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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

از صفحاتاز صفحات

آگـهي مـزايـده عمومى
صفـحه 10

شركت سهامي آب منطقه اي همدان

جناب آقاى 

جالل غياثوند
انتصاب شايسته جنابعالى 

را به سمت 
رياست محترم اداره تعاون، كار و رفاه 

اجتماعى شهرستان كبودراهنگ
تبريك عرض نموده و توفيق روزافزون شما 

را از درگاه خداوند متعال خواستاريم.
هيات مديره و مديرعامل 

شركت تعاونى دهياران تالشگر 
بخش گل تپه

شركت ثمين صنعتشركت ثمين صنعت
توليدكننده روغن DOP (دى او پى)

دفتر مركزى:44022768-021    كارخانه:0281-2244919         
همراه:09127813440

آگـهي مزايده

بيمارستان دكتر غرضي مالير 

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

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

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

نوبت دوم
يت
تسل برادر ارجمند جناب  آقاى 

رضا عسگرى
مديريت محترم آموزش و پرورش كبودراهنگ

گراميتان  مادر  درگذشت  تاسف  نهايت  با 
عرض  تسليت  بزرگوار  شما  خدمت  را 
آن  براى  منان  خداوند  درگاه  از  و  نموده 
مرحوم رحمت و مغفرت و براى شما صبر و 

شكيبايى مسئلت داريم.
مجتمع آموزشى و پرورشى شهيد رسول ذوقى 

روستاى دستجرد كبودراهنگ

سپاس و قدردانى
سپاس از آفريده، سپاس از آفريننده 

با نهايت ادب و احترام از همه سروران ارجمند
 ائمه محترم جمعه، و جماعات كبودراهنگ و فامنين

 فرمانداران محترم كبودراهنگ، بهار، همدان، فامنين 
به همراه معاونين و بخشداران محترم

 فرماندهان سپاه و پايگاههاى مقاومت بسيج
 پرسنل محترم پايگاه سوم شكارى
 مديران محترم ادارات و نهادها

 خانواده هاى معظم شهدا، ايثارگران و جانبازان
 شوراهاى اسالمى و دهياران محترم
 اصناف و تمامى اقشار مختلف مردم

كه در مراسم تشييع، تدفين، مجالس ترحيم و بزرگداشت مرحوم بسيجى 

حاج اسماعيل غالمى(خادم الحسين(ع)) 
قدم رنجه فرموده و يا از طريق تلفن و ارسال گل  ابراز تسليت و همدردي

داشته و موجبات تسلي خاطر بازماندگان را فراهم ساخته اند صميمانه 
سپاسگزاري مي نمائيم و براي همگي اين عزيزان عمر طوالني همراه با

سربلندي، شادكامي و تندرستي را آرزومنديم.

حاج مسلم غالمى

مشتريان محترم بانك تجارتمشتريان محترم بانك تجارت
دردر صورتى كه تا پايان اسفندماه سالجارى نسبت به تسويه بدهى معوق تسهيالت قرض الحسنه، خريد خودرو، كاالى مصرفى، جعاله تعمير مسكن و تسويه يكجاى مطالبات فروش  صورتى كه تا پايان اسفندماه سالجارى نسبت به تسويه بدهى معوق تسهيالت قرض الحسنه، خريد خودرو، كاالى مصرفى، جعاله تعمير مسكن و تسويه يكجاى مطالبات فروش 

جهت كسب اطالعات بيشتر با مركز ارتباط مشتريان به شماره جهت كسب اطالعات بيشتر با مركز ارتباط مشتريان به شماره 15541554 تماس حاصل فرمائيد. تماس حاصل فرمائيد.اقساطى مسكن اقدام كنيد از بخشودگى جرايم تاخير برخوردار خواهيد شد.اقساطى مسكن اقدام كنيد از بخشودگى جرايم تاخير برخوردار خواهيد شد.
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شعارهاى اعتراضى در نماز جمعه 9 دى
■ آيت ا... محمدى: به جاى نماز جمعه به مراجع مربوطه اعتراض كنيد

■ سخنرانى استاندار ناتمام ماند

كانديداهاى احتمالى كه نيامدند
ــده فعلى مردم  ــور نماين ــهريار طاهرپ ــه از همين صفحه: ش ادام
ــه در روز آخر ثبت نام اعالم  ــركان در مجلس جزو افرادى بود ك تويس
كرد كه در دور نهم كانديدا نخواهد شد. عالوه بر طاهرپور، امين حسين 
ــروع  ــده فعلى مردم مالير در مجلس هم كه قبل از ش ــى نماين رحيم
ــدن خود گفته بود با پايان  ــام و حتى از  چند ماه پيش، از نيام ثبت ن

يافتن مهلت ثبت نام عدم حضور خود را قطعى كرد.
ــاخص عسگرى معاون سابق سياسى امنيتى  از ديگر چهره هاى ش
ــه همدان پيام در هجدهمين  ــتاندار همدان بود كه پيش تر در غرف اس
نمايشگاه بين المللى مطبوعات كشور از بررسى اوضاع و احتمال حضور 
خود در انتخابات پيش روى مجلس از حوزه انتخابيه همدان خبر داده 
ــا در دقايق پايانى روز  ــور همدان پيام تالش كرد ت ــود به همين منظ ب
گذشته و پس از اتمام مهلت ثبت نام گفتگويى با اين افراد داشته باشد.

  عسگرى معاون سياسى امنيتى سابق استاندار همدان: به 
علت حضور افراد ارزشى، ضرورتى براى آمدن نمى بينم

معاون حقوقى سازمان هدفمندى يارانه ها و معاون سياسى امنيتى 

ــتاندار همدان كه چندى پيش وعده حضور در انتخابات دور  سابق اس
ــوراى اسالمى از حوزه انتخابيه همدان و فامنين را داده  نهم مجلس ش
ــته در گفتگو با همدان پيام اعالم كرد كه به دنبال ثبت  بود روز گذش
ــى در طول روزهاى ثبت نام در اين حوزه و  نام و حضور نيروهاى ارزش
ــته شدن آراى مردم ضرورتى براى  همچنين براى پيشگيرى از شكس

ثبت نام و حضور نمى بينم.
ــگرى ضمن گراميداشت حماسه 9 دى ماه روز بصيرت،  حميد عس
ــالمى از حضور نيافتن خود در انتخابات  حضور و دفاع از ارزش هاى اس

نهمين دور مجلس شوراى اسالمى خبر داد.
ــبختانه افراد و  ــگرى روزهاى ثبت نام كانديداها خوش به گفته عس
چهره هاى سرشناس و ارزشى در حوزه انتخابيه همدان ثبت نام كرده اند 
ــى ضرورتى كه  كه با توجه به تعداد قابل توجه ثبت نام نيروهاى ارزش
پيش از اين براى دفاع از احقاق حقوق مردم وعده حضور در انتخابات 
را داده بودم ديگر احساس نمى شود و به نظر مى رسد كه ضرورتى براى 
ــت. وى در ادامه از نمايندگان آتى  ــده در اين انتخابات نيس حضور بن
منتخب مردم استان همدان خواست در راستاى احقاق حقوق مردم، با 

صالبت و اقتدار در صحنه انتخابات حاضر شوند.
  طاهرپور نماينده فعلى مردم تويسركان در مجلس: به 

جمع بندى رسيدم كه در دور نهم نماينده نشوم
نماينده فعلى مردم تويسركان در مجلس شوراى اسالمى در آخرين 
ــالمى از حضور  ــوراى اس ــام كانديداهاى دور نهم مجلس ش روز ثبت ن
ــتنش در اين دوره خبر داد.شهريار طاهرپور گفت: با جمع بندى  نداش

برنامه هاى كارى ام به اين نتيجه رسيدم كه در دور نهم ثبت نام نكنم.
به گفته وى در اين دور از انتخابات، خوشبختانه نيروهاى جديدى 

ــتر خواهند كرد اما حضور نداشتن  به صحنه آمده اند كه رقابت را بيش
بنده به خاطر مشغله هاى كارى است.

ــركان توصيه  طاهرپور به كانديداهاى منتخب  حوزه انتخابيه تويس
كرد كار مردم را با صداقت و اخالق حسنه همراه با احترام انجام دهند 
و هر فرد سعى كند توانمندى خود را معرفى كند و در تخريب ديگران 
ــركان در مجلس گفت: كانديداهاى  ــد.نماينده فعلى مردم تويس نكوش
ــگاه انتقاد از  ــى بدهند و در جاي ــعى كنند وعده هاى عمل منتخب س
ــود توقع كار و تالش  ــد؛ چراكه مردم از نمايندگان خ يكديگر برنياين

دارند نه تخريب يكديگر.
همچنين از ديگر چهره هايى كه قرار بود در اين دوره به صحنه بيايد 
شهبازى نماينده اصالح طلب سابق مالير در مجلس بود كه وى نيز ديروز 

در گفتگو با خبرنگار ما اعالم كرد كه در اين دوره ثبت نام نمى كند. 
ــال نمايندگى ام در شهرستان مالير  ــهبازى گفت: در طول 8 س ش
ــد شهرستان را فراهم كرده ام و همچنين جايگاه مالير را در  زمينه رش
ــب افتادگى هاى تاريخى جبران و بازتعريف كردم لذا به اين  برخى عق

نتيجه رسيدم كه در دور نهم مجلس شوراى اسالمى كانديد نشوم.

شهريار طاهرپور امين حسين رحيمىحميد عسگرىعلى رضايى بيژن شهبازخانىسيدمرتضى حسنى حلم سيدحسن فاضليان

همدان پيام: گام نخست انتخابات نهمين دوره 
مجلس شوراى اسالمى ديروز براى تصاحب 290 

كرسى مجلس شوراى اسالمى به پايان رسيد.
ــات مبنى  ــر دوره انتخاب ــق برنامه هاى ه طب
ــاى پايانى  ــناس در روزه بر حضور افراد سرش
ثبت نام، گام اول دور نهم مجلس شوراى اسالمى 
ــام 133 نفر پايان  ــدان نيز با ثبت ن ــتان هم در اس
ــى چهره هاى  ــى بود كه برخ ــت. اين درحال ياف
ــناس و همچنين نمايندگان فعلى مردم در  سرش
ــم  ــس در آخرين روزها يعنى روزهاى شش مجل
ــم به صحنه آمده و اعالم حضور كردند تا  و هفت
پروسه اول انتخابات در پايان روز گذشته آخرين 
روز ثبت نام كانديداهاى  دور نهم مجلس شوراى 
ــالمى به كار خود پايان دهد تا در گام بعدى  اس
ــده  منتظر بمانيم تا پرونده كانديداهاى ثبت نام ش

براى بررسى صالحيت ها گشوده شود. 
هفته گذشته كه هفته ثبت نام كانديداهاى دور 
نهم مجلس شوراى اسالمى بود روزهاى متفاوتى 
را پشت سر گذاشت. با آغاز اولين روز ثبت نام از 
همان ساعات اوليه برخى چهره هاى سرشناس و 

ناشناخته به صحنه آمده و ثبت نام كردند. 
ــد حضور  ــام هرچن ــراد در روز اول ثبت ن اف
ــورى را در ستادهاى انتخاباتى نداشتند اما به  پرش
نسبت روزهاى بعد مشخص شد كه استقبال در روز 
اول مطلوب تر بوده است به نحوى كه متقاضيان در 

روزهاى دوم، سوم، چهارم و پنجم ثبت نام حضور 
كمترى را در ستادهاى انتخاباتى داشتند.

ــى  برخ و  ــناس  سرش ــخصيت هاى  ش ــا  ام
ــالم آمادگى خود  ــى مجلس اع ــدگان فعل نماين

ــات مجلس را به آخرين  براى حضور در انتخاب
ــول كردند تا  ــت ثبت نام موك ــا از مهل فرصت ه
ــاهد حضور  ــم و هفتم ثبت نام ش ــاى شش روزه
ــناخته شده و نشده اى  تعداد زيادى از نام هاى ش
ــيم كه با  ــاى انتخابات باش ــت نامزده در فهرس
حضور در ستاد انتخابات كشور يا فرماندارى هاى 

حوزه هاى انتخابيه خود اعالم حضور كردند.
در بررسى حضور نامزدهاى احتمالى مجلس 
در حوزه هاى انتخابيه استان همدان، شهرستان هاى 
همدان و مالير آمارهاى بيشترى را در طول روز در 
روند ثبت نام داشتند اما برخى حوزه هاى انتخابيه از 
ــدآباد در طول 5 روز مهلت ثبت نام تنها  جمله اس
ــتاد مراجعه و  2 نفر در روزهاى دوم و پنجم به س
ثبت نام كردند، اما ساير روزهاى ثبت نام، سكوتى بر 
ــن حوزه انتخابيه حاكم بود و هيچ نامزدى براى  اي

اعالم حضور مراجعه نكرد.
وضعيت در ساير حوزه هاى انتخابيه از جمله 
ــركان، رزن و نهاوند  ــار و كبودراهنگ، تويس به
روند يكسانى را دنبال مى كرد با اين تفاوت كه در 
روزهاى اول و دوم هيچ فردى در حوزه انتخابيه 

نهاوند اعالم آمادگى نكرد.
ــام 133 كانديداى احتمالى  با معرفى و ثبت ن
در استان همدان براى تصاحب 9 كرسى مجلس 
شوراى اسالمى انتخابات در استان وارد گام دوم 

يعنى تعيين صالحيت اين افراد شد.

133 نفر به ميدان آمدند
 5 هزار نفر در كشور ثبت نام كردند

 در استان23 دكترا، 89 فوق ليسانس، 21 ليسانس
38 نفر در همدان و فامنين، 26 نفر در تويسركان، 25 نفر در مالير، 18 نفردر نهاوند، 12 نفر در 
بهار و كبودراهنگ، 7 نفر در اسدآباد و 7 نفر در رزن تعداد ثبت نام شدگان در استان بودند

كانديداهاى احتمالى 
كه نيامدند

ــام  ــت ثبت ن ــام مهل ــا اتم ــام: ب همدان پي
ــوراى اسالمى،  كانديداهاى دور نهم مجلس ش
نامزدهاى احتمالى مردم شهرستان هاى استان 
ــتادهاى انتخاباتى اعالم  همدان با حضور در س
ــان ثبت نامى ها عالوه  ــور كردند. اما در مي حض
ــتان در مجلس  ــر حضور نمايندگان فعلى اس ب
ــالمى و همچنين حضور چهره هاى  شوراى اس
سرشناس در اين دوره و در غياب چهره هاى 
ــاى  ــى چهره ه ــان، برخ ــاخص اطالح طلب ش
ــنا كه پيش از اين با انحاء  ــاخص و نام آش ش
ــد ثبت نام  ــور كرده بودن ــف اعالم حض مختل
نكردند تا فرصت خدمت در عرصه هاى ديگرى 

را داشته باشند.
از چهره هاى شاخص منصرف شده دو تن از 
ــتان در مجلس هستند كه  نمايندگان فعلى اس

در دور نهم حضور نخواهند داشت. 

اسامى كه روى ذهن 
راه مى روند

از گرگ آقا تا حلوا خانم
 10 حيوانى كه بيشتر از همه آدم مى كشند

در صفحه  گوناگون بخوانيد ژله و پاستيل نخوريد!
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شاپره 119
ضميمه روزنامه امروز 

ويژه كودكان و نوجوانان 
منتشر شد

جراحي قلب 
در شرايط ايست 

قلبي- تنفسي 
در همدان

روابط عمومي ها 
وكيل مدافع 
و مدعى العموم هستند

هفته گذشته همايشي با عنوان همايش 
ــي رؤساي ادارات روابط عمومى  «هم انديش
ــور» در محل باشگاه  آموزش و پرورش كش

معلمان تهران برگزار شد.

سينما انديشه نهاوند 
ورود اكيدا ممنوع

وجود سينما در هر شهرستان و منطقه 
ــت و  ــب رونق فرهنگ آن منطقه اس موج
ــز فرهنگي و هنري  ــينما از جمله مراك س
ــتفاده بهينه و مناسب  ــت كه سبب اس اس

اوقات فراغت در همه ايام سال مي شود.

حق استان ها را با كمك 
مردم مي گيريم
رئيس جمهوري در ادامه سفر استاني 
ــردم دهلران با  ــه ايالم در جمع م خود ب
تأ كيد بر اينكه دولت در كنار ملت مقابل 
ــاني كه بخواهند سد پيشرفت كشور  كس
ــر ارزش هاي خود  ــتد و ب ــوند، مي ايس ش

ــاري مي كند. پافش

پاس 
در نيم فصل اول
نااميد كننده بود

همدان
پايلوت توانمند سازى 
سكونت گاه  غيررسمى 

قرار گرفت

بزرگان جناح اصولگرا در ميان ثبت نام كنندگان                                                             بازداشت 63 مدير اجرايي در اردبيل به اتهام فساد اقتصادي
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ادامه كاهش تدريجي دماي هوا تا پايان امروز
از روز دوشنبه جو آرام و پايدار در استان حاكم مي شود

همدان پيام: بنا بر اطالعيه سازمان هواشناسي كشور (مورخه 90/10/8) صبح روز پنجشنبه يك سامانه بارشي از سمت شمال غرب وارد 
كشور شده و روزهاي شنبه تا سه شنبه نيمه شمالي، غرب و جنوب غرب كشور را تحت تأثير قرار داده و سبب بارش متناوب برف مى شود و 
در مناطق جنوبي با رعد و برق و وزش باد همراه خواهد شد. نادر پيرتاج كارشناس اداره كل هواشناسي استان همدان، در اين خصوص بيان 
كرد: اثرات ورود اين سامانه در استان همدان به صورت بارش هاي پراكنده برف و باران امروز شنبه و فردا يكشنبه پيش بيني مي شود. وي 
با بيان اين كه با ورود اين سامانه در برخي ساعات بر سرعت وزش باد در استان نيز افزوده مي شود، تصريح كرد: اين سامانه در طي فعاليت 
خود، روز دوشنبه از مناطق غربي كشور و استان همدان خارج مي شود. كارشناس اداره هواشناسي استان گفت:  بر اساس آمار بلندمدت در 

هر ماه، بارش آنچنانى در استان نداشتيم و بيش از اين هم انتظار نمي رود. بخش اعظم بارش ها در بهمن ماه پيش بيني مي شود.

توضيحات دبير سابق حزب عدالت طلبان ايران اسالمى استان به 
مصاحبه يك 

مالك صحت و سالمت مسئوالن پيروى از خط امام و 
رهبرى است

ــنبه 90/10/6، همدان پيام به انتشار گفتگويي از دبير  ــماره روز سه ش در ش
سياسي حزب عدالت طلبان استان همدان اقدام كرد.

در اين گفتگو ملكي در بند آخر مطلب ياد شده، اظهار داشته است: «آقاي 
ــال  ــتاد حمايت مردمي احمدي نژاد در انتخابات س ــئول س فتح ا... چمني، مس
88 در استان همدان، هيچ سمت و ارتباطي با حزب عدالت طلبان ايران اسالمي 
نداشته و ندارد و حزب عدالت طلبان ايران اسالمي هيچ ارتباطي با شوراي راهبردي 

ندارد و جزء اولين احزابي است كه از جريان انحرافي اعالم برائت كرده است». 
در پي انتشار اين خبر، فتح ا... چمني با ارسال نامه اي همراه با برخي ضمائم 
ــته كه توضيحات او در خصوص  ــناد به دفتر همدان پيام، درخواست داش و اس

مطلب فوق الذكر در روزنامه درج شود.
بخشى از توضيحات متن نامه فتح ا... چمني به اين شرح مي باشد: «اينجانب 
به عنوان رئيس ستاد حمايت مردمي احمدي نژاد در استان از زمان راه اندازي و 
شكل گيري حزب از مجمع عمومي مورخه 88/11/16 با حضور نماينده وزارت 
ــته با اصرار و علي رغم لطف و  ــال گذش ــور به عنوان دبير حزب تا اواخر س كش
عنايت ويژه اي كه دبير كل محترم داشته و دارند استعفا نموده كه به پيوست 
ــماره 89/145 مورخه 89/8/25 و تصوير توضيحات  تصوير آخرين ابالغ به ش
چاپ شده در شنيده هاي آن روزنامه در مورخه 89/6/16 به عنوان دبير حزب 

تقديم و به چاپ رسيده است.
ــتان برگزار  ــه در اس ــردي اصولگرايان يك جلس ــوراي راهب در بحث ش
ــتاي اتحاد اصولگرايان با عضويت دبيران احزاب اصولگرا  گرديد كه در راس
ــتان به  ــتان به همراه جمعي از دوس مد نظر بود كه در رايزني با بزرگان اس
ــته و شكل نگرفت. فلذا ارتباط با هرگونه جريان انحرافي در  مصلحت ندانس

ــود. صورت وجود تحت هر نام و عنوان تكذيب و اعالم برائت مي ش
غير از خط امام عظيم الشأن (ره) و مقام معظم رهبري حضرت آيت ا... العظمي 
خامنه اي، مالك صحت و سالمت هر مسئولي در نظام مقدس جمهوري اسالمي 
ــتورات امام (ره) و مقام عظماي واليت خواهد بود و  ــتاي اوامر و دس ايران در راس
همه عزيزان ايثارگر، از جانبازان و خانواده معظم شهدا به عنوان فعال سياسي كه به 
هيچ حزب، گروه و جريان يا شخصي و اشخاصي وابستگي نداريم. همچون گذشته 

مطيع اوامر واليت فقيه بوده، هستيم و خواهيم بود.
ــكاران پرتالش تان {همدان پيام} انتظار داريم همچون  از حضرتعالي و هم
ــريف و بزرگوار استان  ــته محور اتحاد و زمينه حضور حداكثري مردم ش گذش
ــده به همراه اين نامه،  ــال ش در انتخابات آتي را فراهم نماييد.» در ضمائم ارس
ــئوليت فتح ا... چمني به عنوان دبير حزب عدالت طلبان ايران  تصوير حكم مس

اسالمي در استان همدان كه در تاريخ 89/8/25 صادر شده ديده مي شود.
ــوراي مركزي  ــده به امضاي نعمت ا... حكيم دبير كل و عضو ش حكم ياد ش

حزب عدالت طلبان ايران اسالمي رسيده است.

120 ميليون كيلو نهاده هاي كشاورزي 
در استان توزيع مي شود

ــاورزي استان همدان گفت:  ــركت خدمات حمايتى كش همدان پيام: مدير عامل ش
ــتان بيش از 120 ميليون كيلوگرم نهاده هاي كشاورزي شامل انواع كود  ــطح اس در س

شيميايي، سموم و بذور توزيع مي شود.
منصور رضواني جالل در جلسه آموزشى توجيهي سيستم هوشمند توزيع نهاده هاي 
ــاورزي براي كارگزاران افزود: در سطح كشور 2/5 تا 3 ميليارد كيلوگرم نهاده هاي  كش

كشاورزي توسط شركت خدمات حمايتي كشاورزان توزيع مي شود.
وي تصريح كرد: با توجه به ضرورت طراحي سيستم جامع و روان و مطمئن، اولين 
سيستم آنالين و هوشمند توزيع نهاده هاي كشاورزي در كشور توسط شركت خدمات 

حمايتى كشاورزان در سال 89 طراحي شد.
مدير عامل شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان امكان استفاده آنالين و قابل 
ــس از طراحي و  ــاي آن عنوان كرد و افزود: پ ــتم را از مزاي ــترس بودن اين سيس دس

آزمايش، ايرادات موجود رفع شد و سيستم امسال به بهره برداري رسيد.
ــاورزي در قالب اين  ــاره به اينكه هم اينك غالب نهاده هاي كش رضواني جالل با اش
ــت: تمامى كشاورزان مي توانند با ورود به سامانه و  ــتم توزيع مي شود، اظهار داش سيس

تكميل شناسنامه بهره بردار از خدمات اين سيستم بهره ببرند.

تمامى مناطق همدان از آب شرب بهداشتى 
برخوردار هستند 

همدان پيام: مدير عامل شركت آب و فاضالب استان همدان گفت: هم اكنون تمامى 
ــتان همدان از آب شرب بهداشتى برخوردار هستند و اين در حالى است كه  مناطق اس

اين رقم پيش از سال 84 ، به ميزان 95 درصد بوده است.
مرتضى عزالدين افزود: ضريب سازندگى حوزه آب و فاضالب پيش از پيروزى انقالب 
ــه بيش از 40 درصد  ــود كه هم اكنون اين رقم ب ــران كمتر از يك درصد ب ــالمى اي اس

رسيده است. 
ــالمى جمعيت كشور به ميزان زيادى  ــت: از زمان پيروزى انقالب اس وى اظهار داش

افزايش يافته است كه با توجه به اقليم نيمه خشك كشور و خشكسالى هاى اخير ميزان 
تقاضا نيز افزايش يافته است. 

ــودن كيفيت آب پيش از  ــالى و پايين ب ــه داد: كمبود مخازن آب، خشكس وى ادام
انقالب يك تفكر عميق براى رويارويى و ارائه خدمات به وجود آورده است. 

وى با بيان اينكه اين شركت پس از پيروزى انقالب خدمات خود را به بهترين شكل 
ــت، افزود: امروزه تكنولوژى مورد نياز اين حوزه نيز توسط نيروهاى بومى  ارائه كرده اس

تامين و در بيشتر موارد به ساير كشورها صادر مى شود. 
وى تصريح كرد: از ابتداى دولت هاى نهم و دهم نيز اعتبارات به صورت چشمگيرى 
ــت و كارهاى خدماتى نيز بيشتر از گذشته در اين حوزه به شهروندان  افزايش يافته اس

ارائه مى شود. 

تشكيل شعب ويژه رسيدگي به جرايم انتخاباتي
همدان پيام:  روز سه شنبه هفته گذشته شاهد برگزاري نشست فصلي دادستان ها 
ــور بوديم كه انتخابات و نقش قوه قضائيه در  ــاي دادگستري هاي سراسر كش و رؤس
ــيدگي به جرايم انتخاباتي مهم ترين موضوع مورد بحث در آن بود.  پيشگيري و رس
ــگيري و  ــعب ويژه پيش ــت ضمن تأكيد بر ايجاد ش رئيس قوه قضائيه در اين نشس
ــور خواست در خصوص  ــتان هاي سراسر كش ــيدگي به جرايم انتخاباتي از دادس رس

تحقق و عينيت يافتن اين مهم با جديت عمل كنند.
ــاتي، نشان از اهميت و  ــكيل چنين جلس ورود قوه قضائيه به موضوع انتخابات و تش
حساسيت باالي انتخابات پيش رو دارد كه ايجاب مي كند تمام دستگاه ها و نهادها به طرق 
گوناگون و از مجاري قانوني خاص خود، مسائل را پيگيري نمايند تا در مراحل مختلف 

انتخابات، مشكل و مانعي ايجاد نگردد و 12 اسفند شاهد انتخاباتي موفق و سالم باشيم.
البته نقش شوراي نگهبان و هيأت هاي نظارت در امر كنترل بخش هاي مختلف 
ــت و اصوالً طبق قانون بررسي و رصد  ــاير دستگاه ها و نهادهاس انتخابات بيش از س
فرآيند اجرايي انتخابات و نظارت اصلي بر آن مختص اين نهاد قانوني است ولكن قوه 
ــات و جرايم فردي و گروهي از  ــز از جهت ديگر و به ويژه در حوزه تخلف ــه ني قضائي
ناحيه اشخاص حقيقي و حقوقي مسئوليت ها و وظايفي را بر عهده دارد كه بايستي 
ــتگاه هاي اداري و اجرايي و  ــن ميان موضوع تخلفات دس ــا عمل نمايد. در اي بدان ه
استفاده كانديداها از منابع و امكانات دولتي در جهت تبليغ بيشتر و مواردي از اين 
ــيدگي به چنين جرايم و تخلفاتي،  ــتگاه قضا به موضوع و رس قبيل تنها با ورود دس
ــگيري و احياناً برخورد فوري با عوامل آنها بوده و جديت مسئوالن قضايي  قابل پيش
ــعب ويژه پيشگيري و رسيدگي به تخلفات و جرايم انتخاباتي در  كشور در ايجاد ش

همين راستا مي باشد.
تجربه و سابقه انتخابات برگزار شده در سه دهه اخير به خوبي اهميت چنين اقدام 
ــعب ويژه امكان وقوع بسياري از  ــان مي دهد. بدين معنا كه فعال شدن ش مهمي را نش
ــا در برخي  ــتي را كه بارها در جريان انتخابات روي مي داد و چه بس تخلفات ريز و درش

حوزه ها مشكالت جبران ناپذيري را به وجود مي آورد، تا حدود زيادي كاهش مي دهد.
ــه موضوع انتخابات و  ــور در پرداختن ب ــتگاه قضايي كش به هر حال جديت دس
تشكيل شعبه ويژه رسيدگي به تخلفات و جرايم گوناگون انتخاباتي داراي آثار ونتايج 
ــت و در اولين قدم باعث كم رنگ شدن زمينه هاي وقوع چنين جرايمي و  مهمي اس
در نتيجه فراهم شدن شرايط يك انتخابات سالم مي گردد و مي توان اميدوار بود كه 
ــائلي كه در جريان برگزاري انتخابات و حتي پس از آن  ــياري از چالش ها و مس بس
ــاز  ــودو بعضاً تنش ها و برخوردهايي رابه دنبال دارد و زمينه س دامنگير جامعه مي ش

فضاي سياسي ملتهب و بحران زايي در جامعه مي گردد، امكان بروز نداشته باشند.

ــتان روز  ــكالت كارگري اس ــام: تش همدان پي
پنج شنبه در دفتر كانون هماهنگي شوراي اسالمي 
ــكالت و  ــم آمده بودند تا مش ــدان گرد ه كار هم
مطالبات خود را با رئيس مجمع نمايندگان استان 
ــايد به مسائل آنان در  همدان در ميان بگذارند ش

سطح كالن و استاني رسيدگي شود.
ــالمي كار  ــوراي اس رئيس كانون هماهنگي ش
ــخنگوي نمايندگان  ــوان س ــتان همدان به عن اس
ــن مجموعه  ــكالت اي ــه كارگري درباره مش جامع
گفت: بيش از 90 درصد كارگران استان قراردادي 
ــل حقوق را  ــان حداق ــه 30 درصد آن ــتند ك هس

دريافت نمي كنند.
ــاي موقت  ــاره قرارداده ــودي درب ــد معب احم
ــت كه بحث قراردادهاي موقتي  گفت: دو سال اس
ــت  ــده اس ــكوت مانده و اجرا نش ــس مس در مجل
ــفيد امضا  ــتن قراردادهاي س ــا بس ــان ب و كافرماي

مشكالت ما را دوچندان كرده اند.
وي اضافه كرد: متأسفانه در كارگاه ها، كارگران 
ــد، اخراج  ــتعفا ندهي ــد اگر اس ــد مي كنن را تهدي

مي شويد و استقالل را از مجموعه ما گرفته اند.
ــتان همدان در  ــوراي اسالمي كار اس رئيس ش
ــئوالن آمار  ــتغال گفت: مس ــه با آمارهاي اش رابط
ــوال  ــغل ايجاد كرده ايم، س مي دهند اين ميزان ش
ــت آيا برآورد كرده اند اين اشتغال ها پايدار  اينجاس

بوده است يا نه؟ 
ــتغال پايدار  وي ادامه داد: اگر ادعا بر ايجاد اش
ــال اخير بيش از 10 كارگاه  ــت چرا در سه س اس
ــاالي 150 نفر تعطيل  ــروي كاري ب با ظرفيت ني

شده اند.
ــوان همدان با  ــودي، كارخانه كي به گفته معب
ــت دچار مشكل  ــال اس بيش از 200 كارگر دو س
ــده، صنايع تبديلي الوند كه 80 ميليارد تومان  ش
ــداد كارگران خود را از 200  ــت كرده تع وام درياف
به 30 نفر رسانده است، شركت احرار، پتروشيمي، 
ــاه كارگران  ــش م ــدآباد (حقوق ش ذوب آهن اس

پرداخت نشده)، كيان كردسا، قارچ سينا، ساميكو 
ــه كارگاه هاي  ــن مالير از نمون ــت و ذوب آه صنع
ــه دليل  ــال هاي اخير ب ــت كه در س ــدي اس تولي
مديريت نامناسب، كمبود نقدينگي و نداشتن مواد 
اوليه و اثرات هدفمندي يارانه ها تعطيل شده اند و 

افراد بسياري را بيكار كرده اند.
ــل كرد كه آيا  ــخن خود را چنين تكمي وي س
ــتاندار قرار  مديران ما اين اطالعات را در اختيار اس
ــد و افزود: بخش خصوصي نياز به نظارت  نمي دهن
ــچ نظارتي روي  ــئوالن ما هي ــفانه مس دارد. متاس

فعاليت آنان اعمال نمي كنند.
ــالمي كار  ــوراي اس رئيس كانون هماهنگي ش
ــدن قانون سختي كار  ــتان همدان، اعمال نش اس
ــدن قانون صنايع  ــاغل زيان آور، اجرايي نش و مش
نوسازي، تعلق سهام عدالت به قشر كارگري، وعده 
ــط وزير  ــداي كارت اعتباري 1/5 ميليوني توس اه
ــاماندهي  كار، افزايش قيمت حامل هاي انرژي، س
قراردادهاي موقت و مديريت نامناسب كارگاه هاي 
ــمرد و  ــكالت كارگران برش توليدي را از ديگر مش
ــتان مرجعي كه به  ــفانه در سطح اس افزود: متأس
ــيدگي كند وجود  ــه كارگري رس ــكالت جامع مش
ــه اي براي تعيين صالحيت  ندارد، همچنين كميت
ــركت ها به اشخاص و بررسي تخصص  واگذاري ش
ــتن سرمايه نبايد  ــت و صرفا داش آنها موجود نيس

مالك قرار گيرد.
ــتان همدان  ــارات وي، كارگران اس بنا بر اظه
ــي دارند و  ــكل را با تأمين اجتماع ــترين مش بيش

ــي در فعاليت هاي  ــخن از وجود خألهاي قانون س
مختص اين سازمان مى دانند.

ــتان آتيه همدان  ــد: بيمارس ــودي يادآور ش معب
ــتان  ها نيز در  ــه دارد و در شهرس ــا يك داروخان تنه
ــكان متخصص  ــاي تأمين اجتماعي پزش درمانگاه ه
ــتند و داروخانه هاي شبانه روزي وجود  مستقر نيس

ندارد كه خواستار رسيدگي به وضعيت آنها هستيم.
ــازمان  س ــات  اقدام ــري  ديگ ــش  بخ در  وي 
ــراني را مورد انتقاد قرار داد و گفت: يكسال  اتوبوس
ــراني مورد  ــهرداري و اتوبوس ــان ش ــت كاركن اس
ــازمان  ــده اند و س تهديد قرار گرفته اند و اخراج ش
ــيدگي و ورود به قضيه را به  اتوبوسراني اجازه رس
ــالمي كار نمي دهد و اعالم مي كند اين  شوراي اس

سازمان خصوصي شده است.
ــس مجمع نمايندگان  ــه اين مباحث رئي در ادام
استان همدان بيان داشت: يكي از نگاه هاي كالني كه 
براساس تدابير مقام معظم رهبري و سند چشم انداز 
ــده است اين است كه به هر طريقي  توسعه ديده ش

نقش توليد در اين مباحث پررنگ ديده شود.
ــان اينكه امر  ــازي با بي ــيدمحمدكاظم حج س
ــتقيم و با واسطه اي را ايفا مي كند،  توليد نقش مس
ــداف برنامه پنجم  ــباب تحقق اه افزود: توليد، اس
ــعه را مهيا مي كند و اگر عامالن اين كار را به  توس
ــور دقيق و جامع مد نظر قرار ندهند اين برنامه  ط

نتيجه بخش نخواهد بود.
به گفته وي، نمايندگان وظيفه انتقال پيام مردم 
ــه آنها نگاهي  ــده دارند و نبايد ب ــه مجلس را برعه ب

همچون دستگاه اجرايي داشت همچنين نماينده قرار 
نيست متخصص در همه حوزه ها باشد و بايد مباحث 

از طريق مردم به ما منتقل شود.
نماينده مردم همدان در مجلس، درباره اجرايي 
ــازي گفت: وقتي قانوني  ــدن قانون صنايع نوس نش
ــود از اين حوزه خارج و  ــس تصويب مي ش در مجل
ــتگاه هاي اجرايي ابالغ مي شود؛  براي انجام به دس
ــتگاه ها  ــدگان تذكراتي را به دس ــن، نماين بنابراي

داده اند كه اعمال قانون شود.

ــهام عدالت كارگران عنوان  وي در خصوص س
ــه منابعي كه در  ــتگاه اجرايي با توجه ب ــرد: دس ك
ــمتي از تعهدات خود را  ــت قس ــته اس اختيار داش
ــت ولي به علت موانعي همچون  پرداخت كرده اس
ــهام عدالت  ــش ديگر س ــا بخ ــدي يارانه ه هدفمن
ــأله  به تعهدات دولت  ــت و اين مس باقي مانده اس
بازمي گردد و گويا تا دو ماه آينده اجرايي مي شود.
ــوع اهداى  ــرح موض ــخ به ط ــازي در پاس حج
ــاره به نقش  كارت اعتباري 1/5 ميليوني بدون اش
ــتگاه اجرايي  نظارتى نمايندگان گفت: آنچه را دس
ــت از نمايندگان  تعهد داده و به آن عمل نكرده اس
ــد در حوزه اي كه وظيفه ما  نخواهيد؛ چرا كه نباي

نيست ورود پيدا كنيم.

ــتان خواست كه  ــكالت كارگري اس وي از تش
ــدام كنند و  ــكيل كميته تقنيني اق ــبت به تش نس
ــس تصويب  ــط مجل ــرگاه در مصوباتي كه توس ه
ــود خألهاي قانوني را شناسايي و به نماينده  مي ش
ــأله باعث  ــرا كه اين مس ــالم كنند؛ چ ــس اع مجل

مي شود مطالبات شما زودتر وارد مجلس شود.
ــخنان خود به  ــازي در بخش ديگري از س حج
ــئوالن متولي  ــتان با مس ــات نمايندگان اس جلس
ــتغال اشاره كرد و گفت: بيشترين آمار جلسات  اش
ــتغال  ــئوالن به حوزه اش مجمع نمايندگان با مس
ــتغال فعلي براي  ــه تثبيت اش ــردد؛ چرا ك برمي گ
ــتغال  ــطه آنها اش ما در اولويت قرار دارد و به واس
ــك  ــدار ديگر به وجود مي آيد و به تبع آن ريس پاي

سرمايه گذاري در استان افزايش مي يابد.
وي خاطرنشان كرد: مجمع نمايندگان از استاندار 
ــت كه در كنار آمار اشتغال جديد، آمار  خواسته اس

داليل اخراج كارگران از محيط كار آورده شود.
بنا بر اظهارات نماينده مردم همدان، مسئوالن 
ــاب اعالم كنند  ــار و ارقام را با رنگ و لع ــد آم نباي
ــاي ويتريني فاصله بگيرند مردم  و هرچه از آماره

اعتماد بيشتري به آنها پيدا مي كنند.
ــويد  وي خطاب به جمع گفت: نبايد متصور ش
ــدا  ــي ورود پي ــائل اجراي ــدگان در مس ــه نماين ك
ــكالت شما به يك اداره  مي كنند؛ چرا كه تمام مش
ــتا به دنبال ايجاد يك  ــردد در اين راس كل برمي گ
ــتيم كه مردم،  ــطح شهر هس فرهنگ جديد در س

نماينده را به حوزه دستگاه اجرايي نكشانند.
ــرح  ــگاه ط ــده را در جاي ــه داد: نماين وي ادام
موضوعات خودتان قرار دهيد و نبايد بخواهيد كه 

كار دستگاه هاي اجرايي را توجيه كنند.
ــدي از رئيس مجمع  ــران در يك جمع بن كارگ
ــهر همدان خواستند كه نمايندگان  نمايندگان ش
ــوراي  ــالمي كار در ش ــوراي اس ــه  كارگر و ش خان
برنامه ريزي استان شركت و حق اظهار نظر داشته 

باشند. 

رئيس كانون هماهنگي شوراي اسالمي كار استان:

كارگران با تهديد استعفا مواجهند
■ حجازى: آنچه دستگاه اجرايي تعهد داده و به آن عمل نكرده را از 

نمايندگان نخواهيد 

نبايد متصور شويد كه 
نمايندگان در مسائل اجرايي 

ورود پيدا مي كنند؛ چرا كه 
تمام مشكالت شما به يك اداره 

كل برمي گردد در اين راستا 
به دنبال ايجاد يك فرهنگ 

جديد در سطح شهر هستيم 
كه مردم، نماينده را به حوزه 

دستگاه اجرايي نكشانند

همدان پيام: نماز جمعه روز گذشته شهر همدان 
در حاليكه با حضور حداكثرى و بى سابقه نمازگزاران 
ــدد همدانى ها با واليت  ميعادگاه تجديد بيعت مج
فقيه و مقام معظم رهبرى و گراميداشت حماسه 9 

دى بود؛ با حاشيه هاى پررنگى همراه شد. 
ــته همدان  ــه روز گذش ــاز جمع ــم نم در مراس
ــزارى نماز جمعه  ــتاد برگ ــاس اعالم قبلى س براس

سخنران پيش از خطبه ها استاندار همدان بود.
ــه علت بحث امضاى نامه  پيريايى كه پيش تر ب
ــتاندار با انتقادهايى مواجه بود به  مشهور به 13 اس
ــته براى برائت و بيان  ــيد در روز گذش نظر مى رس
ــود در حوزه رهبرى و واليت فقيه  صريح موضع خ
آمده بود با اعتراض تعدادى از نمازگزاران آقا و خانم 
كه اكثر آنان را جوانان تشكيل مى دادند مواجه شد 
و پس از سخنرانى حدود 30 دقيقه اى سخنان خود 
ــزارى نماز جمعه را  ــته و محل برگ را ناتمام گذاش

ترك كرد.
ــدد و تماس هاى  ــال پيامك هاى متع البته ارس
برخى چهره هاى ذى نفوذ شهر با ستاد برگزارى نماز 
جمعه همدان اين پيش بينى را تقويت كرده بود كه 
ــخنرانى خطبه هاى  در صورت حضور پيريايى در س
ــا اعتراض هايى مواجه  ــش از نماز جمعه 9 دى ب پي
ــود اما گويا پيريايى با آگاهى از اين پيش بينى ها  ش
ــت. در  ــخنرانى داش تصميم به حضور و اصرار بر س
مراسم روز گذشته عالوه بر حمل پالكارت در دست 
شعاردهندگان در هنگام سخنرانى استاندار عالوه بر 
ــعار عليه جريان انحرافى و فتنه بر عليه مديران  ش

نزديك به احمدى نژاد نيز شعارهايى بيان شد.
اما اين حاشيه  مراسم روز گذشته نبود.

آيت ا... محمدى امام جمعه و نماينده ولى فقيه 
ــخنرانى پيريايى  ــتان پس از ناتمام ماندن س در اس
ــعاردهندگان مراسم را  در اعتراض به اين حركت ش
ترك و پس از وساطت مسئوالن و معتمدان گويا در 
ــخ به قسم "خون شهدا" مجدداً برگشته و نماز  پاس

جمعه را اقامه كرد. 

ــخنان خود به اعتراض  ــى از س وى كه در بخش
ــخنرانى استاندار اشاره كرد، گفت:  نمازگزاران به س
ــئوالن اعتراض داريم اينجا جايش  اگر سخنان مس
ــتاندارى در اين شهر  ــت بلكه فرماندارى و اس نيس
ــا اعتراض خودتان را  ــت مى توانيد برويد و آنج هس

اعالم كنيد.
ــدى از اعتراض هاى  ــدى با گله من آيت ا... محم
روى داده گفت: حرمت شكنى كرديد و بسيار اشتباه 

كرديد.
امام جمعه همدان در ادامه گفت: فتنه سال 88 
را بصيرت رهبر و امت خنثى كرد و اگر بصيرت نبود 

اين مملكت از آتش فتنه سوخته بود.
ــته  ــان اين كه اگر مردم بصيرت نداش وى با بي
ــند چگونه مى توان از آنان انتظار داشت درست  باش
ــل كنند، افزود: با نگاه به جنگ نهروان مى توان  عم
ــت كرد كه دشمنان اميرالمؤمنين(ع)  چنين برداش
ــر از  ــد و روزه مى گرفتند و س ــم نماز مى خواندن ه

سجده بر نمى داشتند اما كافر بودند.
ــرد: چرا امريكا  ــب جمعه همدان اذعان ك خطي
مى گويد بايد فرماندهان سپاه را ترور كرد براى اين 
ــا به مردم دنيا بصيرت  ــنود م كه حرف و گفت و ش
ــه انقالب فرمودند  ــان كه رهبر فرزان مى دهد آنچن
ــود همان بيدارى  ــنيده مى ش صدايى كه از اروپا ش

اسالمى است.
ــت: كارى كه امروز امريكا در عراق  وى ابراز داش
ــن و ديگر  ــودان و بحري ــن و س ــتان و يم و افغانس
كشورها مى كند همه از نداشتن بصيرت بشر است 
ــر ملت ها مى آيد همه از  ــام بالياهايى كه بر س و تم

بى بصيرتى است.
آيت ا... محمدى اضافه كرد: حتى سران فتنه هم 
ــدند به خاطر بى بصيرتى  كه در اين ماجرا قربانى ش
ــم امريكا اگر كمى فكر  ــه اين روز افتادند امروز ه ب

مى كرد حال و روزش اين نبود.
ــدن حر  ــلمان ش خطيب جمعه همدان به مس
ــاره كرد و گفت: اگر حر در لحظه آخر مسلمان  اش

ــد ببينيم اگر  ــد به خاطر بصيرتش بود حال باي ش
ــول مى خرند كجاى  ــت و مقام و پ ــى را با پس كس

كارش مى لنگد.
وى تصريح كرد: همان طور كه خرمشهر را خدا 
آزاد كرد فتنه سال 88 را هم خدا خنثى كرد و اين 

جاى بسيار شكر دارد.
اما استاندار پيش از اتمام سخنرانى ناتمام خود 
ــخنان پيش از خطبه هاى نمازجمعه همدان  در س
ــرى و اقدامات دقيق، به روز و نافذ مقام  گفت: رهب

معظم رهبرى فتنه سال 88 را مهار كرد.
ــام معظم رهبرى  ــا پيريايى افزود: مق كرم رض
ــالب و نظام را به خوبى رهبرى مى كنند و هيچ  انق

كس نمى تواند ادعايى غير از اين داشته باشد. 
وى اظهار داشت: مقام معظم رهبرى قدم به قدم 
انقالب را از تحريف، فتنه و انحراف نجات داده اند. 
ــر معظم انقالب در  ــتاندار همدان گفت: رهب اس
ــى ارايه  ــاه 88 خطبه غراي ــه 29 آذر م ــاز جمع نم
ــرور ارايه اين خطبه ها در همايش ها و  كردند كه ام

برنامه هاى مختلف ضرورى است. 
پيريايى افزود: پس از تدابير مقام معظم رهبرى 
ــك روز غير تعطيل  ــاه در ي ــنبه 9 دى م روز يكش
ــن راهپيمايى در بعد  ــكل گرفت و اي راهپيمايى ش
ــان  از ظهر به صورت خود جوش و با حضور خروش

مردم برگزار شد. 
وى اظهار داشت: حماسه 9 ديماه يك كار بزرگ 
و تاريخى بود كه رقم خورد كه از آن روز به مباركى 

و ميمنت ياد مى شود. 
ــم انداز و افق پس از حماسه 9  وى با بيان چش
ــه قوت ضمن تبيين مباحث  ــزود: بايد با هم دى اف
ــذارى و  ــث خدمت گ ــاه به بح ــف 9 دى م مختل

كارآمدى پرداخته شود. 
ــريح  ــخنانش با تش ــش ديگرى از س وى در بخ
ــو، تحليل،  ــزود: مطالعه، گفتگ ــاى بصيرت اف معن
شنيده ها و ديده ها و عبرت گرفتن نقش مهمى در 

يافتن معناى بصيرت دارد. 

استاندار همدان با بيان اينكه با گفتگو و مطالعه 
مى توان ضريب نفوذ و اثر بصيرت را باالتر برد افزود: 
در 9 دى ماه مردم به بصيرت رسيدند و مقام معظم 
رهبرى نيز فرمودند: اراده قوى، پايدار داشته باشيد 

و استقامت كنيد. 
ــروع  ــان اينكه فتنه از انحراف ش ــى با بي پيرياي
مى شود و آرام آرام به دست عنصر داخلى و خارجى 
ــد و فتنه ايجاد مى شود افزود: مقدمات فتنه  مى رس
فرهنگى از دهه 60 آغاز شد كه فتنه توسعه سياسى 
ــروع كردند و حلقه هاى منحرف كنار هم قرار  را ش

گرفتند. 
ــركار  ــال ها دولت هايى س ــزود: در آن س وى اف
بودند كه به اين فتنه ها دامن مى زدند و در سال هاى 

اصالحات مبحث توسعه سياسى را عنوان كردند. 
ــتاندار همدان گفت: حلقه هاى تشكيل شده  اس
ــمت حركات ساختارشكنانه رفتند و خواستار  به س

مطلق كردن آزادى و به حاشيه بردن دين شدند. 
ــى گفت: اين حركات تا جايى ادامه يافت  پيرياي
ــا 6 دى جماعتى به امام  ــورا مصادف ب كه در عاش
حسين (ع) هتك حرمت كردند كه نشان از حماقت 

و نادانى آنان بود كه منجر به حماسه 9 دى شد. 
ــفيد، در  ــه داد: توطئه در متن كاخ س وى ادام
ــفارت خانه ها  ــورهاى غربى توطئه گر و در س كش
ــزارى انتخابات 88،  ــل از برگ ــت كه 13 ماه قب اس
حضور عناصر ضد ايرانى با خارجى ها و عوامل سياه 

مساله تقلب را مطرح كردند. 
ــه مدعى پيروى از  ــت: جمعى ك وى اظهار داش
ــط امام راحل بودند در كنار بدنام ترين و جنايت  خ
ــت كثيف خود را به  ــراد قرار گرفتند و دس كاران اف
ــات را ايجاد  ــان دادند و اين اقدام ــت كثيف آن دس

كردند. 
ــمنان ايران  ــتاندار همدان با بيان اينكه دش اس
احمق هستند گفت: مردم ثابت كردند انقالب،دين 
ــا مزيت هاى  ــت و ب ــورايى اس ــت آنان عاش و حرك

عاشورايى پيروز شدند. 

شعارهاى اعتراضى در نماز جمعه 9 دى
■ آيت ا... محمدى: به جاى نماز جمعه به مراجع مربوطه اعتراض كنيد

■ سخنرانى استاندار ناتمام ماند

1- سيد مرتضى حسنى حلم از كانديداهاى 
ــوراى اسالمى در  دوره هاى گذشته مجلس ش
اين دور ثبت نام نكرد. گفته مى شود وى قصد 
ــد  ــت از دو نفر از كانديداهاى فعلى ارش حماي

شهرستان همدان و فامنين را دارد.
ــى در ليست  2- گروه جديد گرايش سياس
ــده است. گويا اعالم  اسامى كانديداها ثبت ش
ــى از نمايندگان در  ــدن موضع صريح برخ نش
جبهه اصالحات يا اصولگرائى گروه جديدى به 

نام كانديداهاى ميانه تشكيل شده است.
ــى از ثبت نام كنندگان كانديداتورى  3- يك
ــوزه انتخابيه  ــالمى از ح ــوراى اس ــس ش مجل
ــيه هايى مواجه شده  همدان و فامينن با حاش
ــت. گويا وى كه با حمل برگه ها و تصاويرى  اس
ــاگرى است توسط برخى مسئوالن  مدعى افش
ــده است. گفته مى شود  مربوطه بازخواست ش
اين موضوع با حساسيت جدى مسئوالن مواجه 

شده است.
ــواداران كانديداهاى  ــازار داغ جلب ه 4- ب
ــود  ــت. گفته مى ش ــده اس دوره قبلى گرم ش
ــى كانديداهاى  على رغم اتمام فرصت نام نويس
مجلس در روز گذشته رايزنى برخى نامزدهاى 
قطعى براى جلب آراى طرفداران كانديداهاى 

سابق پيش تر آغاز شده بود.
5- شكايت دولت از برخورد مجلس با بهروز 
مرادى حتمى شده است. گفته مى شود ضمن 
ــى رئيس جمهور مبنى بر  تاكيد معاون پارلمان
ــكايت از مجلس گويا اين موضوع به صورت  ش

قطعى پيگيرى خواهد شد.

حمايت مالى سازمان راهدارى
از پايان نامه هاى دانشجويى 
ــام: مدير كل حمل و نقل و پايانه هاى  همدان پي
ــل و نقل  ــازمان راهدارى و حم ــت: س همدان گف
ــت گذارى، هدايت و  ــه سياس ــا توجه ب ــاده اى ب ج
نظارت بر امور حمل و نقل جاده اى كه فعاليت هاى 
ــاى  ــان نامه ه ــرد از پاي ــر مى گي ــددى را در ب متع

دانشجويى حمايت مالى مى كند.
ــازمان، گودرز  ــزارش روابط عمومى اين س به گ
ــات، پژوهش ها و  ــرى از تحقيق ــودى بهره گي محم
ــا حمل و نقل  ــجويى مرتبط ب پايان نامه هاى دانش
جاده اى را بيانگر ارتباط ميان صنعت و دانشگاه و از 

رسالت هاى اصلى اين سازمان برشمرد.
ــرح مطالعات و پژوهش  ــه كرد: 84 ط وى اضاف
در قالب پايان نامه هاى دانشجويى در مقاطع دكترا 
ــد در 10 گروه كلى مشتمل بر  ــى ارش و كارشناس
ــن مرتبط با حمل و نقل براى اين امر تعيين  عناوي
ــى عناوين  ــت: برخ ــار داش ــت. وى اظه ــده اس ش
پيشنهادى شامل برنامه ريزى حمل و نقل، مديريت 
زيرساخت هاى راه و نگهدارى ابنيه، ايمنى در حمل 
و نقل جاده اى، مديريت ناوگان، فناورى هاى نوين و 
كنترل هوشمند، مديريت سازمان و عوامل انسانى، 

ترانزيت، حقوق و مقررات است.
ــجويان مى توانند  ــرد: دانش ــان ك محمودى بي
ــاير  ــايت www.rmto.ir از س ــه به س ــا مراجع ب
ــان نامه هاى خود  ــده براى پاي ــات اعالم ش موضوع
ــازمان در اين  ــرده و از حمايت مالى س ــتفاده ك اس

زمينه بهره مند شوند.
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ايران و جهان

انتخابات اخبار كوتاه
بازداشت 63 مدير اجرايي در 
اردبيل به اتهام فساد اقتصادي

ايسنا: دادستان عمومي و انقالب اردبيل گفت: 
تاكنون60 نفر از مديران دستگاه هاي اجرايي در 
ــه  بخش صنايع و معادن، بازرگاني و بانك ها و س
شهردار به دليل فساد اقتصادي در استان اردبيل 
ــده اند. فردين ارژنگي در نخستين  ــتگير ش دس
جلسه كميته مبارزه با مفاسد اقتصادي و حفظ 
حقوق بيت المال در اردبيل با بيان اينكه تاكنون 
پرونده قضايي براي 60 نفر از مديران اجرايي و سه 
شهردار تشكيل شده است، تصريح كرد: با مفاسد 

اقتصادي بايد به شدت برخورد كرد.

ايران به رغم تحريم ها
در صنايع نظامى پيشرفت كرد 
ــاب به  ــه خط ــر تركي ــت وزي ــا: نخس ايرن
ــت: ايران به  ــورش گف ــگران فنى كش پژوهش
رغم تحريم ها در زمينه صنايع نظامى و توليد 
موشك پيشرفت هاى چشمگيرى داشته است. 
ــئوالن  ــب اردوغان در جمع مس رجب طي
ــازمان پژوهش هاى علمى و فنى "توبيتاك"  س
ــك هايى با  ــاره به توليد موش ــور با اش اين كش
ــا 2500 كيلومتر در ايران، افزود:  برد 2000 ت
موشك هاى توليد تركيه 150 كيلومتر برد دارند و 

ما نيز بايد موشك هايى با برد بلند بسازيم. 

آمريكا 84 جنگنده اف-15 
به عربستان مي فروشد 

ــنا: مقامات آمريكايي اعالم كردند كه  ايس
ــاراك اوباما (رئيس جمهور آمريكا) قصد دارد  ب
ــرارداد فروش جنگنده هاي  در چند روز آتي ق
ــه ارزش  ــودي را ب ــتان صع ــه عربس اف-15 ب
ــد. اين مقامات كه  ــي ميليارد دالر اعالم كن س
ــود، گفتند كه بر  ــتند نامشان فاش نش خواس
ــاس اين قرارداد،  84 جت جنگنده جديد و  اس
همچنين قطعات ارتقاع دهنده هفتاد جنگنده 
ــا  29/4 ميليارد دالر  ــه ارزش كل آنه ديگر ك

است به عربستان فرستاده خواهد شد. 
 

قدس پايتخت مسلمانان 
جهان باشد

ايسنا: يكي از نمايندگان شهر بيت المقدس 
ــطين خواستار اعالم قدس به  در پارلمان فلس

عنوان پايتخت تمامي مسلمانان جهان شد.
ــه تصميم پارلمان  ــدام در واكنش ب اين اق
ــت) براي اعالم اين  ــتي (كنس رژيم صهيونيس
شهر به عنوان پايتخت يهوديان صورت گرفت.

ــوان در بيانيه اي از رهبران عربي  احمد عط
و اسالمي خواست به وظايف خود در قبال اين 
ــهر عمل كرده و از تمامي ابزارها و شيوه ها  ش
ــار به منظور پايان بخشيدن به  براي اعمال فش

تجاوز اسرائيل استفاده كنند. 

حمله هوايى رژيم 
صهيونيستى به نوار غزه

مهر: منابع محلى از حمله جنگنده هاى رژيم 
ــتى به مناطقى از نوار غزه خبر دادند.  صهيونيس
جنگنده هاى رژيم صهيونيستى به دو نقطه در نوار 
غزه حمله كردند. منابع محلى گزارش دادند كه 
در اين حمله صهيونيست ها، يك مركز آموزشى 
وابسته به گردان هاى مقاومت فلسطين در منطقه 

الزهرا هدف قرار گرفته است.

اگر روحيه جهادي نبود آمريكا به ايران حمله كرده بود 
ــانه رفته بود، گفت: آنان  ــمن در فتنه 88 واليت فقيه را نش همدان پيام: يكى از مراجع تقليد با بيان اينكه دش

ــت. ــأ تمام قدرت ها، عزت ها و عظمت هاى انقالب در نتيجه فكر و عمل واليت فقيه اس ــتند كه منش مى دانس
به گزارش فارس، آيت ا... حسين نورى همدانى در ديدار جمعى از مسئوالن و كارمندان وزارت صنعت و معدن 
ــبب بقاى اسالم و عزت مسلمين  ــالم است كه س ــى دين اس ــت: جهاد يكى از اصول انكارناپذير و اساس اظهار داش

شده است.
ــت كه ملت را در راه پيروزى هاى  ــت ا... نورى همدانى افزود: روحيه جهادى امروز نيز بهترين چيزى اس آي
ــتان به ايران  ــن ملت نبود، آمريكا قبل از حمله به عراق و افغانس ــارى مى كند و اگر روحيه جهادى اي ــود ي خ

حمله مى كرد.

شناسايى يك ناو هواپيمابر آمريكايى در محدوده رزمايش واليت 
ــايى نيروى دريايى ارتش يك فروند ناو هواپيمابر آمريكايى را در محدوده  ــت شناس همدان پيام: يك هواپيماى گش

رزمايش واليت 90 شناسايى كرد.
ــمين روز از اين  ــاره به انجام انواع تمرينات غير مترقبه در شش ــخنگوى رزمايش واليت با اش به گزارش فارس، س
ــت شناسايى به وسيله هواپيماها و بالگردهاى اعزامى  ــت: در اين رزمايش ضمن انجام عمليات گش رزمايش اظهار داش
ــناور و  ــبانه روز فعاليت هاى يگان هاى حاضر در منطقه را با به كارگيرى يگان هاى ش نيروى دريايى ارتش، در طول ش
پروازى رصد مى كنيم. سيد محمود موسوى افزود: با اعزام يك فروند هواپيماى گشت شناسايى به عمق دريا، يك فروند 
ناو هواپيمابر آمريكايى در محدوده رزمايش واليت 90 شناسايى شد و اين بيانگر اين است كه ما همه تحركات منطقه 

را رصد مى كنيم.

امروز وحدت ميان حاكميت و ملت در باالترين سطح است 
ــالمى، تالش بيگانگان در  ــوراى اس ــتانه انتخابات نهمين دوره مجلس ش ــور گفت: در آس همدان پيام: وزير كش
ــالمى  ــردن طراحى جنگ نرم با حضور حداكثرى مردم در انتخابات، ناكام و اقتدار نظام جمهورى اس ــر ك پيچيده ت

ــد.  تضمين خواهد ش
به گزارش مهر، مصطفى محمدنجار با اشاره به  قرار گرفتن در آستانه انتخابات نهمين دوره مجلس شوراى اسالمى 
ــتر از هر زمانى در تالش براى كمرنگ جلوه دادن خدمت  ــمنان نظام اكنون بيش و آغاز ثبت نام از كانديداها افزود: دش

خدمتگزاران نظام در ميان اقشار جامعه هستند.
وى بيان كرد: امروز وحدِت حاكميت و ملت در باالتربن سطح ممكن ايجاد شده است. ارتقاى فرهنگ مردم، توسعه  

عمرانى بى نظير كشور و رشد اقتصادي ايران نشان دهنده ناكارآمدى طرح هاي دشمن است.

ــوري در ادامه  ــس جمه ــام: رئي  همدان پي
ــالم در جمع مردم  ــتاني خود به اي ــفر اس س
ــت در كنار  ــر اينكه دول ــا تأ كيد ب ــران ب دهل
ــاني كه بخواهند سد پيشرفت  ملت مقابل كس
ــتد و بر ارزش هاي خود  ــور شوند، مي ايس كش
ــد اجازه دهيم  ــاري مي كند، گفت: نباي پافش
عده اي خودخواهي ها و قدرت طلبي هاي خود 
ــل كنند و خود را  ــه انقالب و ملت تحمي را ب
مالك انقالب و ملت بدانند، نبايد اجازه دهيم 
ارزش ها و اصول انقالب و اسالم تضعيف شود. 
ــمنان هر  ــژاد افزود: دش ــود احمدي ن  محم
ــد كردند. جنگ و  ــان بر مي آم كاري از دستش
تحريم هاي سخت را به كار گرفتند و سازمان هاي 
بين ا لمللي را عليه ايران به كار گرفتند، اما ملت 
ايران ايستاد و امروز عزيز است و علت آن تكيه 

به قرآن، پيامبر و اهل بيت(ع) است.
ــر عدالت به طور كامل  ــا بيان اينكه اگ وي ب
پياده شود ديگر فقر و عقب افتادگي نخواهد بود، 
گفت: كشور ما كشور فقير و ضعيفي نيست، اما 

ــي يك نفر در اين  ــود و حت بايد عدالت اجرا ش
سرزمين وسيع نيازمند نباشد.

ــه عنوان  ــاختن ايران ب ــد بر س ــا تأ كي وي ب
ــه فضل الهي همه  ــن مأموريت گفت: ب مهم تري
ــي از  ــت يك ــالش اس ــال كار و ت ــور در ح كش
ــاختن بايد  ــن كارهايي كه در دوره س مهمتري
ــود، اصالح ساختارهاي تصميم گيري و  انجام ش

اساسي كشور است.
اگر ساختارها به گونه اي باشد كه تصميمات 
ــت در  ــز بدون كم و كاس ــده در مرك ــاذ ش اتخ
ــتان ها اجرا شود؛ عدالت اجرا  شهرستان ها و اس

خواهد شد. 
ــران تصميم مي گيريم بعداً  گاهي ما در ته
ــك بخش از اين تصميمات تحليل  مي بينيم ي
ــان  رفته اما ما مي آييم و با كمك مردم حق ش

را مي گيريم.

  تمام كارشكني ها را تا ايجاد اشتغال 
براي همه جوانان تحمل مي كنيم

رئيس جمهوري همچنين با انتقاد از كساني كه 
ايجاد  2/5 ميليون شغل در يك سال را غيرممكن 
دانستند، گفت: كشوري كه سپرده هاي بانكي اش 
ــراي ايجاد  2/5  ــت، ب  350 هزار ميليارد تومان اس
ميليون شغل دچار كسري نخواهد شد. به گزارش 
ايسنا، احمدي نژاد در جمع پرشور مردم شهرستان 
دره شهر استان ايالم با اشاره به اظهارات افرادي كه 
ــغل در يك سال را كار غير  ايجاد  2/5 ميليون ش
ممكني مي دانند و كارشكني مي كنند، خاطرنشان 
كرد: به آنان مي گويم اين شغلي كه شما مي گوييد، 
ــت كه هر شغل  100 ميليون  از آِن افراد مرفه اس
ــرج دارد وگرنه اين جوانان با  25 ميليون تومان  خ
نيز مي توانند يك شغل شرافتمندانه و مفيد ايجاد 
كنند و از سوي ديگر كشور ما داراي ثروت است. ما 

ــارها و كارشكني ها را تا ايجاد  در كنار ملت همه فش
شغل براي همه جوانان تحمل خواهيم كرد. 

  معلق گذاشتن كارها به بهانه 
انتخابات درست نيست 

ــت:  وي در جمع مردم آبدانان نيز اظهار داش
برخي در داخل كشور تصور مي كنند با تهمت و 
توهين و جوسازي مي توانند خادمان ملت را از راه 
خدمتگزاري باز دارند. اما اگر بنا باشد خدمتگزاران 
و ملت براي هر حرفي وقت بگذارند و جواب آن را 
بدهند ديگر فرصتي براي خدمت و پيشرفت كشور 
ــي نخواهد ماند. ملت ايران از راهي كه انتخاب  باق
ــد. احمدي نژاد  كرده اند هرگز منحرف نخواهد ش
ــاختن كشور بايد عجله كرد.  تأكيد كرد: براي س
جبران عقب ماندگي سخت است بايد بسيار تالش 
ــم كارها بماند ببينيم انتخابات  كرد. اينكه بگويي
ــي اين چنيني،  ــود و بهانه هاي مجلس چه مي ش
درست نيست. بايد براي انجام اصالحات ساختاري، 
اقتصادي و ايجاد اشتغال و رفع بيكاري در كشور 

همه دست به دست هم دهيم و تالش كنيم.

سيدحسن خميني:

افراطيون بزرگترين لطمه را به 
«انديشه» مي زنند 

ــليمن سيدحسن خميني با بيان اين  همدان پيام: حجت االسالم  و المس
كه افراط آفت بيداري اسالمي است و بايد نسبت به آن هوشيار بود، گفت:  

شيعه هيچ گاه در نقطه افراط هيچ عقيده اي قرار نگرفته است. 
ــه بزرگترين لطمه ها را آن  ــد كرد: همواره افراطيون يك انديش وي تأكي

انديشه مي زنند.
ــلمين خميني در جمع سفرا و  ــنا، حجت االسالم والمس به گزارش ايس
نمايندگي ها سياسي ايران در خارج از كشور و وزير امور خارجه و معاونانش در 
حرم امام خميني (ره) اظهار داشت: بازتاب  پيام انقالب اسالمي امام و ملت ايران، 
امروز در دنيا ديده مي شود. ردپاي آن بيداري اسالمي،  بيداري مسيحي و باالتر 
از آنها بيداري معنويت ديده مي شود. وي تصريح كرد: آنچه كه پيام ما است 
حاكم كردن معنويت توأم با عدالت در ضوابط جهاني است. اين پيامي است 
كه امروز در دنيا و جهان اسالم شنيده مي شود؛ بنابراين بيداري اسالمي به 

نوعي يادآوري كننده اين پيام است.
حجت االسالم والمسلمين خميني اضافه كرد: مانند همه امور اگر مراقبت 
از اين امر نشود؛ آفت ايجاد مي شود و معموالً براي اينكه چيزي زمين بخورد 
ــت. ما در جهان  افراط در درون خود بزرگترين عامل براي از بين  رفتنش اس
اسالم با بيداري اسالمي مواجه هستيم و ترديدي در آن نيست همان طور كه 

در انتخابات اخير مصر با بيش از 70 درصد، طيف هاي مختلف اسالمي رأي 
ــت؟ اين  آوردند و انتخابات تونس نيز اين گونه بود، اما آفت اين موضوع چيس
كه ترس در دل بسياري افتاده است كه سلفي گري اين حركت را از آن خود 
ــت؛ زيرا مي تواند جريان هاي اجتماعي به اين شكل در درون  كند درست اس
كشورها توسط گروهي كه معموالً شعار هايي فراتر از ديگران مطرح مي كنند 
مديريت شود و به بي راهه برود و حركت ها را دربر بگيرد كه از اين اقدامات به 
عنوان طالباني گري و طالبانيسم ياد مي كنند. وي توضيح داد : آنچه امروز در 
ــالم به عنوان بحث طالبان مي بينيم يك آفت است كه اگر مراقب  جهان اس
نباشيم مدعيان اين بيداري با ترويج و توسعه آن و بزرگ  نمايي به همه تير 
ــه بايد مراقب باشيم كه يك انديشه وقتي روي كار  خالص مي زنند. هميش
مي آيد بزرگترين لطمه را از افراطيون مي خورد و اين يك قاعده فلسفي است هر 

چيزي از حد خود فراتر رود نتيجه معكوس مي دهد.
ــلمين خميني تأكيد  كرد: افراط در يك مسأله آفت  ــالم والمس حجت االس
دروني است؛ بنابراين انقالب اسالمي ايران به عنوان انقالبي كه ريشه در تفكرات 

امام و اهل بيت(ع) دارد، افراط را نمي پذيرند.
وي افزود: ما امروز با گام سوم پيام تاريخي انقالب امام(ره) مواجه هستيم و 
بايد بدانيم اين جريان از دو ناحيه لطمه خواهد خورد، ابتدا كساني كه از بنياد آن 

را قبول ندارد و ديگر از جانب افراطيون.
ــأله در  ــد: اگر بخواهيم اين مس ــوه حضرت امام خميني(ره) يادآور ش ن
جهان اسالم بارور شود و ادامه پيدا كند بايد به عنوان يك وظيفه از جريان 
طالبانيسم كه در درون جامعه اسالمي است پرهيز كند. اين ها آفت بيداري 

اسالمي است.

احمدي نژاد:

حق استان ها را با كمك مردم مي گيريم

ششمين روز ثبت نام در انتخابات مجلس:
بزرگان جناح اصولگرا در ميان ثبت نام كنندگان

ــان كانديداتوري  ــمين روز از مهلت يك هفته اي متقاضي ــام: در شش  همدان پي
ــابقه جناح اصولگرايي  انتخابات نهمين دوره مجلس، حضور چهره هاي قديمي و باس

در ستاد انتخابات وزارت كشور نظرها را به خود جلب كرده بود.
ــت هاي مديريتي و  ــت كه از تصدي پس ــه برخي از آنها سال هاس ــي ك چهره هاي
ــان در ادوار مختلف انتخابات  ــس كناره گيري كرده اند. آن همچنين نمايندگي مجل
ــعي بر مديريت و راهبري جريان متبوع خود داشته و تعيين كننده ليست نهايي  س
ــتار  ــاح خود بودند، اما اين دوره از انتخابات اوضاع چنان بر آنها نموده كه خواس جن
ــده اند. از جمله اين افراد  ــي كشور ش حضور فعاالنه در مركز اين رويداد مهم سياس
ــال حزب مؤتلفه  ــور غيرمترقبه محمدنبي حبيبي، دبيركل كهنس ــوان به حض مي ت

اسالمي اشاره كرد.
محمدنبى حبيبى، دبيركل حزب مؤتلفه اسالمى كه به همراه اسدا... بادامچيان، عضو 
شوراى مركزى اين حزب در ستاد انتخابات وزارت كشور براى ثبت نام در انتخابات نهمين 
دوره مجلس شوراى اسالمى حضور يافت در گفت وگو با خبرنگاران اعالم كرد كه از حوزه 

انتخابيه تهران و ليست جبهه متحد در انتخابات ثبت نام خواهد كرد. 
حبيبى در پاسخ به اين سؤال كه مهمترين برنامه شما براى مجلس نهم چيست؟ 
گفت: ما در حزب مؤتلفه اسالمى از سال ها قبل در خصوص ابعاد مختلف اداره كشور 
ــكيل داده ايم و جمع بندى هايى از مسائل مختلف داريم و بنده كه  كارگروه هايى تش
در چارچوب حزب مؤتلفه اسالمى براى انتخابات مجلس ثبت نام مى كنم؛ قصد دارم 
از اين جمع بندى ها استفاده كنم؛ چراكه معتقدم جمع بندى كارگروه هاى ما مى تواند 
ــور به مجلس و دولت باشد. بادامچيان نيز با بيان اينكه  كمك خوبى براى اداره كش
عملكرد مجلس هشتم خيلى عالى بود، افزود: به غير از مجلس اول شوراى اسالمى 
كه كار كالن قانونگذارى را بر عهده داشت مجلس هشتم يكى از بهترين مجالس در 

طول عمر جمهورى اسالمى ايران در بُعد قانونگذارى بود. 
وي با بيان اينكه بنده ناظر مجلس شوراى اسالمى در اندوخته اسكناس و ذخيره 
ــتم، گفت: جمهورى اسالمى بدهى خارجى ندارد و از پشتوانه ارزى  و جواهرات هس

خوبى براى پيشبرد برنامه هاى اقتصادى خود برخوردار است.
ــت؛ زيرا  ــس وجود وكيل الدوله ها خطرناك اس ــان بيان كرد: براى مجل بادامچي

وكيل الدوله نمى تواند سؤال يا استيضاح كند و در مقابل تخلفات دولت بايستد.
وى با تأكيد بر اينكه در سال پايان مجلس هشتم دولت همراهى خوبى با مجلس 
نداشت، گفت: اگر به جاى رئيس جمهور بودم به مجلس مى آمدم در جريان سؤاالت 

نمايندگان قرار مى گرفتم و پاسخ مى دادم؛ زيرا سؤال حق نمايندگان است. 
ــد حزب مؤتلفه نيز روز پنجشنبه براي شركت در انتخابات  غفوري فرد ديگر عضو ارش
ــي،: عملكرد مجلس هشتم در بُعد قانونگذارى را  مجلس ثبت نام كرد.  وي پس از نام نويس
خوب توصيف كرد، اما ضعيف بودن بُعد نظارت مجلس را عامل ايجاد اختالس بزرگ دانست.
پرويز سروري ديگر چهره شناخته شده جريان اصولگرايي نيز پنجشنبه در ستاد 

انتخابات حضور يافت.
 وي پس از ثبت نام در خصوص احتمال ارائه ليست واحد از سوى جبهه متحد و 
جبهه پايدارى گفت: بر اساس مذاكرات اخير دوستان جبهه متحد با جبهه پايدارى، 

احتمال ارائه يك ليست از طرف اين 2 جبهه تقويت شده است.
اسماعيل كوثري عضو كميسيون امنيت ملي مجلس هشتم هم پنجشنبه ثبت نام كرد.

ــت جبهه متحد  ــي از اعضاي ليس ــه عنوان يك ــي گفت: ب ــس از نام نويس وي پ
اصولگرايان براي انتخابات، ثبت نام كرده ام.

ــنتي كه پنجشنبه ثبت نام كرد،  اما يكي ديگر از چهره هاي جريان اصولگرايان س
ــت با خبرنگاران  ــود كه البته به علت جراحي دندان خود نتوانس ــا باهنر ب محمدرض
گفتگو كند. اما از جريان جبهه متحدي ها كه بگذريم، برخي كه خود را جزو  اعضاي 
ــم  ــنبه در صف ثبت نام كنندگان به چش ــتند نيز روز پنجش جبهه پايداري مي دانس
مي آمدند. يكي از اين چهره ها حجت االسالم سقاي بي ريا مشاور سابق رئيس جمهور 

در امور روحانيت بود.
ــورد حمايت جبهه پايدارى  ــي در انتخابات با بيان اينكه م ــس از نام نويس  وي پ
ــتم، گفت: جبهه پايدارى با من رايزنى هايى داشته است، اما معلوم نيست كه به  هس

طور قطع در ليست اين جبهه قرار بگيرم. 
حجت االسالم سقاى بى ريا افزود: دو جبهه پايدارى و متحد اصولگرايان با هم در 

حال رايزنى هستند و ممكن است در مورد خيلى از كانديداها به اتفاق نظر برسند.
نادر طالب زاده تهيه كننده و كارگردان برنامه معروف "راز" در شبكه چهار سيما 

نيز با حضور در ستاد انتخابات كشور ثبت نام كرد. 
ــت جبهه  ــس از ثبت نام، در جمع خبرنگاران تصريح كرد: احتماالً در ليس وي پ

پايداري حضور خواهم داشت؛ زيرا با اين جبهه احساس نزديكي بيشتري مي كنم.
اما در روز پنجشنبه چهرهاي مطرح ديگري نيز در ستاد انتخابات كشور حضور 
ــيد احمد موسوى (معاون پارلمانى  ــي كردند. از جمله اين افراد، س يافته و نام نويس
سابق رئيس جمهور و سفير سابق ايران در سوريه)، اميدوار رضايي (نماينده كنوني 
مجلس)، محمود فرشيدي (وزير اسبق آموزش و پرورش) ، محمود قادري (نماينده 
ــد در مجلس)، علي  ــالم ابراهيمي (نماينده فعلي بيرجن ــس)، حجت االس ادوار مجل
ــهر  ــوراي ش ــتم) و مرتضي طاليي (عضو ش مطهري (نماينده تهران در مجلس هش

تهران) بودند كه ثبت نام كردند.

ــده  ــه تيتر يك:در ادامه گزارش تفكيك ش ادام
حوزه هاى انتخابيه شهرستان هاى استان همدان به 
ــامى افراد ثبت نام كرده را مى خوانيد كه  عالوه اس
ــامى  ــتن اس البته در برخى حوزه ها به علت نداش
دقيق افراد با كاستى هايى مواجه است و يا احتمال 

ناقص بودن اسامى برخى افراد وجود دارد.
 همدان- فامنين 

ــه هر حال حوزه انتخابيه همدان – فامنين در  ب
روز اول ثبت نام شاهد حضور 3 نامزد بود كه اين 
ــوم و چهارم به ترتيب به  رقم در روزهاى دوم، س
5، 1 و 5 نفر رسيد. همچنين در روزهاى پنجم و 
ــم 4 و 12 نفر اعالم آمادگى كردند كه تعداد  شش
ــاب 6  كل كانديداهاى احتمالى اين حوزه با احتس

ثبت نام در روز آخر به 38  نفر رسيد.
در اين حوزه 38 داوطلب ثبت نام كردند كه از 
اين تعداد 32 نفر از آقايان و 5 نفر از بانوان بودند. 
ــب در وزارت  ــوزه 4 داوطل ــن در اين ح همچني
ــور در فرمانداري  ــب با حض ــور و 34 داوطل كش

همدان ثبت نام خود را انجام دادند.
ــدان 6 داوطلب  ــدارى هم ــزارش فرمان طبق گ
ــب با مدرك  ــي دكترا، 27 داوطل ــا مدرك تحصيل ب
ــد و 4 داوطلب ايثارگر با  تحصيلي كارشناسي ارش
ــي ثبت نام شده است. از  مدرك تحصيلي كارشناس
داوطلبان ثبت نام شده سه نفر داوطلب سابقه قبلي 
نمايندگي مجلس را دارند. كه با توجه به ميزان سن 
ــال  ــال و حداكثر 75 س داوطلبان كه حداقل  30 س
تعيين شده است در حوزه انتخابيه همدان و فامنين 
ــني 30 تا 35 سال 3 داوطلب، 36 تا 40  محدوده س
ــال 11 داوطلب، 46  ــال 8 داوطلب، 41 تا 45 س س
ــال 5 داوطلب  ــال 7 داوطلب، 51 تا 55 س تا 50 س
ــال 2  ــال 1 داوطلب و 61 تا 65 س ــا 60 س و 56 ت
ــاس پيگيرى هاى  ــد. بر اس ــور دارن داوطلب حض
ــت:  ــرح زير اس ــامى داوطلبان به ش همدان پيام اس
ــريفيان، عليرضا  ــانه ش ــته، افس ــى خجس اميرغالم
ــى،  ــى، ناهيد طهمورس ــدم، وحيدرضا صف ثابت ق
اعظم بهرامى، اكبر نظرى، اميرعباس رسوليان، جواد 
كريمى فرد، محمدرضا مصطفايى، عبدا... نوروزى، 
ــرمدى  ــدى، على اكبرپور، جالل س محمدرضا اح
جهانى، محمدرضا عزيزى، مهدى تركمنى، ابوالفتح 
ــه، جعفر ميرزايى، احمدرضا مظفرى،  ناطقى خمس
بهروز مهرى، محرمعلى احمدى خوشبو، سيدحسن 
موسوى، سيدكاظم حجازى، عزيرا... يارمطاقلو، على 
ــاداتيان، ابراهيم كارخانه اى،   احمدى، سيد جالل س
ــدى كريمى افالك،  ــى، على لطفى، مه ولى صالح
ــرين  ــقاقى، نس محمدرضا مدينى، محمدصادق ش
شعبانيان، پيمان رضايى، فاطمه يارمحمدى، فتحعلى 

حسينى، رضا ميرزايى و نوروزعلى حاجى بابايى.
 مالير 

در حوزه انتخابيه مالير دومين شهرستان استان 
ــت. روز دوم  همدان روز اول بدون ثبت نام گذش
ــه اين رقم در  ــدا اعالم آمادگى كردند ك 2 كاندي
روزهاى سوم، چهارم، پنجم و ششم به ترتيب به 
2، 3، 5 و 1 نفر رسيد تا با ثبت نام 12 نفر در روز 
ــر مهلت ثبت نام تعداد كانديداها در اين حوزه  آخ

به 25 نفر برسد.
ــده در اين حوزه عبارتند  ــه افراد ثبت نام كنن ك

ــن ونايى،  ــان: على نعمت چهاردولى، حس از آقاي
ــان رجبى، منصور  ــى ازندريانى، پيم ــرا... مغن خي
ــيرگنبدى، سعيد  بختيار، امين منصورى، محمد بش
ــد احمدوند، احمد آريايى  احمدى كيا، عبدالصم
ــى، اكبر  ــوند، مصطفى الماس ــژاد، فريدون قياس ن
ــن عبدلى (بعد  فراهانى، على اكبر ونايى، غالمحس
از ثبت نام انصراف داد)، على حسن خانى، شهاب 
عظيمى، محمد شاه محمدى، عليرضا تكلو، محمد 
روستايى، مجيد نصيرى جوزانى و محمد صادقى. 
ــراى كانديداتورى در اين حوزه  كه دو نفر آخر ب
در وزارت كشور  ثبت نام كردند. گفتنى است در 
اين حوزه امين حسين رحيمى نماينده فعلى مردم 

مالير در مجلس ثبت نام نكرد.
 نهاوند 

ــز در روزهاى اول و  ــوزه انتخابيه نهاوند ني ح
ــت تا در روزهاى سوم و  دوم بدون ثبت نام گذش
ــالم آمادگى كنند.  ــارم 6 نفر در اين حوزه اع چه
روز پنجم نيز 3 نفر از اين حوزه ثبت نام كردند كه 
ــم و 4 نفر در  ــا اعالم آمادگى 5 نفر در روز شش ب
روز هفتم تعداد كانديداهاى حوزه انتخابيه نهاوند 

به 18 نفر برسد.
ــد از آقايان: محمدتقى  ثبت نام كننده ها عبارتن
ــورى،  ــا كاويانى، حميد س ــى، محمدرض كاويان
ــنايى،  ــهبازى، مهدى س محمد حيدرى، مجتبى ش
ــعودى، مهرداد سلگى، حجت السالم  غالمرضا مس
ــوى، عليرضا  ــوى، رحم خدا مول ــيد محمد عل س
ــن  رمضانى، رحيم كاروانه، مرتضى خزايى، حس
ــالم  حجت الس ــب،  هاشمى نس ــين  حس بهرام نيا، 

حميدرضا قنبرى و حجت السالم احمد زمانيان.
 تويسركان 

ــركان در روز  ــام در حوزه انتخابيه تويس ثبت ن
اول به نسبت ساير حوزه ها خوب بود و 3 كانديدا 

ــوم،  اعالم آمادگى كردند. اما در روز هاى دوم، س
چهارم فيتيله ثبت نام ها پايين كشيده شد و در اين 
ــه روز تنها 4 نامزد به صحنه آمدند. روز پنجم  س
نيز 6 نفر در اين حوزه ثبت نام كردند. اما با ثبت نام 
ــر در روز هفتم آمار  ــم و 6 نف 7 نفر در روز شش

كانديداهاى اين حوزه به 26 نفر رسيد. 
ــان: على ناصر كولى وند،  ثبت نام كننده هاآقاي
حسين معمارى، نصرت ا... اعتماد، حسين كيايى، 
ــد نانكلى،  ــن جليلوند، محم ــا توكلى، محس رض
كاظم سليمى، اسدا... ناصرى، حمدا... اسماعيلى، 
ــانى، محمدباقر عليئى،  ــعيد احس محمد بيات، س
محمدكاظم سورى، على اشرف پيرى، پرويز پرتوى 
ــن جليلوند، محمد عبدالمالكى،  على  فر، محمدامي
عبدالمالكى، محمد شاه ميرزايى، عباس خدابخشى، 
ــر آخر از  ــوروش اردالن كه 3 نف ــاس مالمير، ك عب

وزارت كشور اقدام به ثبت نام كردند.
ــهريار  ــن حوزه انتخابيه ش ــت از اي گفتنى اس
طاهرپور نماينده فعلى مردم تويسركان در مجلس 

شوراى اسالمى در اين دوره ثبت نام نكردند.
 بهار و كبودراهنگ 

ــتقبالى  در بهار و كبودراهنگ روز اول هيچ اس
ــت. در روزهاى دوم،  براى ثبت نام صورت نگرف
ــالم آمادگى كردند و در  ــوم و چهارم 6 نفر اع س
روز پنجم در اين حوزه ثبت نامى صورت نگرفت 
ــم و 4 نفر در روز  تا با ثبت نام 2 نفر در روز شش
هفتم داوطلبان نمايندگى دور نهم مجلس شوراى 

اسالمى در اين حوزه به 12 نفر برسد.
ــد بابايى،  ــان: مجي ــدگان آقاي ــام كنن ــت ن ثب
محمدمهدى محبى، جالل اكبرى، احمد حيدرى، 
ــش، عين ا...  ــك، وحيد حيات بخ ــا طاليى ني رض
ــيخ محمدى، محمدعلى  ــن ش نورى، محمد حس

پورمختار، عيسى جعفرى و احمد رستمى.

 رزن 
رزن، حوزه  انتخابيه اى كه 5 روز اول ثبت نام هر روز 
يك نفر در اين حوزه اعالم آمادگى كرد. روز ششم هم 
1 نفر در اين حوزه ثبت نام كرد كه با حضور 1 نفر در 

روز هفتم آمار اين حوزه به 7 نفر رسيد.
ــيد ناصر محمودى،  ثبت نام كنندگان آقايان: س
ــدى مفتح، مرتضى  ــاهنجرينى، محمدمه حميد ش
محمدى راد، ولى ا... حق وردى، ، عطاا... سلطانى 

و عليرضا شوندى.
 اسدآباد 

اما حوزه انتخابيه اسدآباد تنها حوزه اى بود كه با 
ــتقبال كم مواجه بود به نحوى كه در 5 روز اول  اس
ثبت نام تنها 2 نفر اعالم حضور كردند. اما با ثبت نام 
ــم و 4 نفر در آخرين روز ثبت نام  1 نفر در روز شش

تعداد كانديداهاى اين حوزه به 7 نفر رسيد.
ثبت نام كنندگان اقايان: اكبر رنجبرزاده، محمدباقر 
بهرامى، بهروز نعمتى، حسين شيرى، مرتضى قادرى، 

منوچهر عواطف فاضلى و نبى ا... معصومى.
به هرحال با پايان دور اول انتخابات و ثبت نام 
ــوراى اسالمى به  نامزدهاى نهمين دوره مجلس ش
ــيد. تا نتيجه بررسى صالحيت داوطلبين  پايان رس
ــت در  ــده اس كه از همان روز اول ثبت نام آغاز ش
ــردد و كانديداهاى منتخب  ــتم ديماه اعالم گ بيس
ــتان همدان براى تصاحب 9 كرسى مجلس به  اس

رقابت بپردازند.
ــت از ميان 133 كانديداى انتخابات  گفتنى اس
ــتان همدان 23 نفر با مدرك دكترا، 89 نفر  در اس
ــانس و 21 نفر با مدرك ليسانس ثبت نام  فوق ليس
ــرد با 72  ــن ترين ف ــه از اين ميان مس ــد. ك كردن
ــن از حوزه انتخابيه نهاوند و جوان ترين  ــال س س
ــن از حوزه انتخابيه بهار و  ــال س كانديدا با 30 س

كبودراهنگ بوده است.
ــش از 5000 نفر براى  ــت بي ــه ذكر اس الزم ب
ــى مجلس شوراى اسالمى در  تصاحب 290 كرس

دوره نهم در سراسر كشور ثبت نام كردند.

ثبت نام كانديداتورى مجلس پايان يافت

133 نفر 
به ميدان 

آمدند
هر كى كم بياره ثبت نام نميشه!!

در حاشيه زد و خورد يكى از نمايندگان مجلس با نماينده دولت و ثبت نام كانديداها

ليست كانديداهاي ثبت نامي در انتخابات مجلس نهم
جمعروز هفتمروز ششمروز پنجمروز چهارمروز سومروز دومروز اول

3515612638همدان و فامنين
022202412بهار و كبودراهنگ

11111117رزن
003335418نهاوند

311267626تويسركان
0223511225مالير
01001147اسدآباد

جمع كل كانديداهاي 
7121016222937133ثبت نام شده استان
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نگاه يادداشت

اخبار

ــي با عنوان  ــته همايش همدان پيام: هفته گذش
همايش «هم انديشي رؤساي ادارات روابط عمومى 
ــور» در محل باشگاه معلمان  آموزش و پرورش كش
ــن همايش رئيس اداره  ــد كه در اي تهران برگزار ش
ــتان همدان به  روابط عمومي آموزش و پرورش اس

عنوان روابط عمومي برتر كشور انتخاب گرديد.
ــال و نيم است  ــكرا... كياني كه حدود يك س ش
پست رياست روابط عمومي آموزش و پرورش استان 
را عهده دار شده است در شاخص هايي چون كميت 
و كيفيت اخبار، مستندات آرشيو روابط عمومي كه 
ــال شده، برگزاري برنامه هاي استاني،  به وزارت ارس
همايش ها و گردهمايي ها، كيفيت برنامه ها و تعامل 
ــازماني كه  ــانه ها و ارتباطات درون و برون س با رس
ــت  ــراي وزارت ملموس بوده اس ــود عملي آن ب نم
ــورد ارزيابي قرار گرفت و به عنوان روابط عمومي  م
برتر معرفى شده؛ هر چند شاخص هاي ديگري نيز 
ــده كه با توجه به آن شاخص ها سال آينده  بيان ش
ــنواره روابط عمومي هاى برتر به شكل بهترى  جش

برگزار خواهد شد.
ــن روابط  ــز در بي ــارى ني ــال ج ــي در س كيان
ــتان به عنوان روابط  ــاي ادارات دولتي اس عمومي ه
ــد. وي در گفتگو با  ــي فعال و برتر انتخاب ش عموم
ــت: در طول زماني  خبرنگار همدان پيام اظهار داش
ــش از 3 هزار  ــدم بي ــت را عهده دار ش ــه اين پس ك
ــانه ها و 200 هزار پيامك براي  خبر در تعامل با رس
ــته ايم كه بيش از هزار و 50 خبر  اطالع رساني داش
ــايت توليد  ــال 90 تاكنون در س ــز از ابتداي س ني
ــازي نيز بهترين  ــم. در خصوص مستندس نموده اي
ــيو را از مراسم  و برنامه ها تهيه نموده و گزارش  آرش

تصويري آن را به وزارت ارسال كرده ايم.
در مجموع تالش نموده ايم كه همكار شايسته اي 

براي فرهنگيان در درون و برون اداره باشيم.
ــوزش و پرورش  ــس اداره روابط عمومي آم رئي
ــتان در ادامه به سواالت پاسخ داد كه در زير به  اس

آن مي پردازيم.
ــر روابط عمومي ها از جايگاه خود و اينكه  ■  اكث
در چارت سازماني اداره تعريف نشده اند گاليه دارند 
ــرورش هم چنين  ــي آموزش و پ ــا روابط عموم آي

وضعيتي دارد؟
ــادي به  ــاد زي ــرورش اعتق ــوزش و پ ــر آم وزي
اطالع رساني و جايگاه روابط عمومي داشته و داردبه 
ــطح  ــن دليل، اداره كل روابط عمومي را در س همي
ــاني و روابط عمومى  ــه مركز اطالع رس وزارتخانه ب
ارتقا داد؛ به طورى كه جايگاه آن هم تراز با معاونان 
وزير شد. در استان ها نيز پست كارشناس مسئولي 
ــس اداره روابط عمومي ارتقا  ــط عمومي به رئي رواب
ــد و نظر مثبت وزير را  ــعت دي يافت كه اين امر وس

نشان مى دهد.
ــي و كار در اين حوزه را  ــگاه روابط عموم ■ جاي

چگونه مي بينيد؟
ــترده اي دارد. اگر مديران  روابط عمومي كار گس
و عامه مردم به كار اين حوزه و كارآمدي آن اعتقاد 
داشته باشند و از اين جايگاه پشتيباني كنند، روابط 
ــرد. در حقيقت  ــل خواهند ك ــا بهتر عم عمومي ه
ــازمان در بيرون از  ــي وكيل مدافع س روابط عموم
ــازمان است؛  مجموعه و مدعي العموم در داخل س
به نوعي تمام مسائل، سياست ها، اهداف و عملكرد 
سازمان به كار روابط عمومي بازمي گردد. اگر روابط 
ــش ارتباطي خود را با  عمومي در تمام زمينه ها نق
ــانه ها ايفا كند قطعاً رابطه  ــئوالن از طريق رس مس
مردم با مسئوالن و دولتمردان نزديك تر خواهد شد 
ــكاس اخبار و اطالعات  ــن ارتباط نزديك و انع و اي
سبب رضايت مندي مردم مي شود؛ بنابراين، جايگاه 
روابط عمومي در صورتي كه نگاه به آن مثبت باشد 
ــري در ارتقاى  ــود نقش موث ــتيباني ش و از آن پش
ــازماني خواهد داشت و از طرفى جايگاه  عملكرد س
ــتگى به ميزان تخصص، انگيزه،  روابط عمومى ها بس

ــدرت تجزيه و  ــه كار، توانايى و بينش و ق ــه ب عالق
تحليل آنها دارد.

■ نمونه اي از مهمترين وظايف روابط عمومي ها 
را بيان نماييد.

ــازمان  ــاني، تبليغ و ترويج عملكرد س اطالع رس
ــرش و تفكر  ــر نگ ــازي و تغيي ــا اداره، متقاعدس ي
ــت.  ــان از جمله وظايف روابط عمومي هاس مخاطب
ــند  ــد تحليل گران خوبي باش ــط عمومي ها باي رواب
ــه و تحليل كنند  ــائل روز را تجزي ــد مس ــا بتوانن ت
ــاي خوبي براي حل  ــان راهكاره و با نظر كارشناس
ــكالت ارائه دهند. تا بدين طريق محدوديت ها  مش
ــاركت  ــه فرصت ها تبديل نمايند و موجب مش را ب
عناصر مختلف و همگرايى شوند تا بهينه سازي امور 

افزايش يابد.
ــوان پل ارتباطي مردم و  ■ روابط عمومي به عن

مسئوالن چه نقشي ايفا مي كند؟
ــط روابط  ــئوالن توس ــي رابطه مردم با مس وقت
ــاط منطقي و  ــود و ارتب ــر ش ــا نزديك ت عمومي ه
ــئوالن به وجود آيد قطعاً  ــويه بين مردم و مس دوس
ــد يافت و مردم به  ــطح رضايت مندي ارتقا خواه س
دولت اعتماد بيشترى مى كنند كه اين امر بر عهده 
ــت. ايجاد همگرايي و مشاركت  روابط عمومي هاس
ــردم در عرصه هاي مختلف از ديگر وظايف روابط  م

عمومي هاست.
ــفافيت  ــدر روابط عمومي ها با صداقت، ش هر ق
ــازمان را به مردم  ــرد و خروجي س ــق عملك و منط
ــده و با حضور  ــاني كنند مردم راغب تر ش اطالع رس
ــذب ادارات  ــاركت ج ــتري براي مش و اعتماد بيش

مي شوند.
ــتان در حد يك  ــط عمومي اس ــوراي رواب ■ ش

ــوز خبري از  ــد هن ــريفاتي كار مي كن ــوراي تش ش
عملكرد اين شورا به دست نيامده، نظر شما در اين 

خصوص چيست؟
ــورا به دست  ــي كه اين ش به اعتقاد من، روش
ــي روابط عمومي ها  ــد و تعال ــه منجر به رش گرفت
ــا و نواقص  ــه كمبوده ــرط آنك ــد به ش خواهد  ش
ــدام به  ــردد و اگر اق ــع  گ ــا رف ــط عمومي ه رواب
ــى كند  ــى تخصص ــاى آموزش ــزارى كالس ه برگ
ــا برمى دارد و  ــراي روابط عمومي ه ــدم مثبتي ب ق
ــئوالن ارشد استان به  الزمه آن اعتقاد واقعي مس
ــت.  ــط عمومي ها و ارتقاى جايگاه آنهاس كار رواب
ــات  ــوراي روابط عمومي تنها با برگزارى جلس ش
ــد و تا به حال خروجي  ــد موفق عمل كن نمى توان
ــت. استاندار همدان در روز  تأثيرگذار نداشته اس
ــئوليت ارزيابي روابط عمومي ها را  ارتباطات، مس
ــا 3 ماهه  ــود محول كرد ت ــي خ به معاون سياس
ــت كه از  ــج را گزارش دهد. حدود 5 ماه اس نتاي

ــدن دستور استاندار  ــه و عملي ش زمان اين جلس
ــت. به  ــذرد اما خبري از نتيجه ارزيابي نيس مي گ
ــه در خصوص روابط  ــد تصميماتي ك نظر مي رس
ــه تمام نماي  ــاني كه آين عمومي ها به عنوان كس
سازمان ها هستند، گرفته مي شود به مرحله عمل 
ــد و اين زيبنده كار روابط عمومي نيست.  نمي رس
ــرفت  ــورا قدمي براي ارتقا و پيش اميدوارم اين ش
ــود كمك به  ــه اگر اين انجام ش ــا بردارد ك كاره

توسعه استان خواهد بود.
■ آيا كار در حوزه روابط عمومي نياز به مدرك و 

تخصص الزم در اين زمينه ندارد؟
روابط عمومي يك هنر است، هنر ارتباطي برخي 
افراد ذاتاً باالست اگر ما در روابط عمومي ها رشته و 
ــته باشيم اما از روابط خوبي به  تخصص الزم را داش
لحاظ شخصيتي برخوردار نباشيم تخصص و مدرك 
ــته مرتبط همراه با  ــا كارآمد نخواهد بود. اگر رش م
روابط عمومي باال باشد تأثير بسزايى خواهد داشت؛ 
ــت كه  به هر حال كار روابط عمومي هنري ذاتى اس

بايد در انسان وجود داشته باشد.
■ چقدر نياز است كه روابط عمومي ها خود را به 

تكنولوژي روز مجهز كنند؟
امروز جهان به سمتي مي رود كه تكنولوژي در آن 
حرف اول را مي زند. ذهن مردم نسبت به گذشته تغيير 
كرده است. جوامع بشري با گذشته متفاوت شده اند. 
ــد تكنولوژي روابط عمومي ها نيز بايد از شكل  با رش
ــكل ديجيتال درآيند؛ براي تحقق اين  ــنتي به ش س
امر الزم است تخصص و تجربه الزم كسب شود؛ چرا 
ــنتي جوابگوي نيازها نخواهد بود. در  كه روش هاي س
ــتان همدان زيرساخت هاي الزم  آموزش و پرورش اس
ــده است امروز آموزش و  ــدن فراهم ش براي به روز ش
پرورش نه تنها در استان بلكه در كشور از شيوه روابط 
ــه البته براي  ــك پيروي مي كند ك عمومي الكتروني

رسيدن به نقطه مطلوب فاصله  بسيار است؟
ــوزش و پرورش روابط  ــند تحول آم ■ آيا در س

عمومي ها نيز مد نظر بوده اند؟
ــرورش 130 راهكار  ــند تحول آموزش و پ در س
ــرفت آموزش و پرورش  ــده كه رشد و پيش ديده ش
ــت؛ قطعاً در اين سند  از زواياي مختلف مد نظر اس
ــط عمومي ها نقش پررنگ تري به خود خواهند  رواب
ديد. تغيير در هر زاويه  از آموزش و پرورش به روابط 
ــه روابط عمومي  ــردد؛ چرا ك ــي نيز باز مي گ عموم
ــا كار مي كند. تغيير  ــه مجموعه ه ــل با هم در تعام
ــي كار روابط  نگرش مردم براي تحول نظام آموزش
عمومي است و تا مردم اين تغيير را همراهي نكنند 
ــي در اين خصوص  ــرد خوب ــوان گفت عملك نمي ت

خواهيم داشت.
■  آيا به عنوان رئيس اداره روابط عمومي آموزش 

ــراي ارزيابي مجموعه  ــتان برنامه اي ب و پرورش اس
ــق آموزش و پرورش  ــط عمومي ادارات و مناط رواب

داشتيد؟
ــت بايد  ــترده اس ــيار گس چون زواياي كار بس
ــخصي براي ارزيابي تعريف شود؛  شاخص هاي مش
البته اين برنامه در دستور كار قرار دارد و تا حدودي 
ــوزش و پرورش  ــط عمومى هاي فعال حوزه آم رواب

شناخته شده اند.
همه روابط عمومي هاي آموزش و پرورش استان 
ــايت به لحاظ  ــداد اخبار روي س ــتند. تع فعال هس
كميت گرفته شد كه در بين شهرستان هاي استان 
ــركان با 283 خبر، ناحيه يك همدان با 235  تويس
ــا 215 خبر به لحاظ كميت خبر در  خبر و مالير ب
رتبه هاي برتر قرار دارند. همچنين در بين مناطق، 
ــد كه  ــت برتر باش ــته اس جوكار با 195 خبر توانس
ــاخص هاي بعدي نيز براي گزارش نهايي گرفته  ش

خواهد شد.
ــما با رسانه ها چگونه است و آيا اين  ■ ارتباط ش

ارتباط تأثيري در روند كارهايتان دارد؟
ــه و در همه حال كمك رسان  ــانه ها هميش رس
حوزه روابط عمومي بوده اند. به نظر من روابط عمومي 
منهاي رسانه يعني هيچ. تمام عملكردهاي ما پس 
از گذشتن از حوزه روابط عمومي در رسانه ها انعكاس 

مي يابد تا مردم در اين خصوص اطالع پيدا كنند.
ــوزش و پرورش،  ــتردگي كار آم با توجه به گس

رسانه ها هميشه كمك حال ما بوده اند.
■ سخن پاياني

ــوزش و پرورش را  ــئوالن مي خواهيم آم از مس
ــول بنيادين  ــند تح ــد. براي اجراي س كمك كنن
ــئوالن هستيم. آموزش  نيازمند حمايت مردم و مس
و پرورش متعالي ترين خدمات را به مردم دارد؛ چرا 
كه اين نهاد خدمت به حقانيت؛ يعني آنچه خداوند 

ما را به خاطر آن خلق كرده است، مي باشد.
ــر معظم انقالب مي فرمايند: «اگر آموزش و  رهب
پرورش خوبي داشته باشيم در همه زمينه ها موفق 
خواهيم بود» لذا از مسئوالن انتظار داريم آموزش و 
پرورش را براي گام نهادن در تحولي بزرگ ياري گر 
ــند و پيشنهادات و انتقادات خود را شفاف ارائه  باش
دهند. ما بر آنيم كه از بازخورد برنامه هاي آموزشي 
و پرورشي باخبر شويم. در همين راستا شهروندان 
ــنهادات به  ــه انتقادها و پيش ــراى ارائ ــد ب مى توانن

آدرس هاي زير مراجعه كنند.
آدرس:

ravabet_89@yahoo.com
ارسال پيامك: 3000722784

فاكس: 8256714
www.hamedan.medu.ir :سايت

رئيس روابط عمومي آموزش و پرورش استان: 

خارج شدن 30 هكتارروابط عمومي ها وكيل مدافع و مدعى العموم هستند
 از زمين هاي ماماهان

از حصار ذخيره شهري 
محمد رسولى

ــف 30 هكتار  ــام: باالخره تكلي همدان پي
ــد و با  ــن ش از اراضي مرغوب ماماهان روش
ــاهد افزايش قيمت  ــاخت و سازها ش آغاز س
ــن زمين ها  ــدن ارزش واقعي اي ــكار ش و آش

شديم.
بيش از يكصد هكتار زمين در حد فاصل 
ماماهان و فامنين به مدت طوالني به صورت 
ــل بهره برداري باقي مانده بود  راكد و غيرقاب
ــاز در آن از سوي  ــاخت و س كه هر گونه س
ــاير مراجع ذي ربط  ــهرداري و س ــاف، ش اوق

محدود شده بود. 
زمين هاي ماماهان در زمان هاي دور زير 
ــاب زمين دار بود كه يكي  مجموعه چهار ارب
ــود را وقف كرده  ــي از ملك خ از آنان بخش
ــت سال ها به دليل برخي  بود و پس از گذش
ــهل انگاري ها و ندانم كاري ها اين وقف به  س
ــط داده شده بود كه  كل امالك ماماهان بس
ــش دانگ را با  ــند ش اين امر اخذ هر گونه س

مشكل مواجه مي ساخت.
ــان ادغام  ــن و ماماه ــال77 فامني در س
ــهر و شهرداري  ــدند و شوراي اسالمي ش ش

متولي امور ماماهان شدند. 
مردم براي ساخت و ساز بايد از شهرداري 
مجوز مي گرفتند كه در همان اوايل مشخص 
ــد زمين هاي مرغوب حد فاصل فامنين و  ش
ــهري ثبت شده  ماماهان به صورت ذخيره ش
و هر گونه ساخت و ساز در آن ممنوع است. 
ــالي امور بر همين منوال گذشت  چند س
ــي هر چند  ــال هاي اخير واحدهاي ــا در س ت
محدود در بلوار 30 متري شهيد چمران كه 
در حال حاضر تنها از 24 متر آن بهره برداري 
شد، احداث شد. با استقرار فرمانداري و پس 
از مطرح شدن ساخت واحدهاي مسكن مهر 
ــده، با  ــدود 18 هكتار از زمين هاي ياد ش ح
ــان و  ــي ماماه ــن محل ــاي متعمدي تالش ه
ــراد در  ــي اف ــنگ اندازي برخ ــم س علي رغ
ــاهد  ــار دولت قرار گرفت و اكنون ش اختي
ــر براي  ــكن مه ــد مس ــاخت 338 واح س
ــتيم،  ــروه هدف هس ــه گ ــل دادن ب تحوي
ــامل 12  ــن مابقي اين زمين كه ش همچني
ــت تفكيك و در اختيار صاحبان  هكتار اس
ــاحت  ــرار مي گيرد هر چند مس زمين ها ق
ــه مالكان تحويل  ــبت به قبل ب كمتري نس
ــود، ولي به دليل افزايش قيمت  داده مي ش

ــت. اين امر قابل توجيه اس
ــس از حرف و  ــر نيز پ ــاي اخي در روزه
ــايت اداري  ــاخت س ــاي فراوان س حديث ه
شهرستان با 7200 ميليون ريال اعتبار اوليه 
ــروع شد.  در بخش ديگري از اين زمين ها ش
هم اكنون محيط اين زمين فنس كشي شده 
ــت.  و عمليات خاك برداري در حال انجام اس
ــزرگ تكليف حدود  ــا وجود اين دو طرح ب ب
ــن و در آينده اي  ــار از زمين ها روش 30 هكت
ــمت  ــاهد نمايي زيبا در اين قس ــك ش نزدي

خواهيم بود.
ــا،  ــن طرح ه ــطه اي ــه واس ــم ب اميدواري
ــاير ادارات  ــتگاه هاي خدمات رسان و س دس
ــاخت هاي  ــريع تر زيرس مرتبط نيز هر چه س
ــاخت و  ــازند تا با افزايش س الزم را فراهم س
سازها شاهد اتصال دو بخش منفك شهر به 

هم باشيم.

تعيين هيأت اجرايى اقليت هاى آشورى و كلدانى در همدان
همدان پيام: فرماندار همدان گفت: هشت نفر از معتمدين از بين 30 فرد معرفى شده به عنوان اعضاى هيأت اجرايى 

اقليت هاى آشورى و كلدانى در همدان تعيين شدند.
حسن قهرمانى مطلق در گفت وگو با ايرنا افزود: همدان به عنوان حوزه فرعى فرماندارى تهران در ارتباط با اقليت هاى 
ــوب مى شود. وى اضافه كرد: با توجه به ضرورت تشكيل هيأت اجرايى براى اقليت هاى مذهبى  ــورى و كلدانى محس آش
ــت نفر از  ــيحى به هيأت نظارت معرفى و پس از تأييد هيأت نظارت هش در حوزه هاى فرعى 30 نفر از معتمدين مس
ــدار همدان گفت: يك صندوق اخذ رأى براى  ــدند. فرمان آنان براى حضوردر هيأت اجرايى انتخابات مجلس انتخاب ش
ــده و مجريان آن نيز از افراد معتمد  ــاى كاتوليك واقع در ميدان آرامگاه پيش بينى ش اقليت هاي مذهبى در محل كليس

مسيحى هستند.

بهره برداري از 4 واحد آموزشي پيش ساخته در خزل نهاوند 
ــتاي محروم منطقه خزل از جمله شازل،  ــه در 4 روس ــاخته يك كالس ــي پيش س همدان پيام: 4 واحد آموزش
ــن منطقه به  ــوزان مقطع ابتدايي اي ــتفاده 38 نفر از دانش آم ــه منظور اس ــاد ب ــاد و حاجي آب ــاد، اكبرآب معتمدآب

بهره برداري رسيد.
ــي مبلغي  مدير روابط عمومي اداره آموزش و پرورش منطقه خزل در اين خصوص گفت: براي اين 4 واحد آموزش

افزون بر 600 ميليون ريال از محل اعتبارات تخريب و نوسازي تأمين شده است.
ــگاه راهنمايي عصمت فيروزان با اعتباري افزون بر 650 ميليون ريال  ــدا... رادفر همچنين از بهره برداري آموزش اس
خبر داد و گفت: با اين بهره بردارى دانش آموزان استفاده بهينه اى از فضاى آموزشى در منطقه خزل نهاوند كه داراى 

مشكالتى در زمينه فضاى آموزشى بود خواهند نمود.

نام گذارى خيابانى در اسدآباد به نام 9 دى
همدان پيام: رئيس شوراى اسالمى شهر اسدآباد از نام گذارى يكى از خيابان هاى شهر اسدآباد به نام 9 دى خبر داد و 
گفت: با توجه به اينكه يكى از خيابان هاى شهرك سيد احمد خمينى به عنوان خيابان اصلى و پرتردد محسوب مى شود 
با مشورت اعضاى شوراى اسالمى شهر اسدآباد، با تصميم گيرى شهردارى و اعضاى شوراى شهر نام گذارى اين خيابان 
ــبت گرامى داشت حماسه 9 دى يكى از خيابان هاى  ــيد. محمدتقى ايمانى توكل افزود: به مناس با نام 9 دى به ثبت رس
ــدآباد به نام 9 دى نام گذارى مى شود. وى اظهار داشت: ملت ايران با هوشيارى و  ــهرك سيداحمد خمينى اس اصلى ش
واليت مدارى توانستند همچون گذشته حماسه آفرينى كنند و 9 دى ماه را با نام روز بيدارى، بصيرت و پيوند با واليت 
رقم بزنند. ايمانى توكل، عظمت حماسه 9 دى را همانند ديگر حماسه هاى ملت ايران از جمله 22 بهمن، پيروزى انقالب 
و ... دانست و افزود: ملت ايران با ثبت حماسه ماندگار 9 دى نشان دادند كه همواره پيرو خط واليت فقيه بوده و هستند.

نماينده اى انتخاب كنيد كه برنامه هاى ملى دارد
سمانه جهانگيرى عرش

ــاى دور نهم مجلس  ــام از كانديداه ــروز آخرين روز ثبت ن ــام: دي همدان پي
ــالمى بود كه باالخره پرونده ثبت نامى هاى دور نهم مجلس شوراى  شوراى اس
ــل و مجالس  ــاهد حضور آنان در محاف ــد تا از اين پس ش ــته ش ــالمى بس اس

سخنرانى و سپس تبليغاتي باشيم.
ــر چند چهره هايى در اين دور از انتخابات حضور يافتند كه برخى از آنان  ه
شناخته شده و برخى ديگر نياز به شناخت هر چه بيشتر دارند، اما چهره هاى 
مطرحى نيز بودند كه انتظار مى رفت در اين دور حضور يابند كه گويا خدمت 

در سنگر ديگرى را به تصدى كرسى نمايندگى ترجيح داده اند.
ــه هر روى، از آنجا كه از امروز منتظر نتيجه تأييد صالحيت كانديداها  ب
ــود، اما بايد اين نكته را يادآور شويم  ــامى آن ها اعالم ش خواهيم بود تا اس
ــتند كه در صورت ورود به  ــه كانديداهاى منتخب پاى در كارزارى گذاش ك
ــل هاى آتى  ــازى را براى جامعه و نس مجلس مى توانند روزهاى سرنوشت س

رقم بزنند.
ــن صالحيت بايد از هم اينك  ــتن از فيلتر تعيي ــن كانديداها پس از گذش اي
برنامه ها و استراتژى الزم در حوزه ملى، استانى و حوزه انتخابيه خود را ترسيم 
كنند كه براى اين امر الزم است ابتدا با خود اتمام حجت كرده بعد وارد مراحل 
بعدى كار شوند؛ چرا كه تا زمانى كه كانديدايى تكليف خود را مشخص نكند، 

نمى تواند حضورى قوى در اين عرصه داشته باشد.
اما در خصوص مردم كه آنان نيز از اين پس درگير اين موضوع خواهند بود 
ــته دروازه  دانشگاه ها براى گروه هاى  بايد گفت با توجه به اينكه برخالف گذش
ــت، تصور مى رود در هر خانواده  فردى كه بتواند  ــده اس مختلف مردمى باز ش
ــاير اعضاى خانواده را آگاه به امور سياسى نمايد، وجود دارد، لذا مردم بايد  س
ــند و از كانديداهايى كه به قصد تبليغ براى آنان سخنرانى مى كنند،  آگاه باش
بخواهند كه برنامه هاى بزرگى را كه در ذهن دارند، اعالم نمايند تا مدير، مدبر 
ــات  آن ها براي آينده  ــدا از روي برنامه ها و تصميم ــد بودن اين كاندي و كارآم

روشن شود.
در هر حال از زمانى كه ثبت نام آغاز شده است، شفاف كردن برخى از امور 
ــى و بينش آنان بيش از پيش  ــطح آگاه براى مردم و به طور كل باال بردن س
ــردم پاى صندوق هاى رأى  ــرورت مى يابد تا حضور پويا، انقالبى و واليى م ض

منجر به انتخابى آگاهانه و تأثيرگذار بر توسعه استان باشد.
ــتان همدان در مسير توسعه قرار گرفته  ــئوالن، اس از آنجا كه به گفته مس
است، هم اينك براى اين دور از انتخابات ،كانديداهايى نياز داريم كه برنامه هاى 
ــته  ــتان به همراه داش كالن ملى و تصميمات بزرگ منطقه اى را براى اين اس
ــود به درستى  ــدن آن تعيين مى ش ــعه و ملى ش و از برنامه هايى كه براى توس
ــير و جهت آنان مشخص و در برابر حوادث  حمايت كنند. كانديداهايى كه مس
ــكنند، حتى در جايگاه يك قانون گذار نسبت به عزل و  ــكوت را بش ــتان س اس
ــا نظرات خود را بيان كنند و به گونه اى عمل نمايند كه وظيفه نظارتى  نصب ه

آنان كامًال مشهود باشد.
ــتان همدان با توجه به از دست دادن بسيارى از فرصت هاى اقتصادى و  اس
ــعه دارد. كالن شهر شدن همدان،  فرهنگى نياز به تدابير جديدى در بحث توس
ــتى بودن جاى جاى اين  ــگرى و توريس ــاورزى بودن آن،گردش محوريت كش
ــتند كه با  ــتان كهن و حتى پايتخت تاريخ و تمدن بودن آن، مباحثى هس اس
وجود آن كه سال هاست از تصويب و تعيين اين موارد مى گذرد، اما همدانى ها 

از بهره بردارى از اين فرصت ها غافل مانده اند.
ــه فعليت الزم  ــتعدادها را ب ــور نماينده اى كه بتواند اين اس ــد حض بى تردي
ــد، جز با انتخاب  ــتان تدوين كن ــه اى براى ملى كردن اين اس ــاند و برنام برس

آگاهانه مردم ميسر نخواهد شد.
ــتان  ــيم كه براى اين اس ــد در اين دور از انتخابات به دنبال افرادى باش باي
ــتن برنامه  ــكالت و داش از قبل برنامه ريزى كرده اند، به گونه اى كه با درك مش
براى آن پاى به اين ميدان نهاده اند نه انتخاب شدن و سپس چاره جويى براى 

مشكالت شهر!

فرماندار بهار:
ثبت احوال خدمات خود را شفاف سازي كند

ــب و ضعيفي را انجام داده كه بايد  ــاني نامناس همدان پيام: ثبت احوال اطالع رس
خدمات ارائه شده به مردم شفاف سازي شود.

ــدار بهار در گفتگو با خبرنگار همدان پيام با بيان اين مطلب گفت: مردم  فرمان
ــا ثبت وقايع  ــند تا بتوانيم ب ــته باش ــز بايد همكاري الزم را با ثبت احوال داش ني
ــردم و جامعه اي پويا  ــبي را براي م ــت قانوني، برنامه ريزي مناس ــي در مهل حيات

داشته باشيم.
ــتن  ــاس برنامه ريزي مطلوب، داش ــه و اس ــكارزاده ادامه داد: پاي ــرت گل نص
ــي  ــازمان هاي اساس ــت و ثبت احوال به عنوان يكي از س آمار دقيق و به روز اس
ــام داده، اما  ــورد فعاليت ها انج ــات مطلوبي در م ــور، اقدام ــذار در كش و تأثيرگ

اطالع رساني گسترده نكرده است.
ــال 1684  ــتان بهار نيز گفت: در 9 ماهه اول امس رئيس اداره ثبت احوال شهرس
ــده و 4282 برگ شناسنامه به صورت مكانيزه  واقعه تولد و 694 واقعه فوت ثبت ش
تعويض شده است. شجاع سبحاني همچنين افزود: تعداد 1041 فقره واقعه ازدواج و 

93 واقعه طالق در شهرستان داشته ايم.
ــيو الكترونيكي اسناد ثبت احوال شهرستان اشاره كرد و  وي به افتتاح طرح آرش
اظهار داشت: اين طرح با هدف ارائه خدمات سريع به ارباب رجوع، جلوگيري از جعل، 
ــدن اسناد راه اندازي شده است كه براي اين طرح 400 ميليون  پارگي و مخدوش ش
ريال اعتبار هزينه شده و همه اسناد تا پايان سال 91 در اين اداره آرشيو خواهد شد.

2 هزارو 151 دانش آموز نهاوند آموزش دفاعي ديدند 

ــد  ــتان نهاون ــتان هاي شهرس ــوزان دبيرس ــر از دانش آم ــام: 2151 نف همدان پي
آموزش هاي آمادگي دفاعي را توسط مربيان جمعيت هالل احمر با هماهنگي آموزش 

و پرورش و بسيج سپاه پاسداران گذراندند.
در اين برنامه آموزشي، دانش آموزان مقطع دوم دبيرستان كه شامل 1088 پسر 
ــنايي با  ــا مباحث اطفاى حريق، عمليات امداد و نجات، آش ــر بودند ب و 1064 دخت
آرمان هاي شهدا، جنگ هاي نامتعارف نوين و مهارت هاي فردي و گروهي آشنا شدند 

و مهارت هاي اوليه را براي آمادگي در مقابل حوادث مختلف كسب كردند.

معرفي اعضاي هيأت اجرايي 
انتخابات در تويسركان 

ــارت  ــأت نظ ــور هي ــا حض ــام: ب همدان پي
ــتان و اعضاي هيأت اجرايي، از بين 30  شهرس
معتمد معرفي شده براي اجراي انتخابات نهم 
مجلس شوراي اسالمي در تويسركان 8 نفر به 
عنوان اعضاي اصلي و 5 نفر به عنوان علي البدل 

انتخاب شدند.
 اين افراد به عنوان اعضاي هيأت اجرايي 
ــد صالحيت كانديداهاي ثبت نامي،  براي تأيي
ــذ رأي و مكان يابي آن،  ــعب اخ ــكيل ش تش
ــور كامل تا  ــعب يا به ط ــاب اعضاي ش انتخ
ــات امور اجرايي را انجام  پايان فرآيند انتخاب

خواهند داد.
ــامل عزيزا... مالمير، امير  اعضاي اصلي ش
محمدباقر  ــان،  تيموري ــد  محم ــي اردالن،  بن
علي بخش  ــاري،  خاكس علي محمد  ــري،  حائ
ــالم محمد  ــات، حجت االس ــي بي ــي، عل متق

رخشي هستند.

پيرو درج خبر مربوط به جلسه شوراي آموزش و 
پرورش اين شهرستان با تيتر «كمبود فضاي آموزش 
ــت» در صفحه 4 روزنامه  ــد راه تحول اس در بهار س
مورخ [مورخه] 90/10/3 موارد ذيل جهت استحضار 
ــت مورد توجه جنابعالي و  ايفاد مي گردد كه اميد اس

خبرنگاران محترم آن روزنامه وزين قرار گيرد.
ــترده و  1- از آنجا كه در ادامه فعاليت هاي گس
خوب وزارت آموزش و پرورش خبر رونمايي از سند 
ــمند تحول بنيادين آموزش و پرورش كه در  ارزش
راستاي منويات مقام معظم رهبري مي باشد پويايي 
و نشاط خاصي به جامعه تعليم و تربيت بخشيده و 
با توجه به اينكه اين سند ارزشمند حاصل زحمات 

ــته تعليم و  ــاتيد برجس و پژوهش ها و مطالعات اس
تربيت، حوزه و دانشگاه مي باشد بي شك اجراي آن 
براي تمامي مديران و دست اندركاران تعليم و تربيت 
الزم بوده و اين شهرستان نيز با تمام توان و تعهد به 
ــتاي  همت مديران محترم مدارس و معلمان در راس

اجراي مطلوب مؤلفه هاي آن اقدام خواهد نمود.
2- علي رغم اينكه اينجانب تصويب اين سند را 
ــارات ماندگار دولت دهم و وزارت آموزش و  از افتخ
ــتان  پرورش اعالم نموده و فرماندار محترم شهرس
نيز در بياني زيبا سند مذكور را يكي از شاهكارهاي 
ــته در متن خبر،  ــرورش دانس ــوزش و پ وزارت آم
اشاره اي به اين صحبت ها نشده است و تيتر مذكور 

كه بار معنايي منفي دارد انتخاب شده است.
ــي از  ــد يك ــالم گردي ــورا اع ــه ش 3- در جلس
ــول نظام آموزش اجراي نظام 3-3- مؤلفه هاي تح

ــد كه شهرستان به  6 در آموزش و پرورش مي باش
ــاني هيچ مشكلي نخواهد داشت  لحاظ نيروي انس
اما با مشكل كمبود فضا روبرو بوده و حداقل نياز به 
ــد كه نياز به همت  27 كالس درس جديد مي باش
اداره كل نوسازي و مسئوالن است و كمبود فضا به 

عنوان سد راه تحول عنوان نشد.
4- در پايان ضمن تشكر مجدد از اطالع رساني 
ــد و  ــفاف آن روزنامه كه قطعاً در رش ــوب و ش خ
ــزايي خواهد داشت انتظار  توسعه استان سهم بس

ــت د رموارد مطرح  ــگاران محترم با دق دارد خبرن
ــده نيز  ــات به نكات مثبت ارائه ش ــده در جلس ش
ــند  ــن ايام كه تصويب و ابالغ س ــه و در اي پرداخت
ــرورش از افتخارات  ــوزش و پ ــول بنيادين آم تح
نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران مي باشد درج 
ــائبه كمرنگ نمودن  ــد كه ش مطالب طوري نباش
ــط متوليان  ــكيك در اجراي آن توس موضوع يا تش
ايجاد شود همانطور كه اشاره شد مجموعه مديريت 
ــار با تمام تعهد و  ــتان به آموزش و پرورش شهرس
ــت هاي وزارت آموزش و پرورش  توان اجراي سياس

را تكليف خود مي داند.
علي زارعي
مدير آموزش وپرورش شهرستان بهار
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حل: 1404

سواالت افقى:

ــق به پيوند  ــكي كه موف 1- اولين پزش
قلب شد - پايتخت قزاقستان 2- كارورز 
پزشكي - چروك - دستگاه مولد نيرو 3- 
صفت شيطان - كتاب مقدس زرتشتيان 
ــروش گردو -  ــدم 4- واحد ف - كرم گن
خواب - وسيله اي در ورزش ژيمناستيك 
ــاي عرب - اثر  ــرف خوردني 5- دري - ح
ــته مارگارت ميگچل - نوت سوم   برجس
6- شهر توت - پنداري و گوئي - بهشت 
شداد - دويار هم قد 7- تاريخ - مرطوب 
ــن 8- درخت جدول - لبريز -  - پارتيش
حرف فاصله - اجاق سربسته 9- مخترع 
بمب - بي پرده - اندازه 10- چيز - نوعي 
آچار - پايتخت فيليپين - پسوند شباهت 
ــكولوژي - چاي  ــوزه پنبه - پيس 11- غ
ــوم -  ــل س ــي 12- قرض - نس انگليس
گردش كودكانه - آشيانه مرغ 13- اصل و 
نژاد - ردياب - گالبي 14- روزانه - بازي 

تخته - جويبار 15- شيب - زن بابا

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

14051405

سؤاالت عمودي:

ــزي 2- پايتخت چاد - از  ــتيك - زندان كوره هاي آدم پ ــاي ژيمناس 1- از ابزاره
شهرهاي خراسان 3- حشره سمي - ماست چكيده - قابله 4- راحت الحلقوم - شاگرد 
ابن سينا - خرد و كوچك 5- لحظه كوتاه - قسمتي از گوش - قفل چوبي قديمي - 
خطاب بي ادبانه 6- پسر سليمان - عريض و  وسيع 7- فيلم مستند - پنهاني 8- بله 
ــتي  ــن - چوبه اعدام - ترس وگريز - باب 9- حوض بزرگ - جنباندن 10- كش التي
ــاه افشاري 11- باب روز - وسيله تهيه چاي - امكان پذير  تاريخي فليپ دوم - پادش
- جام معروف 12- نااميد - از بيماريهاي خوني - از اثرهاي معروف سياوش كسرائي 
ــياهرگ 14- ازهم پاشيده - گردنكشي كردن  ــوزناك - پول خارجي - س 13- آه س

15- جوهر نشادر - پايتخت كنيا
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عطارباشى علمى

ــنه، گرگ آقا، بره، بوشفر، چاه، يتيم، حلوا،   همدان پيام: آرشيو،گش
ــفته، افسرده، نوشابه و ارزان بخشى از  پارچه، پاكت، پوپول، ادامه، آش

اسامى باور نكردنى افراد در سازمان ثبت احوال است.
  برابر ماده 20 قانون ثبت احوال، انتخاب نام با والدين است، البته 
همواره بر اين موضوع تأكيد شده كه نام هاى مناسب، نيكو و پسنديده 
ــود.  هر پدر و مادرى دوست دارد  به صورت مجرد و مركب انتخاب ش
ــايد به همين دليل است كه  ــد و ش ــته باش تا فرزندش نامى نيك داش
ــادى به خرج  ــيت زي ــن در انتخاب نام نيكو حساس ــيارى از والدي بس
مى دهند و روزها و ماه ها براى انتخاب نام مناسب وقت صرف مى كنند.
برخى والدين بر كمياب بودن نام هم تأكيد دارند و ترجيح مى دهند 
تا نامى انتخاب كنند كه فراوانى كمترى داشته باشد؛ همين امر باعث 
ــيم كه گاهى به گوش  ــامى عجيب و غريبى باش ــاهد اس ــده كه ش ش
مى رسد. با اين حال در سال هاى گذشته تغييرات زيادى در نام گذارى 

فرزندان ايرانيان رخ داده است.
در پايگاه اطالعات جمعيتى كشور 420 هزار عنوان نام وجود دارد 

كه 220 هزار عنوان دخترانه و 200 هزار عنوان پسرانه است.
تنوع نام هاى دخترانه به واسطه الگوهاى نام گذارى برابر بررسى هاى 
ــوى توصيفى، دينى  ــده كه حدود 20 الگ صورت گرفته پيش بينى ش
ــتانى، قومى، منطقه اى، تركيبى، نام گل ها، طبيعت،  مذهبى، ملى باس
حيوانات زيبا، پرندگان، كوه ها و رودها و نام موجودات خيالى و تاريخى 

نمونه اى از اين الگوهاست. 
ــران و 18 الگوى  ــذارى براى پس ــه 14 الگوى نام گ ــن رابط  در اي
نام گذارى براى دختران وجود دارد به دليل آنكه الگوهاى دختران براى 

نام گذارى بيشتر است، تنوع نام هاى دخترانه هم بيشتر است.
 7 هزار و 549 اسم قابل تغيير وجود دارد 

ــرانه و 3 هزار و 812 نام دخترانه  هم اكنون 3 هزار و 737 نام پس
ــد، بالفاصله  ــخصى نامش در آن باش ــل تغيير وجود دارد كه هر ش قاب
ــت اسمى در اين  ــب، قابل تغيير است. البته ممكن اس ــم مناس به اس
ــد، اما از ديد ثبت احوال قابل تغيير باشد. در اين باره  فهرست ها نباش

فرد بايد دنبال مجوزهاى الزم باشد.
  باباقلى، گرگ آقا، بره، چاه و يتيم اسامى افراد در 

ثبت احوال
ــتر، اهريمن، باباقلى،  ــيب، اجبارى، اخى، اردوخان، اش آرشيو، آس
بيابانى، ملخ، فضا، فرارى، شفتالو، شربت، قطار، قطارى، قسمت، قربانى، 
كابوس، گشنه، گرگ آقا، بره، بشم، بهداشت، بوشفر، چاه، چراغ، چيتر، 
ــوجر، عالقه، غم، غارت، فرار، فرارى، فراموش، كوپال،  زنگى، سرباز، ش
ــكر، للو، ورندل، يتيم تنها برخى از اسامى پسران قابل  گمان، لذت، لش

تغيير در اين فهرست هاست.
ــال 1370 بر مى گردد. از زمانى كه   ــامى غالباً به قبل از س  اين اس
به مهندسى فرهنگ نام و نام نويسى وارد شديم ديگر اجازه نمى دهيم 
ــب، نامتعارف و مغاير با جنس براى فرزندانشان  والدين اسامى نامناس
ــت هايى است كه با توجه  انتخاب كنند؛ دليل اين كار هم همان فهرس

به اصرار والدين مأمور ثبت احوال را وادار به ثبت اسم مى كرده اند.
  باجى،بيزار، نوشابه، ييالق و خرما اسم زنان در 

ايران
ــفته، آفت، اجبار، افسرده، باجى، بيزار، پنبه، تعارف، حلوا، خرما،  آش
ــربتى، شقيقه، كفتر، نيمكت، قيمتى، هميشه، نوشابه، ييالق،  خيار، ش
ــه، مفتول، حاضر،  ــكى جان، مغلوب ــكى، مش لوله، لياقت، لبو، لبا، مش
ــس، پارچه، پاكت، پنير،  ــرت، حضرت، حبصه، خارا، خاب حالتاج، حس
پوپول، پولى، انقالب، اوجق، آمريكا، آلمان، انگليس، انه، آقا بگم، ادامه 

و ارزان بخشي از اسامى قابل تغيير براى دختران است.
 ممنوعيت اسامى خارجى بر روى فرزندان 

به گزارش فارس، گذاشتن اسامى خارجى بر فرزندان ممنوع است، 
ــت، مانند  ــى خودمان يكى اس ــت كه با زبان فارس اما برخى از نام هاس
ــامى مغايرتى با  ــابهت زيادى دارد اگر اين اس نام برخى گل ها كه مش
ــته باشد مشكلى براى ثبت آن وجود  ــالمى نداش ارزش هاى ايرانى، اس
ندارد. مانند رز يا نام سوزان كه هم اسم خارجى براى دختر است و هم 
به معناى سوزانده يا نام پسر به عنوان نيك كه هم اسم خارجى است و 
هم در فارسى به معناى خوبى.  استفاده از اسامى مانند رابرت، اليزابت 
و جرج ممنوع است و اگر كسى هم اين اسم ها را داشته باشد بالفاصله 

بعد از تقاضا به اسامى ايرانى ـ اسالمى تغيير مى كند.
 البته هنوز هم برخى والدين اين اسامى را براى فرزندانشان انتخاب 

مى كنند كه از گذاشتن آن جلوگيرى مى شود.
انتخاب اسامى كه بعد از 92 سال در فرهنگ نام گزينى وجود ندارد

در شش ماهه اول سال 90، 570 اسم در خواست كننده رسيدگى 
ــده كه 381 اسم تصويب و 189 اسم تصويب نشده است. مى بينيم  ش
برخى والدين اسامى را انتخاب مى كنند كه در فرهنگ نام گزينى پس 
ــال وجود ندارد، مثل اسم هوريزا، ليزا واژه هاى خارجى است و  از 92س

معنى خوبى ندارد و هاراى كه هيچ منبع معتبرى ندارد.
 ثبت لقب به عنوان اسم ممنوع است 

ــل خاتون كه خاتون يك اسم  ــگل، نارسيسا، مرسدس يا عس طنس
قديمى است و معموالً لقب مادربزرگ ها بوده كه ثبت لقب نيز به عنوان 
اسم ممنوع است. شيما به معنى زن  خال  دار است كه جزو اسمى قابل 

تغيير بوده و با گذاشتن آن موافقت نمى شود.
ــامى كه با گذاشتن آن موافقت نشده است، رحيم كرار   يكى از اس
ــت، چرا كه رحيم صيغه مبالغه بسيار  ــت كه تركيب مناسبى نيس اس
ــبتى با هم  ــت كه هيچ مناس مهربان و كرار به معناى حمله كننده اس
ندارند. براساس آمار بيشترين انتخاب نام ايرانيان براى فرزندان اسامى 
ائمه اطهار(ع) است كه فراوانى 10 نام اول ثبت شده در پايگاه اطالعات 
جمعيتى سازمان ثبت احوال در 92 سال براى پسران به ترتيب عبارت 
است از محمد، على، حسين، مهدى، حسن، رضا، محمدرضا، عليرضا، 
ــرا، مريم،  ــه ترتيب فاطمه، زه ــراى دختران نيز ب ــد و عباس و ب احم

معصومه، زينب، سكينه، رقيه، خديجه و ليال و سميه.
 برخى اسامى اقبال موقتى دارند 

تعدادى از نام ها يك اقبال موقتى دارند از اين زاويه رسانه ملى نيز 
نقش مهمى در فرهنگ مهندسى نام و نام گذارى دارد. مثًال در سريال 
ــتايش شخصيت ستايش در  ــم هستى، در سريال س ميوه ممنوعه اس

سريال 5 كيلومتر تا بهشت اسم آيدا به واسطه شخصيت خوبى كه در 
فيلم داشتند مورد پسند مردم قرار گرفت و در مقطعى بيشترين اسامى 

فرزندان دختر از بين اين اسم ها بود.
  اما اسم هاى ائمه معصومين(ع) مانند حسين، اميرحسين و محمد 
ــترين  ــال، در دو ماه محرم و صفر نيز بيش ــين عالوه بر طول س حس
فراوانى را دارند. اين مسأله درباره برخى از نام ها نيز صدق مى كند. 
ــم روح ا...  به عنوان نمونه زمان انقالب و رحلت امام خمينى(ره) اس
ــم هاى پسر داشت يا سال هاى  باالترين ميزان فراوانى را در ميان اس
ــد مانند سال  مختلفى كه از طرف رهبر معظم انقالب نام گذارى مى ش
پيامبر اعظم (ص) يا سال امام على (ع) بيشترين فراوانى به ترتيب اسم 

محمد و على بود.
ــران به ترتيب اميرعلى، ابوالفضل،  ــم اول پس ــال 89 پنج اس در س
ــم اول دختران نيز فاطمه، زهرا،  اميرحسين، على، اميرمحمد پنج اس
ــتايش، هستى و زينب بود كه البته اين آمار هر سال تغيير مى كند،  س

اما در مجموع روند اسم هاى اول معموالً حفظ شده است.
ــور به ترتيب  ــطح كش ــترين فراوانى نام هاى خانوادگى در س بيش
محمدى، حسينى، احمدى، رضايى، مرادى، حيدرى، كريمى، موسوى، 

جعفرى و قاسمى است.
 طوالنى ترين نام هاى خانوادگى استخراج شده 

ــتخراج شده در پايگاه اطالع جمعيتى  طوالنى ترين نام خانوادگى اس
كشور طايفه حاجى نوروز على تهرانى معروف به كلده دره است كه 37 
ــلطان خانم متولد سال 1257 از  ــته و براى خانم فاطمه س كاراكتر داش
تهران است. طوالنى ترين اسم نيز 35 كاراكتر داشته كه با عنوان فاطمه 
ــت.  ــازاده كرباليى متولد 1264 از كربالس ــلطان خانم، معروف به ش س
طوالنى ترين اسم براى مردها نيز با عنوان آقا ميرزا مصطفى عظيم الدوله 
ــت كه 33 كاراكتر داشته و مربوط به سال 1245 از  ــو اس ملقب به بكش

تهران است.

  اسامى باور نكردنى در ثبت احوال:

اسامى كه روى ذهن راه مى روند، از گرگ آقا تا حلوا خانم

بخند تا زنده بمانى
همدان پيام: بيشتر مادرها، قلقلك دادن فرزندانشان را كارى جالب 
ــرگرمى دارد، اما براى مادرى به نام "سانچيا  مى دانند كه تنها جنبه س
ــدش "بن" را از  ــت كه مى تواند فرزن ــس" اين كار تنها راهى اس نوري
ــب چندين  ــد.  به گزارش مهر، "بن" هر ش ــرگ مغزى نجات ده م
ــت براى  ــد و مادرش مجبور اس ــت از تنفس كردن مى كش بار دس
بازگرداندن تنفس فرزندش او را به آرامى قلقلك بدهد. وى با كمك 
ــتم هشدار دهنده اى از متوقف شدن تنفس فرزندش آگاه شده و  سيس
ــاند تا با قلقلك دادن دوباره تنفس  ــان به اتاق بن مى رس خود را هراس

او را بازگرداند.
ــكلى فرزندش را تحريك كند تا دوباره  ــس مى گويد بايد به ش نوري
ــيدن را از سر بگيرد و براى اين كار زير چانه، كف پا يا شكم  نفس كش
ــر گرفته شدن تنفس كافى  بن را قلقلك مى دهد و اين كار براى از س

است. به گفت نوريس، فرزندش يك شب 23 بار دچار توقف تنفس شد 
و تمامى اين مدت به شيوه قلقلكى دوباره به حيات بازگشته است.  بن 
مبتال به اختاللى به نام "آپنه" يا بى دمى است كه در ميان نوزادان نابالغ 
ــف تنفس نوزاد در خواب  ــادى دارد. اين اختالل منجر به توق رواج زي
براى بيش از 20 ثانيه مى شود و در صورتى كه تا 5 دقيقه ادامه داشته 
ــطه رشد  ــد. اين اختالل به واس ــد منجر به مرگ مغزى خواهد ش باش
ــتم عصبى نوزاد در هنگام تولد رخ مى دهد.  ناكامل ماهيچه ها و سيس
معموال نوزادان مبتال به اين اختالل با گذشت زمان درمان مى شوند اما 
ــيوه ها براى تحريك سيستم عصبى و  در زمان ابتال يكى از بهترين ش

ماهيچه هاى نوزاد قلقلك دادن است.
ــدت نابالغ و در هفته  ــاس گزارش ميل آنالين، بن نيز به ش بر اس
بيست و چهارم از دوران جنينى متولد شده است به شكلى كه پزشكان 
اميدى به نجات او نداشتند با اين همه پس از گذشت 18 هفته بهبود 

پيدا كرده و به خانه انتقال پيدا كرد.

كتاب هاى كاغذى در آستانه نابودى
همدان پيام: افزايش ميزان دانلود كتاب هاى الكترونيك طى 12 ماه گذشته در ميان دانش آموزان نشان مى دهد ورود 

فناورى هاى جديد در كالس هاى درس به تدريج در حال نابود كردن كتاب هاى چاپى است. 
نتايج مطالعه اى جديد نشان مى دهد رواج استفاده از تلفن هاى هوشمند و كتابخوان هاى الكترونيكى باعث شده كه 
كتاب هاى كاغذى و چاپى در مدارس به تدريج به ورطه نابودى كشيده شوند. در اين مطالعه اعالم شده كه تكنولوژى 
در حال تغيير دادن شيوه انتقال آموزش است؛ زيرا كودكان مى توانند با استفاده از تكنولوژى در هر جا، هر زمان و هر 
موقعيتى درس ها را بياموزند. به گزارش مهر، به گفته "لوئيس رابينسون" رئيس انجمن مدارس دخترانه، كودكان بيشتر 
تحت تاثير جادوى تبلت هايى مانند آى-پد قرار مى گيرند تا خواندن يك كتاب. اين نتايج پس از مشاهده افزايش قابل 

توجه و 6 برابر شدن تعداد دانلود كتاب هاى الكترونيك طى 12 ماه گذشته اعالم شده اند.

ليزر جاى خود را در عمل هاى جراحى باز نكرده است
همدان پيام: دبير اجرايى ششمين همايش ساالنه انجمن ليزر پزشكى ايران گفت: جراحان به دليل استفاده از وسايل 
و تجهيزات ديگر، خيلى به استفاده از تكنيك ليزر تمايل ندارند و به همين دليل ليزر جاى خود را در عمل هاى جراحى 
ــند در حاشيه ششمين همايش ساالنه انجمن ليزر پزشكى ايران كه  ــت. به گزارش ايرنا، طيبه نيكو خرس باز نكرده اس
در هتل المپيك تهران برگزار شده بود، گفت: درمان با ليزر در جراحى هاى عمومى مورد اقبال مردم قرار گرفته است؛ 
ــقاق مقعدى) استفاده از ليزر بسيار مطلوب است كه از داليل آن  ــر (ش به عنوان نمونه در بيمارى هاى هموروئيد و فيش

مى توان به درد كم، خونريزى كمتر و ترميم سريع تر اشاره كرد.
نيكو خرسند افزود: جراحان عمومى به دليل بهره گيرى از تجهيزاتى كه كيفيت خوبى دارند، انگيزه اى براى استفاده 

از تكنيك ليزر ندارند. همچنين گرانى دستگاه هاى ليزر مزيد بر علت شده است.

نوزادان، الگوهاي كلمه اي را با شنيدن ياد مي گيرند
ــزان زيادي براي برقراري ارتباط و ايجاد  ــگران اياالت متحده امريكا دريافتند نوزاداني كه به مي همدان پيام: پژوهش

انگيزه عكس العمل نشان مي دهند، شنونده هاي بسيار خوبي هستند.
ــان دانشگاه «نتردام» بر اساس يافته هاي حاصل از پژوهشي در اين زمينه اظهار كردند:  ــنا، روانشناس به گزارش ايس
ــنيدن زبان اطراف خود صرف مي كنند، در حقيقت  ــال تولد، زماني كه نوزادان زمان زيادي را براي ش در مدت اولين س
الگوهاي كلمه اي را دنبال مي كنند؛ اين موضوع فرايند يادگيري كلمه را كه بين 18 ماهگي تا دو سالگي اتفاق مي افتد، 
تقويت مي كند. «جيل الني» يكي از اين پژوهشگران در اين باره گفت: نوزادان پيوسته در جستجوي سرنخ هاي زباني در 
مفهوم و صدا هستند. وي با اشاره به نتايج حاصل از اين پژوهش ادامه داد: پژوهش ها نشان مي دهند بعضي سرنخ هاي 

جالب در جريان صدا وجود دارد كه ممكن است به نوزاد كمك كند تا معاني كلمات را ياد بگيرد.

10 حيوانى كه 
بيشتر از همه آدم مى كشند

ــنده ترين حيوانات در جهان  ــام: كش همدان پي
ــال از  ــه ميليون نفر را در س بين پنج نفر تا س
ــنده  بين مى برند.به گزارش مهر، حيوانات كش
ــر تا 3 ميليون نفر را  ــاالنه بين 5 نف دنيا كه س
ــه ترتيب از كم خطرترين تا  از بين مى برند  ب

پرخطرترين به شرح زير هستند.
ــن 5 تا 10 نفر  ــال بي ــرس ها در طول س ■ خ

را مى كشند.

ــه  ــال از حمله كوس ■ 100 نفر در طول يك س

كشته شدند.

■ عروس دريايى هم مى تواند در طول يكسال 
100 نفر را بكشد.

ــال بين 100 تا 150 نفر را  ــب آبى هرس ■ اس
مى كشد.

■ فيل ها با وجود ظاهر آرامشان در سال سيصد 
تا پانصد نفر را مى كشند.

ــاح ها 600 تا 800 نفر را در طول سال  ■ تمس
از بين مى برند.

ــى هم 800 نفر را در هر سال از  ■ گربه وحش
بين مى برد. 

ــا دو هزار نفر را از  ــال 800 ت ■ عقرب ها در س
بين مى برند.

ــال  ــا 125 هزار نفر را در س ــار 50 هزار ت ■ م
مى كشد.

ــه ماالريا ساليانه دو تا سه ميليون نفر  ■ اما پش
ــوان گفت كه اين  ــد و در واقع مى ت را مى كش
ــره نقش مهمى در كنترل جمعيت زمين  حش

ايفا مى كند.

ژله و پاستيل نخوريد!
ــفره هاى مهمانى ها و مراسم مختلف به  ــرهايى كه در س همدان پيام: يكى از دس

چشم مى خورد ژله هاى رنگارنگ با طعم هاى مختلف مى باشد.
ــى، آناناس، انار و ... كه از مواد  ــاى رنگارنگ با طعم موز، پرتقال، توت فرنگ ژله ه
شيميايى و ژالتين تهيه شده اند از بدترين مواد براى خوردن هستند؛ چرا كه نه تنها 
ــودازا بوده و براى بدن ضرر  ــكر، مواد شيميايى و اسانس هاى بكار رفته در آن س ش
دارند، بلكه بايد بدانيد مواد ژالتينى براى معده بسيار مضر هستند، حتى اگر طبيعى 

هم درست شده باشد، باز طبع بلغمى آن براى هضم مشكل ايجاد مى كند.
امروزه در كنار انواع چيپس ها و پفك ها يكى از جذاب ترين تنقالت براى بچه ها، 
پاستيل است، خوراكى نرم و چسبنده اى كه در اشكال مختلف و با رنگ هاى گوناگون 

توليد مى شود.
متاسفانه با اين كه بسيارى از خانواده ها در مورد محتويات اين خوراكى اطالعات 
كافى ندارند، پاستيل را در تقريباً در فروشگاه مواد غذايى مى توان پيدا كرد و در سبد 

خريد بسيارى از افراد ديده مى شود.
طعم دهنده ها، رنگ هاى خوراكى، شكر، شربت گلوكز و ژالتين موادى هستند كه 

در ساخته شدن پاستيل به كار مى روند. 
ژالتينى كه در ساخت ژله و پاستيل ها استفاده مى شود از استخوان گاو يا خوك 

به دست مى آيد.
ــتيل از پودر استخوان استفاده مى شود كه به شكالت حالت ژله    در ساخت پاس
ــود و بسيار چسبناك است. در  مانندى مى دهد و هنگام خوردن در دهان آب مى ش
مورد پاستيل ها اين باور وجود دارد كه ژالتين استفاده شده در اين خوراكى خاصيت 
ــت، در حالى كه اين تصور اشتباه  ــازى دارد و براى استخوان ها مفيد اس غضروف س

است و صحت ندارد.
ــت اما در  ــتيل و ژله فاقد هر گونه كالرى اس ــه مى گويند پاس ــان تغذي متخصص
سال هاى اخير برخى از كارخانه ها به آن ها ويتامين c و مولتى ويتامين اضافه كرده اند 
كه چون شيميايى هستند، ضرر آن را بيشتر مى كند و به اصطالح گل بود و به سبزه 

نيز آراسته شد.
ــود پريون ها  ــيدگى دندان، وج ــش پوس ــوان به افزاي ــتيل مى ت ــرات پاس از مض
ــبب تخريب مغز و نخاع  ــاى بيمارى زا) در برخى از انواع ژالتين (كه س (پروتئين ه
ــان (در صورتى كه ژالتين استخراج شده به  ــود) و انتقال بيمارى از گاو به انس مى ش

طور صحيح فن آورى نشود) اشاره كرد.
لذا همان گونه كه قبًال سفارش كرده ايم، مجدداً توصيه مى كنيم كًال مصرف مواد 

كارخانه اى ممنوع است.
شما مى توانيد مواد خوراكى مناسبى تهيه و جايگزين اين خوراكى هاى ناسالم كه 
ــالمتى خود و خانواده تان را به خطر مى اندازد، كنيد. به طور مثال شما مى توانيد  س
ــت پيچ تهيه كنيد و خود و كودكانتان ميل كنيد. براى اين كار يك كيلو آب  انگش
ميوه درست كنيد و به مقدار نصف آن با عسل مخلوط كنيد و بگذاريد در ظرف مسى 
ــد تا آب آن تمام شود و بگذاريد تا خنك شود كه به آن، انگشت  ــعله كم بجوش با ش

پيچ مى گويند؛ يعنى دور انگشت آن را مى پيچند و ميل مى كنند.
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همشهريان عزي
را در هر زمين
روزنا

حاشيه نماز جمعه به م

از آقاي اميرحسين مظاهري به 
عنوان يك راننده نمونه و با اخالق 

خط مريانج به امامزاده تشكر 
مي كنم. اميدواريم كه تمام رانندگان 

نيز با وجود تمام مشكالت و 
دغدغه ها با آرامش و رويي خوش 

با مسافران برخورد كنند.
عليپور

ديگر وقتي نمايندگان مجلس و دولت 
با هم گالويز شوند، واقعا ديگر هيچ 
حرفي نمي توان گفت، سكوت بهتر از 

هر حرف ديگري است.
ارسالي پيامك 

(فرودگاه)  بسيج  بلوار  آسفالت 
به خصوص زير پل تاريخي 

(فرهنگيان) و سمت خروجي از 
نامناسبي  بسيار  وضعيت  شهر 

دارد. اگر هم فصل سرما و 
است و امكان آسفالت  بارندگي 

حداقل  نيست،  محل  اين  كلي 
كنيد.  ترميم  را  چوله ها  چاله، 

مراجعه حضوري محمدي ـ 

فلسطين،  ميدان  بنزين  پمپ 
مقدار  دارد.  مشكل  فني  نظر  از 
ثبت  مانيتور  روي  كه  بنزيني 

ماشين  باك  داخل  مي شود، 
را  آن  پول  اما  نمي شود 

متصديان  به  بارها  مي گيرند. 
عين  در  اما  داده ايم  تذكر  هم 

تأييد  را  فني  نقص  كه  حال 
اصالح  خصوص  در  مي كنند، 
و  هستند  بي تفاوت  سيستم 

به  كسي  چه  كه  مي گويند  حتي 
مي كند؟! توجه  موضوع  اين 

تلفنى تماس 

با گذشت چند ماه از سفر رئيس 
جمهور اما هنوز آثار اين سفر و 
مصوبه هاي آن در همدان آشكار 

نشده و خبري از آنها نيست.
صفايي

نگاه

مريم محمدى
همدان پيام: جراحان بيمارستان اكباتان همدان 
براي اولين بار در اقدامي فوق اورژانسي و در شرايط 
ــي 15 سانتيمتر رگ مصنوعي  ايست قلبي- تنفس
ــريان وي در محل  را به فردي كه اليه هاي عروق ش
ــرخرگ آئورت (Daisection داي سكشن) دو  س

اليه و جدا شده بود، پيوند زدند.
بابك منافي، رئيس بيمارستان اكباتان در گفتگو 
با همدان پيام با اعالم اين خبر افزود: حدود دو هفته 
ــابقه فشار  ــاله با س پيش، پس از اينكه بيمار 55 س
ــاس درد ناگهاني از ناحيه قفسه  خون باال و با احس
سينه از شهرستان بيجار به همدان اعزام شد، پس 
از معاينات، بررسي ها و آزمايشات انجام شده، معلوم 
ــده و در  ــد كه جداره آئورت اين بيمار دو اليه ش ش

شرف پاره شدن است.
ــخيص عارضه  ــه محض تش ــه كرد: ب وي اضاف
ــام و بيمار  ــي اقدامات الزم انج ــه صورت اورژانس ب
ــش جراحي  ــد. رئيس بخ ــاده عمل جراحي ش آم
ــاره به اينكه در ابتدا  قلب بيمارستان اكباتان با اش
قفسه سينه را شكافته و مشاهده شد آئورت ساعد، 
ــعب از قلب بزرگ شد و در  ــرخرگ اصلي منش س

شرف پاره شدن است.
به محض مشاهده وسعت عارضه و درگير بودن 
شريان هاي اصلي بدن كه از آئورت خون مي گيرند، 
ــرايط ايست قلبي- تنفسي  كار تعويض عروق در ش

و با كاهش 16 درجه اي دماي بدن بيمار آغاز شد.
منافي با بيان اينكه شرايط ايست قلبي و ريوي 
ــتگاه  ــايل ويژه از جمله دس در دماي پايين و با وس
قلب و ريه مصنوعي به مدت 40 دقيقه فراهم شد، 
ــون خطرات جدي  ــرد:  قطع گردش خ ــح ك تصري
ــز، كبد، كليه ها و اختالالت  مانند از كار افتادن مغ
ــراه دارد، تيم درماني با پذيرش اين  ريوي را به هم
خطرات و استفاده از داروهاي ويژه كاهش سوخت 
ــاز اندام ها و به ويژه مغز، براي نجات اين بيمار  و س

تالش كردند.
ــان كرد: در نهايت با توقف موقت  وي خاطرنش
جريان خون، قوس آئورت بيمار كه دو اليه شده بود 
ــمت تا شده را جدا و 15 سانتيمتر رگ  را باز و قس
ــده  مصنوعي از جنس داكرون (مثل پارچه بافته ش

است) جايگزين آن شد.
منافي با اشاره به اينكه كل عمل جراحي حدود 

ــاعت به طول انجاميد، اظهار داشت: احتمال  10 س
موفقيت اين نوع عمل به خاطر شرايط ايست قلبي- 
ــي از آن خيلي پايين است،  تنفسي و خطرات ناش
ــت و با نيت نجات  ــا 20 درصد اميد به موفقي ــا ب م
ــبختانه  ــل را آغاز كرديم كه خوش ــان بيمار عم ج

موفقيت آميز بود.
ــن موفقيت را  ــان اي ــتان اكبات ــس بيمارس رئي
ــكل از  ــه تالش تيم حاضر در اتاق عمل متش نتيج
متخصص بيهوشي، پرسنل اتاق عمل، متخصص و 
ــوان كرد و گفت: اين جراحي  رزيدنت هاي قلب عن
ــد و  ــتان انجام ش موفقيت آميز براي اولين بار در اس

باعث افتخار دانشگاه علوم پزشكي است.
ــا توجه به  ــرد ب ــدواري ك ــار امي ــي اظه مناف
ظرفيت ها و توانمندى هاى موجود در بيمارستان 
ــراي انجام چنين  ــان، اين موفقيت آغازي ب اكبات

جراحي ها است. 
فرد بيمار جراحي شده در حال حاضر در شرايط 
ــتان مرخص شده است،  ــت و از بيمارس ايده آل اس
ــت، اين قبيل جراحي ها در كشور انجام  گفتني اس
ــزان مرگ و مير در  ــود، اما بايد بدانيم كه مي مي ش

اين جراحي ها باالي 80 درصد است.
ــتان   انجام چنين جراحي موفقيت آميزي در اس
ــت كه در همدان  براي اولين بار گوياي اين نكته اس
ظرفيت ها و توانمندى هاى قابل توجهي در خصوص 

خدمات پزشكي و درماني وجود دارد.
گفتنى است دو اليه شدن يا A.A.D يك اتفاق 
ــت كه در آن خون معموالً از يك نقطه  ناگهاني اس
مشخص، به علت پارگي اين ناحيه از مسير طبيعي 
خود در داخل آئورت خارج شده، اليه هاي خارجي 
و داخلي media را از هم جدا مي سازد و يك كانال 

كاذب درست مي كند.
ــار خون مي تواند اعضاي مختلفي از  افزايش فش

جمله قلب، عروق خوني، كليه ها و مغز را تحت تأثير 
قرار دهد.

ــروق بدن از نيرو  ــون براي گردش مؤثر در ع خ
ــاري برخوردار است كه آن را به نقاط مختلف  و فش
ــار  ــاند. به عبارت ديگر اين افزايش فش بدن مي رس
ــود. معموالً به  ــت كه بيماري تلقي مي ش خون اس
ــر جيوه،  ــتر از 140/90 ميليمت ــون بيش ــار خ فش

افزايش فشار خون اطالق مي شود.
به فشار خون افزايش يافته گاهي قاتل خاموش 
ــود، چون معموالً بي عالمت است، ولي  گفته مي ش

مي تواند منجر به حمله قلبي و سكته مغزي شود.
   فشار خون باال در چه كساني ديده 

مي شود؟
ــن بسيار  ــار خون باال خصوصاً در افراد مس فش
ــايع است. تقريباً حدود يك نفر از هر چهار نفر از  ش

فشارخون باال رنج مي برند.
 علت ايجاد فشار خون باال چيست؟ 

ــور كامل  ــاري هنوز به ط ــروز اين بيم ــت ب عل
ــتر موارد افزايش  ــت، در بيش ــده اس ــناخته نش ش
مقاومت محيطي عروق مسئول افزايش فشار خون 

است كه خود علل متفاوتي دارد.

افتخاري ديگر براي جامعه پزشكي استان

جراحي قلب در شرايط ايست قلبي- تنفسي در همدان

كل عمل جراحي حدود 10 ساعت 
به طول انجاميد، احتمال 

موفقيت اين نوع عمل به خاطر 
شرايط ايست قلبي- تنفسي 
و خطرات ناشي از آن خيلي 

پايين بود، با 20 درصد اميد به 
موفقيت عمل را آغاز كرديم

ــان با   همدان پيام: اين روزها به گفته كارشناس
ــده ايم كه از  ــجوياني مواجه ش افزايش تعداد دانش

سرناچاري به خانه هاي مجردي روي مي آورند.
ــت قهوه اي رنگ و  ــك اتاق 25 متري با موك   ي
 رو رفته، يك آشپزخانه كوچك با دو رديف كابينت، 
ــواب فلزي و  ــترك، يك تختخ ــت و حمام مش توال
ــر روز ورق مي خورد و  ــا و جزوه هايي كه ه كتاب ه
ــود؛ اينجا  ــه اي پرت مي ش ــا بي حوصلگي به گوش ب
ــا نه خانه اي كه نيروي  ــت، ام يك خانه مجردي اس

انتظامي به جمع آوري آن ها قول داده بود.
ــاس آمارهاي رسمي  به گزارش افكارنيوز، براس
27 درصد جوانان دختر و پسر خانه مجردي دارند، 
اين رقم انبوهي از دانشجوياني كه هر سال نااميد از 
دريافت خوابگاه، بنگاه هاي معامالت ملكي را زير پا 
مي گذارند دربر نمي گيرد، به همين دليل تشخيص 
ــيب خانه هاي مجردي براي نيروي  و برخورد با آس

انتظامي دشوار شده  است.
ــال اول حقوق است، از  ــجوي س پژمان.م دانش
تبريز به تهران رفته، اما دانشگاه از ابتدا اتمام حجت 
ــگاه، به همين دليل اتاق  كرده كه خوابگاه بي خواب
كوچكي با كمترين امكانات حوالي ميدان فردوسي 

تهران با ماهي 350 هزار تومان اجاره كرده است.
ــي نگران من  ــدر و مادرم خيل ــد: پ وي مي گوي
ــودي كه  ــتيم، با وج ــاره اي نداش ــتند، اما چ هس
صاحب خانه آدم مطمئني است، اما خانواده ام روزي 

پنج بار با من تلفني تماس مي گيرند.
ــوم  س ــال  س ــجوي  دانش ــم  ه ــان  كي ــه  آمن
ــي است، او هم با وجودي كه ترم اول،  زيست شناس
ــگاه دريافت كرده، اما حاضر به زندگي در آنجا  خواب

نشده است.
وي مي گويد: ابتدا خانواده ام زيربار نمي رفتند تا 
برايم خانه اجاره كنند، اما زندگي در اتاق 12متري 
ــب ها هركدام  با چهار هم اتاقي برايم فاجعه بود، ش
ــاعت مي خوابيدند كه با بقيه متفاوت بود و  يك س
ــدند. روحيه ها  ــتند، بيدار مي ش هر وقت مي خواس
ــرد وضعيت  ــم فرق مي ك ــا خيلي باه و فرهنگ ه
ــت كرد، دائم  ــدت اف ــي من در ترم اول بش تحصيل
ــرك تحصيل افتادم  ــه مي كردم حتي به فكر ت گري
تا باالخره پدرم با اجاره كردن يك سوئيت به شرط 

داشتن يك هم اتاقي مطمئن موافقت كرد.
ــنعلي.م هم دانشجوي دانشگاه تهران است  حس

كه نداشتن خوابگاه را مهم ترين نگراني اش مي داند و 
مي گويد: من براي يك اتاق انتهاي خيابان فخر رازي 
ماهي 230 هزار تومان اجاره مي دهم، ترجمه مي كنم، 
تايپ مي كنم، كار تحقيقي انجام مي دهم  تا بتوانم تا 

آنجا كه امكان دارد از خانواده ام پول نگيرم.
ــش خانه هاي  ــاره علت افزاي ــجو درب اين دانش
ــم اين خانه ها را  ــت اس مجردي مي گويد: بهتر اس
دانشجويي بگذاريد، چون خانه مجردي معني خوبي 
ندارد، چون اگر دانشگاه ها خوابگاه مناسب بدهند، 
هيچ دانشجويي حاضر نيست به خود و خانواده اش 

فشار مالي و رواني وارد كند.
 خانه هايي نه چندان امن 

ــان  خانواده ها معموالً ترجيح مي دهند فرزندانش
ــود امكانات  ــد، اما كمب ــي كنن ــگاه زندگ در خواب
ــجويان  ــد تعداد دانش ــا توجه به رش ــي ب خوابگاه
ــال، مانع اعطاي امكانات رفاهي به  ورودي در هر س
دانشجويان تازه  وارد است و هر سال شمار بيشتري 
از دايره دريافت اين خدمات بيرون مي مانند. حتي 
ــگاه هاي مادر نيز كه تا چند سال پيش اغلب  دانش
ــتند،  ــاز خوابگاه در اختيار داش ــداد مورد ني به تع
ــده اند و  ــه خوابگاه مواجه ش ــكل ارائ اكنون با مش
تعداد خوابگاه هاي خودگردان با نظارت دانشگاه نيز 

نتوانسته همه متقاضيان را پوشش دهد.
اين مطلب را دستجردي، وزير بهداشت و درمان 
نيز تأييد مي كند و مي گويد: در حال حاضر در مورد 
دانشگاه علوم پزشكي تهران بايد گفت: دانشگاه هر 
ــاختماني را كه امكان پذير بوده به عنوان خوابگاه  س

اجاره كرده است.
هم مديريت اين ساختمان ها كه در اطراف شهر 
ــت و هم اعتبارات كافي براي  ــخت اس قرار دارد، س

اداره آن ها وجود ندارد.
ــران هم افزايش  ــفانه در ته به گفته وي، متأس
ــده است و تعداد زيادي دانشجو در  اعتبار ديده نش
ــجويان  ــي مي كنند؛ البته اين كه دانش تهران زندگ
ــائل  ــدر و مادر خود بمانند و از نظر مس ــار پ در كن
فرهنگي و تربيتي دچار مشكل نشوند، حتماً به نفع 
آن هاست، اما اگر عالقه مند باشند به تهران بيايند، 
بايد بدانند كه خوابگاه وجود ندارد و خوابگاه را هم 

ــبه ساخت و نياز به اعتبار، بودجه و  نمي توان يك ش
امكانات دارد.

اما تاكنون اين اتمام حجت وزير بهداشت مبني 
ــجويي هيچ مشكلي را حل  بر كمبود خوابگاه دانش
نكرده و هر روز بر شمار دانشجوياني كه در خانه ها 
ــنين  ــتقل زندگي مي كنند و در س و اتاق هاي مس
ابتدايي جواني دور از خانواده به سر مي برند، اضافه 

مي شود.
 آموزش به فرزندان جوان 

موسي نيرومند، كارشناس اجتماعي در گفت وگو 
با ايرنا توضيح مي دهد: براي پيشگيري از آسيب هاي 
ــدان به اين خانه ها،  ــي بايد قبل از ورود فرزن اجتماع
ــا رفتارهاي  ــود ت ــاي الزم به آن ها داده ش آموزش ه

نابهنجار و كنترل نشده از خود بروز ندهند.
ــق  دقي ــاي  آماره ــت  اس الزم  ــد:  مي گوي وي 
ــش جوانان به  ــش يا كاهش گراي درخصوص افزاي
ــود تا پايه كارهاي  ــاي مجردي گردآوري ش خانه ه
پژوهشي بعدي باشد، چرا كه سستي در اين زمينه 
مي تواند در آينده، جامعه را با مشكالتي مواجه كند.
ــد از ترويج نگاهي  ــه عقيده نيرومند، البته باي ب
ــي كه به  ــه جوانان پاك ــب زدن ب ــي و برچس منف
داليل شغلي يا تحصيلي در خانه هاي مجردي ساكن 
ــتند، جلوگيري شود؛ چون اين امر خود مي تواند  هس
ــيب هاي ديگر باشد. مسئوالن بايد به بحث  منشا آس
ــل افزايش تعداد  ــاي مجردي به دلي ــش خانه ه افزاي
دانشگاه هايي كه توان ارائه خوابگاه ندارند، توجه كنند.

ــائل اجتماعي، از مسئوالن  ــناس مس اين كارش
دانشگاه ها مي خواهد در صورت ارائه ندادن خوابگاه، 
ــا محل اقامت  ــرايطي را فراهم كنند ت ــل ش حداق
ــجويان آن ها با استفاده از كارشناسان مجرب  دانش

مورد نظارت و كنترل قرار بگيرد. 
ــر در زمينه كنترل اين  وي توضيح مي دهد: اگ
ــود،  ــتفاده ش ــناس اس خانه ها نيز از افراد غيركارش

ممكن است مشكالت ديگري به وجود آيد.
ــگاه ها فقط به  ــاره به اين كه دانش نيرومند با اش
ــه رفع نيازهاي  ــند و ب ادامه حيات خود مي انديش
ــد، تأكيد مي كند:  ــجويان توجه چنداني ندارن دانش
محيط هاي دانشگاهي ما نيازمند نوعي مدل سازي 

ــوص جذب و  ــا در خص ــگاه هاي م ــتند،  دانش هس
ــجويان مدلي ندارند، رقابت ها بر سر  نگهداري دانش
افزايش آمار دانشجويان است و هيچ مدلي در زمينه 

مسائل فرهنگي وجود ندارد.
 امنيت خوابگاه بيشتر است 

ــز با بيان  ــاور خانواده ني ــه محمدي، مش فاطم
اين كه امنيت در مجموعه خوابگاهي بيشتر از خانه 
مجردي است، به ايسنا مي گويد: برخي عوامل، افراد 
ــن خانه مجردي ترغيب مي كنند كه در  را به گرفت
اين ميان مي توان به بي توجهي مسئوالن خوابگاهي 
در چگونگي چيدمان دانشجويان از لحاظ فرهنگ، 
ــل زندگي تا  ــهر مح ــرات اتاق، فاصله ش تعداد نف
ــدود براي فرد  ــل تحصيل و وجود امكانات مح مح

خوابگاهي اشاره كرد.
وي با اشاره به نقش تأثيرگذار صدا و سيما در اين 
زمينه اظهار داشت: رسانه ملي بايد برنامه هاي متنوع 
براي مردم تهيه كند، همچنين مسئوالن بايد فضاهاي 
تفريحي بهتر و بيشتري را در سطح شهر ايجاد كنند تا 

افراد وقت خود را با تماشاي ماهواره پر نكنند.
ــان مي دهد، به رغم اين كه شمار  گزارش ها نش
جوانان صاحب خانه هاي مجردي بتدريج از مرز 30 
ــجوياني كه در اين  درصد مي گذرد، اما تعداد دانش

خانه ها ساكنند به مراتب بيش از اين آمارهاست.
ــان اين امر را ناشي از سرعت  برخي كارشناس
رشد بي رويه دانشجويان، بيش از امكانات رفاهي 
دانشگاه ها مي دانند و عده اي نيز معتقدند با توجه 
ــهرها،  ــه افزايش تقاضا براي تحصيل در كالن ش ب
ــراي فرزندان،  ــاره خانه ب ــا پيش از اج خانواده ه
ــي آگاه كرده  ــبت به خطرات احتمال آن ها را نس
ــجوي هم روحيه يا  ــردن چند دانش ــا با جمع ك ي
ــان شناخت كافي  ــهري كه از خانواده هايش همش
ــان در خانه هاي  ــك زندگي فرزندانش دارند، از ريس

مجردي بكاهند.
متأسفانه ظرفيت خوابگاه هاي دانشجويي روشن 
نيست، چرا كه دانشگاه ها بنا به ضرورت هاي ساالنه 
ــا را اندكي تغيير دهند؛ از  ــد اين ظرفيت ه مي توانن
سوي ديگر طرح خوابگاه هاي خصوصي و خودگردان 
(با نظارت وزارت علوم) از چهارسال گذشته تاكنون 
ــتقبال اندكي از سوي بخش غيردولتي روبه رو  با اس
شده و نتوانسته ظرفيت خوابگاه هاي دانشجويي را 

چندان تغيير دهد.

با اجراي نظام آموزشي 3-3-6 ساختار 
دوره راهنمايي تغيير نمي كند 

ــي  ــام:  وزير آموزش و پرورش گفت: با اجراي نظام آموزش همدان پي
ــاختار دوره راهنمايي تغيير نمي كند و پايه ششم ابتدايي نيز  3-3-6 س

جايگزين پايه اول راهنمايي نخواهد شد. 
ــت گذاري  ــند تحول بنيادين، نظارت و سياس ــاس فصل هفتم س براس
كالن اين سند بر عهده شوراي عالي انقالب فرهنگي است. به گزارش ايلنا، 
حميدرضا حاجي بابايي گفت: براساس فصل هفتم سند تحول بنيادين، نظارت 
و سياست گذاري كالن اين سند بر عهده شوراي عالي انقالب فرهنگي است 

و شوراي عالي آموزش و پرورش نيز موظف به تكميل ساختار ها و راهكارهاي 
اجرايي سند تحول بنيادين است.  وي تصريح كرد: هر آنچه را دوست داريم 
ــند تحول بنيادين به آن پرداخته  ــكل گيرد در س در آموزش و پرورش ش
ــده است. حاجي بابايي با يادآوري اين كه نظام آموزشي 3-3-6 از مهرماه  ش
سال 91 اجرايي مي شود، ادامه داد: در اين مسير، مواد و جدول درسي پايه 
ــم ابتدايي نيز توسط شوراي عالي آموزش و پرورش به تصويب رسيده  شش
است.  وي با بيان اين كه جهت گيري كتاب هاي درسي بايد به سمتي باشدكه 
ــگري سوق دهد،  دانش آموزان را از حافظه محوري به تفكرمحوري و پژوهش
افزود: اگر دانش آموزان دوره ابتدايي با فناوري هاي نوين آموزش هاي الزم را 

كسب كنند، اين آموزش ها در ذهن آن ها نهادينه خواهد شد.

 برخورد مدارس با دانش آموزان معتاد 
«حذفى» است 

ــرورش گفت:  روش  ــوزه آموزش و پ ــناس ح ــام: يك كارش  همدان پي
ــكوك به اعتياد به جاى ارائه  ــورد مدارس با دانش آموزان معتاد و مش برخ

مشاوره و فراهم كردن شرايط براى درمان آن ها، روش حذفى است. 
شيرزاد عبداللهى درگفتگو با خبرنگار ايلنا گفت : بارها گزارش شده كه 
به محض شناسايى دانش آموز معتاد در مدرسه، اولياى او به مدرسه احضار 
مى شوند و پرونده دانش آموز را تحويل پدر و مادر مى دهند و امضا مى گيرند 

كه اوليا به ميل خود پرونده تحصيلى فرزندشان را تحويل گرفته اند. 

به گفته وى اوليا، فرزند معتادشان را برمى دارند و مى روند بى آنكه ردى 
ــد. اين كودكان به احتمال زياد در دام باندهاى  از آن ها در جايى مانده باش

اعتياد مى افتند و تبديل به فروشندگان خرده پاى مواد مخدر مى شوند. 
اين منتقد آموزش و پرورش مسئوليت اعتياد همه نوجوانان زير 17 سال را 
متوجه دستگاه آموزش و پرورش دانست و افزود: طبق قانون وزارتخانه آموزش 
و پرورش در قبال تربيت همه كودكان گروه سنى زير 18 سال مسئول است 
ــى و پرهيز از رفتارهاى پر  ــى از اين تربيت آموزش مهارت هاى زندگ و بخش
خطر است.  وي خاطرنشان كرد: اين هنر نيست كه دانش آموز را به حال خود 
بگذاريم كه معتاد شود و بعد گوشش را بگيريم از مدرسه اخراجش كنيم و با 

قيافه حق به جانب بگوييم كه در مدارس معتاد وجود ندارد. 

علل گرايش دانشجويان به خانه هاي مجردي

مهارت هاي آموزش و تدريس
ــام: در فرايند تدريس و يادگيري و به طور كلي جريان انتقال آنچه كه  همدان پي
آموختني است، بايد نوعي اشتراك دانسته ها بين فرستنده پيام كه همان معلم است 
ــد، تا اين دو قادر گردند در اين  ــته باش و گيرنده پيام در نقش دانش آموز وجود داش

فرايند يكديگر را تحت تأثير قرار داده و تغييرات الزم را به وجود آورند.
مي توان ارتباط را انتقال يا تبادل احساسات، عقايد و افكار يا انديشه هاي دو فرد 
و يا بيشتر با استفاده از عالئم و نمادهاي مناسب به منظور كنترل، هدايت و تأثيرگذاري 
بر يكديگر عنوان كرد. در نظام آموزشى امروز معلمي به عنوان مسئوليتي كه عهده دار آموزش 
نسل جوان كه مستعد دريافت اطالعات جديد مي باشند (جدا از نگرش ها و سيستم سنتي) 
مستلزم دارا بودن برخي مهارت هاي خاص آموزشي است كه بكارگيري اينگونه موارد از سوي 

وي مي تواند موجب تسهيل در امر آموزش، انتقال و دريافت شود.
ــر بودن ما را  ــام معلمي، آموزگار يا دبي ــم صرف ملقب بودن به ن ــوش نكني فرام
ــازد؛ چرا كه آشنايي هرچه بيشتر معلمان با  ــتغنا نمي س از آموختن و بازآموزي مس
مهارت هايي كه ضمن تدريس بايد فراگرفته شود نه  تنها آنان را در امر آموزش كمك 
ــه هدف هاي تدريس و همچنين فراهم آوردن  ــتيابي ب و ياري خواهد نمود بلكه دس

شرايط مناسب يادگيري دانش آموزان را فراهم خواهد ساخت.
در ادامه توجه شما را به 11 نكته اساسي كه توسط كارشناسان تعليم و تربيت به 

عنوان مهارت هاي تدريس مورد تأييد قرار گرفته جلب مي نماييم.
1. ايجاد ارتباط صحيح

يكي از مهمترين مهارت هاي معلم در امر آموزش، حذف عوامل مخل و مزاحم ارتباط 
كه به اشكال مختلف ظهور مي كنند مي باشد. براي نيل به اين منظور او بايد با دقت نظر 
و شناسايي محيط آموزش، عوامل فيزيكي، رواني و ... را كه به نوعي در مسير رد و بدل 

نمودن پيام هاي آموزشي ايجاد مزاحمت مي كنند شناسايي و به رفع آنها اقدام نمايد.
2. نقش صداي معلم

ــين و رسا نقش بسزايي در  صداي جالب و صميمي معلم با بياني آهنگين، دلنش
برقراري ارتباط بين معلم و دانش آموز ايفا مي كند، كه اگر مورد غفلت قرار گيرد، به 
ميزان قابل توجهي موجب كاهش و توجه دانش آموزان مي گردد. اين امر در سطوح 

پايين تحصيلي و خصوصاً مقاطع پيش دبستاني و اول مدرسه حائز اهميت است.
3. آماده سازي ذهني

ــب  ــتفاده از مقدورات مناس ــروع درس يا مطلب جديد با اس معلم بايد قبل از ش
ــازد. وجود چنين مقدوراتي  ــتر دانش آموزان را فراهم س زمينه يادگيري هرچه بيش
ــته و به  ــغوليات قبلي يا جانبي جدا گش موجب مي گردد كه افكار دانش آموز از مش

موضوع درس و يا فعاليت جديد معطوف گردد.
4. مهارت هاي پرسش

طرح پرسش مناسب مي تواند زمينه يادگيري مطلوب را فراهم سازد، در عين حال 
محيط كالس را از خشكي و بي روحي خارج ساخته تا به محيطي گرم و دلپذير و سرشار 
از هيجان براي درك و فهم بهتر مطالب تبديل سازد. طرح سوال بجا و تالش دانش آموزان 
در جهت يافتن و ارائه پاسخ زمينه تالش و رقابت را بين دانش آموزان فراهم خواهد كرد.

5. مهارت هاي غيرگفتاري
استفاده از عالئم و حركات خاص مانند لبخند زدن، اشاره با چشم، حركات دست 
ــت هاي متفكرانه و ... نمونه اي از ارتباطات غيركالمي مي باشد كه قادرند  ــر، ژس و س
ثمربخشي كالم و كار معلمان را به ميزان قابل توجهي افزايش دهند. گاهي يك نگاه 

پرمعناي معلم حاوي دنيايي از مطالب ناگفتني براي دانش آموز است.
6.مهارت توضيح

فراموش نكنيم كه توضيح خوب و شفاف مطالب مي تواند شنونده را بر سر شوق 
آورد. توضيح هر چه ساده تر، مختصرتر و كوتاه باشد خيلي بهتر است زيرا دانش آموز 
به سهولت و سرعت مطالب را درك خواهد كرد. به دانش آموز ياد بدهيم كه مي تواند 

و بايد حديث مفصل بخواند از اين مجمل.
7. مهارت تشويق و تنبيه

تشويق و ترغيب از اجراي الزم و الينفك فرايند تدريس به شمار مي رود و بايد به طور 
صحيح و منطقي مورد استفاده قرار گيرد. شواهد نشان مي دهد دانش آموزان زرنگ نيازي 
به تشويق مستمر براى هر موفقيتي كه به دست مي آورند، ندارند اما دانش آموزان ضعيف 

به خصوص در مراحل اوليه يادگيري يك موضوع جديد نياز فراواني به تشويق دارند.
ــاختن معني شده ليكن بيشتر اوقات با كتك زدن  تنبيه اگرچه به معني آگاه س
(ضمن تأكيد به مجازات هاي شديد قانوني براي ضارب)، اعمال زور، محروم ساختن 
ــاره شده  يا تحقير تداعي مي گردد. هرگز فراموش نكنيم كه تنبيه در قالب موارد اش
ــبي براي جبران عقب افتادگي نبوده و حتي ممكن  فوق به هيچ عنوان راه حل مناس

است موجبات پس رفت و افت انگيزه آموزشي را فراهم كند.
8. مهارت هاي برقراري انضباط

ــنن و  ــح روابط اجتماعي با توجه به مقررات و س ــاط به معني رعايت صحي انضب
ارزش هاي قوميتي آمده است. با اين شرط كه فعاليت هاي هيچ يك از دانش آموزان 
ــث اختالل در جريان تعليم و تربيت نگردد. انضباط صرفاً پيروي ظاهري از  كالس باع
ــه نبوده و يا به عنوان عامل بازدارنده محسوب نمي گردد.  قوانين و اوامر اولياى مدرس
ــين انضباط بيروني گردد، يك معلم موفق  ــعي شود كه انضباط دروني جانش بايد س
ــاده مانند منصف بودن، شوخ طبعي، وقت شناسي،  مي تواند با رعايت برخي موارد س
اجتناب از خشم، پرهيز از خودماني شدن بيش از حد، دادن فرصت مسئوليت پذيري 
ــه كالس درس، عدم تحقير،  ــن دانش آموزان ب ــوزان، متمركز كردن ذه ــه دانش آم ب

هوشياري و ... شالوده انضباطي كالس باشد.
9. ترغيب و تشويق دانش آموزان به مطالعه و تمرين

ــيله در آنها ايجاد  ــن را در حد توانايي دانش آموزان انتخاب كنيد بدين وس تمري
ــت نماييد. انجام تمرين و تكرار را روي نقاط ضعف دانش آموزان متمركز كنيد.  رغب

تفاوت هاي فردي را در نظر بگيريد.
10. جمع بندي

ــدون جمع بندي كه معموال در پايان كالس به قصد آموزش و يادگيري صورت  ب
مي گيرد آگاهي از ميزان تسلط دانش آموز بر مطالب ارائه شده ميسر نخواهد بود.

11. تكليف شب
ــوزان در امر  ــئوليت پذيري» دانش آم ــروزه متخصصان به «قدرت ابتكار» و «مس ام
يادگيري بسيار اهميت مي دهند و بر اين هدف تكيه دارند كه دانش آموز بايد تا آنجا كه 
امكان پذير است بيشتر و بهتر از اوقات فراغت خارج از مدرسه در جهت يادگيري عميق تر 
ــب يا خانه به عنوان تمرين براى تثبيت  ــود بهره گيرد. به همين دليل از تكاليف ش خ

توانايي هاي كسب شده دانش آموز در ساعات حضور در كالس ياد مي كنند.
البته نبايد فراموش كرد كه تكليف شب در حد و اندازه هايي تعيين نگردد كه تمامي 
وقت دانش آموز را به خود اختصاص داده و انجام آن حالتي تحميلي پيدا كند يا به صورت 
يك جريان ماشيني و مكانيكي درآيد و به طور كلي نبايد نحوه برخورد معلم با تكليف و 

دادن آن به دانش آموزان موجبات اضطراب و هيجان آنان را فراهم سازد.
عباس سريشي، دانشجوي كارشناسي رشته روانشناسي
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مريم مقدم
همدان پيام: طبيعت درمانى، نظام درمانى است 
كه منحصراً با كمك درمان هاى طبيعى موجود در 
ــوا، آب، رژيم  ــيد، ه پيرامون ما همانند نور خورش
ــفابخش طبيعت كه  غذايى و به طور كلى نيروى ش
ــان بيمارى ها مى پردازد و  ــت به درم در درون ماس
ــتان همدان وجود دارد؛  اين قابليت در طبيعت اس
ــه اي كه انتظار مي رود همداني ها نيز بتوانند  به گون
ــالمت نقش بسزايي را در  ــگران س در جذب گردش

كشور ايفا كنند. 
ــت كه بدن  ــتوار اس ــن درمان بر اين باور اس اي
ــى دارد. چنانچه بدن در محيط و  قدرت خوددرمان
شرايط سالمى قرار گيرد، خود به خود قادر خواهد 
ــر بيمارى ها نجات  بود، خود را درمان كرده و از ش

دهد.
در طبيعت درمانى، روش ها و توصيه هاى زيادى 
براى ايجاد محيطى سالم وجود دارد تا بدن بتواند، 
ــت كه طبيعت  خود را درمان كند. اين در حالي اس
ــرايط ماندگاري  ــدان نيز ش ــتاني هم بكر و كوهس

بيماران طبيعت دوست را داراست. 
بخش عظيمي از طب گياهي قديم ايران مرهون 

گياهان دارويي همدان بوده است.
در دهه هاي گذشته طبابت گياهي در همدان از 
رونق شاياني برخوردار بوده است. راسته اي در بازار 
ــتقرار واحدهاي  قديمي همدان كه امروزه محل اس
ــتر محل فعاليت  ــال هاي پيش ــت در س زرگري اس
ــان دارويي دامنه الوند،  طبيب هايي بود كه با گياه

التيام بخش درد بيماران بودند.
ــكي نوين، طبابت سنتي  با آغاز اقبال علم پزش
ــور به فراموشي  و به تبع آن گياهان دارويي در كش
ــد و اين درحالي است كه دنياي غرب با  سپرده ش
ــاي گياهي به عنوان درمان  توجه به خواص داروه
ــكان طبيعي  ــه اين ام ــردي نوين ب ــل، رويك مكم
ــايد به  ــكي دارند. طبابت گياهي در همدان ش پزش
رونق گذشته نباشد و حتي راسته بازار آن هم جاي 
ــا تعدد عطاري ها  ــد، ام خود را به زرگرها داده باش
ــانگر اعتماد مردم به گياهان دارويي است. بيش  نش
ــواع گياهان دارويي به   ــاري كه در آنها ان از 30 عط
ــد در شهر همدان به ويژه در محالت  فروش مي رس
ــينا"  ــري در حوالي ميدان آرامگاه "بوعلي س و معاب

فعاليت دارند.
رئيس دانشكده داروسازى علوم پزشكى همدان 
ــى اخيرا در  ــاط با گياهان داروي ــن در ارتب همچني
گفتگو با فارس اعالم كرده است كه بحث داروهاى 
ــينا پر رنگ تر است در اين  گياهى در شهر بوعلى س
شهر ظرفيت داروهاى گياهى وجود دارد و با توجه به 
اينكه مردم همدان را با عنوان بوعلى سينا مى شناسند 
ــود.  ــن ظرفيتى توجه نش ــه به چني ــت ك حيف اس
ــمهر با تأكيد بر لزوم عملياتى كردن  محمدعلى دانش
ــات در زمينه گياهان دارويى عنوان كرد: يكى  تحقيق
از وظايف دانشكده داروسازى در زمينه تحقيقات و 
ــت كه بايد پايلوت خدمات  خدمات دارويى اين اس

گياهان دارويى را نيز  در همدان داشته باشيم.
ــه تحقيقات  ــود كه در زمين ــده ب وي يادآور ش
گياهان دارويى در مرحله نخست بايد بين مراكزى 
ــود  ــتند، هماهنگى ايجاد ش كه مدعى اين كار هس
كما اينكه در اينصورت استان همدان مى تواند قطب 

درمانى در حوزه گردشگرى كشور باشد.

ــوا، موقعيت  ــاظ آب و ه ــتان همدان از لح اس
ــان دارويي يكي از  ــد گياه جغرافيايي و زمينه رش
بهترين مناطق كشور محسوب مي شود و در گذشته 
نيز منبع توليد و مصرف گياهان دارويي بوده است.

رازيانه، زعفران، گشنيز و نعنا فلفلي از مهمترين 
ــت.  ــتان اس گونه هاي گياهي با خواص دارويي اس
ــاي منابع طبيعي  ــع و عرصه ه ــدان داراي مرات هم
ــدآباد،  ــراب هاي نهاوند و اس در دامنه هاي الوند، س
كوه هاي بقاطي و لشگردر رزن به عنوان ذخيره گاه 
ــمندي از گياهان دارويي كشور است.  ژنتيكي ارزش
گياهان دارويي از ارزش و اهميت خاصي در تامين 
بهداشت و سالمت جوامع هم به لحاظ درمان و هم 
پيشگيري از بيماري ها برخوردار هستند. اين بخش 
ــر داشته است،  از منابع طبيعي قدمتي همپاي بش

ــينه غني  ــا همين اندوه ما را بس كه چنين پيش ام
ــتان همواره به دليل كم توجهى برنامه ريزان  در اس

سفري نا آشنا مانده است.
ــد تا تعادل و توازن  در هر بيمارى، بدن مى كوش
ــود را بازيابد و  ــت رفته انرژى هاى درونى خ از دس
ــه مى تواند با كمك داروهاى  يكى از درمان هايى ك
پزشكى و اصالح شيوه زندگى، اين تعادل را به بدن 

بازگرداند، طبيعت درمانى است.
فعاالن گردشگري استان در صورت تالش براي 
ــتان قادر خواهند بود  شناساندن منابع طبيعي اس
ــگران سالمت را به استان  كه تعداد زيادي از گردش

جذب كنند. 
 در سايه طبيعت درمانى چه مى گذرد؟ 

ــيم  ــاني نس ــن زمينه پايگاه اطالع رس در همي
ــت:  مهم ترين نگرش  ــوان كرده اس ــوان نيز عن رض
ــان و داروهايى  ــتفاده از گياه طبيعت درمانى، اس

ــتم ايمنى بدن  ــت كه به باال رفتن قدرت سيس اس
كمك مى كنند؛ به طورى كه طرفداران اين درمان 
معتقدند كه بسيارى از بيمارى ها مانند سرطان، به 
علت نقص در سيستم ايمنى بدن به وجود مي آيند. 
ــه  ــن روش، تالش مى كند كه ريش ــر در اي درمانگ
ــارى را بيابد و دريابد اين بيمارى در نتيجه چه  بيم

چيزى ايجاد شده است.
ــيارى  ــت كه بس در اين روش اعتقاد بر اين اس
ــا و دردها در نتيجه ذهن  از بيمارى ها و ناراحتى ه
ــفته و بيمار فرد است و چنانچه ذهن از هرگونه  آش
ــار روانى و تجربه ها و خاطرات تلخ گذشته رها  فش
ــازى كرده  ــود، بدن قادر خواهد بود خود را بازس ش

و انرژى هاى طبيعى خود را براى درمان باز يابد. 
ــى از هر روش براى  ــن در طبيعت درمان بنابراي
ــدن تعادل طبيعى  ــيوه زندگى و بازگردان اصالح ش

بدن استفاده مى شود. 
ارتباط با طبيعت، گوش سپردن به آواى طبيعت، 
ــا در وزش بادها و ...  غرش جويباران، رقص برگ ه
مى تواند ذهن را از تمام فشارهاى روانى تخليه كند. 

اين ها همه داشته هايي است كه دامنه هاي الوند آن 
را براي همداني ها به ارمغان آورده است. خو گرفتن 
ــش درون را برمى انگيزد و در پى  ــه طبيعت، آرام ب
آن، انسان به دنبال لذت و لحظه شادى است كه در 

وجود خود احساس مى كند. 
طبيعت درمانى و به عبارتى بازگشت به طبيعت، 
ــه باعث ايجاد  ــا بيدار مى كند ك ــى را در م احساس
ــار از  ــاى امروز كه سرش ــود. در دني ــش مى ش آرام
ــت، طبيعت مى تواند روح و  استرس و اضطراب اس
ــم را جوان كند. ميدان ميشان، دره مرادبيك،   جس
ــدان، دره ديوين و دره حيدره و....  امامزاده كوه هم

ــگري  ــات گردش مي توانند در صورت ايجاد تأسيس
پذيراي گردشگران سالمت باشند.  

همچنين بر اساس گزارشي در وبالگ كاتاليزور 
ــت: عضو هيأت علمي دانشگاه بوعلي سينا  آمده اس
ــر تاريخي،  ــد: از نقطه نظ ــاط مي گوي ــن ارتب در اي
ــعه جوامع داشته اند  گياهان اهميت فراواني در توس
ــن فرآورده ها و مواد  ــيعي براي يافت و تحقيقات وس
ــده، اما نكته  دارويي گياهي در طول تاريخ انجام ش
ــر از 10 درصد از  ــت كه كمت حائز اهميت اينجاس
ــه گياهي جهان براي بيش  مجموع 250 هزار گون
ــت شناختي، شناسايي و مورد  از يك عملكرد زيس

استفاده قرار گرفته اند.
ــيل توليد  ــت: پتانس ــري اظهار داش ــرو پي خس
ــيار باالست. براي  داروهاي گياهي در طبيعيت بس
ــزار گونه گياه دارويي  ــود 125 ه نمونه گفته مي ش
در جنگل هاي استوايي جهان يافت مي شود. ارزش 
ــان دارويي فوق العاده زياد  اقتصادي و تجاري گياه
ــت به طوري كه در برخي آمارهاي منتشر شده  اس
ــاري گياهان دارويي افزون بر 43 ميليارد  ارزش تج

دالر در سال برآورده شده است.
ــتردگي منابع ژنتيكي و تنوع  وي ادامه داد: گس
ــان دارويي در بين  ــي كه به عنوان گياه در گياهان
ــيلي است كه به خوبي  عامه مردم رواج دارد، پتانس
ــناخت صحيح گياهان  ــايي نشده است. با ش شناس
ــوان يك توان بالقوه و افزايش كارايي  دارويي به عن
ــن امكانات خدادادي به  ــرد آن مي توان از اي و كارب

عنوان مكمل طب مدرن استفاده وسيع كرد.
عضو اصلي كار گروه كميته فني گياهان دارويي 
كشور افزود: بر اساس منابع سازمان بهداشت جهاني 
ــا از گياهان دارويي براي  بيش از80 درصد مردم دني
معالجه و پيشگيري بيماري هاي خود استفاده مي كنند 
ــتفاده از  ــنتي و اس ــت كه طب س و اين در حالى اس
گياهان دارويي در بين مردم همدان به عنوان بخشي از 
فرهنگ جامعه نهادينه شده و در مباحث علوم انساني 
ــگاه ويژه اي دارد و مردم بومي با حمايت متوليان  جاي
ــتان قادر خواهند بود گردشگري  ــگري در اس گردش
ــر و گياهان  ــرى از طبيعت بك ــالمت را با بهره گي س

دارويى همدان در استان نهادينه كنند.

طبيعت درمانى رونق گردشگري سالمت در همدان

چين با سريع ترين قطار جهان گردشگر جذب مي كند
ــتر گردشگر  ــريع ترين قطار جهان، خود را به جذب بيش ــي س همدان پيام: چين با افتتاح آزمايش
ــال آتي و جابه جايي سريع تر آن ها اميدوار كرد.  اين قطار كه شكلي مشابه با شمشيرهاي عهد  در س
باستان چين را دارد، حدود 500 كيلومتر در ساعت سرعت داشته و به گفته شركت سازنده از ايمني 
بااليي در هنگام حركت و شتاب زياد برخوردار است. شن ژيوان،  رئيس بزرگ ترين شركت قطارسازي چين 
گفت:  اين قطار مي تواند جايگزين مناسبي براي قطارهاي سريع السير كنوني باشد؛ زيرا تاكنون اين نوع 
قطارها با حوادث و سوانح متعددي روبه رو بوده اند. به گزارش ميراث آريا، روزشماري مردم و گردشگران 
ــياري از كارشناسان نبود سامانه امن ريلي و  ــتفاده از اين قطار فوق سريع در حالي است كه بس براي اس

شبكه هاي ريلي فوق سريع در اين كشور را معضلي براي عملكرد اين گونه قطارها اعالم كردند.

كتاب پيام بهارستان به چاپ رسيد
ــازمان ميراث فرهنگي، كتاب «پيام  ــكده مردم شناسي پژوهشگاه س همدان پيام: به همت پژوهش
بهارستان» كه حاوي اطالعات طب سنتي ايران است، به چاپ رسيد. به گزارش ميراث آريا، اين كتاب 
شامل مقاالت متعدد پژوهشي در حوزه طب سنتي است كه در دو دهه گذشته به همت پژوهشگران در 
روستاها و شهرها تدوين و گردآوري شده است. اين اطالعات به صورت ميداني و با موضوع درمانگران محلي 
تهيه شده است و در آن درباره داروهاي گياهي، درمان بيماري هاي جسمي و روحي، شكسته بندي و نحوه 
درمان از طريق داروهاي غيرگياهي مطالب بسياري آمده است. گفتني است؛ كتاب پيام بهارستان به همت 
پژوهشكده مردم شناسي پژوهشگاه سازمان ميراث  فرهنگي و با مشاركت كتابخانه مجلس شوراي اسالمي و 

فرهنگستان علوم پزشكي وزارت بهداشت در 500 صفحه به چاپ رسيده است.

سنگ تراشي همدان به حافظه ملي مي پيوندد
ــته از  ــاخت 3 رش ــتان همدان ثبت تكنيك و روش س ــتي اس ــت صنايع دس ــام: معاون همدان پي
صنايع دستي رايج و در حال منسوخ را در فهرست ملي پيش رو دارد. سرپرست معاونت صنايع دستي 
استان گفت: پرونده هاي ارائه شده در چهارمين اجالس ملي ثبت از سوي اين معاونت به رشته هاي 
ــود. بهجت عباسي با اشاره به اين كه هنر نمدمالي  ــي مربوط مي ش نمدمالي، مرواربافي و سنگ تراش
"روستاي شوند" در حال فراموشي است، ادامه داد: عالوه بر نمدمالي، پرونده تكنيك  ساخت 2 رشته 
ــت ميراث ناملموس  ــتان همدان با هدف ثبت در فهرس ــي شهرس رايج مرواربافي مالير و سنگ تراش
كشور، به چهارمين اجالس ملي ارسال شده است. وي اظهار داشت: هنر نمدمالي در روستاي شوند 

شهرستان رزن شناسايي شده كه يك خانواده 5 نفره در اين هنر فعاليت دارند.

همدان پيام: پايين بودن هزينه هاي درماني در 
ــعه نسبت به كشورهاي  كشورهاي در حال توس
ــراي رونق  ــياري را ب ــعه يافته توانمندي بس توس
ــالمت در اين كشورها فراهم كرده  گردشگري س

است. 
يك كارشناس گردشگري با بيان اين مطلب 
گفت: در سال هاي اخير تعداد بيماراني كه براي 
ــتفاده از خدمات  درماني به كشوري ديگر سفر  اس

مي كردند، رشد داشته است.
ــه داد: از مدت ها قبل  ــور ابراهيمي ادام منص
ــفر براي درمان به كشورهاي داراي جاذبه هاي  س
طبيعي و تاريخي به عنوان توريسم درماني، مطرح 
ــت به طوري  كه برخي كشورها با ايجاد  بوده اس
ــي جاذبه هاي طبيعي  امكانات درماني در نزديك
ــعه اين شاخه از  ــتاي توس و تاريخي خود در راس

گردشگري اقدام كرده اند.
ــعه امكانات درماني  ــا بيان اين كه توس وي ب
ــياري  ــگر به درآمدزايي بس با هدف جذب گردش
ــت، افزود: اين رقابت  ــورها كمك كرده اس از كش

ــعه و  ــورهاي در حال توس ــون ميان كش هم اكن
كشورهاي توسعه يافته وجود دارد.

ابراهيمي با اشاره به رونق گردشگري سالمت 
ــورهاي در حال توسعه گفت:  ــياري از كش در بس
اين امر كشورهاي توسعه يافته را نيز بر آن داشته 
تا سهم خود را از اين بازار به هر شكل ممكن به 

دست آورند.
وي به رونق گردشگري سالمت در كشورهاي 
ــيا  ــاره كرد و افزود: بحران مالي آس ــيايي اش آس
ــب منابع  ــا دولت ها به دنبال كس ــد ت موجب ش
ــازي  ــند و از اين رو آزادس ــد باش ــدي جدي درآم
تجارت در حوزه خدمات سالمت به عنوان يكي از 

مهم ترين راهكارها انتخاب شده است.
ابراهيمي با بيان اين كه در برخي از كشورها 
نيز برخورداري از ظرفيت هاي گردشگري موجب 
رونق گردشگري سالمت شده است، گفت: وجود 
ــاي طبيعي و تاريخي در كنار بازاريابي و  جاذبه ه
تبليغات گسترده اين كشورها براي ارائه خدمات 

پزشكي بر جذابيت اين كشورها افزوده است.

ــت  ــاون درمان وزير بهداش ــام: مع همدان پي
گفت: آيين نامه خدمات توريسم درماني رسماً به 

بيمارستان هاي  كشور ابالغ شد.
ــن امامي رضوي  ــزارش ميراث آريا، حس به گ
ــن آيين نامه، خدمات  ــا ابالغ اي ــا بيان اين كه ب ب
ــور براي پذيرش و درمان  توريسم درماني در كش
ــميت پيدا مي كند، تصريح  بيماران خارجي، رس
ــور  ــتان در كش ــرد: اكنون بيش از 40 بيمارس ك
ــد و  ــه مي دهن ــم درماني را ارائ ــات توريس خدم
ــتان ها  ــدگان به اين بيمارس ــتر مراجعه كنن بيش
ــايه مانند كشورهاي حاشيه  ــورهاي همس از كش

خليج فارس، افغانستان و پاكستان هستند.
وي اظهار داشت: بيمارستان هايي كه شرايط 
ــراي پذيرش بيماران خارجي دارند، بايد  الزم را ب
ــم درماني را از معاونت  مجوز ارائه خدمات توريس
درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

دريافت كنند.
ــي  صنعت را  ــم درماني  توريس ــوي  امامي رض
درآمدزا و موجب فراهم آوردن ظرفيت هاي الزم 

ــاني تربيت  شده در  ــتفاده از نيروي انس براي اس
ــكي خواند و افزود: ابالغ آيين نامه  گروه هاي پزش
ــر آن كه زمينه  ــم درماني عالوه ب خدمات توريس
ــراي پذيرش بيماران خارجي فراهم مي آورد،  را ب
ــكي كشور را نيز  ــغلي بخش آموزش پزش نياز ش
ــرايط  ــن درباره ش ــد. وي همچني ــخ مي ده پاس
توريسم درماني  فعاليت هاي  براي  ــتان ها  بيمارس
ــم درماني،  افزود: با ابالغ آيين نامه خدمات توريس
سطح استانداردها در ارائه خدمات بيمارستان هاي 
ويژه اين حوزه و همچنين ديگر بيمارستان ها به 
منظور رقابت، باال مي رود و بيمارستان ها فقط در 
ــرايط خاص مي توانند بيماران  صورت داشتن ش
ــم درماني را  خارجي را پذيرش و خدمات توريس

ارائه كنند.
ــرد: آيين نامه خدمات  ــوي تأكيد ك امامي رض
ــات را به  ــا كيفيت خدم ــم درماني، نه تنه توريس
ــا مي دهد؛ بلكه در بخش  طور قابل توجهي ارتق
ــي خواهد  ــور درآمدزاي ــادي نيز براي كش اقتص

داشت.

نرگس ها شما را به سوي خود مي خوانند
همدان پيام: گل ها همواره نمادي از شگفتي ، شادي  و باز گويي احساسات بوده اند 
و در باور انسان هاي دوران باستان و امروز قدرت بي همتاي خالق را به ياد مي آورند؛ 
بنابراين مربوط دانستن گل هاي زيبا به باورها از ديرباز امري عادي بوده است. در اين 
ــده اي در اليه هاي اجتماعي جوامع مختلف در ادوار  ــان گل نرگس از جايگاه ارزن مي
ــت. در متون باستاني از نارسيس (نرگس) نام برده شده و  تاريخي برخوردار بوده اس
ــتم پيش از ميالد درباره آفرينش آن بارها  ــروده هاي قرن هفتم يا هش در يكي از س

سخن به ميان آمده است.
قديمي ترين نرگس زارهاي ايران متعلق به شهرستان بهبهان در شرق خوزستان 
ــت كه قدمت آن به دوران قبل از ميالد مسيح مي  رسد و براي بقاي آن به توجه  اس
ويژه مسئوالن نياز است. گل نرگس را مي توان در دشت ها و كوهپايه هاي زاگرس از 
جمله در استان هاي ايالم، لرستان، خوزستان، فارس و كهگيلويه و بويراحمد مشاهده 
ــهرهاي باغملك، رامهرمز و  كرد. اين گل در بهبهان به صورت انبوه مي رويد و در ش

مسجدسليمان نيز به صورت جزئي كشت مي شود.
ــنواره گل هلند رتبه نخست را به خود  ــال 1992 ميالدي در جش اين گل در س
اختصاص داد، اما در ايران به علت نبود آگاهي تاكنون درباره خاستگاه آن اطالعات 
ــر نشده است. گل دهي نرگس در بهبهان از نيمه دوم سال آغاز مي شود  كافي منتش
و تا پايان بهمن و گاهي نيمه اول اسفند ماه ادامه دارد. در اصل هر وقت گل نرگس 

وجود دارد سرما را هم در كنار خود يدك مي كشد.
در گلستان هاي بهبهان چهار نوع گل نرگس شناسايي شده كه در اين بين نرگس 

«شهال» وسعت بيشتري را به خود اختصاص داده است.
ــصت پر»، «پنجه گربه اي» و  ــواع ديگر گل نرگس مي توان به «پُرپَر» يا «ش از ان
«مسكين» اشاره كرد. اما با وجود همه مزيت هاي گل نرگس، اين گل سهم ناچيزي 

را از گردشگري گل به خود اختصاص داده است.
ــت گل نرگس وجود  ــال 1350 در بهبهان بيش از 700 هكتار مزرعه كش تا س

داشت كه هم اكنون در بهترين حالت به 70 هكتار مي رسد.
بر روي هر شاخه گل نرگس بهبهان معموال بين دو تا 10 شكوفه گل وجود دارد 
و گاهي تا بيش از 20 شكوفه نيز مشاهده شده است. هلندي ها به دليل عالقه به گل 

نرگس يكي از خيابان هاي خود را بهبهان نام گذاري كرده اند.
در دهه 40 عده اي هلندي با مراجعه به نرگسزار هاي بهبهان مقداري از پيازهاي 

نرگس را براي تكثير به هلند بردند و اقدام به پرورش اين گل كردند.

ــاي مختلف، بهبهان بيش از 30 گلزار  ــطيح اراضي براي كاربري ه تا پيش از تس
ــيده است كه بزرگ ترين  ــت كه اين تعداد هم اكنون به پنج مزرعه رس نرگس داش

نرگسستان بهبهان متعلق به اداره منابع طبيعي بهبهان است.
بخشي از توليدكنندگان گل نرگس، محصول خود را به كشورهاي حاشيه خليج فارس 
ارسال مي كنند كه تا سال پيش اين گل شاخه اي چهار دينار (يك هزار تومان) به فروش 
ــيد، اما در داخل كشور، شاخه اي 250 تا 300 تومان قيمت داشت. در هر هكتار  مي رس
ــت. اين گل  مزرعه گل نرگس از 200 هزار تا يك ميليون پياز گل نرگس مي توان كاش
عالوه بر توليد ساالنه با تكثير طبيعي پياز هم به توليد مي رسد كه با يك بار كاشت پياز 
گل، براي برداشت در فصل هاي بعد ديگر نيازي به كاشت پياز نيست و در صورت توجه به 

اين چرخه اشتغال و سرمايه گذاري مي توان به گردشگري گل نيز دست يافت.

طبيعت فرجين و آرامگاه امام زاده محسن(ع)
ــن در 16 كيلومترى  ــتاى فرجي ــن(ع) در روس همدان پيام: بناى امام زاده محس
ــده و به علت استقرار در يكى از دره هاى مصفا و دلگشاى دامنه كوه  همدان واقع ش
ــت. اين بنا از آثار دوره مغول و قرن هشتم هجرى  ــهور اس الوند به امام زاده كوه مش

است.
ــتطيل است. نماى آن از يك ايوان  ــاختمان بقعه از جبهه  بيرون به شكل مس س
بزرگ كه بر فراز ورودى مقبره احداث شده و اتاق هايى دو طبقه در دو سوى ايوان، 

تشكيل شده است.
ساختمان مركزى امام زاده مشتمل بر دو حرم پيوسته با دو گنبد دو پوششه است 

كه پوشش دوم (شبستان اول) فرو ريخته است.
ــتان مربع شكل تشكيل شده است. بر فراز هر دو  پالن داخلي مقبره از دو شبس

شبستان، گنبدهاى بزرگي ساخته شده است. 
ديوارهاى سكو پوشيده از كاشى هاى كوكبى، مثلثى، صليبى و چند ضلعى است 
ــانتى متر عرض و 1 متر ارتفاع دارند. اين  ــانتى متر طول، 150 س كه حدود 250 س
ــواهد نشان مى دهند كه هر چند امروزه بناى امام زاده فاقد تزئينات است، ولى به  ش

يقين در زمان ساخت،  داراى تزئينات كاشى كارى و گچبرى بوده است.
ــكيل  ــيه بندى و طرح هاى ش ــام زاده يك صندوق چوبى با حاش ــر ام روى قب
ــد و آل محمد به گونه اى  ــود دارد كه نام امام زاده و صلوات بر محم ــى وج هندس
ــده و تاريخ ساخت آن نيز 935  ــيه آن تكرار ش زيبا در ميان گل و بوته هاى حاش
ــبك و  ــي از چوب به صورت مش ــدوق ضريح بزرگ ــت. روى اين صن ــرى اس هج

گره بندى قرار گرفته است.

يك كارشناس گردشگري:

توانمندي كشورهاي در حال توسعه 
براي جذب گردشگر سالمت بيشتر است

معاون وزير بهداشت خبر داد

آغاز اجراي رسمي آيين نامه خدمات 
توريسم درماني در بيمارستان هاي كشور

ميدان ميشان، دره مرادبيك،  
امامزاده كوه همدان، دره 
ديوين و دره حيدره و.... 

مي توانند در صورت ايجاد 
تأسيسات گردشگري پذيراي 

بخش عظيمي از طب گياهي گردشگران سالمت باشند.  
قديم ايران مرهون گياهان 

دارويي همدان بوده است. در 
دهه هاي گذشته طبابت گياهي 

در همدان از رونق شاياني 
برخوردار بوده است. 

قرار  كي  تا  فلسطين  سينما 
بماند؟  است به همين صورت 

آيا مسئوالن اصال فكري در اين 
به  مي خواهند  و  ندارند  زمينه 

بمانند؟ وضعيت  همين 
رضايي

ستون خواندني و جهان و 
ايران در ارائه اخبار مختلف و 

مطالب و حكايات، خوب عمل 
مي كند و به ما اطالعات خوبي 
در حوزه هاي فرهنگي و هنري 

مي دهد.
خواننده هر روز روزنامه

زمستاني  جشنواره  اگر 
برگزار مي كنيد، طوري  را 

برنامه ريزي شود كه اين جشن 
براي مردم باشد. عامه مردم 

اينكه  نه  كنند  شركت  بتوانند 
همايش،  برگزاري  به  فقط 

ختم  نمايشگاه  و  سخنراني 
شود. در ميدان هاي مركزي 
شود  فراهم  شرايطي  شهر، 

كه فرزندان و خانواده ها در 
كنار هم لحظه هاي شادي را با 

استفاده از برف نعمت خدادادي 
بخواهيم  اگر  باشند.  داشته 
مي شود شاد بودن و شادي 

اگر  است  كم هزينه  خيلي  كردن 
بخواهيم.

شكري

زمستاني،  جشنواره  حاشيه  در 
توانمندى هاي  و  ظرفيت ها  از 

خصوص  به  روستاها، 
نيز  گردشگري  روستاهاي 

استفاده شود. در روستاها هم 
فقط  شود.  برگزار  جشن هايي 

بچه هاي  نباشد  شهر  سطح  در 
روستا هم شاد بودن را دوست 

دارند. 
گل محمدي
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ادب و هنر

يادداشت نگاه

ــى با وجود  ــب رهبران سياس ــام: اغل همدان پي
ــاى هنر نيز  ــت از دني ــان سياس ــاى جه دغدغه ه
ــبت به  ــوده و بيش از همه در اين ميان نس دور نب

فيلم هاى روز جهان ابراز عالقه كرده اند.
هرگاه نام «كيم جونگ ايل» به گوش مى رسد، 
بالفاصله ياد خفقان حاكم بر كره شمالى مى افتيم، 
ــا آن روحيه  ــه او ب ــاور نكند ك ــايد هيچكس ب ش

ديكتاتورى به معناى واقعى عاشق سينما بود.    
ــيوى  ــم جونگ ايل» در زمان حياتش آرش «كي
متشكل از 20 هزار نسخه فيلم داشت و يك بار نيز 
مقاله اى طوالنى با موضوع «سينما و كارگردانى» از 

او منتشر شد.
ــه «كيم جونگ ايل» به  به گزارش فارس، عالق
ــينما تا به آن حد بود كه در سال 1978، «شين  س
سانگ اوكى» يكى از كارگردانان كره جنوبى را ربود.

ــور كره اى؛  ــن فيلم هاى اين ديكتات محبوب تري
ــيزدهمين جمعه» و  ــون»، «س ــن خ ــو: اولي «رمب

فيلم هاى اكشن هنگ كنگى بود.
ــتن اينكه هر يك از سياستمداران  ــايد دانس ش
مشهور جهان، على رغم چهره جدى و گاه ظالمانه اى 
ــت از خود نشان داده اند، به چه  كه در عرصه سياس
فيلم هايى عالقه داشته اند، خالى از لطف نباشد، در 
ــاى مورد عالقه برخى از  ــاره داريم به فيلم ه زير اش

رهبران سياسى جهان:
 آدولف هيتلر»، ديكتاتور آلمانى» 

ــى و  ــفيد برف ــون «س ــر» كارت ــف هيتل «آدول
ــينما  هفت كوتوله» را يكى از بهترين هاى تاريخ س
مى دانسته و يك نسخه از آن را در آرشيو فيلم هايش 
داشته كه بيش از ده ها بار آن را تماشا كرده است.

ــخصيت هاى  ــز تابلوهايى از ش چندى پيش ني
اين كارتون و كارتون «پينوكيو» با امضاى «آدولف 
ــود او آنها را در  ــف شد كه گفته مى ش هيتلر» كش
سال 1940 ميالدى، زمانى كه سربازى جوان بوده 
در طول جنگ جهانى اول، به تصوير كشيده است.

فيلم «كينگ كونگ» نيز يكى از فيلم هاى مورد 
عالقه «هيتلر» بوده است.

  نيكوالس ساركوزى» رئيس  جمهور» 
فرانسه

«نيكوالس ساركوزى» رئيس جمهور فرانسه، با 
ــيارى، حتى پيش از ازدواج خود با  وجود تصور بس
«كارال برونى» (بازيگر فرانسوى هاليوود) نيز عالقه 

بسيار زيادى به سينما و تماشاى فيلم داشته است.
ــنايى  اش با «برونى»  ــاركوزى» پيش از آش «س
ــرباز رايان» را محبوب ترين فيلم  همواره «نجات س
ــان و  ــى پس از ازدواجش ــى مى كرد ول خود معرف
آشنايى بيشتر با دنياى سينماى كالسيك، عالقه او 
به سمت فيلم هاى «كارل تئودور دراير» كارگردان 
ــد كه از مشهورترين فيلم هاى او  دانماركى جلب ش

مى توان به فيلم «مصائب ژاندارك» اشاره كرد.
  جورج دبليو.بوش»، رئيس جمهور» 

سابق آمريكا
ــواره به  ــرزمين روياها» هم ــى «س فيلم ورزش
عنوان محبوب ترين فيلم رئيس جمهور سابق آمريكا 
شناخته شده است، اين فيلم درباره وضعيت ورزش 
ــبال در دهه 50 ميالدى، عصر طاليى ورزش،  بيس

است.
  باراك اوباما»، رئيس جمهور فعلى» 

آمريكا
«اوباما» در مصاحبه اى كه با شبكه «اى بى سى» 
داشته در جواب به اين سوال كه آيا به سينما عالقه 
دارد، گفته است: بله خيلى، بيشتر به فيلم هايى كه 

درباره ذات قدرت هستند عالقه دارم.
ــه از فيلم هاى «پدرخوانده 1و 2» به  وى در ادام
ــوان محبوب ترين فيلم هايش نام برده و دو فيلم  عن

«لورنس عربستان» و «كازابالنكا» را نيز مورد عالقه 
خود معرفى كرده است.

  استالين»، ديكتاتور شوروى سابق» 
ــتالين نيز ديكتاتور ديگرى است كه با وجود  اس
ظاهر خشن  عالقه ديوانه وارى به سينما داشته است.

«استالين» يكى از خونخوارترين و بى منطق ترين 
ــويى بى هيچ  ــاى زمان خود بود كه از س ديكتاتوره
دليلى هنرمندان را دستگير، سركوب و حتى اعدام 
ــويى ديگر عالقه افسار گسيخته اش  مى كرد و از س
ــينما تا به آنجا پيش مى رفت كه خود را يك  به س

تهيه كننده و تدوين كننده سينما مى دانست.
ــاخته  ــدى «ولگا ولگا» س ــواره فيلم كم او هم
ــاندروف» را محبوب ترين فيلم خود معرفى  «الكس

مى كرد.
  بيل كلينتون»، رئيس جمهور اسبق» 

آمريكا
عالقه «بيل كلينتون» به سينما كه سال ها پيش 
ــورى اياالت متحده  ــت جمه از آنكه به مقام رياس
ــد، در عرصه سينما نيز فعاليت داشته،  آمريكا برس

تقريبا بر كسى پوشيده نيست.
ــهور آمريكايى، فيلم   «راجر ايبرت»، منتقد مش
ــترن «صالت ظهر بلند» با بازى «گرى كوپر»  وس
ــال 1952 ميالدى و فيلم «سوپرانو» با بازى  در س

ــن فيلم هاى  ــى» را محبوب تري ــز گاندولفين «جيم
«كلينتون» مى داند.

  ريچارد نيكسون»، سى و هفتمين» 
رئيس جمهور آمريكا

«ريچارد نيكسون» به شدت به فيلم «پاتون» با 
بازى «جورج سى.اسكات» عالقه داشت تا آنجا كه 

اين عالقه اش زبانزد خاص و عام بود.
«باب وود وود» و «كارل برستين»، دو نويسنده 
آمريكايى نيز در كتاب خود كه درباره تنفر از رئيس 
جمهور سابق است، مى نويسند: نيكسون تا آن حد 
ــا آن را در كاخ  ــت كه باره ــه اين فيل عالقه داش ب

سفيد به نمايش درآورد.
اين فيلم داستان زندگى ژنرال مشهور «پاتون» 

است.
  صدام حسين»، رئيس جمهور معدوم» 

عراق
ــهور جهان كه  ــر از ديكتاتورهاى مش يكى ديگ
عالقه زيادى به سينما داشت، «صدام حسين» بود 
كه عاشق فيلم هايى بود كه تصويرگر دسيسه، ترور 

و خيانت بودند.
ــه او مى توان به  ــاى مورد عالق ــه فيلم ه از جمل
«روز شغال» ساخته «فرد زينه مان» با بازى «ادوارد 
ــاخته هاى  ــس»، «مكالمه» و «پدرخوانده» س فوك
ــيس فورد كاپوال» و «دشمن ملت» ساخته  «فرانس

«تونى اسكات» با بازى «ويل اسميت» اشاره كرد.
ــم «پدرخوانده» بيش از  ــه عالقه صدام فيل البت
ــايد  ديگر فيلم ها بود تا آنجا كه در زمان حياتش ش
ــود، او همواره  ــار اين فيلم را ديده ب ــش از صد ب بي
ــه و فكر  ــودش را با «دون ويتو كورلئونه» مقايس خ
مى كرده كه مثل او مواظب خانواده اش است و آنها 

را در پست هاى باالى اداره كشور گذاشته بود. 
 تونى بلر، نخست وزير بريتانيا 

ــت وزير پيشين  عالقه فراوان «تونى بلر»، نخس
ــاعت شلوغى»  ــرى فيلم هاى «س ــتان به س انگلس
چيزى نيست كه خود او گفته باشد ولى همسر بلر 
در يك ميهمانى كه «جكى چان» نيز در آن حضور 
ــت، به «چان» گفته بود كه «بلر» به اين فيلم  داش
خيلى عالقه دارد و بارها نيز آن را تماشا كرده است، 
ــت كه اين مطلب حقيقت دارد يا  البته معلوم نيس
ــوى همسر بلر نسبت به  صرفا تعارفى مودبانه از س

«چان» بوده است!؟

گزارشى از فيلم هاى محبوب ديكتاتورها

از آرشيو 20 هزارتايى «ايل» 
تا عالقه «هيتلر» به كارتون

نسبت هنر و رسانه هاى تصوير بنيان
ــا مى دانيم كه غايت زبان را نبايد در خود  ــت، ام همدان پيام: هنر نوعى زبان اس
ــخن گفتن به خاطر سخن  ــت. چه عادتى زيان  بارتر از اين كه مقصد ما س زبان جس
گفتن باشد. در هنر ماده به جاى مفهوم مى نشيند. در زبان جارى، ذهن ما به يارى 
ــاظ در جمله، حكم خود را  ــر، به كمك تنظيم و ترتيب الف ــه، يا به عبارت بهت كلم
درباره حقيقت اشيا تعّين مى بخشد. هنرمند هم يا با يارى عينيت، به پديدار ساختن 
ذهنيت مى پردازد و يا با يارى ذهنيت، به عينيت، مجال خودنمايى مي بخشد. هنر 
ــتى متعين و متشخصى را بر ما  ــتى انتزاعى نظم مكانيكى، هس ــت هس در پِس پش
ــف مى سازد. هنر مجموعه اى از رمزها است كه معنى و ارزش و حتى واقعيت  منكش
آن در همان اشيايى مستقر است كه هنر، آنها را معنى مى كند، و داللت بر آنها دارد. 
هنگام ادراك يك اثر هنرى، مى بايست از دال به مدلول و از رمز به ايده اى كه رمز 
ــوس گردد. در  ــش مى كند، روى آورد. در نتيجه ابتدا بايد متوجه صورت محس بيان
ــت، از اين فراتر  ــخن مى گوييم. صورت همان موجود اس اينجا ما از صورت و فرم س

مى رويم و مى گوييم: صورت كل هنر است. 
ــدنى و  ــا داراى زبانى ويژه خويش اند، و اين زبان نيز تقليد ناش ــر يك از هنره ه
ــيقى را  ــت، يعنى بر خالف آن كه مى توان لحن يك قطعه موس غير قابل ترجمه اس
ــان يكى از اين زبان ها را به زبان ديگر منتقل كرد. در اينجا  ــر داد، نمى توان بي تغيي
ــيد و آن را  ــت به قلمرو و ايده رجعت كرد و از نو درباره زبان ديگر انديش بايد نخس
ادراك كرد تا بتوان برايش بيانى شايسته بازيافت. بى شك همه كسانى كه با يكى از 
تكنيك هاى هنرى سروكار دارند، اين مطلب را -كه همواره جنبه اسرارآميز خود را 
حفظ مى كند- در مى يابند. كنده كار بر روى چوب، درخت را به گونه اى نمى بيند كه 
ــك با رنگ، همانند برخورد نقاشى  حكاك تيزاب كار مى بيند، و برخورد نقاش فرس
نيست كه با رنگ و روغن كار مى كند. تكنيك هر يك از اين هنرمندان كه با ادراك 
آنان از اشيا در هم آميخته است، چشم و گوش و دست آنان را منعطف مى سازد و بر 
طرز برخورد و دريافت آنان زيبايى انعكاس مى يابد. در اينجا به مسئله بسيار حساس 
و ابهام آميز و مسلماً بنيادين آفرينش هنرى مى رسيم. الزام و اجبارى كه ماده مورد 
استفاده هنر بر آن تحميل مى كند، به جاى آن كه هنر را به خدمت درآورد، در دست 
هنرمند به صورت وسيله و ابزار در مى آيد. سزان مى گويد: «من مى خواستم به تقليد 
از طبيعت بپردازم ولى موفق نشدم، اما وقتى كشف كردم كه خورشيد چيزى است 
ــاختنش نيستيم، بلكه فقط مى توانيم آن را مجسم كنيم و نمايش  كه ما قادر به س

دهيم از خويشتن رضايت حاصل كردم.» 
تصوير به گواه تاريخ و پيشينه اى كه خود، ثبت كرده است، از اولين دستاوردهاى 
تالش بشر براى ايجاد ارتباط با پديده هاى پيرامون بوده است. تاريخ، گوياى حضور 
تصوير در زندگى بشر در تمام  دوره ها، تمدن ها و سرزمين هاست. تصوير به بهانه هاى  
ــائل  مختلف مانند تزيين و زيبايى، ثبت وقايع، القا پيام، ايجاد ارتباط، روايت و مس
اعتقادى در زندگى  انسان ها حضور داشته و كاربردهاى رسانشى و ارتباطى، اخبارى، 
ــت. نقش روايتى تصوير، اطالعات بسيارى  آيينى، روايى و تزيينى به خود گرفته اس
ــته هاى  دوره در اختيار ما مى گذارد. نقش برجسته ها، نقوش  نمادين روى  را از گذش
ــى هاى ديوار نمونه هايى عينى از روايت تصوير اند. از آنجا كه بسيارى  ظروف و نقاش
ــخ پيدايش خط كه خود نيز  ــه زمان هاى دورتر از تاري ــه  تصاوير مربوط ب از اين گون
ــكار  ــتر بر ما آش ــند اهميت آنها بيش ــت، مى باش حاصل تكامل ارتباط تصويرى اس
ــود. علم امروز قادر است بسيارى از ويژگى ها، حوادث، سنت ها، زمان و شرايط  مى ش
ــتگان را از يادگارهاى تصويرى  استخراج كند و اين نشانگر آن است  اجتماعى گذش
كه سنت هاى تصويرى  تا چه اندازه با آداب و انديشه هاى انسان ها عجين  مى باشند.

ــى، ارتباطى  از ميان نقش هايى كه تصوير در زندگى ما ايفا مى كند نقش  رسانش
و اخبارى آن به دليل قابليت انطباق يافتن با زمان، در طول تاريخ زنده مانده و اين 
ــمبل، نماد و زبان ويژه تصويرى نيز منجر شده است. زبان  قابليت به زايش  خط، س
تصوير مانند كالم و حروف داراى آن چنان قواعد و اصول منظم و منطقى و از پيش 
ــده اى نيست كه  در طول زمان توسط انسان ساخته و پرداخته شده باشد و  طرح ش

اين باعث گستردگى و اشتراك نسبى آن در جوامع  گوناگون گرديده است.
ارتباط تصويرى ارتباطى همه گير است. يك پيام  تصويرى در بين تمام ملل و نژادها 
و گروه هاى اجتماعى  نقش تقريباً مشابهى ايفا مى كند. محدوده تأثيرگذارى و برقرارى 
ــات كالمى و مرزبندى هاى فرهنگى  ــيله تصوير از حدود زبان ها و ارتباط ارتباط به وس
مى گذرد و خود در قالب رسانه اى مرز ناپذير نقش آفرينى مى كند. از طرف ديگر پيام هايى 
ــوند به تجربه و تقابل ما با واقعيات نزديكترند و به   كه از طريق تصوير دريافت  مى ش

همين دليل تمايل داريم اطالعات موردنياز خود را از طريق تصوير دريافت نماييم.
ــكل بخشيدن به  شناخت ها و انتقال آنهاست  زبان تصوير ابزارى توانمند براى ش
و از سوى ديگر ابزار كار آمدى براى دريافت پيام و انديشه ديگران است. محرك به 
ــترده ساختن جريان ارتباط  ــتفاده از آنها به  منظور گس وجود آوردن آثار بصرى، اس

ميان انسانهاست، يعنى تجلى بخشيدن به ماهيت رسانشى تصوير.
ــنود تصويرى را ندارند، هرچند آنها  امروزه ديگر تنها هنرمندان، توانايي گفت وش
ــتفاده از تصويراند، اما توانايى درك تصوير و تا حدودى بيان  تواناترين گروه براى  اس
ــيار عمومى تر يافته است. به همين ترتيب، تعريف يك رسانه  تصويرى جنبه اى بس
ــانه، سازگار است و نه با تلقى تك بعدى از  ــت بسته از رس تصوير بنيان، نه با برداش
ــه تصوير آنگونه در قيد  ــخصى دارد و ن ــانه، چارچوب مش تصوير. در اينجا لزوماً رس
تعاريف متعارف گرفتار است كه به گونه اى انحصارى تنها به كمك عينيت و يا تنها 

به يارى ذهنيت امكان و اجازه ظهور و بروز يابد.
ــيون و گرافيك در اشكال  ــينما، تلويزيون، دكوراس ــى، س ابداع و پيدايش عكاس
متنوع آن ضرورت برخوردارى تك تك افراد جامعه را سواد بصرى براى بهره مندى از 
روابط نوين اجتماعى را الزم مى سازد. سواد بصرى اى كه درپى هوشمند ساختن و 
آگاه كردن ما از رموز تصوير است، ما را كمك مى كند تا راه هاى بهترى  براى وصول 
به آگاهى و دانش از طريق بينايى بيابيم. سواد بصرى به ما كمك مى كند تا آنچه را 
مى بينيم بهتر ببينيم و آنچه را مى دانيم بهتر بدانيم. نسل هاى جديد انس  بيشترى با 
رسانه ها پيدا مى كنند و اين انس منجر به  برخورد و تأمل درباره تصوير مى شود و در 
نتيجه  ناشناختگى تصوير جاى خود را به شناخت و بهره مندى  علمى از آن مى دهد. 
تصوير در اكثر رسانه ها حضورى  ناگزير دارد و در رسانه فراگير چون تلويزيون و نيز 
ــد ابزار و محتوايى ارتباط تصويرى،  ــى بنيادى دارد. با رش هنر ارتباط تصويرى نقش

امروز ديگر كسى نمى تواند قابليت هاى باالى ارتباطى يك تصوير را كتمان كند.
ــرى  برمى خوريم كه در خاطر  ــا بيش با مرور ذهن خويش به تصاوي ــه ما كم هم
ــته اند. تصاوير موفقى كه سواى القاي آنى  ما مانده اند و تأثيرات گوناگون بر ما گذاش
پيام، آن  را به همراه خويش در ذهن ما ثبت كرده اند. نمونه هاى بسيارى از قابليت ها 
ــانى جمعى تصوير را سراغ داريم و حتى موارد  و توانمندى هاى ارتباطى و اطالع رس
ــيعى از  ــيارى كه منجر به يك تحول ذهنى و يا تغيير طرز تلقى  در مقياس وس بس

مخاطبان در مورد وقايع و رويدادها شده است.
كامران سخن پرداز؛كارشناس ارشد پژوهش هنر

ادامه دارد...

ثبت نام ناشران در بيست و پنجمين نمايشگاه كتاب تهران آغاز مى شود
همدان پيام: رئيس بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللى كتاب تهران 18 دى ماه را زمان آغاز ثبت نام ناشران داخلى 
ــال ثبت نام در  ــگاه تهران اعالم كرد. به گزارش مهر، بهمن درى ضمن اعالم اين خبر گفت: امس براى حضور در نمايش
ــت با دريافت فرم ثبت نام نسبت  ــران فرصت خواهند داش ــگاه به صورت تك مرحله اى بوده و تا 26 دى ماه ناش نمايش
ــه شوراى  ــگاه اقدام كنند. به گفته وى با تصويب آيين نامه ضوابط و مقررات در دهمين جلس به حضور خود در نمايش
سياستگذارى بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللى كتاب تهران مقرر شد، زمان ثبت نام به صورت تك مرحله اى و از 
18 تا 26 دى ماه سال جارى صورت گيرد. معاون امور فرهنگى وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى تصريح كرد: اطالع رسانى 
درباره جزييات و شرايط حضور و ثبت نام از طريق پايگاه اينترنتى نمايشگاه كتاب تهران، رسانه ها و تشكل هاى صنفى 

نشر به ناشران اعالم خواهد شد.

نقش اصلي فيلم «نارنجي پوش» كيست؟
همدان پيام: تدوين فيلم سينمايي «نارنجي پوش»، بيست و پنجمين اثر بلند داريوش مهرجويي تا هفته آينده به 
پايان خواهد رسيد. تدوين «نارنجي پوش» توسط هايده صفي ياري در استوديو «مون» انجام مي شود و به گفته  دست اندركاران 
اين فيلم، گروه سازنده در تالش هستند تا فيلم را براي نمايش در سي امين جشنواره بين المللي فيلم فجر آماده سازند. «نارنجي 
پوش» نوشته مشترك مهرجويي و وحيده محمدي فر بر اساس طرحي از وحيده محمدي فر داستان حامد آبان، عكاس حرفه اي 
مجالت و روزنامه ها است كه با خواندن كتابي چنان تحت تأثير پااليش محيط زيست و مبارزه با آشغال زايي مي شود كه با لباس 
نارنجي مخصوص رفتگران به شهرداري مي پيوندد و با عنوان «نارنجي پوش ليسانسه» به شهرت مي رسد اما اعتبار و محبوبيت حامد، 
زندگي خصوصي و خانوادگي او را با سيلي از فراز و نشيب هاي عاطفي تند و ناگهاني به سمت و سويي ديگر مي برد... نقش 

اصلي «نارنجي پوش» يعني عكاس را، حامد بهداد در نخستين همكاري خود با مهرجويي تجربه مي كند.

شعر معاصر به فعاليت هاى پژوهشى نياز دارد
همدان پيام: عضو شوراى سياستگذارى شعر فجر، برنامه هاى شعرى كنونى را پاسخگوى نيازهاى اين حوزه ندانست 

و بر انجام فعاليت هاى پژوهشى عميق در شعر معاصر تاكيد كرد.
محمدرضا سنگرى افزوده شدن بخش پژوهش به دوره ششم جشنواره شعر فجر را مثبت ارزيابى كرد و گفت: بايد 
تصوير روشنى از وضعيت شعر كشور داشته باشيم تا بتوانيم خالءهاى موجود در اين حوزه را برطرف سازيم. وى گفت: 
مقايسه شعر كنونى با گذشته و مشخص كردن تفاوت هاى آن، ارائه تصويرى روشن از شعر انقالب و سير تحول شعرى 
ــى بايد مورد بررسى قرار گيرند. نويسنده و پژوهشگر  ــت كه به عنوان موضوعات پژوهش در تاريخ، از جمله مواردى اس
معاصر تصريح كرد كه سفارش موضوعات پژوهشى مى تواند سبب ارتقا اين حوزه ادبى شود. وى با ابراز تأسف از آنكه 

تاكنون حمايت كافى از پژوهشگران به عمل نيامده، گفت: نيازمند تربيت پژوهشگر در اين حوزه هستيم.

همدان پيام: قصه هاى جذاب با درونمايه معمايى 
ــده و هيجان انگيز  ــرگرم كنن ــه مضامين س از جمل
ــابقه ديرينه اى در صنعت  ــتند كه س ــينما هس س
ــز با مخاطبان  ــد و همواره ني ــينماى جهان دارن س

بى شمار رو به رو بوده اند.
ــينماى ايران ساخت اينگونه آثار  هرچند در س
ــتگاه» محصول سال  ــت اما مى توان «ايس  اندك اس
1366 ساخته يدا... صمدى را يكى از شاخص ترين 
ــل اول پس  ــازان نس ــت. فيلمس اينگونه آثار دانس
ــوم جوانانى با  ــينماى ايران بطور عم ــالب س از انق
ــتعداد و هوشمند بودند كه اغلب آثار آنان نيز با  اس

موفقيت و اقبال مخاطب روبرو مى شد.
به گزارش ايرنا، صمدى را مى توان از جمله اين 
ــمرد كه با فيلم  ــان جوان در دهه 60 برش كارگردان
ــت» به موفقيت  ــردى كه زياد مى دانس كمدى «م
ــى جايزه بهترين  ــت يافت و حت قابل توجهى دس
ــال 1363  ــنواره فيلم فجر را در س كارگردانى جش
ــب كرد. وى پس از اين موفقيت به جاى تكرار  كس
ــود امكانات  ــت و با وج ــو گام برداش ــود، به جل خ
ــال ها، خالقيت را جايگزين ابزار كرد  محدود آن س

و «ايستگاه» را ساخت و راهى پرده سينما كرد.
در سكانس هاى ايستگاه قطار كه 90 درصد فيلم را 
تشكيل مى دهد كمتر با نمايى تكرارى مواجه هستيم 
كه اين امر با خالقيت صمدى در دكوپاژ حاصل شده 
ــبتاً  ــن علت فيلم با وجود مدت زمان نس و به همي

طوالنى خسته كننده نشده و از ريتم نمى افتد.
ــندگان فيلمنامه با تمركز روى شخصيت  نويس
اصلى داستان، جلوه خاصى به كار خود بخشيده اند 
و مى توان گفت كه بر اساس الگوى فيلمنامه نويسى 
ــخصيت مرد  ــيك پيش رفته اند. در اينجا ش كالس
طراح بمب به عنوان شخصيتى منفى معرفى شده و 
به مرور با باز شدن اليه هاى داستان، اين شخصيت 
تغيير شكل داده و در نهايت با قربانى كردن خويش 

جان مردم بى گناه را نجات مى دهد.
ــه  ب ــت  بازگش در  ــده  ش ــاد  ي ــخصيت  ش
ــى براى مخاطب  ــته ها(فالش بك ها) به خوب گذش
ــريح و زمينه هاى بروز رفتارهاى عصبى وى به  تش

بهترين شكل به تصوير كشيده مى شود.

ــادار به رژيم  ــتبد و نظامى وف وجود پدرى مس
ــاهى كه قادر به درك پسر جوانش نيست،  شاهنش
در اين شناخت بسيار موثر است و نقش برجسته اى 

در اين رابطه بازى مى كند.
ــتگاه قطار به  عالوه بر اينها، وجود بمب در ايس
ــودى خود براى مخاطب ايجاد هيجان مى كند و  خ
تماشاگر را سرشوق مى آورد تا داستان را دنبال كند؛ 
ــود و در  حال اين هيجان با چند عامل تلفيق مى ش

نهايت سر و شكل جذاب ترى به اثر مى بخشد.
حضور همسر مرد بمب گذار در راه آهن كه تمامى 
ــى آورد و تالش او براى  ــرات مرد را به ذهنش م خاط
بيرون بردن همسرش از مهلكه كه بسيار خوب از كار 
درآمده است، در بافت قصه كامال موثر عمل مى كند.

ــخصيت هاى فرعى نيز مورد  در كنار اين دو، ش
ــندگان كار قرار گرفته و به امان خدا رها  توجه نويس

ــده اند؛ به عنوان نمونه مى توان به دختر خردسال  نش
گلفروش حاضر در ايستگاه و زوج جوانى كه عازم ماه 
ــاره كرد كه هيجان فيلم را به اوج  ــل هستند، اش عس

رسانده و تماشاگران را نگران سرنوشت آنان مى سازد.
ــران اصلى فيلم خود  ــدى در انتخاب بازيگ صم
ــينى و گلچهره سجاديه - نيز عالى  - پرويز پورحس
ــه خصوصيات  ــا را با توجه ب ــل كرده و نقش ه عم
ــا واگذار  ــى بازيگرانش به آنه ــى و نيز درون فيزيك
كرده است. البته بايد گفت، فيلم هايى با مختصات 
ــاس هيجان محور هستند، در  «ايستگاه» كه از اس
ــناس  ــاز چندانى به بازيگران سرش ــب مواقع ني اغل

ندارد؛ زيرا نيروى خود را از جاى ديگر مى گيرد.
اما در «ايستگاه» اين اتفاق به شكل ديگرى رخ 
ــينه اى قوى در تئاتر براى  ــى با پيش داده و بازيگران

ايفاى نقش هاى اصلى به كار گرفته شدند.

ــال ها بازيگر  ــه در آن س ــينى ك پرويز پورحس
ــينما بود، براى نقش يك نابغه  پركارى در عرصه س
ــك، انتخاب معركه اى بود كه با خصوصيات  الكتروني
ــز با آن  ــجاديه ني ــت؛ گلچهره س نقش انطباق داش
معصوميت چهره، براى ايفاى نقش همسر او مناسب 
به نظر مى رسيد. هرچند پايان بندى در فيلمنامه هاى 
ــت اما  ــادى روبروس ــكالت زي ــى همواره با مش ايران
ــتگاه» در اين زمينه استثناست و پايان درست  «ايس
ــى دارد. صمدى به خوبى هيجان و تعليق را  و محكم
ــر  در بخش پايانى فيلم حفظ كرده و مخاطب را س
ــينماى  جاى خود نگه مى دارد كه از اين نظر در س
ايران از نمونه هاى نادر به حساب مى آيد. پالن هاى 
ــتگاه قطار را مى توان يكى از  دو نفره اين دو در ايس
ــينماى ايران در سى سال  بهترين سكانس هاى س
اخير دانست كه بازى هاى درخشانى را در خود دارد.

 سى سال سى فيلم؛

فيلم «ايستگاه»، تلفيقى از هيجان و جذابيت

شهيد عباس بابايي 
روايت مي شود

ــگر خلبان شهيد  همدان پيام: زندگي نامه  سرلش
عباس بابايي در كتابي با عنوان «پروازهاي عاشقانه» 

به قلم كامبيز فتحي لوشاني منتشر مي شود.
به گزارش ايسنا، اين كتاب درباره  زندگي نامه، 

بيان خاطرات و كتاب شناسي شهيد بابايي است.
ــن كتاب با  ــان اين كه اي ــا بي ــه ب وى در ادام
ــهيد بابايي،  ــر ش همكاري صديقه حكمت، همس
ــراي تأليف  ــت، توضيح داد: ماج ــده اس تأليف ش
ــود كه يك روز خانم  اين كتاب از آن جا آغاز مي ش
ــه راهنمايي دخترانه شايستگان  حكمت به مدرس
ــتان قزوين مي رود و در آن جا درباره شهيد  در اس

ــخنان  ــاع مقدس صحبت مي كند. س بابايي و دف
حكمت بر بسياري از دانش آموزان تأثير مي گذارد 
ــده كه اين كتاب را درباره  ــأله باعث ش و اين مس

زندگي شهيد بابايي تأليف كنم.
ــاب نوعي روش  ــا بيان اين كه اين كت فتحي ب
ــاع مقدس  ــان در حوزه دف ــراي نوجوان تحقيق ب
ــود، عنوان كرد: در واقع اين كتاب  محسوب مي ش

ــت، شخصيت هايي به اسم  يك نوع واقع نگاري اس
ــه تحت تأثير صحبت هاي خانم  فاطمه و مهناز ك
ــهيد  ــناخت ش حكمت قرار گرفته اند، به دنبال ش
بابايي مي روند و رابطه اي بين اين دو دختر و خانم 
حكمت شكل مي گيرد و درباره تمامي كتاب هايي 
كه تا كنون درباره شهيد بابايي منتشر شده است، 

بحث مي كنند. 

تلويزيون رقيب سينماست؟
همدان پيام: شايد هنوز هم عده اى تلويزيون 
ــينما بدانند و شايد هنوز هم  را رقيب اصلى س
ــى كه پر  ــان و تهيه كنندگان ــند كارگردان باش
فروش نبودن فيلم هاى خود را به گردن پخش 
مداوم و متنوع فيلم هاى سينمايى از تلويزيون 
ــتى تا چه حد اين ادعاها  مى اندازند. اما به راس
ــود آن هم در  ــول واقع ش ــورد قب ــد م مى توان
سينمايى كه ديگر رقابت در فروش، رسيدن به 
عدد ميليارد نيست، بلكه چند ميلياردى شدن 
ــت كه اهميت پيدا مى كند و آن را در  فيلم اس

دسته فيلم هاى پرفروش قرار مى دهد.
حتى مى توان اين امر را به دست اندركاران 
تلويزيون هم خرده گرفت، چرا كه آنها هم ديده 
ــدن برخى آثار خود را به گردن شبكه هاى  نش
تازه تأسيس فارسى زبان ماهواره اى مى اندازند، 
اما با مرورى بر سريال هاى خوب و قابل توجهى 
كه اين سال ها ساخته شده و بخوبى هم مورد 
ــه مخاطبان قرار گرفته مى توان به راحتى  توج

اين ادعا را زير سوال برد.
به عنوان نمونه مجموعه «وضعيت سفيد» 
ــريال هايى كه به   ــوان يكى از بهترين س به عن
تازگى پخش آن به پايان رسيده به خوبى اين 
ــه كار اگر  ــان داد ك ــه را بر هم زد و نش معادل
ــاى فكر و هدف خاصى  ــد و بر مبن اصولى باش
ــد، اگر صرفاً براى پر كردن  ــده باش ساخته ش
ــراى لحظه به  ــده و ب ــان در نظر گرفته نش زم
ــد، هم  ــده باش ــريال برنامه ريزى ش لحظه س
ــگاران از مخاطبان پر و پا  منتقدان و روزنامه ن
قرص آن خواهند بود و هم مى تواند مخاطبان 
ــه دارد؛  ــون را راضى نگ ــام تلويزي ــاص و ع خ
ــن مى توان اين قاعده را پذيرفت كه اگر  بنابراي
اثرى حرفه اى ساخته شده باشد، مخاطب هم 

به صورت دائمى آن را دنبال خواهد كرد.
ــينما هم همين اصل پذيرفته است،  در س
ــد، حتماً  ــده باش ــاخته ش ــر فيلم خوب س اگ
ــر نمى توان به  ــت و ديگ مخاطب خواهد داش
جنگ مغلوبه اى ميان تلويزيون و سينما به نفع 

تلويزيون معتقد بود.
از اين بحث مقدماتى مى توان نتيجه گرفت 
ــاخت تله فيلم در صدا و سيما يا  كه افزايش س
پخش جشنواره اى فيلم هاى سينمايى ايران و 
ــبكه ها و به مناسبت هاى مختلف  جهان در ش
نه تنها به كاهش مخاطبان سينما نينجاميده، 
ــران فيلم هايى كه  ــطه اك ــال به  واس بلكه امس
ــينما افزايش  ــراى مخاطب دارند، س حرفى ب

مخاطب نيز داشته است.
همچنين نبايد از نظر دور داشت كه تالش 
ــيما فيلم در خصوص  ــبكه ها و همچنين س ش
ــراى پر كردن  ــاى جديد ب ــاخت تله فيلم ه س
جدول هاى خالى پخش، دليل و توجيه خوبى 

براى كاهش كيفيت آنها نخواهد بود.
ــاى محدود،  ــل بودجه ه ــى از قبي بهانه هاي
ــب و... نيز در  كمبود وقت، زمان پخش نامناس
ــه هيچ وجه نمى تواند داليل  اين بازار رقابتى ب
محكمه پسند و قابل قبولى براى كيفيت پايين 

توليدات تلويزيون باشند.
ــينماگران نبايد به تلويزيون به  هر چند س
ــته  ــب در جذب مخاطب نظر داش عنوان رقي
ــدن مخاطبان فيلم خود را به  ــند و كم ش باش
عواملى اينچنينى نسبت دهند، دست اندركاران 
ــاخت تله فيلم نيز نبايد تنها به  واسطه اين   س
كه ممكن است فيلم تلويزيونى آنها يك بار روى 

آنتن برود، از كيفيت اثر خود بكاهند.
ــن اصل كه يك اثر خوب و موجه چه در  اي
ــينما مخاطب خودش را  تلويزيون و چه در س
خواهد داشت، اصلى پذيرفته شده است كه از 
همان ابتداى آغاز توليد بايد مدنظر قرار بگيرد 
ــاى تلويزيونى بارها  ــا اين  كه فيلم ه و چه بس
فرصت بازپخش را خواهند يافت و اگر به لحاظ 
ــند، شانس  كيفى در موقعيت قابل قبولى باش
بيشترى براى دوباره ديده شدن خواهند يافت.

ــنواره تله فيلم هاى  ــزارش تبيان، جش به گ
جام جم و پخش فيلم هاى برگزيده  از شبكه سه 
و استقبالى كه از آن شده، نشان داد مخاطبان 
ــد فيلم هاى  ــت دارن ــتند كه دوس زيادى هس
تلويزيونى را به عنوان گزينه اى براى گذراندن 
اوقات فراغت انتخاب كنند و شايد اين جشنواره 
ــه در عرصه  ــه همه آنهايى ك ــد ب تلنگرى باش
ــاخت فيلم هاى تلويزيونى فعالند تا بيش از  س
ــاخته هاى  ــطح كيفى س هرچيز به باالبردن س
خود تالش كنند. جشنواره فيلم هاى تلويزيونى 
فرصتى است براى اين  كه كارگردانان تلويزيون 
ــوند. در اين شرايط كيفيت حرف اول  ديده  ش
را مى زند و بايد در تمامى كليات و جزئيات اثر 

مورد توجه قرار گرفته شود.
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جامعه

نيش و نوشاخبار

از دل برآمده

همدان پيام: نمايندگى مادام العمر، شيوه مرسوم برخى كانديداها!
 كانديداتورى مادام العمِر بدون رأى آوردن هم، شيوه بعضى ديگر!
تابناك: بهاى عمده فروشى مواد مخدر در ايران، سال به سال كاهش مى يابد.

 چون كه كار زيادى به كار قاچاقچى ها ندارن!
همدان پيام: مشكالت 3 هزار حاشيه نشين خضر، بررسى شد.

 باز انتخابات، نزديك شد!
ملت ما: سيلى رئيس سازمان هدفمندى يارانه ها به گوش يك نماينده مجلس

 اونو كه معلوم نيس مقصر اصلى كيه، ولى بخش توليد كه سيلى محكمى 
از اين كار خورده تا حاال!

همدان پيام: 16ميليون نفر درگير مسأله اعتياد هستند.
 بيخيال بابا، بذارين مسئوالن به كارهاى واجب تر برسن!
پيام آدينه: رفتار در زمان حوادث ناگهانى، آموزش داده مى شود.

 البته اونم به صورت ناگهانى!
ــبكه خبر: وزير امور خارجه آمريكا به نقش واشنگتن در ايجاد سازمان القاعده در  ش

افغانستان، اذعان كرد.
 يواش يواش چيزاى بيشترى هم معلوم ميشه!

ــاورزى مجلس: دولت بايد در مورد ارائه آمارهاى  ــيون كش خانه ملت؛ رئيس كميس
ناصحيح، پاسخ دهد. 

 تو هم انگار دوست دارى سيلى بخورى ها!
تهران امروز: قيمت شيشه، نزولى شده است. 

 چشم مسئوالن مون روشن!
ــس مركز پژوهش هاى مجلس: دولت در گام دوم هدفمندى بيش از 20  فارس؛ رئي

درصد مجاز به افزايش قيمت حامل هاى  انرژى نيست.
 مجاز مالن رو ول كن، دولت هر كارى دوس داشته باشه، خودش انجام ميده!
ــه امتحانات پايان ترم  ــگاه عالمه طباطبايى براى ارائه كارت ورود به جلس مهر: دانش
ــجويان كارشناسى نوبت شبانه اين  ــجويان، مبلغ 25 هزار تومان را از دانش به دانش

دانشگاه دريافت مى كند. 
 برن شكر كنن كه واسه تنفس شون تو فضاى دانشگاه، ازشون پول نمى گيرن!

ــيدى داماد احمدى نژاد به  ــر: 42 نماينده مجلس در اعتراض به انتصاب خورش مه
رياست مؤسسه استاندارد به احمدى نژاد تذكر كتبى دادند. 

 خب درسـته طرف پزشـكه، ولى الاقل اسـتانداردهاى پزشكى رو كه سر 
درمياره!!

تابناك: مبارزه با گران فروشى؛ حسرت هميشگى! 
 اين مال اون قديما بود كه گران فروشى، هنوز اينقدر عادى نشده بود!

ــود را حلق آويز مى كند  همدان پيام: يك نفر خ
ــود. كودكى  و ديگرى با زهر اعتياد زجرُكش مى ش
در خانه اش آزار مى بيند و دخترى خيابان را مأواى 
ــى گدايى  ــهر يك ــوى ش ــازد. در اين س خود مى س
ــه قرص هاى  ــهر، ديگرى ب ــوى ش مى كند و آن س
روان گردان پناه مى برد. تمام اين موارد و مثال هاى 
ــيار ديگر، هر كدام زخمى بر پيكر اجتماع وارد  بس
ــان بايد تالش  مى كنند؛ زخم هايى كه براى التيامش

زيادى كرد.
سن آسيب هاى اجتماعى در كشور كاهش يافته 
ــتى، تنوع و شدت  ــت و به اذعان مديران بهزيس اس

آسيب ها نيز رو به افزايش است.
مدير مركز پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى، از 
ــد فرهنگى و اجتماعى  برنامه ريزى نكردن براى رش
ــد  ــور، انتقاد كرد و گفت: وقتى هدف تنها رش كش
ــت كه اين اتفاق ها رخ  ــد، طبيعى اس اقتصادى باش

مى دهد.
ــعودى فريد عنوان كرد كه حفظ  حبيب ا... مس

نكردن خانواده، عوارض بسياري دارد.
ــددكارى اجتماعى  ــى م ــن علم ــس انجم رئي
ــبت به  ــيب هاى اجتماعى نس ــت: انواع آس نيز گف
ــته افزايش يافته و مهمترين دليل آن،  ــال گذش س

مشكالت اقتصادى و فقر است.
مصطفى اقليما افزود: افزايش كودكان خيابانى، 
معتادان، افراد آسيب ديده، طالق، كودك آزارى و ... 
ــيب هايى است كه وقوع آنها در جامعه  از جمله آس

افزايش پيدا كرده است.
 وزات رفاه و چند عالمت سؤال 

ــوراى شهر تهران  چندى پيش، يكى از اعضاى ش
گفته است: «وزارتخانه اى مثل رفاه براى پيشگيرى و 
ساماندهى آسيب هاى اجتماعى، هيچ خاصيتى ندارد.» 
ــول خادم تالش براى پيشگيرى از  به عقيده رس
ــالش براى مخفى  ــيب هاى اجتماعى به ت وقوع آس

كردن آمار مشكالت اجتماعى تبديل شده است.
  آسيب هاى رنگ به رنگ و ناكارآمدى 

دستگاه هاى دولتى
ــى،  ــيب هاى اجتماع ــرارو، آس ــزارش ف ــه گ ب
ــه را  ــاى جامع ــه هنجاره ــتند ك ــى هس رفتارهاي
ــد. اعتياد،  ــاع را تهديد مى كنن ــه دار و اجتم خدش
تكدى گرى، كارتن خواب ها، زنان خيابانى، كودكان 

ــيب هاى اجتماعى  ــى از آس كار و ... به عنوان بخش
شهر تهران معرفى شده اند.

 دردسرهاى پيشرفت تكنولوژى 
ــمت  ــيب هاى اجتماعى به س ــوع آس ــر ن تغيي
ــيب هاى نوپديد ناشى از فضاهاى مجازى، يكى  آس
ــان است؛ چراكه  از داليل نگرانى هاى آسيب شناس
شناسايى افراد درگير اين نوع آسيب ها بسيار سخت 
ــتر افراد نوجوان و  ــوار است و اين تهديد بيش و دش

جوان را نشانه گرفته است.
 عوامل زمينه ساز 

ــده كه در  ــخص ش ــاس تحقيقات، مش ــر اس ب
ــى و رفتارهاى ناهنجار  ــش انحرافات اجتماع پيداي
ــد عوامل فردى  ــددى مانن ــيب زا عوامل متع و آس
(وضعيت ظاهرى، ضعف، قدرت و بيمارى)، عوامل 
ــگرى)،  ــت، اضطراب و پرخاش روانى (نفرت، وحش
ــى (خانواده،  ــى و نيز عوامل اجتماع عوامل محيط

طالق، فقر، فرهنگ، اقتصاد و بيكارى) مؤثرند.

 !فقر يا ثروت 
ــان فقر را از مهم ترين  ــيارى از جامعه شناس بس
داليل قانون گريزى و ورود به حيطه ناهنجارى ها و 
آسيب هاى اجتماعى مى دانند. از سوى ديگر برخى 
ــه ثروت هاى انبوه،  ــان بر اين باورند ك آسيب شناس
ــيب هاى اجتماعى را به همراه مى آورد كه بين  آس

اقشار فقير و دردمند جامعه كمتر شيوع دارد.
ــرقت، تكدى گرى و كارتن خوابى  اگر اعتياد، س
ــامد باالترى داشته باشد،  در مناطق فقيرنشين بس
افزايش طالق و كاهش ازدواج، بى هويتى، گرايش به 
هيجان هاى كاذب و خودكشى نيز بين طبقه مرفه، 

رواج بيشترى دارد.
 ممنوعيت و محدوديت به جاى مصونيت 

يك كارشناس، بحران هويت را يكى از مهم ترين 
ــكالت اجتماعى مى داند كه در سطوح مختلف  مش
ــالگى در  ــود دارد. بحران هويت  در 11 تا 16 س وج

مدارس كشور جدى است.

ــور ما  ــئوالن در كش بنا بر نظر بهرام بيات، مس
ــرى موفق عمل نكرده اند؛ زيرا  در فرايند جامعه پذي
ــى، ممنوعيت بخشى  همواره به جاى مصونيت بخش
ــى دنبال شده است؛ يعنى تالش  و محدوديت بخش
ــى فرد به ابزارهايى همانند ماهواره،  ــده دسترس ش
اينترنت و ... محدود و ممنوع شود. اين محدوديت 
ــود؛ اول اينكه محدوديت،  ــبب دو مشكل مى ش س
ــد و دوم اينكه  ــاآگاه در فرد ايجاد مى كن گرايش ن
حتى با هزينه هاى كالن هم نمى توان آن را عملياتى 

كرد.
ــان امور اجتماعى بر اين  ــيارى از كارشناس بس
باورند كه حفظ و نشر ارزش هاى اجتماعى و دينى، 
همراه با برنامه ريزى در سطوح زيربنايى گامى مؤثر 
ــت.  ــيب هاى روزافزون اجتماعى اس در كنترل آس
ــودمند بودن  ــى همچنان بر س ــى كه برخ در حال
ــازى اينترنت و مقابله  جمع آورى ماهواره ها، پاك س

با بدحجابى پافشارى مى كنند.

بررسى افزايش تنوع آسيب هاى اجتماعى

زخم هايى بر پيكر اجتماع

دستگيري بزرگ ترين 
باند  قاچاق پرندگان  وحشي

ايسنا: معاون محيط  طبيعي و تنوع زيستي 
ــازمان حفاظت محيط زيست از كشف يكي  س
ــاق پرندگان  ــن محموله هاي قاچ از بزرگ تري
وحشي در كشور با عمليات گسترده نيروهاي 

امنيتي و انتظامي خبر داد.
ــت: مأموران يگان  اصغر محمدي فاضل گف
ــت خراسان جنوبي پس از  حفاظت محيط زيس
يك سلسله عمليات شناسايي با كمك مأ موران 
ــدند 41 قطعه  ــي موفق ش ــي و انتظام امنيت
ــي ضربتي از قاچاقچيان  "هوبره" را در عمليات

پرنده كشف و ضبط كنند.
ــن محموله يكي  ــاره به اينكه اي ــا اش وي ب
ــاق اين پرنده  ــن محموله هاي قاچ از بزرگ تري
ــت، افزود: پرندگان ضبط شده به  در كشور اس
سايت ويژه هوبره در شهرستان قائن منتقل و 
ــكي و پالك گذاري در  پس از معاينات دامپزش

طبيعت رها مي شوند.

سهميه هاى آزمون دستيارى 
91 اعالم شد

ــوراى آموزش پزشكى و تخصصى،  مهر: ش
جزييات نحوه استفاده از 6 سهميه رزمندگان، 
ــاس  ــروم، آزاد، مازاد براس ــق مح ــازاد مناط م
ــجويان  ــهيل ادامه تحصيل دانش آيين نامه تس
ــان به مقاطع باالتر،  ــتعداد درخش ممتاز و اس
ــر ايرانى  ــلح و اتباع غي ــيه نيروهاى مس بورس

آزمون دستيارى را اعالم كرد.
نحوه پذيرش رزمندگان اين گونه است كه 
20 درصد از كل ظرفيت پذيرش هر رشته محل 
به افراد واجد شرايط سهميه رزمندگان كه 80 
درصد حد نصاب قبولى در رشته  محل انتخابى 

را كسب كرده باشند، تعلق مى گيرد.
ــتفاده از سهميه  ــدگان با اس از پذيرفته ش
ــدگان به  ــاير پذيرفته ش رزمندگان مطابق س

صورت آزاد تعهد محضرى اخذ خواهد شد.

كشورهاى پر متقاضى اعزام 
دانشجو به ايران

ــاور وزير علوم در امور بين الملل  ايسنا: مش
با اشاره به جذب 25 هزار دانشجوى خارجى 
ــگاه هاى كشور، عراق، تاجيكستان و  در دانش
ــتان را به عنوان كشورهاى پرمتقاضى  افغانس

اعزام دانشجو به ايران اعالم كرد.
ــه قابليت ها و  ــاره ب ــى با اش ــالن قربان ارس
ــى و تحقيقاتى  ــى، آموزش ــاى علم ظرفيت ه
ــوم  عل وزارت  ــت:  گف ــور  كش ــگاه هاى  دانش
ــت تا در برنامه پنجم توسعه، تعداد  درصدد اس
ــور را به  ــى در داخل كش ــجويان خارج دانش

صورت آزاد به 25 هزار نفر برساند.
ــوم در امور  ــم مقام وزير عل ــه گفته قائ  ب
از  ــورها،  كش تمام  ــجويان  دانش ــل،  بين المل
ــرفته و در  ــالمى، پيش ــورهاى اس جمله كش
ــعه امكان تحصيل در دانشگاه هاى  حال توس

ايران را دارند.

بيشترين شكايات براى 
سرقت و ضرب و جرح 

است
ــراد ضرب و جرح  ــرقت و اي همدان پيام: س
ــترين آمار پرونده هاى قضايى سال 90 را  بيش

به  خود اختصاص داده است.
ــوي  ــن آمار در همايش آمار جنايى از س اي
رئيس مركز آمار و فناورى اطالعات قوه قضاييه 

ارائه شد.
ــهريارى گفت: اين آمار از  حجت االسالم ش
سامانه آمارى "سجا" كه 9 ماه است به  صورت 
ــت آمده و با  ــى راه اندازى شده به  دس آزمايش
ــداد پرونده ها، اتهامات،  ــايت تع ورود به اين س
ــه  ــى پرونده ها و حتى مقايس ورودى و خروج
ــال قابل  ــاه و س ــده در روز و م ــم و پرون جرائ

مشاهده است.
ــان مى دهد كه  ــزود: آمار 6 ماهه نش وى اف
ــاد صدمه،  ــرب و جرح، ايج ــرقت، ايراد ض س
ــتعمال  اس ــدر،  مواد مخ ــدارى  نگه ــن،  توهي
موادمخدر، تهديد، تخريب، صدور چك بالمحل 
ــور هستند.  و حمل مواد مخدر 10 جرم اول كش
تهران، خراسان رضوى، اصفهان و فارس بيشترين 
حجم پرونده ها و خراسان جنوبى كمترين حجم 

پرونده ها را به  خود اختصاص داده اند. 
مدت زمان رسيدگى به پرونده ها نيز در اين 

سايت قابل پيگيرى است.

آغاز ثبت نام در كنكور ارشد دانشگاه آزاد از 17دى
ــالمى گفت: داوطلبان براي شركت در آزمون كارشناسى ارشد 91  ــگاه آزاد اس همدان پيام: رئيس مركز آزمون دانش

دانشگاه آزاد اسالمى، مى توانند از شنبه 17 دى ماه ثبت نام كنند.
عبدا... سجادى جاغرق افزود: ثبت نام در اين آزمون براى متقاضيان از طريق سايت اينترنتى مركز آزمون امكان پذير 

است.
وى بيان كرد: نوع پذيرش در اين كنكور در مقايسه با سال هاى گذشته تغييرى نكرده است.

ــد 91 دانشگاه آزاد ارديبهشت ماه 91 برگزار  ــت: كنكور كارشناسى ارش ــجادى جاغرق اظهار داش به گزارش مهر، س
ــى و ضرايب آن را در سامانه اطالع رسانى خود به نشانى  ــگاه آزاد اسالمى ليست مواد درس ــود. مركز آزمون دانش مى ش

www.azmoon.org قرار داده است.

تصويب جدول مواد درسى پايه ششم ابتدايى
همدان پيام: اهداف و جدول مواد درسى پايه ششم ابتدايى پس از بحث و تبادل نظر اعضاى شوراى عالى آموزش و 

پرورش در يك ماده واحده به تصويب رسيد.
ــتصد و  ــند تحول بنيادين آموزش و پرورش و مصوبه هش ــاس اين ماده واحده با عنايت به س به گزارش مهر، بر اس
پنجاه و يكمين جلسه شوراى عالى آموزش و پرورش مبنى بر 6 ساله شدن دوره ابتدايى، از سال تحصيلى 92ـ91 اهداف 
و برنامه هاى درسى ابتدايى به تصويب مى رسد و واحدهاى آموزش و پرورش مكلفند در برنامه ريزى و ساماندهى فعاليت هاى 
آموزشى و پرورشى به گونه اى اقدام كنند كه خروجى هاى دوره ابتدايى به اهداف تعيين شده اين دوره نائل آيند. در اين ماده 
واحده، به سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى اجازه داده مى شود؛ نسبت به تهيه و تدوين كتاب هاي درسى و مواد آموزشى 

پايه ششم ابتدايى براى دوره گذار بر اساس اهداف و جدول مواد و ساعات دروس پايه مذكور اقدام كند.

اجراى دستورالعمل جديد طرح پزشك خانواده سال آينده
ــك خانواده  ــتورالعمل جديد طرح پزش ــازمان بيمه خدمات درمانى گفت: دس همدان پيام: مديرعامل س
ــال آينده اجرا  ــيده و به زودى ابالغ و از س ــت و تعاون، كار و رفاه اجتماعى رس به امضاى 2 وزير بهداش

مى شود.
ــكالت مرحله اول  ــتورالعمل جديد تمام موانع و مش محمدباقر هداوند در گفت وگو با فارس با تأكيد بر اينكه در دس
ــتورالعمل خدمات خوبى در بخش درمان و بيمه اى براى  ــت، گفت: در اين دس ــده اس ــك خانواده برطرف ش طرح پزش

مراجعه كنندگان در نظر گرفته شده است.
وى تصريح كرد: در فاز دوم طرح پزشك خانواده بنا داريم تعداد استان هاي تحت پوشش را افزايش دهيم و به زودى 

استان هاى مورد نظر معرفى خواهند شد.

كمربندها براى پليس بسته مى شود
ــتن با نبستن كمربند ايمني 50 هزار تومان است، پس چه  همدان پيام: فرق بس
ــد نبندي و به قول خودت اين طناب دار را دور گردنت نپيچي و در  ــر كه كمربن بهت

عين حال نشان دهي كه كمربند بسته اي.
ــگرد شده، راننده  ــهرهاي كشور كه اين كار يك ش ــاير ش در همدان همانند س
متخلف كه مي داند اگر كمربند ايمني اش را نبندد حتماً جريمه مي شود، كمربند را 
تا نيمه به سمت پايين مي كشد تا نشان دهد كه مثالً كمربند را بسته در حالي كه 

واقعاً كمربند بسته نشده و فشاري به گردن و قفسه سينه اش نمي آيد.
ــتش درگير گرفتن كمربند مي شود و درست با همان  ــت راس به اين ترتيب دس
ــن كار چه كش و  ــاال بماند كه براي انجام اي ــده را عوض مي كند؛ ح ــت هم دن دس

قوس هايي به بدنش مي دهد و چه فشاري به دست هايش مي آيد.
ــتن نصفه و نيمه البته دقيقاً در جاهايي انجام مي شود كه يك مأمور  كمربند بس
ــت كمربندي  ــتاده و متخلفان را مي پايد، پس جايي كه پليس نيس راهور آنجا ايس
ــود، حتي از نوع نيم بندش، ولي پليس همه اين ها را مي داند، آنها  ــته نمي ش هم بس
ــتن را درمي آورند، قصد فرار از  ــد كه رانندگان متخلف كه اداي كمربند بس مي دانن

جريمه را دارند.
ــهر پليس جلوي اين رانندگان را مي گيرد، اما در نقاطى ديگر  در برخي نقاط ش
كه هيچ پليسي در كار نيست اين دوربين ها هستند كه مردم را مي پايند؛ اين همان 

چيزي است كه حتماً متخلفان فراموشش كرده اند.
اين دوربين ها آن  قدر دقيق اند كه كمربند بستن هاي قالبي را خيلي راحت كشف 

مي كنند و جريمه اي را كه راننده ها از آن مي گريزند به پايشان مي نويسند.
ــتن كمربند ايمني دست و پا زدن بيهوده و انرژي گذاشتن  پس تالش براي نبس
بي ثمر است، اما فعالً كه وضع اين گونه است و اصالح تفكر غلط رانندگان كه ميراث 
ــي اي كاش راننده ها درك  ــادي مي برد، ول ــت زمان زي ــال ها بي قانوني كردن اس س
مي كردند كه كمربند بستن براي حفظ ايمني آنهاست و اگر اين كار را انجام ندهند 

به هيچ فردي جز خودشان آسيبى نمى رسد.
ــت خودروسازان هم براي نهادينه كردن فرهنگ استفاده از  در اين بين خوب اس
كمربند ايمني وارد عمل شوند و مثل خودروهاي خارجي سيستم هشدار مربوط به 
كمربند را در خودروها نصب كنند تا اگر راننده متخلفي حتي با جريمه هاي 50 هزار 
ــتن كمربند نشد، بوق هاي ممتد اين سيستم هشدار، او را به  توماني هم قانع به بس

بستن كمربند ايمني وادار كند.

در آذر ماه رخ داد؛
تشكيل دو ميليارد پرونده تخلف واحدهاى صنفى

همدان پيام: سرپرست معاونت نظارت و بازرسى سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان همدان گفت: دو ميليارد و 530 ميليون ريال پرونده تخلف در آذر ماه امسال 
ــنا افزود: 12 هزار و 645 مورد  ــجاعى در گفت و گو با ايس ــكيل شد. عليرضا ش تش
بازرسى در آذر ماه امسال از واحدهاى صنفى به عمل آمده كه پس از اين بازرسى ها 
ــكيل شده است. وى ادامه داد: ارزش ريالى اين تعداد  هزار و 247 پرونده تخلف تش
پرونده دو ميليارد و 530 ميليون ريال است. وى اعالم كرد: از اين رقم 724 ميليون 

و 405 هزار ريال سهم دولت بوده و مابقى به شاكيان پرداخت شده است.
ــت كه  ــت وزارت صنعت، معدن و تجارت اين اس ــه اينكه سياس ــاره ب وى با اش
ــط مجامع امور صنفى انجام شود، افزود: از اين ميزان بازرسى  بازرسى ها بيشترتوس
ــط بازرسان سازمان بازرگانى و بيش از هفت هزار  تعداد پنج هزار و 293 مورد توس
ــان مجمع امور صنفى انجام شده است. شجاعى تصريح كرد:  ــى توسط بازرس بازرس
ــان  ــى از واحدهاى عمده فروش و جمع امور صنفى از خرده فروش ــازمان بازرگان س
بازرسى مى كند. وى بيان كرد: بيشترين تخلف با 524 ميليون ريال مربوط به بخش 
ــيب زمينى، پياز، گوجه فرنگى و رب گوجه فرنگى بوده و اين در حالى است كه در  س
بخش نهاده هاى دامى با يك ميليون و 950 هزار ريال كمترين تخلف رخ داده است.

 همدان پيام: البه الي جمعيت شلوغ اتوبوس ها، 
ــار هم رد  ــه در خيابان ها از كن ــي ك ــن آدم هاي بي
ــري را كه نگاه  ــه و كنار ديگ ــوند و هر گوش مي ش
ــومي  ــل هاى س كنيد، جوان ها و نوجوان هاي نس
ــري» در  ــه «هندزف ــد ك ــي را مي بيني و چهارم

گوش شان گذاشته اند. 
ــمايل آنها هم روز  ــكل و ش ــي هايي كه ش گوش
ــي هاي بزرگ تري  ــد و گوش ــر مي كن ــه روز تغيي ب
ــان از آنها  ــن جوانان و نوجوان ــه بازار مي آيد تا اي ب
ــان اجتماعي  تحليل هاي  استفاده كنند. كارشناس
متعددي درباره وجود اين روحيه و رفتار در جوانان 
ــيب هاي  ــانه آس و نوجوانان دارند و اين رفتار را نش

فردي و اجتماعي مي دانند.
ــناس، درباره  ــدم، جامعه ش ــان ا... قرايي مق ام
ــكل  ــود اين پديده تعبير جالبي دارد؛ «اين مش وج
ــهرهاي بزرگ ديده مي شود. شهرهاي  بيشتر در ش
ــتند.  امروزي ما به تعبير من «دنياي بيگانه ها» هس
شهرهاي فعلي ما جايي هستند كه افراد از يكديگر 
ــده اند. گرچه افراد ظاهرا در كنار هم هستند  دور ش
ــاعر «خودم در ميان جمع و دلم جاي  اما به قول ش

ديگر است.»
مهاجرت هاي متعدد، خرده  فرهنگ هاي متنوع 
ــهرهاي ما را از آن حالت فرهنگي خودش خارج  ش
ــهرهايي  ــما اگر امروز نگاهي به ش ــت. ش كرده اس
ــه تجانس  ــويد ك ــف بيندازيد متوجه مي ش مختل
ــهرها به هم خورده و روابط اجتماعي از  فرهنگي ش
حالت واقعي و معنوي دور شده و شكلي صوري پيدا 
ــت. افراد در خيابان ها كنار هم راه مي روند  كرده اس
و در عين حالي كه كنار هم هستند هيچ احساسي 
ــبت به هم ندارند و انگار فقط خودشان هستند.  نس
ــهرهايي مانند تهران انگار وسيله اي  ــان هاي ش انس

هستند تا ديگري به هدفش برسد. 
ــايه ها، معلم ها و ... انگار فقط  فروشنده ها، همس
ــا كار آدم را راه بيندازند  ــد ت ــراي اين وجود دارن ب
ــا نداريم. آدم هاي  ــر نيازي به آنه ــد از آن ديگ و بع
جامعه فعلي و شهري ما مانند تخم مرغي با پوستي 
ضخيم شده اند سفيده و زرده درون آن قاطي شده 
ــي بتواند به درون  ــت كه كس و ضخيم تر از آن اس
ــه همه با هم بيگانه و دور  ــوخ كند. در نتيج آن رس
ــت و به جاي  ــي در عالم خود اس ــده اند. هر كس ش
ــركت  در صحبت  هاي  ــو و تبادل نظر و ش گفت وگ
ــوس و خيابان ترجيح مي دهد به  جمعي مترو، اتوب

هندزفري پناه ببرد.
  انسان هاي جامعه شهري بي هويت و 

تنها شده اند
ــگاه نسبت  ــتاد دانش به گزارش تابناك، اين اس
ــدار مي دهد و  ــش اين پديده هش ــه ادامه و افزاي ب

ــت و هر روز  ــد: اين روند ادامه خواهد داش مي گوي
ــتري را خواهيم ديد كه هندزفري در  آدم هاي بيش
ــان به سر مي برند  گوش مي زنند و در دنياي خودش
ــي ندارند.  ــبت به پيرامون جامعه خود واكنش و نس
ــي عالقه اي  ــي فرهنگي افزايش يافته و كس بيگانگ
ــش چه مي گذرد و در  ــدارد بداند در دنياي اطراف ن

بازار، كوچه و خيابان چه خبر است.
ــدري در خانه اش  ــه پ ــنويم ك ــار مي ش در اخب
مي ميرد اما فرزندانش سه روز بعد خبردار مي شوند. 
ــان مي دهد ما در دنياي بيگانگان زندگي  اين ها نش
ــس و بي هويت  ــا، بي ك ــان ها، تنه ــم و انس مي كني
ــا به درون  ــن اجتماع ترجيح ــده اند. آدم هاي اي ش

ــمت  خود پناه برده اند و از ديگران بريده اند و به س
ــوند. از صحبت با ديگران  ــيده مي ش هندزفري كش
ــا را از خود نمي دانند به  ــذت نمي برند و چون آنه ل
صحبت هاي كنار دستي ها توجهي ندارند. در حالي 
كه در شهرهاي كوچك و در روستاها مردم هنوز از 
ــال و روز همديگر خبر دارند و بيگانگي در ميان  ح

آنها همانند شهرهاي بزرگ رسوخ نكرده است.
 به فرهنگ اصيل خودمان برگرديم 

ــي حل اين مشكل را  قرايي مقدم راهكار اساس
بازگشت و توجه  به ارزش هاي گذشته مي داند: براي 
ــگ اصيل خودمان  ــكل بايد به فرهن ــل اين مش ح
ــد دوري از فرهنگ  ــن رون ــفانه اي ــم. متاس برگردي
اصيل در طول اين سال هاي اخير به شدت سرعت 
ــان  ــدارهاي كارشناس ــئوالن به هش ــه و مس گرفت
ــال قبل در مقاالتي  توجه نمي كنند. من در 20 س
ــا براي كه به صدا  ــتان، زنگ ه مانند «آتش در نيس
ــت ويران است» نسبت  درمي آيند، خانه از پاي بس
به بيگانگي از فرهنگ ملي هشدار دادم. با وضعيتي 

كه راديو و تلويزيون ما دنبال مي كنند نبايد انتظار 
داشت كه اين مشكل حل شود. اين ابزارها كه بايد 
خودشان راهكاري براي حل مشكالت باشند، بيشتر 
ــه اين موضوع دامن زده و بيگانگي فرهنگي ايجاد  ب

مي كنند و دائم در حال نصيحت هستند. 
ــتور كار  ــتن را در دس ــت به خويش بايد بازگش
ــادي اجتماعي را  قرار داد و با برنامه هاي مختلف ش
ــا برگرداند تا آنها با  ــه جامعه و به ويژه به جوان ه ب
روحيه اي با نشاط در فعاليت هاي اجتماعي شركت 

كنند و از گوشه گيري دست بردارند.
وى درباره نبود آموزش  مهارت هاي اجتماعي در 
ــي مي گويد:  آموزش و پرورش و نظام  نظام آموزش

ــي ما بيمار است، بايد تاريخ ما را به فرهنگ  آموزش
ــت بياورند. بايد  برگردانند و قدرت دوباره اي به دس
ــا بايد ايراني  ــي صورت بگيرد. م يك تحول آموزش
بمانيم اما از تمدن روز دنيا هم عقب نمانيم. گاهي 
ــت بام مي افتيم و با غربزدگي و  هم از آن طرف پش
ارتباط بيش از حد با فرهنگ بيگانه، با فرهنگ ملي 

خودمان بيگانه مي شويم. 
ــتند كه  ــي جوان هايي هس ــه اين بيگانگ نتيج
ــرادي كه  ــد و اف ــبي مي بندن ــان را دم اس موهايش
شلوارشان در حال افتادن از پايشان است و كساني 
ــي مانند مترو  ــد در اماكن عموم ــه با صداي بلن ك

آهنگ هاي غربي گوش مي دهند. 
ــا فرهنگ بيگانه از  ــن غربزدگي ها از ارتباط ب اي
ــه وجود مي آيد و به  ــانه هاي ماهواره اي ب طريق رس
ــي و متجدد نمايي ظهور مي كند  صورت فخرفروش
ــب قدرت و اعتبار هستند.  و به نوعي به دنبال كس
براي درمان اين درد بايد دواي بازگشت به فرهنگ 

اصيل خودمان را تجويز كرد.

  پاك كردن صورت مسأله به جاي 
حل مسأله

حسين باهر، متخصص رفتارشناسي اعتقاد دارد 
ــأله اي عادي نيست؛ اين كار عمل  اين موضوع مس

نيست، عكس العمل است. 
عمل وقتي است كه مي خواهي آهنگي را گوش 
ــت كه مي خواهي  ــي اما عكس العمل وقتي اس بده
آهنگي را بشنوي تا ديگران را فراموش كني و صداي 
آنها را نشنوي. وضعيت اكنون برخي جوان هايي كه 
از هدفون و هندزفري استفاده مي كنند، از نوع دوم 
ــت. االن جوان ها و نوجوان هايي را مي بينيد كه  اس
ــي ها  ــع پياده روي، كوهنوردي و... از اين گوش موق
ــتفاده مي كنند و بايد با ايما و اشاره آنها را صدا  اس
ــت و مي طلبد كه  ــأله اي عادي نيس كرد. اين ها مس
مسئوالن و كارشناسان، پژوهش و مطالعه اي دقيق 
ــته باشند تا بتوانند مشكالت  روي اين موضوع داش

فعلي جامعه را رصد كنند.
ــي و دروني را معضلي  ــر تفاوت دنياي بيرون باه
ــد؛ در وضعيت فعلي با  ــن در جامعه ما مي دان مزم
ــبكه هاي ماهواره اي جوان ها خودشان را با  وجود ش
جوانان كشورهاي ديگر مقايسه مي كنند. جامعه ما 
ــده است كه جوان ها اين  به نوعي انقباض دچار ش
ــندند. آنها به نوانديشي، نشاط و  رويكرد را نمي پس
ــه االن اين موضوع در  ــب نياز دارند ك تفريح مناس
ــگاه يا ورزش يا بسترهاي ديگر مهيا نيست و  دانش

وجود ندارد.
  مواظب آستانه شنوايي گوش تان 

باشيد
از سوي ديگر استفاده زياد از هندزفرى و هدفون 
براى برخى از افراد به صورت عادت درمى آيد و اين 
امر باعث مى شود سيستم هاى حساس گوش داخلى 
ــكل  ــلول هاى ظريف مويى ش كه تعداد زيادى از س
ــن امر به تدريج  ــه ببيند. اي ــرار دارد صدم در آن ق
ــيت گوش به صداهاى بلند  موجب كاهش حساس

خواهد شد.
ــن انجام  ــرى و هدفون حي ــتفاده از هندزف اس
ــچ خطرى را ايجاد نمى كند و به نكته اى  ورزش هي
ــود اين است كه افراد نبايد هنگام  كه بايد توجه ش
ــتفاده را  ورزش كردن صداى لوازم صوتى مورد اس
زياد كنند. اين متخصص گوش و حلق و بينى ادامه 
مي دهد: شدت صدا در هنگام استفاده از هندزفرى 
و هدفون بستگى به ميزان شنوايى افراد دارد و افراد 
ــدت صوتى هنگام  ــعى كنند از كمترين ش بايد س
ــتم ها بهره گيرند. در صورت  ــتفاده از اين سيس اس
لزوم استفاده از گوشى ها بايد با فاصله زمانى حداقل 
يك ساعت و كمترين شدت صداى قابل فهم ممكن 

صورت گيرد.

يك تأمل؛ پديده جوانان «هندزفري»
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اقتصاد

خبر

طال و ارز

نوع ارز
نرخ خريد

(ريال)
نرخ فروش 

(ريال)
 آزاددولتىآزاددولتى

14402196001445219800يورو
11145151001118015300دالر آمريكا
17250238001731024300پوند انگليس
10913150001095015200دالر كانادا

2977375029873950ريال عربستان
3038405030484150درهم امارات

6200000---سكه تمام بهار طرح قديم
6020000---سكه تمام بهار طرح جديد

2870000---سكه نيم بهار
1480000---سكه ربع بهار
760000---يك گرمي

يك گرم طالي ساخته 
562000---نشده 18 عيار

روابط عمومى
شيالت 

استان همدان

برگ سبز خودرو وانت پيكان شيري رنگ مدل 85 به شماره 
پالك ايران42- 724 ج 27به شماره شاسي30512397 
و شماره موتور 11285064711متعلق به علي ايزانلو به 
شماره شناسنامه 603 صادره از شيروان مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

شماره 90/3 آگـهي مزايده 
عمـومى

روابط عمومي شركت آب منطقه اي همدان 

الف) مزايده گزار: شركت سهامي آب منطقه اي همدان 
ب) موضوع مزايده: عبارت است از فروش و واگذاري 3 دستگاه آپارتمان جدول ذيل متعلق به شركت سهامي آب 

منطقه اي همدان 

مبلغ تضمينمتراژطبقه نوع واحد رديف
(ميليون ريال) 

مبلغ پايه
نشاني پالك ثبتي(ميليون ريال)

همدان، خيابان هنرستان، روبروي 266,104,343034/3/12آپارتمان1
هنرستان، بلوك 17

همدان، خيابان هنرستان، پشت 488,125,252034/4/88آپارتمان2
هنرستان، بلوك 7

4118,065,35301/3457/3792/3776آپارتمان3
همدان، فرهنگيان، ميدان معلم، روبروي 
دبيرستان اميرالمومنين(ع)، مجتمع سينا، 

بلوك 1
براي اطالع از چگونگي دريافت وام به مديريت شعب بانك مسكن مراجعه نمائيد.

ج) نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايده:
1- رسيد بانكي واريز به حساب 2175205610007 نزد بانك ملي شعبه مهديه 

2- وجه نقد 
3- ضمانت نامه بانكي 

توجه:
(هر سه مورد از موارد نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايده به نفع شركت سهامي آب منطقه اي همدان باشد).

به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب 
اثر داده نخواهد شد.

د) محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، محل تحويل و گشايش پيشنهادها: از تمامى اشخاص حقيقي و حقوقي كه 
داوطلب شركت در مزايده مي باشند دعوت مي شود پس از درج آگهي نوبت دوم به مدت 10 روز براى دريافت اسناد 
مزايده با در دست داشتن فيش بانكي به مبلغ 150,000 ريال (واريز به حساب شماره 2175205611005 نزد 

بانك ملي شعبه مهديه به نشاني ذيل مراجعه نمايند.
واريزي  اصل  مي  بايست  مي نمايند  مزايده  شرايط  دريافت  به  اقدام  سايت  طريق  از  كه  افرادي  است  ذكر  به  الزم 

150,000 ريالي را ضميمه مدارك ارسال نمايند.
نشاني: همدان، خيابان جهاد، نرسيده به ميدان بيمه، شركت سهامي آب منطقه اي همدان 

شركت كنندگان در مزايده بايد پيشنهادهاي خود را تا ساعت 8/30 صبح روز سه شنبه 1390/10/27 به دبيرخانه 
شركت تحويل نمايند پيشنهادهاي واصله در ساعت 9 صبح همان روز در اتاق كميسيون گشايش و رسيدگي خواهد 
شد. (به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر فوق واصل شود 

مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.)
هزينه درج آگهي بر عهده برنده مزايده خواهد بود.

متن آگهي در سايت www.hmrw.ir موجود است.

پوست  صادراتى  مركزى  شركت  دفتر 
همدان به شماره ثبت 977 از شهرك ويان 
پاساژ  بوعلى،  خيابان  همدان،  شهرستان  به 
وحدت، طبقه سوم، شماره 7 انتقال يافت

آگهى تغييرات دفتر مركزى 

سفال همدان به 10 كشور جهان صادر شد
همدان پيام: سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان گفت: در سال جارى، سفال همدان به عنوان دومين كاالى مهم صادراتى استان به 10 

كشور جهان صادر شده است.
محمدمهدى فرشچى موحد از ارزآورى 21,3 ميليون دالرى اقالم و محصوالت صنايع دستى استان در سال جارى خبر داد و اظهار داشت: اين ميزان 
ــت. وى با بيان اينكه 31 درصد از صادرات  ــى افزون بر 3 هزار و 947 تن را به خود اختصاص داده اس ــتى از گمرك همدان با وزن ــادرات صنايع دس از ص
ــفال با صادراتى به ارزش 12 ميليون و 828 هزار دالر به 10 كشور  ــت، ادامه داد: در 9 ماه گذشته س ــتى اختصاص يافته اس ــتان به بخش صنايع دس اس

جهان صادر شده است.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان افزود: كشورهاى آلمان، فرانسه، هلند، بلغارستان، سوئد، تركيه، عراق، امارات، قطر و سودان 

از جمله اين كشورها بوده اند.

قيمت سكه و طال واقعى شده است
همدان پيام: رئيس اتحاديه طال و جواهر كشورى گفت: در چند روز گذشته آرامش در بازار طال و سكه حاكم شده و قيمت هاى سكه و طال بدون حباب 
و واقعى شده است. محمد كشتى آراى با اشاره به پيش فروش هاى نسبى سكه از سوى بانك مركزى در بازار اظهار داشت: اين اقدام بانك مركزى صف هاى 

روبه روى بانك ها را از بين برد و تب خريد طال با اين كار فروكش كرد. 
وى ادامه داد: در بازار جهانى نوسان هاى قيمت طال كاهش يافته است و علت اصلى آن نيز نزديكى به روزهاى پايانى سال 2011 است. رئيس اتحاديه 
طال و جواهر كشورى در گفت و گو با پانا خاطر نشان كرد: بازار طال و سكه در حال حاضر به تعادل كامل رسيده و قيمت ها بدون حباب است؛ به همين 

دليل نوسان هاى موجود در بازار تنها متأثر از نوسان نرخ ارز حاصل مى شود. 
وى افزود: اختالل در روند نقل و انتقال ارز بين ايران و ساير كشورها در ماه هاى اخير جوى را فراهم كرد كه در آن تعادل عرضه و تقاضا برهم خورد 

و قيمت ارز يك باره صعود كرد و اكنون در سطح يك هزار و 515 تومان به نوعى تعادل نسبى رسيده است

ــهرهاي  ش ــر  اخي ــاي  دهه ه در  ــام:  همدان پي
ــترش  ــعه در معرض گس ــورهاي در حال توس كش
مهاجرت هاي روستايي به شهر قرار گرفته اند كه اين 
جابجايي ها براي عبور از اقتصاد كشاورزي به اقتصاد 
ــتيابي به فرصت هاي مطلوب تر  شهري و براي دس

اجتماعي و اقتصادي بوده است.
ــكونتگاه هاي  ــن افراد در بافت ها و س   اغلب اي
غيررسمي شهرها مستقر شده اند و پديده هايي را با 
عنوان حاشيه نشيني و اسكان غيررسمي به وجود 
ــميت نداشتن اين مكان ها  آورده اند كه به علت رس

ساكنانش با مشكالت فراواني روبرو هستند.
ــته با توجه به سرريز شدن  ــال هاي گذش در س
جمعيت از روستاها به شهر، حاشيه نشيني در شهر 
همدان رونق گرفته است و طبق آخرين سرشماري 
ــال 83 حاشيه هاى شهر همدان به پنج نقطه  در س
ــار امام، منوچهري  ــر، كوي وليعصر(عج)، حص خض
ــود كه بنا به گفته مسئوالن  و مزدقينه ختم مي ش
ــاز هاي  ــاخت و س ــق اقدام به س ــي اين مناط اهال
ــتن از اين  ــاز كردند و به علت آگاهي نداش غيرمج
مسأله حاال براي گذران زندگي خود بايد با كمبودها 

و مشكالت بسياري دست و پنجه نرم كنند.
در ماه هاي اخير مسئوالن شهر همدان با حضور 
در بين مردم اين مناطق مطالبات و مشكالت آن ها 
را شنيدند و وعده هايي را براي توانمندسازي حاشيه 

شهر داده اند.
مهمترين مشكالت مردم ساكن در حاشيه هاى 
شهر همدان بهره مند نبودن از آب آشاميدني سالم، 
ــفالت نبودن  ــازل آن ها، آس ــه من ــالب ب ورود فاض
ــتن مجموعه هاي  ــي، نداش ــر اصل ــا و معاب كوچه ه

فرهنگي و تفريحي بوده است.
ــدن پروسه رسيدگي و  البته به علت طوالني ش

ــازي پنج حاشيه شهر همدان كه سال ها  توانمندس
ــده بود، امروز نيز شاهد ساخت  و  قبل شناسايي ش
سازهاي غيرمجاز و ايجاد حاشيه نشيني  در مناطقي 
ــهرك مدني، كوي  چون كوي محمديه، جواديه، ش
ــعلي،  ــاد، حصار حاج شمس ــار علي آب ــت، حص جن
ــيلو، حصار  ــهر، س ــازي، مجيدآباد، اسالمش چرمس
ــتاهاي متصل به  ــمت هايي از روس پيازكاران و قس
ــم آباد، علي آباد و شورين در شهر  ــامل قاس شهر ش
ــب مديران يا  ــان از نظارت نامناس ــتيم كه نش هس
ــاماندهي اين مناطق دارد  ــي آنان براي س بي توجه
ــازي  و امروز بايد هزينه هاي كالني صرف توانمندس

حاشيه شهر كه بدنه آن بزرگ شده است، بكنند.
ــنبه هفته  ــامگاه چهارش ــن منظور ش ــه همي ب
ــته معاون وزير راه و شهرسازى و مدير عامل  گذش
ــازى شهرى  ــركت مادر تخصصى عمران و بهس ش
ايران و جمعي از مسئوالن استان در جمع معتمدان 

پنج محله حاشيه نشين همدان حضور يافتند.
ــه  جلس در  ــازى  شهرس و  راه  ــر  وزي ــاون  مع

ــهر همدان با بيان اينكه  ــازى حاشيه ش توانمندس
ــط بين مردم و مسئوالن بوده  معتمدان محل واس
ــق را فراهم مى كنند،  ــازى مناط و زمينه توانمندس
ــش از 200 پروژه خرد و  ــت: تاكنون بي اظهار داش
ــا تخصيص اعتبارى  ــج محله همدان ب كالن در پن
ــتانى  ــط منابع اس ــش از 45 ميليارد تومان توس بي
ــور ارتقاى خدمات  ــتگاه هاى اجرايى به منظ و دس

عمومى و محله اى اجرا شده است.
ــيدن به استانداردهاى الزم  مجيد كيان پور رس
ــت و افزود: اين  ــداف مهم وزارت خانه دانس را از اه
ــامل جمع آورى و دفع آب هاى سطحى،  پروژه ها ش
ــاد پارك  ــفالت، ايج ــازى روكش آس ترميم و بهس
محله، احداث كتابخانه و انشعابات آب و گاز مى شود 
ــتاى ارتقاى سطح زندگى مردم در حال  كه در راس

انجام است.
وي با تأكيد بر اينكه كميت و كيفيت پروژه هاى 
توانمندسازى استان همدان پس از سفر رهبر معظم 
ــور بى نظير است، گفت:  انقالب به اين نقطه از كش

پروژه هاى توانمندسازى با قوت زياد از سال 83 آغاز 
و تا امسال ادامه پيدا كرده است.

ــى عمران و  ــركت مادر تخصص ــر عامل ش مدي
ــهرى ايران افزود: در حال حاضر شهر  ــازى ش بهس
ــازى  همدان پايلوت محروميت زدايى در توانمند س
سكونت گاه هاى غير رسمى قرار گرفته است كه در 
همين راستا ساالنه اعتبار ويژه اى در اختيار شركت 
عمران و مسكن ساز همدان براى اجراى پروژه هاى 

توانمند سازى قرار مى گيرد.
ــركت عمران و  كيان پور اضافه كرد: هم اكنون ش
مسكن ساز همدان به صورت مستقل و به نمايندگى 
ــركت عمران و بهسازى شهر ايران هفت پروژه  از ش
را با اعتبارى افزون بر 3,3 ميليارد تومان در دست 
اجرا دارد. وي گفت: طبق قانون برنامه پنجم توسعه 
ــوده شهرى در  ــاالنه 10 درصد از بافت هاى فرس س

كشور بهسازى و احيا مى شود.
معاون وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: تاكنون 
ــوده در 457 شهر كشور  72 هزار هكتار بافت فرس
شناسايى شده است كه برنامه ريزى هاى الزم براى 

نوسازى اين مناطق بايد در شهرها صورت بگيرد.
ــوده  ــت: از اين ميزان بافت فرس وى اظهار داش
ــتان همدان و مالير  ــار مربوط به شهرس 823 هكت
ــوده همدان در  ــت كه 597 هكتار از بافت فرس اس
ــه، حصار امام و  ــه ديزج، خضر، مزدقين پنج منطق

منوچهرى واقع شده است.
كيان پور اضافه كرد: براى تشويق هر چه بيشتر 
ــوده به نوسازى و  ــاكنان مناطق بافت هاى فرس س
ايمن سازى، شرايط پرداخت تسهيالت بايد راحت تر 
ــكن ها در قالب تجميع  ــاخت مس ــود و س انجام ش

صورت بگيرد.
ــور براى  ــهر كش ــرد: در چهار ش ــوان ك وى عن

ــازى عوارض صدور پروانه  تشويق مردم به امر نوس
ساخت رايگان انجام مى شود تا بافت فرسوده خالى 

از سكنه نشود.
ــتان موجود در  ــح كرد: در 11 شهرس وى تصري
ــزار و 981 هكتار بافت  ــز يك ه ــتان همدان ني اس
ــوده وجود دارد كه برنامه ريزى هاى الزم براى  فرس
شناسايى سكونت گاه هاى غير رسمى در مناطقى با 

جمعيت زير 100 هزار نفر بايد انجام شود.
  20 درصد جمعيت همدان در 

سكونت گاه هاى غيررسمى زندگى مى كنند
ــدان نيز گفت:  ــتاندار هم ــزارش ايرنا، اس به گ
ــام، مزدقينه  ــر، حصار ام ــه ديزج، خض پنج منطق
ــن  بي در  را  ــت  جمعي ــترين  بيش ــرى  منوچه و 
ــكونت گاه هاى غيررسمى شهر به خود اختصاص  س
ــتان  ــت: در اس داده اند. كرم رضا پيريايي اظهار داش
ــال هاى اخير فعاليت هاى خوبى  همدان در طول س
ــهر و بافت فرسوده  ــازى حاشيه ش براى توانمندس

صورت گرفته است.
ــب  ــركارى و ش ــه "عص ــه داد: در برنام وى ادام
فرهنگى" اين پنج منطقه در اولويت كارى قرار دارند تا 
هر چه زودتر به مشكالت اين مناطق رسيدگى شود و 

برنامه ريزى هاى الزم نيز صورت بگيرد.
ــتان در  ــتاندار همدان اضافه كرد: تحرك اس اس
ــوده در سال هاى 89  ــازى بافت فرس توجه به نوس
ــت. در ادامه نماينده مردم  ــش يافته اس و 90 افزاي
ــوراى اسالمى گفت:  همدان و فامنين در مجلس ش
ــتان همدان با  ــازى بافت فرسوده در اس توانمند س
ــاخت و  ــتفاده از اعتبارات داخلى در س توجه به اس

سازها نسبت به ساير شهرها متفاوت است.
ــيدمحمدكاظم حجازى افزود: در دولت هاي  س
ــا احياى اين  ــم تدابير خوبى در رابطه ب ــم و ده نه
ــور صورت گرفته و اعتباراتى نيز به  بافت ها در كش

اين بخش ها اختصاص داده شده است.

معاون وزير راه و شهرسازي:

همدان پايلوت توانمند سازى سكونت گاه  غيررسمى قرار گرفت مديركل دفتر سياست هاى پولى وزارت اقتصاد خبر داد
حذف صاحبان درآمدهاى 3 ميليون تومانى

از ليست يارانه بگيران
همدان پيام: مديركل دفتر تحقيقات و سياست هاى پولى وزارت امور اقتصادى و دارايى گفت: 
مجموع افراد دهك هاى 9 و 10 در كشور حدود 15 ميليون نفر است، لذا اگر ده ميليون نفر 
از دهك هاى پر درآمد جامعه هم حذف شوند؛ فقط نيمى از دهك 9 و كل دهك 10 حذف 

شده اند كه بر اساس آمار موجود درآمد آنها حدوداً باالى 3 ميليون تومان در ماه است.
سيدرضا عظيمى درباره اظهارات اخير دبير ستاد هدفمندي يارانه ها مبني بر اينكه 
ــت، ولى  ــده اس ــور هنوز هدفمند نش حدود 70 هزار ميليارد تومان يارانه انرژى در كش
ــزود: اگر به تعريف و قيمت هاى  ــى از منتقدان چنين رقمى را واقعى نمى دانند، اف برخ
فعلى حامل هاى انرژى توجه كنيم، محاسبه رقم يارانه هدفمند نشده، خيلى هم پيچيده 
نيست. قانون هدفمندي يارانه ها، دولت را مكلف مى كند كه قيمت هاى داخلى حامل هايى 
همچون بنزين، گازوئيل و نفت كوره را به 90 درصد قيمت فوب خليج فارس و قيمت گاز 

را به قيمت صادراتى و حامل هايى مثل آب و برق را به قيمت تمام شده برساند.
عظيمى در گفت وگو با فارس درباره اينكه گفته شده افرادى كه يارانه نقدى، 5 تا 
10 درصد درآمد ماهيانه آنها را تشكيل مى دهد در گام دوم اجراى اين قانون، يارانه 
ــى درباره اين خبر خواندم كه نه تنها  ــت نخواهند كرد، گفت: من اخيراً تحليل درياف
واقعى نبود؛ بلكه بسيار گمراه كننده بود. در اين تحليل گفته شده بود كه با احتساب 
يارانه نقدى 45 هزار و 500 تومانى كسى كه ماهيانه 455 هزار تومان درآمد دارد از 

دريافت يارانه محروم مى شود در حالى كه اين تحليل اشتباه است.
وى تصريح كرد: اول دليل آنكه 5 تا10 درصد بيان شده و عدد مشخصى اعالم نشده، 
تفاوت الگوى مصرف شهر، روستا و خانوارها با يكديگر است، ضمن اينكه تعيين مرزهاى 
يك عدد دقيق در عمل مشكل است. اما اگر فرض كنيم يك خانوار چهار نفر عضو داشته 
ــد اين خانوار 182 هزار تومان يارانه دريافت مى كند اگر فرض كنيم رقم يارانه اين  باش
ــد، پس درآمد ماهيانه اين خانوار 3 ميليون و 640 هزار  خانوار 5 درصد درآمد آنها باش
تومان در ماه مى شود كه متوسط درآمد دهك 10 كشور است، لذا چنين فردى براساس 
محاسبات به يارانه نيازى ندارد. عظيمى افزود: اما ما مى دانيم كه برخي خانوارها، الگوى 
مصرف و تركيب هزينه هاى آنها با هم متفاوت است. لذا به نظر مى رسد كه مسئوالن امر 
بيشتر به دنبال خانوارهايى با درآمد بيش از 3 ميليون تومان هستند ضمن اينكه همان 

طور كه اعالم كرده اند در اين مرحله در چارچوب خودانصرافى عمل خواهد شد.
وى خاطرنشان كرد: دومين دليل اشتباه بودن تحليل آنها اين است كه مجموع افراد 
دهك 10 و 9 در كشور حدود 15 ميليون نفر است، لذا اگر 10 ميليون نفر از دهك هاى 
پردرآمد جامعه هم حذف شود فقط نيمى از دهك 9 و كل دهك 10 حذف شده اند كه 

براساس آمار موجود درآمد آنها حدوداً باالى 3 ميليون تومان در ماه است.
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آگهي حصر وراثت
آقاي حسـين زوغال چي فرزند محمد داراي شناسـنامه 
بـه  دادخواسـت  شـرح  بـه  متولـد 1354   31 شـماره 
كالسـه900471ح131ح از اين حوزه درخواسـت گواهي 
حصـر وراثت نمـوده و چنين توضيح داده كه شـادروان 
محمد زوغالچي فرزند علي به شناسـنامه شـماره 8020 
متولـد 1304 در تاريـخ 89/5/29 در اقامتـگاه دائمـي 
خـود بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر اسـت 
به: سـه پسر به اسـامي 1-حسـين زوغال چي به شماره 
شناسنامه31 متولد1354 صادره از حوزه يك شهرستان 
همدان 2-امير زوغال چي به شماره شناسنامه69 مواليد 
متولـد1338 صادره از حوزه 2 شـهر همدان 3-حسـن 
زوغال چـي بـه شـماره شناسـنامه2961 متولـد1348 
صادره از شـهر همدان و چهار دختر به اسـامي 1-طوبي 
زوغال چي به شماره شناسنامه2527 متولد1343 صادره 
از شـهر همدان 2-مهين زوغال چي به شماره شناسنامه 
1085 متولـد1340 صادره از همدان 3-عذري زوغال چي 
به شماره شناسـنامه102067 متولد1332 صادره از شهر 
همـدان 4-طيبه  زوغال چي به شـماره شناسـنامه704 
متولد1358 صادره از حوزه 3 شهرستان همدان و الغير 
و ارزش ماترك متوفي طبق اظهارنامه مالياتي به شـماره 
37694 مورخـه 90/9/12 بيـش از سـي ميليـون ريال 
اعالم گرديده اسـت اينك با انجام تشـريفات مقدماتي 
درخواسـت مزبور را در يك نوبت آگهـي مي نمايد تا هر 
كسي 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 4419
قاضي حوزه 131 شوراي حل اختالف همدان

آگهي فقدان سند مالكيت 
آقاي ابراهيم هاشـمي جو بـا ارائه دو برگ استشـهاديه 
محلـي مصدق به مهر دفترخانه 27 همدان مدعي اسـت 
كه يك جلد سـند مالكيت ششـدانگ به شـماره پالك 
ثبتـي باقيمانده 110/74 و 113  واقع در حومه دو  همدان 
كـه بهنامش ذيـل ثبـت 50650 صفحـه375 دفتر 196 
سابقه ثبت دارد و نزد كسي در بيع شرط نيست به علت 
جابجايـي مفقود گرديده لذا به اسـتناد تبصـره الحاقي 
به مـاده 120 آيين نامـه قانون ثبت بدين وسـيله آگهي 
مي شـد تا هر كس مدعي انجام معامله و يا وجود سـند 
مالكيـت نزد خود باشـد از تاريخ انتشـار اين آگهي طي 
مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالك مراجعه و ضمن 
ارائه اصل سـند مالكيت و يا سند معامله  اعتراض كتبي 
خود را تسـليم نمايد در صورت انقضـا مدت واخواهي و 
نرسـيدن اعتراض و يا در صورت اعتـراض چنانچه اصل 
سـند مالكيت ارائه نشـود سـند المثني به نام متقاضي 

صادر و تسليم خواهد شد. م الف 4417
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك همدان- يونسي عطوف 

اجراييه
مشخصات محكوم له:

 حسين  شـالي فرزند محسن نشاني محل اقامت:خيابان 
اكباتان، بازار گلشن، مغازه خامه فروشي، پ 79

مشخصات محكوم عليه
1- احمد ستايش ولي پور نشـاني محل اقامت: 1- ميدان 
عين القضات- بلوار الوند- نمايشگاه اتومبيل وليعصر 2- 

محمد رضا محمدي غزال  (مجهول المكان) 
محكوم به به موجب رأي شماره 89/645 تاريخ89/11/17 
حوزه137 شـوراي حل اختالف (و رأي شـماره - تاريخ- 
شـعبه- دادگاه عمومي) كه قطعيت يافته اسـت محكوم 
عليه محكوم اسـت به: متضامنًا به پرداخت مبلغ بيست 
و چهـار ميليون و پانصد هزار ريال بابت اصل خواسـته و 
مبلغ شـصت و سـه هزار ريال بابت هزينه هاي دادرسي 
و تأخيـر وتأديه از تاريخ اخـذ گواهينامه به بانك لغايت 
اجراي حكم و نيم عشـر دولتي  به استناد ماده 34 قانون 
شـوراهاي حل اختالف مصوب سال 1387 محكوم عليه 

مكلف اسـت: پس از ابالغ اين اجراييه ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع به اجـرا بگذارد و يا ترتيبي براي پرداخت 
محكوم به و يا انجام تعهد و مفاد رأي بدهد و اال اقدامات 

الزمه قانوني معمول خواهد گرديد. 4415
رئيس حوزه 137 شوراي حل اختالف همدان

اجراييه
مشخصات محكوم له:

 حسين  شالي فرزند محسـن نشاني محل اقامت:خيابان 
اكباتان، بازار گلشن، مغازه خامه فروشي، پ 79

مشخصات محكوم عليه:
نـام: 1- احمـد سـتايش ولي پـور  فرزند عاشـورعلي و 
سـياوش اميني پـور فرزنـد محمداسـماعيل (مجهـول 
المكان) نشاني محل اقامت:1- ميدان عين القضات- بلوار 

الوند- نمايشگاه اتومبيل وليعصر 
محكوم بـه به موجب رأي شـماره 89/626 تاريخ89/11/7 
حوزه137 شـوراي حل اختـالف (و رأي شـماره - تاريخ- 
شـعبه- دادگاه عمومـي) كه قطعيت يافته اسـت محكوم 
عليه محكوم اسـت به: خواندگان متضامناً به پرداخت سه 
ميليـون تومان بابت اصل خواسـته و مبلغ شـصت و يك 
هزار ريال بابت هزينه دادرسـي و خسارت تأخير و تأديه از 
تاريخ 89/2/1 لغايت زمان اجراي حكم و نيم عشر دولتي  به 
استناد ماده 34 قانون شـوراهاي حل اختالف مصوب سال 
1387 محكوم عليه مكلف اسـت: پس از ابالغ اين اجراييه 
ظـرف ده روز مفاد آن را به موقع اجـرا بگذارد و يا ترتيبي 
براي پرداخت محكوم به و يا انجام تعهد و مفاد رأي بدهد و 
اال اقدامات الزمه قانوني معمول خواهد گرديد. م الف 4416
رئيس حوزه 137 شوراي حل اختالف همدان

آگهي حصر وراثت
آقاي ناصر جنتي فرزند حاج ولي داراي شناسنامه شماره 
5 متولد 1345 به شرح دادخواست به كالسه90/900624 
ح121 از اين حوزه درخواسـت گواهي حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شـادروان حاج ولي جنتي فرزند 
خانعلي به شناسـنامه شـماره 42 متولـد 1311 در تاريخ 
1384/11/9 در اقامتگاه دائمي خـود بدرود زندگي گفته 
ورثـه آن مرحوم منحصر اسـت به: يك همسـر دائمي و 
دو دختر و پنج پسـر به شرح ذيل والغير 1- علي جنتي 
فرزند حاج ولي به شماره شناسنامه 107532 متولد1348 
صادره از همدان،پسر متوفي 2-عباس جنتي فرزند حاج 
ولي به شـماره شناسـنامه 105220 متولـد1342 صادره 
از همدان،پسـر متوفـي 3-مهـدي جنتـي فرزنـد حاج 
ولي به شـماره شناسـنامه 1233 متولـد1364 صادره از 
همدان،پسـر متوفـي 4-محمـد جنتي فرزنـد حاج ولي 
بـه شـماره شناسـنامه 10597 متولـد1356 صـادره از 
همدان،پسـر متوفـي 5-ناصر جنتي فرزنـد حاج ولي به 
شـماره شناسـنامه 5 متولد1345 صادره از همدان،پسر 
متوفـي 6-معصومـه جنتي فرزنـد حاج ولي به شـماره 
شناسـنامه 1853 متولـد1360 صـادره از همدان،دختر 
متوفـي 7-زهـره جنتـي فرزنـد حـاج ولي به شـماره 
شناسـنامه 5914 متولـد1354 صـادره از همدان،دختر 
متوفي 8-بتول جنتي فرزند نورعلي به شماره شناسنامه 
1340 متولـد1320 صادره از همدان،همسـر متوفي اينك 
با انجام تشـريفات مقدماتي درخواسـت مزبور را در يك 
نوبـت آگهـي مي نمايد تا هر كسـي اعتراضـي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفي نزد او باشـد از تاريخ نشـر نخستين 
آگهـي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. م الف 4421
قاضي حوزه 121 شوراي حل اختالف همدان

آگهي حصر وراثت
خانم طاهره باقري داراي شناسنامه شماره 1105 به شرح 
دادخواسـت به كالسـه900549 از اين حوزه درخواسـت 
گواهـي حصـر وراثت نمـوده و چنيـن توضيـح داده كه 
شـادروان علـي زندي  بـه شناسـنامه شـماره 324 در 

تاريـخ 90/7/22 در اقامتـگاه دائمي خـود بدرود زندگي 
گفتـه ورثـه آن مرحوم منحصر اسـت بـه: 1- نقي زندي 
فرزند محمدحسـين متولد 1321 به شـماره شناسنامه 2 
صـادره از همدان پدر متوفي 2- ثريـا عليقلي پور فرزند 
علي محمـد متولـد 1321 بـه شـماره شناسـنامه 5185 
صـادره از بهار مادر متوفي 3- طاهره باقري فرزند عباس 
متولد 1357 به شـماره شناسـنامه 1105 صادر از همدان 
همسـر متوفي 4- امير مهدي فرزند علـي  متولد 1385 
به شـماره شناسنامه 3-165246-386 صادره از همدان 
پسر متوفي به استناد اظهارنامه تسليمي شماره 38830 
مورخـه 1390/9/22 ارزش ماتـرك متوفي بيش ازسـي 
ميليون ريال مي باشـد اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواسـت مزبور را در يك نوبت آگهـي مي نمايد تا هر 
كسـي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد 
از تاريخ نشـر نخسـتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد. م الف 4422
قاضي حوزه 144 شوراي حل اختالف همدان

آگهي حصر وراثت
آقـاي حسـين غفـاري داراي شناسـنامه شـماره 1710 
به شـرح دادخواسـت بـه كالسـه170/90ح152 از اين 
شـورا درخواسـت گواهي حصر وراثت نمـوده و چنين 
توضيح داده كه شـادروان محمد غفاري فرزند حسـين 
بـه شناسـنامه شـماره 5629 در تاريـخ 90/6/13 در 
اقامتـگاه دائمـي خـود بـدرود زندگي گفتـه ورثه آن 
مرحـوم منحصر اسـت بـه: 1- حسـين غفـاري فرزند 
شناسـنامه  شـماره  بـه   1337/6/1 متولـد  حسـنعلي 
1710 پدر شـهيد 2- فاطمه خسـروي فرزند باقر متولد 
1347/6/1 به شـماره شناسـنامه 337 مادر شهيد 3- 
مريم اصالني فرزند حسـن متولد 1359/11/7 به شماره 
شناسـنامه 2003 همسر شهيد اينك با انجام تشريفات 
مقدماتـي درخواسـت مزبـور را در يـك نوبـت آگهي 
مي نمايـد تا هر كسـي اعتراضي دارد و يـا وصيتنامه از 
متوفي نزد او باشـد از تاريخ نشـر نخستين آگهي ظرف 
يك ماه بـه دادگاه تقديـم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. م الف 4423
رئيس شعبه 151 شوراي حل اختالف ويژه ايثارگران
 اسماعيل عرب پور

آگهي مزايده 
در پرونـده كالسـه 1502/90 اجرايـي طـي رأي صـادره 
از شـعبه 1 محاكـم حقوقي دادگسـتري اسـتان همدان 
محكوم عليه مرتضـي خوش نيت محكومنـد به پرداخت 
مبلـغ 8,000,000ريـال به عنـوان محكوم له اسـمعيل 
بياتـي و نيم عشـر دولتـي 500,000 ريـال لذا بـا توجه 
بـه اينكه محكـوم عليه نسـبت به برائـت ذمه خويش 
اقدامي نكرده اسـت اين اجرا به درخواسـت محكوم له 
يك دسـتگاه چين كن كاغذ سبزرنگ مستعمل با موتور 
چينـي مجهـز به سيسـتم اتو بـا مشـعل گازي داراي 
صفحه فوالدي به ابعاد 0/7 در 1 متر داراي كليد كنترل 
ديجيتالـي و قيمـت آن 7/200/000 ريال اعالم گرديده 
اسـت لذا اين اجرا به تاريخ 1390/11/8 سـاعت 9 الي 
8/30 اقـدام به برگـزاري عمليات مزايـده جهت تأديه 
دين محكوم له مي نمايـد ضمنًا مزايده در دايره اجراي 
احكام مدني دادگسـتري همدان برگزار مي گردد بديهي 
اسـت برنده مزايده كسـي تلقي مي گردد كه بيشـترين 

قيمت پيشنهاد نمايد.
دادورز اجراي احكام مدني دادگستري همدان- زائري 

آگهي مزايده 
در پرونـده كالسـه 1200/90 اجرايي طـي رأي صادره از 
شـعبه 1 دادگاه عمومي همدان دسـتور فـروش 6 دانگ 
پـالك ثبتـي 184 فرعـي از 15 اصلـي بخـش 2 همدان 
خواهـان: اختر برزوئـي و خواندگان: خانم بـاال كاهودي 
و فاطمـه، ملوك، طيـب، صغري، زهـره همگي معصومي 

و افسـانه، منيـژه، محسـن زهرا همگي مريمـي واقع در 
همـدان خيابان گلچهـره كوچه پـارك نيلوفر پالك 165 
عـرص ملـك 155/5 مترمربـع و اعيان آن يـك طبقه 
آجري با سـقف طـاق ضربي با مسـاحت 83 متر داراي 
امتيازات 4 گانه شـهري ارزش 6 دانـگ 525,000,000 
ريال ارزيابي شـده اسـت كه اين اجرا وفق مواد 9 و 10 
آييـن نامـه قانوني افراز و فروش امالك مشـاع مصوب 
1357 نسـبت به فـروش آن اقدام مي نمايـد به تاريخ 
1390/11/8 سـاعت 10 تـا 9/30 در محل اجـرا مزايده 
برگزار مي گردد كسـاني كه مايل به شـركت در مزايده 
هسـتند مي تواننـد پنـج روز قبـل از تاريـخ از ملـك 
فوق الذكـر بازديـد نمايند بديهي اسـت برنـده مزايده 
كسـي تلقي مي گردد كه بيشـترين قيمت را پيشـنهاد 
نمايد و مي بايسـت ده درصد آن را في المجلس و مابقي 
را ظرف يك ماه تأديه نمايد. در غير اين صورت ده درصد 

واريز شده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
دادورز اجراي احكام مدني دادگستري همدان- زائري 

آگهي مزايده 
در پرونـده كالسـه 1341/90اجرايي طـي رأي صادره از 
شـعبه 9 دادگاه عمومي همدان دسـتور فـروش 6 دانگ 
ثبتي 2148 بخش 2 همدان  خواهان ها: اقدس و حسـن و 
تقي و هاشم و هادي همگي دلجو  خوانده: حسين  هاديان 
دلجو واقع در همدان بر خيابان شـهدا نرسـيده به فلكه 
شـهدا سـمت راسـت مقابل 30 متري جوالن پالك آبي 
22937 يك باب سـاختمان مسكوني دو طبقه شامل دو 
باب مغازه در طبقه همكف در بر خيابان شـهدا به انضمام 
يك طبقه مسكوني در طبقه اول داراي مساحتي 148/5 
مترمربع عرصه دارد كـه اين پالك داراي دو باب مغازه و 
برابر اظهارات مالكين سـرقفلي يك دهنـه از مغازه ها با 
متـراژ 22 متر مربع به غير واگذار شـده اسـت اما مغازه 
دوم با متراژ 28 متر مربع به عنوان فروشـگاه لوازم برقي 
در حال فعاليت اسـت در پشت مغازه ها و ته سازي حياط 
يك فضا به صورت انباري با مسـاحت 50 متر مربع وجود 
دارد طبقه اول با زيربناي تقريبي 100 مترمربع مسـكوني 
و كلنگي اسـت داراي امتيازات شهري كه ارزش 6 دانگ 
5,150,000,000 ارزيابي شـده است  كه اين اجرا وفق مواد 
9 و 10 آييـن نامـه قانوني افـراز و فروش امالك مشـاع 
مصوب 1357 نسـبت به فـروش آن اقـدام مي نمايد  به 
تاريـخ 1390/11/8 سـاعت 12 تـا 11/30 در محـل اجـرا 
مزايـده برگزار مي گردد كسـاني كه مايل به شـركت در 
مزايده هسـتند مي توانند پنـج روز قبل از تاريخ از ملك 
فوق الذكر بازديد نمايند بديهي اسـت برنده مزايده كسي 
تلقي مي گردد كه بيشترين قيمت را پيشنهاد نمايد و  ده 
درصـد آن را في المجلس و مابقـي را ظرف يك ماه تأديه 
نمايـد. در غير اين صـورت ده درصد واريز شـده به نفع 

دولت ضبط خواهد شد.
دادورز اجراي احكام مدني دادگستري همدان- زائري 

آگهي مزايده نوبت دوم
در پرونده كالسـه 11444/90 اجرايـي طي رأي صادره 
عليـه  محكـوم  همـدان  عمومـي  محاكـم   1 شـعبه  از 
شـركت احـرار همـدان محكومند بـه پرداخـت مبلغ 
129,878,628 ريـال محكـوم بـه در حـق محكوم له 
اميـر جيحونيـان ونيم عشـر دولتـي 500,000 ريال لذا 
بـا توجه بـه اينكه محكوم عليه نسـبت بـه برائت ذمه 
خويـش اقدامـي نكرده انـد ايـن اجـرا به درخواسـت 
محكـوم له اقدام به توقيف يك دسـتگاه ديزل ژنراتور 
سـاخت آلمان لذا ايـن اجرا در تاريخ 90/11/1 سـاعت 
10 تـا 10/30 اقدام بـه برگزارى عمليـات مزايده جهت 
تأديه ديـن محكوم له مي نمايد ضمنـا مزايده در واحد 
اجراى احكام مدنى دادگسترى همدان برگزار مى گردد 
بديهي اسـت برنـده مزايده كسـي تلقـي مي گردد كه 

بيشـترين قيمت پيشـنهاد نمايد.
دادورز اجراي احكام مدني دادگستري همدان- زائري 
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همدان پيام: رئيس هيأت شمشيربازي استان 
ــيربازان  ــه به اينكه شمش ــدان گفت: با توج هم
همداني استعدادهاي خوبي دارند تصميم گرفتيم 

تا از مربيان خارجي بهره بگيريم.
محمدعلي سماوات شريف افزود: بيش از يك 
ــت كه يك مربي ارمنستاني را به همدان  ماه اس
ــتعدادهاي  ــايي اس ــم و به دنبال شناس آورده اي

شمشيربازي استان هستيم.
ــل از همدان در  ــه داد: اين مربي قب وي ادام
ــل قبولي از  ــت و عملكرد قاب اروميه حضور داش
ــود و وقتي قراردادش با  ــته ب خود به جاي گذاش
ــره و قرارداد  ــيد با وي مذاك اروميه به پايان رس

امضا كرديم.
ــنا، خاطرنشان كرد:  ــريف به ايس سماوات ش
ــيربازان همداني رابطه خوبي با وي برقرار  شمش
كرده اند، ورزشكاران ما در سطح بااليي قرار دارند 

و نمي توانستند با مربيان داخلي كار كنند.
وي درباره وضعيت هيأت شمشيربازي اظهار 
كرد: با وجود اينكه هيأت شمشيربازي برخالف 
ــش  ــتي و فوتبال تنها ش هيأت هايي مانند كش
ــال است كه تاسيس شده، اما طي اين مدت  س

ــت  ــج و افتخارات خوبي بدس ــته ايم نتاي توانس
آوريم.

رئيس هيأت شمشيربازي با اشاره به مشكالت 
ــيربازي اظهار كرد: نداشتن اسپانسر  هيأت شمش
ــت، به طوري كه رقباي  ــكل ماس مهمترين مش
ــكان و ارم كيش با جذب  ــد پي ــا در ليگ مانن م
ــته اند حسام همداني بازيكن ما را  اسپانسر توانس

هم به خدمت بگيرند.
ــاير هيأت ها  ــبت به س ــرد: نس ــه ك وي اضاف
ــكالت كمتري داريم اما نكته اي كه به چشم  مش

مي آيد مشكالت مالي است.
سماوات شريف، سامان آزاديان را يك افتخار 
ــزود: وي براي اولين  ــت و اف براي همدان دانس
ــود كه اين  ــت نفر دوم جام جهاني ش بار توانس
ــور يك  ــتان ما بلكه براي كش ــه تنها براي اس ن

افتخار است.
وي در پايان تصريح كرد: شمشيربازي رشته 
ــته  ــايل اين رش ــت، بعضي از وس پرهزينه اي اس
ــورهاي  ــور وجود ندارد و مجبوريم از كش در كش
ــن امر باعث  ــداري كنيم كه همي ــي خري خارج

مي شود مشكالت مالي بيشتر احساس شود.

آيينه ليگ دسته اول باشگاه هاى كشور روى خط روابط عمومى

تابلوى نتايج در هفته سيزدهم   
■ شهردارى ياسوج  يك................................................................. صنعتى كاوه تهران  صفر

گل: ميالد جعفري(81) 
■ پاس همدان 2............................................................................... نيروي زميني تهران يك
گل ها: تياگو فراگا(55) و رضا طاهري(89) براي پاس و مرتضي محفوظي(38) براي نيرو
■ ماشين سازى تبريز يك................................................................................... تربيت يزد 2
گل ها: رسول عليزاده(52) براي ماشين سازي و مصطفي شهركي(36 و70) براي تربيت
■ نفت مسجد سليمان يك............................................................. آلومينيوم هرمزگان يك

گل ها: وحيد اميري(38) براي نفت و مجيد نور محمدي(3+90) براي آلومينيوم
■ گهر زاگرس درود ....................................................................................... استقالل صنعتى 

گل: حسين بابايي(53)
■ گل گهر سيرجان 3...................................................................................... برق شيراز صفر

 گل ها: زوران كوكوت(60 و70) و حميدرضا حاتمي(10)
■ شيرين فراز كرمانشاه 2.................................................................. نساجى مازندران  صفر

گل ها: فرشاد ساالروند(16) و آمبونو آچيله(46) براي شيرين فراز 

جدول گلزنان در هفته سيزدهم   
■  7گل:   مقداد قباخلو (شهرداري ياسوج)

■  6گل:   تياگو فراگا (پاس) 

ــي شهبازي(نيروي زميني)  ■  5گل:   تياگو فراگا (پاس)، علي ابوالفتحي(كاوه)، موس

حامد حاجتي (تربيت) بهمن طهماسبي(آلومينيوم)، رسول عليزاده(ماشين سازي) 
آمبونوآچيله(شيرين فراز)

■ 4گل: علي قرباني(گهر زاگرس) سجاد خسروي(شيرين فراز) احسان عبدي(نساجي) 

محمد پورمند(استقالل)، زوران كوكوت(گل گهر)
■  3 گل: رناتو الميدا (برق) هادي خدادادي ومحمدغالمين (گهر زاگرس) اسماعيل 

ــازي) ،محمد  ــين س ــي بابك(كاوه) فراز فاطمي (ماش ــيرازي (نفت)، مجتب علي ش
ضيايي پور و حسين بابايي (گل گهر) مجيد نور محمدي (آلومينيوم)

■ 2گل: احمدپاسي، رضا طاهري و نادر احمدي(پاس) زياد نژاد، محسن پورحاجي و امير 

اميني فر(نساجي) احمد اربابي (شيرين فراز) محمد قاسمي نژاد (گهر زاگرس)اميررفعتي(گل 
گهر) محسن دلير، حسين حسيني و رسول خطيبي (ماشين سازي) حيات منش(برق)، 

منصور نعامي ومحمد معاوي (استقالل)،حسين مالكي(نفت) مصطفي شهركي(تربيت)

برنامه هفته چهاردهم- پنجشنبه 90/10/22 – ساعت 14
■ ماشين سازى تبريز ............................... شهردارى ياسوج – ورزشگاه يادگارامام تبريز
■ صنعتى كاوه تهران ..................................... نيروى زمينى تهران – ورزشگاه هما تهران

■ نفت مسجد سليمان .................................. تربيت يزد – ورزشگاه نفت مسجدسليمان
■ پاس همدان .................................................. استقالل صنعتى – ورزشگاه قدس همدان
■ گل گهر سيرجان ............................ آلومينيوم هرمزگان – ورزشگاه گل گهر سيرجان
■ گهر زاگرس ..................................................... نساجى مازندران – ورزشگاه تختى درود
■ شيرين فراز كرمانشاه ........................................ برق شيراز – ورزشگاه انقالب كرمانشاه

جدول رده بندي ليگ دسته دوم-گروه B (هفته سيزدهم)
امتيازتفاضلخوردهزدهباخت مساويبردبازينام تيمرديف

824+13661146آلومينيوم هرمزگان1
624+137331711ماشين سازي تبريز2
322+136431411گهر زاگرس لرستان3
621+136341812گل گهر سيرجان4
420+125521511پاس همدان5
118+134631211نيروي زميني تهران6
117-135261415نساجي مازندران7
317-134541316تربيت يزد8
16-124441111شهرداري ياسوج9

414-133551317شيرين فراز كرمانشاه10
514-13355813برق شيراز11
312-132651114استقالل صنعتي اهواز12
711-132561017نفت مسجد سليمان13
58-131571116كاوه تهران14

سليمان رحيمى

ــروزي،  ــاس با پي ــم فوتبال پ ــام: تي همدان پي
ــل اول را به پايان برد و با يك بازي كمتر و  نيم فص

كسب 20 امتياز در پله پنجم قرار گرفت.
ــت آنطور كه  ــته نتوانس پاس در 13 هفته گذش
ــود و هواداران  ــن تيم انتظار مي رفت ظاهر ش از اي
ــم و اميد به آينده پاس نگاه مي كنند  اين تيم با بي
ــت اين تيم در پايان ليگ هستند.  و نگران سرنوش
ــت و هنوز اين تيم را ليگ  توقع عالقه مندان باالس
ــاس آنچنان بايد  ــري مي دانند و اعتقاد دارند پ برت
ــا اختالف چند گل  ــود كه ب برابر حريفان ظاهر ش

به پيروزي برسد.
ــوي، بازيكنان ليگ برتري و  ــود كادر فني ق وج
حمايت هيأت مديره در اين باشگاه باعث اين توقع 
ــاس  ــي ها بايد در برابر اين توقع احس ــت و پاس اس

مسئوليت كنند.
ــاخص پاس را جواب  وقتي كمالوند بازيكنان ش
كرد وقتي از پذيرفتن چند بازيكن مطرح سر باز زد 
احساس كرديم كه وي با وسواس خاصي مي خواهد 
تيم را ليگ برتري ببندد و با شروع مسابقات انتظار 
مي رفت كه شروعي توفاني داشته باشد. البته پاس 
در اولين بازي خانگي اين شروع را داشت و در برابر 
ــاجي 20 دقيقه چنان توفاني ظاهر شد كه  تيم نس
عالقه مندان اين تيم باور كردند تيمي رويايي دارند 
ــتند  و در همان اول فصل، خود را ليگ برتري دانس
ــي زود فروكش كرد و در همان  ــا اين توفان خيل ام

بازي ديگر از آن شروع خوب خبري نشد.
اسامي بازيكنان حاضر در پاس حكايت از تجربه 
و توان باالي آنها دارد اما در ميدان عمل هنوز آنچه 
ــت به نمايش گذاشته  دلخواه مربيان و هواداران اس
ــتباهات فردي و  ــده و حتي كادر فني نيز از اش نش

بازي سردرگم بازيكنان كالفه است.
نيم فصل اول به آخر رسيد و مربيان توان تيم ها 
ــناخت  ــز كردند حال در نيم فصل دوم با ش را آنالي
ــتري مقابل هم قرار مي گيرند و هنر مربيان در  بيش

نيم فصل دوم عيان مي شود.
كمالوند مربي بزرگي است و با تيم تراكتورسازي 

ــب كرده و حال خانواده پاس  نتايج قابل قبولي كس
از اين مربي انتظار دارد تا تيمي را روانه ميدان كند 
كه از دقايق اوليه بوي گل بدهد و چشم به اتفاقات 

بازي ندوزد.
ــر گل هاي  ــي نيم فصل اكث ــاي پايان در هفته ه
ــردي و ضربات  ــاس روي نبوغ ف ــيده پ به ثمر رس
ايستگاهي زده شده و در بازي ها تيم برنامه خاصي 
ــت البته ضربات ايستگاهي خود  براي گلزني نداش
ــي رود پاس با ارائه  ــت اما انتظار م يك تاكتيك اس
فوتبالي روان و تماشاگرپسند ورزشگاه را گرم كند 
و تماشاگران را به وجد آورد. كادر فني پس از پايان 
ــايي كرده   نيم فصل نقاط ضعف و قوت تيم را شناس
است و مي تواند با يك برنامه ريزي دقيق تيمي آماده 

و دونده را روانه نيم فصل دوم كند.
ــيده اند كه خط  ــان پاس به اين نتيجه رس مربي
ــد و همچون كبريت بي خطر  حمله زهرداري ندارن
ــان حريف ايجاد مي كنند.  ــي امن براي مدافع فضاي
ــاد انگيزه در بين  ــاس با تقويت خط حمله و ايج پ
ــت خطرناك و  ــد در دور برگش ــان مي توان مهاجم

ــود. در نيم فصل دوم بازي سخت و  زهردار ظاهر ش
امتيازگيري سخت تر مي شود. تيم هاي پايين جدول 
ــته به  ــد و با ارائه بازي هاي بس ــراي بقا مي جنگن ب

حداقل امتياز قانع هستند.
ــتازي  ــز رقابت براي پيش ــدول ني ــاالي ج در ب
باالست و چون تنها يك تيم به طور مستقيم صعود 
ــت و نبايد  ــرده اس مي كند اين رقابت نزديك و فش
بازي ها را دست كم گرفت. پاس كمتر فرصت اشتباه 
ــل دوم فرصتي براي از  دارد و در بازي هاي نيم فص

دست دادن امتياز ندارد.
ــه گوش  ــي ب ــاي خوش ــاس خبره از اردوي پ
مي رسد. گفته مي شود كه چند بازيكن براي تقويت 
ــت  ــد و تعدادي ديگر از ليس ــم جذب خواهد ش تي

خارج مي شوند.
پاس در نيم فصل اول در بازي هاي خارج از خانه 
ــت را  نتايج قابل قبولي گرفت اما در خانه دو شكس

پذيرفت كه باعث آزردگي تماشاگران شد.
ــواداران را فراري داد؛ به  بازي هاي بد خانگي ه
ــروي زميني تعداد آنها به  طوري كه در ديدار با ني

ــن مي تواند براي فوتبال  ــيد و اي عدد هزار هم نرس
ــد. البته قهر  ــدي  باش ــگ خطر ج ــاس يك زن و پ
تماشاگران تنها در فني خالصه نمى شود بلكه انجام 
ــب برگزاري  ــط هفته و زمان نامناس بازي ها در وس
ــا عالقه مندان  ــود ت ــابقات مزيد بر علت مي ش مس
كمتري جذب شود اما اگر پاس فوتبال روان و قابل 
ــاگران نيز از بازي ها استقبال  قبولي ارائه دهد تماش

مي كنند.
ــاگران نيز از داليل جدايي  جدايي تيم از تماش
ــود را در  ــت. اين تيم تمرينات خ ــاگران اس تماش
ــزار مي كند و تنها  ــاده مفتح برگ ــگاه دورافت ورزش
ــتاديوم قدس  ــت به اس در بازي هايي كه ميزبان اس
برمي گردد كه اميد است كمالوند در نيم فصل دوم با 
تجديد نظر برنامه هاي خود، تمرين تيم را به قدس 
انتقال دهد تا تماشاگران استقبال بيشتري از پاس 

كنند.
ــه هر حال اميدواريم كه پاس در نيم فصل دوم  ب
ــه رقابت ها  ــا قدرتي باال قدم ب ــت بيندازد و ب پوس

بگذارد.

پاس در نيم فصل اول نااميد كننده بود

رئيس هيأت شمشيربازي:

مربي خارجي در شمشيربازي استان
خوب جواب داده است

رئيس هيأت اسكي همدان:

كمبود اعتبارات 
مهمترين مشكل هيأت هاي ورزشي است

ــكي استان همدان  همدان پيام: رئيس هيأت اس
ــكل هيأت هاي ورزشي به ويژه  گفت: مهمترين مش
ورزش هاي پرهزينه اي مانند اسكي كمبود اعتبارات 
ــف آزاديان افزود: برنامه هاي كوتاه مدت  است. يوس
ــتور كار داريم، اما به  و بلندمدت مطلوبي را در دس
دليل كمبود اعتبارات نمي توانيم آنها را عملي كنيم 
ــم بايد هزينه هاي  ــرفت كني و اگر مي خواهيم پيش

بيشتري را متحمل شويم.
ــوري به  ــان درباره برگزاري بازي هاي كش آزادي
ــن كار مهم به  ــنا گفت: اي ــي همدان به ايس ميزبان
ــكي و همكاري چند ارگان  همكاري فدراسيون اس
بستگي دارد و هم اكنون در حال مكاتبه با فدراسيون 
ــتيم تا بتوانيم ميزباني بازي هاي  و اين ارگان ها هس
كشوري را بر عهده بگيريم. در صورت قطعي شدن 
ــاه برگزار خواهد  ــفند م اين ميزباني، بازي ها در اس
ــت بااليي براي اين  ــد، اضافه كرد: همدان قابلي ش
ــم از چنين ميزباني هايي  ميزباني دارد و اگر بتواني
ــربلند بيرون بياييم، ميزباني بازي هاي آسيايي و  س

جهاني نيز دور از ذهن نخواهد بود.
ــت  ــوب خواندن امكانات پيس ــن مطل وي ضم
ــت به دليل  تاريك دره همدان اظهار كرد: اين پيس

نزديكي به شهر عالقه مندان زيادي را به خود جذب 
مي كند، سالن غذاخوري مجهز و دستگاه تلي سي يژ 

از ديگر امكانات اين مجموعه است.
ــان كرد: همدان،  ــكي خاطرنش رئيس هيأت اس
ــت و اين مى تواند در پيشرفت  ــهر برف خيزي اس ش
اسكى همدان تاثيرگذار باشد. كوه هاى همدان طبيعى 
ــهر بسيار نزديك  ــت، فاصله كوه هاى همدان با ش اس
ــت كه همدان  ــبب شده اس ــت و همين امر س اس

همواره در ورزش هاي كوهستاني موفق باشد.
ــكي تاريك دره با  ــت اس وي به تفاوت هاي پيس
ــت هاي مجهز كشور اشاره كرد و گفت: پيست  پيس
تاريك دره همدان داراى يك پيست مارپيچ كوچك 
ــت  ــه پيس ــت ديزين س ــت در صورتي كه پيس اس

مارپيچ كوچك دارد.
ــده استان را دو  ــب ش آزاديان بهترين عنوان كس
عنوان سومي در مسابقات قهرماني كشور ذكر كرد و 
ــابقات تيمي و انفرادي به  گفت: اين عنوان را در مس
ــال 85 در ليگ اسكي شركت  ــت آورديم. در س دس
ــركت كننده در رده هاي مياني  ــم و ميان 50 ش كردي
جاي گرفتيم. وي در پايان اظهار كرد: هنوز در همدان 
بارش آنچناني برف نبوده كه پيست اسكي فعال شود.

در مسابقات بين المللى ايران زمين 
بانوى كاراته كاى همدانى 

خوش درخشيد
ــهداى شهردارى  همدان پيام: تيم كاراته ش
ــى كاپ ايران  ــابقات بين الملل ــدان در مس هم

زمين خوش درخشيد.
ــوان كاپ  ــى كاراته بان ــابقات بين الملل مس
ايران زمين با حضور تيم هاى كره و ارمنستان 
ــگاه آزاد ايران،  ــران، دانش ــاى ملى اي و تيم ه
شهداى شهردارى همدان و هفت تيم از ديگر 
استان هاى كشور در مجموعه ورزشى كبكانيان 
تهران برگزار شد. در اين رقابت ها، بيان اسدى 
ــگاه فرهنگى ورزشى شهداى  از تيم كاراته باش
شهردارى همدان توانست با غلبه بر حريفان و 
ــابقات در وزن  راهيابى به پايان اين دوره از مس

60 كيلوگرم مقام دوم را كسب كند.

پاس نويني ها 
شارژ روحى شدند

ــگاه پاس نوين  همدان پيام: مدير عامل باش
ــتر ورامين  ــيان گس پاداش پيروزى مقابل آش
ــى و بازيكنان پاس نوين  را به اعضاى كادر فن
پرداخت كرد. اعضاى تيم فوتبال پاس نوين كه 
پس از كسب هر پيروزى از مدير عامل باشگاه 
پاداش دريافت مى كنند، قبل از ديدار حساس 
ــاداش پيروزى مقابل  ــايپا مهر كرج پ مقابل س
آشيان گستر ورامين را دريافت كردند. گفتنى 
ــروزى مقابل  ــت اين پاداش صرفاً براى پي اس
ــارژ روحى بازيكنان پيش  ــتر و ش آشيان گس
ــد و پاداش  ــايپا مهر پرداخت ش از ديدار با س

قهرمانى نيم فصل جداگانه پرداخت مى شود.

اسكيت باز همدانى 
در اردوى تيم ملى

ــكيت باز همدانى به اردوى  همدان پيام: اس
تيم ملى دعوت شد. فدراسيون اسكيت اسامى 
دعوت شده به اردوى تيم ملى ايران اعزامى به 
ــاحلى را اعالم كرد كه در  مسابقات آسيايى س
ــده نام مسعود غفورى از  بين اسامى دعوت ش

همدان به چشم مى خورد.

اعزام تيم همدان به 
ليگ برتر اسكيت سرعت

ــكيت  ــام: تيم همدان به ليگ اس همدان پي
سرعت آقايان در اصفهان اعزام شد.

ــكيت سرعت كشور آقايان به  ليگ برتر اس
ــتان اصفهان برگزار  مدت دو روز به ميزبانى اس
ــكيت باز به  ــد و تيم همدان با 7 اس خواهد ش
مربيگرى و سرپرستى عليرضا حيدرى در اين 
مسابقات حاضر شده است. مرحله پاياني ليگ 
ــرعت آقايان 27 و 28 بهمن ماه به ميزبانى  س

اصفهان برگزار خواهد شد.

تدريس دوره مربيگرى 
تنيس درهمدان

همدان پيام: دوره مربيگرى درجه 3 تنيس 
ــى مربى همدانى به  ــيدامير برقع با تدريس س
ــى انقالب  ــدت يك هفته در مجموعه ورزش م

برگزار شد.
دوره مربيگرى درجه 3 تنيس با حضور 20 
ــتان هاى تهران و  ــرايط از اس نفر از واجدين ش
ــيدامير برقعى مربى و مدرس  قم با تدريس س
ــدت يك هفته در  ــورمان به م بين المللى كش

مجموعه ورزشى انقالب برگزار شد.
ــيون با هدف  ــوزش اين فدراس ــه آم كميت
ــطوح  ــى در س ــانى روش هاى آموزش به روزرس
مقدماتى تغييرات عمده اى را در ساختار، منابع 
آموزش مورد استفاده و شيوه تدريس دوره هاى 
ــاس از اين  ــه 3 ايجاد نموده و بر اين اس درج
ــاى درجه 3 بر مبناى الگوى مورد  پس دوره ه
ــتفاده در دوره Play Tennis ارائه شده از  اس
ــوى ITF برگزار مى شود. شايان ذكر است،  س
يكى از مهمترين تغييرات آموزشى ايجاد شده، 
استفاده از كتاب راهنماى مربيگرى تنيس در 

سطوح مقدماتى اثر ITFمى باشد.

در ليگ دسته اول جوانان كشور
شهردارى بال و پر شاهين را چيد

همدان پيام: تيم شهداى شهردارى همدان در چارچوب رقابت ها ليگ دسته اول فوتبال جوانان كشور مقابل شاهين 
ايالم به برترى دست يافت.

ــاهين ايالم، داماش درود، نفت اميديه، شوش  ــته يك كشور با حضور تيم هاى ش ــابقات فوتبال جوانان ليگ دس مس
دانيال، قروه كردستان و شهداى شهردارى همدان در يك گروه شش تيمى بصورت رفت و برگشت آغاز شد كه در يكي 
از اين ديدارها شهرداري همدان ميهمان خود شاهين ايالم را با شكست بدرقه كرد. اين ديدار در ورزشگاه ملت همدان 
برگزار شد و تيم شهردارى موفق شد با نتيجه پنج بر دو مقابل شاهين ايالم به پيروزى دست يابد. در اين مسابقه، هومن 

كامرانى و مرتضى كرمى هر كدام دو گل و سجاد قربانى يك گل براى تيم شهداى شهردارى همدان به ثمر رساندند.

تيرانداز همدانى در جمع برترين ورزشكاران سال 2011 ايران
همدان پيام: بانوى تيرانداز همدانى در جمع برترين ورزشكاران سال2011 ايران قرار گرفت.

ــان(ايپز) و به منظور انتخاب برترين هاى ورزش  ــاس فراخوان انجمن جهانى ورزشى نويس ــنجى كه براس در نظرس
كشورهاى جهان انجام شد؛ مه لقا جامه بزرگ بانوى المپيكى تيراندازى همدان در جايگاه سوم بخش بانوان قرار گرفت.

ورزشى نويسان ايران با اختصاص بيشترين آرا، بهداد سليمى و خديجه آزادپور را به عنوان برترين ورزشكاران ايران 
در سال 2011 معرفى كردند.

ــو) اختصاص يافت و آرزو معتمدى (قايقرانى)، مه لقا  ــت به خديجه آزادپور(ووش ــكاران زن نيز رتبه نخس در بين ورزش
جامه بزرگ(تيراندازى) و سوسن حاجى پور(تكواندو) در رتبه هاى بعدى قرار گرفتند. نتايج اين نظرسنجى از سوى انجمن 

ورزشى نويسان ايران براى درج در سايت و مجله انجمن جهانى ورزشى نويسان به دبيرخانه ايپز ارسال شد.

تياگو فراگا در رده دوم جدول گلزنان
ــام: هافبك دفاعى پاس همدان اين روزها در گلزنى موثر عمل مى كند و به خوبى جور كم كارى مهاجمان  همدان پي
اين تيم را مى كشد. هافبك سابق و مغضوب پرسپوليس، وقتى در پايان فصل گذشته توسط حميد استيلى از پرسپوليس 
كنار گذاشته شد، كمتر كسى فكر مى كرد كه وى ليگ دسته اول را براى ادامه فوتبالش انتخاب كند. تياگو آلوز فراگا 
ــته اول  ــب تجربه در ليگ دس ــت انگيزه اى مضاعف پيدا كرد و با پيراهن پاس به كس وقتى به تيم پاس همدان پيوس
پرداخت. سبزپوشان همدانى با يك بازى كمتر نسبت به ساير تيم هاى دسته اولى و با دوازده بازى نيم فصل خود را به 
پايان رساند. شايد كمتر كسى فكرش را مى كرد كه اين هافبك دفاعى سه بازى تيمش را به دليل مصدوميت از دست 
داده بود، چهره محبوب همداني ها شود و در كسب امتيازات پاس سهم بسزايي داشته باشد. تياگو با حضور در 9 بازى و 

6 گل زده در رده دوم جدول گلزنان گروه خود و رده سوم كلى جدول گلزنان در ليگ دسته اول قرار گرفت. 

ــس از پايان رقابت هاي نيم فصل،  همدان پيام: پ
ــتقبال تعطيالت رفت  پاس همدان با پيروزي به اس
ــد  و اين تيم علي رغم آنكه كمتر از انتظار ظاهر ش
ــان داد كه هر وقت اراده كند مي تواند نتايج  اما نش

قابل قبولي بگيرد.
ــت تيم پاس گفت: بچه ها در تعطيالت  سرپرس
ــال برنامه ريزي و آماده  ــتند اما مديريت به دنب هس

كردن اردو براي تيم است.
ــاهين مجيدي و  عبدالحميد رمضاني افزود: ش
مهرداد رضايي جداشده هاي پاس هستند اما هنوز 
ــه  براي جذب بازيكن اقدام نكرديم كه پس از جلس
ــت هاي باشگاه  مديريت و كادر فني و تعيين سياس

تصميم گيري مي كنيم.
ــاره به عملكرد پاس در نيم فصل گفت:  وي با اش
ــديم اما  هرچند آنطور كه انتظار مي رفت ظاهر نش
چيزي را از دست نداديم و با وجود يك بازي كمتر 

همچنان در صف مدعيان ليگ هستيم.
ــا درايت هيأت  ــگاه تصريح كرد: ب قائم مقام باش
ــود و  ــد تيم روز به روز بهتر مي ش ــره و كمالون مدي
ــل دوم بار خود را ببنديم و به  مي توانيم در نيم فص
ليگ برتر صعود كنيم. اين تيم در نيم فصل متحول 

مي شود.
ــه داد: بازيكنان پاس در بازي با نيروي  وي ادام
ــي صرف كردند و  ــتن را به خوب زميني فعل خواس
نشان دادند كه هرگاه بخواهند مي توانند نتيجه الزم 

را كسب كنند.
ــد علي آبادي  ــال جذب وحي ــي به احتم رمضان
اشاره كرد و گفت: اول فصل اولين بازيكني كه با او 
ــت هايي در كار  مذاكره كردم علي آبادي بود اما دس
بود كه اين بازيكن را هوايي كرد و از پاس جدا شد. 
ــر بازيكن  ــان علي آبادي و ه ــز خواه اكنون ني
همداني مطرح هستيم و دِر باشگاه هميشه به روي 

بازيكنان همداني باز خواهد بود.
ــت و  ــخ به ضعف پاس در چند پس وي در پاس
ــت: پاس فوتبال  ــدن، گف احتمال ليگ برتري ش
ــت  ليگ برتري ارائه مي كند و تيم ليگ برتري اس
و به طور قطع مي گويم كه اگر با بدشانسي مواجه 
ــاي صعودكننده به ليگ برتر  ــويم يكي از تيم ه نش

هستيم.
ــت: پس از  ــار داش ــاس اظه ــت تيم پ سرپرس
ــتيم نيازهاي پاس بررسي شد و  ــه اي كه داش جلس

در روزهاي آتي اقدام به جذب آنها خواهيم كرد.
ــا از خط دفاعي خوبي برخورداريم اما در خط  م
ــل آن را ترميم  ــم كه در نيم فص ــه ضعف داري حمل

خواهيم كرد.
رمضانى در پايان گفت: امير محبي در نيم فصل 
ــد و احتمال دارد يك  ــه تيم اضافه خواهد ش دوم ب

مدافع برزيلي را نيز جذب كنيم.

استقالل حريف شاهين بوشهر 
در مرحله نهايى جام حذفى شد

ــهرداري ياسوج و شاهين بوشهر با  ــتقالل با غلبه بر ش همدان پيام: تيم فوتبال اس
ــي راه يافتند و در مرحله نهايى در مقابل  ــري برابر مس كرمان به فينال جام حذف برت

همديگر قرار خواهند گرفت.
ــهر و مس كرمان از  ــاهين بوش اولين ديدار نيمه نهايى جام حذفى بين دو تيم ش
ــاعت 14:30 در ورزشگاه شهيد بهشتى بوشهر و در حضور حدود 15 هزار تماشاگر  س
برگزار شد كه طى آن شاهين بوشهر با نتيجه 2 بر صفر به پيروزى رسيد و فيناليست 

شد.
ــتقالل و شهردارى ياسوج از ساعت 16:30  همچنين در ديگر ديدارها تيم هاى اس
در ورزشگاه آزادى در حضور حدود 15 هزار تماشاگر آغاز شد و با نتيجه يك بر صفر 

به سود استقالل تمام شد.
شاهين بوشهر تيمى است كه مديرعامل ندارد و با مشكالت مالى فراوانى هم دست 
ــت. با اين حال اكنون تا رسيدن به ليگ قهرمانان آسيا 90 دقيقه فاصله  به گريبان اس

دارد و تماشاگرانش پس از بازى ديروز سر از پا نمى شناختند.
الزم به ذكر است فينال جام حذفى 14 بهمن بين استقالل و شاهين بوشهر برگزار 

مى شود تا فيروز كريمى بار ديگر رودرروى استقالل قرار بگيرد.

ــش  هماي ــن  چهارمي ــام:  همدان پي
ــدف تجليل از  ــدان با ه ــوردان هم كوهن
ــوردى در تاالر  افتخارآفرينان هيأت كوهن

فجر همدان برگزار شد.
ــيد عبدى افتخارى  ــن همايش س در اي
مديركل ورزش و جوانان استان، سيدكاظم 
ــردم همدان در مجلس  حجازى نماينده م
از  ــرى  كثي ــع  جم و  ــالمى  اس ــوراى  ش
ــان و  ــان، زحمتكش ــوتان، قهرمان پيشكس

عالقه مندان به اين رشته حضور داشتند.
اين همايش كه با هدف تجليل از افتخار 
ــوردى همدان برگزار  آفرينان هيأت كوهن
ــنگنوردى  ــد، كوهنوردان و قهرمانان س ش
استان كه در يك سال اخير موفق به كسب 
ــب مقام هاى  ــى و كس ــاى ورزش پيروزى ه

ــده اند به همراه  ــيايى و جهانى ش ملى آس
ــتگان كوهنوردي  ــوتان و درگذش پيشكس

مورد تجليل قرار گرفتند.
ــاد وخاطره  ــم همچنين ي ــن مراس در اي
ــد فرخى،  ــى چون حمي ــوردان بزرگ كوهن
ــن ايزدى،  ــى، داوود رضايى، حس احمد باباي
ــد خدايارى،  ــماعيل زاده، محم فريدون اس
ــين طالبى مقدم و خليل  تورج شيرى، حس
ــاعه و  ــش مهمى در اش ــد نكويى كه نق عب
پيشرفت سطح كوهنوردى استان داشته اند، 
ــد. در پايان اين مراسم از  ــته ش گرامى داش
افتخارآفرينان هيأت كوهنوردى و صعودهاى 
ورزشى استان همدان تيم كوهنوردى آقايان 
ــور  ــكايا در كش صعودكننده به قله كورژنفس
ــتان به ارتفاع 7105 و داراى مقامى  تاجيكس

ــيايى، تيم هيماليا نوردى  ــوم آس معادل س
ــور  ــح قله كازبك در كش ــتان فات بانوان اس
ــتان به ارتفاع 5047 متر و تعدادى از  گرجس
ــنگنوردان عضو تيم ملى و  ــوردان و س كوهن
شركت كننده در مسابقات آسيايى و جهانى 
تجليل به عمل آمد. در حاشيه اين همايش 
ــن تحوالت علمى  ــز كوهنوردان با آخري ني
ــاخت و  ــى در خصوص طراحى، س و صنعت
استفاده از كفش كوهنوردى و كفه مناسب 
ــى ترين ملزومات  آن به عنوان يكى از اساس

كوهنوردى آشنا شدند.
گفتنى است، در اين مراسم بيستمين 
ــان از  ــت عليرضا طالبي ــالگرد درگذش س
ــز گرامى  ــزرگ همدان ني ــوردان ب كوهن

داشته شد.

برگزاري همايش تجليل 
از افتخارآفرينان كوهنوردي استان

رمضاني:

پاس در نيم فصل دوم متحول مي شود
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حكمت
هر قدر به طبيعت نزديك شوى ، زندگانى شايسته ترى را 

پيدا مى كنى.
نيما يوشيج

خبر

خواندنىخواندنى

حضور جهانىحضور جهانى

ايرانايران

بانك ها براى مشتريان خود فرش قرمز پهن مى كنند!
طرح: رضا باقرى كاريكاتوركاريكاتور

 farhang@hamedanpayam.com

همدان پيام: وجود سينما در هر شهرستان و منطقه موجب رونق فرهنگ آن 
ــينما از جمله مراكز فرهنگي و هنري است كه سبب استفاده  ــت و س منطقه اس
ــطح  ــود و در ارتقاى س ــال مي ش ــب اوقات فراغت در همه ايام س بهينه و مناس

فرهنگ جامعه نقشى اساسى ايفا مى كند.
ــر باز مى كند و قدمت  ــت كه هر بار س هنر هفتم در نهاوند زخم كهنه اى اس
60 ساله نمايش فيلم و كار سينما  فقط در حرف ها و آمار جلسات مسئوالن ياد 
ــود. اصل مطلب را كه توجه كنيم به سينمايى مى رسيم كه سرانجام پس  مى ش
ــك به يك دهه تعطيلى،  خاك هاى روى صندلى هاى آن را پاك كردند  و  از نزدي
امسال به قول خود جشن افتتاح سينما انديشه نهاوند را برگزار كردند و در همان 
ابتدا با اكران فيلم "ورود آقايان ممنوع" آغاز سينما انديشه نهاوند فعاليت خود را 
آغاز نمود. اما اين پادزهر تنها يك مسكن موقتى بر روى زخمى كه مدام سر باز 
ــئوالن در مناسبت ها و همايش ها يادشان مى آمد  مى كرد، بود و هر از گاهى مس
كه نهاوند با چنين سابقه اى، چنان امكاناتى را بايد ...،  و سينما انديشه نهاوند كه 
با ورود «آقايان ممنوع» كار خود را آغاز كرده بود به محلى بدل شد كه اين بار 

ورود بر آن اكيدا ممنوع شد!
ــئوالن كه گمان مى كردند همه چيز  ــالن انديشه، مس ــم افتتاح س  در مراس
ــينماي قديمي نهاوند  ــد،  تعطيلي س ــكل ديگر حل ش ــده است و مش تمام ش
ــرمايه گذاراني كه  ــته و از تمام س ــهر دانس ــي به مردم اين ش ــي كم لطف را نوع
ــتند دعوت  ــينما هس ــي هنري به ويژه س ــاد مراكز فرهنگ ــه ايج ــد ب عالقه من
ــد از كمك هاي مالي  ــخصي و 50 درص ــد تا از طريق 50 درصد آورده ش كردن
ــدام كنند.  ــينما اق ــبت به ايجاد فضاهاي فرهنگي و س ــهيالت دولت نس و تس
ــتن  ــردم داش ــي م ــته هاي فرهنگ ــن خواس ــه از مهم تري ــه اينك ــه ب ــا توج ب
ــئوالن و اهالي فرهنگ و  ــراى مردم،  مس ــينما در نهاوند ب ــت، نبود س سينماس
ــود  ــته اعالم مى ش ــال گذش ــي از مهمترين دغدغه ها در طول 15 س ــر يك هن
ــالن  ــش از 100 ميليون تومان براي تجهيز و تعمير س ــود با اعتبار بي ــرار ب و ق
ــه اداره فرهنگ و  ــالن انديش ــر س ــز و تعمي ــراي تجهي ــن اعتبار ب ــينما اي س
ــود. ــينما هزينه  ش ــالن نمايش براى س ــاد س ــه منظور ايج ــالمي ب ــاد اس ارش

ــيد  ــد كه نامش به عنوان مهد تاريخ و فرهنگ بر زبان ها خوش مى درخش نهاون
ــياري است كه توانسته اند ذوق هنري و  ــليقه بس داراي جوانان خوش ذوق و باس
ــا عضويت در انجمن هاي مختلف ارائه  ــي خود را در زمينه هاي مختلف ب فرهنگ

دهند.
ــالن، از هزينه كرد بيش از 750  ــم افتتاحيه اين س فرماندار نهاوند در مراس
ــاخت هاى هنري و فرهنگي نهاوند در  ــعه و ايجاد زيرس ميليون تومان براي توس
طول سال گذشته تا كنون خبر داد و همچنين از ساخت مجتمع فرهنگي هنري 
در يك هزار متر مربع زمين در شهر فيروزان خبر داد و آن را داراى نقش مهمي در 
توسعه فرهنگ و هنر شهرستان نهاوند عنوان كرد. اسماعيل زارعى كوشا حمايت از 
سرمايه گذاراني كه مايلند نسبت به ايجاد مجتمع هاي فرهنگي هنري و سينمايي 
در نهاوند اقدام كنند را در دستور ساماندهى موضوع سينماى نهاوند اعالم نمود. 
ــم مطرح شد  البته ايجاد مجتمع فرهنگي تفريحي براي نهاوند نيز در اين مراس

كه شرط آن هم ورود سرمايه گذار بخش خصوصى شد.
ــش تنها چند فيلم كه  ــينماى نهاوند پس از اكران و نماي ــر حال س در ه
ــت و تنها بحث  ــتقبال ضعيف مردم به حالت تعطيلى درآمده اس آن هم با اس

ــت كه در  ــرمايه گذاران بخش خصوصى اس ــئوالن در اين  زمينه ورود س مس
صورت اقدام اين افراد، مسئوالن نيز حمايت  خواهندكرد. اما اگر اين موضوع 
رخ ندهد و سرمايه گذارى براى اين موضوع  پا پيش نگذارد، تكليف سينماى 
ــعه شهرى و فرهنگى  ــته هاى مهم فرهنگى آنها و توس ــهر و مردم و خواس ش

ــيد؟!  به كجا خواهد رس
بزرگترين بهانه مسئوالن نداشتن توجيه اقتصادى سينماست و هر چند اين 
نكته تا جايى نيز صحيح و قابل قبول است و در تمام نقاط كشور وجود دارد اما 
در اين مبحث بايد به دنبال راهكارهاى جدى و ايده هاى نو باشند. مثال مسئوالن 
فرهنگى شهرستان كه متولى امر سينما هستند مى توانند با سانس  هاى رايگان 
يا نيم بها در ابتداى كار اقدام به جذب مخاطب كنند و يا با توزيع بليت در ميان 
ــينما را پر كنند و تا  ــوزان و كارمندان نهاد هاى مختلف صندلى هاى س دانش آم
ــكالت مادى را نيز حل كنند وقتى ادارات و ارگان هاى مختلف كه  حدودى مش
رقم هاى مختلفى از بودجه را در رديف هاى مختلف هزينه مى كنند آيا نمى توانند 
در ماه يك ميليون ريال بليت براى كارمندان خود تهيه كنند و اين اتفاق اگر توسط 
بيست نهاد و سازمان انجام شود رقم قابل توجهى بوده و مباحث اقتصادى كار نيز 

نسبتاً حل خواهد شد.
ــا از جامعه و  ــى تنه ــث فرهنگ ــى در مباح ــئوالن فرهنگ ــفانه مس متاس
ــى و اجتماعى  ــيب هاى فرهنگ ــوان انتقاد دارند و از آس ــر ج به خصوص قش
ــوان جامعه امروز اگر  ــه را در نظر گرفته اند كه ج ــا آيا اين نكت ــد ام مى گوين
ــتان خود نبيند به ماهواره روى  ــينماى شهرس فيلم مورد عالقه خود را در س
ــتان خود از اجراى تئاترى لذت نبرد ترجيح مى دهد  مى آورد، اگر در شهرس
به جاى سفر تا پايتخت، كنترل را بردارد و شبكه فارسى وان را انتخاب نمايد.

كارشناسانى كه در زمينه مباحث آسيب هاى فرهنگى هشدار مى دهند و وضعيت 
را تا حدودى قرمز تصور مى كنند آيا به اين نكته پرداخته اند كه براى قشر جوان در 

جامعه چه گزينه هايى را آماده كرده اند كه توسط آنان انتخاب شود؟
ــرد كه جوانى در  ــك واقعيت اينگونه تمام ك ــث را مى توان با ي ــن مبح اي
ــته و هميشگى  ــينما و دو اكران، بدون اجراى پيوس ــالن س همدان با يك س
تئاتر، بدون گالرى نمايش آثار هنرى، بدون سالن و اجراى كنسرت موسيقى 
ــت و در برخى  ــتان اس ــازه در مركز اس ــن موارد ت ــى دارد؟ و اي ــه انتخاب چ
ــالن نمايش فيلم هم وجود ندارد و برخى  ــتان ها كه ديگر حتى آن س شهرس
ــكالتى مواجه هستند كه يقينا كم از مشكالت نهاوند كه مطرح  ديگر نيز با مش
شد نخواهد بود. و اين تنها همت و تالش بيش از پيش مسئوالن را مى طلبد  كه 

اهميت نياز هاى فرهنگى را تنها در قالب كالمشان محدود نكنند. 

در شبكه آى فيلم
نمايش «زندگى هنرمندان» ايرانى

ــبكه آى فيلم سلسله مستندى با عنوان «زندگى هنرمندان» ايرانى  همدان پيام: ش
ــن هفته براى مخاطبان عرب به نمايش درمى آيد كه در آن هنرمندان ايرانى از  را از اي

زبان خودشان معرفى مى شوند.
شبكه آى فيلم سلسله برنامه هايى را با عنوان «زندگى هنرمندان» به روى آنتن مى برد.

ــت:  ــبكه آى فيلم در پايگاه عربى خود با اعالم اين خبر، نوش به گزارش فارس، ش
اين برنامه پنجشنبه هر هفته ساعت 10 و 30 دقيقه به وقت تهران، 10 به وقت مكه 

مكرمه به نمايش درمى آيد.
اين برنامه كه توليد شبكه آى فيلم است به گفته مسئوالن شبكه در پى درخواست 

تماشاگران اين شبكه در جهان عرب ساخته شده است.
ــت كه بارزترين كارگردانان  ــله برنامه مستند اس برنامه «زندگى هنرمندان» سلس
ــان معرفى مى كند و كارگردانان و بازيگران نحوه  و هنرمندان ايرانى را از زبان خودش

موفقيت خود و مهمترين لحظات زندگى شان را بيان مى كنند.
ــوند  ــگاه آى فيلم، مهمترين افرادى كه در اين برنامه معرفى مى ش ــا بر اعالم پاي بن
ــيروس مقدم، محمدرضا آهنج، مسعود آب پرور،  ــور، جمال شورجه، س فرج ا... سلحش

عباس رافعى، ستاره اسكندرى، كتايون رياحى، الله اسكندرى و فرخ نعمتى هستند.

«راديو اسالم» به زبان چينى افتتاح شد
همدان پيام: معاونت برون مرزى صداوسيما «راديو اسالم» را به زبان چينى افتتاح كرد.

هم زمان با شانزدهمين سال فعاليت راديو چينى معاونت برون مرزى، سايت «راديو 
اسالم» اين راديو آغاز به كاركرد.

ــيس سايت «راديو اسالم» راديو چينى برون مرزى،  به گزارش فارس، هدف از تاس
اعالم حقانيت جمهورى اسالمى ايران، دفاع از حقوق مظلومان جهان و ترويج فرهنگ 
اسالم است. راديو چينى برون مرزى حدود يك و نيم ميليارد نفر مخاطب چينى زبان 
ــرق آسيا را تحت پوشش قرار مى دهد و روى سايت اين راديو روزانه  مناطق جنوب ش

بيش از 30 خبر قرار مى گيرد.
سايت «راديو اسالم»، به عنوان منبع خبرى اسالمى است كه در سايت ها و جرايد 

چينى و شرق آسيا از آن استفاده مى شود. 
ــاى پرمخاطب راديو چينى عبارتند از نگاهى به روابط ايران و چين قبل و  برنامه ه
بعد از انقالب اسالمى، تحوالت شرق آسيا در هفته گذشته، وهابيت در آيينه حقيقت، 
ــته جايگاهى را در بين طرفداران خود  ــنوندگان و راهى به سوى نور كه توانس ما و ش

پيدا كند. 
روزنامه اسالمى هرالد تريبون چاپ هنگ كنگ نيز از اخبار راديو چينى و مقاالت 

آن استفاده مى كنند.

حكايت دزد مال و دزد دين 
ــخصى  بسته اى يافت كه در آن چيز گرانبهايى بود و دعايى نيز پيوست آن بود.  ش

آن شخص بسته را به صاحبش برگرداند.
 او را گفتند: چرا اين همه مال را از دست دادى؟

ــال او را حفظ مى كند ... من دزد  ــت كه اين دعا، م  گفت: صاحب مال عقيده داش
ــتم، نه دزد دين او. اگر آن را پس نمى دادم و عقيده صاحب آن مال، خللى  مال او هس

مى يافت، آن وقت من، دزد باورهاى او نيز بودم و اين كار دور از انصاف است.
منبع: كشف االسرار

سينما و تئاترسينما و تئاتر
 سينما

قدس: 
سالن شماره يك: اسب حيوان 

نجيبى است
سالن شماره دو: شيش و بش

كانون پرورش فكرى: شيش و بش
بهمن مالير: پيتزا مخلوط

انديشه نهاوند: تعطيل
آزادى تويسركان: آژانس ازدواج

 تئاتر
مجتمع ابن سينا: -

سينما انديشه نهاوند، ورود اكيدا ممنوع
بهانه مسئوالن نداشتن توجيه اقتصادى سينما است

همدان پيام: كتاب «زنان شاهنامه» به قلم مشترك حسين صفى و محمد 
نجارى توسط انتشارات طراوت در هزار نسخه منتشر شد.

ــتان  ــالمى اس ــاد اس ــه گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارش ب
همدان، در ديباچه اين كتاب آمده است: در شاهنامه فردوسى كه از آفرينش 
كيومرث تا حمله اعراب يك فاصله زمانى طوالنى را در بر مى گيرد و حماسه 
ايرانى را تشكيل مى دهد، حضور زن همچون تاريخ، دچار فراز و نشيب هايى 

شده است.
ــه اى دارند و گاه نقش مادرانى را ايفا  گاه زنان حضورى كمرنگ و كليش
مى كنند كه فرزند اين مادران بخش بزرگى از حماسه ايرانى را قهرمانانه به 

خود مشغول مى كنند.
ــاهنامه» گاهى نقش سياست مدارانى خبره و آگاه را ايفا مى كنند   «زنان ش
و گاهى زنانى دلفريب و سوداگرند كه رشته اى از رويدادهاى حماسه را موجب 
ــوند گاهى هم بزرگ پهلوانانى هستند كه لباس رزم مى پوشند و مردانه  مى ش
بسان قهرمانى رزمنده از كيان خاك و مرز و بوم و از حقيقت شخصيتى خويش 
دفاع مى كنند و گاه مظلومانه بى هيچ نام و نشان زاينده انسان هايى دلير و پاك 

در حماسه هستند.
ــكريان  ــاهنامه حضور مى يابند و لش از ميان هزاران هزار مردى كه در ش
هزاران نفرى را تشكيل مى دهند، نسبت مردان قهرمان به همان نسبت است 

كه حضور زنان قهرمان و نام آور.
ــه يونانى كه زنان، چون هلن، بيشتر  ــه ايرانى برخالف حماس در حماس
ــتند كه سبب جنگ هاى خونين و بيهوده مى شوند، زنان  آتش افروزانى هس
ــاز در  ــازنده و انسان س ــازندگان حوادث و رخدادهاى س ــته، اغلب س برجس

حماسه هستند.
زن در حماسه ايرانى، زنى پوشيده و پاك دامن است كه به آيين، همسر 
ــمند خود  ــرامى كه در كتاب ارزش مى گيرد و برخالف باور دكتر قدمعلى س
برداشتى ديگرگون از نگرش فردوسى به زن دارد، ما بر اين باوريم كه حكيم 

ــته  ــوس متمدنانه به زن نگريس ت
ــخصيت  ــرا و ش ــر ماج ــت. اگ اس
ــتمايه يك  ــده اين زنان دس پيچي
ــرد، مى تواند  ــس قرار گي درام نوي
ــراى يك درام  ــه خوبى ب خميرماي

بزرگ باشد.
يادآورى مى شود، حسين صفى 
متولد 1346در همدان، كارشناس 
ــى و كارشناس ارشد  ادبيات نمايش
كارگردانى است كه اكنون به عنوان 
مدرس تئاتر، نويسنده و كارگردان 
ــود را ادامه  ــدان فعاليت خ در هم

مى دهد.

به قلم نويسندگان همدانى:

«زنان شاهنامه» منتشر شد

برگزارى نمايشگاه تصويرى «آفتاب واليت» در تويسركان
ــگاه  ــركان از برگزارى نمايش ــالمى تويس ــاد اس ــام: رئيس اداره فرهنگ و ارش همدان پي
تصويرى «آفتاب واليت» و «امير دل ها» در مجتمع فرهنگى هنرى فردوسى اين شهرستان 

خبر داد.
ــتان همدان، مهدى حاج  ــالمى اس ــاد اس به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارش
زين العابدينى گفت: در اين نمايشگاه 159 قطعه تصوير از مقام معظم رهبرى، مطالب آموزنده 
ــخنان بزرگان و مراجع عظام در خصوص جايگاه واليت در معرض ديد  ــيره معظم له و س از س

عموم قرار گرفته است.
ــاعت 8 تا 18 از اين  ــركان مى توانند تا 12 دى ماه از س ــزود: مردم واليت مدار تويس وى اف

نمايشگاه بازديد كنند.

داستان "محله حاجى" از همدان در جشنواره داستان انقالب
350 اثر به دبيرخانه جشنواره داستان انقالب رسيد

ــنواره داستان انقالب اعالم شده است، تاكنون  ــال آثار به دبيرخانه جش همدان پيام: با وجود اينكه پايان دى ماه آخرين مهلت ارس
350 اثر براى شركت به اين جشنواره ارسال شده است.

با توجه به اين كه آخرين مهلت ارسال آثار به اين دوره از اين جشنواره 30 دى ماه اعالم شده است، نويسندگان همچنان فرصت 
دارند آثار داستانى شان را براى شركت در چهارمين جشنواره داستان انقالب به دبيرخانه اين جشنواره ارسال كنند.

به گزارش حوزه هنرى، پيش بينى مى شود در اين دوره آثار بيشترى از نويسندگان جوان و پيشكسوت به جشنواره داستان انقالب 
ارسال شود. مهناز فتاحى با داستان «روسرى»، بهناز ضرابى زاده نويسنده همدانى با داستان «محله حاجى»، على ا... سليمى با داستان 
«مكتب نسوان»، محمدكاظم مزينانى با «آه با شين» از جمله نويسندگانى هستند كه تا كنون آثارشان را به چهارمين جشنواره داستان 

انقالب ارسال كرده اند.

مخاطب شناسى؛ امرى بايسته در نمايش
 همدان پيام: اردشير صالحپور، كارگردان  سينما و تئاتر گفت: اگر گروه توليدكننده و هنرمند، مخاطب 
ــكل  ــب براى برقرارى ارتباط پيدا نكند، در اولين گام (ارتباط) دچار مش ــد و زبان مناس خود را نشناس

مى شود.
اين پژوهشگر و نويسنده در گفت وگو با پايگاه اطالع رسانى حوزه هنرى استان همدان افزود: در هنر 
ــى»، بنا نيست بياييم روى صحنه و وقت مردم  و خصوصاً تئاتر، اصلى وجود دارد به نام «مخاطب شناس
ــت كه در ابتدا ارتباط برقرار كرد؛ در غير اينصورت دراول راه  ــد و مهم اين اس را بگيريم! بايد تعامل باش

احتمال شكست فراوان است.
وى اضافه كرد: تئاتر در وهله نخست يك تفريح است، حال چه بهتر كه اين تفريح، آموزشى و ارزشى 
باشد؛ ولى ابتدا بايد با ايجاد لذت، شما را به پالودگى ذهن برساند. تئاترى خوب است كه شما را در برابر 

يك نقد اجتماعى قرار دهد.
ــاره كرد و گفت:  ــگاه در ادامه به توجه جامعه قديم به موضوعات مختلف اش ــتاد دانش اين اس
ــور نبوده كه  ــته و اين ط ــى و تربيتى خود موضوع داش ــى مراحل فرهنگ ــا براى تمام ــه م جامع
ــب ها  مادر مى گفته آرزوها و آرمان هاى  ــب خود مثًال كودكان را رها كنند؛ قصه  اى كه ش مخاط

ــت. او بوده اس
 اين كار، شخصيت درونى كودك را تكميل مى كرده و به نوعى ذهن او را براى برخورد با حوادث 

احتمالى آماده مى ساخته است.
اين فيلم ساز و بازيگر در پايان بر توجه به پرورش در كنار آموزش تأكيدكرد و اظهار داشت: پرورش 

بايد در كنارآموزش باشد. در فرهنگ ايرانى و اسالمى، علم با تزكيه معنا پيدا مى كند.


