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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
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نامه سرگشاده شوراى مركزى
خانه مطبوعات استان همدان 

خطاب به استاندار
جناب آقاي كرم رضا پيريايي - استاندار محترم همدان

سالم عليكم
ــاي دكتر  ــبت به دولت آق ــي مردم نس ــاد ميليون ــك اعتم بي ش
ــعارهاي اين دولت اصولگرا بود كه همواره بر  احمدي نژاد به لحاظ ش

خدمت بي منت و مردمي بودن تأكيد مي ورزيد.
انتصاب جناب آقاي دكتر بهروز مرادي به سمت استاندار همدان 
ــده و  ــش از پيش تقويت ش ــاز مطبوعاتي بي ــد تا فضاي ب ــث ش باع
نقدهاي صريحي به رشته تحرير درآيد و با استفاده از آستانه تحمل 
ــته بازگو شود و مديران  ــعه صدر ايشان مشكالت بيش از گذش و س
ــكالت ورفع  ــه اش نيز به حق پيگير بخش عظيمي از مش زيرمجموع

آنها بودند.
به دنبال انتصاب جنابعالي، اين ذهنيت به وجود آمد كه با توجه 
ــابقه فرهنگي و مطبوعاتي كه خود ابراز مي داشتيد اين  به صبغه و س

راه به طور مضاعف و دوچندان هموار گردد.
ــوس ديري نپاييد كه اين مسير نه تنها هموار نشد  اما دريغ و افس
ــد تا آنجا كه با  ــته گردي ــه روز به روز تنگ تر و تاريك تر از گذش بلك
تبعيض هاي ناروا و برخوردهاي ناشايست با خبرنگاران و اهالى رسانه 
حتي برخي از حاميان آن جناب نيز به منتقدان شما پيوستند و اين 
ــما  ــات ش رويه ادامه يافت تا آنجاكه نه تنها اكثر خبرنگاران به جلس
دعوت نشدند بلكه به تدريج از برخي جلسات معمولي نيز محترمانه 

اخراج شده و همواره نامحرم تلقي گرديدند. 
متأسفانه تحت فشار قرار دادن اصحاب رسانه به طرق مختلف و در 
ــي از  ابعاد گوناگون، دخالت در گزينش اخبار، بزرگنمايي يا حذف بخش
آنها به بهانه هاي مختلف، يكسونگري و اعمال شيوه مستبدانه در برخورد 
با رسانه ها و ابواب جمعي آنها و عدم تحقق بسياري از وعده هاي داده شده 
به كلي وجهه سياسي و شخصيت فرهنگي تان را تخريب كرد و در نهايت 
ــود و حتي به  مي رود كه اين امور به يك رويه و روال ناصواب تبديل ش

زيرمجموعه هاي تحت امرتان سرايت پيدا كند.
ــتان با نيت اصالح امور و در  ــوراي مركزي خانه مطبوعات اس ش
ــاع از منافع مردم،  ــانه و دف ــتاي احقاق حقوق حقه اصحاب رس راس
ــا برخوردهاى  ــفانه ب ــورت داد ولي متأس ــرري را ص ــاي مك تالش ه
ــد كه مصداق آن  ــتاندار مواجه ش ــأن يك اس ــت و دور از ش ناشايس
ــه حضوري اخير شوراي مركزي  ــخنان غير متعارف شما در جلس س

خانه مطبوعات استان است.
لذا قاطبه جامعه خبرى استان انتظار دارد تا حداقل توقعات زير، 

جامه عمل پوشانده شود:
ــانه ها در  ــت ماده 6 قانون مطبوعات مبني بر آزادي رس 1- رعاي

خبررساني
ــام دولتي و  ــون مطبوعات «هيچ مق ــاده 4 قان ــرام به م 2- احت
ــه اي در صدد اعمال  ــي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقال غيردولت
ــور و كنترل نشريات مبادرت  ــار بر مطبوعات برآيد و يا به سانس فش

كند».
ــده و پيگيري حقوق ناديده گرفته  3- عمل به وعده هاي داده ش

شده اهالي رسانه
4- پرهيز از ارائه اطالعات و آمار نادرست

5- اصالح شيوه برخورد با اصحاب رسانه  ها توسط شما و مجموعه 
تحت مديريت.

شوراى مركزى خانه مطبوعات استان همدان
يازدهم دى ماه يك هزار و سيصد و نود

نامه سرگشادهنامه سرگشاده

جناب آقاي

احمد توانا
انتصاب شايسته 

جنابعالي را به سمت
رياست محترم اداره تعاون، كار و رفاه 

اجتماعي شهرستان نهاوند
تبريك عرض نموده و توفيق روزافزون 
شما را از درگاه خداوند متعال خواستاريم.

شركت كشت و صنعت خزل
(رنگين نهاوند)

اصالحيـه 
تاريخ  در  خون  مستمر  اهداكنندگان  عكس  چاپ  پيرو 
اعالم  بدينوسيله  همدان پيام  روزنامه  در   90/10/14
مى گردد كه عكس هاى چاپ شده مربوط به اهداكنندگان 
مستمر خون در استان همدان مى باشد كه با اهداى خون 

خود به بيماران نيازمند، حياتى دوباره مى بخشند.
واحد جذب اهداكنندگان سازمان انتقال خون استان همدان

جناب آقاي 

شكرا... كياني 
رياست محترم اداره روابط عمومي آموزش و پرورش 

استان همدان 
كسب رتبه برتر كشوري 

توسط آن اداره در بين روابط عمومي هاي 
آموزش و پرورش كشور 

زحمت كش  همكاران  ساير  و  جنابعالي  به  را 
در آن حوزه تبريك و تهنيت عرض مي نماييم. 
موفقيت و سربلندي شما را از درگاه حضرت حق 

خواهانيم.
اداره آموزش و پرورش منطقه خزل 

ساحل 
غالميان سرچشمه 

پايه دوم ابتدايي 
با تشكر از معلم 

و مدير محترم دبستان 

محدثه دانش آموز ممتاز
غالميان سرچشمه 
پايه چهارم ابتدايي 

با تشكر از معلم 
و مدير محترم دبستان 

دانش آموز ممتاز

بخش اول: ناگفته هاى تركمن
ــتان  ــاد اس همدان پيام: مديركل فرهنگ و ارش
ــتان  ــه مطبوعات در اس ــاالن عرص ــدان، از فع هم
كرمانشاه دى ماه سال 89  البته به گفته خودش با 
ــيماى استان كردستان  حكم مأموريت از صدا و س
ــت كند كه  ــا اداره اى را مديري ــد ت ــه همدان آم ب

متزلزل بود.
تركمن در تاريخ مديريتى در همدان، شايد تنها 
ــال مديريت 4 بار  ــد كه در طول يك س ــى باش كس
استعفا داد. فراز و فرودهاى اداره كل فرهنگ و  ارشاد 
ــاى فراوان و ثابت نبودن  همدان با تغيير مديريتى ه
مديريت در اين اداره كل چند سالى است كه گويا به 
مشكل الينحل تبديل شده است؛ اين روند در دوران 
ــود آمدن بحث هاى  ــن هم با به وج مديريتى تركم
ــتعفاى چندباره مديركل  مختلف رونق گرفت و اس
اين اداره هم بر اين روند صحه گذاشت تا اين اداره 

متزلزل(به قول تركمن) متزلزل تر شود. 

ــنواره هاى  ــزارى جش ــون برگ ــى چ برنامه هاي
ــوان و  ــودك و نوج ــر ك ــم و تئات ــى فيل بين الملل
حاشيه هاى قبل از برگزارى اين جشنواره ها و حرف و 
حديث هاى رفتن يا ماندن آنها در همدان بر عملكرد 
ــت.  بيشتر از  ــتان همدان تأثير گذاش تركمن در اس
همه انتقال جشنواره فيلم كودك و نوجوان از استان 
همدان به اصفهان و بى مهرى هاى استان و وزارتخانه 
ــتان را آزرده خاطر كرد تا اينكه تمامى اين  اهالى اس
ــد تا تركمن  ــيارى موارد ديگر بهانه اى ش امور و بس
ــتعفاء در دفتر همدان پيام به  در روزهاى پس از اس

گفتگو بنشيند.
ــت كه پيش از اين رسانه ها و   البته گفتنى اس
ــد مديريتى اداره  ــه همدان پيام عالوه بر نق از جمل
ــاد همدان از ارتباط رسانه اى و  كل فرهنگ و ارش
ــت دادن موقعيت هاى فرهنگى استان انتقاد  از دس
ــوى  ــود كه هيچ جواب قانع كننده اى از س كرده ب

متوليان فرهنگ داده نمى شد. 

8 كشته و 13 مجروح قربانى حادثه گردنه اسداباد

اتوبوس
در گردنه مرگ

محمدحسين تركمن در دفتر همدان پيام:

ديگر مديركل نمى شوم

همگان براي توسعه فرهنگ 
عمومي مسئول هستند

ــل خبري به  ــه هفته قب همدان پيام: س
ــي بر اينكه  ــريات همدان درز كرد مبن نش
ــركل  ــن، مدي ــين تركم ــاي محمدحس آق
فرهنگ و ارشاد اسالمي استان از مقام خود 
ــتعفا داده است. برخي از نشريات محلي  اس
ــت بگوييم به اين  كه به اين خبر يا بهتر اس
شايعه پرداخته بودند به گمانه زني هايي هم 
ــد حوزه فرهنگ  پيرامون تصميم مقام ارش
ــته بودند، او  ــتان پرداخته و نوش و هنر اس
قصد دارد براي زادگاه خود؛ يعني كرمانشاه 
داوطلب نمايندگي مجلس شوراي اسالمي 
ــود و به همين خاطر استعفا داده است تا  ش
براي ثبت نام در ليست نامزد هاي انتخاباتي 
آماده شود؛ البته قانون انتخابات، نامزدهاي 
ــازد تا موعد شروع  احتمالي را مجاب نمي س
ــئوليت و  ــمي انتخابات از مس تبليغات رس

پست دولتي در جايي دور از...

حاشيه
غالب بر فرهنگ

همدان پيام: عصر روز چهارشنبه10 روز 
پس از اعالم استعفاي محمدحسين تركمن، 
ــالمي استان،  ــاد اس مديركل فرهنگ و ارش
ــاهي  ــام ميزبان اين مدير كرمانش همدان پي
ــه در همدان  ــودش ريش ــه خ ــه به گفت ك
(مالير) دارد، بود. مديركلي كه جزو مديران 
ــتان بود كه از  ــيه دولت دهم در اس پرحاش
ــت، حاشيه ها و مباحث  همان روزهاي نخس
ــي استان از توديع  مختلف فرهنگي و سياس
ــهيد  و معارفه همزمان وي و رئيس بنياد ش
استان همدان نشان از چالش حوزه فرهنگ 
استان داشت.  چالشي كه علي رغم دوستي 
وي با عالي ترين مقام اجرايي استان و حتي 
برخي مديران تهراني با رفتن جشنواره فيلم 
ــه اوج خود  ــوان از همدان ب ــودك و نوج ك

رسيد ...

ید وا ه                       پیام   آد

ــال 84 در استان همدان برگزار شد  جشنواره زمستانى از س
ــنواره از سوى شركت سياحتى عليصدر و  كه سال اول اين جش
سال هاى بعد از سوى ميراث فرهنگى و گردشگرى استان برگزار 
شد. بعد از 5 دوره برگزارى جشنواره، امسال كه مى رود ششمين 
ــود مديركل ميراث فرهنگى و گردشگرى استان  دوره برگزار ش

ضميمه رايگان روزنامه امروزشرط برگزارى جشنواره را بارش برف اعالم كرده است!
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اداره استاندارد استان نسبت به عرضه طالى قاچاق هشدار داد؛

مردم فريب ظاهر طال 
را نخورند

■ همچنان در همدان نمك غيراستاندارد توليد مى شود

اندر مضرات برگزارى 
جشنواره زمستانى!

ــه  ــت ك ــالى اس ــد س ــام: چن همدان پي
«جشنواره زمستانى» هم به جمع برنامه هاى 
ــه برخى  ــده ك ــته اى اضافه ش بخت برگش
مسئوالن عمدتا عالقه مند به گردشگرى در 
ــتان، چندين بار همراه با خبر و مطالبى  اس
درباره برگزارى آن، به سوژه رسانه ها تبديل 
ــراه با اخبارى  ــده و چندين بارى هم هم ش
درباره لوازم و اقتضائات برگزارى آن و نهايتا 
ــنواره، به  ــاى عدم برگزارى اين جش علت ه
ــتان كشانده است! در  عرصه رسانه هاى اس
ــرف»، آن هم به  ــال ها هم، «ب ــه اين س هم
ــاب و كميابى مبدل  ــدازه كافى، به ُدر ناي ان
ــه مهمترين  ــه نباريدن آن، ب ــده كه البت ش

عامل پوشاننده...

سيد شهاب 
قطب منبت كشور

ــاله  ــه هزار س ــدان كه با قدمتى س هم
ــدن ايران زمين نام گرفته  مهد تاريخ و تم
ــت كه  دربردارنده هنرها و ظرافت هايى اس
شايد در كمتر جايى از كشور بتوان به اين 

ذخاير ارزشمند دست يافت.

جدال نمايندگان استان 
با مدعيان قهرماني
ــت مسابقات  هفته چهارم از دور برگش
ــب  ــتي آزاد جام واليت امش ليگ برتر كش
ــود كه در  ــابقه دنبال مي ش با انجام 4 مس
ــابقات نمايندگان استان  حساس ترين مس

به مصاف مدعيان قهرماني ليگ مي روند.

ساالنه 15 ميليون 
مترمكعب آب در 
همدان هدر مى رود

ــش فنى و  ــى بخ ــأت علم ــو هي  عض
ــاورزى  ــى در مركز تحقيقات كش مهندس
همدان گفت: ساالنه 15 ميليون مترمكعب 

آب در همدان اتالف مى شود.

ــتاندارد و تحقيقات صنعتى  همدان پيام: مدير كل اس
ــردم از واحدهاى صنفى و  ــدار داد م ــتان همدان هش اس
طالفروشى هايى خريد كنند كه ضمن اطمينان به آن ها، 
ــتاندارد و كد شناسايى  ــان اس طالى مورد نظر داراى نش

توليدكننده باشد.
ــاره به افزايش قيمت طال در بازار  فرهاد تيمورى با اش

از مردم خواست در خريد طال دقت كنند.
ــور و صعود به اوج  با باال رفتن قيمت ارزو طال در كش
ــتاندارد و قاچاق  ــازار طال مردم از ورود طالى غيراس در ب
ــخيص  ــتان ناراضى اند؛ چراكه در برخى موراد تش در اس
كاالى توليدى از وارداتى مشكل بوده و همواره مشكالتى 

ــت. در همين زمينه مديركل استاندارد  را ايجاد كرده اس
ــخيص  ــو با همدان پيام در خصوص تش ــتان در گفتگ اس

طالى استاندارد از قاچاق هشدار داد.
ــل بايد ضمن  ــورى طالى توليدى داخ ــه گفته تيم ب
ــان استاندارد، كد شناسايى نيز داشته باشد  دارا بودن نش
ــكات توجه كند.  ــد به اين ن ــد هنگام خري ــدار باي و خري
ــورد؛ چراكه در  ــد فريب ظاهر طالها را خ همچنين نباي
صورت خريد كاالى قاچاق  و بى كيفيت هرگونه شكايت و 
پيگيرى از سوى استاندراد و تحقيقات صنعتى امكان پذير 
نخواهد بود، بنابراين مردم بايد بيش از اين در خريد طال 

دقت كنند.

رصد هزينه هاى غير متعارف توسط وزارت كشور بودجه 91 پيش از انتخابات در مجلس
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مجيد مختارى دوست

ــت كه «جشنواره  ــالى اس همدان پيام: چند س
زمستانى» هم به جمع برنامه هاى بخت برگشته اى 
ــئوالن عمدتا عالقه مند  اضافه شده كه برخى مس
ــگرى در استان، چندين بار همراه با خبر  به گردش
ــانه ها  ــوژه رس و مطالبى درباره برگزارى آن، به س
ــده و چندين بارى هم همراه با اخبارى  تبديل ش
ــزارى آن و نهايتا  ــات برگ ــوازم و اقتضائ ــاره ل درب
ــنواره، به عرصه  ــاى عدم برگزارى اين جش علت ه

رسانه هاى استان كشانده است!
ــرف»، آن هم به  ــال ها هم، «ب در همه اين س
ــده  ــى، به ُدر ناياب و كميابى مبدل ش اندازه كاف
كه البته نباريدن آن، به مهمترين عامل پوشاننده 
ــكار نظير از جمله فقدان اراده و برنامه  نواقصى آش
ــنواره  ــراى برگزارى جش ــور، ب ــى در خ و امكانات
ــتانى تبديل شده است و گاهى هم كه از سر  زمس
دوستى با اين مسئوالن درنيامده و باريدن گرفته، 
ــاهد برگزارى برنامه هايى بوده ايم كه اگر همين  ش
ــئوالن نيز عنايت نمى كردند، مردم به صورت  مس
ــتفاده از تعدادى تيوپ مندرس  خودجوش و با اس
كوچك و بزرگ و همچنين درست كردن چند آدم 
برفى با كالس براى فرزندان شان، خود برنامه هاى 

وسيع ترى را رقم مى زدند!
ــت كه تا امروز كه  ــال هم از آن سال هاس امس
ــته، خبرى از  ــتان گذش 15 روز از آغاز فصل زمس
«برف» نيست و البته همه مسئوالن مربوط با تمام 
ــوا و امكانات و با تدوين انواع برنامه هاى مهيج و  ق
ــت، روز و شب در حالت آماده باش قرار  ريز و درش
دارند كه فقط برف ببارد تا آنها جشنواره زمستانى 
ــه هيچكس در اقصى  ــكلى برگزار كنند ك را به ش
ــت! عجبا كه  ــنيده اس نقاط عالم، نه ديده و نه ش
جماعتى به اصطالح روزنامه نگاِر بى خبر از لوازم و 
اقتضائات برگزارى اين جشنواره هم، مدام از لزوم و 
فوايد برگزارى جشنواره زمستانى، سخن مى رانند 
و كار را به جايى رسانده اند كه گفته و نوشته اند كه 
«بدون برف هم، مى شود جشنواره زمستانى برگزار 

كرد» و اين گونه، آن همه آمادگى و برنامه و فراهم 
ــوى همان مسئوالن  نمودن زمينه و امكانات از س

مربوط را، ناديده انگاشته اند!
ــتانى  ــنواره زمس ــا، اصال جش ــته از اينه گذش
ــا همدانى ها، چه  ــت؟ و برگزارى آن براى م چيس
ــده اى دارد؟ به نظر ما كه فايده ندارد كه هيچ،  فاي
ــما هم شده ايد مثل اين  مضراتى هم دارد زياد!! ش
ــدن هوا  بچه هاى برف نديده كه تا كمى منقلب ش
ــه و خيابان را  ــدن كوچ ــفيد ش و بارش برف و س
ــد، امان نمى دهند و با زور و اصرار، والدين  مى بينن
ــى هاى قديم و  ــود در زير كرس ــوش آرميده خ خ
ــيده و در  ــار بخارى هاى مدرن را به بيرون كش كن
ــت و خيز مى كنند  ــرما و برف، جس ميان يخ و س
ــاد و خندان  ــورا»، برف باريده و الكى ش كه «ه
ــه داريدها؛ آب و  ــوند؟! حوصل ــاط مى ش و بانش
ــتان را كه از شما نگرفته اند،  هواى بى نظير تابس
ــتان  ــودك» را هم كه از اس ــنواره «فيلم ك جش
گرفته اند، همين جشنواره زمستانى تان را ببريد 
ــتان برگزار كنيد تا هم در اوج گرما، موجب  تابس
ــرد و  ــويد و هم در اين فصل س ــكاى مردم ش خن
ــرما، كانون گرم خانواده هاى مردم استان  يخ و س
ــئوالن پركاِر  را به هم نزنيد و هم بگذاريد كه مس
ــد صباحى را كمى  ــگرى، چن عالقه مند به گردش

استراحت كنند! 
ــنويد، حرف جشنواره مشنواره  اصال از ما مى ش
ــئوالن عزيز  ــر نمى دانيد هنوز هم مس ــد؛ مگ نزني
ــنواره فيلم كودك دو  نتوانسته اند بدهى هاى جش
ــال پيش را پرداخت كنند؟ چرا بار روى بارشان  س
ــنواره  ــد؟ گيرم كه حاال با برگزارى جش مى گذاري
ــتانى، توانستيد كلى برنامه جذاب اجرا كنيد  زمس
ــاط و  ــتان و ايجاد نش كه عالوه بر جذب مردم اس
شادى در بين آنها، تعدادى «گردشگِر برف نديده» 
ــاند و به همين بهانه، با بقيه  را هم به همدان بكش
ــگرى و تاريخى  ــا و جاذبه هاى گردش توانمندى ه
ــوند و از اين رهگذر، درآمدى هم  ــتان آشنا ش اس
عايد مردم استان بشود و... به نظر شما، همه اينها 

ــئوالن  ــن همه وقت و توان مس ــه اي ارزش دارد ك
استان را تلف كنيد؟ 

ــت كه هواى زمستانى  حاال تقصير اينها چيس
همدان، سرد است و همه سر در گريبان مى شوند 
و در مأمن گرم خانه ها بودن را با هيچ چيز عوض 
ــت كه در شهرهاى  نمى كنند؟ تقصير اينها چيس
ــگرى  ديگر، يكى گالب گيرى اش را جاذبه گردش
كرده و هر سال كلى گردشگر را به برنامه هاى خود 
ــنتى اش  ــم خاص س جذب مى كند؛ ديگرى مراس
ــان، جذاب كرده و آن يكى،  را براى ديگر هم وطن
ــكِى پر از برفش را؟... انگار شما بعضى  ــت اس پيس
كشورهاى خارجى را از تلويزيون ديده ايد و تصور 
مى كنيد كه ما هم مثل آنها، مى توانيم در زمستان 
ــزار كنيم و  ــنواره اى برگ ــرد و يخ، جش برفى و س

جماعتى را جذب شهر و ديار خودمان بكنيم؟ 
ــود آقا، امكانات مان كجا بود؟ البته فكر  نمى ش
نكنيد كه مسئوالِن گردشگر دوسِت ما، بلد نيستند 
ــم عمدا فراهم  ــن كارها بكنند، امكانات را ه از اي
ــردم همدان،  ــون هم مى خواهند م نمى كنند! چ
ــگر، استراحت كنند و  كمى در غياب انبوه گردش
ــور، كيش و قشم را رها نمى كنند تا  هم مردم كش
ــتانى  با اين جاده هاى ناامن، راهى نقطه اى كوهس
همچون همدان بشوند. البته همين هواى نامساعد 
ــى و مخصوصا  ــام پروازهاى داخل ــم، اجازه انج ه
بين المللى را نمى دهد. حاال بگذاريد راه آهن مان راه 
بيفتد، شايد آن موقع توانستيم جشنواره باكالسى 

در زمستان برگزار كنيم!
خودمانيم، اصل ماجرا اين است كه: نيست كه 
ــئوالن در فصول غير از زمستان، مدام  مردم و مس
فشار حضور انبوه گردشگر داخلى و توريست هاى 
ــتان تحمل مى كنند و  خارجى را در همه جاى اس
ــبانه روز، در كار و تالش باشند،  مجبور هستند ش
ــتان،  ــد كه چند روزى هم در فصل زمس الزم دارن
استراحت كنند و به خانواده هاى خودشان برسند 
ــب درآمد  ــوا كنند. همه چيز كه كس ــد ق و تجدي
ــت، خوشبختانه در بقيه فصول سال، اين قدر  نيس

ــگرى  ــتان از طريق همين گردش درآمد براى اس
ــود كه مسئوالن، مانده اند با آن چه كار  عايد مى ش

كنند؟!
ــتان،  حاال اصرار نكنيد كه الاقل براى مردم اس
ــتانى برگزار كنيد تا شاد و پرنشاط  جشنواره زمس
ــى هم بكنند. گفتيم كه  ــوند و ورزش و نرمش ش
ــا آن همه پول و  ــتراحت دارند؛ ب مردم نياز به اس
ــب شده در طول بقيه فصل ها از طريق  درآمد كس
ــد و نه غصه اى كه  ــگران هم، نه غمى دارن گردش
ما بخواهيم با برگزارى جشنواره زمستانى، برايشان 
ــادى و تحرك و نشاط ايجاد كنيم. باور كنيد كه  ش
همين خود مردم هستند كه لم دادن در كنار بخارى 
ــط كانون گرم  ــيدن با لباس خانه در وس و دراز كش
خانواده را با هيچ چيز، ولو جذاب ترين برنامه ها تحت 

عنوان جشنواره زمستانى، عوض نمى كنند. 
تازه حاال هم كه از برف خبرى نيست؛ اگر هم 
باريد و معدود خانواده هايى به سرشان زد و دنبال 
ــاط كاذب برفى!» بودند،  ــادى و نش «هيجان و ش
ــوده ريز و درشت فراهم  تا دلتان بخواد تيوپ فرس
ــئوالن هم هيچ محدوديتى براى ليز  ــت و مس اس
ــتاندارد  ــيب هاى تند و كند و اس خوردن آنها از ش
ــرده و نمى كنند و اگر  ــتاندارد، ايجاد نك و غيراس
جان سالم به در برده و باز هم هيجان شان، غليان 
ــت كنند بدون  ــرد، مى توانند آدم برفى درس مى ك

پرداخت عوارض و حق ثبت نام و ورودى و ...!!
ــئوالن مربوط با تمام  با اين همه اما، همه مس
ــواع برنامه هاى مهيج  ــوا و امكانات و با تدوين ان ق
ــب در حالت آماده باش  ــت، روز و ش و ريز و درش
ــنواره  ــارد تا آنها جش ــرف بب ــتند كه فقط ب هس
ــكلى برگزار كنند كه هيچكس  ــتانى را به ش زمس
ــنيده است! و  در اقصى نقاط عالم، نه ديده و نه ش
تا كسى همچون برخى جماعت روزنامه نگار، پيدا 
ــئوالن استان، از فوايد  ــوند و فكر كنند كه مس نش
اندك برگزارى جشنواره زمستانى، مطلع نيستند 
و اراده و برنامه اى براى برگزارى آن ندارند! گفتيم 
ــتند، فقط مى خواهند  ــان نيس كه آنها فكر خودش
ــرما و  ــتراحت كنند و از س مردم همدان، كمى اس
يخ و برف و بالهاى وابسته و بيمارى هاى سربسته، 

مصون و به دور باشند! 

ــتاندارد و تحقيقات  ــر كل اس همدان پيام: مدي
صنعتى استان همدان هشدار داد مردم از واحدهاى 
ــد كنند كه ضمن  ــى هايى خري صنفى و طالفروش
ــان  ــه آن ها، طالى مورد نظر داراى نش اطمينان ب

استاندارد و كد شناسايى توليدكننده باشد.
ــه افزايش قيمت طال  ــاره ب فرهاد تيمورى با اش

در بازار از مردم خواست در خريد طال دقت كنند.
با باال رفتن قيمت ارزو طال در كشور و صعود به 
ــتاندارد  اوج در بازار طال مردم از ورود طالى غيراس
ــه در برخى  ــتان ناراضى اند؛ چراك ــاق در اس و قاچ
ــكل  ــخيص كاالى توليدى از وارداتى مش موراد تش
ــت. در  ــكالتى را ايجاد كرده اس بوده و همواره مش
همين زمينه مديركل استاندارد استان در گفتگو با 
ــخيص طالى استاندارد  همدان پيام در خصوص تش

از قاچاق هشدار داد.
به گفته تيمورى طالى توليدى داخل بايد ضمن 
ــان استاندارد، كد شناسايى نيز داشته  دارا بودن نش
باشد و خريدار بايد هنگام خريد به اين نكات توجه 
ــر طالها را خورد؛  ــد. همچنين نبايد فريب ظاه كن
ــه در صورت خريد كاالى قاچاق  و بى كيفيت  چراك
ــتاندراد و  ــوى اس ــكايت و پيگيرى از س هرگونه ش
ــى امكان پذير نخواهد بود، بنابراين  تحقيقات صنعت

مردم بايد بيش از اين در خريد طال دقت كنند.
ــتاندارد و تحقيقات صنعتى استان  مديركل اس
ــايى كاالى قاچاق در استان خبر  همچنين از شناس

ــترك با اتحاديه هاى  ــه اى مش داد و گفت: در جلس
طال و اصناف، اتحاديه ها براى شناسايى و ساماندهى 
ــت فرصت  ــالى غيرمجاز و قاچاق درخواس ورود ط
كرده اند تا موضوع را بررسى كرده و اعالم كنند، اما 
ــور نيست،  توزيع كااليى كه توليدكننده داخل كش
ــت و بايد برخورد جدى با افراد متخلف  ممنوع اس

صورت گيرد.
ــب داده ايم تا در قالب  وى گفت: برنامه اى ترتي
ــديد  ــى هاى خود را تش ــى بازرس كميته  كارشناس
ــخيص طالى توليدى داشتن  كنيم، لذا مالك تش

كد شناسايى است.
ــت: برخورد با واردكنندگان  تيمورى اظهار داش

ــود و طال  ــدى خواهد ب ــيار ج ــاق بس ــالى قاچ ط
ــى معرفى  ــه مراجع قضاي ــى هاى متخلف ب فروش

خواهند شد.
ــان كرد: دامنه كار نظارتى در  تيمورى خاطرنش
ــتان دائمى  ــتاندارد و تحقيقات صنعتى اس اداره اس

است.
ــتاندارد و تحقيقات صنعتى استان  مديركل اس
ــى ديگر با بيان ميزان كيفيت محصوالت  در بخش
توليدى در استان اظهار اميدوارى كرد: روند عرضه 
كاال در استان از نظر استاندارد بودن در حال حاضر 
ــال هاى قبل مطلوب است و كنترل و  ــبت به س نس

نظارت ها بر توليد كاال بيشتر شده است.

ــتان در چند  ــى محصوالت توليدى اس در بررس
ــتاندارد بودن نمك توليدى مطرح  ماه اخير، غيراس
ــى مناطق حاشيه شهر به  بود به نحوى كه در بخش
توليد نمك غيراستاندارد اقدام مى شد كه اداره كل 
استاندارد نيز از توليد و توزيع نمك غيراستاندارد در 

استان گفته بود.
در همين رابطه فرهاد تيمورى در خصوص روند 
توليد و عرضه نمك غير استاندارد در استان گفت: 
با تشديد نظارت هاى اداره استاندارد، اداره نظارت بر 
ــگاه علوم پزشكى، قالب واحدهاى  مواد غذايى دانش
ــتاندراد  ــه عرضه نمك غيراس ــدى كه اقدام ب تولي
ــتند يا در  ــال حاضر تعطيل هس ــد در ح مى كردن
ساعاتى كه اداره استاندارد از توليد مطلع نمى شود 

اقدام به توليد مى كنند.
ــر 3 واحد  ــال حاض ــورى در ح ــه تيم ــه گفت ب
ــال نصب خط توليد  ــتان در ح توليد نمك در  اس
ــرايط الزم  ــتند و اگر ش تصفيه و پااليش نمك هس
ــى ها  ــتاندارد را به وجود آورند بعد از بررس براى اس
ــم. اما  ــتاندارد را صادر كني ــه اس ــم پروان مى تواني
ــاهد عرضه  ــفانه همچنان در بازار همدان ش متأس
ــتيم. كه در اين  ــتاندارد هس ــده نمك غيراس پراكن
ــوان از  ــته ايم به هيچ عن ــاف خواس ــه از اصن رابط
ــط وانت بارها توزيع  ــاى غيرمتفرقه كه توس نمك ه
ــن مردم نيز از  ــود، خريدارى نكنند. همچني مى ش

نمك داراى نشان استاندارد استفاده كنند.

امسال 105 هزار  بازرسى 
در همدان انجام شد

همدان پيام: معاون نظارت و بازرسى سازمان 
ــت: در  ــارت همدان گف ــدن و تج ــت، مع صنع
ــال جارى 105 هزار و 517 بازرسى در استان  س

همدان انجام شده است.
عليرضا شجاعى با اشاره به نظارت و بازرسى 
ــور صنفى و  ــر روى مجامع ام ــورت گرفته ب ص
ــار كرد: در  ــدى و خدماتى اظه ــاى تولي واحده
ــال جارى 105 هزار و 517 بازرسى در سطح  س

استان همدان انجام شده است.
وى افزود: از اين ميزان بازرسى 52 هزار مورد 
توسط مجامع امور صنفى و 53 هزار و 500 مورد 
نيز توسط بازرسان صنعت معدن و تجارت انجام 

پذيرفته است.
ــارس ادامه داد: از  ــجاعى در گفت وگو با ف ش
اين ميزان بازرسى 8 هزار و 812 پرونده تشكيل 
شده كه 4 هزار و 600 مورد آن سهم پرونده هاى 
ــهم  مجامع امور صنفى و 4 هزار و 200 مورد س
بازرسان صنعت، معدن و تجارت استان بوده است.

ــان  دهنده آن است  به گفته وى، اين آمار نش
ــى ها به مجامع امور  ــه رفته رفته عمده بازرس ك
صنفى واگذار مى شود كه نقش عمده اى را در اين 

امر ايفا مى كنند. 
شجاعى بيان كرد: بيشتر بازرسى هاى بازرسان 
ــتان نيز به  ــازمان صنعت، معدن و تجارت اس س
سمت بازرسى از شركت ها و كارخانه هاى توليدى 
بزرگ و مراكز عمده فروشى سوق داده شده است. 
ــه وى، ارزش پرونده هاى تخلفات صنفى  به گفت
استان همدان در سال جارى به ميزان 44 ميليارد 

و 722 ميليون ريال بوده است.
شجاعى افزود: بيشترين ميزان تخلف در اين 
مدت در بخش قند، شكر و روغن نباتى بوده كه 
ــده در اين بخش 11  ــكيل ش ميزان پرونده تش

ميليارد و 660 ميليون ريال بوده است.
ــازمان صنعت،  ــى س معاون نظارت و بازرس
ــدان تصريح كرد:  ــتان هم ــدن و تجارت اس مع
كمترين ميزان تخلفات نيز در بخش مواد آرايشى 

و بهداشتى با 218 ميليون ريال بوده است.
 وى گفت: در اين مدت 6 هزار و 678 گزارش 
ــتان به واحد بازرسى و نظارت  ــط مردم اس توس
سازمان ارجاع شده كه از اين تعداد 2 هزار و 823 

مورد متخلف تشخيص داده شده است. 
ــجاعى بيان كرد: همچنين در اين مدت  ش
ــط بازرسان  ــترك توس ــت مش 766 مورد گش
ــتان،  ــدن و تجارت اس ــت، مع ــازمان صنع س
نمايندگان نيروى انتظامى، اداره كل استاندارد 
ــت و  ــتان، اداره بهداش و تحقيقات صنعتى اس

دخانيات انجام شده است.

ساالنه 15 ميليون 
مترمكعب آب 

در همدان هدر مى رود
ــأت علمى بخش فنى و   همدان پيام: عضو هي
ــاورزى همدان  ــى در مركز تحقيقات كش مهندس
گفت: ساالنه 15 ميليون مترمكعب آب در همدان 

اتالف مى شود.
رضا بهراملو اظهار داشت: حدود 12 سال است 
كه در خصوص مسائل مختلف آب هاى سطحى و 
زيرزمينى، روش هاى آبيارى و تلفات آن تحقيقاتى 
ــام و در اين زمينه 45 مقاله در كنفرانس هاى  انج

ــده و پنج  ــى و خارجى با 16 ژورنال ارائه ش داخل
مورد ISI انجام شده است.

ــت آمده در مورد  وى افزود: عمده نتايج به دس
سيستم هاى آبيارى و سيستم هاى بتنى به  عنوان 
رايج ترين سيستم در كانال هاى انتقال آب، بيانگر 
ــن كانال ها پس از مدتى  ــت كه اي اين واقعيت اس
ــتان  ــوند؛ به طورى كه در اس دچار تخريب مى ش
ــب آب از  ــون مترمكع ــاالنه 15 ميلي ــدان س هم

پوشش ها ى بتنى هدر مى رود.
ــم تلفات آب  ــرد: حج ــان ك بهراملو خاطرنش
ــش هاى بتنى معادل 40 درصد از حجم سد  پوش
ــت كه رقم بسيار بااليى از تلفات آب را  اكباتان اس

شامل مى شود.

وى در گفت و گو با فارس بيان كرد: در مقايسه 
ــا بتن  ــچ و مالت ب ــج محلى گ ــش هاى راي پوش
مشخص شد كه پوشش هاى سنگى با هزينه تمام 

شده باالتر، از مقاومت بيشترى برخوردارند.
بهراملو ادامه داد: راندمان حفظ آب در پوشش 
سنگى 93 درصد و در بتن 70 درصد است؛ يعنى 
ــنگ  ــش درصد در س 30 درصد آب در بتن و ش

هدر مى رود.
وى تصريح كرد: اين پوشش ها در سطح ملى در 
ساير استان ها و اقليم هاى ديگر نيز ارزيابى مى شود 
تا بدانيم كه چه طور مى توانيم راهكارها و روش ها 
ــال 91 در سطح  را اصالح كنيم و اين طرح در س
ــد و مى توانيم توصيه هايى  ــه نتيجه مى رس ملى ب

ــور داشته باشيم.  بهراملو  براى همه اقليم هاى كش
تصريح كرد: در تحقيقات انجام شده در همدان به 
ــيديم كه ويبره، عمل آورى نامناسب  اين نتايج رس
و اقليم سرد همدان در خلل و فرج و تراكم اندكى 
كه بتن دارد تأثير گذاشته و باعث ترك خوردگى و 

تخريب سطح پوشش آبى مى شود.
وى در پايان گفت: هم اكنون طرح اصالح شبكه 
ــتگاه هاى اجرايى  ــاورزى به دس آبيارى بخش كش
ابالغ شده تا به جاى استفاده از پوشش هاى بتنى 
ــنگ و مالت در آبيارى استفاده شود  از پوشش س
و به دنبال اين هستيم كه اين پوشش هاى سنگى 
ــن و از مصالح  ــن جايگزي ــش هاى نوي نيز با پوش

ژئوسنتتيگ  استفاده شود.

ساماندهى سرويس حمل و نقل براى 37 هزار 
دانش آموز همدانى 

همدان پيام: مدير كل آموزش و پرورش استان همدان گفت: سرويس حمل و نقل 
براى 37 هزار و 362 دانش آموز اين استان ساماندهى شده است.

عباس حسنى محتشم در نشست حمل و نقل دانش آموزان افزود: براى اين تعداد 
دانش آموز، سه هزار و 863 وسيله نقليه به منظور رفت و آمد ساماندهى شده است. 
رئيس انجمن اوليا و مربيان استان همدان نيز گفت: در سال جارى كارگروهي با 
تشكيل پنج نشست در تابستان توانست ساماندهى سرويس مدارس را صورت دهد 

و تاكنون مورد خاص يا شكايتي به دبيرخانه نرسيده است. 

زيرگذر پژوهش تا پايان دى ماه 
به بهره بردارى مى رسد 

ــوراى اسالمى شهر همدان گفت: زيرگذر پژوهش تا پايان  همدان پيام: رئيس ش
دى ماه جارى به بهره بردارى مى رسد.

ــنى حلم روند ساخت زيرگذر پژوهش، نحوه  ــيد احمد حس به گزارش ايرنا، س
ــطحى و قنوات موجود در محل، ديواره سازى پل،  ــى و هدايت آب هاى س زه كش
ــات عمرانى را  ــاير خدم ــبز اطراف پل و س ــازى و بتن ريزى كف، فضاى س زيرس
ــنى حلم اظهار داشت: با سرعت عمل و به كارگيرى  ــى قرار داد.  حس مورد بررس
ــروژه به بهره بردارى  ــالش مضاعف تا پايان ماه جارى اين پ ــتر و ت نيروهاى بيش

مي رسد. 

اندر مضرات برگزارى جشنواره زمستانى!

اداره استاندارد استان نسبت به عرضه طالى قاچاق هشدار داد؛

مردم فريب ظاهر طال را نخورند
همچنان در همدان نمك غيراستاندارد توليد مى شود

حاشيه غالب بر فرهنگ
ــتعفاي محمدحسين  ــنبه 10 روز پس از اعالم اس همدان پيام: عصر روز چهارش
تركمن، مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان است، همدان پيام ميزبان اين مدير 
كرمانشاهي كه به گفته خودش ريشه در همدان (مالير) دارد، بود. مديركلي كه جزو 
مديران پرحاشيه دولت دهم در استان بود كه از همان روزهاي نخست، حاشيه ها و 
ــتان از توديع و معارفه همزمان وي و رئيس  ــي اس مباحث مختلف فرهنگي و سياس

بنياد شهيد استان همدان در يك روز نشان از چالش حوزه فرهنگ استان داشت.
 چالشي كه علي رغم دوستي وي با عالي ترين مقام اجرايي استان و حتي برخي 
مديران تهراني با رفتن جشنواره فيلم كودك و نوجوان از همدان به اوج خود رسيد و 
پس از  آن نيز حرف و حديث هاي مختلف بعد از جشنواره 18 تئاتر كودك و نوجوان 
كه از سوي برخي رسانه ها مطرح شد و گفته مي شود باعث فشار نمايندگان به وزير 

ارشاد بود، منجر به چهارمين استعفاي وي شد.
هر چند موضوع انتخابات و اعالم كانديداتوري وي در استان كرمانشاه (كه البته 
در آخرين لحظات مهلت ثبت نام كانديداها نام نويسي كرد) دليل اصلي وي در چهار 
استعفا از زبان خود اوست. موضوعي كه در پاسخ به سؤال همدان پيام با جواب "ديگر 

مديركل نمي شوم"  به گونه اي ديگر تحليل مي شود.
ــت از دفاتر مختلف  ــتعفاي او هنوز روي ميز وزير منتظر امضاس ــن كه اس تركم
رسانه هاي استان بازديد داشت كه گويا همدان پيام را به عنوان آخرين دفتر رسانه و 
نشست با مديران براي آخرين روزها و در اصل اعالم خداحافظي و برخي حرف هاي 

ناگفته نگه داشته بود.
ــايد خستگي از سال ها مديريت يا چالش هايي كه در همدان داشت يا موضوع  ش
انتخابات و يا به گفته خودش انجام فعاليت هاي سياسي را بتوان از داليل بي ميلي به 

مديريت اين مدير در آستانه بازنشستگي تحليل كرد.
ــد تا روابطي نه چندان  انتقادهاي مختلف همدان پيام از حوزه كاري وي باعث ش
ــود كه همين هم موجب  ــانه ايجاد ش ــرد بين اين اداره كل و اين رس صميمانه و س
شد در آخرين نشست او با اصحاب رسانه به نشستي چالشي اما صريح تبديل شود. 
نشستي كه در آن بيشتر موضوع كالن فرهنگ و داليل چالش هاي اين حوزه از زبان 

كسي كه مديريت در چندين استان را تجربه كرده است، مطرح شد.
ــكالت حوزه فرهنگ در استان  ــد موضوع حل مش  گويا بنا بر آنچه كه مطرح ش
ــود؛ بلكه روحيه و نگاه هاي غيرتخصصي  ــخص و يا اعتبار مالي مربوط نمي ش به ش
ــه هنرمندان و اهالي فرهنگ را نسبت به كار  ــت كه هميش و انقباضى اين حوزه اس
ــان مي دهد. مباحثي مانند دستوري بودن برنامه هاي فرهنگي از  مديران منتقد نش
ــتان،  ــوراي فرهنگ عمومي، نبود اتحاد در درون مديران صاحب نفوذ اس ــوي ش س
ــليقه هايي كه  ــا و جريان هاي خاص فعال و مؤثر در حوزه فرهنگ، اختالف س نگاه ه
ــاند، قبيله گرايي هاي سياسي و دست  ــيه مي كش ــتان را از متن به حاش مباحث اس
ــتگاه هاي نظارتي در مباحث فرهنگي و حتي شيوه هاي  آخر انگيزه كشي برخي دس
نادرست اعالم نقد و انتقاد از يك موضوع در كنار كليشه اي رفتار كردن دستگاه هايي 
ــان  ــد و حتي يك كار فرهنگي انجام نمي دهند را نش ــه خود را فرهنگي مي نامن ك
مي دهد (به گفته تركمن در موضوع جشنواره علي رغم درخواست همكاري ارشاد از 
دستگاه هاي فرهنگي استان و به خصوص شهرداري هيچ كدام از دستگاه ها هيچ گونه 

همكاري نداشته و اين درخواست را بي پاسخ گذاشتند).
 مشكالت شجره فرهنگ استان در مباحثي ريشه دارد كه براي  بارور نمودن اين 
ــجره و ايجاد دوران شكوفا براي آن نيازمند جراحي و هرس كردن شاخه هاي آن  ش
ــتاني در  دارد كه با تغيير در نوع تصميم گيري هاي فرهنگي و ايجاد اتحاد درون اس
ــوز اين حوزه  كنار بهره گيري از تخصص و توان نيروهايي كه واقعاً متخصص و دلس
هستند و توسل به مهره هاي مؤثر در مركز شايد بتوان برخي مشكالت را به گونه اي 
ــتان را متهم  ــخصي چه از درون و چه از برون اين اس حل كرد كه ديگر مدير و ش
ــتن براي استقبال از مباحث فرهنگي و نشاط اجتماعي كه متأسفانه  به عالقه نداش
ــت نمايد. نمونه آن را مي توان در رتبه سوم استان در  ــيار كمرنگ اس در همدان بس
نزاع هاي خياباني، رتبه زير 10 در افسردگي بين خانواده ها و حتي لحن تند گفتمان 
بين نخبگان، متفكران، سياسيون و اهالي فرهنگ به وضوح ديد كه اين مباحث نشان 
مي دهد تا رسيدن به آيتم هاي شهروندان مؤمن بر اساس آموزه هاي اسالمي كه همانا 
ــهر ملقب به دارالمؤمنين است و حتي اين اواخر به دارالوفاق و داراالتحاد نام  اين ش
برده شد، راه بسيار دارد. در هر حال بدون آنكه در مقام دفاع يا رد خدمات اين مدير 

و ساير زحمتكشان استان درآييم، الزم است به چند نكته توجه كنيم.
1- بازنگري در نحوه تصميم گيري شوراي فرهنگ عمومي

ــزرگان و ذي نفوذاني كه كمك  ــكيل يك مجمع هيأت امنايي با حضور ب 2- تش
ــعه و رسيدن به سند  ــتاني و سرعت بخشيدن به توس ــجام و اتحاد درون اس به انس

چشم انداز باشد.
ــتفاده از نيروهاي متخصص، فرهنگي و بي طرف براي افزايش فعاليت هاي  3- اس

فرهنگي و تحقق شعار "همدان پايلوت فرهنگي" در كشور.
4- تغيير در نگاه و سليقه برخي ها كه شيوه انقباضي و فشار را دوست دارند.

5- تصميم گيري اساسي براي دستگاه هاي مختلف داعيه دار فرهنگي استان براي 
ــژه فرهنگي و اجراي قوي و موفق اين برنامه ها در  ــزم بودن به ارائه برنامه هاي وي مل
راستاي ايجاد نشاط اجتماعي و كمك در بكارگيري توانمندي هاي فرهنگي استان.

6- افزايش سطح آستانه تحمل در بين مديران و گروه هاي مختلف جامعه.
7- هدايت صحيح محل هزينه كرد اعتبارات فرهنگي با هدف كسب نتايج مشهود 

و موثر در جامعه.
ــري از توان نخبگان و صاحبنظران در برنامه ريزي هاي فرهنگي و و و  8- بهره  گي
و .... بسياري از مسائل ديگر كه اين كالم را به اطاله مي كشاند شايد بتواند تكاني به 
حوزه فرهنگ استان بدهد، زماني كه فرهنگ به معناي واقعي با برنامه ريزى فرهنگي 

اصالح نشود، آنچه اتفاق مي افتد شايد بحر به كفگير پيمودن است.
ــتان در آستانه تغيير است يك  ــت حال كه سردمدار حوزه فرهنگي اس اميد اس
شخص تغيير نكند، بلكه با تغييرات مختلف در حوزه هاى مختلف يك فرهنگ بومي، 

اصيل و اسالمي هم در استان شكل بگيرد.

همگان براي توسعه فرهنگ عمومي مسئول هستند
مهدي ناصرنژاد

ــتعفا دهند و البته اين قانون شامل وزرا و  ادامه از صفحه يك: حوزه انتخابيه خود اس
ــود. در واقع اگر آقاي تركمن قصد نامزدي  ــئوليت هاي ملي دارند، نمي ش افرادي كه مس
ــاه را دارد، ملزم به استعفا از مسئوليت دولتي خود در همدان  در حوزه انتخابيه كرمانش
و در چنين ايامي نيست و هنوز فرصت دارد. با اين حال خود جناب مديركل فرهنگ و 
ــاد اسالمي استان همدان، شامگاه شنبه كه ميهمان روزنامه همدان پيام بود، اگرچه  ارش
به خيلي از اما و اگرها و شايعه ها صراحتاً پاسخ نداد، وليكن فعًال بحث استعفاي خود را 
منتفي دانست و اظهار داشت، به كارهاي نيمه تمام در حوزه مديريت خويش مي پردازد.

ــاد اسالمي استان همدان  ــتعفاي مديركل فرهنگ و ارش  اما موضوعي كه با خبر اس
باعث تشويش افكار عمومي و جريان هاي فعال و دلسوز ديار ما گرديد بيشتر بحث نبود 

ــكان سفينه فرهنگ و ادب و هنر در  ــال هاي اخير براي هدايت س متولي ثابت قدم در س
ــت. غافل از اينكه شخص در تمام حوزه ها صرفاً حلقه اي از سلسله  اين مدينه پرغوغا اس
عوامل و عناصر پويا و الزم براي ثبات، بقا و تعالي است و اصوالً نبايد نبود يا جابه جايي 
ــيال توسعه جامعه و حركت مردم باشد، كما اينكه  يك رئيس موجب وقفه در جريان س
ــرعت دهنده حركت روان و بدون حاشيه  يك رئيس خوب و البته ثابت قدم، مي تواند س

چنين جرياني باشد.
ــتان همدان در سال هاي اخير دستخوش تغييرات پي در پي  حوزه فرهنگ و هنر اس
بوده و اين اتفاق همواره موجب هراس و تشويش اصحاب اصلي حوزه فرهنگ و همچنين 
ــت كه اي داد و بيداد با اين رفت و آمدها و بي ثباتي ها،  ــتان بوده و هس عموم مردم اس
ــت كه در يك جامعه رو به  تكليف كارهاي فرهنگي چه خواهد بود. واقعيت امر اين اس
ــئول، كارفرما، پيمانكار و مصرف كننده، همه بايد احساس مسئوليت كنند.  ــد از مس رش
ــاي خود را روانه بيرون  ــه ما مثًال صبح اول روز نو، كودك نوپ ــد ك نبايد به گونه اي باش

ــت و باالخره يك مسلمان پيدا مي شود، دست  ــيم كه خدا بزرگ اس كنيم و اميدوار باش
ــد و  ــوي خيابان راهنمايي اش كند. آمد و اين گونه نش كودك نابلد ما را بگيرد و به آن س
ــلماني درگير كار ضروري خود بود؛ بنابراين بايد كودك ما هنگام عبور از عرض  هر مس

خيابان براي خريدن قاقاليلي، زير ماشين برود و له شود؟!!
بنابراين، احساس مسئوليت در تمام زمينه ها بايد از كانون اصلي و از درون هر انسان 

شروع شود و  يك مدير و متولي خوب و كاربلد هم اين جريان را هدايت كند.
ــاني بسيار حساس و حياتي است؛  در اين رهگذر موضوع فرهنگ  عمومي در جوامع انس
يعني اينكه اگر هر حركتي در جامعه انجام مي شود، بخشي از آن در فرهنگ عمومي نمود 
ــازيم و فرزندانمان را به مدرسه مي فرستيم، اگر  ــه مي س پيدا مي كند. اگر در قدم اول مدرس
كارخانه مي سازيم و جوان هاي خود را به آن هدايت مي كنيم تا كار كنند، اگر خيابان و جاده 
و راه آهن و هنرستان و بيمارستان و بوستان و ورزشگاه و تفريحگاه مي سازيم تا همگان راحت 
ــافرت بروند، هنر و حرفه اي بياموزند، در صورت نياز درمان  عبور كنند، بدون دغدغه به مس

شوند و سالمتي خويش را باز يابند، ورزش كنند تا سالم و تندرست و توانمند بمانند و سرانجام 
اينكه از زيبايي هاي طبيعت و زندگي لذت ببرند، همه و همه براي اين است كه به انديشه 
سالم و حس نوع دوستي برسيم و به ضرورت امنيت و احترام به حقوق ديگران پي ببريم و 
در محيطي سرشار از معرفت و انسانيت عمر بگذرانيم، در واقع از فرايند تمام اين كنش ها و 
واكنش ها، فرهنگ عمومي در يك جامعه  شكل مي گيرد، فرهنگي كه به يك نسبت متعلق 
به همگان است و همه از آن لذت مي برند، آيا چنين مدينه فاضله اي توسط يك نفر و يك 
مدير به وجود مي آيد. قطعاً در هر شرايطي امكان پذير نيست و مشاركت و احساس مسئوليت 

همگان را مي طلبد.
ــت آن قائم  در يك الگوي كلي تر، چنانچه هر حركت و هر برنامه و موفقيت يا شكس
به شخص باشد، هرگز نتيجه نخواهد داد و در حيات اجتماعي، به عهده نظام مديريتي 
يك شهر و استان است كه با درك صحيح و يكدلي و احساس وظيفه فراحوزه اي هيچگاه 

اجازه خودنمايي به جاي خالي يك رئيس مستعفي و غايب ندهند. به اميد آن روز 

ــريات سراسرى به ديدار  1. سرپرستان نش
استاندار دعوت شده اند. گويا در توافق گروهى 
ــه ديدار  ــتان ب ــده تا اكثر سرپرس مقرر گردي
ــتاندارى با  ــود اس ــى نروند. گفته مى ش پيرياي
ــاده  ــر قرار دادن نامه سرگش هدف تحت تأثي
خانه مطبوعات استان اين اقدام را داشته است.

ــن از كانديداهاى  ــراف 3 ت ــى انص 2. در پ
ــوزه انتخابيه مالير  ــس در ح ــى مجل نمايندگ
ــر از كانديداها  ــراف تعدادى ديگ احتمال انص
ــت. گفته  در حوزه هاى ديگر افزايش يافته اس
ــى ارزيابى هاى  ــود برخى داوطلبان در پ مى ش
ــرايط موجود انتخابات بويژه ارزيابى  اوليه از ش
ــود در انتخابات آتى  ــت خ ــانس كم موفقي ش
ــت  تصميم به كناره گيرى مى كنند. گفتنى اس
ــين  انصراف از ادامه رقابت در انتخابات تا واپس
ــى كانديداها  ــات قانون ــاى مهلت تبليغ روزه

امكان پذير است.
ــر و دختر در  3. طرح تفكيك كودكان پس
مهدكودك ها در حال اجرايى شدن است. گويا 
مهدكودك هاى استان قرار است كودكان دختر 
ــالمى!  ــئونات اس ــر را به دليل رعايت ش و پس
تفكيك كنند. گفتنى است با اين اتفاق بسيارى 
از مهدهاى كودك كه خصوصى هم هستند با 
مشكالت جذب كودكان و مسائل مالى مواجه 

خواهند شد.
ــوى به رياست سازمان  4. سيدحسن موس
ــد. پس  ــور منصوب ش ــراث فرهنگى كش مي
ــت اين  ــتعفاى احمدزاده كرمانى از رياس از اس
سازمان، موسوى ديروز از سوى رئيس جمهور به 
ــمت منصوب شد. گفتنى است نامبرده با  اين س
سيدحسن موسوى معاون عمرانى سابق استاندار 
و كانديداى نهمين دوره مجلس شوراى اسالمى 

در استان همدان تشابه اسمى دارد.
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انتخاباتاخبار كوتاه
بودجه 91 پيش از انتخابات 

در مجلس
ايسنا: معاون پارلماني رئيس جمهور تاكيد كرد 
كه اليحه بودجه 91 پيش از انتخابات به مجلس 
ــيد. محمدرضا ميرتاج الديني با بيان  خواهد رس
اين كه فرصت كافي براي بررسي اليحه بودجه در 
مجلس وجود دارد، اظهار كرد كه دولت در وقت 
مقتضي اين اليحه را به مجلس ارائه خواهد كرد.

ساخت جنگنده هاي 
عمودپرواز در وزارت دفاع

ــاون هماهنگ كننده نيروي هوايي  ايلنا:  مع
ــاخت  ــرد: مطالعاتي براي س ــالم ك ــش اع ارت
ــاع در  ــرواز در وزارت دف ــاي عمودپ جنگنده ه
ــت. امير عزيزا... نصيرزاده درباره  حال انجام اس
ــح كرد:  ــي نيز تصري ــروي هواي ــزات ني تجهي
ــه و  ــل جنگده هاي س ــاي ما از نس جنگنده ه
ــامانه هاي جنگ  ــت و ما فقط س نيم و چهار اس
الكترونيك هوشمند و راداري را به روز مي كنيم.

واليتى و رياست دانشگاه آزاد 
فارس: يك مقام آگاه در پاسخ به اين سؤال 
ــا على اكبر واليتى به  ــه آيا دفتر وزير علوم ب ك
ــت دانشگاه آزاد  عنوان يكى از گزينه هاى رياس
ــى تاكنون  ــت؟ گفت: واليت ــاس گرفته اس تم
ــت دانشگاه آزاد  تصميمى مبنى بر قبول رياس
ــراى قبول  ــم نمى كنم وى ب ــه و فكر ه نگرفت

چنين پستى تصميم گرفته باشد.
 

صدور كيفرخواست ملك زاده
همدان پيام: روزنامه ايران با اشاره به اينكه 
ــك زاده دبير  ــريف مل ــت محمدش كيفرخواس
سابق شوراى عالى ايرانيان خارج از كشور صادر 
شده است، نوشت: در متن كيفرخواست صادر 
ــده، اتهام قابل توجهى كه به ملك زاده وارد  ش
شده، واگذارى مبلغ 15 ميليون تومان به سفير 
ايران در ونزوئال براى انجام برخى امور فرهنگى 
مى باشد كه در دوران مسئوليت وى در سازمان 

گردشگرى اتفاق افتاده است.

سفر رئيس مجلس به تركيه  
ــالمى  ــوراى اس ــارس: رئيس مجلس ش ف
ــاه) بنا به  ــنبه هفته آينده (21 دى م چهارش
دعوت همتاى ترك خود به تركيه سفر مى كند. 
ــه بنا به دعوت  ــفر ك على الريجانى در اين س
همتاى تركش انجام مى شود، درباره گسترش 
ــبات دوجانبه به خصوص همكارى هاى  مناس
پارلمانى و موضوعات منطقه اى و بين المللى به 

بحث و تبادل نظر خواهد پرداخت.

اصالح طلب نمايي ديگر 
ــف نژاد نماينده مردم  ــر: على اصغر يوس مه
سارى و عضو فراكسيون خط امام (ره) مجلس 
ــراى ورود به عرصه انتخابات مجلس نهم  كه ب
ثبت نام كرده است، گفت: پرچم اصالحات را در 
انتخابات مجلس نهم باال نمى گيرم؛ بنابراين به 

صورت مستقل وارد رقابت ها مى شوم. 

نشست شوراهاى استانى 
جبهه متحد اصولگرايان  

فارس: مسئول روابط عمومى جبهه متحد 
ــورا هاى مركزى  ــت ش اصولگرايان گفت: نشس
جبهه متحد اصولگرايان در استان ها، با حضور 
هيأت  اجرايى جمعه در تهران برگزار مى شود. 
ــت در اين  ــى توانگر اضافه كرد: قرار اس مجتب
ــت هاى  ــكيالتى  و سياس ــت  مباحث تش نشس
ــى و معيارهاى انتخاب نامزد هايى جبهه  تبليغ
متحد اصولگرايان مبتنى بر منشور اصولگرايى 

مورد بحث، بررسى و تبادل نظر قرار گيرد.

حمله سايبري به شبكه هاي 
بانكي در اسرائيل

ــرقي، هكرها عالوه بر  ــنا: در اروپاي ش ايس
انتشار شماره كارت هاي اعتباري و اسناد شخصي 
ــراييلي، پايگاه اطالعاتي  ــهروند اس ده ها هزار ش
ــز نابود  ــور را ني ــي اين كش ــاي اينترنت خريده
كردند. بيش از 18 هزار كارت اعتباري مشتريان 
بانك هاي اسراييلي مسدود شده و دارندگان آن 
بايد مجددا براي دريافت كارت جديد اقدام كنند.

پايان راه دولتمردان آذربايجان خطرناك است
همدان پيام: يكى از مراجع تقليد در هشدارى شديد به دولتمردان آذربايجان گفت: دولتمردان آذربايجان اين راهى كه 
انتخاب كرده اند پايان شوم و خطرناكى براى آنان خواهد داشت. به گزارش مهر، آيت  ا... ناصر مكارم شيرازى در آغاز درس 
خارج فقه و اصول اظهار داشت: شيعيان دنيا در كشور هاي احصا، قطيف، آذربايجان و بحرين در مظلوميت به سر مى برند 
و مثلث شوم آمريكا و اسرائيل و يكى از كشورهاى دست نشانده عربى دست به دست هم داده و وهابى ها هم صحنه گردان  
اين جنايات هستند. وى اظهار داشت: وضع شيعيان در آذربايجان از نقاط ديگر بدتر است و البته نمى گذارند سر و صدايش 
بيرون بيايد، ولى خبرهايى كه به ما مى رسد خبر از شيعه ستيزى و اسالم ستيزى دولتمردان اين كشور دارد. استاد حوزه 
علميه با بيان اينكه دولتمردان سه كار را براى مقابله با تشيع انجام مى دهند، بيان داشت: مبارزه با حجاب دختران مسلمان، 

دستگيرى عده اى از رهبران شيعه و جلوگيرى از نشر كتاب هاي دينى از جمله كارهايى است كه انجام مى دهند.

واكنش خصمانه پنتاگون به سخنان فرمانده كل ارتش 
ــالمى ايران در  ــخنان فرمانده كل ارتش جمهورى اس ــاع آمريكا (پنتاگون) در واكنش به س ــام: وزارت دف همدان پي

اظهاراتى تهديدآميز اعالم كرد: همچنان به اعزام ناوهاى آمريكايى به خليج فارس ادامه مى دهد.
ــكا در خليج فارس همانند  ــى پنتاگون گفت: آرايش تجهيزات نظامى آمري ــه گزارش مهر، رئيس بخش مطبوعات ب
دهه هاى گذشته ادامه خواهد داشت.  جرج ليتل افزود: اعزام ناوهاى آمريكايى به خليج فارس بر اساس برنامه زمان بندى 
شده و بنا بر تعهدات ما در قبال امنيت و ثبات منطقه و در حمايت از عمليات هاى در حال انجام، صورت مى گيرد. وي 
گفت: ما متعهد به حفاظت از آزادى دريايى كه از اصول مربوط به شكوفايى و رونق بين المللى است، هستيم و اين يكى 
از داليل اصلى است كه ناوگان آمريكا به خليج فارس اعزام مى شود. شايان ذكر است؛ صالحى به آمريكا هشدار داده بود 
كه ناو هواپيمابر خود در خليج فارس را ببرد؛ چراكه ما عادت نداريم تذكر را تكرار كنيم و فقط يك  بار تذكر مى  دهيم.

نقش حساس مراجع در اوضاع كنوني منطقه
همدان پيام: رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، نقش مراجع عظام ، علما و روحانيت شيعه در اوضاع كنوني منطقه 

به خصوص عراق را حساس و تعيين كننده خواند.
 به گزارش ايسنا، آيت ا... هاشمي رفسنجاني در ديدار حجت االسالم و المسلمين سيد جواد شهرستاني نماينده آيت ا... 
ــان، به اوضاع سياسي عراق پس از خروج آمريكايي ها اشاره كرد و با مرور  ــتاني در قم و اعضاي دفتر ايش العظمي سيس
ــي اخير در عراق عادي و طبيعي به نظر نمي رسد و  ــي عراق گفت: اختالفات و بحران سياس حوادث اخير صحنه سياس

همين امر هوشياري بيش از پيش گروه ها، احزاب و شخصيت هاي تاثيرگذار در عراق را طلب مي كند.
ــي تعيين كننده در  ــتاني همواره نقش  وي تصريح كرد: علما و مراجع معظم عراق به خصوص آيت ا... العظمي سيس

هوشياري و اتحاد مردم عراق داشته و در آينده نيز خواهند داشت.

ــه  ــئوالن عالي قضايي در جلس همدان پيام: مس
ــت آيت ا...  ــود به رياس ــنبه) خ روزگذشته(چهارش
الريجاني بررسي راه هاي پيشگيري از تكرار مفاسد 
ــاير  ــادي كالن و تبيين نقش قوه قضاييه و س اقتص
دستگاه هاي مرتبط در پيشگيري از وقوع جرم را در 

دستور كار قرار دادند. 
ــتگاه قضايي در  ــنا، رئيس دس ــزارش ايس به گ
ــه در فضاي  ــا تاكيد بر اين ك ــه ب ابتداي اين جلس
ــوه قضاييه و  ــور، ق ــرمايه گذاري كش اقتصادي و س
ــئول بايد همزمان  ــاير دستگاه هاي مرتبط و مس س
ــدي و قاطع با  ــورد ج ــه و برخ ــور مقابل در دو مح
مفاسد اقتصادي و نيز حمايت از سرمايه گذاري هاي 
ــالم و فعاليت هاي اقتصادي قانوني حركت كنند،  س
ــوال مطرح است كه  ــاله كه اين س با طرح اين مس
ــاز و كارهاي نظارتي و قانوني  چگونه مي توان با س
مناسب جلوي تكرار مفاسد اقتصادي و مالي كالن 
ــود كه  ــخص و تحليل ش را گرفت، گفت: بايد مش
چگونه در روندي ناصحيح مجوزهايي در حيطه هاي 
ــود و چگونه مي توان با  اقتصادي و مالي صادر مي ش
ــدان  موارد خالفي كه مي تواند در بازكردن راه مفس
اقتصادي و بروز تخلفات و جرايم اقتصادي مالي آن 

هم در سطح وسيع وكالن برخورد كرد.
آيت ا... آملي الريجاني با اشاره به اين كه «نقش 
قوه قضاييه در برخورد و نظارت در جريان اقتصادي 
ــگيري از تكرار  ــيار اساسي است» پيش متخلف بس
ــاير  ــنگين را منوط به همكاري س تخلفات مالي س
ــوا و تالش براي اصالح و تعديل قوانين و مقررات  ق
ــت و افزود:  ــا دانس ــش نظارت ه ــادي و افزاي اقتص
دستگاه  قضايي از طريق تحليل وضعيت پرونده هاي 
ــا و روند  ــاز و كاره ــي س اقتصادي موجود و بررس
ناصحيح دستيابي متخلفان به گلوگاه هاي اقتصادي 
ــگيري از تكرار  ــالش دارد به راهكارهايي در پيش ت

وقوع جرايم و تخلفات دست يابد.
ــتگاه  ــبانه روزي دس ــاره به «تالش ش وي با اش
ــئوالن رسيدگي به پرونده فساد مالي  قضايي و مس
ــت اين پرونده در  ــدن سرنوش ــن ش اخير» از روش
اينده اى نزديك خبر داد و افزود: با تحليل همزمان 
ــيدگي به پرونده اين فساد بزرگ مي خواهيم به  رس
جايي برسيم كه بدانيم چگونه عده اي توانسته اند به 
راحتي در شعبه هاي بانكي به ميزان زياد ال سي باز 
ــت  كنند و بتوانند به منابع مالي و بانكي كالن دس
يابند؛ چرا كه وظيفه دستگاه قضايي دفاع از امنيت 

ــتفاده در  ــتن راه هاي سوءاس اقتصادي از طريق بس
ــتگاه قضايي با  ــت و دس نظام بانكي و اقتصادي اس
همكاري ساير قوا حتما به اين سمت حركت خواهد 

كرد.

وي در ادامه به انتخابات مجلس شوراي اسالمي 
ــاره كرد و خواستار نظارت قوي توأم با پرهيز از  اش
افراط و تفريط در روند بررسي صالحيت كانديداها 
ــزاري انتخابات و  ــرد: در روند برگ ــد و تاكيد ك ش
ــور مربوط  ــا بويژه در ام ــيدگي به صالحيت ه رس
ــد از افراط و تفريط  ــف قوه قضاييه نيز باي به وظاي

بپرهيزيم.
ــي الريجاني از تمامي كانديداهاي انتخاباتي  آمل
ــرعي و  ــي،  ش ــن اخالق ــب موازي ــت برحس خواس
ــاني و به عنوان كانديداهاي يك نظام اسالمي  انس
ــرعي و اخالقي مراقب  ــي رعايت موازين ش و مدع
ــند تا عملي فراتر از چارچوب قانوني در حيطه  باش
فعاليت هاي تبليغاتي مرتكب نشوند و در انتخابات 

چهره اسالمي نظام را بخوبي به نمايش بگذارند.
ــوه قضاييه با تاكيد بر اين كه كانديداها  رئيس ق
ــه يكديگر پرهيز كنند،  ــد از تخريب و توهين ب باي
ــالم و رعايت جوانب  ــزاري انتخابات س ــت: برگ گف
ــوي كانديداها و  ــاني از س ــرعي و انس ــي ش اخالق
ــاي نظام  ــي از مهم ترين نماده ــواداران آنها يك ه
ــت كه اميد داريم در اين انتخابات نيز  ــالمي اس اس

به خوبي نمايان شود.

توصيه انتخاباتى رئيس قوه قضاييه:

در بررسي صالحيت ها از افراط و تفريط بپرهيزيم

ــان اينكه  ــورى با بي ــام: رئيس جمه همدان پي
ــى بايد با نگاه كالن  ــائل مل در وزارت اطالعات مس
ــت: پايه تمامى تالش ها  ــود، اظهار داش پيگيرى ش
ــت و  ــاى اين وزارتخانه بر تقوا و ورع اس و فعاليت ه
ــتگاه هاى  ــد تضمين كننده اصول در تمامى دس باي

اطالعاتى كشور باشد.
ــود احمدى نژاد در جمع  ــزارش مهر، محم به گ
ــان وزارت اطالعات، وجود  ــان و كاركن وزير، معاون
سيستم منسجم و مقتدر اطالعاتى را تضمين كننده 
ــت و تصريح كرد:  ــور دانس امنيت و منافع ملى كش
ــور و  وزارت اطالعات مهمترين ركن اطالعاتى كش
ــت. رئيس جمهورى با اشاره به  ــتيبان مردم اس پش
ــات، گفت: فكر  ــيت وزارت اطالع اهميت و حساس
ــا و افق هاى  ــات بايد به قله ه ــگاه وزارت اطالع و ن

ــت ملى  ــوراى عالى امني ــس ش ــد. رئي ــد باش بلن
ــى و بيدارى  ــه تحوالت جهان ــاره ب ــه با اش در ادام
ــان كرد: عميق ترين و  اسالمى در منطقه خاطرنش
ــمندانه ترين تحليل ها بايد در وزارت اطالعات  هوش
انجام شود و وزارت اطالعات بايد از تحوالت بوجود 
ــوده و افق نگاهش جهانى  آمده در منطقه جلوتر ب
باشد. احمدى نژاد در ادامه تهديدات دشمنان عليه 
ــالمى و ملت بزرگ ايران را مورد  نظام جمهورى اس
اشاره قرار داد و تصريح كرد: تا زنده هستيم حسرت 

ذره اى عقب نشينى و سازش با مستكبران عالم را بر 
دل دشمنان خواهيم گذاشت.

  پايان موجوديت رژيم صهيونيستي 
نزديك تر مي شود  

ــتي براي  ــورى اقدام رژيم صهيونيس رئيس جمه
ــت هاي  ــريف را ادامه سياس ــازي قدس ش يهودي س
استعماري سلطه گران براي نجات اين رژيم و تسلط بر 
منطقه دانست.  به گزارش ايسنا، محمود احمدي نژاد 
ــم رئيس و اعضاى  ــن در ديدار مراد ييلديري همچني

ــح كرد: اين گونه  ــتي پارلمان تركيه تصري گروه دوس
ــات مذبوحانه و خصمانه نه تنها نمي تواند رژيم  اقدام
ــتي را نجات دهد بلكه اين رژيم را هر چه  صهيونيس
سريع تر به نقطه پايان موجوديت خود نزديكتر خواهد 
كرد. وي با بيان اين كه جمهوري اسالمي ايران و تركيه 
داراي منافع، مأموريت ها و دشمنان مشترك هستند، 
موضوع فلسطين را از مأموريت هاي مشترك دو كشور 
ــطين موضوع اساسي منطقه و  ــت و گفت: فلس دانس
ــت و هيچكس نمي تواند نسبت به آن  كل جهان اس
ــتي  ــد. مراد ييلديريم رئيس گروه دوس بي تفاوت باش
ــترش روابط با  ــه نيز گفت: تركيه گس پارلمان تركي
ــتور كار خود دارد  ــران را در تمامي زمينه ها در دس اي
ــور بويژه در عرصه  ــطح روابط دو كش و اميدواريم س

اقتصادي هر چه بيشتر افزايش يابد.

ــمارى از دولتمردان  همدان پيام: روزگذشته ش
ــه هيأت دولت با حضور در جمع  ــيه جلس در حاش

خبرنگاران به سؤاالت مختلف آنان پاسخ گفتند.
 هشدار وزير دفاع به ناوهاى آمريكايى 

ــتيبانى  وزير دفاع و پش
ــلح در پاسخ  نيروهاى مس
ــؤالى مبنى بر اخبار  به س
ــتن  بس ــاره  درب ــف  مختل
ــز و برنامه هاى  ــه هرم تنگ
ــالمى براى  ــورى اس جمه
ــن منطقه گفت:  امنيت اي
 امنيت تنگه هرمز جزء مسائلى است كه ايران دنبال 
مى كند و همواره در چند سال گذشته تامين كننده 

اين تنگه بوده است.
ــه ايران قدرت  ــدى با تاكيد بر اينك احمد وحي
ــت و همواره به حفظ اين تنگه اقدام  منطقه اى اس
مى كند، گفت: البته دشمنان تالش مى كنند در اين 
زمينه بزرگ نمايى كنند و اينگونه اقدامات بيشتر از 
سوى دشمنان ماست و آنان همواره تالش كرده اند 
ــائلى نسبت به فروش تسليحاتشان به  از چنين مس

كشورهاى منطقه اقدام كنند. 
ــؤال ديگرى در  ــه س ــخ ب ــه در پاس وى در ادام
ــت ناوهاى  ــاره بازگش ــدار ايران درب خصوص هش
ــه ما همواره  ــه خليج فارس گفت: البت آمريكايى ب
ــه اى در خليج  ــور نيروهاى فرامنطق گفته ايم حض
ــت. وحيدى افزود:  فارس ضرورتى ندارد و مضر اس
ــه اى در خليج فارس جز  ــور نيروهاى فرامنطق حض
ــدارد و ما نيز  ــتاورد ديگرى ن ــفتگى دس ايجاد آش
همواره خواسته ايم آنها در اين خليج حضور نداشته 

باشند. 
وي در پاسخ به سؤالى ديگر مبنى بر اينكه زمان 
ــپاه پاسداران چه زمانى  برگزارى رزمايش بزرگ س
ــن رزمايش در آينده اى نه  ــد بود، گفت كه اي خواه

چندان دور انجام مى شود. 
  زمان سفر هيأت آژانس  انرژى اتمى 

به ايران 
فريدون عباسى، رئيس 
ــرژى اتمى در  ــازمان ان س
ــؤالى مبنى بر  پاسخ به س
اينكه سفر هيأتى از آژانس 
اتمى  ــرژى  ان ــى  بين الملل
ــه زمانى انجام  به ايران  چ
ــود، گفت: فعال زمان  مى ش
ــخص نشده و در آينده طبق مذاكرات زمان  آن مش

ــخ به سؤالى  ــخص خواهد شد. وي در پاس آن مش
ــهر چه  ــمى نيروگاه بوش مبنى بر اينكه افتتاح رس
زمانى خواهد بود، گفت كه زمان آن به موقع اعالم 

مى شود.
 آزمون رسمى براي مشاغل حاكميتى 

ــعه  توس ــاون  مع
انسانى  سرمايه  و  مديريت 
در  ــه  ك ــورى  رئيس جمه
حاشيه جلسه هيأت دولت 
گفت وگو  ــگاران  خبرن ــا  ب
مى كرد، با تشريح وضعيت 
ــت:  ــدان اظهار داش كارمن
ــاغل  ــورت پيمانى در مش ــه ص ــه ب ــى ك كارمندان
ــركت در آزمون،  حاكميتى كار مى كنند، پس از ش

رسمى مى شوند.
ــه به وضعيت نيروهاى  لطف ا... فروزنده در ادام
ــاى قراردادى  ــاره كرد و افزود: نيروه قراردادى اش
ــهرهاى مختلف هستند،  ــهرها در ش به جز كالن ش
مى توانند از طريق آزمون تبديل وضعيت به صورت 

پيمانى شوند.
ــاره قرار داد  ــركتى را مورد اش  وى نيروهاى ش
ــد در قالب  ــركتى مى توانن ــاى ش ــزود: نيروه و اف
تعاونى ماده 22 كه متشكل از خود كاركنان است، 

سازماندهى شوند. 
ــؤالى مبنى بر  ــخ به س فروزنده در ادامه در پاس
ــاى پيمانى خالف  ــردن نيروه ــمى ك اينكه آيا رس
قانون نيست، گفت: اين موضوع خالف قانون نيست؛ 
چرا كه تنها نيروهاى پيمانى از طريق آزمون رسمى 
ــوند كه در نهادهاى حاكميتى مشغول به كار  مى ش
ــاغل حاكميتى يادآور  ــتند. وي با اشاره به مش هس
شد: مشاغل حاكميتى شامل كارشناسان سياسى، 
ــانى كه در دستگاه هاى نظارتى و  امنيتى و نيز كس
برنامه ريزى مشغول به كار هستند، مى شوند ضمن 
اينكه پست فرماندارى ها و نيز فعاليت هاى ستادى 

نيز حاكميتى محسوب مى شوند.

ــرژى تركيه گفت:  ــام ان ــام: يك مق همدان پي
ــون جديد  ــنگتن مى خواهد قان ــورش از واش كش
تحريم ها عليه ايران در مورد اين كشور اجرا نشود.

ــه دولت كره  ــارس، در حالى ك ــزارش ف به گ
ــود تحريم هاى ضد  ــته ب ــى از آمريكا خواس جنوب
ــود، روز  ــور اجرا نش ايرانى جديد در مورد اين كش
ــت  ــام انرژى تركيه درخواس ــته نيز يك مق گذش

مشابهى مطرح كرد. 
ــو با رويترز تاكيد  اين مقام تركيه اى در گفتگ
ــدن از قانون  ــت مستثنى ش كرد: تركيه درخواس
ــران را مطرح  ــكا عليه اي ــد تحريم هاى آمري جدي
ــركت  ــنگتن مى خواهد كه ش خواهد كرد و از واش
ــاط با ايران  ــگاهى توپراس را به دليل ارتب پااليش

مورد مجازات قرار ندهد.
ــاى آمريكا عليه ايران به  قانون جديد تحريم ه
واشنگتن امكان مى دهد شركت هايى را كه با بانك 
ــران مراوده مالى دارند مجازات كند. در  مركزى اي
ــه به دولت آمريكا  ــن قانون بندى وجود دارد ك اي
ــورهاى  ــد از اجراى آن در مورد كش اجازه مى ده

دوست و همكار آمريكا خوددارى كند.
ــدان خود اطمينان  مقامات آمريكايى به متح
ــون را به گونه اى اجرا مى كنند كه  داده اند اين قان

اثر مهمى بر بازار نفت برجاى نگذارد. 
در همين رابطه وزارت خارجه چين نيز با اعالم 
اينكه تحريم هاى جديد عليه ايران فراتر از قوانين 
حقوق بين المللى است با تحريم هاى يكجانبه عليه 

ايران مخالفت كرد. 
بعد از امضاى تحريم هاى جديد عليه جمهورى 
اسالمى ايران توسط باراك اوباما، چين امروز اعالم 
كرد با تحريم هاى يكجانبه عليه ايران مخالف است. 
هونگ لى، سخنگوى وزارت خارجه چين گفت: 
ــات فراتر از حقوق بين المللى  دولت چين با اقدام
مخالف است و در اين راستا با تحميل تحريم هاى 
ــان مخالفت  ــورهاى جه يكجانبه عليه ديگر كش

مى كند.
ــن گفت: اقدامات ما قطعنامه هاى   وى همچني
شوراى امنيت را نقض نمى كند و به منافع شخص 

ثالث آسيب نمى رساند.  

احضار كاردار سفارت 
ايران در كويت به 

وزارت خارجه
همدان پيام: در اعتراض به تصميم تهران براى 
ــفارت  توليد نفت در منطقه فالت قاره، كاردار س
ايران در كويت به وزارت خارجه اين كشور احضار 

شد.
ــل از روزنامه  البيان  ــه نق ــنا ب به گزارش ايس
ــليمان الجارا...، معاون وزير  چاپ امارات، خالد س
ــفارت جمهورى اسالمى  خارجه كويت، كاردار س
ــت اعتراضى اين كشور  ايران را احضار و يادداش
ــارات محمود زيركچيان زاده،  را در خصوص اظه
مدير عامل شركت نفت فالت قاره مبنى بر آن چه 

"تصميم ايران به توليد نفت در منطقه فالت قاره 
به صورت يكجانبه و تا زمانى كه با كويت به توافق 

نرسد" عنوان كرده اند را به وى تقديم كرد.
ــت:  ــه وزارت خارجه كويت آمده اس در بياني
جارا... در اين ديدار با تاكيد بر ضرورت پايبندى 
ــات يكجانبه در  ــدادن اقدام ــه انجام ن طرفين ب
منطقه، بيان كرد: طرفين مى توانند در خصوص 
منطقه مورد اختالف و ترسيم نهايى (مرزها) وارد 
ــت  ــوند. وى در ادامه مجددا بر خواس مذاكره ش
ــات مذاكره در  دولت كويت براى برگزارى جلس

اين خصوص تاكيد كرد.
ــان زاده گفت: در صورتى كه  محمود زيركچي
راهكار مشاركت در توسعه ميدان مشترك آرش 
ــود با آنها رقابتى  ــوى كويتى ها پذيرفته نش از س

تنگاتنگ خواهيم داشت.

رصد هزينه هاى غير متعارف توسط وزارت كشور 
ــتاد انتخابات كشور گفت: هزينه هاى تبليغاتى غيرمتعارف  همدان پيام: رئيس س
داوطلبان در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراى اسالمى خالف مقررات خواهد بود.

صولت مرتضوى در گفت و گو با ايرنا، افزود: از دوم اسفندماه كه تبليغات داوطلبان 
نهمين دوره مجلس شوراى اسالمى آغاز مى شود در صورت مشاهده تبليغات خارج 
ــد. وى در خصوص تبليغات زودهنگام  از حد متعارف قطعا با آنها برخورد خواهد ش
ــوراى اسالمى نيز گفت: فعاليت هاى تمامى  داوطلبان نمايندگى دوره نهم مجلس ش
داوطلبان بطور مستمر رصد مى شود و در صورت مشاهده هرگونه رفتار غيرقانونى با 

متخلفان برخورد خواهد شد.
ــنگين تبليغات انتخاباتى و تبليغات زودهنگام  مرتضوى ادامه داد: هزينه هاى س
ــوراى اسالمى تاثيرگذار خواهد  ــى صالحيت داوطلبان دوره نهم مجلس ش در بررس
بود. رئيس ستاد انتخابات كشور گفت: تا 19 دى ماه كه هيأت هاى اجرايى در حال 
ــى صالحيت داوطلبان نمايندگى دوره نهم مجلس شوراى اسالمى هستند در  بررس
صورتى كه تخلفى از آنها براى اعضاى هيأت نظارت محرز شود در بررسى صالحيت 
ــد. مرتضوى افزود: هيأت هاى اجرايى حوزه هاى انتخابيه اصلى  آنها لحاظ خواهد ش
و فرعى در حال حاضر با جديت در حال بررسى صالحيت هاى داوطلبان نمايندگى 

دوره نهم مجلس شوراى اسالمى هستند.

7+8 همچنان بدنبال كانديدا
همدان پيام: يك عضو شوراي مركزي جبهه متحد اصولگرايان گفت: جبهه متحد 
ــيده و افرادي كه خود را به  ــمي نرس اصولگرا در مورد هيچ فردي به جمع بندي رس

عنوان اصولگرا معرفي كرده اند نظر شخصي خود را بيان كرده اند.
ــت: جبهه متحد  ــگاران گف ــي در جمع خبرن ــين فداي ــنا، حس ــه گزارش ايس ب
ــتان يك شورا دارد و در  ــور تشكيل شد و متناسب با هر شهرس اصولگرايان در كش
ــتادهاي انتخاباتي و ساختارهاي  ــتر شهرستان ها در حال فعاليت است تا به س بيش

تشكيالتي سامان دهد و فرآيند انتخاب نماينده مطلوب را توجيه كند.
ــت،  ــي مالك عمل اس ــه مؤلفه اساس ــه براي هر نماينده س ــان اين ك ــا بي وي ب
ــوا، عدالت، امانتداري  ــتن تق ــي و ارزيابي صالحيت فردي از جمله داش گفت: بررس
ــي و ارزيابي كارآمدي و  ــد، بررس ــته باش و ويژگي هايي كه يك فرد صالح بايد داش
ــا نيروها و ارگان هاي  ــص، توانايي قانون گذاري و تعامل ب ــتن تخص عقالنيت و داش
مختلف و بررسي و ارزيابي مقبوليت اجتماعي و ميزان محبوبيت عمومي از جمله اين 
مؤلفه هاست. وي تصريح كرد: عده اي مي پندارند گروه هاي منتسب به دولت، نامزدي 
در انتخابات ندارند اما سياست اين گروه ها اين است كه تابلوي رسمي و علني خود 
را قبل از تعيين صالحيت نشان ندهند بلكه افراد ناشناخته يا افراد به اصطالح سفيد 
را براي ثبت نام سفارش كردند. وي با اشاره به راهبردهاي جبهه اصولگرايان، گفت: 
ــت واحدي داشته باشند، از اختالف پرهيز كنند و به وحدت و  اصولگرايان بايد ليس
ــجام برسند و با كساني كه مدعي اصولگرايان هستند و اين راهبردها را بپذيرند  انس

و با ارزيابي ها و بررسي هاي سه گانه موافقت كنند تعامل مثبت خواهيم داشت.

عده اى سكوت اصالح طلبان را هم تحمل نمى كنند
همدان پيام: يك  نماينده مجلس ششم از هجمه هاى وارد شده به بزرگان نظام از 

جمله هاشمى رفسنجانى و سيدمحمد خاتمى انتقاد كرد.
فاطمه راكعى در گفت و گو با ايلنا، در اين زمينه گفت: فضاى بى اخالقى رايج در 
ــور نتيجه عملكرد فراقانونى و قانونگريزى عده اى است كه پيامدهاى آن بر همه  كش
آشكار و روشن است. وي فضاى سياسى كشور را فضايى نامناسب ارزيابى و خاطرنشان 
ــمى رفسنجانى و محمد خاتمى خود را از اين  ــرايطى كه بزرگانى مثل هاش كرد: در ش
شرايط دور و منزه نگه داشتند و على رغم توصيه  به اخالق و قانون، عده اى به اين مسأله 
توجه نمى كنند و همچنان اين افراد را مورد هجمه خود قرار مى دهند. اين فعال سياسى 
ــمى و خاتمى خود را از عرصه سياسى كشور دور نگه  ــت كه هاش تاكيد كرد: مدت هاس
داشتند و از ساده ترين فعاليت هايى كه در زمان انتخابات مى توان انجام داد دورى كرده اند. 
وي با تاكيد بر اهميت حفظ نظام و امنيت آن گفت: تعجب مى كنم على رغم رفتارهاى 
اخالقى بزرگانى مثل هاشمى رفسنجانى و خاتمى و بيان كف خواسته ها از سوى ايشان 
ــانى به اين بزرگان  ــت هم بود، كماكان كس ــه مورد توجه افراد معتدل جناح راس ك
هجمه وارد مى كنند. وى ادامه داد: اينكه دايره خودى ها روز به روز تنگ تر مى شود و 

عده اى حتى به همفكران خود نيز رحم نمى كنند جاى تعجب دارد.

ضعف هاى رفتارى اصولگرايان در آستانه انتخابات
ــالمي گفت: موضوع  ــوراي اس ــده مردم تهران در مجلس ش ــام: نماين همدان پي

اختالس 3 هزار ميليارد تومانى ممكن است بهانه اى براى تخريب اصولگرايان شود.
ــخ به سؤالي مبني بر اينكه  ــن غفورى فرد در گفتوگو با خبرآنالين، در پاس حس
ــته وجود  ــال هاى گذش فكر مى كنيد چه ضعف هايى در رفتارهاى اصولگرايان در س
داشته كه بهانه اى براى تخريب آنها در آستانه انتخابات مجلس شود، گفت: موضوع 
اختالس 3 هزار ميليارد تومانى اگرچه از سوى دادستان كل كشور پيگيرى مى شود 
ــود. وي در ادامه اظهار داشت:  ــت بهانه اى براى تخريب اصولگرايان ش اما ممكن اس
ــكاالت داخلى دولت هم مى تواند مستمسكى براى تخريب كل اصولگرايان  برخى اش
ــود، موارد و معضالتى همچون بيكارى، نارسايى در پرداخت يارانه ها، افزايش نرخ  ش
طال و ارز و... مى تواند چهره هاى خدوم اصولگرا را هم حتى زير سؤال ببرد، البته بايد 
همه موارد با هم، ميزان سنجش باشد. خدمات فراوان دولت و مجلس بخصوص در 
جهت حمايت از اقشار آسيبپذير (هدفمندى يارانهها، تامين اجتماعى، بيمه بيكارى 
ــى  ــرفتهاى علمى در دولت هاى نهم و دهم، همه و همه بايد مالك بررس و ...) پيش
قرار گيرد. هرچند كه اينجا و آنجا نارساييهايى هم بوده است كه بعضا طبيعى است.

 تأييد 95 درصد حاميان نامزدهاى معترض 
ــؤالي مبني بر اينكه مطهرى در سخنانش  ــخ به س غفورى فرد در ادامه و در پاس
ــان در ستادهاى انتخاباتى نباشد،  گفت كه معيار احراز صالحيت نامزدها عضويت ش
بلكه مالك شوراى نگهبان حضور افراد در آشوب هاى خيابانى باشد، اظهار داشت: در 
انتخابات گذشته حدود 13 ميليون نفر از جمعيت كشور به موسوى رأى دادند، نمى توان 
گفت كه براى همين بايد شوراى نگهبان صالحيت اين افراد را رد كند! اتفاقاً به نظر من 
شوراى نگهبان صالحيت بيش از 95 درصد حاميان نامزدهاى معترض را هم تأييد خواهد 
كرد. وي در ادامه گفت: ضمن اينكه توصيه مطهرى هم مالك نيست. قانون مالك است 
ــاس آن افراد نبايد با نظام مخالفت كرده باشند يا در جهت تخريب بيت المال  كه براس
ــت كه مى گويم 95 درصد رأى دهندگان به  ــند. براى همين اس ــته باش گامى برداش
ــد، چون بعد از  ــات آتى تأييد صالحيت خواهند ش ــوى براى حضور در انتخاب موس

مشاهده دامنه آشوب ها و مواضع ايشان، از نظر و رأى شان برگشتند. 

وضع قانون براي نظارت بر 
منابع مالي كانديداها

ــط امام (ره)  ــيون خ همدان پيام: عضو فراكس
مجلس، با بيان اينكه استقالل فكري و شخصيتي 
ــك كانديداي مجلس  ــن ويژگي هاي ي از مهم تري
ــازي در زمينه منابع  ــت، گفت: براي شفاف س اس

مالي كانديداها بايد قوانيني وضع شود.
ــنا،  ــعد ا... نصيري قيداري، در گفت وگو با ايس س

ــازي منابع مالي تبليغات  ــا تاكيد بر لزوم شفاف س ب
ــارت بر  آن، گفت: الزمه  كانديد اهاي انتخابات و نظ
نظارت وجود يك سري قوانين و دستور العمل هاست؛ 
فردي كه مسئوليت نظارت را برعهده مي گيرد، بايد 

بداند در چه چارچوبي به اعمال اين نظارت بپردازد.
اين عضو كميسيون آموزش و تحقيقات، با بيان 
اينكه بسياري افراد به دليل نداشتن تامين منابع مالي 
ــوند،  انتخاباتي نمي توانند وارد اين عرصه رقابتي ش

ــه دليل تامين منابع  ــت: وقتي افرادي ب اظهار داش
ــخاص و گروه هاي خاص،  مالي انتخابات توسط اش
ــس را از  ــق مردم در صحن مجل ــكان دفاع از ح ام
ــت مي دهند، در حقيقت از انجام تكليف قانوني  دس
خود قاصر خواهند بود. نصيري، با انتقاد از هزينه هاي 
ميلياردي تبليغات انتخاباتي برخي كانديد اها، يادآور 
شد: چگونگي هزينه كرد و منابع مالي تبليغات بايد 

توسط دستگاه هاي ناظر مورد بررسي قرار گيرد.

رئيس جمهورى: 

وزارت اطالعات
 بايد از تحوالت منطقه جلوتر باشد

از هشدار وزير دفاع به آمريكا 
مخالفت تركيه و چين با اعمال تحريم ها  عليه ايرانتا هشدار به مشاغل حاكميتي
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گزارش

ــى آموزش و پرورش  همدان پيام: معاون آموزش
تويسركان گفت: جشن ستاره ها و نخبه هاى كنكورى 
و علمى به منظور تشويق عمومى دانش آموزان 13 
بهمن ماه سال جارى در تويسركان برگزار مى شود.

و  ــازى  فرهنگ س ــزود:  اف ــورى  س ــود  محم
اطالع رسانى در زمينه اهميت آينده تحصيلى دانش 
ــت كه با  ــب كنكور يك ضرورت اس ــوزان در قال آم
برگزارى اين گونه همايش ها اهداف مطلوب در اين 

زمينه به خوبى تبيين مى شوند. 
وى اضافه كرد: هنوز در بسيارى از موارد با سطح 
ــى والدين دانش آموزان در  پايين آگاهى هاى عموم
زمينه مسائل كنكورى فرزندان خود مواجه هستيم. 
ــژه به  ــك كميته وي ــان اينكه ي ــا بي ــورى ب س
ــش آموزان در  ــور ارتقاى جايگاه كنكورى دان منظ
شهرستان تشكيل شده است، اظهار داشت: تشكيل 
ــتايى  ــورى در تمام مدارس روس ــاى كنك كالس ه
ــى و خوديارى  ــارات دولت ــل اعتب ــهرى از مح و ش
ــى كه  ــاى علمى در مدارس ــزارى اعتكاف ه و برگ
ــد از مهمترين  ــطه برخوردارن از پايه چهارم متوس
ــوند.  ــوب مى ش ــه محس ــن كميت ــاى اي فعاليت ه
ــوزان  ــب دانش آم ــن ترغي ــه داد: همچني وى ادام

ــر  معتب ــاى  آزمون ه در  ــركت  ش ــه  ب ــورى  كنك
ــاى  گردهمايى ه ــزارى  برگ و  ــى  آزمايش
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــتور كار ق ــاوره اى در دس مش
ــورى بيان كرد: با توجه به حذف  به گزارش ايرنا،  س
ــوب  تدريجى كنكور كه البته يك امر زمان بر محس
مى شود، رويكرد عملى كميته كنكور شهرستان به 
ــوى ارتقاى معدل كتبى دانش آموزان سال هاى  س

آخر متوسطه حركت مى كند.
ــه فعاليت هاى  ــرد: نتيج ــان ك ــر نش وى خاط
ــتان در سال گذشته كسب 6  كميته كنكور شهرس
ــه دو رقمى، 5 مورد  ــورى زير هزار، 2 رتب رتبه كش
قبولى در رشته پزشكى و 35 مورد قبولى در رشته 

مهندسى در دانشگاه هاى معتبر كشور بوده است.
ــته 622  ــال گذش ــد: در س ــادآور ش ــورى ي س
ــال چهارم متوسطه در كنكور شركت  دانش آموز س
ــگاه هاى  كردند كه از اين تعداد 56 درصد در دانش
ــگاه هاى آزاد پذيرفته  ــى و 30 درصد در دانش دولت

شدند.
وى تصريح كرد: براى كسب موفقيت هاى بيشتر 
ــن زمينه به ورود عملى و تعامل بيش از پيش  در اي
مسئوالن ارشد شهرستانى در اين عرصه نياز داريم.

برگزاري دوره مهدويت و 
مباني تربيت ديني در فامنين

ــي و تربيت بدني  همدان پيام: معاون پرورش
ــن در  ــتان فامني ــرورش شهرس ــوزش و پ آم
ــت و اصول و  ــزارى دوره مهدوي خصوص برگ
ــان فامنين گفت:  مباني تربيت ديني فرهنگي
ــر از فرهنگيان  ــور 600 نف ــا حض ــن دوره ب اي
ــالن هاي مهديه  ــتان در دو نوبت در س شهرس

همدان و شهيد عبدي فامنين برگزار شد.
ــداف اين دوره  ــرات اكبري عمده ترين اه ب
ــول تربيت  ــان با مباني اص ــنايي كاركن را آش
ــرد: از ديگر اهداف  ــوان و تصريح ك ــي عن دين
ــيوه تربيتي  ــن دوره آگاهي فرهنگيان با ش اي
ــب، مفاهيم مهدويت و آموزه هاي ديني  مناس
ــاركت عوامل اجرايي در  و ارتقاي تعامل و مش
ــت. وي افزود:  تربيت صحيح دانش آموزان اس
ــا و موانعي در زمينه تربيت وجود  محدوديت ه
ــه از آن جمله متفاوت بودن روش هاي  دارد ك
ــاي تعليم و  ــده بودن تئوري ه ــي، پيچي تربيت
ــاني و  تربيت، محدوديت هاي منابع مالي و انس

همچنين تنوع و فراواني فعاليت هاست.
رئيس كارگروه پرورشي و تربيت بدني اداره 
آموزش و پرورش فامنين ادامه داد: بدون ترديد 
ــالمي بخواهد به رشد و بالندگي  اگر جامعه  اس
ــادي و معنوي  ــد و در همه زمينه هاي م برس
ــد بايد در مسير تربيت  ــته باش پيشرفت داش
ــرمايه گذاري  ــالمي حركت كند و ضمن س اس
مناسب، اهميت ويژه اي نيز به اين مسأله داده 
ــند تحول  ــاره به اهداف س ــود. اكبري با اش ش
بنيادين آموزش و پرورش اظهار داشت: ساختار 
ــند بر پايه فلسفه اسالمي- ايرانى است  اين س
ــه ديدگاه علماي حوزه،  و در تنظيم اين برنام
ــزود: توجه به  ــد. وي اف حياتي به نظر مي رس
خانواده  و مدرسه با محوريت معلمان پژوهنده 
ــند تحول بنيادين براي تربيت فرزندان  در س

ايران اسالمي، بسيار مفيد خواهد بود.

تاكيد بر تحويل كنتور آب
مشتركان روستاي دينارآباد 

ــاد از توابع  ــتاي دينارآب ــام: روس همدان پي
ــوار و 2300 نفر  ــا 600 خان ــش اللجين ب بخ
جمعيت است. اين روستا در 3 كيلومتري بهار 

و يك كيلومتري اللجين واقع شده است.
ــورا،  ــار دينارآباد گفت: با همكاري ش دهي
ــركت آب و  ــتاي دينارآباد و ش ــاري روس دهي
ــده، اميدواريم  فاضالب و پيگيري هاي انجام ش
كار لوله گذاري، انشعاب و تحويل كنتور و ايجاد 

منبع آب به زودي به اتمام برسد.
بابك آذرپور افزود: در سال هاي گذشته، آب 
ــرب در روستا در كنترل دهياري و شورا بود  ش
ــات انجام پذيرفته اين كار به آب و  كه با توافق
فاضالب روستايي واگذار شد و به زودي شاهد 
ــتاييان خواهيم بود  تحويل كنتور آب به روس
ــون ريال براي  ــه در اين خصوص 370 ميلي ك

انشعاب آب از مردم دريافت شده است.
وي گفت: در روستاي دينارآباد خوشبختانه 
فعاليت هاي عمراني خوبي انجام شده كه از آن 
ــذاري خيابان هاي  ــوان به جدول گ جمله مي ت
ــفي و حجت ا...  ــهيد عميدي، مجتبي يوس ش
ــفي، تكميل نواقص برخي معابر در روستا  يوس
با هزينه 500 ميليون ريال، نرده كشي و تعمير 
ــون ريال،  ــا اعتبار 25 ميلي ــتان ب ديوار گورس
نگهداري فضاي سبز و خريد دستگاه چمن زن 
ــال، مخروط ريزي و  ــار 10 ميليون ري ــا اعتب ب
ــي تير برق با اعتبار 100 ميليون ريال،  جابجاي
جمع آوري زباله و حمل و نظافت و رفت و روب 

معابر با 40 ميليون ريال اشاره كرد.

دانشگاه آزاد مالير ميزبان 
17 ساله مسابقات قرآن

همدان پيام: رئيس دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
ــابقات  مالير گفت: برگزاري هفدهمين دوره مس
ــال است در اين دانشگاه  قرآن و عترت كه 17 س
ــود نمونه اي بارز از فعاليت  فرهنگي  برگزار مي ش
اين دانشگاه است. مجيد شمس از كسب رتبه اول 
ــگاه در كشور در برگزاري اين مسابقات  اين دانش
ــابقات  خبر داد و گفت: 220 هزار نفر در اين مس
ــركت كردند كه سهم شهرستان مالير 3900  ش
ــگاه  ــمس با بيان اينكه دانش ــت. ش نفر بوده اس
ــگاه  آزاد هم در بعد جمعيتي و هم كميتي دانش
توانسته اقدام چشمگيري انجام دهد، افزود: قطعاً 
ــكالت و فضاهاي  ــرمايه گذاري در مقابل مش س
ــت و در دراز مدت  ــيار ارزشمند اس فرهنگي بس

فوايد آن نصيب افراد مي شود.

فرهنگ و اخالق موضوع مهم انتخابات 
ــوراي اسالمي به عنوان يكي از مهمترين مسأله روز و جامعه است كه  همدان پيام: انتخابات نهمين دوره مجلس ش

فرهنگ و اخالق در اين انتخابات از اهميت زيادي برخوردار است.
امام جمعه موقت شهرستان مالير با بيان اين مطلب در كارگروه شوراي فرهنگ عمومي شهرستان گفت: بايد بتوان 

با راهكارها و برنامه هاي فرهنگي از حضور حداكثري مردم در اين دوره از انتخابات بهره ببريم. 
ــن فاضليان با بيان اينكه مردم جامعه ما اصل نظام ما را دوست دارند، افزود: دشمن نبايد  ــالم سيد حس حجت االس
تصور كند كه مردم ايران دلسرد و نااميد از اين نظام هستند، چرا كه اين انتخابات بهترين فرصت براي حمايت از  نظام 
است. وي ضمن تأكيد به برگزاري انتخاباتي سالم و داشتن اخالق انتخاباتي تصريح كرد: بايد جلساتي با افراد ثبت نام 

كننده برگزار شود.

21 پروژه آموزشي كبودراهنگ 9/5 ميليارد اعتبار گرفت 
همدان پيام: براي 21 پروژه آموزش و پرورش شهرستان كبودراهنگ 9 ميليارد و 451 ميليون ريال اختصاص يافته 
است كه با اين اعتبار بخش عظيمي از مشكالت آموزشي مرتفع مي شود. معاون فرماندار كبودراهنگ با بيان اين مطلب 
ــوراي آموزش و پرورش شهرستان كبودراهنگ گفت: كلنگ زني استخر دانش آموزي با 10 ميليارد تومان اجرايي  در ش
ــود. عمران ذيغمي افزود: خوشبختانه در شهرستان كبودراهنگ همه مدارس در نوبت صبح فعال هستند و مشكل  مي ش
روستاي داق داق آباد نيز با تخصيص اعتباري مرتفع مي شود و دانش آموزان مي توانند از هفته آينده در نوبت صبح در مدارس 
به تحصيل خود ادامه دهند. عسگرى رئيس آموزش و پرورش كبودراهنگ نيز در اين جلسه گفت: متأسفانه در كبودراهنگ كمبود 
فضاي آموزشي وجود دارد و با توجه به اجراي طرح 3-3-6 در آموزش و پرورش افزايش فضاهاي آموزش ضروري است، چرا كه 

113 كالس درسي به دوره ابتدايي اضافه خواهد شد كه در اين راستا به 77 نفر نيروي انساني نيز نياز داريم.

ــتاي  ــاني به روس ــات آبرس ــام: عملي همدان پي
ــتان كبودراهنگ پس  ــقورتران از توابع شهرس باش
ــن دور از  ــت جمهورى در چهارمي ــور رياس از حض
سفرهايش به استان همدان و بازديد از محروم ترين 
ــتور كار قرار گرفت، اين امر  روستاى استان در دس
با اعتباري افزون بر 12 ميليارد ريال از محل منابع 
ــرعت و اهتمام هرچه بيشتر در حال  ــتاني با س اس

اجراست. 
ــريع در روند اجرايي آبرساني به  همچنين با تس
روستاهاي باشقورتران و آقداش و نيز ايجاد مجتمع 
ــاني باشقورتران، مشكل كمبود آب اهالي اين  آبرس

روستا بزودي مرتفع خواهد شد. 
روستاي باشقورتران براساس سرشماري نفوس و 
مسكن سال 1385 با 54 خانوار و جمعيتي افزون بر 

288 نفر جزو روستاهاي بخش شيرين سو شهرستان 
ــت و در حال حاضر با تانكر آبرساني  كبودراهنگ اس

سيار، آب شرب اين روستا تأمين مي شود.

ــتايي  ــركت آب و فاضالب روس ــر عامل ش مدي
استان همدان در اين خصوص به خبرنگار ما گفت: 
اجراي 2/2 كيلومتر خط برق و حفر يك حلقه چاه 

ــر از اقدامات انجام گرفته براي اين  به عمق 16 مت
روستا مي باشد.

ــام عمليات  ــن از اتم ــاكى همچني ــدى س مه
نقشه برداري مجتمع آبرساني به طول 18 كيلومتر 
ــر داد و افزود:  ــن مجتمع خب ــام مطالعات اي و اتم
ــال به طول 2 كيلومتر و  عمليات اجرايى خط انتق
ــبكه توزيع آب به طول 3,5 كيلومتر نيز  اجراي ش

آغاز گشته است.
ــتان همدان در پايان  مدير عامل شركت آبفار اس
ــزن 200 متر  ــداث مخ ــرد: محل اح ــان ك خاطرنش
مكعبي و محل حفر چاه جديد براي اين مجتمع نيز 
تعيين شده و با بهره برداري از پروژه مجتمع آبرساني 
باشقورتران، روستاهاي باشقورتران، آق داش و سرخاب 

از نعمت آب شرب سالم بهره مند مي شوند. 

آبفار تعهد آبرساني به روستاي باشقورتران را عملى كرد

مشكالت روستاى سياه دره نهاوند بررسى شد
همدان پيام: در ادامه برنامه عصركارى فرماندار نهاوند و با حضور جمعى از مسئوالن ادارات، بخشدار مركزى و اهالى 
روستا، مسائل و مشكالت روستاى سياه دره نهاوند از توابع بخش مركزى مورد بررسى قرار گرفت. به گزارش خبرنگار 
ما، روستاى سياه دره نهاوند، داراى 56 خانوار ساكن با 250 نفر جمعيت است كه شغل اصلى آنان كشاورزى است. در 
اين مراسم كه در محل مسجد روستا با حضور اهالى برگزار شد، ابتدا امام جماعت روستا در خصوص مشكالت موجود روستا 
مسائلى را بيان كرد كه فرماندار گفت: خدمات دولت در مناطق محروم ملموس تر بوده و به لحاظ كميت و كيفيت قابل قياس 
با گذشته نيست. اسماعيل زارعى كوشا با اعالم بخش هايى از خدمات صورت گرفته در زمينه خدمات عمرانى به روستاها افزود: 
امروز در رأس كشور ما يك مجتهد، مبارز و فقيه دانشمند قرار گرفته كه مسلمانان دنيا به وجود او افتخار مى كنند و به مدد 

نفس قدسى ايشان مسلمانان دنيا بيدار شده اند و حكام ديكتاتور خود را يكى پس از ديگرى ساقط مى نمايند.

معاون سياسي اجتماعي فرماندار مالير
ايجاد بيش از 16 هزار شغل در سال 90 

ــغل در مالير ايجاد  ــال جاري تاكنون 16هزار و 197ش ــام: از ابتداي س همدان پي
شده است كه اين امر بيان كننده وضعيت مطلوب اشتغال در اين شهرستان است. 

ــي اجتماعي فرمانداري مالير با بيان اين مطلب در صد و بيستمين  معاون سياس
كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري گفت: سهميه ابالغي شهرستان در سال جاري ايجاد 
10هزار و545 شغل بوده است كه همه دستگاه هاي اجرايي به تعهدات خود در اين 

زمينه عمل كردند.
سيد رسول حسيني با اعالم 154 درصد پيشرفت در زمينه اشتغال اظهار داشت: 

بايد با برنامه ريزي هاي مناسب ميزان ايجاد اشتغال را در شهرستان افزايش داد.
حسيني تعداد مشاغل در بخش مسكن را 8 هزار و250 نفر عنوان كرد و گفت: 
ــده كه با 128 درصد رشد  ــغل ايجاد ش ــكن نيز 7 هزار و 948ش در بخش غير مس

روبرو بوده است.
ــت و گفت: تعداد  ــتان پرداخ ــاغل خانگي در شهرس ــه به بحث مش وي در ادام
طرح هايي كه تاكنون در نشست هاي كميته مشاغل خانگي شهرستان مصوب شده 
1800 طرح است كه از اين ميان فني و حرفه اي و اداره بازرگاني بيشترين طرح هاي 

اشتغالزايي را در اين زمينه ارائه داده اند.
ــده اند، گفت:  ــاغل خانگي تعريف ش ــغل به عنوان مش وي با بيان اينكه 300 ش
ــهيالت اين بخش بيكاري مطلق فرد، استفاده نكردن از مشاغل  شرايط دريافت تس

ديگر و تعهد در قبال اين مشاغل است.
ــي آخرين وضعيت  ــي اجتماعي فرمانداري مالير در پايان به بررس معاون سياس
ــاي كوچك اقتصادي و زودبازده و كارآفرين بانك هاي عامل پرداخت و اظهار  بنگاه ه
ــته 2 هزار و 226مورد با پيش بيني  ــت: سهميه ابالغي بانك ها در 5 سال گذش داش

اشتغال 11 هزار و535 نفر بوده است.

سرپرست كميته امداد امام خميني مالير :
پرداخت وام كارگشايي به 168 مددجوى كميته امداد 

ــايي تا سقف 5 ميليون ريال است اين وام به منظور رفع  همدان پيام: وام كارگش
مشكل معيشتي و تحصيلي به 168 مددجو كميته امداد مالير پرداخت شده است.

سرپرست كميته امداد مالير با بيان اين مطلب گفت: مهم ترين كار اين كميته در 
بحث اعطاى وام اشتغال است كه اين وام نيز تا سقف 20 ميليون تومان به متقاضيان 

واجد شرايط پرداخت خواهد شد.
ــن وام گفت: نيمي از اين وام از منابع  ــي كوليوند در خصوص تأمين اعتبار اي عل

داخلي و مابقي از منابع بانك ها تأمين خواهد شد.
كوليوند از نظارت وام هاي اعطايي اشتغال خبر داد و افزود: به صورت دوره اي هر 
45 روز يكبار طرح نظارت در اين خصوص صورت مي گيرد كه آمارهاي نظارتي نيز 

حاكي از آن است كه 96 درصد اين اشتغال ها به صورت پايدار بوده است.
ــش كميته امداد  ــامل 14 هزار نفر تحت پوش وي با بيان اينكه 6 هزار خانوار ش
ــتمري به اين 6 هزار  ــتند، افزود: هر ماه مبلغي معادل 3 ميليارد ريال مس مالير هس

خانوارتحت پوشش پرداخت مي شود.

توليدات كشاورزى نهاوندجشن نخبگان در تويسركان برگزار مى شود 
به 506 هزار و 596 تن رسيد

ــد گفت: توليدات  ــام: فرماندار نهاون همدان پي
ــتان اعم از زراعى،  ــاورزى اين شهرس بخش كش
ــيده  ــيالت به 506 هزار و 596 تن رس باغى و ش

است.
ــا با بيان اينكه بخش  ــماعيل زارعى كوش اس
كشاورزى نهاوند در بيشتر زمينه ها پيشتاز است، 
افزود: نهاوند با توليد چهارهزار تن گياهان دارويى 

گشنيز رتبه اول كشور را از آن خود كرده است.
ــتان همچنين  ــن شهرس ــرد: اي ــه ك وى اضاف
ــتان را در توليد محصوالتى مانند  رتبه نخست اس
دانه هاى روغنى كلزا با توليد 850 تن، يك هزار تن 
آفتابگردان، يك هزار و 700 تن شيالت، چهارهزار 
تن سيب درختى، 50 هزار تن صيفى جات و گوشت 

قرمز پنج هزار و 35 تن دارد.
وى با بيان اينكه دامداران نهاوندى ساالنه 84 
ــير توليد و به بازار هدف عرضه  هزار و 13 تن ش
ــاله 50 هزار تن خيار، 57  مى كنند، گفت: هر س
هزار و 700 تن انواع فرآورده هاى لبنى ، 31 هزار 
ــليل از اين شهرستان صادر مي شود  تن هلو و ش

ــتان را  ــت اس كه در اين خصوص نيز مقام نخس
كسب كرده است.

وى با ذكر اينكه ساالنه 477 تن عسل، شش 
هزار و 620 تن گردو و 33 هزار تن جو در نهاوند 
ــر از رودهاى  ــود، گفت: 44 كيلومت توليد مى ش
ــته با اعتبار 20 ميليارد  ــال گذش باغ ها در يكس

ريال كانال كشى و جدول گذارى شده است.
ــن از بيمه 39 هزار و 485 هكتار  وى همچني
ــت  ــوالت زراعى و باغى نهاوند، خريد هش محص
ــت 76 هزار تن چغندرقند،  هزار تن كلزا، برداش
خريد 50 هزار تن گندم، توزيع سوخت پيرامون 
هدفمندى يارانه ها، توزيع 55 دستگاه تراكتور و 
ــده بين  15 هزار تن كود 900 تن بذر اصالح ش

كشاورزان نهاوندى در يكسال گذشته خبر داد.
فرماندار نهاوند گفت: قرارداد كشت 11 هزار 
ــه هزارهكتار  هكتار جو، 25 هزار هكتار گندم، س
ــيب زمينى، يك هزار و900  كلزا، 300 هكتار س
هكتار چغندرقند و چهار هزار و200 هكتار ذرت 

با كشاورزان بسته شده است.

ليال جليلوند
ــه هزار ساله مهد  همدان پيام: همدان كه با قدمتى س
ــن نام گرفته دربردارنده هنرها و  تاريخ و تمدن ايران زمي
ظرافت هايى است كه شايد در كمتر جايى از كشور بتوان 

به اين ذخاير ارزشمند دست يافت.
ــاى نهفته در  ــوان به ظرفيت ه ــوان نمونه مى ت به عن
ــهاب و مبارك آباد اين ديار اشاره كرد،  روستاهاى سيد ش
ــتاى استان همدان، اين  چراكه در ميان بيش از هزار روس
ــتا با همه فرق دارند و در كمتر خانه اى هنرمندى  دو روس

كه با حرفه منبت كارى آشنا نباشد ديده مى شود.
منبت كارى، هنرى است كه از مواد اوليه ارزان، آثارى 
ــاس و  ــد مى كند و هر نمونه آن بيانگر احس ــا تولي گرانبه

انديشه پديدآورنده اش است.
  منبت كاران از مواد اوليه ارزان 

محصوالتى گرانبها به وجود مى آورند
ــتى ايران است كه  اين هنر يكى از ظرايف صنايع دس
همچون ديگر انواع اين صنعت پر پيشينه، تلفيق بليغى از 
ــود و دست اندركاران آن از  هنر و حوصله محسوب مى ش
مواد اوليه ارزان محصوالتى گرانبها با ارزش هاى مصرفى و 

هنرى فوق العاده باال به وجود مى آورند.
ــناد و مدارك، منبت كارى در ايران متكى به  بنا به اس
سابقه اى بيش از 150 سال است و حتى عده اى از محققان 
ــانيان نيز  به صراحت اظهار كرده اند كه قبل از دوره ساس

منبت كارى در ايران رواج داشته است.
ــتان همدان  ــى به وضعيت هنر منبت كارى در اس نگاه
بيانگر اين واقعيت است كه در استان همدان به دليل وجود 
ــت كارى در  ــاعد گردو، صنعت منب ــان فراوان و مس درخت
شهرستان هاى تويسركان، مالير و نهاوند همچنان رواج دارد.

 2550 كارگاه منبت در تويسركان فعال است 
ــركان حدود دو هزار و 550 واحد  در شهرستان تويس
ــت و مصنوعات چوبى وجود  ــرويس مبلمان منب توليد س
ــاغلند  ــزار و 100 نفر در اين كارگاه ها ش ــه پنج ه دارد ك
اما ناگفته نماند كه به دليل پراكندگى وسيع كارگاه ها در 
مناطق و نداشتن جواز كار توسط تعدادى از آنها و قابليت 
ــع آورى آن امكان به  ــرعت يا حتى جم ايجاد كارگاه به س

دست آوردن آمار دقيق وجود ندارد.
ــتان هاى همجوار همدان نيز  ــى وضعيت شهرس بررس
ــاى منبت كارى، رويه  ــت كه تعداد كارگاه ه بيانگر آن اس
ــى در شهرستان مالير حدود دو هزار و 400  كوبى و نقاش
ــاغل  ــزار و 800 نفر در آنها ش ــه چهار ه ــت ك كارگاه اس
ــهر مالير، اين صنعت به شدت در  ــتند و عالوه بر ش هس
ــتاى جوكار رواج دارد و حضور منبت كاران در چند  روس
روستاى پراكنده ديگر از جمله دهنوآورزمان، حسين آباد 

و ... نيز مشاهده شده است.
  سرمايه گذاران از ظرفيت هاى منبت كارى 

مبارك آباد غافل نشوند 
ــت معاونت  ــه گزارش مهر، در همين خصوص سرپرس ب
صنايع دستى  استان همدان با تاكيد بر اينكه سرمايه گذاران 
ــهاب  ــد از ظرفيت هاى منبت كارى مبارك آباد و سيدش نباي
ــتاى مبارك آباد داراى  ــوند، گفت: روس ــركان غافل ش تويس
ــت و همواره توليدات ارزشمندى  18 كارگاه منبت كارى اس
ــط هنرمندان اين روستا توليد مى شود. بهجت عباسى  توس
با بيان اينكه در چهار كارگاه روستاى مبارك آباد صنعتگران 
به كالف برى مى پردازند، افزود: 37 هنرمند در اين كارگاه ها 
ــغول به فعاليت هستند. وى با اشاره به اينكه اين روستا  مش
ــده و به دليل فعاليت ساكنان آن به  ــركان واقع ش در تويس
ــيارى برخوردار است،  ــهرت بس منبت كارى مبارك آباد از ش
گفت: راه اندازى شركت هاى تعاونى صنايع دستى از پروژه  هاى 
پيشنهادى اين اداره كل به عنوان فرصت هاى سرمايه گذارى 
ــاس اين پروژه سرمايه گذاران  ــت. وى يادآور شد: بر اس اس
ــركت هاى تعاونى فروش و  ــى مى توانند ش بخش خصوص
تامين مواد اوليه با كيفيت و به صرفه در رشته منبت كارى 

را در روستاى مبارك آباد ايجاد كنند. 
ــى از توليدات  ــاالنه بخش ــه س ــا بيان اينك ــى ب عباس
ــور  ــتان هاى كش ــاير اس ــتان به س ــت كاران اين اس منب
ــرمايه گذاران مى  توانند با  ــود، اضافه كرد: س ارسال مى ش

ــتى  ــرمايه گذارى در مناطق فعال در عرصه صنايع دس س
زمينه اشتغالزايى را براى صنعتگران همدانى فراهم كنند. 

  روستاى سيد شهاب تويسركان فرصتى 
مناسب براى سرمايه گذارى است 

ــتاى سيد شهاب شهرستان  وى همچنين گفت: روس
ــركان نيز يكى از پروژه هاى پيشنهادى فرصت هاى  تويس
ــرمايه گذارى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و  س

گردشگرى همدان به شمار مى آيد.
ــت معاونت صنايع دستى استان همدان اظهار  سرپرس
ــتا داراى صنعتگران شاخصى در عرصه  ــت: اين روس داش
ــى  ــت. عباس منبت، مبلمان منبت و مصنوعات چوبى اس
ــاره به اين كه راه اندازى شركت هاى تعاونى به رونق  با اش
فعاليت هاى صنعتگران اين روستا منجر خواهد شد، عنوان 
كرد: روستاى سيد شهاب داراى 505 كارگاه كالف برى و 
ــت. وى با بيان اينكه كارگاه هاى روستاى  منبت كارى اس
سيد شهاب به دو گروه كارگاه هاى كالف برى و منبت كارى 
تقسيم مى شوند، يادآور شد: روستاى سيدشهاب داراى 54 

كارگاه كالف برى و 451 كارگاه منبت كارى است.
ــال در عرصه  ــاغالن فع ــداد ش ــرد: تع ــوان ك  وى عن

منبت كارى در اين روستاى 757 نفر است.
  بخش خصوصى موجب رونق اقتصادى و 

توسعه صنايع دستى همدان مى شود
عباسى ابراز اميدوارى كرد: بخش خصوصى با همكارى 

ــاركت بخش دولتى بتواند موجب رونق اقتصادى و  و مش
توسعه صنايع دستى در همدان شود. 

وى تأكيد كرد: سرمايه گذاران با آگاهى از فرصت هاى 
ــب  ــتى مى توانند ضمن كس ــود در حوزه صنايع دس موج
درآمد با ايجاد اشتغال براى صنعتگران روستاى سيدشهاب 

نيز كمك كنند. 
ــال 1380 با  ــان مى دهد كه از س ــى ها نش اما بررس
ــت كارى و ارائه خدمات  ــاى منب ــدف تجميع واحده ه
ــه منبت و مبلمان در حاجى آباد در  الزم به آنها، خوش
ــط شركت شهرك هاى صنعتى  نزديكى شهر مالير توس
راه اندازى و تعدادى واحد نمونه احداث و به منبت كاران 
واگذار شد كه فعال شدن اين مجتمع كارگاهى مى تواند 
ــد. نگاهى  ــعه اين صنعت باش گام مؤثرى در جهت توس
ــان دهنده اين واقعيت است كه در  كلى به اين هنر نش
ــه وفور درختان به  ــترس بودن مواد اوليه با توجه ب دس
ــب  ــوص گردو در منطقه و با توجه به قيمت مناس خص
ــى به مواد  ــكلى ندارد و دسترس ــا در اين زمينه مش آنه

ــت.  ــان اس ــاده و آس اوليه س
  استادكاران ماهر و زبردست منبت كارى 

در روستاهاى همدان اشتغال دارند
ــتادكاران ماهر و زبردست از ديگر مزيت هاى  وجود اس
ــت، زيرا با توجه به تجربيات افراد شاغل در  اين صنعت اس
اين صنعت مدت زمانى كه طول مى كشد تا فردى به طور 

كامل به رموز و فنون منبت كارى آشنايى يابد، حدود دو 
سال است و آموزش اين رشته نيز به روش استاد شاگردى 

انجام مى شود. 
ارزش افزوده باال نيز از ديگر مزيت هاى منبت كارى است، 
چرا كه اين صنعت در سال هاى اخير رشد روز افزونى داشته 
و سود حاصل از توليد مصنوعات منبت شده حدود 80 درصد 
ــت و قدر مسلم در صورت نوع محصوالت و كيفيت بهتر،  اس

اين رقم به 90 درصد هم خواهد رسيد.
ــت اينكه بازار فعلى،  اما از نگاهى ديگر آنچه مطرح اس
ــه پردرآمد جامعه  ــامل طبق ــت كه ش بازار محدودى اس
مى شود كه اين بازار بر اساس سليقه عده اى خاص با درآمد 
خوب شكل گرفته و چون توليدكننده و عرضه كننده بايد 
ــدار را جلب كنند به طور طبيعى توليدات نيز با  نظر خري

عنايت به سليقه مشتريان شكل خواهد گرفت.
  ميزان استفاده از كاالهاى منبت كارى 

شده در همدان حدود پنج درصد است
ــدود و كوچك  ــا وجود مح ــير و ب ــام اين تفاس ــا تم ب
ــبتاً خوبى براى اين  ــطح نس بودن بازار هدف، تقاضا در س
محصوالت وجود دارد اما ميزان استفاده از كاالهاى منبت 
كارى شده در داخل استان همدان حدود پنج درصد و در 

خارج استان 95 درصد است.
به گفته كارشناسان، كشورهاى اروپايى و حوزه خليج 
ــتند، ولى با توجه به  ــارس از طرفداران اين صنعت هس ف
ــل و حجيم بودن اين  ــيار گزاف حمل و نق هزينه هاى بس
ــوالت امكان صادرات آن براى توليد كنندگان وجود  محص

ندارد و تمام آنها در كشور به فروش مى رسند. 
ــته ايجاد  ــن رش ــاالن اي ــى از فع ــه برخ ــه گفت ب
ــگاه هاى  ــگاه ها و نمايش ــاى بازاريابى و فروش واحده
ــتان  ــتان ها و اس ــز شهرس ــب در مراك ــى مناس دائم
ــتاها  ــرمايه گذاران را به اين روس ــه تنها س ــدان ن هم
ــاندن هنر  ــه فرصتى براى شناس ــت مى كند، بلك هداي
ــور  ــور و حتى خارج از كش منبت همدان به مردم كش

را هم فراهم خواهد كرد.
از سوى ديگر با تقويت مشاغل روستايى و توجه به اين 
ــكلى به عنوان بيكارى جوانان وجود  كارگاه ها نه تنها مش
نخواهد داشت، بلكه روند مهاجرت در اين روستا معكوس 
ــتاها به يك روستاى مهاجر پذير و قطب  شده و اين روس

ايجاد اشتغال تبديل مى شوند.
ــت اگر گفته شود مى توان با توجه به  پس بى ربط نيس
ــتايى و به ويژه صنايع دستى روستاها، آن را  مشاغل روس
ــتاها بدانيم و با تقويت اين  عاملى در افزايش توجه به روس
ــق را به آنها باز  ــته اين مناط ــهرت گذش هنرها آوازه و ش

گردانيم.

سرمايه گذاران به كمك روستائيان هنرمند بيايند

سيد شهاب قطب منبت كشور

ران
ورت

شق
ى با

ستا
 رو

 به
نى
سا
آبر

ليا 
عم



C M

55 پنج شنبه
15 دى ماه1390
شماره 1410

پيام 
 The Message Of                 مادستان    تاريخ ،  تمدن و فرهنگ 

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

گوناگون

عطارباشى علمى

ــت، مثل  همدان پيام: اولش همه چيز خوب اس
ــت كمى بيشتر به آدم هاى  آواى دهل، اما كافى اس
ــرى هاى آن ها و  ــوى تا كم و كس اطراف نزديك ش
البته خودت را در برقرارى يك ارتباط ساده ببينى. 
اين وقت هاست كه آدم ياد آن مثل قديمى مى افتد 
كه اينجا هم كاربرد دارد، تا مرد سخن نگفته باشد، 

عيب و هنرش (و البته خودش) نهفته باشد.
ــته در رابطه هاى مختلف  ــراى اين كه ناخواس ب
كارى، دوستانه و عاطفى دچار مشكالت نابخشودنى 
ــاى رفتارى را  ــويد، اختالل ه و غيرقابل جبران نش
ــروع هم بهتر است  بدانيد و جدى بگيريد. براى ش
نشانه هاى هركدام را در خودتان جست وجو و حل  و 

فصل كنيد. بعد به ديگران برسيد!
 شكاك ها؛ مچ  گيرند 

ــك باعث مى شود آدم حساسيت زيادى روى  ش
طرف مقابلش پيدا كند و او را آن چنان كنترل كند 

تا به اصطالح خودش در نهايت مچ گيرى كند.
 آدم هاى شكاك معموالً بسيار تيزبين هستند و 
ــتر از اين كه  هوش بااليى دارند كه براى آن ها بيش
فايده داشته باشد، مخرب است. آن ها تمايل به اين 
ــرزنش كنند، چون آدم هاى  دارند كه ديگران را س
ــود و خودبزرگ بينى به حساب مى آيند. اكثراً  حس
ــاب مى آيند،  ــخاص موفقى به حس ــاع اش در اجتم
ــى و ترس از  ــديد عاطف ــاس ناامنى ش داراى احس
ــتند كه به احتمال زياد به دوران  ــت دادن هس دس
ــان رفتارى  ــردد، با همسرش ــان برمى گ كودكى ش
ــراى درمان اين  ــوزانه دارند. ب مالكانه با نقابى دلس
ــكاك ها جز  ــد كه ش آدم ها اين نكته را يادتان باش

خودشان درمانگرى ندارند.
ــكاك آفت هايى دارد. مثل اين  زندگى با آدم ش
ــود  ــه چنين آدمى انرژى اش بيهوده صرف مى ش ك
ــى دارد.  ــاس گناه، اضطراب و بى ارزش و دايم احس
ــن، در كنار يك  ــم بي ــن كه يك خود ك ــب اي جال
شكاك احساس موردعالقه بودن دارد؛ يعنى وقتى 
نامزد شكاكش دايم به بهانه هاى مختلف به او زنگ 

ــت  مى زند، او در اين تله مى افتد كه اين يعنى دوس
ــتن و اگر غير از اين باشد، به معناى اين است  داش
ــتش ندارد؛ خطر اينجاست كه اگر او  كه طرف دوس
از اين رابطه ناسالم بيرون بيايد، در ارتباط بعدى اش 
ــاس مى كند كه اين  با يك آدم عادى و نرمال، احس
آدم به حد كافى به او عالقه ندارد. در كنار همه اين 
موارد، شكاكيت در اكثر موارد مسرى است و ممكن 

است بقيه راه ما را درگير كند.
 توجه طلب ها؛ بى وفايند 

ــان  ــبت به خودش اكثر آدم ها از توجه بقيه نس
ــانى كه داراى اختالل رفتارى  لذت مى برند، اما كس
ــتند، بدون توجه بقيه نمى توانند،  توجه طلبى هس
ــه تأييد و تمجيد  ــدت ب ــى كنند. آن ها به ش زندگ
بقيه محتاجند و هر ابزارى داشته باشند، با آن ابزار 
خودشان را در معرض توجه قرار مى دهند؛ اين ابزار 
ــت قيافه آن ها يا ادا و اصول يا لحن صدا  ممكن اس
ــد. نكته ديگرى كه در مورد آن ها بايد دانست،  باش
اين است كه توجه طلب ها با آدم هاى زيادى ارتباط 
برقرار مى كنند به دليل اين كه اگر يكى را از دست 
ــد و در  ــته باش ــخص ديگرى وجود داش ــد ش دادن

مجموع آدم هاى وفادارى نيستند.
 !هميشه خوب ها؛ هميشه خوب نيستند 

ــيندرال هم مى گويند، از  به اين گروه از آدم ها س
اين جهت كه هميشه خوب و مثبت هستند. آن ها 
احساس مى كنند هيچ وقت نبايد چيزى غير از اين 
ــند. اين آدم ها طورى رفتار مى كنند انگار اصًال  باش
اخم كردن بلد نيستند، بنابراين ديگران قدر خنده 
ــه خوب ها، مشاور همه،  آن ها را نمى دانند. هميش
زباله دان درد و بدبختى و گرفتارى آن ها هستند و 
به دليل ناتوانى شان در «نه» گفتن، ديگران از آن ها 

سواستفاده مى كنند. 
 نجات دهنده ها؛ بايد نجاتشان داد 

ــته از آدم ها به «رابين هود» مشهورند.  اين دس
نجات دهنده ها احساس مى كنند بايد به همه كمك 
ــده اند كه  ــد، فكر مى كنند براى اين آفريده ش كنن

ــان نجات بدهند.  آدم هاى بدبخت را از گرفتارى ش
ــا وجود دارد؛ نكته اول  ــه در مورد اين آدم ه دو نكت
ــه كمك نمى خواهند و  ــتند ك اين كه خيلى ها هس
ــخص گرفتار اصًال حاضر نيست براى  شايد خود ش
ــارى اش كارى انجام دهد. نكته دوم  رهايى از گرفت
ــا در مثلث ظالم /  ــه رابين هوده ــت ك هم اينجاس
ــى را برعهده دارند. نكته  ــى / ناجى، نقش ناج قربان
ــم اين كه، يك قانون در اين مثلث وجود دارد كه  ه
مى گويند ناجى اين مثلث، جاى ديگرى نقش ظالم 
را برعهده دارد، پس نجات دهنده ها شايد بدون اين 
ــخص ديگرى ظلم  ــان بدانند در حق ش كه خودش

مى كنند.
 خودشيفته ها؛ تله خود كم بين ها 

ــيفتگى  ــه اختالل رفتارى خودش آدم هايى ك
ــتحق دريافت امكانات  دارند، هميشه خود را مس
ــوالً هم پس از دريافت  ــران مى دانند. معم از ديگ
ــور مى فهمانند  ــران اين ط ــن امكانات به ديگ اي
ــتى انجام نداده اند. صداى  كه كارشان را به درس
ــه صداى  ــت ك ــدر بلند اس ــيفته ها آن ق خودش
ديگران را نمى شنوند. خودشيفته ها فكر مى كنند 
ــت،  ــران بهتر اس ــليقه ديگ ــا از س ــليقه آن ه س
ــان باارزش تر  ــان مهم تر است، وقت ش سالمتى ش
ــه براى زندگى شان برنامه ريزى  است؛ آنها هميش
ــا هماهنگ  ــه با آن ه ــار دارند هم ــد و انتظ دارن
ــتباهات خود را  ــيفته ها معموالً اش شوند. خودش
ــينى  نمى بينند. البته آن ها ويژگى هاى قابل تحس
ــان را آن  ــت كه خودش هم دارند، اما مهم اين اس
ــان  ــدر بزرگ مى بينند كه بقيه اصًال به چشمش ق
ــم آدم هاى خودكم  ــه طور معمول ه نمى آيند. ب

ــوند. ــيفته ها مى ش بين گرفتار خودش
اما اين سوال كه چطور مى شود خودشيفتگى را 

جبران كرد. در درجه اول پذيرفتن 
اين كه صداى ديگران هم شنيدنى 
است، سليقه آن ها هم خوب است، 
ــت و وقت  ــان مهم اس سالمتى ش

ــه بعدى هم بايد  ــت. در درج آن ها هم باارزش اس
ــد معقولمان را گاهى  ــن كرد كه داليل هرچن تمري

نگوييم.
ــد برخورد كنيم؟  ــيفته چطور باي با يك خودش
بدون توجه به نظر آن ها كار خودتان را انجام دهيد. 
گاهى با ديگران مقايسه شان كنيد و اشتباهات شان 

را هم در برخى اوقات به آن ها يادآورى كنيد.
 كمال گراها؛ هميشه خسته اند 

كمال گراها تنها به انجام كارهايى تن مى دهند 
ــد. معموالً وقتى قله اى  كه در آن برنده خواهند ش
ــح آن را نبرده، به  ــد، هنوز لذت فت را فتح مى كنن
ــه همين دليل  ــدى مى روند. ب ــه بع ــراغ فتح قل س
ــته اند. كمال گراها بايد بدانند هميشه  هميشه خس
ــره 20 گرفت، بايد  ــه زندگى نم ــوان در هم نمى ت
بتوانند از نمره 18 هم لذت ببرند. آدم هاى كمال گرا 
با كنارگذاشتن اين ويژگى به خودشان آسودگى را 

هديه مى دهند.
معتادان هيجانى؛ به دنبال تجربه جديد

اعتياد هيجانى معموالً كسانى را گرفتار خودش 
ــه پرانرژى هستند. به طور مثال  مى كند كه هميش
شخص صبح سر كار است، عصر مشغول يك ورزش 
پرتحرك است، اما آخر شب هنوز كلى انرژى دارد. 
ــى دارد، اعتياد به  اعتياد هيجانى نمودهاى مختلف
ــواد مخدر،  ــت و اعتياد به م ــاد به اينترن كار، اعتي
ــى در آدم هاى اطرافش به خصوص  معتادان هيجان
نامزد يا همسرش دايم به دنبال تجربه موارد جديد 
ــتند. اگر طرف مقابل نياز او به تجربه چيزهاى  هس
جديد و هيجان را تأمين نكند، ممكن است به سراغ 

رابطه موازى برود.
 منبع: پايگاه خبري تحليلي تبيان 

زنده كردن بافت هاي در 
حال مرگ با الهام گياه 

حشره خوار!
ــا الهام از  ــند تا ب ــنا: محققان در تالش ايس
ــره خوار، روزي بتوانند از ماده  ــي گياه حش نوع
چسبناك اين گياه كه قادر است تا يك ميليون 
ــود، براي  ــيده ش برابر طول طبيعي خود كش
ــباندن زانوي مصنوعي يا قطعات كاشتني  چس
ــدن آن ها  ــدون نگراني از پس زده ش ــر، ب ديگ
ــتفاده كنند. در آزمايشگاه «  ــط بدن اس توس
ــويل  مينگ جون ژانگ » واقع در كمپ « ناكس
ــاه  ــكا، 15 گي ــي » آمري ــگاه « تنس » دانش
«sundew» روي لبه پنجره جاي گرفته و به 
جذب نور خورشيد و خوردن حشرات مشغول 
ــره خوار  ــتند. «Sundew» يك گياه حش هس
ــتفاده از دانه هاي  ــرات را با اس ــت كه حش اس
ــبناك كوچكي كه در انتهاي شاخك هاي  چس

خود دارد، به  دام مي اندازد.

مغز نوازندگان در طول 
كنسرت هماهنگ مى شود

ــت هاى ايتاليايى  مهر: گروهى از نورولوژيس
دريافتند كه در طول برگزارى يك كنسرت نه 
ــيقى؛ بلكه مغز نوازندگان نيز با  تنها آالت موس

هم هماهنگ مى شوند.
ــن رافائله رم و زندگى-  محققان دانشگاه س
سالمت سن رافائله ميالن كه نتايج يافته هاى خود 
را در مجله كورتكس منتشر كرده اند، با استفاده از 
دستگاه الكتروآنسوفالوگراف مغز سه گروه كوارتت 
ــيفون را در حالى كه با هم مى نواختند و  ساكس
همچنين در زمانى كه فيلم يكى از كنسرت هاى 
خود را تماشا مى كردند، رصد كردند. در طول اين 
تحقيق كشف شد كه دو ناحيه جلويى نيمكره راست 
مغز كه نورون هاى آينه را مى سازند يك فعاليت به 
شدت مرتبط با همدلى و هماهنگى ميان نوازندگان 

را مى سازند.

مشاهده يك گونه جديد 
جانداران نورافشان در ايران 
ــنا: يك عضو هيأت علمي گروه شيمي  ايس
ــگاه مازندران از مشاهده يك گونه جديد از  دانش
جانداران نورافشان در بابلسر خبر داد. محمد جواد 
چايچي، گفت: نورتابي زيستي يا بيولومينسانس 
ــن پديده هاي خلقت  ــگفت انگيزتري يكي از ش
خداوند است. اين پديده در اصل شيميايي بوده 
ــوري يا باكتري هاي  ــلول هاي خاص جان و در س
ــح كرد:  ــدد.  وي تصري ــه وقوع مي پيون ــورزا ب ن
تاكنون دو گونه حشره شبتاب (كرم شبتاب) به 
 Lampyris turkestanicus ــي نام هاي علم
ــق  مناط در   Lampyriodea maculata و 
جنگلي حاشيه شهرها و مزارع كشاورزي مشاهده 

شده است.

تأمين 15درصد از ويتامين 
بدن از يك انار 

ــت: نتايج  ــناس تغذيه گف ــا: يك كارش ايرن
ــرف يك انار  ــان مى دهد كه مص تحقيقات نش
 C ــط 15درصد از نياز افراد را به ويتامين متوس
ــرد را به آهن تأمين  ــد از نياز روزانه ف و 2 درص
مى كند. زيبا كاوه يى افزود: آخرين يافته ها نشان 
ــد كه مصرف منظم اين ميوه مى تواند از  مى ده
ــت جلوگيرى كند. در ضمن  بروز سرطان پوس
ــيم (400  ــوه داراى مقادير بااليى پتاس اين مي
ــت. وى  ــيم و ويتامين  A اس ميلى گرم )، كلس
اظهار داشت: نتايج تحقيقات جديد نشان داده 
ــع از بروز  ــرف انار مان ــت كه همچنين مص  اس

بيمارى هاى قلبى مى شود. 

ساخت داروى جوان كننده 
پوست 

ــد كه نوعى  ــمندان اعالم كردن ــا: دانش ايرن
داروى جوان كننده جديد ساخته اند كه مى تواند 
ــلول هاى پوست انسان را به باززايى خودشان  س
ــالم كردند كه اين  ــگران اع ــد. پژوهش وادار كن
محصول جديد مى تواند با نفوذ به اعماق پوست، 
ــيب  ــت آس چين و چروك را از بين ببرد و پوس
ــد. در حقيقت اين محققان  ــده را ترميم كن دي
ــاخته اند كه رفتار  ــيميايى مصنوعى س مواد ش
ــد مى  كند و به  ــيميايى طبيعى را تقلي مواد ش
سطح پوست نفوذ و باززايى سلول هاى پوستى 
ــت به شكل  را تحريك مى كند. اين دارو قرار اس

كرم امسال وارد بازار شود.

استفاده از كرم هاى تراريخت براى ساخت پارچه ضدگلوله 
همدان پيام: دانشمندان به تازگى و با كمك گرفتن از مهندسى ژنتيكى در رشته هاى ابريشم تغييراتى ايجاد كرده اند 
كه مى تواند منجر به توليد نخ ها و پارچه هاى مستحكم، ضدگلوله و ضدآتش شود. به گزارش مهر، دانشمندان اميدوارند 
اين كشف جديد بتواند منجر به توليد نخ هاى مستحكم تر، باندهاى ويژه براى قربانيان سوختگى و جليقه هاى ضد گلوله 
ــده ژنتيكى مى توانند رشته هاى محكمى به وجود آورند كه درون آن ها پروتئين  ــود. كرم هاى ابريشم دست  ورزى ش ش
ــكل چنين نخ هايى در طيف  ــت، به اين ش ــته و از اين رو از انعطاف پذيرى باالترى برخوردار اس تار عنكبوت وجود داش
ــت. تغييرات ژنتيكى ايجاد شده در كرم هاى ابريشم باعث مى شود  ــترده اى از مصارف پزشكى كاربرد خواهند داش گس
ــبت به تارهاى ابريشم در كرم هاى معمولى  ــده از ويژگى هاى مكانيكى كامًال متفاوتى نس ــمى ايجاد ش تا تارهاى ابريش

برخوردار باشد.

توسعه يك صندلى ضدسرقت براى خودروها
همدان پيام: دانشمندان ژاپنى صندلى جديدى را ويژه خودروها توسعه داده اند كه مجهز به مرز تازه اى از سيستم هاى 
ــوئيچ يا كارت هاى بسامدهاى راديويى كه امروز براى روشن كردن موتور  ــرقت است. به گزارش مهر، س بيومترى ضدس
خودروها استفاده مى شوند، به زودى مى توانند جاى خود را به سيستم جديدى دهند كه تنها پس از رديابى ابعاد بدن 

راننده امكان روشن كردن خودرو را فراهم مى كند.
ــتفاده از بيومترى براى  ــاى جديدى را در اس ــرفته فناورى صنعتى توليد مرزه ــه پيش ــت، محققان مؤسس درحقيق
ــازى سيستم هاى پيچيده اى چون خودرو ارائه كرده اند. اين سيستم جديد درحقيقت نوعى صندلى راننده است  فعال س
كه مجهز به 360 حسگر بوده و مى تواند با پردازش اطالعات مربوط به فشار بدن و وزن، نمايى سه بعدى از ابعاد بدن راننده 

را براساس روش نشستن بر روى صندلى ايجاد كرده و از آن براى شناسايى فردى كه پشت فرمان مى نشيند، استفاده كند.

برگزارى مراسم تدفين براى يك روبات
ــته بود 19 بمب را به تنهايى خنثى كند، در يك  ــتان توانس همدان پيام: روبات كوچكى كه در عراق و افغانس
ــتفاده مى كردند را اندوهگين  ــيارى از سربازانى كه از اين روبات براى خنثى سازى اس ــى شد و بس انفجار متالش
ــايد روبات ها هيچ احساسى نداشته باشند، اما انسان ها به آن ها عالقمند مى شوند و از  ــاخت. به گزارش مهر، ش س
دست دادن آن ها انسان ها را ناراحت مى كند. درست مانند روباتى به نام « iRobot PackBot » كه در ميان 
سربازان به « اسكوبى دو » شهرت داشت در عراق و افغانستان براى رديابى و خنثى سازى بمب ها به كار گرفته 
ــربازانى كه اين روبات را به عنوان يك همكار در گروهان خود داشتند، پس از انفجار روبات در يكى  ــد. س مى ش

ــم تدفين برگزار كردند. ــيار غمگين شده و برايش مراس ــازى و متالشى شدن روبات، بس از عمليات هاى خنثى س

ميخك و خواص مفيد آن
همدان پيام: ميخك گياهى بسيار كوچك، اما با خواص درمانى فراوان است كه در 
ــفابخش و خوش عطر در تهيه غذاها مورد استفاده  عين حال به عنوان يك ادويه ش

قرار مى گيرد.
 ميخك 

ــب با فلفل، دارچين،  ــپزخانه و در تركي ــك معموالً به عنوان يك ادويه آش ميخ
زردچوبه و ساير ادويه ها براى تهيه پودر ادويه كارى، مورد استفاده قرار مى گيرد.

ــن ميخك نيز در توليد عطرها، صابون ها يا به عنوان ماده طعم دهنده در  از روغ
لوازم پزشكى و دندان پزشكى استفاده مى شود.

 فوايد ميخك 
ــم: در طب سنتى  ــتگاه گوارش و كمك به هضم غذا و متابوليس 1-  تحريك دس
ــنى براى درمان حالت تهوع و مشكالت گوارشى استفاده مى شود.  چين از اين چاش
ميخك جريان آنزيمى را افزايش داده و در نتيجه فعاليت گوارشى را تقويت مى كند. 
به عالوه ميخك تأثير بى حسى موضعى دارد و به همين دليل براى درمان معده درد 

و حالت تهوع مفيد است.
ــت و  ــتفاده از ميخك براى كاهش دندان درد موثر اس 2- كاهش درد دندان: اس
همچنين به كاهش عفونت هاى دهانى كمك مى كند. آغشته كردن محل پوسيدگى 

دندان به روغن ميخك در تسكين درد دندان موثر است.
ميخك تقويت كننده مغز است و كسانى كه حافظه ضعيف دارند بايد از دم كرده 

ميخك استفاده كنند.
ــت پيام ها از  ــب مهار هداي ــاى موضعى موج ــد بى حس كننده ه ــول همانن اوژن
ــير  ــود و با مهار التهاب و تأثير بر مس گيرنده هاى حس درد به طور محيطى مى ش
درد به صورت مركزى موجب تسكين درد مزمن نيز مى شود. ميخك حدود 20 برابر 

قدرتمندتر از اوژنول و ديگر تركيبات ضد درد مى باشد.
ــه كوچك از نمك معمولى  ــرفه: جويدن ميخك به همراه يك تك ــان س 3- درم
ــتر آب دهان كمك كرده و در نتيجه تحريك پذيرى در گلو را كاهش  به توليد بيش

مى دهد.
ــترس و آرام كردن تنش هاى روانى: اگر احساس مى كنيد استرس  4- كاهش اس
داريد مقدارى آب را به همراه كمى برگ ريحان، برگ نعنا و ميخك بجوشانيد سپس 
از اين جوشانده براى تهيه چاى سياه استفاده كنيد. اين نوشيدنى را همراه با كمى 
عسل مصرف كنيد. معجون گياهى به دست آمده، تنش هاى شما را تسكين مى دهد.
ــرطان است و حتى از ابتال به سرطان نيز جلوگيرى  5- ميخك درمان كننده  س

مى كند.
 ميخك در طب سنتى 

ــت و داراى خواص  ــك اس ــر طب قديم ايران خيلى گرم و خش ــك از نظ ■ ميخ
بسيارى است.

ــانس ميخك يا روغن آن را  ■ براى رفع دندان درد و گوش درد يك قطره از اس
روى دندان بماليد يا در گوش بچكانيد.

ــانى كه حافظه ضعيف دارند بايد از دم  ــت و كس ■ ميخك تقويت كننده مغز اس
كرده ميخك استفاده كنند.

ــردرد مفيد است، ضعف اعصاب را درمان مى كند و براى  ■ اين گياه براى رفع س
رفع تنگى نفس مؤثر است.

■ كسانى كه مبتال به بيمارى وسواس هستند براى درمان آن بايد ميخك بخورند. 
ميخك جريان آنزيمى را افزايش داده و در نتيجه فعاليت گوارشى را تقويت مى كند. 
به عالوه ميخك تأثير بى حسى موضعى دارد و به همين دليل براى درمان معده درد 

و حالت تهوع مفيد است.

ازدواج با 
اين افراد 

دردسرساز 
است

راه اندازى كتابخانه ديجيتال
براى گوشى هاى موبايل در كشور

ــانه هاى  ــعه فناورى اطالعات و رس همدان پيام: رئيس مركز توس
ــت كتابخانه ديجيتال در زمينه تلفن  ــال از راه اندازى فاز نخس ديجيت
ــاى تلفن همراه و  ــن زمينه با اپراتوره ــراه خبرداد و گفت: در اي هم

ناشران وارد مذاكره شده ايم.
ــريح  ــت خبرى با تش ــن عليزاده در نشس ــزارش مهر، حس ــه گ ب
ــعه و حمايت از فناورى  ــت هاى اين مركز براى توس برنامه ها و سياس
ــانه هاى ديجيتال، اظهار داشت: ساماندهى محصوالت  اطالعات و رس
ــاى فعال در اين بخش همچون  ــوزه ديجيتال و تعامل با اتحاديه ه ح
اتحاديه صادركنندگان نرم افزار، اتحاديه ساماندهى نرم افزار، اتحاديه 
حامل هاى ديجيتال و بنياد ملى بازى هاى رايانه اى در دستور كار اين 
ــانه هاى  ــعه فناورى اطالعات و رس ــز قرار دارد. رئيس مركز توس مرك
ــيدگى به ثبت نرم افزارهاى موبايل و نيز  ديجيتال از ايجاد مركز رس
ــتاد مبارزه با تكثير و توزيع محصوالت غيرمجاز فرهنگى به عنوان  س
اقدامات مهم در زمينه نظارت بر محصوالت فرهنگى ديجيتال خبرداد.

ــراى راه اندازى كتابخانه ديجيتال  وى از برنامه هاى اين مركز ب

ــن پروژه بر  ــازى اي ــل خبر داد و گفت: بسترس ــى موباي روى گوش
ــانه هاى ديجيتال است  ــعه فناورى اطالعات و رس عهده مركز توس
ــدن است به اين معنى كه  ــت آن در حال عملياتى ش كه فاز نخس
ــتم  ــى هاى موبايل با سيس اين كتابخانه ديجيتال روى تمامى گوش
ــاره به  ــد بود.  عليزاده با اش ــف قابل نصب خواه ــاى مختل عامل ه
تعامل با نهاد كتابخانه ها براى راه اندازى اين پروژه افزود: از طريق 
ــخ خطى قابل تبديل به نرم افزار و نصب روى  اين طرح تمامى نس
ــال مذاكره براى دريافت  ــى هاى موبايل خواهد بود كه در ح گوش

ــتيم. ــر كتاب ها هس ديتابيس و حق نش
ــتا با اپراتورهاى موبايل نيز وارد  ــان كرد: در اين راس وى خاطرنش
مذاكره شده ايم تا امكان خريد برخى كتاب ها از اين كتابخانه ديجيتال از 
طريق نظام پرداخت كارت شارژ موبايل صورت گيرد. البته در اين ميان به 

طور قطع دسترسى به برخى كتب نيز رايگان خواهد بود.
ــانه هاى ديجيتال  ــات و رس ــعه فناورى اطالع ــس مركز توس رئي
ــى داراى هولوگرام،  ــوالت ديجيتال ــراى خريد محص ــازى ب فرهنگس
ــاك، حمايت از  ــرح رايانه پ ــا اجراى ط ــح از رايانه ب ــتفاده صحي اس
ــبكه اى را از  ــركت هاى دانش بنيان و حمايت از توليد بازى هاى ش ش

ديگر برنامه هاى در دست اقدام اين مركز عنوان كرد.
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سواالت افقى:

ــم 2- همراه  ــك زدن - تال ــال ني 1- ف
ــاي جاويدان  ــور يخ ه ــتك - كش پش
ــنگ هاي گرانبها  3- حرارت بدن - س
ــطرنج - عدد نفس كش 4-  - بازنده ش
ــي از اصغر نعيمي - مقابل  گرو - فيلم
ــور -  ــيه 5- از كوه هاي مهم كش حاش
ــواب كودكانه  ــوره فاتحه 6- خ لقب س
ــده - كلبه تركمني 7-  - گردآوري ش
ــان - از بين  ــهر گداي درياي عرب - ش
رفتن 8- فالت آسيا - تقويم و سالنامه 
9- بلند مرتبه - سودا - آب آذري 10- 
ــهر خروس جنگي - راغب - مثل و  ش
مانند 11- سازنده نقاشي متحرك - نام 
ــهر اصفهان 12- دور از هم -  قديم ش
ــم 13- قورباغه  ــتگي - فه بخت برگش
ــي - جيوه - حال - دويار هم قد  درخت
14- چوپان - حمله كننده 15- كشور 

اروپائي - ضيا
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سؤاالت عمودي:

ــرخ - كم 3- درون - ني ميان  ــيه - سنگ معدني 2- ياقوت س ــور بزرگ اقيانوس 1- كش
تهي - جد مادري حضرت سليمان - شكم بند 4- چليپا و صليب - امتداد فيزيكي - درد

5- از جزاير بزرگ جهان - نخست - حق الشرب 6- حديث - لوم - گور 7- خداي درويش 
- سرخ ناي - از اثرهاي معروف سياوش كسرائي - صدمه و آسيب 8- كشتي تاريخي فليپ 
ــود - مرد عرب - مدافع فوتبال10- درس  ــرد - با دريا جيحون ش دوم - تركش 9- ماه س
ــواهد - كوه بلند - تربيت 12-  ــتيار دن كيشوت 11- ش ــيدني - گوشه گيري - دس كش
كشيدني بعد از قهر - ميل به غذا - بركت سفره 13- چوب خوشبو - دردمند - گهواره - 
عالمت مفعولي 14- عجله و تندي - از شهرهاي گيالن 15- از روزهاي هفته - پسيكاناليز
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 The Message Of                 مادستان    تاريخ ،  تمدن و فرهنگ 

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

گزارش
عكسعكس روز

پيام مردمپيام مردم
mardomi@hamedanpayam.com

پستي: 65155-666 صندوق 

همشهريان عزي
را در هر زمين
روزنا

كيوسك

نگاه

زيبايى هاى زم

ــه ازدواج به عنوان  ــام: نگرش افراد ب  همدان پي
ــت تأثير فرهنگ، نقش  يك واقعيت اجتماعى، تح
ــرد در آن زندگى مى كند؛  ــت كه ف و موقعيتى اس
بنابراين ديدگاه فرد نسبت به ازدواج، تابع فرهنگى 
ــت كه به آن تعلق دارد. اين ديدگاه همچنين با  اس
ــاط تنگاتنگ دارد.   از  ــگاه فرد در جامعه، ارتب جاي
ــو و  ــكالت و موانع ازدواج از يك س طرف ديگر، مش
آرزوها، ايده آل ها و تصويرى كه دختران و پسران از 
ــترك خود دارند، از سوى ديگر،  آينده و زندگى مش
موجب شده است كه جوانان به آسانى تن به ازدواج 

ندهند. 
مهم ترين عواملى را كه در شكل دهى به بحران 
ــى قرار  ــتند، به اجمال مورد بررس ازدواج مؤثر هس

مى دهيم:
 بررسى عوامل بحران ازدواج 

1. عوامل جمعيت شناختى
ــرات  ــامل تغيي ــناختى، ش ــل جمعيت ش عوام
ــاختار جمعيتى در يك جامعه است.  جمعيتى و س
ــه دو دليل عمده  ــى ب ــرات جمعيت ــران تعيي در اي
ــت. عواملى  ــاد بحران ازدواج گرديده اس باعث ايج
ــوازن بين مردها  ــوع جنگ تحميلى كه ت مانند وق
ــيدن مردان، تحت  ــهادت رس و زن ها را در اثر به ش
ــده مهاجرت كه در  ــر قرار داد و همچنين پدي تأثي
ــهرها مهاجرت كرده و  ــتاها به ش آن، مردها از روس
ــتايى داراى موقعيت كمترى براى  دخترهاى روس
ــاختار جمعيت به اين  ازدواج گرديده اند. در واقع س
نكته اشاره دارد كه سن ازدواج، تحت تأثير شرايط 

اجتماعى و اقتصادى قرار دارد.
2. عوامل فرهنگى

ــن زنان در هنگام  از آن جا كه در عرف ايران، س
ــد و به دليل اين  ازدواج بايد كوچك تر از مردان باش
ــنين پايين تر،  ــه با زنان در س كه مردان در مقايس
ــن  ــكيل خانواده را ندارند، بنابراين س آمادگى تش

ازدواج، خود به خود باال مى رود.
يك عامل فرهنگى ديگر، پديده فرار مغزهاست. 
ــوق  ــفانه فرهنگ، عرف و قوانين در ايران مش متأس
نخبگان و تحصيل كردگان مرد، براى خروج از كشور 
ــت، در حالى كه براى نخبگان و تحصيل كردگان  اس

زن، محدوديت زاست.
ــترش تجمل گرايى و ارزش هاى  ــويى، گس از س
ــر روى مالك هاى  ــادى ب ــد زي ــا ح ــز ت ــادى ني م
همسر گزينى تأثير گذاشته است. به طورى كه امروز 
يكى از فاكتورهاى اصلى افراد براى انتخاب همسر، 
ماديات است و اين طبيعى است كه جوانان براى به 

ــت آوردن دارايى، نياز به پيش زمينه هايى چون  دس
تحصيالت، زمان و موقعيت شغلى دارند كه همگى 
ــن ازدواج و پديده بحران  اين عوامل، در افزايش س

ازدواج مؤثر هستند. 
3. عوامل اجتماعى

ــى، تضاد هنجارها و نقش هاى  تعييرات اجتماع
ــان ها را تحت تأثير قرار  اجتماعى روابط متقابل انس
ــه خود تغيير  ــر اين روابط خود ب ــت. تغيي داده اس
ــر گزينى را  ــر نيازها و چگونگى همس نگرش، تغيي
نيز تحت تأثير قرار مى دهد. اگر در گذشته ازدواج، 
ــادگى سر مى گرفت،  ــى بود كه به س پيوند مقدس
ــده اى داراى  ــكل پيچي ــن پديده، به ش ــروزه اي ام
جنبه هايى شده است كه به سادگى مهيا نمى شود. 
ــيب هاى  ــالق، جرايم و آس ــار ط ــاال رفتن آم ب
ــر مناسب  اجتماعى به نوعى ترس از گزينش همس
ــده اند تا  ــاد كرده و همه اين عوامل باعث ش را ايج

ازدواج، كاهش پيدا كند. 
افزايش روابط ناسالم پيش از ازدواج، بى اعتمادى 
و وسواس، همگى سن ازدواج را باال برده و حتى در 

برخى موارد، تجرد قطعى را سبب شده اند.
ــل اقتصادى، فرهنگى و  به گزارش تبيان، عوام
اجتماعى ذكر شده، همگى بيانگر اين قضيه بودند 
ــور بحرانى به نام « تأخير در ازدواج » يا  كه در كش
حتى « ازدواج نكردن » وجود دارد كه بايد به عنوان 

آسيبى جدى، مورد بحث و بررسى قرار گيرند. 
 راهبردهاى اجتماعى 

ــكل ازدواج جوانان و جلوگيرى از  براى حل مش
افزايش سن ازدواج، چاره اى جز همكارى و هميارى 
ــاد جامعه، وجود ندارد. راهبردهاى  همه افراد و آح
اجتماعى كه مى توان در اين زمينه ارائه داد، از قرار 

زير است:
ــان،  آس ازدواج  ــرايط  ش ــردن  ك ــم  فراه 1ـ 
دولت مردان و متصديان اجتماع وظيفه دارند برنامه 
ــكل ارائه دهند. همچنين  دقيقى براى حل اين مش
با تشويق مردم، خصوصاً افراد متمول، جوانان را در 
ــئوالن  ــلماً اگر دولت و مس اين امر يارى دهند، مس
ــى در اين راه بگذارند، همه مردم به كمك  امر قدم
آن ها مى شتابند؛ زيرا اين يك مشكل همگانى است 

و همه افراد به گونه اى با آن درگير هستند.
ــتاييان به شهرها، اگر  2ـ كنترل مهاجرت روس
بتوان با افزايش امكانات زندگى در روستاها و ايجاد 
ــتغال براى آنان از مهاجرت آن ها جلوگيرى كرد  اش
ــتا و توليد محصوالت  ــه ماندن در روس ــان را ب و آن
كشاورزى و دامى و امثال آن تشويق كرد، عالوه بر 
ــيارى از مشكالت اجتماعى، از افزايش سن  حل بس

ازدواج نيز جلوگيرى خواهد شد.
ــاد  3ـ جلوگيرى از بى بند و بارى، ابتذال و فس
ــرفت در جامعه ما  ــاى پيش ــى، يكى از راه ه اخالق

اجراى قانون اساسى و جلوگيرى از متخلفان و برهم 
ــت. اگر از فساد و ابتذال،  زنندگان نظم و قانون اس
خصوصاً در حوزه اخالق و مسائل جنسى جلوگيرى 
ــود، با افراد متخلف برخورد جدى صورت نگيرد  نش
ــمن،  ــبيخون فرهنگى دش و در مقابل تهاجم و ش
ــاهل اجرا شود، جامعه چنان  سياست تسامح و تس
ــود كه اولين ضرر آن متوجه  ــفتگى مى ش دچار آش
نهاد مقدس خانواده مى شود و جايگاه آن را تضعيف 

مى كند.
ــتند جوانان پاك و مؤمنى كه   امروز كم نيس
شريك زندگى مناسبى براى خود نمى يابند. تأثير 
ــترش فساد، فحشا، ابتذال و مخصوصاً  مخرب گس
ــواده و بدبينى  ــزل كانون خان ــواد مخدر بر تزل م
ــيده نيست. اگر  ــى پوش جوانان به ازدواج، بر كس
ــد اخالقى  متصديان اجتماع براى مبارزه با مفاس
ــن دام هاى خطرناك را از  ــر همت ببندند و اي كم
جلوى جوانان بردارند، بركات زيادى نصيب جامعه 
ــدن راه ازدواج  خواهند كرد كه يكى از آن هموار ش

جوانان است.
به اميد آن كه با همت تمام نيروها، ملت و دولت، 
ــاهد آن باشيم كه جوانان عزيزمان، اين  به زودى ش
ــور، در امر ازدواج مشكلى  سرمايه هاى بى نظير كش
ــاط و انگيزه و اميد، آينده اى  نداشته باشند و با نش

روشن و موفق براى خود و ديگران بنا كنند.

ــا نام «  ــرى ب ــى درج خب ــام: در پ  همدان پي
ــى در حريم خصوصى مردم»  تاخت و  تاز تبليغات
رضا تقى پور، وزير ارتباطات و فناورى اطالعات در 
ــماره افراد به همراه  گفت وگويى گفت: اين كه ش
ــا در اختيار  ــخصى و محرمانه آن ه ــات ش اطالع
شركت ها يا گروهى از افراد قرار گيرد، قطعاًًًًً برابر 

قانون ممنوع است. 
ــگار مهر،  ــش خبرن ــه پرس ــخ ب  وى در پاس
ــتن  ــر «خريد و فروش و به حراج گذاش مبنى ب
ــل از جمله  ــتركان موباي ــخصى مش اطالعات ش
ــتى»  ــكونت و كدپس نام، نام خانوادگى، محل س
ــائل در پروانه هاى صادره از  ــت: همه اين مس گف
ــوى وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات براى  س
اپراتورهاى موبايل درج شده و اين اپراتورها برابر 
قانون موظف هستند به همه تعهدات مندرج در 

پروانه پايبند باشند.
ــماره هاى موبايل  ــن كه ش ــه داد: اي وى ادام
ــكلى را ايجاد  ــد، خيلى مش ــار افراد باش در اختي
ــروز هم با اين پديده روبه رو  نمى كند، چرا كه ام
ــهرها و شهرستان ها،  ــتيم كه در بسيارى ش هس
ــده و در اختيار  دفترچه هاى تلفن همراه چاپ ش

مردم قرار گرفته است.
ــت كه  ــزود: اين به معناى آن اس ــور اف تقى پ
ــى داراى اطالعات  ــتركان به تنهاي ــماره مش ش
ــوم قرار گرفتن  ــت و در اختيار عم محرمانه نيس
آن، مشكلى درست نمى كند، ولى اين كه شماره 
افراد به همراه اطالعات شخصى و محرمانه آن ها 
در اختيار شركت ها يا گروهى از افراد قرار گيرد، 

قطعاً برابر قانون ممنوع است.
ــات گفت:  ــات و فناورى اطالع ــر ارتباط وزي
ــتركى در اين باره شكايت و ادعا  چنانچه هر مش
ــخصى وى  ــه اپراتور مربوطه، اطالعات ش دارد ك
ــته است، مراتب را به  را در اختيار ديگران گذاش
ــاورى اطالعات اعالم كند،  وزارت ارتباطات و فن

چرا كه قطعاً اين موضوع پيگيرى و با آن برخورد 
خواهد شد.

ــن كه برابر قوانين عمومى،  وى با تأكيد بر اي
ــدارى اطالعات  ــاى موبايل در ازاى نگه اپراتوره
ــئول هستند، خاطرنشان كرد:  شخصى افراد مس
پس از انتشار اين خبر كه گويا با دقت هم تنظيم 
ــيارى از اپراتورها، رسماً و كتباً به  ــده بود، بس نش
ــات و فناورى اطالعات اعالم كردند  وزارت ارتباط

كه اين موضوع درست نيست.
ــان در حال  ــرد: همچن ــح ك ــور تصري تقى پ
ــتيم و منتظريم اين  ــوع هس ــرى اين موض پيگي
ــود؛ بنابراين در اين  ــه اطالعات كامل ش مجموع
ــده كه  ــتا به همه اپراتورهاى ذيربط ابالغ ش راس
جزييات كاملى از شرايط و نحوه ارائه خدماتشان 
را حتى بيشتر از آنچه در كليات پروانه آمده، براى 

وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات بفرستند.
ــش به اين خبر در حالى رخ مى دهد كه  واكن
ــاك»، تصاويرى از يكى از  ــيه خبر «تابن در حاش
ــتنده انبوه پيامك پيوست شده  شركت هاى فرس
ــت از خروار»؛ تا جايى كه  ــتى اس كه تنها «مش
ــبكه  ــى از بخش هاى خبرى ش ــتر و در يك پيش
ــه اى با برخى از  ــيما، مصاحبه چند دقيق دوم س
ــركت هاى طرف قرارداد با مخابرات پخش شد  ش

كه عمق فاجعه را به ديد همگان رساند.
ــاورى اطالعات در پايان  ــر ارتباطات و فن وزي
ــيدن به  ــرد، براى رس ــد ك ــش تأكي گفت وگوي
ــت  ــل از اين موضوع، الزم اس ــدى كام جمع بن
ــاى داخلى اپراتورهاى موبايل را نيز  آيين نامه ه
ــا در صورتى كه كه  ــد ت ــته باش در اختيار داش
ــد، حتماً با آن برخورد شود  ــده باش تخلفى ش
ــد به  ــت هم نباش ــه اين موضوع درس و چنانچ
ــنهادى بسيار بجا و  ــد؛ پيش آگاهى عموم برس
ــته كه احتماالً با استقبال عمومى روبه رو  شايس

خواهد شد.

منابع دولتي پاسخگوي توسعه 
آزادراه هاي كشور نيست

همدان پيام: قائم مقام سابق وزير راه و شهرسازي گفت: بايد براي توسعه 
آزادراه هاي كشور بيشتر برنامه ريزي داشته باشيم. 

ــعه آزادراه   ها در كشور منوط به سرمايه گذاري  رضا پيل پايه افزود: توس
بخش خصوصي است؛ چراكه منابع دولتي پاسخگوي اين موضوع نيست. 
وي با تأكيد بر اين كه خراسان رضوي به لحاظ وجود آزادراه در كشور 
ضعيف است و پاسخگوي 25 ميليون زائر ساالنه اين استان نيست، ادامه 
داد: براي حل اين موضوع عمليات اجرايي آزادراه « حرم تا حرم » از سال 

گذشته آغاز شده است.  به گفته وي، عمده مشكل خراسان رضوي، مسير 
ــهدـ  قوچان است كه استفاده از ظرفيت بخش خصوصي براي تبديل  مش
اين مسير به آزادراه در دستور كار وزرات راه و شهرسازي قرار گرفته است. 
ــنا، قائم مقام سابق وزير راه و شهرسازي با اشاره به اين  به گزارش ايس
كه داشتن بدهي به پيمانكاران يك كار عادي براي وزارت راه و شهرسازي 
شده است، تأكيد كرد: نمي توان ادعا كرد كه بدهي وزارت راه و شهرسازي 

به صفر خواهد رسيد؛ چراكه اين روند هميشه ادامه دارد. 
ــتانداردهاي جاده اي از دنيا عقب  وي با تأكيد بر اين كه ايران به لحاظ اس
نيست، خاطرنشان كرد: بايد در راهسازي دقت بيشتر داشته باشيم و تالش 

كنيم تا پروژه هاي راه را به صورت كامل و نه ناقص به بهره برداري برسانيم. 

ــر شده از سوى اداره   همدان پيام: آمار منتش
كل ثبت احوال استان تهران نشان مى دهد نسبت 
ــهر اول ايران به  ــت ازدواج و طالق در كالن ش ثب
ــر از 3 ازدواج در مقابل يك  ــط، كمت طور متوس

طالق است.
زهرا تاالنى گفت: طبق آمارهاى منتشر شده 
ــبت به سال قبل، يك درصد  ازدواج در تهران نس
ــده، اما آمار طالق در پايتخت 5 درصد  كمتر ش
ــته است. شايد اين آمار تكان دهنده  افزايش داش
ــده تا وزارت ورزش و جوانان، آيين نامه  سبب ش
ايجاد مراكز رسمى و تخصصى ازدواج را نهايى و 

براى تصويب به هيأت دولت ارسال كند.
 سابقه ازدواج اينترنتى در كشور ما 

ــريابى آنالين براى  ــى و همس ازدواج اينترنت
ــه و در يكى از شهرهاى  ــتين بار در فرانس نخس
اطراف پاريس شكل گرفت كه فعاليت اين سايت 
ــاله طرفين  ــتى حداقل دوس ــم منوط به دوس ه
ــتقبال از سايت هاى  بود. در ايران نيز هرچند اس
غيررسمى همسريابى اينترنتى در ميان كاربران 
ــت، اما اين پديده در  ــدت افزايش يافته اس به ش
ــاله دارد و هنوز مدت  ــور ما سابقه اى سه س كش
ــتين  ــيس و راه اندازى نخس ــان زيادى از تأس زم

بنگاه هاى همسريابى اينترنتى نمى گذرد.
ــش ازدواج و  ــزارش خبرآنالين، اما كاه به گ
ــريابى  ــايت هاى همس افزايش كالهبردارى در س
سبب شده تا سيدباقر پيشنمازى، معاون فرهنگى 
ــان اعالم كند كه  ــى وزارت ورزش و جوان و تربيت
ــمى نظارت بر  ــن مركز به طور رس ــت اي قرار اس
سايت ها و بنگاه هاى همسريابى نظارت كند، زيرا 
مطابق تحقيق صورت گرفته توسط سازمان ملى 
جوانان به نظر مى رسد تمايل به ازدواج اينترنتى 
ــت و تعداد اين سايت ها و مراكز  رو به افزايش اس
ــريابى مجازى و اينترنتى در حال حاضر در  همس

كشور ما به 39 سايت مى رسد.

ــبكه شفا به عنوان  همچنين سال گذشته ش
مجموعه اى از مراكز غيردولتى به عنوان مسئول 
ــوى دولت به  ــاوره ازدواج از س ارائه خدمات مش

رسميت شناخته شد.
 مخالفان چه مى گويند؟ 

ــان و جامعه شناسان با رشد  برخى روان شناس
ــتند و معتقدند  قارچ گونه اين مراكز مخالف هس
ــتى براى رشد آمار ازدواج  ــت درس كه اين سياس
در كشور نمى تواند، باشد. مصطفى اقليما رئيس 
ــى ها نشان مى دهد،  انجمن مددكارى گفت: بررس
ــنايى هاى اينترنتى تعهدى  ــتى ها و آش چون دوس
ــى آورد، مى تواند خيلى زود  ميان افراد به وجود نم
به جدايى منجر شود. همچنين شناختى كه از اين 
ــكل مى گيرد چندان كامل نيست، چون  طريق ش
ازدواج بايد با آگاهى و درك عميق صورت بگيرد. 
به گفته وى تحقيقات نشان مى دهد ازدواج هاى 
اينترنتى اگر هم اتفاق بيفتند از روى عقل و منطق 
ــوء استفاده در اين سايت ها  نيستند و متأسفانه س
ــش از 90 درصد  ــوالً بي ــت و معم ــيار زياد اس بس
ــايت ها ايجاد  ــكلى در اين س ــى كه به ش رابطه هاي
مى شود با اهداف جنسى است و اخالق در بسيارى 

از موارد در اين سايت ها زير پا گذاشته مى شود.
وى اين سايت ها را يكى از مهم ترين مروجان 
ازدواج موقت عنوان مى كند و مى گويد: ازدواج در 
ــنديده اى است و بار ها در  ــالم پديده پس دين اس
متون اسالمى از اين مسأله به عنوان اقدامى نيك 
و انسان ساز ياد شده است. اما با اين حال با توجه 
به خألهاى اجتماعى موجود در جامعه، بحث هاى 
ــده  متناقضى در رابطه با ازدواج موقت عنوان ش
ــريابى به يكى از بزرگ ترين  ــايت هاى همس و س
مروجان ازدواج موقت تبديل شده اند و اكثر آن ها 
ــاعه تصويرى اسالمى از اين مسأله به شكل  با اش
ــان را به يك ديگر براى اين اقدام  نامتعارفى جوان

معرفى مى كنند.

 جمعيت، افزايش نرخ يا مديريت كيفيت؟  
ــور ما در عرصه كالن خود با آن  ــات اجتماعى كه كش همدان پيام: يكى از مناقش
ــت. طبيعى است كه اين بحث و بحث افزايش نرخ  ــت، مسأله جمعيت اس مواجه اس

رشد جمعيت موافقان و مخالفانى دارد.
عده اى كه دولت مردان امروز هم از آن جمله اند معتقدند كه جمعيت و نرخ رشد 
ــت به نحوى كه تا دهه هاى آينده اثرى از ايرانيان با مختصات  ــيار پايين اس آن بس

نژادى اعتقادى و فرهنگى باقى نخواهد ماند.
عده ديگر كه منتقدان را از هر قشر شامل مى شوند، معتقدند كه با شرايط امروز 
جهان و كمبود منابع و باالخره بحران بيكارى همين تعداد جمعيت هم براى كشور 

ما زياد و برنامه ريزى آن از توان دولت خارج است.
اما نكته اساسى اين جاست كه فارغ از ديدگاه ها و عاليق سياسى، در هر دوى اين 

نقطه نظرات نسبت به نرخ رشد جمعيت، حقيقتى نهفته است. 
ــى نگرش هاى  ــت فارغ از برخ ــث ماندگارى جمعي ــزارش خبرآنالين، بح ــه گ ب
ــا مختصات خاص فرهنگى  ــت كه جمعيتى ب ــتانه ناظر بر اين موضوع اس نژاد پرس
ــند كه على رغم  ــتار آن باش – اجتماعى كه مثًال ايرانى،  فنالندى يا مكزيكى خواس
مراودات فرهنگى و نژادى درون مرزى خود از لحاظ جمعيتى هويتى ماندگار و دير 

پا داشته باشند كه موضوعى قابل دفاع است.
اما نكته اين جاست كه آيا اين ميل معطوف به ماندگارى هويتى يك قوم يا يك 

مليت تنها با افزايش نرخ جمعيت ميسر مى شود؟
پاسخ قطعاً منفى است اگرچه افزايش معقول و مقطعى نرخ جمعيت عامل مهمى 
ــت، اما بدون در نظر گرفتن متغير هاى كيفى، قطعاً متغيرى بى اثر و حتى داراى  اس

اثرى منفى است.
جمعيتى را در نظر بگيريد كه به دليل ضعف ژنتيك داراى نرخ باالى امراض قلبى 
باشند، چنين جمعيتى بدون درمان و پيش گيرى حتى در صورت افزايش زاد و ولد 

جمعيتى سالم و مفيد براى خويش و ديگران نخواهند بود.
ــد جمعيت بايد با عنصر ديگرى همراه باشد كه آن مديريت  لذا افزايش نرخ رش

كيفيت جمعيت آينده است.
ــراض روحى، بحران  ــه امراض اجتماعى چون اعتياد، ام ــه تنها امراض بدنى ك ن
ــلى، بيكارى، عقده هاى اجتماعى و ده ها پديده بومى و  ــكاف بين نس هويت، ايدز، ش
غير بومى مى تواند جمعيت را از عامل مولد در اجتماع به كپسول هاى ايجاد بحران 

جمعيتى – اجتماعى تبديل كند.
ــد جمعيت به موضوعى مانند ماندگارى هويت ملى _ نژادى  نمى توان براى رش
اشاره كرد، اما از مديريت كيفى جمعيت غفلت ورزيد؛ چرا كه در اين صورت فاجعه 
ــيار  ــد، بس ــاليان آينده كه منابع زمين محدود تر خواهد ش ــار جمعيتى در س انفج

دردناك تر خواهد بود.

  ايران زمين همدان؛ شناسايي 2 هزار هكتار بافت فرسوده در 
استان

ــك خود را به موضوع بافت  ــام: روزنامه ايران زمين ويژه همدان خبر ي همدان پي
فرسوده در استان اختصاص داده است.

ــتان  ــوده در اس ــاس اين خبر، (تاكنون يك هزار و 985 هكتار بافت فرس بر اس
همدان شناسايي شده است.»

ــازي، در جلسه توانمندي حاشيه شهر همدان،  به گفته معاون وزير راه و شهرس
ــوده در 457 شهر كشور شناسايي شده است كه  «تاكنون 72 هزار هكتار بافت فرس

از اين ميزان 825 هكتار مربوط به شهرستان همدان است.
ــوده همدان در 5 منطقه  ــد: «597 هكتار از بافت فرس ــد كيان پور مي افزاي مجي
مسكوني غيررسمي ديزج، خضر، مزدقينه، حصار امام و منوچهري واقع شده است.»

 همشهري همدان؛ 90 درصد روستاهاي استان كتابخانه ندارند 
ــول مديركل  ــه خود از ق ــنبه اين هفت ــماره روزدوش ــدان در ش ــهرى هم همش
كتابخانه هاي عمومي استان اعالم كرده است: «90 درصد روستاهاي استان كتابخانه 
عمومي ندارند كه به اين ترتيب مي توان گفت 90 درصد روستاييان از داشتن كتاب 

و كتابخانه محروم هستند.
ــدان، پايتخت تاريخ و  ــته نام هم ــل عبادي مي گويد: در اين وضعيت شايس فاض

تمدن ايران نيست.
ــان مي كند: «فقط 2 درصد اعتبارات فرهنگي استان براي ساخت،  وي خاطرنش
تعمير و تجهيز كتابخانه هاي روستايي تخصيص يافته است و تا رسيدن به وضعيت 

مطلوب فاصله زيادي داريم.

 مديريت هنري، هنرمندان را منفعل كرده است  
همشهري همدان در اين شماره و به بهانه برگزاري جشنواره استاني خوشنويسي 
در 20 اسفند امسال به گفتگو با احمد تيمورى، استاد درجه يك خوشنويسي كشور 

و استان پرداخته است.
به اعتقاد اين هنرمند، «3 هنر قدسي بيشتر نداريم كه اولين آنها، خوشنويسي است. با 
توجه به آيه شريفه «ن والقلم و ما يسترون» ما بايد مسأله مادى را از اين هنر جدا كنيم 

يا مراسم مرتبط با اين هنر قدسي را متناسب با شأن آن طراحي كنيم.
تيموري خاطرنشان مي كند: «نه اينكه با برگزاري جشنواره هاي بين المللي دست 
ــنويس به عنوان جايزه بدهيم و شأن هنر و گسترده مراسم  ــكه به خوش آخر 10 س

را ناديده بگيريم.

براى آن ها كه از ازدواج فرار مى كنند

حراج اطالعات شخصى، ممنوع! 

سازمان استاندارد
با جان مردم بازى نكند 

ــاركت مردم در  ــده نيروى انتظامى گفت: بايد مش   همدان پيام:فرمان
ــفه كار را يادآورى كنيم، مأموران  اداره امور را جلب و با توجيه آن ها فلس
ــته باشند و بيشتر  ــعه صدر داش پليس هم بايد در برخورد با ناماليمات س

با مردم مدارا كنند.
اسماعيل احمدى مقدم افزود: در قانون جديد، كم كارى ديگران مورد 
ــتانداردها را نيز كاهش  ــبه قرار مى گيرد، اما برخى ها كمترين اس محاس
مى دهند، پليس هم بايد در برابر مخالفان قانون مقاومت كند. نمى توانيم 

ــكالت را ناديده بگيريم.  ــم كارى كنيم و مش ــع صاحبان قدرت ك به نف
ــازمان ها نبود، اوضاع تلفات  ــر مقاومت پليس در برابر برخى افراد و س اگ

رانندگى بدتر از اين نيز مى شد. 
ــانه ها   به گزارش ايلنا، فرمانده نيروى انتظامى با بيان اين كه برخى رس
ــگاران در برخى از رفتارهاى پليس از جمله كمين و صدور برگه هاى  و خبرن
جريمه بزرگنمايى مى كنند، اظهار داشت: اين افراد مى توانند يك روز همراه 
پليس شوند تا ببينند جريمه ها به درستى صادر مى شود. هيچگاه به افسران 
در اعمال قانون سهميه نمى دهيم. اگر پليس بخواهد با بهانه گيرى رانندگان 
را جريمه كند اين امر بسيار زشت است، از سوي ديگر كه اگر بخواهيم براى 

اجراى صحيح قانون اقدام كنيم بايد زير هر تابلو يك پليس قرار دهيم. 

 سايت هاى اينترنتى، مروج ازدواج موقت  

محوطه اي از فضاي سبز بين 
12 متري سلمان و 12 متري 

سينا خيابان مهديه قرار دارد كه 
مي تواند قابليت تبديل شدن به 
يك پارك محلي را داشته باشد. 

اما سال هاست كه اين محوطه 
سبز حتي از داشتن چند نيمكت 
يا باغچه زيبا بي بهره است. اي 
كاش سازمان زيباسازي سري 

به كوچه پس كوچه هاي شهر بزند 
تا در آينده صحبت از چمن هاي 
قديمي و كوچه هاي گذشته تنها 

به خاطره اي ناملموس براي 
كودكان ما تبديل نشود.

اطهري

قدردان مأموران راهنمايي و 
رانندگي باشيم

وقتي مي بينم مأموران راهنمايي 
و رانندگي كه براي اعمال قانون 

در روز و شب، سرما و گرما 
مجبورند سرپا بايستند تا نظم 

برقرار شود، تازه درك مي كنم كه 
مردم قدر آنها را كمتر مي دانند و 
وقتي جريمه اي برايشان به دليل 
رعايت نكردن قانون مي نويسند 

اقدام به بدگويي و ابراز ناراحتي 
مي كنند.

بهتر است با درك شرايط كاري اين 
عزيزان، قدر آنها را بيشتر بدانيم 

و لحظه اي را تصور كنيم كه در 
خيابان در فصل سرد سال چندين 

ساعت سرپا هستيم و حتي جايي 
براي استراحت كردن نداريم.

علي نقوي

قوانين راهنمايي و رانندگي را 
بايد نيروهاي انتظامي رعايت 

كنند تا به الگويي براي سايرين 
تبديل شود. چند روز پيش يكي 
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نگاه

ــه  ك ــى  دايره المعارف هاي ــه  هم ــام:  همدان پي
ــده اند، توضيحاتي در مورد  ــران تأليف ش درباره اي
ــايد باور نكنيد، اما آبگوشت  ــت» دارند. ش «آبگوش
ــگ ايرانى در  ــه نام ها و نامداران فرهن در كنار هم
ــورت مفصلي  ــى به ص ــاى تخصص دايره المعارف ه
ــت. اين در حالي است كه در  توضيح داده شده اس
منوى هيچ يك از رستوران ها آبگوشت نيست! و هر 
ــنتي را دارد  ــردي كه هوس خوردن اين غذاي س ف
ــرا برود.  بايد به خانه، چايخانه، قهوه خانه يا ديزى س

آن هم فقط سر ظهر، نه قبل و نه بعد از آن. 
ــهر هستند كه به طور  دكان هايى قديمي در ش
ــتر نمى پزند؛  ــر كدام يك خوراك بيش تخصصى ه
شما هم آنها را مي شناسيد منظورم همان حليمى، 
ــزى و بريانى ها  ــى، كله پ ــى، جگرك ــى، چلوي كباب
ــن خوراك هاى اصيل  ــت، اما باز هيچ يك از اي اس
ــا در منوى  ــه جز چلوكباب ه ــوب ايرانى، ب و محب
ــتوران هاى ايران جايى ندارند! و به همين دليل  رس
ــاى ايران  گردى كه  ــت كه در كتاب هاى راهنم اس
براى گردشگران خارجي چاپ شده است، هم فقط 
فرق پلو و چلو و شرح انواع كباب ها آمده است. اين 
غذاي سنتي كه هميشه در سفره ابا و اجداد ما بوده 
است اگر متعلق به هر جاى ديگر جهان بود، تبديل 
ــد و دست كم حافظان  به جاذبه اى سياحتى مى ش
ــتداران ميراث فرهنگي در منوهاى كشوري  و دوس

جايى به آن اختصاص مى دادند.
  غذاى كهن ايرانى 

ــل از خوراك هاى  ــت به هزار و يك دلي آبگوش
كهن ايرانيان است. يكى از اين داليل، شيوه كوچى 
ــر پايه فرهنگ  ــايرى زندگى نياكان ايران، ب و عش
دامپرورى است. ايرانيان حتى هنگامى كه شهرهاى 
ــه را ساخته  ــوش و پارس كهنى همچون همدان، ش
بودند، به معنى واقعى يكجا نشين نشده بودند و باز 
ــاهان و درباريان، همانند مردمان در راه اين  هم ش
ــالق مى كردند. اين جا به جايى  شهرها ييالق و قش
فصلى، حتى تا چند دهه پيش، ميان قشالق تهران 
ــى خانواده هاى  ــراى بعض ــميران هم ب و ييالق ش

متمول، متداول بود. 
ــور فرهنگي ميراث  ــناس ام فريبا نعمتي كارش
ــول زندگى  ــت، محص ــي، مى گويد:  آبگوش فرهنك
ــى  ــوراك زندگ ــاب، خ ــت و كب ــينى اس يكجا نش
كوچ نشينى و كوچندگان تنها هنگامى كه به مقصد 
ــرايط بارگذاشتن  ــيدند، فرصت و ش نهايى مى رس

ــت را مى يافتند. اگر به مستندهاى نيم قرن  آبگوش
زندگى عشاير ايران در رسانه هاي تصويري ساخته 
ــده، نگاهى بيندازيد، َگلِه هاى چندهزار َسرى را  ش
ــفندان و گاوها  ــه هر يك از بزها، گوس مى بينيد ك
براى صاحبانشان مهم و محترم اند و جان دامداران 
به جان دام بسته است و بسيار كم پيش مى آيد كه 
ــير و فرآورده هاى شير،  ــر ببرند و جز از ش دام را س
تغذيه نمى كرده اند، اما در راه ناهموار و پرخطر كوچ 
ــالمت و پروار،  ــر از اين دام هاى س هر روزه چند َس
ــاير پيش از آنكه دام  ــده اند و عش ناكار و تلف مى ش
ــر مى بريدند و شام (كباب) را  جان بدهد، آنها را س

آماده مى كردند. 
ــت:  ــاير ايران آمده اس ــي عش ــاب زندگ در كت
ــه موقع به مقصد  ــته و  بايد ب «كوچ زمانبندى داش
ــيدند وگرنه هزار و يك ضرر و خطر طبيعى،  مى رس

در راه آنها بوده است." 
ــتن آبگوشت تا رسيدن به  پس فرصت بارگذاش
ــت نمى داد؛ چراكه آنها معتقد  مقصد، در سفر دس
ــب قبل بايد  ــردا را، از ش ــت ظهر ف ــد آبگوش بودن
ــت و البته آنها پيشتر مقدمات آن را مهيا   بار گذاش
ــاير به سادگى با  ــاط كباب را عش مي كردند، اما بس
سيخى چوبى در بيابان  به راه مي انداختند و اين در 
حالي بود كه آبگوشت جز در ظرف پخته نمى شد؟

ساكنان فالت ايران هزاران سال پيش، نخستين 
ابزار و ظروف  را از چوب و سنگ ساختند، اما ظرف 
ــت و تنها ظروف   ــى روى آتش كاركردى نداش چوب
ــنگى به كار مى آمدند. پس از آن بود كه توانايى  س
ــد و انواع و اقسام ظرف ها  ــاخت سفال حاصل ش س
ــفالين به كار  ــكل گرفت. هزاران سال ظروف  س ش
مى رفتند، تا اينكه ايرانيان به راز سنگ هاى معدنى 

و آب كردن و ريخته گرى فلزات پى بردند. 
ــت كه آبگوشت، هنوز كه هنوز است   جالب اس
ــفالى و فلزى طبخ  ــنگى، س ــروف س ــتر در ظ بيش
ــود. انواع ديزى سنگى، سفالى و رويى (رويى  مى ش
ــاخته شده از فلز روى كه  به معناى رويين يعنى س
به زبان عاميانه به آن روحى هم مى گويند) هنوز به 
ــيوه هزاره هاى دور در ايران تهيه مى شود و اين  ش
ــه نوع ديزى، يادگارى از سه عصر سنگ، سفال  س

ــتند. اين همه، جز در يكجانشينى ممكن  و فلز هس
ــت. در قديم پلو يا چلو را در ديس هاي  نبوده و نيس
ــاپ» يا «قاب»  ــيدند كه به آنها «ق بزرگى مى كش
مى گفتند و چند نفر با دست از يك قاپ مشترك، 

غذا مى خوردند.
ــا در آن زمان ممكن بود كه چند نفر (بزرگ،  ام
ــفره و هم غذا  كوچك، پيرى و جوان) در قاپى همس
 شوند. اين بود كه تقسيم غذا عادالنه نبود و يكى به 
اصطالح، قاپ ديگرى را مى دزديد و غذاى بيشترى 
مى خورد. اين بود كه ايده «قاپ شخصى» به ميان 
ــند  آمد كه براى هر نفر در ظرف كوچكى غذا بكش
ــود كه اين  ــن ب ــد. اي ــش وى بگذارن و آن را در پي
ــقاب» ناميدند. يك قاپ بزرگ  «پيش قاپ» را «بُش
پر از غذا سر سفره مى آمد و چند قاپ كوچك خالى 
ــرد آن مى چيدند و براى  ــه تركى: خالى) ِگ (بُش ب
ــقاب، جدا غذا مى كشيدند. اما آبگوشت چه  هر بش
براى يك نفر پخته شود، چه هزار نفر، محتواى هر 
ديزى جدا، درون خود آن مى پزد و گوشت و نخود 
و آب، براى هر ديزى به پيمانه برابر ريخته مى شود 
و تبعيضى در ميان نيست. مانند پلو همه را در يك 
ــند؛  ــگ نمى پزند و پس از پخت، غذا را نمى كش دي
بلكه اول سهم خام هر ديزى كشيده مى شود و پس 

از تقسيم، پخت آغاز مى گردد.
اما پختن و خوردن آبگوشت كار ساده اى نيست. 
ــايد همگان به پختن آن كارى نداشته باشند، اما  ش

همه از خوردن آن لذت مى برند. 
سمانه صابريون راهنماي گردشگري نيز معتقد 
ــد و يك ديزى  ــك خارجى از راه برس ــت: اگر ي اس
ــنگك و ريحان جلويش بگذاريد،  ــنگى داغ با س س
ــه خوردن  ــذى آن نبرد؛ چراك ــايد لذتى از لذي ش
آبگوشت آموزش مى خواهد. با قاشق از دهانه تنگ 
ديزى چيز زيادى بيرون نمى آيد، مگر اينكه ديزى 
ــت خواهد   ــج كنيد و براى كج كردن هم، دس را ك
سوخت، مگر آنكه با تكه نانى گوشه ظرف را بگيريد 
و در اين كار حتى دستمال كاغذى هم كار تكه نان 
را نخواهد كرد. البته بعضى از ديزى هاى سفالى دو 
دسته كوچك در دو طرف دارند كه در اين موقع به 

كمك شما مى  آيند. 

مرتضي سماوات كه ديزي سنگي را با مهارت در 
يكي از رستوران هاي سنتي همدان مي پزد، ميگويد: 
ــر» كه به آن  ــش دارد، بخش « تَ ــت دو بخ آبگوش
«تريد» مى گوييم و بخش «خشك» كه «كوبيده» 

مى خوانيم.
ــت را پديد  ــه روى هم آبگوش ــت ك آب و گوش
ــوند، اما جدا  ــا هم پخته مى ش ــد، تقريباً ب مي آورن
ــل آوردن اين دو بخش به  ــوند. اما عم خورده مى ش
ــايد تنها خوراكى باشد كه  ــپز نيست و ش عهده آش
ــت. اگر اين دو  ــريك اس خورنده نيز در كار طبخ ش
ــوپى نه چندان  ــدا نكنيد، تبديل به س بخش را ج
دلچسب خواهد شد و اگر هر يك از اين دو بخش را 
ــوب به عمل نياوريد؛ يعنى مثًال كوبيده را آب دار  خ
برداريد، لطفى نخواهد داشت. خالصه آنكه آبگوشت  
ــت و اگر براى نخستين  خوردن كار هر كسى نيس
ــر سفره آبگوشت بنشيند، بى راهنما به  بار كسى س

راحتى از ماجرا سر در نمي آورد.
ــزء الينفك  ــيب زمينى دو ج گوجه فرنگى و س
آبگوشت هاى امروزى اند و براى ايرانيان شايد تصور 
ــى ممكن  ــيب زمينى و گوجه فرنگ ــت  بى س آبگوش
نباشد، اما شايد ندانيد كه اين دو محصول فرنگى تا 
صد سال پيش از اين، در ايران ناشناخته بوده اند. اما 
آبگوشت پيش از واردات اين دو نيز با گوشت، آب و 

نخود، آبگوشت بوده. 
ــن همه كتاب  ــا وجود اي ــخن اينكه ب كوتاه س
ــت  ــى تا به امروز به آبگوش ــپزى و مردم شناس آش
ــا گاهى از  ــم؛ چراكه م ــگاه نكرده بودي ــه ن اين گون
ــهل انگارانه و به سادگى  ــمان س كنار ميراث باارزش
ــه در آنها را  ــق  فرهنگى نهفت ــته ايم و حقاي  گذش
ــت، عصاره فرهنگ ايرانى است و  نديده ايم. آبگوش
ــياري در آن خفته  هزاره هاي تاريخ و نكته هاي بس
ــت و همه قوت آن به ارزش غذايى اش نيست و  اس
ــر دقيق به آن بنگريم؛ جان فرهنگ نياكانمان را  اگ
ــد. پس اي كاش اين  ــه اى از آن خواهيم دي در پيال
غذاي سنتي را در منوي همه رستوران ها جا دهيم 
ــه در تاريخ و سنت آبا و  و به عنوان غذايي كه ريش

اجدادي دارد با تمام وجود، نوش جان كنيم. 
گردآورى: مريم مقدم

تردد 507 هزار زائر ايراني 
از مرز بين المللي خسروي

همدان پيام: از ابتداي سال جاري تاكنون 507 هزار زائر ايراني و خارجي 
ــروي به كشور عراق عزيمت  عتبات عاليات از مرز زميني و بين المللي خس
كرده اند. از مجموع اين افراد 256 هزار نفر از مرز خسروي وارد كشور شده 
و 251 هزار نفر نيز در قالب كاروان هاي زيارتي از كشور خارج شده اند كه 
ــورهاي  90 درصد آن ها زوار ايراني و 10 درصد آن ها نيز زائران ديگر كش
ــالمي بوده اند. از زمان بازگشايي مرز خسروي (22 خرداد ماه سال 87)  اس
ــي و خارجي از مرز  ــون و 393 هزار زائر ايران ــون در مجموع 2 ميلي تاكن

خسروي تردد كردند كه يك ميليون و 700 هزار نفر اين زائران وارد كشور 
شده و مابقي آن ها از كشور خارج شده اند.به گفته فرماندار قصر شيرين، امسال 
26 هزار مسافر از مرز رسمي پرويزخان اين شهرستان به كشور وارد شده اند كه 
21 هزار نفر را ايرانيان و مابقي را اتباع ديگر كشورها تشكيل مي دهند.حسين 
پروين افزود: همچنين از ابتداي سال جاري تاكنون 21 هزار ايراني و 4 هزار و 
900 نفر از اتباع خارجي از طريق مرز رسمي پرويزخان اين شهرستان از كشور 
خارج شده اند.به گزارش ميراث  آريا، تا پيش از 24 آذرماه امسال و بسته شدن 
مرز خسروي، روزانه يك هزار و 500 نفر در قالب 30 كاروان زيارتي از طريق 
مرز بين المللي خسروي با داشتن بزرگ ترين پايانه زميني خاورميانه عازم 

اماكن مقدس و عتبات عاليات كشور عراق مي شدند.

عدم تعادل ميان استعداد گردشگرى و 
جذب توريست در كشور

همدان پيام: ايران داراى استعدادهاى بالفعل و بالقوه گردشگرى است 
كه به دليل ضعف مديريتى، تعادلى ميان استعداد گردشگرى در كشور و 
جذب توريست وجود ندارد.گردشگرى در كشور ما دچار خألهاى قانونى 
و اِشكال در اجراست و اين امر ضرورت تدوين نظام جامع گردشگرى در 
ــان مى دهد. ايران داراى استعدادهاى بالفعل  ــور را بيش از پيش نش كش
ــت و از اين  ــگرى و ميراث فرهنگى معنوى و فيزيكى اس و بالقوه گردش
ــگر، در  ــت، اما از لحاظ جذب گردش ــور برتر جهان اس نظر جزو 10 كش

ــان دهنده عدم تعادل  ــور نخست جهان هم نيست كه نش ميان صد كش
ــيارى از كارشناسان، اگر ايران صرفاً در  ــت.به اذعان بس در اين زمينه اس
ــت فعال شود، مى تواند  ــگرى و جذب توريس موضوع جهانگردى و گردش
ــه اتكاى آن خود را بدون نياز به منابع نفتى و گازى اداره كند و تحقق  ب
ــتاى   چنين موضوعى نياز به رفع خألهاى قانونى و نواقص موجود در راس
ــگرى دارد. قوانين و موضوعات  قانونگذارى و يا تدوين نظام جامع گردش
ــى قرار گيرد و مجلس نيز آن را به  مهم بايد در هيأت دولت مورد بررس
قانون تبديل كند؛ چراكه ممكن است بار مالى داشته باشد. ما بايد تكليف 
ــخص كنيم تا ميزان پايبندى آنان به  ــگران خارجى مش خود را با گردش

شعائر دينى، اسالمى و ارزشى و ميزان خدمات دهى به آنها معلوم باشد.

با فرا رسيدن فصل زمستان روي داد؛
آغاز آموزش آزمايشي به شاغالن صنايع دستي كشور

همدان پيام: سرپرست اداره كل آموزش و حمايت از توليد معاونت صنايع  دستي 
ــال جاري در  ــور از 3 ماهه چهارم س ــتي كش ــاغالن صنايع دس گفت: آموزش به ش

استان هاي مختلف كشور آغاز شده است.
كامران سبزميداني افزود: دستورالعمل آموزش شاغالن صنايع  دستي كشور پس 

از مدت ها تالش اداره كل آموزش، تدوين و به معاونت هاي استاني ابالغ شد.
ــطح  ــتورالعمل با ارائه راهكارهايي ضمن افزايش س ــه كرد: در اين دس وي اضاف
ــته هاي صنايع  دستي به خصوص در حوزه هاي مديريت  دانش عمومي شاغالن رش
ــاهد ارتقاي  ــتانداردها، ش ــد و بازرگاني، قوانين و مقررات اداري (عمومي) و اس تولي
ــتي و به تبع آن كمك به رشد و توسعه كشور در ابعاد مختلف با  جايگاه صنايع  دس

بهره برداري از ظرفيت هاي موجود در كشور خواهيم بود.
ــت: ايجاد كارگاه هاي توليدي نمونه و استاندارد، مشاركت  سبزميداني بيان داش
مؤثر در بازارهاي داخلي و خارجي، كمك به بازاريابي بهينه محصوالت، پايداركردن 
اشتغال موجود اين بخش و فراهم آوردن امكان حداقل رشد ساالنه، از مزاياي تدوين 

اين دستورالعمل است.
ــاماندهي توليد و توزيع محصوالت  ــتورالعمل س وي بيان كرد: در تهيه اين دس
صنايع  دستي، ايجاد بسترهاي مناسب براي مشاركت بخش هاي غيردولتي در توسعه 
ــتفاده از فناوري روز در توليد صنايع دستي، اصالت هاي هنري و  ــتي، اس صنايع دس
ــاني و ارتقاي شايستگي هاي علمي و مهارتي مورد  ــازي نيروي انس ملي و توانمندس

توجه قرار گرفته است.
به گزارش ميراث آريا، سبزميداني با بيان اين كه موضوع آموزش شاغالن صنايع  
ــتي با هدف اهميت بخشيدن به مقوله صدور كارت شناسايي و كاربردي كردن  دس
توليدات صنايع  دستي در دستور كار قرار گرفته است، گفت: مبناي مجموع شاغالن 
ــتي با ثبت ركورد 80 هزار نفر  ــال 89 بانك اطالعات صنايع دس را، آمار موجود س
ــده، آموزش شاغالن به صورت  قرار داده ايم. وي تصريح كرد: طبق مكاتبات انجام ش

آزمايشي از زمستان امسال آغاز شده است.
ــد: در طول برنامه پنجم توسعه از مجموع شاغالن صنايع   ــبزميداني يادآور ش س

دستي، هر ساله 5 درصد آموزش مي بينند.

ظرفيت هاي منبت كاري مبارك آباد تويسركان
همدان پيام: روستاي مبارك آباد تويسركان داراي 30 كارگاه منبت كاري است. در 

كارگاه هاي روستاي مبارك آباد صنعتگران به كالف بري مي پردازند.
37 هنرمند در اين كارگاه ها مشغول به فعاليت هستند. 

ــنهادي ميراث  ــتي از پروژه  هاي پيش ــركت هاي تعاوني صنايع دس راه اندازي ش
فرهنگي استان به سرمايه گذاران است و بر اساس اين پروژه ها سرمايه گذاران بخش 
خصوصي مي توانند شركت هاي تعاوني فروش و تأمين مواد اوليه باكيفيت و به صرفه 

در رشته منبت كاري را در روستاي مبارك آباد ايجاد كنند.
ساالنه بخشي از توليدات منبت كاران اين منطقه به ساير استان هاي كشور ارسال 

مي شود.
سرمايه گذاران مي  توانند با سرمايه گذاري در مناطق فعال در عرصه صنايع دستي 

زمينه اشتغالزايي را براي صنعتگران استان  فراهم كنند.

عجايب باستانى 
خاورميانه

ــه جرأت مى توان  ــه خاورميانه را ب همدان پيام: منطق
ــتان ناميد؛ منطقه اى غوطه ور در تاريخ كه  مهد تمدن باس
ــم  گنجينه هايى گران بهاتر از آنچه امروز در جهان به چش
ــهر صخره اى  ــت. از ش ــورد را در خود جاى داده اس مى خ
ــت  ــا عظمت و قداس ــه ت ــرا در اردن گرفت ــرخ گون پت س
ــكوه تخت جمشيد تا ويرانه هاى بابل،  بيت المقدس و از ش
ــرار گرفته اند كه خاورميانه  ــه و همه در محدوده اى ق هم
نام دارد و امروز نيز همچون گذشته محور اصلى تحوالت 

جهانى است.
به گزارش ميراث آريا، آنچه در ادامه مى خوانيم معرفى 
ــتانى خاورميانه  10 نمونه از بناها و مناطق تاريخى و باس
ــتان نام  ــت كه از آنها به عنوان بزرگ ترين عجايب باس اس

برده شده است.
 تخت جمشيد (پرسپوليس)، ايران 

تخت جمشيد كه زمان ساخت آن به قرن ششم پيش 
از ميالد برمى گردد، در 70 كيلومترى شهر شيراز، پايتخت 

امپراتورى عظيم هخامنشى، قرار دارد.
تخت جمشيد مجموعه اى مشتمل بر كاخ هايى مجلل 
بود كه به دستور داريوش كبير، پادشاه نخستين امپراتورى 
ــت قرن ها و به رغم به  ــد و امروز پس از گذش ايران، بنا ش
ــكريان اسكندر مقدونى،  آتش كشيده شدن به دست لش
هنوز هم مى توان نشانه هايى از شكوه گذشته آن را از وراى 

ستون ها، بناها و همچنين نماهاى سنگى اش مشاهده كرد.
 بيت المقدس، فلسطين 

ــجداالقصى كه محل معراج  ــهر بيت المقدس و مس ش
ــت در بين اديان مختلف از  ــأن اسالم اس پيامبر عظيم الش

تقدس و احترام بسيار زيادى برخوردار است. 
ــهر، به  ــل خيابان هاى منتهى به ش ــه همين دلي  و ب
ــان و ارمنى ها  ــيحيان، يهودي ــلمانان، مس محله هاى مس
ــيم شده است. عالوه بر مسجداالقصى، بناها و اماكن  تقس
ــجد  ــدس ديگرى در بيت المقدس وجود دارند كه مس مق
قبه الصخره از مهم ترين آن ها به شمار مى رود. اين بنا كه 
قدمت آن به قرن هفتم ميالدى برمى گردد، مكانى مقدس 
چه براى مسلمانان و چه براى مسيحيان و يهوديان است.

 بعلبك لبنان 
ــيد" نيز ناميده مى شود  ــهر بعلبك كه "شهر خورش ش
ــرار دارد و يكى از  ــان ق ــكا" در لبن ــز "ب در دره حاصلخي
سالم ترين ويرانه هاى رومى در منطقه خاورميانه است. اين 
ــهر كه وسعتى بسيار زياد داشته و از نظر بزرگى رقيب  ش
ــتان مى شده، شهرى زيارتى بوده و محل اجتماع  روم باس
ــراى عبادت خدايان به  ــر امپراتورى روم ب زائران از سراس
ــت. امروزه بعلبك ميزبان جشنواره هاى  شمار مى رفته اس
هنرى گوناگون است كه آن را به يك مركز فرهنگى ويژه 

در لبنان تبديل كرده است.
 يمن 

اين شهر محصور كه در قرن شانزدهم ميالدى بنا شده 

و به دليل معمارى خاص و زيبايش از شهرت بسيارى نيز 
برخوردار است، به واسطه سازه هاى برج مانندى كه در آن 
ساخته شده، "منهتن صحرا" نام گرفته است. اين شهر از 
ــف كاروان هاى مهم و  ــبى براى توق آن جا كه محل مناس
ــته بوده و راه مواصالتى به مناطق  تجارى در دوران گذش
جنوبى شبه جزيره عربستان محسوب مى شده، از رونق و 

شكوفايى بسيارى برخوردار بوده است.
 كارناك، مصر 

ــاك كه در نزديكى االقصر قرار دارد از بزرگ ترين  كارن
ــوده و صومعه ها،  ــتان ب مجموعه معابد مذهبى مصر باس

كوشك ها، ستون ها و راهروهاى متعددى دارد.
ــالوه بر آن، معبد بزرگ آمون نيز در اين مكان قرار   ع
ــت؛ نام باستانى اين شهر "ايپت ايسوت"  دارد. گفتنى اس

(مقدس ترين اماكن) بوده و كارناك نام جديد آن است.
 قلعه الحصن يا قلعه شواليه ها، سوريه 

ــده و قلعه  اين قلعه كه در قرن يازدهم ميالدى بنا ش
ــمار مى رفته، اول بار  جنجگويان جنگ هاى صليبى به ش
ــام ديگر آن  ــبب ن ــكونتگاه ُكردها بوده و به همين س س
"حصن االُكراد" (قلعه ُكردها) است. اين بنا تا سال 1270 
پس از آن كه به تصرف جنگجويان صليبى در آمد چندين 
مرتبه بازسازى شد و اكنون نيز در فهرست ميراث جهانى 

يونسكو قرار دارد.
 مدائن صالح، عربستان 

ــالم  ــت آن به پيش از ظهور اس ــن منطقه كه قدم اي
ــتان است كه  ــتين منطقه باستانى عربس ــد، نخس مى رس
ــت ميراث جهانى يونسكو به ثبت رسيده است.  در فهرس
ــهر تاريخى بر جاى مانده،  ــر ويرانه هايى كه در اين ش اكث

ــرارآميز تمدن "االنباط" است؛ تمدنى كه  ــانه هاى اس نش
ــت. شهر  ــرزمين وجود داش ــال پيش در اين س تا هزار س
مدائن صالح، بزرگ ترين و جنوبى ترين سكونتگاه باستانى 
ــتان بوده است و شهر "پترا" كه پايتخت يا مركز آن  عربس

بوده در 500 كيلومترى شمال اردن قرار دارد.
 تروا، تركيه 

ــهر تروا، يكى از معروف ترين مناطق باستانى جهان  ش
ــكونت در آن به عصر برنز باز مى گردد.  ــت و قدمت س اس
ــهر تروا در قرن هاى سيزدهم و دوازدهم پيش از ميالد  ش
از سوى جنگجويان اسپارتان و اخاييه يونان باستان مورد 
ــهور تروا نيز در  ــالت متعددى قرار گرفت و نبرد مش حم

آن رخ داد.
 كارتاژ، تونس 

فينيقى ها شهر كارتاژ را در قرن نهم پيش از ميالد در 
خليج تونس بنا كردند. علت اين كار موقعيت استراتژيك 
ــن منطقه در امپراتورى بزرگ تجارى بود كه اكثر نقاط  اي
مديترانه را پوشش مى داد. اين شهر در سال 146 پيش از 
ميالد و در جنگ هاى سه گانه رم با قرطاجنى ها ويران شد، 
اما شهر جديد كارتاژ پس از گذشت قرن ها روى ويرانه هاى 

شهر نخست و با تبعيت از معمارى رم بار ديگر بنا شد.
 بابل، عراق 

شهر بابل، مركز بين النهرين باستان، به واسطه باغ هاى 
ــهرتى  ــت، ش ــتان اس معلق خود كه از عجايب دنياى باس
فراوان يافته است. اين شهر در زمان حكومت "نبوچادنزار 
دوم" شكوه و عظمت فراوانى داشت و امروز ويرانه هاى آن 
كه در 85 كيلومترى بغداد به چشم مى خورد، تنها يادآور 

تاريخ غنى و عميق اين كشور است.

ان
لبن

ك 
علب

ب

آبگوشت 
عصاره 

فرهنگ 
ايرانى

از خودروهاي نيروي انتظامي 
در نزديكي گلوگاه شهيد زارعي 

از مسير رفت يك طرفه اقدام 
به برگشت كرد كه سرنشينان 

حاضر در خودرو با كمال تعجب 
اين تخلف را ناظر بوده و اتفاقا 

از اين عمل انتقاد كردند.
تماس تلفني

اي كاش با افزايش جريمه هاي 
تخلفات رانندگي قدري هم جاده ها 

استاندارد مي شد، بخشي از 
تصادفات به دليل استاندارد 

نبودن جاده ها و داشتن خألهايي 
در جاده ها است كه متأسفانه 
راهنمايي و رانندگي تنها راه 

اصالح تصادفات را در افزايش 
جريمه ها مي داند.

حال آنكه اگر متناسب با افزايش 
جريمه ها، اداره راه اقدام به 

اصالح مسيرها و عالمتگذاري در 
مسيرهاي حادثه خيز بكند بخش 
زيادي از حوادث رانندگي كاهش 

مي يابد.
پيامك ارسالي

رفتگر پيري هستم كه براي كسب 
روزي حالل براي خانواده ام 

خيابان هاي شهر را صبح زود 
تميز مي كنم، اما وقتي مي بينم به 

ظهر نرسيده همشهريان عزيزم 
خيابان ها را با ريختن زباله كثيف 

مي كنند خستگي بر تن و جسمم 
مي ماند. دروغ نگفته اند كه شهر 

ما خانه ماست، كاش واقعاً مردم، 
شهر خود را خانه خود بدانند 

و با پاك نگه داشتن خيابان ها، 
پارك ها و به ويژه جوي آب در 

زيبا سازي شهر سهيم شوند.
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ادب و هنر

يادداشت بازتاب
ديوار«تا ثريا» كج باال مى رود

ــريال «تا ثريا» آنقدر  همدان پيام: ظاهرا س
ــش رفته كه  ــكنى پي در پرده درى و هنجار ش
ــز بلند كرده و اين  ــداى خود تلويزيون را ني ص
ضرب المثل را در ذهن تداعى مى سازد كه آش 
آنقدر شور شده كه صداى آشپز هم بلند شده 

است!
ــش يك  ــاهد پخ ــته ش ــاى گذش در روزه
ــرى  ــف خب ــاى مختل ــزارش در مجموعه ه گ
سيما در باره سريال «تا ثريا» بوديم كه نسبت 
ــط آزاد بين دختران و  ــج و تبليغ رواب به تروي
پسران نوجوان (نه حتى جوان!) به شدت انتقاد 
ــان دادن صحنه هايى از اين  ــود و با نش مى نم
سريال كه اعضاى يك خانواده به پسر نوجوان 
خود توصيه مى كردند تا بجاى عقد، همچنان با 
دوست دختر خود روابط دوستانه داشته باشد، 
به نكوهش تبليغ چنين روابطى در سريال هاى 
ــه چنين انتقادى  ــى مى پرداخت. البت تلويزيون
گذرا از يك سريال كه با هزينه هاى ميلياردى 
ــده است، تنها يك فرار رو به جلو از  ساخته ش
ــوب مى شود وگرنه اگر صدا  سوى سيما محس
ــبت به چنين آشى كه خود  ــيما واقعا نس و س
ــد، بايد  پخته و به خورد خلق داده، صادق  باش
سر آشپز مربوط را مواخذه و اين آش را از روى 

سفره ملت جمع نمايد.
 به گزارش فارس، با كمال تاسف بايد گفت 
على رغم اينكه بعضى از معاونان سازمان در بدو 
تصدى پست خود قول هاى زيادى براى ايجاد 
تحول در برنامه هاى اين رسانه دادند و در اين 
راستا انواع و اقسام شوراهاى راهبردى را شكل 
بخشيدند، اما در عمل تاكنون هيچ گونه تحول 
ــض و طويل  ــازمان عري ــى در اين س محسوس
ــنه اى  ــان در بر همان پاش ــداده و هم چن رخ ن
ــت مى چرخد. بخشى از  چرخيده كه سال هاس
ــايد توسط  ــكل و ناهماهنگى البته ش اين مش
كسانى رقم مى خورد كه سال هاست در بدنه 
ــازمان جا خوش كرده و هيچ گونه تحولى  س

ــد.  را بر نمى تابن
ــتراتژى و برخوردهاى به شدت  فقدان اس
ــه به افق  ــليقه اى و كمى توج ــخصى و س ش
ــان از حد  ــيما، چن ــانه ملى در صدا و س رس
گذشته است كه در همين جشنواره جام جم 
ــت،  كه به فيلم هاى تلويزيونى اختصاص داش
ــه ما قبال  ــدگان اعالم كردند ك ــى از برن بعض
ــى را كه اكنون برگزيده  فيلمنامه همين فيلم
ــبكه ها و گروه هاى  ــا به ش ــده، بارها و باره ش
مختلف تلويزيونى براى توليد پيشنهاد داديم، 
ــرانجام  اما آن ها به راحتى آن را رد كردند و س
بر اثر پافشارى و پس از سال ها دوندگى وقتى 
ــيد،  همان فيلمنامه در يك گروه به توليد رس

ديديم كه با اقبال مردم و داوران روبرو شد.
ــوى بعضى برندگان   اين حرف آن هم از س
ــكار از همان برخورد  ــانى آش ــيما، خود نش س
ــليقه اى و فله اى با مضامين ارزشى در صدا  س
ــت كه گاهى شأن بعضى شبكه ها و  و سيماس
ــم را در حد  ــيما فيل گروه هاى تلويزيونى و س
ــع خصوصى  ــى با مناف ــه خصوص يك موسس
پايين مى آورد و باعث از دور خارج شدن متون 
ارزشمند و ارزشى و به حاشيه رفتن هنرمندان 

دلسوز و متعهد مى گردد.
ــرايط آشفته اى،  ــت در چنين ش واضح اس
ــود كه به  ــا» توليد ش ــد «تا ثري ــريالى مانن س
اعتراف خود سيما، به مروج روابط غير شرعى و 
غير عرفى تبديل شده و در همان حال بسيارى 
ــى در شوراهاى مختلف  از فيلمنامه هاى ارزش

تلويزيون مورد قلع و قمع قرار مى گيرند.
ــا درباره علت  ــى از گمانه زنى ه ــه بعض البت
پخش چنين گزارش شديد انتقادى از سريال 
ــاى مختلف  ــبكه ها و بخش ه ــا ثريا» در ش «ت
ــود بين  ــات موج ــر اختالف ــرى، داللت ب خب
معاونت هاى سازمان دارد. به هر حال اين انتقاد 
بى سابقه، چه بر اساس اختالفات سياسى درون 
سازمانى صورت گرفته باشد يا خير، اما در اصل 
و درستى انتقاد جاى هيچ شكى نيست و بر اين 
ــاس از شوراى نظارت بر سيما و كميسيون  اس
فرهنگى مجلس شوراى اسالمى انتظار مى رود 
ــا به چنين بى اخالقى هاى فرهنگى در بعضى  ت
ــان داده و  ــى واكنش نش ــاى تلويزيون برنامه ه

فريادى رسا و تاثير گذار سر دهند.
ــاد خانواده كه  ــاور كنيم كه اضمحالل نه ب
ــرد، روزى  ــدت مى گي با چنين برنامه هايى ش
روزگارى دامن تمام بخش هاى كشور را خواهد 
ــتگاه هاى مختلف بايد هزينه هاى  گرفت و دس
ــت كنند. پس تا اين  هنگفتى براى آن پرداخ
ديوار كج «تا ثريا» باال نرفته آستينى، بايد باال 

زد.

همدان پيام: امسال سى امين جشنواره فيلم فجر 
برگزار خواهد شد و به همين بهانه نگاهى داشته ايم 
ــينماى پس از انقالب كه در  ــى فيلم تاريخ س به س
ــاخصه هاى مختلف به گونه اى كه در ميان  ژانرها و ش
ديگر آثار همگونه خود در جايگاه خوبى قرار گرفته اند 
و نكته ديگر اينكه اين فيلم ها در ذهن و حافظه جامعه 
ــت و همواره با ديدن دوباره اين  نيز جاخوش كرده اس

فيلم ها خاطراتى برايمان تداعى مى شود.
در شماره قبل به فيلم «ايستگاه» پرداختيم و در 
اين شماره به فيلم «شير سنگى» ساخته كارگردان 
ــتانى خود پرداخته و از زواياى مختلف آن را  هم اس

بررسى كرده ايم.
ــترن به عنوان يكى از گونه هاى  ــينماى وس  س
ــينماگران  ــواره مورد عالقه س ــينما هم محبوب س
ايرانى بوده و دوستداران زيادى هم ميان تماشاگران 
ــت. اما نمونه هاى ساخته شده در  وطنى داشته اس
ــز كاريكاتورى از اصل  ــال هاى پيش از انقالب ج س
نبوده و با شكست تجارى سنگينى رو به رو شدند.

پس از انقالب نيز نمونه هايى همچون «هى جو» 
ــب بيشتر روى وجوه  ساخته منوچهر عسگرى نس
ــته اند. حال در چنين فضايى  كميك كار تكيه داش
«شيرسنگى» با بهره گيرى از مولفه هاى اصيل ژانر 
ــاخته شده و در عين حال از اقليم زادگاه خويش  س

بهترين استفاده را برده است.
ــه خاصى به  ــعود جعفرى جوزانى كه عالق مس
ــش خود  زادبوم خود دارد، فيلمنامه جذاب و پركش
ــرده و از مولفه هايى  ــه ميان طوايف بختيارى ب را ب
ــب و تفنگ در راه توليد وسترنى كامال  همچون اس
ــخصيت  ــت. وى با خلق دو ش بومى بهره گرفته اس
ــدار خان)چنان درام  ــار و نام ــه يادماندنى(على ي ب
ــكل داده كه تماشاى چندباره اش نيز  محكمى را ش

تماشاگر را خسته نكرده و سر ذوق مى آورد.
ــتند كه  ــكه اى هس ــن دو در واقع دو روى س اي
ــان گاه به  ــى ها و دست نشانده هايش با فتنه انگليس
ــع ملى خود را به خطر  ــان يكديگر افتاده و مناف ج
انداخته اند. ويژگى مهم شير سنگى همانا درونمايه 
ضد استعمارى آنست كه جزو نمونه هاى درخشان 
آن در سينماى ايران محسوب مى شود. برگ برنده 
ــنگى عالوه بر استعمارستيزى  ــير س جوزانى در ش
داستان، همين دو شخصيت (على يار و نامدارخان) 
ــتند كه ريزه كارى هاى بسيارى در خلق آنها به  هس

كار رفته و مكمل خوبى براى يكديگر هستند.
ــخصيت كوهيار به عنوان نمادى از جوان  اما ش

ــت خاصى در او موج  ــد بختيارى كه صداق غيرتمن
ــيار كنشمند  مى زند، فوق العاده از كار درآمده و بس
ــتاب  ــت كه ش ــت اوس ــد. در حقيق ــل مى كن عم
ــتان بخشيده و جذابيت هاى  بيشترى به روند داس
ــى در مقام  ــت. جوزان ــرده اس ــدان ك آن را دوچن
ــخصيت هاى فرعى  ــس در رابطه با ش فيلمنامه نوي
همچون بى بى، بخت يار، آسيد محمد و ديگران نيز 
ــنجيده عمل كرده و آنها را فداى شخصيت هاى  س

اصلى نكرده است.
نقطه قوت بزرگ شيرسنگى متعلق به كارگردانى 
است كه در اين باب جوزانى زحمت بسيارى كشيده 
ــترنى بومى  ــل فيلمنامه اى جذاب به وس و در تبدي

موفق عمل كرده است.
ــا عمق ميدان زياد  ــتفاده از لنزهايى ب وى با اس
ــينماگران مورد عالقه اش،  عالوه بر اداى دين به س
قالب را به محتوا نزديك كرده و اين دو را با يكديگر 

به بهترين شكل درآميخته است.
ــت كه فيلم سرشار از صحنه هايى  اين گونه اس
ــاگر مانده و رهايش  ــت كه تا ابد در ذهن تماش اس
ــته  نمى كند. به عنوان مثال مى توان به صحنه كش

ــدن عامرى به دست اسفنديار يا مرگ تاثيرگذار  ش
آسيد محمد در حالى كه سرش را به ديوار تكيه داد 
ــترن در تك تك نماهايش  ــاره كرد كه روح وس اش

موج مى زند.
ــه جعفرى جوزانى  ــن نمى توان از احاط همچني
ــيقى،  موس ــد  مانن ــم  فيل ــدى  كلي ــل  عوام روى 
ــادگى  ــردارى و مهمتر از همه بازيگرى به س فيلمب
ــيقى فوق العاده شنيدنى فريدون  عبور كرد كه موس
ــرار گرفته و بعد  ــدر اين عوامل ق ــهبازيان در ص ش
ــت. در واقع بايد  ــر را مضاعف كرده اس ــى اث حماس
ــق اثر به  ــى در مقام خال ــه جعفرى جوزان گفت ك
خوبى روى عناصر تشكيل دهنده آن تسلط داشته 
ــتر هماهنگى را در گروه  و همچون يك رهبر اركس

خويش به اوج رسانده است.
ــياق وسترن هاى  ــير سنگى به س كارگردان ش
ــيك بزرگانى همچون جان فورد و سام پكين  كالس
پا روى مقوله اى به نام بازيگر با وسواس رفتار كرده 
ــى، نصيريان را  ــران بزرگى همچون انتظام و بازيگ
ــت. اين دو بازيگر بزرگ سينماى  گردهم آورده اس
ــان در نقش هاى اصلى كار،  ايران با بازى درخشانش

ــيده و ماندگارى آن را  كيفيت ويژه اى به فيلم بخش
تضمين كرده اند.

به گزارش ايرنا، سكانس گفت و گوى على يار و 
نامدار را مى توان نقطه اوج بازى آنها دانست؛ چرا كه 
سرشار از ظرايف بازيگريست كه از سال ها تجربه نشأت 
ــكل متفاوت از بازيگرى  ــت. اين دو با دو ش گرفته اس
(يكى درونى و ديگرى بيرونى)چنان كيفيتى به فيلم 
بخشيده اند كه هنوز هم پس از گذشت ربع قرن از 

ساختش، تازه و با طراوت جلوه مى كند.
ــال ها از  ــجاع نورى نيز كه در آن س عليرضا ش
ــينمايى فارابى به حساب مى آمد در  فعاالن بنياد س
نخستين نقش آفرينى خود بازى خوبى ارائه كرده و 
ــن عرصه به اصطالح كم نياورده  در برابر بزرگان اي
است. اما نقش هاى فرعى نيز مملو از بازيگرانى است 
كه عاشقانه نقش هايشان را دوست داشته و كارى به 
ــته اند. براى مثال به بازى  كوتاهى و بلندى آن نداش
ــاا... زاهد و اصغر همت نگاه  درجه يك زنده ياد عط
ــكى مبنى بر نبود  كنيد كه بر نظريه استانيسالوس
ــود بازيگران كوچك و  نقش كوچك و بزرگ و وج

بزرگ در سينما مهر تأييد زده است.

سى سال 30 فيلم؛

شير سنگى؛ وسترنى بومى با درونمايه ضد استعمارى

كانون پرورش فكرى كودكان خريدار اسباب بازى هاى ايرانى مى شود
ــوراى نظارت بر اسباب بازى كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان از خريد اسباب بازى هاى  همدان پيام: دبير ش

استاندارد و با كيفيت ايرانى به منظور ارتقاى توان كيفى و حمايت از توليدكنندگان داخلى خبر داد.
ــرى كودكان و نوجوانان براى حمايت از صنعت  ــو در گفت و گو با ايرنا، افزود: كانون پرورش فك ــين فرج محمدحس

توليد، اسباب بازى هاى داخلى كه داراى هولوگرام باشند را خريدارى و در فروشگاه هاى كانون توزيع خواهد كرد.
وى ادامه داد: اين حمايت در جهت كمك هر چه بيشتر به طراحان و توليدكنندگان اسباب بازى است؛ چرا كه اين 

افراد براى فروش توليداتشان در بازارهاى داخلى از منظر گردش مالى با مشكل رو به رو هستند.
ــباب بازى كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان يادآور شد: اين اسباب بازى ها نه تنها  ــوراى نظارت بر اس دبير ش

در مراكز عرضه محصوالت كانون بلكه در مراكز فرهنگى هنرى هم براى كودكان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

آثار فاخر نمايشى ايرانى آرشيو مى شوند
همدان پيام: امور بين الملل مركز هنرهاى نمايشى در نظر دارد به منظور جمع آورى اطالعات نمايش هاى فاخر اجرا 
ــى دى آرشيو كند. سرپرست امور بين الملل مركز هنرهاى نمايشى گفت: دفتر امور  ــده ايرانى، اين آثار را در قالب س ش
بين الملل، در راستاى برنامه ها و اهداف خود و نيز حمايت از نمايش هاى فاخر ايرانى، از گروه ها و كارگردان هاى تئاتر دعوت 
مى  كند با ارسال يك نسخه سى دى از اجراى نمايش يا نمايش هاى فاخر خود همراه با سى دى پوستر و بروشور آنها، اين دفتر 
را يارى سازند. به گزارش ايرنا، على اكبر طرخان ادامه داد: جمع آورى سى دى آثار فاخر نمايش ايرانى، ضمن تجميع و آرشيو 
اين گونه از نمايش ها در يك مركز، مى تواند امور بين الملل را در هنگام اعزام گروه هاى تئاتر به جشنواره هاى تئاتر خارجى يارى  
كند. وى همچنين يادآور شد: گروه هايى كه موضوع نمايش هاى آنها بويژه با تأكيد بر فرهنگ ايرانى اسالمى، آيين ها و سنت هاى 

بومى و ملى، پيشتر توليد و اجرا شده باشند در اولويت انتخاب براى حضور در جشنواره هاى تئاتر خارجى قرار مى گيرند.

«ناخدا خورشيد» يك اقتباس نيست
ــينما اقتباس حوزه هنرى همدان فيلم «ناخدا خورشيد» اثر ناصر تقوايى به  ــيزدهمين جلسه س  همدان پيام: در س
محك نقد كشيده شد و يكى از ضعف هاى آن بى توجهى به اصل درام رمان «داشتن و نداشتن» برشمرده شد؛ به گونه اى 
ــت. به گزارش روابط عمومى حوزه هنرى همدان، تنها اقتباسى كه  ــبب مى شود اين اثر را فيلمى اقتباسى ندانس كه س
كارگردان اين اثر از رمان «داشتن و نداشتن» نوشته همينگوى گرفته است استفاده از كاراكتر ناخدايى است يك دست 

كه مجبور به انجام كارى خالف ميلش است و حتى از ماجراهاى بارز و محورى رمان، هيچ خبرى نيست.
ــينماى آن زماِن ايران ساخته شد؛ اما زبان  ــيد» با تركيبى از بهترين هاى س بر پايه اين گزارش، فيلم «ناخدا خورش
فيلم الكن است، همه چيز در فضايى وهم آلود است و زبان اجتماعى آن به خاطر شرايط زمانه گويا نيست و با توجه به 

ماجراهاى رماِن «داشتن و نداشتن» و سبك ادبى اش بهتر است اين اثر را فيلمى اقتباسى ندانيم.

رمان هاي متفاوت 
سال معرفي شدند

همدان پيام: اولين مرحله داوري هشتمين دوره  
جايزه ادبي «واو» به پايان رسيد.

ــاكري - دبير جايزه  ــنا، فائزه ش به گزارش ايس
ــت: داوران  ــالم اين خبر، گف ــي «واو» - با اع ادب
ــي و داوري 51  مرحله اول اين جايزه پس از بررس
رمان و داستان بلند، 9 اثر را به عنوان آثار متفاوت 
ــه اختيار»  ــاب كردند: «آتش ب ــال 1389 انتخ س
ــتان)، «الماس  ــا بايرامي - كتاب نيس (محمدرض
ــرين قشقايي - ورجاوند)، «بايد بروم»  سرخ» (نس
ــم اكبرياني - چشمه)، «پنجره زودتر  (محمدهاش
ــغال»  ــرد» (پوريا عالمي - علم)، «خنده ش مي مي
ــون قبيله ي  ــمه)، «قان ــد پاك طينت - چش (وحي
پدري» (محمد هنرمند - نگيما)، «قصه  يك غول 
بياباني كه...» (علي آموخته نژاد- نگيما)، «مهبوط» 
(مرتضي فخري - افراز) و «ناله هاي عشق» (نصرا... 

قادري - كتاب نيستان).
وى در ادامه گفت: داوران در مرحله اول داوري 
ــج اثر را به عنوان نامزدهاي  از ميان اين 9 اثر، پن
عنوان بهترين رمان متفاوت سال اعالم كردند كه 
ــد از «آتش به اختيار»  به ترتيب الفبايي عبارت ان
(محمدرضا بايرامي - كتاب نيستان)، «بايد بروم» 
ــم اكبرياني - چشمه)، «پنجره زودتر  (محمدهاش

ــغال»  ــرد» (پوريا عالمي - علم)، «خنده  ش مي مي
(وحيد پاك طينت - چشمه)، «قانون قبيله  پدري» 
ــا) و «مهبوط» (مرتضي  ــد هنرمند - نگيم (محم

فخري - افراز).
ــد: كتاب  دبير جايزه «واو» همچنين يادآور ش
ــته  فرزانه كرم پور،  ــي يك زن» نوش «عالئم حيات
الدن نيكنام و مهناز رونقي كه توسط نشر ققنوس 
ــيده و نيز كتاب «ماجراي كفتركش»  به چاپ رس
ــيدمصطفي  ــينيون و س ــيدامين حس ــته س نوش
ــر ثالث، به دليل  ــينيون چاپ شده توسط نش حس
ــنده داشتن، از ديگر آثار متمايز  بيش از يك نويس

سال 1389 بوده اند.
شاكري نشر افراز را با چاپ 10 اثر، پركارترين 
ــان معرفي كرد و  ــال 1389 در حوزه  رم ــر س ناش
ــمه و كتاب نيستان با چاپ 9  ــپس از نشر چش س

كتاب نام برد.
ــه عنوان  ــي فخري ب ــن از مرتض وى همچني
ــنده سال گذشته با چاپ دو جلد  پركارترين نويس

كتاب با تعداد صفحات 738 نام برد.
ــزه «واو»، داوران مرحله  ــر جاي ــه گفته دبي ب
ــان مخاطبان جدي ادبيات  اول اين جايزه از مي
ــب الفبايي ،  ــه ترتي ــده و ب ــتاني انتخاب ش داس
ــم احدزاده، رؤيا جاويد، احمد حيدري، اكبر  مري
ــليماني، فرزانه مصيبي و فرزانه  روزبهاني، آتنا س
ــاكري و حسين فدوي را  ناقل بوده اند كه فائزه ش

ياري كرده اند.

در  ــدي  كلي ــاي  ــاب «واژه ه كت ــام:  همدان پي
روزنامه نگاري» نوشته احمد توكلي منتشر شد.

ــي اين كتاب عنوان  ــنا، در معرف به گزارش ايس
ــت: ««واژه هاي كليدي در روزنامه نگاري»  شده اس
ــت كه  ــگاري اس ــه روزنامه ن ــه دوزبان ــك واژه نام ي
ــته را در دو زبان فارسي  مهم ترين واژه هاي اين رش
ــردي و موجز توضيح  ــورت كارب ــي به ص و انگليس
ــر دربرگيرنده  ــد. در واقع، اين كتاب بيش ت مي ده
ــك روزنامه نگار  ــت كه ي مفاهيم و اصطالحاتي اس
ــد. اين كتاب  ــنا باش براي كار خود بايد با آن ها آش
ــر از يك واژه نامه، مي تواند به عنوان يك كتاب  فرا ت
ــجويان  همراهِ كاربردي براي روزنامه نگاران و دانش

اين رشته مورد استفاده قرار گيرد.
ــاله در اين  ــنده كه خود تجربياتي سي س نويس
ــن توضيح مي دهد:  ــوزه دارد، درباره كتاب چني ح
ــعي كرده از سويي به نيازهاي علمي اين  «كتاب س
ــخ دهد  ــوزه - در محدوده عنواني كه دارد - پاس ح
ــن  حال براي روزنامه نگاراني كه دغدغه كار  و در عي
ــد، نيز مفيد واقع  ــه با رويكردي علمي تر دارن روزان
ــاس، جنبه هاي آموزشي كتاب  ــود. بر همين اس ش
ــه طور مثال،  ــر قرار گيرد. ب ــت مد نظ نيز الزم اس
ــده،  ــر واژه اي درباره نوع خاصي از ليد مطرح ش اگ

عالوه بر توضيح درباره آن، سعي شده تا حد امكان، 
مثال هايي داخلي يا خارجي مرتبط با موضوع آورده 
ــل نيز بتوانند  ــران در حوزه كار و عم ــود تا كارب ش
ــد. در ميان كاربران كتاب  ــا الگوبرداري كنن از آن ه
شايد گروه سومي هم يافت شوند؛ مترجمان متون 
ــنايي  ــژه آن هايي كه با اين حوزه آش ــانه اي بوي رس

كم تري دارند.
ــي كه  ــت انگليس ــت دارد؛ فهرس كتاب دو فهرس
مخاطب را مستقيماً از واژه انگليسي و به ترتيب حروف 
ــمت معادل آن و توضيحات فارسي هدايت  الفبا به س
مي كند و فهرست فارسي كه با توجه به جنبه آموزشي 
ــدي موضوعي هدايت  ــاب، مخاطب را به طبقه بن كت
مي كند: خبر، ليدنويسي، سبك هاي خبري، مصاحبه، 
روزنامه نگاري، نويسندگي و گزارشگري، تيترنويسي، 

طراحي و صفحه آرايي، ساختار رسانه و... .
مطالعه اين كتاب به روزنامه نگاران و دانشجويان 
ــا متون علمي  ــاني كه ب ــته و نيز همه كس اين رش

روزنامه نگاري سروكار دارند، پيشنهاد مي شود.»
در  ــگاري»  روزنامه ن در  ــدي  كلي ــاي  «واژه ه
شمارگان 1600 نسخه و 276 صفحه با قيمت 6300 
تومان براي جلد نرم و 7900 تومان براي جلد سخت 

از سوي انتشارات ثانيه منتشر شده است.

همدان پيام: آلبوم صوتى رديف آوازى به روايت 
ــه فرهنگى ماهور  ــوى موسس ابراهيم بوذرى از س

منتشر شد.
ــده  ــر ش در اين آلبوم كه براى اولين بار منتش
است هفت دستگاه و پنج آواز و گوشه هاى مختلف 
رديف آوازى كه با اجرا و روايت زنده ياد بوذرى در 
دهه هاى قبل ضبط شده در قالب يك آلبوم با سه 
ــى دى (لوح فشرده) و با توضيحاتى در باره اين  س

مجموعه ارائه شده است.
به گزارش مهر، سى دى اول اين مجموعه شامل 
ــور، آوازهاى رهاب، ابوعطا، بيات ترك و  ــتگاه ش دس
افشارى است و در سى دى دوم دستگاه هاى همايون، 

سه گاه و چهارگاه و آواز بيات اصفهان آمده است و در 
سى دى سوم نيز دستگاه هاى سه گاه، ماهور و راست 

پنجگاه گنجانده شده است.
ــيقى و آواز،  ــم بوذرى كه عالوه بر موس ابراهي
خوشنويسى متبحر و شناخته شده اى بود در سال 
1274 در طالقان به دنيا آمد و از كودكى نزد شيخ 
ــوذرى طالقانى در تهران به تحصيالت  محمدآقا ب

طلبگى و خوشنويسى پرداخت.
ــط بوذرى از  فراگيرى آواز و رديف آوازى توس
محافل روضه خوانى و تعزيه آغاز شد از همين روى 
نخستين معلم آوازش ظاهرا شيخ حبيب ا... شمس 

الذاكرين كاشانى بوده است.
ــه كه  ــن مجموع ــات اي ــت توضيح در يادداش
ــده چنين آمده  ــته ش ــاد توكلى نوش به قلم فرش

ــوان رديف آوازى  ــر را مى ت ــت:"مجموعه حاض اس
ــت كه توسط يكى از شاگردان غير  اقبال آذر دانس

حرفه ايش در سنين كهولت روايت مى شود. 
ــتى  همان طور كه مى بينيم گرچه از آواز دش
ــت- جز  ــن روايت خبرى نيس ــات كرد در اي و بي
ــتى در انتهاى آواز بيات ترك- اما  اشاره اى به دش
در عوض رهاب به عنوان يك آواز مستقل معرفى 
ــاب از هيچ  ــراى ره ــد بوذرى ب ــود- هرچن مى ش
همچنان  نمى كند-  استفاده  عنوانى(دستگاه/آواز) 
ــز- اما تعداد  ــه گاه ني كه براى بيات اصفهان و س
گوشه ها محدوده موسيقايى شان ايجاب مى كند كه 

رهاب را در اين روايت جزو آوازها بدانيم."

رديف آوازى به روايت ابراهيم بوذرى 
منتشر شد

«واژه هاي كليدي در روزنامه نگاري» 
منتشر شد

ادبيات داستانى
همدان پيام: تاريخ اولين قصه ها به چهار هزار سال پيش از ميالد مى رسد، موضوع 
قصه ها متنوع است. ريشه پيدايش داستان كوتاه و رمان وجود قصه هاست كه با رشد 

جوامع بشرى و به تناسب بلوغ ذهنى، پيچيدگى، گسترش و غنا يافتند.
قصه، تاريخچه اى بسيار قديمى دارد، مجموعه اى از قصه هايى كه تاريخ آن به حدود 
ــد، از فرهنگ و تمدن مصرى باقى مانده  ــال پيش از ميالد مسيح مى رس چهار هزار س
است.  شايد بتوان گفت مصرى ها اولين ملتى هستند كه قصه را به ادبيات جهان هديه 
كردند. موضوع اين قصه ها متنوع است، از قصه هايى درباره  سحر و جادو و ارواح گرفته تا 

افسانه هاى تمثيلى و قصه هاى پرماجرا و عاشقانه را شامل مى شود.
بعد از قصه هاى مصرى، ادبيات آشورى- بابلى قديم ترين قصه ها را به جا گذاشته كه 
قدمت آنها به دو هزار سال پيش از ميالد مسيح مى رسد. در ايران پيش از اسالم قصه هاى 
منثور و منظوم فراوانى وجود داشته است. قصه ها به تدريج با ما بزرگ شدند و رشد يافتند 
و به تناسب ذهنى، پيچيدگى و گسترش و غنا يافتند و داستان هاى امروزى را به وجود 

آوردند. اين چنين بود كه قصه ها باعث پيدايش داستان كوتاه و رمان شد.
 تعريف قصه 

«معموالً به آثار خالقه اى كه در آنها تأكيد بر حوادث خارق العاده بيشتر از تحول 
ــت قصه گويند.» در قصه  محور ماجرا و داستان بر  ــخصيت ها و آدم هاس و تكوين ش
حوادثى است كه در همان ساعت خلق و باعث تكوين و رشد حوادث قصه مى شوند 
ــد آن قهرمان ها و آدم هاى  ــكيل مى دهند و در گسترش و رش ــاس قصه را تش و اس
ــخصيت ها و قهرمان ها در داستان كمتر دچار دگرگونى  ــى ندارند. ش قصه هيچ نقش
ــتخوش حوادث و ماجراهاى گوناگونند. قصه ها اغلب پايان  ــتر دس مى گردند و بيش

خوشى دارند و خصوصيت اخالقى آن چشمگير و مورد نظر است.
 هدف قصه 

ــش و بيداركردن حس  ــق قهرمان و ايجاد كش ــه ظاهر هدف قصه خل ــه ب اگرچ
ــبت به قصه است. اما در حقيقت  ــرگرم كردن خواننده و شنونده نس كنجكاوى و س
درونمايه و زيربناى فكرى و اجتماعى قصه ها گسترش و ترويج اصول انسانى، برابرى، 

برادرى و عدالت اجتماعى است.
ــتند و اغلب درگير  ــخصى و خصوصى نيس ــه در فكر منافع ش ــاى قص قهرمان ه
ــتمگرى ها هستند و در اين مبارزه و كشاكش خستگى ناپذير  مبارزه با پليدى ها و س
ــيدن آنها به  و فوالدى اند و هيچ عاملى آنها را نابود نمى كند و نمى تواند مانع از رس
هدفشان گردد. در قصه هاى متأخرتر اغلب اين خصوصيت كم رنگ تر مى شود. قصه ها 
داراى پايانى خوش و عبرت آميز و پندآموز هستند. اغلب قصه هايى كه براى كودكان 

بازگو مى شود از اين نوع هستند.
 ويژگى هاى قصه 

الف- پيرنگ ضعيف
ــتند و از  ــا رخ مى دهد حوادثى عجيب و غيرمعقول هس ــى كه در قصه ه حوادث
ــت و ضعيفى برخوردارند و «خواننده نمى تواند آنها را  داليل عقلى و استداللى سس
ــاور كند.» از اين رو در اغلب قصه ها روابط علت و معلولى حوادث از نظم معقول و  ب
منطقى بى بهره است و اين امر باعث مى شود قصه ها داراى پيرنگ ضعيف و ابتدايى 
ــائل و حوادث هر دوره، پيرنگ داستان ها را به  ــند؛ چرا كه شناخت آدمى از مس باش
ــت. حوادثى كه امروزه پذيرفتنى نيست در گذشته مورد قبول مردم  وجود آورده اس
بوده است و آن را امرى معقول و باوركردنى تلقى مى كردند. تبديل انسان به پرنده يا 
گفتگوى ميان انسان و حيوانات براى مردمان گذشته قابل قبول بوده است و همين 
ــت و اگر هم داراى پيرنگ باشند ابتدايى و  ــده اس امر باعث ضعف پيرنگ قصه ها ش

غيرمنسجم هستند.
ب- مطلق گرايى

قهرمان هاى قصه ها يا خوبند يا بد. حالت بينابين وجود ندارد. معنا و مضمون قصه ها 
از برخورد خوبى ها يا بدى ها حاصل مى شود. قهرمان هاى خوب و نيك سرشت با نيروهاى 
ــكل مى دهند. رشته هاى حوادث بر  ــرير و اهريمنى مى جنگند و حوادث قصه ها را ش ش
اساس ترتيب و توالى زمان رخ مى دهد و موجب خلق قصه مى شوند. مضامين قديمى نبرد 
روشنى با تاريكى، اهورامزدا با اهريمن كه متأثر از تفكر زردشتى است، هسته اصلى بيشتر 
قصه هاست و هميشه قهرمان هاى خوب، زيبا و راهبر در نهايت بر شخصيت هاى شرير، 
زشت و بدنهاد چيره مى شوند و آنها را از بين مى برند. به طور كلى با خواندن قصه هاى 
قديمى به مطلقاً خوب بودن قهرمان ها و مبارزه با بدى ها پى مى بريم. تمامى عوامل نيكى 

و خوبى به طور مطلق در قهرمان قصه به چشم مى خورد.
ج- ايستايى

شخصيت هاى قصه غالباً ايستا هستند و خصوصيات روحى و خلقى ثابتى دارند؛ 
ــان واكنش نشان نمى دهند و تغيير چندانى در شخصيت آنها  يعنى به نتايج اعمالش
صورت نمى گيرد. برخالف رمان ها كه شخصيت آنها در عين اين كه بر حوادث تأثير 
مى گذارد، خود نيز از حوادث تأثير مى پذيرند. در واقع خواننده قصه همان شخصيتى 
ــت و حوادث داستان  ــناخته در پايان نيز با آن روبروس ــتان ش را كه در ابتداى داس
ــخصيت ها نمى گذارد. زمان سپرى مى شود و حوادث بسيارى رخ  تغييرى بر روى ش
ــود  ــا هيچ تغيير و دگرگونى نمى پذيرند. اگر هم دگرگونى ايجاد ش ــد اما آنه مى ده
ــت و بر اثر خصوصيت هاى خلقى و روانى شخصيت ها نيست. به عبارت  خصلتى اس

ديگر حادثه در خصوصيات روحى و خلقى شخصيت ها نقشى ندارد.
د- نقش سرنوشت

تقدير و سرنوشت در قصه ها نقش اساسى را ايفا مى كند. شخصيت ها از سرنوشت 
ــت، زيرا تقدير و  ــت آنان متفاوت اس ــوم خود راه گريزى ندارند. «تنها سرنوش محت
سرنوشت، قهرمان حقيقى قصه هاست.» و شخصيت ها هم چون پركاهى بازيچه تقدير 

تغييرناپذير خويشند.
ر- شگفت آورى

ــعى دارد كه خواننده و شنونده را با  خواننده حس مى كند كه نگارنده قصه ها س
ماجراها و حوادث آنى و خلق الساعه به اعجاب و شگفتى وادارد. شايد اين تمايل از آن 
جا ناشى شده كه در اصل قصه ها براى نقل كردن و سرگرم كردن خلق شده اند و بعد 
به صورت مكتوب درآمده اند و همين امر باعث شده كه حوادث اختراعى و خيالى و 
عجيب و دور از ذهن وارد قصه هاى جديدتر شده و به صرف جلب توجه و برانگيختن 

اعجاب خواننده مضمون و محتواى قصه ها را به انحطاط كشاند.
ز- كهنگى

سرانجام با توجه به خصوصيات و مشخصات ذكر شده مضامين قصه ها نمى تواند 
نو و امروزى باشد. «موضوع قصه ها قديمى و كهنه و مربوط به زمان هاى دور و جوامع 
گذشته و ازياد رفته و منعكس كننده فرهنگ توده (فولكلور) و آداب و رسوم و عقايد 

خرافه مردم آن روزگار است.» و حتى گاه در آن ها اشتباهاتى به چشم مى خورد.
با اين حال اين قصه ها، از نظر پژوهشى در رشته هاى ادبيات، تاريخ، جامعه شناسى، 
مردم شناسى و اسطوره شناسى بسيار قابل توجه و حائز اهميت هستند، اما خواننده 

امروزى را اغلب خسته و كسل مى كنند.
گردآورى: محمدمهدى خلجى 
منابع: داستان و ادبيات، عناصر داستان، ادبيات داستانى 
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جامعه

گردنه اسدآباد قتل گاه مسافران
سمانه جهانگيرى عرش

ــال 87 زمانى كه ديارى فرماندار شهرستان اسدآباد به  ــتان س همدان پيام: زمس
گفته خود مرخصى رفته بود، حادثه تلخ تصادف در ميدان ورودى شهر اسدآباد كه 

مرگ چند نفر را به همراه داشت، باعث بركنارى وى به دستور استاندار وقت شد.
ــيه هاى زيادى همراه بود، اما در هر حال كوتاهى   هر چند اين بركنارى با حاش
ــئوالن امر در اين خصوص بر مردم بيش از پيش آشكار شد؛ چراكه بايد قبل از  مس

وقوع حادثه پيش بينى رفع آن انجام مى شد.
ــاط حادثه خيز اين  ــال انتظار مى رفت نق ــا اين بركنارى، پس از 3 س ــه ب البت
ــتان اصالح و حداقل تدبيرى براى جلوگيرى از اين نوع حوادث در مسير  شهرس
ــه شوراى ترافيك  ــود، اما هر بار كه از جلس ــهر انديشيده ش ــدآباد و داخل ش اس
شهرستان گزارشى منعكس مى شد؛ كم كارى مسئوالن شهرستان بيش از پيش در 
حوزه شهرى مشهود مى شد؛ چه رسد به مسيرى كه در خارج از شهر، مسافران را 

ــر منزل مرگ هدايت مى كند! به س
ــرد سال قرار گرفته ايم و هنوز دانه هاى برف اين گردنه  هم اينك كه در فصل س
ــادف مرگبار  ــر تكرارى حادثه تص ــره نكرده اند باز هم بايد خب ــاك را محاص خطرن

سال هاى گذشته را تنها با عوض كردن آمار قربانيان گزارش دهيم.
به راستى آيا اين گردنه، خطرناك تر از جاده چالوس كه اين همه مسافر دارد، است؟

ــت حداقل  ــت جرائم رانندگى تا 50 درصد افزايش يابد، آيا بهتر نيس اگر قرار اس
ــتاندارد بزنيم تا جانب حق را رعايت  ــر و گوش مسيرهاى غير اس ــتى هم به س دس

كرده باشيم؟ 
در يك سال گذشته با وجود اينكه 3 بار حادثه تصادف در اين مسير رخ داده است، اما 
هنوز مسئوالن و وكالى ملت از خواب برنخاسته اند تا براى اين مشكل با رجوع به ذهن 

پوياى خود چاره اى بينديشند. 
ــدآباد از ذهن مردم اين  ــال جارى در گردنه اس هنوز خبر تلخ تصادف آبان ماه س
شهرستان پاك نشده بود كه باز هم ديروز خبر مرگ حدود 9 نفر بر اثر تصادف در 

اين گردنه را شنيديم. 
به راستى تا كى بايد اين خبرها را به كرات در صفحات روزنامه هاى استان شاهد 

باشيم، اما هيچ تدبيرى از سوى مسئوالن براى آن نشنويم.
ــئوالن مى دانند براى مسافران ناآشنا مرگبار است،  گردنه اى كه همه مردم و مس
ــئوالنى كه براى تدبير و چاره  جويى براى  ــاله قربانيان زيادى مى گيرد، اما مس هر س
ــكالت مردم ميز مديريتى را صاحب شده اند، مدت ها است كه نتوانسته اند چاره  مش
اين مشكل كهنه را بيابند؛ پس آيا بهتر نيست حاال كه اين همه به ميز و مسند خود 
ــكل از سوى كارشناسان فن بدهند  ــته اند، حداقل فراخوانى براى حل اين مش وابس
ــافران و ميهمانان عبورى از گردنه  ــتان بيش از اين به دليل تصادف مس تا آبروى اس

اسدآباد، از دست نرود. 
به هر حال گردنه 16 كيلومترى اسدآباد كه الزم است با حذف مسير، حفر تونل 
ــيده شود از سفر چهارم رئيس جمهورى تاكنون با وجود  يا تغيير آن چاره اى انديش
گرفتن مصوبه در حال پيگيرى براى اجراى مصوبه است كه اميد است زمان پيگيرى 
و مطالعه چنان نباشد كه بيش از اين شاهد قربانيان و خانواده هاى داغ ديده باشيم. 

زهرا زارعى
ــادف در گردنه  ــنيدن خبر تص ــام: ش همدان پي
ــدآباد آنقدر برايمان عادى شده كه تنها به يك  اس
تأسف كوتاه بسنده مى كنيم و سرى تكان مى دهيم 

و فردا همه  چيز از ياد همه مى رود. 
ــدآباد را گردنه مرگ تعبير  ــايد اگر گردنه اس ش
ــيم. گردنه اى كه هر  ــم، زياد مبالغه نكرده باش كني
ــا را به كام مرگ  ــال تعدا زيادى از هموطنان م س
ــال را نيز به  ــينى امس ــوراى حس ــاند. عاش مى كش
ــافر به مقصد  ــى حامل مس خاطر مى آوريم اتوبوس
ــد و 8 كشته و 13  ــاه در گردنه واژگون ش كرمانش
ــاعت 7  ــته س ــت و روز گذش مجروح  به جا گذاش
ــد؛ اتوبوسى حامل  صبح باز هم اين حادثه تكرار ش
ــهر تنكابن به مقصد كرمانشاه در  ــافر از ش 22 مس
ــد. گويا  ــدآباد واژگون ش ــود كه در گردنه اس راه ب
ــته كه همنوعان  ــدآباد با خود پيمان بس گردنه اس
ــاهى را هر سال از خود برنجاند و خاطراتى  كرمانش
ــان حك كند. هنوز  ــه در ذهنش تلخ را براى هميش
هم تلخى فاجعه تصادف اتوبوس را در فروردين ماه 
ــر برخورد آن با ميدان  ــاد نبرده ايم كه بر اث 88 از ي
ــهر 18 كشته و زخمى در اولين روزهاى  ورودى ش
ــافران اين اتوبوس هم  ــد نوروز برجاي  ماند. مس عي
ــاهد  ــته ش ــد و باز هم روز گذش ــاهى بودن كرمانش
ــر صحنه حاضر  ــرار اين حادثه تلخ بوديم. بر س تك
ــافران زخمى با دست و پاهاى  شديم، مشاهده مس
ــانى را به درد  ــده در كنار جاده دل هر انس قطع ش
مى آورد. مأموران نيروى انتظامى، نيروهاى امدادى 
هالل احمر، اورژانس و خالصه جمع زيادى از مردم 
ــده بودند. ــورى در آنجا جمع ش ــاى عب و خودروه

ــتان اسدآباد  مالمير فرمانده نيروى انتظامى شهرس
ــت  ــاره گفت: اين اولين و آخرين بار نيس در اين ب
كه در اين مسير تصادف رخ مى دهد در هر صورت 
ــت و بايد  ــت نكات ايمنى وظيفه رانندگان اس رعاي

دقت  بيشترى داشته باشند. 
مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان اسدآباد 
ــريح اين  ــز در گفت وگو با خبرنگار ما ضمن تش ني
ــته  ــن حادثه 13مجروح  و 9 كش ــه گفت: اي حادث

داشته است. 
ــر از مجروحان  ــزود: 10 نف ــى اف ــد كريم محم
ــدآباد و 3 نفر ديگر به  ــتان قائم(عج) اس به بيمارس
بيمارستان اميرالمؤمنين انتقال داده شده اند و تحت 

درمان هاى اوليه قرار گرفتند. 

وي اظهار داشت: با هماهنگى هاى صورت گرفته 
با هالل احمر استان، يك فروند بالگرد رأس ساعت 
9 و30 دقيقه در محوطه بيمارستان قائم فرود آمد 
و 3 نفر از مجروحان را به بيمارستان بعثت همدان 
ــاز  ــان كرد: خطر س منتقل كرد.  كريمى خاطرنش
ــى پوشيده نيست، اما  ــدآباد بر كس بودن گردنه اس
خطاى انسانى نيز در اين بين نقش بسيارى دارد و 
رانندگان با علم به اينكه اين محور حادثه خيز است 
ــص فنى رانندگى  ــرعت پايين و بدون نق بايد با س
ــت  مسئوالن مربوط براى رفع اين  كنند و الزم اس
نقاط حادثه خيز تصميمات جدى ترى اتخاذ كنند. 

ــين فرمانده پليس راه استان همدان نيز  جانش
ــمت  در اين باره گفت: اين اتوبوس از تنكابن به س

كرمانشاه در حركت بود كه به علت تخطى راننده از 
سرعت مطمئنه به دره سقوط كرد.

ــرد: در اين حادثه كه  ــاكرى عنوان ك مهدى ش
ــته و 14 مسافر  مقصر اصلي راننده بود، 8 نفر كش
ــدند. روابط عمومي جمعيت هالل احمر  مجروح ش
ــتان همدان نيز اعالم كرد: به دنبال واژگوني يك  اس
دستگاه اتوبوس حامل 22 مسافر در كيلومتر 5 جاده 
اسدآباد به همدان و اطالع به پايگاه امداد جاده اي اين 
جمعيت در گردنه اسدآباد، امدادگران فوراً براي كمك 

رساني به مصدومان حادثه به محل اعزام شدند.
ــان، اكيپ هاي  ــاالي مصدوم ــل تعداد ب به دلي
ــتي  كمكي امداد جاده اي همدان و بهار به سرپرس
ــتگاه  ــامل ده دس ــتان ش ــاون امداد و نجات اس مع

ــد بالگرد به  ــر و يك فرون ــس، 30 امدادگ آمبوالن
منطقه اعزام شد.

ــا تالش  ــت: ب ــنى اظهار داش ــا احس محمدرض
امدادگران هالل احمر و ديگر دستگاه ها 13 مصدوم  
ــدآباد و  ــتان اس و 9 فوتي به مراكز درماني شهرس
همدان اعزام شدند. عمليات امداد و نجات در ساعت 
10 و 10 دقيقه صبح روز گذشته با گزارش معاون 

امداد و نجات جمعيت هالل احمر پايان يافت.
ــاه اخير اين  ــه در يك م ــت ك ــه ذكر اس الزم ب
دومين اتوبوسى است كه در گردنه اسدآباد واژگون 
ــود و اين اولين و آخرين تصادف رخ داده در  مى ش
ــت. بنابراين بايد  ــير پرتردد و پر خطر نيس اين مس

چاره اى انديشيده شود. 

8 كشته و 13 مجروح قربانى حادثه گردنه اسداباد

اتوبوس در گردنه مرگ
نيش و نوشاخبار

يادداشت

اجراي طرح معلم حجاب
در مدارس

پانا: قائم مقام وزير كشور در امور اجتماعي 
ــم حجاب در  ــراي طرح معل ــي از اج و فرهنگ
راستاي ترويج فرهنگ حجاب در مدارس خبر 
ــرد: اعزام طالب با  ــار اظهار ك داد. عليرضا افش
ــازمان تبليغات اسالمي خواهد بود و اجراي  س
آن را آموزش و پرورش و وزارت كشور بر عهده 

خواهند داشت.
ــار همچنين به تنظيم و اجرايي شدن   افش
ــي ايراني  ــبك زندگ ــي آموزش س ــه مل برنام
ــح كرد:  ــاره و تصري ــدارس اش ــالمي در م اس
آموزش مهارت هاي زندگي، تنوع بسيار زيادي 
ــت و  ــته اس دارد و برنامه اي ملي  از ابتدا نداش
آنچه كه بايد شهروندان بدانند و مشاهده كنند 

بايد از مهدهاي كودك آغاز شود.

آزمون دوره هاي فراگير پيام نور 
هفته آينده برگزار مي شود

ايسنا: معاون سازمان سنجش آموزش كشور 
از آغاز اينترنتي توزيع كارت ورود به جلسه آزمون 
ــگاه پيام نور از روز  دوره هاي مختلف فراگير دانش
ــنبه 20 دي خبر داد و گفت: آزمون تمام  سه ش
ــور  ــاي فراگير روز جمعه 23 دي در كش دوره ه
ــيد جالل سروالدينى با اشاره  برگزار مي شود. س
ــون دوره هاي مختلف  ــاز توزيع كارت آزم به آغ
فراگير دانشگاه پيام نور از روز سه شنبه20 دي از 
www. طريق سايت سازمان سنجش به نشاني
sanjesh.org، گفت: توزيع كارت تا ساعت 24 
ــه دارد. وي با تاكيد  ــنبه 22 دي ادام روز پنجش
ــبت به سال گذشته  بر اينكه آزمون اين دوره نس
تغييري ندارد، از عدم افزايش ظرفيت پذيرش اين 

دوره از آزمون خبر داد.

سامانه ملي مديريت درمان 
سرطان پستان راه اندازي شد

فارس: وزير بهداشت با اعالم راه اندازي سامانه 
ملي مديريت سرطان پستان گفت: با اجراي اين 
سامانه در كشور بخش مهمي از هزينه درمان و 
داروي مبتاليان به اين سرطان در كشور كاهش 

مي يابد و هزينه هاي غيرضرور حذف مي شود. 
ــتجردي اظهار داشت: در  مرضيه وحيددس
ــتا با اجراي اين سامانه كه آزمايشگاه،  اين راس
ــك را تحت  ــخه پزش پاتولوژي، داروخانه و نس
ــد داد، وزارت  ــرار خواه ــارت ق ــش و نظ پوش
ــاي  ــد هزينه ه ــد 80  درص ــت مي توان بهداش
ــود ولي خارج از  ــرطان را متقبل ش بيماران س
اين سيستم اين تقبل صورت نخواهد پذيرفت.

ــت: در حال حاضر 30  درصد هزينه   وي گف
داروي هر سپين توسط وزارت بهداشت پرداخت 
مي شوند و با اجراي كامل اين سامانه تا 80  درصد 

هزينه اين دارو را مي توانيم پرداخت كنيم.

منشا بى بندوبارى و فساد 
جنگ نرم است

ــتان  ــي اس ــين انتظام ــام: جانش همدان پي
همدان تهاجم فرهنگي، بي بندوباري و مفاسد 
ــأ آن از جنگ نرم  اجتماعي و اخالقي كه منش
است را موجب افزايش جرم در جامعه دانست.

ــم فرهنگي،  ــت: تهاج ــب گف مهديان نس
ــد اجتماعي و اخالقي كه  بي بندوباري و مفاس
ــأ آن از جنگ نرم است را موجب افزايش  منش
جرم در جامعه مي باشد كه بايستي تالش كنيم 
ــي و اخالقي و ترويج  ــا بكارگيري اصول دين ب

فرهنگ اسالمي با آن مبارزه كنيم.
ــرات تهاجم فرهنگي،  وي تأكيد كرد: از اث
بي بندوباري و رشد مفاسد اجتماعي و اخالقي 
ــد كه موجب افزايش جرم خواهد شد  مي باش
ــراي طرح هاي  ــتان با اج ونيروي انتظامي اس
ــم را در  ــه اي با جراي ــف، اقدامات مقابل مختل
دستور كار قرار داده است و نيروي انتظامي نيز 
با اجراي طرح هاي مختلف، رويكرد پيشگيرانه 
ــان ها به مرحله  ــا ارج نهادن به كرامت انس را ب
ــب در مراسم بازديد  اجرا مي گذارد. مهديان نس
ازنيروي انتظامي شهرستان اسدآباد بيان داشت: 
ما بايد از تكرار جرم جلوگيري نماييم و با تقويت 
ــگيرانه كه مجموعه اي از اقدامات و  اقدامات پيش
تدابيري است كه باعث بي ميلي به جرم و تكرار 
جرم توسط مجرم مي شود جلوگيري نماييم و 
در پيشگيري كه يك عزم عمومي را مي طلبد 
ــتگاه هاي دولتي كه در  ــد آحاد مردم و دس باي
آن سهيم هستند و نقش دارند به وظايف خود 

عمل نمايند.

ابراز نگرانى از تحميل هزينه هاى اضافى به بيماران
همدان پيام: رئيس كل سازمان نظام پزشكى ايران اظهارداشت: عمده ترين نگرانى ما، تحميل هزينه هاى اضافى و سقوط بيماران 
و خانواده هاى آنان به زير خط فقر پس از يك دوره درمان است. به گزارش مهر، سيد شهاب الدين صدر گفت: در حال حاضر يكى از 
چالش هاى جدى نظام سالمت كمبود اعتبار است. وى افزود: اگر موضوع سالمت در جايگاه واقعى و اولويت اول تا پنجم كشور قرار 
گيرد و سرانه سالمت رشد كافى و مناسبى داشته باشد بسيارى از مشكالت اين حوزه و فشارهاى مالى ناشى از درمان بيمارى ها از 
روى دوش مردم برداشته خواهد شد. صدر ادامه داد: تقويت صندوق هاى بيمه اى و حمايتى، واقعى كردن تعرفه ها و بهبود ساختار 
نظام سالمت ملى از ديگر موارد مهمى است كه بايد در اصالح نظام سالمت مورد توجه قرار گيرد. سيد شهاب الدين صدر افزود: 
عمده ترين نگرانى ما، تحميل هزينه هاى اضافى و سقوط بيماران و خانواده هاى آنان به زير خط فقر پس از يك دوره درمان است 
كه حل اين چالش بيش از هر چيز به مسئوالن و قانونگذارانى نياز دارد كه مسائل و مشكالت اصلى و واقعى حوزه سالمت را بدانند.

دو بيمارستان همدان، در رديف بيمارستان هاي برگزيده كشور
همدان پيام: در سطح اول ارزيابي كه بين دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور صورت گرفت از بين 46 دانشگاه 17 دانشگاه به دليل 
دارا بودن ستاد حاكميت باليني، اداره حاكميت باليني و مشاركت معاونت ها در استقرار برنامه ها مورد قدرداني قرار گرفتند در ميان 
اين اسامي نام دانشگاه علوم پزشكي همدان، مركز آموزشي درماني بعثت همدان و مركز آموزشي درماني اكباتان به چشم مي خورد.
به گزارش ايلنا، در سطح اول ارزيابي كه بين دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور صورت گرفت از بين 46 دانشگاه 17 دانشگاه زير 
به دليل دارا بودن ستاد حاكميت باليني، اداره حاكميت باليني و مشاركت معاونت ها در استقرار برنامه ها مورد قدرداني قرار گرفتند: 
البرز، اصفهان، بيرجند، تبريز، تهران، جيرفت، زنجان، همدان، شيراز، كردستان، كرمانشاه، گلستان، قزوين، قم، مازندران، مشهد و 
دانشكده دندانپزشكي تهران. بنا بر اين گزارش، در سطح دوم، بيمارستان هاي كشور مورد ارزيابي قرار گرفتند كه اين ارزيابي ها در 

مرحله اول توسط خود بيمارستان ها و سپس در دانشگاه هاي علوم پزشكي مورد سنجش قرار گرفته است.

مرحله دوم آزمون دكتراي تخصصي در حال اجراست
همدان پيام: معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه بوعلي سينا اعالم كرد: مرحله دوم آزمون دكتراي تخصصي 

نيمه متمركز دانشگاه بوعلي سينا در مرحله تكميل ظرفيت در دي ماه جاري در حال برگزاري است.
علي باقر طاهري نيا در گفت و گو با ايسنا، افزود: در اين مرحله دانشگاه بوعلي سينا در بيش از 30 رشته گرايش تعداد 77 
نفر را پذيرش خواهد كرد. وي در ادامه بيان كرد: پيش از اين سازمان سنجش و آموزش كشور با اطالع رساني به داوطلباني 
كه در آزمون كتبي مرحله قبلي شركت كرده بودند به آنان پيشنهاد كرده بود در صورت تقاضا مي توانند نسبت به پذيرش در 
مرحله تكميلي اعالم آمادگي كنند. وي تصريح كرد: سازمان سنجش كشور از بين كساني كه در آزمون كتبي، واجد شرايط 
شناخته شده بودند به تعداد سه تا پنج برابر ظرفيت، به دانشگاه هاي مجري دوره دكترا در رشته هاي مورد نظر معرفي كرده و 
به صورت همزمان جدول زمان بندي آزمون شفاهي يعني مصاحبه در دانشگاه هاي مختلف را به اطالع داوطلبان رسانده است.

ــالم كرد كه در  ــكى قانونى اع همدان پيام: پزش
ــت امسال، 554 نفر (493 مرد و  هشت ماهه نخس
ــور جان باختند  61 زن) بر اثر برق گرفتگى در كش
كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 
كه تعداد فوتى هاى ناشى از برق گرفتگى 572 نفر 

بود، 3,1 درصد كاهش يافته است.
ــور اعالم كرد كه  ــكى قانونى كش سازمان پزش
ــترين تعداد فوتى هاى ناشى از برق گرفتگى به  بيش
ــتان هاى تهران با 102 نفر، خوزستان  ترتيب در اس
ــر، فارس 37 نفر و كمترين آن نيز به ترتيب  64 نف
ــتان هاى مركزى با يك نفر، اردبيل،  خراسان  در اس
ــارى هر يك با 3 نفر  ــى و چهارمحال و بختي جنوب

ثبت شده است.
همچنين بيشترين مرگ ناشى از برق گرفتگى با 
93 مورد مربوط به مهرماه و كمترين آن با 36 مورد 

مربوط به فروردين است.
ــاس آمارهاى موجود، مرگ ناشى از برق   بر اس
گرفتگى در آبان ماه امسال در مقايسه با مدت مشابه 

سال گذشته 4,3 درصد افزايش داشته است. 
به گزارش مهر، قره داغى مديركل تشريح و بررسى 
صحنه جرم گفت: بررسى هاى انجام شده در سازمان 
پزشكى قانونى نشان مى دهد كه اغلب اين حوادث به 

دليل رعايت نكردن اصول ايمني رخ مي دهد.
ــك چه غيراتوماتيك از برق  فيوزها، چه اتوماتي
گرفتگى جلوگيرى نمى كنند. جريان برقـ  در حد 
ــدن ما، با از  ــرـ در صورت عبور از ب 100 ميلى آمپ
ــان را در پي دارد. به  ــن قلب مرگ انس كار انداخت

خاطر داشته باشيم كه فيوزها با قطع جريان برق از 
وقوع خرابى در سيم كشى و آتش سوزى پيشگيرى 
مى كنند و نمى توانند از برق گرفتگى و مرگ ناشى 

از آن جلوگيرى كنند.
ــيم اتصال به زمين در پيشگيرى  ــويى س از س
ــيم  ــرق گرفتگى نقش مؤثرى دارد. وجود س از ب
ــوم در سيم كشى منازل (سيم اتصال به زمين)  س
ــه جلوگيرى از برق گرفتگى  ــيار مهم بوده و ب بس

كمك مى كند.
ــيار  ــى در محيط هاى مرطوب بس  برق گرفتگ

محتمل تر از محيط هاى خشك است. 

همدان پيام: فرمانده انتظامي شهرستان اسدآباد از 
ــديد اجراي طرح پاكسازي نقاط آلوده و جرم خيز  تش
ــتگيري توزيع كنندگان و  ــطح شهرستان و دس در س

فروشندگان مواد مخدر خبر داد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني پليس، حميد مالمير 
در اين رابطه اظهار داشت: مأموران پليس مبارزه با مواد 
ــدر، در هفته جاري طرح ارتقاي امنيت اجتماعي  مخ
ــطح  ــازي نقاط آلوده و جرم خيز را در س و طرح پاكس
شهرستان اجرا و در اجراي اين طرح ضمن شناسايي 
ــروش مواد مخدر به نام هاي  5 توزيع كننده و خرده ف

ــتگير كردند. وي افزود: مأموران  معلوم، متهمان را دس
ضمن هماهنگي با مقام قضايي در بازرسي از منزل و 
ــدگان، مقاديري مواد مخدر از نوع  مخفيگاه توزيع كنن
هروئين، ترياك و شيره و سوخته ترياك به همراه يك 
ــدر و يك حقه وافور  ــتگاه ترازوي توزين مواد مخ دس
ــد. اين مقام انتظامي  متعلق به متهمان توقيف كردن
ــارق  ــتگيري چهار نفر س ــاره به دس ــه با اش در خاتم
موتورسيكلت در هفته جاري گفت: در اين راستا يك 
دستگاه خودرو و يك دستگاه موتورسيكلت سرقتي و 

دو عدد تنه موتورسيكلت كشف و ضبط شد.

ــل و نقل و پايانه هاى  همدان پيام: مديركل حم
ــال 70 درصد از متوفيان سوانح  همدان گفت: امس
ــتان همدان،  ــهرى در اس ــهرى و برون ش درون ش

سرپرست خانوار بودند.
به گزارش ايرنا، گودرز محمودى در آيين توزيع 
ــواران روستاى «خان آباد»  كاله ايمنى بين موتورس
ــزود: بى توجهى به قوانين  ــع كبودراهنگ اف از تواب
ــكالتى براى  ــى و رانندگى موجب بروز مش راهنماي
شاغالن عرصه حمل و نقل كاال و مسافر مى شود و 
ــكالت در بيشتر مواقع آثار منفى را بر روى  اين مش

خانواده و جامعه مى گذارد. 
ــاده اى و ارتقاى ايمنى را  ــوانح ج وى كاهش س
ــمرد و اظهار  ــئوالن حمل و نقل برش از اهداف مس
ــت: بى توجهى به قوانين اهنمايى و رانندگى و  داش
ــت نكردن قوانين مصداق بى توجهى به فريضه  رعاي

امر به معروف و نهى از منكر است. 
ــاس آمارهاى  ــر اس ــرد: ب ــه ك ــودى اضاف محم

ــتفاده  ــيكلت به علت اس دريافتى، راكبان موتورس
نكردن از كاله ايمنى سهم قابل توجهى از قربانيان 
ناشى از سوانح جاده اى را به خود اختصاص داده اند. 
مدير كل حمل و نقل و پايانه ها با تاكيد بر حفظ 
ــوار  جان، منافع و منابع مملكت از راكبان موتور س
ــتفاده از كاله ايمنى و رعايت قوانين  خواست با اس
عالوه بر سهيم بودن در كاهش سوانح براى ديگران 

نيز الگو، مربى و راهنما باشند. 
محمد خيرى، رئيس پليس راه استان همدان نيز 
ــاط با قانون جديد راهنمايى و رانندگى گفت:  در ارتب
ــيدگى به تخلفات راهنمايى  طبق ماده 19 قانون رس
و رانندگى، راكبان و ترك نشينان موتورسيكلت ملزم 
ــتفاده از كاله ايمنى هستند و در صورت رعايت  به اس
نكردن اين موضوع عالوه بر جريمه وسيله نقليه آنها 

توقيف و به پاركينگ منتقل مى شود. 
گفتنى است، 300 كاله ايمنى به همراه شبرنگ 

بين موتورسواران توزيع شد. 

پزشكى قانونى اعالم كرد؛

مرگ روزانه 2 ايرانى
بر اثر برق گرفتگى در سال 90

70 درصد از متوفيان سوانح در همدان
 سرپرست خانوار بودند

همدان پيام: مأموران انتظامي شهرستان فامنين 
همدان در دو عمليات جداگانه ضمن دستگيري 4 
سارق، دو دستگاه موتورسيكلت سرقتي و مقاديري 

مواد مخدر را كشف و ضبط كردند.
ــتان  ــس آگاهي انتظامي شهرس ــوران پلي مأم
ــت زني در سطح اين شهرستان  فامنين حين گش
ــراه نفر  ــان به هم ــتگاه خودرو نيس ــك دس به ي
سرنشين مشكوك شدند و دستور ايست را صادر 

كردند.
اين گزارش حاكي است، راننده خودرو كه راهي 

ــدن در برابر قانون نمي ديد خودرو را  جز تسليم ش
ــي به عمل آمده از  متوقف كرد و مأموران در بازرس
داخل اين خودرو مقاديري مواد مخدر از نوع ترياك 
ــروقه كه در  ــتگاه موتورسيكلت مس و نيز يك دس

قسمت بار اين خودرو بود را كشف و ضبط كردند.
بنا براين گزارش، در بررسي بعدي و استعالم از 
ــتم پليس آگاهي مشخص شد موتورسيكلت  سيس
ــابقه سرقت از شهرستان كرج مي باشد كه  داراي س
نهايتاً پس از تشكيل پرونده، 3 متهم دستگير شده 

روانه مراجع قضايي شدند.

كاميون حامل
كود اوره قاچاق در مالير توقيف شد

ــتگاه كاميون در يكي از محورهاي ورودي شهرستان  همدان پيام: با توقيف يك دس
مالير، 10 هزار كيلوگرم كود اوره قاچاق كشف و ضبط شد.

ــتان مالير در تشريح اين خبر گفت: مأموران پليس آگاهي  فرمانده انتظامي شهرس
ــتگاه بازرسي خرم آباد به يك  ــتان هنگام كنترل خودروهاي عبوري در ايس اين شهرس

دستگاه كاميون مشكوك و در اقدامي آن را متوقف كردند.
ــودرو، 200 كيلوگرم كود  ــده از اين خ ــي به عمل آم ــزود: در بازرس وي اف
ــد كه  ــف و ضبط ش ــاق، فاقد مدارك مثبت قانوني براي حمل بود كش اوره قاچ
ــكيل پرونده در حال  ــي از طريق تش ــگان انتظامي قانون ــال خودرو به ي ــا انتق ب

ــت. انجام اس

سارقان موتورسيكلت در بند پليس فامنين تشديد طرح پاكسازي نقاط آلوده و جرم خيز در اسدآباد

همدان پيام: شهر جديد مهاجران، درمانگاه ندارد.
 خبر «بلندقدترين دانش آموز ايران در مهاجران» رو تيتر كرديم كه 

ديگه به اين خبر، توجه نكنين ها!
تفاهم: سكوت معنادار بانك مركزى؛ دالر همچنان مى تازد.

 هر وقت خزانه شون پر بشه، با اِعمال مديريت، جلوشو مى گيرن!
همدان پيام: تخريب بيش از 500 تلفن همگانى همدان در سال گذشته

 همه ش تقصير باد و بورانه، واال مردم كه همه تلفن همراه و ثابت دارن!!
جام جم: تدارك دولت براى مرحله دوم هدفمندى يارانه ها

 الاقل بگو كه يارانه ها، كمى بيشتر ميشه تا مردم كمتر بترسن!
همدان پيام: الزمه پيشرفت همدان، تقويت كارشناسان است.

 و چه كسى كارشناس تر از برخى افراد همه فن حريِف پشت صحنه؟!
شرق: گرانى 25 درصدى بهاى مسكن متأثر از افزايش قيمت ارز و سكه

 همه ش تقصير مافياس!!
همدان پيام؛ مدير فرودگاه همدان: برقرارى پروازهاى زيارتى بين المللى همدان از سال 92

 اصال تعارف نكن، ميخواى يه راست بذار از سال 1400 راهش بنداز!
جمهورى اسالمى: چاره اى براى دالر 1780 توماني نيست؟ 

 بذار مسئوالن اقتصادى مون از خواب بيدار بشن، ببينيم چه تدبيرى 
مى فرماين؟!

ــتاى برنامه هاى كاهش جمعيت كيفرى، يك نفر از مددجويان  همدان پيام: در راس
زندان مركزى همدان آزاد شد.

 حـاال فهميدم كه چرا تعـداد زندونى هاى اين زندون، يهويى كاهش 
فوق العاده شديد پيدا كرده!!

ــالجارى، از  ــاره به تدوين «دو دوازدهم» بودجه در س مهر: نايب رئيس مجلس با اش
تصويب كل بودجه در سال آينده خبر داد.

 بهتـره كه همون دو دوازدهم رو هـم تصويب نكنن، چون دولت كار 
خودش رو ميكنه!

فارس: آقاى احمدى نژاد؛ پس كو دالرى كه 900 تومان هم نمى ارزد؟ 
 اين دالرى كه شـده 1800 تومان، يه جور دالر ديگه س كه اين روزا، 

بيش از اينها هم شايد بى ارزه!!
تابناك: خواب زمستانى بانك مركزى و عبور دالر از 1700؛ آيا سكوت بانك مركزى 

نشانه رضايت است؟ 
 خودمونيم، شـما هم كرور كرور پول يامفت مى اومد به حساب تون، 

ناراضى مى شدين؟!
فارس؛ معاون خدمات شهرى شهردارى تهران: قيمت قبر در قطعات جديد، رايگان است.
 هميشـه رايگان بوده و اون پول هايى كه دريافت ميشـه، فقط واسه 

هزينه هاى كفن و دفنه!!

يام
ن پ

مدا
س: ه

عك
ره/

ه د
س ب

وبو
ط ات

سقو
 90

اه 
ى م

1 د
د 5

دآبا
 اس

دنه
گر



Y K

پنج شنبه1010
15 دى ماه1390
شماره 1410

پيام 
 The Message Of                 مادستان    تاريخ ،  تمدن و فرهنگ 

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

گفت و گو
بخش دوم:  پرسش و پاسخ

  فرموديد همداني هستيد. زماني كه به شما 
پيشنهاد داده شد كه به همدان بياييد چقدر فرهنگ 
همدان را شناخته بوديد و تا چه حد وجهه فرهنگي 

استان را مي شناختيد كه اين پيشنهاد را قبول كرديد؟
ــاه، ايالم و همدان مدت ها  ــتان هاي كردستان، كرمانش من در اس
ــتان  ــيماى اس كار فرهنگي انجام داده ام. وقتي هم مديركل صدا و س
كردستان بودم غير از مسئوليت مديركلي، دبير مناطق كردنشين هم 
ــكننده اي بود. به دليل موقعيت كاري اخبار  ــيار ش بوده ام كه كار بس
بيش از چند استان را رصد مي كردم. زماني هم كه شهردار آوج بودم، 
ــي اش آشنا بودم.  ــناختم. حتي با جريان هاي سياس همدان را مي ش
همدان را مي شناختم، نه به دليل اينكه همداني ام، نه؛ به دليل اينكه 
ــي  ــتم و ارتباطم هم روزمره بود من حتي زواياي سياس ارتباط داش
ــناخت نسبي در غرب  ــناختم به هر حال ش ــتان همدان را مي ش اس

كشور از همدان داشتم.
  با اين شناخت زماني كه وارد حوزه همدان شديد 

برنامه و راهكارتان براي جلوگيري از بروز چالش ها چه 
بود و چقدر موفق شديد؟

ــناس مطبوعاتي،  ــت كه به عنوان يك كارش ــتنباطم اين اس اس
ــت كه ضمن پايلوت  بودن از لحاظ فرهنگي  همدان استاني زنده اس
داراى شخصيت هاي برجسته اى است و از جايگاه ديني ويژه اي نيز در 

غرب كشور برخوردار است.
ــن، وقتي براي همدان برنامه ريزي مي كردم هدفم اين بود كه  بنابراي
در حوزه فرهنگي ارتباط شانه به شانه اي با افراد برقرار كنم؛ به نحوي كه 
در مدت حضور يك ساله ام در استان هيچ انجمني نبوده كه با او ارتباط 
نداشته باشم. با تك تك انجمن ها نشست صميمانه داشته ام اما در اداره 
ــاد عارضه هايي بود كه مى توان به تزلزل مديريت، مشكالت جدي،  ارش
نداشتن برنامه مشخص و انضباط مالي و متفق نبودن نيروهاي بومي كه 

زحمات خيلي ها را هدر داده بود، اشاره كرد.
ــجام نرم افزاري نيروي انساني براي اداره ارشاد  اولين برنامه ما انس
بود تا بتوانيم از نيروهاي موجود استفاده كنيم؛ به طوري كه تا امروز 

هيچ نيروي خارج از مجموعه وارد سيستم نكرده ايم.
ــوان كار فرهنگي بر نيروي  ــن، عنصر فرهنگي به عن به اعتقاد م
ــاز و كار فرهنگي  ــت. بايد نيروي فرهنگي و س ــتوار اس فرهنگي اس
ــاد و  ــل فرهنگي اداره ارش ــر پ ــد از آن نيروهاي س ــيم بع را بشناس
شهرستان ها را شناسايي كنيم. با آنها به بحث و گفتگو بنشينيم و به 
ــيم و مجموعه را از حالت جزيره اي خارج كنيم.  يك نقطه عطف برس
بايد به فرهنگ سراها كمك كنيم تا جان بگيرند و سيستم متزلزل و 

بهم ريخته را جمع كنيم.
ــي از روز اول بود؛  ــناخت هدفمند عناصر مطبوعات مرحله بعد ش
ــت  يعني فضا را در حوزه اصولگرايي كه دوران تثبيت مديريتي داش

به كار اميدوار كنيم.
 به چه نحوي؟ 

به اين صورت كه چنانچه بگوييم روش نقد ما مبتني بر اصل طبابت 
ــد، معاينه و اصل تحقيق و همچنين روش نقد را گسترش دهيم  باش
كه قطعا يكي از عوامل گسترش اين است كه خود ما خويشتن داري 
ــر  ــازي و نش كنيم. در حوزه كالن 3 بحث تعامل محوري، انديشه س
ــت. به عنوان  ــه منهاي زوايد، محورهاي مورد بحث ما بوده اس انديش
مثال، ما امسال در جشنواره تئاتر كودك و نوجوان با كمترين حاشيه 
مواجه بوديم. در نمايشگاه كتاب هم همين طور. سعي ما بر اين بوده 
و هست كه بتوانيم اعتماد اهالي فرهنگ را به يك مأمن جلب كنيم. 
ــم كمك دريافت نكرده  ــال ها بود كه يك ريال ه برخي انجمن ها س
ــايى كرديم و به آنها كمك كرديم.  بودند اما ما آن انجمن ها را شناس
ــتاني جا باز كرد؛  ــنواره بين المللي و هم اس ــال هم در جش تئاتر امس
ــاز و كاري كه در تئاتر بود در حال تغيير بود و مورد نقد  هر چند س

مردم قرار گرفت.
ــت. در نگاه مطبوعاتي معتقدم منتقد را  اما نقد هم حق مردم اس
ــد ايراد كار را  ــت؛ چرا كه منتقد اگر محترم باش بايد محترم نگه داش

بيان مي كند. اما بايد در اين راه مرز را نگه داشت.
  در سند چشم انداز توسعه 1404 شناخت شما 

از تحول فرهنگي استان در اين سند به چه ميزان 
بوده و چقدر توانستيد كمك كنيد تا به اين چشم انداز 

برسيم؟
در چشم انداز 1404 سند تحول، نگاه هايي كه مجلس و حاكميت 
جمهوري اسالمي داشت ارتقاي همه جانبه در قالب هاي مختلف بوده 
ــود و تا وقتي جزئيات  ــت و اين تعريف كالن بايد در اجزا خرد ش اس
ــد از راهبرد كالن  ــت. ما باي ــود قابل اجرا نيس بحث كالن مطرح نش
ــده و نياز است  ــتان ديده ش برنامه هاى چهارم و پنجم آنچه براي اس
بيابيم و براي خرد كردن اجزا ساز و كار جديد فراهم كنيم كه چقدر 
ــه برنامه چقدر هم خواني دارد،  مي توانيم تطبيقي عمل كنيم و اينك
ــد. اگر  چقدر هم خوني. همدان بايد به يك اتحاد درون فرهنگي برس
ــور يكديگر را خنثي  ــد نيروهاي همدان و غرب كش ــن اتحاد نباش اي
ــوب  ــور يك پايلوت محس ــراى همدان كه در غرب كش ــد. ب مي كنن
ــكالت كردستان و كرمانشاه را ندارد ساز و كار تعريف  مي شود و مش
كنيم و پايلوت را تقويت كنيم كه يكي از عناصر تقويت، وحدت و با 

هم بودن اجزاي فرهنگي است.
  .در حوزه فرهنگ يك سري چالش ها وجود داشت 

برخي هنرمندان، برخي مديران و حوزه هاي ديگر با 
ارشاد چالش داشتند در اين زمينه چه كار كرديد؟

ــم تنش هاي ما در روزهاي اول با حجم تنش هاي االن مقابله  حج
ندارد و علي رغم اينكه زماني كه ارشاد همدان را تحويل گرفتم، با 5 

ميليون تومان 10 ميليارد تومان بدهكار شديم. 
ــات و برنامه ريزي مي خواهد. تمام  ــب، كار فرهنگي پول، امكان خ
برنامه ريزي هايي كه در طول يك سال انجام داديم بيشتر آنها را اجرا 
كرديم، بدون اينكه در انضباط مالي اشكالي به وجود آيد و اين يكي 

از داليل انسجام درون گروهي است.
  استاندار همدان تأكيد بر دار الوفاق دارد. در زمان  

رفتن جشنواره فيلم كودك مشكلي ايجاد شد و وزير 
بدقولي كرد. حال كه شما از وحدت مي گوييد چرا 

وحدتتان در اين زمينه به ثمر ننشست كه به وزير 
فشار بياوريد تا عقب نشيني كند؟

ــم كارنامه ما در  ــب برگرديم ببيني ــد كمي به عق ــه، باي اول اينك
جشنواره گذشته چگونه بوده است و چه بستري موجب شده كه وزير 
ــنواره نمي تواند در همدان برگزار شود. وقتي  ــت كند كه جش برداش
ــكافي اجتماعي مي كنيم، مي بينيم بسياري اهرم ها  واكاوي و كالبدش
كه عليه رفتن جشنواره انجام شد اين بستر را در همدان ايجاد كرد.

آنچه اتفاق افتاده باعث شد يك پايلوت و مكاني باشد كه از آن نقطه 
ــته مي آمديم و يك  ــمت ما بحث نفي را مطرح كند. اگر در گذش به س
مجمع منتقد مصلح ايجاد مي كرديم كه بگويد اين جشنواره اين خوبي ها 
و اين بدي ها را دارد اين عاقبت جشنواره نبود. چون برخي ها بدون اطالع 
ــنواره را ديدند موضوع رسانه اى شد و  از ماهو فقط نقطه ضعف اين جش
علي رغم حسن نيت وزير و سايرين و حتي تالش هاي استاندار جشنواره 
رفت و اين گذشته براي افرادى غير از وزير ارشاد بهانه هايي دست داد يا 

پيش زمينه اي شد براي رفتن جشنواره از همدان.
  همدان پيام براي جايگزيني جشنواره فيلم، جشنواره  

فيلم خانواده را پيشنهاد داد. وحدت شما چقدر كمك كرد 
تا اين كار اجرا شود؟

ــما مطرح كرديد، يكي هم من، همه ما نيامديم  ــنهاد ش يك پيش
ــد" را به  ــنواره "رش ــق يك هدف را دنبال كنيم. من گفتم جش متف

ــدان بدهيد به خاطر اينكه وزير آموزش و پرورش فردي همداني  هم
و توانمند است و جايگاه دارد. شما جشنواره فيلم "خانواده " را مطرح 

كرديد. يكي هم جشنواره اي ديگر را مطرح كرد.
  آيا شما در اين رابطه كميته اي تشكيل داديد كه 

خواسته ها منسجم شود و اينكه چه بخواهيم چه 
نخواهيم؟

اعتقاد من اين است كه بايد جشنواره ها را بومي كنيم كه اگر جايي 
ديگر رفت اين تعلقات ما  باشد كه منتقل مي شود. جشنواره وارداتي پاي 
لغزان، لرزان و گريزاني دارد. من مي گويم همدان افتخار فراواني در غرب 

كشور دارد و ساالنه مي تواند همايش هاى بزرگي برگزار كند.
  اما هيچ كدام از اين جشنواره ها نمي تواند نشاط 

و شادي اجتماعي جشنواره فيلم كودك را ايجاد كند. 
نظر شما چيست؟

نه موافق نيستم، شكل و طراحي جشنواره مهم است. مثال امسال 
جشنواره تئاتر را از همدان به تمام شهرستان ها برديم. براي دوري از 

حاشيه برنامه ريزي كرديم. كارگاه هاي آموزشي راه انداختيم.
  وقتي جشنواره فيلم در همدان بود استاندار همدان 

گفت «ما تداركات چي نمي شويم» و جايي گفت 
«جشنواره براي ما 7 ميليارد تومان هزينه داشت» 
حاال كه جشنواره در همدان برگزار نشد تكليف 7 

ميليارد تومان اين وسط چي شد؟
اصال پولي نبوده. سال هاي قبل 3 ميليارد تومان بود.

 پس اصفهان از كجا آورد برگزار كرد؟ 
اصفهان شوراي شهرش زير بار رفت.

 ما هم شوراي شهر داريم چرا اينگونه نشد؟ 
ــنواره تئاتر به ما كمك كنيد،  ــتيم براي جش ما به همه اعضا نوش
ــدان به ما كمك كنيد. روزي بود كه  ــتان هم براي برگزاري هفته اس
ــتان ابالغ نشده بود. يك ريال هم نداشتيم يك نفر يك  اعتبارات اس

ريال هم به ما كمك نكرد غير از استانداري همدان.
وقتي مي گوييم وحدت كليد حل معماست اينجاست كه بايد اتاق 

فكر جامعي ايجاد شود و در مسائل كلي استان بررسى شود.
من وقتي اداره فرهنگ و ارشاد همدان را تحويل گرفتم متزلزل بود. 
ــار وحشتناكي را  خيلي چيزها را نگفتم و نمي توانم بگويم ولي واقعا فش
ــتان  تحمل كردم و يك كالم هم به احدي نگفتم تا از حوزه فرهنگ اس
همدان به رسم خون و دل خوردن دفاع كنم. توصيه ام اين است تقواي 
پرهيز داشته باشند و تقواي ستيز نداشته باشند. خيلي جاها كوتاه آمده ام.

  نقش شما در شوراي فرهنگ عمومي كه اداره 
ارشاد جزء اعضاي آن است براي تصميم گيري ها 

چقدر موثر بوده است؟
ــورا اتفاقات خوبي به وقوع پيوست، هيأت امنا تشكيل  در اين ش
ــت آن به  ــل بنياد بوعلي را انتخاب كرد و رياس ــه اي مث داد. مجموع

نماينده ولي فقيه در استان داده شد.

  تأثير مثبت شوراي فرهنگ عمومي در يك سال 
گذشته چه بود؟

در حال حاضر بزرگداشت آيت ا... فاضليان در دستور كار شورا بود. 
عالوه بر آن آسيب شناسي محرم را داشتيم. همچنين آسيب هايي كه 
در حوزه هاي مختلف وجود داشت تصميماتي گرفته و به شهرستان ها 
ــرمايه گذاري مي شد و  ــتان ها بررسي و س ابالغ مي كرديم. در شهرس
نتيجه دوباره به شورا بازگشت داده مي شد كه در مجموع فعاليت هاي 

استان خوب بوده است.
  گروه هاي موسيقي استان مشكل دارند. آيا در اين 

شورا حوزه هاي ديگري مثل موسيقي و جشن ها هم 
بررسي مي شود؟ 

امسال كنسرت هايي كه در همدان برگزار شد به نسبت سال هاي 
ــت. اخيرا كارگروهي فرهنگي در استانداري  ــته بيشتر بوده اس گذش
ــئول  ــاد به عنوان مس ــده و معاون فرهنگي ارش ــكيل ش همدان تش

كارگروه انتخاب شده است.
لذا طبق مصوبه دولت هر برنامه اي كه بخواهيم برگزار كنيم بايد 
ــار از معاونت  ــانيم و با گرفتن اعتب ــن كارگروه به تصويب برس در اي

برنامه ريزي استانداري آن را اجرا كنيم.
  موضوعى كه مطرح است اينكه مي گوييد اعمال  

سليقه در اين حوزه به جاي تخصص صورت مي گيرد، 
افراد فرهنگي كه مجري كار شده اند افراد متخصص 

نيستند و انقباض تصميم گيري و يك جانبه نگري 
هست. اين را چگونه تفسير مي كنيد؟

شوراي فرهنگ عمومي يك سري شخصيت هاي حقيقي و حقوقي 
ــوراي انقالب فرهنگ عمومي  دارد. شخصيت هاي حقوقي مصوبه ش
ــخصيت هاي حقيقي هم مشخص شده اند كه چند نفر و  است اما ش
چه كساني هستند. لذا موضوعاتي هست كه در مصوبات شوراي عالي 
انقالب فرهنگي مطرح مي شود و يك سري موضوعات هم در استان ها 
كه بنا به حسب موضوع ادارات كه عضو هستند به ما مي گويند؛ يعني 

اين نيست كه در شوراي فرهنگ عمومي كسي به ما دستور بدهد.
  در حال حاضر در جامعه با تهاجم فرهنگي روبرو  

هستيم. فكر مي كنيد اين شورا با اين نگاه موفق شده 
حداقل در شهر همدان يا شهرستان هاي ديگر كار 

خاصي انجام دهد؟
ــورا متأثر از شوراى عالي انقالب فرهنگي است. تصميمات  اين ش
كالن آنجا گرفته و به ما ابالغ مي شود. كسي نمي تواند باالي دستورات 
ــورا دستور دهد يك سري بحث ها، آسيب هاي منطقه اي است  اين ش
ــوراي فرهنگ عمومي مي آيد و شورا براساس مصالح كشور  كه به ش
ــتاني  ــد. در حوزه هاي ديگر در بخش هاي اس ــرح مي كن كليتي مط

جمع بندي صورت مي گيرد و به شوراي كشوري ارسال مي شود.
  رفاقت شما با آقاي پيريايي زياد است. چقدر از 

اين رفاقت به نفع استان استفاده كرديد؟

استنباطم اين است اگر استاندار همدان نبود ما هنوز درگير جشنواره 
ــتاندار كمك كرد و در استان  ــته فيلم كودك و نوجوان بوديم. اس گذش
مصوبه ساخت تا بدهي جشنواره پرداخت شود. پول غير قانوني پرداخت 
ــال در حوزه عمراني تمام طلب هاي ارشاد پرداخت شد. آقاي  شد. امس

پيريايي سواي دوستي مان يك عنصر فرهنگي است و كار را مي شناسد.
  پس چرا نگاه ها اينگونه است كه در حوزه 

ارشاد مشكل داريم؟ شهرستاني ها از كمبود بودجه 
مي گويند، هنرمندان گله مندند و رسانه ها ناراضي ؟

افرادي كه اين موضوع را مطرح مي كنند بايد روشن بگويند كدام؟ 
كجا؟ و چه كسي؟

در اين بخش، رئيس اداره امور فرهنگي اداره كل فرهنگ و ارشاد 
همدان پاسخ داد: امسال به جهت اعتباري وضعيت مطلوبي داشتيم. 
برنامه اي نداشتيم كه قبل از برگزاري آن بودجه اش تهيه نشده باشد. 
زمانى در حق مجموعه جفا مي شود. ما نمي گوييم نقطه ضعف نداريم 

اما برنامه هاي خوبي هم داشتيم.
  برگزاري يك گروه موسيقي در تاالر شهيد آويني 

كنسرت نيست. آيا قبول داريد كه فضاي نشاط و 
شادي در حوزه فرهنگي استان كمرنگ است؟

ــول كنند. همدان پايلوت  ــد كه مردم آن را قب بايد در حدي باش
ــيقي محلي ندارد. بايد متقاضي داشته باشد. زماني رفتم تهران  موس
ــرت را گرفتم، حتي سالنش را هم فراهم  موافقت برگزاري يك كنس
ــا مخالفت كردند كه  ــا وقتي به همدان آمديم برخي علم كرديم. ام

موسيقي برگزار نشود.
 پس چرا در ساير استان ها مجوز مي گيريد؟ 

ما در كردستان بحثي گذاشتيم كه پايلوت موسيقي راه بيندازيم. 
ــم. زماني رفتيم  ــيقي اجرا مي كردي ــتان موس ــا به كرات در كردس م
ــيد. در  ــلحانه كش ــرت برگزار كرديم به برخورد مس ــاه كنس كرمانش

موسيقي بحث رعايت شئونات مطرح است.
وقتي كنسرت برگزار مي كنيم بايد اين موضوع را در نظر بگيريم 
ــد و آرمان ها و  ــداف نظام باش ــو با اه ــتان بايد همس ــه در اين اس ك

ارزش هاي ما در حوزه موسيقي هم بايد حفظ شود.
ــيقي برگزار كرديم تا گروه همدان را تقويت كنيم. اما وقتي  ما موس
گروه خارج از محلي مي آيد ديگر در صالحيت ما نيست. زماني موافقت 
كرديم گروهي به همدان بيايد خود مردم همدان آمدند گفتند تحصن 

مي كنيم؛ اين آدم در عروسي ها مي خواند، حاال بيا درستش كن!
 شما 4 بار استعفا داديد. موضوع چي بود؟ 

حوزه خصوصي است.
 خب حوزه عمومى اش را بفرماييد؟ 

(آه سرد تركمن) مي خواهم بگويم دستگاه هاي نظارتي استان در 
مسائل فرهنگي انگيزه كشي نكنند. قبول داريم دستگاه هاي نظارتي 
ــود اينگونه  بايد قوانين نظام را اجرا كنند اما برخي جاها ديده مي ش
نيست. ما براي پرداخت همين بدهي جشنواره فيلم كودك مصيبت 
كشيديم دستگاه هاي نظارتي بايد حامى فعاليت هاي فرهنگي باشند 

ولي هر جا خالفي صورت گرفت با قوت جلوگيري كنند.
من اصوال قصدم حضور در حوزه مجلس و انتخابات نبوده، نه هست 
و نه خواهد بود. منتها خيلي دوستان با حسن ظن و برخي ها با سوءظن 
به ما فشار مي آوردند. من براي كانديدا شدن براي مجلس اصوال نه قبول 
مي كنم، نه دنبال آن هستم و نه هدفم اين است. علي رغم اينكه كسي كه 
خارج از استان باشد براي كانديدا شدن نياز به استعفا ندارد.  برخي دوستان 
از صحبت هاي ما برمي آشوبند. اگر من رفتم جايي حرفي زدم، كانديدا شديم 
يا نشديم، آقايان مشكالتشان را سر وزارتخانه پياده نكنند و موجب آزار فكري 
ــت و در همه حال  ــوند. چون بحث ما دفاع از كليت نظام اس ديگران نش

وظيفه ماست. اما گهگاه اين دفاع شكل ديگري مي پذيرد. 
  حاال با اين موضع گيري هايي كه در استان هاي 

ديگر عليه شما هست مي خواهيد برويد خانه نشين 
شويد تا موضوع فيصله يابد؟

نه مي خواهيم برويم آنجا لشكر بكشيم! (طنز)
ــت هاي  ــت با برخي سياس االن وقتي صحبتي مي كنم ممكن اس
دولت همخواني نداشته باشد ولي وقتي من آزاد باشم، صدا و سيمايي 

باشم يا هر جاي ديگري باشم آزادم. روزنامه نگارم.
  از بي ثباتي مديريتي گفتيد. چرا در اين يك سال 

آمديد كه استعفا بدهيد؟
ــالمى و استان  ــت. به نظر من اداره ارشاد اس ــتي اس حرف درس
همدان نيروهاي خوب و توانمندي دارد مي تواند كار را به خوبي اداره 
كند اما ما بايد از دو عامل پرهيز كنيم؛ اول اينكه، قبيله گرايي سياسي 
نكنيم و دوم اينكه، اگر يكي از عناصر ما نگذاشتند برويم لشكركشي، 
بايد نيروها را براي مديريت يكپارچه آماده كنيم. تا اگر تركمنى هم 

آمد و خطايي كرد كمكش كنيم كه خطا نكند.
 با اين تفاسير مديركل بعد از شما همداني خواهد بود؟ 

ــار مي آورم  ــت. همانطور كه خود من فش نه. نظر من اينگونه اس
ــه آقا! به هر  ــار مي آورند ك ــراي رفتن از اداره كل برخي ها هم فش ب

قيمت رهايش نكن.
 همداني ها چه مي گويند؟ 

اعتقادم در رابطه با همدان اين است هرچه وجدان عمومي جامعه 
ــم كه بروم ولي  ــد اگر يك زمان به اين نتيجه هم نرس ــت باش درس
ــت. اصال نمي آمدم. من يك  ببينم فضاي همدان، فضاي ماندن نيس

مطبوعاتي ام و خوبي مطبوعاتي ها اين است كه وابسته نيستند.
 آقاي وزير استعفاي شما را امضا مي كند يا خير؟ 

من كه وزير نيستم.
 درصد قبولي يا رد آن را مي دانيد؟ 

ــع ما طوري بود كه هيچ كس ما را براي كاري  خدا مي داند موض
صدا نمي زد در اين رابطه هم با وزير صحبتي نداشته ام.

 اگر دوباره پيشنهاد مديريت به شما بدهند چه؟ 
"ديگر مديركل نمى شوم"

گفتنى است بازديد مديركل فرهنگ و ارشاد استان از دفتر همدان پيام 
پيش از آغاز ثبت نام كانديداهاى مجلس بود.

محمدحسين تركمن در دفتر همدان پيام:

ديگر مديركل نمى شوم
ــاد  ادامه از صفحه يك: حال با حضور مديركل فرهنگ و ارش
ــتان به همراه محمدرضا جوادى رئيس اداره امور فرهنگى اداره  اس
كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان و محسن زارعى كارشناس حوزه 
روابط عمومى، در دفتر همدان پيام عالوه بر بازديد مديرى از جنس 
ــم بود از روزنامه  ــايد گفت به نوعى خداحافظى ه مطبوعات كه ش

استان، بحث هاى مفصلى عنوان شد كه در ادامه مى خوانيد.
 به دلخواه خودم به ارشاد همدان نيامدم 

ــريح فضاى فرهنگى كشور  ــين تركمن ابتدا در تش محمدحس
ــه عناصر  ــور مى طلبد ك ــاى فرهنگى كش ــد: امروزه فض مى گوي
ــالمى حول محور واليت فقيه  فرهنگى و خادم نظام جمهورى اس
ــا همدلى و وحدت فعاليت هاى خود را انجام دهند؛ چرا كه به  و ب
ــدازه كافى عناصر ضد وحدت در جامعه داريم و يكى از وظايف  ان
ــير  ــه با همدلى و وحدت در مس ــت ك ــم فرهيختگان اين اس مه

همگرايى حركت كنند.
ــر صعب العبور و  ــير در ابتداى ام ــه گفته وى، هرچند اين مس ب
ــد اما با همدلى و وحدت آسان خواهد شد و  ــكل به نظر مى رس مش
عناصر فرهنگى بايد اين نكته را بدانند كه متعلق به خود نيستند و 
سينه خود را همواره سپر كرده و آماج حمالت مختلف دشمن قرار 

مى دهند تا نظام مقدس جمهورى اسالمى پايدار باشد.
ــانه ها در عرصه فرهنگ  ــان نقش مطبوعات و رس تركمن به بي
ــانه ها يكى از نقاطى  پرداخت و افزود: در اين ميان مطبوعات و رس

ــت كه همواره مورد توجه و نظرگاه دشمنان نظام است و مطالب  اس
ــته نشود به خوراكى براى  ــيارى و درايت نوش مطبوعات اگر با هوش
ــاد اسالمى استان  ــود. مديركل فرهنگ و ارش دشمن تبديل مى ش
ــان كرد: يكى از رسالت هاى نشريات و رسانه ها حفظ اسرار  خاطرنش
است و نقد نيز وظيفه مهمى است كه مطبوعات برعهده دارند؛ البته 
ــت كه هيچ يك از ما معصوم نيستيم و  در حوزه نقد قابل توجه اس

دچار اشتباهاتى در حوزه عملكرد خود مى شويم.
تركمن كه خود مديرمسئول نشريه ابوذر در كرمانشاه است با تاكيد 
بر مقوله نقد در رسانه ها و توجه دقيق بر آن گفت: نقد منصفانه، نقد با 
تدبير و هوشمندانه بايد روشن كننده و تبيين كننده خطوط اصلى نظام 
ــد. وى كه به قول  ــتار مطالبه هاى به حق جامعه و مردم باش و خواس
خودش همواره مورد نقد همدان پيام قرار گرفته تا حمايت گفت: جاى 
ــحالى و خدا قوت دارد كه روزنامه همدان پيام با تالش و پيگيرى  خوش
ــكالت اقتصادى خود را حل كرده  مستمر فعاليت هاى رسانه اى و مش

است و اينك بايد جايگاه خود را در سطح ملى و كشور ايجاد كند.
ــيار  ــه همدان پيام را عنصرى زنده، بيدار و هوش تركمن، روزنام
ــا نبايد براى نگهبانى  ــرد و گفت: از اين عنصر زنده و پوي ــف ك تعري
ــتفاده كرد و رسانه هنگامى كه به قلب مطمئن جامعه  هرچيزى اس
تبديل شود هر عنصر سياسى و غير سياسى نمى تواند آن را بلرزاند 
و امروز بايد به مجموعه همدان پيام تبريك و خسته نباشيد گفت كه 
ــكالت فراوان در اين حوزه به فعاليت مشغولند و نهايت  با وجود مش

تالش خود را به كار گرفته اند تا روند مناسبى داشته باشند.
ــام در خصوص  ــه انتقادهاى همدان پي ــش ديگرى ب وى در بخ
ــته صدا و سيماى كردستان  غيربومى بودن و اينكه تركمن بازنشس
است، پرداخت و گفت: بارها همدان پيام نوشت "تركمن" غير بومى 
است. چرا اينگونه فكر مى كنيد؟ بومى يا غير بومى، چه فرقى دارد. 
ــخص در حوزه كارى خود به صورت تخصصى كار كند  وقتى هر ش
ــر در زمان رفتن مديرى  ــى بودن يا نبودن معنا ندارد. اگ ديگر بوم
ــابهى با توانايى هاى مورد نظر در استان  از يك مجموعه نيروى مش
ــد ديگر چه لزومى دارد كه مدير غيربومى بيايد.  ــته باش وجود داش
عالوه برآن نوشتيد تركمن بازنشسته صدا و سيماى كردستان است. 
ــيما مأموريت دارم و  ــن از طرف صدا و س ــد در جواب بگويم م باي
بازنشسته نيستم. خدا مى داند كه به دلخواه خودم به ارشاد همدان 
نيامدم.(خدا را شكر مى كنم كه در گفتگوى مستقيم با همدان پيام 

اين موضوعات را مطرح مى كنم).
  مدير مسئول همدان پيام: بدترين، سخت ترين 

و پراسترس ترين دوره فعاليت رسانه اى را در دوره 
شما و آقاى پيريايى داشتم

ــى بود.  ــوى همدان پيام با تركمن چالش ــه بخش اول گفتگ البت
ــن از انتقادهاى همدان پيام گله مند بود و اينكه همدان پيام در  تركم

حق وى و حتى برخى موارد در حق استاندار ظلم كرده است. 
ــام با تيتر  ــياه همدان پي ــى بحث لوگوى س ــاى چالش از بحث ه

ــى به وى از  ــه تركمن باعث تذكرات ــود كه به گفت ــا پر" ب "پروانه ه
وزارتخانه و مقام هاى باال شده بود. تركمن مديرمسئول همدان پيام 
را خطاب قرار داد و گفت: روزنامه شما و شخصيت هاى آن به عنوان 

موفق و معتقد نظام مى تواند به فضاى توسعه استان كمك كند.
در همين حال مديرمسئول همدان پيام گفت: اين كار شرط دارد و 
شرط آن اينكه دو مدير فرهنگى استان كه به عنوان مافوق ما اينگونه نگاه 
داشته باشند. طاقتى احسن گفت: بدترين، سخت ترين و پراسترس ترين 

دوره فعاليت رسانه اى را در دوره شما و آقاى پيريايى داشتم.
 تركمن: تقصير خودتان است 

طاقتى احسن: كجا تقصير ماست؛ همدان پيام همان روزنامه اى است 
كه در زمان استانداران قبل هم فعاليت داشت و انصافا انتقادات تندترى 
هم نوشت؛ اما استاندار قبلى هر وقت ما را مى ديد، مى گفت: "آفرين بر 
ــما كارتان خوب است بايد كمك كنيم روزنامه در شأن استان چاپ  ش
كنيد". آقاى تركمن ما منكر خطاهايمان نيستيم، بازهم خطا خواهيم 
داشت. اما از جنابعالى و استاندار به عنوان دو مدير فرهنگى و از جنس 
رسانه انتظار بيشترى در مشاوره و راهنمايى داشتيم و داريم. انتظار داريم 
اين دو مدير آنچنان هم افزايى كنند كه عالوه بر همدان پيام چند روزنامه 

استانى ديگر به چاپ برسد.
تركمن: پيريايى يك مشى و روش خاص دارد و كار را مى شناسد. 
ــخاص و  ــبت به همه اش ــن تا امروز در جمع يا خارج از جمع نس م

نهادها محترمانه ترين برخورد را داشته ام.

بخش سوم: اظهارنظر مديران روزنامه
ــى فعاليت  ــريح چگونگ ــام نيز در تش ــئول همدان پي ــر مس مدي
ــى بازى  ــت: همدان پيام همواره با پرهيز از سياس ــن روزنامه گف اي
ــى و فرهنگى در  ــائل اجتماع ــگاه خاص به مس ــعارزدگى و ن و ش
ــود را از هفته نامه به روزنامه ارتقا  ــاله جايگاه خ يك روند چهار س
ــه را حوزه  ــى از نقاط قوت روزنام ــن يك ــرت ا... طاقتى احس داد. نص
ــت و عنوان كرد: همدان پيام با ايجاد دفتر در تمامى  ــتراك دانس اش
شهرستان هاى استان در مبحث اشتراك و توزيع روزنامه موفق عمل 
ــت و يكى از مهمترين امتيازات اين روزنامه داشتن سيستم  كرده اس
ــب و منسجم است و توزيع همه نشريات استان به جزء  توزيع مناس

يك نشريه محلى بر عهده تيم توزيع همدان پيام مى باشد.
مدير مسئول روزنامه همدان پيام بيان كرد: در حوزه تحريريه دفتر 
مركزى روزنامه افزون بر سى نفر فعاليت دارند و بين سى و پنج درصد 
ــتند و به همين دليل همدان پيام  از اين تعداد نيروهاى متخصص هس

در ابتداى سال جارى با تشكيل معاونت آموزش و پژوهش در مباحث 
ــت و تاكنون كالس هاى  ــز ورود پيدا كرده اس ــى ني تخصصى آموزش

آموزشى مختلفى را برگزار نموده است.
در ميان گزارش مديرمسئول همدان پيام، تركمن خواستار توضيح 
ــد  چگونگى ميزان تيراژ و درآمد حاصل از فروش روزنامه همدان ش
كه طاقتى توضيح داد: همدان پيام پرتيراژترين نشريه استان است و 
درباره درآمد و فروش روزنامه نيز بيست و يك درصد از كل درآمد را 

فروش روزنامه تشكيل مى دهد.
ــن همچنين در پاسخ به سوال تركمن مبنى بر دليل  طاقتى احس
ــياه و سفيد صفحات داخلى روزنامه گفت: چند روزى است  چاپ س
ــدارى نرخ ارز و بازار برخى محصوالت و كمبود زينك در  به دليل ناپاي

بازار صفحات اليى همدان پيام را به صورت تك رنگ منتشر مى كنيم.
ــت هاي كاري  ــريح سياس ــردبير همدان پيام در تش همچنين س

روزنامه گفت: ما در روزنامه كامال مستقل عمل كرديم.

ــته ما در حوزه سياسي  ــن افزود: عملكرد گذش يدا... طاقتي احس
ــاي داغ انتخاباتي مجلس،  ــا در جريانات و حرف و حديث ه خصوص
شوراها و در آخر انتخابات رياست جمهوري دهم كامال نشان مي دهد 
كه به دنبال مشاركت عمومي و بحث انتخاب اصلح را مطرح كنيم و 

هيچ گونه جانب داري نداشته باشيم.
ــردم و تمامي  ــه مديران، م ــن راه براي هم ــه گفته وي، در اي ب
گروه هاي سياسي فضا را ايجاد كرديم تا بهره ببرند. حاال هر كسى به 

اندازه وسع خود از اين فضا بهره برداري كند.
ــرداري كرد و در روزنامه  ــي آمد از اين موقعيت، مثبت بهره ب يك
ــد. ديگر آن به  ــتفاده نكرد و كمرنگ ش ــد؛ اما ديگرى اس پررنگ ش

عملكرد خودشان بازمي گردد.
ــردبير همدان پيام در بخشي ديگر موضع روزنامه را عنوان كرد  س
ــت. همدان پيام  و گفت: موضوع ديگر بحث مردمي بودن روزنامه اس
ــم اندازي تعريف كرد كه در حرف اول مردم را ديده و  از روز اول چش

ــه به دنبال اين بوده كه اعتماد مردم را جلب كند كه در اين  هميش
ــايد رشد روزنامه و استقبال عمومي نشان دهنده اين حرف  بحث ش
باشد. به گفته يدا... طاقتي احسن، رويه اي كه براي روزنامه تعريف شد 
يك رويه نظارتى بوده است. نظارتى كه دوستان تعريف هاي متفاوتي 
ــت و  ــد فاكتور و برداش ــخص نش را براي آن دارند و در آخر هم مش

تعريفي كه از نظارتى دارند، در اين استان چه بوده است.
ــخ شما را بگويم اما  وي خطاب به تركمن گفت: نمي خواهم پاس
ــتان است و در اين  ــعه اس در بحث انتقادي هم هدفمان نگاه به توس
راه با هيچ كسي هم تعارف نداريم و از هر كسي كه براي اين استان 
ــيده چه بومي و چه غيربومي دفاع كرديم و با هر كسي  زحمت كش
هم كه حاال چه عمدي يا غيرعمدي به ضرر استان عمل كرده و اميد 

مردم را كاهش داده، برخورد كرده ايم.
وي گفت: شايد هم برخي جاها تند رفتيم يا بعضي جاها بي خيال 

بوديم بحث اش جاي خود دارد.

گفتگو: يدا... طاقتى احسن
تنظيم: فاطمه حبيبى
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اخبار ورزشى خبر

هفته پنجم دور برگشت ليگ برتر فوتبال بانوان
پاس از ملوانان انزلي پذيرايى مي كند

همدان پيام: هفته پنجم دور برگشت ليگ برتر فوتبال بانوان فردا جمعه با برگزارى 2 ديدار پيگيرى مى شود.
ــيون فوتبال ايران در نظر گرفت تا ديدارهاى هفته  ــابقات ليگ برتر، فدراس به دليل تداخل امتحانات بازيكنان با مس
ــود و ساير  ــت مربيان دو ديدار هفته پنجم جمعه برگزار مى ش پنجم ليگ را يك هفته به تعويق بيندازد. البته به درخواس
مسابقات 23 دى پيگيرى خواهد شد. در ديدارهاى روز جمعه ون كردستان كه دو هفته متوالى را با شكست سنگين پشت سر 
گذاشته است اين هفته از دلوار كشتى پذيرايى مى كند. پاس همدان نيز كه اين روزها در بحران به سر مى برد و در جايگاه نهم 
جدول رده بندى قرار دارد ميزبان ملوان بندر انزلى است. اين تيم مشكل بازيكن و مالي دارد و امسال نتوانست حضور موفقي در 

ليگ داشته باشد. اين مسابقه فردا جمعه ساعت 11 صبح در ورزشگاه 15 هزار نفري همدان انجام مي شود.

دعوت دوچرخه سوار همدانى به اردوي تيم ملي
همدان پيام: دوچرخه سوار همدانى به اردوي تيم ملي كشور دعوت شد.

اردوى تيم ملى دوچرخه سوارى كشورمان در مواد استقامت و در بخش آقايان (در رده سنى بزرگساالن) از 18 دى 
ماه به ميزبانى استان يزد برگزار مى شود و 17 ركابزن حاضر در اين دوره از اردوى تيم ملى، زير نظر ماركوس توماس 

نيگل سرمربى تيم تمرين خواهند كرد. 
اسامى نفرات دعوت شده به اين دوره از اردوى تيم ملى بزرگساالن اعالم شد كه در بين اسامى دعوت شده نام بهنام 

آرين دوچرخه سوار نهاوندي از استان همدان ديده مى شود.
گفتنى است، سى و دومين دوره رقابت هاى دوچرخه سوارى قهرمانى آسيا در رده سنى بزرگساالن از تاريخ 20 الى 

30 بهمن ماه سال جارى در شهر كواالالمپور كشور مالزى برگزار خواهد شد.

ديدار اعضاى هيأت كشتى همدان با سرپرست فدراسيون
همدان پيام: اعضاى هيأت كشتى همدان روز چهارشنبه با حجت ا... خطيب سرپرست فدراسيون كشتى كشور ديدار كردند. 
رئيس هيأت كشتى همدان به همراه اعضا و حاميان مالى نمايندگان كشتى اين استان در ليگ برتر كشور در نشست با حجت ا... 
خطيب درباره درخواست ميزبانى دور نهايى اين مسابقات به گفت وگو پرداختند. جالل صابريون در خصوص برگزارى اين 
نشست، گفت: با توجه به اينكه استان همدان در دور نيمه نهايى ليگ برتر كشتى كشور داراى دو نماينده است، ميزبانى اين 
مرحله حق طبيعى همدانى ها خواهد بود. وى بيان داشت: تمامى امكانات و منابع مالى در جهت برگزارى شايسته ميزبانى 
دور نيمه نهايى و فينال مسابقات ليگ برتر كشتى فراهم است و فقط منتظر پاسخ نهايى فدراسيون هستيم. وى اظهار داشت: 
همدان در سال هاى گذشته توفيق ميزبانى مرحله نهايى اين رقابت ها را نداشته و اكنون به دنبال كسب اين امتياز مهم هستيم. 

گفتنى است عليرغم شايستگى استان همدان براى ميزبانى اين مسابقات، فدراسيون كشتى بابل را ميزبان اين رقابت ها كرد.

مربى همدانى سرمربى تيم ملى 
پينگ پنگ نوجوانان كشور شد

ــه عنوان  ــى ب ــى همدان ــام: مرب همدان پي
ــرمربى تيم ملى پينگ پنگ نوجوانان كشور  س

انتخاب شد.
ــيون  ــوى فدراس ــريفى از س عادل ركن ش
ــم ملى  ــرمربى تي ــه عنوان س ــگ پنگ ب پين
ــد. پيش از اين نادر شاملو  نوجوانان معرفى ش
ديگر مربى همدانى به عنوان سرمربى تيم ملى 
پينگ پنگ نونهاالن فعاليت داشت. هم اينك، 
ــاى ملى پينگ پنگ نوجوانان و نونهاالن  تيم ه
ــام فجر و آزاد  ــركت در رقابت هاى ج براى ش

امارات آماده مى شوند.

در مسابقات قهرمانى كشور
تيم پرس سينه همدان

4 نشان رنگارنگ كسب كرد
ــينه بزرگساالن و  همدان پيام: تيم پرس س
ــابقات قهرمانى 4  پيشكسوتان همدان در مس

نشان رنگارنگ كسب كرد.
تيم پرس سينه بزرگساالن كه به مسابقات 
ــينه به زنجان اعزام  ــور پرس س قهرمانى كش
شده بود، در رده سنى بزرگساالن توانست يك 
ــب كند. خليل اسدى نشان  طال و 2 نقره كس
ــم ملك زاده  طال و رحمت ا... طاهرى و ابوالقاس
ــان هاى نقره اين دوره از مسابقات را كسب  نش
ــاالن  ــنى بزرگس ــد. همچنين در رده س كردن
ــان برنز اين مسابقات را  ــار نش عليرضا خاكس

كسب كرد.

قضاوت داور همدانى 
در هفته هجدهم ليگ برتر

همدان پيام: داور همدانى در هفته هجدهم 
ــور قضاوت خواهد  ــگاه هاى كش ليگ برتر باش

داشت.
ــامى  ــيون فوتبال اس كميته داوران فدراس
ــگاه هاى  ــه هجدهم ليگ برتر باش داوران هفت

كشور را اعالم كرد.
ــدى الوندى داور همدانى،  در اين هفته مه
كمك داور ديدار شهردارى تبريز و مس كرمان 

در ورزشگاه يادگار امام (ره) تبريز خواهد بود.
ــاعت 15  ــنبه س ــن ديدار امروز پنجش اي
ــام (ره) تبريز برگزار  ــگاه يادگار ام در ورزش
ــد كهيدا... جهانبازى اين ديدار را  خواهد ش
ــعيد زارع  ــوت خواهد زد. در اين بازي س س
ــدي وي را در امر قضاوت ياري  و مهدي الون

خواهند كرد.

در واليبال بانوان باشگاه هاى كشور
فردوسى همدان ميزبان 

سيمان خوى است
ــدان روز  ــى هم ــام: تيم فردوس همدان پي
ــابقات زيرگروه واليبال قهرمانى  جمعه در مس
ــيمان خوى  ــور به مصاف س ــگاه هاى كش باش

خواهد رفت.
ــال زير گروه  ــابقات واليب در چارچوب مس
ــى  ــور تيم فردوس ــگاه هاى كش ــى باش قهرمان
ــالن  ــه 16 دى ماه در س ــردا جمع ــدان ف هم
ــى همدان ميزبان سيمان خوى خواهد  فردوس
ــاعت 16 برگزار خواهد  بود. اين ديدار رأس س

شد.

كبودراهنگ رتبه نخست بيمه 
ورزشى استان را كسب كرد 

ــتايى و  ــأت روس ــس هي ــام: رئي همدان پي
ــا رابطان  ــتان در كبودراهنگ ب ــايرى اس عش
ــتاها در خصوص رشد و اعتالى  ــى روس ورزش
ــا  ــتان ب ــايري شهرس ــتايى و عش ورزش روس
ــتان  ــت اداره ورزش و جوانان شهرس سرپرس

جلسه اي برگزار كرد.
ــزارى  برگ ــازماندهى  س ــه  جلس ــن  اي در 
ــت اماكن  ــوروزى 91، مرم ــام ن ــابقات ج مس
ــوى دهيارى  ــد حمام و ... از س متروكه مانن
ــتايى و  ــأت روس ــوى هي ــز آن از س و تجهي
ــتان، توزيع امكانات ورزشى بر  ــايرى اس عش
اساس شاخص بيمه ورزشى در بين روستاها 
ــخصات و دستورالعمل هاى بعضى  و ارائه مش
از رشته هاى بومى محلى از سوى هيأت استان 

به تصويب رسيد. 
ــتايى و  ــت، هيأت روس ــر اس ــايان ذك ش
ــايرى اين شهرستان با حد نصاب 1270  عش
ــتايى رتبه اول در استان و از  نفر  بيمه روس
ــتانى را به خود  ــاظ عملكرد رتبه دوم اس لح

اختصاص داد.  

همدان پيام: مربي سازنده كشتي استان گفت: 
ــتان همدان به  ــتعدادهاي نابي در ورزش اس اس
ويژه ورزش كشتي وجود دارد كه نيازمند حمايت 

هستند.
ــران ميرزايي به  ــا صفاري با معرفي مه عليرض
ــار كرد:  ــوان و با آتيه اظه ــتي گير ج عنوان كش
قابليت هاي فني ميرزايي مي تواند كشتي استان 
ــال هاي آينده  ــتن پشتوانه اي براي س را به داش
اميدوار كند. وي افزود: در حال حاضر متاسفانه 
ــتوانه ها و خروج مربيان با  با توجه به كمبود پش
تجربه از كشتي استان، بايد مسئوالن و دلسوزان 
ــتي دست به دست هم دهند تا استعدادهايي  كش
ــتي استان سال ها افتخار  مانند ميرزايي براي كش

كسب كند.
ــم بخش  ــر بتواني ــح كرد: اگ ــاري تصري صف
ــرمايه كشتي استان  عظيمي از انرژي، زمان و س
را براي مقطع جوانان استان هزينه كنيم بي شك 
در دو سال آينده چندين مهره ارزنده در تيم ملي 

بزرگساالن خواهيم داشت.
ــال هاي نه چندان دور كشتي استان  قهرمان س
افزود: كشتي استان در رده جوانان نيروهاي خوبي 
ــتي استان نگاه  ــئوالن هيأت كش دارد كه اگر مس
ويژه اي به اين مقطع داشته باشند در سال هاي آينده 

كشتي استان با فقدان ستاره مواجه نخواهد شد.
ــي تيم تله كابين  ــكر از كادر فن صفاري با تش

ــه مهران ميرزايي  گنجنامه براي ميدان دادن ب
ــد مهران  ــه جواني مانن ــدان دادن ب گفت: مي
ميرزايي مقابل تيم گلوگاه حركتي شايسته بود 
ــزايي  ــه در اعتماد به نفس ميرزايي تاثير بس ك
ــتاب  ــير قهرماني را با ش ــت كه بتواند مس داش
ــتي  ــتري طي كند. مربي تيم جوانان كش بيش
ــرايط وزن 96  ــتان اضافه كرد: با توجه به ش اس
كيلوگرم تيم تله كابين گنجنامه مي توان از انگيزه 
ــم ثامن الحجج(ع) بهره  باالي ميرزايي مقابل تي

برد.
ــعيد ابراهيمي  ــاره س ــاري همچنين درب صف
كشتي گير وزن 120 كيلوگرم تله كابين گنجنامه 
تصريح كرد: ابراهيمي كشتي گير باتجربه و باهوشي 

است كه در هر مسابقه روند رو به رشدي دارد.
ــد بر حمايت از  ــازنده نهاوندي با تاكي مربي س
قهرمانان ملي افزود: ابراهيمي و ديگر افتخارآفرينان 
ــئوالن حفظ كنند و اميدواريم  ــتان را بايد مس اس

ابراهيمي امسال به المپيك لندن راه پيدا كند.

همدان پيام: قائم مقام باشگاه پاس همدان گفت: 
ــه از پاس  ــتان تقاضا دارم ك ــئوالن اس از همه مس

حمايت كنند.
ــور  ــد حض ــن تأيي ــى ضم ــد رمضان عبدالحمي
ــفيعيان، كاپيتان پاس در اردوى آماده سازى  ميرش
اين تيم در تهران، افزود: پيش از اتمام نيم فصل اول 
درخواست رسمى باشگاه هاى پيكان و صباى قم در 
ــگاه  ــفيعيان به باش ــوص جذب عليرضا ميرش خص
ارسال شد كه با توجه به نياز باشگاه به اين بازيكن 

با انتقال وى مخالفت كرديم.
ــه جدايى مهرزاد  ــت تيم فوتبال پاس ب سرپرس
ــى و روح ا... بيگدلى از اين  ــاهين رضاي ــى، ش رضاي
ــاره كرد و در خصوص جذب نفرات جديد،  تيم اش
ــت: اين بازيكنان با نظر كادر فني از تيم  اظهار داش
ــدند و تا اين لحظه هادى بلورى و مصطفى  جدا ش
يوسف عليزاده دو بازيكن بومى و امير محبي به تيم 
اضافه شده اند و نفرات ديگرى نيز در روزهاى آينده 
ــد كه بعد از ثبت  ــه جمع نفرات اضافه خواهند ش ب

قرارداد اسامى آنها را اعالم خواهيم كرد.
ــى و فرهاد  ــت امير محب ــوص وضعي وى در خص
ــان كرد: قرارداد امير محبى امروز  خيرخواه خاطرنش
ــواه نيز در تمرينات  ــد و فرهاد خيرخ ثبت خواهد ش
حضور دارد كه در صورت تأييد كمالوند به جمع نفرات 
اضافه خواهد شد. سه بازيكن ديگر نيز مد نظر داريم 
كه براي نيم فصل دوم جذب خواهيم كرد، از اين سه 

نفر شايد يك بازيكن ليگ برتري باشد.
ــروع فصل تاكنون هر  رمضانى تصريح كرد: از ش

ــده يا از اين تيم  بازيكنى كه به جمع پاس اضافه ش
خط خورده، با نظر كادر فنى و شخص كمالوند بوده 
ــذب و دفع ها دخيل  ــچ كس در اين ج ــت و هي اس

نبوده است.
ــاره  ــى تمرينات تيم در تهران اش ــه برپاي وى ب
ــنبه ادامه دارد و  ــت: تمرينات تا ش كرد و بيان داش
با برگزارى يك ديدار دوستانه برابر پيكان يا پارسه 
ــنبه تمرينات  تهران خاتمه خواهد يافت اما از يكش

را در ورشگاه قدس همدان از سر خواهيم گرفت.
ــان كرد:  ــگاه پاس در پايان بي ــت باش  سرپرس
تصورم اين است كه بچه ها مصمم هستند تا بخشي 
از عقب افتادگي هاي نيم فصل اول را جبران كنند. 
ــم فصل دوم نتايج  ــه در ني تيم هاي كمالوند هميش
بهتري كسب مي كنند، مردم همدان نگران نباشند 

و در نيم فصل دوم بيشتر پاس را حمايت كنند.
ــرد: اعضاي كادر فني نيز  ــه اضافه ك وي در ادام
ــال مي كنند، از  ــام خاصي تمرينات را دنب با اهتم
ــره و در راس آن رييس  ــويي اعضاي هيات مدي س
هيات مديره بايد در نيم فصل دوم بيشتر ما را مورد 

حمايت قرار دهند.
ــرد: از كوچكترين تا  ــى در خاتمه تاكيد ك رمضان
ــن تا كل ترين كارمند  ــن هوادار، از جزء تري بزرگتري
باشگاه، از كوچكترين خبرنگار تا بزرگترين خبرنگار، 
ــت هم  ــت در دس ــه تقاضا دارم كه بيايند دس از هم
دهيم و پاس را به ليگ برتر برگردانيم و اگر خصومت 
ــگاه دارند، تسويه  ــكلى با هر فرد در تيم يا باش يا مش

حساب ها را به بعد از صعود واگذار كنند.

باز هم ميزباني از دست 
همدان پريد

همدان پيام: پس از جلسه مسئوالن فدراسيون 
ــان فينال رقابت هاي  ــتي، بابل به عنوان ميزب كش
ــتي آزاد انتخاب شد. در اين جلسه  ليگ برتر كش
ــي شرايط ميزباني اين رقابت ها مقرر  پس از بررس
شد فينال ليگ برتر كشتي آزاد روز 26 دي ماه به 
ميزباني شهر بابل در سالن سردار سجودي برگزار 
شود. مرحله نيمه نهايي اين مسابقات صبح و فينال 

و رده بندي عصر اين روز برگزار مي شود. فدراسيون 
ــتان مازندران را  كشتي علت اعطاي ميزباني به اس
ــت هاي هيأت  ــن اعالم كرد: به دنبال درخواس چني
ــركت كننده، فدراسيون  ــگاه هاي ش ــتي و باش كش
ــال ليگ برتر  ــتي پيرامون محل برگزاري فين كش
مطالعه كرد و با توجه به اينكه امسال هيأت كشتي 
ــابقات ليگ برتر  ــتان مازندران چهار تيم در مس اس
ــاله نيز حداقل يك تيم در  ــركت داده و همه س ش
فينال مسابقات از اين استان شركت داشته و باشگاه 
فرهنگي ورزشي خونه به خونه بابل بسترهاي رفاهي 
به منظور اسكان و پذيرايي ميهمانان را فراهم نموده 

ــت و همچنين با عنايت به عالقه وافر شهروندان  اس
مازندراني به اين ورزش اصيل، فينال مسابقات كشتي 
ــتان بابل واگذار شد. در حال حاضر صعود  به شهرس
تيم هاي خونه به خونه بابل با سرمربيگري غالمرضا 
محمدي و موسسه ثامن الحجج(ع) سبزوار با هدايت 
محسن كاوه قطعي شده است. هيأت كشتي استان 
تالش فراواني داشت تا ميزباني اين رقابت ها را كسب 
كند اما موفق نشد و باز هم مازندراني ها ميزبان شدند. 
ــتان همدان با توجه به حضور دو تيم در مرحله  اس
نيمه نهايي خود را مستحق ميزباني مي دانست كه با 

بي مهري فدراسيون كشتي روبرو شد.

سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختى در ابن بابويه
همدان پيام: چهل و چهارمين سالگرد درگذشت جهان پهلوان غالمرضا تختى در 

شهررى برگزار مى شود.
مراسم چهل و چهارمين سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختى ساعت 10 صبح 
روز شنبه 17 ديماه جارى بر مزار آن پهلوان نامى ايران در ابن بابويه شهررى برگزار 

خواهد شد.
ــهريورماه سال 1309 در تهران متولد  جهان پهلوان غالمرضا تختى در پنجم ش

شد و روز 17 ديماه سال 1346 از دنيا رفت.
مرحوم تختى در مسابقات جهانى هلسينكى فنالند، بازى هاى المپيك هلسينكى 
فنالند، جشنواره جهانى ورشو لهستان، بازى هاى المپيك ملبورن استراليا، مسابقات 
ــيايى توكيو ژاپن، مسابقات جهانى تهران،  ــتان، بازى هاى آس جهانى صوفيه بلغارس
ــابقه هاى جهانى يوكوهاما ژاپن با كسب مدال هاى  بازى هاى المپيك رم ايتاليا، مس

طال و نقره براى كشور ايران نام آورى كرد.
ــال هاى گذشته  ــت جهان پهلوان تختى همچون س ــم سالروز درگذش در مراس
ــى و همچنين ورزشكاران، پيشكسوتان و  ــخصيت هاى سياسى، فرهنگى و ورزش ش

همه دوستداران پهلوان نامى ايران حضور خواهند داشت.

كارشناس تربيت بدنى دختران آموزش و پرورش خبر داد:
شركت يك هزار و 186 دانش آموز دختر 

در بازى هاى استانى
همدان پيام: كارشناس تربيت بدنى دختران آموزش و پرورش همدان گفت: يك 
ــت و هشتمين دوره مسابقات قهرمانى مدارس دختر  هزار و 186 دانش آموز در بيس

سراسر استان شركت مى كنند.
ــتان همدان از 9 بهمن ماه  ــه مقطع در اس ــكرى افزود: دانش آموزان س مژده ش
سال جارى در رشته هاى بسكتبال، پينگ پنگ، بدمينتون، واليبال، شطرنج، فوتسال، 
هندبال، آمادگى جسمانى و شنا با يكديگر به رقابت مى پردازند و نفرات برتر اين دوره 
از مسابقات پس از برگزارى اردوى آمادگى به پيكارهاى كشورى اعزام خواهند شد.

ــابقات كشورى در  ــته دانش آموزان استان همدان در مس ــال گذش وى افزود: س
ــته دووميدانى رتبه چهارم، در پينگ پنگ متوسطه مقام سوم و در شطرنج دوره  رش

راهنمايى رتبه چهارم را كسب كردند.
ــتان همدان همچنين در رشته شطرنج انفرادى  ــكرى افزود: دانش آموزان اس ش
ــمانى نيز مقام هاى دوم و سوم  ــوم و در دووميدانى و آمادگى جس مقام هاى دوم و س

را كسب كردند.

كيومرث هاشمى:
به دنبال تخصصى كردن ورزش 
در پايه هاى مختلف تحصيلى هستيم

همدان پيام: قائم مقام وزير و رئيس مركز تربيت بدنى و سالمت آموزش و پرورش 
ــى در پايه هاى مختلف  ــته هاى متنوع ورزش ــت دنبال كردن تخصصى رش از سياس

تحصيلى خبر داد.
ــتفاده از ورزش كردن را از  ــرژى دانش آموزان با اس ــمى، تخليه ان كيومرث هاش
ــاعات درس تربيت بدنى بايد به  ــن درس تربيت بدنى خواند و تاكيد كرد: س محاس
ــود كه دانش آموزان فرصت فكر كردن به موضوع ديگرى جز  گونه اى برنامه ريزى ش

ورزش را نداشته باشند.
ــاره به اينكه پس از منصوب شدن حاجى  قائم مقام وزير آموزش و پرورش با اش
ــيه خارج شده است،  بابايى در وزارت آموزش و پرورش، ورزش دانش آموزى از حاش
خاطرنشان كرد: كمبود نيروى انسانى در درس تربيت بدنى از بزرگ ترين مشكل ها 
در ورزش دانش آموزى بود كه با عنايت حاجى بابايى در جذب نيروى انسانى در اين 

رشته اين مشكل برطرف شد.
ــباح“ تصريح كرد: موفقيت اجراى  وى با تاكيد بر موفقيت 90 درصدى طرح ”س
اين طرح، ثمره عنايت وزير آموزش و پرورش و تالش ادارات تربيت بدنى استان هاى 

سراسر كشور است. 
ــتفاده از ظرفيت  ــاره به اهميت امر ورزش دانش آموزى افزود: اس ــمى با اش هاش

درس تربيت بدنى مهمترين گام در پيشگيرى از بروز ناهنجارى ها در جامعه  است.
ــرانه فضاهاى ورزشى در بين كشورهاى  ــترين س وى با تاكيد بر اينكه ايران بيش
منطقه را دارد، تصريح كرد: استفاده از فضاهاى موجود بايد با دقت و مديريت قوى 

پيگيرى شود.

روح ا... بيگدلي به مس پيوست
ــگ برتري مس كرمان  ــي مهاجم تيم پاس به تيم لي ــام: روح ا... بيگدل همدان پي
پيوست. بيگدلي كه اول فصل به پاس پيوسته بود نتوانست انتظارات را برآورده كند 
ــته با مس كرمان از تيم هاي  ــد. بيگدلي روز گذش كه در نيم فصل از اين تيم جدا ش

ليگ برتري به توافق رسيد و رسماً به اين تيم پيوست. 
با رفتن بيگدلي تيم پاس 4 جاي خالي در ليست خود دارد كه كادر فني اين تيم 
قصد دارد با جذب بازيكنان مورد نياز تيم خود را ترميم كرده و با آمادگي بيشتر در 

نيم فصل دوم قدم به رقابت هاي ليگ دسته اول بگذارد.

قائم مقام باشگاه پاس همدان:

همه براى صعود پاس بايد هم قسم شوند
مربي كشتي همدان:

توجه مسئوالن استان
به استعدادهاي جوان كم رنگ است

ــت  ــارم از دور برگش ــه چه ــام: هفت همدان پي
مسابقات ليگ برتر كشتي آزاد جام واليت امشب در 
شهرهاي همدان، بروجرد، زنجان و تهران با انجام 4 
مسابقه دنبال مي شود كه در حساس ترين مسابقات 
ــتان به مصاف مدعيان قهرماني ليگ  نمايندگان اس

مي روند.
ــتي  ــم كش ــدان تي ــيناي هم ــالن ابن س در س
تله كابين گنجنامه همدان ميزبان تيم مدعي گروه 
ــت. كشتي گيران  ــبزوار اس دوم ثامن  الحجج (ع) س
تله كابين كه بخت دوم صعود هستند در اين مسابقه 
ــته هاي خود به مصاف مدعي قهرماني  با تمام داش
مي روند تا توانايي هاي خود را به رخ كشتي دوستان 

بكشند.
ــود اطمينان دارند  ــه صعود خ همداني ها كه ب
بهترين نفرات خود را مقابل ثامن به ميدان خواهند 
ــتاد. تيم ثامن از كشتي گيران تراز اول كشتي  فرس
ــته شده  ــود مي برد و اين تيم براي قهرماني بس س

است و بخش اول قهرماني ليگ امسال است.
ــود را از  ــن كاوه صعود خ ــن تيم كه با محس اي
هفته ها پيش مسجل كرده است شايد با تمام توان 
در همدان به ميدان نرود و به كشتي گيران شاخص 
ــتراحت بدهد. اما تيم دوم ثامن سبزوار نيز  خود اس
ــا مقابل اين تيم  ــت و نبايد همداني ه خطرناك اس

مغرور شوند.
ــاگران  ــتي تله كابين در برابر تماش مربيان كش
ــال پيروزي  ــابقه به دنب ــرم خود در اين مس خونگ
ــد. هرچند  ــت را بگيرن ــام دور رف ــتند تا انتق هس
ــتي گيران  ــه دنبال پيروزي كش ــدان همه ب در هم
ــت و پا  ــا حريف نيز تيم دس ــتند ام تله كابين هس
ــا نيز قدرت  ــت و حتي تيم دوم آنه ــته اي نيس بس

رويارويي با كشتي گيران تله كابين را دارد.
ــابقه  ــن كه از دو مس ــتي تله كابي ــان كش مربي
ــد ندارند  ــروزي مي خواهند قص ــده يك پي باقي مان
ريسك كنند و احتماال در برابر ثامن به كشتي گيران 

اصلي خود استراحت خواهند داد.
در كشتي امشب خبري از كشتي گيران خارجي 
ــوكار، دباغي و حتي  ــت و احتماال گودرزي، ج نيس

ابراهيمي نيز روي تشك نخواهند رفت.
ــن و  ــتي تله كابي ــم كش ــي تي ــب احتمال تركي
ــابقه امشب به اين  ــبزوار در مس ثامن الحجج (ع) س

ترتيب مى باشد.
ــين رحماني را  ــرم تله كابين حس در 55 كيلوگ

ــن رحيمي خواهد  به مصاف عبدا... فوالدوند يا حس
ــاب عباس دباغي  ــتاد. در 60 كيلوگرم در غي فرس
ــي ميدان خواهند  ــان همداني به همت كريم مربي
داد تا با كميل ذبيحي يا عباس گرجستاني سرشاخ 
شود. در وزن 66 كيلوگرم مسعود واحدي از همدان 

با محمد نادري كشتي خواهد گرفت.
ــاال صادق گودرزي  ــرم احتم در وزن 74 كيلوگ
ــتراحت كند و در غياب وي مسعود حيدريان به  اس
ــام مقدم كشتي  احتمال فراوان با رضا بيات يا حس

خواهد گرفت.
ــايد مصطفي جوكار  در وزن 84 كيلوگرم نيز ش
كشتي نگيرد و قاسم زاده به نمايندگي از تله كابين 

با احسان اميني سرشاخ شود.
در وزن 96 كيلوگرم و به دنبال درخشش مهران 
ــدآبادي،  ــتي گير جوان و با آينده اس ــي كش ميرزاي
ــاد خواهند  ــاره به وي اعتم ــان تله كابين دوب مربي
ــرد و او را به مصاف عرفان اميري يكي از مدعيان  ك
ــتي از اهميت  ــتاد. اين كش اين وزن خواهند فرس
ــران ميرزايي مي تواند  ــت و مه بااليي برخوردار اس
ــان 96 كيلويي  ــود را مقابل مدعي ــاي خ توانايي ه

بسنجد.
در 120 كيلوگرم شايد سعيد ابراهيمي كشتي 

نگيرد و خشايار دهستاني از تله كابين با پرويز هادي 
مبارزه كند.

ــدي به پيروزي مقابل  مربيان تله كابين كه امي
ــود را براي هفته  ــد مهره هاي اصلي خ ــن ندارن ثام
آينده مقابل نيروي زميني نگه داشتند تا با غلبه بر 

تيم ارتشى به مرحله دوم صعود كنند.
ــتان امشب در بروجرد  اما ديگر تيم نماينده اس
ــه خونه مازندران  ــر مدعي ليگ تيم خونه ب از ديگ
ــهداي شهرداري مالير كه  پذيرايي مي كند. تيم ش
ــيون كشتي از ميزباني ليگ محروم  به حكم فدراس
ــرد پذيرايي  ــه خونه در بروج ــت از تيم خونه ب اس
مي كند. اين تيم كه توكليان سرمربي خود را بركنار 
و اصالني را جايگزين توكليان كرده در اين ديدار به 
ــت تا شگفتي ساز شود و سرمربي تيم  دنبال آن اس

ملي را با شكست بدرقه كند.
ــتند تالش  ــا كه اميدوار به صعود هس ماليري ه
ــابقه نابرابر چهره موفقي  خواهند كرد تا در اين مس
ــته باشند و در مصاف با ملي پوشان و مهره هاي  داش
ــايي داشته  ــده مازني ها ديداري تماش ــناخته ش ش

باشند.
ــد چنداني به غلبه بر  ماليري ها در بروجرد امي
ــاگردان غالمرضا محمدي ندارند اما با اين حال  ش

ــتي گيران خود را به  ــعي دارند تا آماده ترين كش س
ميدان بفرستند.

در 55 كيلوگرم اميد جاللي بهار به ميدان خواهد 
ــت. در وزن 60 كيلوگرم هادي حاجيان دوبنده  رف
ــيد. در وزن 66 كيلوگرم  ــم مالير را خواهد پوش تي
ــتي خواهد گرفت. در وزن 74  مسعود كمروند كش
كيلوگرم امين شريعتي به روي تشك خواهد رفت. 
ــور، در وزن 96  ــادر حامدپ ــرم ن در وزن 84 كيلوگ
كيلوگرم ميثم قنبري و در وزن 120 كيلوگرم امين 

مرداني براي مالير كشتي خواهند گرفت.
ــم آبفاي زنجان  ــب تي ــاير ديدارهاي امش در س
ــور مازندران است و در  ــگامان آسانس ميزبان پيش
گروه دوم تيم نيروي زميني ارتش از تيم مجاهدان 

صنعت برق گلوگاه پذيرايي مي كند.
ــه مالي  ــن رقابت ها صعود دو تيم موسس در اي
ــبزوار و خونه به خونه  ــاري ثامن الحجج (ع) س اعتب
مازندران به مرحله نيمه نهايي قطعي است و اين دو 

تيم به عنوان سرگروه صعود كرده اند.
ــهداي  ــم تله كابين گنجنامه همدان و ش دو تي
شهرداري مالير نيز تا حدودي صعود خود را مسجل 
ــه اين صعود،  ــيدن ب كرده اند و براي قطعيت بخش
كشتي هاي امشب و هفته آينده سرنوشت ساز است.

در حساس ترين هفته ليگ برتر كشتي

جدال نمايندگان استان با مدعيان قهرماني

هيأت محبان علمدار كربال كوي باباطاهر- هيأت بيت العباس 

شب هاي اول و دوم:شب هاي اول و دوم: حاج حيدر توكل از تهران 
شب  سوم:شب  سوم: حاج محمد اطهري از قزوين 

شب  چهارم:شب  چهارم: استاد حاج ولي ا... كالمي از زنجان 
شب  پنجم:شب  پنجم: حاج اصغر زنجاني 

شب  ششم:شب  ششم: حاج محسن فيضي از تهران 
شب هاي هفتم و هشتم:شب هاي هفتم و هشتم: حاج علي مشكيني از كربالي معلي و حاج 

علي فالي از قم 

السالم عليكم يا اهل البيت النبوه 

مراسم عزاداري به مناسبت فرا رسيدن
اربعين حضرت ابا عبدا... الحسين(ع) 

از 15 ديماه به مدت 8 شب با حضور برادران و خواهران 
ساعت 20 قرائت زيارت عاشورا با نواي برادر قانعي 

ساعت 20:45 سخنراني خطيب توانا حضرت حجت االسالم و المسلمين اسدي 
ساعت 21:30 مداحي ذاكران اهل البيت (ع)

مكان: خيابان فرعي باباطاهر حسينيه بيت العباس(ع)
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سالن شماره يك:
اسب حيوان نجيبى است

سالن شماره دو: شيش و بش
كانون پرورش فكرى: شيش و بش

بهمن مالير: پيتزا مخلوط
انديشه نهاوند: -

آزادى تويسركان:
 زنان ونوسى مردان مريخى

 تئاتر
مجتمع شهيد آوينى: ---

 farhang@hamedanpayam.com

ــتان همدان و  ــى مفاخر اس ــام: معرف همدان پي
برگزارى همايش ها و كنگره هايى به همين بهانه در 
قالب هاى استانى، ملى و بين المللى يكى از مباحث 
مهمى است كه نهادها و سازمان هاى فرهنگى بايد 
ــند و در انجام اين  ــته باش توجهى ويژه به آن داش
فعاليت ها از كارشناسان تخصصى نيز استفاده كنند 
همچنين اين نكته را در برگزارى همايش ها لحاظ 
ــه حضور تعدادى  ــت ها ب كنند كه همايش و نشس
ــار جامعه را  ــود و تمام اقش افراد خاص محدود نش

در بر بگيرد.
ــرى در  ــى نث ــيخ موس ــش ش ــزارى هماي برگ
ــالوه بر  ــود كه ع ــى ب ــگ از همايش هاي كبودراهن
ــتانى و اداى دين به اين  ــى اين چهره شهرس معرف
ــخصيت، به گونه اى مردمى برگزار شد و محدود  ش
به جامعه فرهيختگان يا اهالى علم و فرهنگ نشد و 
ــهروندان اين شهرستان نيز از اين اتفاق، خرسند  ش

و مفتخر بودند.
حال پس از برگزارى همايش شيخ موسى نثرى، 
ــالمى شهرستان  ــاد اس رئيس اداره فرهنگ و ارش
ــت حاج  كبودراهنگ از برگزارى همايش بزرگداش
ــوان دومين  ــماعيلى بحرى به عن ــرزا رحيم اس مي

افتخار فرهنگى اين شهرستان خبر داد.

ــت: اين  ــدزاده در اين خصوص گف ــهيال اس س
ــى كه بين  ــه تعامل ــه زودى با توجه ب ــش ب هماي
ــتان در همايش  ــتان و اس ــن شهرس ــئوالن اي مس
ــى نثرى صورت پذيرفت،  ــيخ موس ــت ش بزرگداش

برگزار مى شود.
ــماعيلى  ــرزا رحيم اس ــاج مي ــه داد: ح وى ادام
ــال 1295 در كبودراهنگ  متخلص به بحرى در س
ــد و بهمن ماه 1359 روى در نقاب خاك  متولد ش
ــيد. بحرى در زمان حيات خود جلدهاى اول و  كش
ــاند و چاپ  ــوان بحراالنين» را به چاپ رس دوم «دي
ــوم مجموعه در  ــاره اين دفتر به انضمام جلد س دوب
ــالمى و با  ــارات نويد اس ــال 1378 توسط انتش س
ــد و در مقدمه ديوان  ــوان ديوان بحرى انجام ش عن
ــد اول مجموعه آثار  ــت، جل ــش ذكر كرده اس خوي
ــعارى با موضوع مدح، مرثيه و ذكر مناقب  وى، اش
ــارت (ع) و ذكر مصيبت  ــت و طه ــل بيت عصم اه
ــان را در بر  ــهدا (ع) و ياران ايش ــيد الش حضرت س
ــه پرداختن به موضوع كربال  مى گيرد؛ به طورى ك
ــاعر را  ــين(ع) ش و ذكر مصيبت هاى اباعبدا... الحس
برآن داشته تا ديوان خود را «بحر االنين» به معناى 

درياى ناله و زارى نامگذارى كند.
جلد اول ديوان بحرى به زبان تركى سروده شده 

و شاعر ديوان خود را وسيله اى دانسته كه شايد قلب 
ناآرام وى و ساير دوستداران اهل بيت (ع) با زمزمه 
آن تا اندازه اى تسكين يابد و جلد دوم اشعار بحرى 
نيز مجموعه اى است از قالب ها و موضوعات مختلف 
ــى  ــعار به زبان فارس با اين تفاوت كه اغلب اين اش

سروده شده است.
 همچنين در اين ديوان چندين غزل، ترجيع بند، 
قصيده و مثنوى وجود دارد و دفتر با شعرى به زبان 

عربى پايان يافته است.
ــوم ديوان بحرى نيز كه حاصل كوشش  دفتر س
شاعر در اواخر حيات خود است به تبيين رويدادهاى 
انقالب اسالمى و توصيف چند تن از شخصيت هاى 
ــى و مذهبى و بيان مفاهيم مذهبى، حكايت ها  علم
ــه اطهار (ع) در قالب  ــتان هايى از زندگى ائم و داس

مثنوى مى پردازد.
ــئول روابط  ــن باره عباس مطلبى، مس  در همي
عمومى اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى اين شهرستان 
به همدان پيام گفت: اين همايش در حد پيشنهادى 
ــت و در صورت  ــوى اين اداره مطرح شده اس از س
ــوى اداره  اينكه بودجه الزم براى برگزارى آن از س
كل مصوب شود، همايش بحرى سال آينده برگزار 

خواهد شد.
دعاى مادر

از بايزيد بسطامى، عارف بزرگ، پرسيدند: اين مقام ارزشمند را چگونه يافتى؟ گفت: 
ــتم، آب در خانه نبود. كوزه برداشتم و به جوى  ــبى مادر از من آب خواست. نگريس ش
ــم كه آب بياورم. چون باز آمدم، مادر خوابش برده بود. پس با خويش گفتم: «اگر  رفت
بيدارش كنم، خطاكار خواهم بود.» آنگاه ايستادم تا مگر بيدار شود. هنگام بامداد، او از 
خواب برخاست، سر بر كرد و پرسيد: چرا ايستاده اى؟! قصه را برايش گفتم. او به نماز 
ــت به دعا برداشت و گفت: «خدايا! چنان  ــتاد و پس از به جاى آوردن فريضه، دس ايس

كه اين پسر را بزرگ و عزيز داشتى، اندر ميان خلق نيز او را عزيز و بزرگ گردان».
ــق فرزند و اينكه جلب رضايت  ــه جلب رضايت مادر و تأثير دعاى او در ح ــاره ب اش
مادر، آدمى را به مقام هاى واالى معنوى مى رساند در فرهنگ ايرانى اسالمى ما بسيار 

سفارش شده است.
حكايت عاميانه

جمهوري دومينيكن از «يوسا» تقدير كرد
همدان پيام: «ماريو بارگاس يوسا»، نويسنده  پرويي برنده  نوبل ادبيات، مدركي افتخاري را از جمهوري 

دومينيكن دريافت كرد.
ــا،  ــي فرهنگي جمهوري دومينيكن مدرك افتخاري خود را به ماريو بارگاس يوس ــگاه آموزش دانش

رمان نويس برنده  پرويي نوبل، اعطا كرد.
به گزارش ايسنا، وي در سخنراني خود در مراسم دريافت اين مدرك افتخاري از شرايط رو به رشد 
اين كشور آمريكاي التيني سخن گفت. نويسنده  «سور بز» اين مدرك را به پاس دستاوردهاي فرهنگي، 

ادبي و فعاليت هاي انسان دوستانه  خود كسب كرد.
ــال هاي  ــت كه از مهم ترين آثار وي مي توان به «س ــا متولد  28 مارس  1936 اس ماريو بارگاس يوس
سگي» ( 1966)، «جنگ آخرالزمان» ( 1984)، «مرگ در آند» ( 1996) و «سور بز» ( 2002) اشاره كرد.
يوسا مهمترين نماينده  ادبيات آمريكاي التين، تاكنون بيش از 30 رمان، نمايشنامه و مقاله  ادبي را 
به نگارش درآورده است. وي از نويسندگان متعلق به نسل شكوفاي ادبيات آمريكاي التين است كه در 

سال  2008 نشان عالي هنر و ادبيات فرانسه را دريافت كرد.
از ديگر آثار يوسا مي توان به «سردسته ها»، «گفت وگو در كاتدرال»، «زندگي واقعي آلخاندرو مايتا»، 

«در ستايش نامادري»، «راه بهشت»، «چرا ادبيات؟» و «دوشيزه  خانم تاكنا» اشاره كرد.

اهداي جايزه  مردمي در دوساالنه  ملي نقاشي ايران
ــه دو اثر كه  ــي ايران ب ــاالنه ملي نقاش ــتمين دوس همدان پيام: جايزه مردمي هش

باالترين رأي بازديدكنندگان را كسب كند، اهدا مي شود.
دبير اجرايي هشتمين دوساالنه ملي نقاشي گفت: در اين دوره دوساالنه براي بخش 

 آزاد كه به صورت غير رقابتي برگزار شده، جايزه مردمي در نظر گرفته ايم.
به گزارش ايسنا، جواد صادقي گفت: بخش «نگاهي نو به مكتب هرات» در دوساالنه 
نقاشي به صورت رقابتي برگزار و آثار برگزيده آن از سوي هيأت داوران معرفي مي شود، 
اما در بخش آزاد كه به صورت  غير رقابتي است، دو اثر با رأي مردم و بازديدكنندگان 

برگزيده مي شوند.
وى افزود: فرم هايي براي اين منظور تهيه شده و در نمايشگاه آثار دوساالنه نقاشي 
ارائه مي شود. مخاطبان و بازديدكنندگان دوساالنه مي توانند آثار منتخب خود را از بين 

آثار بخش آزاد در اين فرم ها مشخص كنند.
ــزه به منظور توجه به نگاه مخاطبان، مردم و  ــي ادامه داد: اختصاص اين جاي صادق

دوستداران هنر است كه بر اساس نظر مخاطبان نيز آثاري انتخاب شود.

 نمايش فيلم «اينجا بدون من» در جشنواره هند
ــه  ــاخته بهرام توكلى را موسس ــينمايى «اينجا بدون من» س همدان پيام: فيلم س
ــانه هاى تصويرى به بخش سينماى جهان جشنواره بين المللى فيلم پونه هند ارائه  رس

كرده است.
ــتر در  ــانه هاى تصويرى، فيلم  «اينجا بدون من» كه پيش ــه رس به گزارش موسس
جشنواره هاى مونترال كانادا و هامبورگ آلمان حضور داشت، اين بار در بخش سينماى 
جهان جشنواره بين المللى فيلم پونه اكران مى شود. اين جشنواره از 22 تا 29 دى ماه 
در هند برگزار مى شود. اين فيلم پس از حضور در جشنواره پونه براى نمايش در موزه 
هنرهاى معاصر هوستون، موسسه اسميت سونيان، موزه هنرهاى بوستون و جشنواره 
بين المللى فيلم كليولند راهى كشور آمريكا مى شود. در اين فيلم كه فاطمه معتمدآريا، 
ــا پيروزفر، صابر ابر و نگار جواهريان ايفاى نقش مى كنند قصه خانواده اى روايت  پارس
ــود كه پاى دخترشان مشكل دارد و تمام دغدغه اين خانواده رفع مشكل اوست  مى ش

اما ورود يك غريبه زندگى آنان را دستخوش تغييراتى مى كند.

در صورت تصويب بودجه؛

بزرگداشت "ميرزا رحيم بحرى"
 سال آينده برگزار مى شود

نشست نقد و بررسى كتاب هاى دفاع مقدس در همدان
"يك خاكريز غزل" نقد و بررسى شد

ــت نقد و بررسى كتاب هاى دفاع مقدس در حوزه ادبيات پايدارى  همدان پيام: هجدهمين نشس
در همدان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومى اداره كل حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس استان همدان، كتاب 
«يك خاكريز غزل» نيز در اين نشست مورد نقد و بررسى قرار گرفت.

ــعر دفاع مقدس است كه اشعار  ــنواره سوم و چهارم ش «كتاب يك خاكريز غزل» خروجى جش
آن به انتخاب سيد مهدى موسوى فاخر از شاعران فرهيخته استان همدان گردآورى شده است.

ــى در خصوص چگونگى تشكيل كارگاه شعر، بحث و  ــت، در اين نشست نقد و بررس گفتنى اس
تبادل نظر شد. مير هاشم ميرى به عنوان مدير نقد در اين نشست حضور داشت.

تنها 10 درصد 
روستائيان استان به 
كتابخانه مى روند

همدان پيام: مديركل كتابخانه هاى عمومى 
همدان گفت: تنها 10 درصد جمعيت روستايى 
ــتان از امكان كتابخانه عمومى بهره مند  اين اس

هستند.
ــادى در گفت و گو با ايرنا، گفت:  فاضل عب
ــد جمعيت  ــش از 49 درص ــا وجودى كه بي ب
ــتاها تشكيل مى دهند،  استان را ساكنان روس
ــتاييان سهم بسيار اندكى از كتابخانه هاى  روس

عمومى استان دارند.
وى اضافه كرد: برخوردارى اندك جمعيت 
ــتاييان از امكان كتابخانه هاى عمومى به  روس
عنوان يكى از مهمترين ابزارهاى رشد فرهنگى 
در شأن همدان پايتخت تاريخ و تمدن نيست.

وى از همكارى و حمايت مسئوالن اجرايى 
ــر داد و گفت: در  ــال جارى خب ــتان در س اس
ــد اعتبارات  ــكارى دو درص ــن هم ــه اي نتيج
ــتان براى احداث، تعمير و تجهيز  فرهنگى اس
ــتايى استان تخصيص يافته  كتابخانه هاى روس

است.
ــن گام اقدام  ــت: هرچند اي وى اظهار داش
ــبى در اين خصوص تلقى مى شود با اين  مناس
ــت مطلوب فاصله  ــيدن به وضعي وجود تا رس

زيادى وجود دارد.
ــه  ــه بر اهميت احداث س ــادى در ادام عب
ــم آباد  ــتاهاى قاس ــتايى در روس كتابخانه روس
ــهاب از توابع  ــتان همدان و سيد ش در شهرس
ــاد از توابع  ــركان و فيض آب ــتان تويس شهرس

شهرستان فامنين تاكيد كرد.
وى افزود: با نظر شوراى برنامه ريزى استان 
ــتا نيز صاحب كتابخانه عمومى  ــه روس اين س

مى شوند.
ــتن 63  وى همچنين گفت: همدان با داش
ــد كتاب منبع  ــه و 600 هزار جل باب كتابخان
ــتان داراى كتابخانه هاى  ــع جزء 10 اس و مرج

عمومى مناسب كشور است.
ــد جمعيت  ــه درص ــد: س عبادى يادآور ش
ــر عضو  ــزار نف ــر 50 ه ــدان براب ــتان هم اس
كتابخانه هاى عمومى هستند و از خدمات اين 

مراكز بهره بردارى مى كنند.

همزمان با اربعين حسينى صورت مى پذيرد
تمركز هيأت هاى عزادارى 
همدان در يك هيأت واحد

ــالمى استان  همدان پيام: مديركل تبليغات اس
ــينى هيأت هاى  همدان گفت: در روز اربعين حس
عزادارى همدان در يك هيأت متمركز مى شود كه 

اين مهم شاخص ترين برنامه اين روز خواهد بود.
ــواه در گفت وگو با  ــالم احد آزاديخ حجت االس
فارس، با بيان اينكه برنامه هاى محرم ماه امسال 
ــيار خوبى برگزار شد، اظهار كرد:  با كيفيت بس
ــه در ماه محرم  ــم و مورد توج ــيار مه نكته بس
ــر نماز و قرآن را در صدر  ــال اين بود كه ام امس
ــتاى ترويج نماز  ــرار داديم و در راس ــا ق برنامه ه

جماعت و تالوت قرآن در عزادارى ها برآمديم.
ــورد مداحى ها در  ــه بازخ ــا بيان اينك وى ب
ــال هاى قبل، بى نظير  سطح استان نسبت به س
ــال يك هزار و  ــوان كرد: در محرم امس بود، عن
ــر استان اعزام شدند كه در  200 مبلغ به سراس
اين زمينه امر ساماندهى مبلغان در سال جارى 

ــال قبل بود.  ــيار بهتر از س بس
ــت: با مكاتبه هاى انجام شده  وى اظهار داش
ــر استان،  با حوزه هاى علميه خواهران در سراس
ــدى از مبلغان خود  ــت جدي ــن واحدها ليس اي
ــى جامعى  ــه بانك اطالعات ــه كرده اند كه ب ارائ
ــاى علميه خواهران  ــوان مبلغه حوزه ه براى بان
تبديل مى شود و بر اين مبنا، دوره هاى آموزشى 
ــخصى نيز براى اين افراد برگزار مى كنيم تا  مش

از وجود آنها در امر تبليغ دينى بهره  گيريم.
وى تصريح كرد: بحث متمركز شدن هيأت هاى 
عزادارى همدان در يك هيأت، به صورت جدى در 
ــى شد كه بر  ــات مختلف مطرح و كارشناس جلس
ــاس محدوده خيابان هاى ميدان امام (ره)  اين اس
ــت، به صورت  ــى كرديم اما با اين وضعي را بررس
يكسان و دفعى نمى توان همه هيأت هاى عزادارى 

را متمركز كرد.
آزاديخواه در پايان خاطرنشان كرد: در راستاى 
فرهنگ سازى بيشتر، امر متمركز شدن هيأت هاى 
ــه صورت  ــك هيأت ب ــدان در ي ــزادارى در هم ع
منسجم مورد توجه قرار مى گيرد كه بر اين اساس 
اميدواريم اين برنامه براى سال هاى آتى نيز با قوت 

ادامه پيدا كند.

ارسال 14 اثر حوزه هنرى همدان
به جشنواره هنرى ايران 1404

ــوى دبيرخانه جشنواره هنرى ايران 1404، حوزه  ــال آثار از س همدان پيام: پس از تمديد مهلت ارس
هنرى همدان 14 اثر ديگر به دبيرخانه جشنواره ارسال كرد.

ــتان؛ معاون فرهنگى و هنرى حوزه هنرى همدان گفت: با  به گزارش روابط عمومى حوزه هنرى اس
ــنواره هنرى ايران 1404، تعداد آثار ارسالى به دبيرخانه اين جشنواره از  ــال دومين دور آثار به جش ارس

سوى اين حوزه به 36 اثر رسيد.
تيمور آقامحمدى اظهار داشت: با توجه به تمديد مهلت ارسال آثار، 3 كاريكاتور از على پاك نهاد، 6 
ــعر (كالسيك و سپيد) و يك شعر طنز سروده على سليمانى به تهران ارسال  عكس از على كرمى، 4 ش
ــتانى، 3 فيلم نامه، يك اثر  ــتان كوتاه توليدى، 5 فيلم كوتاه داس ــد. وى گفت: در مرحله قبل 7 داس ش
انيميشن، 2 فيلم مستند، 2 اثر معمارى، يك داستان  كوتاه طنز و يك نمايش صحنه اى براى دبيرخانه 

جشنواره فرستاده شد.
آقامحمدى در پايان افزود: با توجه به تمديد مهلت ارسال آثار تا 20 ديماه، حوزه هنرى همدان آثار 

دريافتى از سوى هنرمندان تا اين تاريخ را به دبيرخانه جشنواره ارسال مى كند.
ــنواره هنرى ايران 1404» در 8 بخش و با 14 محور موضوعى به  ــايان ذكر است، «نخستين جش ش
همت حوزه هنرى سازمان تبليغات اسالمى كشور و با مشاركت سازمان صدا و سيماى جمهورى اسالمى 
ــازمان فرهنگى هنرى شهردارى تهران و بنياد شهيد و امور ايثارگران انقالب اسالمى در بهمن  ايران، س

ماه 1390 برگزار مى شود.

نماينده تركيه در اسكار رقيب جدى ايران
ــال به عنوان  ــى» تازه ترين اثر «نورى بيلگه جيالن» كه امس ــام: «روزى روزگارى در آناتول همدان پي
نماينده كشور تركيه به اسكار معرفى شده، از هفته آينده نمايش خود را در سينماهاى آمريكاى شمالى 

آغاز مى كند.
برخى از كارشناسان اين فيلم را از رقباى جدى فيلم «جدايى نادر از سيمين»  نماينده كشورمان در 

جايزه اسكار مى دانند.
به گزارش مهر،  «روزى روزگارى در آناتولى» با بازى محمد اوزنور، ييلماز اردوان و تانر بيرسل داستان 

چند مرد است كه در استپ آناتولى در جستجوى يك جنازه هستند.
ــرى با  ــترك با «پس ــنواره كن جايزه بزرگ هيأت داوران را به طور مش ــال پيش در جش اين فيلم س

دوچرخه» به كارگردانى لوك و ژان پى ير داردن دريافت كرد.
ــه ميمون»  برنده جايزه بهترين كارگردان از  ــال 2008 نيز با فيلم «س ــاله در س بيلگه جيالن 52 س

جشنواره كن شد و سال 2006 در كن با فيلم «اقليم ها» جايزه فيپرشى را دريافت كرد.
«قصبه»، «ابرهاى ماه مه» و «دوردست» از ديگر ساخته هاى اين فيلمساز متولد استانبول است.

«ايران و اديان باستاني» به چاپ رسيد
ــك  ــته  ادوين ام. يامااوچي با ترجمه  منوچهر پزش ــتاني» نوش همدان پيام: كتاب «ايران و اديان باس

منتشر شد.
اين كتاب با بخش هايي همچون مادها، كوروش، كمبوجيه، داريوش، خشايارشا، اردشير يكم، شوش، 
ــتي، مغان و آيين ميترا  ــپوليس)، ايران و يونانيان، دين زرتش ــيد (پرس ــارگاد، تخت جمش اكباتان، پاس

(مهرپرستي) همراه است.
ــر از كتاب هاي مرجع مهم در  ــت: «اثر حاض ــده اس ــه گزارش ايبنا، در معرفي اين كتاب عنوان ش ب
ــي با گرايش اديان و از كتاب هاي درسي دانشگاهي در اياالت متحده آمريكا  ــته ايران/ باستان شناس رش
ــت دو دهه از نخستين چاپ آن، از تازگي و اهميت پژوهشي آن كاسته  ــمار مي رود. با وجود گذش به ش
نشده و هنوز درباره اين موضوع اثري با اين تفصيل و چنين مستند و جامع نوشته نشده است. نويسنده 
ــتفاده كرده و همراه  ــاي پيش از خود و هم زمان خود را ديده و به طور مقتضي از آن ها اس ــه منبع ه هم
ــي پرثمري عرضه كرده است. موضوع كتاب، چنان كه از نام آن  ــمند كتاب، كتاب شناس با محتواي ارزش
ــت و نويسنده براي توضيح اين ارتباط، يعني توضيح  ــتاني اس برمي آيد، درباره ارتباط ايران و اديان باس
ــت، اعم از نام شان و جاها و هر  ــده اس ــود و در كتاب مقدس از آن ها ياد ش آن چه به ايران مربوط مي ش
موضوع ديگر،  دست به تحقيق گسترده زده و در واقع، دوره اي از تاريخ باستاني ايران و جهان آن روزگار 

را به تفصيل بررسي كرده است.

كارگردان ماليرى «مرواريد» مى سازد
ــيروس حسن پور كارگردان ماليرى فيلم داستانى به نام «مرواريد» را  همدان پيام: س

دست ساخت دارد.
«مرواريد» درباره برادر و خواهرى است كه براى پدرشان اتفاقى مى افتد و اين اتفاق 
ــت كه اتفاقات  ــاحل براى تخمگذارى اس ــت هاى دريايى به س همزمان با آمدن الك پش

مختلفى را به دنبال دارد و ...
ــينمايى فارابى در مرحله پيش توليد  ــتانى «مرواريد» به سفارش بنياد س فيلم داس
ــال جارى در جزيره قشم و كيش آغاز  ــت و فيلمبردارى آن از پانزدهم بهمن ماه س اس

خواهد شد.
شايان ذكر است، تهيه كنندگى اين كار را جواد نوروزى برعهده دارد.

ــتانى  ــنواره اس ــام: دبير اجرايى جش همدان پي
"عكس بسيج، قاب بيدارى" گفت: 20دى ماه جارى 
ــدارى" در محل  ــيج، قاب بي ــه "عكس بس اختتامي

مجتمع شهيد آوينى همدان برگزار مى شود.
مجيد مرادى با اشاره به فعاليت هاى انجام شده 
در استان همدان در زمينه عكاسى و گسترش اين 
ــه وزارت فرهنگ و  ــت: از زمانى ك هنر، اظهار داش
ــى از  ــالمى تصميم گرفت بخش عكاس ــاد اس ارش
ــينماى جوان جدا شود، عكاسى يتيم شد و رفته  س

رفته حالت تحليلى به خود گرفت.
به گزارش فارس، وى با اشاره به حمايت نكردن 
ــنواره هاى  ــى، گفت: جش ــئوالن از هنر عكاس مس
ــى دفاع مقدس و راهيان نور برگزار  مختلف عكاس
ــت، اما به دليل حمايت نكردن مسئوالن،  شده اس
رشد تحليلى هنر عكاسى را شاهد هستيم در حالى 
ــته  كه هنرمندان عكاس همدان، هنرمندانى برجس

در سطح كشور هستند.
دبير اجرايى جشنواره استانى "عكس بسيج، قاب 
ــدان از دهه 60 به عنوان  بيدارى" با بيان اينكه هم
ــور، محسوب مى شد، گفت: در  پايلوت عكاسى كش
ــت  حال حاضر اين هنر نيازمند توجه و حمايت اس

تا بتواند جايگاه گذشته خود را در كشور بازيابد.
ــنواره "عكس  ــا برگزارى جش ــاط ب وى در ارتب
بسيج، قاب بيدارى"، با بيان اينكه اين جشنواره در 
سه بخش برگزار مى شود، راز موفقيت اين جشنواره 

ــت و افزود: در راستاى  را در متفاوت بودن آن دانس
ــنواره يك هزار و 500 پوستر و 2  برگزارى اين جش

هزار فراخوان به چاپ رسيده است.
ــرادى با بيان اينكه تعداد يك هزار و 231 اثر  م
ــنواره  ــركت كننده به دبيرخانه جش از 112 نفر ش
ــيج، قاب بيدارى"، رسيده است، تصريح  "عكس بس
ــى و دقت الزم در چند  ــرد: هيأت داوران با بررس ك
ــابقه  نوبت 35 قطعه عكس براى ورود به بخش مس
ــنواره سراسرى بوشهر  ــتانى و جش و نمايشگاه اس

انتخاب شده است.
ــنواره "عكس  وى با بيان اينكه اختتاميه جش
ــيج، قاب بيدارى"، در سه بخش20 دى ماه در  بس
ــهيد آوينى همدان برگزار  ــگاهى ش گالرى نمايش
خواهد شد، گفت: اين اختتاميه همزمان با افتتاح 
ــت روز در همدان  ــگاه عكس به مدت هش نمايش

است.
ــيد پدرام صفوى، مريم  ــت، س ــايان ذكر اس ش
ــفى، آرش يگانه راد،  ــد نظير يوس ــوند، محم شاهس
ــينى،  مطلق حس ــد  حام ــينى،  حس ــين  سيدحس
ــم نظرى، سمانه  ــعرباف، قاس عبدالرحمان رأفتى ش
ــفى، كبرى  ــى، زهرا يوس ــى كرم ــوم، عل نظرى عل
ــكينه  ــرى، اميد وفايى، س ــا منتظ ــفى، پريس يوس
ــعبانى جو و اعظم  ــارى، فاطمه ش ــه ي ــان، الل انوري
اسالمى خواه راه يافتگان به بخش مسابقه و نمايشگاه 

"عكس بسيج، قاب بيدارى" هستند.
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