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تسل

در كمال تاسف و تاثر درگذشت 

حاج اميـر تجـرى 
را  مخلص  بسيجى  دالور،  رزمنده  مقدس  دفاع  دوران  يادگار 
و  شهدا  معظم  خانواده هاى  مرحوم،  آن  معزز  خانواده  محضر 
پيشگاه  از  و  نموده  عرض  تسليت  مريانج  شهيدپرور  مردم 
خداوند متعال براي آن شادروان آمرزش و علو درجات و براي 

بازماندگان صبر وسالمتي آرزومنديم.
 روحش شاد و يادش گرامى.

شهردارى، شوراى اسالمى و اهالى شهر مريانج

آقايان جناب 
على عليان رئيس محترم سازمان دانش آموزى استان همدان

مجيد مختارى سرپرست محترم خبرگزارى پانا در استان همدان
ميالد زند محب سردبير محترم خبرگزارى پانا

سركار خانم مهزاد زندمحب سردبيرمحترم خبرگزارى پانا
كسب رتبه اول در بين خبرگزارى هاى پاناى كشور

را خدمت شما بزرگواران تبريك و تهنيت عرض نموده موفقيت روزافزون شما 
سروران را در سايه حضرت حق و در راه خدمت به مردم خواستاريم.
دوست محمدى – مديرعامل موسسه قرض الحسنه مهر ميهن

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت پيرغالم اهل بيت(ع)،يادگار دوران دفاع 
مقدس، رزمنده دالور، بسيجى مخلص 

 را به همه جاماندگان از قافله شهدا و خانواده محترم آن عزيز تسليت 
عرض مى نمائيم.

الزهرا(س)،  محبان  هيئت  فرجى،  شهيد  مقاومت  پايگاه  شهدا،  يادواره  ستاد 
شهدا،  معظم  خانواده  رزمندگان،  و  بسيجيان  اكبر(ع)،  على  حضرت  هيئت 

ايثارگران، جانبازان شهر مريانج

همچنـين به اطالع همشـهريان و رزمندگان استـان هـمدان مى رسـاند 
مراسم ختم آن عزيز دوشنبه مورخه 90/10/19 از ساعت 14 الى 16 بعدازظهر  

واقع در مسجد جامع مريانج برگزار مى گردد.

شنبه شنبه 2424 دي ماه دي ماه
ساعت ساعت 99 صبح  صبح 

مكان تجمع: مكان تجمع: 
مسجد مهديه مسجد مهديه 

هيأت محبين المهدي(عج)

السالم علي اسير الكربات 

دسته عزاداري 
اربعـين حـسيني 

سعيديه باال، جنب مسجد امام(ره)
8211372

فروش فوق العاده از مورخه 90/10/10

فروشگاه پاپيون 1و 2
ارائه شيك ترين پوشاك زنانه و بچه گانه 

اسامي پذيرفته شدگان 
آزمون ورودي 

كارآموزان وكالت 
سال 1390

صفحه 10

برادر ارجمند جناب آقاي 

مجيد مسلمي راد 
انتصاب شايسته جنابعالي را به سمت

معاونت محترم اداري و مالي سازمان تعاون روستايي 
استان همدان

از صميم قلب تبريك و تهنيت عرض نموده و از خداوند منان موفقيت روزافزون 
شما را در خدمت به نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران خواستاريم.

اتحاديه و شركت هاي تعاوني روستايي شهرستان رزن 

تبريك و تهنيت

جناب آقاي

رضا اسكندري 
انتـصاب شايـسته جنـابعالي را به 

سـمت
رياست محترم 

اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي
شهرستان رزن

تبـريك و تهـنيت عـرض نموده و 
موفقيت و سربلندي حـضرتعالي را در 
سايه ايزد يكتا و در راه خدمت به مردم 

شهرستان رزن خواستاريم.
اتحاديه و شركت هاي تعاوني روستايي 

شهرستان رزن 

تبريك و تهنيت

جناب آقايان 
على عليان 

رئيس محترم سازمان دانش آموزى استان همدان

 مجيد مختارى 
سرپرست محترم خبرگزارى پانا در استان همدان

ميالد زند محب 
سردبير محترم خبرگزارى پانا

سركار خانم مهزاد زندمحب 
سردبيرمحترم خبرگزارى پانا
كسب رتبه اول در بين خبرگزارى هاى پاناى كشور را به شما 
و ساير همكاران تالشگرتان در آن مجموعه تبريك عرض 

مى نمائيم.
سيد مرتضى حسنى حلم

 رئيس ستاد اقامه نماز استان همدان

چرخ كاميون ها با قانون جديد رانندگى نمى چرخد چرخ كاميون ها با قانون جديد رانندگى نمى چرخد 
■ رئيس پليس راه استان: قانون بايد اجرا شود

■ رانندگان: قانون جديد راهنمايى و رانندگى باعث بيكارى شده است
■ مديركل حمل و نقل و پايانه هاي استان: راهنمايى و رانندگى مدارا كند

فضاي انتخابات از 
امروزگرم تر مي شود

ــأت  ــص 10 روزه هي ــام: تفح همدان پي
ــالمي  ــوراي اس نظارت انتخابات مجلس ش
پيرامون شرايط سياسي نامزدهاي انتخاباتي 
دوره جديد مجلس ساعت 24 روز يكشنبه 
به پايان مي رسد و روند انتخابات وارد مرحله 
جديدي خواهد شد. مرحله اي كه با شناخته 
ــبي نام رقباي انتخاباتي به مراتب  شدن نس
ــته است. مدت 10  گرم تر از هفته هاي گذش
ــتان  ــي صالحيت نامزدها در اس روزه بررس
ــر و صدا نبود؛ چرا  همدان چندان هم بي س
ــدي از افق هاي  ــر روز خبرهاي جدي كه ه
دور و نزديك انتخابات به گوش مي رسيد و 
انصراف زودهنگام 4 نفر از افرادي كه با بيم 
ــراي حضور در صحنه  و اميدهاي فراواني ب
ــاي انتخابات ثبت نام كرده بودند، از  رقابت ه

خبرهاي مهم روزهاي اخير بود.

تاييد صالحيت كانديداها 
امروز نهايى مى شود

ــروز يكى ديگر از مراحل  همدان پيام:  ام
ــس نهم، به پايان مى  فرآيند انتخابات مجل
ــى صالحيت  ــالم نتايج بررس ــد و با اع رس
ــان نمايندگى در هيأت هاى اجرايى  داوطلب
انتخابات، مرحله ديگرى از اين فرآيند آغاز 
ــون انتخابات،  ــود. طبق ماده 11 قان مى ش
ــداران موظفند در اجراي  فرمانداران و بخش
ماده(32) قانون و با رعايت تبصره هاي ذيل 
ــروع  ــتور ش آن، بالفاصله پس از وصول دس
انتخابات، براي تعيين معتمدان اصلي و علي 
ــي (30) نفر از  البدل عضو هيأت اجرايي، س
معتمدان بومي ساكن در محل و يا ساكناني 
ــابقه سكونت در حوزه  ــال، س كه پن ج(5) س
ــار مختلف مردم،  ــه دارند، را از اقش انتخابي
انتخاب و به منظورتأييد صالحيت، به هيأت 

نظارت مربوط معرفي نمايند. 

تغيير مديركل باز هم در اول زمستان

دى ، ماه نحس ارشاد همدان
■ اداره ارشاد همدان ركورددار تزلزل مديريتى            ■ جابه جايى 8 مدير و سرپرست تجربه دهه 80 اداره كل فرهنگ و ارشاد همدان

■ با موافقت استعفاى تركمن، وزير ارشاد، حجازى را سرپرست معرفى كرد
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گذراندن هر سه سال 
دوره ابتدايي 
با يك معلم 
ــوزش و  ــطه وزير آم ــاون آموزش متوس مع
ــام 3-3-6 از  ــتقرار نظ ــرورش، گفت: با اس پ
ــال آينده دانش آموزان ابتدايي هر  مهرماه س
سه سال تحصيلي را با يك معلم مي گذرانند. 

 روايت 
دست هاي تاريخ ايران 
از حسنلو تا هگمتانه

همه چيز از دست هايى آغاز شد كه هفت هزار 
ساله بودند، دست هاى كوچك دختر بچه اى كه 
زن كف بين، تاريخ چند هزار ساله دست هاى 

سازنده اين سرزمين را در آن ديده بود...

برخالف وعده مسئوالن  
سد سرابى تويسركان 
امسال آبگيري نمي شود

ــرابى گفت: به دليل تأمين  پيمانكار سد س
ــرفت  ــروژه مذكور از پيش ــدن اعتبار، پ نش
فيزيكي مناسبي برخوردار نبوده و از مهرماه 

تاكنون تقريبا راكد است.
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نامه مدير حوزه هاى علميه كشور به مديران استانى حوزه                                          موافقت رئيس جمهورى با رياست دانشجو بر دانشگاه آزاد 
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اصرار عجيب!
مديرمسئول

ــت زورآزمايى و  ــام: گويا قرار نيس همدان پي
ــتان در استاندارى با  قدرت نمايى دولتمردان اس
اهالى رسانه به پايان برسد و گويا اگر هم رسانه ها 
ــند،  ــتان ول كن قضيه باش به احترام منافع اس
فعاالن عرصه اداره روابط عمومى و اموربين الملل! 
استاندارى بايد با اصرارى عجيب بر خطاى خود 
در اجراى تاكتيك هاى ناصحيح تقابل با رسانه ها 

ــد تا  ــارى كنن پافش
ــاى  ــل دل آق حداق
استاندار را به دست 
ــه به به و  بياورند ك
ــه در زير  چه چه ك
ــه "تقدير  ــن نام مت
ــكر مطبوعات  و تش

ــتاندار" كه روزنامه  ــتان از اس ــانه هاى اس و رس
ــته منتشر كرده نام 9  ــپهر غرب در روز گذش س
نشريه محلى 11 سرپرستى روزنامه ها و نشريات 
ــريه سراسرى داخل  ــرى، 29 روزنامه و نش سراس

پرانتزى و 5 خبرگزارى ذكر شده است.
ــت كه چرا  ــتر از آن جهت اس ــب بيش تعج
ــتاندارى همدان در تالش است كه آمار ديدار  اس

ــاند و بگويد  ــه اطالع مردم برس ــانه! را ب 54 رس
ــت و الحمدا... روابط گرم  همه جا گل و بلبل اس
ــت كه از قديم  ــان! مگر نه اين اس ــهر در ام و ش
مثل معروف "چيزى كه عيان است / چه حاجت 
ــت" مورد پذيرش عام و خاص بوده و  به بيان اس
نه اينكه حتى شناختى كه جناب آقاى پيريايى 
ــانه خوان داشته اند نام برخى  بعنوان يك فرد رس
مالقات شوندگان  از 
ــريات آنان  و نام نش
ــن بار  ــراى اولي را ب
ــى  حت و  ــنيدند  ش
ــته بعد از  روز گذش
ــامى  خواندن نام اس
ــدرج  من ــريات  نش
ــيدند  ــده در زيرنويس نامه تقدير از خود پرس ش
ــا را به خاطر  ــه ما آنه ــى آمدند ك ــه "اينها ك ك
ــاى  ــدادى از آن نام ه ــى تع ــم؟" و حت نمى آوري
ــا حضرتعالى و عمل  ــروف از تكذيب ديدار ب مع
ــت اندركاران  غيراخالقى و بازى غيرحرفه اى دس
تهيه و تنظيم نامه قدردانى رسانه ها از جنابعالى 

گله مندى كردند.

سرمقالهسرمقاله

متن نامه تقدير و تشكر 
مطبوعات و رسانه هاي استان 

از استاندار همدان

همدان پيام: در حالى كه قيمت جهانى طال روند 
ــير نزولى  نزولى را به خود گرفت و همه منتظر س
ــازار داخلى بودند، اما  ــت اين فلز گران بها در ب قيم
ــن اتفاق نيفتاد. تغييرات قيمت در حالى در بازار  اي
ــاهدات خبرنگاران از  همدان روى مى دهد كه مش
وضعيت سكه فروشى ها و طال فروشى هاى اين بازار 
ــت از آن دارد كه معامله چندانى در اين بازار  حكاي

ــود. سكه فروش ها دليل ركود در بازار  انجام نمى ش
ــوز بازار جا نيفتاده يا به  ــن مى دانند كه هن را در اي
عبارتى هنوز قيمت ها بيرون نيامده است. نكته مهم 
ــه كاهش ارزش جهانى  ــت كه با توجه ب در اين اس
ــكه با لحاظ ماليات و اجرت  طال بايد االن قيمت س
ــكه در بازار  ــد، اما س ــرب 518 هزار تومان باش ض

داخلي 564 هزار تومان فروخته مى شود.

 زوج هاى نوپا در انتظار 
درمان تب طال
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پيام 
 The Message Of                 مادستان    تاريخ ،  تمدن و فرهنگ 

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

اخبار

يادداشت

یادداشت

شنيده ها
 shenide@hamedanpayam.com

ــت از  ــه تبعي ــدان ب ــهردار هم 1- ش
استاندار در دعوت از رسانه ها به جلسات 
ــي عمل مي كند. گفته  شهرداري گزينش
ــهردار با شوراياران  ــود در جلسه ش مي ش
ــق آگهي هاي  ــرياتي كه از طري فقط نش
شهرداري ارتزاق مي كنند دعوت شده اند 
ــات دعوت  ــانه هاي منتقد به جلس و رس
ــوند. گفتني است ستون شنيده ها  نمي ش
خبر برگزاري جلسه شهردار با شوراياران 

را اعالم كرده بود.
2- پخش مصاحبه ابراهيم سحرخيز، 
معاون متوسطه وزير آموزش و پرورش از 
ــيماي استاني شنبه  شب  طريق اخبار س
ــت. گفته مي شود  ــده اس ــاز ش حاشيه س
ــه را به عنوان حضور  عده اي اين مصاحب
ــه  ــد. گفت ــي كرده ان ــدان تلق وي در هم
ــك به وي گفته  ــود يك منبع نزدي مي ش
اين مصاحبه آرشيوي بوده و سحرخيز در 
ــت. گفتني است در اين  همدان نبوده اس
ــام 3-3-6 صحبت  مصاحبه پيرامون نظ

شده است.
ــوان «هميار  ــت عن ــركتي تح 3- ش
ــتركان همداني از  غزال» با تماس با مش
ــش قرار گرفتن همداني ها به  تحت پوش
ــركت براي فروش دستگاه  ــيله آن ش وس
ــت.  ــر داده اس ــد خون خب ــنجش قن س
ــتگاه  ــود گويا قيمت اين دس گفته مي ش
ــده است. گفتني  45 هزار تومان ذكر ش
است تماس هاي تبليغاتي همچنان بدون 
اجازه مشتركان تلفن همراه با آنان برقرار 

مي شود.
ــي  جايگزين ــراي  ب ــي  گزينه هاي  -4
ــاد استان مطرح شده است.  مديركل ارش
ــا افرادي  ــود در اين گزينه ه گفته مي ش
ــه  ــاد و س ــارج از اداره فرهنگ و ارش خ
گزينه از درون آن مجموعه مطرح است. 
ــر گزينه مورد نظر  ــتاندار اصرار ب گويا اس

خود دارد. 
ــهر  ــوراي ش ــودن ش ــه ب 5- بي برنام
همدان روز به روز آشكارتر مي شود. گفته 
ــهردار جلسات خود را  ــود اخيراً ش مي ش
ــار بدون اطالع و هماهنگي  با برخي اقش
ــد. گفتني  ــهر برگزار مي كن ــوراي ش ش
ــي از احزاب  ــت چندي پيش دبير يك اس
ــتان از بي برنامگي و ضعف  اصولگراي اس

عملكرد شورا انتقاد كرده بود.
6- فرماندار تويسركان ارزيابي عملكرد 
ــترين  ــه درج بيش ــوط ب ــانه ها را من رس
ــت. گفته  ــخنان وي كرده اس اخبار از س
مي شود گويا اين فرمانداري به تبعيت از 
استاندارى سعي در تحت فشار قرار دادن 
مطبوعات و وادار نمودن آنها به درج يك 

طرفه دارد. 
ــاني استانداري  ــامانه اطالع رس 7- س
ــده است. گفته  بعد از يك هفته به روز ش
مي شود اين سامانه از مورخه 90/10/10 
تا 90/10/17 به روز نبوده است. گويا در 
ــوط به انتخابات  ــن مدت در بخش مرب اي
ــامانه نيز هيچگونه خبر انتخاباتي  اين س
ــت. گفتني است استاندار  ــده اس درج نش
ــه عنوان مرجع قانوني و موثق در زمينه  ب

اخبار انتخابات محسوب مي شود.
ــر تقدير تعدادي  ــي درج خب 8- در پ
ــريات استان از پيريايي استاندار در  از نش
شماره 141 روزنامه سپهر غرب، تعدادي 
ــده امضاي  ــريات ياد ش ــئوالن نش از مس
ــب كردند. گفته  ــن تقديرنامه را تكذي اي
مي شود تعداد ديگري از نشريات ياد شده 
ــند و برخي  به حالت نيمه تعطيل مي باش
ــط يك فرد  ــترك توس نيز به صورت مش
ــوند. گويا تهيه كنندگان نامه  اداره مي ش
ــته اند به اين وسيله تعداد نشريات  خواس
ــدد 56! افزايش  ــتاندار را به ع حامي اس

دهند.
ــوي  ــب خبر از س ــري و كس 9- پيگي
خبرنگاران توسط برخي مديران به عنوان 
ــود. گويا اخيراً  حاشيه سازي تعبير مي ش
ــه پيگيري  ــخ ب ــي از مديران در پاس يك
ــك موضوع عمومي  ــگاران درباره ي خبرن
ــت: «چرا به دنبال حاشيه سازي  گفته اس
ــود اين نوع گفتار  ــتيد.» گفته مي ش هس
ــات اخير بين  ــه به اتفاق ــاالً با توج احتم

استاندار و رسانه ها انجام مي شود.
***                    

ــوص  خص در  ــي  مطلب درج  ــي  پ در 
حق الزحمه داوران جشنواره تئاتر كودك 
ــماره  درش  1390 دي   12 روز  در  ــه  ك
ــنيده هاي آن روزنامه،  ــتون ش 1407 س
ضمن تشكر و قدرداني از حسن توجه آن 
ــريه محترم در خصوص شفاف سازي  نش
ــاند موارد  ــانه اي به استحضار مي رس رس
ــي  ــز هنرهاي نمايش ــوق از تعهد مرك ف
ــد و قطعاً انجام شده است.  كشور مي باش
ــات كامل  ــا قطعيت و اطالع ــر بود ب بهت

مطلب فوق درج مي گرديد.
حبيب ا... شهنوازيان- مسئول روابط عمومي اداره 
كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان

با ورود به مرحله جديد

فضاي انتخابات
از امروز گرم تر مي شود

مهدي ناصرنژاد

همدان پيام: تفحص 10 روزه هيأت نظارت انتخابات مجلس شوراي اسالمي پيرامون 
شرايط سياسي نامزدهاي انتخاباتي دوره جديد مجلس ساعت 24 روز يكشنبه به پايان 
مي رسد و روند انتخابات وارد مرحله جديدي خواهد شد. مرحله اي كه با شناخته شدن 

نسبي نام رقباي انتخاباتي به مراتب گرم تر از هفته هاي گذشته است.
ــتان همدان چندان هم بي سر و  ــي صالحيت نامزدها در اس مدت 10 روزه بررس
ــاي دور و نزديك انتخابات به  ــدا نبود؛ چرا كه هر روز خبرهاي جديدي از افق ه ص
گوش مي رسيد و انصراف زودهنگام 4 نفر از افرادي كه با بيم و اميدهاي فراواني براي 
ــور در صحنه رقابت هاي انتخابات ثبت نام كرده بودند، از خبرهاي مهم روزهاي  حض
ــئوالن ستاد انتخابات دوره نهم مجلس شوراي اسالمي در  اخير بود. بنا بر اعالم مس
استان همدان، از 133 نفر نامزدهاي ثبت نام شده تا روز يكشنبه 4 نفر در حوزه هاي 
ــد، همدان و فامنين از حضور در انتخابات انصراف داده اند و در حال حاضر نام  نهاون

129 نفر در ليست هاي مربوط باقي مانده است.
به محض اينكه نام افراد تأييد صالحيت شده از سوي هيأت اجرايى بر انتخابات 
در روز دوشنبه (19 دي ماه) اعالم شود، افراد رد صالحيت شده در اين مرحله 3 روز 
فرصت دارند تا با طرح شكايت در هيأت نظارت بر انتخابات، چگونگي رد صالحيت 
خويش را پيگيري كنند و اين امكان وجود دارد كه هيأت نظارت كه زير نظر شوراي 
ــده را مجدداً به ليست  ــي فعاليت دارد، نام افراد رد صالحيت ش نگهبان قانون اساس

افراد حاضر در صحنه انتخابات برگرداند.
ــاي انتخاباتي براي  ــت نام كانديداه ــه بعدي نيز هرگونه تغيير در ليس در مرحل
ــوراي اسالمي در شوراي نگهبان امكان دارد تا دوم اسفندماه  نهمين دوره مجلس ش
ــود روزهاي حساس و سرنوشت ساز  ــامي با مهر شوراي نگهبان قطعي مي ش كه اس

انتخابات از آن پس رقم مي خورد.
ــي روند انتخابات نهم،  ــيب هاي قانوني پيرامون چگونگ ــا با وجود تمام فراز و نش ام
ــت كه اغلب قريب به اتفاق  ــتان حاكي از اين اس ــه و كنار اس ــنيده هاي ما از گوش ش
ــت انتخاباتي مي گذارند، يا آن  كانديداهايي كه براي دوره نهم تازه پا به عرصه سياس
ــته از نامزدها كه در دوره هاي ماقبل آخر مجلس شوراي اسالمي نماينده بودند،  دس
ــمي وليكن خزنده، فعاليت هاي تبليغاتي خود را آغاز كرده اند، اين  به صورت غيررس
ــته از نامزدهاي نمايندگي مجلس كه تا چند ماه قبل به بهانه مشغله هاي كاري  دس
ــك ديگر در زادگاه خود حضور نداشتند و حتي سراغي  يا تحصيلي و يا هر مستمس
از فاميل نه چندان دور خود نمي گرفتند، اين روزها مهربان و ميهمان نواز و اهل صله 
ــده اند. اين دسته از نمايندگان (بعد از اين) پا را از اين هم فراتر  رحم و كار راه انداز ش
گذاشته و در برخي فعاليت هاي اجتماعي اشتراك مساعي نشان مي دهند و به گفته يكي 
از دوستان نكته سنج، كار اين گروه نه از روي ريا و ظاهرسازي و نه براي تبليغات است، 
ــئوليت آتي خويش به عنوان نماينده مردم در مجلس شوراي  بلكه به نحوي دارند مس

اسالمي را تمرين مي كنند.
يكي از همين آقايان كانديدا، در جايي گفته بود ما (يعني آن آقاي كانديدا) اين روزها 
ــده ايم؛ چرا كه به بزرگترهاي خودمان هم كه هنگام برخاستن از  خيلي مظلوم واقع ش
ــالم مي كنيم، مي گويند تبليغ ممنوع!!!. آن بنده خدا شايد هم حق دارد و به  خواب، س
ــاره دارد. باالخره آدميزاد در هر زمان و مكان و جايگاه چشمش به  ــتي اش موضوع درس
ديگران مي خورد و بعضاً از روى وظيفه يا تواضع عرض ارادت مي كند و داوطلب كمك و 

همراهي هم مي شود، اما زود به او انگ سوء استفاده و تبليغ مي زنند.
ــاهد است ما تا  ــاره كرده بود كه بابا خدا ش همين آقا به يك نكته ظريف هم اش
ــتر دفعات نماز را با جماعت مي خوانيم و هر كجا از محل كار و خانه و  به امروز بيش
اداره باشيم خودمان را به مسجد و نمازخانه مي رسانيم اما اين روزها كه از بس كله 
 خورده ايم و سر از ليست كانديداها درآورده ايم، جرأت نمي كنيم به مسجد هم برويم، 

چون سريعاً انگ مي زنند كه فالني آمده براي روزهاي آينده اش رأي جمع كند!!!

فاطمه حبيبى
ــار خبرهايى  همدان پيام: گويى دى ماه، ماه انتش
ــاد اسالمى استان همدان  از اداره كل فرهنگ و ارش
است كه هر بار از آمدن و رفتن اين يا آن مدير كل 

و سرپرست شده است.
كارنامه اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
ــفته اى را تجربه كرد،  همدان در دهه 80 دوران آش
به نوعى كه دوران بى ثباتى مديريتى را در اين دهه 

به خود ديد.
تجربه مديريتى 8 مدير و سرپرست در اين اداره 
كل در دهه 80 نشان از بى ثباتى مديريتى اين نهاد 
است. نهادى كه شايد با يدك كشيدن نام فرهنگ 
ــه تزلزل و بى ثباتى را تجربه  ــاد نبايد اين هم و ارش
مى كرد و مظلوم واقع شدن اين حوزه موجب ايجاد 

اين ركود شد.
در آخرين خبرهاى ديروز 18 دى ماه 90 اعالم 
ــد كه استعفاى مديركل فرهنگ و ارشاد همدان  ش
ــه و وزير در حكمى  ــت وزير قرار گرفت مورد موافق

سرپرست اين اداره كل را معرفى كرده است.
ــتعفى فرهنگ و  ــركل مس ــه تركمن، مدي البت
ــالمى همدان عالوه بر 3 استعفاى قبلى  ــاد اس ارش
ــى در همدان اواخر  ــود در طول 11 ماه مديركل خ
ــروع ثبت نام كانديداهاى دوره نهم  آذرماه قبل از ش
مجلس شوراى اسالمى چهارمين استعفاى خود را 
به وزير ارائه كرده بود كه تا ديروز خبرى از پذيرش 
ــده بود تا اينكه بعدازظهر  ــتعفاى وى اعالم نش اس
ديروز(يك شنبه 18 دى ماه 90) خبرهاى رسيده از 
ــاختمان وزارت فرهنگ و ارشاد دست  راهروهاى س
ــت اداره كل  ــدن نامه معرفى سرپرس ــت ش به دس
ــتعفاى  ــاد همدان و مهر تاييد بر اس فرهنگ و ارش
ــس وى وارد رقابت هاى  ــا از اين پ ــت ت تركمن اس

انتخاباتى در استان كرمانشاه شود.
ــى اداره  كل فرهنگ  ــد مديريت ــى رون در بررس
ــتان همدان در دهه 80 ابتدا  ــالمى اس و ارشاد اس
ــاله يوسف شاه حسينى از  مى توان به مديريت 4 س
ــال 81 اشاره داشت كه شايد بتوان گفت  ابتداى س
ــينى اهل كرمانشاه در دهه 80 تنها فردى  شاه حس
ــت مدت بيشترى سكان دار فرهنگ و  بود كه توانس

ارشاد اسالمى همدان باشد.
ــيدآقا حسينى به عنوان  بعد از شاه حسينى، س
ــاه در اين  ــال و 2 م ــد و 2 س ــركل معرفى ش مدي
ــت كرد تا اينكه  ــتمر فعالي اداره كل به صورت مس
ــدن در دوره هشتم مجلس شوراى  براى كانديدا ش
ــا  ــن اداره كل ب ــى اي ــتعفا داد و مدت ــالمى اس اس
ــت اداره شد و بعد از مدتى دوباره به عنوان  سرپرس
مدير كل در اداره ارشاد اسالمى همدان حضور يافت 
ــال ديگر مديريت كرد. در مجموع سيدآقا  و يك س
ــال و 2 ماه مديركل فرهنگ و ارشاد  حسينى 3 س

اسالمى استان همدان بود.
ــيدآقا حسينى با  البته بين دو دوره مديريت س
استعفاى وى براى حضور در انتخابات دوره هشتم، 
ــتى زواره اى معاون  11 ماه اين اداره كل با سرپرس

ارشاد اداره شد.

ــاله دور دوم مديريت  ــت يك س ــد از مديري بع
 88 ــال  س ــاه  دى م  26 در  ــينى،  حس ــيدآقا  س
ــعيد كرمى كه پيش از آن، مدير  ــالم س حجت االس
ــتان بود به اداره فرهنگ و  سازمان ملى جوانان اس
ــكان دار اين اداره  ــا وى نيز 10 ماه س ــاد آمد ت ارش
ــد در دوره مديريت كرمى حوزه  ــد؛ هرچن كل باش
فرهنگ استان در برگزارى برخى برنامه ها از جمله 
ــر كودك و  ــى فيلم و تئات ــنواره هاى بين الملل جش
نوجوان به چالش كشيده شد و بحث هاى متفاوتى 

در كميت و كيفيت جشنواره به ميان آمد. 
با رفتن سعيد كرمى از ارشاد همدان، گزينه هايى 
مانند فارسى، يكى از مديران جهاد دانشگاهى مطرح 
ــازى، معاون ادارى  ــد اما بعد از مدتى بهنام حج ش
ــاد همدان به عنوان  ــى اداره كل فرهنگ و ارش مال
سرپرست معرفى شد كه البته در دوران سرپرستى 
ــاد  وى نيز گزينه هاى متعددى براى مديركلى ارش

مطرح شد كه تنها در حد حرف باقى ماند.
اداره  ــى  مديريت ــه  قرع ــاه 89  دى م ــره  باالخ
ــتان همدان به  ــالمى اس ــاد اس كل فرهنگ و ارش
محمدحسين تركمن كه اصالتى كرمانشاهى دارد، 
ــول خودش با حكم مأموريت از صدا و  افتاد تا به ق
سيماى مركز كردستان به همدان بيايد تا به تزلزل 

موجود در ارشاد همدان پايان ببخشد.
ــا 11 ماه بود  ــى تركمن نيز تنه ــات مديريت ثب
ــتعفا همراه بود. باالخره تركمن  كه آن هم با 4 اس
ــاه 89 تا دى ماه 90  ــمى از دى م نيز به صورت رس
مديركل فرهنگ و ارشاد بود تا اينكه با حكم ديروز 
(يك شنبه) وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى در معرفى 

سرپرست اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان، 
تركمن هم به ميدان انتخابات نهم مجلس شوراى 
ــاه بپيوندد و با جبران  اسالمى در استان كرمانش
ــه البته از  ــاد همدان (ك ــى از تزلزل در ارش بخش
ــد از دفتر همدان پيام  گفته هاى تركمن در بازدي
ــت) با رفتن خود دوباره موجى از تزلزل  بوده اس
را آن هم در ايام انتخابات در استان به وجود آورد. 
ــاد همدان ديروز  ــر حال موضوع مديركل ارش در ه
ــيده شد و حجازى  به صحن علنى مجلس هم كش
ــدان و فامنين به وزير در اين باره  نماينده مردم هم

تذكر داد.
ــالمى  ــاد اس به هرحال مديريت فرهنگ و ارش
ــتان همدان امسال هم به موج انتخابات خورد تا  اس
ــال تمام هم، بر صندلى  با رفتن مديركلى كه يك س
ــاره وارد مديريت با  ــت، دوب مديريت اين اداره ننشس
سرپرست شود. با حكم وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى 
ديروز يك شنبه 18 دى ماه 90 سرپرست اداره كل 

فرهنگ و ارشاد استان همدان منصوب شد.
ــيدمحمد حسينى، بهنام حجازى  طبق حكم س
معاون ادارى مالى اداره كل فرهنگ و  ارشاد همدان 
ــمت دوباره به عنوان سرپرست اداره كل  با حفظ س
فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان منصوب شد.

ــاب به حجازى چنين  ــن حكم وزير خط "در مت
آمده است: نظر به سوابق اجرايى، تعهد، توانمندى 
ــتگى هاى جنابعالى به موجب اين حكم به  و شايس
عنوان "سرپرست اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى 

استان همدان" منصوب مى شويد.
ــگ و هنر و  ــل با اهل فرهن ــت با تعام اميد اس

ــتانى و استفاده از تجربيات  همكارى با مقامات اس
ــان آن اداره كل در انجام وظايف  ــوان كارشناس و ت
ــن و مقررات موفق و  ــا در چارچوب قواني و برنامه ه

مويد باشيد."
ــالمى  ــاد اس با رفتن هر مديرى از فرهنگ و ارش
ــتان همدان مطرح شد كه مدير بعدى شايسته تر  اس
انتخاب شود. (البته اين به معناى ناتوانى مديران قبل 
ــت) شايستگى بر اساس ثبات مديريتى و كار در  نيس
حوزه فرهنگ استان است كه نيازمند دقت نظر بيشتر 

در انتخاب هاب آتى مديريت اين اداره كل است.
ــى مديران كل  ــال اگر با تقويم انتخاب به هر ح
ــالمى استان پيش برويم شايد  فرهنگ و ارشاد اس
ــيم؛  ــال آينده منتظر باش ــد تا دى ماه س الزم باش
ــاد  ــى كارنامه مديران فرهنگ و ارش چراكه با بررس
ــتان و برگزارى توديع ها و معارفه ها در  اسالمى اس
ــايد هم  ــيم كه ش تاريخ برگزارى به دى ماه مى رس
نشان از نحسى اين ماه از نظر تغيير مديريتى براى 

ارشاد باشد.
البته با رفتن تركمن زمزمه هايى براى مديركلى 
ارشاد همدان به گوش مى رسد كه بايد منتظر موثق 
ــد تا ديد گزينه هاى مناسبى خواهند  ــدن آن ش ش
ــت كه  ــر. البته در انتخاب ها بهتر آن اس بود يا خي
ــكان دارى نهادى را كه  ــت س نظر فردى كه قرار اس
ــتان را بر دوش دارد دقت نظر بيشترى  فرهنگ اس
شود تا حداقل فرد به ميل خودش به اداره كل بيايد 
ــه روزى با رفتن خود مانند تركمن مديركل  نه آنك
مستعفى ارشاد همدان اعالم كند كه «با ميل خود 

به همدان نيامده است!»

تغيير مديركل باز هم در اول زمستان

دى ، ماه نحس ارشاد همدان
■ اداره ارشاد همدان ركورددار تزلزل مديريتى                      ■ جابه جايى 8 مدير و سرپرست تجربه دهه 80 اداره كل فرهنگ و ارشاد همدان

■ با موافقت استعفاى تركمن، وزير ارشاد حجازى را سرپرست معرفى كرد

همدان پيام:  امروز يكى ديگر از مراحل فرآيند انتخابات 
ــى  ــد و با اعالم نتايج بررس ــس نهم، به پايان مى رس مجل
ــاى اجرايى  ــان نمايندگى در هيأت ه ــت داوطلب صالحي

انتخابات، مرحله ديگرى از اين فرآيند آغاز مى شود.  
طبق ماده 11 قانون انتخابات، فرمانداران و بخشداران 
موظفند در اجراي ماده(32) قانون و با رعايت تبصره هاي 
ــتور شروع انتخابات،  ذيل آن، بالفاصله پس از وصول دس
ــدل عضو هيأت  ــدان اصلي و علي الب ــراي تعيين معتم ب
ــي (30) نفر از معتمدان بومي ساكن در محل  اجرايي، س
ــابقه سكونت در حوزه  ــاكناني كه پن ج(5) سال، س و يا س
ــردم، انتخاب و به  ــار مختلف م ــه دارند، را از اقش انتخابي
ــارت مربوط معرفي  ــد صالحيت، به هيأت نظ منظورتأيي
ــده در قانون مذكور كه  ــد. پس از طي مراحل ياد ش نماين
ــد بود، اگر تعداد  ــاوز از چهار(4) روز نخواه حداكثر متج
ــت(20) نفر برسد،  ــده به حداقل بيس معتمدان تأييد ش
ــت بالفاصله از آنان، براي  ــدار موظف اس فرماندار يا بخش
انتخاب نه(9) نفر معتمدان اصلي و پنج(5) نفر معتمدان 
ــا حضور اعضاي هيأت نظارت  علي البدل هيأت اجرايي ب
شوراي نگهبان و رييس ثبت احوال، دعوت به عمل آورند 
و بدين شكل، هيأت هاى اجرايى با رأى مخفى و مستقيم 

معتمدان حاضر در جلسه، تشكيل مى گردد.
ــيدگى اوليه به  ــى از وظائف مهم اين هيأت ها، رس يك
صالحيت داوطلبان و نامزدهاى انتخاباتى مى باشد. البته 
ــور در مورد  ــون انتخابات، وزارت كش ــاده 24 قان طبق م
ــرح مندرج در قانون، طبق  صالحيت هاي داوطلبان به ش
ــون تنظيم خواهد نمود،  ــرم هايي كه در چهارچوب قان ف
مراتب را از مراجع مذكور در ماده(48) همين قانون(ثبت 
ــى و ادارات اطالعات)،  ــترى، نيروى انتظام احوال، دادگس
ــي نمايد كه نتايج  ــتعالم م در چهارچوب وظايف آنها اس
ــرايط مندرج در قانون براى  ــتعالم ها، در كنار ش اين اس
ــأت هاى اجرايى  ــالم نظر اعضاء هي ــا، مالك اع كانديداه

انتخابات درباره صالحيت هر يك از داوطلبان مى باشد.
با اين وصف تا امروز، قاعدتا اين مراحل انجام شده و به 

ــد كه در اسرع وقت، نتايج بررسى هاى هيأت  نظر مى رس
اجرايى انتخابات مجلس نهم در استان همدان، به نامزدها 
و مراكز مسئول اعالم گردد. معموال در اين مرحله، تمامى 
نامزدهاى واجد شرايط كه پرونده مؤثرى در مراكز مسئول 
چهارگانه كه از آنها استعالم صورت گرفته، نداشته و ساير 
شرايط مندرج در قانون را دارا باشند، مورد تأييد قرار مى 
ــت و  گيرند. اما اين، پايان ماجراى تأييد صالحيت ها نيس
ــورد همه نامزدها، اعم از  ــرات هيأت هاى اجرايى در م نظ
ــتانى نظارت شوراى نگهبان  رد يا تأييد، به هيأت هاى اس
ــال مى گردد تا آنها نيز نظرات خود را در اين زمينه،  ارس

پس از بررسى هاى مدنظر خود، اعالم كنند. 
ــاى اجرايي، بعضي از  ــان، چنانچه هيأت ه در ايم مي
ــاس نتايج به دست آمده از بررسي هاي  داوطلبان را براس
الزم در محل و با استفاده از نتايج اعالم شده توسط وزارت 
كشور و با رعايت شرايط مقرر در مواد(28)، (29) و (30) 
ــتند  ــون انتخابات، واجد صالحيت ندانند، موظف هس قان
ــاره به مواد  ــناد و مدارك مذكور و اش مراتب را با ذكر اس
ــه درج  قانوني و بندها و تبصره هاي آنها، در صورت جلس
نمايند و فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه 
ــان را با ذكر مواد  ــز، مكلفند علت رد صالحيت داوطلب ني
قانوني مورد استناد، به صورت كتبي و محرمانه، در موعد 

مقرر و بدون تأخير به آنها ابالغ نمايند. 
طبق ماده 30 اين قانون، داوطلباني كه صالحيت شان 
در هيأت اجرايي رد شده است، مي توانند به استناد تبصره 
ــار(4) روز از ابالغ مراتب  ذيل ماده(51) قانون، ظرف چه
ــه هيأت نظارت  ــتدالً ب ــكايت خود را مس ردصالحيت، ش
ــب  ــالم نمايند و در صورت تمايل حس ــتان مربوط اع اس
مصوبه مورخ 1378/8/22 مجمع تشخيص مصلحت نظام 
ــكايت داوطلبان  ــيدگي دقيق به ش در خصوص لزوم رس
ــده، توضيحات و دفاعيات خود را به طور  رد صالحيت ش
ــتان و هيأت  ــمع اعضاي هيأت نظارت اس حضوري به س

ــأت هاي نظارت، موظف به  ــانند و هي مركزي نظارت برس
رسيدگي به اين شكايات مي باشند. 

ــتان ها هم در اجراي ماده(52)  هيأت هاي نظارت اس
ــكايات دريافتي از  ــون، ظرف مدت هفت(7) روز به ش قان
ــده در هيأت اجرايي، رسيدگي  داوطلبان رد صالحيت ش
ــت و ممكن  ــن، تنها اقدام آنها نيس ــد. البته اي مي نماين
ــتان، پيشنهاد رد صالحيت بعضي  است هيأت نظارت اس
ــر هيأت اجرايي،  ــند كه از نظ ــته باش از داوطلباني را داش
ــوده اند كه  ــده ب ــناخته ش واجد صالحيت هاي قانوني ش
ــكالت برخى نامزدها، در اين مرحله آغاز مى  معموال مش
ــود و تحقيقات محلى يا وصول مدارك و اسناد جديد،  ش
ــردد. در اين صورت هم،  ــب رد صالحيت آنها مى گ موج
ــتان مكلف است علت رد صالحيت را با  هيأت نظارت اس
ــتناد و داليل و مدارك مربوط،  ــر مواد قانوني مورد اس ذك
ــداران  ــه درج نمايند و فرمانداران و بخش در صورت جلس
مراكز حوزه هاي انتخابيه نيز، موظفند حداكثر ظرف مدت 
ــاعت پس از وصول صورت جلسه،  بيست و چهار(24) س
ابتدا بالفاصله مراتب رد صالحيت داوطلبان را با ذكر مواد 
قانوني مورد استناد و داليل و مدارك مربوط به داوطلبان 
ذيربط، ابالغ و سپس متن صورت جلسه مذكور را به ستاد 
ــت مراتب تأييد  ــور اعالم نمايند. بديهى اس انتخابات كش

صالحيت ها نيز به داوطلبان ذيربط ابالغ مى شود. 
ــاده 34 قانون  ــت و طبق م ــن هم پايان ماجرا نيس اي
ــان در هيأت  انتخابات، كليه داوطلباني كه صالحيت ايش
ــزي نظارت بر  ــود، ولي هيأت مرك ــي تأييد مي ش اجراي
ــات، نظر به رد صالحيت آنان دارد و همچنين كليه  انتخاب
ــط هيأت اجرايي رد  ــان توس داوطلباني كه صالحيت ايش
ــورد تأييد هيأت مركزي  ــود و اين رد صالحيت، م مي ش
ــراي تبصره هاي(2)  ــت، در اج نظارت نيز قرار گرفته اس
ــاده(52) همين قانون، مي توانند اعتراض خود را  و (3) م
ظرف مدت بيست و چهار(24) ساعت پس از ابالغ مراتب 

رد صالحيت، به عنوان شوراي نگهبان به صورت مستقيم 
يا از طريق هيأت نظارت استان، اعالم نمايند. 

ــان در هيأت  ــي كه صالحيت آن ــه براى داوطلبان البت
ــت، ولي هيأت مركزي نظارت بر  ــده اس اجرايي، تأييد ش
ــت،  ــان را در ابتدا رد كرده اس ــات، صالحيت ايش انتخاب
ــالوه بر اعتراض  ــده تا ع ــن امكان قانونى پيش بينى ش اي
ــور حضوري، توضيحات و دفاعيات خود را به  كتبي، به ط
ــوراي نگهبان نيز برسانند. حال چنانچه  ــمع اعضاي ش س
نظرشوراي نگهبان، مبني بر رد صالحيت داوطلباني باشد 
ــان در مراحل قبلي(در هيأت اجرايي و  كه صالحيت ايش
هيأت مركزي نظارت بر انتخابات) تأييد شده است، مراتب 
ــتاد  ــتناد، به س ــت با ذكر مواد قانوني مورد اس رد صالحي
ــتاد انتخابات كشور  ــور اعالم مي گردد تا س انتخابات كش
از طريق مركز حوزه انتخابيه، مراتب را به داوطلب ذيربط 
ابالغ نمايد. اين افراد نيز مي توانند حداكثر ظرف سه روز 
از تاريخ ابالغ مراتب رد صالحيت، از شوراي نگهبان با اداي 
ــيدگي مجدد  ــت رس توضيحات و دفاعيات الزم، درخواس
نمايند و سرانجام شوراي نگهبان ظرف حداكثر هفت(7) 
ــت هاي رسيدگي مجدد  روز از دريافت هر يك از درخواس
ــت رسيدگي و  به رد صالحيت داوطلبان، به اين  درخواس

نتيجه نهايى را به ستاد انتخابات كشور اعالم مي نمايد.
در مجموع، بايد  گفت آنچه امروز به عنوان نتايج بررسى 
هاى صورت گرفته در هيأت هاى اجرايى در مورد هر يك از 
نامزدها به آنها اعالم مى شود، لزوما مطابق با همان نظر نهايى 
ــوراى نگهبان در اين زمينه اعالم خواهد شد،  ــط ش كه توس
نخواهد بود. روند بررسى ها در انتخابات گذشته، حاكى از آن 
است كه برخى از نامزدها كه مورد تأييد هيأت هاى اجرايى 
ــده اند و  بوده اند، در مراحل بعدى، با ردصالحيت مواجه ش
ــود كه هيچ داوطلبى، تا پايان آخرين  همين، باعث مى ش
ــوراى نگهبان، به طور  ــى صالحيت ها در ش مرحله بررس

كامل از تأييد صالحيت خود، مطمئن نيست.

ــته اند از فيلتر هيأت  با اين حال، نامزدهايى كه توانس
ــن انتظار براى  ــالمت عبور كنند، ضم هاى اجرايى به س
ــارت، بر ابعاد فعاليت  ــى هيأت هاى نظ اعالم نتايج بررس
هاى تبليغاتى خود خواهند افزود و اين، در حالى است كه 
ــده، انرژى و توان خود  نامزدهاى احتمالى ردصالحيت ش
ــكايت و ارائه مدارك و اسناد مثبته جهت  را بايد صرف ش
دفاع از صالحيت خود نزد هيأت هاى نظارت استانى و در 

صورت لزوم در مراجع باالتر نمايند.
ــت كه صف بندى  ــن تقريبا از امروز به بعد اس همچني
ــده  ــا و حاميان آنها در مقابل يكديگر، جدى تر ش نامزده
ــايعات و احيانا دروغ  ــل به ش و حتى برخى از آنها با توس
ــه قرار داده و بعضا در  ــت، رقباى خود را مورد حمل و تهم
مواردى، اخبار كذبى را در مورد رد صالحيت آنها يا دالئل 
ــر مى نمايند. البته اين  ــان، منتش عدم تأييد صالحيت ش
ترفند تبليغاتى، حتى قبل از اين ايام هم، نمود داشته و در 
حوزه هاى مختلف انتخابيه استان، شاهد انتشار شايعاتى 
ــى كانديداها يا  ــص مدارك تحصيل ــه در مورد نق از جمل
ــته آنان و امثالهم مى  ــوابق گذش وضعيت مالى آنها يا س

باشيم.
ــاى اجرايى و به ويژه  ــت كه وظيفه هيأت ه اينجا اس
ــتر و  ــوراى نگهبان، اهميت بيش ــارت ش ــأت هاى نظ هي
ــه عنوان افرادى بيطرف،  ــاس ترى مى يابد. چرا كه ب حس
ــند تا بدين وسيله، هم  صرفا بايد در پى اجراى قانون باش
ــوق مردم جامعه،  ــا ضايع نگردد و هم حق حقوق نامزده
ــى در وهله اول و عمل به  ــن گردد. رعايت تقواى اله تأمي
ُمرِّ قانون به دور از ساليق شخصى، سياسى و جناحى، تنها 
ريسمان محكمى است كه آخرت و دنياى افراد مسئول و 
مؤثر در هر مرحله از انتخابات را، فداى يكديگر نمى كند. 
ــرايط حساس كنونى كشور، بيش از  فراموش نكنيم در ش
ــه جامعه، بايد مد نظر  ــز، منافع ملى و امنيت هم هر چي
ــدوق هاى رأى، نمودى  ــد تا حضور مردم در پاى صن باش
ــانى از  ــكار و غيرقابل انكار، از وحدت ملى مردم و نش آش

دلبستگى آنها به ايران و نظام اسالمى باشد.

تاييد صالحيت كانديداها امروز نهايى مى شود

مديركل مديريت بحران همدان خبر داد

كاهش 52 درصدي آتش سوزي در منابع طبيعي
همدان پيام: مدير كل مديريت بحران استان همدان گفت: آموزش و بسته هاي اطالع 

رساني در ادارات و سازمان ها بايد انجام گيرد.
ــه ستاد مديريت بحران منابع طبيعي اظهار كرد: بايد در   عليمردان طالبي در جلس
زمينه آموزش و بسته هاي اطالع رساني و همچنين تقسيم وظايف در بعد اقدامات فني 

در بين گروه هاي اجرايي انجام شود.
ــتگاه هاي مرتبط منابع طبيعي در جلسات ستاد  وي همچنين بر دعوت ادارات و دس
ــازمان در رابطه با شرح خدمات و وظايف  ــتاد س ــد هماهنگي با س تأكيد كرد و مقرر ش

ــتاد و نيز اعتبارات مربوط به انجام برسد. مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان  س
همدان گفت: 650 ميليون تومان اعتبار توسط ستاد حوادث به اداره كل اختصاص داده 

شده است.
محمدرضا همتي افزود: از اين ميزان اعتبار 200 ميليون تومان براي خريد خودرو و 

تجهيزات اطفاى حريق و يگان حفاظت استفاده شده است.
معاون حفاظت و امور اراضي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان نيز در اين 

جلسه گفت: مناطق بحراني شهرستان ها شناسايي و مشخص شده است.
ــال است كه در ستاد استان  ــيك اطفاى حريق چند س علي حيدر مهرابي افزود: كش
ــتان ها فعاليت مي كند و امسال در خصوص اطفاى حريق نسبت به سال  ــاير شهرس و س

گذشته 52 درصد كاهش آتش سوزي داشته ايم.

مشكل ميدان بار تنها ترافيك نيست
همدان پيام: معاون خدمات شهري شهرداري همدان گفت: ميدان بار همدان تنها مشكل ترافيكي ندارد.

احمد جعفرپور عنوان كرد: منطقه در نظر گرفته شده براي ميدان بار همدان در حوالي جورقان است كه اين منطقه در 
حال انجام اقدامات براي تاييد است.

وي خاطرنشان كرد: معضل ميدان بار همدان كه در حال حاضر در بلوار آيت ا... نجفي واقع شده است تنها مشكل ترافيكي 
ندارد بلكه اين ميدان بار از لحاظ بهداشتي و انتظامي و مواردي از اين مصاديق مشكالتى دارد.

ــاخت  ــئوالن مربوط در حال پيگيري براي س ــكالت بلوار آيت ا... نجفي مس وي بيان كرد: براي برطرف كردن برخي مش
تقاطع همسطح هستند كه اين كار براي تعيين تكليف منطقه در حال انجام امور كارشناسي است.
وي در گفت و گو با ايسنا، افزود: اميدواريم تكليف ميدان بار تا قبل از پايان سال مشخص شود.
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ايران و جهان

انتخاباتاخبار كوتاه
پيام تسليت رهبر انقالب در پي 
درگذشت آيت ا... شاه آبادي

ــيخ  ــت آيت ا... حاج ش ايلنا: در پي درگذش
ــاه آبادي، رهبر معظم انقالب اسالمي  محمد ش
ــليت  ــي ارتحال اين عالم رباني را تس در پيام
ــت:  ــرح اس گفتند. خالصه متن پيام به اين ش
ــام بزرگوار،  ــتادزاده  ام ــال عالم رباني، اس ارتح
مرحوم آيت ا... آقاي حاج شيخ محمد شاه آبادي 
ــاه آبادي و به همه   را به خاندان معّزز و مكّرم ش
ارادتمندان و شاگردان ايشان تسليت مي گويم 
و علو درجات آن روحاني عاليقدر را از خداوند 

متعال مسألت مي كنم.
 

تالش براى بركنارى 
رئيس ستاد انتخابات

فارس: شنيده شده گروه منتسب به دولت 
ــيد صولت  از چندى پيش به دنبال بركنارى س
ــى وزير كشور و رئيس  مرتضوى معاون سياس
ــاب روح ا... احمدزاده  ــات و انتص ــتاد انتخاب س

كرمانى به اين سمت است. 
ــت مركز مطالعات  احمدزاده كرمانى   رياس
ــور و  ــوزش وزارت كش ــش راهبردى آم و پاي

استاندارى فارس را در كارنامه خود دارد. 
ــراث  ــازمان مي ــت س ــرا از رياس وى اخي
ــتى و گردشگرى استعفا  فرهنگى، صنايع دس

داده است.

اعالم وصول بيست  و دومين 
گزارش تفريغ بودجه

ايسنا: گزارش تفريغ بودجه 89 در مجلس 
اعالم وصول شد.

ــوي ديوان محاسبات به   اين گزارش از س
ــزارش تفريغ بودجه  ــت ودومين گ عنوان بيس
ــالمي  ــكوهمند انقالب اس ــس از پيروزي ش پ
ــتم  ــزارش متوالي در دوره  هش و چهارمين گ

مجلس تقديم هيأت رئيسه شده است.

رأي نمايندگان به تخلفات 
دولت در اجراى هدفمندسازي

ــدم رئيس  ــى مق ــا مصباح ــر: غالمرض مه
ــيون ويژه طرح تحول اقتصادى مجلس  كميس
ــيون در جلسه  ــالمى گفت: كميس شوراى اس
ــته (يكشنبه) خود تخلفات دولت در  روز گذش
ــدى يارانه ها را على رغم  ــراى قانون هدفمن اج
حضور نداشتن وزراى اقتصاد و صنعت، معدن 
ــرف هفته آينده اين  ــى كرد تا ظ تجارت بررس
ــه تقديم شده و به رأى  گزارش به هيأت رئيس

نمايندگان برسد.

قدرداني نمايندگان از ارتش
ــدور بيانيه اي از  ــده با ص ــا: 220 نماين ايرن
ــت 90 قدرداني  ــراي رزمايش دريايي والي اج

كردند. 
ــمتي از متن اين بيانيه آمده است:  در قس
نمايندگان ملت در مجلس از تالش و مجاهدت 
خستگي ناپذير فرماندهان و رزمندگان دريادل 
ــالمي ايران  نيروي دريايي ارتش جمهوري اس
ــش دريايي  ــز رزماي ــزاري موفقيت آمي در برگ

واليت 90 قدرداني مي نمايند.

موافقت رئيس جمهورى با رياست دانشجو بر دانشگاه آزاد 
ــت و علوم با رئيس جمهورى درباره بررسى  ــه اى با حضور وزراى بهداش همدان پيام: يك منبع آگاه از برگزارى جلس
ــگاه آزاد اسالمى خبر داد و به برخى اسامى اشاره كرد كه در ليست  ــين رئيس دانش گزينه هاى خود براى تعيين جانش
ــده اند. وي در گفتگو با مهر گفت: چند نفر از اعضاى هيأت امناى  ــده براى اعضاى هيأت امنا ديده ش ــال ش نهايى ارس
دانشگاه آزاد براى رياست فرهاد دانشجو بر دانشگاه آزاد تالش مى كنند و وزيرعلوم و بهداشت نيز كه از اعضاى هيأت امنا 
هستند گزينه هاى نهايى خود را در حضور رئيس جمهورى مطرح كردند. وى ادامه داد: تا شنبه اين دو وزير نظر خود را 
درباره رياست فرهاد دانشجو بر دانشگاه آزاد به رئيس جمهورى اعالم كرده بودند و احمدى نژاد نيز با اين گزينه موافق 
ــجو برادر وزير علوم است و وزير علوم نيز با رياست وى موافق است. اين منبع آگاه  ــت، فرهاد دانش ــايان ذكر اس بود.  ش
همچنين اظهار داشت: اگر توافق بر روي دانشجو صورت نگيرد، ممكن است واليتى براى اين منظور در نظر گرفته شود.

طبق قانون، رئيس جمهورى تنها در صحن علني حضور مي يابد
همدان پيام: معاون پارلماني رئيس جمهورى با اعالم اين كه هيچ دعوتي از احمدي نژاد براي حضور در كميسيون هاي 
مجلس صورت نگرفته است، گفت: طبق قانون، رئيس جمهورى تنها در صورتي كه سوال به صحن علني بيايد، در آن جا 
براي پاسخگويي حاضر مي شود. به گزارش ايسنا، محمدرضا ميرتاج الديني تصريح كرد: در اين مرحله از طرح سوال، نماينده يا 
نمايندگاني از طرف رئيس جمهورى براي پاسخگويي در كميسيون ها حضور مي يابند. وي در عين حال گفت: طرح دوباره برخي 
موضوعات در حالي است كه پيش از اين زماني كه مشابه آن ها در كميسيون اصل 90 مطرح شده بود، پاسخ هاي مكتوب از 
طرف معاونت هاي حقوقي و پارلماني رئيس جمهورى ارائه شد و اكنون همان موضوعات در قالب سوال از رئيس جمهورى مطرح 
گرديده است. وي با انتقاد از رسانه اي كردن اين موضوع از سوي كميسيون هاي مجلس گفت: هيچ كدام از كميسيون ها از 
رئيس جمهورى دعوت نكرده اند و جاي تعجب دارد كه در دستور كار هفتگي خود حضور رئيس جمهورى را اعالم كرده اند.

ملت هاي آمريكاي التين بيدار شده اند 
همدان پيام: رئيس جمهورى گفت: آمريكاي التين، منطقه اي است كه نظام سلطه تصور مي كرد حيات خلوتش است. به 
گزارش ايرنا، محمود احمدي نژاد، پيش از ترك تهران به مقصد كاراكاس با اشاره به روابط خوب و رو به گسترش ايران با كشورهاي 
آمريكاي التين، اظهارداشت: مطالبات تاريخي مردم اين منطقه با مطالبات تاريخي ملت ما نزديك است و ما شاهد نهضت هاي 
ضد استعماري مردم اين منطقه در برابر زياده خواهان نظام سلطه بوده ايم و آنها در برابر اين زياده خواهي ها مقاومت مي كنند. 
رئيس جمهورى گفت: اين منطقه، منطقه اي است كه نظام سلطه تصور مي كرد حيات خلوتش است، ولي ملت هاي اين منطقه 
بيدار شدند، در برابر زياده خواهي ها ايستادند و به صورت مستقل انتخابات خود را انجام مي دهند. وي در پايان اظهارداشت: در 
جريان اين سفر موضوعات مهم منطقه اي و بين المللي و تحوالت رخ داده و تمايل نظام سلطه براي دخالت در كشورها و حضور 
نظامي در آنها مورد بررسي قرار مي گيرد و ان شاءا... هماهنگي هاي الزم براي حركت به سمت آرمان هاي بلند ايجاد خواهد شد.

ــت: قبال هم با  ــام: رئيس مجلس گف همدان پي
ــتانه انتخابات از  ــده بود كه در آس دولت صحبت ش
ــوء تفاهم ايجاد مى كند  ــات و تغييراتى كه س اقدام

و مناقاشاتى در كشور ايجاد مى كند، پرهيز كند.
 91بي خبري رئيس مجلس از بودجه 

ــيه  ــى الريجانى در حاش ــر، عل ــه گزارش مه ب
ــالمى  ــگاه اتحاديه انجمن هاى اس بازديد از نمايش
ــوراى اسالمى برگزار  دانش آموزان كه در مجلس ش
ــد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي كه چه  ش
ــه مجلس دارد،  ــرى از ارائه اليحه بودجه 91 ب خب
ــر داريد ما هم خبر  ــما خب گفت: همان قدر كه ش

داريم!
ــزود: مطابق قانون اليحه بودجه بايد 15   وى اف
آذر به مجلس داده مى شد اما متاسفانه اليحه را به 

مجلس ندادند و كار را قدرى مشكل كردند.
  استقبال از ورود افراد مختلف با 

تابلوهاي متفاوت
ــخ به سوال ديگري مبنى  رئيس مجلس در پاس
ــان زيادى به برگزارى انتخابات مجلس  بر اينكه زم
نمانده اما على رغم تاكيدات براى وحدت اصولگرايان 
ــيده اند  ــوز اصولگرايان به وحدت مورد نظر نرس هن
ــت، گفت:  ــما از روزهاى آينده چيس پيش بينى ش
اينكه اصولگرايان تنوع فكرى داشته باشند موضوع 

اشكال دارى نيست. 
ــاى مختلف چه  ــه در زمينه ه ــزود: اينك وى اف
اصولگرايان و چه ديگران آرا و افكار خود را متناسب 
مطرح كنند و بر همين اساس افرادى حضور داشته 
ــند فى نفسه اشكالى ندارد اما اينكه اصرار شود  باش
براى اينكه افراد در همان سيستم مد نظر اين افراد 

ــى شوند، اين بايد دليل داشته باشد. اگر افراد  بررس
ــت دارند و  ــر خاصى دارند، گروه خاصى را دوس نظ

مى خواهند با همان تابلو بيايند بايد استقبال كرد.
  پرهيز از اقداماتي كه سبب 

سوءتفاهم مي شود 
ــخ به سوال ديگري مبنى  رئيس مجلس در پاس
بر اينكه شما نسبت به تغييرات مديريتى در آستانه 
ــدار داديد، فكر مى كنيد اين تغييرات  انتخابات هش
در شرايط فعلى چه تبعاتى در جامعه خواهد داشت، 
ــده بود كه در  ــم با دولت صحبت ش ــت: قبال ه گف
ــوء  ــات از اقدامات و تغييراتى كه س ــتانه انتخاب آس
ــور ايجاد  ــاتى در كش تفاهم ايجاد مى كند و مناقاش
ــت  مى كند پرهيز كند و اين به نظر كار معقولى اس

البته دوستان هم قبول داشتند. 

ــداران و  مخصوصا درباره تغيير فرمانداران، بخش
كسانى كه مسئوليت اجرايى در انتخابات دارند زيرا 

اين تغييرات هميشه مى تواند تزلزل ايجاد كند. 
ــه انتخابات هميشه براى كشور  وى گفت: پروس
ــت هر اقدامى كه اين پروسه را  يك امر مبارك اس
ــوء تفاهم كند بايد از آن  تخريب كند يا همراه با س

پرهيز شود. 
ــى  انتخابات يك فرصت براى ارتقاى فكر سياس
كشور و براى جمهورى اسالمى به عنوان يك كشور 

مردم ساالر دينى است.
  تعطيلي مجلس در زمان تبليغات 

كانديداها
ــالمى در خصوص  ــوراى اس ــس مجلس ش رئي
ــتانه  ــالمى در آس ــوراى اس ــالت مجلس ش تعطي

ــات نيز گفت: قاعدتا در زمان يك هفته تا ده  انتخاب
روزه تبليغات جلسات مجلس نيز تعطيل است.

 حالت تفننى سوال از وزيران 
ــده  رئيس مجلس در خصوص كارهاى انجام ش
ــاز  ــارت نيز گفت: در حوزه نظارت س ــوزه نظ در ح
ــد  ــتم فراهم ش ــه اى در مجلس هش و كار آيين نام
ــدند  ــيون ها از قدرت نظارت برخوردار ش و كميس
معاونت نظارت براى مجلس طراحى شد به طورى 

كه سوال از وزيران ديگر حالت تفننى ندارد.
 سوال وقتى در مجلس انجام مى شود يك پروسه 
جدى است نمايندگان وقتى كه نظرات كميسيون 
ــنوند نسبت به آن رأى مى دهند كه  و وزير را مى ش
قانع شدند يا نه؛ بنابراين، چنين نيست كه صحبتى 
شود و پاسخ در فضا رها شود. و پروسه هاى نظارت 

تا حدى در مجلس هشتم تكميل شد.
  مخالف مجلس با حذف يارانه هاى 

بخشى از جامعه
ــن در خصوص تصميم دولت  الريجانى همچني
براى پرداخت نكردن يارانه نقدى به 10 ميليون نفر 
در فاز دوم هدفمندى يارانه ها گفت: آنچه در قانون 
ــت پرداخت يارانه  ــدى يارانه ها مد نظر اس هدفمن
ــت البته دولت مى تواند به  نقدى به عموم مردم اس

عده اى بر حسب نيازشان بيشتر يارانه بدهد. 
ــت  وى گفت: اگر حذف يارانه به معناى اين اس
ــد هيچ مبلغى ندهند مجلس مخالف  كه مى خواهن
آن است اما اگر بحث اين است كه ما مى خواهيم به 
افراد نيازمند بيشتر يارانه بدهيم مجلس موافق آن 
است، چون در قانون هم آمده كه دولت مى تواند به 

افراد نيازمند يارانه بيشترى بدهد. 

هشدار مجدد رئيس مجلس به دولت:

مخالفت مجلس با حذف يارانه هاى بخشى از جامعه
■ تغيير مديران اجرايى انتخابات سوءتفاهم ايجاد مي كند

همدان پيام: سخنگوي رزمايش شهداي وحدت 
نيروي زميني سپاه پاسداران انقالب اسالمي گفت: 
ــهداي وحدت" نيروي  ــن روز رزمايش "ش در دومي
زميني سپاه، تاكتيك ها و تكنيك هاي رزم ناهمتراز 

عليه دشمن فرضي به كار گرفته شد.
به گزارش ايسنا، حميد سرخيلي در دومين روز 
از اجراي رزمايش شهداي وحدت با اشاره به برخي 
ــت: در اين مرحله از  اهداف برگزاري آن اظهارداش
ــي از يگان هاي حرفه اي و تخصصي  رزمايش بخش
ــا و تكنيك هاي  ــپاه تاكتيك ه ــي س ــروي زمين ني
ــي و آمادگي كامل و با  ــراز را با هماهنگ رزم ناهمت
ــا بيان اين كه  ــش گذاردند. وي ب ــت به نماي موفقي
ــرايط  در اين رزمايش اصول پدافند غيرعامل در ش
متنوع تمرين مي شود، اظهارداشت: انضباط منطقه 
ــش،  ــهود بوده و پوش عملياتي در اين رزمايش مش
ــتتار نوين  ــتتار برگرفته از تجهيزات اس اختفا و اس

مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
ــي رزمايش "  ــه مقدمات ــت، مرحل ــي اس گفتن
شهداي وحدت" روزگذشته به پايان رسيد و مرحله 

اصلي رزمايش امروز (دوشنبه) آغاز مي شود.
 5 اخطار به ناو، هواپيما و بالگرد بيگانه 

ــش از دو اخطار به  ــروى دريايى ارت فرمانده ني
ــه بالگردها و  ــار ب ــه اخط ــتى هاى جنگى و س كش
هواپيماهاى بيگانه در رزمايش واليت 90 خبر داد.

ــيارى با اشاره به  به گزارش فارس، حبيب ا... س

دستاوردهاى اين نيرو در رزمايش بزرگ واليت 90 
ــالمى ايران در پهنه  ــش اقتدار جمهورى اس و نماي
ــرد: در اين  ــى، تصريح ك ــاى آزاد و بين الملل آب ه
رزمايش، ناوهاى جنگى ما به دو كشتى جنگى و سه 
بالگرد و هواپيماى بيگانه كه قصد نزديكى به منطقه 
ــتند، اخطار داده اند. وي خاطرنشان  رزمايش را داش
كرد: اين نيروها مى توانند بنا بر قوانين بين المللى در 
آب هاى آزاد حضور داشته باشند اما اجازه نزديكى و 
نفوذ در منطقه رزمايشى ما را نداشتند و به محض 
نزديكى به اين منطقه، بالفاصله توسط نزديك ترين 
ــد و آنها نيز وقتى  ناوجنگى ما به آنها اخطار داده ش

جديت ما را ديدند، مجبور به ترك منطقه شدند.
  رزمايش نيروي زميني ارتش بزودي 

برگزار مي شود 
فرمانده نيروي زميني ارتش از برگزاري رزمايش 

بزرگ اين نيرو در آينده نزديك خبر داد.
ــش  ــيه هماي ــتان در حاش ــا پوردس احمدرض
ــي كاركنان نيروي زميني ارتش گفت:  بصيرت افزاي
رزمايش بزرگ نيروي زميني ارتش در آينده نزديك 
ــوان و اقتدار  ــي از ت ــود و در آن، بخش برگزار مي ش

نظامي اين نيرو به نمايش گذاشته خواهد شد.
ــه با محوريت  ــرد: اين رزمايش ك ــه ك وي اضاف
ــاني و تجهيزات پيشرفته نيروي زميني  نيروي انس
ارتش انجام مي شود، اقتدار نيروهاي مسلح را بيش 

از پيش به دنيا اثبات خواهد كرد. 

ــخنگوى وزارت خارجه ژاپن  ــام: س همدان پي
ــدار با  ــى در دي ــئوالن ژاپن ــرد كه مس ــالم ك اع
ــته اى ايران را  ــعودى موضوع هس ــئوالن س مس

بررسى كردند.
به گزارش ايلنا به نقل از خبرگزارى فرانسه، 
ــاره به مذاكرات توكيو و  ــارو ساتو» با اش «ماس
ــران در اين  ــته اى اي رياض درباره موضوع هس
زمينه گفت كه كشورش خواهان گفتگوى آزاد 

با تهران است. 
ــورش با  ــن حال از «همكارى كش وى در عي
ــخن گفت.  ــار بر ايران» س قطر و تركيه براى فش
ــخنگوى وزارت امور خارجه ژاپن همچنين به  س
ــاره كرد و گفت:  ــورش با تركيه اش مذاكرات كش
ــريكى راهبردى براى بحث درباره  ما تركيه را ش
تالش هاى آنكارا در خصوص ايران مى دانيم. وى 
تصريح كرد: توكيو همكارى با رياض براى تامين 

نفت خام خود را بررسى مى كند. 
وى گفت كه ژاپن 30 درصد از نفت خود را از 
ــتان، 20 درصد را از امارات، 10 درصد را از  عربس

قطر و 9 درصد را از ايران وارد مى كند. 
ــه ژاپن گفت:  ــور خارج ــخنگوى وزارت ام س
ــع خود را از  ــد نيازهاى گاز ماي ــو 90 درص توكي

منطقه خاورميانه تامين مى كند.

 تركيه ميزبان گفتگوهاى هسته اى 
ــه ديدارهاى  ــاره ب ــر خارجه تركيه با اش وزي
ــود با مقامات اروپايى و ايرانى از آغاز مذاكرات  خ

هسته اى 1+5 به ميزبانى آنكارا خبر داد.
به گزارش مهر، احمد داود اوغلو وزير امور خارجه 
تركيه در گفتگو با روزنامه نيهون كيزايى شيمبون 
ژاپن گفت مذاكرات ايران و گروه كشورهاى موسوم 
به 1+5 (متشكل از اعضاى شوراى امنيت و آلمان) 
ــر گرفته  طبق توافق مقامات طرفين به زودى از س
ــتناد به ديدارهاى خود پيش از  مى شود. وى با اس
ــفر به ايران با "كاترين اشتون" مسئول سياست  س
ــدارش با مقامات ايرانى  خارجى اتحاديه اروپا و دي
تاكيد كرد. اين مقامات توافق كرده اند كه مذاكرات 
ــود. وزير خارجه تركيه  ــده در تركيه انجام ش يادش
ــا و آمريكا  ــه تحريم هاى اروپ ــاره ب همچنين با اش
عليه ايران يادآور شد: آنكارا از اين تحريم ها تبعيت 
نمى كند و محدوديتى براى روابط خود با ايران قائل 
ــت. وى در عين حال از غرب خواست تركيه را  نيس

در موضوع تحريم ايران مستثنى كنند. 
گفتنى است، داود اوغلو روز پنج شنبه در سفر 
به تهران با مقامات ايرانى ديدار و در مورد مسائل 
مهم منطقه از جمله وضعيت سوريه، عراق و نيز 

موضوع هسته اى ايران گفتگو كرد. 

نامه مدير حوزه هاى علميه كشور به مديران استانى حوزه
ــور با صدور دستورالعملى به همه مديران  همدان پيام: مدير حوزه هاى علميه كش
و دست اندركاران استانى حوزه هاى علميه از آنان خواسته در انتخابات مجلس، شأن 

حوزه و روحانيت را حفظ و تنها معيارهاى اصلح را به مردم معرفى كنند.
به گزارش ايلنا، نامه آيت ا... مقتدايى به شرح زير است:

مديران محترم حوزه هاى علميه استانى (زيد عزهم العالى)
سالم عليكم

احتراماً با عنايت به برگزارى انتخابات مجلس شوراى اسالمى و شروع فعاليت هاى 
ــالت حوزه هاى علميه در تقويت نظام مقدس  انتخاباتى و ضرورت ايفاى نقش و رس

جمهورى اسالمى ايران، مراتب ذيل به استحضار مى رسد.
ــالت روحانيت و حوزه هاى علميه مى طلبد كه همه دست اندركاران  1. انجام رس
ــتاى رهنمودهاى مقام معظم  ــاى علميه و فضال و طالب، در راس ــور اداره حوزه ه ام
ــويق و ترغيب مخاطبان خود براى شركت در  ــبت به تش رهبرى (مدظله العالى) نس

انتخابات اقدام نمايند.
ــت دست اندركاران اداره  2. به منظور حفظ جايگاه محورى روحانيت، مقتضى اس
ــتانى و مدارس  ــران و معاونان مديريت هاى اس ــتانى خصوصا مدي مديريت هاى اس
علميه از عضويت در احزاب و تشكل هاى مرتبط با انتخابات و حمايت از افراد خاص 
ــورد تاييد مقام معظم  ــاخص هاى م ــريح ش خوددارى فرمايند، بلكه با تبيين و تش

رهبرى (مدظله العالى) به ارشاد و راهنمايى مردم بپردازند.

قانون مدارى، هدف راهبردى ستاد انتخابات كشور
ــت ايران با  ــور تاكيد كرد: مل ــتاد انتخابات كش ــين رئيس س همدان پيام: جانش
هوشيارى كامل،  مشاركت حداكثرى خود را در نهمين دوره انتخابات مجلس شوراى 

اسالمى به نمايش خواهد گذاشت.
ــالمى در طول  ــا ايرنا، افزود: مردم ايران اس ــنعلى نورى در گفت و گو ب حس
ــته در تمامى صحنه ها حضور فعالى داشتند و در انتخابات پيش  ــال گذش 32 س
ــاركت حداكثرى خود را به نمايش جهانيان مى گذارند. جانشين  رو نيز قطعا مش
ــانه هاى بيگانه از مشاركت نداشتن  ــتاد انتخابات كشور گفت: اينكه رس رئيس س
ــوراى اسالمى سخن مى گويند در واقع  مردم در انتخابات نهمين دوره مجلس ش
ــت و آنها قبل از هر انتخاباتى در كشور ما  ــان از يأس و سرخوردگى آنان اس نش
ــت مى خورند. وي تصريح  ــازى را دنبال مى كنند و هر دفعه نيز شكس اين فضاس
ــات پيش رو هدف  ــور در انتخاب ــتاد انتخابات كش ــت اندركاران س كرد: همه دس
ــاركت حداكثرى» را  ــدارى، عدالت محورى، امانتدارى و مش ــردى «قانون م راهب

دنبال مى كنند.
 

القاى شبهه در انتخابات با حضور ناظر پاى صندوق ها
ــالمى، در مورد برنامه  ــيون فرهنگى مجلس شوراى اس همدان پيام: عضو كميس
ــتن ناظر پاى صندوق هاى رأى، گفت: با شرايط  جبهه متحد اصولگرايان براى گذاش
ــتن ناظر پاى صندوق هاى رأى نيست؛ چرا كه اين  فعلى ضرورتى در خصوص گذاش

پيشنهادات باعث ايجاد شبهه در فضاى كشور و فضاى انتخابات مى شود.
جواد آرين منش در گفت وگو با ايلنا، تصريح كرد: گذاشتن ناظر پاى صندوق هاى رأى 
مى تواند تداعى گر و القاى شبهه در انتخابات باشد . شبهه اى كه در آخرين انتخابات رياست 
جمهورى توسط برخى ايجاد شد. در انتخابات رياست جمهورى عده اى كه مى خواستند 
انتخابات را زير سوال ببرند مساله صيانت از آرا و نبود نظارت در انتخابات را مطرح كردند. 
وى ادامه داد:  از اين رو به اعتقاد من بايد به سالمت انتخابات ايمان داشت و نبايد با 
بيان برخى مسائل در سالمت انتخابات ايجاد شبهه كرد. اين نماينده اصولگراى مجلس 
شوراى اسالمى در مورد برنامه جبهه متحد اصولگرايان براى گذاشتن ناظران نامزدها پاى 
ــور را بايد شفاف نگه داشت و اين اطمينان را نيز به  صندوق هاى رأى گفت:  فضاى كش
مردم داد كه انتخابات سالم است و اگر چه گذاشتن نماينده پاى صندوق هاى رأى حق 
كانديداست اما چون در انتخابات شبهه اى نيست پس نيازى هم به ناظر نيست.  نماينده 
مشهد گفت: قانون انتخابات اين اجازه را به داوطلبان مى دهد كه اگر نمايندگان و نامزدها 

احساس ضرورت كنند  مى توانند ناظرانى را براى نظارت پاى صندوق هاى رأى بگذارند.

تاكيد بر جلوگيرى از ورود مدعيان اصالحات به مجلس
ــرارگاه عمار با تاكيد بر اينكه قرارگاه عمار از هيچ جبهه اى  همدان پيام: رئيس ق
ــت كه افراد  ــرط ورود افراد به قرارگاه عمار اين اس ــد: ش حمايت نمى كند، يادآور ش

كانديداى نمايندگى مجلس يا رياست جمهورى نشوند.
ــتان كرمان  به گزارش مهر، مهدى طائب در همايش جبهه متحد اصولگرايان اس
ــا ايجاد وحدت هر  ــن اصولگران گفت: بايد ب ــه اهميت تقويت وحدت بي ــاره ب با اش
ــرى كنيم. وى اصولگرايان  ــتر از ورود مدعيان اصالحات به مجلس جلوگي چه بيش
ــه متحد اصولگرايان و جبهه  ــت و افزود: با اتحاد جبه را اصالح طلبان حقيقى دانس
ــدارى مى توان از ورود منحرفان و فتنه گران به مجلس جلوگيرى كرد. وى گفت:  پاي
ــت و فقط در بيان شاخص ها و تبيين كليات  قرارگاه عمار داراى جايگاه بصيرتى اس
ــت: قرارگاه عمار از هيچ  ــدا مى كند. وى همچنين در اين همايش ابراز داش ورود پي
جبهه اى حمايت نمى كند. وى يادآور شد: شرط ورود افراد به قرارگاه عمار اين است 

كه افراد كانديداى نمايندگى مجلس يا رياست جمهورى نشوند.
 

 زمان فهرست نهايي نامزدهاي جبهه متحد در استان ها
ــام: دبير اجرايي جبهه متحد اصولگرايان گفت: نامزدهاي جبهه متحد  همدان پي

اصولگرايان بر اساس معيارها و منشور اصولگرايي تعيين مي شوند.
به گزارش ايسنا، منوچهر متكي كه در ميزگرد همايش هيأت هاي داوري و اجرايي 
جبهه متحد اصولگرايان در استان ها سخن مي گفت، با بيان اين كه اخيرا جلسه اي را با 
برخي گروه ها و احزاب براي رسيدن به يك ليست واحد داشتيم، گفت: روحانيون و دبيران 
استان نيز بايد رايزني خود را با ساير طيف هاي اصولگرا براي رسيدن به ليست واحد شروع 

كنند؛ چرا كه ليست واحد تاكتيك ما نيست، بلكه يك استراتژي است. 
ــاره به اين كه طيف هاي مختلف اصولگرا شايد در استان ها براي  وي همچنين با اش
خود تشكيالتي داشته باشند، گفت: اين طيف ها مي توانند در استان ها با تابلوهاي خود 
فعاليت انتخاباتي داشته باشند، اما مهم اين است كه در نهايت براي ارائه ليست بايد به يك 
فهرست واحد برسند. دبير اجرايي جبهه متحد اصولگرايان درباره اعالم فهرست انتخاباتي 
جبهه متحد اصولگرايان افزود: درباره حوزه انتخابيه تهران زمان زيادي مي طلبد تا بتوان 
فهرست نهايي را تدوين و اعالم كرد، اما در حوزه هاي استاني اميدواريم در زمان تعيين 
شده فهرست انتخاباتي اصولگرايان نهايي شود. متكي ابراز اميدواري كرد كه تا پنجم الي 

دهم بهمن ماه فهرست نامزدهاي جبهه متحد در استان ها نهايي شود.

در دومين روز رزمايش شهداي وحدت؛ 

تاكتيك هاي رزم ناهمتراز به نمايش درآمد
■ 5 اخطار به ناو، هواپيما و بالگرد بيگانه

گفتگوى مسئوالن ژاپنى و سعودى 
درباره موضوع هسته اى ايران 

■ تركيه ميزبان گفتگوهاى هسته اى

ــت كه جنابعالى  ــك:  اصًال مگر نه اين اس ــه از صفحه ي ادام
فرموده ايد "من وعده اى و تبليغى كار نمى كنم و فقط براى رضاى 
خدا تالش مى كنم" پس چرا اجازه مى دهيد اطرافيان ناشى شما 
ــتان به  ــد اس ــأن واالى باالترين مقام ارش ــيب به ش ضمن آس
ــخص پيريايى دست  ــخصيت حقوقى و حتى ش عنوان يك ش
ــى مدعى  ــه برخالف جريان سياس ــوند ك ــانى ش به دامن كس
ــند و چرا اجازه مى دهيد اين تئوريسين هاى  جنابعالى مى باش
ــانه ها به آفسايد بازى كنند  غيرحرفه اى جنابعالى در زمين رس
ــعه  ــه دهند به وقت اضافى و به ضرر توس ــتر ادام و هر چه بيش

استان گل بخورند.
ــانه ها  اگر حرف و حديث به زورآزمايى و قدرت نمايى بين رس
ــانه ها هميشه در  ــت كه متاسفانه رس ــتاندارى همدان اس و اس
ــده مديران دولتى  ــهراب زمين خورده و بازن ــتم و س جنگ رس
ــد و اگر عزت و آبرو و ادامه حيات بوده صرفاً با كمك ها و  بوده ان
دلگرمى هاى عده اى دلسوز به توسعه استان بوده است و نتيجه اى 

جزء سهراب كشى عايد رسانه ها نشده است.
ــا جنابعالى كه حتى  ــار معدود مطالب ديداركنندگان ب انتش
ــت نشان مى دهد  ــيده اس به تعداد يك عدد دو رقمى هم نرس
ــتان بنا به هزار و يك دليل به ديدار  ــانه هاى اس كه واقعاً رس

ــاعت ها  ــس چرا اجازه مى دهيد كه س ــى نيامده اند، پ جنابعال
نيروى انسانى و هزينه دولتى صرف تقابل و تالش براى تفرقه 
ــما خيرى دارد و نه  ــتان شود كه نه براى ش ــانه هاى اس بين رس

براى مردم استان.
ــوءگيرى هاى ذهنى برخى  ــب حضرتعالى با س ــار مطال انتش
ــان  ــا حضرتعالى به وضوح نش ــرم ديداركننده ب ــكاران محت هم
مى دهد كه غالب همكاران عزيز به محضر رسيده دغدغه شخصى 
ــد وگرنه مثًال اگر در يك جامعه  ــائل درونى خود را گفته ان و مس
ــتان كه از مجموع 54 رسانه به حضور  ــانه اى 300 نفرى اس رس
ــانه نيامده در مجموع 172 عضو داشته باشد  ــيده! و 20 رس رس
ــوراى جديد  ــك مجموعه همدان پيام با 128 عضو اگر هم ش و ي

ــود و انتخابات برگزار شود نتايج چه  ــكيل ش خانه مطبوعات تش
خواهد شد؟ و آيا افرادى غير از عارف ها و عزيزى ها و حجازى ها 
ــا و ... انتخاب  ــا و ناصرنژادها و فريدونى ه ــا و غالمى ه و متولى ه

خواهند شد؟
ــازه دهد كه  ــاى پيريايى نبايد اج ــد آق ــس به نظر مى رس پ
ــانه اى در استان و  ــناس نابلد به جبهه بندى رس عده اى كارناش
ــانه ها و فرزند ناخالف  انتصاب فرزندخواندگى براى برخى رس
بر بسيارى از رسانه ها باعث هدر رفت  فرصت در استان شوند. 
ــتان بوده  و در  ــعه اس ــانه ها برادر تنى توس ــرا كه همه رس چ
ــاز هم در كنار هم و براى  ــا تغيير مديران ب ــردا و ب روزگاران ف

يك هدف خواهند بود.

ــانه اى  ــال به پايان تقابل رس ــروز با اين مق ــه هر حال ام ب
ــانه اى مى رويم تا  ــتاندارى با كوخ نشينان رس ــينان اس كاخ نش
ــرى در توضيه  ــر مقام معظم رهب ــن برخالف نظ ــتر از اي بيش
ــه اميد اينكه فردا  ــجام" پيش نرويم. ب ــه "حفظ اتحاد و انس ب
ــان مقابل ساختمان دادگسترى  ــان و عريضه نويس وبالگ نويس
ــريات تعطيل شده يكصد سال پيش با  همدان و بعد از آن نش
ــان به صدور تقديرنامه از پيريايى  جعل نام و بدون رضايت آن
ــاى پيريايى به جاى معطوف كردن ذهن خود  نپردازند كه آق
ــتان! در تقدير از وى به تيتر يك همان  ــانه اس بر نام 54 رس
ــا عنوان "چرخ اقتصاد همدان لنگ مى زند" معطوف  روزنامه ب

گردد.

متن نامه تقدير و تشكر مطبوعات و رسانه هاي 
استان از استاندار همدان

جناب آقاي پيريايي - استاندار محترم همدان
ــبت به توسعه همه جانبه  با عنايت به بذل توجه جنابعالي نس
ــكر از برگزاري نشست هاي  ــتان، ضمن عرض تقدير و تش اس
ــانه ها، بدينوسيله از اقدام  صميمانه با اصحاب مطبوعات و رس
ــائل و  ــته آن جناب جهت ايجاد فرصتي براي طرح مس شايس
مشكالت و نيز هم انديشي پيرامون برخي موضوعات فرهنگي، 
ــي ترديد اين ديدارها كه براي اولين بار  قدرداني مي نماييم. ب
در تاريخ استان همدان انجام شده و نشانگر اهميت مطبوعات و 

رسانه ها از منظر استاندار همدان است، منجر به دستاوردهاي 
ــاي جايگاه مطبوعات  ــد كه درآينده نزديك در ارتق مهمي ش

استان نقش اساسي ايفا خواهد نمود.
ــه در ادامه  ــي ك ــت هاي هم انديش ــن رو تداوم نشس از همي
ــتهاي حمايتي جنابعالي همچون برگزاري شوراي اداري  سياس
استان با موضوع مطبوعات، تبليغات براي قرار گرفتن نشريات 
در سبد خريد خانوار و حمايت از مراسم خبرنگاران براي رشد 
و تعالي جايگاه مطبوعات و خبرنگاران برنامه ريزي شده، اميد 

به حل و فصل بسياري از مشكالت صنفي را ايجاد مي كند.
ــكالت صنفي جامعه مطبوعات در تعامل و  ــت مش بديهي اس
همفكري با مديران فرهنگي مرتفع مي شود و زمينه الزم براي 

ــه را نيز فراهم خواهد  ــعه گراي اين مجموع تحقق اهداف توس
كرد. در پايان اميدواريم نتايج ديدارها و مذاكرات صورت گرفته، 
موجب ارتقاي سطح كيفي رسانه ها شده و مردم شريف استان 

همدان از آثار مثبت آن بهره مند شوند.
نشريات محلي: هگمتانه، سپهر غرب، محراب، نداي ابوذر، همدان 

1400 ، نداي توي، راهنگ سبز، حديث مهر، نغمه كودكان.
ــري: همشهري ( و 17  ــتي روزنامه ها و نشريات سراس سرپرس
نشريه سراسري)، جام جم، ايران، دنياي اقتصاد (و 12 روزنامه 
و نشريه سراسري)، اطالعات، رسالت، ابتكار، ملت ما، گسترش 

صنعت، ستاره صبح، نسل فردا.
خبرگزاري ها: ايرنا، ايسنا، شبستان، ايكنا، پانا.

اصرار عجيب!
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ــاركت و تأمين  همدان پيام:" با فروش اوراق مش
ــي از اعتبارات مورد نياز تالش داريم تا پايان  بخش
ــال جاري اين طرح عظيم حياتي نيمه كاره را به  س

اتمام برسانيم."
ــر نيرو در اثناي بازديد  اين وعده اي بود كه وزي
ــرابي به مردم  ــد مخزني س ــروژه نيمه تمام س از پ

شهرستان تويسركان داد.
ــد،  ــه مهرماه 90 برگزار ش ــه ك در همان جلس
شيرعلى ياراحمدي مشاور طرح احداث سد مخزني 
پس از ارائه گزارش روند فني و اجرايي پروژه گفت: 
ــون 250 ميليارد تومان براي اين پروژه هزينه  تاكن
ــده و هم اكنون 85 درصد پيشرفت فيزيكي دارد  ش
ــت  و براي اتمام آن 15 ميليارد تومان ديگر نياز اس
كه البته از اين مبلغ 7 ميليارد تومان بدهي مجري 

طرح به پيمانكار است.

ــتم كنترل از  ــل سيس ــرد: تكمي ــه ك وي اضاف
ــركت هيدرومكانيكال شامل نصب  ــط ش راس توس
دريچه هاي اتاق كنترل و تكميل بدنه سد در صورت 

ــد و با  تأمين اعتبار تا پايان آذرماه انجام خواهد ش
انجام باقيمانده موارد عمليات عمراني مي توان سد 

سرابي را تا بهمن ماه آماده آبگيري فصلى كرد.

در همين جلسه، وزير نيرو با تصويب برگزاري 
ــكالت تأمين اعتبارات ملي  ــت هاي رفع مش نشس
ــد  ــتان اطمينان داد س اين پروژه به مردم شهرس
ــاري آبگيري  ــال ج ــرابي تا پايان بهمن ماه س س
ــه پايان  ــال ب ــى آن تا پايان س ــت اجراي و عمليل

مى رسد.
ــيرعلي ياراحمدي  اين در حالي است كه ش
ــرابي در گفت وگو با  ــد س مدير پروژه احداث س
ــوص چگونگي روند اجراي  ــام در خص همدان پي
ــد اظهار داشت: به دليل تأمين نشدن اعتبار،  س
ــبي  ــرفت فيزيكي مناس ــور از پيش ــروژه مذك پ
ــون تقريبا  ــاه تاكن ــوده و از مهرم ــوردار نب برخ

راكد است.
وي از مشكل خريد ماشين آالت هيدرومكانيكال، 
سيمان، آرماتور و غيره به دليل كمبود مسائل مالي 

ــد مي دانم با اين روند بتوانيم  خبر داد و گفت:  بعي
پروژه را براي آب گيري فصلي آماده كنيم.

ــتور مصوب وزير  وي اضافه كرد: البته پيرو دس
ــراي تأمين  ــأت دولت ب ــفر چهارم هي ــرو در س ني
ــده اما  ــورد نياز پيگيري هايي انجام ش ــارات م اعتب
متأسفانه تاكنون اعتباري به شهرستان واگذار نشده 

است.
ــروع   ــرارداد و ش ــت، تاريخ عقد ق ــي اس گفتن
ــت و  ــال 82 بوده اس ــي پروژه س ــات اجراي عملي
ــوده (و البته يك  ــدت اوليه قرارداد 40 ماهه ب م
ــدم تخصيص اعتبار از  ــال و نيم نيز به دليل ع س
ــوده كه پس از جابجايى  منابع ملى پروژه راكد ب
تخصيص اعتبارات از منابع ملى به استانى،  پروژه 
ــروع به كار كرد)كه از سال 88 تاكنون  مجدد ش
مسئوالن شهرستان، استان و وزارت نيرو بارها وعده 
ــتان  تأمين اعتبار و آب گيري آن را به مردم شهرس

اعالم كردند.
ــات اين پروژه  ــت كه آغاز عملي الزم به ذكر اس
ــد كالن مالير بوده كه  حدود 2  سال  همزمان با س

است كه از آب گيري سدكالن مالير مي گذرد.

خبر

خبر شهرستان

تا پايان برنامه توسعه، روستاها تحت پوشش آبفار قرار مي گيرند
ــعه تمامي روستاهاي نهاوند تحت پوشش آب و فاضالب روستايي قرار خواهند  ــم انداز توس همدان پيام: تا پايان چش
ــتا  ــتايي نهاوند با اعالم اين خبر افزود: در حال حاضر در نهاوند مجموعاً 169 روس گرفت. مدير اداره آب و فاضالب روس
ــتايي تحت پوشش اين نهاد هستند و از آب  ــتا معادل 74 درصد از جمعيت روس وجود دارد كه از اين تعداد 105 روس
ــاميدني سالم برخوردارند. آيت  شيراوند تصريح كرد: عالوه بر بهره مند بودن 105 روستا از آب شرب سالم، عمليات  آش
ــهرك و فارسبان نيز در حال اجراست و پيش بيني مي شود تا سال 92 اين 3  ــتاي ش احداث 3 مجتمع دهنو عليا، روس

مجتمع نيز به بهره برداري برسند و مجموعاً 20 روستا را از آب شرب سالم بهره مند نمايند.
شيراوند همچنين افزود: وضعيت 3 مجتمع آبرساني گاماسياب كرك عليا و چناري نيز در حال مطالعه است كه اين 

مجتمع ها نيز در صورت بهره برداري مي توانند 33 روستا را تحت پوشش آبفار قرار دهند.

بهسازى 5 روستاى بخش مركزى رزن آغاز مى شود
همدان پيام: بخشدار مركزى رزن گفت: امسال بهسازى پنج روستاى بخش مركزى رزن آغاز مى شود.

ــت مشورتى دهياران بخش مركزى شهرستان رزن اظهار داشت: امسال بهسازى پنج روستاى  محمد نقوى در نشس
بخش مركزى شهرستان با اعتبارى افزون بر 319 ميليون تومان آغاز خواهد شد.

وى گفت: بهسازى روستاهاى قزلجه، اميرآباد، دروزين، آب باريك و الله دان  امسال انجام خواهد شد كه با اتمام اين 
پروژه ها 19 روستاى بخش مركزى در فاز نخست كار بهسازى آن ها به پايان خواهد رسيد. نقوى افزود: تمام روستاهاى 
بخش مركزى رزن داراى طرح هادى هستند كه در حال حاضر 3 هزار و 910 سند مالكيت و همچنين 4 هزار و 900 فقره 
تسهيالت به روستائيان اعطا شده است. به گزارش فارس، وى خاطرنشان كرد: اعتبارات دهيارى ها افزايش چشمگيرى داشته 

كه 70 درصد از اين اعتبار در پروژه هاى عمرانى و 30 درصد صرف هزينه هاى جارى دهيارى خواهد شد.

برگزارى جشن انقالب وظيفه همگانى است
همدان پيام: معاون فرماندار بهار در اولين جلسه هماهنگي دهه فجر گفت: با توجه به فرا رسيدن سي و سومين سالگرد 
ــت كه هر چه با شكوه تر مراسم اين پيروزي بزرگ كه الگوي مسلمان جهان شده است را  ــن انقالب وظيفه همگاني اس جش
برگزار و تالش كنند تا شور و نشاط انقالبي در جامعه پررنگ تر شود. علي اكبر سلطاني راد ادامه داد: تمامي مديران و مسئوالن 
ــتان در برگزاري مراسم دهه فجر با استفاده از  ــاركت همه جانبه خود در شهرس ــتگاه هاي اجرايي بايد با همكاري و مش دس
توانمندى هاي مردمي روح انقالب را طراوت دهند. وي از تشكيل 21 كميته در شهرستان براي اجراي برنامه هاي دهه فجر 
خبر داد و حجت االسالم قمري نيا رئيس تبليغات اسالمي شهرستان را به عنوان دبير ستاد برگزاري مراسم دهه فجر معرفى 
نمود. معاون فرماندار بهار همچنين تمامي دستگاه هاي اجرايي را ملزم به همكاري با اصحاب رسانه شهرستان دانست و گفت: 

مديران و مسئوالن شهرستان بايد نسبت به اطالع رساني در خصوص اقدامات و پروژه هاي قابل افتتاح حوزه خود اقدام كنند.

جشنواره 
نوآوري هاي انجمن اوليا 

در مدارس جوكار
همدان پيام: جشنواره تجارب نوآوري هاي 
ــا و مربيان مدارس جوكار در دو  انجمن اولي
ــاركت اوليا و مربيان (گروهي) و  بخش مش
ــاوره خانواده  حوزه آموزش، راهنمايي و مش
ــر كدام از  ــت و ه ــده اس (فردي) برگزار ش

حوزه ها موضوعات مربوط به خود را دارند.
ــوزش و  ــي آم ــزارش روابط عموم ــه گ ب
ــنواره با موضوعات  پرورش جوكار، اين جش
ــاي اوليا و  ــي و مهارت ه ــاركت تخصص مش
ــي، مشاركت  ــاركت اوليا در امور آموزش مش
ــا در تقويت فرهنگ نماز و فرائض ديني  اولي

و... برگزار شد.

120 ميليون 
ميانگين درآمد كارگاه 
قاليبافي كميته امداد 

ــداد  ام ــه  كميت ــس  رئي ــام:  همدان پي
ــي  ــد از كارگاه قاليباف ــركان در بازدي تويس
ــركان گفت: تاكنون 112  مددجويان تويس
كارگاه قاليبافي در شهرستان برگزار شده كه 
ــر دوره مددجويان به طور ميانگين 20  در ه
تخته فرش با ارزش ريالي هر مترمربع 300 
ــاليانه  هزار تومان بافته اند كه در مجموع، س
ــون تومان ميانگين درآمد كارگاه  120 ميلي
قاليبافي مددجويان كميته امداد تويسركان 

است.
تيمور كرمي مقدم افزود: امسال كميته 
ــركان تعهد ايجاد 286 شغل را  امداد تويس
ــغل  ــته كه تاكنون 1030 ش بر عهده داش
ــت كرده و  ــامانه ثب ــدار ايجاد و در س پاي
ــد خود،  ــه 4 برابر تعه ــب ب ــته قري توانس

كارآفريني كند.
ــغلي  ش ــت  امني ــت:  داش ــار  اظه وي 
ــه لحاظ  ــي ب ــان در كارگاه قاليباف مددجوي
ــد و بافت فرش و  ــواد اوليه تولي واگذاري م
خريد تضميني كاالي توليدي از مددجويان 
ــط كميته امداد تأمين شده و به همين  توس
ــتقبال از اين طرح روز به روز در  ــبب اس س

حال گسترش است.
وي خاطرنشان كرد: تاكنون بيش از 57 
هزار مترمربع فرش به ارزش ريالي 6 ميليارد 
و 280 ميليون ريال توسط 1685 كارآموز و 
ــركان توليد  مددجوي كميته امداد در تويس

شده است.

همدان پيام: رئيس اداره محيط زيست مالير با 
ــكى تاالب آق گل گفت: گرد و غبار  اشاره به خش
ــيب زيست محيطى ناشى از  محلى مهمترين آس

خشك شدن اين تاالب است.
ــا ايرنا  ــت و گو ب ــى در گف ــدى صفى خان مه
ــا مزاياى  ــاالب نه تنه ــكى اين ت ــزود: با خش اف
ــه به مرور  ــى از بين مى رود، بلك ــت محيط زيس
ــت محيطى  ــيب هاى زيس زمان موجب بروز آس

ديگر مى شود.
وى تصريح كرد: با توجه به اهميت بسيار زياد 
وجود اين تاالب براى محيط زيست منطقه، احياى 
دوباره اين تاالب و همچنين بافت خاك منطقه از 

جايگاه بسيار بااليى برخوردار است.
ــاى اين تاالب  ــت: تنها راه احي وى اظهار داش

گرفتن حق آب از استان مركزى است.

ــالب آق گل به عنوان  ــن گفت: ت وى همچني
ــت محيطى و  ــى از زيباترين جاذبه هاى زيس يك
ــده و به طور كامل  ــگرى استان خشك ش گردش
ــى در آن وجود  ــود زنده و گونه گياه ــچ موج هي

ندارد.
وى در ادامه در خصوص اهميت وجود تاالب ها 
ــاى جالب تاالب ها  ــى ديگر از عملكرده گفت: يك
ــى كه به  ــت، رودخانه هاي ــش اس ــه و پاالي تصفي
تاالب ها مى ريزند، اگر حامل مواد آالينده و سموم 
باشند، وقتى وارد تاالب مى شوند، به دليل جريان 
ــف تاالب ته  ــا در ك ــاالب، آالينده ه آرام آب در ت

نشين شده و باقي مي مانند.

رئيس اداره محيط زيست مالير افزود: بسيارى 
ــده و به مصرف گياهان درون  از اين مواد تجزيه ش
ــن ترتيب آب در  ــند به اي ــراف تاالب مى رس و اط
تاالب ها آلودگى كمترى داشته و از كيفيت باالترى 

برخوردار است.
ــاالب فقط  ــى ت ــت: پااليندگ ــى گف صفى خان
ــود، گياهان اطراف تاالب  ــدود به آب نمى ش مح
ــيدكربن موجود  ــنتز، دى اكس در فرآيند فتوس
ــرده و كربن آن را در خود  ــوا را دريافت ك در ه
ــالوه برگ هاى خزان زده  ــره مى كنند به ع ذخي
ــته  ــرگ گياهان در كف تاالب انباش ــاخ و ب و ش
ــن موجود در آنها در  ــده و پس از تجزيه، كرب ش

ــود. وى ادامه داد: به اين  كف تاالب ذخيره مى ش
صورت تاالب ها در جذب دى اكسيدكربن كه يكى 
از گازهاى گلخانه اى و عامل گرم شدن زمين است، 

نقش بسزايى دارند.
وى همچنين گفت: يكى از زيباترين تاالب هاى 
ــى آق گل در جنوب  ــاالب فصل ــتان همدان ت اس
ــتاى كرد خورد از توابع مالير و قريه  ــرقى روس ش
ــت آثار ملى  ــل در جوار كوه كت كه در فهرس توت
ايران به ثبت رسيده در دو سال اخير خشك شده 

است.
ــاالب آق گل تاالبى فصلى،  ــه كرد: ت وى اضاف
ــره هرز  ــل تجمع و ذخي ــكل و مح ــتطيل ش مس

ــت كه باتوجه به بافت و  آب هاى فصلى منطقه اس
ضخامت تشكيالت زمين شناسى آن داراى قدمتى 

چهل هزارساله است.
ــى از  ــاالب يك ــن ت ــه داد: اي ــى ادام صفى خان
ــتگاه هاى مهم پرندگان وحشى و مهاجر اعم از  زيس
ــترى، تنجه، اردك مرمرى،  فالمينگو، قو، غاز خاكس
اردك سرسبز، پليكان، لك لك و حواصيل به حساب 

مى آيد.
ــه به  ــاالب آق گل باتوج ــد: ت ــادآور ش وى ي
ــود همه  ــى خ ــك و جغرافياي ــت اكولوژي موقعي
ــدد آبى از پرندگان  ــاله پذيراى گونه هاى متع س
ــته به تاالب ها در دو شكل گونه هاى  آبزى وابس
ــا و گونه هاى  ــد اردك ه ــتانه مانن ــر زمس مهاج
ــتوى دريايى، آووست  توليدمثل كننده مانند پرس

و چوب پا است.

گرد و غبار مهمترين پيامد خشكى تاالب آق گل است

محمد رسولى

ــك يكي از سخت ترين و پرخطرترين  همدان پيام: بي ش
مشاغل، رانندگي با كاميون در جاده هاى ايران، براى به سر 

منزل رساندن كاال  است.
ــيري را پيموده باشيد،   اگر فقط يك بار با كاميون مس
ــختي كار با اين غول آهني پي برده ايد. بخش  مطمئناً به س
ــاورزي به وسيله  زيادي از محصوالت عمده صنعتي و كش
ــين هاي سنگين در جاده هاي كشور جابه جا مي شوند،  ماش
ــاني كه پشت فرمان، اين كاميون ها را هدايت مى كنند  كس
داراي گواهينامه پايه يك هستند كه براي اخذ آن چندين 

امتحان سخت را گذرانده اند.
ــغل را انتخاب  ــب رانندگان كاميون با عالقه اين ش  اغل
ــافر دائمي  ــاري، آنان را مس ــغل و ناچ ــد و نبود ش نكرده ان
ــت. دوري چند روزه از خانه و زندگي،  بيابان ها ساخته اس
استرس هاي شغلي، بي خوابي شبانه و نگراني خانواده شايد 

بخش كوچكي از سختي اين شغل باشد. 
ــراي تخليه و يا  ــت ب ــي راننده كاميون مجبور اس گاه
بارگيري، منت يك تبعه بيگانه را بكشد كه اين را مى توان 

در تخليه و بارگيرى از كوره  آجرپزي تجربه كرد.
ــده اي از رانندگان  ــكل ع  اين ها مقدمه اي بود تا از مش
ــتان فامنين كه  ــتاي فيض آباد شهرس و كاميون داران روس
ــده  ــاد خانه و زندگى آنان بر پايه كار با كاميون بنا ش اقتص

است، سخن بگويم.
ــن 23 سالگي به دنبال  ــتا در س  اكثر جوانان اين روس
اخذ گواهينامه پايه يك مى روند. وقتي در روزهاي تعطيل 
ــتا عبور كني شغل مردم را مي توان  از كوچه هاي اين روس
حدس زد چرا كه كاميون هايي كه در معابر پارك شده و در 
كنار هر يك چند نفر مشغول پنچرگيري، گريسكاري، تميز 
كردن و يا گاهي تعمير قسمتي از اين خودروهاى سنگين 

هستند را مى بينى.
ــان 500 كاميون دار  ــكل جدي گريب اين اواخر يك مش
اين روستا را گرفته كه اين مسأله در بين 150 كاميون دار 

مشهودتر است. 
ــاالنه  كاميون حمل علوفه دامي كه وظيفه جابجايي س
ــتان و حتي خارج  هزاران تن محصول يونجه و كاه شهرس
ــتان را بر عهده دارند با مشكالت عديده اى به لحاظ  شهرس
ــراى يك بند از قانون جديد راهنمايى و رانندگى مواجه  اج
ــكل اين افراد نمرات منفي و ضبط گواهينامه  هستند. مش

آنان توسط پليس راه است. 
ــت كه  ــه توليد يونجه معروف اس ــتان فامنين ب شهرس
بخش زيادي از اين محصول به استان هاي تهران، اصفهان، 

قم و مازندران ارسال مي شود. 
يونجه و همچنين كلش (كاه پرسي شده) به دليل نحوه 

ــغال  ــادي ندارد اما حجم زيادي را اش ــته بندي وزن زي بس
مي كند.

ــته ها طوري در كاميون بارگيري مي شد   سابقاً اين بس
ــد و كرايه حمل صرفه  ــه وزن بار حدود 6 تا 7 تن مي ش ك

اقتصادي داشت. پس از اجراي قانون 
جديد راهنمايي و رانندگي بارگيري 
يونجه و كلش بسيار محدود شد، به 
ــار به نصف كاهش  نحوي كه وزن ب
يافت و حدود 3 تن در يك كاميون 

10 تني بارگيري مي شود. 
به گفته يكي از رانندگان، كرايه 
ــدود 90 هزار  ــران ح ــن بار تا ته اي
ــزار تومان  ــد كه 50 ه تومان مي ش
ــش از 30 هزار  ــراي بارگيري و بي ب
تومان نيز براى تأمين گازوئيل هزينه 
مي شود، مابقي نيز حتي پاسخگوي 

استهالك ماشين نيست. 
ــد جهت مورد  ــكل را مي توان از چن ــن ميان مش در اي
ــو قانون مصوب بايد اجرايي شود،  بحث قرار داد. از يك س

از سوي ديگر اگر رانندگان طبق قانون رفتار كنند، فعاليت 
ــتان رسيدن  كاميون ها توجيه اقتصادي ندارد و نياز شهرس

محصول به بازار مصرف است.
ــتاي فيض آباد كه  ــه ديگر اينكه 150 كاميون روس نكت
ــتغال  هر يك حداقل براي 5 نفر اش
ايجاد كرده (يك راننده، يك شاگرد 
ــري) بالتكليف  ــه كارگر بارگي و س
خواهند شد و مشكل پيدا كردن بار 

براي آنان پيش خواهد آمد.
ــه به گفته  ــت ك  اين در حاليس
ــي از كاميون ها  عليخاني راننده يك
ــان باقي  ــر گواهينامه اي برايش ديگ
ــا دريافت 30 نمره  ــده و همه ب نمان
ــده و ساير رانندگان  منفي ضبط ش
نيز ديگر حاضر به كاركردن بر روي 

كاميون هاي حمل يونجه نيستند.
ــرويس با اين كاميون جريمه  ــا مي گويند: اگر 3 س  آنه
شويم تا سه ماه بيكار خواهيم بود، زيرا گواهينامه به وسيله 

پليس ضبط مي شود.

ــت  ــك راننده ديگر كه خود صاحب كاميون نيز هس  ي
ــرد: در زمان دفاع مقدس تا حلبچه بار و غذا حمل  بيان ك
ــت به خاطر گرفتن نمره منفي  كرده ام ولي چند ماهي اس
ــتن گواهينامه كاميونم جلوي خانه ام پارك شده و  و نداش

درآمدي ندارم.
ــون دار ديگري نيز گفت:  كامي
ــرم با كاميوني كار مي كرد كه  پس
ــت گاراژ  تصادف كرد و تازه از دس
و تعميركارها خالص شده بوديم 
ــرم ضبط شد و  كه گواهينامه پس
ــي ديگر نمي توانيم با  با كلي بده

كاميون كار كنيم.
ــته  ــي از رانندگان بازنشس يك
ــال است شغل مردم  گفت: 40 س
فيض آباد كاميون داري و رانندگي 
ــدود 500 كاميون در  ــت، ح اس

ــاني هم كه كاميون ندارند به  ــتا وجود دارد و كس اين روس
ــب  ــر روي همين آهن پاره ها، روزي خود را كس كارگري ب
مي كنند، از مسئوالن مي خواهيم چاره اي به حال ما كنند.

ــت كه چند هفته اي  حميدي يكي ديگر از رانندگان اس
است از كار بيكار شده است، وي اظهار داشت: اكثر كساني 
ــه كار مي كنند، گواهينامه  ــر كاميون هاي حمل علوف كه ب
ــه در كوچه جمع  ــد. عصرها هم ــت داد ه ان ــود را از دس خ
ــتا به صورت  ــوند و افزايش بيكاري رانندگان در روس مي ش
ــت، چاه هاي آب هم كه خشك شده و  ــهود اس جدي مش

كشاورزي و يا شغل ديگري نيز برايمان وجود ندارد.
ــت: در نامه اي كه به امضاي اكثر رانندگان  حميدي گف
ــكل را با مسئوالن در ميان گذاشته ايم و چشم  رسيده مش

اميد به كمك آنان داريم.
ــز در اين خصوص  ــتان ني ــه فرمانده پليس راه اس البت
گفته: قوانين راهنمايي و رانندگي در سراسر كشور يكسان 
ــتند.  محمد خيري  ــت و همه موظف به اجراي آن هس اس
بيان كرد: گواهينامه رانندگان متخلف پس از چند مرحله 
جريمه و دريافت امتياز منفي توقيف مي شود و در دفعه اول 

گواهينامه تا سه ماه ضبط مي شود.
ــالمت جاني افراد  وي افزود: وظيفه پليس راه، حفظ س

است و حقوق عامه مردم در اولويت قرار دارد. 
ــد يك درصد  ــخيص ده ــري افزود: پليس اگر تش خي
احتمال خطر وجود دارد، اعمال قانون خواهد كرد، مديركل 
حمل و نقل و پايانه هاي استان نيز از كاهش تعداد بارهاي 
ــه 30 تا 40 مورد  ــر داد و افزود: قبًال روزان ــه تناژ خب اضاف
ــد كه اين رقم به حدود 10 مورد  اضافه تناژ گزارش مي ش

كاهش يافته است.
ــار يونجه تنها مربوط  ــكل ب گودرز محمودي گفت: مش
ــت و در شهرستان هاي فامنين،  به روستاي فيض آباد نيس

كبودراهنگ و رزن اين مسأله وجود دارد.
وي اظهار كرد: با فرماندهي پليس راه مذاكراتي صورت 
ــتري صورت  ــا همكاري بيش گرفته ت
ــد قوانين را  ــرد و رانندگان نيز باي گي

رعايت كنند.
ــون در مرحله  ــزود: اين قان وي اف
تجديدنظر است و اميدواريم پليس راه 
ــكان دارد مدارا كند.  نيز تا آنجا كه ام
ــد،  در هر حال همانطور كه گزارش ش
ــود اما اى كاش در  ــون بايد اجرا ش قان
اجراى قانون مسائل پيرامون آن نيز در 
نظر گرفته شود تا به جاى حل مشكل 
مردم، عده اى از آنان گرفتار مشكالت 

بيشتر نشوند.
اگر قرار است قوانين مصوب شده به نفع مردم باشد بايد 
نفع عموم مردم در نظر گرفته شود تا رضايت همگان را به 

دنبال داشته باشد. 

چرخ كاميون ها با قانون جديد رانندگى نمى چرخد 
■ رانندگان: قانون جديد راهنمايى و رانندگى باعث بيكارى شده است                                ■ رئيس پليس راه استان: قانون بايد اجرا شود

■ مديركل حمل و نقل و پايانه هاي استان: راهنمايى و رانندگى مدارا كند
يام
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پيمانكار سد:

برخالف وعده مسئوالن، سد سرابى تويسركان امسال آبگيري نمي شود

در اين ميان مشكل را مي توان از 
چند جهت مورد بحث قرار داد. 

از يك سو قانون مصوب بايد 
اجرايي شود، از سوي ديگر 

اگر رانندگان طبق قانون 
رفتار كنند، فعاليت كاميون ها 
توجيه اقتصادي ندارد و نياز 

شهرستان رسيدن محصول 
به بازار مصرف است

يكي از كاميون ها ديگر 
گواهينامه اي برايشان باقي 

نمانده و همه با دريافت 
30 نمره منفي ضبط شده 
و ساير رانندگان نيز ديگر 

حاضر به كاركردن بر روي 
كاميون هاي حمل يونجه 

نيستند

عمران و تجهيز مسجد امام حسن(ع)
ــهرداري منطقه 3 از عمران و تجهيز مسجد امام حسن (ع)  همدان پيام: مدير ش
ــاخص و از توقفگاه هاي مذهبي و همچنين از كمپينگ هاي  ــاجد ش كه يكي از مس
استراحتي مسافران در مدخل و ورودي از سمت مالير مي باشد خبر داد و گفت: اين 
اقدام در طول 3 ماه گذشته و براساس تاكيدات شهردار همدان و توجه وى به عمران 

و تجهيز مراكز مذهبي صورت پذيرفته است. 
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه سه، به نقل از حضرت زاده، در راستاي 
توجه ويژه مديريت ارشد شهرداري همدان به توسعه و ترويج فرهنگ مسجد محوري 
ــجد  ــال عمران و تجهيز مس ــعه و ترويج دين از آبان ماه امس ــه عنوان پايگاه توس ب
ــتور كار منطقه قرار گرفت و در موعد مقرر قبل از آغاز فصل سرما  ــده در دس يادش

به اتمام رسيد. 
ــده حدود 60 ميليون ريال براى استقرار  وي در ادامه افزود: در مدت زمان ياد ش
سيستم گرمايشي و سرمايشي مسجد هزينه گرديده است. حضرت زاده همچنين از 
ــعه، رنگ آميزي، نماسازي، كف سازي، تهيه فرش،  ــجد شامل توس اتمام عمران مس
ــازي، گل كاري و ايجاد آب نما و نگهباني و ...  ــتي، محوطه س ــرويس هاي بهداش س

خبر داد.
ــوراياران منطقه و  وي افزود: با تعامالت الزم و هماهنگي هاي صورت گرفته با ش
هيأت امناي مساجد واقع در سطح منطقه و براساس اعالم نياز مساجد و بررسي هايى 
كه انجام مي شود از ابتداي سال 91 برنامه هاي فرهنگي مشتركي در قالب طرح هاي 
مشاركتي با مساجد سطح محدوده درخصوص برگزاري مناسبت هاي ملي و مذهبي، 
ــت. مدير شهردارى  ــهادت ها، موضوعات قرآني و... پيش بيني گرديده اس اعياد و ش
ــائل فرهنگي و درج اعتبارات الزم در بودجه  ــه با اشاره به توجه ويژه به مس منطقه س
سال آتي شهرداري دركنار ساير اقدامات عمراني، از ارائه و توزيع بروشورها و كتابچه هاي 
آموزشي در زمينه آموزش حقوق شهروندي، قوانين شهر و شهرسازي، صندوق دريافت 
پيشنهادات، راهنمايي و دعوت شهروندان به دريافت مجوز ساخت و ساز، كمك گرفتن 
از هيأت امناي مساجد در خصوص بيان مشكالت به شهروندان و نابساماني كه ساخت و 

سازهاى غير مجاز براي شهروندان و شهر خواهد داشت، خبر داد.
ــهروندان و مديران  ــئوالن، ش ــاره به توجه خاص مس حضرت زاده در پايان با اش
ــهري به سيما و عناصر بصري ورودي هاي شهر همدان ضمن دعوت شهروندان به  ش
همكاري و  مشاركت در تميز و پاكيزه نگهداشتن ورودي ها، از انجام مطالعات و برنامه هاي 
كوتاه مدت و بلند مدت براى ساماندهي ورودي ها اشاره كرد و از مراكز توليدي و صنعتى 
و تمامي كسبه در محدوده ورودي براى انجام تعريض، تغيير كاربري و جابه جايي، دعوت 
به همكارى نمود و آمادگي كامل شهرداري منطقه را به منظور انجام توافقات الزم و قانونى 

براى دادن امتيازات وتخفيفات الزم به داوطلبان اعالم نمود. 
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عطارباشى علمى
آغاز فرآيند فرسايش مغز

از 45 سالگى 
ــى در  ــى از محققان انگليس مهر: گروه
ــى هاى خود نشان دادند كه مغز انسان  بررس
از 45 سالگى فرآيند فرسايشى توانايى تفكر 
ــيارى از  و حافظه را آغاز مى كند. تاكنون بس
دانشمندان اين فرضيه را مطرح كرده بودند 
ــد زوال خود را  ــالگى فرآين كه مغز از 60 س
ــت كه اكنون  ــاز مى كند. اين درحالى اس آغ
ــان دادند  ــگاه كالج لندن نش محققان دانش
كاهش توانايى به خاطر سپردن واژگان، اشيا 
ــود.  ــال زودتر آغاز مى ش و فكر كردن 15 س
ــاى تفكر و  ــى ها فعاليت ه ــه اين بررس برپاي
ــالگى به  ــنين 45 تا 49 س ــه بين س حافظ
ــد در زنان و مردان كاهش  ميزان 3/6 درص
مى يابد. اين موقعيت با افزايش سن بين 65 
ــالگى در مردان به 9/6 درصد و در  تا 70 س
ــود. اين نتايج  زنان به 7/4 درصد بدتر مى ش
حاكى از آن است كه فرآيند زوال مغز زودتر 
ــد، آغاز  از آن چيزى كه تاكنون تصور مى ش

مى شود.

پرموترين دختربچه جهان 
در تايلند

ــاب  ــر در كت ــن دخت ــام اي ــوز: ن البرزني
ــيده و همين  ركوردهاى گينس به ثبت رس
ــه  ــوپاترا در مدرس ــوع به محبوبيت س موض
ــت. وي مى گويد:  ــرده اس ــك فراوانى ك كم
ــيدن در اين  ــردم زيادى براى به ثبت رس م
ــى مى كنند، اما من تنها  كتاب تالش فراوان
ــوال پاسخ دادم و نامم در گينس  به چند س
ــوپاترا از اهالى تايلند بوده و به  ثبت شد. س
بيمارى پرمويى كه در اثر اختالل ژنتيكى به 
وجود مى آيد، مبتال است. پيش از شناسايى 
ــندروم امبارس نيز  ــه به س اين بيمارى ك
ــان آن گرگ نما  ــه مبتالي ــهرت دارد، ب ش
ــورت، گوش ها،  ــد. بر روى ص گفته مى ش
بازوها، پاها و پشت سوپاترا تارهاى ضخيم 
ــد مى كند به شكلي كه  و فراوانى از مو رش
ــته است رشد  حتي ليزر درماني هم نتوانس

اين موها را متوقف كند. 

كمبود ويتامين «د» احتمال 
افسردگي را تشديد مي كند

ــكان در يك آزمايش جديد  ــنا: پزش ايس
ــطح ويتامين «د»  ــد كردند افزايش س تأكي
ــه ويژه در  ــردگي را ب ــر بروز عالئم افس خط
افرادي كه سابقه ابتال به اين اختالل رواني را 

دارند، كاهش مي دهد.
اي شروود براون، استاد روانشناسي مركز 
ــگاه جنوب غربي تگزاس در  ــكي دانش پزش
ــد كرد: تاكنون  ــن مطالعه تأكي داالس در اي
مي دانستيم كه كاهش ويتامين «د» در بدن 
ــروز طيفي از بيماري هاي مختلف  احتمال ب
مثل بيماري هاي قلبي و عروقي و مشكالت 
ــد، اما در اين  ــك را افزايش مي ده نورولوژي
ــد كه  آزمايش جديد به طور خاص معلوم ش
كاهش اين ويتامين نقش مهمي در تشديد 

عالئم افسردگي دارد.
ــات  ــي نتايج آزمايش براون پس از بررس
ــن  ــركت كننده بي ــزار و 600 ش روي 12 ه
سال هاي 2006 تا 2010 ميالدي وجود اين 

رابطه را تأييد كرده است.

توليد  نخستين ميمون هاي 
تركيبي در جهان 

ــوم و  ــگاه عل ــمندان دانش ــنا: دانش ايس
بهداشت اورگان براي اولين بار موفق شده اند 
اولين ميمون هاي كايمراي جهان را به وجود 
ــوده و از  ــالم و عادي ب ــه كامًال س ــد ك آورن
ــلول هاي شش ژنوم مجزا تركيب شده اند.  س
ــترش  ــا را براي گس ــتاورد، اميده ــن دس اي
ــات كايمرا  ــده بر روي حيوان ــات آين تحقيق
ــون تنها بر  ــي) كه تاكن ــودات تركيب (موج
روي موش ها محدود شده  بود، افزايش داده 
است. اين ميمون هاي كايمرا در پي تركيب 
ــون رزوس  ــن ميم ــش جني ــلول هاي ش س
ــك ميمون مادر  ــت موفق آن ها در ي و كاش

بوجود آمده اند.
ــلول ها از  ــتاورد، تركيب س ــن دس راز اي
جنين هاي در مراحل اوليه بود كه سلوهاي 
ــه بنيادي با  ــوز در مرحل ــي آن ها هن جنين

قابليت تبديل به هرنوع سلول قرار دارند.

همدان پيام:  غم نوعى احساس طبيعى است كه 
ــايند و وقايع ناراحت  ــرايط ناخوش در واكنش به ش
ــده پديد مى آيد. اين حالت معموالً با اضطراب،  كنن
ــى و خواب كم  ــالت عموم كاهش انرژى بدن، كس

همراه است.
ــر مى كنند،  ــوادث و رويدادها تغيي ــوالً ح معم
ــرات خلق و  ــوند و اين تغيي ــكالت حل مى ش مش
ــاس غم و  ــود. ولى تداوم احس خويى برطرف مى ش
ــدى مى انجامد كه از آن  ــردگى و ناامي يأس به افس

گريزى نيست.
 عاليم افسردگى 

- خلق افسرده مانند: 
احساس غمگينى، درماندگى، احساس پوچى و 

همچنين گريه كردن بى مورد
ــبت به تمام  ــش قابل مالحظه عالقه نس - كاه

فعاليت ها يا فقدان احساس لذت
- كاهش يا افزايش اشتها

ــايع تر  ــى يا پرخوابى كه بى خوابى ش - بى خواب
است.

- كندى روانى حركتى
- خستگى يا فقدان انرژى

- احساس بى ارزشى
ــال آن كاهش قدرت  ــش تمركز و به دنب - كاه

تفكر و تصميم گيرى
- افكار خودكشى تكرار شونده

ــتر از عاليم ذكر  ــردى پنج مورد يا بيش اگر ف
ــد،  ــته باش ــده در باال را به مدت دو هفته داش ش
ــت و بايد به روانپزشك مراجعه  بيمار افسرده اس

كند.
ــى از دو عالمت، خلق  ــل يك ــه بايد حداق  البت

افسرده و از دست دادن لذت را نيز داشته باشد.
شخص نبايد عاليم ناشى از تأثير داروى تجويزى 
يا مورد سوء مصرف و يا نوعى بيمارى جسمى مثل 

كم كارى تيروئيد را داشته باشد.
ــه از  ــرد ك ــويق ك ــد تش ــرده را باي ــار افس بيم
ــرده و فعاليت هاى اجتماعى  ــه گيرى پرهيز ك گوش

مناسبى داشته باشد. 
ــد او را به فعاليت هايى وادار كرد كه به  ولى نباي
ــت در  علت تمركز ضعيف يا كندى، احتمال شكس

آن ها وجود دارد.
 عاليم جسمانى 

ــكايت هاى  ــرده با ش ــع، افراد افس ــى مواق بعض
ــك مراجعه  مى كنند. اين  ــمانى و درد به پزش جس
ــوء  هاضمه،  ــكمى، س ــكالت ش ــامل: مش عاليم ش
ــاس ناراحتى  ــتها، تپش قلب، احس نفخ، كاهش اش
ــردرد، درد گردن، درد پشت و  ــه سينه، س در قفس

شانه ها مى باشد.
علل افسردگى

- عوامل ژنتيكى
- نوع شخصيت فرد

- عوامل محيطى
- بيمارى هاى جسمانى و معلوليت جسمانى

- وقايع پراسترس زندگى

 سروتونين و افسردگى 
ــواهد روز افزونى از اختالالت بيوشيميايى در  ش
بيماران افسرده وجود دارد، ولى ماهيت آن ها هنوز 
ــان داده كه در مايع  مشخص نيست. بررسى ها نش
ــرده، غلظت سروتونين  مغزى- نخاعى بيماران افس
ــادى)، پايين مى باشد. همچنين سطح  (هورمون ش
ــون در نيمى از  ــترس) خ ــزول (هورمون اس كورتي

بيماران افسرده باال مى باشد.
 درمان افسردگى 

برخى روانشناسان، درمان افسردگى را به معناى 
ــه يك مرحله از  ــند. فردى ك تولد دوباره مى شناس
افسردگى را پشت سر گذاشته و درمان شده است، 
ــن فرد باال مى رود و  ــكالت در اي توان مقابله با مش

نگرش او به زندگى واقع بينانه تر مى شود.
 روان درمانى 

ــردگى اگر خفيف باشد، مى توان با استفاده  افس
از روش هاى روان درمانى، حمايت هاى اجتماعى و 

حل مسئله،  آن را درمان كرد.
براى درمان روان شناختى نبايد با گذشته بيمار 
مبارزه كرد و يا بيش از حد به گذشته پرداخت، زيرا 

خلق او را بيشتر سركوب مى كند.
در مورد داغ ديدگى، بيمار را بايد تشويق كرد كه 
ــات خود با ديگران صحبت كند و  در مورد احساس

مشكالت خود را با ديگران در ميان بگذارد.
ــه از  ــرد ك ــويق ك ــد تش ــرده را باي ــار افس بيم
ــرده و فعاليت هاى اجتماعى  ــه گيرى پرهيز ك گوش
مناسبى داشته باشد. ولى نبايد او را به فعاليت هايى 
ــف يا كندى،  ــت تمركز ضعي ــرد كه به عل وادار ك

احتمال شكست در آن ها وجود دارد.
ــام كارهاى بدنى  ــويق كردن بيمار براى انج تش
ــتحمام روزانه و مرتب كردن  ــه ورزش و اس از جمل
ــيدن لباس هاى مرتب و ... براى درمان  ظاهر و پوش

مفيد است.
 درمان دارويى 

ــب را  ــك براى فرد بيمار، داروى مناس روانپزش
ــردگى پس از  تجويز مى كند. اثر داروهاى ضد افس

حداقل دو هفته مصرف، ديده مى شود.
 درمان با الكتروشوك 

ــبت به درمان دارويى  ــر درمانى اين روش نس اث
ــريع تر ديده مى شود و بيشتر در افسردگى هاى  س
شديد مؤثر است. در اين روش بعد از بيهوش كردن 

بيمار، به وى شوك الكتريكى داده مى شود.
ــديد، بيدار شدن در  بيمارانى كه كاهش وزن ش
ــان دارند، اثر اين  ــح زود، كندى حركتى و هذي صب

روش در آن ها بهتر خواهد بود.
 دين درمانى 

ــى كه اعتقاد  ــان داده كه بيماران ــى ها نش بررس
ــردگى مبتال  ــه مذهب و دين دارند، كمتر به افس ب

ــوند و در صورت ابتال، پاسخ خوبى به درمان  مى ش
نشان مى دهند.

 رضايت الهى و درمان افسردگى 
ــردگى  ــگيرى از افس ــراى پيش ــالم ب ــن اس دي
راه كارهايى را ارائه كرده كه عبارت است از: ياد خدا 
و متصل شدن به درياى رحمت الهى. حضرت  علي 
(ع) نيز در نهج البالغه مى فرمايند: چيزى جز خدا، 

تو را آرام نمى كند.
  ارتباط هاى صحيح و درمان 

افسردگى
-حضرت على (ع) مى فرمايند:

ــخصيت و اصيل و  ــا افراد با ش ــط خود را ب رواب
خاندان هاى صالح و خوش سابقه برقرار ساز و پس 
از آن با مردمان شجاع و سخاوتمند و افراد بزرگوار، 

چرا كه آن ها كانون گرم و مراكز نيكى هستند.
- قلب ها افسرده مى شوند همچون بدن ها، براى 
ــت آميز و جالب  ــخنان حكم رفع مالمت آن ها، س

انتخاب كنيد.
  استفاده صحيح از فرصت هاى 

زندگى و درمان افسردگى
ــت دادن  اميرالمؤمنين (ع) مى فرمايند: از دس
ــت و واگذارى نتيجه امور  فرصت ها، غصه آفرين اس
به خداوند، مهم ترين عامل براى جلوگيرى اضطراب 

و افسردگى است.
 فروتنى و درمان افسردگى 

ــى (ع) مى فرمايند:  حضرت عل
حلقه هاى زنجير خود برتر بينى را 
از گردن فرو نهيد و فروتنى و تواضع 
ــمنانتان  ــنگر ميان خود و دش را س

(ابليس و سپاهيانش) برگزينيد.
 دير خوابيدن و افسردگى 

ــد  ــل دارن ــه تماي ــرادى ك اف
ــدار بمانند  ــب ها تا ديروقت بي ش
ــه اصطالحاً به آن ها «بوف» مى  ك
گويند، خيلى بيشتر مستعد ابتال 
ــترس و يا حتى  به افسردگى، اس

اضافه وزن هستند.
ــخاصى كه  ــوى ديگر اش از س
صبح ها زودتر و راحت تر از خواب 
بيدار مى شوند و سريع تر به انجام 
ــود مى پردازند،  كارهاى روزانه خ
اغلب شادتر و سالم تر هستند و از 
نظر تناسب اندام و مقابله با چاقى 
نيز در وضعيت بهترى قرار دارند. 
ــط  ــحرخيز به طور متوس افراد س
ساعت 7 صبح از خواب بيدار مى 
ــوند، در حالى كه اشخاص بوف  ش
معموالً تا ساعت 9 صبح برخاستن 

از رختخواب را طول مى دهند.
 رنگ ها و افسردگى 

ــى و صورتى  ــبز، آب ــاى س ــالم رنگ ه ــراد س اف
ــاى قهوه اى،  ــد. آن ها رنگ ه ــى كنن ــاب م را انتخ

خاكسترى و مشكى را نمى پسندند.
ــرخ، جايگزين رنگ  ــاران روانى، رنگ س دربيم
ــگ زرد را  ــن افراد رن ــت. همچنين اي ــى اس صورت
ــديد،  ــردگى ش ــاران دچار افس ــندند. بيم نمى پس

رنگ هاى تيره و به ويژه مشكى را مى پسندند.
 مواد غذايى مفيد در افسردگى 

-  چاى سبز
-  ماهى

-  روغن زيتون
ــاى ضرورى : يكى از روش هاى كمك  -  چربى ه
ــى به مقدار كافى و نه  ــه روحيه فرد، خوردن چرب ب

زياد است.
-  قهوه و مواد ديگر حاوى كافئين : افرادى كه دچار 
ــتند، معموالً از كافئين براى باالبردن  افسردگى هس
انرژى خود استفاده مى كنند. كافئين، سيستم عصبى 
را تحريك مى كند. تحريك بيش از حد سيستم عصبى 
مى تواند باعث افزايش سطح اضطراب شود. اضطراب و 
افسردگى معموالً دست در دست هم حركت مى كنند 
ــوارتر مى سازد. پس به اندازه  و اين امر، بهبودى را دش

منبع : پايگاه تبيان قهوه بنوشيد، نه زياد.

ساخت نخستين تلويزيون پوشيدني جهان
همدان پيام: يك مهندس برق آمريكايي در اقدامي عجيب دست به ساخت لباسي زده كه در حقيقت يك تلويزيون 
ــنا، ديويد فوربس اولين كت ويدئويي خود را در سال 2009 با استفاده از  ــت. به گزارش ايس ــش اس ال اي دي قابل پوش
مجموعه اي از صفحه نمايش هاي ال اي دي ساخت. وي تمام اين صفحات را با زمينه قرمز رنگ به وزن 22 كيلوگرم كنار 
هم جمع آوري كرد. وي با قصد ساخت يك نمونه بهتر و سبك تر با استفاده از چند صفحه  مدار قابل انعطاف و چندين 
ــازد. فوربس همچنين يك صفحه مدار اضافي را  ــته يك لباس با يك صفحه نمايش تلويزيوني بزرگ بس ال اي دي توانس
براي كاهش تدريجي عالئم ويدئوي آنالوگ از آي پاد خود و سه صفحه مدار ديگر براي تفسير اين عالئم به فرمان هايي 
براي ال اي دي ها و انتقال قدرت از دو باتري ليتيوم پليمر ساخت. وي اكنون اين لباس را به يك جليقه كاهش داده تا 

كمتر براي مردم احساس ناامني ايجاد كند. هزينه اين لباس اكنون 20 هزار دالر برآورد شده است.

عرضه صفحه كليدى كه خود را ضدعفونى مى كند
ــت خود را ضدعفونى  ــازمان غذا و داروى آمريكا عرضه صفحه ليدى را تصويب كرده كه قادر اس همدان پيام: س
 Vioguard ــارى زا را از بين ببرد. به گزارش مهراين صفحه كليد كه ــتر ميكروب ها و باكترى هاى بيم كند و بيش
ــافت است. وايوگارد، براى ضدعفونى كردن خود از يك المپ ماوراء  ــابق مايكروس نام دارد، محصول دو مهندس س
ــتفاده نمى شود، مى توان آن را داخل جعبه ويژه اى  ــتفاده مى كند. زمانى كه اين صفحه كليد اس بنفش 25 واتى اس

ــود.  ــتريل كردن در آن اجرا ش ــت تا چرخه اس گذاش
ــد، نشان مى دهد كه اين  ــر ش ــاس گزارش مد گجت، نتايج تحقيقى كه در ژورنال كنترل عفونى آمريكا منتش براس
صفحه كليد مى تواند در 67 درصد از عوامل بيمارى زا و ميكروب ها از جمله آنفلوآنزا و باكترى Mrsa (استافيلوكوكوس 

مقاوم به متيسيلين) را در مدت 65 تا 95 ثانيه نابود كند. 

كشف يك منبع جديد سلول هاى بنيادى در چشم
ــلول هاى بنيادى  ــم منبعى از س ــبكيه چش ــدند در ش ــمندان آمريكايى موفق ش همدان پيام: گروهى از دانش
ــلول هاى بنيادى  ــت. تيم مؤسسه س ــتخراج اس ــف كنند كه به راحتى قابل اس ــال را كش انعطاف پذير بزرگ س
 (RPE ) «ــبكيه اى ــلول هاى بنيادى چندتوانى را در «اپيتليوم رنگدانه اى ش ــالر نيويورك اين س نورونى رنس

ــايى كردند.  ــم شناس چش
به گزارش مهر، RPE اليه اى از سلول هاست كه وظيفه حفظ، تغذيه و محافظت از شبكيه را به عهده دارد. اين 
ــلول هاى بنيادى را از يك فرد 99 ساله نيز استخراج  ــما مى توانيد اين س محققان در اين خصوص توضيح دادند: ش
ــما  ــال خفته باقى بمانند. بنابراين ش ــوند و مى توانند به مدت 100 س ــلول ها در جنين ذخيره مى ش كنيد. اين س

ــت دهيد و به آن ها القا كنيد كه تكثير و تمايز را آغاز كنند.  ــتخراج كنيد، كش مى توانيد آن ها را اس

در زمستان لبو بخوريد
همدان پيام: چغندر از گياهان باارزش و از سبزيجات ريشه اي مفيد براي سالمت 
قلب و عروق است. رنگ دانه هاي بي همتا و خاص آنتي اكسيداني حاضر در اين گياه 
ــطح  ــدن در برابر بيماري هاي عروق كرونر و آنفاركتوس محافظت مي كنند و س از ب
ــه و برگ هاي  ــترول خون را پايين مي آورند و خاصيت ضدپيري دارند. از ريش كلس

چغندر براي مصارف مختلف استفاده مي گردد.
 :خواص سالمتي لبو 

ــيار كم كالري و كم چربي (شامل فقط 45 كيلوكالري به ازاي 100 گرم)،  لبو بس
ــه گياه نيز منبع  ــي، ويتامين ها و مواد معدني است. ريش ــار از فيبر گوارش اما سرش
ــين بتايين مي باشد. بتايين داراي خاصيت پايين آورندگي  فيتوكميكال هاي گاليس
ــتئين يكي از فرآورده هاي متابوليسمي سمي  هموسيستئين خون است. هموسيس
ــكلروز مي گردد كه ممكن است براي  ــكيل پالك هاي آترو اس ــت كه موجب تش اس
ــت  ــتئين خون ممكن اس ــند. افزايش ميزان هموسيس عروق خوني خطرآفرين باش
ــترش بيماري عروق كرونر قلب (CHD)، آنفاركتوس و بيماري عروق  منجر به گس
محيطي گردد. لبو منبع بسيار خوب فوالت است، اما پخت بسيار زياد چغندر ممكن 
ــنتز  ــه اي اين ميزان را در غذا كاهش دهد. فوالت براي س ــت بطور قابل مالحظ اس
ــش از بارداري مصرف گردد  ــت. فوالت اگر در دوره پي ــلول ها الزم اس DNA در س

ــد از نقص هاي مادرزادي در نوزاد جلوگيري كند. همچنين لبو حاوي مقادير  مي توان
ــت. اين ويتامين يك آنتي اكسيدان قوي مي باشد كه به  قابل توجهي ويتامين C اس
ــيوع سرطان ها هستند كمك  بدن در تخريب راديكال هاي آزاد كه يكي از داليل ش
ــيدان) و  مي كند. برگ چغندر نيز منابع غني كاروتنوييدها و فالوونوييدها (آنتي اكس
ويتامين A است. اين مواد در برگ چغندر چندين برابر بيشتر از لبو هستند. ويتامين 
ــت و نيز بينايي ضروري است. مصرف  ــاهاي مخاطي و پوس ــالمتي غش A براي س
سبزيجات طبيعي سرشار از فالوونوييد به محافظت از بدن در برابر برخي سرطان ها 
كمك مي كند. همچنين لبو منبع سرشار از نياسين (ويتامين B3)، اسيد پانتوتنيك 
(ويتامين B5)، پيريدوكسين (ويتامين B6)، كاروتنوييدها و مواد معدني مثل آهن، 
منگنز و منيزيم است. به طور كلي اين سبزي ريشه اي پخته شده سطح بسيار خوب 
ــيم  در تنظيم ضربان قلب كمك  كننده است و  ــد. پتاس ــيم را نيز دارا مي باش پتاس

متابوليسم داخل سلولي را با مقابله كردن با اثرات زيان آور سديم منظم مي  سازد.
 :روش هاي انتخاب و نگهداري 

چغندرهاي سالم، شاداب و داراي بافتي سفت را كه عطر و طعم زيادي داشته باشند، 
از بازار انتخاب كنيد. از چغندرهاي آفت زده يا آن هايي كه نرم شده اند خودداري كنيد. در 
صورت امكان از چغندر ارگانيك براي بهره مندي از حداكثر خواص سالمتي آن استفاده 
كنيد. برگ هاي چغندر نيز بايد كامالً در آب روان پاكيزه شسته شوند و در آب نمك به 
ــره كش  روي  مدت تقريباً 30 دقيقه باقي بمانند تا خاك، آلودگي و هرگونه بقاياي حش
آن ها از بين برود. اگر تمامي اين سبزي را خريداري مي كنيد، ريشه آن را از برگ هاي آن 
جدا كنيد چون برگ ها رطوبت و مواد غذايي ريشه را مي گيرند. از آن ها تا زماني كه تازه 

هستند استفاده كنيد. چغندر تازه چند روز در يخچال باقي مي ماند.
 :روش هاي آماده سازي و تهيه 

ــوييد تا قبل از  ــالم و روان بش ــر و دم چغندر را بگيريد و آن را در آب س به آرامي س
استفاده، شن، خاك و گردوغبار از روي آن ها پاك شود. از ريشه هاي پخته (لبو) و نيز نوع 
ــاقه ها در آماده سازي  ــبز رنگ و حتي س تازه آن ها (چغندر خام) و برگ هاي تر و تازه س
انواع غذاها استفاده مي شود. شما مي توانيد پوست بخش ريشه اي را بگيريد و آن را بخارپز 
كنيد و آن را به صورت گرم به عنوان يك دسر خوشمزه ميل نماييد. (تهيه لبو) به صورت 
پخته، در ترشي ها و يا سرد به عنوان يك چاشني استفاده كنيد و يا حتي به صورت پوست 

گرفته و خام خرد شده به عنوان يك ساالد مصرف نماييد..

دين مداراندين مداران
كمتر افسرده كمتر افسرده 

مي شوندمي شوند
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سواالت افقى:

ــام قديم قندهار 2- ضمير  1- هيزم - ن
عربي - كشور آفريقايي - كباب بي آب - 
آخرين توان 3- سر - سياهرگ - باسكول 
ــوري متشكل  4- ضعيف و رنجور - كش
ــتاره بنات النعش 5- ضربه  از جزاير - س
ــي - در گويش  ــال ربط ــي - از افع روح
ــت 6- خيزران  ــه مچل كردن اس عاميان
ــتان خاموش  ــدن - دوس ــت مالي - دس
ــه - مال - نژاد  ــرف فاصله 7- هم ! - ح
ــي 8- سبد خريد - غذاي  كشور كرواس
ظهر 9- ردياب - شيشه - دور دهان 10- 
بله التين - جاي بازگشت - يك عاميانه 
ــدف 11- مذهبي در چين پر  - جمع ه
ــن و  از اوهام - رتبه بندي كاراته - جش
مهماني 12- تصوير - از شهرهاي همدان 
ــزرگ 13- برقرار - نوعي مار  - چكش ب
زهردار - زادگاه حضرت ابراهيم 14- مرغ 
ــيب - در آمدن -  مي رود - صدمه و آس
ــب 15- كارخانه اسلحه سازي  پاافزار اس

- جدا از هم
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سؤاالت عمودي:

ــم - بامس، ناتوان 2- پول ژاپن - از بين  ــمتي از خانه - يكي از بيماري هاي چش 1- قس
رفتن - گردنكشي كردن 3- انباشته شده - حرف آخر انگليسي - پسوند شباهت 4- صد 
متر مربع - بي آبرويي - عدل و انصاف 5- چاشني ساالد - همسر هيتلر - كاشف سل 6- 
ميزان عمر - معاون هيتلر - از شهرهاي تهران - اصنام 7- پايتخت گواتماال - پيدا كردن 
ــارت 9- از پيامبران - لقب كشور آمريكا  ــماره ماه - حرف نداري - نويد و بش 8- حقه - ش
10- ستون خيمه - حرف ندا - موسيقي مرثيه - خار و خاشاك 11- بي پرده - فيلمي با 
بازي رضا كيانيان - خاندان 12- جيوه - كانال و مجراي آب - از رودهاي اروپا 13- فرزند 
ــدن  ــته آبها - تير كوچك - ارجمند ش ــخن ياوه - مزد كار و زحمت 14- فرش ذكور - س

15- باهوش و عاقل - جو - درس خوانده قديمي
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عكسعكس روز

پيام مردمپيام مردم
mardomi@hamedanpayam.com

پستي: 65155-666 صندوق 

همشهريان عزي
را در هر زمين
روزنا

كيوسك

نمايشگاه عرضه مستقيم كيف،

احترام
به قانون!

خيابان مهديه

شهرداري در خصوص  وضعيت 
پل عابر پياده مسير بلوار 22 بهمن 

اسدآباد چاره اي بينديشد،
به  مشرف  كامًال  پل  اين   

به  و  است  اطراف  خانه هاي 
شهروندان  خدمت  در  كه  آن  جاي 

تبديل  معضلي  به  خود  باشد، 
است. شده 

شهروندي از اسدآباد

براي  كه  مهلتي  مخابرات  شركت 
كم  كرده  تعيين  قبوض  پرداخت 

مهلت  پايان  از  بعد  همچنين  است، 
تعيين  پرداخت  فرصت  ساعت،   72

تعطيل  روزهاي  متأسفانه  شده، 
هم حساب مي شود و فرصت از 

دست مي رود حداقل روزهاي 
نشود. محاسبه  تعطيل 

حسني

مدتي است كه از وعده مسئوالن 
دانشگاه علوم پزشكي در خصوص 

قراردادي كردن نيروهاي شركتي 
بيمارستان ها مي گذرد، اما هنوز 

نيروها در بالتكليفي هستند و 
اتفاقي رخ نداده است.

تماس تلفني 

ــطه وزير  ــوزش متوس ــاون آم ــام: مع همدان پي
آموزش و پرورش، گفت: با استقرار نظام 3-3-6 از 
مهرماه سال آينده دانش آموزان ابتدايي هر سه سال 

تحصيلي را با يك معلم مي گذرانند. 
ــراي نظام6-3-3  ــحرخيز  گفت: اج ابراهيم س
ــوي  ــي آموزش و پرورش از س ــوراي عال مصوبه ش
ــده و از سال تحصيلي آينده  رئيس جمهور ابالغ ش

اين نظام استقرار مي يابد. 
وي افزود: با اجراي ساختار جديد نظام آموزشي 
ــيم مي شود و  ــه ساله تقس ــور به چهار دوره س كش
ــم ابتدايي براي نخستين بار وارد دوره ابتدايي  شش

شده و كتاب هاي دو پايه نيز تغيير مي كند. 
سحرخيز تصريح كرد: يكي از برنامه هاي آموزش 
و پرورش در زمان اجراي نظام جديد استفاده از يك 
ــه سال است؛ به اين نحو كه  معلم ثابت براي هر س
ــه سال اول ابتدايي با يك معلم و سه  آموزش در س
ــال دوم ابتدايي نيز توسط يك معلم انجام شود،  س
چراكه دانش آموزان مقطع ابتدايي به لحاظ شرايط 
سني و وابستگي هاي عاطفي به معلمان خود اگر با 
تغيير معلم در هر پايه مواجه نشوند، تأثير خوبي در 

فرآيند يادگيري آن ها خواهد داشت. 
به گفته معاون آموزش متوسطه وزير آموزش 
ــاختار6-3-3  س ــتقرار  اس از  ــس  پ ــرورش،  پ و 
ــمتي  ــاخت هاي الزم به س همچنين ايجاد زيرس
حركت خواهيم كرد كه بخشي از مدارس ابتدايي 
ــه سال دوم  ــال اول و بخش ديگر نيز س ــه س س

ــش قرار دهند.  ابتدايي را تحت پوش
ــر اهميت دوره  ــنا، وي با تأكيد ب به گزارش ايس
ــد: دوران ابتدايي  ــام جديد يادآور ش ابتدايي در نظ
ــي و كليدي در شكل گيري شخصيت  ــي اساس نقش
ــذا اولويت،  ــي دانش آموزان دارد، ل ــط اجتماع و رواب
حساسيت و رويكرد آموزش و پرورش با دوره ابتدايي 
ــي  ــت، از اين رو تغيير كتاب ها و محتواي آموزش اس
ــتاي افزايش  ــه درس ملي و در راس ــو با برنام هم س

كيفيت آموزش در اين دوره تدوين شده است. 

و  «كار  ــد  جدي ــواي  محت ورود  ــحرخيز  س
ــي» به دروس  ــاوري» و «مهارت هاي زندگ فن
ابتدايي را گامي مؤثر در تفكر و پژوهش محور 
ــان  خاطرنش و  ــمرد  برش دانش آموزان  ــردن  ك
ــي تالش  ــراي نظام جديد آموزش ــرد: در اج ك
ــتي، اجتماعي، اخالقي،  شده تا حوزه هاي زيس
ــي و مهارتي  ــش، فناوري و دين ــي، دان پژوهش
مورد توجه ويژه قرار گيرد.  وي همچنين از حذف 
ــال 96 خبرداد و گفت:  ــگاهي از س دوره پيش دانش
ــود، لذا  ــام جديد به صورت تدريجي اجرا مي ش نظ
پس از استقرار ششم ابتدايي و دوره هاي جديد اين 
ــه حذف و  ــگاهي براي همش نظام، دوره پيش دانش
ديپلم آموزش  و پرورش و دوره هاي تحصيلي تعليم 

و تربيت 12 ساله خواهد شد. 
  طرح تك معلمي و چند مهارتي 

اجرايي مي شود
ــتان همدان از  ــوزش و پرورش اس ــركل آم مدي

ــه دوره اول،  ــدن طرح تك معلمى در س اجرايي ش
دوم و سوم ابتدايي خبر داد.

ــنا،  ــم در گفت و گو با ايس عباس حسني محتش
ــال هاي آينده اجرايي  ــرد: اين طرح در س عنوان ك
مي شود و در صورت تامين نيروي انساني، آموزش و 

پرورش اين طرح را زودتر آغاز مي كند.
ــگاهيان آموزش و  ــرد: دانش ــان ك وي خاطرنش
ــرورش كه در حال حاضر در تربيت معلم تحصيل  پ
مي كنند در اين طرح به كار گرفته مي شوند. حسني 
ــده دوره ابتدايي به دو دوره  ــم افزود: در آين محتش
ــود كه در اين دوره ها بايد  ــيم مي ش اول و دوم تقس
از معلمان خانم استفاده كنيم تا دانش آموزان دختر 
ــوند و معلم را به  ــر از مهر مادري برخوردار ش و پس

عنوان مادر دوم خود تلقي كنند.
ــت هاي آموزش و  ــان كرد: يكي از سياس وي بي
ــن اجراي  ــرح تحول بنيادي ــرورش در اجراي ط پ
ــه در تحكيم و تقويت ذهن  ــت؛ چراك اين طرح اس

دانش آموزان بسيار موثر است.
حسني محتشم اظهار كرد: تك معلمي هيچگونه 

آسيبي به نظام آموزشي نمي رساند.
ــك معلمي براي  ــرد: اجراي طرح ت وي بيان ك
ــي اجرا  ــي زمان ــوم ابتداي ــاى اول،  دوم و س دوره ه
ــكل كمبود نيروي  ــود كه ديگر دغدغه و مش مي ش

انساني در حوزه آموزش و پرورش نداشته باشيم.
وي يادآورشد: در آينده معلمان به ويژه معلمان 
دوره راهنمايي چند مهارتي خواهند شد به گونه اي 
كه معلمان به بيشتر مباحث اشراف خواهند يافت. 
ــوان مثال معلم  ــم ادامه داد: به عن ــني محتش حس
ادبيات بايد به مباحث تاريخي مسلط باشد تا بتواند 
ــار دانش آموزان قرار  ــتري را در اختي اطالعات بيش

دهد.
ــراي طرح تك معلمي و  وي در پايان گفت: اج
چند مهارتي شدن معلمان در آينده نزديك اجرايي 

مي شود.

همدان پيام: رئيس مركز مديريت بيمارستانى و 
تعالى خدمات بالينى معاونت درمان وزارت بهداشت 
ــال آينده آموزش اصول مديريتى براى  گفت: از س
رؤساى بيمارستان ها و دست اندركاران نظام سالمت 

اجبارى مى شود. 
ــد كرد: به   ــر، حميد رواقى تأكي ــه گزارش مه ب
ــاى  ــاى دانش مديريتى رؤس ــدت نيازمند ارتق ش
ــتيم و اين كار جزو اولويت هاى  ــتان ها هس بيمارس

وزارت بهداشت است.
وى با اشاره به اينكه اكثر رؤساى بيمارستان ها، 
ــش مديريت  ــتند كه دان ــكان متخصصى هس پزش
ــتر  ــالمت ندارند و به همين علت بيش و اقتصاد س
ــتند و مشكل  ــتان هاى كشور زيان ده هس بيمارس
ــت: ما در وزارت بهداشت به طور  دارند، اظهار داش
كامل روى اين موضوع متمركز شده ايم و در آينده 
نزديك از متخصصان رشته مديريت امور بهداشتى 

در مديريت بيمارستان ها بيشتر استفاده مى شود.
ــت هم روى اين  ــد: وزير بهداش رواقى يادآور ش
ــتفاده بيشتر از كارشناسان  مسأله تأكيد دارد و اس
ــتى در مديريت بيمارستان ها  مديريت امور بهداش

جزو اولويت هاى وزارت بهداشت است.

وى خاطر نشان كرد: هم زمان با اين كار آموزش 
ــص كه رئيس  ــكان متخص اصول مديريت به پزش
بيمارستان هستند يا به عنوان دست اندركاران نظام 
ــئوليت اجرايى دارند نيز جزو برنامه هاى وزارت  مس
 MBA ــت كه به همين منظور رشته بهداشت اس

مديريت بيمارستانى راه اندازى شده است.
رواقى افزود: اين رشته از امسال راه اندازى شده 
ــترده آموزش رؤساى  ــال آينده بصورت گس و از س
ــتان ها و فعاالن اين عرصه انجام مى شود به  بيمارس
ــئوالن  طورى كه آموزش اصول مديريت به اين مس

اجبارى مى شود.
ــش بكارگيرى  ــرد: در واقع افزاي ــد ك وى تأكي
ــتى در مديريت  ــان مديريت امور بهداش كارشناس
بيمارستان ها و آموزش مديريت به پزشكان مسئول 
ــت كه به موازات  ــتان ها دو برنامه اى اس در بيمارس
ــود و شما از سال آينده خبرهاى  هم پيگيرى مى ش

بيشترى در اين زمينه خواهيد شنيد.
رواقى گفت: نمى توانيم بگوييم پزشكان متخصص 
اصالً رئيس بيمارستان نباشند، اما اين موضوع درست 
ــتان ها بايد دانش مديريتى  است كه رؤساى بيمارس

داشته باشند و براى اين كار وقت بگذارند.

روستائيان و كشاورززادگان
در اولويت جذب مراكز آموزش كشاورزي

همدان پيام: معاون ترويج و آموزش سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج 
كشاورزي كشور گفت: براي جذب دانشجويان به مراكز آموزش كشاورزي 
ــتازادگان و  ــت كرد به طوري كه اولويت با روس ــد در انتخاب آنان دق باي

كشاورززادگان باشد.
ــاورزي مأموريتي  ــفي  افزود: مأموريت وزارت جهاد كش   پيمان فلس
ــت، چراكه امنيت غذايي و توليد محصوالت كشاورزي  بسيار سنگين اس

را برعهده دارد.

ــنا، وي بخش كشاورزي را يكي از مهم ترين بخش هاي  به گزارش ايس
ــت و تأكيد كرد: امروز هر چه در بخش كشاورزي  ــور دانس اقتصادي كش
سرمايه گذاري كنيم، قطعاً اثرات آن متوجه توسعه اقتصادي كشور و رفاه 

عمومي جامعه خواهد بود.
ــازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي  معاون ترويج و آموزش س
ــازمان تحقيقات،  ــاورزي س ــزود: در مجموعه وزارت جهاد كش ــور اف كش
آموزش و ترويج كشاورزي به عنوان متولي هدايت و حمايت از فعاليت هاي 
ــي ترويجي در كشور نقش بسزايي ايفا مي كند. فلسفي بيان كرد:  آموزش
آموزش كشاورزي در كشور امروزه يك سير صعودي را به خود اختصاص 
داده است، اما هنوز اقدامات زيادي در اين خصوص صورت نگرفته است.

توزيع نان غنى   شده
در مدارس مناطق كمتر توسعه يافته

 همدان پيام: رئيس كميته ملى شير مدارس با بيان اين كه توزيع نان 
ــعه يافته صورت مى گيرد، گفت:  ــده در مدارس مناطق كمتر توس غنى ش
ــده را با اولويت  ــال، نان غنى ش ــت كه تا قبل از پايان س تالش ما اين اس

مدارس ابتدايى و راهنمايى توزيع كنيم.
ــدارس درباره آخرين  ــير م ــا كريميان، رئيس كميته ملى ش  عليرض
وضعيت توزيع نان غنى شده در مدارس اظهار داشت: براى توزيع نان غنى 
شده مشكل اعتبار وجود ندارد. وى افزود: با تعدادى از مديران كارخانجات 

نان صنعتى مذاكرات خوبى انجام داده ايم و همچنان در حال آماده كردن 
مقدمات تهيه نان غنى شده براى مدارس هستيم.

ــير مدارس در خصوص اين كه  ــه گزارش فارس، دبير كميته ملى ش ب
نان غنى شده در چه مقاطع تحصيلى توزيع خواهد شد، گفت: از ابتدا اين 
ــور را شامل نمى شد و توزيع آن بيشتر در مناطق  طرح تمام مدارس كش
ــال نيز در همين مناطق توزيع  ــعه يافته صورت مى گرفت؛ امس كم تر توس
ــد. كريميان در خصوص زمان توزيع نان غنى شده در مدارس،  خواهد ش
خاطرنشان كرد: در حال حاضر نمى توان زمان قطعى اعالم كرد، اما تالش 
ــال، نان غنى شده را با اولويت مدارس  ــت كه تا قبل از پايان س ما اين اس

ابتدايى و راهنمايى توزيع كنيم.

ــگيرى از جرايم  همدان پيام: درباره بحث پيش
ــر بر كاهش بروز جرم كه اين روزها  و عوامل مؤث
ــود، بايد نكاتى را  بسيار درباره اش صحبت مى ش

مدنظر گرفت.
ــوان گفت  ــأله مى ت ــى كلى اين مس در بررس
ــته در كشور رخ  ــال گذش اتفاقاتى كه در چند س
ــده به طور طبيعى بروز مشكالت  ــبب ش داده س
ــناس  ــش پيدا كند و به عنوان يك جامعه ش افزاي
ــد پيش بينى كرد كه  ــدار داد كه مى توان بايد هش

اين شرايط بحرانى تر شود.
ــم و  ــن جراي ــروز اي ــه در ب ــن ك ــاره اي درب
ــل  ــى دخي ــه عوامل ــى چ ــونت هاى اجتماع خش
ــت به دست  ــتند بايد گفت موارد زيادى دس هس
ــن داليلش  ــى از عمده تري ــم مى دهند، اما يك ه
ــكاف هاى اجتماعى  ــه ش ــد ك ــد اين باش مى توان
ــود. اين  ــديدتر مى ش در تمام عرصه ها هر روز ش
شكاف ها بين طبقات اجتماعى و دهك هاى باال و 
پايين جامعه به دليل سوءمديريت هاى اقتصادى 
ــكالت سياسى، اقتصادى  افزايش پيدا كرده و مش

و اجتماعى را تشديد كرده است.
ــنى  ــكاف ها همچنين در گروه هاى س اين ش
ــرايط  ــت به طورى كه ش ــش پيدا كرده اس افزاي
ــت و  ــا چندان فراهم نيس ــراى فعاليت جوان ه ب
ميان ساالن عرصه هاى قدرت را در تمام زمينه ها 
چه اجتماعى و چه خانوادگى در كنترل خودشان 
ــد  ــد فاق ــاس مى كنن ــان احس ــد و جوان گرفته ان
ــغلى و خانوادگى  ــتقالل هستند و از لحاظ ش اس
در شرايط خوبى نيستند. در چنين حالتى، نوعى 
مقاومت در بين جوانان در مقابل نسل هاى ديگر 

در عرصه هاى اجتماعى افزايش پيدا مى كند.

به گزارش خبرآنالين، اين شكاف در حوزه دو 
جنس هم افزايش يافته و زنان تالش گسترده اى 
كردند براى اين كه در جامعه به جايگاه هاى باالتر 
دست پيدا كنند و در زمينه هايى مانند تحصيالت 

هم موفق بودند،
ــتغال، مديريت و  ــل اش ــا در مواردى مث ام
ــكالت زيادى را پيش روى  عرصه هاى ديگر مش
ــى كه به  ــوان گفت اقبال ــد. مى ت ــود مى بينن خ
ــتند، سطح انتظارات  حوزه تحصيالت عالى داش
ــان برآورده  را باالتر برد در حالى كه انتظاراتش
ــى را در جامعه پديد  ــكاف جنس نمى شود و ش

آورده است.
ــور از  ــكاف بين بخش هاى مختلف كش اين ش
ــترش پيدا كرده  ــى و فرهنگى نيز گس ــر قوم نظ
است و اكنون مشاهده مى كنيم كه وضعيت رفاه 
ــاى مختلف جامعه  ــا برخوردارى ها در بخش ه ي
ــى از مناطق  ــت به طورى كه برخ ــان نيس يكس
بسيار برخوردارند و امكانات دارند، اما بخش هاى 
ــور به شدت محرومند.  ديگر جامعه و مناطق كش
ــا و تبعيض ها در مورد بخش هايى از  اين تفاوت ه
ــبت به مركز  ــيه اى تر هستند نس كشور كه حاش

بيشتر است و تبعيض گسترش پيدا كرده است.
اين شكاف ها ممكن است در ظاهر كم اهميت 
ــند و مسئوالن توجه چندانى به آن ها  به نظر برس
نداشته باشند، اما بايد توجه كرد كه اين شكاف ها 
مانند گسل هاى زمين شناختى هستند كه معموالً 
ــيار  ــى زلزله را دارند؛ آن هم زلزله هاى بس آمادگ
ــده اند و هر  ــل ها امروزه فعال ش ــديد. اين گس ش
ــى رود اين طرف و آن طرف حادثه  آن احتمال م

درست كنند.

معاون وزير آموزش  و پرورش خبر داد: 

گذراندن هر سه سال دوره ابتدايي با يك معلم 

ــوزش  آم ــع  مجتم ــت  سرپرس ــام:  همدان پي
ــاره به پذيرش 25  ــى پيامبر اعظم (ص) با اش عال
ــگاه  ــى در دانش ــجوى مقطع كارشناس هزار دانش
ــت: دوره هاى  ــال آينده گف ويژه فرهنگيان در س
ــى ارشد و دكتراى اين دانشگاه، در سال  كارشناس
ــزى در اين زمينه  ــود و برنامه ري 91 ايجاد نمى ش

براى سال هاى پس از آن صورت مى گيرد.
ــدى گرمارودى، با اشاره به توسعه  ــدا... اس  اس
ــت معلم اظهار  ــى مراكز تربي فعاليت هاى پژوهش

ــت: با توسعه فعاليت هاى پژوهشى، خانه فكر  داش
دانشگاه ويژه فرهنگيان به نوعى خانه فكر آموزش 
ــطح ادارات كل آموزش و پرورش  و پرورش در س
ــاى نيروى  ــود و مركز ارتق ــتان ها تلقى مى ش اس

انسانى خواهد بود. 
ــجو بايد در مراكز تربيت  وى تأكيد كرد: دانش
ــا بهره گيرى از  ــجو  معلم و ب ــم به روش دانش معل
مهارت ها و فرآيندهاى پژوهشى پرورش يابد تا در 
مدرسه، مأموريت هاى نقشه جامع علمى كشور را 

كه گذر از حافظه محورى به پژوهش محورى است، 
ــى ترين كارهاى  ــرا كند؛ بنابراين يكى از اساس اج
ــتقرار، اجراى  ــگاه ويژه فرهنگيان پس از اس دانش

رويكردهاى پژوهشى است. 
ــدى گرمارودى با اشاره به رويكرد پژوهشى  اس
ــت: در پيش نويس  ــژه فرهنگيان گف ــگاه وي دانش
ــگاه كه مصوبه نهايى آن به  ــاس نامه اين دانش اس
ــا و ابالغ خواهد  ــط رئيس جمهور امض زودى توس
ــوزه از مواد 30  گانه از امر  ــد، در بيش از 30 ح ش

ــده است. به گزارش فارس،  «پژوهش» صحبت ش
ــده كه  ــنامه قيد ش ــه كرد: در اين اساس وى اضاف
ــى  فرهنگيانى كه براى ادامه تحصيل در كارشناس
ــد و دكترا وارد اين دانشگاه مى شوند، بايد در  ارش
ــور عام و نيز به طور  ــوع تعليم و تربيت به ط موض
خاص درباره دوره هاى تحصيلى و شغلى خودشان 
نظريه پردازى كنند؛ بنابراين دكتراى اين دانشگاه 
ــى و مرتبط با نظريات مربوط به  با رويكرد پژوهش

كالس، مدرسه و محتواى درسى خواهد بود.

سرپرست مجتمع پيامبر اعظم (ص)  اعالم كرد:

دوره هاى كارشناسى ارشد و دكتراى دانشگاه فرهنگيان در سال 91 ايجاد نمى شود

سخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس   
 در برخي مناطق دانش آموزان را 
به اجبار سركالس نگه مي دارند 

همدان پيام: سخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت:  برخى از 
مراكز استان ها براى اين كه اقدامات خود را بزرگ نمايى كنند در آمارهايى كه به 

وزارت آموزش و پرورش مى دهند، دخل و تصرف  مى كنند. 
ــز پژوهش هاى مجلس مبنى  ــعدا... نصيرى قيدارى در مورد گزارش مرك س
ــتن بيش از 3 ميليون نفر از افراد مشمول تحصيل و آموزش  بر دسترسى نداش
اظهار داشت: بايد ببينيم منبع آمارى مركز پژوهش هاى مجلس چه بوده است. 
به گزارش ايلنا، وى در مورد اختالف آمار مركز پژوهش هاى مجلس با وزارت 
ــوزش و پرورش در اين زمينه بيان كرد: اگر مركز پژوهش هاى مجلس تعداد  آم
افرادى را كه به صورت آموزش از راه دور به تحصيل مشغولند نيز لحاظ  مى كرد، 

اين اختالف تا حدى برطرف  مى شد. 
ــيون آموزش و تحقيقات مجلس خاطرنشان كرد: يكى از  ــخنگوى كميس س
ــتان ها به  ــالف آمار هم بر  مى گردد به آمار و اطالعاتى كه از اس ــل اين اخت دالي
ــى از آن ها آمار واقعى اعالم  ــود كه در برخ ــوزش و پرورش ارائه  مى ش وزارت آم

نمى شود. 
ــود كه آمارهاى وزارت آموزش و  ــأله باعث  مى ش وى اضافه كرد: همين مس

پرورش با مركز پژوهش هاى مجلس هم خوانى نداشته باشد. 
نصيرى قيدارى، اقدامات آموزش و پرورش را در زمينه پوشش تحصيلى قابل 
ــخت گذر بودن  ــور به دليل س قبول عنوان كرد و افزود: در برخى از مناطق كش
مسير يا اجازه ندادن خانواده ها براى تحصيل دختران خود به روستاهاى مجاور، 

دانش آموزان از تحصيل باز  مى مانند. 
ــن بخش از گزارش مركز پژوهش هاى مجلس كه هنوز نظام  وى در مورد اي
ــه موفق نبوده است،  ــى ما در نگهدارى و پايدارى دانش آموزان در مدرس آموزش
گفت: سال گذشته كه از مدارس قشم بازديد كرديم متوجه شديم، دانش آموزان 
داخل كانكس تحصيل مي كنند و با اين شرايط طبيعى  است كه اين دانش آموزان 

به اجبار در كالس نگهدارى  مى شوند. 
سخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با تأكيد بر اين كه مدارس 
ــد، افزود: اگرچه در چند سال اخير در  ــور بايد در شأن دانش آموزان ما باش كش
زمينه ساخت و ساز مدارس بسيار خوب كار شده است و با بازديدى كه از مراكز 
ــه اى برخورد كرديم كه از مدارس ژاپن  ــى در اصفهان داشتيم به مدرس آموزش
ــى وجود دارد كه از فضايي مناسبى  بهتر بود، اما هنوز در مناطق محروم مدارس

برخوردار نيستند. 

شكاف هاى اجتماعى
مانند گسل هاى زلزله خطرناكند  

 همدان سالم؛ بهره برداري از زيرگذر پژوهش تا پايان دي ماه 
همدان پيام: هفته نامه همدان سالم در شماره 5 خود (پنجشنبه 15 دي ماه) مانند 
ــار چند خبر، تحليل، يادداشت و  ــريات به طور مفصل و مشروح و با انتش ــاير نش س
ــتان خطاب به استاندار، روزهاي  ــاده شوراي مركزي خانه مطبوعات اس نامه سرگش
ــي نماز جمعه 9 دي ماه و اخبار مرتبط با اين موضوع را  ــتاندار، حواش ــيه اس پرحاش

مورد توجه قرار داده بود.
اما در خبر منتشر شده در اين شماره از همدان سالم، اعالم شده، تا پايان دي ماه 

پل زيرگذر پژوهش به بهره برداري مي رسد.
 حمايت كافي از پژوهشگران در كشور وجود ندارد 

در صفحه گزارش اين هفته نامه خبري مبني بر نبود حمايت كافي از پژوهشگران 
ــگاه آزاد منتشر شده  ــور از قول معاون پژوهش واحد علوم و تحقيقات دانش در كش

است.
فرهاد حسين زاده لطفي در مراسم تقدير از پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد همدان، 
مي گويد: با توجه به كسب رتبه نخست دانشگاه آزاد در تعداد مقاالت در خاورميانه 
در رشته  شيمي، بايد از شرايط به وجود آمده بهره برد و تهديد را به فرصت تبديل 

كرد.
 حركت در احياى بافت فرسوده كند است 

خبِر يك صفحه گفت وگوي اين شماره هفته نامه همدان سالم به بررسي وضعيت 
احيا و بازسازي بافت فرسوده در استان اختصاص داده شده بود.

ــتان همدان با بيان اينكه يازده درصد  ــركت عمران و مسكن سازان اس رئيس ش
ــت، مي گويد: «بدون مشاركت مردم استان،  بافت شهري استان همدان فرسوده اس

بهسازي بافت هاي فرسوده وجود ندارد.»
ــوده ملكي دارند مي توانند  ــان مى كند: اگر مردم در بافت هاي فرس وي خاطرنش
ــت احياى بافت هاي  ــش در محيط زندگي از فرص ــراي حفظ امنيت و ايجاد آرام ب

فرسوده استفاده كنند.
 ايران زمين همدان؛ برگزاري جشن نخبگان در تويسركان 

ــي  ــدان روز 15 دي ماه در خبري از قول معاون آموزش ــه ايران زمين هم ويژه نام
آموزش و پرورش تويسركان اعالم كرده است: «جشن نخبگان در تويسركان برگزار 

مي شود.»
ــازي و اطالع رساني در زمينه اهميت  ــوري اضافه مي كند: «فرهنگ س محمود س
آينده تحصيلي دانش آموزان در قالب كنكور يك ضرورت است كه با برگزاري اينگونه 

همايش ها اهداف مطلوب در اين زمينه به خوبي تبيين مي شوند.
 پاس در ورزش همدان سزاوار توجه بيشتر است 

اين شماره از ايران زمين ويژه همدان همچنين در قالب يادداشتي نگاهي به تيم 
ــزاوار  ــته و اعالم مي كند: «پاس در ورزش همدان س ــاس و وضعيت فعلي آن داش پ

توجه بيشتر است».
در قسمتي از اين يادداشت آمده است: «مشكل اصلي براي تيم بزرگي مثل پاس 
زماني شروع مي شود كه مسئوالن استان نسبت به اين تيم و برد و باخت ها و انگيزه 

بزرگ حضورش در ليگ برتر بي تفاوت باشند، كه خدا آن روز را نياورد.»
  چشم انداز همدان؛ كنارگذر شرقي همدان از حياتي ترين 

پروژه هاي ملي است
چشم انداز همدان در شماره 17، پنجشنبه 15 دي ماه خود پروژه كنارگذر شرقي 
ــركت  ــدان را از حياتي ترين پروژه هاي ملي عنوان كرده و از قول نايب رئيس ش هم
ساختماني و راهسازي فراراه مي گويد: «اين كنارگذر باعث روان شدن ترافيك شهري 
و جاده اي خواهد شد و ضمن صرفه جويي در مصرف سوخت به علت هدايت ترافيك 
ــهري كاهش تصادفات درون شهري را در پي  ــهري به خارج از محدوده ش برون ش

خواهد داشت.»
شيرزادي، مدير پروژه كنارگذر شرقي همدان مي افزايد: «درصد پيشرفت فيزيكي 
پروژه 39 درصد است و در مقايسه با زمان بندي پيش بيني شده 10 درصد از برنامه 

جلوتر هستيم.

با توجه به اينكه چند روز ديگر، آزمون استخدامي شهرداري ها
كرده است. بسياري از كاركنان شهرداري ها به صورت قراردادي مش
دارند، ولي آيا با برگزاري اين آزمون و پذيرش چند صد نفر نيروي

نيرو هاي قراردادي  فعلي به خطر نمي افتد.
ــياري از اين به انصاف و عدالت كه نگاه كنيم خواهيم ديد كه بس
ــگاه ها رقابت كن ــتند و بايد با فارغ التحصيالن امروزي دانش باال هس
ــوند و فقط 40 درصد تخصص از دروس عمومي افراد پذيرفته مي ش

اهميت تخصص در رشته هاي كاري تا اين حد پايين باشد؟
آيا براي رسيدن به اهداف و پيشرفت جامعه نياز به نيروي متخ
بسياري از كاركنان قراردادي شهرداري ها (بيش از 400 نفر) نيز
ــان را در اين نهاد به خدمت گذرانده اند حاال نگ ــال هاي جواني ش س
كرده است. آيا نبايد مسئوالن مربوط به چنين مسائلي توجه خاص
آيا ايجاد شغل و جذب نيروي جديد با حذف نيروهاي قبلي يك

آموزش مديريت به رؤساى بيمارستان ها اجبارى مى شود
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نگاه

آشنايى با خانه هاى قديمى و تاريخى ايران
همدان پيام: معمارى ايرانى كه ابتدا در محدوده فالت ايران و سپس در حوزه نفوذ 
ــكل گرفت، همچون همه معمارى هايى كه ريشه در فرهنگ بومى  فرهنگ ايرانى ش
دارند، به اقليم توجه داشته و تا پايان دوره قاجار آثار با ارزشى از خود به جا گذاشته 
ــت. از جمله خصوصيات خانه هاى قديمى در بيشتر شهرهاى ايران مساحت زياد  اس
ــت كه از دو قسمت اندرونى و  ــت. سبك معمارى آنها نيز به اين صورت اس آن هاس

بيرونى تشكيل شده اند.
ــر از ويژگى هاى اقليم گرم  ــاختمان ها متأث ــاى به كار رفته در تزيينات س رنگ ه
ــاختمان ها، عالوه بر توانايى هاى سازه اى و توجه به  ــك بوده است . مصالح س و خش
مسائل اقتصادى و تأمين مصالح از نقاط نزديك، بهترين شكل بهره بردارى از انرژى 

محيط را نشان مى دهند.
ــازه هاى طاقى در اين بناها نشان دهنده رابطه اقليم و معمارى است. حتى در  س
نقوش تزيينى رد پاى خورشيد را به عنوان مهمترين عامل اقليمى در نقوشى با نام 

شمسه و چرخ خورشيد مى توان ديد.
اغلب خانه هاى قديمى و تاريخى از قسمت هاى زير تشكيل  شده اند. سكو، سردر 
ــاى اطراف آن، حوض،  ــا، حياط و اتاق ه ــتى، داالن، ايوان ه ورودى، در ورودى، هش
ــرويس ها، باغچه، بام، سرابستان، زمستان نشين، تابستان نشين، بهار  آشپزخانه، س

خواب، اتاق كرسى، پاياب، شوادان، شبستان، شناشيل، آب سرا و اتاق بادگير.
 سكو 

 سكو به محلى در دو سوى در ورودى، براى استراحت در هنگام انتظار براى ورود 
يا گفت وگو با همسايه ها گفته مى شود. 

 سردر ورودى 
ــردر ورودى هالل تزيينى روى در و تنها قسمت خارج از خانه است كه اغلب  س
ــاخته مى شده كه در زمستان ها مانع از ريزش  ــى كارى دارد و معموالً طورى س كاش
ــمار  ــتقيم آفتاب به ش ــتان ها نيز مانعى براى تابش مس برف و باران بوده و در تابس
مى رفته است. در باالى سردر آياتى از قرآن كريم يا عبارات مذهبى نوشته مى شد تا 

هنگام ورود و خروج از زير آيات قرآنى يا روايات و عبارات دينى عبور كنند.
 در ورودى 

ــنتى، درهاى ورودى دو لنگه و چوبى هستند و هر لنگه  ــتر خانه هاى س در بيش
كوبه اى نيز دارد. زن ها حلقه اى كه صداى زير و مردها كوبه چكشى شكل كه صداى 

بمى  داشت را به صدا در مى آوردند.
ادامه دارد...

مريم مقدم
ــه داري زود از خواب بيدار  همدان پيام: "حوصل
ــازه و كهنه چه فرقي  ــري! نان ت ــي بري نان بخ ش
ــان از تو فريزر دربيار بذار تو  ــا، يه تكه ن داره! اي باب

مايكروفر داغ مي شه مثل نان تازه! " 
ــدن  واقعاً فكر مي كنيد نان يخ زده بعد از داغ ش

طعم نان تازه را مي دهد.
ــه عبور  ــيمه از كوچ ــي سراس ــن روزها وقت اي
ــا محل درس خواندنتان  ــد تا به محل كار ي مي كني
ــي را مي بينيد كه روي دستش نان  ــيد آيا كس برس
ــد و به طرف خانه اش روانه باشد؛ نه  تازه گرفته باش
اينكه اصًال آدمي با چنين مشخصاتي ديده نشود! اما 

چنين تصوير كميابي كيميا است.
ــريفي سال هاست كه ديگر به  حاج مصطفي ش
خاطر كهولت سن از خانه بيرون نمي رود و از زمان 
خانه نشين شدنش به قول خودش طعم نان داغ اول 

صبح را نچشيده است.
ــال دارد در مورد نانوايي هاي  وي كه حاال 98 س
قديمي مي گويد: هر محله اي با كوچه پس كوچه هاي 
تنگ و باريكش محوطه اي داشت كه مايحتاج مردم 
محل در آنجا عرضه  مي شد. هر كدام از مردم محل 
ــبان محل خود  ــتند از كاس ــر آنچه احتياج داش ه
ــن گونه؛ هم چرخ زندگي  خريداري مي كردند و اي
ــر محلي از مغازه  ــب محل مي چرخيد و هم ه كاس

و دكان هاي الزم براي ارتزاق مردم بهره مند بود.
ــه محله هاي قديمي همدان  وي در اين ميان ب
مثل محله بختياري ها، محله حاجي، محله زندي ها، 
ــه آقاجاني بيك، محله جوالن، محله بنه بازار و  محل
ــرد و گفت: در هر  ــاره ك محله كوالنه (كوالنج) اش
ــرو و بيايي بود. در اين ميان  ــدام از اين محله ها ب ك
ــرد قديمي را خوب  ــرد اين م ــرت و آه س نگاه حس
ــاس كرد. گويا حاال از اين همه نام و  ــد احس مي ش

مكان جز خاطرات چيزي بر جاي نمانده است.
ــي كه  ــان محله هاي ــريفي در مي ــا ش ــاج آق ح
ــت معماران به  ــاي قديمي آن به دس امروز خانه ه
ــده است به  آپارتمان هاي بزرگ و كوچك تبديل ش
محله آقاجاني بيك اشاره كرد و افزود: در اين ميان 
ــاني است كه  محله و محوطه آقاجاني بيك تنها نش
ــار قديمي و محوطه  ــاي آخِر از بين رفتن آث روزه

تاريخي اش را مي گذراند.
وي معتقد است كه اگر سقاخانه وسط محوطه 
نبود و اگر مسجد آقاجاني بيك هم اجازه نو شدن را 
داشته باشد اين نشان قديمي هم محو مي شود و از 

خاطر همگان مي رود.
ــي، كبابي، جگركي،  ــريفي قرار گرفتن نانواي ش
ــاف دوزي و قنادي كنار هم را از تدابيري  بقالي، لح
ــهري قديم  عنوان كرد كه حاصل تفكر طراحان ش

بود.
وي مي گويد: صبح كه مي شد دِر خانه ها نيمه باز 
ــواب بيدار و  ــا زن خانه زودتر از خ ــد. مرد ي مي مان
ــتر  ــي نانوايي محل كه چند قدمي تا خانه بيش راه
ــد و با نان داغ و تازه به خانه  ــت مي ش فاصله نداش
ــايه ها  ــت و حتي اگر گاهي يكي از همس بازمي گش
ــفر بود؛ نان تازه توسط همسايه  براي  بيمار يا در س

اهالي آن خانه فراهم مي شد.
ــي در محله برپا  ــيد، برو و بياي با دميدن خورش
ــد همه از حال هم خبر داشتند نان و گوشت  مي ش
و مايحتاج به روز تهيه مي شد. انباري به نام يخچال 
براي نگه داشتن مايحتاج و سطلي براي انبار كردن 

نان خشك نبود.
ــان خورده  ــد. همه ن ــك نمي ش اصًال نان خش
ــد، نان ظهر  ــد، نان صبح، صبح خريده مي ش مي ش
ــب هم به وقت. تنور هميشه داغ بود و دستان  و ش
نانوا هميشه در خمير، تنور ماشيني نبود كه با گاز و 
برق داغ شود؛ تنور با آتش داغ مي شد و نانوا با عرق 
جبين و كد يمين نان، اين بركت سفره هاي مردم را 

مي پخت و به دست آدم مي داد. 
ــريفي آنقدر زيبا از قديم حرف مي زد كه دل  ش
ــيد و در آن  ــا به راحتي پر مي كش ــا آن روزه آدم ت

محله ها پرسه مي زد.
ــفره مردم بود» اين جمله وقتي  «نان بركت س
ــد؛ يادم آمد اين روزها  از زبان اين پيرمرد گفته ش
خريدن و نگه داشتن نان آنگونه كه بايد مورد توجه 

قرار نمي گيرد.
ــازه راهي  ــه خريدن نان ت ــروز صبح به بهان دي
نانوايي شدم، واقعاً اين اولين بار بود در طول زندگي 
سي و چند ساله ام صبح زود به قصد خريد نان تازه 
از خانه بيرون مي رفتم. راستش نانوايي نزديك خانه 
ــيدن آدرس نانوايي از يك  را بلد نبودم، پس از پرس
ــي پس از ديگري  ــذر، كوچه  هاي خلوت را يك رهگ
ــنگكي  ــي كردم. در چند صد متري خانه يك س ط
ــتاده بود  ــدم و از خانمي كه آنجا ايس ــود وارد ش ب

ــيدم اين نان تنوري است؟ و او در پاسخ گفت:  پرس
ــت نان تنوري يكي دو جا بيشتر  «نان ماشيني اس

پيدا نمي كني.»
نان را گرفتم و به خانه برگشتم اين نان كنجدي 
نبود و كمي خمير بود؛ البته نمي توان  پخت چنين 
ــؤال برد. باز هم خدا را شكر، تنور  نان هايي را زير س
ــترس داريم  ــيني هم در دس را حتي با عنوان ماش
وگرنه بايد به دنبال پيدا كردن يك عكس از تنور و 
نانواهاي قديمي زمين و زمان را به هم مي دوختيم 

تا ببينيم حكايت نانوايي و تنور چه بوده است.
ــغل نانوايي يا همان شاطري،  ــته ها ش در گذش
ــته است؛ يعني از پدر  ــي داش موروثي بوده و تقدس
به پسر اين شغل به ارث مي رسيده است و به گفته 
شاطر عباس نانواي قديمي شهر، هيچ نانوايي حتي 

براساس كساد كار راضي به ترك يا تغيير شغل خود 
ــت و اينگونه بود كه نانواها، نسل در نسل  نبوده اس

اين شغل را حفظ مي كردند.
ــتانش بر اثر  ــه حاال دس ــاطر قديمي ك اين ش
ــرزد، گفت: به دليل  ــدت مي ل بيماري خاصي به ش
ــص خاصي در  ــي، آنها تخص ــودن نانواي موروثي ب

شناخت گندم، توليد نان خوب و مرغوب داشتند.
ــا در حالي كه  ــاطر عباس در بين همه نان ه ش
سنگك را متمايز مي دانست، افزود: اين نان حكايتي 

دارد؛ شكل گيري آن به قرن ها پيش برمي گردد. 
گويا پخت سنگك به قبل از ورود اسالم به ايران 
ــت و پيدايش آن به اين صورت  مربوط مي شده اس
ــاهان ساساني پس از  ــت كه يكي از پادش بوده اس
ــي را به بالين  ــدن به يك بيماري، طبيب گرفتار ش
ــج او تجويز مي كند  ــد و طبيب معال دعوت مي كن

براي شاه ناني تهيه كنند كه روي ريگ (سنگ هاي 
كوچك) پخته شود.

ــتور داده مي شود  ــخه، دس براي اجراي اين نس
ــنگ ريزه بريزند و زير  روي تنور مقداري ريگ و س
آن آتش پرحجمي روشن كنند تا ريگ ها كامًال داغ 
شوند و بعد خمير نان را با دست روي تخته اي پهن 
ــد تا بپزد و  ــنگ هاي داغ قرار دهن كرده و روي س
ــتند و روي آن  توري ديگري هم روي خمير گذاش

آتش قرار دادند تا دو طرف نان پخته شود
ــه بعد كم كم اين روش پختن نان  و از آن روز ب

توسعه و تكامل يافت تا به صورت امروزي درآمد.
حرف هاي اين شاطر قديمي كه به اينجا رسيد، 
ــاال رقيب هاي  ــنگك ح گفت: البته نان لواش و س
ــود دارد، نان تافتون، بربري، گرده و  زيادي براي خ
نان قندي در همين لحظه بود كه خواستم به شاطر 
عباس بگويم خبر نداري نان رژيمي از همه به روزتر 

است و در دسترس تر.
از عمر نانوايي هاي مدرن در ايران، چيزي حدود 
يك دهه بيشتر نمي گذرد. نان فروشي هايي كه هنر 
ــكال مختلف را در پخت نان به كار گرفته اند و  و اش
با تركيب سبزيجات، شاه دانه و تخمه با خمير نان، 
ــبوس دار چند سالي است  نان هاي جو، چاودار و س
ــوپرماركت ها و مغازه ها را رنگين و زيبا  كه سبد س

كرده  است.
ــه نان به قول بعضي ها  اين روزها، خريد اينگون
هم باكالس تر است هم با رژيم روزانه منطبق است.

وضعيت توليد اين نان ها تا آنجا پيشرفت كرده 
كه مي  توانيد با يك گشت در اينترنت شعبه هاي نان 

رژيمي و انواع آنها را به دقت بررسي كنيد.
يك فروشگاه زنجيره اي كه محصوالتش در هفت 
ــفيد، نان تيره نان  ــان از قبيل رژيمي، نان س گروه ن

طعم دار، نان رستوراني و نان جو و نان شيرين است.
ــعبه از اين نان  ــك ش ــندگان ي ــي از فروش يك
ــت: چون ذائقه و سليقه مردم  فروشي ها معتقد اس
ــت؛ اين نان ها توانسته جاي خود را  ــده اس به روز ش

ميان سبد خريد آنها به خوبي باز كند.
ــي چرخي زدم، فروشنده  وقتي در اين نان فروش
به من نان شكالتي دارچيني و نان سبوس دار را هم 
ــريفي  ــاطر عباس و حاج آقا ش تعارف كرد، جاي ش
ــه واقع مي توانند  ــكالتي و دارچيني ب خالي، نان ش
ــنگك كنجدي روزگاران قديم را در سفره  جاي س

مردم پر كنند؟
گرچه نان سبوس دار به دليل پرحجم بودن باعث 
ــود مردم با مقدار كمي از آن سير شوند، اما باز  مي ش
هم هرچه باشد فرهنگ و ميراث و تاريخ و آنچه سنت 

ناميده مي شود براي من دلچسب تر است.
البته احساس شما را نمي دانم، به همين خاطر از 
نان فروشي مدرن خارج شدم و به دنبال پيدا كردن 
ــنتي روانه كوچه و پس كوچه ها  ــنگكي س يك س
شدم، انگار هيچ ناني جاي يك لقمه نان سنگك داغ 

را براي ما ايراني ها آن هم اول صبح نمي گيرد. 

نان بركت 
سفره مردم 

بود...

باستان شناسي 
جنگ جهاني دوم

ــان بزرگ ترين جنگ  ــال ها پس از پاي همدان پيام: س
ــان گستره حقيقي  جهاني، تحقيقات جديد باستان شناس

آثار اين جنگ را برمال كرد.
ــا 1945، جهان درگير  ــال هاي 1939 ت ــه س در فاصل
ــاً به تمام  ــات آن تقريب ــده كه تبع ــترده اي ش جنگ گس
قاره ها رسيد. در اين جنگ كه همه قدرت ها در آن حضور 
ــون نفر از مردم از  ــتند، جان و مال بيش از 50 ميلي داش
ــربازان گرفته تا شهروندان عادي در معرض تهديد قرار  س

گرفت.
ــيم  ــاله قدرت ها به دو گروه تقس در اين نبرد چند س
ــوروي در جبهه متفقين  ــده بودند. آمريكا، بريتانيا و ش ش

ــان، ايتاليا و ژاپن كه  ــد و در مقابِل مثلث قدرت؛ آلم بودن
داعيه حكومت بر اروپا، آفريقا، جنوب و جنوب شرق آسيا 
را داشتند،  صف آرايي كرده بودند. شايد تنها تفاوت جنگ 
جهاني دوم با ساير جنگ ها فراگير بودن و همه جايي بودن 

آن باشد.
ــخصي از  ــتين بار تعريف مش در اين جنگ، براي نخس
ــروع مي شود  خطوط مقدم يا مناطقي كه نبردها در آن ش
ــد و يك سو پيروز مي شود و سوي ديگر  و به پايان مي رس

شكست مي خورد، نشد. 
ــدن و محقق  ــكده لن ــناس دانش ــه عقيده باستان ش ب
ــربازان در خط  ــي جنگ هاي مدرن، همه س باستان شناس
ــان را دربر  ــوط تمام جه ــتند و اين خط ــدم قرار داش مق

مي گرفت.
به گفته گابريل موشنسكا، جنگ جهاني دوم فناوري ها 
ــاخت و تمام  ــر و ادبيات را دگرگون س ــر داد، هن را تغيي

ساختارهاي قانوني،  بين المللي و سياسي از ملت ها گرفته 
تا خانواده ها را به شكلي ديگر درآورد.

ــيوه جديد نبرد موجب شد كه باستان شناسان  اين ش
ــاوت، مطالعه تحركات نظامي را آغاز كنند.  به گونه اي متف
ــبك سنتي باستان شناسي ميدان نبرد  در روش جديد، س
همچون مشخص كردن موقعيت جنگ ها، كشف سالح ها 
ــون تاريخي و  ــت آوردن مت ــازه هاي دفاعي و به دس و س
ادبي مربوط به جنگ ها ديگر كارايي نداشت و براي درك 
موقعيت هاي جغرافيايي و آثار اجتماعي نبردها در جنگ 

جهاني دوم كافي نبود.
رئيس مركز باستان شناسي جنگ در دانشگاه گالسكو 
ــيوه جديد تحقيقات مورد نياز  ــت: آنچه در ش معتقد اس
ــي است؛ چيزي كه به  ــت، نوع تازه اي از باستان شناس اس

عقيده وي "باستان شناسي تعارض"  ناميده مي شود. 
ــارض از  ــي تع ــوالرد مي افزايد: باستان شناس ــي پ تون

ــن جنگي را در مقياس گسترده  آن جا كه رويدادهاي خش
ــد از اهميت و ارزش بسيار  اجتماعي آن به تصوير مي كش

زيادي برخوردار است. 
ــان امكان  ــيوه جديد به محقق ــه وي، اين ش ــه گفت ب
ــتم و  مي دهد تا دركي فرامرزي از جنگ در قرن هاي بيس

بيست و يكم داشته باشند.
كاوش ها و يافته ها، نمادهايي آشنا از جنگ ها همچون 
تاكتيك هاي نبرد، سالح ها، فناوري ها و اطالعات جنگي را 
ــان مي كنند و قابليت ثبت آن ها را به وجود مي آورند.  نماي
ــده، هواپيماهاي  در ميان اين يافته ها، تانك هاي منهدم ش
ــود دارند و  ــين آالت از كارافتاده وج ــقوط كرده و ماش س
ــالح هاي اتمي كه  ــده از س همچنين بقايايي فراموش  ش

توسط آمريكا عليه ژاپن مورد استفاده قرار گرفتند. 
تحقيق و بررسي در مورد پيامدها و آثار جنگ جهاني 
ــت. امروز تقريباً  ــه اي متزلزل قرار گرفته اس دوم در مرحل

ــهرونداني كه در جنگ ها شركت كرده  تمام سربازان و ش
ــته اند يا مرده اند و يا  و يا در خط مقدم نبردها حضور داش
ــتان هاي  درحال مرگ اند و با مرگ  آن ها تقريباً تمام داس
ــاي آنان نيز از بين  ــوط به جنگ و آموزه ها و تجربه ه مرب

خواهد رفت.
پوالرد مي گويد: اين كهنه سربازها پلي زنده ميان حال 
و گذشته اند؛ اگرچه در آينده اي بسيار نزديك هيچ اثري از 

اين پل باقي نخواهد ماند. 
ــكا، باستان شناسي نيز داستان هاي  اما به گفته موشنس
ــه ارتباطي با  ــتان هايي ك ــود را دارد؛ داس ــوص به خ مخص
تاريخ هاي رسمي ندارند و هرچند بخشي از خاطرات مردم اند 

با گذر زمان برگشت پذيري آن ها نيز كمتر خواهد شد.
باستان شناسِي اين دنياي گذرا، اين خاطرات را تكميل 
و در برخي موارد داستان هايي را براي ما بازگو مي كند كه 

تا پيش از آن در هيچ جاي ديگر نشنيده بوديم.

از عمر نانوايي هاي مدرن 
در ايران، چيزي حدود يك 
دهه بيشتر نمي گذرد. نان 

فروشي هايي كه هنر و 
اشكال مختلف را در پخت 
نان به كار گرفته اند و با 

تركيب سبزيجات، شاه دانه 
و تخمه با خمير نان، نان هاي 

جو، چاودار و سبوس دار 
چند سالي است كه سبد 

سوپرماركت ها و مغازه ها را 
رنگين و زيبا كرده  است

يا  نانوايي  شغل  گذشته ها  در 
بوده  موروثي  شاطري،  همان 

و تقدسي داشته است
در  خاصي  تخصص  آنها 
شناخت گندم، توليد نان خوب 

و مرغوب داشتند

كشف مقبره هاي باستاني در چين
همدان پيام: كاوش هاي باستان شناسان در مناطق شرق چين به كشف صدها شئ تاريخي از چند 
مقبره متعلق به دو سلسله امپراتوري در اين كشور انجاميد. اين اكتشاف در استان «ژيجيانگ» چين 
ــله هاي امپراتوري  ــئ تاريخي از چند مقبره آهكي - متعلق به سلس صورت گرفت و در آن 708 ش
ــف شد. اشياي كشف شده، شامل سفالينه ها و ظروف چيني بوده كه از 45  ــانگ» و «ژو» - كش «ش
ــف شده اند. كارشناسان معتقدند كه آنچه در اين منطقه كشف شده، يافته هايي پژوهشي  مقبره كش
براي محققاني است كه درصدد يافتن نوع مصالح به كار رفته در اشيا و آثار متعلق به آن دوره است.
به گزارش ميراث آريا، باستان شناسان معتقدند كه مقبره هاي اين منطقه نقش مهمي در توصيف 

مراسم تدفين دوره هاي امپراتوري شانگ و ژو خواهد داشت. 

بناهاي تاريخي همدان ساماندهي مي شود
همدان پيام: مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري همدان گفت: به منظور اجراي 
مصوبه دور سوم سفر استاني در حوزه ميراث فرهنگي، بناهاي تاريخي استان همدان ساماندهي و مرمت 
ــود.  اسدا... بيات از پيشرفت فيزيكي 55  درصدي اين مصوبه خبر داد و افزود: مصوبه ساماندهي و  مي ش
مرمت بناهاي تاريخي استان همدان با اعتباري افزون بر 70 ميليارد ريال به انجام مي رسد. وي تصريح 
ــازمان ميراث فرهنگي و 30  ــوي س كرد:40 ميليارد ريال از اعتبار مورد نياز براي اجراي اين مصوبه از س
ميليارد ريال از سوي استان همدان تأمين شده است. به گزارش ميراث آريا، بيات اظهار داشت: در اجراي 
اين مصوبه باغ نظري، عمارت مصدقي، يخدان ميرفتاح، بازار همدان، مالير، تويسركان، خانه اقتداري، قلعه 

اشتران، كاروانسراي تاج آباد، حمام فامنين، آب انبار صفوي و حمام نيلوفر ساماندهي و مرمت شدند.

ساماندهي اموال مجموعه داران و موزه داران خصوصي
ــول از  ــوال منق ــا و ام ــاون اداره كل موزه ه ــام: مع همدان پي
ساماندهي اموال تعدادي از مجموعه داران و موزه داران خصوصي 
خبر داد. پيمان پيرفرشي گفت: با اختصاص اعتباري ويژه، اموال 
تعدادي از مجموعه داران و موزه داران خصوصي كشور ساماندهي 
ــود. وي در ادامه با اشاره به جايگاه و نقش موزه داران كشور  مي ش
ــرد: پيش بيني  ــي و تاريخي تصريح ك ــراث فرهنگ ــظ مي در حف
ــل مابين اداره كل موزه ها  ــود اين اقدام همكاري هاي متقاب مي ش

و بخش خصوصي را بيش از پيش ارتقا دهد.

حراج شمشير "صدام" در انگليس
ــير متعلق به «صدام» ديكتاتور معدوم عراق، به زودى در يك  همدان پيام: شمش

حراجى در شهر منچستر انگليس به فروش خواهد رسيد.
ــاب  ــير كه حدود 43 اينچ طول دارد، بدون احتس ــه گزارش فارس،  اين شمش ب
ــته، داراى تيغه اى 37 اينچى است كه به گفته مديران حراجى از دفتر شخصى  دس

صدام در پادگان نظامى بغداد خارج شده است.
روى اين شمشير كلمه اى عربى و به صورت مطال حكاكى شده كه نشان مى دهد 
ــير نيز از جنس برنج بوده و تصاويرى  ــت. غالف اين شمش متعلق به صدام بوده اس
ــوار، قلعه اى در خليج فارس و چند نخل روى آن كشيده  ــاهين،  يك شترس از يك ش

شده است.
اين شمشير در حراجى «آموسكيگ» شهر منچستر كه مخصوص حراج سالح ها 

و جنگ افزارها است به فروش خواهد رسيد.

يادداشتى از يك رسم كهنه در انتصابات دولتى
استعفاهايى با چاشنى تكذيبيه هاى پوشالى

ــت، اما چرا اخبار درست  همدان پيام: تكذيب به معناى دروغ خواندن يك ادعاس
استعفاى مسئوالن به كذب، تكذيب مى شود؟

ــتعفا، عباراتى عجين شده با سيستم جابه جايى مسئوالن در  انتصاب، عزل و اس
ــار هر خبرى در مورد اين آمدن ها و رفتن ها، ابتدا  ــت، اما انتش بخش هاى ادارى اس
محكوم به خوردن مهر "تكذيب" است حتى به قيمت اينكه با گذشت چند روز، كذب 

بودن تكذيبيه برمال شود.
چه بسيار است در آرشيو رسانه ها از تجربه خبرهاى موثق و درستى كه به محض 
ــت. حتى در برخى  ــد، اما پس از طى اندك زمانى به وقوع پيوس ــار، تكذيب ش انتش
ــتر، تكذيب كنندگان از واژه "محض" هم خرج "كذب"  موارد براى محكم كارى بيش

مى كردند تا مبادا شكى، ملغمه  شبهه تكذيبشان شود.
ــتعفاى  ــئوالن، موضوع اس ــن روزها داغ ترين تكذيبيه در آمد و رفت هاى مس اي
ــازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى است. خبرى كه 11  احمد زاده كرمانى رئيس س
ــط مديركل روابط عمومى اين  ــد و كمتر از يك ساعت بعد توس ــر ش دى ماه منتش
ــاگاه 4 روز بعد رئيس  ــد؛ آن هم از نوع "كذب محض"! اما به ن ــازمان تكذيب ش س
جمهوري استعفاى احمد زاده را پذيرفت و سيد حسن موسوى معاون سابق مشايى 

را جايگزين وى كرد.
استعفايى كه اصل آن توسط مسئوالن دولتى كذب محض خوانده شده بود؛ البته 
كسى هم از علت اين تكذيب قرص و محكم نپرسيد. ظاهراً اين انتشار تكذيبه فورى 

تبديل به يك رسم ديرين و ماندگار شده است. 
ــانه متداول است خالى از  در اينجا يادآورى جمله اى حكيمانه كه بين اهالى رس

لطف نيست كه "اگر خبرى فوراً تكذيب شد حتماً صحت دارد".

س روزعكس روز

يز نكته نظرات، مشكالت، انتقادها و پيشنهادهاي خود 
نه اي كه وجود دارد مي توانند از طريق شيوه هاي زير با 
مه در ميان گذاشته و خواستار پيگيري موضوع باشند
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چرا مسئوالن فكري به حال ترافيك 
خيابان شهداي شهرستان مالير 

نمي كنند، ترافيك اين خيابان 
به خصوص هنگام ظهر و در 

ساعات پاياني روز بسيار خسته 
كننده است و مشكالتي را براي 

عابران و رانندگان ايجاد مي كند. 
يك راننده تاكسي از مالير

چندين شماره آخر شاپره از نظر 
كيفيت مطالب و محتوا بهتر شده و 
مطالب منتشر شده حاوي اطالعات 

و دانسته هاي خوبي براي گروه 
سني مخاطب اين ويژه نامه است. 

تشكر مي كنيم و اميدواريم روز به 
روز بهتر شود.

تماس تلفني 

نبود نظارت و تعرفه مشخص 
براي ارسال نشريات و مطبوعات 

به شهرهاي استان باعث زورگيري 
و سوءاستفاده برخي رانندگان 

فرصت طلب مي شود.
آيا در اين استان هيچ نهادي پاسخگو 

نيست كه براي اين كار حداقل 
تعرفه اي مشخص وجود داشته باشد 

تا تكليف همه روشن شود؟
مسئول توزيع يكي از نشريات استان

ا برگزار خواهد شد. سؤاالت بيشمارى، بسياري از ذهن ها را نگران 
شغول به فعاليت هستند و حتي بسياري از آنها سابقه كاري زيادي 
ي  جديد بدون تجربه و فقط با مدرك هاي دانشگاهي امنيت شغلي 

ــال سابقه كاري و مدرك تحصيلي  ن افراد كارمنداني با 15-10 س
نند و اين در حالي است كه در اين آزمون  تنها با كسب 60 امتياز  
ــت. آيا اين سؤال ذهن را آزار نمي دهد كه چرا بايد  ص افراد مهم اس

خصص و كاركشته نداريم؟
يز از اين مشكل رنج مي برند. آنهايي كه با اميدهاي گوناگون بيشتر 
گراني از وضعيت شغلي و امنيت آن براي آنها مشكل جديدي ايجاد 

ص و ويژه داشته باشند؟
ك فريب كاري عمومي در ايجاد اشتغال نيست؟

جمعي از نيرو هاي قراردادي شهرداري 
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ادب و هنر

برندگان جوايز «كاستا» معرفي شدند
ــال 2011 را  ــتا» برندگان بخش هاي مختلف س همدان پيام: جوايز معتبر «كاس

معرفي كرد.
فهرست اسامي برندگان بخش هاي رمان،  بهترين رمان، زندگي نامه ، شعر و كتاب 
ــندگان براي كسب جايزه   ــتا» در حالي اعالم شد كه اين نويس كودك جوايز  «كاس

اصلي 30 هزار پوندي «كاستا» با هم به رقابت مي پردازند.
ــتا» كه  ــك از اين برندگان جايزه  ادبي «كاس ــزارش خبرگزاري هنر، هر ي ــه گ ب
ــورهاي ايرلند و انگلستان تعلق  ــاالنه به بهترين كتاب نويسندگان كش به صورت س
ــوان جايزه  بخش تخصصي خود دريافت  ــرد، مبلغي پنج هزار پوندي را به عن مي گي
مي كنند،  اما شانس خود را براي دريافت جايزه  نخست «كاستا» هم امتحان مي كنند.
ــعر جوايز  ــعراي معروف به عنوان برنده  بخش ش نام «كارول آن دافي» ملك الش
ــت خودنمايي مي كند. آن دافي با مجموعه شعر «زنبورهاي  «كاستا» در اين فهرس

عسل» خود موفق به كسب اين جايزه  ادبي شد.
ــندگي به كار پرستاري  ــون» كه پيش از روي آوردن به نويس ــتي واتس «كريس
مشغول بوده، با كتاب «پرندگان كوچك خورشيد» خود جايزه  5 هزار پوندي بخش 
بهترين رمان را از آن خود كرد. نام «مويرا يانگ» نويسنده  «جاده خونين» به عنوان 

برنده  بخش ادبيات كودك «كاستا» اعالم شد.
كتاب «ناب» نوشته  «اندرو ميلر» هم موفق شد جايزه  بخش رمان «كاستا» را به 
دست بياورد. وي براي دريافت اين جايزه «جولين بارنز» نويسنده  كتاب «حس يك 
ــت داد. بارنز براي نوشتن اين رمان جايزه  بوكر سال 2011 را كسب  پايان» را شكس
كرده بود. در بخش زندگينامه هم «متيو هوليس» توانست «كلر تومالين» نويسنده  
ــر بگذارد و جايزه  5 هزار پوندي را  ــت س زندگينامه  پرفروش «چارلز ديكنز» را پش
كسب كند. تومالين پيش از اين در سال 2002، با زندگينامه  «ساموئل پپيس» موفق 

به كسب جايزه  «كاستا» شده بود.

يادداشت نگاه

ــد  ــت هايى آغاز ش همدان پيام: همه چيز از دس
ــت هاى كوچك  ــاله بودند، دس ــزار س ــه هفت ه ك
دختر بچه اى كه زن كف بين، تاريخ چند هزار ساله 
دست هاى سازنده اين سرزمين را در آن ديده بود، 
ــتان  كف بين اين را گفت و رفت و اين تازه آغاز داس
بود، داستان دخترى كه مى خواست هنر امروز را با 

هنر انديشه ديروز پيوند بزند.
ــدند و راه افتادند  ــت هاى كوچك بزرگ ش دس
براى پيدا كردن راز دست هايى كه نقش زده بودند 
شهر را با همه خشت هايش، درها و پنجره هايش، با 

همه كوچه و پس كوچه هايش.
دست هاى تازه نفس داستان، هم كالم شدند با 
ــت هاى كهنه كارى كه يادگار ديرين را آموخته  دس
بودند، منبت كار، معرق كار، نجار، سفالگر و آنجا كه 
ديگر نمى شد سراغى از دستى گرفت، آنجا كه ديگر 
ــتان را باز گويد، دخترك  دستى نمانده بود تا داس
ــايد دريابد، راز دست هايى  نشست و نگاه كرد تا ش
ــت هاى  ــه "هگمتانه" را هگمتانه كردند: «دس را ك

هگمتانه».
«دست هاى هگمتانه»، مستندى داستانى است 
ــتندى كه به خواست  كه از هگمتانه مى گويد. مس
ــخن  ــت ها در آن س ــنده و كارگردانش، دس نويس

مى گويند.
محمدرضا اصالنى، دست هايى را جلوى چشمانم 
آورد و گفت: هگمتانه از كهن ترين شهرهاى جهان 
ــى اش اما  ــت براى ديرينگ ــمند اس ــت و ارزش اس
ــمندتر است براى هنوز زنده بودنش. هگمتانه  ارزش
باستانى هنوز هم بخشى از يك شهر پر از هياهوى 
رفت و آمد زندگى است و اين زنده بودن، نماد ايران 
است، ايرانى زنده، استوار و ايستاده، ايرانى كه پس 

از هزاره ها هنوز وجود دارد.
ــى از  ــد ماه ــه چن ــه» ك ــت هاى هگمتان «دس
ــش  ــتين نمايش ــد روزى از نخس ــاختنش و چن س
ــنده و كارگردانى  ــد تا با نويس مى گذرد، بهانه اى ش
به گفت و گو بنشينيم كه تالش كرده بود هگمتانه 
ديروز و همدان امروز را روايت كند و در اين تالش، 
ــپندش، با آب هاى جارى اش، با  همدان را با الوند س
ــرو اسطوره اى و مانى تا فريدون  بزرگانش از كيخس
ــت خشت خانه هايش، با فرهنگ و  مشيرى، با خش

هنر و مردانش، روايت كرده بود.
ــديم تا با  زنگ خانه اش را زديم و ميهمان او ش
آن لهجه شيرين شمالى اش برايمان از «دست هاى 
ــتش را بخواهيد، كارنامه  هگمتانه» بگويد. اما راس
ــش  ــا با اين پرس ــت ت ــر آن داش ــا را ب كارى اش م
ــه اين اندازه  ــرا در فيلم هايتان ب ــاز كنيم كه، چ آغ
درون مايه هاى ميراثى، تاريخى، پررنگ هستند؟ و او 
گفت: در همه فيلم هايم تاريخى بودن انسان، برايم 
يك ارزش است. انسان ايرانى، انسان تاريخى است. 
انسان بدون تاريخ، انسان نيست، موجود رها شده اى 
ــود. تاريخ مصرفش هم كه  ــت كه مصرف مى ش اس

سرآمد، نابود مى شود.
ــاره نام فيلم و چرايى گزينش اين نام  از وى درب
پرسيدم و او دست هايش را روى چهره اش كشيد، 
ــم هايش كه رسيد،  آرام آرام پايين آورد به زير چش
ــت، درنگى كرد و گفت: همه شهر ساخته  نگه داش

دست هاست.
ــه گمانم فيلم با اين كه همه جا از زيبايى ها و  ب
ــرباز  افتخارات همدان مى گفت: جوان كه بودم، س
ــور خريده بودم. با آن همه بخش  كه بودم يك موت
ــته بودم. همدان اين روزها با  ــين را گش زاگرس نش

همدانى كه پيشترها ديده بودم، تفاوت داشت.
ــينا را  ــدان آن روزها، همدانى بود كه پور س هم
ــد، عطار را حس كرد و  ــد در جاى جايش دي مى ش

ــاه اين سرزمين فرمان  صدايى كه مى گفت، من ش
دادم...

اين روزها به جاى خيلى چيزها، خيلى چيزهاى 
ــر برآورده اند كه هويت اين شهر را ربوده اند  ديگر س
ــدان هنوز نفس  ــن دگرگونى ها، هم ــا با همه اي ام

مى كشد و اين ارزشمند است.
اين مستند داستانى به گفته اصالنى، سفارشى 
ــده است. وى گفت:  ــت اما سفارشى ساخته نش اس
پژوهش بر روى اين شهر، فرهنگ و تاريخش، يك 
ــى در اين راه  ــه درازا انجاميد و پرويز اذكاي ــال ب س
كمك بسيارى كرد، او ايران شناس است و همدان 
شناس. در بخش هايى از فيلم هم سخن مى گويد. 

ــز در جاى جاى  ــناس ميراث فرهنگى ني كارش
ــت هاى هگمتانه»  ــد. «دس ــخن مى گوي ــم س فيل
دست هاى دخترى را به تصوير كشيده كه به دنبال 
دست هاى هنرمند پدران و مادران اين سرزمين سر 
از گنج نامه در مى آورد، با تار و پود نگاره هاى قالى، 

با ضربه هاى شانه روى چله، هم آواز مى شود.
ــهمگينى رودى كه از الوند جارى است   در س
ــرام ور جاوند مى گردد،  ــرو و به به دنبال كيخس
ــيند و با  ــران اللجين مى نش ــفال گ پاى چرخ س
ــت هايى سخن مى گويد كه روى گل، نقش دل  دس

مى زنند و ...
ــينه اى سپر كرد و گفت: ما ايرانى ها،  اصالنى س
ــوز نمى دانيم. ما  ــتيم اما هن مردان ثروتمندى هس
ــه اى  ــون وارثان چنين هنر و انديش ثروتمنديم چ
ــت، هگمتانه  ــتيم. تخت جمشيد مال من اس هس
ــت، درياى  ــت، گنج نامه، گنج من اس مال من اس
ــان جارى،  مازندران، خليج فارس، الوند، اين خروش
مال من است. به گمانتان آدم ثروت مندى نيستم؟ 
بى گمان كه هستم. ما ثروتمنديم اما نا آگاهيم. بايد 
آگاه باشيم، بايد پاسدار همه آن چيزهايى باشيم كه 

مالك دانه دانه اش هستيم.
جام حسنلو نخستين فيلمى است كه محمدرضا 
ــت. نگاهى به ديگر كارهايش  ــاخته اس اصالنى س
ــرج" كه از كهن ترين  ــون "تارى خانه" و "فه همچ
ــاجد ايران با معمارى ايرانى هستند، يا فيلم "  مس
ــاله" كه  ــان بيرونى" يا "خاطرات يك 75 س ابوريح
ــمك عيار" و "  ــت، "س ــاره بانك ملى ايران اس درب
منطق الطير" و... همه سخن از اين دارند كه اصالنى 
ــتى باور دارد كه  ــت، او به راس تنها آدم حرف نيس
انسان ايرانى، انسان تاريخى است و بايد از اين تاريخ 

آگاه باشد و گرنه مصرف مى شود.
ــد  ــيدم چه ش ــر، از وى پرس ــزارش مه ــه گ ب
ــت: هنگامى كه در  ــديد؟ و او گف ــاز ش كه فيلمس
دبيرستان، رشته ادبى را برگزيدم، مادرم گريه كرد، 
او مى خواست من پزشك شوم. اما من كه از كالس 
4 و 5 دبستان، از تو در توى مجله ترقى، با چخوف 
ــده بودم، من كه موش  ــنا ش ــتان هايش آش و داس
ــه بودم و به خواندن كتاب هاى ادبى، عالقه  كتابخان
ــته ادبى را برگزيدم. ديپلم ادبى  ــيار داشتم، رش بس
ــگاه هنرهاى  ــالى از آغاز كار دانش را گرفتم، يك س
ــفارش عمويم از رشت به  تزيينى مى گذشت. به س
تهران آمدم و رفتم به اين دانشگاه. نخستين كتاب 
ــب هاى نيمكتى، روزهاى باد" در همين  شعرم " ش

دوره درس و دانشگاه چاپ شد.
محمدرضا اصالنى فيلمسازى است كه فيلم نامه 
مى نويسد، كارگردانى مى كند، نقاش هست، چكامه 
ــت از  ــرايد، در و ديوار خانه اش هم پر اس هم مى س
ايران و هنر ايرانى، از خاطره هاى قاب شده و ميراث 
ــده. در خانه اش درون فنجان هاى سفالى  تصوير ش
ــت سفالگران اللجين همدان  آبى رنگ كه هنر دس
است، با قهوه پذيرايمان بود. با اين كه پدرش تاجر 
ــدارد و مى گويد:  ــاى بوده، با چاى ميانه خوبى ن چ
ــت كه  ــادى اس ــت، چاى كاله گش چاى فرنگى اس
ــته اند. حاال تازگى ها  ــرمان گذاش انگليسى ها بر س
ــده است، همه جا مى گويند: "چاى نوشيدنى  مد ش
ــت بگويد اگر چاى نوشيدنى ملى  ملى". يكى نيس

است، چرا قهوه خانه داشته ايم نه چايخانه.
ــاور وى گهگاه، رخدادهايى كه دور و برمان  به ب
ــد، روند زندگيمان را دگرگون مى كنند.  رخ مى دهن
ــالى بود كه سينما نمى رفتم،  اصالنى گفت: چند س
تازه با افتخار هم مى گفتم كه سينما نمى روم. تا اين 
كه در دانشگاه برايمان يك دوره يك ساله سينمايى 
ــينما از آنجا آغاز شد.  ــتند. آشنايى من با س گذاش
ــته بودند تا  ــه اين دوره را گذاش ــا فهميدم ك بعده
نيروى فنى براى تلويزيون كه هنوز راه اندازى نشده 
ــام كانون فيلم،  ــد. در جايى به ن ــود، تربيت كنن ب

فيلم هاى برگزيده را نمايش مى دادند.
ــتين فيلمى كه ديدم، " مطب دكتر كالى  نخس
ــبت به فيلم  ــا ديدنش، ديدگاهم نس گارى" بود. ب

دگرگون شد، با فيلم هم مى شد نقاشى كرد.
نخستين نشان "آرم" تلويزيون ملى را محمدرضا 
ــن و  ــت. آنهايى كه هم س اصالنى طراحى كرده اس
سال تلويزيون هستند، بى گمان آن دو شير خوش 

يال و كوپال را به ياد دارند.

ــرح از من بود و عباس معيرى  اصالنى گفت: ط
ــته درآورد. اين طرح  ــه گونه اى نقش برجس آن را ب
ــم كه در دوره  ــانى الهام گرفت را از يك نقش ساس
سلجوقيان هم تكرار شده است. زير فنجانى سفالى 
ــير نماد پاسدارى  روى ميز را چرخى داد و گفت: ش

از ايران است، اصال شير، نماد ايران است.
از معمارى ايرانى، از گنبدهاى اشكانى-ساسانى، 
ــى، از هنر  ــى ايران ــا و دانش ستاره شناس از مناره ه
نقاشانمان و از هنر هزاران ساله داستان نويسى مان 
سخن گفت و از مهندس هاى امروز و سردرگمى هاى 
ــته،  ــلى كه گمان مى كنند با پاك كردن گذش نس
ــت آخر باز هم  ــوند، گله كرد. و دس مى توانند نو ش
رسيد به يك اتفاق كه او را به فيلم و سينما، نزديك 

و نزديك تر كرده است. او از آشنايى اش با "فريدون 
رهنما" گفت و اين كه رهنما، نخستين ايرانى است 
كه درباره تخت جمشيد، فيلم ساخته است. اصالنى 
گفت: همكارى و دوستى مان به راه اندازى گروهى به 
نام"گروه ايران شناسى" در تلويزيون ملى انجاميد. 
نخستين كار خودم، "جام حسنلو" نيز درون همين 

گروه شكل گرفت.
ــرانجام پس از بيست و چند روز فيلمبردارى  س
ــياه و سفيدى 25  ــال 1346، فيلم س با امكانات س
ــد. اصالنى گفت: تلويزيونى ها  ــاخته ش دقيقه اى س
ــان نيامده بود با آن مخالفت كرده  از فيلمم خوشش
ــنلو را به  ــد. اما فريدون رهنما، فيلم جام حس بودن
همراه دو فيلم كوتاه ديگر براى "النگ لوا"، فرنشين 
ــتاده بود. آن روزها من  ــه فرس ــينماتك" فرانس "س

ــرباز بودم. به تهران كه آمدم، به ديدار رهنما كه  س
ــت ميزش  ــم و در اتاقش را كه باز كردم از پش رفت
ــرد و تبريك گفت، هنگامى  ــد دستم را فش بلند ش
ــيدم، گفت: النگ لوا گفته كه  كه چرايى اش را پرس
ــينما تك در  ــت و در س ــانى اس فيلمت كار درخش
ــينماى كوتاه ايران" نمايش  ــبى به نام "شب س ش

داده است.
ــس از ديگرى، اصالنى  ــن رخدادها يكى پ همي
ــى با  ــوى فيلم هاي ــه س ــد، ب ــل دادن ــوان را ه ج

درونمايه هايى كه از آنها گفتيم.
ــاخت  ــيد و گفت: س ــى نفس بلندى كش اصالن
مستند سخت است. روايت دادن، از سختى هاى كار 
ــتند است، در مستند با بيشمار موضوع روبه رو  مس
ــه بايد در كنار هم  ــتيم، موضوعاتى پراكنده ك هس

چيده شود.
ــاز بايد اين پراكندگى ها را به يگانگى  مستندس
ــتند تصوير مى سازيم، تصوير  ــاند. در فيلم مس برس
نمى گيريم و اين تصويرسازى است كه دشوارى كار 
ــتند، آزاد كردن اشيا از زندان ديده  است. فيلم مس

نشدن ها و گمشدن هاست.
ــيد، نفسى كه به آه شبيه تر  نفس بلندترى كش
بود تا به نفس و گفت: شوربختانه در ايران بودجه اى 
ــتند، ويژه نمى شود. مستند براى  براى ساخت مس
ــت. در ايران  تلويزيون ما يك برنامه ارزان قيمت اس
ــتند بايد  ــتند را نفهميده ايم. مس ــوز معنى مس هن
روايت باشد روايت از آنهايى كه نه در كتاب هستند 

و نه در به چشم آمده اند.
ــطوره هاى   وى گفت: در معمارى و طبيعت و اس
ــت كه بايد  ــگ و هنر ما ناديده اى اس ــا، در فرهن م
ــمند است. معمارى  ــود. معمارى ما ارزش روايت ش
ــا در ايران  ــت. م ــگ و ذات مليت ما اس ذات فرهن
ــه مهر يا همان  ــن الگو داريم به نام گردون يك كه
ــتند ساز بايد اين مليت و  صليب شكسته. يك مس
ــت را تصوير كند. اين كهن الگو در همه جا در  هوي
معمارى و هنرمان ديده مى شود. معمار ما با ظرافت 
ــازد، مسجد 4 ايوانى مى سازد،  تمام، چارتاقى مى س
ــرزمين هاى  نمونه اى كه در معمارى هيچ يك از س
اسالمى نيست. معمار ما گردونه مهر را مى برد درون 
ايوان ها، ملت ما با تاريخ و هويتش، زندگى مى كند 
ــكان آن را نو مى كند و  ــا بنا به فراخور زمان و م ام

برايش كاربرد و معنا ايجاد مى كند.
ــت. در ايران  ــه ايرانى ما اس ــارى ما انديش معم
ــنت اگر  ــت، س همواره بحث زايش مطرح بوده اس
ــود، مى ميرد. سنت امرى ايجاد شونده است.  نو نش
ــرار نمى كنيم وگرنه  ــاد مى كنيم، تك ــنت را ايج س
ــد و گفت:  ــش بلند ش ــى از جاي ــم. اصالن مى ميري
ــختى بر دوش دارد بايد تصوير  ــاز كار س مستندس

هويت و اين نو شدن ها را بسازد.
-: خبرگزارى ها

گفت و گو با محمدرضا اصالني نويسنده و كارگردان «دست هاي هگمتانه»

 روايت دست هاي تاريخ ايران 
از حسنلو تا هگمتانه

كتاب هاى الكترونيكى هنوز عقبند
كتاب هاى الكترونيكى 
هنوز از سنتى ها پيشى 

نگرفته اند
ــدان رقابت،  ــوز در مي ــام: هن همدان پي
جاى  ــته اند  ــاى الكترونيكى نتوانس كتاب ه
ــد. اين در حالى  ــنتى را بگيرن كتاب هاى س
ــنتى  ــت كه دنياى مدرن، خوانندگان س اس
ــد آورده و در همه آنها  و الكترونيكى را پدي
ــترك وجود دارد و آنهم اينكه  يك چيز مش
بسيارى از مردم احتياج دارند زمان خود را با 

مطالعه كتاب سپرى كنند.
ــى  ــدى پيش نيويورك تايمز گزارش چن
منتشر كرد مبنى بر اينكه حدود 9 ميليون 
ــاب در اياالت متحده  ــر الكترونيكى كت كارب
ــده،  وجود دارد و با توجه به اينكه آمار ياد ش
ــى رود اما هنوز  ــان تعطيالت باالتر هم م زم
ــاى الكترونيكى  ــت، كتاب ه در ميدان رقاب
نتوانسته اند جاى كتاب هاى سنتى را بگيرند. 
اين در حالى است كه دنياى مدرن، خوانندگان 
ــنتى و الكترونيكى را پديد آورده و در همه  س
آنها يك چيز مشترك وجود دارد و آنهم اينكه 
ــيارى از مردم احتياج دارند زمان خود را با  بس

مطالعه كتاب سپرى كنند.
دو سال پيش كتاب هاى الكترونيكى فقط 
ــاب را به خود  ــك درصد از كل فروش كت ي
ــاال اين رقم به 10  ــاص مى دادند و ح اختص
درصد افزايش يافته است. چنانچه رسانه هاى 
ــيعى از تجارت كتاب  الكترونيكى بخش وس
ــتريان نيز  ــود اختصاص دهند، مش را به خ
ــب اين كتاب ها بهره مند  از قيمت هاى مناس
مى شوند. اما آيا تحول كتاب هاى الكترونيكى 
نويسندگان را هم تحت تاثير قرار مى دهد؟

ــد، براى  ــات بر مى آي ــه از تحقيق چنانچ
نويسندگانى كه با ناشران مهم و بزرگ قرارداد 
مى بندند پيشرفت كتاب هاى الكترونيكى تغيير 

زيادى در كارهاى آنها ايجاد نمى كند.
ــل  دلي ــه  ب ــى  الكترونيك ــاى  كتاب ه
قيمت هاى بسيار پايين نسبت به نسخه هاى 
ــران كوچك مقرون به صرفه  چاپى براى ناش
ــه به هزينه هاى  ــت؛ چرا كه آنها با توج نيس
ــيار  ــيارى كه صرف مى كنند درصد بس بس
ــنده مى پردازند و اين براى  كمى را به نويس

نويسنده مقرون به صرفه نيست.
از  ــه  بى تجرب ــندگان  نويس از  ــيارى  بس
ــاده لوحى كتاب هايشان را به ناشران  روى س
ــدل"  "كين ــد  مانن ــدارى  نام ــى  الكترونيك
ــروش زيادى  ــن اميد كه ف ــپارند به اي مى س
خواهد داشت، اما پس از مدتى مى بينند اينگونه 
نيست. نويسندگان كتاب هاى الكترونيكى براى 
خلق هر اثر هنرى بايد 50 تا 200 دالر به ناشر 
ــچ تضمينى براى  ــد، بدون اينكه هي بپردازن

موفقيت آنها وجود داشته باشد.
ــكل ظاهرى،  ــاى چاپى اما ش در كتاب ه
ــوع كاغذ و حتى جلد زيباى يك كتاب نيز  ن

بر فروش آن تاثير مى گذارد. 
ــود اينكه  ــا وج ــا ب ــيارى از كتاب ه بس
ــيار موفق  ــته اند بس ــنده گمنامى داش نويس
ــيده اند.  بوده اند و به چاپ هاى متعددى رس
ــاى چاپى  ــتر كتاب ه ــندگان در بيش نويس
ــه خوانندگان  ــند ك ــى را مى نويس چيزهاي

دوست دارند بخوانند.
براى نويسندگان كتاب هاى چاپى منتشر 
ــران مهم اهميت  ــط ناش ــدن كتاب توس ش
بسزايى دارد و آنها مطمئنند كه كتابشان در 

كتابفروشى ها پخش خواهد شد.
ــويى در دنياى الكترونيك توزيع و  از س
ــت و در برخى موارد  پخش كتاب فورى اس
ــان لحظه بايد  ــما هم ــود و ش جهانى مى ش
ــخه هاى  تصميم به خريد آن بگيريد، اما نس
ــك  ــا در ي ــت مدت ه ــن اس ــى ممك چاپ

كتابفروشى بمانند.
ناشران سنتى اغلب چاپ هاى ساده انجام 
مى دهند. آنها اغلب عناوينى از كتاب هايشان 
ــى ها مهم يا كتابخانه هاى  را براى كتابفروش

بزرگ مى فرستند.
ــاپ و كاغد  ــا معتقدند زمانى كه چ  آنه
كتاب جنس مرغوبى داشته و جلد آن جذاب 
ــود جذب مى كند و  ــد، خواننده را به خ باش
تمام اينها هيچ هزينه اى براى نويسنده ندارد 
اما براى ناشر خصوصى تمام اين موارد هزينه 
ــت؛ از اين رو، امروزه با پيشرفت  خواهد داش
ــوز هم مورد  ــنتى هن جوامع، كتاب هاى س
تاييد اكثر نويسندگان و ناشران بزرگ است.
منبع: خبرگزارى كتاب ايران

تدوين جلد سوم «سير تحول ادبيات داستاني و نمايشي» 
همدان پيام: حسن ميرعابديني پس از نگارش جلد دوم «سير تحول ادبيات داستاني و نمايشي»، گفت: جلد سوم اين 
ــت تدوين دارد. مير عابديني در ادامه  تدوين تاريخ تحليلي انتقادي داستان نويسي ايران در يكصد  سال  مجموعه را در دس
اخير، جلد سوم از «سير تحول ادبيات داستاني و نمايشي» را تدوين مي كند. به گزارش ايسنا، جلد نخست اين مجموعه از 
سال 1300 تا 1320 بود، دومين جلد به بررسي آثار داستاني و نمايشي و تحول  آن ها از سال 1320 تا 1332 مي پردازد و 
سومين جلد هم از 1332 تا 1357 را در بر خواهد گرفت. آخرين اثري كه از ميرعابديني منتشر شده، «در ستايش داستان» 
است. اين اثر مجموعه  يادداشت ها و مقاله هاي مير عابديني درباره  داستان نويسي است كه از سوي نشر چشمه منتشر شده 
است. ديگر آثار منتشرشده  حسن مير عابديني عبارت اند از «صد سال داستان نويسي ايران» (دوره  چهارجلدي)، «فرهنگ 

داستان نويسان ايراني از آغاز تا امروز»، «هشتاد سال داستان كوتاه ايراني» و «داستان نويسي زنان در ايران».

چاپ تازه  هفت كتاب نادر ابراهيمي 
همدان پيام: چاپ تازه  هفت كتاب نادر ابراهيمي منتشر مي شود. از آثار اين نويسنده  فقيد، كتاب هاي «يك عاشقانه  
آرام» براي نوبت هجدهم، «رونوشت بدون اصل» براي نوبت ششم، «فردا شكل امروز نيست» براي نوبت ششم، «چهل 
نامه  كوتاه به همسرم» براي نوبت نوزدهم، «خانه اي براي شب» براي نوبت چهارم، «افسانه  باران» براي نوبت چهارم و 

«مكان هاي عمومي» براي نوبت هشتم از سوي نشر روزبهان منتشر مي شوند.
به گزارش ايسنا، همچنين اخيرا از ديگر آثار ابراهيمي، كتاب هاي «سه ديدار با مردي كه از فراسوي باور ما مي آمد» 
ــوره  مهر، «بر جاده  آبي سرخ» براي نوبت پنجم، «مردي در تبعيد ابدي» براي  ــوي انتشارات س براي نوبت چهارم از س
نوبت هفتم و «بار ديگر شهري كه دوست مي داشتم» براي نوبت بيست ودوم از سوي نشر روزبهان تجديد چاپ شده اند.

نادر ابراهيمي متولد 14 فروردين ماه سال 1315 در تهران بود. 

ساخت مستند درباره نيكي كريمي
همدان پيام: مستندي درباره  نيكي كريمي در حال ساخت است. تصويربرداري اين مستند به كارگرداني پيام ايرايي به 

پايان رسيده و هم اكنون مستانه مهاجر در حال تدوين آن است. مازيار فالحي هم برايش موسيقي مي سازد.
اين مستند در قالب گفت وگو با اين بازيگر و كارگردان سينما و همچنين تصاوير حضور جشنواره اي و فعاليت هاي 
ــابقه بازي در بيش از  ــينما پرس، نيكي كريمي با س اجتماعي، نگاهي به كارنامه هنري نيكي كريمي دارد. به گزارش س
ــي فيلم سينمايي تاكنون كانديداي بهترين بازيگر زن از جشنواره فيلم فجر با فيلم هاي «عروس»، «سارا»، «پري»،  س
ــف»،  «دوزن»، «نيمه پنهان»، «واكنش پنجم» و «ديوانه از قفس پريد» بوده كه براي دو  «رواني»، «بوي پيراهن يوس
فيلم آخر سيمرغ بلورين جشنواره فيلم فجر را گرفته است. وي همچنين جايزه بهترين بازيگر زن از جشنواره هاي سن 

سباستين، نانت، تائورمينا و قاهره را دريافت كرده است.

رمانى درباره 
امام موسى صدر 

همدان پيام: مصطفى جمشيدى از آماده سازى 
طرح اوليه رمانى درباره امام موسى صدر خبر داد.

مصطفى جمشيدى نويسنده در گفتگو با مهر 
ــتن رمانى  ــال پيش در صدد نوش گفت: از چند س
درباره امام موسى صدر بود و آن را در دست تهيه 
ــقوط قذافى در  ــتم، ولى تا چندى پيش و س داش
ليبى، اين رمان سرنوشت مشخصى نداشت. قبل از 
وقايع اخير ليبى فشار كارى رويم زياد بود و نكته 

ــتان  ــتم وارد داس مهم ديگر اين كه اگر مى خواس
ــردم تا وضعيت  ــوم، بايد موقعيتى ايجاد مى ك بش
شخصيت ها روشن شود. نامى هم كه براى اين كار 

انتخاب كرده ام، «شب رنج موسى» است.
وى افزود: بهانه نوشتن رمان، شخصيت جهانى 
و بين المللى امام موسى صدر بود. با سقوط قذافى، 
ــكالت برطرف شد؛ چون قبل از آن  مقدارى از مش
ــتم درباره قذافى و ليبى بنويسم. از اين  نمى توانس
ــتن و تكميل  ــد از اين اتفاقات، راه نوش جهت بع
ــاظ روانى و هنرى باز  ــردن طرح اوليه آن به لح ك
ــد. به اين ترتيب اتود اوليه كار را زدم كه البته  ش

تا كامل شدنش، كمى زمان مى برد، ولى مى توانم 
بگويم كه طرح اوليه كار، تقريبا نوشته شده است.

ــه داد: در حال حاضر قصد  ــنده ادام اين نويس
ــم. به همين دليل،  ــته هايم را تدوين كن دارم نوش
ــت نويس طرح در حال تايپ شدن است  متن دس
تا آن را ويرايش كنم. اتود اوليه كار حجمى حدود 
ــه دارد كه البته امكان دارد فصل هايى  200 صفح

به آن اضافه يا از آن كم شود.
نويسنده رمان «بوفارى 4» گفت: اگر مسئوالن 
ــد كه فكر  ــكارى كنن ــاعدت و هم ــط، مس ذى رب
ــراى تحقيق درباره  ــن كار را بكنند، ب نمى كنم اي

ــتندات كار، مى خواهم سفرى به ليبى داشته  مس
ــم. چون اين كتاب، رمانى حول محور حضور  باش
ــت و بهانه اى براى  ــى صدر در ليبى اس امام موس
ــفر كنم، بايد  ــر بتوانم به ليبى س ــناختن او. اگ ش
ــى رمان را برطرف كنم.  ضعف هاى موقعيت شناس
بخشى از رمان در لبنان و بخش ديگرى از آن هم 

در ليبى مى گذرد.
ــخصيتى جهانى است كه   امام موسى صدر، ش
امام شيعيان و مسيح مسيحيان لبنان بوده است. اين 
ــود براى پرداخت جامع االطراف  موضوع باعث مى ش

اين شخصيت حساسيت وجود داشته باشد.

كاريكاتور در مطبوعات ايران
ــت چاپ در قرن نوزدهم به  ــام: يكى از اتفاقات مهم پس از ورود صنع همدان پي
ــكل گيرى روزنامه و حرفه روزنامه نگارى بود. در ابتداى امر روزنامه ها فاقد  ايران، ش
ــنى  ــروطه، تصوير خصوصا تصاوير كاريكاتور چاش تصوير بودند اما بعد از انقالب مش

اين اخبارنامه ها شد.
 پيدايش هنر كاريكاتور در مطبوعات ايران 

صنعت چاپ در اواخر قرن نوزدهم ميالدى يعنى در دوره قاجاريه وارد ايران شد. 
در آن دوره خيل عظيمى از مردم ايران، قشرى بيسواد بودند به همين دليل استفاده 
ــازى روزنامه ها و مجالت، اولين ترفند ناشران و نويسندگان براى  از تصوير و مصورس
ــار روزنامه ها، مجالت طنز و كاريكاتور وارد  ــر عوام بود. در كن جلب نظر مردم از قش
عرصه نشر شد و به دليل ساده فهمى و بيان صريح موضوع توانست راحت تر با عوام 
ــه هاى نهضت مشروطه در همين دوران ريخته شد  ارتباط برقرار كند. از طرفى ريش
و اين نشريات به ظاهر فكاهى، نقش مهمى در شفاف سازى ذهن مردم كوچه و بازار 

نسبت به تحوالت روز و آگاه سازى از جريانات توده ها را بر عهده داشت.
اولين نشريه درون مرزى، در اوج دوران خفقان سلطنت ناصرالدين شاه، به سال 
1310ه.ق با نام «شب نامه»، توسط عليقلى صفروف، در تبريز نوشته و منتشر شد. 
نام اين مجله نيز به صورت نيشخند در برابر «روزنامه»، شب نامه نام گرفت. از طرفى 
به دليل سانسورهاى حكومتى و عدم آزادى مطبوعات اين مجله به صورت مخفيانه 

انتشار مى يافت و اين نام با نهانى بودن اين مجله نيز بى ارتباط نبود.
ــوان پدر مطبوعات فكاهى  ــار همين مجله، به عن عليقلى صفروف به دليل انتش

ايران لقب گرفته است.
چند ماه قبل از پيروزى انقالب مشروطه در 1285ه.ش، انتشار روزنامه جنجالى 
ــان آموزگار جرايد ايران، تحولى عميق در صحنه  ــد كه بس «مالنصرالدين» آغاز ش
ــروطه و آزادى مطبوعات،  ــيدن جنبش مش مطبوعات ايجاد كرد. بعد از به ثمر رس
ــر ايران پديد آمد كه هرچند شور و شوق نگارش داشتند  ــيارى در سرتاس جرايد بس
ــن اوضاعى روزنامه مالنصرالدين  ــتى بى اطالع بودند. در چني ولى از قواعد ژورناليس

مانند يك پيشكسوت سبك و سياق نگارش را آموزش داد.
تا قبل از انقالب مشروطه، مجالت فكاهى فاقد تصوير بود ولى بعد از آن، با ظهور 
ــد تا افراد  ــى چون جليل محمد قلى زاده، طنز تصويرى نيز به كمك گرفته ش نوابغ
بى سواد را نيز در اطالع رسانى شريك كند. جليل محمد قلى زاده با تصاوير طنزآميز 
ــر عوام را نشان مى داد چنان تحولى در تاريخ طنز  ــتر واقعيات تلخ قش خود كه بيش
ــخ كاريكاتور ايران  ــر اين هنرمند نقطه عطف تاري ــت كه تصاوي ايران برجاى گذاش

محسوب مى شود.
وى كه در روزنامه مالنصرالدين (انتشار در آذربايجان) تصويرسازى مى كرد تالش 
ــر كرده بود داليل  ــه بيش از نصف روزنامه را پ ــا در تصاوير طنزآميزش ك ــت ت داش
ــلمانان، حيات فردى و اجتماعى ملل شرقى و استثمار دولت هاى  عقب ماندگى مس

غربى را به وضوح نشان دهد.
اگر بخواهيم خصوصيات هنر كاريكاتور را به صورت موجز بيان كنيم، كاريكاتور 

تصويرى است كه داراى محورهاى زير به صورت توامان باشد:
1- انديشه و تفكر

2- تصوير
3- طنز

ــد كه انديشه و تفكر در هنر كاريكاتور، محورى بسيار پراهميت تر  به نظر مى رس
ــت؛ چرا كه مثال نمى توان هنر كاريكاتور را به صورت  ــمى اس از ديگر هنرهاى تجس
ــيار برنده و  ــتره كار كرد بلكه بايد در بيان مفهوم مورد نظر از لبه بس تجريدى و آبس
حساس طنز گذشت؛ به طورى كه نه تنها موضوع لوث و هجو نشده بلكه با نيشخند 
ــزى بيش از همه، نيازمند تفكر  ــد و چنين چي ظريفى اصل واقعه را به چالش بكش

خالق است.
مى توان اين طور گفت كه امروزه هنر كاريكاتور در ايران رهاورد دو چيز است:

1- انقالب مشروطه
2- روزنامه مالنصرالدين

دومين نشريه طنز و فكاهى ايران كه به صورت تصويرى و بعد از انقالب مشروطه 
ــط حاج ميرزا آقا بلورى به  ــرات االرض» بود كه توس ــار يافت، هفته نامه «حش انتش
ــال 1326ه.ق در تبريز منتشر مى شد. مطالب اين نشريه نيز به تبعيت از روزنامه  س
مالنصرالدين، از زبان يك ديوانه بازارگرد به نام «غفار وكيل» بيان مى شد. اين هفته 
ــى خود لحنى بسيار كوبنده داشت. از ديگر تصويرگران  نامه در بيان انتقادات سياس

اين مجله مى توان به حسين طاهرزاده بهزاد اشاره كرد.
منابع: آذربايجان طنز روزنامه لرى/ ناظم آخوندوف. تاريخ سانسور در مطبوعات ايرن/ كهن 
گوئل. قيام آذربايجان در انقالب مشروطه ايران/ كريم طاهرزاده بهزاد
گردآورى: محمدمهدى خلجى

ما ايرانى ها، مردان ثروتمندى 
هستيم اما هنوز نمى دانيم. 
ما ثروتمنديم چون وارثان 

چنين هنر و انديشه اى 
هستيم. هگمتانه مال من 
است، گنج نامه، گنج من 

است، الوند، اين خروشان 
جارى، مال من است
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مديركل زندان هاى همدان:

مركز آموزشى جديدى
در استان در حال احداث است

نيش و نوشاخبار

نـگاه

همدان پيام: جمله «حاال مهريه را كى داده و كى 
ــه شده بود كه با استناد به آن  گرفته» اينقدر كليش
ــه را تأييد كرديم و در نتيجه، حاال  همه جور مهري
با زندانيان زيادى مواجه هستيم كه قدرت پرداخت 
مهريه را نداشته اند؛ زندانيانى كه تعدادشان، مجلس 

را نيز نگران كرده است.
ــت و هم نفر اول بورد  ــگاه اس ــتاد دانش هم اس
ــى جراحى، اما به دليل اينكه توان پرداخت  تخصص
ــته و با درخواست  مهريه به صورت يك باره را نداش
ــدن بدهى اش موافقت نشده، نزديك به  اقساطى ش
ــر مى برد. اين ها را  ــت كه در زندان به س يك ماه اس

برادرش مى گويد كه او هم پزشك است.
ــى اش مى گويد:  ــرادر زندان ــورد ب ــر در م  ناص
ــتيم و برادرم با دسترنج خودش  ــهيد هس فرزند ش
اندوخته اى داشت كه حاال به خاطر شكايت مسدود 
ــت و قبول كرده كه مابقى مبلغ مهريه را  ــده اس ش
ــطى پرداخت كند، اما قاضى موافقت  به صورت قس
ــت مرخصى اش هم دوبار رد  نكرده و حتى درخواس

شده است. مانده ايم كه چه كنيم.
ــه دادگاه خانواده مراجعه كرده،  اما جوانى كه ب
ــرايط متفاوتى دارد و از دادگاه درخواست اعسار  ش
ــر از همكارانش  ــروز چند نف ــت ام كرده و قرار اس
ــهادت بدهند كه آه در بساط ندارد. شايد به اين  ش
ــكه در ماه موافقت بشود و  روش با پرداخت يك س

زندانى نشود.
ــيم كه مهريه همسرت چه  وقتى از وى مى پرس
بود، با ناراحتى مى گويد: 300 سكه. البته آن موقع 
ــكه اينقدر گران نبود ولى چون سكه ثبت شده،  س

بايد سكه پرداخت كنم.
 !زندانيانى كه شايد مجرم نيستند 

ــخنگوى كميسيون حقوقى و قضايى مجلس   س
ــتاد  ــاره به اينكه س در گفت و گويى با تابناك با اش
ديه و مجلس از مدت ها قبل به دنبال ارائه راهكارى 
براى كاهش زندانيان مهريه هستند، گفت: براساس 
آمارهاى ارائه شده به مجلس، در حال حاضر 2 هزار 
نفر به دليل ناتوانى در پرداخت مهريه همسران شان، 
ــبت به  ــر مى برند كه اين رقم نس ــدان به س در زن

سال هاى قبل افزايش يافته است.
ــال گذشته، حدود 10 هزار  هم چنين، در 2 س
نفر به دليل مهريه زندانى و آزاد شده اند و اين نشان 
مى دهد كه مهريه و ناتوانى مرد در پرداخت آن يكى 
ــت كه از حساسيت ويژه اى برخوردار  از مواردى اس

است و بايد براى آن تدبيرى انديشيد.
ــى  ــين رحيمى افزود: در زمان بررس امين حس
ــنهادهايى براى  ــواده، پيش ــت از خان ــه حماي اليح
جلوگيرى از ثبت مهريه هاى سنگين و نامتعارف و 
هم چنين كاهش زندانيان مهريه ارائه داده شد كه 

ــدام مورد تأييد قرار نگرفت و از اليحه حذف  هيچ ك
شد. اخذ ماليات از مهريه و قسط بندى مهريه براى 
ــر و حرج آن ها به دادگاه اثبات شده  مردانى كه عس

باشد از جمله اين موارد بود.
ــوب  ــرش محس ــه كه هديه مرد به همس مهري
ــل تجمل گرايى، گاهى  ــده، بر اثر عواملى مث مى ش
ــود كه به جاى اينكه  اوقات به عاملى تبديل مى ش
دوام زندگى ها را افزايش دهد، برعكس عمل كرده و 

طول عمر زندگى مشترك را كم مى كند.
وكيلى، كه در حوزه خانواده فعاليت مى كند در 
اين باره مى گويد: زندگى مشترك يعنى شراكت دو 
نفر با همديگر. اينجاست كه هر قدر مهريه افزايش 
ــدا مى كنند و هر  ــركا از هم واهمه پي پيدا كند، ش
بحث كوچك و عادى هم مى تواند منجر به اختالف 

شود.
اكنون با مردانى مواجه هستيم كه دارايى دارند، 
ــان را به صورت صورى به نام افراد ديگر  اما اموالش
ــت  ــه پرداخت نكنند يا درخواس ــد تا مهري مى كنن
ــا اگر مهريه كمترى در ميان  ــار كنند؛ چه بس اعس

بود، پرداخت يك جاى مبلغ برايشان مقدور مى شد. 
اما در عين حال افرادى نيز هستند كه واقعاً توانايى 
پرداخت مهريه را ندارند و اگر نتوانند اين موضوع را 

اثبات كنند، زندانى خواهند شد.
ــى زنان در اين  ــوراى فرهنگى- اجتماع عضو ش
ــگاه ابزارى به  ــارس مى گويد: هم اكنون ن ــاره به ف ب
ــا افزايش ميزان  ــه رواج يافته و ب ــه در جامع مهري
ــتيم كه تعداد افرادى كه ناتوان  ــاهد هس مهريه، ش
از پرداخت هستند و زندانى مى شوند، رو به افزايش 

است.
ــرخ روز، مى توانيد به  ــبه مهريه به ن براى محاس
قسمت مشاوره سايت ارتباطات مردمى قوه قضائيه 
ــر بزنيد. جالب اينجاست كه در اين سايت راهى  س
ــبه سكه به عنوان مهريه در نظر گرفته  براى محاس
ــت و تنها مبلغ نقدى را مى توان با آن به  ــده اس نش
نرخ روز محاسبه كرد. شايد نوسانات بسيار شديد و 
حتى چند ساعت يك بار نرخ سكه، به اين راحتى ها 
ــاده مقدور نبوده كه اين قابليت  و با يك نرم افزار س

در سايت تعبيه نشده است!

ــكار را در ارائه قوانين جديد  ــو اصالنى، راه مين
ــد قوانينى وضع  ــه مى گويد: باي ــته و در ادام دانس
ــود كه از ثبت مهريه هاى سنگين در هنگام عقد  ش
ــازى هاى  ــرى كند. هم چنين با فرهنگ س جلوگي
ــف براى جوانان  ــزارى كالس هاى مختل الزم و برگ
ــجويان اين موضوع به آن ها تفهيم شود كه  و دانش

مهريه سنگين موجب تضمين زندگى نمى شود.
اكنون از يك سو، روند تورمى مهريه به شدت رو 
به افزايش است و از سوى ديگر، با افزايش معنى دار 
ــتيم. به عبارتى بهتر، به نظر  نرخ طالق مواجه هس
ــد كه سنت حسنه «مهريه» كاركردش را از  مى رس
دست داده است و اينجاست كه بايد مسئوالن دست 
به كار شوند و با وضع قوانين جديد و فرهنگ سازى، 

در احياى آن بكوشند.
ــت مهريه هاى باال  ــد از ثب ــوان مثال، باي به عن
ــا ذكر دو عبارت عندالمطالبه يا  خوددارى كرد يا ب
عنداالستطاعه در سندهاى ازدواج و فرهنگ سازى 
ــتاى كاهش  ــن زمينه، حداقل اقدامى در راس در اي

زندانيان مهريه انجام داد.

جرائم تفريحي ناشى از زمان بيش ازحد
ــكال در بسترهاي فرهنگي  همدان پيام: وقوع بزهكاري در جامعه بيانگر وجود اِش
ــوان اهرم هاي مقابله تا  ــگيري هاي فرهنگي و اجتماعي به  عن ــت؛ بنابراين پيش اس
ــوي امنيت اجتماعي سوق  حدود زيادي از آمار بزهكاري مي كاهند و جامعه را به س
مي دهند. برخي جرائم كه سابقه فكري و فرهنگي در جامعه ندارند و اصوالً در رديف 
ــط برخي از افراد اتفاق مي افتند كه  ــفانه توس عناوين مجرمانه قرار نمي گيرد، متأس

باعث تأسف و تعجب است.
ــت كه متوليان فرهنگي به  ــا توجه به ويژگي هاي اين گونه بزهكاري ها، الزم اس ب
ــند. در برخي جرائم  ــطح آگاهي جامعه به  ويژه جوانان باش فكر آموزش و ارتقاي س
ــرگرمي سرقت مي كرد يا سه  مانند ماجراي دختري كه در يك كافي نت به قصد س
ــر يزدي كه براي تفريح به يك پژو تيراندازي كردند. تعدادي جوان يا نوجوان به  پس
قصد تفريح و وقت گذراني دست به اقداماتي مي زنند كه اكثر آنها در بايگاني و حافظه 
آسيب هاي اجتماعي جامعه وجود ندارند. اين جوانان و نوجوانان گاهي نتايج يا عكس 
ــبكه هاي اجتماعي قرار مي دهند  ــايت ها، وبالگ ها يا ش و فيلم اقدامات خود را در س

مانند ماجراي سه جوان يزدي.
ــتند  ــي، اين گونه افراد دچار كمبودهاي عاطفي و تربيتي هس از نگاه رفتارشناس
ــاري رفتاري؛ يعني  ــده اند. اين ناهنج ــندروم رواني و رفتاري گرفتار ش و در يك س
ــان دادن خود به ديگران يا جلب توجه آنها  ــي (هيسترويونيك) براي نش خودنمايش
ــيدن لباس هاي غيرمتعارف يا آرايش و پيرايش  به خود انجام مي گيرد؛ خواه با پوش
ناهنجار باشد يا با شليك به اتومبيل خود همراه دوستان با خنده و شادي و گرفتن 
فيلم از اين صحنه ها و نمايش آن در اينترنت. بيشتر اين افراد اگر مرتكب جرم شوند 
ــت؛ بنابراين، اين نظريه كه ارتكاب جرم فقط براي فقر  از روي فقر و نياز مالي نيس
ــخاص رد مي شود يا حداقل در همه موارد  ــت با اَعمال و رفتار اين گونه اش و نياز اس
ــت و از حساب كاربران برداشت  ــت. دختري كه كارمند يك كافي نت اس صادق نيس
مي كند و پس از مشخص شدن جرم، انگيزه خود را سرگرمي اعالم مي كند و پول ها 
ــأت نمي گيرد؛ بنابراين  ــت از نياز مالي  نش را پس مي دهد و ديگر جرائمي از اين دس
ــرار دادن فقط به بهانه  ــاب در اختيار فرزندان ق ــدازه و پول بي حس ــاه بيش از ان رف
ــوند، عذرموجهي براي رفتار افراطي  ــتان و همساالن سرافكنده نش آنكه مقابل دوس
ــاله اتومبيل چندين  ميليوني سوار مي شود و  ــت؛ چراكه وقتي يك جوان 19س نيس
ــايل  ــفر مي كند و انواع وس ــورهاي مختلف اروپايي س به بهانه فراگيري زبان به كش
تفريحي و رفاهي در اختيار او قرار مي گيرد، از عاطفه و تربيت تهي مي شود و براي 
ــم تفريحي مي زند، هم خود  ــت به جرائ پر كردن خأل هاي عاطفي و تربيتي اش دس
ــاالن،  ــتان، همس را به چاه مي اندازد و هم باعث ايجاد الگوي غلط  تربيتي براي دوس
ــايه ها مي شود. حتي در برخي موارد ديده شده است كه چنين جوانان  اقوام و همس
ــايت  و نوجواناني براي تفريح و يك لحظه خنديدن عكس و فيلم ديگران را روي س
قرار مي دهند، در حالي كه نمي دانند يا توجه نمي كنند اين شوخي چه نتايج شومي 

براي خانواده ها دارد.
 ديگر وقت آن رسيده است خانواده ها بدانند فقط پول و امكانات نيست كه بايد 
در اختيار فرزندان قرار بگيرد؛ بلكه نظارت بر رفتار و اعمال اين سرمايه هاي زندگي، 
بسيار ضروري تر از حمايت  مالي است، البته مراجعه به مشاور و روانپزشك و دريافت 
مشاوره از كارشناسان در اين گونه موارد خيلي بهتر از برخوردهاي خود سرانه است و 

مي تواند به حال فرزندان مفيدتر باشد. 
والدين در صورت مشاهده اين گونه موارد، بهتر است قبل از هر حركتي با مشاوران 
ــگيري يا جلوگيري از ادامه ماجرا مؤثرترين  و متخصصان گفت وگو كنند تا در پيش
ــود. از طرفي با توجه به اينكه برخي از مرتكبان جرائم تفريحي باعث  اقدام انجام ش
ــوند، پليس و دستگاه قضايي در چنين مواردي با  مخاطره در امنيت اجتماعي مي ش
ــانه ها نيز بايد در ايفاي نقش رسانه اي و  ــوخ طبع برخورد مي  كند و رس بزهكاران ش

رسالت آموزش شهروندان اقدام كنند تا ديگران در دام اين گونه افراد نيفتند.
مجيد ابهري رفتارشناس و استاد  دانشگاه

كنترل الكترونيكى زندانيان از سال آينده
ــور موفق شدند سامانه مراقبت  ــازمان زندان ها گفت: محققان كش ــعه مديريت و منابع س همدان پيام: معاون توس
الكترونيكى زندانيان را توليد كنند كه اين تجهيزات از ابتداى سال آينده به طور آزمايشى مورد استفاده قرار مى گيرند.

ــركت هاى كامپيوترى موفق شدند  ــت: محققان داخلى و ش محمدعلى زنجيره اى در گفت وگو با فارس، اظهار داش
ــالمى آمده است را عملى  ــامانه اى طراحى كنند كه اجراى مراقبت هاى الكترونيكى كه در قانون جديد مجازات اس س
كنند. وى ادامه داد: اگر قاضى حكم داد كه متهم در محل خاصى خارج از زندان به عنوان مثال در خانه يا محل اشتغال، 
حبس خود را سپرى كند، اين سامانه از متهم به صورت الكترونيكى مراقبت مى كند. زنجيره اى با بيان اينكه اين كنترل با 
دستبند و پابند الكترونيكى انجام مى شود، گفت: خوشبختانه در داخل كشور اين تجهيزات قابل ساختن است و با شركت هايى 

كه مذاكره كرده ايم متوجه شديم كه هم نرم افزار و هم سخت افزار مربوط به آن قابليت توليد در داخل كشور را دارد.

ــي دفتر  ــام: رئيس گروه آموزش همدان پي
ــازمان زندان هاي كشور  آموزش و پژوهش س
از مركز آموزش منطقه دو همدان بازديد كرد.
مسئوالن دفتر آموزش و پژوهش سازمان 
زندان هاي كشور از قسمت هاي مختلف مركز 

آموزش و پژوهش منطقه دو بازديد كردند.
ــوراي  ــه ش ــن بازديد، جلس ــه اي در ادام
ــوراي تحقيقات با حضور اعضا  آموزشي و ش
ــئوالن دفتر آموزش و پژوهش سازمان  و مس
ــركل برگزار  ــور در دفتر مدي زندان هاي كش

شد.
ــركل زندان هاي  ــنا، مدي ــزارش ايس به گ
ــتان همدان در اين جلسه به ساخت پروژه  اس
ــاره كرد و  جديد مركز آموزش منطقه دو اش
ــروژه مركز آموزش20  ــاخت پ گفت: براي س
ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شده است.

ــتار پيگيري اين اعتبار  كريم ملكي خواس
ــئوالن دفتر آموزش و پژوهش سازمان  از مس
ــا جديت دنبال  ــد كه موضوع را ب زندان ها ش

كنند.
ــه تخصيص  ــه اينكه بودج ــاره ب وى با اش

ــتاي  ــوزش صرفاً در راس ــه مركز آم ــه ب يافت
ــود، افزود: با  ــق و پژوهش هزينه مي ش تحقي
ــاخت اين مركز آموزشي و پژوهشي چهره  س

استان درخشان تر خواهد بود.
ــئول مركز آموزش و  محمد پورسينا، مس
ــاره به عملكرد  ــه دو نيز با اش پژوهش منطق
ــت: اميدواريم در آينده در بحث  مجموعه گف

پژوهش جزو سه استان برتر كشور باشيم.
فضل ا... پاكيده، رئيس گروه آموزشي دفتر 
ــازمان زندان هاى كشور  آموزش و پژوهش س
ــوزش منطقه دو  ــد از مركز آم ــز در بازدي ني
ــرد اين مجموعه ابراز رضايت  همدان از عملك
ــتگي، انسجام، تعامل و همكاري  كرد و همبس
ــتودني و قابل  ــتان را س ــهود در اين اس مش

تحسين برشمرد.
ــش دفتر  ــئول پژوه ــجاد مولوي، مس س
ــاى  ــازمان زندان ه ــش س ــوزش و پژوه آم
ــندي از  ــراز خرس ــالوه بر اب ــز ع ــور ني كش
جايگاه پژوهش اداره كل زندان هاي استان، 
ــدان در جمع  ــه هم ــاي رتب ــتار ارتق خواس

استان هاي كشور شد.

ــراى تزريق  ــاله وقتى ب ــام: زن 28 س همدان پي
ــيلين به يك كلينيك رفت، نمى دانست چه  پنى س

سرنوشت شومى در انتظارش است.
ــد و بعد  ــنج ش  اين زن پس از تزريق، دچار تش
ــترى شدن در بيمارستان، جان خود را  از 4 روز بس

از دست داد.
ــام مريم كه  ــال زن جوانى به ن ــاه امس 10دى م
ــداوا به  ــود، براى م ــده ب ــرماخوردگى ش دچار س
ــك عمومى در كرج رفت. پزشك با  مطب يك پزش
نوشتن نسخه اى، قرص سرماخوردگى و يك آمپول 
ــيلين براى او تجويز كرد و وى بعد از خريد  پنى س
ــول به همراه برادرش به يك  دارو، براى تزريق آمپ
كلينيك خصوصى رفت، غافل از اينكه حادثه اى تلخ 

در انتظارش است.
برادر اين زن گفت: آن روز خواهرم براى تزريق 
ــتادم.  ــرون منتظرش ايس ــت و من بي ــه اتاق رف ب
ــه تزريق اين آمپول  ــه بارها گفته اند ك در حالى  ك
ــت  ــت و بايد حتماً پيش از تزريق تس خطرناك اس
ــود كه آيا بيمار به آن  ــخص ش صورت گيرد تا مش
ــئول تزريقات كلينيك  ــيت دارد يا نه، مس حساس
ــت، آمپول را به خواهرم تزريق كرد.  بدون انجام تس
بعد از چند دقيقه صداى فرياد پرستاران را از داخل 
ــنيدم و فهميدم كه اتفاق بدى افتاده است،  اتاق ش
خودم را به خواهرم رساندم و متوجه شدم كه او بعد 

ــوك و تشنج شده و از روى تخت  از تزريق دچار ش
به زمين افتاده است.

ــت به جانم افتاد و فوراً  با ديدن اين صحنه وحش
ــتان رسانديم. خواهرم 4  با آمبوالنس او را به بيمارس
ــب در قسمت  آى.سى.يو بيمارستان بسترى بود و  ش
در اين مدت من و خانواده ام اميدوار بوديم كه او خوب 
ــود، اما هر روز حال مريم بدتر مى شد. بعد از 4 روز  ش
ــنج  ــكان به ما اعالم كردند كه خواهرم دچار تش پزش
شده و احتماالً به آمپول پنى سيلين حساسيت داشته 
است. آنها مى گفتند كه ممكن است به خاطر نرسيدن 
اكسيژن به مغز، خواهرم دچار مرگ مغزى شده باشد 
ــنبه 14 دى ماه، مريم به  ــه همين دليل چهارش و ب

بيمارستان سينا منتقل شد.
ــكان  ــينا، پزش ــتان س وى ادامه داد: در بيمارس
معاينات نهايى را روى خواهرم انجام دادند و گفتند 
كه او مرگ مغزى شده و هيچ اميدى به بازگشتش 
نيست. اما مادر پيرم هنگامى كه متوجه شد بعضى 
ــاران نيازمند  ــدن او قابل پيوند به بيم ــاى ب از اعض
است، رضايت داد كه اعضاى بدن خواهرم اهدا شود. 
ــه با مريم  بعد از امضاى رضايت نامه، ما براى هميش

خداحافظى كرديم و او به اتاق عمل منتقل شد.
ــن حادثه من به  ــه داد: بعد از اي ــوان ادام مرد ج
دادسراى عمومى استان البرز رفتم و از مقصران مرگ 
خواهرم شكايت كردم و خواستار پيگيرى پرونده شدم.

ــطه آموزش  ــام: معاون آموزش متوس همدان  پي
ــگاه نانو تكنولوژى  و پرورش همدان گفت: آزمايش
ــتان همدان  در يكى از مناطق آموزش و پرورش اس

راه اندازى مى شود.
به گزارش ايرنا، محمود نقوى در نشست كميته 
ــو همدان افزود: 60 ميليون ريال  ارتقاى جايگاه نان
ــگاه نانو تكنولوژى در  ــيس آزمايش اعتبار براى تأس
يكى از مناطق استان توسط ستاد ترويج نانو كشور 

اختصاص يافته است.
ــترده دانش آموزان  وى اضافه كرد: با حضور گس
ــتان همدان در دومين المپياد  ــطه اس دوره متوس
دانش آموزى نانو تكنولوژى و كسب باالترين امتياز 
ــه شاخص تعداد شركت كنندگان، تراز نمره و  در س

ميانگين همدان رتبه اول كشورى را در بين ادارات 
كل آموزش و پرورش استان ها كسب كرد.

نقوى افزود: يكى از وظايف مهم و خطير آموزش 
و پرورش به عنوان متولى اصلى امر تعليم و تربيت، 
معرفى و آشناسازى دانش آموزان با علوم و فن آورى 

جديد است.
ــا توجه به اين  ــوى ديگر ب ــان كرد: از س وى بي
ــخير كنندگان علم و فن آورى آينده در سه  كه تس
ــت  ــن آورى اطالعات، نانوتكنولوژى و زيس گروه ف

ــال  ــوند؛ از خردادماه امس ــن آورى خالصه مى ش ف
فعاليت گسترده اى در خصوص نانوتكنولوژى در اين 

معاونت آغاز شده است.
ــتر بحث نانو  ــزود: با هدف معرفى بيش نقوى اف
ــوزان و معلمان ميزبانى و برگزارى  در بين دانش آم
ــگاه هفته نانو را اداره كل آموزش و  دهمين نمايش

پرورش استان همدان بر عهده گرفته است.
ــن  ــزارى اي ــول برگ ــت: در ط ــار داش وى اظه
ــن در هر روز پذيراى  ــگاه كه به طور ميانگي نمايش

ــتان است؛  ــطه اس يك هزار دانش آموز دوره متوس
ــى، نمايش محصوالت فن آورى نانو  سمينار آموزش
ــينماى نانو و مسابقه ايده هاى  در علوم مختلف، س

دانش آموزان برگزار مى شود.
ــى سومين  نقوى افزود: با توجه به آغاز نام نويس
ــده كه  ــرايطى مهيا ش ــاد نانو تكنولوژى، ش المپي
دانش آموزان عالقه مند بتوانند با حضور در نمايشگاه 
نام نويسى كنند و يا در باشگاه خبرنگاران نانو عضو 
شوند. وي تصريح كرد: سمينارهاى آموزشى (براي 
ــركت در المپياد نانو) در روزهاى پنجم  آمادگى ش
ــال با اعزام مدرس از باشگاه  و ششم بهمن ماه امس
ــى استان به صورت قطبى  نانو در ده منطقه آموزش

برگزار مى شود.

معرفى مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسالمى واحد همدان
ــگاه آزاد اسالمى همدان به عنوان  ــيرمحمدى، عضو هيأت علمى گروه كامپيوتر دانش همدان پيام: محمدمهدى ش

مسئول جديد دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسالمى همدان معرفى شد.
رئيس دانشگاه آزاد اسالمى همدان در مراسم توديع و معارفه مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسالمى گفت: 
اميدواريم مسئول جديد بتواند با برنامه ريزى و هماهنگى براي انجام بازديدهاى علمى و تحقيقاتِى دوره اى اعضاى هيأت 
علمى، كارشناسان و دانشجويان از مراكز فنى و صنعتى كشور و همچنين دعوت از مسئوالن و متخصصان صنايع براي 
ــگاه و شركت در گروه هاى تخصصى در راستاى توسعه و تعميق بيشتر روابط و بررسى امكانات  ــنايى با دانش بازديد و آش
موجود گام هاى مهم و مؤثرى را بردارد. سيد على اصغر تروهيد تصريح كرد: از وظايف اين دفتر مى توان به برنامه ريزى براي 

برگزارى سمينار، مجامع و نمايشگاه هاى علمى و فنى با همكارى صنايع و واحدهاى دانشگاهى، اشاره كرد.

مراقب مأموران تقلبى پليس فتا باشيد!
همدان پيام: پليس فتا از كاربران اينترنت خواست به هيچ عنوان به كسانى كه خود را در فضاى مجازى مأمور پليس 

سايبر معرفى مى كنند؛ اعتماد نكنند و سريعاً مراتب را با اين پليس در ميان بگذارند.
ــايت هاى شبكه ها ى اجتماعى مشاهده شده است كه افرادى با  اخيراً در برخى از اتاق هاى گفتگو، انجمن ها و وب س
جعل عنوان پليس سايبرى و ايجاد نام هاى كاربرى جعلى خود را به عنوان افسر پليس فضاى توليد و تبادل اطالعات معرفى 
كرده و بدين ترتيب با سوءاستفاده از اعتماد كاربران به پليس، نسبت به اخاذى، كالهبردارى و ايجاد مزاحمت براى آنان 
اقدام مى كنند. پليس فتا ضمن شناسايى و برخورد شديد با جاعالن عناوين، اعالم مى دارد كه در آينده هرگونه ايجاد ارتباط 
با كاربران فضاى مجازى به صورت رسمى و با عناوين و هويت رسمى و طبق اطالعيه هاى قبلى پليس صورت خواهد گرفت 

و پليس در حال حاضر به هيچ عنوان در فضاى سرويس هاى اينترنت با هيچ يك از كاربران تماس برقرار نخواهد كرد.

راه اندازى گروه آزمايشى 
فنى و حرفه اى در كنكور 

سراسرى
ــوزش  آم ــركل  مدي ــام:  همدان پي
ــرورش از  ــوزش و پ ــه اى وزارت آم فنى وحرف
مكاتبه اين وزارتخانه با مسئوالن وزارت علوم 
ــى فنى و حرفه اى  براى راه  اندازى گروه آزمايش

در كنكور سراسرى دانشگاه ها خبر داد.
ــو با  ــريف زاده در گفت وگ ــا ش محمدرض
ــى به 3-3- ــر گفت: با تغيير نظام آموزش مه

ــاير  6 دانش آموزان فنى و حرفه اى همچون س
ــال  ــرى،12 س ــته هاى نظ ــوزان رش دانش آم
ــا ندارند  ــد و تفاوتى با آنه ــل مى كنن تحصي
ــگاه ها  ــرى دانش و مى توانند در كنكور سراس

شركت كنند.
ــن منظور با وزارت  وى ادامه داد: به همي
ــروه فنى و حرفه اى  ــوم رايزنى كرديم كه گ عل
ــى كنكور سراسرى اضافه  به پنج گروه آموزش
ــه اى بتوانند  ــود تا دانش آموزان فنى و حرف ش
ــاير دانش آموزان در دانشگاه هاى  همچون س
دولتى پذيرش شوند؛ تاكنون با آنها توافقاتى 
ــده  ــته ايم، اما اين بحث هنوز نهايى نش داش

است.

افزايش40 درصدى يارانه 
مركز غيردولتى نگهدارى 

كودكان
ــودك و  ــر ك ــركل دفت ــام: مدي همدان پي
ــتى از افزايش40  ــازمان بهزيس ــوان س نوج
ــى نگهدارى  ــه مراكز غيردولت ــدى ياران درص

كودكان تحت پوشش بهزيستى خبر داد.
ــا مهر  ــو ب ــد در گفت وگ ــا الون حميدرض
ــته يارانه پرداختى به مراكز  افزود: سال گذش
ــش  نگهدارى كودكان و نوجوانان تحت پوش
ــتى صد هزار تومان بود كه  ــازمان بهزيس س
ــزار تومان در ماه  ــال مبلغ آن به 140 ه امس

افزايش يافت.
وى تأكيد كرد: مابه التفاوت يارانه خانه هاى 
كودك و نوجوان از ابتداى سال محاسبه و به 
مراكز پرداخت شده است. الوند اظهار داشت: 
ــز غيردولتى ويژه  ــر 381 مرك در حال حاض
ــور  ــش در كش نگهدارى كودكان تحت پوش
ــوع 6 هزار و  ــه در مجم ــت مى كنند ك فعالي
700 كودك در اين مراكز نگهدارى مى شوند و 
بهزيستى بابت هر كودك يارانه پرداخت مى كند.

دستگيرى سارق
سيم هاى برق در فامنين

ــارق  ــالش پليس، س ــام: با ت ــدان پي هم
سيم هاى برق در شهرستان فامنين دستگير 

شد.
ــيم هاى برق در  ــرقت س به دنبال افزايش س
شهرستان فامنين، پليس ضمن به كارگيرى تدابير 
الزم براى پيشگيرى و كاهش سرقت ها، دستگيرى 
سارقان و كشف اموال مسروقه، موضوع را به طور 

ويژه در دستور كار خود قرار داد.
ــى و اطالع از اينكه  در ادامه تحقيقات پليس
ــابقه دار در خانه تجمع  ــارقان س تعدادى از س
ــبانه از چاه هاى آب و  ــرقت هاى ش و اقدام به س
ترانس برق مى كنند، مأموران براى سركشى به 
ــدند. در بررسى به عمل  محل موصوف اعزام ش
آمده شخصى به نام "امير-ش" شناسايى و پس 
ــى بدنى از وى مقاديرى  ــتگيرى و بازرس از دس

موادمخدر از نوع شيشه كشف شد.

اجراي طرح ارتقاي امنيت 
اجتماعي در نهاوند

ــتان  همدان پيام: مأموران انتظامي شهرس
نهاوند در راستاي اجراي طرح ارتقاي امنيت 
ــي دي  ــزار و 823 حلقه س ــي يك ه اجتماع
ــاب مغازه را پلمب  ــف و دو ب غيرمجاز را كش

كردند.
مظاهر كاظمي در تشريح اين خبر گفت: 
ــت اجتماعي به منظور  ــرح ارتقاي امني در ط
ــا حضور تمامى  ــازي نقاط جرم خيز و ب پاكس
ــتادي و پليس هاي تخصصي در  ــاي س نيروه

شهر نهاوند به اجرا گذاشته شد.
ــراي اين طرح  ــتاي اج وي افزود: در راس
ــد فرهنگي، در  ــع آوري محصوالت ض و جم
ــي از 5 باب مغازه خدمات كامپيوتري  بازرس
يك هزار و 823 حلقه سي دي غيرمجاز كشف 
ــتگيري 5 نفر در اين خصوص، 2  و ضمن دس

باب مغازه نيز پلمب گرديد.

آمار باالى زندانيان "مهريه" نگران كننده است

اين ترازو ميزان نيست

آزمايشگاه نانو تكنولوژى در همدان 
راه اندازى مى شود

تزريق بدون تست پنى سيلين، زن جوان را به كشتن داد

همدان پيام: تاكتيك تفرقه، به اتحاد رسيد.
 خودمونيم، طرف تون هم سياست بلد نيست!

ــى؛؛ تهران امروز: برج سازي پزشكان از سر  ــكان به مسافركش مهر: روى آوردن پزش
ناچاري! 

 حاال كدوم رو باور كنيم؟!
همدان پيام: شيوه تعامل با رسانه ها، تجديدنظر مى خواهد.

 واسـه همينه كه قراره همه مدير مسـئوالن، سـردبيران، سرپرسـتان، 
خبرنگاران و حتى آبدارچى هاى روزنامه ها و نشـريات و بقيه رسـانه هاى 

محلى و سراسرى رو تو استان، عرض كنن ديگه!!
فارس: سرماى زمستانى هم مانع گرانى بستنى نشد. 

 پس ببين تابستون، چى ميشه!
همدان پيام: وعده هاى سرخرمن

 ويژگى مشترك اكثريت كانديداها در همه انتخابات همه كشورهاى دنيا!
تابناك؛ نماينده مجلس: گراني، امان مردم را بريده است. 

 يعنـى فكـر مى كنى كه مردم، نمى دونن اين حرف تون، احتماال واسـه 
انتخاباته؟!

همدان پيام: ماهواره قوى نيست، ما ضعيف هستيم!
 هيچم ضعيف نيستيم، مگه نديدى كه ديش ها رو، چطور از پشت بام ها، 

پرت شون مى كنيم پايين؟!
تابناك؛ وزيرنفت: درشرايط جنگ اقتصادى هستيم.

 پس چرا اينقد بى خياليم؟!
ــانى رياست جمهورى: دولت، متولى ايجاد  ــعه مديريت و منابع انس مهر؛ معاون توس

شغل نيست.
 تازه اين ميليون ها شـغل رو، فقط واسـه خدمت به مـردم قراره ايجاد 

كنن ها!
ايسنا: در سال 1389 از كل 74,8 ميليون نفر جمعيت كشور، تعداد 11 ميليون نفر، 

كاربر اينترنت بوده اند.
 با اين وضع هم، همدون قراره بشه شهر الكترونيك!!

كيهان: سي ان ان تأكيد كرد اگر تنگه هرمز حتي براي يك ساعت بسته شود، قيمت 
نفت حداقل 50 درصد باال مي رود.

 پس عاقل باشن و نذارن كار به اونجا برسه!
تفاهم؛ رئيس كل بانك مركزى: دالر مسافرى حذف نمى شود.

 ولـى اونقـدر كم ميشـه كه مسـافرا، از سفرهاشـون منصرف بشـن و 
دالرهاشونو بفروشن به دالل ها!!

كيهان؛ رئيس كل بانك مركزى: مردم دالر نخرند، ارزان تر هم مى شود.
 عجب ارزون شد!
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اقتصاد

طال و ارزخبر  اقتصادى

خبر

نوع ارز
نرخ خريد

(ريال)
نرخ فروش 

(ريال)
 آزاددولتىآزاددولتى

14253207001430321000يورو
11210145001124514600دالر آمريكا
17248250001730826000پوند انگليس
10926164001096316500دالر كانادا

2995375030053950ريال عربستان
3056430030664350درهم امارات

6350000---سكه تمام بهار طرح قديم
6200000---سكه تمام بهار طرح جديد

3050000---سكه نيم بهار
1550000---سكه ربع بهار
780000---يك گرمي

يك گرم طالي
623000--- ساخته نشده 18 عيار

مرضيه بختيارى

همدان پيام: در حالى كه قيمت جهانى طال روند 
ــير نزولى  ــى را به خود گرفت و همه منتظر س نزول
ــازار داخلى بودند، اما  ــت اين فلز گران بها در ب قيم

اين اتفاق نيفتاد. 
ــى در بازار همدان روى  تغييرات قيمت در حال
ــگاران از وضعيت  ــاهدات خبرن ــه مش ــد ك مى ده
ــى ها و طال فروشى هاى اين بازار حكايت  سكه فروش
ــن بازار انجام  ــه معامله چندانى در اي از آن دارد ك

نمى شود.
ــازار را در اين  ــل ركود در ب ــكه فروش ها دلي س
مى دانند كه هنوز بازار جا نيفتاده يا به عبارتى هنوز 

قيمت ها بيرون نيامده است.
ــا توجه به كاهش  ــت كه ب نكته مهم در اين اس
ــكه با لحاظ  ــى طال بايد االن قيمت س ارزش جهان
ــد، اما  ــات و اجرت ضرب 518 هزار تومان باش مالي
ــان فروخته  ــي 564 هزار توم ــكه در بازار داخل س

مى شود.
ــاالن بازار طال و جواهر دليل وجود حباب در  فع
ــازار را افزايش قيمت دالر در بازار آزاد مى دانند و  ب
ــت تا قيمت سكه در  معتقدند همين امر دليلى اس

بازار پايين نيايد.
ــكه طرح قديم در بازار 600 هزار  هم اكنون هر س
ــكه 270  تومان، طرح جديد 564 هزار تومان، نيم س
ــكه 141 هزار تومان و سكه گرمى  هزار تومان، ربع س
77 هزار تومان براى فروش قيمت گذارى شده است؛ 
البته اين قيمت ها براى فروش تعيين شده، ولى طبق 
ــبه فعال در اين بخش اين روزها خريداران  اذعان كس
طال از ترس كاهش قيمت تمايلى براى خريد ندارند 
و بيشتر به فروش سكه هاى قبلى خود روى آورده اند. 
ــد تا روند نزولى قيمت  همين امر مي تواند دليلى باش

سكه در بازار داخلى را در آينده شاهد باشيم.

ــايد  ــاالن اقتصادى معتقدند؛ ش ــمارى از فع ش
ــاه صفر قرار  ــه در روزهاى پايانى م ــل اينك به دلي
ــر مى برد، اما با  ــازار طال در ركود به س گرفته ايم ب
ــاد و  ــن هاى ش ــروع جش پايان يافتن ماه صفر و ش
مراسم ازدواج گرايش مردم براى خريد طال و سكه 
ــود و همين امر افزايش قيمت را به  ــتر مى ش بيش

دنبال خواهد داشت.
تالطم شديد در بازار طال و سكه در ماه هاى اخير 
موجب بروز بازار كاذب و همچنين ايجاد ثروت كاذب 
در دست دالالن شده است كه اين خود در نابساماني 

بازار كالن كشور تأثير مستقيم خواهد گذاشت.

ــان همدان  ــس اتحاديه زرگر و جواهرفروش رئي
در اين خصوص گفت: به دليل افزايش قيمت طال، 

قدرت خريد مردم كاهش پيدا كرده است.
ــازار طال ركود  ــاره به اينكه ب جواد اكبري با اش
ــروش طال و جواهر در ماه محرم  دارد، بيان كرد: ف
ــال، كاهش  ــاير ماه هاي س ــه س ــبت ب ــر نس و صف

چشمگيري داشته است.
ــن صنف را  ــاالن اي ــكالت فع ــى از مش وى يك
ــزوده عنوان كرد و  ــات بر ارزش اف بالتكليفى مالي
ــكالت اين صنف دامن  ــان قيمت بر مش افزود: نوس

زده است.

ــيارى از زوج هاى  ــه بس ــت ك اين در حالى اس
ــروع يك زندگى جديد گام  جوان و نوپا كه براى ش
ــتوه آمده و درمانى  برمى دارند از اين وضعيت به س

براى اين تب مى خواهند.
ــغول كرده؛ تب  آنچه كه فكر آنها را به خود مش

بازار طاليى است كه هر روز باالتر مى رود. 
آنچه كه بيش از پيش افكار برخى شهروندان را 

آشفته كرده، مشخص نبودن اجرت طال مى باشد.
ــن تورم و  ــن باورند كه اي ــى از مردم بر اي برخ
ــرمايه هاى فعاالن اين صنف  افزايش قيمت فقط س

را چند برابر كرده و جيب مردم را خالى مى كند.

 زوج هاى نوپا در انتظار درمان تب طال

قيمت شير و لبنيات به وضعيت قبل برنگشت
همدان پيام: در حالى دو هفته گذشته در پى افزايش خودسرانه قيمت شير و لبنيات از سوى صنايع لبنى، سازمان 
حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان درخواست بازگشت به وضعيت قبل را داشت كه نه تنها اين اتفاق نيفتاد؛ 

بلكه شاهد خيز آرام دوباره قيمت ها در بازار لبنيات هستيم.
بعد از حذف يارانه شير در تير ماه امسال تاكنون قيمت شير و صنايع لبنى 18 درصد با مجوز رسمى و تا 55 درصد 
ــرانه از سوى صنايع لبنى با توجيه نداشتن صرفه اقتصادى  ــمى افزايش داشته است.  افزايش خودس به صورت غيررس
ــته اقدام به افزايش مجدد 10 درصد  ــوى آنها ادامه دارد؛ به طورى كه در دو هفته گذش ــير خام از س و قيمت باالى ش
قيمت كرده اند.  به گزارش فارس، سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان در واكنش به اين افزايش قيمت، 

خواستار برگرداندن قيمت به وضعيت سابق شد و درخواست كرد آناليز قيمت محصوالت را تا 10 روز اعالم كنند.

براي توليد بنزين آماده ايم
ــيمي در خصوص توليد مجدد بنزين در واحدهاي پتروشيمي،  ــركت ملي صنايع پتروش همدان پيام: مديرعامل ش
گفت: براي توليد بنزين در واحدهاي پتروشيمي هيچگونه محدوديتي وجود ندارد و هرگاه نياز باشد و مصلحت كشور 

ايجاب كند، براي انجام اين كار آمادگي كامل داريم. 
ــت به چنين اقدامي نخواهيم زد؛  ــد، دس ــين بيات گفت: البته در صورتي كه نياز واقعي به اين كار نباش عبدالحس
چراكه قيمت تمام شده بنزيني كه در واحدهاي پتروشيمي توليد مي شود، تا حدي باالتر است و اين توجيه ندارد كه 

ما به جاي توليد موادي با ارزش افزوده باال، بنزين توليد كنيم. 
بيات در پاسخ به اين سؤال كه آيا اكنون نيازي به مشاركت واحدهاي پتروشيمي در توليد بنزين حس مي شود يا 

خير؟ افزود: اين مسأله را بايد از مديرعامل شركت ملي پااليش و پخش فراورده هاي نفتي پرسيد. 

ــه بانك مركزي تورم  همدان پيام: با وجود اينك
ــته را 12,4 درصد اعالم كرده بود، اما  ــال گذش س
نتايج طرح آمارگيري هزينه و درآمد خانوارها نشان 
ــهري و چه در بخش  ــد كه چه در بخش ش مي ده
روستايي هزينه خانوارها بيش از اين ميزان افزايش 

داشته است. 
ــار ايران انجام  ــرح كه در مركز آم نتايج اين ط
ــان مي دهد كه در سال 1389 نسبت به  ــده، نش ش
ــهري 14,6  ــال قبل آن هزينه كل يك خانوار ش س

درصد افزايش داشته است. 
ــتايي در سال  همچنين هزينه يك خانوار روس
ــال قبل آن با افزايش بيشتري  1389 نسبت به س
حتي به نسبت خانوارهاي شهري مواجه بوده و عدد 

15,55 درصد را تجربه كرده است. 
ــي جزيي تر نتايج اين طرح نشان  دهنده  اما بررس
اين است كه ميزان افزايش هزينه ها در سال گذشته به 
نسبت سال هاي قبل نيز شدت بيشتري داشته است؛ 

به طوري كه در بخش هزينه خانوارهاي شهري، ميزان 
ــه برابر و در بخش خانوار روستايي  ــد به حدود س رش

ميزان رشد به حدود 1,6 برابر رسيده است. 
ــد  ــوي ديگر ميزان رش ــنا، از س به گزارش ايس
ــال  ــهري در س درآمد كل در بخش خانوارهاي ش
گذشته 1,2 درصد كمتر از رشد هزينه ها بوده است. 
ــتايي نيز ميزان رشد درآمد بيش از  در بخش روس

2,4 درصد كمتر از رشد هزينه ها بوده است. 
ــدودي از  ــد هزينه ها در مع ــود رش ــا اين وج ب
ــي بوده كه از جمله آن ها  ــتان هاي كشور كاهش اس
ــهر، خوزستان، لرستان  مي توان به استان هاي بوش
ــتايي و استان هاي ايالم،  و هرمزگان در بخش روس

بوشهر و لرستان در بخش شهري اشاره كرد. 
همچنين استان هاي همدان، هرمزگان و لرستان 
در بخش روستايي و استان هاي خوزستان، لرستان 
و هرمزگان در بخش شهري با كاهش درآمد نسبت 

به سال گذشته مواجه بوده اند. 

شايعه رفتن رئيس كل بانك مركزي 
ــتعفاي رئيس كل بانك مركزي كه به طور گسترده اي در  ــايعه  اس همدان پيام: ش
ــوي محمود بهمني مواجه  ــي از س ــانه اي پيچيده هنوز با واكنش محافل بانكي و رس

نشده است. 
حضور نيافتن محمود بهمني در جلسه صبح ديروز (18 دى ماه) مجلس شوراي 
ــالمي كه با انتقاد نايب رئيس اول مجلس هم روبه رو شد، گمانه زني درباره شايعه  اس

استعفا را افزايش داده است. 
باهنر، نماينده مجلس در اين زمينه گفته است: «برخي دوستان مي گويند حضور 
ــايد وي از حضور در مجلس منع شده است. حضور  ــت، يا ش وي در مجلس بعيد اس
ــور نيافتن وي توجيه  ــبت به حض ــد مجلس نس نيافتن بهمني به هر دليلي كه باش
نيست. وقتي مجلس از مسئول اجرايي دعوت مي كند وي مكلف به اجابت درخواست 

مجلس است.» 
به گزارش ايسنا، پيش از اين محمود بهمني كه بعضاً با سؤال هايي درباره شايعه 
استعفايش مواجه مي شد به رسانه ها پاسخ مي داد كه مشكلي با اين موضوع ندارد و 

براي كناره گيري آماده است. 
بهمني در جلسه اي كه چندي پيش با اعضاي هيأت نمايندگان اتاق تهران داشت، 
ــرايط كسي پيدا نمي شود  در واكنش به بركناري خود تأكيد كرده بود كه در اين ش
كه اين مسئوليت خطير را بر عهده بگيرد و در صورتي كه كسي داوطلب شود خودم 

مراحل اداري را براي او انجام مي دهم! 
بنا بر برخي شنيده ها، تصميم به تغيير رئيس كل بانك مركزي قرار بوده در جلسه 
ــيت هاي  ــود، اما به دليل برخي حساس ــته مجمع بانك مركزي عملي ش هفته گذش

بين المللي اين كار در هفته گذشته انجام نشد. 
ــون از محمدرضا فرزينـ  معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي و  هم اكن
ــتاد هدفمندي يارانه هاـ  و علي ديواندريـ  مديرعامل بانك ملتـ  به عنوان  دبير س

گزينه هاي جدي رئيس كلي بانك مركزي ياد مي شود. 
ــرح كردند، اما  ــي را مط ــتعفاي محمود بهمن ــايعه اس ــي محافل بانكي ش برخ

پيگيري هاي خبرنگار ايسنا اين موضوع را از داخل بانك مركزي تأييد نمي كند. 
ــي ـ معاون نظارت بانك مركزي ـ گفت: بهمني  در همين زمينه ابراهيم درويش
ــي اين خبر غلط را مطرح كرده، اشتباه  با قدرت به كار خود ادامه مي دهد و هر كس

كرده است. 
محمود بهمني شهريور ماه سال 1387 از دبيركلي به رياست بانك مركزي رسيد 
ــتفاده مالي بزرگ،  ــال اخير با فراز و فرودهاي مختلفي از جمله سوءاس ــه س و در س

نوسان هاي نرخ ارز و طال و مواردي از اين دست مواجه بوده است. 

نوسان 30 توماني نرخ دالر در بازار؛ 
ــيد و  ــان 30 توماني در بازار به 1625 تومان رس همدان پيام: دالر بار ديگر با نوس
ــد، در حالي كه نرخ هر اونس طال در  ــاز هم موجب افزايش قيمت طال در ايران ش ب

بازارهاي جهاني همچنان 1628 دالر است. 
ــوري طال و جواهرات سكه طرح قديم 635 هزار تومان،  بنا به اعالم اتحاديه كش
ــكه طرح جديد 618 هزار تومان، نيم سكه 303 هزار تومان، ربع سكه 153 هزار  س

تومان و سكه گرمي 77 هزار و 500 تومان است. 
بر اين اساس هر مثقال طالي 17 عيار 269 هزار تومان، هر مثقال طالي 18 عيار 

284 هزار و 800 تومان و هر گرم طالي 18 عيار 62 هزار تومان است. 
همچنين هر دالر 1625 تومان و هر يورو دو هزار و 100 تومان است. 

  نرخ سكه و طال بنا به اعالم اتحاديه طالي تهران 
ــكه طرح قديم 632 هزار تومان، سكه طرح  بنا به اعالم اتحاديه  طالي تهران، س
جديد 618 هزار تومان، نيم سكه 303 هزار تومان، ربع سكه 152 هزار و 500 تومان 

و سكه گرمي 78 هزار تومان بود. 
ــالي 18 عيار 62 هزار و  ــر اونس طال هزار و 618 دالر و هر گرم ط ــن ه همچني

100 تومان معامله شد. 
  نرخ سكه و ارز در بازار آزاد 

ديروز (يك شنبه) سكه طرح قديم 635 هزار تومان، سكه طرح جديد 620 هزار 
تومان، نيم سكه 304 هزار تومان، ربع سكه 154 هزار تومان و سكه گرمي 78 هزار 

تومان معامله شد. 
بر اين اساس، هر دالر نيز در بازار آزاد هزار و 597 تومان بود. 

نوسان نرخ ارز در بازار ديروز از هزار و 595 تومان تا هزار و 625 تومان بود. 

ماليات بر خانه هاى خالى در دست بررسى است 
ــكن وزارت راه و شهرسازى   همدان پيام: مدير كل دفتر برنامه ريزى و اقتصاد مس
ــته مالياتى اين وزارتخانه به وزارت  ــنهاد ماليات بر خانه هاى خالى در بس گفت: پيش

اقتصاد و دارايى ارائه شده است. 
ــنهاد ماليات  ــازى پيش على چگينى در گفت و گو با ايلنا گفت: وزارت راه و شهرس
بر خانه هاى خالى را در بسته ماليات هاى مستقيم ارائه داده است، اما هنوز اصالحيه 

نهايى نشده است. 
ــت،  ــتقيم اس وى با بيان اينكه وزارت اقتصاد به دنبال اصالحيه ماليات هاى مس
ــده است، اما اين  ــته ذكر ش تصريح كرد: چارچوب ماليات بر خانه هاى خالى در بس

موضوع بايد به مجلس برود و در صورت موافقت نمايندگان تبديل به قانون شود. 
ــر خانه هاى خالى مورد  ــور ها ماليات ب ــى در ادامه گفت: در بعضى از كش چگين
توجه قرار مى گيرد و از آنجايى كه مسكن هم سرمايه ملى و هم شخصى است بايد 
ــهرى جامعه  ــورد بهره بردارى قرار گيرد تا از ظرفيت هاى اقتصادى، اجتماعى و ش م

استفاده شود. 
ــزود: وضعيت اجاره بها تقريباً در  ــى درباره وضعيت كنونى اجاره بها نيز اف چگين
حالت ثبات است و كسانى كه مى گويند در بازار مسكن التهاب وجود دارد به خاطر 

اهداف خود چنين موضوعى را عنوان مى كنند. 
وى اظهار داشت: افتتاح واحدهاى مسكونى مهر باعث مي شود تعدادى از خانوار ها 
مسكن دار   شوند، از طرف ديگر همين تعداد خانه براى اجاره در شهر ها آماده  شود. به 

اين ترتيب عرضه مسكن افزايش مى يابد و بازار متعادل مى شود. 
چگينى گفت: تا پايان امسال 200 تا 300 هزار واحد مسكونى مهر در كشور به 
بهره بردارى مى رسد كه از آن طرف همين تعداد خانه در شهر ها خالى و آماده اجاره 

به متقاضيان خواهد شد. 
وى به توليد مسكن در شهر تهران اشاره كرد و گفت: توليد مسكن به خوبى در حال 
انجام است؛ به طورى كه در شهر تهران در 9 ماهه امسال 156 هزار پروانه واحد مسكونى 
ــته است، در حالى كه تا قبل از اين  ــده است كه اين تعداد تاكنون سابقه نداش صادر ش

بيشترين تعداد پروانه ساختمانى صادر شده، 115 هزار پروانه در 9 ماه بوده است. 

تحويل 45 هزار مسكن مهر تا پايان سال عيدى ما به مردم است
همدان پيام: وزير راه و شهرسازى در حاشيه بازديد از پروژه هاى آماده افتتاح شهر پرند گفت: تحويل 45 هزار واحد 

مسكن مهر تا پايان سال عيدى ما به مردم است.
 على نيكزاد در جريان بازديد از پروژه هاى آماده افتتاح و در حال ساخت شركت سرمايه گذار خارجى، هسا، كيسيون، 
ــاختمانى مهر، تعاونى بانك ملى و تحقيقات جنگ افزود: تحويل 45 هزار واحد مسكن مهر تا پايان سال  ــعه گر س توس
عيدى ما به مردم است.  به گزارش فارس، وى تأخير در تحويل واحد هاي مسكن  مهر را تأمين نشدن تأسيسات زيربنايى 
ــه بوديم، در اين ديدار توافقاتى در خصوص  ــته ميزبان وزير نيرو و معاونان اين وزارتخان ــان و عنوان كرد: هفته گذش بي
تأسيسات زيربنايى 45 هزار واحد مسكن مهر صورت گرفت و قرار بر اين شد كه تأمين تجهيزات آب و برق واحد هاي 

مسكن مهر از سرعت بيشترى برخوردار شود. 

كارت دانشجويي احمد محمودي فرزند علي به شماره 
نقشه برداري  عمران  رشته   105751 شناسنامه 
شماره  به  روستاها  توسعه  و  آباداني  دانشكده 
از  و  گرديده  8511042201مفقود  دانشجويي 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي 
كارآموزان وكالت سال 1390

 (به ترتيب رتبه)

داوطلبان معترض به اعالم نتايج كانون ظرف مدت 5 روز از تاريخ 90/10/19 لغايت 
90/10/23 مي تواند اعتراض خود را كتباً به كانون وكالي دادگستري استان همدان 

تسليم نمايند.
روابط عمومي كانون وكالي دادگستري استان همدان

سهميه آزاد
شماره شناسنامه نام و نام خانوادگيرديفشماره شناسنامه نام و نام خانوادگيرديف

613انسيه ايوبي6918شهره قلي پور 1
42مظاهر عباسي472219فاطمه رسولي صدر 2
3548سيده فاطمه اجاقيان1313420مينا بلوري فر3
1051مهدي زهره وندي183121عليرضا علوي4
282محمود صديقي510022پروين علي آقايي5
7250امين ناصري781123شهرزاد قفقازي االصل6
398038191خديجه سالك قادري124124حميدغفاري فرهنگ نيا7
92سعيد قديمي 5425قهرمان فعله گري8
حجت شاهوردي 127826فرزانه نجفيان9

6رهنما
671زهرا مظاهري خوب 7827بهنام افشاري10
128حمزه كرمي15728نرگس اكبري11
332حميرا بهروز293329فاطمه كريمي 12
321ناصر حشمت خواه102530سيدمحمدعلي واعظپور13
81فاطمه چمك62131بهزاد عبدالرحماني14
16مراد حقي12132الهام مشكيني15
3860041533فرزانه صالحي نژاد1773133سيده رويا موسوي 16
3242751272پرويز ناصري 449534محمد غالمي 17

سهميه ايثارگري 
83مهدي كاروند 1

آگهي مزايده 
در پرونـده كالسـه 1975/90/اج اجرايي طي رأي صادره 
از شـعبه 147 شـوراى حل اختـالف همـدان آقاى على 
رجبى مجد محكومند به پرداخت مبلغ 360,000,000 ريال 
به عنوان اصل خواسـته در حق آقاى عليرضا شـعبانى و 
مبلـغ 18,000,000 ريـال به عنوان نيم عشـر دولتي لذا با 
توجه بـه اينكه محكـوم عليه- عليهما- عليهم نسـبت 
بـه برائت ذمـه خويـش اقدامـى نكرده اند ايـن اجرا به 
درخواست محكوم له- لهما- لهم اقدام به توقيف اموالى 
به شـرح ذيل نموده كـه در تاريخ 90/11/15 سـاعت 17 
عصـر اقدام به عمليات مزايده جهـت تأديه دين محكوم 
عليـه- عليهما- عليهم مي نمايد معذا كسـانى كه تمايل 
بـه شـركت در مزايده دارنـد مى توانند در مـدت 5 روز 
قبـل از روزى كـه براى فروش معين شـده اسـت اموال 
مشـروحه ذيل را مالحظه نمايند ضمنـًا مزايده در دايره  
اجراي احكام مدني شـوراى حل اختـالف همدان برگزار 
مي گـردد. ملك توقيفى:پـالك ثبتـى 1/6686 بخش 3 
همدان به شـماره ثبت 40200، برابر سـند داراى 200 متر 
مربع عرصه مى باشـد كه درآن يك مجتمع آپارتمانى در 
4/5 طبقه و با تعداد 5 واحد مسـكونى، با اسـكلت فلزى 
احداث گرديده اسـت. نماى كل مجتمع از سمت كوچه به 
صورت سـنگ گرانيت بوده و طبقه همكف نيز پاركينگ 
مى باشـد. از طرفى با توجه به عدم باز بودن درب مجتمع 
و واحدهـا، امكان بازديد از داخل واحدها ميسـر نگرديد 
وليكن با توجه به ضوابط شهرسـازى، پـالك فوق داراى 
زيربناى مفيد در حدود 400 متر مربع مى باشد كه واحدها 
فعال فاقد سـند تفكيكى مى باشـد. لذا با عنايت به لحاظ 
جميـع جهـات و عوامل موثر در قضيه ارزش ششـدانگ 
پالك فوق شـامل عرصه و كل اعيانى موجود درآن مبلغ 
5,200,000,000 ريـال ( پنـج ميليارد و دويسـت ميليون 

ريال) برآورد و تعيين مى گردد.
بديهـى اسـت برنـده مزايده كسـى تلقى مى گـردد كه 
بيشـترين قيمـت را پيشـنهاد نمايـد و مى بايسـت ده 
درصـدى را فى المجلـس و مابقى را طـرف مدت يك ماه 

تاديه كند. م الف 4562
مدير اجراي احكام شوراى حل اختالف همدان 

آگهي حصر وراثت
خانم شـهناز قرباني  داراي شناسـنامه شـماره 2221 به 
شرح دادخواسـت به كالسـه111/901892ح از اين حوزه 
درخواسـت گواهي حصـر وراثت نمـوده و چنين توضيح 
داده كه شـادروان خداقلي قرباني به شناسـنامه شماره 
5 در تاريـخ 1387/2/18 در اقامتـگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر اسـت به: 1- شهناز 
قرباني به شماره شناسنامه 2221 صادره از همدان فرزند 
متوفي 2- فاطمه قرباني به شـماره شناسنامه 57 صادره 
از همدان فرزند متوفي 3- مامان گل  قاسـمي به شـماره 
شناسـنامه يك همسـر متوفي اينك با انجام تشـريفات 
مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد 
تا هر كسـي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او 
باشد از تاريخ نشر نخسـتين آگهي ظرف يك ماه تقديم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف 4567
قاضي حوزه 111 شوراي حل اختالف همدان

آگهي حصر وراثت
خانـم ليـال رادمـرد داراي شناسـنامه شـماره 18766 بـه شـرح دادخواسـت به 
كالسـه114/343/90ح از اين حوزه درخواسـت گواهي حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شـادروان عباس عباسـي به شناسنامه شماره 132 در تاريخ 90/10/11 
در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر به شرح ذيل است : 
1- ليال رادمرد فرزند نبي ا... به شماره شناسنامه 18766 همسر متوفي 2- فاطمه عباسي 
فرزند عباس به شماره ملى 7-050605-404 فرزند متوفي ورثه ديگرى ندارد اينك با 
انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف 

يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف 4564
قاضي حوزه 114 شوراي حل اختالف بهار

آگهي مزايده نوبت دوم 
در پرونده كالسـه 837/90 اجرايي طي رأي صادره از شـعبه 1 محاكم عمومي همدان 
محكوم عليه عباس دباغ محكومند به پرداخت مبلغ 123,523,448 ريال محكوم به در 
حق محكوم له محمدتقي نصيري و نيم عشر دولتي 4,860,000 ريال لذا با توجه به اينكه 
محكوم عليه نسبت به برائت ذمه خويش اقدام نكرده اند اين اجرا به درخواست ( ثالث 
آقاى نصرا... داربومى) اقدام به توقيف اصل 3 دانگ از 6 دانگ پالك ثبتي شماره 2097 
فرعي از 178 اصلي باغ معنب و مشـجر با مساحت تقريبي 3500 مترمربع در محدوده 
ملك يك باب ساختمان 2 طبقه با مساحت 100 مترمربع و يك حلقه چاه دهنه گشاد در 
باغ حفر شده واقع در همدان اراضي روستاي تفريجان ارزش 3 دانگ 525,000,000 ريال 
اعالم گرديده است لذا اين اجرا به تاريخ 90/11/15 ساعت 11 الي 10/30 اقدام به عمليات 
مزايده جهت تأديه دين محكوم له مي نمايد ضمناً مزايده در واحد اجراي احكام مدني 
دادگسـتري همدان برگزار مي گردد  ملك 5 روز قبل از مزايده قابل بازديد مى باشـد 

بديهي است برنده مزايده كسي تلقي مي گردد كه بيشترين قيمت پيشنهاد نمايد.
دادورز اجراي احكام مدني دادگستري همدان- زائري 

آگهي مزايده نوبت دوم 
در پرونده كالسـه 483/90 اجرا ش اجرايي رأي صادره از شعبه 112 شوراهاي حل اختالف 
ماليـر آقاى امامعلي مـرادي محكومند به پرداخت مبلـغ 12,030,000 ريال به عنوان اصل 
خواسته در حق آقاى عباس غياثوند و مبلغ 601,500 به عنوان نيمعشر دولتي لذا با توجه به 
اينكه محكوم عليه نسبت به پرداخت ذمه خويش اقدامي نكرده اند اين اجرا به درخواست 
محكوم له اقدام به توقيف اموالي به شرح ذيل نموده كه در تاريخ 90/10/28 ساعت 11-12 
اقدام به عمليات مزايده جهت تأديه دين محكوم عليه مي نمايد معذا كساني كه تمايل به 
شركت درمزايده دارند مي توانند در مدت پنج روز قبل از روزي كه براي فروش معين شده 
اسـت اموال مشـروحه ذيل را مالحظه نمايند.     1-يك دستگاه تلويزيون رنگي 32 اينچ 
سامسونگ به ارزش 5,000,000 ريال، 2- دو تخته فرش ماشيني 12 متري به ارزش 3,000,000 
ريال ، 3- يك دسـتگاه يخچال فريز دوقلو سـفيدرنگ با مارك برفاب به ارزش 5,000,000 
ريال بديهي است برنده مزايده كسي تلقي مي گردد كه بيشترين قيمت پيشنهاد نمايد و 

مي بايست ده درصد في را في المجلس و مابقي را ظرف مدت يك ماه تأديه كند.
معاون قضايي دادگستري مالير- صديقي

همدان پيام: براى تحقق اهداف پيش بينى شده 
در چشم انداز 20 ساله كشور، سه هدف مهم مدنظر 
ــاله  ــرار گرفته كه اميدواريم در برنامه هاى پنج س ق

توسعه كشور، تا سال 1404 محقق شود. 
ــم بهره بردارى از  ــر ارتباطات در مراس معاون وزي
پروژه هاى دولت الكترونيكى استان خراسان شمالى، 
ــه  ــتا  بايد س ضمن بيان اين مطلب گفت: در اين راس
ــه از آن جمله مى توان به  ــود ك برنامه مهم اجرايى ش
ــى»، «ايران يكپارچه» و «ايرانى كه  «ايران الكترونيك
همه كس در همه جا قابل دسترس باشد» اشاره كرد. 
ــوادى با بيان اين  ــه گزارش ايلنا، على حكيم ج ب
ــعه فناورى اطالعات موجب مى شود  مطلب كه توس
ــافت ها از بين برود و عدالت گسترى توسعه پيدا  مس
كند، افزود: استان خراسان شمالى يكى از استان هايى 
است كه در توسعه فناورى اطالعات داراى اولويت بوده 

و برنامه هاى خوبى در اين زمينه تدوين شده است. 
ــتان خراسان شمالى  ــان كرد: اس وى خاطرنش
ــى و13 حوزه علميه  ــد آموزش عال داراى 25 واح

ــبكه علمى كشور  ــت كه در صورت اتصال به ش اس
مى توان شكاف ديجيتالى در اين حوزه را از بين برد. 
وى فناورى اطالعات را زمينه ساز تحقق مهاجرت 
ــتايى در  ــت و گفت: دفا تر ICT روس معكوس دانس
ــمالى راه اندازى شده است  ــتان خراسان ش سطح اس
كه با استفاده از قابليت هاى اين دفا تر مى توان رفت و 

آمدهاى زائد روستائيان به شهر ها را حذف كرد. 
معاون وزير ارتباطات با اشاره به برنامه هاى توسعه 
ــتان خراسان شمالى تصريح  دولت الكترونيكى در اس
كرد: راه اندازى ديتا سن تر استان خراسان شمالى يكى 
از برنامه هاى تدوين شده در اين حوزه از سوى سازمان 

فناورى اطالعات ايران محسوب مى شود. 
وى ادامه داد: پيش از اين نيز برخى پروژه ها در 
راستاى توسعه دولت الكترونيكى با حمايت وزارت 
ارتباطات و فناورى اطالعات اجرايى شده است كه 
ــه راه اندازى ويدئو كنفرانس  از آن نمونه مى توان ب
ــدارى هاى استان و درگاه خدمات  استاندارى، بخش

الكترونيكى استان خراسان شمالى اشاره كرد.

احتمال راه اندازى بورس 
انرژى در سال 91

 قوت گرفت
ــازمان  همدان پيام: مدير امور بورس هاى س
بورس و اوراق بهادار از احتمال راه اندازى بورس 
ــال 91 خبر داد و گفت: قرار است  انرژى در س
ــان و هيأت مديره اين بورس تا  مجمع مؤسس

پايان سال جارى شناسايى و تعيين شود.
ــر در گفت وگو با  ــا خواجه  نصي محمودرض
ــاس تكاليف قانونى  ــزود: برهمين اس ــا، اف ايرن
مجمع و فعاليت هاى عملياتى و ثبت آن قبل از 

سال 91 انجام مى شود.
ــت: با اين وجود اين امكان  وى اظهار داش
ــز وجود دارد كه فرآيند تعيين مدير عامل و  ني
راه اندازى اصلى اين بورس به سال 91 منتهى 

شود.
مدير امور بورس هاى سازمان بورس و اوراق 
ــان  ــادار گفت: امور مربوط به مجمع مؤسس به
ــى انجام  ــتند پذيره نويس ــدن مس با قطعى ش

مى شود.
وى درباره رسيدگى به شكايات متقاضيان 
ــت: در  ــى بورس انرژى اظهار داش پذيره نويس
ــى ها شكاياتى مطرح مى شود  تمام پذيره نويس

كه طبق روال عادى به آن رسيدگى مى شود.
ــرد: آمار دقيقى از  ــه نصير تصريح ك خواج
شكايات پذيره نويسى بورس انرژى وجود ندارد، 
اما به طور عام پذيره نويسى هايى كه مورد اقبال 
ــتر قرار مى گيرد با اعتراضات بيشترى نيز  بيش

همراه است.

هزينه خانوارها سال گذشته بيش از تورم 
افزايش يافت

رئيس سازمان فناورى اطالعات ايران خبر داد: 

تدوين برنامه هاى تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله كشور 
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نكته روى خط روابط عمومى

ذوب فلزات و مشكالت مالي تيم
همدان پيام: به دنبال اتفاقات و حواشي ايجاد شده در تيم ذوب فلزات، مشكل را از زبان مديرعامل و مالك باشگاه ذوب فلزات 
الوند بهار جويا شديم كه وي عمده مشكالت تيم را مالي عنوان كرد و گفت: علي رغم وعده و وعيد مسئوالن استان كمكي به ما 
نشده و اگر اين روند ادامه داشته باشد روزهاي سختي در انتظار تيم خواهد بود. زارعي افزود: تنها مدير كل اداره ورزش و جوانان 
كمك ناچيزي به ما كرده و ديگر مسئوالن حتي نگاهي نيز به تيم ما ندارند و مشكالت مالي بازيكنان و تيم را آزار مي دهد. وي 
گفت: به تنهايي نمي توانم مشكالت را حل كنم و تيم به مشكل برخورد خواهد كرد. مدير عامل باشگاه ذوب فلزات در خصوص 
اختالف با حميد سراجچي كاپيتان تيم گفت: من از وي انتظار نداشتم كه مشكالت مالي را بهانه كند و با معترضان همراه شود. 
سراجچى نه تنها طلبي از باشگاه ندارد بلكه بدهكار نيز است و به همين خاطر وي را از تركيب تيم كنار گذاشتم. وي افزود: 

قصد جذب چند بازيكن جوان را براي تقويت تيم داريم و اميدوارم كه مسئوالن نيز دست ما را بگيرند.

كاپيتان زبان گوياى مشكالت
ــده در تيم ذوب  ــراجچي بازيكن با اخالق و كاپيتان ذوب فلزات در واكنش به اتفاقات ايجاد ش همدان پيام: حميد س

فلزات گفت: تيم مشكل خاصي ندارد و بازيكنان به دنبال ارائه بازي هاي بهتر در ادامه رقابت ها هستند.
ــتم بحران ايجاد  وي در خصوص اتفاقات به وجود آمده و اختالف با مديرعامل گفت: به عنوان كاپيتان وظيفه داش
شده در تيم را مهار كنم. در چند روز گذشته بازيكنان مشكالت مالي خود را با من در ميان گذاشتند و چون احساس 
ــكالت بازيكنان را با مديرعامل در ميان گذاشتم  ــتگي درد دل و مش وظيفه كردم براي جلوگيري از اختالف و چند دس
اما وي عصباني شد و از من گله مند شد. سراجچي افزود: البته من مشكلي نداشتم و طلبي از باشگاه ندارم، اما به عنوان 
كاپيتان تيم حرف بازيكنان را به زارعي انتقال دادم. وي كه براي موفقيت تيم نگران است، افزود: با همت بچه ها و سعه 
صدر مدير عامل مشكالت برطرف خواهد شد و اميدوارم دوباره روزهاي آفتابي به آسمان تيم ذوب فلزات بهار باز گردد.

حواشى ذوب فلزات دليل شكست
همدان پيام: علي ضميري مربي موفق ذوب فلزات در واكنش به شكست مقابل شهرداري صحنه گفت: بازي بار فني 

نداشت و اين ما بوديم كه در يك روز بد نيمي از توان تيمي خود را نشان نداديم و شكست خورديم.
وي افزود: چند بازيكن در اين بازي در اختيار نداشتيم و با دستاني خالي به مصاف حريف رفتيم. متأسفانه بازيكنان 
در تعطيالت نيم فصل تمرين نكردند و 10 روز تعطيلي به زيان تيم ما بود. سرمربي ذوب فلزات در ادامه گفت: حواشي 
ايجاد شده در اين تيم مشكل ساز است و اگر مديريت باشگاه آن را حل و فصل نكند به مشكل برخورد خواهيم كرد. وي 
افزود: نيمي از توان ما براي حل و فصل حواشي از بين مي رود و تواني براي كارهاي تاكتيكي نمي ماند ما در صحنه بد 
بازي كرديم و نتوانستيم نيمي از توانايي هاي خود را نشان دهيم. ضميري تصريح كرد: اميدوارم اين مشكالت به خصوص 

مشكالت مالي زودتر حل و فصل شود و تيم دوباره با روحيه اي باال در ميادين ظاهر شود.

پيروزى تيم بسكتبال 
ذوب آهن اسدآباد

همدان پيام: تيم بسكتبال ذوب آهن اسدآباد 
ــته دوم باشگاه هاى  در هفته دوازدهم ليگ دس

كشور تيم آسا فلوت مراغه را شكست داد.
ــدآباد در هفته  تيم بسكتبال ذوب آهن اس
ــگاه هاى كشور  ــته دوم باش دوازدهم ليگ دس
ــا فلوت مراغه بود و در  ــدآباد ميزبان آس در اس
پايان توانست با نتيجه 71 بر 68 حريف خود را 
شكست دهد. تيم ذوب آهن با اين پيروزى 19 
ــد و در رده چهارم جدول رده بندى  امتيازى ش

قرار گرفت.

ديدار دوستانه كشتى 
در تويسركان

ــتانه كشتى بين دو  همدان پيام: ديدار دوس
ــركان در تويسركان برگزار  تيم همدان و تويس
شد. ديدار دوستانه كشتى بين دو تيم همدان و 
تويسركان در چهار رده سنى نونهاالن، نوجوانان، 
ــهيد الوندى  ــالن ش ــاالن در س جوانان و بزرگس
تويسركان برگزار شد كه در مسابقات روز جمعه 
همدان 12 بر 11 به پيروزى رسيد و در مسابقه 

عصر دو تيم به تساوى 8 بر 8 رضايت دادند.

5 جودو كار بانوى همدانى 
در اردوى تيم ملى

ــام: 5 جودو كار بانوى همدانى به  همدان پي
اردوى آمادگى تيم ملى راه يافتند.

ــن اردوى آمادگى تيم ملى جودوى  در اولي
ــاالن در  ــان و بزرگس ــع جوان ــوان در مقط بان
ــيايى كه در تهران در  ــابقات آس چارچوب مس
ــهيد كبكانيان در سالن  ــى ش مجموعه ورزش
ــودوكار بانوى  ــود، 5 ج ــزار مى ش ــودو برگ ج
ــدند. زينب  ــن اردو دعوت ش ــه اي ــى ب همدان
ــر كيانى، زهرا  ــا كرمعلى، نيلوف ــد، صب جاللون
جعفريان و پريسا شهبازى 5 نفر دعوت شده به 
اردوى تيم ملى مى باشند. شايان ذكر است، در 
ــكار دعوت شده از سراسر  اين اردو از 20 ورزش
كشور 5 نفر از استان همدان انتخاب شده اند. 

نتايج ليگ فوتسال 
شهرستان بهار 

همدان پيام: هفته چهارم مسابقات فوتسال 
بهار با انجام چهار ديدار به پايان رسيد.

ــكاران تيم  ــيج ورزش در بازي اول تيم بس
ــت در يك بازي  ــن بازي ها توانس ــانس اي بدش
ــتارگان غرب را شكست  نزديك 3 بر 2 تيم س
دهد و به وضعيت خود در جدول بهبود بخشد.

ــيمين كار سختي در  در بازي دوم، تيم س
پيش روي خود نداشت و توانست در يك بازي 
ــاورز را كه حال و روز خوبي در  پرگل تيم كش

جدول ندارد 9 بر 3 از پيش رو بردارد.
در حساس ترين بازي اين هفته دو تيم پاس 
ــزات در يك بازي جنجالي با نتيجه  و ذوب فل

مساوي 3 بر 3 بازي را به پايان رساندند.
و سرانجام تيم ميثاق كه هفته قبل توانسته 
ــود را از قعر جدول جدا  ــود بازي را ببرد و خ ب
ــازي خوب تيم  ــه در مقابل ب ــازد اين هفت س
پيروزي حرفي براي گفتن نداشته و نتيجه را 5 

بر 3 به اين تيم واگذار كرد.

نتايج مسابقات شطرنج 
جدول بسته كشور

همدان پيام: نتايج مسابقات شطرنج جدول 
بسته كشورى اعالم شد.

ــطرنج جدول بسته كشورى با  مسابقات ش
ــركت 14 نفر در 13 دور به روش دوره اى به  ش
مدت يك هفته در خانه شطرنج برگزار شد كه 
در پايان صادق اسدى با مجموع 12/5 امتياز از 
همدان مقام اول، عامر امينى با مجموع 12 امتياز 
ــز لحيمى با مجموع  ــدران مقام دوم، آري از مازن
10/5 امتياز از كردستان مقام سوم و ايرج صباح 
با مجموع 9/5 امتياز از همدان مقام چهارم و على 
زارعى با مجموع 19 امتياز از همدان مقام پنجم 

اين مسابقات را به دست آوردند.
 همچنين مسابقات شطرنج سريع با حضور 
ــى به  ــطرنج باز در 6 دور به روش سوئيس 13 ش
ــى كاظم(ع) در  مناسبت گراميداشت امام موس
خانه شطرنج برگزار شد كه در پايان سياوش على 
بابايى با كسب 15 امتياز اول شد، شايان رحمتيان 
ــى دالورى با  ــاز دوم و اميرعل ــب 15 امتي با كس

كسب 14 امتياز مقام سوم را كسب كرد.

ــام: هفته چهاردهم از رقابت هاي ليگ  همدان پي
دسته سوم قهرماني باشگاه هاي كشور جام آزادگان 

در گروه چهارم با انجام 5 ديدار آغاز شد.
در اين هفته ذوب  فلزات پس از هفته ها شكست 
خورد تا رقابت در صدر جدول با حساسيت بيشتري 
ــتري در  ــا اميدواري بيش ــد و مدعيان ب ــه ياب ادام

هفته هاي آينده به ميدان بروند.
ــد بهار  ــزات الون ــم ذوب  فل ــه تي ــن هفت در اي
ــيه راهي  ــين رقابت ها با كوله باري از حاش صدرنش

صحنه شد تا با شهرداري اين شهر ديدار كند.
ــل به دليل  ــالت نيم فص ــا كه در تعطي ذوبي ه
ــر آغاز كردند  ــكالت مالي تمرينات خود را دي مش
ــد مهره  ــاب چن ــي و در غي ــتن آمادگ ــدون داش ب
تأثيرگذار مقابل شهرداري صحنه صف آرايي كردند 
ــت خود را پس از  و با ارائه يك بازي بد اولين شكس
هفته ها به دست آوردند تا زنگ خطر براي اين تيم 

خوب شهرستاني به صدا درآيد.
در اين ديدار محمد شعباني، صادق ديني خواه، 
ــراجچي  ــن يادگاري، محمد ميهني و حميد س امي
ــه داليل مختلف از جمله مصدوميت و محروميت  ب
ــد و ذوب با نيمي از  ــم را ياري دهن ــتند تي نتوانس

نفرات خود به مصاف حريف رفت. 
حميد سراجچي يكي از بازيكنان باتجربه و خوب 
ذوب نيز به دليل مشكالتي كه با مديريت باشگاه به 
وجود آمد از تيم كنار گذاشته شد و علي رغم حضور 
اين بازيكن در صحنه زارعي مديرعامل باشگاه اجازه 

بازي به وي را نداد.
علي ضميري سرمربي ذوب  فلزات كه از حواشي 
ــخت ناراحت است بازي را فاقد بار  به وجود آمده س
ــازي بد بازيكنانش ابراز نارضايتي  فني خواند و از ب
ــد مهره اصلي،  ــي جوان در غياب چن ــرد. اين مرب ك
ــه بازيكنان كمتر از  ــود را روانه ميدان كرد ك تيم خ
توان خود ظاهر شدند و نشان دادند كه در تعطيالت 
براي آماده سازي خود كاري نكردند، متأسفانه حواشي 
ايجاد شده در اين تيم مشكل ساز شده كه اگر به موقع 
ــود مي تواند در هفته هاي آينده مشكالت  برطرف نش
ــان در هفته هاي  ــترنج بازيكن را دوچندان كند و دس
ــته را از بين ببرد. مشكالتي كه بين مديرعامل  گذش
ــكل مالي  و برخي از بازيكنان به وجود آمده و نيز مش
موجود در اين تيم داستان تازه اي است كه ذوب  فلزات 
ــت مسئوالن استان اين  ــت و بهتر اس با آن درگير اس
ــم را از نظر مالي تقويت كنند و بزرگان فوتبال نيز  تي
ــي ايجاد شده را جمع كرده  با كدخدامنشي حواش

و اتحاد و يكدلي را دوباره به اين تيم تزريق كنند.
ذوب در چند هفته اخير نتايج قابل قبولى گرفته 
ــان صعود مطرح كرده  ــا اقتدار، خود را از مدعي و ب
است و اميد است كه اين شكست درسي باشد براي 

اين تيم و در بازي هاي ديگر جبران كند.

در بازي مقابل شهرداري صحنه دست سرمربي 
ــرايطي  ــود و بازيكن واجد ش ــي ب ــم كامال خال تي
ــت. در اين ديدار سعيد بهرامي  براي تعويض نداش
سنگربان تيم بهاري چهره برتر ميدان بود و در چند 

نوبت ناجي دروازه ذوب  فلزات شد.
ــت و اگر بازيكنان ذوب  اين ديدار بار فني نداش
ــدند به طور حتم با  در اندازه هاي خود ظاهر مي ش

پيروزي برمي گشتند.
اميد است اختالفات ايجاد شده در اين تيم جاي 
ــان، كادر فني و  ــتي بدهد و بازيكن خود را به دوس
ــت هم براي اعتالي فوتبال  مديريت دست در دس

شهرستان بهار گام هاي موثري بردارند.
ــت ذوب  فلزات نهايت  دارتاك لرستان از شكس

ــپوليس  ــم ميهمان خود پرس ــود را برد. اين تي س
ــهر را با 3 گل بدرقه كرد تا فاصله خود را در  دره ش
صدر جدول كاهش دهد و اميدهايش را براي صعود 

و رسيدن به صدر جدول افزايش دهد.
ــالم آباد  ــهرداري بانه ديگر مدعي گروه در اس ش
ــكل كند. تيم  ــت خورد تا صعود خود را مش شكس
دارايي اراك نيز مقابل مهر اراك حاضر نشد تا 3 بر 
صفر بازنده شود. گفته مي شود اين تيم قصد ادامه 
ــه قوانين و آيين نامه  ــا را ندارد و با توجه ب رقابت ه
ــيون فوتبال اگر اين تيم در دو بازي شركت  فدراس

نكند از جدول رقابت ها كنار خواهد رفت.
ــهرداري بروجرد نيز  ــر دهلران و ش دو تيم فج
ــاوي بدون گل رضايت دادند. در پايان هفته  به تس

چهاردهم تيم ذوب فلزات با وجود شكست همچنان 
ــين است. تيم دارتاك لرستان  با 28 امتياز صدرنش
با 25 امتياز نزديك ترين تعقيب كننده نماينده بهار 

است.
ــه تيم 21 امتيازي در كمين صدرنشينان  اما س
ــتند تا با لغزش احتمالي خود را به آنها  جدول هس
ــهرداري بروجرد و  ــانند. گلچين رباط كريم، ش برس

شهرداري بانه از جمله اين مدعيان هستند.
ــم دارايي اراك كه  ــاي جدول نيز دو تي در انته
ــپوليس دره شهر وضعيت  ظاهرا انصراف داده و پرس
ــقوط به  ــد و از گزينه هاي س ــدان خوبي ندارن چن
ــاز تيم هاي  ــتند؛ البته امتي ــتاني هس ليگ هاي اس
ــت و اين تيم ها در  ــه جدول به هم نزديك اس ميان
ــت چند پله باال و  ــاي بعد با يك برد و باخ هفته ه

پايين مي شوند.
ــنبه و  ــن رقابت ها چهارش ــم اي ــه پانزده هفت
ــد كه در  ــنبه همين هفته دنبال خواهد ش پنجش
حساس ترين بازي تيم ذوب  فلزات بحران زده ميزبان 
تيم گلچين رباط كريم است. در ساير ديدارها دارايي 
اراك ميزبان پرسپوليس دره شهر است. شهرداري 
بروجرد و دارتاك لرستان در بروجرد به مصاف هم 
خواهند رفت. مهر اراك پذيراي ميناشي اسالم آباد 
ــهرداري صحنه راهي بانه مي شود تا با  ــت و ش اس

همنام خود ديدار كند.

جدول رده بندي ليگ دسته سوم كشور- هفته چهاردهم (گروه چهارم) 
امتيازتفاضل خوردهزدهباختمساويبردبازينام تيمرديف

828+149142416ذوب فلزات الوند بهار1
1325+146712714دارتاك لرستان2
921+13562145گلچين رباط كريم3
921+145632617شهرداري بروجرد4
221-146352022شهرداري بانه5
920+136252415مهر اراك6
19-135442727شهرداري صحنه7
419-145451317فجر دهلران8
216-134452123ميناشي اسالم آباد9

1214-143561022پرسپوليس دره شهر10
1011-143291525دارايي اراك11

جدول رده بندي ليگ  برتر كشتي آزاد 
چهارشنبه، آخرين تيم نيمه نهايي مشخص مي شود

ــتي آزاد تا يك هفته مانده به پايان  ــام: جدول رده بندي ليگ برتر كش همدان پي
دور مقدماتي اعالم شد.

تا پايان هفته  چهارم از دور برگشت ليگ برتر كشتي آزاد تيم هاي خونه به خونه 
بابل و ثامن الحجج (ع) سبزوار با هشت پيروزي پياپي و كسب 16 امتياز به ترتيب 

صدرنشين هاي گروه هاي A و B شدند.
اما در گروه A، پس از خونه به خونه، شهرداري مالير با 10 امتياز از هفت مسابقه 
ــش امتياز از هفت  ــم دوم به نيمه نهايي صعود كرد و نفت تهران با ش ــه عنوان تي ب

مسابقه در رده سوم قرار دارد.
ــابقه  ــت امتياز از هفت مس ــن در گروه B تيم تله كابين گنجنامه با هش همچني
ــمال به همراه نيروي زميني ارتش  ــايپا ش جايگاه دوم را به خود اختصاص داده و س

شش امتيازي هستند.
مسابقه هاي هفته پاياني، چهره آخرين تيم صعود كننده به نيمه نهايي را مشخص 

مي كند. تيم همدان
براي صعود به برد مقابل نيروي زميني ارتش در تهران احتياج دارد. اين در حالي 
ــت كه نيروي زميني و سايپا شمال نيز روي كاغذ شانس دارند. سايپا در مسابقه  اس

آخر برابر مجاهدان صنعت برق گلوگاه قرار مي گيرد.

نتايج مسابقات هنرهاى فردى
ــركت كننده از  ــتى هنرهاى فردى با شركت 32 ش ــابقات كش همدان پيام: مس
شهرستان هاى استان با انجام 15 بازى در رده سنى بزرگساالن برگزار شد و در پايان 
در رشته كباده، وهاب احمدپور از مالير، جعفر نورى از اسدآباد و محمدرضا نجيمى 
از تويسركان در رشته تيز، حسين مصطفايى از تويسركان، مهدى شعبانى از اسدآباد 

و مهرداد سيفعلى از همدان به ترتيب اول تا سوم شدند. 
ــته ميل سنگين احمدرضا پيريايى از نهاوند، حميدرضا صفرى از مالير و  در رش
ــته دو ميل باز رضا گرجى دوز از  ــوم شدند. در رش ــدآباد اول تا س جعفر نورى از اس
ــدند. در رشته سه و چهار  ــركان نفرات اول و دوم ش همدان و حميد نانكلى از تويس
ــته چرخ چمني  ــب كرد در رش ــل باز رضا گرجى دوز از همدان مقام اول را كس مي
ــين مصطفايى از تويسركان اول و محمود ترابپور از اسدآباد مقام دوم شدند. در  حس
نتايج تيمى تويسركان با كسب 22 امتياز مقام اول همدان با كسب 21 امتياز مقام 
دوم و اسدآباد با كسب 18 امتياز مقام سوم اين مسابقات را به خود اختصاص دادند. 

مسي، رونالدو يا ژاوي 
امشب بهترين بازيكن جهان انتخاب مي شود

ــان  جه ــاي  بهترين ه ــام:  همدان پي
ــال جهان با  ــتادن بر بام فوتب براي ايس
ــمندترين  هم رقابت خواهند كرد. ارزش
افتخار فردي فوتبال به چه كسي خواهد 
ــي از آرژانتين، كريستيانو  ــيد؟ مس رس
ــا ژاوي هرناندس از  ــدو از پرتغال ي رونال

اسپانيا؟
ــاه برگزار  ــم گاال نوزدهم دي م مراس
خواهد شد تا بهترين هاي فوتبال جهان 
مشخص شوند. مهم ترين قسمت، البته انتخاب بهترين بازيكن فوتبال جهان است. مطابق 
انتظار ليونل مسي و كريستيانو رونالدو دو پديده  حال حاضر فوتبال جهان در فهرست 

نهايي قرار گرفته و ژاوي، مغز متفكر بارسلونا و اسپانيا هم آنها را همراهي مي كند. 

مسابقه كيك بوكسينگ بانوان در كبودراهنگ
همدان پيام: مسابقه دوستانه سوپركنتاكت كيك بوكسينگ بانوان در شهرستان 
كبودراهنگ برگزار شد. يك دوره مسابقات دوستانه سوپركنتاكت كيك بوكسينگ 
بانوان بين شهرستان كبودراهنگ و پايگاه نوژه با حضور 35 نفر در همايش نونهاالن، 
ــاالن در سالن بوياقچى برگزار گرديد و در پايان به نفرات  نوجوانان، جوانان و بزرگس

برتر لوح سپاس و جوايزى اهدا شد.

ــم معارفه سيدمهدى حجازى  همدان پيام: مراس
ــت معاونت امور جوانان اداره كل  به عنوان سرپرس

ورزش و جوانان استان همدان برگزار شد.
در اين مراسم كه سيدعبدى افتخارى مديركل، 
دارششدر معاونت توسعه منابع اداره كل و حجازى 
و كاركنان معاونت جوانان حضور داشتند، مدير كل 
ــت: اين ستاد از  ــتان اظهار داش ورزش و جوانان اس
ابتداى طرح ادغام، فعاليت هاى خود را آغاز نمود و در 
اين مدت اقدامات ارزشمندى را به ثبت رسانده است.

ــازمان  ــان كرد: ادغام دو س ــارى خاطرنش افتخ
ــت و از اين پس  بركات زيادى به همراه خواهد داش
با برنامه ريزى، طراحى و سازماندهى مناسب بايد به 

دنبال پيشبرد اهداف باشيم.
ــخصه عالقه مند به كار در امور  وى ادامه داد: به ش
جوانان هستم چون كار براى جوان به ما انگيزه مثبتى 

مى دهد و حوزه جوانان فضاى شاداب و سالمى است.
ــرد: از اين پس بايد به تمامى  افتخارى تاكيد ك
ــتغال،  ــان توجه كنيد و بايد به بحث اش امور جوان

ازدواج و اوقات فراغت جوانان نگاه ويژه اى داشت.

ــتان تصريح كرد:  مدير كل ورزش و جوانان اس
ــمن ها نيز همچون هيأت هاى ورزشى هستند و  س
در زمينه هاى ورزشى، فرهنگى، مذهبى، اجتماعى 
ــكالت  و ... فعاليت دارند و توجه خاصى به اين تش

خواهيم داشت.
وى افزود: حدود 130 سمن در استان داريم كه 
ــيارى از آنان فعال هستند و در اين راستا  تعداد بس
بنا داريم سمن هاى فعال را شناسايى كنيم و مورد 
حمايت جدى قرار دهيم، ضمن اينكه پيگيرى هايى 
در رابطه با اختصاص رديف بودجه و اعتبار مناسب 
ــازمان هاى مردم نهاد با وزارت ورزش و  براى اين س
ــام داده ايم و اميدواريم بتوانيم با تحقق  جوانان انج
اين امر حمايت مورد نظر را از سمن ها داشته باشيم.

وى در پايان گفت: با راه اندازى ستاد امور جوانان 
ــاهد  ــان اميدوارم بتوانيم ش اداره كل ورزش و جوان
ــطوح  ــزون ورزش و امور جوانان در س ــد روزاف رش
ــم سيدحجازى  ــيم. در پايان اين مراس مختلف باش
ــت معاونت امور جوانان اداره كل  به عنوان سرپرس

ورزش و جوانان همدان منصوب شد.

همدان پيام: پس از جلسه هماهنگى تيم هاى 
ــتى آزاد،  ــر در مرحله فينال ليگ برتر كش حاض
تهران به عنوان ميزبان فينال كشتى انتخاب شد.

ــته جلسه هماهنگى تيم هاى حاضر  روز گذش
ــتى آزاد در محل  در مرحله نهايى ليگ برتر كش
ــد و در نهايت مقرر  ــيون كشتى برگزار ش فدراس
ــد مرحله نيمه نهايى و نهايى اين رقابت ها به  ش

ميزبانى تهران برگزار شود.
ــيون كشتى تيم خونه به  پيش از اين فدراس
خونه و شهر بابل را به عنوان ميزبان اين رقابت ها 
انتخاب كرده بود كه پس از اعتراض ساير تيم ها و 
حتى تهديد به كناره گيرى از ليگ نسبت به اين 
تصميم فدراسيون كشتى، قرار به برگزارى جلسه 

هماهنگى شد.
پيش از اين عباس نمازيان، سرپرست كميته 
ــتى در گفت وگو با فارس،  ــيون كش ليگ فدراس
ــورت  ــران در ص ــابقات در ته ــزارى مس از برگ
ــر در نيمه نهايى  ــاى حاض ــق تيم ه ــدم تواف ع
ــركت كننده  ــراى ميزبانى يكى از تيم هاى ش ب
ــه هم پس از  ــه در اين جلس ــر داده بود ك خب
ــم حاضر تصميم به  ــئوالن 4 تي عدم توافق مس

ــد. اين  ــابقات در تهران گرفته ش برگزارى مس
ــنبه 26  ــش از اين قرار بود دوش ــابقات پي مس
ــل همزمانى  ــود، اما به دلي ــاه برگزار ش دى م
ــال و براى پخش  ــا رقابت هاى ليگ برتر فوتب ب
ــابقات با يك روز  ــتقيم اين پيكارها اين مس مس

تأخير، سه شنبه، 27 دى ماه برگزار مى شود.
قرار است در صورت فراهم شدن شرايط، اين 
ــرى آزادى برگزار  ــالن 12 هزار نف رقابت ها در س

شود.
ــدان در  ــتان هم ــتى اس ــس هيأت كش  رئي
ــات متعدد  ــرد: پس از جلس ــن باره اظهار ك اي
ــف ارائه دادند،  ــه افراد مختل ــنهاداتي ك و پيش
ــد تا بازي هاي نهايي در شهري  باالخره مقرر ش
ــتان  ــود و در پايان نيز اس ــرف برگزار ش بي ط
تهران به عنوان ميزبان بازي هاي نهايي ليگ برتر 

كشتي انتخاب شد.
رئيس هيأت كشتي استان درباره وضعيت تله 
ــره  كابين گفت: بايد در همدان كار صعود را يكس
ــنهاد من اين است كه مربيان  مي كرديم، اما پيش
تيم در ديدار برابر نيروي زميني تيم را با تمام قوا 

بر روي تشك بفرستند.

مجيد حمديه: 

همدان ظرفيت  بااليي 
در ورزش دانش آموزي 

دارد
ــت بدني آموزش  ــام: رئيس اداره تربي همدان پي
ــتان همدان گفت: استان ظرفيت هاى   و پرورش اس
ــن  ــوزي دارد و اي ــى در ورزش دانش آم ــيار خوب بس
ــان دهنده فعال و پويا بودن دانش آموزان همدانى  نش
ــرد: دانش آموزان  ــار ك ــه اظه ــد حمدي ــت. مجي اس
ــد روى آنان  ــس باي ــتند پ ــران هس ــازان اي آينده س
سرمايه گذارى كرد و اگر مى خواهيم براى جوانان كارى 
انجام دهيم و با جنگ نرم مقابله كنيم بايد از آموزش 

و پرورش آغاز كنيم. وي گفت: همدان در اجراى طرح 
ــناى دانش آموزى طرح سباح جزء استان هاى برتر  ش
ــت. مجيد حمديه افزود: با توجه به اينكه  ــور اس كش
آموزش و پرورش استان فاقد استخر است اما در سال 
ــت حدود 95 درصد از دانش آموزان  ــته توانس گذش
سال سوم ابتدايى را زير پوشش طرح شنا قرار دهد.

ــنا (سباح) براى دومين  وى اضافه كرد: طرح ش
ــال متوالى براى دانش آموزان ابتدايى همدان در  س
ــر و  ــت. هفت هزار و 34 دانش آموز پس حال اجراس
ــزار و 618 دانش آموز دختر در حال حاضر  چهار ه
ــنا قرار دارند. حمديه با بيان  ــش طرح ش زير پوش
ــه تدريج در طرح  ــال نيز دانش آموزان ب اينكه امس
شنا شركت مى كنند، افزود: طرح سباح از طرح هاى 

ماندگار است و تا سال هاى آينده ادامه دارد.

در ليگ دسته سوم كشور

نيم فصل دوم با شكست ذوب  فلزات آغاز شد

مديركل ورزش و جوانان استان:

كار براى جوانان 
به مسئوالن انگيزه مضاعف مى دهد

دو دونده استان در اردوي تيم 
ملي صحرانوردي

همدان پيام: اردوى تيم ملى دوى صحرانوردى 
ــب آمادگى اعزام به مسابقات  مردان به منظور كس
قهرمانى آسيا، از 21 دى ماه در بروجرد آغاز خواهد 
ــد. در اين اردو 14 دونده در دو رده سنى جوانان  ش
و بزرگساالن به مدت دو هفته تمرين خواهند كرد.

فدراسيون دووميدانى براى برگزارى اين اردو 
ــم ملى به منظور  ــب آمادگى تي كه با هدف كس
ــابقات قهرمانى آسيا در چين كه  شركت در مس
ــود از 8 دونده  ــاه آينده برگزار مى ش فروردين م
ــنى بزرگساالن و 6 دونده در رده سنى  در رده س
ــت كه نام دو  ــه عمل آورده اس ــان دعوت ب جوان
دونده نيز از استان همدان در بين دعوت شده ها 

به چشم مي خورد. محمد خزايي دونده نهاوندي 
استان در بزرگساالن و شاهين يزدان در رده سني 
جوانان دوندگان استان در اردوي بروجرد هستند.

اسامى نفرات به شرح زير است.
■ رده سنى بزرگساالن

ــاه، رحيم ديبايى از  حسن كيهانى از كرمانش
ــن رضايى از شهركرد، محمدحسين  تبريز، محس
ــان، محمدرضا ابوترابى از اصفهان،  عابدى از زنج
ــان زينى وند از ايالم، احمد فرود از شيراز و  احس

محمد خزايى از همدان
■ رده سنى جوانان

ــاهين يزدان از  ــيراز، ش ــن عابدى از ش حس
همدان، محمد بنيان و على فهيمى از خرم آباد، 

بهزاد شنوا از اردبيل و كيوان چوپانى از تبريز

پس از اعتراض تيم ها به ميزبانى بابل

تهران ميزبان فينال ليگ برتر كشتى شد

هواداران حمايت كنند 
قطعا به ليگ برتر برمى گرديم

ــى و به خصوص فوتبال را  همدان پيام: قطعا وقتى عوامل موفقيت يك تيم ورزش
بخواهيم بيان كنيم، به يكى از اولين و مهمترين عواملى كه برخورد مى كنيم نقش 

هواداران است.
ــتن يك مدير، هيأت مديره و همچنين بازيكنان،  ــى فارغ از داش يك تيم ورزش

كادر فنى، مسائل مالى و امكانات، بايد يار دوازدهم خيلى خوبى هم داشته باشد.
آرى تماشاگران امروزه در ورزش دنيا نقش غير قابل انكارى بازى مى كنند و هيچ 
تيمى در دنيا بدون يار دوازدهم خود نمى تواند موفق باشد، حتى برترين باشگاه دنيا 
ــلونا هم بدون تماشاگر نمى تواند روند بازى هاى زيباى خود را ادامه دهد.  يعنى بارس
هيچ كس نمى تواند از تاثير تماشاگر در بازى تيم ها چشم پوشى كند؛ مردم همدان و 
هواداران اين تيم نيز اگر مى خواهند دوباره به ليگ برتر برگردند، بايد مانند سال هاى 

گذشته از تيم خود حمايت كنند.
ــته ديديم اكثر بازى هاى پاس ورزشگاه مملو از تماشاگر بود و  ــال گذش ما در س
ــى پور هيچ گاه نتوانست بگويد پاس هوادار ندارد اما بعد از سقوط تيم،  عادل فردوس

هواداران با پاس قهر كردند.
ــت هم  ــت در دس اكنون اگر مى خواهيم پاس به ليگ برتر برگردد، بايد همه دس

دهيم، از كنار اختالف گذر كنيم و فقط و فقط حمايت كنيم.
بايد در هر بازى خانگى، ورزشگاه قدس را به جهنمى تبديل كنيم تا تيمى جرأت 

نكند در شهر خودمان از ما امتياز بگيرد.
ــقان همدان براى سرافرازى نام استان خود و  ــت و تمامى عاش مردم فوتبال دوس

كور كردن چشم دشمنان بايد به ورزشگاه بيايند و از تيم شهر خود حمايت كنند.
ــيراز و استقالل  ــت برق ش پاس بايد اين فصل به ليگ برتر برگردد تا به سرنوش
اهواز گرفتار نشود؛ با شروع نيم فصل و اولين بازى خانگى بايد ورزشگاه قدس را به 
جهنم تبديل كنيم . وعده ديدار ما پنجشنبه 22 دى ماه ورزشگاه قدس همدان بازى 

خانگى با استقالل صنعتى خوزستان.
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دو جايزه ديگر براى «جدايى نادر از سيمين»
ــورك دو جايزه خود را به نماينده  ــام: جامعه ملى منتقدان فيلم در نيوي همدان پي

سينماى ايران در جوايز اسكار 84 اعطا كرد.
مراسم چهل و ششمين دوره جوايز ساليانه جامعه ملى منتقدان فيلم NSFC در 
ــد و «جدايى نادر از سيمين» اصغر فرهادى  ــتوران ساردى در نيويورك برگزار ش رس

جوايز بهترين فيلمنامه و بهترين فيلم خارجى زبان را به خانه برد.
ــزه بهترين فيلم را به  ــينما جاي ــينما پرس، اين گروه از منتقدان س ــه گزارش س ب
ــت هم براى اين فيلم  ــتن دانس ــاخته الرس فون ترير اعطا كرد و كرس «مالنكوليا» س
ــد. جامعه ملى منتقدان فيلم 58 عضو دارد و شامل  برنده جايزه بهترين بازيگر زن ش
ــر اياالت متحده از جمله منتقدان روزنامه  هاى مهم  ــينما در سراس منتقدان مطرح س
ــيكاگو همين طور منتقدان تايم، نيوزويك و  ــتون، نيويورك و ش در لس آنجلس، بوس

نيويوركر است. NSFC سال 1966 تاسيس شد.
ــتم رأى گيرى پيچيده استفاده  اين جامعه براى انتخاب برندگان خود از يك سيس

مى كند. NSFC همزمان با اعالم برنده ها تعداد آرا را هم اعالم كرد.
در بخش بهترين فيلمنامه، «جدايى نادر از سيمين» 39 رأى داشت و به دنبال آن 
«مانيبال» نوشته استيون زيليان و آرون سوركين (22 رأى) و «نيمه شب در پاريس» 
ــته وودى آلن (16 راى) قرار گرفتند. «جدايى نادر از سيمين» در بخش بهترين  نوش
ــب كرد و «اسرار ليسبون» به كارگردانى رائول روييس  فيلم خارجى زبان 67 رأى كس

(28 رأى) و «لو آور» ساخته آكى كوريسماكى (22 رأى) در رده هاى بعدى بودند.

امكان حضور فعاالن صنعت چاپ ايران در نمايشگاه كلن
ــگاه ماشين آالت و تجهيزات مستعمل كلن آلمان با بخش ويژه  همدان پيام: نمايش
ماشين آالت چاپ و بسته بندى اسفندماه امسال برگزار مى شود و امكان حضور فعاالن 

عرصه چاپ ايران نيز در اين نمايشگاه فراهم شده است.
ــگاه  ــركت در بزرگترين نمايش ــى و صنايع ايران و آلمان، فراخوان ش ــاق بازرگان ات
ماشين آالت و تجهيزات مستعمل كلن (USETEC) را در اختيار فعاالن عرصه چاپ 
ايران قرار داد. به گزارش مهر، اين اتاق بازرگانى، بخشى از خدمات رواديد را در اختيار 
ــركت كنندگان ايرانى قرار مى دهد و افراد در صورت داشتن دو رواديد شنگن در دو  ش
ــال گذشته (2011 و 2010) كه حداقل يكى از آنها ويزاى آلمان باشد، كافى است  س
مدارك الزم براى اخذ رواديد را به اين اتاق بازرگانى تحويل دهند. در اين صورت نيازى 
ــفارت آلمان در ايران وجود ندارد. همچنين در صورتى كه  براى مراجعه  متقاضى به س
متقاضى عضو اين اتاق بازرگانى بوده و مشمول مورد قبلى نباشد، مى تواند از وقت هاى 
ــرايط موارد قبلى را ندارند، مى توانند براى  ــتفاده كند. متقاضيانى كه ش ويژه اعضا اس

تعيين وقت به صورت آنالين به بخش نمايشگاهى اين اتاق مراجعه كنند.

صالح كار هم او داند
ــده. گفت: اى موسى! دعا  ــى را ديد از برهنگى به ريگ اندر ش ــى (ع)، درويش موس
ــى دعا كرد و  ــن تا خدا عزوجل مرا كفافى دهد كه از بى طاقتى به جان آمدم. موس ك
ــرد را ديد گرفتار و خلقى انبوه بر او  ــس از چند روز كه از مناجات باز آمد، م ــت. پ برف
گرد آمده. گفت: اين چه حالت است؟ گفتند: خمر خورده و كسى را كشته. اكنون به 

قصاص فرموده اند.
سعدى در گلستان با بيان اين حكايت در گلستان در آخر مى گويد: 
او مصلحت تو بهتر از تو داند آن كس كه توانگرت نمى گرداند    

فياض  موسوى «مرخصى سه روزه» را جلوى دوربين مى برد
ــوى و  ــه  كارگردانى فياض موس ــه روزه» ب ــم تلويزيونى «مرخصى س ــد فيل ــام: پيش تولي همدان پي

تهيه كنندگى على حجازى مهر آغاز شد و به زودى در تهران جلوى دوربين مى رود.
«على حجازى مهر» تهيه كننده در گفت و گو با فارس گفت: پيش توليد فيلم تلويزيونى «مرخصى سه 

روزه» آغاز شده و به زودى تصويربردارى در تهران آغاز خواهد شد.
وى در ادامه افزود: داستان فيلم توسط اميد شاهنده نوشته شده و درباره يك زندانى است كه براى 
ــالف مى زند و ماجراهايى براى او پيش  ــت به كارهاى خ ــى به خارج از زندان آمده اما دوباره دس مرخص

مى آيد. فيلمنامه هم اينك توسط فياض موسوى در حال بازنويسى است.
تهيه كننده «كشتى ارواح» در ادامه افزود: فيلم تلويزيونى «قصه من و دوچرخه بابام» ديگر فيلمنامه اى است 
كه توسط حسين آقاجانى نوشته شده و پس از توليد «مرخصى سه روزه» اين فيلم را نيز به كارگردانى فياض 

موسوى جلوى دوربين خواهيم برد. اين فيلم در شهرهاى جنوبى كشور جلوى دوربين مى رود.  
طبق برنامه ريزى انجام شده فيلم «مرخصى سه روزه» در 25 جلسه و در تهران انجام مى شود.

«مرخصى سه روزه» و «قصه من و دوچرخه بابام» به سفارش شبكه دو سيما تهيه و توليد مى شود.

شعر سينمايي «ژان لوك گدار» پس از 30 سال سروده شد
همدان پيام: فيلم «تاريخچه سينما» ساخته «ژان لوك گدار»، كارگردان سرشناس فرانسوي پس از 

سه دهه در قالب نسخه دي وي دي عرضه شد.
ــاخت پروژه ويدئويي «تاريخچه  ــينماي جهان در دهه 80 س «ژان لوك گدار»، كارگردان بزرگ س

سينما» را آغاز كرد و در سال 1998 آن را به پايان رساند.
ــينمايي «گدار» است، به  ــنا، اين فيلم كه بدون ترديد از ماندگارترين آثار كارنامه س به گزارش ايس

بررسي مفهوم سينما پرداخته و چگونگي ارتباط آن با قرن بيستم را به تصوير كشيده است.
اين فيلم كه به «شعر سينمايي گدار» معروف است، مهم ترين دستاورد در آخرين دوره سينمايي اين 

كارگردان سرشناس محسوب مي شود.
«تاريخچه سينما» در حالي پس از سه دهه در قالب دي وي دي عرضه شده است كه در سال 1998 
ــنواره كن نمايش يافت و 9 سال بعد در بخش «نوعي نگاه» كن به روي  ــابقه جش در بخش خارج از مس

پرده رفت.
ــينماي فرانسه است. وي در پايان دهه 40 از  ــاله از پيشگامان «موج نو» س «ژان لوك گدار» 81 س
ــي فارغ التحصيل شد؛ اما عالقه اش به سينما موجب شد تا به همراه  ــگاه سوربن در رشته نژادشناس دانش
گروهي از دوستان جوانش چون «كلود شابرول»، «فرانسوا تروفو» و «اريك رومر» به جست وجو درباره 
قابليت هاي نهفته سينما بپردازند. آن ها ماهنامه  سينمايي به نام «الگازت دو سينما» راه اندازي كردند كه 

البته فقط براي پنج ماه منتشر شد.
ــريه معتبر «كايه دو  ــتان منتقدش در نش ــتاني با كمك دوس در دهه 50 گدار چند فيلم كوتاه داس
ــتش» نشان داد كه براي  ــال 1958 با فيلم سياه و سفيد «شارلوت و دوس ــاخت. وي در س ــينما» س س

ساخت فيلم بلند آماده است.
ــال 1978 جايزه افتخاري سزار فرانسه  ــت، در س وي كه پنج بار نامزد جايزه نخل طالي كن بوده اس
را دريافت كرد، در سال 2007 جايزه يك عمر دستاورد سينمايي آكادمي فيلم اروپا را گرفت و در سال 

1995 يوزپلنگ افتخاري جشنواره لوكارنو به وي اعطا شد.
ــنواره روتردام را دريافت كرد و در سال 2004  ــال 1986 جايزه بهترين فيلم خالقانه جش گدار در س

جايزه بهترين فيلم سال را از جشنواره سن سباستين گرفت.

ــر براى انتقال  ــتفاده از زبان هن همدان پيام: اس
مفاهيم ارزشى، دينى و انسانى همواره در تاريخ بشر 
ــته و اين هنرمندان هستند كه تفكرات  وجود داش
ــار  ــه هاى مختلف را در قالب هنر براى اقش و انديش
ــمت  جامعه بيان مى كنند و به برخى ذهنيت ها س

و سو مى دهند.
ــب مختلف و  ــر براى بيان مطال ــتفاده از هن اس
ــت كه  ــا آنجا مهم و قابل تامل اس ــدگارى آن ت مان
ــالب مى فرمايند «هرآنچه در قالب  رهبر معظم انق

هنر بيان نشود ماندنى نيست.»
به همين خاطر هنرمندان با استفاده از مفاهيم 
ــى و اخالقى كه در دين و وطن  ــد و واالى ارزش بلن
ــار هنرى مختلفى  ــود دارد به خلق آث ــخ وج و تاري
مى پردازند و تاثير اين آثار سال ها و بلكه قرن ها در 

جامعه باقى خواهد ماند.
ــتان و  در اين باره مى توان در حوزه ادبيات بوس
گلستان سعدى، مثنوى معنوى و ديگر شاهكارهاى 
ــا و  ــن پنده ــه بهتري ــال زد ك ــى را مث ادب فارس

آموزه هاى اخالقى را در خود دارند.
ــاخت فيلم هاى  ــى نيز س ــوزه آثار نمايش در ح
ــانى تاثير  ــراى بيان ارزش هاى واالى انس مختلف ب
بسزايى داشته و خواهد داشت، امروز ديگر بر كسى 
ــده در حوزه  ــت كه با آثار ساخته ش ــيده نيس پوش
ــانى، اخالقى،  دفاع مقدس و مذهب ارزش هاى انس
فرهنگ و ايثار و شهادت چگونه به عمق جامعه راه 

يافته و ماندگار شده است.
ــق،  آثارى همچون روز واقعه، دكل، واليت عش
ــيارى از  ــر در بيان بس ــيارى ديگ مختارنامه و بس

واقعيات تاريخى نيز نقش اساسى داشته اند. در اين 
حوزه تاثير مقوله تئاتر هم بسيار نافذ و عميق است؛ 
ــه و اجراى آن  ــا وجود هنرى به نام تعزي ــرا كه ب چ
ــى مهم  در بطن زندگى روزمره مردم مى توان نقش

ايفا كرد.
ــك كربال» كه  ــوى كوچ ــايه اى «بان نمايش س
ــدان در حال  ــينما كانون هم در حال حاضر در س
ــينى در  ــت با توجه به نزديكى اربعين حس اجراس
ــت تا مفهوم بلند قيام عاشورا را در قالبى  تالش اس
ــه به نمايش بگذارد و كودكان و نوجوانان را  كودكان
ــتادگى و عظمت اين  با تنهايى حضرت رقيه و ايس
ــايه اى «بانوى  ــنا كند. نمايش س بانوى كوچك آش
ــا عبدى مربى  ــه كارگردانى زيب ــك كربال» ب كوچ

فرهنگى مركز سه كانون همدان اجرا مى شود.
ــن نمايش در  ــى از بازيگران اي ــول يك ليال رس
ــراى اين نمايش  ــا همدان پيام هدف از اج گفتگو ب
ــورا و  ــرورش حس دينى، معرفى كودكان عاش را پ
ــراى كربال در زمان  ــنايى با زجرهاى كاروان اس آش
ــارت عنوان كرد و گفت: نمايش «بانوى كوچك  اس
ــر  ــه درد دل هاى حضرت رقيه (س) با س كربال» ب
ــورا و  ــين (ع) و بازگويى روز عاش مبارك امام حس

مصيبت هاى كاروان حين اسارت مى پردازد.
ــت كه  ــعر اس ــى از يك ش ــن نمايش اقتباس اي
ــا عبدى از اين  ــده و زيب به صورت مداحى اجرا ش
ــش «بانوى كوچك  ــتفاده كرده و نماي مداحى اس
ــايان ذكر است، اين  ــكل گرفته است. ش كربال» ش
نمايش اين روزها و تا اربعين حسينى همه روزه در 
ــينما كانون در چهار نوبت براى كودكان و  محل س

نوجوانان اجرا مى شود.

در راستاى انتقال مفاهيم ارزشى و عاشورايى،

"بانوى كوچك كربال " در همدان 
اجرا مى شود

نمايشگاه عكس حريم ريحانه با موضوع حجاب و عفاف در رزن 
افتتاح شد

همدان پيام: نمايشگاه عكس حريم ريحانه با 60 قطعه عكس در محل مجتمع فرهنگي هنري انديشه 
رزن افتتاح شد.

ــتان رزن با اعالم اين مطلب گفت: به منظور ترويج  ــالمي شهرس ــاد اس رئيس اداره فرهنگ و ارش
ــوي و معرفي  ــالمي ايران به جامعه نب ــازى چهره جامعه  اس ــاب و عفاف و نزديك س ــگ حج فرهن
مصاديق حجاب برتر، همچنين اهداف نرم ازدواج و بدحجابي در جامعه، اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي 
ــگاه را در محل مجتمع فرهنگي هنري انديشه در معرض ديد عموم مردم  رزن از 18 دي ماه اين نمايش
قرار داده است.علي مرادي نور بيان داشت: اين نمايشگاه به مدت 10 روز آماده بازديد عالقه مندان است.

برگزارى نشست كارشناسان فرهنگى تبليغات اسالمى همدان
ــكل هاى دينى و روابط  ــى و توجيهى كارشناسان فرهنگى، قرآنى، تش ــت آموزش همدان پيام: نشس

عمومى ادارات تبليغات اسالمى شهرستان هاى استان همدان برگزار شد.
ــى در  ــت بر لزوم توجه به جايگاه كارشناس ــتان همدان در اين نشس ــالمى اس مديركل تبليغات اس
ــان بخش هاى مختلف با تمام توان، اجراى  اجراى طرح ها و برنامه ها تأكيد كرد و گفت: حضور كارشناس
ــالم احد آزاديخواه افزود: در راستاى  بهتر طرح ها و برنامه ها را به دنبال دارد. به گزارش مهر، حجت االس
تأثيرگذارتر كردن برنامه هاى فرهنگى دينى در حاشيه شهرها، طرح شوراى فرهنگى محالت اجرايى و 

با استفاده از بسترهاى موجود جلسه هاى آن به شكل مستمر تشكيل مى شود.

كتابخانه پستى در روستاهاى همدان عضو مى پذيرد
همدان پيام: مدير كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان همدان گفت: در راستاى غنى سازى اوقات فراغت كودكان و نوجوانان در روستاهاى 
استان همدان كتابخانه پستى عضو مى پذيرد. به گزارش روابط عمومى كانون، پرويز ابراهيمى افزود: كتابخانه هاى پستى كانون به منظور عرضه 
كتاب و آموزش هاى فرهنگى هنرى در نقاط مختلف استان و در جهت غنى ساختن اوقات فراغت و كشف استعدادهاى خالقانه كودكان و نوجوانان 
فعاليت مى كند. وى اظهار داشت: كتابخانه پستى همدان در راستاى ترويج فرهنگ كتاب و كتابخوانى باسابقه بيش از دو دهه فعاليت فرهنگى 
هنرى و عرضه كتاب در روستاهاى اطراف همدان به مخاطبان خود خدمات كتاب رسانى را ارائه مى دهد و در حال حاضر داراى 517 عضو است.
ــتاى توسعه كتاب و كتابخوانى كارشناس فرهنگى اين حوزه، مربى كتابخانه پستى و مربى مركز سيار همدان  ابراهيمى افزود: در راس
با مراجعه به روستاهاى جورقان، گل تپه، بهادربيگ و سنگستان به معرفى فعاليت هاى خاص اين كتابخانه و شيوه هاى ارسال مرسوالت 

توسط كتابخانه به مدارس و از مدارس به كتابخانه اقدام كرده است.

80 درصد برنامه هاى فرهنگى استان اجرايى شده است
ــالمى استان همدان از اجرايى شدن بيش از 80 درصد برنامه هاى  ــاد اس همدان پيام: معاون ادارى مالى اداره كل فرهنگ و ارش

فرهنگى هنرى استان در سال جارى خبر داد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان، بهنام حجازى گفت: اين مهم با پيگيرى هاى مستمر 

مدير كل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى استان و اختصاص بودجه به برنامه هاى فرهنگى هنرى صورت گرفته است.
حجازى تشريح كرد: از ابتداى امسال تاكنون برنامه هاى بين المللى، ملى، منطقه اى و استانى متنوعى در حوزه فرهنگ و هنر در 
استان برگزار شده است كه از آن جمله مى توان به برگزارى نمايشگاه بزرگ كتاب استان، جشنواره بين المللى تئاتر كودك و نوجوان، 
جشنواره استانى تئاتر، جشنواره بين المللى امام رضا(ع) و همايش شيخ موسى نثرى اشاره كرد. وى اضافه كرد: در ماه هاى باقيمانده 

تا پايان امسال نيز جشنواره هاى استانى ادبى، خوشنويسى، هنرهاى تجسمى و موسيقى در همدان برگزار خواهد شد.

همدان پيام: كارگردان فيلم سينمايى «مرواريد» 
ــم را تا پانزدهم بهمن ماه كليد بزنم؛  گفت: بايد فيل
در غير اين صورت فصل مناسب براى ساخت فيلم 

از دست مى رود.
ــن پور درباره آخرين كار خود با  ــيروس حس س
ــاخت آن  ــوان «مرواريد» كه به تازگى پروانه س عن
ــواد نوروزبيگى دريافت كرده  را به تهيه كنندگى ج
ــت، گفت: بايد فيلم را تا پانزدهم بهمن ماه كليد  اس
بزنم؛ در غير اين صورت فصل مناسب براى ساخت 
ــل تخم گذارى  ــت مى رود؛ چرا كه فص فيلم از دس
الك پشت ها كه در داستان فيلم نقشى كليدى دارد، 
ــن تاريخ اتفاق مى افتد و بايد اين صحنه را به  در اي
همراه بيرون آمدن الك پشت ها از تخم در اسفند ماه 

فيلمبردارى كنيم.
ــروع  ــورد اهميت ش ــه در م ــن پور در ادام حس

فيلمبردارى تا نيمه بهمن ماه گفت: تاكنون دو سال 
شروع ساخت فيلم به خاطر از دست رفتن فصل به 
ــن دفعه بتوانم در زمان  تعويق افتاده و اميدوارم اي

مناسب فيلمبردارى را آغاز كنم.
ــتان  ــم كبرى» در باره داس ــردان «تصمي  كارگ
ــتان  ــد» گفت: فيلم داس ــدش «مرواري فيلم جدي
ــت كه از  ــر و برادر اس ــك خواه ــر و ماهرخ ي ماه
ــوند و  ــان درگير ماجراهايى مى ش طرف والدين ش
ــتان تخم گذارى و تولد  ــا همراه با داس اين ماجراه
الك پشت ها شرايط و تجربه هاى جديدى براى شان 

به وجود مى آورد.
ــرى»، «چوپان  ــم كب ــه گانه «تصمي پس از س
ــداكار»، اين چهارمين فيلم  ــو» و «دهقان ف دروغگ
ــت  ــودك و با توجه به مضامين زيس ــا موضوع ك ب

محيطى است.

ضرورت حضور 
پيشكسوتان تئاتر در 
كارگروه هاى نوجوانان

همدان پيام: مسئول كارگاه نمايشنامه خوانى 
ــدان گفت: حضور  ــوزه هنرى هم نوجوانان ح
ــوتان در كارگروه نوجوانان بستگى به  پيشكس
ــز زمانى پرورش  ــد هنرمند دارد. تعهد ني تعه

مى يابد كه هنرمند آن را باور داشته باشد.
ــوزه هنرى  ــط عمومى ح ــزارش رواب به گ
استان، نيما بيگلريان با اشاره به رويكرد حوزه 
ــه هنرمندان جوان  ــدان در توجه ب هنرى هم
ــوتان و  ــوان اضافه كرد: حضور پيشكس و نوج
ــاى نوجوانان، امرى  ــاتيد تئاتر در كارگاه ه اس
ــت. در جمع ما، نوجوانانى هستند  ضرورى اس
كه اگر پرورش داده شوند استعدادهاى بزرگى 

مى شوند.
ــانى كه وارد  ــت: اغلب كس وى اظهار داش
ــوند، آن  را تفريحى مى دانند.  عرصه هنر مى ش
ــت،  ــه دليل بدون مرز بودن هنر اس اين امر ب
ــوند  ــه همه مى توانند وارد آن ش به گونه اى ك
ــخت گيرى خوِد هنر، فقط دانه  ولى به دليل س

ُدرشت ها باقى مى مانند.
مسئول واحد هنرهاى نمايشى حوزه هنرى 
همدان افزود: آموزش در هنر بسيار مهم است 
ــود، زيرا  ــر اين اهميت بيش تر مى ش و در تئات
ــروكار دارد و  ــا روح و روان مخاطب س تئاتر ب
تأثيرى كه بر مخاطب مى گذارد بسيار طوالنى 
ــت. آموزش به شيوه سنتى هم ديگر  مدت اس
مرسوم نيست و بايد به شكل كارگاهى پيگيرى 

شود.
ــاره به نيازهاى يك نوجوان  بيگلريان با اش
ــش (بازيگرى) يك  ــوزِش نحوه خوان ــراى آم ب
ــى،  ــد كرد: ديدن آثار نمايش ــنامه تأكي نمايش
ــور در كالس هاى كارگاهى، حضور منتقد  حض
ــنامه نوجوانان،  ــش نمايش ــات خوان در جلس
ــاد عالقه در  ــرى، ايج ــه تئوريزه بازيگ مطالع
ــوتان  مخاطب قبل از ارائه اثر و حضور پيشكس

در جلسات خوانش از مهم ترين نيازهاست.
وى گفت: ديدن آثار نمايشى، به يك بازيگر 
اين امكان را مى دهد كه بتواند شخصيت شناسى 
درستى انجام داده و شخصيت ثالِث نمايش را 

به نحوى توليد كند كه بيننده آن را بپذيرد.

30 ارديبهشت  
آخرين مهلت ارسال 
آثاربه همايش ملي 

داستان پژوهي
همدان پيام: عالقه مندان به شركت در همايش 
ــتان پژوهى تا 30 ارديبهشت سال 91  ملى داس
فرصت دارند آثار خود را به دبيرخانه  اين همايش 
ــال كنند. بررسى جريان هاى داستان نويسى  ارس
پس از انقالب اسالمى، سير تحوالت نوين داستان 
نويسى در كشورهاى فارسى زبان (تاجيكستان و 
ــبك هاى زبانى در داستان نويسى  افغانستان)، س

ــتان هاى  معاصر ايران، نوآورى هاى هنرى در داس
ــى، محورهاى سبكى در داستان هاى  مدرن فارس
ــتان هاى مينى ماليستى  ــتى و داس پسامدرنيس

(ساختار و محتوا) از محورهاى همايش است.
ــگاه آزاد اسالمى واحد  ــى دانش معاون پژوهش
تويسركان، ارتقاى سطح كمى و كيفى فعاليت هاى 
ــتفاده كاربردى از نوآورى هاى  پژوهش محورانه، اس
نخبگان پژوهشى و گسترش فعاليت هاى تحقيقاتى 

را از مهمترين اهداف اين همايش بيان كرد.
ــت  محمود حكم آبادى  از  عالقه مندان خواس
براى دريافت اطالعات بيشتر به نشانى اينترنتى 

http://hmdp-iaut.ir مراجعه كنند.
ــى خرداد 91 در  ــتان پژوه همايش ملى داس

دانشگاه آزاد تويسركان برگزار مى شود.

كارگردان ماليرى:

«مرواريد» بايد 15 بهمن  ماه كليد بخورد

همدان پيام: كارگردان فيلم هاى «بوى كافور عطر 
ياس»  و «خانه اى روى آب» سه سيمرغ بلورينى كه 
از جشنواره فجر دريافت كرده بود به دفتر جشنواره 
تحويل داد. بهمن فرمان آرا در گفت و گو با خبرآنالين 
ــينماى ايران به  ــت:  با شرايطى كه در س اظهار داش
وجود آمده است، تصميم گرفتم سه سيمرغ بلورينى 
ــنواره  ــه ام به دفتر جش ــنواره فجر گرفت ــه از جش ك
ــيمرغ هاى بلورين را  بازگردانم. وى ادامه داد:  اين س

ــور عطر ياس» و «خانه اى  براى فيلم هاى «بوى كاف
روى آب» دريافت كرده بودم كه همه را تحويل دفتر 
جشنواره دادم و رسيد آن را گرفتم. فرمان آرا سيمرغ 
ــتمين جشنواره فيلم  بلورين بهترين فيلم را از بيس
ــه اى روى آب» دريافت كرده بود و  ــر براى «خان فج
ــيمرغ  هاى بهترين كارگردانى و بهترين  همچنين س
ــنواره فجر براى  فيلمنامه را از هجدهمين دوره جش

فيلم «بوى كافور، عطر ياس» گرفته بود.

كارگردانى كه سيمرغ هايش را پس داد!
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