاري سازمان  ــوراي عالي اجتماعي كش ش

بهزيستي با شهرداري است.

دست اندركاراني  و  مسئوالن  از 
كه پل روگذر رسالت را ساختند 
در  ترافيكي  بار  مي كنم.  قدرداني 

اين نقطه از شهر خيلي كاهش 
يافته و رانندگي در اين شرايط 

است. لذت بخش  خيلي 
همچنين از لحاظ چهره و 

خوبي  اثرات  شهر،  زيبايي 
داشته است. اميدواريم كه به 
زودي پل زيرگذر پژوهش هم 

برسد. بهره برداري  به 
شكوري

لباس هاي  پوشيدن  اگر 
دست دوم و تاناكورا خوب 

نيست، چرا اصًال اجازه 
با  چطور  فروش مي دهند؛ 

فروشنده  حاال  دست فروشان، 
هر كااليي (ميوه، كفش و لباس) 

برخورد مي شود، آن وقت اين 
لباس  فروشندگان  همين  آقايان، 
دست دوم در مغازه و ساختاري 

منظم به چنين كاري اقدام 
مي كنند.

 وقتي در بازار عرضه شود 
مردم هم مي خرند ديگر ...

منصوري

رؤسا،  رئيس،  مسئوالن، 
دريابيد. جلوي  را  كشاورزان 

واردات سير را بگيريد. درآمد 
ما هم از همين راه كشت سير 

است، اگر اين هم با واردات سير 
ديگر  كه  نشود  محقق  چيني 

هيچ.
كشاورز يك 

تجهيز  روستايي  راه هاي 
نيستند

ما اهالي روستاي ابرو نسبت 
معترض  روستايي  راه  تجهيز  به 

هستيم؛ چرا كه راه اين روستا 

داراي روشنايي نبوده و عالوه 
بر آن در برخي قسمت ها باريك 

و خطرناك است كه مي توان با 
اقدامات اساسي از حوادثي كه 

كرد. جلوگيري  مي افتد  اتفاق 
مصطفوى

وظيفه  سرباز  يك  گذشته  هفته 
حميدرضا  نام  به  راهور  پليس 

دليل  به  مرا  خودروي  جهانگيري 
اعتراض  زياد  كرد،  جريمه  تخلف 

كردم به قولي صداي خود را 
براي او بلند كردم اما او آنچنان 

با آرامش و آوردن دليل با من 
صحبت كرد كه شرمنده او شدم 

و پذيرفتم كه جريمه ام به حق 
است. اي كاش همه كساني كه 

به مردم خدمت مي كنند درست 
به مردم پاسخ دهند تا رفتارها 

اصالح شود و هر روز شاهد 
نباشيم. خياباني  دعواي  و  جنگ 

اكبرى 

گنجنامه  جاده  در  تصادف  خبر 
واقعاً تكان دهنده بود، با اين 

جديد رانندگي اعالم  كه جرائم 
و تشديد شده است اما باز اين 

وضع است.
جوانان مراقب جان خود باشيد، 

كمي هم فكر پدران و مادران 
باشيد.

تماس تلفني

مي شه  چي  پاس  تيم  تكليف 
باالخره. يك روز صوفي 

مي رود، روز ديگر مي آيد... 
خبره؟ چه  هست  معلوم 

به تيم پاس به مانند يك تيم 
حرفه اي نگاه كنيد اين تيم را به 

جايي  به  حاشيه  با  نبريد  حاشيه 
نمي رسيم.

نام محفوظ

چشم انداز

نگاه

همدان پيام: همدان داراي 6/5 درصد قنات هاي 
ايران است.

ــي  ــوي اداره مهندس ــري بود كه از س ــن خب اي
ــازمان جهاد كشاورزي استان همدان روز  زراعي س
ــد. از 6/5 درصد قنات هاي كشور  يكشنبه اعالم ش
ــته آن  ــتان قرار گرفته، تاكنون 227 رش كه در اس
ــايي شده و اين قنات هاي شناسايي شده نيز  شناس

داراي شناسنامه شده اند.
ــازمان جهاد  ــي زراعي س ــس اداره مهندس رئي
ــس از مطالعات صورت  ــاورزي همدان گفت: پ كش
ــده است كه شهرستان مالير با  گرفته؛ مشخص ش
ــته قنات داراي بيشترين قنات هاي استان  622 رش
است و پس از آن نهاوند و اسدآباد به ترتيب با 115 
و 117 رشته قنات در رديف كمترين شمار قنات ها 

در اين استان قرار دارند.
با توجه به تعدد قنات ها در استان گفتني است 

ــات از اين قنات ها به ثبت آثار ملي  كه تنها يك قن
رسيده است. قنات "پايين محله چاه اسماعيل" واقع 
ــت در  ــركان كه متعلق به دوره صفويه اس در تويس
ــال 1387 به ثبت رسيده است  پانزدهم دي ماه س
ــت كه رئيس بخش آب يونسكو  و اين در حالي اس
ــت كه بسياري از قنات هاي ايران بايد به  معتقد اس

عنوان ميراث فرهنگي، ثبت جهاني شوند. 
ــت  ــح در اين مورد تأكيد كرده اس عبدين صال
ــت بااليي  ــران از اهمي ــي در اي ــبكه هاي آب كه ش

برخوردارند. وي در چهارمين نشست شوراي حكام 
مركز بين المللي قنات و سازه هاي تاريخي آبي بيان 
ــده نه تنها تالش كرده  ــت كه مركز ياد ش كرده اس
ــنتي آب در ايران را  ــتفاده از منابع س است كه اس
ــامانه ها را با  ــد اين س ــد؛ بلكه مي خواه ــظ كن حف

سامانه هاي مدرن تلفيق نمايد.
ــت معاون وزير نيرو در امور آب  در همين نشس
ــه 250 هزار دالري  ــز از اختصاص بودج ــا ني و آبف
ــز بين المللي قنات  ــاي اجرايي مرك ــراي هزينه ه ب

ــال جاري خبر داد و  ــازه هاي تاريخي آب در س و س
گفت: ايران تالش مي كند منابع مالي بيشتر را براي 
اجراي پروژه هاي مركز بين المللي قنات و سازه هاي 

تاريخي اختصاص دهد.
ــازه هاي تاريخي  محمدرضا عطارزاده ويژگي س
آبي ايران را مقابله با نفوذ آب و جمع آوري و هدايت 

آب هاي سطحي به درون مخازن آب دانست.
به نقل از دبير كل كميسيون ملي يونسكو، گويا 
ــز مختلف و  ــبكه ارتباطات بين مراك ــت ش قرار اس
ــترش ادبيات موجود  سازمان هاي تخصصي و گس
ــيون ملي  ــه قنات و چاپ كتاب در كميس در زمين
ــن صورت مي توان  ــكو انجام پذيرد كه در اي يونس
ــتان همدان  اميدوار بود؛ اين تعداد قنات كه در اس
در ساليان سال ايجاد شده اند، مورد توجه قرار گيرند 
و آمار قنات هاي ثبتي در آينده از يك قنات به چند 

قنات افزايش يابد.

همدان پيام: بناها و اماكن عجيب و باورنكردي 
در نقاط مختلف جهان به وفور ديده مي شوند. 

ــازه ها به دليل شكل و نوع  ــياري از اين س بس
ــند، اما برخي  معماري خود عجيب به نظر مي رس
ــري باورنكردني  ــان نما و ظاه ــر به مرور زم ديگ
ــورد دوم را  ــد. نمونه هايي از م ــود مي گيرن به خ
ــاختمان ها يا بناهاي كج جهان كه  مي توان در س

ــت مشاهده  معروف ترين آن ها "برج كج پيزا " اس
كرد.

وقتي ساختماني بر روي يك محل نه چندان 
ــود اين اتفاق خواهد  افتاد. ساختمان  محكم بنا ش

ــدن مي كند و هر سال زاويه آن  ــروع به كج ش ش
ــود و هرچند ممكن است  ــتر و بيشتر مي ش بيش
ــت در صورتي كه  ــان ببرد، اما در نهاي قرن ها زم
تالشي جدي براي ثبات آن انجام نشود؛ كج شده 

و يا فرو مي ريزد. 
ــت كه در مورد اين 9 برج  ــائلي اس اين ها مس

اتفاق افتاده است.
 دو برج بولونيا، ايتاليا 

ــال هاي 1109 و 1119  ــرج در س ــن دو ب اي
ساخته شده اند. برج بلندتر "آسينلي" و برج كوتاه 
"گاريسندا "ناميده مي شود. برج آسينلي در حدود 
ــرج رعد و برق،  ــوت ارتفاع دارد. اين دو ب 319 ف
آتش سوزي، حمالت و بمباران هاي جنگ جهاني 
ــندا كه چند بار  دوم را تجربه كرده اند. برج گاريس
ــده  ــاره ش در كتاب "كمدي الهي" دانته به آن اش
است از قرن 14 به دليل نرم شدن زمين شروع به 

كج شدن كرده است.
 بيگ بن، انگلستان 

برج ساعت پارلمان بريتانيا (بيگ بن)، با توجه 
به اسنادي كه به تازگي منتشر شده، 0/26 درجه 
ــد كه تحوالت  ــت و به نظر مي رس ــده اس كج ش
ــاخت پاركينگ و گسترش  زيرزميني از جمله س

مترو باعث اين مشكل شده است.
 برج كليساي سورهوسن، آلمان 

ــا كج ترين برج در جهان است.  برج اين كليس
زاويه برج پيزا 1,22 درجه است، اما زاويه اين برج 
كه در قرون وسطي در شمال غربي آلمان ساخته 
شده است در حال حاضر 5,193 درجه است. اين 
ــده از درخت  ــا بر روي يك پايه ساخته ش كليس
ــد و زماني كه  بلوط در يك منطقه باتالقي بنا ش
زمين خشك شده چوب ها دچار پوسيدگي شدند 

و اين باعث ايجاد شيب شد.
 برج كليساي فرانكن هوسن، آلمان 

اين برج بر روي يك زمين ناپايدار ساخته شده 

ــال1640 شروع به كج شدن كرده  است كه از س
ــال هاي اخير زاويه اين برج به 4,8  ــت. در س اس
ــت. تالش براي ايجاد ثبات در  ــيده اس درجه رس
آن با شكست روبه رو شده است و به نظر مي رسد 

كه برج اين كليسا به زودي سقوط خواهد كرد.
 برج پيزا ، ايتاليا 

اين برج بر روي خاك رس نرم ساخته شده و 
ــال پس از ساخت آن  ــدن آن فقط چند س كج ش
ــد. پس از اتمام در سال1350ميالدى،  ــروع ش ش
ــزار تُني  ــن برج 16 ه ــان زاويه اي ــت زم با گذش
مخاطره آميز شد. در سال 1990 براي جلوگيري 
از فروپاشي آن حدود 2 ميليون پوند سرب در زير 

يكي از اضالع آن وارد كردند.
 برج نويانسك، روسيه 

ــتور پتركبير در نيمه اول قرن  اين برج به دس
18 توسط آكينيفي دميدوف معروف ساخته شده 

است. 
ــه اندازه گيري هاي اخير، انحراف آن  با توجه ب
از قسمت باالي برج 2,20 متر است. تاريخ دقيق 
ــت، اما با توجه به منابع  ساخت آن مشخص نيس
ــاخته  ــال هاي 1721 و 1745 س تاريخي بين س

شده است.
 برج بورانو، ايتاليا 

ــرن 15 بر مي گردد و به  ــت اين برج به ق قدم
دليل نشسِت زمين مقداري كج شده است. 

 برج تورون، لهستان 
ــن و معروف ترين برج ها در  يكي از جذاب تري
لهستان كه به عنوان بخشي از ديوار شهر در قرن 
14، ساخته شد، پس از خم شدن آن كه احتماالً 
ــت به يكي از  ــداري زمين بوده اس ــي از ناپاي ناش
ــتي تبديل شده است و انحراف  جاذبه هاي توريس

آن در حال حاضر 146 سانتي متر است.
 برج اود كرك ، هلند 

اين كليساي قديمي كه در سال 1246 ساخته 
شده قديمي ترين ساختمان در دلفت هلند است 
ــال هاي 1325 و 1350 به آن اضافه  و برج بين س

شده است. 

خالق گران بهاترين اثر هنري جواهر:
تابلويى كه هرگز به فروش 

نخواهد رفت
همدان پيام: خالق تابلوي نفيس موال علي(ع) گفت: اين تابلو بيش از 

آن كه اثري قيمتي و كمياب باشد يك ميراث معنوي و فرهنگي است.
ــت: تابلوي موال علي(ع) يك اثر متفاوت  ــتري اظهار داش مهدي اش
ــوب مي شود كه  ــنگ هاي قيمتي محس و بي نظير در صنعت جواهر و س

تاكنون هيچ  كارشناسي نتوانسته براي آن قيمتي تعيين كند.
ــته  ــح كرد: اين تابلو به هيچ  وجه در معرض فروش گذاش وي تصري

نخواهد شد؛ چراكه يك ميراث معنوي، فرهنگي و ماندگار است.
ــطه گران و  ــياري از واس ــه داد: در حال حاضر بس ــن هنرمند ادام اي
ــيوني خواستار حضور اين اثر  عالقه مندان به جمع آوري تابلوهاي كلكس
ــأن و شكوه تابلوي  ــده اند، ولي ش در حراجي هاي مطرح دبي و مالزي ش
ــرايطي در معرض فروش  ــت كه تحت هيچ ش موال علي(ع) تا حدي اس

قرار نخواهد گرفت.
به گزارش ميراث آريا، اشتري افزود: تابلوي موال علي(ع) از 56 سنگ 
ــاخته شده و در مركز اين تابلوي  گران بها نظير زمرد، ياقوت و برليان س
ــنگ سبز يشم به كار رفته و با قلم زني، نقره كوبي و جواهرات  نفيس، س

گران بها تصوير حضرت علي(ع) بر آن نقش بسته است.

معاون صنايع دستى همدان:
آموزش كارشناسان گمرك موجب تقويت 

صادرات صنايع دستى است
ــتان همدان  ــتى اس ــنتى و صنايع دس همدان پيام: معاون هنرهاى س
ــعه و تقويت صادارت صنايع دستى نيازمند آموزش كارشناسان  گفت: توس
ــى در دومين  ــت. به گزارش فارس، بهجت عباس ــرك در اين حوزه اس گم
نشست معاونان صنايع دستى غرب كشور كه با حضور استان هاى همدان، 
ــاه، ايالم، آذربايجان غربى، آذربايجان شرقى و كردستان در سنندج  كرمانش
ــان  ــى براى كارشناس ــد، با تأكيد بر برگزارى كالس هاى آموزش برگزار ش

ــتى  ــگرى و صنايع دس ــرك، گفت: ادارات كل ميراث فرهنگى، گردش گم
ــور بايد در اسرع وقت دستورالعملى را براي برگزارى  استان هاى غرب كش
كالس هاى آموزش كارشناسان صنايع دستى به گمركات كشور ابالغ كنند.

وى با بيان اينكه بيشترين صادرات ما صنايع دستى است كه از طريق 
ــور صادر مى شود، تصريح كرد: تقويت اين  گمركات مرزى به خارج از كش
ــان گمرك در خصوص  ــه آموزش هاى الزم به كارشناس ــم نيازمند ارائ مه

صنايع دستى است.  
ــى بر آموزش شاغالن صنايع دستى نيز تأكيد كرد و گفت: آموزش  عباس
شاغالن صنايع دستى موجب مى شود كه آنها در اين حوزه بتوانند در راستاى 
توسعه رشته صنايع دستى به منظور ترويج و ارتقاى آن گام هاى مؤثرى بردارند.

كليساى "گريگورى" ميراثى 335 ساله 
از دوران صفوى در همدان

همدان پيام: كليساى "گريگورى استپانوس" يكى از بناهاى تاريخى استان همدان 
است كه با قدمتى 335 ساله در تپه باستانى هگمتانه همدان جاى گرفته است.

ــاه سليمان صفوى در  ــال 1676 ميالدى مقارن با سلطنت ش ــا در س اين كليس
محوطه باستانى هگمتانه همدان ساخته شده است.

كليساى گريگورى پس از 255 سال مقاومت در برابر عوامل طبيعى سرانجام بر 
ــاس كتيبه سنگى واقع بر سردر كليسا به  ــيب هاى وارده تخريب شد و بر اس اثر آس
سال 1931 ميالدى با كمك هاى مالى هيأت امناى كليسا، شوراى خليفه گرى ارامنه 
ــكوه تر در محل  ــايى به مراتب بزرگ تر و باش اصفهان و كمك هاى مالى مردم، كليس
كليساى اوليه ساخته شد و بر اساس كتيبه سنگى در پيشانى ورودى حياط كليسا، 

سال اتمام 1936 ميالدى است.
 كليساى گريگورى با پالن مستطيل شكل به ابعاد 13*21 متر، 273 مترمربع 
ــت  ــكل (هش ــاحت دارد. ناقوس خانه اي با 3/5 متر ارتفاع با گنبد مخروطى ش مس

وجهى) در باالى آن قرار دارد كه در مجموع پيشخوان ورودى را تشكيل مى دهد.
ــته در اتاقك ناقوس وجود  دو عدد ناقوس براي فراخوان به دعا و نيايش در گذش

داشته كه هم اكنون در موزه نگهدارى مى شوند.
ــى ارامنه به منظور  ــاد 11*20/25 متر براي گردهماي ــا به ابع تاالر اصلى كليس
ــت.  در جبهه شرقى تاالر، سكو و محراب با  ــم مذهبى احداث شده اس اجراى مراس

قوس جناغى قرار دارد كه با چهار پله از كف تاالر قابل دسترسى است.
ــم  در طرفين محراب دو اتاقك به ابعاد 2*2/50 مترمربع كه محل اجراى مراس
ــانتى متر  ــود دارد و كف تاالر با آجرهايى به ابعاد 5*19*19 س ــت، وج مذهبى اس

مفروش شده و مصالح مورد استفاده در ساخت ديوارها از سنگ الشه و آجر است.
نور مورد نياز از طريق 16 پنجره مشبك با قوس جناغى كه به طور قرينه در بدنه 

ديوارهاى شمالى، جنوبى و غربى تعبيه شده، تأمين مى شود.
ــت. فضاى داخلى عارى از هرگونه تزيينات وابسته  ــا داراى سه در اس  اين كليس
ــيح (ع)، مريم مقدس و وارطان  ــت، ولى تابلوهاى تمثال حضرت مس به معمارى اس

ماميكونيان سردار بزرگ لشگر ارمنستان ديوارها را مزين كرده است.
ــخصيت هاى برجسته مذهبى آرميده در كليسا مى توان به عاليجناب  از جمله ش
دريزنيك وارتاپت كاركسيان (1922-1862م) نايب خليفه ارامنه جلفاى اصفهان و 

رهبر دينى ارامنه همدان و اراك و كشيش درخاچاطور اشاره كرد.
ــنگى در  ــل تعميد با كتيبه س ــنگى غس ــوارد ديگر مى توان به حوضچه س از م
ــورى از جمله  ــاى ارامنه گريگ ــاره كرد. كليس ــا اش ــمالى كليس منتهى اليه ديوار ش
نمونه هاى شاخص از گذشته تاريخى و مذهبى شهر همدان است و جزو آثار تاريخى 

منحصربه فرد اقليت هاى مذهبى در استان همدان محسوب مى شود.
ــدان و تعامل آن ها با  ــانگر حضور متمادى اقليت هاى مذهبى در هم اين بنا نش
ــت و همچنين جزو آثار تاريخى شهر همدان از دوره صفويه  ــهروندان همدانى اس ش
است كه در دوران قاجاريه بازسازى شده است. اين كليسا يكى از بناهاى تاريخى و 

فرهنگى استان به شمار مى رود. 
مجموعه كليساهاى محوطه باستانى هگمتانه با وسعت تقريبى سه هزار مترمربع 
ــاى ارامنه ارتدوكس  ــتان (آنجلى)، كليس ــاى ارامنه پروتس ــامل ابنيه هاى كليس ش
ــه ارامنه، خانه كشيش (خانه گريگورى) و گورستان ارامنه است.  (گريگورى)، مدرس
ــينه تاريخى غني است و به همين دليل  هر ساله  ــتانى هگمتانه داراي پيش تپه باس
شمار زيادى از گردشگران براى بازديد از اين مجموعه تاريخى به اين محوطه مراجعه 

مى كنند.

همدان پيام: در چند هفته گذشته شكافي عميق 
پاي كوه نقش رستم كه به كوه حسين شهرت دارد 
ــاهان هخامنشي روي آن  و مقبره چهار تن از پادش

قرار گرفته، ايجاد شد. 
برخي محلي ها از بروز زلزله اي خفيف كه منجر 
ــكاف شده خبر مي دهند، اما برخي  به ايجاد اين ش
دوستداران ميراث فرهنگي معتقدند كه استفاده از 
ــكاف  ــا و آب هاي زيرزميني منجر به اين ش قنات ه

شده  است.
ــتم  پيش از اين ترك هايي در بدنه كوه نقش رس
ــاه واقع  ــي  كه مقبره خشايارش به خصوص در بخش
ــد كه گفته مي شود به اين  ــده  است، ديده مي ش ش
ترك ها اضافه شده  است، اما به تازگي ترك بزرگي 
در پاي اين مجموعه جهاني ايجاد شده و شنيده ها 

حاكي از آن است كه استفاده از قنات هاي نزديكي 
اطراف اين محوطه باعث به وجود آمدن اين شرايط 
ــتداران ميراث فرهنگي هشدار  ــت. دوس ــده اس ش
مي دهند مسئوالن سازمان ميراث فرهنگي بايد هر 
ــريع تر براي نجات اين محوطه باستاني اقدام  چه س

كنند.

ــارگاد، در  ــتداران ميراث بنياد پاس يكي از دوس
ــده مي گويد: هرچند اين  ــورد ترك هاي ايجاد ش م
ترك ها از سال ها پيش روي بدنه نقش رستم وجود 
ــته، اما داليل بسياري باعث عميق تر شدن آن  داش

در روزهاي اخير شده است.
ــرواني   ــامان خس به گزارش ميراث فرهنگي، س
ــراف، مجوزهايي براي  ــياري از معادن اط افزود: بس
استخراج گرفته اند كه انفجارهاي ايجاد شده در اين 

معادن، اين ترك ها را عميق تر كرده است.
خسرواني همچنين نفوذ آب در فصل زمستان به 
داخل شكاف ها و سپس يخ زدن اين آب ها را دليل 

ديگري براي عميق تر شدن ترك ها عنوان مي كند.
ــي درباره  ــراث فرهنگ ــتداران مي  برخي دوس
ــئوالن سازمان  ــدن اين ترك ها با مس عميق تر ش

ــا به گفته  ــته  اند، ام ــراث فرهنگي مكاتبه داش مي
ــخي به اين مكاتبه  ــئوالن پاس آن ها، تاكنون مس

نداده اند.
ــت؛ نقش رستم نام مجموعه باستاني  گفتني اس
ــتان فارس است كه  ــت اس ــتان مرودش در شهرس
ــيان و ساسانيان  يادمان هايي از عيالميان، هخامنش

را در خود جاي داده  است.
 آرامگاه چند نفر از پادشاهان هخامنشي از جمله 
داريوش بزرگ و خشايارشاه، نقش برجسته هايي از 
ــانيان از جمله تاج گذاري  وقايع مهم دوران ساس
ــيربابكان و پيروزي شاپور اول بر امپراتوران  اردش
رم، بنايي موسوم به كعبه زرتشت و نقش برجسته 
ــتم  ــده اي از دوران عيالميان در نقش رس ويران  ش

قرار دارد.

ظرفيت هاى جديد و گردشگري
همدان پيام: صنعت گردشگرى بزرگترين و مهمترين صنعت بين  المللى در جهان 
ــت. انتظار مى رود تا سال هاي آينده، آمار گردشگرى بين المللى بتواند از مرز يك  اس

ميليارد نفر بگذرد. 
در سال 2002، فرانسه بهترين مقصد توريستى بود و كشورهاى اسپانيا و اياالت 
متحده آمريكا در رده هاى بعدى قرار داشتند، اما ملت هاى ديگر نيز مى خواهند سهم 
خود را از صنعت گردشگرى بگيرند و كسب درآمد كنند و اين از تالش هاى بازاريابى 

مديران آنها به اثبات مى رسد.
مسافران فصلى مى دانند كه هتل هاى بسيارى در هنگ كنگ، سنگاپور و تايلند در 
ارائه خدمات و محصوالت از بيشتر هتل هاى آمريكاى شمالى و اروپا پيشى گرفته اند.
هنگ كنگ؛ عنوان بزرگترين فرودگاه جهان به اياالت متحده آمريكا يا اروپا تعلق 
ندارد؛ بلكه اين عنوانى است كه فرودگاه هنگ كنگ آن را يدك مى كشد. اين فرودگاه 
بزرگترين فضاى بسته دنيا را دارد و به همين دليل ظرفيت شاخصي در گردشگري 
جهان محسوب مي شود.  دبى؛ 30 سال قبل در دبى چيزى به جز يك خليج كوچك 
و يك كاخ شيخ نبود، اما امروز دبى با 272 هتل، 30 فروشگاه بزرگ خريد و تقريباً 

ــگر در سال بر خود  5 ميليون گردش
مى بالد. 

ــال هاى نه چندان  كانكون؛ در س
ــر مارهايش  ــه خاط ــون ب دور، كانك
ــروز يك مقصد  ــود، اما ام ــهور ب مش
ــل  ماي  14 ــول  ط ــه  ب ــتى  توريس
ــه داراى هتل هاى عالى  ــد ك مى باش
ــدرن آمريكايى،  ــتوران هاى م و رس
ــد. ساالنه  اروپايى و مكزيكى مى باش
ميليون ها گردشگر از كانكون ديدن 

مى نمايند. 

قنات هاي ايران به ثبت جهاني مي رسند

تنها يك قنات همدان 
به ثبت آثار ملى رسيده است

پاي كوه 
نقش رستم 

شكاف برداشت

خیلی دور خیلی نزدیک 

گذر زمان صيقل برج هاى جهان

 .همشهري همدان؛ شيشه در همدان غوغا مي كند 
همدان پيام:  افزايش 33 درصدي كشف شيشه در استان؛با اين خبر كه در صفحه 

نخست همشهري همدان به تازگي به صورت روزانه انتشار مي يابد ديده مي شود.
ــتان با اين توضيح  ــوي رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر اس بيان اين خبر از س
ــت سال جاري  ــف مواد مخدر در 8 ماه نخس همراه بوده كه: «در مجموع ميزان كش
ــته 115 درصد افزايش يافته است.» شنيدن اين  ــبت به زمان مشابه سال گذش نس
خبر شايد براي مقامات انتظامي استان و در سطح باالتر به دليل آمار باالي كشفيات 
ــد، اما اذهان عمومي و مردم جامعه با ديدن چنين  ــان رضايت بخش باش نيروهايش
اخباري از زبان مسئوالن استان تلنگري سخت مي خورند و احساس خطر مي  كنند.
ــمار در گستره استان نمي تواند چهره زيبنده اي  درد اعتياد، وجود معتادان بي ش
از مادستان به همراه داشته باشد. مسئوالن دستگاه هاي آموزشي، مديران در سطح 
ــبت به عملكرد خود در دوران  ــنيدن چنين خبري نس ــتان و... بايد از ش باالي اس
مديريتي شأن تشكيك كرده و خود را در مظان نقد قرار دهند. به راستي چه باليي 
ــر جوانان دارالمومنين و دارالمجاهدين مي آيد. چه كسي در اين بين پاسخگو  بر س

است؟
هر  از گاهي مسئولي مي آيد و آماري از ميزان اجرائيات و مصوبات خود مي دهد و 
ديگر هيچ. درد اصلي اين جامعه را رها كرده ايم و چسبيده ايم به سياست بازي و اين 
بيا و آن بروهاي كرسي قدرت. مسندنشينان امروز، اين استان نه تنها بايد پاسخگوي 
ــند كه به راستي چه كرده اند ،براي  جوان امروز بلكه بايد جوابگوي آيندگان نيز باش
اين مردم نجيب و فهيم. دوام اين خبر خواننده را بيشتر متأسف مي كند كه رئيس 
ــف از ضعف مديريت در سطح كالن  ــتان با ابراز تأس پليس مبارزه با مواد مخدر اس
ــد: «مصرف مواد مخدر رو به افزايش  ــر در الگوي مصرف مواد مخدر مي افزاي و تغيي
ــت.» درد و افسوس كه مي  دانيم اين هشدار نيز به مانند ديگر عالئم داده شده از  اس
ــتان در بازار، پر سر و صداي به به و چه چه ها به فراموشي  خطرهاي تهديدكننده اس

سپرده مي شود.
خبر ديگر اين روزنامه به اوضاع بي سر و سامان تيم پاس اختصاص يافته كه به 
ــي نشريات استان مبدل شده است. همشهري همدان هم  پاي ثابت صفحات ورزش
ــگاه پاس به دليل وجود مشكالت مالي اين باشگاه و  ــتعفاي قائم مقام باش خبر از اس

حمايت نكردن هيأت مديره داده است.
اين دومين استعفاي مديريتي در  تيم فوتبال پاس است كه در طول كمتر از 10 
هفته گذشته از ليگ دسته اول فوتبال باشگاه هاي كشور به وقوع پيوسته است. خبر 
ــاگران آن در ديدارماشين سازي تبريز  ديگر، جريمه اين تيم به دليل تخلفات تماش
است كه حكايت ضرب المثل «گل بود به سبزه نيز آراسته شد» است كه براي اوضاع 

و احوال تيم پاس امروز همدان، مصداق دارد.

 !هگمتانه؛ اگر سيگار جمع شود كيوسك ها ورشكست مي شوند 
ــنبه، خبر يك خود را به آغاز عمليات  ــتان در روز دوش هگمتانه ديگر روزنامه اس
اجرايي احداث پايانه مسافربري شرق همدان در دو ماه آينده اختصاص داده است و 

البته بيان كرده كه ساخت آن 3 سال به طول مي انجامد.
ــن پايانه براي  ــافربري همدان اي ــازمان پايانه هاي مس ــل س ــه گفته مديرعام ب
سرويس دهي خط شهرستان هاي مالير، تويسركان، نهاوند اراك بروجرد و استان هاي 

شرق كشور احداث مي شود.
ــريات ديگري نيز انعكاس يافت گفته هاي  ديگر خبر اين روزنامه كه البته در نش
معاون بهداشتي، وزارت بهداشت بود كه از سود بيشتر سيگارفروشي نسبت به سود 

فروش مطبوعات خبر داده است. 
ــيگار  ــت: «بايد قبل از اجراي طرح جمع آوري س وي در اين خبر اضافه كرده اس
ــك هاي روزنامه فروشي، كااليي جايگزين سيگار شود تا كيوسك ها متحمل  از كيوس
ــنيدن اين خبر نيز درد ديگري بر دردهاي اين جامعه مي افزايد.  ــوند...». ش ضرر نش
ابتذال فرهنگي جامعه تا به حدي رسيده كه مي گويند اگر سيگار را از كيوسك هاي 

روزنامه فروشي جمع آوري و حذف كنيم ديگر آنها درآمدي نخواهند داشت. 
ــت، هم كشور دچار چنين معضلي  ــتان ما نيس البته اين درد تنها مختص به اس
است كه هنوز روزنامه و نشريات در سبد خريد خانواده ها جايي ندارد، ميزان مطالعه 

در جامعه هم كه خود قصه جداگانه اي دارد.
ــاي جالب توجه اعتراض اين  ــتون خط آزاد اين روزنامه هم يكي از خبره در س
ــايت هايـ  به گفته نويسندهـ  تازه تأسيس استان است،  ــبت به بعضي س روزنامه نس
كه اخبار روزنامه هاي استان را به عنوان اخبار توليدي خود بدون ذكر منبع در تيتر 
ــايت خود قرار مي دهند كه دليل حرفه اي نبودن  فضاي رسانه اي در استان و  اول س

بي توجهي به اصول انتشار اخبار و گزارشات است.
  رئيس كميسيون اجتماعى مجلس خبر داد:

پرداخت وام هاى اشتغال به معلوالن و مددجويان
 از صندوق بيمه بيكارى

ــه افزايش خدمات  ــاره ب ــيون اجتماعى مجلس با اش  همدان پيام: رئيس كميس
حمايتى از معلوالن و مددجويان گفت: تصويب پرداخت وام هاى اشتغال به معلوالن 
ــت كه به  و مددجويان از صندوق بيمه بيكارى از جمله برنامه هاى اصلى مجلس اس

زودى اجرا خواهد شد.
ــته اعضاى كميسيون اجتماعى  ــاره به جلسه هفته گذش ــى  با اش  هادى مقدس
ــت: در اين جلسه مسائل  ــازمان بهزيستى كشور اظهار داش ــئوالن س مجلس با مس
ــتى مؤثر  ــد كه در صورت اجرا مى تواند براى جامعه هدف بهزيس مختلفى مطرح ش

باشد.
 وى، تصريح كرد: در اين جلسه از سازمان بهزيستى خواسته شد تا در خصوص 
اجراى قانون 3 درصد استخدام معلوالن جديت بيشترى داشته باشد و دستگاه هاى 

دولتى كه در خصوص اجراى اين قانون كوتاهى مى كنند را به مجلس معرفى كند.
ــاس قوانين و مقررات موجود،  ــى با بيان اين كه بر اس  به گزارش فارس، مقدس
مجلس شوراى اسالمى با دستگاه هاى متخلف برخورد خواهد كرد، افزود: در مرحله 
اول با اين دستگاه ها برخورد مسالمت آميز داريم و اگر به صورت عادى نتوانستيم حق 
ــتى را بگيريم، به استناد قوانين نظارتى موجود برخورد قضايى  جامعه هدف بهزيس

خواهيم داشت و براى متخلفان محكوميت شديد در نظر مى گيريم. 
ــا داريم  ــالمى اضافه كرد: بن ــوراى اس ــيون اجتماعى مجلس ش ــس كميس رئي
ــتى و دستگاه هاى حمايتى افزايش دهيم  حمايت هاى خود را از جامعه هدف بهزيس

كه در همين راستا تعامل خوبى بين مجلس و سازمان هاى حمايتى وجود دارد.
وى ادامه داد: با تصويب صندوق بيمه بيكارى تا 2 سال به مددجويان عادى و تا 
ــال به معلوالن كمك هزينه پرداخت مى شود كه مددجويان و معلوالن بعد از  10 س

خودكفايى و استقالل اين كمك هزينه را به صندوق باز مى گردانند.
مقدسى بيان داشت: پرداخت وام هاى اشتغال از صندوق بيمه بيكارى به معلوالن 

و مددجويان مى تواند براى اين افراد مؤثر باشد و مشكالت آن ها را كاهش دهد.


