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برادر ارجمند جناب  آقاى 

رضـا عسگـرى
بزرگوار  شما  خدمت  را  پدرگراميتان  درگذشت  تاسف  نهايت  با 
مرحوم  آن  براى  منان  خداوند  درگاه  از  و  نموده  عرض  تسليت 

رحمت و مغفرت و براى شما صبر و شكيبايى مسئلت داريم.

مجتمع آموزشى و پرورشى شهيد رسول ذوقى
روستاى دستجرد كبودراهنگ

جناب آقاي

شكـرا...كيـاني
رياست محترم اداره روابط عمومي آموزش و پرورش استان همدان 

كسب رتبه برتر كشوري توسط آن اداره در 
بين روابط عمومي هاي آموزش و پرورش كشور

 را به جنابعالي و ساير همكاران زحمت كش در 
اميد  مي نمائيم  عرض  تهنيت  و  تبريك  حوزه  آن 
است همواره درپناه حضرت حق موفق و سربلند 

باشيد.
روابط عمومى آموزش و پرورش اللجين

جناب آقاي 

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

استان همدان 
كسب رتبه برتر كشوري توسط آن اداره در 
بين روابط عمومي هاي آموزش و پرورش كشور

 را به جنابعالي و ساير همكاران زحمت كش در 
آن حوزه تبريك و تهنيت عرض مي نمايم.

روابط عمومي آموزش و پرورش 
شهرستان كبودراهنگ

جناب آقاى دكتر مجيد گلشنى 
با عنايت به زحمات بى شائبه جنابعالى در طى دوره تصدى مديريت 
شبكه بهداشت و درمان شهرستان بهار از زحمات و خدمات ارزشمند 
و تالش دلسوزانه شما تقدير و تشكر مى نماييم اميد است در سايه 

الطاف الهى موفق و مويد باشيد.
روابط عمومى شبكه بهداشت و درمان شهرستان بهار 

جناب آقاى دكتر آرش مفرح ذات 
سرپرست محترم شبكه بهداشت و درمان شهرستان بهار 

بدين وسيله انتخاب شايسته جنابعالى را به اين سمت تبريك عرض 
نموده و توفيق روزافزون شما را از درگاه خداوند متعال خواستاريم.

روابط عمومى شبكه بهداشت و درمان شهرستان بهار

مدير محترم آموزش و پرورش كبودراهنگ

سهم ناچيز استان در پرداخت غيرحضورى قبوض

همدانى ها با خودپردازها 
دوست نيستند

پرداخت 2 صدم درصد 
تعهدات اشتغال
 نتيجه 10 ماه 

تسهيالت دهى بانك ها
همدان پيام: رئيس جمهور در حالى از وجود منابع عظيم 
ــتغال سخن مى گويد كه گزارش ها  بانكى براى ايجاد اش
ــان مى دهد تنها 2 صدم درصد تعهدات بانك ها براى  نش
ــهيالت اشتغال پس از گذشت 9 ماه محقق  پرداخت تس
شده است. در روزهاى اخير رئيس جمهور در اظهاراتى در 
جمع مردم ايالم اشاره به حجم باالى سپرده هاى بانكى 
ــور عنوان كرد با حجم موجود سپرده هاى بانكى در  كش
كشور براى ايجاد 2,5 ميليون شغل به هيچ وجه كمبود 

منابع نخواهيم داشت.

جشنواره زمستاني
نيازمند زمان 
مشخص است

همدان پيام: احيا و به  روز كردن قابليت ها 
ــت كه  ــال از اقداماتى اس ــرد س ــام س در اي
مى تواند در صورت پايدار بودن، گردشگرى 
ــتان همدان نهادينه كند.   زمستانه را در اس
ــگرى و جاذبه هاى طبيعى  قابليت هاى گردش
از فرصت هايى است كه در هر فصل مى تواند 
پايدار و ماندگار باشد و مى توان با برنامه ريزى 
ــگرى را در ايام غير  ــت رونق گردش و مديري
ــس امور صنفي  ــك برنامه ريزى كرد. رئي پي
ــافرتي استان نيز در اين  دفاتر خدمات مس
مورد گفت: برگزاري جشنواره زمستاني در 
استان همدان در صورتي مي تواند گردشگر 
را در زمان غيرپيك به همدان راهي كند كه 

بسته هاي سفري همدان...

2011، سالي متفاوت 
با حوادثي منحصر به فرد 
ــالدي  مي ــال 2011  س ــام:   همدان پي
ــياري  ــيد كه بس ــرايطي به پايان رس در ش
ــي آن  ــي و بين الملل ــاي سياس از چالش ه
ــا،  ــار و پيامده ــه دارد و آث ــان ادام همچن
ــائل اقتصادي و بحران هاي  مشكالت و مس
ــي از آن ها هنوز هم گريبان گير برخي  ناش
ــت. اين سال به لحاظ اتفاقات  از جوامع اس
ــي، اقتصادي و  و رويدادهاي مختلف سياس
ــرايط متفاوتي را تجربه كرد و  بين المللي ش
در برخي از جهات تا حدودي منحصر به فرد 
ــياري  بود. اتفاقات و حوادثي كه گر چه بس
ــه در گذشته داشت و به نوعي  از آن ها ريش
پيامدهاي تصميمات و سياست هاي پيشين 
بود اما در مجموع سال گذشته ميالدي را به 

سالي پرحادثه تبديل كرد.

بررسى صالحيت 
داوطلبان مجلس 
نهم تا 19 ديماه

ــتاد انتخابات كشور گفت: حدود  همدان پيام: رئيس س
120 هزار نفر از عوامل اجرايي در سراسر كشور در زمان 
ــوراي اسالمي  7 روزه ثبت نام هاي داوطلبان مجلس ش
ــيدصولت مرتضوي اظهار داشت: در  فعاليت داشتند. س
ــخص من گزارش  ــدت ثبت نام ها، انجام تخلفي به ش م
ــور همچنين با  ــت. رئيس ستاد انتخابات كش نشده اس
اشاره به وظايف هيأت هاي اجرايي در پاسخ به اين سوال 
ــليقه اي عمل كردن هيأت هاي اجرايي  كه آيا امكان س
وجود دارد؟ تصريح كرد: هيأت هاي اجرايي طبق قانون، 

استعالم از مراجع چهارگانه...

تحقيقات پژوهشي 
بايد به سمت كاربردي 
شدن حركت كند

ــام جمعه همدان و نماينده ولي فقيه در  ام
ــتان گفت: تحقيق و پژوهش در جهان  اس
ــيار غريب  ــلمانان بس خصوصاً در ميان مس

است...

اجراى سيستم فن بازار 
در پارك علم و فناورى 
همدان 
ــتان همدان  رئيس پارك علم و فناورى اس
ــطح كشور سيستم فن بازار به  گفت: در س
ــراي ايده هاي  ــرمايه گذار ب منظور جذب س

فناورانه راه اندازي شده...

پاس نوين گمالوويچ را 
مى خواهد 
ــده  ــى بركنار ش ــچ مرب ــرادان گمالووي س
پرسپوليس مورد توجه پاس نوين قرار گرفت. 
گمالوويچ كه در فصول گذشته در كنار پاس 
ــود با آمدن كمالوند از اين تيم جدا  همدان ب

شد و به تيم پرسپوليس تهران پيوست.

بارندگى در همدان ادامه دارد

جريان انحرافي با يك فوت هوا مي رود تهمت و افترا، در شأن انتخابات مجلس نيست 

جزييات تخلفات صنفي فاز اول هدفمندي يارانه ها اعالم شد

ثبت  108 ميليارد ريال تخلف صنفي در همدان
■ واريز 21 ميليارد ريال به حساب دولت

يارانه نقدى 
چهارشنبه در 
حساب ها

ــازمان هدفمندسازى  همدان پيام: مديرعامل س
ــوص واريز يارانه نقدى خانوار گفت:  يارانه ها در خص
ــاعت هشت  ــنبه 14 دى ماه س يارانه نقدى چهارش
ــود. به گزارش  ــاب خانورا ها واريز مى ش صبح به حس
ــال  ــا بيان اينكه در طول س ــروز مرادى ب فارس به
ــاه پرداخت  ــدى از10 تا 14 هر م ــوالً يارانه نق معم
ــدى ماه جارى  ــد، در خصوص واريز يارانه نق مى ش
افزود: يارانه نقدى ماه جارى روز چهارشنبه 14 دى 

ماه هشت صبح در حساب خانوارها خواهد بود.
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با آغاز دور جديدي از تحريم ها 
عليه ايران صورت گرفت؛

بانك مركزيبانك مركزي
هدف تحريم هاي جديد هدف تحريم هاي جديد 
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شنيده ها
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1- در شرايطي كه سيماي همدان با پخش 
ــپرده هاي  ــرده صددرصد س ــي اعالم ك گزارش
تا  ــان الزهرا(س)  احس ــنه  قرض الحس صندوق 
ــه مالي- اعتباري  ــفند از طريق مؤسس اول اس
ــنيده ها  ــد. ش ثامن الحجج پرداخت خواهد ش
ــه  ــه مديرعامل مؤسس ــت ك ــي از آن اس حاك
ــپرده هاي  س ــت  پرداخ ــط  فق ــج  ثامن الحج
ــده كه مبلغ  ــنه مردم را متقبل ش قرض الحس
آن حدود 11 ميليارد تومان تخمين زده شده 

است.
ــركل  مدي ــن،  تركم ــين  محمدحس  -2
ــتان در آخرين  ــتعفي فرهنگ و ارشاد اس مس
دقايق مهلت قانوني ثبت نام كانديداها از حوزه 
ــالم آباد ثبت نام كرده  انتخابيه گيالن غرب و اس
ــود وي با استفاده از مصوبه  است. گفته مي ش
ــاير  ــه مديران مي توانند در س ــأت دولت ك هي
ــام كنند، اقدام به  ــتعفا ثبت ن حوزه ها بدون اس

اين كار كرده است.
ــر  ــنواره تئات ــه داوران جش 3- حق الزحم
ــت. گفته  ــده اس ــودك تاكنون پرداخت نش ك
مي شود اين تأخير به علت بالتكليفي در حوزه 

فرهنگ و ارشاد استان مي باشد.
ــوص  ــتاندارى در خص ــاي اس 4- پيامك ه
مالقات اصحاب رسانه با استاندار با حاشيه هايي 
ــت ها از اين  ــت. يكي از برداش ــده اس روبرو ش

پيامك ها به جلب مشتري تعبير شده است. 
5- نشست شوراي مركزي خانه مطبوعات 

با استاندار چالشي بوده است. 
ــتان به منظور  ــانه هاى اس گويا مديران رس
بررسى نتايج اين جلسه امروز جلسه اضطرارى 
ــت.گفته مى شود در پى مشكالت  خواهند داش
ــتاندارى براى  ــه اس ــده از ناحي ــود آم به وج
رسانه ها، بررسى صدور بيانيه موضوع اصلى اين 

جلسه خواهد بود.

همدان پيام: امام جمعه همدان و نماينده ولي فقيه 
در استان گفت: تحقيق و پژوهش در جهان خصوصاً 
ــت و كساني  ــيار غريب اس ــلمانان بس در ميان مس
مي توانند محقق واقعي باشند كه از خودشان عبور 
ــند؛ در حالي كه زيباهاي دنيوي آن قدر  كرده باش
ــرده كه اصل مطلب  ــا را به خود جلب ك حواس م

فراموش شده است.
ــم  آيت ا... غياث الدين طه محمدي كه در مراس
ــگاه علوم  ــگر برتر دانش ــل از 40 نفر پژوهش تجلي
پزشكي همدان سخن مي گفت، افزود: آنچه در حال 
ــرگرمي هاي  ــغول كرده؛ س حاضر ما را به خود مش

كودكانه است كه دردي را دوا نكرده و نمي كند.
ــاره و بيان  ــه جايگاه مطالعه در جامعه اش وي ب
كرد: خانم ها در جامعه ما كمتر اهل مطالعه هستند 
و دانشجويان هم تا آنجايي كه مدرك بگيرند، كتاب 
ــد در حالي كه اين نوع خواندن نان و آب  مي خوانن

است، درس نيست.
معاون توسعه و منابع انساني استانداري همدان 
ــز در اين همايش گفت: تحقيق و پژوهش زمينه  ني

پيشرفت و توسعه پايدار جامعه را فراهم مي كند.
كريم مطهري اظهار داشت: ايران در برنامه پنجم 
ــعه به 2 درصد توليد علم در دنيا خواهد رسيد و  توس
در سال 1404 نيز به 4 درصد توليد علم دست خواهد 
يافت و براي رسيدن به اين جايگاه بايد ساالنه، 96 هزار 
ــال  مقاله علمي را در دنيا ثبت كنيم. وي گفت: امس
ــتگاه هاي اجرايي از 200  ــگاه ها و دس توسط دانش

پژوهشگر برتر استان تجليل به عمل آمد.
به اعتقاد مطهري، تا زماني كه فرهنگ تحقيق و 
پژوهش در جامعه نهادينه نشود؛ نمي توانيم انتظار 
ــته باشيم و براي نهادينه كردن فرهنگ  زيادي داش
تحقيق و پژوهش بايد از مدارس شروع كنيم تا در 

آينده به خوبي از آن بهره مند شوند.

رئيس دانشگاه علوم  پزشكي همدان نيز پژوهشي را 
ارزشمند دانست كه كاربردي باشد و دردي از جامعه 

دوا كند و به نوعي به توليد علم منجر شود.
ــر با ارائه  ــان افزود: در حال حاض رضا صفي آري
ــد و ارزش  ــي مي توان كيمياگر ش كارهاي پژوهش

افزوده تري را در جامعه ايجاد كرد.
وي يكي از مشكالت كارهاي پژوهشي در چند 
ــودن آن بيان كرد و  ــر را در بند امتياز ب ــال اخي س
ــگران به دنبال كسب امتياز  گفت: برخي از پژوهش
ــي كه پژوهش بايد  ــتند؛ در حال و ارتقاي خود هس
در همه اركان دانشگاه نفوذ كند و تمام كساني كه 
ــد؛ بتوانند از وجود  ــن محيط فعاليت مي كنن در اي
ــب كنند. صفي آريان با اشاره به رشد  آن درآمد كس
ــال اخير، ابراز  ــي در چند س خوب كارهاي پژوهش
اميدواري كرد كه سال آينده سال بهتري براي ارائه 
ــي در استان باشد و رنكينگ علمي  كارهاي پژوهش

استان در دانشگاه هاي كشور ارتقا يابد.
ــد دانشگاه  ــد: راه اندازى مركز رش وى يادآور ش
ــكى، موافقت براى ايجاد مركز تحقيقات  علوم پزش
ــاب و مركز  ــوژى اعص ــلوز، فيزيول ــوژى، بروس ارول
ــاي مزمن نيز در حال  تحقيقات مراقبت بيمارى ه
شكل گيرى است. نماينده مردم اسدآباد در مجلس 
ــوراي اسالمي نيز در اين همايش گفت: بايد بين  ش
كساني كه در مسير تحقيق و پژوهش كار مي كنند 
ــاني كه در اين مسير قرار ندارد و در ناآگاهي  و كس

به سر مي برد، تفاوت قائل بود.
ــر رنجبرزاده تحقيق و پژوهش را غواصي در  اكب
ــوري كه  ــت و گفت: هر كش اقيانوس بي كران دانس
ــربلندي را براي  ــد متعالي بماند و عزت و س بخواه
ــه ارمغان بياورد بايد مبناي آن بر پايه  مردم خود ب

علم، تحقيق و پژوهش باشد.
وي ادامه داد: همدان توانمندي الزم را دارد كه 

ــور مطرح شود؛ بنابراين  ــتان برتر كش به عنوان اس
ــتان را به فضاي علم و ادب و اخالق  بايد فضاي اس
ــاون تحقيقات و فناوري  ــل كنيم. در ادامه مع تبدي
دانشگاه علوم پزشكي همدان گفت: با جذب اعتبار 
يك درصد بودجه دانشگاه به امر پژوهش، سال هاي 

آينده تعداد پژوهشگران افزايش خواهد يافت.
ــات بايد به  ــد بر اينكه تحقيق ــي با تأكي طويالن
ــدن حركت كند، اظهار داشت:  ــمت كاربردي ش س
ــمي بتوانيم  ــزاري چنين مراس ــا برگ ــم ب اميدواري
ــترش دهيم و پژوهش،  تحقيقات را در جامعه گس

گفتمان مسلط در جامعه باشد.
ــگر برتر  ــم از40 نفر پژوهش در پايان اين مراس
ــداي لوح و  ــدان با اه ــكي هم ــگاه علوم پزش دانش

هدايايي تقدير به عمل آمد.
نكته قابل توجه اينكه؛ در اين مراسم به همسران 

پژوهشگران نيز هدايايي تقديم شد.  

در همايش تجليل از پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشكي همدان مطرح شد؛

تحقيقات پژوهشي بايد به سمت كاربردي شدن حركت كند

ــتان  ــام: رئيس پارك علم و فناورى اس همدان پي
ــتم فن بازار به  ــطح كشور سيس همدان گفت: در س
ــاي فناورانه  ــرمايه گذار براي ايده ه منظور جذب س
ــده كه ما نيز در نظر داريم اين سيستم  راه اندازي ش
ــور با اتاق  ــاده كنيم، به همين منظ ــتان پي را در اس
ــادن همدان تفاهم نامه هايي  بازرگاني و صنايع و مع

منعقد شده است.
ــرو پيرى در نشست خبري با اصحاب رسانه  خس
ــش و فناورى  ــي در پژوه ــت: هر حركت اظهار داش
ــت كه بايد با  ــد ايجاد بار فرهنگى خاصى اس نيازمن
ملموس كردن آن در بين مردم زمينه اجرايى شدن 

امر پژوهش را در جامعه عملي كرد.
ــتاى دستيابى به اهداف  وى تصريح كرد: در راس
مذكور موظف هستيم تا تمام اقشار مختلف جامعه را 
درگير امر پژوهش كرده و اين حساسيت را در جامعه 

از طريق رسانه ها القا كنيم.
ــتان همدان  ــاورى اس ــم و فن ــس پارك عل رئي
ــتين حركت در امر فناورى را ايجاد حساسيت  نخس
ــبت  در جامعه عنوان كرد و افزود: اگر آحاد مردم نس
به پژوهش حساس شوند و دريابند كه با تحقق اين 
ــود اين نوع  امر رفاه اجتماعي براي آنان ايجاد مي ش

نگاه يك ضمانت براي اجرايي شدن پژوهش است.
ــريفاتى به امر  ــرد: توجه تش ــان ك وي خاطرنش
ــت كه نبايد مدنظر قرار گيرد،  پژوهش مقوله اى اس
بلكه آنچه مسلم است توجه به نياز جامعه و تداوم امر 
پژوهش در راستاى ارتقاى سطح دانش جامعه است.

ــد  ــوز مركز رش ــدور مج ــه از ص ــري در ادام پي
ــته به پارك علم و فناورى  ــتان همدان وابس شهرس
ــتان خبر داد و گفت: در هفته پژوهش و فناوري  اس
ــال نيز مجوز راه اندازي مركز رشد دانشگاه علوم  امس

پزشكي از سوي مركز بهداشت صادر شد.
وي همچنين از ايجاد كميته دانش بيان در استان 
ــكل گيري  ــر داد و افزود: در نظر داريم زمينه ش خب

ــه را در اين كميته پرورش  ــاي جديد و نوآوران فكره
دهيم.

بنا بر اظهارات رئيس پارك علم و فناورى استان 
ــركت هاي  ــه منظور حمايت از ش ــدان، دولت ب هم
دانش بنيان در استان همدان تسهيالت 250 ميليون 
ــت كه تحقق اين امر امكان  توماني در نظر گرفته اس
پرداخت وام به پژوشگران، مخترعان و صاحبان ايده 

را فراهم مي آورد.
وي در رابطه با نحوه حمايت پارك علم و فناوري 
ــتان در جذب سرمايه گذار براي ايده هاي فناورانه  اس
ــت: اين مسأله از نقاط كوري است كه در  اظهار داش
ــك پذير وجود دارد چرا كه به  ايده هاي فناورانه ريس
ــطه اين امر علم به ثروت تبديل خواهد شد كه  واس
ــت دار در اين زمينه  ــون تدوين برنامه هاي جه تاكن
محدود بوده است. پيري اضافه كرد: در سطح كشور 
ــتم فن بازار به منظور جذب سرمايه گذار براي  سيس
ــده كه ما نيز در نظر  ــاي فناورانه راه اندازي ش ايده ه
داريم اين سيستم را در استان پياده كنيم به همين 
ــع و معادن همدان  ــاق بازرگاني و صناي منظور با ات

تفاهم نامه هايي منعقد شده است.
به گفته وي، پارك علم و فناورى استان همدان از 
بودجه تخصيصي خود به منظور حمايت از ايده هاي 
نو و مركز رشد تسهيالت پنج تا 35 ميليون توماني 
ــنه پرداخت مي كند كه در سال گذشته  قرض الحس

توانستيم 900 ميليون تومان تسهيالت ارائه دهيم.
خسرو پيري در بخش ديگري ايجاد امنيت ثبت 
ــارك علم و فناورى  ــراع را از موارد مورد توجه پ اخت

ــتن نهادي براي حفظ  ــتان دانست و گفت: نداش اس
ــطح كشور  مالكيت فكري از معضالت موجود در س
است، به همين منظور راه اندازي بنياد نخبگان استان 
ــر آن به دنبال ايجاد  ــت و عالوه ب در حال انجام اس
ــوى و ثبت اختراع در  ــز حمايت از مالكيت معن مرك

غرب كشور هستيم.
  دبيرخانه دائمي بزرگرداشت هفته  

پژوهش ايجاد شد
ــوزش و پژوهش  ــر آم ــركل دفت ــه مدي در ادام
استانداري همدان نيز عملكرد ستاد بزرگداشت هفته 
ــب ارزيابي كرد و گفت:  ــش و فناوري را مناس پژوه
ــتگاه هاي شهرستان هاي  ــاس آماري كه از دس براس
ــطح استان و مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي كسب  س
ــال 110 برنامه در  ــش امس ــم در هفته پژوه كردي
ــطح استان و 100  ــتان ها، 165 برنامه در س شهرس
سمينار و كارگاه آموزشي در سطح دانشگاه ها و مراكز 

آموزشي و عمومي برگزار شده است.
ــم الهي تبار از ايجاد دبيرخانه دائمي  محمدابراهي
بزرگداشت هفته پژوهش در استان خبر داد و افزود: 
ــال آينده  ــيدن هفته پژوهش س دبيرخانه تا فرارس
محورهاي پژوهشي، نقاط ضعف و قوت، شاخص ها و 
مباحثي كه در فرهنگ سازي پژوهش و پژوهشگران 
مطرح است را به صورت مستمر پيگيري خواهد كرد.

ــگاه دستاورد هاي  وي همچنين برگزاري نمايش
پژوهشي و فناوري دستگاه هاي اجرايي و دانشگاهي 
در قالب 25 غرفه را از ديگر اقدامات دبيرخانه هفته 
ــرد: در هفته پژوهش  ــمرد و تصريح ك پژوهش برش

ــگاه  ــه ميانگين 100 تا 120 نفر از اين نمايش روزان
بازديد كردند كه از نظر استقبال رشد خوبى را نسبت 

به سال گذشته شاهد بوديم.
ــتانداري  ــوزش و پژوهش اس ــركل دفتر آم مدي
ــاس مصوبه كارگروه تحول  همدان تأكيد كرد: براس
اداري و پژوهش و فناوري همه دستگاه هاي اجرايي 
ــارات جاري خود را به  ــه درصد از اعتب بايد نيم تا س

تحقيقات اختصاص دهند.
ــم انداز و  ــند چش ــاس س ــت: براس وي بيان داش
برنامه پنج  ساله دولت به دنبال اين هستيم كه سند 
ــتان تدوين و مشخص شود كه  ــي براي اس پژوهش
شاخص مقاالت و اختراعات استان تا پايان برنامه ها 

به چه سرانجامي خواهد رسيد.
معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي همدان نيز 
ــد و فناوري سالمت در ساختمان  از افتتاح مركز رش
ــتان مباشر همدان خبر داد و گفت: در بحث  بيمارس
ــت و  ــده اس ــاالت ISI در حد كافي كار انجام ش مق
ــازي در نظر دارد در زمينه فناوري  ــكده داروس دانش

و سالمت اقداماتي را انجام دهد.
حيدر طويالني تصريح كرد: دانشگاه علوم پزشكي 
ــز تحقيقات علم  ــدازي دو مرك ــدان مجوز راه ان هم
بهداشتي و اختالالت رفتاري را از وزارت خانه دريافت 
ــت و همچنين موافقت اصولي چهار مركز  كرده اس
تحقيقاتي ارولوژي، بروسلولز، فيزيولوژي و اعصاب و 

بيمارهاي مزمن دريافت و ابالغ شده است. 
ــتيباني پارك  ــم ملوني، معاون فناوري و پش مري
ــز پژوهش را پايه محكمي  علم و فناوري همدان ني
ــعه اقتصادي استان دانست و برگزاري 32  براي توس
كارگاه تخصصي و آموزشي، رونمايي از تمبر يادبود و 
پوستر هفته پژوهش، تقدير از پژوهشگران و فناوران 
ــتاوردهاي پژوهشي را  ــگاه دس برتر و برپايي نمايش
ــال  ــاخص ترين برنامه هاي هفته پژوهش امس از ش

برشمرد.

ــن گردهمايى صيانت از  ــته اولي همدان پيام: روز گذش
ــى كاظم (ع) در مركز  خانواده همزمان با والدت امام موس

فنى و حرفه اى همدان برگزار شد. 
ــدان در اين  ــتاندارى هم ــور اجتماعى اس ــركل ام مدي
گردهمايى با تأكيد بر اينكه گنجينه هاى معنوى اسالم بايد 
به زبان ساده و قابل فهم به همه اقشار مختلف جامعه عرضه 
ــمن نبايد تنها در مرحله  ــود، گفت: هجمه فرهنگى دش ش
ــش  رو را بايد با انتقال  ــد، بلكه تهديد پي ــه باقى بمان مقابل

مفاهيم منطقى و ارزشى اسالم تبديل به فرصت كرد.
ــتنده بيان كرد: در راستاى صيانت از حقوق  احمد رس
ــهروندى  ــتاد صيانت از حقوق ش ــهروندى، س خانواده و ش
ــتان ها  ــور و اس همراه با كارگروه هاى تخصصى آن در كش
شكل گرفته است، اما مردم و مسئوالن نسبت به اين مهم 

آگاهى كافى ندارند.
وى با اشاره به رساله حقوق امام سجاد (ع) افزود: حقوق 
خدا بر مردم، حق ما بر ديگران و حق ما بر خود در اين رساله 
ــده است و همه علما، دانشمندان و  به صورت دقيق ارائه ش
ــبت به انتقال روان و ساده توصيه هاى امام  حقوق دانان نس
ــجاد (ع) در اين عرصه دغدغه دارند؛ چرا كه تحقق اين  س

مهم جامعه را به آسايش و معنويت سوق مى دهد.

مدير كل امور اجتماعى استاندارى همدان تصريح كرد: 
حقوق خانواده يك طرفه نيست، لذا در اين عرصه نسبت به 
ــر، پدر، مادر و فرزند كه مايه  حقوق مربوط به محبت همس

آرامش و بقاى خانواده است، توجه زيادى شده است.
وى با تأكيد بر اينكه گنجينه هاى معنوى اسالم بايد به 
ــاده و قابل فهم به همه اقشار مختلف جامعه عرضه  زبان س
ــمن نبايد تنها در مرحله  ــود، گفت: هجمه فرهنگى دش ش
مقابله باقى بماند بلكه تهديد پيش  رو را بايد با انتقال مفاهيم 
منطقى و ارزشى اسالم تبديل به فرصت كرد كه متأسفانه 

تاكنون خيلى شاهد آن نبوده ايم.
ــى گفت: به  ــاره به طرح تحول اجتماع ــتنده با اش رس
صيانت از حقوق شهروندى در اين طرح تأكيد فراوان شده 
ــت، لذا در هفته آينده كارگاه آموزشى صيانت از حقوق  اس
شهروندى با حضور آحاد مردم و مسئوالن در استان برگزار 

خواهد شد.
در ادامه مسئول فرهنگى اداره كل فنى و حرفه اى استان 
ــن واژه و نهاد در دين  ــان كرد: مقدس تري همدان خاطرنش

ــت چرا كه تحكيم و نگه دارى اين  مبين اسالم خانواده اس
مجموعه مقدس ضامن بقاى جامعه است.

ــروز فرهنگ و  ــالم عليرضا طالبى افزود: ام حجت االس
ــى و سست كردن بنيان خانواده را  تمدن غرب تنها فروپاش
سرلوحه كار خود قرار داده است، چرا كه تحقق اين امر يك 
نظام و يا كشور را دچار چالش هاى فرهنگى و اجتماعى غير 

قابل جبران مى كند.
وى مدارا و صبر را از مؤلفه هاى بقاى يك خانواده دانست 
ــگاه و ظرفيت واقعى خود را  ــد كرد: اگر خانواده جاي و تأكي
شناسايى كرده و از اين پتانسيل در راستاى اهداف متعالى 
ــه كن كردن آن  ــرد يقيناً ورود به اين نهاد و ريش بهره بگي

امكان پذير نخواهد بود.
رئيس پليس اطالعات و امنيت همدان  نيز  با بيان اينكه 
ــمنان نظام در هشت سال جنگ تحميلى نتوانستند با  دش
ــالم  ــزات در مقابل رزمندگان اس ــات و تجهي ــه امكان هم
ــت: در عصر حاضر و با توجه  ــتادگى كنند، اظهار داش ايس
ــت،  ــمنان نظام در اين آب و خاك اس ــه اينكه منافع دش ب

ايادى كفر و استكبار جهانى با هجمه هاى فرهنگى درصدد 
ــكال مختلف  ــتن حريم خانواده به طور دائم و در اش شكس

هستند.
ــخ  ــى افزود: مرجعيت و اعتقاد راس على اصغر خرمروي
ــمن را  ــالمى حربه هاى دش ــردم در قبال جمهورى اس م
ــت و به همين دليل دشمنان نظام به  ــته اس ناكام گذاش
ــت و ماهواره در اين  ــايبرى، اينترن ــتفاده از فضاى س اس

جنگ روى آورده اند.
رئيس پليس اطالعات و امنيت همدان گفت: در كشور 
ــزات ماهواره اى در خانواده ها به دليل كوتاهى و  ورود تجهي
ــتگاه ها صورت گرفته كه شكستن  كم توجهى برخى از دس
ــوه دادن ارزش هاى دينى و  ــم خانواده ها، كمرنگ جل حري

تجمل گرايى در دستور كار ماهواره قرار گرفته است.
ــه بى توجهى و جلوگيرى از انتقال  وى با تأكيد بر اينك
ــود،  ــوب مى ش محتواى ماهواره ها يك تهديد جدى محس
اضافه كرد: استفاده از اين تجهيزات، ارتباط عاطفى و كالمى 

خانواده ها را به حداقل رسانده است.

خرمرويى خاطرنشان كرد: بخش قابل توجهى از جرايم 
به خاطر پيگيرى برنامه هاى ماهواره اى است، لذا خانواده ها 
ــتاى ايجاد امنيت پايدار نسبت به مبانى اعتقادى و  در راس

ارزشى توجه بيشترى داشته باشند.
ــطح استان همدان استفاده از  وى افزود: هم اكنون در س
ــت و اين رقم در صورت ادامه  تجهيزات ماهواره اى زياد اس

تربيت خانواده و فرزندان را به چالش مى كشد.
رئيس پليس اطالعات و امنيت همدان اضافه كرد: نيروى 
انتظامى استان در حال جمع آورى ماهواره به صورت سخت 
ــت فرهنگ سازى  ــت اما در وهله نخس افزارى از منازل اس
ــتفاده و همچنين همكارى همه  به منظورجلوگيري از اس

دستگاه ها در اين امر يك ضرورت مهم تلقى مى شود.
وى تأكيد كرد: با توجه به برنامه ريزى هاى صورت گرفته 
ــبت به انجام  ــئوالن بايد نس در قبال اين موضوع همه مس

وظايف قانونى خود اهتمام بورزند.
خرمرويى در پايان با تأكيد بر اينكه بايد ابزارهاى دشمن 
را در جنگ نرم شناسايى كرد، گفت: شبكه سازى اجتماعى 
ــتر اينترنت و ماهواره ها بيشترين مصرف  ــتفاده از بس با اس
ــوزه اجتماعى دارد كه موجب تغيير ارتباط اعضاى  را در ح

خانواده ها با يكديگر مى شود.

براي جذب سرمايه گذار و تبديل علم به ثروت صورت مى گيرد

اجراى سيستم فن بازار
 در پارك علم و فناورى همدان 

برگزارى اولين نشست مجمع عمومي عادي 
نظام صنفي كشاورزي همدان 

همدان پيام: اولين نشست مجمع عمومي عادي ساليانه نظام صنفي كارهاي كشاورزي 
شهرستان همدان برگزار شد.

ــتان همدان در اين مراسم اظهار  ــاورزي شهرس دبير اجرايي نظام صنفي كارهاي كش
ــدند و 136 نفر نيز در حال  ــاورز در اين تشكل عضو ش ــت: در حال حاضر 400 كش داش

تكميل پرونده هستند.
ــعباني با بيان اينكه نظام صنفي كارهاي كشاورزي تشكيالتي صنفي و غيرانتفاعي  ش
ــي و حمايت از حقوق توليدكنندگان و بهره برداران از  ــت، افزود: سازماندهي، نظم بخش اس

اهداف و برنامه هاي اين تشكل است. دبير اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي شهرستان 
، استيفاي حقوق و خواسته هاي مشروع و قانوني، بهبود وضع اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، 
ــالم، حمايت و دفاع از حقوق و  ــطح رفاه، نظارت و كنترل بر توليد محصوالت س ارتقاي س
ــاي مهارت و دانش اعضا را از ديگر حقوق و  ــع صنفي و انجام اقدامات الزم براي ارتق مناف

وظايف نظام صنفي كارهاي كشاورزي عنوان كرد.
در اين مراسم گزارش عملكرد يك ساله صنفي توسط هيأت مديره ارائه شد و بازرسان 

اصلي و علي البدل تعيين شدند.
ــكل هاي  ــوراي هماهنگي بين تمام تش ــاورزي به عنوان ش ــام صنفي كارهاي كش نظ
ــاورزي و منابع طبيعي مي توانند با  ــاورزي است و كشاورزان و بهره برداران حوزه كش كش

عضويت در اين تشكل از تسهيالت ويژه اي برخوردار شوند.

بارندگى در همدان 
ادامه دارد 

ــى  ــناس اداره هواشناس همدان پيام: كارش
ــتان همدان گفت: بارش باران كه از دو روز  اس
ــتان آغاز شده تا  ــته در نقاط مختلف اس گذش

فردا سه شنبه ادامه دارد.
ــارش باران در  ــاج افزود: ميزان ب نادر پيرت
همدان 8/5 ميلى متر، تويسركان 6/8، نهاوند 
ــار 2/5،  ــگ 1/6، رزن 4/4، به 3/4، كبودراهن
ــى متر گزارش  ــدآباد 7/4 و مالير يك ميل اس

شده است. 
وى اضافه كرد: آسمان استان همدان تا فردا 
(سه شنبه) نيمه ابرى، تمام ابرى همراه با بارش 

باران و گاهى وزش باد همراه است. 
ــبى دماى همدان  ــزود: با كاهش نس وى اف
ــنبه) و  ــرف از امشب(دوش ــده ب ــارش پراكن ب
ــنبه در برخى از  ــه شنبه و چهارش روزهاى س

نقاط استان همدان پيش بينى شده است. 
ــل دماى هواى  ــاج با بيان اينكه حداق پيرت
همدان سه درجه سانتى گراد باالى صفر است، 
ــت: حداكثر دماى همدان 9 درجه  اظهار داش

باالى صفر گزارش شده است. 
ــردترين نقطه  ــن و س ــت: گرمتري وى گف
ــتان همدان در 48 ساعت گذشته نهاوند با  اس
ــانتى گراد باالى صفر و رزن با دو  11 درجه س
درجه سانتى گراد زير صفر گزارش شده است. 

تقدير نماينده ولي فقيه
 از جمعيت هالل احمر استان 
همدان پيام: نماينده ولي فقيه و امام جمعه 
همدان از جمعيت هالل احمر استان به خاطر 
ــمي از  ترويج فرهنگ نماز تقدير كرد. در مراس
خدمات، فعاليت ها و برنامه هاي جمعيت هالل 
احمر استان همدان در زمينه گسترش و ترويج 
فرهنگ متعالي نماز در سال 89 تقدير به عمل 
ــزارش روابط عمومي جمعيت هالل  آمد. به گ
احمر استان ، در اين مراسم نماينده ولي فقيه 
ــتان ضمن ابراز رضايت از گسترش اين  در اس
ــازمان ها گفت: من فكر  فرهنگ در ادارات و س
ــتان صورت  مي كنم فعاليت هاي خوبي در اس
پذيرفته كه البته كافي نيست و بايد با حدت و 

شدت بيشتري انجام شود.
ــت اندركاران  ــكر از دس ــا تقدير و تش وى ب
ــه به صورت  ــال جاري ك ــنواره نماز در س جش
ــد، افزود: نماز  ــتان برگزار ش ــوري در اس كش
ــت كه اگر در طول عمر تنها يك  حقيقتي اس
ــيم؛  ــته باش ركعت نماز حقيقي و صحيح داش
رستگار خواهيم شد. مديرعامل جمعيت هالل 
احمر استان همدان نيز گفت: با مساعدت دفتر 
ــتان  ــه، در هالل احمر اس ــي ولي فقي نمايندگ

فعاليت هاي مفيدي صورت گرفته است. 
ــزود: انتخاب اين جمعيت  حميد ره انجام اف
ــتگاه فعال در امر نماز براي دومين  به عنوان دس
ــت كه رخ مي دهد. ره انجام ابراز  سال متوالي اس
اميدوارى كرد كه اين حركت رو به رشد همچنان 

ادامه يابد.

سامانه مشاور مدارس همدان
 به سناد متصل شد 

همدان پيام: رئيس گروه مشاوره تربيتى آموزش و پرورش همدان گفت: سامانه 
مشاور مدارس همدان به سناد (سيستم نام نويسى دانش آموزان ) متصل شد.

عليرضا همتى افزود: سامانه الكترونيكى مشاور مدرسه كه مدتى است توسط 
ــت به منظور سهولت در ورود اطالعات دانش  ــاوران مدارس در حال اجرا اس مش

آموزان به سامانه سناد متصل شد. 
ــدارس و  ــازى م ــه منظور هوشمندس ــامانه ب ــت: اين س ــار داش وى اظه
ــنتى  ــد و علمى (الكترونيكى) به جاى روش هاى س ــيوه جدي بهره مندى از ش

ــده است و سيستم ارجاع دانش آموزان توسط مشاوران  و كاغذى جايگزين ش
را سرعت مى بخشد. 

ــراى اين طرح فرآيند ارايه خدمات  ــو با ايرنا اضافه كرد: با اج وى در گفت وگ
راهنمايى و مشاوره اى به دانش آموزان به صورت فردى و گروهى از سيستم علمى 

و يكپارچه و به روز خواهد شد. 
وى افزود: ضريب امنيت باال، حفظ اسرار مردم، سهولت در نگهدارى و صرفه 

جويى در بيت المال از ديگر ويژگى هاى اين طرح محسوب مى شود. 
همتى اظهار داشت: ارايه اطالعات دقيق به مسئوالن و امكان ارزيابى مشاوران 
ــاير  ــده و س ــت هاى برگزار ش ــق معيارهايى مانند تعداد مراجعان، نشس از طري

فعاليت هاى مشاوره از اهداف مهم اين طرح است. 

درگردهمايى صيانت از خانواده عنوان شد: 

هجمه فرهنگى دشمن تنها در مرحله مقابله باقى نماند  

به بهانه آغاز سال جديد ميالدي 
2011، سالي متفاوت با حوادثي منحصر به فرد 

محمد سهرابى

ــيد كه بسياري از  ــرايطي به پايان رس ــال 2011 ميالدي در ش همدان پيام:  س
ــي و بين المللي آن همچنان ادامه دارد و آثار و پيامدها، مشكالت  چالش هاي سياس
ــائل اقتصادي و بحران هاي ناشي از آن ها هنوز هم گريبان گير برخي از جوامع  و مس

است.
ــال به لحاظ اتفاقات و رويدادهاي مختلف سياسي، اقتصادي و بين المللي  اين س
ــرايط متفاوتي را تجربه كرد و در برخي از جهات تا حدودي منحصر به فرد بود.  ش
ــته داشت و به نوعي  ــه در گذش ــياري از آن ها ريش اتفاقات و حوادثي كه گر چه بس
پيامدهاي تصميمات و سياست هاي پيشين بود اما در مجموع سال گذشته ميالدي 

را به سالي پرحادثه تبديل كرد.
ــي از آن كه  ــونامي ناش ــتري ژاپن و نيز س حوادث مهمي چون زلزله 8/9 ريش
منجر به خارج شدن نيروگاه هسته اي از مدار و گسترش تشعشعات راديواكتيو شده 
ــت، كشته شدن بن الدن سركرده  ــارات جاني و مالي فراواني را به دنبال داش و خس
ــته شدن قذافي ديكتاتور ليبي، خيزش هاي مردمي در خاورميانه  گروه القاعده، كش
و آفريقا و به دنبال آن سقوط ديكتاتوري تونس، مصر، ليبي، و يمن، بحران بازهاي 
ــرمايه داري در جهان غرب به ويژه  ــي اروپا و آمريكا، پيدايش جنبش هاي ضد س مال
جنبش تسخير وال استريت، درگيري ها و ناآرامي هاي خياباني در انگليس، درگذشت 
برخي از سياستمداران جهان مانند وليعهد عربستان، رئيس جمهور چك و رهبر كره 
شمالي، درخواست عضويت فلسطين در سازمان ملل از جمله تحوالت و رويدادهاي 
سال گذشته ميالدي بود كه هر يك از آن ها بازتاب ها و پيامدهاي خاص خود را در 

سطح جهاني داشتند.
ــكل گيري  در ميان اين حوادث و رويدادها، تحوالت منطقه خاورميانه به ويژه ش
خيزش هاي مردمي با هدف آزاديخواهي و استقال ل طلبي كه از آن به بيداري اسالمي 
ــار و پيامدهاي آن  ــتري برخوردار بوده و آث ــد، از اهميت بيش و بهار عربي تعبير ش
ــورهاي عربي كه از تونس كليد  ــت. حركت هاي شكل گرفته در كش چشمگيرتر اس
ــورها ادامه يافت، آثار و نتايج مهمي را  ــاير كش ــترده اي در س خورد و به صورت گس
ــون زين العابدين بن  ــقوط ديكتاتوري هايي چ ــته و منجر به س تاكنون به دنبال داش
ــي و علي عبدا... صالح  ــني مبارك در مصر، معمر قذافي در ليب ــي در تونس، حس عل

در يمن شده است.
ــي و اجتماعي  ــر خاورميانه نه تنها باعث تغيير در روندهاي سياس تحوالت اخي
ــه فراتر از آن  ــير تازه اي را پيش روي ملت ها نهاد بلك ــد و مس ــورهاي عربي ش كش
مناسبات منطقه اي و جهاني را نيز تحت  الشعاع قرار داد و چالش هاي متعددي را به 
ويژه براي قدرت هاي غربي به وجود آورد، منافع فراوان سياسي و اقتصادي آن ها در 

منطقه را با خطر جدي مواجه ساخت.
ــتن حوادث و رويدادهاي فراوان و  ــر گذاش ــت س ــال 2011 با پش به هر حال س
ــال جديد  ــيد و س ــي و اقتصادي به پايان رس متعددي در عرصه هاي مختلف سياس
ــال گذشته و آثار و پيامدهاي  ــرايطي كه هنوز بسياري از تحوالت س ميالدي در ش

آن ها ادامه دارد، شروع شده است. 
سالي كه شايد تغيير و تحوالت مهمي را در سطح جهان به خود ببيند و بسياري 
ــبات كنوني در سطح داخلي و بين المللي با تغييرات جدي مواجه گردد. به  از مناس
ــال گذشته در حوزه هاي مختلف با  بيان ديگر از آنجايي كه روند تغيير و تحوالت س
ــت، ابعاد و آثار و تبعات آن ها محدود به زمان و مكان خاصي نبوده و  ــه به ماهي توج
ــتردگي بيشتري را دارند، لذا مي توان پيش بيني كرد كه سال  امكان فراگيري و گس

2012 نيز شاهد تداوم و حتي تشديد اين روند در مناطق مختلف جهان باشيم.

مدير عامل شركت آب و فاضالب همدان:
اعتبارات عمرانى در دولت نهم و دهم 5 

برابر شد
ــدان گفت: اعتبارات  ــتان هم ــركت آب و فاضالب اس همدان پيام: مدير عامل ش

عمرانى در دولت نهم و دهم پنج برابر شد كه اميدواريم اين كمك ها ادامه يابد.
مرتضى عزالدين در گفت و گو با فارس، برخوردارى شبكه فاضالب در شهر همدان 
را 100 درصدى عنوان كرد و افزود: در همه مناطقى كه زير پوشش شبكه هاى آب 

قرار دارند، شبكه فاضالب نيز وجود دارد.
ــطح استان در تمام مراكز شهرستان ها شبكه فاضالب ايجاد  وى ادامه داد: در س

شده و به دنبال احداث تصفيه خانه در اين شهرستان ها هستيم.
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان همدان در خصوص شبكه فاضالب شهر 
جورقان نيز ابراز داشت: موافقتنامه شهر جورقان جزو شهر همدان است به طورى كه 
امسال با پيگيرى هاى صورت گرفته، جورقان و مريانج جزو موافقتنامه شهر همدان 

شد تا بتوانيم از محل طرح همدان، شبكه فاضالب آنها را هم انجام دهيم.
ــدن شبكه فاضالب جورقان در سال جارى، گفت: در  وى در خصوص اجرايى ش
ــت  ــتند و تنها تملك زمين مانده اس حال حاضر پيمانكاران در حال اجراى كار هس

چرا كه مالكان مسير خط انتقال موافقت نكردند.
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انتخاباتاخبار كوتاه

جريان انحرافي با يك فوت 
هوا مي رود

ايسنا: رئيس قرارگاه عمار با تاكيد بر اين كه 
ــت كه  ــان انحرافي در حد و اندازه اي نيس جري
ــم خيلي بزرگ كنيم، گفت: اين  آن را بخواهي
ــان در جريان انتخابات با يك فوت به هوا  جري

مي رود.
ــلمين مهدي طائب   ــالم والمس حجت االس
ــد نمايندگاني را به  ــت: باي در ادامه اظهار داش
ــتيم كه نسبت به مسائل جهاني  مجلس بفرس

بينش و درايت داشته باشند.

بعيد است احمدى نژاد  براى
 آينده اش برنامه ريزى

 نكرده باشد
خبرآنالين: وزير بهداشت پيشين احمدى نژاد  
ــر مى كنيد احمدى نژاد  ــخ به اينكه فك در پاس
براى آينده سياسى اش برنامه اى دارد، گفت: بعيد 
مى دانم آدم باهوشى مثل احمدى نژاد براى آينده 
ــد. كامران باقرى  خودش برنامه ريزى نكرده باش
لنكرانى عضو جبهه پايدارى و وزير بهداشت دولت 
نهم در پاسخ به اينكه اين سخن بدين معنى است 
ــت جمهورى چهره اى مثل  كه وى به دنبال رياس
رئيس دفترش است، گفت: من نميدانم، شما از من 
ــؤال كرديد ايشان براى آينده اش برنامه دارد كه  س
ــما را دادم، ولى اينكه چه برنامه ريزى  ــخ ش پاس

كرده است، را بنده نمى دانم.

آزمايش موفقيت آميز اولين ميله 
سوخت هسته اي در كشور

ــمندان و پژوهشگران سازمان  ايسنا: دانش
ــدند اولين نمونه  ــور موفق ش انرژي اتمي كش
ــوخت هسته اي حاوي اورانيوم طبيعي  ميله س
ــاخته و آزمايش كنند. نمونه ساخته شده  را س
ــدن تمامي آزمايش هاي فيزيكي  پس از گذران
ــي عملكرد در شرايط  و ابعادي به منظور بررس
عملياتي به داخل قلب راكتور تحقيقاتي تهران 

منتقل شد.

ساركوزى هم آينده فرانسه 
را نامعلوم ارزيابى كرد

ــس جمهورى  ــاركوزى رئي ــا: نيكال س ايرن
ــبت فرارسيدن  ــه در سخنرانى به مناس فرانس
ــال جديد ميالدى، آينده اين كشور در سال  س
ــرد. اين اعتراف  ــوم توصيف ك 2012 را نامعل
ــا چهار ماه به  ــود كه تنه در حالى بيان مى ش
ــت جمهورى فرانسه باقى مانده  انتخابات رياس
است كه در آن ساركوزى براى دستيابى مجدد 

به اين سمت، با رقيبان مبارزه خواهد كرد.

31دسامبر روز عراق است 
ــت وزير عراق در مراسمي به  ــنا: نخس ايس
ــاي آمريكايي از خاك  ــبت خروج نيروه مناس
ــامبر را روز عراق ناميد و  ــور، 31 دس اين كش
ــي  ــاني كه روند سياس اعالم كرد كه ديگر كس
ــراي برنامه هاي  ــتي و اج را با اقدامات تروريس
ــور  ــراه مي كنند، جايي در كش ــگان هم بيگان
ــت: اين روز،  ندارند. نوري المالكي عنوان داش
ــاهد  ــت و ما ش ــور عراق اس روز ملي براي كش
ــور  ــاي آمريكايي از كش ــيني نيروه عقب نش

هستيم.
وي در ادامه افزود: من اين روز را روز عراق 
ــم و اعالم مي كنم كه امروز عيدي براي  مي نام

تمام عراقي ها به شمار مي آيد.

آمريكا 100 ميليون دالر 
به طالبان كمك مي كند

ــوري آمريكا 100 ميليون  ايلنا: رئيس جمه
ــيس  دالر را براى دفتر طالبان كه در قطر تأس
ــده، تخصيص داد اما گفته مى شود مجلس  ش
سناى آمريكا با اين اقدام مخالفت كرده است. 
ــال 2012  ــه در آغاز س ــارك اوباما گفت ك ب
ميالدى استراتژى آمريكا در قبال طالبان تغيير 
ــت براي گفت وگو با  ــد كرد، زيرا الزم اس خواه
آنها، راهكارهاي مناسب را شناسايي كنيم. اين 
در حالى است كه حامد كرزي رئيس جمهوري 
ــخنان اخير جو بايدن معاون  ــتان از س افغانس
ــنگتن طالبان  باراك اوباما مبني بر اين كه واش
ــاب نمي آورد، استقبال  را دشمن خود به حس

كرده بود.

تهمت و افترا، در شأن انتخابات مجلس نيست 
ــز از تهمت و افترا در  ــام (ره) در مجلس، با تاكيد بر ضرورت پرهي ــيون خط ام ــدان پيام: يك عضو فراكس هم
ــاجره ها  ــت و رعايت نكردن ضوابط تنها مش ــأن مجلس و انتخابات نيس فضاي انتخابات گفت : اين قضيه اصال در ش

را افزايش مي دهد. 
انوشيروان محسني بندپي در گفت وگو با ايسنا، هيجانات انتخاباتي را در مشاركت مردم مؤثر دانست و گفت: اگر در 
ــان وارد اين عرصه  ــود و افراد از روي صالحيت ها و شايستگي هايش روند انتخابات، معيارهاي اخالقي و قانوني رعايت ش

شوند، شاهد مشاركت باالي مردم و همچنين كمك به فضاي انتخاباتي خواهيم بود.
ــت و در صورت  ــأن انتخابات مجلس نيس ــت، افترا و دروغ پردازي كانديداها عليه يكديگر در ش ــه داد: تهم  وي ادام

نداشتن ضوابط و معيارهاي موجود، شاهد مشاجره و درگيري هايي بين مردم و كانديداها خواهيم بود.

پيروزي ها ادامه خواهد داشت 
همدان پيام: مقام معظم رهبرى تأكيد كردند: ايران اسالمى در رويارويى با استكبار و شبكه پيچيده و عظيم اقتصادى 
و تبليغى وابسته با آن، موفقيت هاى چشمگيرى داشته، كه مقابله با تحريم ها و پيشرفت در موضوع هسته اى بخشى از 

اين دستاوردها بوده است و اين روند پيروزى ادامه خواهد داشت.
ــالمى  ــالمى در ديدار اعضاى اتحاديه انجمن اس ــه گزارش فارس، حضرت آيت ا... خامنه اى رهبر معظم انقالب اس ب
ــكل بزرگ  ــجويان، يعنى؛ علم آموزى، نبود اقتدار علمى و معنوى را مش ــجويان اروپا در تبيين وظيفه اصلى دانش دانش
دوران قبل از انقالب و زمينه ساز وابستگى به بيگانگان دانستند و خاطر نشان كردند: پيروزى انقالب اسالمى و روحيه 
ــاز باور ملى، بيرون آمدن از حصار  ــل توصيف حضرت امام خمينى(ره) در اتكا به خدا و اعتنا به ملت، زمينه س ــر قاب غي

روحى و حل مشكالت كشور شد.

مرگ سياسي دانشگاه ها در تك صدايي است
همدان پيام: رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها با تأكيد بر اين كه تك صدايي در دانشگاه را به 

هيچ وجه به مصلحت دانشگاه نمي دانيم، تصريح كرد: مرگ سياسي دانشگاه ها در تك صدايي بودن است. 
حجت االسالم والمسلمين محمديان با بيان اين كه از دانشجويان و دانشگاهيان انتظار مي رود از فرصت انتخابات براي 
روشن گري در فضاي جامعه بهره بگيرند، اظهارداشت: اين كه تشكل هاي دانشجويي منتظر حركت و فعاليت مسئوالن 

دانشگاه بمانند، خوب نيست و فعاليت ها شكل حاكميتي پيدا مي كند.
ــته باشند، زنده بودن  ــت كه توجه داش ــگاه اين اس ــئوالن دانش ــنا، وي افزود: توصيه من به مس به گزارش ايس
ــان راحت تر در فضاي  ــاتيد بتوانند در بيان اعتقادات و انديشه هايش ــت كه دانشجويان و اس ــگاه ها به اين اس دانش

ــگاه فعاليت كنند. دانش

بررسى صالحيت داوطلبان مجلس نهم تا 19 ديماه
ــور گفت: حدود 120 هزار نفر از عوامل  ــتاد انتخابات كش همدان پيام: رئيس س
ــوراي  ــور در زمان 7 روزه ثبت نام هاي داوطلبان مجلس ش ــر كش اجرايي در سراس

اسالمي فعاليت داشتند.
ــنا اظهار داشت: در مدت ثبت نام ها،  ــيدصولت مرتضوي در گفت وگو با ايس س

انجام تخلفي به شخص من گزارش نشده است.
ــتاد انتخابات كشور همچنين با اشاره به وظايف هيأت هاي اجرايي در  رئيس س
ــليقه اي عمل كردن هيأت هاي اجرايي وجود  ــوال كه آيا امكان س ــخ به اين س پاس
ــتعالم از مراجع چهارگانه و  ــح كرد: هيأت هاي اجرايي طبق قانون، اس دارد؟ تصري
تحقيقات محلي را انجام مي دهند و امكان اينكه هيأت هاي اجرايي سليقه اي عمل 

كنند وجود ندارد و اين هيأت ها بايد طبق قانون را عمل كنند. 
ــتاد انتخابات كشور همچنين در گفتگو با ايرنا گفت: بررسى صالحيت  رئيس س
پنج هزار و 395 داوطلب دوره نهم مجلس شوراى اسالمى تا 19 دى ماه سال جارى 
ــت. سيد صولت مرتضوى افزود: در حال حاضر هيأت هاى اجرايى  ادامه خواهد داش
حوزه هاى انتخابيه اصلى و فرعى در حال بررسى صالحيت هاى داوطلبان هستند. 
ــى صالحيت داوطلبان نمايندگى دوره نهم  ــى وزير كشور گفت: بررس معاون سياس
ــوراى اسالمى، 19 ديماه به پايان مى رسد و نتايج آن 20 ديماه از طريق  مجلس ش
ــتاد انتخابات كشور به داوطلبان اعالم مى شود. وى ادامه داد: پس از اعالم نتايج  س
بررسى صالحيت ها در 20 ديماه؛ داوطلبان رد صالحيت شده چهار روز فرصت دارند 

اعتراض خود را در اين زمينه به مراجع قانونى اعالم كنند.
رئيس ستاد انتخابات كشور تصريح كرد: نتايج نهايى بررسى صالحيت داوطلبان 

نمايندگى دوره نهم مجلس شوراى اسالمى دوم اسفندماه اعالم خواهد شد.

جبهه مردم ساالري تشكيل شد  
همدان پيام: دبير كل حزب مردم ساالرى گفت: جبهه مردم ساالرى متشكل از 
14 حزب و تشكل قانونى در آستانه انتخابات نهمين دوره مجلس شوراى اسالمى از 

يكشنبه 11 ديماه رسماً آغاز بكار كرد.
ــرى اعالم موجوديت جبهه  ــت خب ــه گزارش ايرنا، مصطفى كواكبيان در نشس ب
ــد، افزود:  ــاالرى كه در فاصله زمانى دوماه به انتخابات مجلس نهم انجام ش مردم س
نظام ما يك نظام مردم ساالرى دينى است و قانون اساسى اركان و پايه هاى مردم در 
تعيين سرنوشت خودشان را تثبيت كرده است. به گفته وى، حزب مردم ساالرى، حزب 
آزادى، حزب اتحاد ملى ايران، حزب ميهن اسالمى، حزب فرزندان ايران، حزب مستقل 
كار، كانون همبستگى فرهنگيان ايران، كانون فارغ التحصيالن آذربايجان غربى، كانون 
حضرت ولى عصر(عج)، كانون فارغ التحصيالن ابوريجان بيرونى ، جمعيت سياسى اقتدار 
ــالمى  ــت طرفداران نظم و قانون، جمعيت ايران فردا و انجمن اس ملت ايران، جمعي

دانشگاهيان استان اصفهان 14 حزب تشكيل دهنده جبهه مردم ساالرى هستند.
ــاالرى 26 ديماه در  ــمنان در مجلس گفت: مواضع جبهه مردم س نماينده مردم س
همايشى با حضور تمام اعضاى احزاب اين جبهه تشريح خواهد شد. عضو فراكسيون اقليت 
مجلس هشتم اظهار داشت: حدود 700 نفر از كسانى كه در انتخابات مجلس نهم ثبت نام 
كرده اند گرايش اصالح طلبى دارند و در اين ميان شايد حدود 100 نفر از افراد مشهور 
باشند. وى اضافه كرد: هنوز سخنگو، دبير كل و مسئوالن كميته هاى اين جبهه مشخص 

نشده است و اين امر پس از همايش 26 دى ماه مشخص خواهد شد.

ــروري عضو  ــرا با اظهارات س ــام: ماج همدان پي
كميسيون امنيت ملي مجلس كه از برپايي مانوري 
ــارس و درياي  ــتره آب هاي خليج ف نظا مي در گس
عمان و احتمال بسته شدن تنگه استراتژيك هرمز 
ــد. پس  ــروع ش در صورت تهديدها خبر مي داد، ش
ــت چند روز از اين اظهارات، فرمانده نيروي  ازگذش
ــش از انجام اين مانور بزرگ در آب هاي  دريايي ارت
ــروري را تائيد كرد.  جنوب خبر داد و گفته هاي س
ــانه ها و  ــن مانور، رس ــن توپ در اي ــليك اولي با ش
ــروع به خبر پراكني هاي  خبرگزاري هاي خارجي ش
گسترده در مورد اهداف اين مانور و اهداف احتمالي 
ــمي  و تحليلگران كشورهاي  آن كردند. مقامات رس
ــدن  غربي و صاحب قدرت نيز از عواقب عملياتي ش
ــاهراهه خليج فارس  ــران در قبال ش اين تهديد اي
سخن گفتند. با اين حال همچنان حرف و حديث ها 
ــدن تنگه هرمز ادامه  ــته ش ــبت به احتمال بس نس
داشته و در يكي از اين اظهارات، رحيمي معاون اول 
رئيس جمهور به كشورهاي تحريم كننده نفت ايران 
ــران را تحريم  ــد نفت اي ــدار داد كه اگر بنا باش هش
كنند يك قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد كرد. 
ــدار صريح  به دنبال اين تهديدات، مخصوصا با هش
ــور، امريكا كه خود را بيش  معاون اول رئيس جمه
ــران  مي ديد در  ــيب و بح از ديگران در معرض آس
ــي، اينگونه تهديدات را  ــش به اظهارات رحيم واكن
ــت و تأكيد كرد كه  ــك پرخاش لفظى دانس تنها ي
ــنگتن از رفت و آمد نفت كش ها در تنگه هرمز  واش
ــن اظهارات وزارت خارجه  دفاع مى كند. اگر چه اي
ــازي به آن بود كه  ــي از ظاهرس اياالت متحده ناش
ــتند اما كيست كه  آنها از اين تهديدات نگران نيس
ــد اگر تنگه حياتي هرمز به روي نفت كش هاي  ندان
ــته شود نفس به شماره افتاده اقتصاد غرب  آنان بس
ــد و شريان هاي اقتصادي دنيا از هم  قطع خواهد ش

ــود. در همين رابطه با ادامه مانور  ــيخته مى ش گس
ــروي دريايي ارتش در آب هاي  بزرگ واليت 90 ني
جنوب، تني چند از مقامات نظامي  بر احتمال بسته 
شدن اين تنگه در صورت تهديد شدن منافع كشور 

از سوي برخي كشورها تأكيد كردند.  
معاون عمليات نيروي دريايي ارتش با تاكيد بر 
ــه ايران از حق خود در مورد تنگه هرمز غفلت  اينك
نخواهد كرد، گفت: براي تردد از تنگه هرمز ممانعتي 

ايجاد نمي كنيم و به دنبال اين مسأله نيستيم.
ــوي در گفت وگو با ايسنا به  ــيدمحمود موس س
اجراي آرايش تاكتيكي جديد در تنگه هرمز در فاز 
پاياني رزمايش واليت 90 و توانايي غيرممكن شدن 
ــه در صورت اراده  ــناور از اين تنگ عبور هرگونه ش
ــاره و تصريح كرد: استفاده از تنگه هرمز  ارتش، اش
به كشورهاي حاشيه اي اين تنگه مربوط مي شود و 

ايران به عنوان كشوري كه وسعت ساحلي زيادي در 
اين منطقه دارد، سهم ويژه اي از تنگه هرمز خواهد 
ــق خود در اين مورد  ــت و در بهره برداري از ح داش

غفلت نخواهد كرد.
ــن  ــت 90 همچني ــش والي ــخنگوي رزماي س
ــواردي پيش آيد كه منافع  ــان كرد: اگر م خاطرنش
ــه دار كند، بدون شك منافع سايرين نيز  ما را خدش
ــد. ما به دنبال ايجاد امنيتي  ــه دار خواهد ش خدش
پايدار در تنگه هرمز هستيم و ترددها اعم از انتقال 
انرژي يا عبور كشتي هاي تجاري بدون هيچ مانعي 

براي همه كشورها برقرار است.
ــور نيروي دريايي  وي با مقتدرانه خواندن حض
ــاي آزاد،  ــالمي  ايران در آب ه ــش جمهوري اس ارت
ــاي آزاد بيانگر  ــا در آب ه ــت: حضور م اظهار داش
ــعت بسيار زياد  ــت كه وقتي در وس اين واقعيت اس

ــته ايم، مطمئنا قابليت هاي  حضوري چشمگير داش
ما در يك محدوده بسته تر صد چندان خواهد بود.

ــين فرمانده كل سپاه نيز  در همين رابطه جانش
ــي از  ــگاران گفت: تنگه هرمز بخش در جمع خبرن
جغرافياي كشور ماست و در هر شرايطي به اقتضاي 
ــورد آن انجام  ــرايط اقدامات الزم را در م همان ش

خواهيم داد.
سالمي  تأكيد كرد: ما براي اعمال استراتژي هاي 
دفاعي خود در چارچوب دكترين دفاعي كشور هر 

اقدامي  را كه نياز باشد انجام مي دهيم.
وي تصريح كرد: اگر منافع ما از سوي دشمن به 
ــتاي دفاع از اين منافع حياتي  خطر بيفتد، در راس
هر تهديدي را با يك تهديد مضاعف پاسخ خواهيم 
ــت زماني و جغرافيايي  ــن موضوع محدودي داد و اي

نمي شناسد.

اظهارات ادامه دار مقامهاي نظامي در خصوص احتمال بسته شدن تنگه هرمز:

منافع كشور تهديد شود، تنگه را مي بنديم 

رئيس مجلس شوراى اسالمى:
نبايد در عرصه ديپلماسى
 لحظه اى تصميم گرفت

ــوراى اسالمى با بيان اينكه بايد به  همدان پيام: رئيس مجلس ش
روندها در حوزه هاى امنيت ملى، سياست خارجى و مسائل هسته اى 
ــى در  ــود، گفت: با توجه به پيچيدگى هاى حوزه ديپلماس توجه ش
ــت و مركزيت يك مرجع تصميم گيرى  ــائل امروز بايد با محوري مس

شود و افراد حرفه اى در رأس وزارت امور خارجه قرار بگيرند.
ــاى  ــرى روس ــه گزارش ايلنا، على الريجانى در همايش سراس ب
ــور با بيان  ــالمى ايران در خارج از كش نمايندگى هاى جمهورى اس
اينكه در حوزه سياست خارجى مهم ترين وظيفه آن است كه بتوانيم 
ــم، گفت:  در جهت تامين و  ــتفاده اى بهينه كني از ابزارهاى الزم اس
ــا در عرصه  ــرد، چرا كه مولفه ه ــاير مولفه ها بايد تالش ك ــه س تهي
ــان نيستند و برحسب شرايط تغيير  سياست خارجى هميشه يكس

مى كنند؛  ديپلماسى بايد هميشه ديپلماسى فعال و پويايى باشد.
نماينده قم در مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه مسأله اى كه 
ــت خارجى مشاهده مى شود پيچيدگى هاى  اكنون در عرصه سياس
ــركت هاى  ــانه ها، NGOها و ش ــت، قدرت نرم، رس اين عرصه اس
چند مليتى را جزو بازيگرانى دانست كه در عرصه سياست خارجى 
ــود ديپلماسى كار ساده اى  تأثيرگذارند. وى ادامه داد: اينكه گفته ش
ــت زيرا در اين صورت از همه ظرفيت ها  ــتى نيس ــت جمله درس اس

استفاده نكرده ايم و بيشترين هزينه ها را متحمل شده ايم.
ــه نوآورى وجود  ــر اينكه بايد در اين عرص ــى با تأكيد ب الريجان
داشته باشد، اضافه كرد: دستگاه ديپلماسى نمى تواند به شيوه سنتى 

ــى  تحوالت را پيگيرى كند و بايد با كمك مراكز مطالعاتى و پژوهش
به سمت نوآورى در حوزه ديپلماسى رفت.

ــن پراهميت در عرصه  ــاره به چهار رك ــوه مقننه با اش رئيس ق
ــت كه  ــى تصريح كرد:  ركن اول مركزيت تصميم گيرى اس ديپلماس
ــى در مسائل امروز بايد با  با توجه به پيچيدگى هاى حوزه ديپلماس
ــود؛ افراد حرفه اى  محوريت و مركزيت يك مرجع تصميم گيرى ش
ــتن  ــور خارجه قرار بگيرند كه كار اصلى آنها داش در رأس وزارت ام

مطالعات و مشاركت الزم در مسائل مربوط باشد.
ــت و  ــى دانس وى ركن بعدى را ارتباط با مراكز علمى و پژوهش
ــتفاده شود  ــترى از اين مطالعات اس گفت: هر چقدر به ميزان بيش
ــطح بلوغ فكرى باال خواهد رفت. اكثر كشورهاى اروپايى از نتايج  س
ــتفاده مى كنند، زيرا مكانيزم تصميم گيرى  تحقيقاتى اين مراكز اس
ــرايط تغيير مى كند. الريجانى در ادامه ارائه روندها را  متناسب با ش
ركن سوم در عرصه ديپلماسى خواند و بيان كرد: نبايد در اين عرصه 
ــا در حوزه هاى امنيت ملى،  ــه اى تصميم گرفت، بايد به رونده لحظ
سياست خارجى و مسائل هسته اى توجه شود كه اين روندها و اسناد 

آن چگونه پيش رفته و احتياج به چه ملزوماتى دارد؟
وى تأكيد كرد: مسئوالن كشور با مطالعه اين روند مى توانند در 

قبال تحوالت مختلف تصميم گيرى كنند.
ــردم قم در مجلس پيش بينى از وضعيت هاى مختلف  نماينده م
ــد: اين پيش بينى ها در عرصه  را ركن چهارم عنوان كرد و يادآور ش

ديپلماسى باعث ايجاد تقويت و يا كنترل برخى موارد مى شود.
ــن وزارت امور  ــه به اين چهار رك ــى تأكيد كرد: با توج الريجان
خارجه سامان پيدا خواهد كرد و برنامه هاى ديپلماسى كشور روشن 

و شفاف خواهد بود.

ــپاه با اشاره  همدان پيام: نماينده ولي فقيه در س
ــس نهم گفت:  ــودن انتخابات مجل ــش ب ــه در پي ب
ــراي تصاحب 290  ــج هزار نفر ب ــي بيش از پن وقت
ــي مجلس ثبت نام مي كنند، طبيعي است كه  كرس
ــند و  ــرايط الزم نباش تعداد زيادي از آن ها واجد ش
ــوري در دنيا كار  ــچ كش ــوند و هي ردصالحيت ش

قانونگذاري را به هر شخصي واگذار نمي كند.
ــالم علي سعيدي  ــنا، حجت االس به گزارش ايس
در همايش تجليل از پيشكسوتان سپاه خاطرنشان 
ــت  ــي از آقايان گفتند در انتخابات ليس ــرد: برخ ك
ــم ولي مي بينيم جمعيت زيادي از افرادي  نمي دهي
ــوند براي  ــتند ردصالحيت مي ش ــه مطمئن هس ك
ــن، زمينه اي براي  ــام كرده اند و اي ــات ثبت ن انتخاب

ايجاد تنش است.
ــيار  وي با بيان اين كه انتخابات مجلس نهم بس
مهم و حساس است، يادآور شد: در هيچ انتخاباتي 
ــري درباره خطر  ــدارم كه مقام معظم رهب به ياد ن
ــد، ولي ايشان  ــدار داده باش ــدن آن هش امنيتي ش
ــدار را مطرح كرده اند.  ــراي انتخابات آتي اين هش ب
ــت انتخابات، ضرورت  ــام معظم رهبري بر اهمي مق
ــدن  ــي از امنيتي ش ــري، نگران ــاركت حداكث مش
ــاني كه به  ــرورت اتحاد در بين كس ــات و ض انتخاب
ــالب وفادارند تاكيد كرده اند و ما هم بايد به اين  انق

تاكيدات توجه كنيم.

ــپاه اضافه كرد: ممكن  ــده ولي فقيه در س نماين
ــت  ــت بقاياي فتنه در انتخابات مجلس نيز دس اس
ــت  ــد و عوامل خارجي نيز ممكن اس ــه فتنه بزنن ب
ــتفاده كنند و ضعف دستگاه هاي  ــأله اس از اين مس
اجرايي و نظارتي در انتخابات نيز مي تواند زمينه ساز 
ــد. جريان موسوم به انحراف ممكن است شائبه  باش
ــت را تداعي كند و بايد به اين  دوگانگي در حاكمي
مسأله توجه كرد كه ممكن است از فرصت تبليغات 
استفاده كنند، همان طوري كه در انتخابات 88 نيز 

نوع تبليغات بسيار غيرمتعارف بود.
ــل ايجاد هر فتنه اي  ــعيدي در ادامه به مراح س
ــت: مرحله اول در  ــاره كرد و گف در طول تاريخ اش
ــت كه بنيانگذار  هر فتنه اي مربوط به عناصري اس
فكر فتنه و طراح آن هستند. اين ها گروه و جرياني 
ــاماندهي  ــتند كه فكر انحرافي دارند و براي س هس
اين تفكر انحرافي، در اتاق هاي در بسته طرح ريزي 
ــت كه  ــد. مرحله دوم مربوط به گروهي اس مي كنن
ــا را فراهم مي كند  ــتر جابجايي چهره ه زمينه و بس

ــه جابجايي انجام  ــوم يعني وقتي ك و در مرحله س
گرفت و حجت الهي كنار زده شد، جبهه حق ساكت 
ــد و در نتيجه نوبت به  ــيند و مبارزه مي كن نمي نش

حذف فيزيكي مي رسد.
ــتند كه  ــاني هس وي ادامه داد: گروه چهارم كس
ــاني كه  امكانات و تداركات الزم را فراهم كرده اند. كس
ساختمان، امكانات، وسايل، روزنامه و تريبون داده اند به 
فتنه كمك كرده اند. گروه پنجم كساني هستند كه در 
برابر فتنه سكوت كردند يا به آن رضايت دادند و فرقي 
بين راضيان و ساكتين نيست. بايد خطاب به اين افراد 
گفت كه اگر نتوانسته ايد پيشتاز باشيد و به نداي اين 
عمار علي زمان پاسخ دهيد پس چرا انتظار داريد در 

ليست انتخابات قرار بگيريد؟
  خانه نشيني 11 روزه از نگاه نماينده 

ولي فقيه در سپاه 
نماينده ولى فقيه در سپاه پاسداران همچنين به 
تحوالت دو گانه در عرصه داخلى اشاره كرد و گفت: 
ــينى 11 روزه يكى از مسئوالن از مواردى  خانه نش

است كه در عرصه دو گانگى تعريف مى شود.
ــالم على سعيدى در  به گزارش مهر، حجت االس
دومين همايش روحانيون رزمنده و ايثارگران سپاه 
ــع فرهنگى كوثر برگزار  ــران بزرگ كه در مجتم ته
ــى افزود:  ــاره به عملكرد جريان انحراف ــد، با اش ش
معتقدم اين جريان چالش هايى را براى اصولگرايان 
ــه خاطر ايجاد  ــت، اينها فقط ب ــه وجود آورده اس ب

شكاف در جامعه مطرح مى شود.
ــداران انقالب  ــپاه پاس ــده ولى فقيه در س نماين
ــالمى با طرح اين پرسش كه چرا انتخابات براى  اس
ــت، افزود:  ــمنان از اهميت خاصى برخوردار اس دش
ــمن جواب نداد. از سوى ديگر رشد  تهديدهاى دش
بيدارى اسالمى شرايط جديدى را در خاورميانه به 
وجود  آورده است و اگر اين رويدادها را در كنار هم 
بگذريم متوجه خواهيم شد كه دشمن مى خواهد از 

انتخابات سوء استفاده كند.
وى همچنين به يكى ديگر از كاركردهاى جريان 
ــده اى مى خواهند  ــرد و افزود: ع ــاره ك انحرافى اش
ــانى توجيه كنند  ــدارى انس ــالمى را بي بيدارى اس
ــكا ربط دهند، در  ــوالت خاورميانه را به آمري و تح
ــت. مقام معظم  ــى كه اين گونه نبوده و نيس صورت
رهبرى بارها به تحوالت منطقه اشاره كردند. ايشان 
ــد نبايد تحوالت منطقه را به آمريكا مربوط  معتقدن

دانست.

ــت هاي ضد ايراني  ــام: در ادامه سياس همدان پي
ــورمان، باراك اوباما اواخر  و بي اثر تحريم عليه كش
ــنبه طرح بودجه دفاعي 662 ميليارد دالري  روز ش
ــال دور جديدي از  ــكان اعم ــه ام ــا كرد ك را امض

تحريم هاي اقتصادي را عليه ايران فراهم مي آورد.
ــون كه حاوي تحريم  ــنا، اين قان به گزارش ايس
ــه دوره اي 180  ــدن ب ــت، براي اجرايي ش ايران اس
روزه نياز دارد كه در اين مدت دولت اوباما مي تواند 
مشخص سازد دقيقا به چه شكلي قصد اجرا كردن 

قانون را دارد.
اين قانون تمامي  شركت ها و بانك هاي خارجي 
ــته باشند،  را كه با بانك مركزي ايران تبادالت داش
تحت تحريم قرار مي دهد. تاكنون اغلب تحريم هايي 
ــارت محصوالت  ــده، تج ــه ايران اعمال ش كه علي

صنعت هسته اي ايران را دربر مي گرفته است.
ــه، هدف از  ــاس گزارش خبرگزاري فرانس بر اس
ــش نفت در ايران  ــن تحريم ها صدمه زدن به بخ اي
است و از بانك هاي خارجي مي خواهد ميان تجارت 
ــزي يا تبادالت با  ــش مالي ايران و بانك مرك با بخ
ــت به  ــور دس اقتصاد آمريكا و بخش مالي اين كش

انتخاب بزنند.
ــن قانون را  ــكا درحالي اي ــس جمهور آمري رئي
امضا كرد كه مقامات دولتش به دفعات درخصوص 
ــدار داده  ــب آن و پيامدهايش به كنگره هش تصوي

بودند و مخالفت دولت با آن را اعالم كرده بودند.
اين اقدام نيز در حالي انجام مي شود كه مقامات 
ــده  ــالح كند ش ايراني تحريم ها را به عنوان يك س
از سوي آمريكايي ها و متحدانش عليه ايران عنوان 
مي كنند كه به دليل تكرار در عمل حتي تأثير رواني 

خود را نيز از دست داده است.
  تحريم جديد، راهبرد آمريكا در 

تعامل با ايران را تغيير نخواهد داد
ــورى آمريكا  ــس جمه ــدام رئي ــى اين اق درپ
ــد كه اين  ــى گفتن ــه آمريكاي ــئوالن بلندپاي مس
ــنگتن در تعامل با تهران را  ــا راهبرد واش تحريم ه
ــزارى رويترز  ــد داد. به نقل از خبرگ تغيير نخواه
ــئوالن بلندپايه آمريكايى بدون ذكر  به نقل از مس

نام نوشت: واشنگتن با شركاى خارجى خود براى 
ــد اثر خود را  ــه تحريم ها بتوان ــن اين امر ك تضمي
ــرژى بگذارد،  ــازار جهانى ان ــيب ديدن ب بدون آس

تالش مى كند.
به گزارش ايلنا، اين مسئوالن بلندپايه آمريكايى 
گفتند كه قانون تحريم ها عليه ايران به تغيير راهبرد 

واشنگتن در تعامل با ايران منجر نخواهد شد.
ــال تحريم هاى جديد  ــى از اعم ــكا درحال آمري
عليه ايران سخن مى گويد كه چند دور تحريم هاى 
ــر روند  ــان تأثيرى ب ــه كار شناس ــته به گفت گذش
حركتى ايران نداشته و باعث نشده است كه تهران 
از حركت در مسير دستيابى به حقوق مشروع خود 

دست بردارد.

نماينده ولي فقيه در سپاه:

به نگرانيهاي رهبري درباره امنيتي شدن 
انتخابات توجه كنيم

با آغاز دور جديدي از تحريم ها عليه ايران صورت گرفت؛

بانك مركزي؛ هدف تحريم هاي جديد آمريكا 

اظهار تعجب دبير كميسيون اصل 90 از قرائت گزارش اخير در مجلس: 
قرائت اين گزارش

 در صحن علني تصويب نشده بود 
ــيون درباره  ــل 90 درمورد گزارش اين كميس ــيون اص همدان پيام: دبيركميس
ــن عمومى مجلس، در  ــت: قرائت اين گزارش در صح ــوادث پس از انتخابات گف ح
كميسيون كه با حضور اعضاى ثابت و غير ثابت برگزار مى شود، تصويب نشده بود.

ــوى در گفتوگو با ايلنا در اين زمينه گفت: قرار بود اين گزارش  ــيدفاضل موس س
ــائل داخلى و شخصيت ها نپردازد  ــور باشد و به مس در حد موضوعات خارج از كش

و در نهايت اين گزارش به هيأت رئيسه مجلس و شوراى امنيت ملى ارسال شود.
وى افزود: اما نميدانم طبق چه اتفاقى اين گزارش در صحن علنى مجلس قرائت 

شد.
ــل 90 گزارش ها  ــيون اص ــان كرد: طبق روال كميس نماينده خدابنده خاطرنش
براى قرائت بايد در صحن عمومى كميسيون تصويب شود و در صورت موافقت اعضا 
گزارش براى قرائت در نوبت قرار مى گيرد، اما اكثريت اعضاى كميسيون اصل 90 با 

قرائت اين گزارش در صحن مخالفت كردند.
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خبر اخبار شهرستان

گزارش

همدان پيام: مديركل اوقاف و امورخيريه استان 
همدان گفت: در حال حاضر به علت سنددار بودن 
موقوفه هاى شهرستان مالير هيچ شخصي نمى تواند 
به اين امالك تعرض كند، اما مشكل سنددار نبودن 
ــى از معضالت  ــهر اللجين يك ــات و بقاع ش موقوف

مهمى است كه هرچه زودتر بايد رفع شود.
ــامانه  ــالم محمد  صالحى گفت: س  حجت االس
ــي مهم در ارتباط با  جامع اطالعاتى اوقاف، انقالب
ــوب مى شود، بنابراين توجه به اين  موقوفات محس
موضوع به صورت دائم و نه مقطعى امرى ضرورى 

است.
ــتان هاى برتر در  ــا تاكيد بر اينكه شهرس وى ب
ــال معرفى خواهند شد،  حوزه عملكرد در پايان س
عنوان كرد: با وجود تمام اقدامات صورت گرفته، از 

ــند اجاره به روز نيستيم و بسيارى از اسناد  نظر س
منقضى شده و تجديد نشدند.

حجت االسالم صالحي با اشاره به اينكه مستند 
ــند اجاره براى تمام موقوفات در  كردن و تنظيم س
دستور كار اداره كل اوقاف قرار گرفته است، افزود: 
ــناد و اجاره بهاى متصرفان موقوفات  با تنظيم اس
ــات گام بزرگى مى توان در  ــن حقوق موقوف و تأمي

احياى موقوفات برداشت.
ــت مشترك با  ــنا، وى در نشس به گزارش ايس
كارشناسان امور اوقافى ادارات اوقاف و امورخيريه 
همدان با بيان اينكه فعاليت ها به صورت مشخص 
ــال تدوين و تهيه  ــده تا پايان س و برنامه ريزى ش
ــت: در مجموع به ميزان  ــت، اظهار داش ــده اس ش
ــده و  ــتان 79 درصد اضافه ش درآمد موقوفات اس

استان همدان از اين حيث مورد تقدير قرار گرفته 
است.

ــى از اولويت هاى كارى  ــه برخ ــاره ب وى با اش
اوقاف و امور خيريه تصريح كرد: به روز كردن مال 
ــات و بقاع، اهتمام  ــنددار كردن موقوف االجاره، س
ــامانه جامع اطالعاتى اوقاف از  ــبت به س ويژه نس
ــود كه هم اكنون مال   اولويت هاى مهم تلقى مى ش
ــن تكليف بايد هرچه  ــت و اي االجاره ها به روز نيس

زودتر انجام و پيگيرى شود.
ــازمان اوقاف را يك  ــده س وي برنامه تدوين ش
سند راهبردى دانست و بيان كرد: اداره كل اوقاف 
و امور خيريه استان در سال 88 رتبه 26 را كسب 
ــته بين 10 استان نخست  ــال گذش كرد كه در س
ــت، بنابراين انتظار مى رود اين اداره كل  قرار داش

ــتان برتر  ــال جارى بتواند جزو چند اس در پايان س
كشور باشد.

ــه اينكه يكى  ــرد: با توجه ب ــان ك وي خاطرنش
ــاف و امور خيريه در  ــن اولويت هاى اوق از مهم تري
ــتا  ــت در اين راس ــال جاري موقوفه محورى اس س
ــتور  عمل و اجراى نيات واقفان خيرانديش در دس
ــتان همدان  ــاف و امور خيريه اس كار اداره كل اوق

قرار گرفته است.
ــور اوقافى بايد  ــان ام وي اضافه كرد: كارشناس
ــند اجاره  ــالوه بر تدبير امور به منظور تنظيم س ع
ــال آينده با  ــتان تا چهار س براى همه موقوفات اس
برنامه ريزى خوب و مناسب افراد واقف را به سمت 
ــوق  ــب با نيازهاى روز س وقف هاى جديد و متناس

دهند.

ــي علوم  ــش مل ــتين هماي ــام: نخس همدان پي
ــاتيد،  ــعه پايدار با حضور اس ــت و توس محيط زيس
صاحب نظران و پژوهشگران برتر كشور در دانشگاه 

مالير برگزار شد.
ــگاه مالير در اين  معاون پژوهش و فناوري دانش
همايش گفت: محيط زيست يكي از رشته هاي زيبا 
ــودات و گياهان را در  ــت كه تمام موج و لطيف اس
ــا رنگ هاي گوناگون جهان  ــه و خالق يكتا ب برگرفت

هنر را براي ما تداعي كرده است.
ــي صامتي افزود: امروزه با توجه به  مهدي رضاي
استفاده هاي نادرست انسان، روز به روز از زيبايي ها 
و لطافت محيط زيست كاسته و به تدريج جنگل ها 
و دشت ها به جاده ها و آالينده هاي زيست محيطي 

تبديل مي شود.
ــتا دانشگاه مالير  ــت: در اين راس وي اظهار داش
ــت و  ــبت به برگزاري همايش ملي محيط زيس نس

توسعه پايدار در سطح ملي اقدام كرد.
رضايي بيان داشت: اين همايش فرصت مناسبي 
براي تبادل دستاوردهاي نوين دانش محيط زيست، 
ــي و تبادل اطالعات علمي و ديدگاه هاي  هم انديش

تخصصي انديشمندان و صاحب نظران دانشگاه ها و 
مراكز پژوهشي سراسر كشور براي ارائه جديدترين 
رهيافت هاي برون رفت از معضالت محيط زيستي 

موجود در سطح ملي و فراملي است.
وي دانشگاه مالير را يكي از دانشگاه هاي مطرح 
در زمينه هاي علمي و پژوهشي عنوان كرد و افزود: 
ــع زيربناي اداري،  ــگاه با 65 هزار مترمرب اين دانش
ــي و پژوهشي به عنوان يكي از دانشگاه هاي  آموزش

توسعه يافته وزارت علوم شناخته شده است.
ــگاه مالير ادامه داد: در  ــي دانش معاون پژوهش
ــش هزار دانشجو در مقاطع  حال حاضر، بيش از ش
ــي ارشد و دكترا در  ــي، كارشناس مختلف كارشناس

اين دانشگاه مشغول به تحصيل هستند.
ــال 2011  رضايي تصريح كرد: در نيمه دوم س
ــط اساتيد و دانشجويان  بيش از 32 مقاله ISI توس

ــگاه به چاپ رسيده و 52 طرح تحقيقاتي نيز  دانش
ــت كه بيش از چهار طرح پژوهشي  در حال اجراس

مربوط به طرح هاي ملي و استاني است.
ــعه  ــت و توس ــر همايش علوم محيط زيس دبي
پايدار نيز گفت: بيش از 203 مقاله در محورهاي 
ــت،  ــازي محيط زيس ــون فرهنگ س ــي چ مختلف
ــاد و محيط  ــدار، اقتص ــعه پاي ــاي توس راهكاره
ــت،  ــت، مديريت و برنامه ريزي محيط زيس زيس
اكوتوريسم، نقش زنان در حفاظت محيط زيست، 
ــت، آلودگي ها و انرژي هاي نو  ارزيابي محيط زيس
ــور به دبير خانه  ــت از سراسر كش در محيط زيس

همايش ارسال شد.
ــزود: از اين تعداد،  ــنجري اف مير مهرداد ميرس
ــفاهي و 29 مقاله به صورت  18 مقاله به صورت ش
پوستر توسط كميته علمي و هيأت داوران همايش 

ــد كه در نهايت دو مقاله شفاهي و يك  پذيرفته ش
مقاله پوستري به عنوان مقاله هاي برگزيده انتخاب 

شدند.
وي هدف اصلي از برگزاري اين همايش را تعامل 
ــور و به كارگيري  ــت كش ــان محيط زيس متخصص
آخرين دستاوردهاي علمي، فناوري و پژوهشي در 
عرصه محيط زيست و تعامل دانشجويان تحصيالت 
تكميلي با پژوهشگران برتر عرصه محيط زيست در 

دانشگاه هاي سراسر كشور عنوان كرد. 
ــزاري همايش در  ــه داد: برگ ــنجري ادام ميرس
ــترده تر از اهداف مهم اين دانشكده در  ــطح گس س
سال هاي آتي است و يك پنجم مقاله هاي ارائه شده 

از استان همدان بود. 
ــه  وي در ادامه تصريح كرد: با توجه به وجود س
منطقه لشگردر، ملوسان و خان گرمز و وجود حيات 
وحش بي نظير و همچنين توسعه صنايع در استان 
ــيار شايسته است بيش از پيش محيط  همدان، بس
ــورد توجه  ــت محيطي م ــت و طرح هاي زيس زيس
ــت اندركاران اجرايي استان و كشور  مسئوالن و دس

قرار گيرد. 

لزوم تشكيل مجمع خيرين سالمت فامنين
ــالمت يكي از اولويت هاي اصلي جامعه است و كارگروه  همدان پيام: تأمين س

سالمت و امنيت غذايي بايد خروجي و بازده ملموس داشته باشد.
فرماندار فامنين با بيان اين مطلب در جلسه كارگروه سالمت و امنيت غذايي 
ــتان گفت: حضور فيزيكي در نشست ها مالك نيست و بايد ضمن اجراي  شهرس

مصوبات با آمار و اطالعات دقيق در جلسه حضور پيدا كنيد.
ــتان  ــتي ها در شهرس ــاره به وجود برخي كاس ــدي باب الحوائجي با اش مه
ــتي ها و كمبودها با ترسيم افق روشني  گفت: مديران بدون توجه به اين كاس
ــالمت  ــود در قبال جامعه به ويژه در زمينه س ــد و به وظيفه خ ــت كنن حرك

عمل كنند.
باب الحوائجي تأسيس مجمع خيرين سالمت را يكى از تدابير ارزشمند رهبر 
ــيار پرارزش است و مجمع  انقالب خواند و افزود: نجات جان افراد بي بضاعت بس
ــايي افراد خير و نوعدوست شهرستان  ــتان نيز با شناس ــالمت شهرس خيرين س

فعاليت خود را آغاز خواهد كرد.
ــتان فامنين نيز گفت: براي استقرار  ــت و درمان شهرس ــبكه بهداش مدير ش
ــده ولي هنوز پاسخي  ــتان مكاتبه ش نمايندگي بيمه تأمين اجتماعي در شهرس

دريافت نشده است.
جواد جوزي در خصوص جامعه ايمن بيان كرد: بايد هر اداره يك كارشناس 
ــد كه آمار و ارقام دقيق احصا و با توجه به آن در سال  ــته باش به اين منظور داش

91 برنامه اي عملياتي تنظيم شود.
ــت 9 ماه از سال هنوز سرانه درماني مركز  ــفانه پس از گذش وي افزود: متأس
ــبكه بهداشت 250 ميليون ريال از اين بابت  ــت ماماهان واريز نشده و ش بهداش

هزينه كرده كه در پايان سال با كسر بودجه مواجه خواهيم بود.
جوزي اظهار داشت: دولت 50 تا 60 درصد هزينه پروژه هاي خيري در زمينه 
ــت شهرستان در اين زمينه به شايستگي  ــالمت را تأمين مي كند كه اميد اس س

وارد كار شود.

فلسفه زكات براى مردم تشريح شود
ــتان كبودراهنگ  ــداد امام خمينى (ره) شهرس ــام: مدير كميته ام همدان پي

گفت: پرداختن زكات باعث افزايش و بركت مال است و بال را رفع مى كند.
ــردن اموال و تزكيه  ــت: زكات موجب بيمه ك ــيد محمدى اظهار داش جمش

نفوس است و بايد مسأله زكات بخوبى براى مردم تشريح شود.
ــاس آيات و روايات قرآنى به اهميت و جايگاه زكات در اسالم اشاره  وى براس
ــت و براى فرهنگ سازى  كرد و افزود: زكات يك واجب دينى و از فروع دين اس

در ميان مردم بايد به اين امر توجه جدى داشت.
ــر كميته امداد امام خمينى (ره) كبودراهنگ همچنين  به گزارش ايرنا، مدي
ــاى خود در زمينه احياى فرهنگ زكات در جامعه را بيان كرد و گفت:  ديدگاه ه
ــت كه اين  ــى از راه هاى مصرف زكات انجام پروژه هاى عمرانى در روستاهاس يك

خود سبب آبادانى مناطق محروم مى شود.
وى از مسئوالن و معتمدان خواست براى ترويج فرهنگ زكات تبليغ گسترده 
و چهره به چهره داشته باشند و از دستگاه هاى دولتى فعال در امر زكات تقدير 

كرد.
 

آموزش كمك هاى اوليه 
به دو هزار دانش آموز نهاوندى

ــاركت مربيان  ــالل احمر نهاوند گفت: با مش ــام: رئيس جمعيت ه همدان پي
هالل احمر دو هزارو 152 نفر از دانش آموزان در 50 دبيرستان شهرستان نهاوند 

آموزش كمك هاى اوليه درس آمادگى دفاعى را فرا گرفتند.
ــى از مباحث درس  ــه به اينكه بخش ــهبازى افزود: با توج ــد تقى ش محم
ــطه مربوط به كمك هاى اوليه  ــال دوم متوس آمادگى دفاعى دانش آموزان س
ــيج  ــت، لذا با هماهنگى هايى كه با نيروى مقاومت بس و پدافند غيرعامل اس
ــد غيرعامل براى  ــى پدافن ــت مفاهيم كل ــرورش صورت گرف ــوزش و پ و آم

دانش آموزان بيان شد .
ــر و يك هزار  ــن برنامه تعداد يك هزارو 88 دانش آموز پس ــزود: در اي وى اف
ــات امداد و  ــه اطفاى حريق، عملي ــر با مباحث مربوط ب ــوز دخت و 66 دانش آم
نجات، آشنايى با آرمان هاى شهدا، جنگ هاى نامتعارف نوين، مهارت هاى فردى 

و گروهى و پدافند غيرعامل آشنا شدند.
ــنايى با مفاهيم و  ــه دانش آموزان عالوه بر آش ــهبازى افزود: در اين برنام ش
ــده  تئورى هاى كمك هاى اوليه و آمادگى دفاعى به طور عملى با مباحث ياد ش

آشنا شده و آموخته هاى خود را عملياتى كردند.

رئيس دانشكده علوم قرآني مالير:
احياي امر به معروف و نهي از منكر

 نيازمند اراده اي قوي است
ــروف و نهي از منكر بايد اراده قوي،  ــام: به منظور احياي امر به مع همدان پي
ــم آن را در جامعه  ــورت گيرد تا بتواني ــيج همگاني در جامعه ص ــي و بس عموم

نهادينه كنيم.
ــت: قطعاً بيداري  ــي مالير با بيان اين مطلب گف ــكده علوم قرآن رئيس دانش

اسالمي در احياي امر به معروف و نهي از منكر خالصه شده است.
حجت االسالم محمد اكبري با بيان اينكه امروز فرهنگ هاي غلط و غربي وارد 
ــور شده است، گفت: فرهنگ ما بايد ديني و اسالمي باشد و اين مهم همت  كش

مسئوالن، مردم و رسانه ها را مي طلبد تا معروف ها و منكرها شناسايي شود.
ــاعه معروف ها را نيازمند عزمي همگاني دانست و افزود: اين امر مهم  وي اش
بايد براي همه اقشار تعيين شود تا از طريق اجراي اين امر شاهد اثرات و بركات 

آن باشيم.
وي با بيان اينكه در حال حاضر شاهد كمرنگ شدن بسياري از مسائل ديني 
ــود تا مردم از مسائل ديني دور  ــت: اين موضوع باعث مي ش ــتيم اظهار داش هس

شوند و فقط به مسائل دنيوي بپردازند.
ــتار توجه بيشترى به احياي نماز و قرآن  ــكده علوم قرآني خواس رئيس دانش
ــت كه  ــراي جوانان، موضوع اس ــي و فكري ب ــود بصيرت دين ــد و گفت: وج ش
ــئوالن فرهنگي كشور بايد به آن توجه كنند تا افكار غلط و شيطاني دشمن  مس
ــمنان  ــالمي نابودي دش نتواند بر آنان غلبه كند و قطعاً وجود فرهنگ جامعه اس

را بدنبال  خواهد داشت.

فرماندار كبودراهنگ: 
تالش كنيم سطح آگاهى 

مردم را باال ببريم
گفت:  كبودراهنگ  ــدار  فرمان همدان پيام: 
برگزارى انتخابات به ويژه در ايران از شور ملى 
ــت و اكنون اين فضاى انتخاباتى  برخوردار اس

در كشور حاكم است.
ــتاد  ــه س ــرادى در جلس ــين م عبدالحس
ــتان كبودراهنگ  هماهنگى دهه فجر شهرس
ــاز  ــردم را سرنوشت س ــرى م ــور حداكث حض
ــد تالش كنيم تا با  ــت: باي خواند و اظهار داش
باال بردن اطالعات، سطح آگاهى و شعور رأى 
ــن، توانمندترين و با  ــته تري دهندگان، شايس

تقوا ترين افراد به مجلس راه يابند.
ــال  ــرد: در دهه فجر امس ــح ك وى تصري
ــاى مختلف  ــراى برنامه ه ــا اج ــم تا ب مكلفي
ــه حكومت هاى ديگر  ــام را ب ــاى نظ توانايى ه
ــان داده و به انقالب هاى تازه شكل گرفته  نش
ــان مانند انقالب  ــا كنيم كه نتيجه انقالبش الق

اسالمى ايران باشد.
ــزارش ايرنا، مرادى گفت: بايد ايام ا...  به گ
ــده و تكميل كننده  ــر كه ايجاد كنن دهه فج
ــت  ــر انقالب ها در اقصى نقاط جهان اس ديگ
ــرد، زيرا امروز تمام  ــورد توجه ويژه قرار گي م
ــورها  ــورهاى منطقه و برخى ديگر از كش كش
به برنامه هاى انقالب چشم اميد بسته اند و ما 

بايد پيام رسان خوبى باشيم.
ــده در دنيا  وى اضافه كرد: توفان ايجاد ش
هديه الهى است و هيچكس نمى تواند در برابر 
آن ايستادگى كند و بايد گفت كه امروز سالح 
ــورد و بمب  ــب به درد نمى خ ــته اى و بم هس
ــت كه به خيابان ها  ــع اين جماعتى اس در واق
ريخته و با قيام خود حكومت پوشالى غرب را 

زير سوال مى برند.
فرماندار كبودراهنگ با بيان فرمايش امام 
ــرق  ــت ش خميني ( ره ) كه غرب به سرنوش
ــرد: امروز  ــان ك ــد، خاطر نش مبتال خواهد ش
شاهد محقق شدن فرمايش امام راحل و غلبه 

مستضعفان بر مستكبران هستيم.

ثبت نام 5هزار
دانش آموز مالير در طرح 

ملى حفظ قرآن
ــط عمومى اداره  ــام: مدير رواب همدان پي
ــرورش مالير از ثبت نام پنج هزار  آموزش و پ
ــوزان و فرهنگيان ماليرى در  ــر از دانش آم نف

طرح نهضت ملى حفظ قرآن كريم خبر داد.
ــد نظربيگى افزود: از اين نظر آموزش  حام
و پرورش مالير رتبه نخست استان را به خود 

اختصاص داد.
ــون  ــرورش دو ميلي ــت: پ ــان داش وى بي
ــرآن، يكى از  ــوز و فرهنگى حافظ ق دانش آم
ــاخص هاى مدنظر وزارت آموزش و پرورش  ش
ــت كه  و تأكيدات مهم مقام معظم رهبرى اس

بسيار مورد استقبال قرار گرفت.
ــه داد: در حالى كه قرار بود    نظربيگى ادام
10 درصد از دانش آموزان در اين طرح شركت 
كنند، با اطالع رسانى كامل از طريق برگزارى 
ــويق  همايش ويژه با موضوع حفظ قرآن، تش
ــرآن جهان  ــوت از نابغه ق ــوزان، دع دانش آم
ــاعدت مديران، تعداد  اسالم و همكارى و مس
ــوزان و فرهنگيان ماليرى  زيادى از دانش آم

در اين طرح شركت كردند.
ــا توجه به تمديد مهلت ثبت   وى افزود: ب
ــام متقاضيان در طرح نهضت  نام، هنوز ثبت ن
ــى حفظ قرآن ادامه دارد و دانش آموزان و  مل
فرهنگيان مى توانند براى حفظ يك جزء قرآن 

و باالتر اقدام كنند.

رسيدگي به مشكالت قضايي 
مددجويان زندان نهاوند 

ــي نهاوند با  ــئوالن قضاي همدان پيام: مس
حضور در زندان اين شهرستان ضمن بازديد، 
ــيدگي قرار  ــكالت مددجويان را مورد رس مش

دادند.
ــي اداره كل  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــئوالن  ــاي همدان در اين ديدار، مس زندان ه
ضمن ديدار چهره به چهره با تعداد 92 نفر از 
ــي و پيرامون  مددجويان، پرونده آنان را بررس
ــتورات  ــكالت قضايي آنان دس رفع برخي مش

الزم را صادر كردند.
ــد زمينه عفو،  ــت، در اين بازدي گفتني اس
ــاز و  ــس، رأي ب ــان حب ــروط، پاي آزادي مش

مرخصي تعدادي از مددجويان فراهم شد.

تحقق 100 درصدي تعهد اشتغال جهاد كشاورزي نهاوند 
همدان پيام: مدير جهاد كشاورزي شهرستان نهاوند از تحقق 100 درصدي تعهد اشتغال در اين بخش خبر داد.

احد ظفري گفت: در سال جاري مجموعاً 798 نفر تعهد اشتغال داشتيم علي رغم اينكه 2 ماه از سال باقي است اين ميزان 
تعهد اشتغال، 100 درصد تحقق يافته است. وي تصريح كرد: اشتغال هاي ايجاد شده در زمينه هاي دام، شيالت، آب و خاك، 
فرآورده هاي لبني، امور عشايري، منابع طبيعي، زراعت و حفظ نباتات بوده كه در اين ميان 40 درصد از اشتغال هاي ايجاد شده 
پايدار و 60 درصد فصلي است. ظفري همچنين تصريح كرد: براي ايجاد اين شغل ها به طور متوسط براي هر نفر 35 ميليون 
تومان هزينه شده است. وي وضعيت اشتغال را در نهاوند نسبت به گذشته خوب ارزيابي كرد و گفت: در سال گذشته، جهاد 
كشاورزي 498 نفر تعهد اشتغال داشت كه امسال به 798 نفر رسيده و خوشبختانه ايجاد كارگروه اشتغال و بررسي روند كارها 

توانسته تا حدود زيادي بر مشكل بيكاري در نهاوند تأثير مثبت بگذارد.

مينا ابراهيمى

ــگاه آزاد  همدان پيام: تيم الوند همدان از دانش
ــالمي واحد همدان موفق به طراحي و ساخت  اس
زيردريايي كنترل از راه دور در مسابقات دانشگاه 

نظامي مالك اشتر شد.
ــم 5 نفره  ــن تيم، تي ــت اي ــه گفته سرپرس ب
ــگاه هاي مطرح  الوند همدان در ميان تيم هاي دانش
ــب رتبه اول در آيتم سرعت و  ــور موفق به كس كش
مانورپذيري ساخت زيردريايي كنترل از راه دور شد.

ــش از اين، تنها  ــزود: تا پي ــرزاد بختياري اف ف
ــورهاي ژاپن و آمريكا صاحب اين تكنولوژي  كش
ــا ابتكار و تالش محققان علوم دريايي  بودند كه ب
ــور  ــور، ايران در رنكينگ جهاني جزو 3 كش كش

داراي اين تكنولوژي شناخته شد.
ــم را با  ــت اين تي ــه گفت وگوي سرپرس ادام

خبرنگار همدان پيام در زير بخوانيد:
  از نحوه طراحي و ساخت 

زيردريايي بگوييد
ــال 88 طراحي زيردريايي كنترل از راه  از س
ــركت در مسابقات دانشگاه مالك اشتر  دور با ش
ــد كه طراحي مفهومي پروژه 6 ماه به  شروع ش
ــپس وارد مرحله جزئيات و  ــول انجاميد و س ط
ــديم كه در مرحله اول بيش از 80  ــاخت ش س
ــه نهايي در  ــتند كه در مرحل ــركت داش تيم ش
ــابقات حذف  ــدود 20 تيم از مس ــفند89 ح اس

شدند. 
ــاي  ــا حمايت ه ــز ب ــدان ني ــد هم ــم الون تي
ــگاه آزاد همدان،  ــدرس دانش ــد محمدي م حام
ــي  مالك عل ــان،  يالپاني ــي  عل ــك  مهندس مكاني

محمدي از برجسته ترين ملوانان ايراني و مدرس 
ــجوي فوق  ــي محمدي دانش ــگاه، امين عل دانش
ــران و نيز خودم  ــع دريايي در ته ــانس صناي ليس
دانشجوي مهندسي مخابرات توانستيم  زيردريايي 
ــترين سرعت را در سطح  را طراحي كنيم كه بيش
ــطح دريا داشته باشد و به همين دليل از  و زير س

ساير تيم ها پيشي گرفتيم.
  چه قدر براي ساخت اين زيردريايي 

هزينه شده و آيا حمايت هاي مالي 
مناسبي در اين راه صورت گرفت؟

ــاخت اين روبات 6  ــا هزينه هاي جانبي س ب
ــگاه  ــت كه دانش ميليون تومان هزينه دربر  داش
ــدان حمايت هاي الزم  ــد هم ــالمي واح آزاد اس
ــزات مورد نياز  ــكان و تجهي را براي اقامت، اس
ــن حمايت ها نبود  ــت و اگر اي ــاي تيم داش اعض

ــديم. موفق نمي ش
 از مشكالتتان بگوييد؟   

ــمتي از قطعات روبات  ــه اينكه قس با توجه ب
ــد به همين دليل  ــختي در بازار يافت مي ش به س
صنايع دريايي باتري مورد استفاده در مسابقات را 

در اختيار تيم ها قرار مي داد.
  چه طرح هاي ديگري را در آينده در 

نظر داريد؟
ــازه هاي بدون  3طرح در حوزه  آموزش، س
ــين و ترافيك در حال طراحي است كه  سرنش
ــاتيد اميدواريم  ــكاري اعضاي تيم و اس با هم
ــال آينده بتوانيم اين طرح ها را عملي  در يكس
ــع بين المللي مطرح  كرده و ايران را در مجام

نماييم.

  آيا اعضاي تيم فعلي، شما را در 
اجراي اين طرح ها ياري مي كنند؟

خير، به تناسب تخصص افراد تيم، 3 نفره اين 
طرح ها را دنبال مي كنيم.

  تاكنون چه موفقيت هاي ديگري را 
در اين زمينه كسب كرده ايد؟

ــتان  ــاد الكترونيك در اس ــال 86 در المپي س
ــدم كه به دليل  ــور حائز مقام اول ش و غرب كش
ــوري  ــتم در المپياد كش ــكالت نتوانس برخي مش
ــركت نمايم. يكي از طرح هاي تحقيقاتي ام نيز  ش
ــمند راه ها بود. البته پروژه  مربوط به پليس هوش
زيردريايي مطرح ترين پروژه ام بود و هم اكنون نيز 
ــوزه از اعضاي تيم  ــگاه ها در اين ح برخي از دانش

براي همكاري دعوت به عمل آورده اند. 
  كسب اين موفقيت چه مزايايي 

براي شما داشت؟
ــب درجه علمي در كشور، تقدير از سوي  كس
ــه عنوان  ــراً نيز معرفي ب ــي و اخي ــع درياي صناي
ــدان و ... از  ــگاه آزاد هم ــگران برتر دانش پژوهش
مزايايي بود كه موفقيت طرح براي تيم به ارمغان 

داشت.
 چه كساني مشوق شما بودند؟ 

حامد محمدي، عضو تيم و مدرس دانشگاه كه 
ــياري  ــاتيدم بود و در اين زمينه زحمات بس از اس
ــال  ــه به اين كه دو س ــد و با توج ــل ش را متحم
دانشجوي وي بودم و با مشغله كاري بسيار توجه 
ــن حمايت ها با وجود  ــت و اي ويژه اي به من داش
ــان ادامه دارد و  ــگاه قزوين همچن انتقالم به دانش
نيز پدر و مادرم و برادرم كه بسيار مشوقم بودند.

  وضعيت و جايگاه پژوهش را در 
ميان دانشگاهيان چگونه مي بينيد؟

ــجويان در حوزه پژوهش  به نظرم اغلب دانش
ضعيف هستند و وجهه دانشجويي بايد با تحقيق 
ــجويان  ــا يابد. به اعتقاد من دانش و پژوهش ارتق
ــران در كارگروه هاي  ــد در هر نقطه از اي مي توانن
تخصصي خود به پژوهش پرداخته و افتخاراتي را 
ــور كسب كنند، به عنوان مثال بسياري  براي كش
از پژوهشگران ايراني از سوي دانشگاه هاي جهان 
ــي  ــوند اما همچنان كارهاي پژوهش دعوت مي ش
ــور خود كار  ــران دنبال كرده و براي كش را در اي

مي كنند.
  پيشنهاد شما به دانشجويان و 

كساني كه تمايل به انجام كارهاي 
پژوهشي دارند، چيست؟

ــاني  ــجويان و همه كس ــه دانش ــنهادم ب پيش
ــوند  ــد به عرصه پژوهش وارد ش ــت دارن كه دوس
ــيار بزرگي را  ــد كارهاي بس ــت كه بدانن اين اس
ــه در قرن تحوالت  ــد انجام دهند، چرا ك مي توانن
به سر مي بريم با اراده دانشجويان و عالقمندان به 
پژوهش، طرح ها و پروژه هاي مد نظر آنان مي تواند 
به واقعيت پيوسته و جنبه عملي به خود بگيرد و 
با اين اقدام فرد مفيدي براي جامعه علمي كشور 

باشند.
 دوست داريد چه كاره شويد؟ 

ــار پژوهش به  ــگر و در كن ــق و پژوهش محق
تدريس نيز عالقه مندم، اما در مجموع مي خواهم 
ــن عزيزم خدمت  ــي خود به ميه در حوزه تخصص

كنم.

سنددار نبودن موقوفات و بقاع اللجين مشكل ساز است

همايش ملي علوم زيستى و توسعه پايدار 
در دانشگاه مالير برگزار شد

گفتگو با سرپرست تيم الوند دانشگاه آزاد اسالمى 

ايران سومين كشور داراي دستاورد زيردريايي كنترل از راه دور

اقتدار و عزت ايران از خون شهداست
ــدند.  ــالمى را موجب ش ــهدا با نثار خون خود عزت و اقتدار ايران اس همدان پيام: امام جمعه كبودراهنگ گفت: ش
حجت االسالم يوسف روحانى در يادواره شهيد محسن بكند و هشت شهيد واالمقام روستاى كهارد از توابع شهرستان رزن، 
گفت: شهدا با نثار خون خود عزت، اقتدار و استقالل كشور را براى ما به ارمغان گذاشته اند و وظيفه امروز ما ادامه راه شهيدان 
است. وى افزود: برگزارى يادواره شهدا زنده نگه داشتن ياد و نام شهداست و بايد فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه براى جوانان 
تبيين شود. به گزارش فارس،  امام جمعه كبودراهنگ ادامه داد: رزمندگان اسالم در دوران دفاع مقدس به رهبرى امام راحل(ره) 
از انقالب اسالمى دفاع كردند و حتى يك وجب از خاك جمهورى اسالمى ايران را به دست بيگانگان و دشمنان ندادند. روحانى 
ــهداى عزيز به دست آمده و موجب عزت و  ــتاوردهاى عظيم انقالب اسالمى با نثار خون ش ــت: دس در پايان اظهار داش

اقتدار كشور است، پس بايد نسبت به حراست و صيانت از آن كوشيد.

نهضت قرآن آموزى مورد توجه قرار گيرد
ــورد توجه قرار گيرد.  ــوادآموزى، بايد م ــدان پيام: امام جمعه بهار گفت: نهضت قرآن آموزى همانند نهضت س هم
ــوادآموزى بهار، گفت: يكى از مهم ترين شرايط رشد  ــه مربوط به نهضت س ــالم احمد عظيمى زاده در جلس حجت االس
ــواد و تحصيالت افراد نقش مهمى در  ــطح دانش و آگاهى عمومى جامعه است و ميزان س ــور ارتقاى س ــعه كش و توس
آگاهى بخشى افراد ايفا مى كند. وى افزود: در راستاى تبيين اهميت سواد، اقدامات فرهنگى بسيار اثربخش خواهد بود 

به همين دليل بايد در اين زمينه فرهنگسازى مناسبى صورت گيرد.
ــترش نهضت قرآن آموزى، گفت: نهضت قرآن آموزى نيز همانند   به گزارش فارس،  امام جمعه بهار با تأكيد بر گس
ــالمى همه با  ــورهاى اس ــوادآموزى، بايد مورد توجه قرار گيرد و اين مهم بايد جهادگونه ادامه يابد تا در كش نهضت س

روخوانى قرآن كريم و مسائل دينى و شرعى آشنا شوند. 

رئيس مركز بهداشت بهار:

180 رابط بهداشتى 
در بهار فعاليت مى كنند

ــت شهرستان  همدان پيام: رئيس مركز بهداش
بهار گفت: در حال حاضر 180 نفر به عنوان رابطان 
بهداشتى در سطح شهرستان بهار فعاليت مى كنند. 
ــر امروز در  ــارس، مجيد موانه اى ظه به گزارش ف
ــم تجليل از رابطان بهداشتى شهرستان بهار،  مراس
ــعه خواند و افزود: مسائل و  ــالمتى را محور توس س
ــط در بخش  ــتى را نمى توان فق ــكالت بهداش مش

بهداشت حل كرد چرا كه جلب مشاركت تك تك 
ــعه براى حل  ــراد جامعه و ديگر بخش هاى توس اف
مشكالت بهداشتى در رسيدن به سطح قابل قبول 
ــور بين المللى بهداشت از ضروريات  بر اساس منش
است. وى گفت: در اين راستا شبكه عظيم و موفق 
ــت كه باالترين  مردمى تحت عنوان رابطان بهداش
ــطح جامعه دارا هستند در  مشاركت زنان را در س

اختيار نظام سالمت است.
رئيس مركز بهداشت شهرستان بهار ادامه داد: 
اجراى برنامه رابطان بهداشت در سطح شهرستان 
نه تنها وسيله اى براى دستيابى به اهداف بهداشتى 
ــيدن به توسعه مداوم و  ــت بلكه زمينه ساز رس اس

پايدار در جامعه است. وى ابراز كرد: به همين دليل 
ــت در چارچوبى گسترده  بايد برنامه رابطان بهداش
انجام گيرد و رابطان بهداشت شهرى با هدف ارتقاى 

سطح سالمتى جامعه شهرى فعاليت مى كنند.
موانه اى، به انتظارات از رابطان بهداشت شهرى 
اشاره كرد و افزود: شناسايى خانوارهاى زير پوشش 
ــايى نيازهاى آنها و برقرارى رابطه مناسب  و شناس
ــتى  با خانوارها، آموزش دانش و مهارت هاى بهداش
ــش  ــتنى ها به خانوارهاى زير پوش ــال دانس و انتق
ــش خود به مركز  ــوت از خانوارهاى زير پوش و دع
ــور برخوردارى  ــه به منظ ــتى درمانى محل بهداش
ــمار  ــتى از جمله اين موارد به ش از خدمات بهداش

ــى كه از رابطان  ــى رود. وى در ارتباط با انتظارات م
بهداشت روستايى وجود دارد نيز گفت: بهتر است 
ــت روستايى به عنوان  زنان داوطلب در امور بهداش

رابطان بهداشت فعاليت كنند.
ــايى  ــت بهار ادامه داد: شناس رئيس مركز بهداش
ــش و عهده دارى مسئوليت 10 تا  خانوارهاى زير پوش
ــتايى، شركت در كالس هاى آموزشى  20 خانوار روس
و انتقال آموخته ها به مردم روستاها، همكارى با بهورز 
ــال، معرفى افراد نيازمند به  ــمارى ابتداى س در سرش
دريافت خدمات بهداشتى به بهورز، همكارى با بهورز 
در خصوص گزارش دهى وقايع حياتى در روستا از جمله 

انتظارات از رابطان بهداشت روستايى به شمار مى رود.
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5 خوردنى كاهش دهنده درد
همدان پيام: پنج ماده غذايى در كاهش التهاب و درد در تمام بدن مؤثر شناخته 
ــاى ميگرنى، كمردرد، دردهاى مزمن،  ــده و به نوعى با درد مبارزه مى كند. درده ش

دردهاى مفاصل و آرتريت اغلب 24 ساعت يا بيشتر طول مى كشد. 
ــانه التهاب است و بدن در برابر اين  ــگاه خبرنگاران، درد اغلب نش به گزارش باش
جراحت واكنش نشان مى دهد. اگر چه داروها موجب كمك به درمان و كنترل درد 
ــوند، اما موادغذايى و آنچه افراد در رژيم غذايى شان مورد  و التهاب هاى مزمن مى ش
استفاده قرار مى دهند نيز در كاهش درد و التهابى كه بدن به آن گرفتار شده، تأثير 
ــود، در كاهش درد و  ــج ماده غذايى را كه در زير معرفى مى ش ــان پن دارد. متخصص

التهاب بدن مؤثر شناخته اند.
ماهى آزاد: تحقيقات و بررسى ها از نقش مؤثر اسيدهاى چرب امگا3 موجود در 
ــيدهاى چرب امگا3 خاصيت ضدالتهابى  ماهى قزل آال بر قلب حكايت دارد، زيرا اس
ــوند آيا  دارد. بنابراين محققان تحقيقاتى را روى ماهى آزاد آغاز كردند تا متوجه ش
ــده مبارزه كند و در اثر  اين ماده غذايى مى تواند با التهاب هايى كه بدن دچار آن ش

آن دردهاى بدن كاهش يابد. 
ــت در  ــيدهاى چرب امگا3 غنى اس ــان داد روغن ماهى كه از اس ــات نش مطالع
ــوادى كه باعث ايجاد التهاب  ــاران مبتال به آرتريت روماتوئيد و كاهش توليد م بيم
مى شود، مؤثر است. پژوهش ها نشان مى دهد امگا3 موجود در ماهى قزل آال، ساردين 
ــركوب مى  كند، زيرا پس از مصرف اين ماده غذايى آنزيم هاى  و ماهى آزاد درد را س
ايجادكننده التهاب سركوب مى شوند. متخصصان مصرف دو وعده ماهى را در هفته 
ــرد عالوه بر  ــد: مصرف ماهى هاى چرب آب هاى س ــه مى كنند. آنان مى گوين توصي

سالمت قلب، موجب كاهش درد و تسكين بدن مى شود.
ــت كه براى درمان سرماخوردگى و ناراحتى معده از زنجبيل  زنجبيل: قرن هاس
ــت. با اين حال متخصصان نقش زنجبيل را براى كاهش دردهاى  ــتفاده شده اس اس

عضالنى كه پس از تمرينات ورزشى به وجود مى آيد تا 25 درصد مؤثر شناخته اند. 
ــتروئيدى و ضدالتهابى معرفى  ــات، زنجبيل را به عنوان يك داروى غيراس مطالع
ــپرين و ايبوپروفن كاهش  ــه آرتروز مانند آس ــاران مبتال ب ــد و درد را در بيم مى كن
ــبزيجات در كاهش درد مؤثر  ــتفاده از زنجبيل را همراه با س مى دهد. متخصصان اس
مى دانند. همچنين براى تهيه چاى زنجبيل توصيه مى كنند كه قطعاتى از آن را براى 

10 دقيقه درون آب داغ قرار داده و سپس با كمى عسل ميل شود.
ــك،  گيالس: گيالس و ميوه هايى كه رنگ قرمز، ارغوانى و آبى دارند مانند تمش
ــيدان خواص  ــيانين و آنتى اكس ــتن آنتوس ــور قرمز به علت داش ــى و انگ توت فرنگ
ــگ التهاب و ورم مفاصل  ــان مى دهد گيالس به جن ضدالتهابى دارند. مطالعات نش
ــيانين ماده اى كه در گيالس به ميزان  ــرطان مى رود. آنتوس و بيمارى هاى قلبى و س
ــازى راديكال هاى آزاد كه منجر به ايجاد التهاب  قابل توجهى وجود دارد با خنثى س

مى شود، مبارزه كرده و دردها را تسكين مى بخشد. 
ــى از راديكال هاى آزاد در بدن ما از طريق فرآيندهاى متابوليكى بدن ايجاد  برخ
مى شوند، همچنين دود سيگار، آلودگى هوا و... باعث ايجاد راديكال هاى آزاد در بدن 
مى شود. متخصصان مصرف گيالس را به صورت تازه، يخ زده، خشك شده و مخلوط 

با بلغور جو به صورت روزانه توصيه مى كنند.
ــى كننده درد است. استفاده  روغن زيتون: روغن زيتون يك ضدالتهاب و متالش
از روغن زيتون همراه با غذا به مدت طوالنى موجب تسكين درد و التهاب هاى مخفى 
ــمندان يك نوع تركيب خاص را در روغن زيتون يافته اند كه  ــود. دانش در بدن مى ش
شبيه به داروهاى ضددرد و غيراستروئيدى عمل كرده و موجب كاهش درد در بدن 
ــطوح اسيديته  ــود. آنان مصرف روغن زيتونى را توصيه مى كنند كه داراى س مى ش

پائين و رنگ تيره و طعم و عطرى دلپذير باشد.
چاى سبز: چاى سبز به علت داشتن يك ماده خاص موجب محافظت از غضروف 
ــت.  ــاس كاهش دهنده دردهاى آرتريتى اس ــود و بر همين اس ــتخوان ها مى ش و اس
ــبز باعث كاهش شدت آرتريت  ــترده دريافتند چاى س محققان در يك تحقيق گس
ــود و استفاده از آن باعث بهبود  ــت، مى ش روماتوئيد كه يك بيمارى خود ايمنى اس
پاسخ هاى ايمنى و سركوب مواد التهابى بدن مى شود. بر اين اساس آنان مصرف يك 
تا سه فنجان چاى سبز را براى كاهش دردها توصيه مى كنند با اين حال از آنجا كه 
يك فنجان چاى سبز، در حدود يك سوم فنجان قهوه كافئين دارد، به افراد حساس 

به كافئين هشدار مى دهند از چاى سبز به ميزان مناسب استفاده كنند.

همدان پيام: آغاز سفر به مريخ، موفقيت در كاهش مبتاليان به ايدز و 
شناخت بهتر تاريخچه انسان به كمك تعيين توالى ژنتيكى تنها يك روى 
سكه دستاوردهاى دنياى علم در سال 2011 ميالدى است. سال 2011 
ــت و اقتصاد، براى دانش نيز سال تغييرات بنيادى بود كه  همانند سياس

تاثيرات آن تا ده ها سال برجا مى ماند. 
به گزارش خبر آنالين،  اياالت متحده سه نشان با ارزش قدرت علمى 
خود را از دست داد: برنامه شاتل هاى فضايى، برخورددهنده ذرات تواترون 

و سود بى شمار پرفروش ترين داروى جهان، هر سه به پايان رسيد.
ــانه هايى از آينده دانش هم بود:  ــاهد نش ــال همچنين ش ولى اين س
ــن هاى  ــد از بهار عربى پژوهش ها غنچه كنند، واكس ــد به اين كه بع امي
ارزان قيمت راه خود را به آفريقا باز كنند و اولين محصوالت توالى ژنى در 
بيمارستان ها به كارگرفته شوند. البته همه اين ها تحت الشعاع شوك هاى 
ــته اى در ژاپن و  ــونامى و ذوب جزئى راكتور هس ــه گانه زمين لرزه، س س
ــته حمايت مالى از سرمايه گذارى هاى علمى در كشورهاى  كاهش پيوس

درگير بحران مالى قرار گرفت. 
نيچر، معتبرترين نشريه علمى جهان مسير پيشرفت دانش را در سال 

2011 ميالدى چنين روايت مى كند:
 ترن هوايى سلول هاى بنيادى 

ــدان پژوهش هاى  ــان و منتق ــراى حامي ــى ب ــالى احساس 2011، س
ــر)، هنگامى كه يك  ــود. در ماه جوالى(تي ــلول هاى بنيادى جنينى ب س
ــى دولت اياالت  ــراى تعليق حمايت مال ــكايتى را كه ب قاضى فدرال، ش
ــلول هاى بنيادى جنين انسان بود، نپذيرفت،  متحده از تحقيق بر روى س
ــر)، دادگاهى  ــا در ماه اكتبر(مه ــيدند. ام ــگران نفس راحتى كش پژوهش
ــان  ــلول هاى بنيادى جنين انس اروپايى ثبت حقوق معنوى مبتنى بر س
ــخص  ــرد، هرچند اثر اين راى بر پژوهش هاى اروپايى نامش ــوع ك را ممن
ــوك ديگرى بود و آن هنگامى بود  ــت. اما ماه نوامبر (آبان) آبستن ش اس
ــركتى كه براى اولين بار محصوالت سلول هاى بنيادين جنينى را  كه ش
ــركت ژرون از منلوپارك كاليفرنيا)  بر روى بيماران آزمايش كرده بود (ش
از ميدان رقابت خارج شد. ولى در آزمايشگاه، سلول هاى بنيادى جنينى 
ــه  ــدند تا بافت هاى پيچيده س ــگاهى هم محور ش ــك ظرف آزمايش در ي
ــكل دهند. دانشمندان  ــبكيه و يك غده هيپوفيز را ش بعدى از جمله ش
همچنين تصميم گرفتند كه با استفاده از فناورى شبيه سازى بر روى يك 
ــانى (تنها جايى كه سلول ها حاوى يك سرى كروموزوم اضافى  بيضه انس
هستند)، يك خط از سلول هاى بنيادى خلق كنند. هم زمان، عالقه اوليه 
دانشمندان به سلول هاى بنيادين تحريك شده (iPS)، منجر به تشخيص 
دقيق تر و جزئى تر از قابليت هاى آنها شد. در نيمه اول سال، زنجيره اى از 
مقاله هاى پژوهشى نگران كننده، نشان داد كه سلول هاى برنامه ريزى شده 
بالغ مى توانند سبب شروع واكنش هاى ناسازگار سيستم ايمنى در موش 

شوند و شايد حاوى اختالالت ژنتيكى باشند. 
 معماى ذرات زيراتمى 

ــتان جالبى! بعد از جمع كردن شواهدى از تقريبا 420 هزار  چه داس
ــى (برخورددهنده بزرگ  ــون در ال.اچ.س ــارد برخورد پروتون-پروت ميلي
ــرن، آزمايشگاه فيزيك ذرات اروپا در نزديكى ژنو سوئيس)  هادرون در س
ــوز نمى توانند با  ــاه) اعالم كردند كه هن ــامبر (آذرم فيزيكدان ها در دس
ــا خير (هرچند كه  ــوزون هيگز وجود دارد ي ــان اعالم كنند كه ب اطمين
محتمل ترين مكان اختفاى آن را در جرم تقريبى 125 گيگاالكترون ولت 
ــت، اين  ــد). اين معما به ديگر معماى فيزيك نوين پيوس ــن كرده ان تعيي
ــريع تر از نور حركت كنند.  ادعاى حيرت انگيز كه نوترينوها مى توانند س
ــهريور)، گروهى در آزمايش OPERA يك حسگر  ــپتامبر (ش در ماه س
ــو در نزديكى الكويالى ايتاليا ادعا  ــگاه ملى گران ساس نوترينو در آزمايش
ــفر 730 كيلومترى  ــاهده كرده كه س كردند كه پرتوى از نوترينو را مش
ــرن را 60 نانوثانيه سريع تر از نور طى كرده و احتماال ركورد سرعت  از س
كيهانى را شكسته است. به رغم اين كه فيزيكدان ها تالش كرده اند تا نتايج 
ــى نتوانسته ايراد مشخصى  ــوال ببرند، تاكنون كس اين تحقيق را زير س
ــه پيدا كرد و بارانى از نتايج  ــدا كند. معماها با ماده تاريك ادام در آن پي
آزمايش هاى اخترفيزيكى، تركيبى از سيگنال هاى گيج كننده و متناقض 
ــت. ولى در سال جارى دست كم يك داستان به پايان  را فراهم كرده اس
ــتاب دهنده بزرگ  ــال برخورد دادن ذرات، ش ــيد: بعد از 25 س خود رس

تواترون در آزمايشگاه فرمى در باتاوياى ايلينويز، به كار خود پايان داد.
 بيدارى عربى 

ــمندان برجسته در روز 11 فوريه (بهمن 1389)، پس از اين كه  دانش
ــمت رياست جمهورى مصر استعفا  ــنى مبارك پس از 30 سال از س حس
ــتعفاى او چند هفته پس از آن  ــتند. اس ــادمان پيوس داد، به انقالبيون ش
ــود كه قيام مردم تونس، موجب فرار زين العابدين بن على رئيس جمهور  ب
اين كشور عربى شد. با خروج ديكتاتورها، خيلى از پژوهشگران خوشبين 
ــى و  ــرفت علمى، آموزش بودند كه آزادى جديد بهار عربى منجر به پيش
دموكراسى خواهد شد. ولى زمانى كه معمر قذافى رهبر ليبى در ماه اكتبر 
(مهر) كشته شد، روشن شده بود كه تغييرات پيش رو بسيار كند خواهد 

بود و بستگى به افرادى خواهد داشت كه قدرت را در دست مى گيرند. 
 خط لوله خشكيده دارو 

ــتاتيت)، در 14 سال  پرفروش ترين داروى جهان، ليپيتور (با آتورواس
ــاب پى فايزر؛ شركت  ــته بيش از 100 ميليارد دالر امريكا را به حس گذش
ــازنده دارو ريخت. ولى اين دوران طاليى با انقضاى دوران اعتبار حق  س
ــيد و در حالى كه  ــت اين دارو در 30 نوامبر اوايل آذر به پايان رس مالكي
در آينده نزديك تعداد بيشترى از داروهاى پرفروش به چنين سرنوشتى 
ــود، چرا پژوهش گران  ــنا مطرح مى ش ــوند، يك پرسش آش دچار مى ش
ــودآور كافى براى پر كردن جاى اين داروها توليد نمى كنند؟  داروهاى س
ــتراتژى هاى جبرانى در سال جارى قابل مشاهده بود،  مطابق معمول، اس
شركت ها بودجه هاى پژوهشى را كاهش دادند و به همكارى هاى خارجى 
با دانشگاه ها و ديگر شركت ها روى آوردند. در قابل ذكرترين مورد، در ماه 

فوريه، بهمن 1389 شركت سانوفى در معامله اى 20 ميليارد دالرى، يك 
ــروى بيوتكنولوژى به نام جنزيم را در كمبريج ماساچوست  شركت پيش
خريد. ولى برخى از روش هاى درمانى نوآورانه هم بود كه چشم انداز آينده 
ــى از موج داروهاى  ــد، بوكپروير و تالپروير، اولين داروهاي ــن كنن را روش
ــس از آنها،  ــدند. پ ــى بودند كه موفق به دريافت تاييديه ش ــت س هپاتي
ــان بيمارى لوپوس در نيم  ــده براى درم بليموماب اولين داروى تاييد ش
قرن گذشته؛ و ايپيليموماب، درمانى براى مالنوماى پيشرفته (تومور قشر 
ــرطان را براى  ــت) آمدند كه خانواده كوچك داروهاى ضد س عميق پوس
ــرايط خاص ژنتيكى گسترش دهند. يك پيشرفت بنيادين  بيماران با ش
ــگرانى به رهبرى برايان كوبيلكا از دانشگاه استنفورد  هم به لطف پژوهش
ــطح  ــاختار بلورى بازيگرى كليدى در س در كاليفرنيا اتفاق افتاد. آنها س
ــلول ها را تصوير كردند (گيرنده زوج شده با پروتئين جى) كه در يك  س
ــوم و يك دوم تمام داروها  ــده بود. بين يك س جنين با زوج خود قفل ش
اين گيرنده ها را هدف قرار مى دهند، در نتيجه دانستن اين كه آنها چگونه 
كار مى كنند، مى تواند به تحقيق و توسعه اين صنعت كمك شايانى كند.

 محققان، سانسور و فشارهاى سياسى 
ــت، تعدادى از محققان تحت فشار قرار گرفتند تا  در سالى كه گذش
ــد. به عنوان مثال  ــان را از كار روزمره تحقيق جدا كنن ــوق انسانى ش  حق
آدلين هيچر، فيزيكدان فرانسوى- الجزايرى كه بدون اينكه در دادگاهى 
ــد، سومين سال حضورش را در زندان هاى فرانسه آغاز  شركت كرده باش
ــالش مى كند با ايجاد  ــده نيز باراك اوباما ت ــت. در اياالت متح كرده اس
تغييراتى در خط مشى اين كشور در قبال علم و ارائه آزادى بيان بيشتر 
به محققان براى بحث و تبادل نظر بيشتر در مورد زمينه هاى كارى آنها، 
ــور محققان در دوران رياست جمهورى جرج بوش را به  هزينه هاى سانس

شكلى جبران كند.
پيش به سوى افق هاى تازه 

ــاتل هاى فضايى با  ــال و انجام 135 مأموريت، دوران ش پس از 30 س
ــخ 21 جوالى 2011، 31 تيرماه 1390 به پايان  فرود آتالنتيس در تاري
ــيد و از اين به بعد ناسا بايد براى جابجايى فضانوردان و محموله هاى  رس
ــتگاه فضايى بين المللى به كپسول هاى سايوز روسى اكتفا  متعدد به ايس
ــازمان عالوه بر اين بايد با هزينه رو به افزايش چند ميليارد  كند. اين س
ــكوپ جيمز وب و كاهش بودجه كه تكميل  ــاخت تلس ميليارد دالرى س
آن را به تعويق انداخته، دست وپنجه نرم كند. شكست مأموريت گلورى در 
مارس گذشته كه قرار بود تعامالت انرژى خورشيدى را بررسى كند، يكى 
از ناكامى هاى ناسا به شمار مى رود. در كنار آن كيورياسيتى، پيشرفته ترين 
كاوشگر اين سازمان به مقصد مريخ پرتاب شده و فضاپيماى جونو، سفر 
ــاله خود به مشترى را آغاز كرده است. فضاپيماى مسنجر وارد مدار  5 س
ــده و مأموريت علمى فضاپيماى داون به دور سيارك وستا آغاز  عطارد ش
ــورى اقيانوس ها را از مدار  ــت. نزديك تر به زمين، آكواريوس ش شده اس
ــن رصد مى كند. همزمان با اياالت متحده، چين براى ورود به رقابت  زمي
ــيه براى سفر به مريخ  فضايى گام هاى بلندى برمى دارد و تالش هاى روس
ــت مواجه شده است. اروپا هم باالخره سيستم ناوبرى ماهواره اى  با شكس
خود موسوم به گاليله را به فضا پرتاب كرد، اما شگفت انگيزترين دستاورد 
ــت كه با هدف كشف  ــكوپ فضايى كپلر اس ــال متعلق به تلس فضايى س

سيارات فراخورشيدى مشابه زمين به فضا پرتاب شده است.  
  كاهش مداوم بودجه 

ــد دوران رياضت براى مراكز تحقيقاتى و محققان آغاز  به نظر مى رس
ــيارى از دولت ها در انديشه كاهش  ــده است. در سالى كه گذشت، بس ش
ــد تا حد امكان بودجه را  ــه بودند و در نتيجه محققان تالش كردن بودج
ــيارى  ــتفاده كنند. در اياالت متحده بس براى انجام تحقيقات بنيادى اس
ــه 2012 مواجه  ــل افزايش ممكن در بودج ــى با حداق ــز پژوهش از مراك
شده اند و سال 2013 به مراتب سال سخت ترى خواهد بود. در انگلستان 
ــده و باعث شده بسيارى از  ــال 2010 آغاز ش كاهش بودجه اى كه از س
ــى و تجهيزات اصلى در انتظار بودجه بمانند، با  ــاختمان هاى پژوهش س
كاهش بودجه سال هاى بعد شديد و شديدتر مى شود. در اسپانيا بزرگترين 
مركز زيست پزشكى اين كشور دچار كاهش بودجه شديد شده و مؤسسه 

تحقيقاتى سن رافائل در والنسيا، ايتاليا پس از بدهى 1,5ميليارد دالرى به 
كمك بودجه كمكى واتيكان سر پا باقى مانده است. در مورد سازمان هاى 
غيردولتى نيز شرايط به همين شكل است: سازمان جهانى مبارزه با ايدز، 
ــال 2014 نمى تواند  ــل و ماالريا مى گويد به دليل كاهش بودجه تا س س
ــور چين  كمك هاى تازه اى را در برنامه خود بگنجاند. از طرف ديگر كش
ــتابش، افزايش بودجه 12,5درصدى براى  ــد اقتصادى پرش با وجود رش
ــيارخوش بينانه بودجه اى  تحقيقات را پيش بينى كرده و اتحاديه اروپا بس
104ميليارد دالرى را تا سال 2020 براى تحقيقات در نظر گرفته است.

 سايه فوكوشيما بر سر انرژى هسته اى 
ــته، ژاپنى ها را كه  ــونامى مارس، اسفند گذش ــترى و س زلزله 9 ريش
ــتند در  ــونامى و زلزله آمادگى داش ــتر از هر نقطه جهان در برابر س بيش
بدترين شرايط ممكن قرار داد. با اينكه ده هاهزار نفر كشته و صدها هزار 
نفر ديگر ناچار به ترك خانه و شهرهايشان شدند، هيچ چيز نتوانست به 
ــيما جهان را  ــته رآكتورهاى داى ايچى در فوكوش اندازه ذوب جزئى هس
نگران كند. اين فاجعه هسته اى پس از چرنوبيل بدترين فاجعه هسته اى 
ــرد اين رآكتورها  ــى س ــيد تا خاموش جهان بود و حدود 9 ماه طول كش
ــود. با اينكه باد بخش بزرگى از مواد راديواكتيو را به دريا ريخته  اعالم ش
ــا منطقه، آب و  ــت ت ــال ها تالش و ميلياردها دالر هزينه الزم اس ــا س ام
ــى انرژى در ژاپن،  ــود. اين فاجعه باعث شد خط مش ــازى ش خاك پاكس
ــكل ناگهانى تغيير كند و اين كشورها به  ــوئيس به ش آلمان، ايتاليا و س
ــته اى باشند. بسيارى  فكر جايگزينى با آاليندگى پايين براى انرژى هس
از كشورها به استخراج گاز طبيعى ذخيره شده در اليه هاى زيرين زمين 
ــد اما امكان آلودگى آب و هوا به  ــه كمك فرايند fracking رو آورده ان ب
ــيله اين فرايند اعتراضات گوناگونى را به دنبال داشته است. از سوى  وس
ــيدى به دليل عدم  ــر توليدكنندگان تجهيزات دريافت انرژى خورش ديگ
ــيدى دچار مشكالت  ــتقبال بازار و عرضه بيش از حد پنل هاى خورش اس
ــده اند و شركت هاى متعددى اعالم ورشكستگى كرده اند اما خبر  مالى ش
خوب براى خريداران اينكه پنل هاى خورشيدى به سرعت ارزان مى شوند.

 زندگى در عصر زمين شناسى انسان 
جمعيت انسان هاى روى زمين در حال عبور از مرز 7ميليارد نفر است 
ــى از داليل  و افزايش گازهاى گلخانه اى همراه با آن ادامه دارد. اين بخش
ــن - دوره زمين شناسى  ــان براى پايان دادن به دوره هولوس زمين شناس
كنونى – و اعالم آغاز دوره آنتروپوسن كه دوره استيالى انسان بر زمين 

و منابع طبيعى آن است، به شمار مى رود.
ــركت كننده در اجالس تغييرات آب وهوايى در دوربان،  كشورهاى ش
ــيدكربن، براى  آفريقاى جنوبى در توافقى براى كاهش توليد گاز دى اكس
آاليندگى هوا در استراليا ماليات كربن تعيين كرده اند و خواستار كاهش 
ــكل روند تأثيرات  ــده اند تا به اين ش ــى در منطقه آمازون ش جنگل زداي
ــانى بر كره زمين را كندتر كنند. با اين حال براى 3,4ميليارد نفر از  انس
انسان هاى روى زمين كه كمتر از 2 دالر در روز درآمد دارند، هنوز هم 
ــالم و غذاى كافى در كنار عدم ابتال به بيمارى ها  ــى به آب س دسترس
اولويت اول است و از سوى ديگر خشكسالى هاى اخير و روند صعودى 
ــده كمك به اين انسان ها روزبه روز دشوارتر شود.  قيمت نفت باعث ش
ــت آمده و واكسيناسيون  ــى به دس ــالمت اما نتايج باارزش در حوزه س
ــهال در كودكان و مرگ ومير  عليه ذات الريه و روتاويروس كه عامل اس
ــترده اى در آفريقا انجام  ــطح گس ــت، در س ــال اس ــودكان زير 5 س ك
ــوم بالينى ماالريا در مهرماه گذشته،  ــده است. با اينكه نتايج فاز س ش
ــترش اچ.آى.وى نتايج  ــده بود، اما در زمينه مبارزه با گس مأيوس كنن
ــان مى دهند مصرف  ــت. آزمون ها نش ــى بدست آمده اس رضايت بخش
ــوده به اچ.آى.وى مى تواند احتمال  ــاى ضد رتروويروس در افراد آل داروه
ــگران مى گويند  ــط آنها را كم كند و بعضى از پژوهش انتقال آلودگى توس
ــانس ابتال به اين  ــالم نيز مى تواند ش ــن داروها در افراد س ــتفاده از اي اس

ويروس را در آنها كاهش دهد. 

در ايران اينترنت قابل استفاده نداريم
همدان پيام: پدر علم و فناوري اطالعات ايران گفت: در شرايطي كه پهناي باند بسياري از كشورها به 30 مگابيت در 

ثانيه رسيده است ايران دسترسي چند كيلوبيت بر ثانيه را هم محدود مي كند.
ــرعت آن  ــتان قطعي مداوم اينترنت و كاهش س ــگاه خبرنگاران، علي اكبر جاللي با بيان اينكه داس به گزارش باش
همچنان ادامه دارد، افزود: هيچ كس در مقابل اين مشكل كه ميلياردها تومان خسارت به كشور وارد مي كند، پاسخگو 
ــئولي را نداشته ايم كه اعتقاد به توسعه  ــت كه از زمان ورود اينترنت به ايران تاكنون هيچ مس ــت و واقعيت اين اس نيس
ــعه اين پديده را ناخواسته  ــد .وي ادامه داد: همواره با بهانه جويي هاي مختلف جلوي توس ــته باش اينترنت در ايران داش
ــد تا  ــت كه هر كدام باعث ش گرفته اند و نمونه هاي واضح آن طرح اينترنت ملي و اينترنت پاك و نمونه هاي ديگري اس

چندين سال مراحل افزايش پهناي باند در كشور به تاخير بيفتد.

عينك خود را با دستمال كاغذى پاك نكنيد
همدان پيام: متخصصان چشم پزشكى توصيه مي كنند كه براى پاك كردن شيشه عينك از دستمال كاغذى استفاده 
نشود. يك متخصص چشم پزشكى در گفت و گو با ايرنا، اظهار داشت: تميز كردن شيشه عينك با دستمال كاغذى تهيه 

شده از چوب، سبب خش افتادن روى سطح شيشه مي شود.
ــان كرد: بيشتر اين دستمال ها كه با مواد نامرغوب توليد مي شود يا دستمال كاغذى  عليرضا فصيحى زاده خاطرنش

چينى كه اغلب مواد بازيافتى و ارزان است،سبب كدرى و از بين بردن براقى و طبى بودن شيشه عينك مي شود.
ــم آنها افزايش يافته است و به پزشك مراجعه مي كنند، گفت:  ــماره چش وى با بيان اينكه برخى بر اين باورند كه ش
اين در حالى است كه به دليل استفاده از دستمال نامرغوب، كيفيت شيشه عينك آنها از بين رفته است. وى گفت: تنها 

دستمالى كه مي تواند بدون ضرر به شيشه عينك مورد استفاده قرار بگيرد،يك پارچه كوچك ابريشمى است.

تالش براى كشف نشانه اى از بيگانگان فضايى بر روى ماه
ــان مي گويند كه بيگانگان فضايى احتماال رد يا آثارى از خود بر روى ماه برجا گذاشته اند كه دوام اين  ــتاره شناس س
آثار بسيار بيشتر از سيگنال هاى راديويى است. به گزارش ايرنا دو ستاره شناس دانشگاه آريزونا كه اين احتمال را مطرح 
ــير اشتباهى را طى كرده است، چرا كه تحت پروژه جست  ــان براى يافتن زندگى بيگانگان مس كرده، دريافته اند كه انس

وجو براى هوش فرازمينى به دنبال سيگنال هاى راديويى از ستاره هاى دور دست گشته است.
نقشه كامل ماه كه توسط مدارگرد ناسا تهيه شده است، مي تواند بهترين وسيله براى جست وجوى حيات بيگانگان 
باشد؛ شواهدى مانند مسيرهاى پياده روى يا زباله هايى كه مي تواند به مدت ميليون ها سال به جا مانده باشد. از اين رو 
يافتن اين نشانه ها ساده تر از سيگنال هاي راديويى است. اين دانشمندان مي گويند هر گونه ماموريت بيگانگان به منظومه 
شمسى ما مي تواند در زمان بسيار دورى اتفاق افتاده باشد اما سطح ماه مي تواند اين نشانه ها را ميليون ها سال حفظ كند.

درخت خورشيدي با برگ هايي 
براي شارژ تلفن همراه

ايسنا: يك طراح فرانسوي دست به ساخت 
ــارژر خورشيدي جديد به شكل درخت  يك ش
ــيدي  زده كه از طريق 27 برگ صفحه خورش
خود به جمع آوري انرژي الزم براي دستگاه هاي 
ــارژر  قابل حملي همچون آي فون مي پردازد.ش
خورشيدي «الكتيري» (Electree) كه توسط 
ويوين مولر فرانسوي ساخته شده، مي تواند در 
ــاعت و بسته به اوضاع هوا، برق كافي را  36 س
ــي تلفن به دست  ــارژ كردن يك گوش براي ش
بياورد.كاربران مي توانند برگ هاي اين درخت 
ــيد قرار دهند تا سريع تر انرژي  را رو به خورش

الزم را جذب كنند.

كشف ماده اى كه با ايجاد 
فشار دمايش كاهش مى يابد

ــمندان موفق به كشف ماده اى  فارس: دانش
ــرار مى گيرد  ــار ق ــه وقتى تحت فش ــدند ك ش
ــش كاهش پيدا مى كند. تحقيقاتى كه به  دماي
رهبرى گروهى از پژوهشگران دانشگاه بارسلونا 
ــت از وجود ماده اى حكايت دارد  صورت پذيرف
ــواص معكوس از خود به  ــه در دماى اتاق خ ك
ــاس اين گزارش، اين  نمايش مى گذارد. بر اس
ــار قرار گيرد  ــد زمانى كه تحت فش ماده جدي
ــى معكوس  ــوع ويژگ ــود، اين ن ــك مى ش خن
ــود در  ــده مى ش ــك» نامي ــارو كالوري ــه «ب ك
ــار  ــاختار مواد با ايجاد فش واقع به تغيير در س

هيدرواستاتيك مرتبط است.

ابداع تقويم جديد با قابليت 
همسان سازي سال ها

ايسنا: محققان دانشگاه جانز هاپكينز موفق 
به كشف شيوه اي براي متوقف كردن زمان در 
ــده اند.اين محققان با استفاده  تقويم ساالنه ش
ــه اي و فرمول هاي رياضي  ــاي رايان از برنامه ه
ــت به ساخت تقويم جديدي زده اند كه در  دس
ــد 12 ماهه با دوره قبلي آن  آن هر دوره جدي
ــال تا  ــان بوده و به طور مداوم از يك س همس
ــكل باقي مي ماند. در  ــال بعدي به همين ش س
اين تقويم دائمي در صورتي كه كريسمس سال 
2012 در روز يكشنبه قرار بگيرد، در سال هاي 
ــس از آن نيز در همين روز  2013، 2014 و پ
اتفاق خواهد افتاد. عالوه بر آن، طبق اين تقويم 
جديد، ماه هاي سپتامبر، آوريل، ژوئيه و نوامبر 
ديگر 30 روزه نبوده، بلكه عكس حالت كنوني 
ــال 30 روزه بوده و اين ماه ها  ساير ماه هاي س

31 روزه هستند.

فهرست پربيننده ترين 
سايت هاى سال 2011

ــوك هم در  ــوگل و فيس ب ــن: گ خبرآنالي
ــار جهانى در راس  ــاالت متحده و هم در آم اي
ــال 2011 قرار  ليست سايت هاى پربيننده س
گرفتند. بر اساس آنچه Alexa.com منتشر 

كرده، اين 10 سايت عبارتند از:
ــوك 3- يوتيوب 4-  1- گوگل 2- فيس ب
ياهو Baidu -5 6- ويكى پديا 7- ويندوز اليو 

8- بالگ اسپات 9- آمازون 10- توييتر

تشنج ، بيشترين مرگ 
فوريت هاي پزشكي اطفال

ــوق تخصص  ــك ف ــگاران: ي ــگاه خبرن باش
ــترين موارد مرگ در  گوارش اطفال گفت: بيش
مواقع فوريت هاي اورژانس هاي اطفال، مربوط 

به مراجعات تشنج كودكان است.
ــان اينكه كودكان  ــياري با بي  علي اكبر س
بزرگترين گروه در كشور مي باشند، گفت: 10 
تا 15 درصد كودكان دچار تشنج مي شوند كه 
در جريان تب نيز 3 تا 5 درصد كودكان تشنج 
ــرل اين فوريت  ــد كه براي كنت ــي دارن را در پ
ــكي بايد مهارت الزم براي  پزشكي، گروه پزش
كنترل و برخورد با اين موضوع را داشته باشند.

سامسونگ صاحب يكى از 
زيرمجموعه هاى سونى شد

خبرآنالين: سامسونگ سهام شركت سونى 
ــذارى توليد پنل هاي  ــرمايه گ ــش س را در بخ
LCD به قيمت 934 ميليون دالر خريد. سونى 
ــهامش را در بخش  ــت كه كل س اعالم كرده اس
توليد LCD به شركت سامسونگ الكتريك و با 

قيمت 934ميليون دالر خواهد فروخت.

مرورى بر رويدادهاى مهم دنياى علم در سال 2011 
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  مسـئوالن نمي تواننـد در 
هر كوچه و برزن كه به سـبب 
مراجعات تجاري و اداري سود 
مالي در آن نهفته اسـت اقدام 
به تهديد حقوق مردم در پارك 
خودروهـا كرده و با نصب تابلو 
از بابت پـارك خودرو از مردم 

پول دريافت كنند

ــد تخلفات تحليل ــون جدي ــراي قان ــام: اج همدان پي
راهنمايي و رانندگي همواره نگراني ها و دغدغه هايي 
را براي مردم و بعضاً مسئوالن از بابت كيفيت اجراي 
ــته است، در اين ميان شايد توجه  آن به همراه داش
ويژه به افزايش جرايم تخلفات راهنمايي و رانندگي 
ــده كه از توجه به ساير مواد اين قانون كه  باعث ش
ــي از حق و حقوق اوليه مردم است،  به نوعي بخش
ــاس الزم است كه در  ــي شود. بر اين اس چشم پوش
كنار تأكيد بر اجرايي شدن جرايم تخلفات به ساير 
ــر اجراي آن از  ــده و ب ــواد اين قانون نيز توجه ش م
ــي نيز نظارت  ــوران راهنمايي و رانندگ ــوي مأم س

جدي صورت گيرد. 
ــتري و  ــماواتي پور وكيل دادگس  محمدرضا س
ــوان «لزوم اجراي  ــتي تحت عن حقوقدان در ياداش
ــي موارد ناپيداي روند  همه جانبه قوانين» به بررس
ــون جديد تخلفات راهنمايي و رانندگي  اجرايي قان

پرداخته كه متن كامل آن به اين شرح است: 
همانطور كه مي دانيد قانون رسيدگي به تخلفات 
رانندگي پس از سال ها تالش سرانجام در اسفند ماه 
ــال  89 به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد.  س
ــتاي كاهش حوادث  ــه در راس ــن اين اليح موضعي
ــور تواماً  رانندگي و بهبود وضعيت رانندگي در كش
تدابير مختلفي را انديشيده اند. اين قانون از يك سو 
واجد جنبه هاي محدود كننده براي رانندگان بوده 
ــه به تبع آن با انجام تخلف، راننده متخلف ضمن  ك
ــت جريمه مربوطه- كه رقم آن افزايش قابل  پرداخ
توجهي نسبت به جريمه هاي سابق داشته- با اعمال 
كسر نمره منفي ماده  7 روبرو مي شود. از سوي ديگر 
ــا توجه به محدوديت هاي پيش رو تكاليفي  مقنن ب
ــون و دولتمردان نهاده  ــز بر عهده مجريان قان را ني
ــت. حال اينكه آيا اين افزايش جرايم مناسب با  اس
ــوده يا خير و آيا با  ــط درآمد ملي هر ايراني ب متوس
ــاخت هاي موجود در  توجه به نقصان فاحش در زيرس
كشور تصويب چنين قوانيني به صالح مردم و آينده 
كشور است يا خير و همچنين بررسي تبعات اخالقي و 
اجتماعي چنين قانوني در جامعه ما خود مقام و محلي 

جداگانه مي طلبد و در حوصله بحث ما نيست. 
اما آنچه اهميت دارد اين است كه همين قانون 
ــرا كنيم و نه  ــا تمام ابعاد آن اج ــه جانبه و ب را هم
ــرا با اجراي يك بخش  ــي از قانون را، زي فقط بخش
از قانون (اعمال جريمه ها) مسلماً در اذهان عمومي 
ــدف از تصويب قانون  ــود كه ه چنين نمودار مي ش
ــدت مردم (مخصوصاً  ــي بوده و در بلند م درآمدزاي

قشر ثروتمند) نيز به جريمه ها عادت كرده اند. 
به گزارش ايسنا، متأسفانه به مدد اطالع رساني 
يك سويه و ناصحيح از اين قانون توسط رسانه هاي 
ــنيداري به خصوص سيماي ملي آنچه  ديداري و ش
ــته اين  در ذهن عموم مردم به عنوان نقطه بر جس
ــد برابري رقم جرايم  ــا افتاده، افزايش چن قانون ج
ــت و در هيچ جايي ديده  ــي و رانندگي اس راهنماي
ــده كه رسانه ها به تكاليف مجريان در  و شنيده نش
قانون بپردازند و اين در حالي است كه قانون حاضر 
ــوده كه بدان پرداخته  ــي نيز به نفع مردم ب از جهات
ــمت از  ــده و ظاهراً عزمي هم بر اجراي آن قس نش
قانون كه نفع عمومي را در بر دارد از سوي مسئوالن 

مشاهده نمي شود. 
ــود در  ــه نقص موج ــا توجه ب ــه ب ــم ك مي داني
زيرساخت هاي اساسي كشور سفرهاي درون شهري 
ــراي انجام امور  ــوده و ما مجبوريم ب ــز ناپذير ب گري
ــمت هاي  اداري و خريد مايحتاج خود مرتباً به قس
ــهر سفرهايي داشته باشيم كه صد البته  مختلف ش
ــفرها وجود جاي پارك مناسب است.  الزمه اين س
ــا قانونمند  ــر گرفتن اين موضوع ب ــن با در نظ مقن
ــيه اي مقرراتي را در اين خصوص  كردن پارك حاش
ــئوالن در اين زمينه  در نظر گرفته كه پايبندي مس

مي تواند كمك شاياني به حل مسأله بكند. 
ــد راهنمايي و  ــون جدي ــاس ماده  15 قان براس
ــن محدوده هاي پارك پولي يا همان  رانندگي تعيي
ــف در محدوده ياد  ــزان حق توق ــارك و مي كارت پ
ــت. طبق  ــده اس ــده تا حدود زيادي قانونمند ش ش

ــرره، تعيين محدوده هايي كه مجاز به نصب  اين مق
كارت پارك، پارك متر است با تصويب شوراي عالي 

ترافيك صورت خواهد گرفت.
ــئوالن نمي توانند در هر كوچه و  ــن، مس  بنابراي
ــود  ــبب مراجعات تجاري و اداري س برزن كه به س
مالي در آن نهفته است اقدام به تهديد حقوق مردم 
در پارك خودروها كرده و با نصب تابلو از بابت پارك 

خودرو از مردم پول دريافت كنند.
ــدن اين قانون محدوده هاي فعلي   با اجرايي ش
ــوراي  ــي كه مورد تأييد و تصويب اين ش در صورت
ــك قرار نگيرد، غيرقانوني بوده و گرفتن  عالي ترافي
هرگونه وجه از مردم در محدوده هاي فعلي از سوي 
ــع آن جريمه هاي  ــي و به تب ــا غيرقانون پاركبان ه
ــه نيز فاقد وجاهت قانوني خواهد بود. ضمن  مربوط
ــوراي  ــد با تصويب و تأييد ش ــه به نظر مي رس اينك
ــوص محدوده هاي ياد  ــك بايد در خص عالي ترافي
ــاني جامعي به مردم صورت گيرد تا  شده اطالع رس
ــد با نصب تابلو از  ــهرداري ها نتوانند از اين به بع ش

مردم پول دريافت كنند. 
اين  تصويب  ــا  ب همچنين 
قانون حق توقف مصوب براي 
ــاعت يا دقيقه پارك در  هر س
ــده بايد به  محدوده هاي ياد ش
ــوراي اسالمي شهر  تصويب ش
ــور برسد. بنابراين،  و وزير كش
ــن ارقام  ــه بعد گرفت از اين ب
ــوي  ــليقه اي و دلخواه از س س
ــه بايد طبق  متصديان مربوط
ــورت گيرد؛  ــات باال ص مصوب
البته شايسته بود قانونگذار در 

ــراي الزم و محكمي در اين  خود قانون ضمانت اج
خصوص تعيين و تصويب مي كرد. مهمتر اينكه برابر 
مقررات جديد پارك خودرو در محدوده هاي تعيين 
ــاعت رايگان خواهد بود،  شده براي عموم تا نيم س
چرا كه بر حسب قانون حق توقف براي توقف هايي 
ــده است؛  ــاعت در نظر گرفته ش ــتر از نيم س بيش
ــوران متصدي كارت  ــال حاضر مأم ــن در ح بنابراي
ــق ندارند بابت پارك هاي كمتر  پارك (پاركبان) ح
ــراد دريافت كنند. با اين  ــاعت وجهي از اف از نيم س
ــير با گذشت  9 ماه از تصويب قانون هنوز اين  تفاس
ــود نگرفته و  ــكل اجرايي به خ ــمت از قانون ش قس

متأسفانه رسانه ها نيز به آن نپرداخته اند و همانطور 
كه اشاره شد عزمي هم در جهت اجراي آن از سوي 
ــود، در حالي كه عدالت  ــئوالن مشاهده نمي ش مس
ــمت هايي از قانون كه  ــاف ايجاب مي كند قس و انص
ــايش عموم تصويب شده  در راستاي تسهيل و آس
ــانه قرار گرفته و به  ــز مورد عنايت مجريان و رس ني
ــود. با توجه به  ــمت ها اجرايي ش موازات ديگر قس
خسارتي كه از اجراي اين قسمت از قانون به دولت 
يا شهرداري ها وارد مي شود، قصد و عزمي بر اجراي 

آن از سوي مسئوالن وجود نداشته باشد. 
ــاه عموم  ــتاي رف ــواردي كه در راس ــر م از ديگ
ــهيالتي كه در  ــورد نظر قانونگذار قرار گرفته، تس م
ــيزده قانون جديد در  ــاي يك و دو ماده س تبصره ه
ــده است. كساني كه در گذشته عمداً  نظر گرفته ش
ــهواً در اماكن ممنوعه خودروي خود را پارك  يا س
كرده و احتماالً خودروي وي توسط جرثقيل نيروي 
ــده است، به خوبي  انتظامي به پاركينگ منتقل ش
ــي از ترخيص خودرو و تشريفات  ــكالت ناش بر مش
طوالني آن از يك طرف و خسارات احتمالي وارد بر 
خودرو- كه ناشي از حمل غير 
اصولي آن توسط معدود افراد 
آشنايي  بوده-  ــئوليت  بي مس
ــته رويه بر اين  دارند. در گذش
بود كه به محض زنجير شدن 
خودرو توسط جرثقيل نيروي 
مكرر  درخواست هاي  انتظامي 
ــاطت هاي  مالك خودرو و وس
ــري در ماجرا  ــان تأثي اطرافي
ــودروي متخلف  ــته و خ نداش
ــگ منتقل  ــه پاركين ــاً ب نهايت
مى شد و مالك را موظف به گذراندن مراحل ترخيص 
مي كردند. استدالل افسران مربوطه نيز اين بود كه به 
محض مشاهده پارك خودرو در محل ممنوعه مرتب 
با بي سيم به مركز گزارش داده شده و بعد از آن صرفاً 
ترخيص خودرو با مجوز ستاد ترخيص امكان پذير است 

و افسر توانايي ترخيص را ندارد. 
ــاده  12 و تبصره هاي يك و دو  ــذار در م  قانونگ
ــيده كه از هر  ماده  13 قانون جديد تمهيدي انديش

جهت به سود عموم مردم است. 
مطابق ماده  12 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي 
ــودروي افراد با جرثقيل فقط در  از اين پس حمل خ

مواردي امكان دارد كه در محل توقف خودرو، تابلوي 
توقف ممنوع و عالمت حمل با جرثقيل وجود داشته 
باشد. هرچند قانون در اين موارد نقص داشته و شايد 
ــه در خيابان هاي اصلي و  ــالح بود مورد پارك دوبل ص
يا پارك در محل تقاطع ها نيز به ليست محدوديت ها 
ــته به  ــد. در حالي كه در چند ماه گذش افزوده مي ش
كرات ديده شده كه خودروهاي مردم برخالف مقررات 
اين ماده توسط جرثقيل هاي نيروي پليس، حمل و به 

پاركينگ منتقل شده اند.
 از طرفي مطابق تبصره  2 از ماده  13 در تمامى 
مواردي (كه خودرو توسط جرثقيل حمل مي شود) 
ــود  ــر قبل از حمل يا حين حمل مالك حاضر ش اگ
ــن خودرويش را تقاضا كند مأموران  و تحويل گرفت
مكلفند با اعمال جريمه توقف ممنوع، خودرو را به 
ــته به  ــفانه در  9 ماه گذش وي تحويل دهند. متأس
كرات مشاهده شده كه اين بخش از قانون نيز جنبه 
ــابق ادامه دارد  اجرايي به خود نگرفته و به روال س
ــفاهي كه از يكي از مسئوالن  و حتي در تحقيق ش
ــورت گرفته چنين  ــد راهنمايي و رانندگي ص ارش
ــتوري  ــده كه ما در حال حاضر چنين دس اظهار ش
ــوص اجراي اين  ــاي مربوطه در خص از ناحيه رؤس

قسمت از قانون نداريم. 
ــاخت پاركينگ هاي عمومي، توسعه حمل و  س
نقل ريلي و عمومي و همچنين اصالح راه ها و معابر 
ــهري نيز از ديگر تكاليفي  ــهري و برون ش درون ش
ــئوالن نهاده است كه  ــت كه مقنن بر عهده مس اس
توجه نكردن به اين تكاليف مي تواند خللي عمده بر 

اجراي قانون وارد كند. 
ــدن  ــت در كنار اجرايي ش بنابراين، ضروري اس
ــي و رانندگي از تاريخ  ــش رقم جرايم راهنماي افزاي
ــانه هاي عمومي به ويژه سيماي ملي   90/10/1 رس
ــئوالن به  ــده و الزام مس ــوص موارد ياد ش در خص
ــخگويي در برابر تكاليف خود نيز اطالع رساني  پاس
جامعي بكنند. در اين رابطه الزم است شهرداري ها 
ــخگو باشند كه چرا از  ــوراي عالي ترافيك پاس و ش
ابتداي اجرايي شدن قانون مقررات مربوط به پارك 
حاشيه اي اجرا نشده و هنوز اتومبيل هاي شهروندان 
بدون مجوز قانوني به بدترين وضع و حتي علي رغم 
حضور مالك به پاركينگ ها منتقل مي شوند و چرا از 
ابتداي اجرايي شدن اين قانون حتي يك پاركينگ 
طبقاتي در مناطق مركزي شهر ساخته نشده است؟ 

قانون جديد تخلفات رانندگي و حقوق مردم؛ 

آيا مأموران راهنمايي و رانندگي 
همه  مواد قانون را اجرا مي كنند؟   

نبود مديريت يكپارچه 
دليل ناهماهنگى در مبلمان شهرى

همدان پيام: رئيس جامعه مهندسان شهرساز ايران گفت: نبودن مديريتى يكپارچه در 
شهردارى و عدم تبعيت شهرداران مناطق از سياست هاى اين سازمان باعث ناهماهنگى 

در انتخاب و نصب مبلمان در فضاى شهر شده است. 
ــت بررسى استانداردهاى مبلمان شهرى در   به گزارش مهر، على نوذرپور در نشس
طراحى شهر با عنوان «الگوها و نمونه هاى استاندارد مبلمان شهرى» ضمن پرداختن 
به ضرورت برگزارى چنين نشستى گفت: مهمترين چالش طراحى مبلمان شهرى در 
كشور ما با توجه به كاربرى فراوان و همچنين تنوع آن در فضاهاى شهرى توجه نكردن 

مسئوالن در سطح كالن، منطقه اى و محلى به اين بحث است. وى با بيان اينكه بيش 
از 80 نوع مبلمان شهرى در ايران داريم كه هر كدام آن 12 يا 13 نوع تعريف و كاربرد 
در فضاهاى شهرى دارد، اظهار داشت: اگرچه سازمان زيباسازى شهر تهران متولى بحث 
مبلمان شهرى است، اما نبودن مديريتى يكپارچه در شهردارى و عدم تبعيت شهرداران 
ــازمان باعث ناهماهنگى در انتخاب و نصب مبلمان در  ــت هاى اين س مناطق از سياس

فضاى شهر شده است. 
ــدگان را نيز فراموش كرد  ــن فرآيند نبايد توليدكنن ــور تأكيد كرد: در اي نوذرپ
ــهرى و همچنين  ــتاوردهاى جديد مبلمان ش كه در اين زمينه اطالع دهى از دس
ــود، از ديگر  نحوه جانمايى آن در فضاهايى كه آن مبلمان برايش طراحى مى ش

اقدامات است.

نگهبان هاي شب وقتي كه مردم 
خواب هستند، اواخر شب بايد 
كارشان را شروع كنند، اما در 

حال حاضر اين كار برعكس است. 
فقط اوايل شب كه خود مردم 

هم بيدار و هوشيارند در محل 
حضور دارند و سوت مي زنند.

يكي از اهالي هنرستان

وضعيت خيابان عباس آباد كي 
درست مي شود؟ كل پياده رو پر شده 

از آب، خاك و سيمان. معلوم نيست 
چه خبر است! گويا كنده كاري در 

اين خيابان تمامي ندارد.
شعباني

در پايگاه اينترنتي كه براي 
ثبت نام افراد جوياي كار طراحي 
شده بود ثبت نام كردم اما هيچ 

خبري نشد... 
جوياى كار

از مسئوالن و دست اندركاراني 
كه پل رسالت را ايجاد كردند 

تشكر مي كنيم. پروژه اي بود كه 
هم به موقع تحويل داده شد و 

هم از لحاظ كاهش بار ترافيكي 
موثر بود. رانندگي در اين شرايط 

واقعا لذت بخش است.
پيامك ارسالى 

در برخي مناسبت ها از سوي 
ارگان ها  و  دستگاه ها  مسئوالن، 

شهر  سطح  در  تبليغاتي  بنرهاي 
متأسفانه  كه  مي شود  نصب 
مناسب  ايمنى  آنها  از  برخي 

هستند. خطرناك  و  ندارد 
ح.ط

محله جوالن مدتي است كه 
كنده كاري مي كنند، اما از آسفالت 

خبري نيست. در فصل بارش فقط 
گل و الي سهم مردم است. و اما 

گاليه مهمتر اينكه حدود 15 سالي 
است كه كوچه مركزي آسفالت 

 آيا چپ  دست ها در مدارس فراموش شده اند؟
قهر به خاطر چپ دستى

ــت؛ يكى  ــو تفاهم اس  همدان پيام: گاهى اوقات برخى كدورت ها به خاطر يك س
ــت  به وجود مى آيد، آنجا كه شرايط  ــو تفاهم ها براى دانش آموزان چپ دس از اين س
مناسب براى نوشتن ندارند و هم كالسى بغل دستى خود را ناخواسته مى رنجانند يا به 

نظر مى آيد در روزهاى امتحان قصد تقلب دارند!
ــتى براى اكثر خانواده موضوع مورد توجهى نيست و  ــتى و چپ دس ــت دس راس
ــگاه ها نيز به اين موضوع  ــود كه در مدارس و دانش همين توجه نكردن موجب مى ش

توجه چندانى نشود.
ــت  ــت كه حدود 10 درصد جمعيت جهان چپ  دس تمام اين موارد در حالى اس
ــتى بر راست دستى مى شود، ژن  ــتند؛ تركيب ژنتيكى كه باعث غلبه چپ  دس هس

1LRRTM نام دارد. 
از جمله نشانه هاى چپ  دستى يا راست دستى را مى توان به نوشتن، بلند كردن 
دست در كالس، پرتاب كردن  توپ، مسواك زدن، شانه كردن، چكش زدن، آب دادن 

به  گياه و دوختن اشاره كرد. 
 معلمان فكر مى كنند كه مى خواهم تقلب كنم 

ــند كه در اين بين  ــتند با مشكالتى  مواجه مي باش ــت هس افرادى كه چپ دس
بيشترين آسيب را از ناحيه مراكز آموزشى مي توان عنوان كرد.

احمدعلى، دانش آموز سوم راهنمايى مى گويد: چون چپ دست هستم هميشه در 
مدرسه دچار مشكل مى شوم، چراكه روى ميز، دستم به دست همكالسى ام مى خورد 

و هميشه با بغل دستى هايم دعوا مى كنم.
وى ادامه مى دهد: در زمان امتحان دادن بر روى صندلى هايى كه داراى زيردستى 

هستند، بيشتر دچار مشكل مى شوم.
اين دانش آموز اشاره مى كند: گاهى اوقات معلمان مدرسه در زمان امتحان به من 
تذكر مى دهند كه درست بنشينم، چون فكر مى كنند كه تقلب مى كنم در حالى كه 

به هيچ وجه اينگونه نيست.
ــد دارم كه دو  ــه فرزن ــتانى نيز بيان مى كند: س مادر يك دانش آموز دوم دبيرس
ــه فرزند كوچكم داراى صندلى تك نفره بود كه  ــت هستند؛ مدرس فرزندم چپ دس
ــكل مى شد، اما با مراجعه به مدرسه و هماهنگى با معلم  در ابتدا او خيلى دچار مش
ــتند كه زير دستى اش در سمت  ــش، مشكل حل شد و برايش صندلى گذاش كالس

چپ قرار داشت.
ــت و راست دست  به گزارش فارس، وى مى افزايد: به نظر من بچه هاي چپ دس
ــم كارى را انجام مى دهند، دچار  ــى ندارند، فقط زمانى كه در كنار ه ــاوت چندان تف

مشكل مى شوند.
  كدورت هايى كه به خاطر چپ دستى به وجود مى آيد 

نسرين تسليمى، رئيس گروه سالمت مركز تربيت بدنى و سالمت وزارت آموزش 
و پرورش گفت: نيمكت هايى كه دانش آموزان از آن استفاده مى كنند مشكل  خاصى 

ندارد.
وى مى افزايد: بيشتر دانش آموزان راست دست هستند و به همين دليل ما توليد 
ــر از صندلى هاى تكى  ــت كه نيمكت بهت ــت داريم؛ اعتقاد ما بر اين اس ــوه نيمك انب
است، چرا كه صندلى هاي تكي مشكالت قامتى بيشترى براى دانش آموزان به وجود 

مى آورد.
تسليمى تصريح كرد: از نظر علمى اثبات شده است كه افراد چپ دست از لحاظ 
ــب مهارت ها محدويتى ندارند، اما بايد براى دانش آموزان چپ دست در مدارس  كس
ــود تا از  ــمت چپ قرار دارد، فراهم ش صندلى هاى مخصوص كه زيرنويس آن در س
ــائلى كه مى تواند بين دانش آموز و بغل دستى او به  ــكالت نوشتارى و ديگر مس مش

وجود آيد، جلوگيرى شود.
ــالمت مركز تربيت بدنى و سالمت وزارت آموزش و پرورش ادامه  رئيس گروه س
ــالمت دانش آموزان را به خطر  ــائلى كه س ــتيم در مدارس مس مى دهد: موظف هس
مى اندازد، برطرف كنيم؛ فراهم كردن صندلى هاى مخصوص براى دانش آموزان چپ 
ــود؛ در زمان ثبت نام كنكور از فرد  ــائل است كه بايد رفع ش ــت يكى از اين مس دس
داوطلب سؤال مى شود كه چپ دست است يا خير، اما در زمان برگزارى كنكور اين 

صندلى ها ديده نمى شود.

  صندلى مناسب براى دانش  آموزان چپ دست مشكالت آنها در 
كالس را برطرف مى كند

وصى ا... شاهمرادى رئيس گروه سالمت و پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى اداره 
ــت از نظر بهره هوشى و  ــت: دانش آموزان چپ دس كل  آموزش و پرورش اظهار داش
توانايى هيچ مشكلى ندارند؛ بلكه در بسيارى از موارد از راست دست ها بهره  هوشى 

باالترى دارند.
ــا قرار دارد، از اين رو بايد  ــالمت دانش آموزان همواره مورد توجه م وى  افزود: س
ــبى را  ــت در حد توان امكانات مناس ــر دانش آموزان چپ دس ــودگى خاط براى آس
ــت كه بعضى از  ــتى يكى از مواردى اس ــه براى آنها فراهم كنيم؛ چپ  دس در مدرس

دانش آموزان را در كالس درس دچار مشكل مى كند.
ــاره به اينكه در همه كالس هاى درس دانش آموز چپ دست  ــاهمرادى با اش  ش
وجود دارند، بيان كرد: مديران و عوامل اجرايى مدارس بايد به اين نكته توجه داشته 
باشند و براى اين دسته از دانش آموزان صندلى هايى را در نظر بگيرند كه زيردستى 

آن در سمت چپ قرار گرفته باشد.
  وى اضافه كرد: توجه به سالمت دانش آموزان يكى از وظايف ما به شمار مى رود. 

در صورتى كه اين امر محقق نشود، مشكالتى بروز خواهد كرد.
ــت بودن دانش آموز  ــان كرد: در بسيارى از موارد چپ دس ــاهمرادى خاطرنش ش
موجب آزار دانش آموز بغل دستى شده و همين مسأله مى تواند زمينه كدورت را در 
ــود معلمان با بيان شيوا دانش آموزان را در  دانش آموزان به وجود آورد؛ توصيه مى ش

اين خصوص توجيه كنند و مانع از بروز اختالف بين آنها شوند.

 همدان پيام: يك عضو هيأت رئيسه كميسيون 
ــرد: همه   ــس تأكيد ك ــات مجل ــوزش و تحقيق آم
ــگ براي اجرايي  ــتگاه ها بايد به صورت هماهن دس
شدن سند تحول آموزش و پرورش همكاري كنند. 
ــليمي  ويژگي سند  ــالم عليرضا س حجت االس
ــن و جمع آوري  ــرورش را تبيي ــول آموزش و پ تح
ــرورش عنوان و  ــوزش و پ ــات مربوط به آم اطالع
اظهار داشت: اين سند تمامي اطالعات را به صورت 
منسجم جمع آوري كرده و آن را در قالب چارچوبي 

براي حركت همگان تبيين مي كند. 
ــم انداز  ــند تحول چش ــان اين كه س ــا بي وي ب
ــايي چالش هاي فراروي آموزش  ــته با شناس توانس
ــرون رفت از اين  ــرورش، راهكارهايي را براي ب و پ
ــند  چالش ها تبيين و تعريف كند، گفت: در اين س

مباني نظري مورد توجه قرار گرفته كه از اين لحاظ 
مي توان آن را بسيار مهم برشمرد. 

ــان در مجلس با  ــردم محالت و دليج نماينده م
ــاليان گذشته تنها سخن از تغيير و  بيان اينكه در س
تحوالت در آموزش و پرورش بوده است، گفت: با شعار 
و سخنراني نمي توان اين تحوالت را نهادينه كرد و اين 
موضوع نيازمند اقدام عملي، تبيين چارچوب و مباني 
ــا و به طور كلي تعيين  ــم انداز و راهبرده نظري، چش
ــفه آموزش و پرورش است كه تمامي اين موارد  فلس

در سند تحول آموزش و پرورش ديده شده است. 
ــت مانند  ــد: البته ممكن اس ــليمي يادآور ش س
ــته باشد كه  ــري مشكالتي داش ــاير كارهاي بش س
ــن رو نبايد تنها نيمه  ــت، از اي ــن امر طبيعي اس اي
ــي ليوان را مدنظر قرار داد و در صورتي كه اين  خال

ــير اجرا با چالش هايي مواجه شد بايد  سند در مس
ــي راه حل هاي جداگانه اي براي آنها  با آسيب شناس
ارائه كرد. به گزارش ايسنا، وي گفت: صاحب نظران 
ــي اين سند در صورت ديدن مشكلي به  بايد با بررس
ــور كلي بازو به بازو براي  ــه راهكار بپردازند و به ط ارائ
اجراي اين سند حركت كنند. اين عضو هيأت رئيسه 
كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در ادامه با بيان 
ــوزش و پرورش  ــند تحول آم اينكه ادعا نمي كنم س
ــندي كامل است، گفت: در اين شرايط نبايد بحث  س
تحول پيوسته در خال مورد بررسي قرار گيرد، چراكه 
تاكنون در اين رابطه تنها در حد سخن اظهار نظرهايي 
شده و نمود عملياتي پيدا نكرده است، از اين رو بايد با 
در نظر گرفتن مباني اجرايي شدن اين سند در مسير 
حركت در صورت بروز مشكالتي درصدد حل آن با 

كمك صاحب نظران برآمد. 
ــليمي همچنين با بيان اينكه براي تهيه سند  س
تحول آموزش و پرورش 500 نفر از انديشمندان در 
ــال، كار علمي بسيار وسيع انجام داده اند،  هشت س
ــمند توجه نشود و آن را  گفت: اگر به اين كار ارزش
ــت سال ديگر معطل  كنار بگذاريم آن گاه بايد هش
ــد كه مطمئناً در اين صورت  ــند ديگري ش تهيه س

كشور از گردونه تحول خارج خواهد شد. 
ــر لزوم  ــنهادي ب ــب پيش ــان در قال وي در پاي
ــه اي در وزارت آموزش و پرورش  ــيس دبيرخان تأس
ــند تحول  ــرات مربوط به س ــع آوري نظ براي جم
ــان كرد: بايد با تأسيس  آموزش و پرورش خاطرنش
ــي كرد و در  اين دبيرخانه، نظرات مختلف را بررس

راستاي تكامل اين سند گام برداشت. 

لزوم همكارى دستگاه ها براي اجرايي شدن سند تحول آموزش و پرورش

توقف شماره گذارى تاكسى هاى بدون كيسه هوا
تغيير نحوه دريافت گواهينامه

ــس راهور  ــى پلي ــى مهندس ــاون فن ــام: مع همدان پي
ــبك حمل  ــده خودروهاى س ــال آين ــت: از ابتداى س گف
ــه هوا  ــى هاى بدون كيس ــه ويژه تاكس ــل عمومى ب و نق

ــوند. ــماره گذارى نمى ش ش
ــت: بر  ــا جهانگيرى اظهار داش ــه گزارش مهر، عليرض ب
اساس تصميم هيأت دولت، خودروهاى سبك حمل و نقل 
ــهرى از ابتداى سال آينده بايد داراى كيسه هوا  عمومى ش

ــند و تمامى خودروهاى عمومى سبك درون شهرى و  باش
برون شهرى بدون كيسه هوا شماره گذارى نمى شوند.

ــور خبر داد و تأكيد  ــالح آيين نامه پليس راه وي از اص
كرد: به زودى بازنگرى اساسى در آيين نامه پليس راهور به 
ويژه در صدور گواهينامه انجام مى شود كه بر اساس آن در 

برخى موارد نحوه صدور گواهينامه تغيير مى كند.
ــاله بودن معاينه  ــاره به 5 س جهانگيرى در پايان با اش
ــر پليس را در اين  ــى خودروها  گفت: اگر مجلس نظ فن
ــال  ــد به نظر ما معاينه فنى بايد همان دو س ــاره بخواه ب

باشد.
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جشنواره زمستاني جشنواره زمستاني 
نيازمند نيازمند 

زمان مشخص زمان مشخص 
استاست

همدان پيام: احيا و به  روز كردن قابليت ها در ايام 
ــال از اقداماتى است كه مى تواند در صورت  سرد س
ــتان  ــتانه را در اس ــگرى زمس ــدار بودن، گردش پاي

همدان نهادينه كند. 
ــگرى و جاذبه هاى طبيعى از  ــاى گردش قابليت ه
ــل مى تواند پايدار و  ــت كه در هر فص فرصت هايى اس
ماندگار باشد و مى توان با برنامه ريزى و مديريت رونق 

گردشگرى را در ايام غير پيك برنامه ريزى كرد.
رئيس امور صنفي دفاتر خدمات مسافرتي استان 
نيز در اين مورد گفت: برگزاري جشنواره زمستاني 
در استان همدان در صورتي مي تواند گردشگر را در 
ــته هاي  زمان غيرپيك به همدان راهي كند كه بس
ــفري همدان با محوريت اين جشنواره در دفاتر  س
خدمات مسافرتي كشور با ويژگي هاي متمايز ارائه 

شوند.
عليرضا الپناه سلطاني مشخص كردن يك زمان 
ــتاني در  ــنواره زمس و تاريخ ثابت براي برپايي جش
ــتاني را از جمله عملكردهايي  تقويم برنامه هاي اس
عنوان كرد كه مي تواند موجب بسته شدن تورهاي 
ــته هاي سفري كل  ــافرتي از سوي طراحان بس مس

كشور به مقصد همدان باشد.
ــناس گردشگري در اين زمينه يادآور  اين كارش

ــعه راهكارهاي به روز  ــرفت علم و توس ــد: با پيش ش
ــد بود، پس  ــي قادر خواهن ــان هواشناس كارشناس
ــودار و با مطالعه  ــي بر روي نم ــي هاي علم از بررس
ــتان همدان در  ــاي برفي زمس ــينه بارش ه بر پيش
ــارش برف را  ــته، تاريخ احتمال ب ــال هاي گذش س
ــخ احتمالي  ــت: تاري ــن بزنند. وي معتقد اس تخمي
ــنواره  ــوان اوج برنامه هاي جش ــارش برف را مي ت ب

زمستاني در استان دانست.
الپناه سلطاني همچنين تأكيد كرد: انتخاب تاريخ 
جشنواره زمستاني استان مي تواند در قالب يك ماه 
باشد كه در اين ماه هتل ها، دفاتر خدمات مسافرتي 
ــه خدمات و  ــگري با ارائ ــات گردش و حتي تأسيس
اعمال كردن درصدهاي مطلوبي از تخفيفات موجب 

جذب گردشگر در استان همدان باشند.
ــنواره هاي زمستاني كه در  ــاره به جش وي با اش
ــد، گفت:  ــته در همدان برگزار ش ــال هاي گذش س
ــتاني محدود به شركت  برنامه ريزي جشنواره زمس
ــد. فعاالن  ــتان همدان باش ــهر يا حتي اس مردم ش
ــتان به  ــافرتي اس ــگري و دفاتر خدمات مس گردش

عنوان متوليان بخش خصوصى تالش كنند با ارائه 
تورهاي يك روزه موجب حضور گردشگر زمستاني 
در استان شوند. الپناه سلطاني نصب بيلبورد، ارسال 
ــه گزارش هاي توصيفي  ــال خبر و ارائ پيامك، ارس
ــهم بسزايي براي  ــوي ارگان هاي دولتي كه س از س
ــتان هاي ديگر  ــنواره دارند را در اس برپايي اين جش
از جمله عواملي دانست كه مي تواند موجب حضور 

گردشگر در اين جشنواره شود.
ــافرتي  ــس انجمن صنفي دفاتر خدمات مس رئي
ــاره به طراحي برنامه تفريحي و شاد جشنواره  با اش
ــتان گفت: ساختن آدم برفي هدف  زمستاني در اس
ــت؛ چراكه توسعه صنعت  ــنواره نيس برگزاري جش
ــته به درآمدزايي و رونق اقتصادي  گردشگري وابس
ــه ارزآوري و  ــي ك ــت و تفريح ــه محلي اس جامع
ــيه ها و برنامه هاي  ــدارد تنها از حاش ــي ن درآمدزاي

جانبي چنين مراسمي در استان است.
ــاط مطلوب بين  ــلطاني كم بودن ارتب الپناه س
ــاره كرد و افزود: به  ــگري استان اش فعاالن گردش
ــي از دفاتر  ــدود 5 هفته پيش يك ــوان مثال ح عن

ــفري و ارائه  ــته س ــي يك بس ــه طراح ــم ب تصمي
ــگري متمايز  ــاي تفريحي و اماكن گردش برنامه ه
ــود و به همين  منظور در تالش  در همدان كرده ب
ــي و تفريحي استان را در  بود تا قابليت هاي ورزش
ــافرتي معرفي كند و بتواند گردشگر را  اين تور مس
ــاى تفريحى و بازديد  ــور در برنامه ه به بهانه حض
ــاند، اما گويا  از جاذبه هاى طبيعى به همدان بكش
ــع اطالعات و چگونگي  ــال به موق كوتاهي در ارس
ــور با  ــافرتي كش ــوه ارتباط دفاتر خدمات مس نح
ــى در حوزه  ــان بخش خصوص ــدادى از متولي تع
گردشگرى كه قرار بود از سوي آنها به دفاتر مسافرتي 
ــده ارسال شود؛ موجب شد تا بسته سفري به  ياد ش
ــود و در نتيجه جذب گردشگر در  ــته نش موقع بس

اين برنامه سفري با تعلل انجام پذيرفت.
ــورت كوتاهي  ــد: در ص ــان يادآور ش وي در پاي
ــاد ارتباط با  ــتان در ايج ــگري اس ــاالن گردش فع
تأسيسات متعدد گردشگري؛ فرصت هاى موجود در 
استان و قابليت هاى گردشگرى همچنان ناشناخته 

باقى مى ماند.

ــرخ دالر در بازار  ــد صعودي ن ــام: رون همدان پي
ــور   ــي ايران، به جز اثرهايي كه در اقتصاد كش داخل
ــگري  ــي فعاالن گردش ــي برخ ــبب نگران دارد، س
ــرايط  ــت؛، چراكه آن ها معتقدند اين ش ــده اس ش
ــرگرداني  ــتفاده  دالل ها از ارز دولتي و س به سوءاس

مسافران منجر شده است.
ــافرتي  ــن صنفي دفاتر خدمات مس عضو انجم
ــرايط ايجادشده كه  ــبت به ش ايران با اعتراض نس
بازاري نامطمئن را براي ارز به وجود آورده و اثرهاي 
ــگري هم رسيده است، به ايسنا  آن به بخش گردش
ــازار داخلي روندي  ــت: اين روزها نرخ دالر در ب گف
ــت  ــده اس ــبب ش صعودي را طي مي كند و اين س

عده اي دالل از اين جريان سوءاستفاده كنند.
ــرادي با بيان اين كه گرفتن ارز دولتي از  ناصر م
بانك ها اصال كار سختي نيست ، اظهار كرد: خيلي ها 
ــودجو از  ــفر خارجي نمي روند  و افراد س اصال به س

ــتفاده مي كنند. اين  ــت آن ها به نفع خود اس موقعي
ــراد گذرنامه مي گيرند و با تهيه   دالل ها براي آن اف
ــك مقصد خارجي، از بانك ها ارز  بليت هواپيماي ي
ــند  ــا نرخ دولتي مي خرند و در بازار آزاد مي فروش ب

و با اين كار براي خود كار و كاسبي راه مي اندازند.
ــا توجه به  ــه  بليت هواپيما ب ــه گفته  وى، تهي ب
ــختي نيست و حتى  ــكلي كه دارد، اصال كار س ش
دالل ها به راحتي مي توانند مهر آژانس ها را بسازند يا 
ــافرتي، مهر  با پرداخت مبلغي به كارمند آژانس مس
آن ها را روي بليت خود بزنند. بانك ها كه نمي توانند 
ــد، براي همين  ــا را چك كنن ــتي اين بليت ه درس

ــختي نيست. چنين  تهيه  ارز دولتي كار چندان س
ــرگردان  ــافران واقعي را س ــي برخي مس داللي هاي

مي كند.
ــودجويي ها،  ــرد: تكاپوي اين س مرادي بيان ك
ــيد، خيلي  بويژه در هفته اي كه نرخ دالر به اوج رس
ــت  ــده بود. وى معتقد اس ــد كه نگران كنن زياد ش
ــوه  پرداخت آن در  ــودن نرخ دالر و نح نامتعادل ب
ــتفاده  برخي افراد از شرايط  ــبب سوءاس بانك ها س

پيش آمده شده است.
ــفر نيز گفت:  مرادي درباره  تأثير نرخ دالر بر س
گراني دالر حتما بر سفرهاي خارجي، بويژه آن هايي 

ــوند ، تأثير  ــي انجام مي ش ــا پروازهاي خارج ــه ب ك
ــركت هاي هواپيمايي خارجي  ــون ش مي گذارد، چ

قيمت بليت خود را به نرخ دالر محاسبه مي كنند.
اين عضو انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي 
ــران بودن دالر در بازارهاي داخلي  با بيان اين كه گ
ــفرهاي خارجي تأثير مي گذارد و  حتما در ميزان س
ــه  اين روند، تعداد  ــود با ادام حتى پيش بيني مي ش
ــرد:  برخي  ــود، اظهار ك ــي كم ش ــفرهاي خارج س
ــرخ دالر نامطمئن  ــر بي ثباتي ن ــا به خاط آژانس ه
ــده نرخ  ــه آن ها توصيه ش ــتند، براي همين ب هس
ــود و  ــبه مي ش ــي كه معموال به دالر محاس خدمات
ــت در پكيج سفر به دالر اعالم شود  پاي مسافر اس
ــود.  ــافر با تغيير مداوم قيمت تور مواجه نش تا مس
وى افزود: توصيه  ما به مسافران مقاصد خارجي در 
ــرايط كنوني بازار اين است كه ارز خود را زودتر  ش

تهيه كنند تا مشكل خاصي نداشته باشند.

نگاهى تخصصى به كتيبه هاى گنجنامه
ــه فاصله 5  ــتان الوند و ب ــى از دامنه هاى كوهس ــه، در يك ــام: گنجنام همدان پي
ــرار دارد. در نزديكى  ــدان، در دره مصفاى عباس آباد ق ــرى جنوب غربى هم كيلومت
ــم انداز زيبايى از آبشار گنجنامه و دره هاى سرسبز عباس آباد، تاريك  گنجنامه، چش

دره و كيوارستان ديده مى شود. 
ــرقى آن، تاسيسات  ــيم مى گردد: در شاخه ش ــاخه تقس تاريك دره نيز به دو ش
پيست اسكى تاريك دره احداث شده است و در ضلع غربى تاريك دره، در خط الرأس 
گردنه (گدوك)، جاده ماشين رو جديد با راه كاروان رو قديمى يكى مى شود. اين دره 
ــروع جاده هگمتانه – استخر، معروف به ” جاده شاهى” بوده،  عصر هخامنشيان، ش
ــدوك (دره)، ورد آورد عليا،  ــق پيچ و خم هاى تاريك دره، گ ــه هگمتانه را از طري ك
ــتانه، اشتران به تويسركان، نهاوند، كرمانشاه، لرستان، تخت جمشيد و فارس  شهرس

مرتبط مى ساخته است. 
ــور (و  ــن يكى از راه هاى ارتباطى همدان به غرب و جنوب كش ــن راه، همچني اي
ميانرودان) يا بين النهرين (عراق امروزى) بوده است. به سبب آنكه هگمتانه، پايتخت 
ــاهى قرار داشته است، داريوش اول  ــتانى هخامنشيان بوده و در مسير جاده ش تابس
ــتور نقر كتيبه كنونى  ــنگ نبشته هاى بيستون، دس ــى پس از اتمام كار س هخامنش
ــايار شاه نيز به پيروى از او كتيبه اى  ــت. پس از او فرزندش خش گنجنامه را داده اس
ــمت راست و كمى پايين تر از سنگ نبشته پدر، بر جاى گذارده است. (حدود  در س

500 سال ق – م)
هر يك از كتيبه ها به سه زبان، در سه ستون و 20 سطر، بر روى صخره اى بزرگ 
حك شده اند كه در ستون دست چپ، متن فارسى باستان، ستون وسط؛ عيالمى يا 
شوشى و ستون دست راست كتيبه ها، به زبان بابلى يا اكدى و هر سه به خط ميخى 
ــند. اولين واژه ستونى كه به فارسى باستانى حك شده،  ــى مى باش مادى يا هخامنش

كلمه ”baga” به معنى خداست. 
ــون كتيبه هاى  ــيارى در صدد ترجمه مت ــان بس ــخ معاصر، ايران شناس در تاري
ــناس فرانسوى و ” پاسكال كست”  ــتان ش گنجنامه بوده اند كه ” اوژن فالندن” باس
ــر هنرى  ــد. ولى عاقبت ” س ــتيارش، از آن جمله ان ــالدى ) دس (1840 و 1841 مي
ــد كه رمز خط ميخى پارسى باستان را كشف نمايد  ــن” انگليسى موفق ش راولينس
ــك گنج پنهان تصور  ــردم كه اين كتيبه ها را راز مكتوب ي ــرانجام اين پندار م و س
ــف رازهايى از تاريخ باستان اين سرزمين تعبير شد و اينك ترجمه  مى كردند، با كش

سنگ نبشته داريوش هخامنشى:
ــرزمين را آفريد، كه مردم را آفريد، كه  ــت اهورامزدا كه اين س خداى بزرگ اس
شادى را براى مردم آفريد، كه داريوش را شاه كرد، يگانه شاه از ميان شاهان بسيار 
ــتم) داريوش، شاه بزرگ، شاه  ــيار. من (هس و يگانه فرمانروا از ميان فرمانروايان بس
شاهان، شاه كشورهاى با ملت هاى بسيار، شاه اين سرزمين بزرگ دور دست پهناور، 

پسر ويشتاسب هخامنشى.
ــاه به جاى داريوش،  ــايار ش ــت، فقط در كتيبه خش متن هر دو كتيبه يكى اس
 hyah maoistah” ــارت ــب، داريوش و عب ــاه آمده و به جاى ويشتاس خشايارش
ــاه  ــت،” فقط در كتيبه خشايارش baganam” به معنى ” كه بزرگترين خدايان اس
 hyah ” به جاى داريوش، خشايارشاه آمده و به جاى ويشتاسب” داريوش و عبارت
ــت،” فقط در  ــى ” كه بزرگترين خدايان اس ــه معن maoistatah baganam ” ب
ــت. اين كتيبه ها از ديرباز تاكنون” نام هاى گوناگونى به  ــاه آمده اس كتيبه خشايارش

خود گرفته اند. 
ــدان” از آن به  ــرى، در كتاب ” اخبار البل ــال 290 هج ــن فقيه همدانى، در س اب
عنوان ” تب نابر” نام برده است و اسامى ديگر عبارتند از ” سنگ نبشته” ” ” نبشت 
خدايان”، كتيبه هاى الوند” ، ” جنگ نامه” و ” گنج نامه كه دو نام آخر” در سده هاى 
ــماره 92 مورخ 1310/10/15 در فهرست آثار  ــده اند. اين اثر طى ش اخير مصطح ش
ــيده است. در سال 1373 نيز ترجمه هاى فارسى و  تاريخى و ملى ايران به ثبت رس
انگليسى هر دو كتيبه بر روى دو تخته سنگ خارا كنده كارى شده و در ضلع ديگر 

محوطه گنجنامه قرار داده شده است.

ــوردارى از  ــه دليل برخ ــام: ايران ب  همدان پي
ــرفت هاى باالى  ــى درمانى و پيش ــات طبيع امكان
ــورهاى تراز  ــوان يكى از كش ــكى به عن علم پزش
ــگرى سالمت مطرح  اول منطقه در صنعت گردش
است، اما متأسفانه امروز اين فرصت به دليل برخى 

بى توجهى ها به هدر مى رود.
ــمال غرب  ــوص منطقه ش ــه خص ــور ما ب كش
ــودن از نعمت هاى  ــوردار ب ــور به دليل برخ كش
ــهم بزرگى در صنعت  بالقوه طبيعى و درمانى س
ــالمت منطقه و ظرفيت بااليى براى  ــم س توريس
ــگر خارجى و داخلى در اين زمينه  جذب گردش
ــر اولويت و  ــفانه در حال حاض ــا متأس دارد، ام
ــده  اهميت اين نعمت هاى الهى ناديده گرفته ش
ــيدگى و  ــى در اين عرصه به جاى رس و گاه حت
ــرايط و امكانات موجود تنها به برخى  توسعه ش
ــگران در منطقه  ــار و ارقام ورود و خروج گردش آم

اكتفا مى شود.
ــازمان جهانى گردشگرى،  بر اساس تعريف س
ــفر  ــگر را به س يكى از اهدافى كه مى تواند گردش
ــت.  ــافرت به منظور درمان اس ترغيب كند، مس
ــگرى سالمت كه در شكل ابتدايى  صنعت گردش
ــنتى آن همواره در طول تاريخ وجود داشته  و س
ــت كه به منظور  ــت، نوعى از گردشگرى اس اس
ــالمت جسمى و  حفظ، بهبود و حصول مجدد س
ــاعت و كمتر  ذهنى فرد در مدتى بيش از 24 س
ــال صورت مى گيرد و در حال حاضر نيز  از يك س
در زمره رو به رشدترين انواع گردشگرى محسوب 

مى شود.
ــم درمانى با تاريخچه پزشكى  تاريخچه توريس
ــت، اين مبحث از دهه 1980 با عنوان  عجين اس

ــم درمانى در دنيا مطرح شده و در  صنعت توريس
ايران نيز بعد از جنگ تحميلى بر سر زبان ها افتاده 
ــت، اما پيش از آن نيز خدمات توريسم درمانى  اس
ــتان تاكنون،  در ايران انجام مى گرفت، از ايران باس
مخصوصاً ايران بعد از اسالم، كشور ما قطب علمى 
ــكى  ــه بود كه از چين تا اروپا ايران در پزش منطق

حرف اول را مى زد.
ــال 82 توريسم  به گزارش مهر، اولين بار در س
ــوى وزارت بهداشت مورد توجه قرار  درمانى از س
ــتغالزايى براى  ــتر رنگ و بوى اش ــت كه بيش گرف
ــا كم كم از  ــت، ام ــكى داش دانش آموختگان پزش
ــازمان ميراث فرهنگى  ــال 83 و بعد از ادغام س س
و سازمان  ايرانگردى و جهانگردى، توريسم درمانى 
ــرح و مورد توجه  ــتقل در ايران مط به صورت مس

بيشترى قرار گرفت.
  ايران دومين مقصد گردشگرى 

سالمت در كشورهاى مسلمان
براساس آمار، كشور تايلند با در اختيار داشتن 
ــگرى پزشكى جهان، رده  38 درصد از بازار گردش
ــود اختصاص داده  ــت را در اين حوزه به خ نخس
ــگرى  ــس از اردن دومين مقصد گردش ــران پ و اي

سالمت در كشورهاى مسلمان است.
ــور ايران از لحاظ پزشكى جزو كشورهاى  كش
ــت و حتى در برخى ابعاد در كل دنيا  ــرو اس پيش
خدمات درمانى ارائه شده توسط متخصصان ايرانى 
بعضاً بى نظير است كه بارزترين نمونه آن پرفسور 

ــهـورتـريـن پزشك  متخصص   مجيد سميعى  مش
مغز و اعصـاب دنيا را مى توان نام برد.

امروز كشور ما در اين حوزه در جايگاه شايسته 
خود نيست، اخيراً كشورهايى مانند هندوستان كه 
ــكى  ــچ حرفى براى گفتن ندارند در حوزه پزش هي
ــتند، ولى با اين  ــن صنعت  از ما جلوتر هس در اي
ــورهاى  ــياى ميانه و كش ــان در آس ــال همچن ح
ــور برتر محسوب  حوزه خليج فارس جزو چند كش

مى شويم.
ــم سالمت، مذهبى و  ــه نوع توريس در ايران س
فرهنگى داريم، توريسم گردشگرى- فرهنگى براى 
بازديد از آثار تاريخى، گردشگرى و ... سفر مى كند 
كه عمده درآمد صنعت توريسم را شامل مى شود 
ــبت به چند سال قبل300 درصد  و اين درآمد نس

افزايش داشته است.
  كم توجهى مسئوالن به صنعت 

توريسم درمانى مساوى رواج باندهاى 
داللى

ــا وجود تمام اين نعمت هاي طبيعى، امكانات  ب
ــى در ايران،  ــرفت هاى علم ــكى و پيش باالى پزش
ــود نظارت هاى دقيق و  ــئوالن، نب كم توجهى مس
ــير ورود و خروج  ــرى نكردن س ــى و پيگي اصول
ــور در حوزه صنعت گردشگرى  مسافران به كش
ــده؛ تعدادى افراد سودجو با  ــالمت موجب ش س
همكارى برخى پزشكان دست به تجارت شوم و 
سياهى بزنند كه جان انسان هاى بيمار، درمانده 

ــران در جهان،  ــور اي و در عين حال آبروى كش
ــتم درمانى و علم پزشكى را همزمان نشانه  سيس

بگيرد.
ــكان  ــن مبلغى از پزش ــا گرفت ــى كه ب دالالن
ــطح علمى و توانايى پايين،  غيرمتخصص و يا س
ــه در مبادى ورودى  ــت ك ــان اين اس تنها كارش
ــايى  ــه بزنند و يا به هر طريقى ضمن شناس پرس
ــه قصد درمان  ــنايى كه ب ــافر بى خبر و ناآش مس
ــتان مى شود، وى را به پزشك مورد نظر  وارد اس
ــه عنوان متخصص برتر منطقه در زمينه بيمارى  ب

فرد معرفى كنند.
در اين ميان اتفاقى كه مى افتد درمان دروغين 
بيمار كه گاه موجب بدتر شدن حال وى و يا حتى 
مرگ نيز مى شود، كسب درآمدى هنگفت توسط 
فرد دالل و پزشك غيرمتخصص و بدنامى ايران و 

برخى پزشكان متعهد و متخصص است.
رئيس شوراى عالى نظام پزشكى كشور با تأ ييد 
ــالمتى" يا "تجارت  معضل "حضور واسطه هاى س
ــدازى باندهاى داللى  ــكان" و نيز راه ان ــياه پزش س
ــفانه رواج اين پديده آبروى  در منطقه گفت: متأس

پزشكى ايران را به مخاطره انداخته است.
ــوردارى ايران از امكانات درمانى   به دليل برخ
ــالمت" تنها اميد جذب  ــب، "گردشگرى س مناس
ــد ضمن ايجاد  ــور بوده و مى توان ــم در كش توريس
ــتغال و  درآمدزايى ابزار مناسبى براى تبليغات  اش

مثبت در خارج باشد.
ــعيد پناهى تصريح كرد: با اين حال عده اى  س
ــا اقدامات غيراخالقى نه تنها آبروى  فرصت طلب ب
حرفه مقدس پزشكى؛ بلكه آبروى يك كشور، يك 

ملت و يك تمدن را مى برند.

كميته ملى ارزيابى پرونده هاى جهانى 
تشكيل مى شود

ــى ارزيابى  ــكيل كميته مل ــور از تش ــراث  فرهنگى كش ــام: مي همدان پي
پرونده هاى جهانى در همايش سراسرى شوراى سياست گذارى ثبت خبر داد.

ــعود علويان صدر در چهارمين همايش سراسرى شوراى  به گزارش ايرنا، مس
سياست گذارى ثبت گفت: از آنجايى كه ايران به عنوان يكى از كشورهاى ارزيابى 
ــكو معرفى شده بايد كميته ملى  ــيا در يونس كننده پرونده هاى جهانى حوزه آس
ارزيابى پرونده هاى جهانى با توجه به حضور كارشناسان و صاحب نظران برجسته 
كشور در اين همايش تا پايان نشست تشكيل و فعال شود. وى ادامه داد: در چند 

سال گذشته ايران به عنوان كشور منظم و سيستماتيك در ثبت ميراث جهانى 
معرفى شده كه اين امر مبين مشاركت استان ها و پشتوانه هاى ملى است.

علويان صدر به اهميت مناظر شهرى در حفظ ميراث فرهنگى كشور اشاره 
كرد و توضيح داد: از آنجايى كه نما و شمايل نامنظم شهرى به عنوان تهديدى 
ــوب مى شوند به  ــته هاى تاريخى، معمارى، طبيعى و معنوى محس براى داش
همين دليل اين مجموعه بايد با عنوان يك رويكرد جديد وارد اين حوزه شود.
علويان صدر از نقش مردم به عنوان محور اصلى ميراث فرهنگى ياد كرد و 
ــت كه هرجا حضور و حمايت مردم ناديده گرفته شده،  گفت: واقعيت اين اس
ــيده كه اين امر بيانگر نقش با اهميت  ــرانجام نرس طرح ميراث فرهنگى به س

مردم در ثبت، حفاظت و احياى آثار باستانى است.

مديريت منابع گردشگرى در كشور
 به خوبى انجام نمى شود

ــاره به نياز هميشگى  ــيون فرهنگى با اش همدان پيام: عضو كميس
حوزه گردشگرى به قانون مدون و جامعى براى استفاده از ظرفيت ها 
و پتانسيل هاى اين حوزه گفت: مديريت منابع گردشگرى در كشور به 

خوبى انجام نشده و نمى شود.
فاطمه رهبر با اشاره به تدوين اليحه نظام جامع گردشگرى در هيأت 
دولت افزود: بحث قانون جامع گردشگرى هميشه مطرح بوده، اما هيچ گاه 
عملياتى نشده است؛ زيرا نياز آن به بودجه فراوان و تخصيص منابع مالى 

ــيار ايجاب مى كند تا در قالب يك اليحه مطرح شود. نماينده مردم  بس
تهران در مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه موارد مطرح شده در اين 
اليحه براى مجلس مشخص نيست افزود: هنوز هيچ مقدمه و توضيحاتى 
در اين رابطه به مجلس و يا كميسيون فرهنگى ارائه نشده است، اما اين 
حوزه با داشتن پتانسيل هاى بسيار در ارتباط با بحث گردشگرى در كشور 
ــت. به گزارش خانه ملت، وى  همواره نيازمند چنين طرح هايى بوده اس
ادامه داد: درآمد گردشگرى كشور ما با برخى كشورها كه گردشگرى 
ــت و به عنوان صنعت درآمدساز در كشورشان به شمار  آنها فعال اس
مى رود قابل مقايسه نيست؛ در حالى كه ما مراكز و اماكن بسياري در كشور 

داريم كه مى توان از آن به منظور درآمدزايى استفاده بهينه كرد.

گاليه هاي يك آژانس دار:

گراني دالر و سوءاستفاده  دالل ها 
از ارز مسافرتي

گردشگرى سالمت؛ فرصتى كه هدر مى رود

به آمار دل خوش كرده ايم

هنر گردشگرى در طبيعت
سفر با "كوله پشتى"

ــتى مناسب براى سفر بايد وزن را روى شانه ها و ران ها  همدان پيام: يك كوله پش
تقسيم كند و مناسب با وسايل و احتياجات شما در سفر باشد.

ــتى مورد نظرتان، تمام احتياجاتتان در سفر را داخل  براى ارزيابى حجم كوله پش
ــه بريزيد و ارتفاع، طول و عرض آن را اندازه گيرى كنيد. تركيب اين اعداد  يك كيس

حجم كوله مورد نياز شما را نشان مى دهد.
اندازه كوله پشتى بايد متناسب با ارتفاع باالتنه شما باشد. كوله پشتى بايد به حد 
كافى باريك باشد. حين پياده روى نوسان و تعادل كوله بايد به گونه اى باشد كه شما 

را اذيت و محدود نكند.
تسمه هاى رانى و كمربندها بايد اليه اليه باشند. كمربندهاى تنظيم شده بايد در 
طرفين تعادل داشته باشد. وجود تعادل باعث مى شود كه كوله روى كمر قرار گرفته 

به معده و شكم شما فشار وارد نكند.
ــان انتخاب كنند. مدل زنانه را  ــتى مناسب با فيزيك بدنش خانم ها بايد كوله پش

برخى از كارخانه ها مى سازند.
ــتى ها براى حمل بار سنگين ساخته  شده اند.  به گزارش فارس، برخى از كوله پش
ــت قرار مى گيرد كه باعث مى شود  ــتى ها در تابستان با فاصله روى پش اين كوله پش

شما راحت تر باشيد.
ــتى مى توان وسايل ديگرى را هم اضافه كرد؛ گاهى  به ساختمان اصلى كوله پش
بند گردنى اضافه مى شود كه در حفظ تعادل هنگام حمل بار سنگين كمك مى كند.

ــتى مدل "پك بورد" است كه براى حمل وسايل خيلى  يكى از مدل هاى كوله پش
ــود. به دليل اينكه مى توان هر  ــنگين مثل قايق موتورى يا كرجى استفاده مى ش س

چيزى را با تسمه به آن نصب كرد، انعطاف پذير است.

نشده است، شهرداري چرا وقتي 
مشغول آسفالت  كردن است يك 
كوچه در ميان آسفالت مي كند. 
حتي اهالي كوچه حاضر بودند 

مبلغي را به عنوان خوديارى 
پرداخت كنند ولي متأسفانه 

شهرداري همكاري نكرد.
اصالني

در شهرك بهشتي فضاي سبز 
و تفريحي مناسب وجود دارد 

و كودكان و نوجوانان در 
شهرك بهشتي، تفريحي غير از 

دوچرخه سواري ندارند. 
در اين خصوص اقدام الزم انجام 

شود.
تماس تلفنى

در روستاي انصاراالمام كتابخانه 
مجهز و داراي كتاب هاي مفيد 
وجود ندارد همچنين در اين 

روستا مكان فرهنگي ورزشى نه 
براي آقايان و نه براي خانم ها 

وجود ندارد.  
اگر بخواهيم براي استفاده از 

اين امكانات به شهر مراجعه 
كنيم مشكل تردد و وسيله نقليه 

داريم... ساعت ها بايد منتظر 
باشيم كه عطايش را به لقايش 

مي بخشيم.
غالمي

يك بار ديگر شاهد خدمت رسانى 
جرايد به مردم اين مرز و بوم 

بوديم. گزارش روز گذشته 
همدان پيام كه در آن كودكى پس 

از 19 سال به آغوش خانواده 
اصلى خود بازگشت بر من تاثير 

گذاشت.
 انعكاس اين گونه اخبار براى 
مردم اهميت ويژه اى دارد. از 
انتشار اين گزارش تشكر مى 

كنيم.
اميرى
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ادب و هنر

نگاه نكته
نگاهى به موسيقى نواحى ايران؛ 

لرستان(1)
دهل، سرنا، كمانچه نوايى 

در دامنه هاى زاگرس
ــرزمين لرستان به عنوان  همدان پيام: س
نخستين جايگاه اقوام ايران باستان، در تاريخ 
ــزايى در شكوفايى فرهنگ و هنر  نقش به س

ايران ايفا كرده است.
ــت ها و دامنه هاى رشته كوه زاگرس  دش
به خاطر حاصل خيزى و دسترسى آسان به 
منابع آبى، مورد توجه اقوام كوچ نشين ايران 
ــبب بوجود  ــتان بوده كه همين مهم س باس
آمدن تمدن هاى قدرتمندى مانند مادها در 

دوران باستان شد.
از تمدن ماد مى توان به عنوان ستون هاى 
ــبب بوجود  ــورى ايران ياد كرد كه س امپرات
ــد و از لحاظ  ــله هخامنشيان ش آمدن سلس
ــتان را به دوران  هنرى و فرهنگى، ايران باس

شكوفايى رساند.
قدمت فرهنگى و هنرى سرزمين لرستان 
ــيح باز مى گردد  ــه هزاره قبل از ميالد مس ب
ــته ها و متون  ــنگ نوش و همانگونه كه از س
باستانى مشهود است، هنر و به ويژه موسيقى 
ــاالى اجتماعى در بين مردم اين  در مرتبه ب
ــرزمين قرار داشته كه مى توان از اين بين  س
ــاره كرد كه  ــده اش ــف ش به كتيبه هاى كش
ــده  ــازها و نوازندها در آنها حك ش نقوش س

است.
ــتان همچون انواع  موسيقى نواحى لرس
ــه از آداب  ــى برگرفت ــيقى نواح ديگر موس
ــى مردمان آن  ــوم، باورها و جهان بين و رس
ــه در تاريخ كهن  ــت كه ريش ــرزمين اس س

منطقه لرستان دارد.
ــيقى لرستان از دو  به گزارش ايرنا، موس
بخش عمده موسيقى سازى و آوازى تشكيل 
ــاى مختلف در  ــده كه هر كدام با لحن ه ش
راستاى بيان وقايع تاريخى، مضامين مذهبى 

و باورهاى اجتماعى ايفاى نقش مى كنند.
ــيقى لرستان جايگاه ويژه اى  آواز در موس
ــيقايى پيروى  دارد كه از فواصل خاص موس
مى كند و به چند بخش كلى تقسيم مى شود 
ــوان از اين بين به آوازهاى مذهبى،  كه مى ت
ــى و آوازهاى  ترانه هاى كار، آوازهاى حماس
ــدام به موضوع  ــرد كه هرك ــاره ك فصول اش

خاصى مى پردازند.
ــت  براى مثال ترانه هاى كار، آواهايى اس
ــت و  ــرزمين در هنگام كاش كه مردم اين س
ــكر  ــت محصول زمزمه مى كنند و ش برداش
ــالمت محصول به جا  خداوند را به منظور س

مى آوردند.
ــيقايى فرم آوازى از قوانين  فواصل موس
ــت،  ــيقى اس ــه مختص اين موس خاصى ك
تبعيت مى كند كه ريشه هاى باستانى خود را 
همچنان با گذر زمان حفظ كرده كه مى توان 
از اين بين به دستگاه ماهور مورد استفاده در 

موسيقى نواحى لرستان اشاره كرد.
ــيقى آوازى، يكى ديگر  ــر در موس تحري
ــيقى اين منطقه است  از شاخصه هاى موس
ــود كه با  ــته اجرا مى ش كه به صورت پيوس
تحرير مرسوم در مكاتب موسيقى دستگاهى 

متفاوت است. 
وقايع مختلف تاريخى از لحاظ مضمون، 
ــيقى آوازى را  ــترين بخش كالمى موس بيش
ــكيل مى دهد كه براى مثال مى توان به  تش
شاهنامه خوانى و داستان    هاى عاشقانه ايرانى 

اشاره كرد.
ــا و آوازهاى محلى اين منطقه  تصنيف ه
از لحاظ فواصل، بيشتر از خاصيت و فواصل 
ــتگاهاى ماهور، چهارگاه و  موسيقى در دس
ــى ديگر از  ــتى تبعيت مى كند. يك آواز دش
ــيقى منطقه لرستان، بخش  اركان مهم موس
ــانه هاى موسيقايى  ــت كه از نش ــازى اس س

مختص اين منطقه تبعيت مى كند.
ــاى  ــتم، كاوش ه ــرن بيس ــط ق در اواس
باستانى در سرزمين لرستان مرحله جديدى 
ــف كتيبه ها  ــاز كرد كه حاصل آن كش را آغ
ــيارى بود و نقش هاى  و ظروف باستانى بس
ساز و پايكوبى در آنها به چشم مى خورد كه 
ــيقى و نوازندگى در اين  نشان مى دهد موس

سرزمين از قدمتى باستانى برخوردار است.
ــيقى سازى در ميان اين قوم، ريشه  موس
ــاطيرى دارد و همان گونه كه در  آيينى و اس
ــود، برگزارى  ــات تاريخى ديده مى ش مكتوب
ــوم و مراسم آيينى با موسيقى به  آداب و رس

عنوان يك ركن اصلى برگزارى همراه بود.
ادامه دارد...

فقط بچه ها مى دانند «خدا دلش براى كى تنگ مى شه؟»
همدان پيام: «خدا دلش براى كى تنگ مى شه؟» نوشته فرياد شيرى و با تصويرهاى مهسا طوسى توسط نشر پيدايش 

منتشر شد. 
به گزارش مهر، اين كتاب شامل 40 داستانك براى بچه هاست كه موضوعات مختلفى را براى آنها تعريف مى كند و 

همچنين مواجه شدن با موقعيت هاى مختلف زندگى را به آنها ياد مى دهد.
ــيرين تقديم كرده است در ابتداى كتابش حرفى از ته دل هم با بچه ها  ــيرى كه اين كتاب را به دخترش ش فرياد ش
داشته است. او مى گويد: بچه ها! بعضى از بزرگ ترها فكر مى كنند هر كارى كه انجام مى دهند درست است، اما شما بايد 

فقط كارى كه فكر مى كنيد درست است انجام بدهيد. 
اين كتاب در 44 صفحه به شمارگان 2500 نسخه به قيمت 4 هزار تومان منتشر شده است.

 ساخت فيلم بى محتوا توهين به مخاطب است
ــتفاده كرده و با ساختن  ــرگرمى سوء اس ــينما گفت: برخى از نيازهاى مردم براى س ــابقه س همدان پيام: بازيگر باس

فيلم هاى بى محتوا به بهانه خنداندن مخاطب به شخصيت آنها توهين مى كنند.
ــب درآمد  ــاختن آثار كم محتوا به بهانه طنز به دنبال كس محبوبه بيات در گفت وگو با ايرنا افزود: برخى از افراد با س
ــينما ادامه داد: اين افراد با ساختن  ــابقه تئاتر و س ــتند و هيچ اهميتى به درون مايه فيلم نمى دهند. اين بازيگر باس هس
فيلم هاى بى ارزش به شخصيت بينندگان و مردم توهين مى كنند. بيات توضيح داد: در بسيارى از فيلم هايى كه با عنوان 

طنز ساخته مى شود به هيچ عنوان نشانى از ادب و فرهنگ فارسى به چشم نمى خورد.
اين هنرمند باسابقه همچنين از روند ورود بازيگر به عرصه سينما انتقاد كرد و گفت: بازيگران بر اساس روابط و بدون 

توجه به توان علمى و حرفه اى وارد كار مى شوند كه اين روند به سينما و هنرمندان واقعى صدمه خواهد زد.

«دست بزنم به قليون؟!» منتشر شد
ــروده رودابه حمزه اى به همت انتشارات سوره مهر  ــت بزنم به قليون؟!» س ــعر كودك «دس همدان پيام: مجموعه ش
ــر شد. «دست بزنم به قليون» يكى از كتاب هاى مجموعه 3 جلدى از اشعار كودك، سروده رودابه حمزه اى است  منتش
كه توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است. «دست بزنم به كبريت» و «دست بزنم به چاقو» عنوان 2 كتاب ديگر 

اين مجموعه است كه مانند اين كتاب، شامل اشعار آموزشى براى كودكان است.
به گزارش ايبنا، تصويرگرى كتاب هاى اين مجموعه با نرگس دالورى و طراحى گرافيك آن با حبيب ايلون بوده است. 

مخاطبان اصلى اشعار اين كتاب و 2 كتاب ديگر اين مجموعه، كودكان گروه سنى «ب» هستند.
عناوين 9 شعر اين كتاب عبارت است از «پدربزرگ دودى»، «تصميم به غلط»، «بوس به سيگار»، «يك نه جانانه»، 

«پدربزرگ دوست من»، «جوجه ها عاقلن»، «بهشته يا جهنم»، «دوستى گرگ و بره» و «دست بزنم به قليون؟!».

همدان پيام: كمدى پوچ -ابسورد- به عنوان يكى 
ــينماى ايران  ــاخه هاى گونه كمدى در س از زير ش
ــاخص اندكى دارد كه تازه ترين نمونه  نمونه هاى ش
آن را در فيلم «اسب حيوان نجيبى است» مى توان 

مشاهده كرد.
عبدالرضا كاهانى در مقام فيلمساز پيشتر نيز در 
ــبك روايت نزديك شده بود  فيلم «هيچ» به اين س
ــت، با  ــا در فيلم اخير خود آن را كامل كرده اس ام
اين تفاوت كه در فيلم «اسب حيوان نجيبى است» 
عالقه بيش از اندازه اى به پشت سر گذاشتن خطوط 

قرمز نشان داده و گاه به افراط كشيده شده است.
ايده خطى فيلمنامه مبنى بر سرگردانى قهرمان 
فيلم براى جور كردن دو ميليون تومان از يك شب 
ــفر  ــدن عده اى ديگر در اين س تا صبح و همراه ش
ــش يك فيلم بلند را ندارد و به همين  ــبانه، كش ش
ــوخى هايى روى آورده كه  ــز كاهانى به ش خاطر ني

چندان مناسب سينماى ايران نيست.
ــوخ و سرزنده  در بخش هاى اوليه كار با اثرى ش
روبرويم كه موقعيت هاى جفنگى را شكل مى دهند 
ــت و تكرارى جلوه كنند، شوخى  بى آنكه گل درش
ابتدايى مأمور قالبى پليس با سنگ شكسته گوشه 
ــگ خانه و متعاقب آن بيرون آمدن صاحبخانه و  زن
ــوع به خوبى در چارچوب  صحبت درباره اين موض

فضاى پوچ داستان قرار گرفته است.
لوچ بودن يكى از چشم هاى اين شخصيت - مأمور 
ــت كه  ــى - نيز از ايده هاى فوق العاده كاهانى اس قالب
ــور، كمدى موقعيت  ــاى هويت قالبى مأم ضمن افش
ــكل مى دهد اما درست از يك سوم فيلم  جذابى را ش
به بعد ديگر كمتر شاهد اين ظرافت ها هستيم؛ چرا كه 

نويسنده و كارگردان به ورطه تكرار افتاده اند.
ــخص كه  ــخصيت هايى فاقد هويت مش خلق ش
ــتاندارد خلق  ــاندن فيلم به زمان اس تنها براى رس
شده اند پاشنه آشيل فيلم است كه لطمه سنگينى 

به پيكره اثر وارد كرده است.
ــت كه از نداشتن درك  تيپ بودن آنها آفتى اس
ــأت گرفته و  ــط خالق اثر نش ــت كمدى توس درس
شخصيت ها را از چند بعدى شدن دور كرده است، 
ــرزو، پيمان و  ــخصيت هايى از جنس ب ــع ش در واق
حكيمه در پيشبرد داستان نقش كليدى ندارند بلكه 
در حاشيه مى پلكند و تنها با خوشمزگى هايشان كه 
گاه بسيار زننده و غير قابل تحمل مى شود، قصه را 
به جلو هل مى دهند، در واقع از يك جا به بعد اثرى 
از كمدى موقعيت به جا نمانده و كمدى كالمى آن 

هم در سطحى نازل جايگزين آن مى شود!.
ــخصيت ها نيز به نوعى به پاشنه آشيل  تعدد ش

ــده كه ماجراهاى مربوط به هريك از  فيلم مبدل ش
ــكل مطرح مى كند،  آنها را به اختصار و تلگرافى ش
سرخوشى احمقانه مسعود كه ناشى از مصرف الكل 
ــخصيت جا افتاده اما اين  است به خوبى در اين ش
الكى خوش بودن در رابطه با ساير شخصيت ها براى 
مخاطب معمايى چند مجهولى است كه بايد آنان را 
به توجيهات نه چندان منطقى كارگردان ارجاع داد.
ــب حيوان  كاهانى هنگام نگارش فيلمنامه «اس
نجيبى است» كه عنوان آن نيز اشاره به كنايه اى نه 
چندان مودبانه دارد، بيش از حد فضا را سياه ديده و 
شخصيت هايش را نيز بر اين مبنا شكل داده است و 
بر همين اساس، در تمامى خانه هايى كه اين مأمور 
قالبى به آنها مراجعه مى كند، كارى خالف عرف در 
حال انجام است كه سكنه آن براى فرار از قانون به 
ــادرت مى ورزند و جالب تر از همه  پرداخت وجه مب
ــم  ــه هيچ كدام هم ذره اى به اين مأمور با چش اينك

لوچ شك نمى كنند!.
در اين ميان، شخصيت مرد دوجنسه نيز كامال 
ــت كاهانى را براى خلق برخى  زايد بوده و تنها دس

ــوخى هاى زننده باز گذاشته است كه نتيجه آن  ش
ــطحى  ــقوط فيلم به قعر چاه كمدى هاى س جز س

نيست.
ــواس  كاهانى اما هرچه در نگارش فيلمنامه وس
ــاب بازيگرانش خوب عمل  ــه خرج نداده، در انتخ ب
ــت از آنها كارش را پيش  كرده و با بهره گيرى درس
ــت، حبيب رضايى كه در اين سال ها نقش  برده اس
ــعود انتخاب  ــراى نقش مس ــته، ب ــوب كم نداش خ
ــى اش را به  ــت كه گيج و منگ ــمندانه اى اس هوش
ــكلى كامال باورپذير به نمايش گذاشته است، در  ش
ــى را در طول صد دقيقه  ــع وى اين ركورد حس واق
زمان فيلم كامال حفظ كرده و بسيارى از ضعف هاى 

كار را پوشانيده است.
ــار وى بايد از بازى غافلگير كننده «كارن  در كن
ــينما و تلويزيون در  ــاز مطرح س همايونفر» آهنگس
ــه كاملى از آدم هاى  ــش پيمان ياد كرد كه نمون نق
ــخت  ــى را به خود س ــه زندگ ــت ك ــى اس بى خيال
نمى گيرند، مهتاب كرامتى نيز در سلسله نقش هاى 
ــنگين در نقش  ــه اصطالح متفاوتش با گريمى س ب

ــازى اش چندان از  ــده كه نوع ب زنى معتاد ظاهر ش
كليشه هاى معمول فراتر نمى رود.

ــم به رضا عطارانى  ــا بهترين نقش آفرينى فيل ام
ــدى  ــينماى كم ــوت س ــه در بره ــق دارد ك تعل
ــينما و  ــراى اين س ــى ب ــر نعمت ــال هاى اخي در س
ــد، وى با رعايت  ــاب مى آي عالقه مندان آن به حس
ــراى كمدين ها اهميت  ــل مهم زمان بندى كه ب اص
ــت  ــاده اى دارد، نقش را از كار درآورده اس فوق الع
ــگردهاى عجيب و غريبى دست بزند،  بى آنكه به ش
ــم و نيز پايان بندى  ــروع فيل براى مثال به فصل ش
ــه كردنش به  ــه او به زندان و پيل ــه با مراجع آن ك
ــود، مى توان  ــده نگهبان ختم مى ش دكمه كنده ش
ــمش را چپ كرده،  ــاره كرد، وى به خوبى چش اش
به گونه اى كه به باور تماشاگر نشسته و شوخى هاى 

مربوط به آن را كامال مى پذيرد.
با همه اينها «اسب حيوان نجيبى است» فيلمى 
ــت كه  ــان اس كامال خنثى با تك لحظه هاى درخش
ــش را مى خنداند و به  ــا براى لحظاتى مخاطبان تنه

سرعت نيز از خاطرشان محو مى شود.

ــران در كتابخانه  ــژه اي ــام: بخش وي همدان پي
ــوم به «رودمينو» به  ــكو موس ادبيات خارجى مس
ــران و فراهم آوردن  ــور تحقيقات در زمينه اي منظ
ــنايى عالقه مندان و كارشناسان روس با  امكان آش

فرهنگ و تمدن ايرانى زمين، تاسيس مى شود.
ــيه،  ــزارش رايزنى فرهنگى ايران در روس به گ
توافق در اين زمينه در جريان ديدار خانم يكاترينا 
ــات خارجى  ــس كتابخانه دولتى ادبي ــووا رئي گني
ــان رايزن فرهنگى  ــكو با ابوذر ابراهيمى تركم مس

كشورمان در مسكو به دست آمد.
ــووا رئيس كتابخانه  ــن گزارش، گني بر پايه اي
ــترش  گس ــكو،  مس ــى  خارج ــات  ادبي ــى  دولت
ــران را يكى  ــاى فرهنگى و علمى با اي همكارى ه
ــت و ضمن  از اولويت هاى اين مركز فرهنگى دانس
يادآورى برخى همكارى هاى گذشته براى آگاهى 
ــعه  ــرف ايرانى در جهت توس ــنهادهاى ط از پيش

همكارى ها اعالم آمادگى كرد.
ــورمان در روسيه  ابراهيمى رايزن فرهنگى كش
ــن فعاليت هاى اين  ــرح مختصر مهمتري پس از ش
رايزنى، پيشنهادات مشخص خود را در سه محور 

ــيس بخش ايران در كتابخانه دولتى  ــامل تاس ش
ــعر  ــب ش ادبيات خارجى، برگزارى برنامه هاى ش
ــالن اجتماعات اين كتابخانه  شاعران ايرانى در س
ــار مشترك آثار ادبى ايرانى به زبان  و چاپ و انتش

روسى ارائه داد.
رئيس كتابخانه دولتى ادبيات خارجى مسكو، 
ــتقبال از تمامى پيشنهادات ارائه شده از  ضمن اس
ــيه، آمادگى  ــوى رايزنى فرهنگى ايران در روس س
ــراى همكارى  ــت مديريت خود را ب كتابخانه تح
ــد در اولين  ــه زمينه اعالم كرد و مقرر ش در هر س
ــترك بين  ــم نامه همكارى هاى مش فرصت، تفاه
ــات كار اجراى  ــيده و مقدم ــز به امضا رس دو مرك
برنامه هاى ارائه شده و زمينه تاسيس بخش ايران 

در اين كتابخانه فراهم شود.
كتابخانه ادبيات خارجى مسكو كه در سال 2012 
، نودمين سال تاسيس خود را جشن مى گيرد، يكى 
ــكو  از معتبرترين و مهم ترين مراكز فرهنگى در مس
مى باشد كه مراكز فرهنگى كشورهاى مختلف مانند 
ــه و جمهورى  ــد، ژاپن، انگليس، فرانس آمريكا، هلن

آذربايجان را در خود جاى داده است.

 رئيس سيماى استان هاى كشور:
جشنواره فيلم فجر 
موجب تبادل افكار 

در سراسر كشور مى شود
ــيماى استان هاى كشور  همدان پيام: رئيس س
ــنواره  گفت: فرصت نمايش همزمان فيلم هاى جش
ــتان ها موجب  ــر در شهرس ــى فيلم فج بين الملل
ــه ها در سراسر كشور مى شود.  تبادل افكار و انديش
ــنواره  ــى امين جش ــزارش روابط عمومى س ــه گ ب
بين المللى فيلم فجر، حبيب ا... مازندرانى گفت: از 
ــاط فرهنگى با برگزارى اين جشنواره در  ايجاد نش
استان ها استقبال مى كنيم و معتقدم با همكارى و 
تعامل ميان سيماى مراكز استان ها با جشنواره فيلم 
فجر در سال جارى، شاهد جشنواره اى متفاوت در 
ــتان ها خواهيم بود. وى با اشاره به تبليغات  شهرس
گسترده از سوى نهادهاى مختلف به ويژه تبليغات 

رسانه اى در سيماى مراكز استان ها گفت: از عنصر 
ــال هاى گذشته غفلت شده  ــانه اى در س تبليغ رس
بود كه امسال پيوست اين عنصر به جشنواره فيلم 
ــار مختلف مردم در  ــتان ها، حضور اقش فجر در اس

سينماهاى نمايش دهنده را خواهيم داشت.
ــى از حضور عالقه مندان  وى به مشكالت ناش
ــينما در زمان برگزارى جشنواره  ــتانى س شهرس
ــته و انتظار  ــال هاى گذش در پايتخت در طول س
ــت گيشه ها اشاره كرد و گفت:  طوالنى آنها در پش
ــنواره فيلم فجر در استان ها و امكان  برگزارى جش
ــط عالقه مندان در سينماى  تماشاى فيلم ها توس
شهرهاى محل سكونت شان، موجب ارتقاى دانش 
فنى و حرفه اى و اعتماد به نفس براى فعاالن اين 
ــود تا در آينده با قوت  ــتان ها مى ش عرصه در اس
ــود فيلم هاى  ــر نمايش آثار خ ــترى عالوه ب بيش

بهترى توليد كنند.
ــمند دولت  ــاره به اقدامات ارزش مازندرانى با اش

ــينمايى در  ــالن هاى س ــات و س ــش امكان در افزاي
ــتان هاى فاقد سينماى  شهرستان ها گفت: شهرس
ــد از امكانات مجموعه هاى فرهنگى  مجهز مى توانن
هنرى كه قابليت نمايش فيلم ها را دارند در برگزارى 

هرچه بهتر جشنواره فيلم فجر اقدام نمايند.
ــور همچنين  ــيماى استان هاى كش رئيس س
ــر  ــالوه ب ــور ع ــينمايى كش ــدات س ــت: تولي گف
پاسخگويى به نيازهاى فرهنگى جامعه اسالمى ما 
بايد در عرصه بين المللى نيز نيازهاى خفته مردم 
ــيراب كند و اگرچه موفقيت هاى  آزاده جهان را س
خوبى در اين ارتباط كسب كرده ايم اما الزم است 

گام هاى بلندترى در اين راه برداريم.
ــنواره بين المللى فيلم فجر با  ــى امين جش س
رويكرد «اخالق، آگاهى و اميد» به همت معاونت 
ــينمايى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى از  امور س
روزهاى 12 الى 22 بهمن در تهران و استان هاى 

مختلف كشور برگزار خواهد شد.

ــنواره  ــيقى جش ــدان پيام: دبير بخش موس هم
ــى از توليد چندين  ــران 1404 در گزارش هنرى اي
قطعه موسيقايى در بخش هاى صحنه اى، اركسترال 
ــال حوزه  ــور هنرمندان فع ــا حض ــنتى ب و پاپ س

موسيقى كشور خبر داد.
ــازمان تبليغات  ــرى س ــوزه هن ــزارش ح به گ
اسالمى، رضا مهدوى گفت: شوراى سياست گذارى 
اولين جشنواره هنرى ايران 1404 تصميم گرفت از 
سوى مركز موسيقى حوزه هنرى سه اثر را در اولين 

دوره اين جشنواره تهيه و توليد كند.
مهدوى گفت: «حماسه» با موضوع 8 سال دفاع 
مقدس، «شهيد» با موضوع يادمان شهداى انقالب و 
دفاع مقدس، «رحلت حضرت امام (ره)» با موضوع 
ــخصيتى حضرت امام در اميد  پرداختن به وجوه ش
ــا موضوع  ــازندگى» ب ــل آينده، «س آفرينى به نس
پيشرفت چشمگير نظام جمهورى اسالمى در تاريخ 
ــد آفرينى و  ــران 1404» با موضوع امي ــران، «اي اي
ــم انداز ايران اسالمى براى رسيدن  آينده نگرى چش
به ايرانى آباد و سرافراز قطعاتى هستند كه در تاالر 

انديشه اجرا خواهد شد.

وى اضافه كرد: اين قطعات با اشعارى از سپيده 
ــازى و رهبرى  ــواه و هانيه فراهانى، آهنگس خيرخ
'مهدى وجدانى'، رهبرى گروه كر 'عاطفه جعفرى' و 

اجراى حركت هاى نمايشى خواهد بود.
ــيقى حوزه هنرى افزود: توليد  مدير مركز موس
ــى ايران  ــمفونى نمايش و اجراى صحنه اى پوئم س
ــازى مهدى وجدانى به مدت سه  1404 با آهنگس
ــزارى آن متعاقبا اعالم  ــق برگ ــب كه تاريخ دقي ش

خواهد شد، در تاالر انديشه به صحنه مى رود.
ــن برنامه كه از  ــه كرد: در اي ــن هنرمند اضاف اي
ــده، قطعه اى به نام  بخش هاى مختلفى تشكيل ش
ــل از پيروزى  ــيقايى از قب ــه روايتگر موس «آوا» ك
انقالب تا پيروزى انقالب اسالمى است، به مخاطبان 

عرضه مى شود.
ــيقى  موس ــه  قطع ــد  تولي از  ــن  همچني وى 
ــنتى توسط ناصر چشم  ــترال در ژانر پاپ س اركس
ــوان خبر داد و گفت:  ــى گروه هم خ آذر و خوانندگ
ــد اين اثر نماهنگى نيز براى عرضه  همزمان با تولي
ــده كه در نوع خود اتفاق مهم  به مخاطبان آماده ش
ــت. مهدوى اضافه كرد: همچنين  و ارزشمندى اس
ــنتى ديگر با عنوان «ايران 1404» با  قطعه پاپ س
ــانلو و خوانندگى حميدرضا  آهنگسازى فيروز ويس
ــبت برگزارى اين دوره از جشنواره  گلشن به مناس

تهيه و آماده شده است.
ــت: بدون ترديد «ايران 1404»  وى اظهار داش
ــه در خاورميانه  ــه فقط به عنوان يك قدرت منطق ن
ــيدن به آرزو و اميال  بلكه به عنوان پايگاهى براى رس
حقيقى برگرفته از شعائر معنوى اسالمى ايران را بيش 
ــت: از اين  ــت. مهدوى گف ــش جلوه گر كرده اس از پي
جهت بر تمامى هنرمندان فعال حوزه موسيقى است تا 
براى ايجاد نشاط و اميد در بين جوانان در آينده اى 
نزديك نويد كشورى پويا و سالمت و مقتدر برگرفته 

از شعائر معنوى، دينى و ملى را بدهد.
ــنواره هنرى «ايران 1404» را حوزه هنرى  جش
ــا 10 بهمن ماه  ــالمى از 8 ت ــازمان تبليغات اس س
ــه برگزار مى كند و به گفته  ــال در تاالر انديش امس
دبير اجرايى جشنواره، در بخش موسيقى 51 قطعه 

به دبيرخانه رسيده است.

روزنامه نگارى از منظر امام خميني(ره)
ــى اش را از 15 خرداد 42 آغاز كرد  ــير انقالب همدان پيام: معمار بزرگ قرن، مس
ــيم.  ــت كه ادامه دهنده  اين راه بزرگ باش و در 14 خرداد 68 به پايان برد و بر ماس
وجوه مختلف زندگى شخصى و اجتماعى حضرت امام خمينى(ره) مبيِن راهبردهاى 
اساسى كشور است. با جست وجو در انديشه هاى رهبر انقالب، مى توان تعريف و شيوه  

عملكرد بسيارى از مباحث ادبى و هنرى را استخراج كرد.
ــژه اى برخوردار  ــانه هاى جمعى از اهميت وي ــات و فناورى، رس ــر ارتباط در عص
ــده است،  ــرفت ها تبديل به دهكده جهانى ش ــتند. در جهانى كه با وجود پيش هس
ــط ديدگاه ها از  ــى، ارتقاى فرهنگ و بس ــات جايگاهى واال دارد. آگاهى بخش مطبوع
ــت؟ انتظارات  ــد. نظرگاه امام(ره) به اين مقوله چه بوده اس اهداف مطبوعات مى باش
هنرمند تواناى معاصر از مطبوعات و روزنامه نگاران چيست؟ تبيين نگرِش رهبر كبير 
انقالب مى تواند راهگشاى خيل عظيم فعاالن اين عرصه باشد. اين نوشتار مى كوشد 
ــان، تعريف  ــى(ره) و گلچين گفتارهاى درس آموز ايش ــخنان امام خمين از خالل س

روشنى از مطبوعات و روزنامه نگارى ارائه كند.
 گسترش تعاليم اسالمي 

ــما نويسندگان االن تكليف بسيار بزرگي به عهده تان هست، پيشتر  «... آقايان ش
ــتفاده از قلم در راه آزادي  ــما را مي شكستند، االن قلم شما باز است لكن اس قلم ش
هست، در راه تعاليم اسالمي تالش بكنيد. اين ملت كه مي بينيد، تمامشان زير بيرق 
ــالمي، ممكن نبود  ــت كه وحدت پيدا كردند، اگر نبود قضيه وحدت اس ــالم اس اس

اجتماع اينها...» 
 تبيين خدمات جمهوري اسالمي 

«از مسائلي كه در مطبوعات الزم است اين است كه مقداري از اوراق خودشان را 
صرف اين كنند كه جمهوري اسالمي چه كرده است... از وظايف راديو و تلويزيون و 

مجالت و ساير جاها اين است كه مسائلي كه واقع شده است، بگويند.» 
 ضرورت نظارت بر محتواي مطبوعات 

ــته هايي كه مي خواهيد طرح بشود، چند نفري را كه يقين داريد آدم هايي  « نوش
ــتگي به هيچ جا ندارند، مطالعه و  ــير ملت و كشور هستند و وابس ــتند وارد مس هس
درست در آن دقت كنند و بعد از دقت در روزنامه يا مجله نوشته شود. اينطور نباشد 
ــود، بعد بفهمند كه اين نوشته بر خالف بوده است و اين  ــند و منتشر بش كه بنويس

مطلب يك امري است الزم...»
ــخاصي كه مقاله به شماـ  ممكن است از  ــود از اش ــته مي ش «... مقاالتي كه نوش
خارج از خود شما باشد ـ و مقاله مي فرستند، اين مقاالت را با دقت در يك شورايي 
كه خودتان تاسيس مي كنيد كه ممكن است يك وقت يك مقاله اي ابتدايش خيلي 
هم دلچسب باشد و براي شما خوب باشد، لكن در خاللش يك وقت مسائلي مطرح 
ــت ... مقاالت هم بايد بطور دقت، يك نفر  ــود كه بر خالف مسير خود شماس مي ش
ــد كه  مقاالت را درست تحت نظر بگيرد  ــد، يك جمعيتي باش ــورايي باش نه، يك ش
ــت، آن وقت در مجله آن مقاله را  ــير اس و بعد از اينكه ديد همين راه و همين مس
ــت  ــت، من درس منعكس كنيد و همين طور راجع به عكس هايي كه اگر در آن هس
ــت، اگر چيزهايي مثال در  االن نمي توانم بگويم چيزي را، اگر عكس هايي در آن هس
آن هست، باز توجه كنيد كه يك وقت قالب نزنند به شما يك عكس هايي كه نبايد 

در مجله شما باشد...» 
 بنگاه هدايتي و تربيتي مردم 

ــه سيار باشند تا مردم را از همه مسائل روزگار آگاه  «...مطبوعات بايد يك مدرس
نمايند و به صورتي شايسته از انحرافات جلوگيري كنند و اگر كسي انحرافي ديد با 
آرامش در رفع آن بكوشند. بطور كلي مطبوعات بايد يك بنگاه هدايت باشند؛ يعني 

به صورتي كه اگر دست مردم بيفتد مردم هدايت شوند...» 
 تربيت نسل جوان 

ــود (و ان شاءا... مي شود و شده است) به يك مركزي  «اگر مطبوعات متحول بش
كه بخواهند تقوا را در جامعه منتشر كنند، وقتي جوان ها و بچه هاي تازه رس ما وارد 
ــوند در ميدان فعاليت هاي اجتماعي بروند دنبال روزنامه، روزنامه مربي باشد،  مي ش
گوش كنند به راديو، راديو مربي باشد، نگاه كنند به تلويزيون، تلويزيون مربي باشد. 
نگاه كنند به مجالت، مجالت مجالتي باشد كه تربيت بكند، اين جوان وقتي كه به 
ــمش پر شده از تربيت اينطور بار مي آيد. اگر  هر جا توجه كرد، ديد كه گوش و چش

رها بشود، هرزه بار مي آيد...» 
 بيدارگري توده هاي مردم 

«بايد دانشمندها فكر بكنند، مردم را بيدار بكنند قلم تنها فايده ندارد، اعتماد به 
ــندگان و گويندگان بايد مردم را بيدار  دولت ها فايده ندارد، خود مردم و خود نويس

كنند و قلمي فايده دارد كه بيدارگر توده هاي مردم باشد...» 
 انعكاس آرمان هاي ملت 

ــور منعكس كردن آرمان هاي ملت است. مطبوعات بايد  «نقش مطبوعات در كش
ــد و آرمان ملت را  ــت را و جوانان را تربيت مي كنن ــند كه مملك ــل معلماني باش مث

منعكس مي كنند. 
در مملكتي كه در آن همه خونريزي شد و آن همه ملت ما خون دادند تا اينكه 
يك جمهوري اسالمي موافق آرا اكثريت قريب به اتفاق محقق شد و دست خائنين 
ــت چپاولگران قطع شد، اگرـ  مطبوعاتـ  در مطبوعات بخواهند  كوتاه گرديد و دس
باز به پشتيباني از جنايتكاران و خيانتكاران چيزي بنويسند، اين مطبوعات ما نيست، 
ــند، نه آنچه كه  ــت. بايد مطبوعات آنچه كه ملت مي خواهند بنويس اين خيانت اس

برخالف مسير است و برخالف آمال جامع ملت است...» 
ــور باشند، نه بر ضد انقالب كشور، مطبوعاتي كه  «بايد مطبوعات در خدمت كش
بر ضد انقالب كشور هستند اينها خائن هستند مطبوعات بايد منعكس كننده آمال 
و آرزوي ملت باشند، مسائلي كه ملت مي خواهند، آنها را منعكس بكنند، البته آزادند 
ــد، لكن در توطئه آزاد  ــي مي گويد منعكس كنن كه يك مطلب ديگري هم كه كس
نيستند. ما از بعضي مطبوعات توطئه مي فهميم، براي اينكه مي بينيم مسائلي كه بر 
ضد انقالب است با آب و تاب و با تفسير و طول مي نويسند، مسائلي كه موافق انقالب 
است يا نمي نويسند يا با اشاره رد مي شوند. اينطور مطبوعات مورد قبول ملت نيست 
و مردم نمي خرند يك همچو روزنامه اي را و اگر گفته بشود بهشان كه اين روزنامه ها 

اينطور است، مردم خودشان نمي خرند...» 
 حركت در مسير انقالب 

«... به طور كلي در هر كشوري مطبوعات آن كشور و تلويزيون و راديوي آن كشور 
بايد در مسير آن ملت و در خدمت ملت باشند. 

ــت، روشنگري از  ــير ملت چيس مطبوعات بايد ببيند كه ملت چه مي خواهد،مس
اين طريق داشته باشد و مردم را هدايت كند. اگر مطبوعاتي پيدا بشود، مسير آنها 
ــت كه ملت  ــت، راهي كه آنها مي روند غير از راهي اس ــير ملت اس بر خالف مس
ــند و  ــن بر فرض اينكه ملت هم و دولت هم اجازه بدهند كه بنويس ــد و اي مي رون
ــد و نبايد آن را حساب كرد كه يك  بگويند، لكن مورد تأييد اين ملت نمي تواند باش

رسانه ملي است...» 
ادامه دارد...

به بهانه اكران «اسب حيوان نجيبى است»

يك كمدى پوچ با شخصيت هاى زايد

بخش ايران در كتابخانه مسكو 
تاسيس مى شود

هنرمندان موسيقى كشور 
در جشنواره 1404 حضور دارند
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جامعه

نيش و نوشاخبار

نگاه

امروز؛ آغاز ثبت نام
 آزمون سراسرى دانشگاه آزاد

ــرى سال 91  فارس: ثبت نام آزمون سراس
ــگاه آزاد از ساعت 9 صبح امروز دوشنبه  دانش

آغاز مى شود.
ــال 1391  ــرى س ــام آزمون سراس ثبت ن
ــگاه آزاد از ساعت 9 صبح امروز دوشنبه  دانش
ــز آزمون به  ــايت مرك 12 دى ماه از طريق س
ــانى www.azmoon.org آغاز مى شود  نش
ــاعت 24 روز چهارشنبه 21 دى ادامه  و تا س

دارد. 
ــد از طريق كارت هاى  ــان مى توانن داوطلب
ــتاب براى خريد كارت اعتبارى  بانكى عضو ش
ــگاه آزاد مراجعه  ــايت مركز آزمون دانش به س
ــخه  چاپى دفترچه راهنما را نيز از  كنند و نس

دفاتر پستى تهيه كنند. 
ــگاه  ــكى دانش ــته هاى غيرپزش آزمون رش
ــون  ــاه و آزم ــاى 15 و 16 تيرم آزاد در روزه
ــكى 29 تيرماه  ــوم پزش ــته هاى گروه عل رش
ــود.  نتايج نهايى كنكور دانشگاه  برگزار مى ش
ــود و  ــهريور اعالم مى ش آزاد در نيمه دوم ش
حدود 350 تا 400 هزار نفر در آزمون امسال 

پذيرفته مى شوند.

62 هزار هكتار بافت 
فرسوده در كل كشور داريم

ــت بحران  ــازمان مديري ــارس: رئيس س ف
ــاره به اينكه 62 هزار هكتار بافت  كشور با اش
ــوده در كل كشور داريم، گفت: در تهران  فرس

3 هزار هكتار بافت فرسوده وجود دارد.
ــن قدمى اظهار داشت: كشور ما يكى  حس
ــورهاى حادثه خيز است كه از 41 حادثه  از كش
ــور  ــى در دنيا بيش از 30 حادثه در كش طبيع
ــازمان مديريت بحران  اتفاق مى افتد. رئيس س
ــان كرد: از 10 رتبه كشورهاى  كشور خاطرنش
ــتم قرار  ــا، ايران در رتبه هش ــز دني حادثه خي

دارد.

صدور كارت الكترونيك 
سالمت تا پايان سال 92

ــازمان بيمه خدمات  فارس: مدير عامل س
ــال  ــلح گفت: تا پايان س درمانى نيروهاى مس
ــالمت بين  ــمند الكترويك س 92 كارت هوش
همه بيمه شدگان اين سازمان توزيع مى شود.

فرشاد نجفى، اظهار داشت: نرم افزارى كه 
سازمان بيمه خدمات درمانى نيروهاى مسلح 
در حال حاضر استفاده مى كند بايد تغيير كند 
ــدگان سازمان،  و با توجه به پراكندگى بيمه ش
نيازمند يك نرم افزار كامل هستيم كه در اين 

خصوص گام هاى خوبى برداشته شده است.

مديران براى پرداخت 
قبوض مدرسه منتظر 

بخشنامه باشند
ــرورش درباره  ــوزش و پ ــارس: وزير آم ف
ــوخت مدارس نيز گفت: به  ــكل هزينه س مش
ــور نيز اعالم  ــر كش مديران مدارس در سراس
ــوخت  ــال براى س ــى كه امس ــم مبلغ كرده اي
ــد كل هزينه  ــد، 50 درص ــدارس مى پردازن م
ــتند  ــًال در جريان هس ــا نيز كام ــت و آنه اس
ــت  ــان اس ــن اگر فيش گاز در دستش بنابراي
ــود و بعداً آن  ــنامه صادر ش منتظرند كه بخش

را پرداخت كنند.
حاجي بابايي تصريح كرد: ان شاءا... مشكل 
ــر مواردى  ــش نمى آيد و اگ ــع گاز هم پي قط
ــت با استاندارى ها و فرماندارى ها صحبت  هس

مى شود و مشكل برطرف خواهد شد.

تعرفه هاى درمانى سال 91 
در حال بررسى است

ــت، درمان  ايرنا: معاون درمان وزير بهداش
و آموزش پزشكى گفت: تعرفه هاى تشخيصى 
ــال 91 در دبيرخانه شوراى عالى  و درمانى س

بيمه در حال بررسى است.
ــزود: روند تعيين  ــن امامى رضوى اف حس
ــوى  ــخيصى از س ــى و تش ــاى درمان تعرفه ه
كارشناسان در حال بررسى است و اميدواريم 

اين تعرفه ها به سمت واقعى تر شدن بروند.
ــه گفته امامى رضوى، تأثير اجراى قانون  ب
ــخيصى  ــدى يارانه ها بر تعرفه هاى تش هدفمن
ــال آينده،  ــى در تعيين تعرفه هاى س و درمان

لحاظ خواهد شد.

حذف سلسله پادشاهان از كتاب درسى تاريخ
ــر محتوايى كتاب تاريخ  ــوزش و پرورش گفت: در تغيي ــى آم ــازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزش فارس: رئيس س
ــاهان. محى الدين بهرام محمديان اظهار داشت: كتاب تاريخ قرار است در قالب  ــله پادشاهان حذف مى شود نه ش سلس
مطالعات اجتماعى شامل تاريخ، جغرافيا و تعليمات اجتماعى ارائه شود تا با دورى از روش آموزشى حفظ محور بتوانيم 
دانش آموزان را با ابزارهاى جديد از فضاهاى تاريخى و تاريخ تحليل آشنا كنيم كه در كنار آن از تاريخ توصيفى نيز غفلت 
نمى كنيم. رئيس ستاد اجرايى نظام جديد آموزشى گفت: در كتاب جديد تاريخ عصر تاريخ قبل از اسالم، دوره اسالمى، 
دوره معاصر به ويژه نهادهاى حاكميتى و شخصيت هاى حقوقى را مورد توجه قرار داديم و از قضاوت هاى جانبدارانه در 
ــعى شده است در اين كتاب با پرهيز از مديحه سرايى و  ــخصيت حقيقى افراد پرهيز كرده ايم. وى ادامه داد: س مورد ش
محاكمه شاهان و عوامل تاريخى واقعيت ها را منعكس كنيم و از بيان شخصيت حقوقى افراد در قيد حيات پرهيز كنيم.

با يونيت هاى سيار خريدارى شده در همدان
140هزار كودك زير 

پوشش خدمات دهان و 
دندان قرار مى گيرند

ــتان  ــت اس ــام: رئيس مركز بهداش همدان پي
همدان گفت: بر اساس يونيت هاى سيار خريدارى 
شده 140 هزار كودك زير پوشش خدمات دهان 

و دندان قرار مى گيرند.
ــارس، محمدمهدى مجذوبى در  به گزارش ف
ــم افتتاح يونيت هاى سيار دندانپزشكى در  مراس
ــه ابتدايى راه نور همدان، با اشاره به اهميت  مدرس
سالمت دهان و دندان، اظهار داشت: سالمت دهان 
ــالمت كلى انسان در ارتباط است چرا  و دندان با س
كه ارتباط اين مهم با برخى از بيمارى هاى گوارشى، 
قلبى عروقى و سر و گردن شناخته شده است. وى 
ــاله به طور ميانگين  با بيان اينكه هر كودك 12 س
ــاى دائمى اش دارد،  ــيده در دندان ه دو دندان پوس
ــمت كاهش پوسيدگى دندان ها  گفت: بايد به س

در كودكان پيش برويم كه در اين راستا خدمات 
ــگيرانه را در گروه سنى دانش آموزان ترويج  پيش
ــن آن يونيت هاى  ــغ مى كنيم كه مهمتري و تبلي
سيار دندانپزشكى در مدارس است. رئيس مركز 
ــتان همدان تصريح كرد: در راستاى  بهداشت اس
ارائه خدمات پيشگيرانه دهان و دندان در مدارس 
در حال حاضر شش دستگاه يونيت سيار در استان 
ــده كه درصدد هستيم در سال آينده  خريدارى ش
اين تعداد به 18 دستگاه ارتقا يابد. وى با بيان اينكه 
بر اساس يونيت هاى سيار خريدارى شده 140 هزار 
ــدان قرار  ــش خدمات دهان و دن ــودك زير پوش ك
ــطه مى توان از  ــوان كرد: به اين واس مى گيرند، عن
پوسيدگى و تخريب دندان هاى اين قشر جلوگيرى 
ــت  به عمل آورد. مجذوبى گفت: در 9 ماهه نخس
ــال جارى 12 هزار و 800 مورد ترميم دندان  س
در بين كودكان انجام شده و در راستاى افزايش 
ارائه خدمات دندانپزشكى نيز 12 ميليون تومان 
ــوزان بى بضاعت خريدارى  ــايل براى دانش آم وس

شده است.

مصرف بنزين در پاييز امسال 170 ميليون ليتر كاهش يافت
همدان پيام: ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور اعالم كرد ميزان مصرف سوخت بنزين در سه ماهه فصل 

پاييز با 170 ميليون ليتر كاهش مواجه بوده است.
ــبد سوخت كشور، مصرف فرآورده  ــهم گاز طبيعى در س به گزارش ايرنا، با اجراى قانون هدفمندى يارانه ها و افزايش س
استراتژيك بنزين كشور در پاييز امسال در مقايسه با مدت مشابه سال 89،  169 ميليون و 700 هزار ليتر (3 درصد) كاهش 
يافت. ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت تاكيد كرد اين كاهش مصرف در صورتى است كه ساالنه حدود يك و نيم ميليون 
خودرو به ناوگان حمل و نقل عمومى كشور افزوده مى شود. بر اساس اين گزارش، مجموع مصرف بنزين كشور در فصل پاييز 
سال 90، پنج ميليارد و 363 ميليون و 100 هزار ليتر است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته (5 ميليارد و 532 ميليون 

و 780 هزار ليتر)، 169 ميليون و 700 هزار ليتر (3 درصد) كاهش نشان مى دهد.

براى جلوگيرى از منزوى شدن بازنشستگان برنامه داريم
ــتگان فعاليت هاى رفاهى و  ــدن بازنشس ــتگى همدان گفت: براى جلوگيرى از منزوى ش همدان پيام: مدير بازنشس

خدمات گسترده اى در حال انجام است.
ــياحتى در قالب طرح درخانه نمانيم براى بازنشستگان اين استان صورت  ــافرتى س ــمائى افزود: تورهاى مس تقى س
گرفته است. وى در گفت وگو با ايرنا اعزام بازنشستگان به همراه يك نفر شامل همسر و فرزند يا پدر و مادر به سفرهاى 
ــهرهاى ديدنى ايران را از اقدامات صورت گرفته براى  ــوريه و كربالى معلى، كيش ، مشهد مقدس، شمال و ساير ش س
جلوگيرى از انزواى بازنشستگان برشمرد. وى اضافه كرد: اجراى بيمه تكميلى درمان كه از طريق بيمه آتيه سازان حافظ 
انجام مى شود، اجراى قرارداد و پرداخت غرامت بيمه عمر و حوادث شاغالن و بازنشستگان، صدور كارت شناسايى منزلت 

و ارائه خدمات اينترنتى از طريق سايت سازمان بازنشستگى از ديگر خدمات ارائه شده به بازنشستگان همدان است.

عضو هيأت علمي دانشگاه بوعلي:
اداره سازمان هاي امروز با روش هاي ديروز

 امكان پذير نيست!
همدان پيام: عضو هيأت علمي دانشگاه بوعلي سينا گفت: اداره سازمان هاى امروز 

با روش هاى ديروز امكان پذير نيست.
ــازمانى، نيازمند  ــد يعقوبي در مقاله اي با عنوان « پويايى نظام تحقيقات س احم
ــازمانى » اظهار داشت: يكى از ويژگى هاى دنياى امروز، تغيير  خالقيت و نوآورى س
و تحول در دانش و تكنولوژى، تغيير و تنوع در تقاضاهاى جامعه و رقابت روزافزون 

است و سازمان هاى امروز در اين محيط متغير و متحول فعاليت مى كنند.
ــازمان ها براى بقا و دوام  ــريع امروز، س وي افزود: در دنياى در حال تغيير و تحول س
ــايى محيط متغير پيرامون و بهره گيرى از ديدگاه هاى نو براى  خود نياز مداوم به شناس
ــر روز بايد طرحى نو در  ــازمان هاى امروز، ه ــكالت موجود دارند؛ يعنى در س ــع مش رف
انداخت.   يعقوبي تصريح كرد: اين موضوع به ويژه در سازمان هاى دولتى و داراى نظام هاى 
ــتر اهميت داشته و اين سازمان ها براى گريز از وضعيت هاى بحرانى و  بوروكراتيك بيش
تنگناهاى ناشى از يكنواختى و ثبات در بوروكراسى دولتى نيازمند شناسايى راهكارهايى 

نو در فرآيندها، روش ها، بازيابى و اصالح فرآيندهاى سازمانى هستند.
ــه هايى مبنى بر نقش  ــه اخير و همزمان با طرح انديش ــد: در دو ده وي مى گوي
ــازمان ها تالش مى كنند تا در  ــازمانى، س ــوآورى در بهبود فرآيندها و رويه هاى س ن
برنامه هاى كالن خود جايگاه ويژه اى براى ايجاد و تقويت زمينه هاى مناسب و مورد 
ــتيابى به  ــعه فرهنگ خالقيت و نوآورى كاركنان با هدف دس نياز براى بروز و توس
ــازمانى خود به  ــازمانى و تبديل نظام هاى س ــطوح باالترى از كارايى، عملكرد س س

سازمان هاى نوآور در نظر بگيرند.
به گزارش ايسنا، اين مدرس دانشگاه بوعلي سينا ادامه داد: همچنين در سال هاى 
ــعه نظريه پردازى ها در باب ضرورت نوآورى و خالقيت سازمان ها،  اخير عالوه بر توس
ــت كه  ــده نيز مؤيد اين واقعيت اس ــازمان ها و نتايج پژوهش هاى انجام ش تجربه س
ــكال مختلف آموخته و بكار  ــهيل نوآورى و خالقيت را در اش ــازمان هايى كه تس س

گرفته اند، در مقايسه با ساير سازمان ها عملكرد بهترى داشته اند.
ــت كه در آن با القاى فرهنگ  ــازمانى، فرآيندى اس وي ادامه مى دهد: نوآورى س
ــريع ايده پردازى و  ــهيل و تس ــازمان، به تس ــت و نوگرايى در بين اعضاى س خالقي
ــازمانى به منظور  ــاختارها، فرآيندها و رويه هاى س ايده زايى براى بهبود و اصالح س

دستيابى به سطح باالترى از عملكرد و بازدهى سازمانى مى انجامد.
ــاره به اينكه اين فرآيند منجر به  ــينا با اش ــگاه بوعلي س عضو هيأت علمي دانش
ــازمانى جديد، افزايش رضايت شغلى كاركنان، بهبود سطح رضايت  ارائه خدمات س
مشتريان و در نهايت افزايش عملكرد سازمان خواهد شد، تصريح كرد: ذات تحقيق 
با خردگرايى و انديشه ورزى همراه است و مي توان گفت تحقيق مسأله محور بوده و 

يافتن پاسخ نو و مناسب براى مسائل، جز با نوگرايى و تعقل ميسر نمى شود.
ــازمان و هدايت  ــان كرد: واحدهاى تحقيقاتى مغز متفكر س   يعقوبي خاطر نش
كننده ساير اركان سازمان هستند و وظيفه تحقيقات، مسيريابى و هدايت فعاليت هاى 

سازمان در مسير صحيح است و اين امر جز با دقت و روشن بينى ميسر نيست.
 وى با بيان اينكه وظيفه سازمان هاى تحقيقاتى، مسأله يابى و شناسايى حلقه هاى 
مفقوده فرآيندهاى سازمانى بوده و اين امر مستلزم هوشمندى و تيزبينى است، يادآور 
ــاس كار تحقيقات نيازمند خالقيت و نوگرايى است و اساسى ترين تهديد  ــد: پس اس ش
آن، گرفتار شدن در دام بوروكراسى و يكنواختى است. عضو هيأت علمي دانشگاه بوعلي 
سينا  افزود: همچنين براساس نتايج برخى تحقيقات عواملى مانند حمايت هاى مديريتى، 
ساختار سازمان و سيستم تشويق و پاداش از ديگر عواملى هستند كه در شكل گيرى و 

توسعه ايده ها و انديشه    هاى نو و خالق در درون سازمان تأثير دارند.
ــتم اعطاى پاداش و تشويق بر  ــازمان هاى حامى خالقيت و نوآورى، سيس   در س
ــت كه افراد و ايده ها و انديشه هاى آنها در توسعه  ــى اس ــتگى ها و نقش مبناى شايس

سازمان دارند و  نه توزيع برابر پاداش ها بين همه افراد سازمان.

ــواد الكترونيكى  ــودن س ــام: پايين ب همدان پي
ــن بودن و  ــى خودپردازها و پايي ــا، خراب همدانى ه
قطعى مكرر اينترنت باعث ايجاد بى اعتمادى مردم 
ــده به نحوى كه  ــبت به بانكدارى الكترونيك ش نس
استقبال از پرداخت غيرحضورى قبوض در همدان 

بسيار ناچيز است.
 اين روزها بسيارى از مؤسسات در استان همدان 
َدم از اجراى بانكدارى الكترونيكى مى زنند و مردم را به 
پرداخت قبض هاى مربوط به خدمات عمومى از طريق 
اينترنت يا عابربانك ها فرا مى خوانند؛ در حالى كه زمينه 
استفاده  از آنها آن گونه كه بايد محقق نشده است.

ــتان  ــئوالن امر، اس در حالى  كه بنا به گفته مس
ــتان هاى پيشرو در زمينه تحقق  همدان يكى از اس
دولت الكترونيك است، اما مردم تمايلى به استفاده 
ــع نوعى  ــد و در واق ــده ندارن ــه ش ــات ارائ از خدم

بى اعتمادى به اين مجموعه حاكم شده است.
در نگاهى گذرا به داليل ايجاد اين بى اعتمادى، 
ــراى نمونه خرابى  ــوان چنين عنوان كرد كه ب مى ت
ــاً در پايان هر ماه،  ــتگاه هاى خودپرداز خصوص دس
ــرگردانى مردم مى شود؛ به  ــردرگمى و س باعث س
ــتگاه هاى  گونه اى كه افراد براى دريافت پول از دس
ــرداز، گاه مجبور به طى كردن چند خيابان و  خودپ

سرزدن به چندين و چند عابربانك اند.
ــه انجام  ــًال قادر ب ــتگاه فع ــش پيغام ”دس نماي
عمليات نيست“ روى خروجى عابر بانك ها جمله اى 
ــده ايم خود  ــايد بارها و بارها با آن روبه رو ش كه ش

دليلى بر تقويت اين بى اعتمادى است.
  مهارت استفاده از سيستم هاى 

الكترونيكى فراگير نشده است
ــل  ــه دلي ــراد ب ــيارى از اف ــر بس ــوى ديگ از س
ــتن مهارت استفاده  ــوادى، بى سوادى يا نداش كم س
ــك خودكار،  ــتم هاى الكتروني ــر و سيس از كامپيوت
نمى توانند از خدمات الكترونيكى بهره مناسب ببرند 

و در اين خصوص دچار مشكل مى شوند.
ــت كه پرداخت  ــائل در حالى اس تمام اين مس
ــتم هاى  ــوض آب، برق، تلفن و ... از طريق سيس قب
ــود و به  ــط بانك ها توصيه مى ش ــى توس الكترونيك
نظر مى رسد كه تأكيد بر استفاده از خدمات بانكى 
ــى در حال حاضر بيش از عرضه خدمات  الكترونيك
آن بوده و اين امر در زمان دريافت حقوق كارمندان 

و در پايان هر ماه تشديد مى شود.
ــاالنه حدود 14 ميليون قبض  بر اساس آمار، س
ــان در استان همدان صادر  شركت هاى خدمات رس
ــه ميليون و 360 هزار قبض  ــود كه شامل س مى ش
ــض گاز، يك ميليون و 200  برق، چهار ميليون قب
هزار قبض آب و فاضالب شهرى، 131 هزار و 786 
ــتايى، دو ميليون و 400  قبض آب و فاضالب روس
ــك ميليون و 500 هزار  ــزار قبض تلفن ثابت و ي ه

قبض تلفن همراه اول مى شود.
ــه تأمين  ــت ك ــاس مبرهن اس ــن اس ــر همي ب
ــت همدانى ها به  ــراى هداي ــاخت هاى الزم ب زيرس
ــمت پرداخت الكترونيكى قبوض، نيازمند تأمين  س
ــت. در همين خصوص  زيرساخت هايى اساسى اس
يكى از شهروندان همدانى معتقد است: دستگاه هاى 
خودپرداز در بيشتر موارد ناكارآمد هستند و قادر به 

سرويس دهى به مشتريان بانك ها نيستند.
ــوردى ناكافى بودن تعداد خودپردازها  منيره تال
ــردم از پرداخت  ــردن م ــتقبال نك ــى بر اس را دليل
ــت: با توجه  ــوض عنوان كرد و گف ــى قب الكترونيك
ــيارى از دستگاه هاى عابربانك  به مشكالتى كه بس
ــرويس دهى به مشتريان دارند؛ چندان  در هنگام س
ــدارى الكترونيكى  ــه تحقق اهداف بانك نمى توان ب

اميدوار بود.
  برخى از قبوض با فاصله زمانى 

اندكى براى مشتريان ارسال مى شود
ــه برخى از قبوض با فاصله  ــاره به اينك وى با اش
ــتريان ارسال مى شود، افزود:  زمانى اندكى براى مش
به دليل اينكه مهلت پرداخت قبوض تقريباً نزديك 

ــراى پرداخت  ــاهد هجوم مردم ب ــت و ش به هم اس
قبض ها و در نتيجه ايجاد صف هاى طويل در مقابل 
ــتيم؛ افراد به پرداخت  ــتگاه هاى خودپرداز هس دس

الكترونيكى قبوض تمايل ندارند.
به گزارش مهر، يكى ديگر از شهروندان همدانى 
نيز گفت: شكل نگرفتن فرهنگ استفاده از خريد و 
فروش هاى الكترونيكى، كمبود و خرابى دستگاه هاى 
خودپرداز، نبود پول كافى در دستگاه ها و ... موجب 
ــده تا هر روز شاهد جمعيت و صف هاى طويل و  ش
انتظارهاى طوالنى مردم در بانك ها و يا مراجعه آنان 
به درون شعب براى انجام كار به صورت سنتى و از 

طريق باجه باشيم.
ــاعات  محمد انورى افزود: همه روز و در همه س
ــاعات كارى، بانك ها مانند  حتى تا آخرين دقايق س
ــتند و انجام كارهاي بانكي در  ــلوغ هس گذشته ش
كمترين زمان هنوز هم رويايى دست نيافتنى است.

  فرهنگ سازى براى استفاده از 
خدمات الكترونيكى انجام نشده است

وي با بيان اينكه فرهنگ سازى براى استفاده از 
خدمات الكترونيكى انجام نشده است، اظهار داشت: 
ــكالت برخى  ناكافى بودن تعداد خودپردازها و مش
از دستگاه هاى عابربانك در هنگام سرويس دهى به 
ــتريان در كنار از كار افتادن خودپردازها باعث  مش
ــالل در ارائه بهينه خدمات بانكى از اين طريق  اخت

مى شود.
  تحقق شهر الكترونيك در گرو 

اجراى برنامه هاى زيرساختى است
در همين زمينه يك عضو هيأت علمى دانشگاه 
ــورد ضرورت تحقق  ــالمى همدان نيز در م آزاد اس
ــهر الكترونيك  ــت: منافع ش ــهر الكترونيك گف ش
شامل كاهش هزينه هاى تردد شهرى، تسهيل انجام 
امور، شبانه روزى شدن ارائه خدمات، توزيع عادالنه 

امكانات و ارائه خدمات يك مرحله اى است.
محمدمهدى شيرمحمدى ارتقاي سالمت ادارى، 
ــان كمتر، تقويت رقابت  ــتفاده از خدمات در زم اس
ــازمان ها و ارگان هاى  ــهر، ارتباط بهتر س تجارى ش
ــاركت مردم در اداره  ــهرى، افزايش مش مختلف ش
ــدا، افزايش نظم در  ــهر، كاهش آلودگى هوا و ص ش
ــطح آگاهى عموم،  ــهرى، افزايش س فعاليت هاى ش
ــود كيفيت  ــهرى، بهب ــت و نظارت واحد ش مديري
زندگى مردم و فراهم آوردن شرايط يادگيرى از راه 

دور را از ديگر مزاياى شهرالكترونيك برشمرد.
ــهرها بايد همواره براى رسيدن  وى ادامه داد: ش
به شهرالكترونيك تالش كنند؛ به گونه اى كه تعداد 

خدمات الكترونيكى ارائه شده را افزايش دهند.

وى ادامه داد: اگر اين برنامه ها با مديريت بومى، 
متعهد و متخصص پيش رود؛ بدون شك به افق هاى 
موردنظر در سند چشم انداز شهرالكترونيك همدان 

خواهيم رسيد.
ــه گفته  ــرد: زمانى ك ــوان ك ــيرمحمدى عن ش
ــهرالكترونيك همدان؛ حرف هايى از  ــود ”ش مى ش
شعار تا واقعيت“ منظور آن است كه اين شعار وقتى 
ــود و مردم بهره بردار اصلى  به واقعيت تبديل مى ش
شهرالكترونيك خواهند بود كه برنامه هاى عملياتى 

با قدرت و انسجام پيش رود.
  ميزان پرداخت هاى الكترونيكى 

قبوض در همدان بسيار ناچيز است
ــركت مخابرات استان همدان نيز  مديرعامل ش
ــاير استان هاى  ــبت به س ــتان همدان نس گفت: اس
كشور در زمينه پرداخت الكترونيكى قبوض جايگاه 

مناسبى ندارد.
ــزان  مي ــت:  داش ــار  اظه ــا  نظرى پوي ــم  قاس
ــاى غيرحضورى و الكترونيكى قبوض در  پرداخت ه

استان همدان بسيار ناچيز است.
ــده از سوى  ــاره به آمار اعالم ش نظرى پويا با اش
ــوى در خصوص  ــان رض ــتان خراس ــرات اس مخاب
پرداخت غيرحضورى قبوض تلفن اين شركت افزود: 
ــتان از طريق  ــد پرداخت قبوض اين اس 100 درص
ــود و اين  ــن 1818 انجام مى ش ــى و تلف الكترونيك
ــتان همدان پرداخت هاى  در حالى است كه در اس

غيرحضورى و الكترونيكى جايگاه مناسبى ندارد.
  امكان پرداخت تلفنى قبوض در تمام 

نقاط استان همدان فراهم است
وي با تأكيد بر اينكه با راه اندازى شماره 1818 
ــورت تلفنى در تمام  ــكان پرداخت قبوض به ص ام
ــده است، گفت: بايد  ــتان همدان فراهم ش نقاط اس
ــد كه استان همدان نيز  برنامه ريزى ها به نحوى باش

در جايگاه مطلوب پرداخت قبوض قرار گيرد.
نظرى پويا با بيان اينكه بايد تبليغات گسترده اى 
ــويق مشتركان به سمت پرداخت  براى اطالع و تش
ــود، افزود:  ــام ش ــى انج ــورى و الكترونيك غيرحض
ــتركان از طريق  ــه مش ــانى ب ــات و اطالع رس تبليغ

روزنامه ها الزم است.
ــت  ــان دهنده آن اس وى گفت: روند حاكم نش
كه خط تلفن 1818 مى تواند پاسخگوى مشتركان 

براى پرداخت غيرحضورى قبوض باشد.
  تنها 17 درصد مشتركان برق 

همدان قبوض خود را غيرحضورى 
پرداخت كرده اند

مديرعامل شركت برق استان همدان نيز گفت: 

ــركت در سال 89  ــتركان اين ش تنها 17درصد مش
ــورى پرداخت  ــه صورت غيرحض ــوض خود را ب قب

كرده اند.
ــترين  بيش ــزود:  اف ــورى  تيم ــا  رض ــى  حاج
ــركت از طريق  ــورى اين ش ــاى غيرحض پرداخت ه

عابربانك ها انجام شده است.
ــويقى در قبال پرداخت  ــيوه تش وى از اعمال ش
ــان كرد: به  ــر داد و بي ــتركان خب الكترونيكى مش
مشتركانى كه اقدام به پرداخت غيرحضورى قبوض 

خود كرده اند؛ جوايز ارزنده اى اهدا شده است.
  تنها 35 درصد قبوض آب به صورت 

الكترونيكى پرداخت مى شود
ــتان همدان نيز با  ــل آب و فاضالب اس مديرعام
ــاره به پرداخت الكترونيكى قبوض آب در استان  اش
ــان مى دهد كه  ــفانه آمارها نش همدان گفت: متأس
ــتان ها پرداختى  ــاير اس ــبت به س ــدان نس در هم

الكترونيكى قبوض كم است.
ــدان تنها 35  ــزود: در هم ــى عزالدين اف مرتض
ــورت الكترونيكى پرداخت  درصد قبوض آب به ص
ــتان ها اين آمار  ــود؛ در حالى كه در برخى اس مى ش

باالى 85 درصد است.
عزالدين ادامه داد: روى همه قبوض يك شناسه 
ــه ها  ــه مردم با اين شناس ــود دارد ك ــت وج پرداخ
ــرداز اقدام به  ــا خودپ ــل منزل ي ــد از داخ مى توانن
ــب ترافيك كمترى  ــت كنند و اين كار  موج پرداخ

در شهر مى شود.
عزالدين يادآور شد: اگر قبوض به صورت دستى 
ــود؛ احتمال مفقودى ته فيش ها وجود  پرداخت ش
دارد، اما در صورت پرداخت الكترونيكى ظرف چند 
ــتركان  ــتم امور مش ثانيه پرداختى قبوض در سيس

شركت آبفا ثبت مى شود.
ــن بحث الكترونيكى  ــوان كرد: بايد به اي وى عن
ــر حال رفاه حال  ــود؛ چراكه در ه توجه ويژه اى ش
ــه همين علت مردم  ــهروندان را به دنبال دارد ب ش

همدان نيز بايد به اين امر توجه داشته باشند.
ــى در زمان، كاهش  ــت كه صرفه جوي واضح اس
ــدن هزينه  ــهرى و حداقلى ش ــت و آمدهاى ش رف
ــك و  ــش ترافي ــهرى، كاه ــافرت هاى درون ش مس
سرعت باالى تبادالت مالى از آثار مشهود استفاده از 
سامانه هاى مختلف بانكدارى الكترونيكى و اينترنتى 

به شمار مى رود.
ــا اينكه مردم تا چه ميزان از همه قابليت هاى  ام
ــتند و يا از  ــد هس ــك بهره من ــدارى الكتروني بانك
قابليت هاى موجود استفاده مى كنند موضوعى است 

كه بيشتر بايد به آن پرداخت.

سهم ناچيز استان همدان در پرداخت غيرحضورى قبوض

همدانى ها با خودپردازها دوست نيستند

رئيس جمهوري ابالغ كرد؛
 3-3-6 از مهر 91 

اجرا مى شود
همدان پيام: رئيس جمهوري و رئيس شوراى عالى 
ــتقرار نظام جديد آموزشى  انقالب فرهنگى، نحوه اس

«3ـ3ـ6» را براى اجرا در مهرماه 91 ابالغ كرد.
به گزارش خبرآنالين، در ماده واحد اين مصوبه 
ــول بنيادين  ــند تح ــت: در اجراى مفاد س آمده اس
آموزش و پرورش و بيانيه مأموريت آن مبنى بر قرار 
12 پايه تحصيلى (چهار دوره سه ساله) در ساختار 
ــى آموزش و  ــوراى عال ــام آموزش و پرورش، ش نظ

پرورش موارد زير را مصوب مى  كند.
ــه داراى 12 پايه  ــى ك ــام آموزش ــاختار نظ 1ـ س
ــاله ابتدايى و  ــت، به دو دوره شش س تحصيلى اس

متوسطه تقسيم مى شود.
ــى از سال تحصيلى  ــاختار جديد نظام آموزش 2ـ س
ــه تحصيلى جديد  ــال دو پاي ــاز و هر س 92ـ91 آغ

مستقر  مي شود.

ــال  ــى پايه اول ابتدايى در س محتواى برنامه درس
ــتقرار  ــه منزله گام اول در اس ــى 91ـ90 ب تحصيل

جديد آموزشى تلقى مى شود.
ــاختار جديد، وزارت  3ـ به منظور اجراى مطلوب س

آموزش و پرورش موظف است:
ــتفاده  ــيج منابع، امكانات و اس 1ـ3ـ با تأمين و بس
ــرايط زمينه دستيابى  از نيروهاى توانمند و واجد ش
دانش آموزان را به تمامى ساحت هاى تعليم و تربيت 

فراهم آورد.
ــند  ــود را براى تحقق مفاد س ــاى خ 2ـ3ـ برنامه ه
تحول بنيادين به ويژه در زيرنظام هاى اصلى شامل 
ــى، تربيت معلم و تأمين منابع انسانى،  برنامه درس
ــرى و مديريت، تأمين و تخصيص منابع مالى،  راهب
تأمين فضا، تجهيزات و فناورى، پژوهش و ارزشيابى 
را حداكثر ظرف يك سال تهيه و به تصويب شوراى 

عالى آموزش و پرورش برساند.
3ـ3ـ با برگزارى دوره هاى آموزشى الزم و توانمندسازى 
معلمان ذى ربط، از سال تحصيلى 92-91 نظام دورى 

را به تدريج در دوره سه ساله اول ابتدايى اجرا كند.

همدان پيام: 1700 شغل خانگى در همدان مجوز گرفتند.
 ما 1700 تا شغل خانگى داشتيم و بيخبر بوديم؟!

ــور: بيش از 800هزار كودك ايرانى، داراى همسر  پانا؛ رييس سازمان بهزيستى كش
هستند.

 گفتن تا عقل شون نرسيده، سرشون كاله بذاريم!
همدان پيام: بدون برف هم مى شود جشنواره برگزار كرد.

 پس بذارين تابستان برگزارش كنيم!
ــته، بيش از 114 درصد  ــال گذش ــت برزيلى براى ايران در دو س تابناك: بهاى گوش

افزايش قيمت داشته است.
 اينم از عوارض واردات انحصارى از يك كشور دوست!

همدان پيام: «اخالق» در جامعه و فضاى سياسى آن، در حال افول است.
 سياستمدران و بازيچه هاشـونو بفرستين كالس اخالق، شايد فرجى 

شد!
مهر: قيمت لبنيات اصالح شد. 

 روشون نشده بگن گرون شده؟!
همدان پيام: شير از استان قاچاق مى شود.

 پس اون توله شـيرهايى كه تو تهران رها شـده بودن، از همدان قاچاق 
شدن؟!

ــخصى، قطعا ممنوع  ــاك؛ وزير ارتباطات و فناورى اطالعات: فروش اطالعات ش تابن
است. 

 اينـو كه ما هم مى دونيم، اگه راسـت ميگى، با فروشـندگان برخورد 
كن!

همدان پيام: كارت الكترونيك درمان، جايگزين دفترچه هاى بيمه مى شود.
 پس همون آزاد حساب كنيم، بهترتره!

ــدى در آن، كامل انجام  ــت كه هدفمن ــى نيس تابناك؛ نماينده گنبد كاووس: بخش
شده باشد. 

 پس حاال حاالها، بايد هدفمند بشيم!
ايسنا: دخل و خرج هر خانوار شهري در سال 89 

 كامال با هم مى خونه و ما خيلى متشكريم!
مركز خبر حوزه؛ هشدار رحيم پور ازغدي: نيمي از مردم تهران، پاي ماهواره اند. 

 برو باالتر!
ــتقل، مجلس را از تبعات  ــري: آزادگي و بي پروايي نمايندگان مس ــنا؛ علي مطه ايس

برخي رفتارهاي تعصب آلود جناحي مصون مي سازد.
 يه چيزى بگو كه پيدا بشه!!
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اقتصاد

طال و ارزخبر

نوع ارز
نرخ خريد

(ريال)
نرخ فروش 

(ريال)
 آزاددولتىآزاددولتى

14435201001448520600يورو
11144158501117916100دالر آمريكا
17340240001740024400پوند انگليس
10933153001097015600دالر كانادا

2978375029883950ريال عربستان
3038410030484200درهم امارات

6300000---سكه تمام بهار طرح قديم
6130000---سكه تمام بهار طرح جديد

2930000---سكه نيم بهار
1520000---سكه ربع بهار
780000---يك گرمي

يك گرم طالي ساخته 
575000---نشده 18 عيار

اخبار كوتاه

كاهش 173 واحدي شاخص كل قيمت بورس در همدان
ــهم  ــته تعداد 11 ميليون و 365 هزار و 399 س همدان پيام: بنا بر گزارش بورس منطقه اي همد          ان، در هفته گذش
ــد كه 75 درصد از  به ارزش 53 ميليارد و 673 ميليون و 404 هزار و 896 ريال در بورس منطقه اي همدان مبادله ش

معامالت اين هفته مربوط به خريد سهام و 25 درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.
اين تعداد سهام متعلق به 129 شركت مي باشد. شمار خريداران سهام اين هفته  بورس منطقه اي همدان 837 نفر بود 
و 68 كد معامالتي جديد ايجاد شد. همچنين در اين هفته به ترتيب شركت هاى پتروشيمى مارون، قند ثابت خراسان و سرمايه  
گذارى مسكن شمال شرق بيشترين ارزش معامالت و شركت هاى پتروشيمى مارون، كشت و صنعت پياذر و سرمايه  گذارى مسكن 
شمال شرق بيشترين تعداد خريدار را به خود اختصاص دادند. شايان ذكر است؛ شاخص كل قيمت در هفته گذشته (هفته 

منتهي به 90/10/7) معادل 24320/8 واحد بود كه نسبت به هفته قبل خود، 173/2 واحد كاهش يافت.

با رشد 2 درصدى نسبت به سال گذشته
مصرف گاز در دهه اول دى از مرز 5 ميليارد مترمكعب گذشت

همدان پيام: بيش از 5 ميليارد مترمكعب گاز در كشور در دهه اول دى ماه مصرف شد.
به گزارش فارس، در دهه اول دى ماه حدود 5 ميليارد و 83 ميليون مترمكعب گاز در كشور مصرف شده است كه از 

اين ميزان بيش از 3 ميليارد مترمكعب تنها در بخش خانگى و تجارى مصرف شد.
آمار مصرف گاز در طول مدت مشابه سال گذشته نشان مى دهد در كشور حدود 4 ميليارد و 988 ميليون مترمكعب 
گاز در كشور مصرف شده است كه از اين ميزان 3 ميليارد و 658 ميليون مترمكعب در بخش خانگى و تجارى مصرف 

شد.
بر اساس اين گزارش، مصرف گاز در دهه اول دى ماه سال جارى حدود 2 درصد رشد داشته است.

دريافت ماليات سكه هاي پيش فروشي هنگام تحويل
ــكه هاي  ــي از دريافت ماليات بر ارزش افزوده س ــازمان امور ماليات ــات بر ارزش افزوده س ــاون مالي ــام: مع همدان پي

پيش فروش شده از سوي بانك مركزي هنگام تحويل خبر داد.
محمدقاسم پناهي در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين كه ماليات بر ارزش افزوده سكه هاي پيش فروش شده، بر اساس 
قانون بايد هنگام تحويل دادن آن به مشتري دريافت شود، گفت: در واقع بايد ماليات بر ارزش افزوده هنگام قطعي شدن 
معامله دريافت شود. وي ادامه داد: قانون صراحت دارد كه ماليات بر ارزش افزوده بايد هنگام قطعي شدن معامله دريافت 
شود، در حالي كه پيش فروش به معني معامله قطعي نيست. پناهي درباره ميزان ماليات بر ارزش افزوده سكه كه توسط 
ــه ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده سكه از بانك مركزي  ــده است، افزود: در دوره  اول س بانك مركزي پرداخت ش

دريافت شد، اما در تابستان سال جاري كه يك دوره  سه ماهه بود؛ اين رقم به 13 ميليارد تومان رسيد.

300 ميليون دالر فرش
از ايران صادر شد

ــران از  ــى فرش اي ــس مركز مل ــر: رئي مه
ــون دالرى فرش  ــادرات بيش از 300 ميلي ص
ــى با اشاره  ــور خبر داد. فيصل مرداس از كش
ــرش در  ــز ملى ف ــه مرك ــه برنام ــه اينك ب
 600 ايران  فرش  صادرات  براى  سال جارى 
ــت ماهه  ــت، گفت: در هش ميليون دالر اس
ــال 326 ميليون دالر صادرات  ــت س نخس
ــور داشته ايم. وى افزود:  فرش به خارج از كش
كشورهاى امارات، آلمان، ژاپن، ايتاليا و برزيل 

بازارهاى هدف مهم فرش ايران هستند.

اجراي 550 پروژه راه 
در كشور

ــت: 55  ــازى گف ــر راه و شهرس ــر: وزي مه
ــارد تومان اعتبار در  ــت هزار ميلي پروژه با هش
ــور  ــاى ريلى، زمينى و دريايى در كش بخش ه
آماده افتتاح مى شود. على نيكزاد اظهار داشت: 
در كشور ايران ساالنه 980 ميليون نفر جابجا 
ــوند كه اين جابجايي ها حدود 77 درصد  مى ش
در جاده و مابقى در بنادر، شبكه ريلى و ناوگان 
هوايى صورت مى گيرد.وى از روزانه 500 پرواز 
ــور خبر داد و افزود: روزانه 700  داخلى در كش
ــور داريم كه اين  ــمان كش پرواز عبورى از آس
ــزار و 200  ــود تحريم از يك ه ــا با وج پروازه

پرواز، فراتر رفته است.

دفاتر پيش خوان دولت به 9 
منطقه كشورى تقسيم مى شود

فارس: رئيس كانون سراسرى دفاتر خدمات 
پيش خوان دولت گفت: به منظور نظارت بهتر بر 
ــبكه دفاتر و با هدف تعامل بهتر آنان با دولت،  ش
ــورى تقسيم خواهند  اين دفاتر به 9 منطقه كش
ــت: در حال  ــد. على فالح حقيقى اظهار داش ش
ــكل صنفى، عضو كانون كشورى  حاضر 31 تش
ــت.  ــش خوان خدمات دولت، فعال اس دفاتر پي
وى افزود: براى نظارت بهتر بر شبكه دفاتر پيش 
خوان دولت، سازماندهى آنان در دست اقدام است 
كه در اين راستا، براى سازماندهى اين انجمن ها، 
ــور به 9 منطقه تقسيم شده و در هر 3 تا 4  كش
استان، يك مدير منطقه اى منصوب خواهد شد 
ــا كانون هماهنگ  ــتان را ب كه كارهاى چند اس
ــرى دفاتر خدمات  مى كند. رئيس كانون سراس
ــيمات 9گانه  پيش خوان دولت تصريح كرد: تقس
منطقه اى شبكه بزرگ دفاتر پيش خوان دولت، 
مورد تصويب انجمن هاى كشور قرار گرفته است.

بدهى 14 روزه دولت به 74 ميليون ايرانى 
بابت يارانه نقدى

همدان پيام: بدهى دولت به 74 ميليون ايرانى بابت يارانه نقدى، 14 روزه شد كه 
اعتبارى افزون بر 1600 ميليارد تومان مى شود.

يارانه نقدى كه با اجراى فاز اول هدفمندى يارانه ها در كشور در دستور كار قرار 
گرفت، وارد فاز جديدى از برنامه دولت شده است.

ــته كه پرداخت يارانه نقدى ابتدا دوماهه بود، تا هم اكنون  ــتان سال گذش از زمس
ــت، چندين بار دولت زمان پرداخت يارانه را بنا به داليل  كه يارانه نقدى ماهيانه اس

مختلف تغيير داده است.
ــود، در ادامه يارانه نقدى،  ــت يارانه نقدى دوماهه ب ــه گزارش مهر، ابتدا پرداخ ب
ماهيانه و ساعت 24 آخرين روز ماه به حساب سرپرست خانوار واريز مى شد، سپس 
ــك پرداخت آن به  ــه دوم هر ماه تغيير يافت و هم اين ــت يارانه به هفت ــان پرداخ زم
ــت. در واقع يارانه آذرماه پانزدهم ماه واريز شد و بر  ــده اس پانزدهم هر ماه موكول ش

اساس برنامه دولت، يارانه دى ماه نيز چهاردهم همين ماه واريز خواهد شد.
به اين ترتيب، دولت هم اكنون 14 روز يارانه نقدى به 74 ميليون ايرانى كه يارانه 
دريافت مى كنند، بدهكار است؛ يعنى دولت به ازاى هر ايرانى 22 هزار و 750 تومان 
بدهى دارد. به عبارت ديگر، مجموع بدهى 14 روزه دولت به 74 ميليون ايرانى بيش 
ــود. بر اساس اعالم رئيس جمهور، فاز دوم هدفمندى  از 1600 ميليارد تومان مى ش
ــال اجرايى خواهد شد كه بر اساس آن، قرار است اقشار پردرآمد  يارانه ها همين امس
ــت دريافت كنندگان يارانه نقدى خارج شوند. بر همين اساس، مبلغ يارانه  از فهرس

نقدى قطعاً در فاز دوم افزايش خواهد يافت.

صنعت  توان افزايش دوباره قيمت هاى انرژى را ندارد
ــرايط كنونى بخش توليد  همدان پيام: دبير انجمن توليدكنندگان فوالد ايران ش
كشور را بسيار سخت عنوان كرد و گفت: امروز صنعت ما به دليل شرايط ايجاد شده 

در كشور آسيب هاى فراوانى ديده است.
ــلطانى در گفت و گو با ايلنا، به بيان مشكالت امروز بخش توليد  ــول خليفه س رس
ــور پرداخت و افزود: امروز صنعت با مشكالت بسيارى روبروست، ركود  و صنعت كش
موجود در بازار از يك سو و نوسانات نرخ ارز از سوى ديگر، چالش هايى جدى پيش 

روى صنايع ايجاد كرده است.
وى در خصوص وضعيت فعاالن اقتصادى بخش فوالد كشور، عنوان كرد: در حال 
ــواد اوليه به واردات متكى و  ــور به ميزان زيادى در تامين م ــر بخش فوالد كش حاض
وابسته است؛ بنابراين، نوسانات شديد ارزى كشور در كنار قيمت هاى پايين داخلى، 

صنعت فوالد را بيش از پيش آسيب پذير كرده است.
خليفه سلطان با اشاره به پرداخت نشدن سهم توليد و صنعت از درآمد حاصل از 
اجراى فاز نخست قانون هدفمندى يارانه ها، تصريح كرد: شرايط كنونى در كنار نبود 
حمايت هاى واقعى از صنايع فوالدى، منجر به آن شده كه بسيارى از توليدكنندگان 

ظرفيت خود را كاهش داده و با حاشيه زيان به فعاليت خود ادامه دهند.
ــركت ها، باال بودن نرخ سود تسهيالت  ــدن بدهى ش وى اضافه كرد: پرداخت نش
بانكى، اجرايى نشدن بخشودگى جرايم بنگاه هاى توليدى و تخصيص نيافتن اعتبارات 
براى بازسازى خطوط توليد از سوى صندوق توسعه ملى، از جمله مواردى است كه 

در شرايط كنونى بر مشكالت ديگر مى افزايد.

سياست هاى غلط اقتصادى منجر به اشتغال زدايى شد
ــائل اقتصادي گفت: سياست هاى غلط اقتصادى  همدان پيام: يك كارشناس مس

دولت نه تنها منجر به ايجاد اشتغال نمى شود بلكه اشتغال زدايى مى كند.
ــر كار، تعاون و رفاه  ــاره به ادعاى وزي ــوى در گفتگو با ايلنا، ضمن اش ــدي تق مه
اجتماعي مبنى بر اينكه نرخ رشد اقتصادى ارتباطى با ايجاد فرصت هاى شغلى جديد 
ــان كرد:  اظهارات و تفكر وزير سياسى است و داراى منطق اقتصادى  ندارد، خاطرنش

نيست، دولت براى ايجاد اشتغال بايد نرخ رشد اقتصادى را افزايش دهد.
ــاره به افزايش نرخ بيكارى تصريح كرد: ورشكستگى واحدهاى توليدى  وى با اش
ــور خبر  ــدى يارانه ها از وضعيت بد اقتصادى در كش ــى اجراى قانون هدفمن در پ

مى دهد.
ــت هايى از قبيل خوداشتغالى به  ــناس اقتصادى، با بيان اين كه سياس اين كارش
معناى فرصت هاى شغلى جديد تلقى نمى شوند، گفت: ارائه تسهيالت اشتغالزايى در 

قالب خوداشتغالى به معناى از دست رفتن منابع ملى است.
تقوى يادآور شد: براى ايجاد اشتغال دولت بايد نسبت به سرمايه گذارى هاى مولد 

اقدام كند تا بخش هاى كشاورزى و خدمات در كشور گسترش يابد.
ــت هاى اصلى دولت را حفظ اشتغال موجود اعالم كرد و گفت:  وى يكى از سياس
ــت هاى غلط اقتصادى دولت از قبيل اجراى قانون هدفمندى يارانه ها نه تنها  سياس

منجر به حفظ اشتغال نشد بلكه باعث شد كه ميليون ها شغل پايدار از ميان برود.

همدان پيام: از ابتداي آذرماه سال گذشته(89) 
تا 27 آذرماه امسال(90) همزمان با اجراي فاز اول 
هدفمندسازي يارانه ها 108 ميليارد و 606 ميليون 
ــطح  ــزار و 260 ريال تخلف صنفي در س و 253 ه

استان همدان به ثبت رسيده است.
معاون نظارت و بازرسي سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان در گفتگو با همدان پيام، اظهار داشت: 
با آغاز اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه ها 150 
ــطح استان انجام  ــي در س هزار و 473 مورد بازرس
ــت كه اين تعداد بازرسي منجر به تشكيل  شده اس
ــده  ــزار و 448 مورد پرونده تخلف صنفي ش 13 ه

است.
ــجاعي افزود: ارزش ريالي اين حجم  عليرضا ش
پرونده تخلف صنفي 108 ميليارد و 606 ميليون و 
253 هزار و 260 ريال در سطح استان همدان بوده 
ــت كه همه پرونده ها به تعزيرات حكومتي براي  اس

صدور حكم ارجاع شده است.
ــاري كه تعزيرات  ــاس آم وي تصريح كرد: براس
ــت به 12  ــتان همدان اعالم كرده اس حكومتي اس
ــراي 12 هزار و  ــيدگي و ب ــزار و 456 پرونده رس ه

471 پرونده رأي صادر شده است. 
معاون نظارت و بازرسي استان همدان ادامه داد: 
ــي آراي صادره 21 ميليارد ريال در حق  ارزش ريال
دولت و 780 ميليون ريال در حق شاكي خصوصي 

واريز شده است.
ــاري در  ــر افتخ ــه 822 ناظ ــان اينك ــا بي وي ب
ــتان فعاليت دارند، خاطرنشان كرد: هزار  سطح اس
ــده  ــط اين ناظران دريافت ش ــزارش توس و 460 گ
ــكايت از طريق  ــت، همچنين 9 هزار و 530 ش اس
ــده كه  گزارش هاى مردمي و تلفن 124 دريافت ش
ــي 5 هزار و 906 مورد تخلف به ثبت  پس از بررس

رسيده است.
شجاعي در بخش ديگري به اولويت هاي اصلي 
ــازمان در نظارت و بازرسي اشاره كرد و افزود:  س
ــم جزو اجناس  ــتمل بر 45 قل 22 گروه كاال مش
حساس و اولويت دار محسوب مي شوند كه در اين 
راستا 11 هزار و 170 مورد بازرسي در مواد لبني 
ــده تخلف، 12 هزار و 427  ــكيل 317 پرون با تش
ــا 715 پرونده و 12  ــي از مواد پروتئيني ب بازرس
ــي از ميوه و سبزيجات با 529  هزار و 757 بازرس

پرونده تخلف تشكيل شده است.
ــه داد: 363 پرونده تخلف در 8 هزار و  وي ادام
ــي از قند، شكر و روغن، انجام 6 هزار و  403 بازرس
ــي از پودر شوينده با ثبت 117 پرونده  304 بازرس
ــكيل 180 پرونده نيز حاصل 4 هزار و  تخلف و تش

804 بازرسي از كاغذ و الستيك بوده است.
معاون نظارت و بازرسي سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان همدان، انجام 4 هزار و 91 بازرسي از 
نهاده هاي دامي با تشكيل 91 پرونده تخلف، انجام 
ــي با 470 پرونده و 26 هزار و  8 هزار و 196 بازرس
67 بازرسي از خدمات عمومي صورت گرفته كه 4 

هزار و 24 پرونده تخلف كشف شده است.
ــا و تحليل بازار  ــوص رصد قيمت ه وي در خص
ــاز اول هدفمندي يارانه ها  ــت: با اجراي ف بيان داش
ــد و با  ــش قيمت ممنوع ش ــد مرحله افزاي در چن
ــت ماه  ــدن دوره تثبيت قيمت ها از ارديبهش گذران
ــتا  دولت با افزايش قيمت موافقت كرد. در اين راس
ــد و  ــا 10 درصد افزايش قيمت عمومي انجام ش ت
مازاد افزايش قيمت نيز براي واحدهايي كه ضرورت 

داشت به تهران ارجاع شد تا تعيين تكليف شود.

ــت نان،  ــش قيم ــد: افزاي ــادآور ش ــجاعي ي ش
حامل هاي انرژي (در واحدهاي توليدي بين صفر تا 
10 درصد افزايش يافت)، حمل و نقل (10 درصد)، 
آژانس ها (مجوز 20 درصد بود كه در استان همدان 
ــد) موارد افزايش قيمت ها را  14/5 درصد اعمال ش

در هدفمندي يارانه ها تشكيل مي دهند.
ــاي كااليي دولت در  ــه به اولويت ه وي در ادام
ــالم موجودي  ــمول اع ــبد هزينه خانوار كه مش س
ــاره كرد و گفت: بيش از 500 واحد  ــدند، اش مي ش
انبار كه مبادرت به ذخيره كاال مي كردند شناسايي 
ــدند كه طبق برنامه زمان بندي شده بايد نسبت  ش
به موجود كاالهاي خود اقدام مي كردند كه در غير 
اين صورت تخلف محسوب شده و احتكار به شمار 

مي آمد.
معاون نظارت و بازرسي سازمان صنعت، معدن 
ــان تصريح كرد: از  ــتان همدان در پاي و تجارت اس
ــك داران)، انبار و  ــدي، توزيعي(بن ــاي تولي واحده
ــردخانه 148 هزار و 877 بازرسي صورت گرفته  س
ــف با ارزش ريالي  ــه 13 هزار و 310 پرونده تخل ك

بيش از 107 ميليارد ريال تشكيل شده است. 

جزييات تخلفات صنفي فاز اول هدفمندي يارانه ها اعالم شد

ثبت  108 ميليارد ريال تخلف صنفي در همدان
■ واريز 21 ميليارد ريال به حساب دولت

ــور در حالى از وجود  ــام: رئيس جمه همدان پي
ــخن  ــتغال س ــم بانكى براى ايجاد اش ــع عظي مناب
ــان مى دهد تنها 2 صدم  مى گويد كه گزارش ها نش
ــهيالت  ــدات بانك ها براى پرداخت تس درصد تعه

اشتغال پس از گذشت 9 ماه محقق شده است.
در روزهاى اخير رئيس جمهور در اظهاراتى در 
ــاره به حجم باالى سپرده هاى  جمع مردم ايالم اش
بانكى كشور عنوان كرد با حجم موجود سپرده هاى 
ــغل به  ــور براى ايجاد 2,5 ميليون ش بانكى در كش

هيچ وجه كمبود منابع نخواهيم داشت.
وى همچنين ايجاد اشتغال گسترده و ريشه كنى 
ــا و اقدامات براى  ــن برنامه ه ــكارى را از مهمتري بي

ساختن كشور دانست.
ــارات  ــه به اظه ــا توج ــارس، ب ــزارش ف ــه گ ب
رئيس جمهور شكى نيست كه در كشور سپرده هاى 
بانكى از حجم بااليى برخوردار است و قطعاً مى تواند 
اين حجم از سرمايه گره گشا و حالل مشكل تأمين 
منابع مالى اشتغال كشور باشد، اما سؤال اينجاست 
ــت اين منابع در  كه با چه كيفيتى و چگونه قرار اس

اختيار اشتغال كشور باشد.
چند سؤال بى جواب در اين خصوص وجود دارد 
كه بهتر است مسئوالن دولتى به آن پاسخى شفاف 
و روشن با توجه به عملكردها در اين عرصه بدهند 
ــانه ها و نمايندگان افكار  كه تاكنون در مواجه با رس

عمومى از پاسخگويى به آن طفره مى روند.
ــپرده هاى بانكى به  تاكنون چه ميزان از اين س
ــتغال اختصاص يافته است؟ آيا  ــعه اش ايجاد و توس
ــور  ــون تعهداتى را كه بانك هاى عامل در كش تاكن
پذيرفته بودند محقق شده است؟ سياست حمايت 
از توليد و راه اندازى يك كسب و كار با شرايط فعلى 
ــه ميزان در اولويت هاى كارى مديران بانكى قرار  چ
ــان آرزوى مديران براى  ــتغال در مي ــا اش دارد؟ آي
ــه جوايز  ــت براى ارائ ــودآورى هاى كالن و رقاب س
ــپرده هاى مردم جايى دارد و صدها  رنگارنگ به س

سؤال ديگر كه تاكنون بى جواب مانده است.
ــوراى عالى اشتغال  ــال جارى در ش در اوايل س
ــك 130 ميليارد  ــزى نزدي ــك مرك ــد بان مقرر ش
ــرمايه گذارى و ايجاد  ــان از منابع بانكى را به س توم

ــاص دهد و  ــغل اختص ــون ش 2,5 ميلي
همچنين 28 هزار ميليارد تومان مانده 
ــال هاى  س در  ــا  زودبازده ه ــهيالت  تس
ــته را با استفاده از منابع بانك هاى  گذش
عامل پرداخت كند؛ البته در صورتى كه 

زودبازدهى وجود خارجى داشته باشد.
در همين راستا معاون توسعه اشتغال 
ــاه اجتماعى در  ــاون كار و رف وزارت تع
برآوردى سرانه ايجاد 1,1 ميليون شغل 
را  168 هزار ميليارد تومان ارزيابى كرده 
ــق بودجه عمرانى  ــه البته از طري بود ك
ــهيالت صندوق  ــس، تس ــت فاينان دول
توسعه ملى و منابع مالى موجود در بازار 

و بانك ها تأمين مى شود.
ــت كه در سال   اما اين در حالى اس
ــا اراده قوى و  ــادى دولت ب جهاد اقتص
ــخ درصدد ايجاد 2,5 ميليون  عزمى راس
ــت كه با توجه به برآورد سرانه  شغل اس
1,1 ميليون شغل قطعاً اعتبارى بيش از 

168 هزار ميليارد تومان نياز است. 
بنابه داليلى، مسئوالن در بررسى هاى مجدد در 
شوراى عالى اشتغال مقرر كردند با تعديل تعهدات 
و ارقام اعتبارات تخصيصى 130 هزار ميليارد تومان 
به 45 هزار ميليارد و به نقلى ديگر 58 هزار ميليارد 
ــال جارى كاهش يابد تا با همين ميزان  تومان در س
ــر بهانه اى براى بانك هاى در تأمين  اعتبار نيز، ديگ
منابع مورد نياز توسعه و ايجاد اشتغال كشور وجود 
ــد تا مابقى اعتبارات نيز از طريق ديگر  نداشته باش

منابع تأمين شود. 
اكنون با گذشت 10 ماه از سال روز شمار ايجاد 
ــتغال معكوس شده و بايد شاهد به ثمر نشستن  اش
ــتا باشيم، اما  ــئوالن در اين راس تالش و همت مس

ــئوالن با سؤال  گويا عكس العمل و نوع مواجهه مس
ــوص ارائه گزارش  ــانه ها در خص ــگاران و رس خبرن
ــان متبادر  ــر را به اذه ــن فك ــتغال اي عملكرد اش
ــب و قابل قبولى با وجود  مى سازد كه نتايج دلچس

همه تالش ها وجود ندارد. 
ــتغال كه به  ــوراى عالى اش ــس دبيرخانه ش رئي
عنوان اتاق فكر فضاى كسب و كار و اشتغال كشور 
عمل مى كند، عملكرد بانك ها را در تسهيالت دهى 
ــرده و از ارائه اخبار جديد در اين  ضعيف ارزيابى ك

حوزه خوددارى مى كند.
عبدالرضا شيخ االسالمى در اين خصوص معتقد 
است: در مجموع برنامه هاى اشتغال زايى با قدرت و 

قوت دنبال مى شود. 

ماجراى فساد بزرگ بانكى كشور كه در ماه هاى 
ــغول كرده بود، اين بار  اخير همگان را به خود مش
ــر از جريان اشتغال زايى درآورد تا جايى كه وزير  س
ــاون، كار و رفاه به نوعى عملكرد ضعيف بانك ها  تع
را به فساد اخير مالى نسبت مى دهد تا بهانه خوبى 

براى بانك ها در حمايت نكردن از اشتغال باشد. 
ــكال در  ــوان كرد: به خاطر اختالل و اش وى عن
ماجراى اخير تخلفات بانكى يك مقدار سياست هاى 
ــده و  ــتولى ش ــى به بانك ها مس ــى و انفعال انقباض
تسهيالت اشتغال متكى به منابع بانكى در ماه هاى 

اخير دچار وقفه شد.
يك عضو شوراى عالى اشتغال در هفته هاى گذشته 
از پرداخت تنها 992 ميليارد تومان تسهيالت توسط 
ــتغال در گزارش هاى ارائه  شده به  بانك ها به ايجاد اش
اين شورا خبر داده بود. وى همچنين عنوان كرده بود 
بخشى از تعهدات تا پايان بهمن ماه و باقى مانده آن تا 

پايان سال جارى پرداخت خواهد شد.
در صورتى كه تعهد بانك ها را 45 هزار ميليارد 
تومان در نظر بگيرم با توجه به پرداخت 992 هزار 
ميليارد تومان تنها نزديك 2 صدم درصد اعتبارات 

پرداخت شده است. 
ــدگان مجلس از  ــن طبق گزارش نماين همچني
ــه عمرانى دولت در  ــزار ميليارد تومان بودج 35 ه
ــته نزديك 9 هزار و  ــال جارى در هفت ماه گذش س
ــا و برنامه ها بودجه  ــارد تومان به طرح ه 870 ميلي
ــهم بخش  ــاص يافته و با توجه به نقش و س اختص
ــتغال، اعتبار  ــاز و عمران در ايجاد اش ــاخت و س س
هزينه شده نمى تواند مطلوب و مطابق با سياست و 

رويكرد دولت در رفع معضل بيكارى باشد.
ــال مانده  در حالى كه كمتر از 80 روز به پايان س
ــته شدن پرونده  ــى و بس و عمالً با توجه به حسابرس
پرداخت تسهيالت در ماه پايانى سال 50 روز فرصت 

باقي مانده تا ارقام در نظر گرفته شده، محقق شود.
ــط بانك ها  ــا فرض اينكه كل تعهدات نيز توس ب
عملياتى شده و بودجه عمرانى و نيز منابع صندوق 
ــغل شود، آيا در دو ماه  توسعه ملى صرف ايجاد ش
ــال جارى امكان رسيدن به عدد 2,5  باقى مانده س

ميليون شغل براى دولت امكان پذير است.

گزارش اوضاع مالى اشتغال در سال جارى

پرداخت 2 صدم درصد تعهدات اشتغال 
نتيجه 10 ماه تسهيالت دهى بانك ها

آگهي مزايده اموال منقول - نوبت اول
به موجب دادنامه شـماره 880214 صادر شـده در پرونده كالسـه 
870510 شـعبه 110 دادگاه عمومـي شهرسـتان تهـران، موضوع 
پرونده اجرايي كالسه 900026/ اجرا اين اجرا محكوم عليه 1. مجتبي 
جعفري 2. شركت نيرو صنعت زاگرس 3. شركت آونگاز محكومند به 
پرداخت مبلغ 26/357/351/867 ريال در حق محكوم له شركت 
بوتان و مبلـغ 1/317/868/594 ريال هزينه اجرايي در حق دولت 
كه با توجه به اينكه اجرائيه به محكوم عليهم ابالغ شده و در مهلت 
مقرر قانوني نسبت به اجراي حكم اقدامي ننموده بنا به درخواست 
محكوم له شركت بوتان به منظور استيفا محكوم به و هزينه اجرايي 
يك دسـتگاه توربوژنراتور موبايل متعلق به محكوم عليهم از سوي 
اين اجرا توقيف و توسـط كارشـناس رسمي و خبره دادگستري به 
شـرح زير توصيف و ارزيابي شـده و مقرر است از ساعت 11 الي 12 
مورخه 1390/11/8 در محل اجراي مدني از طريق مزايده به فروش 
برسد. مزايده از قيمت پايه كارشناسي دو ميليارد و هفتصد و پنجاه 
ميليون ريال شروع مي شود و به هر شخص حقيقي و يا حقوقي كه 

باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد.
ده درصد وجه مزايده في المجلس به صورت وجه نقد يا چك بانكي 
تضمينـي از خريدار اخـذ و مابقي ظرف مدت يك مـاه از خريدار 
وصـول و پـس از انجام مراحـل قانوني و صدور دسـتور تمليك از 
سـوي دادگاه مربوط مورد مزايده به نام خريدار منتقل خواهد شد، 
در صورتي كه خريـدار در مهلت يك ماه مقرر بقيه وجه مزايده را 
پرداخت ننمايد، سـپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع 
دولـت ضبط و مزايده تجديد مي گـردد. در صورت ايصال اعتراض 
از ناحيه اشـخاص ذي نفع ظرف يك هفته از تاريخ مزايده نسـبت 
به نحوه انجام مزايده تا رسـيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد 
مزايده به خريدار تحويل نخواهد شـد. ضمنا متقاضيان به شركت 
در مزايـده مي توانند در مدت پنـج روز قبل از مزايده با هماهنگي 
ايـن اجـرا از مال مورد مزايـده بازديد نمايند. مال مـورد مزايده و 
بهاي آن طبق نظر كارشـناس به اين شـرح اسـت: وسيله توقيف 
شـده يك دسـتگاه توربوژنراتور موبايل كه ارزش آن طبق نظريه 
هيـأت كارشناسـي دو ميليارد و هفتصـد و پنجاه ميليـون ريال 

(2/750/000/000 ميليون ريال) برآورد و اعالم مي گردد.
معاون قضايي و قاضي اجراي احكام مدني دادگستري مالير

آگهي حصر وراثت
آقاي اورجعلي طريقي محمود داراي شـماره شناسـنامه 1228 به 
شرح دادخواست به كالسـه 112/150/90ح از اين حوزه درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شـادروان صفيه 
به شماره شناسنامه 34 در تاريخ 74/11/24 در اقامتگاه دائمي خود 

بدرود زندگي گفته، ورثه حين الفوت آن متوفي منحصر است به:
1. ابراهيم محمودي حاصل به شـماره شناسـنامه 20 صادره از ح 
2 رزن (پسـر متوفي) 2. حسـين طهماسبي به شماره شناسنامه 
426 صادره از ح 2 رزن (پسـر متوفي) 3. حسـن طهماسـبي به 
شـماره شناسـنامه 591 صـادره از ح 2 رزن (پسـر متوفـي) 4. 
اورجعلي طريقي محمود به شـماره شناسنامه 1228 صادره از ح 
1 رزن (پسر متوفي) 5. ربابه طريقي محمود به شماره شناسنامه 
10 صـادره از ح 1 رزن (دختر متوفـي) 6. زهرا طريقي محمود به 

شماره شناسنامه 875 صادره از ح 2 رزن (دختر متوفي)
اينـك با انجام تشـريفات مقدماتي درخواسـت مزبور را در يك 
نوبـت آگهي مي نمايـد تا هر كس اعتراض دارد يـا وصيت نامه از 
متوفي نزد او باشـد از تاريخ نشـر نخستين آگهي ظرف يك ماه 

تقديم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
دبيرخانه شعبه 112 شوراى حل اختالف رزن

آگهي حصر وراثت
آقاي مجتبي نوروزي فرزند علي داراي شناسـنامه شماره 1838 
متولد 1361 به شـرح دادخواست به كالسه 90/900626/ح121 از 
اين حوزه درخواسـت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان علي نوروزي فرزند حسين به شناسنامه شماره 
1115 متولـد 1325 در تاريـخ 90/8/9 در اقامتـگاه دائمـي خود 
بدرود زندگـي گفته ورثه آن مرحوم منحصر اسـت به دو فرزند 

يك پسر و يك دختر و يك همسر دائمي و الغير.
1. مجتبي نوروزي فرزند علي به شـماره شناسنامه 1838 صادره 
از همدان متولد 1361 پسـر متوفي 2. مژگان نوروزي فرزند علي 
به شـماره شناسنامه 13052 صادره از همدان متولد 1366 دختر 
متوفي 3. زهرا نوروزي فرزند حسين به شماره شناسنامه 1577 

صادره از همدان متولد 1339 همسر متوفي.

اينـك با انجام تشـريفات مقدماتي درخواسـت مزبور را در يك 
نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از 
متوفي نزد او باشـد از تاريخ نشـر نخستين آگهي ظرف يك ماه 

تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف 4464
قاضي حوزه 121 شوراي حل اختالف همدان

آگهي حصر وراثت
آقاي ولى كرمى داراي شناسنامه شماره 4271 به شرح دادخواست به 
كالسه 113/562/90 از اين حوزه درخواست گواهي حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شادروان مرحومه كبري كرمي به شناسنامه 
شـماره 4020000042 در تاريخ 90/4/26 در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به:  1. ولي كرمي به شماره 
شناسنامه 4271 صادره از كبودراهنگ و ساكن كبودراهنگ 2. سياره 
حنفي صـادره از كبودراهنگ مادر متوفي. اينك با انجام تشـريفات 
مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 

آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضي حوزه 113 شوراي حل اختالف كبودراهنگ

آگهي مزايده اموال غيرمنقول نوبت اول
با اسـتناد مواد 114-115-119 و رعايت مـاده 138 قانون اجراي 
احكام مدني اموال غيرمنقول با مشـخصات ذيل از طريق مزايده 
در محل اجراي احكام مدني شـعبه اول دادگستري كبودراهنگ 
به تاريخ شنبه 90/11/8 رأس ساعت 11 صبح به فروش مي رسد.

مشـخصات اموال: 1. يك قطعه زمين با كاربري مسكوني واقع در 
شـهر كبودراهنگ خيابان تختي به مساحت 500 مترمربع كه در 
محدوده طرح توسـعه شهري قرار دارد كه قيمت كارشناسي آن 
هر مترمربع 700/000 ريال كه جمعا 350/000/000 ريال مي باشـد 

كه فاقد سند ثبتي مي باشد و غيرقابل افراز مي باشد.
2. يـك بـاب منزل مسـكوني و 3 بـاب مغـازه كه واقع در شـهر 
كبودراهنگ دو بر نبش خيابان رجايي و كوچه نگارستان 5 است كه 
مسـاحت منزل مسكوني فوق بدون احتساب پاركينگ و زيرزمين 
324/1 مترمربع مسـاحت زيرزمين 100/5 مترمربع و كل مساحت 

منزل مسكوني بدون مغازه ها برابر 424/6 مترمربع است. سه دانگ 
سـاختمان فـوق مغازه  ها متعلق به مرحوم نباتعلـي مهرابي بوده و 
سـه دانگ آن متعلـق به فرزندش غفار مي باشـد و طي قولنامه اى 
بالمناصفه ملك فوق را به فرزندان ذكور خود داده است و فاقد سند 
ثبتي مي باشد كه قيمت كارشناسي ساختمان مسكوني به انضمام 
سـه باب مغازه جمعا برابر 2/500/000/000 ريال برآورد گرديده است 
كه سـه باب مغازه به ابعاد هر كدام 5 متر طول و 3/7 متر عرض به 
مساحت 18/5 مترمربع كه جمع آنها 55/5 مترمربع است. ضمنا از 
ساختمان مسـكوني و مغازه ها فقط سه دانگ خواهان و خواندگان 

ارث خواهند برد و ملك ها غيرقابل افراز مي باشد.
برنده مزايـده (خريدار) در صورت عدم تحويل اموال فوق توسـط 
خواندگان بايستي دادخواست خلع يد به مراجع قضايي ارائه نمايد 
تـا اقدامات قانوني صورت گيرد. عالقه مندان به شـركت در مزايده 
مي تواننـد برابر ماده 126 قانون مذكور از 5 روز پيش از موعد انجام 
مزايـده با هماهنگـي اين مرجع از امـوال مذكـور بازديد و قيمت 
پيشـنهاد خود را اعالم نمايند و 10 درصد مبلغ در هنگام مزايده از 
خريدار (برنده مزايده) وصول خواهد شد و مابقي را بايد ظرف يك 

ماه به حساب اماني دادگستري واريز نمايد.
خدابنده لوييـ  مدير اجرايي احكام مدني دادگستري كبودراهنگ

آگهي حصر وراثت
خانـم مهناز احمـدي داراي شناسـنامه شـماره 3829 به شـرح 
دادخواست به كالسـه 900556/90 از اين حوزه درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان زهرا احمدي به 
شناسنامه شماره 3100 در تاريخ 1390/9/20 در اقامتگاه دائمي خود 

بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 
1. طوبي احمدي به شـماره شناسـنامه 1623 همـدان متولد 1330 
2. حسين احمدي به شماره شناسـنامه 1625 همدان متولد 1340 
فرزند متوفي 3. مهناز احمدي به شـماره شناسنامه 3829 همدان 
متولـد 1344 فرزند متوفي 4. ناصر احمدي به شـماره شناسـنامه 
3401 همدان متولد 1348 فرزند متوفي 5. رضا احمدي به شـماره 
شناسنامه 3402 همدان متولد 1349 فرزند متوفي 6. فاطمه احمدي 

به شماره شناسنامه 267 همدان متولد 1354 فرزند متوفي.
اينـك با انجام تشـريفات مقدماتي درخواسـت مزبور را در يك 

نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از 
متوفي نزد او باشـد از تاريخ نشـر نخستين آگهي ظرف يك ماه 

تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف 4455
قاضي حوزه 118 شوراي حل اختالف همدان

آگهي مزايده
در پرونـده كالسـه 1516/90 اجرايي طي رأي صادره از شـعبه 4 
محاكم حقوقي دادگسـتري اسـتان همدان محكوم عليه مهدي 
كاونـدي مكومنـد بـه پرداخـت مبلـغ 277/746/000 در حق 
محكوم له مهدي بهرامي، و نيم عشـر دولتـي 13/226/000 ريال 
لـذا با توجه به اينكه محكوم عليه نسـبت بـه برائت ذمه خويش 
اقدامي نكرده اسـت اين اجرا به درخواسـت مالـك (محكوم له) 
اقـدام به توقيف 6 دانگ پالك ثبتي 1108 فرعي از 1 اصلي مورد 
ثبت 35477 واقع در همدان شهرك فرهنگيان كوچه 22 پالك 
16 كـه داراي عرصه 200 مترمربعـي و اعيان 220 مترمربع داراي 
امكانات خدمات شـهري نماي سراميك و 22 سال ساخت ارزش 
6 دانـگ 982/000/000 ريال اعالم گرديده اسـت لذا اين اجرا به 
تاريخ 1390/11/10 سـاعت 10 تا 9/30 اقدام به برگزاري عمليات 
مزايده جهت تأديه دين محكوم له مي نمايد. ضمنا مزايده در واحد 
اجراي احكام مدني دادگستري همدان برگزار مي گردد ملك 5 روز 
قبل از مزايده قابل بازديد مي باشد. بديهي است برنده مزايده كسي 

تلقي مي گردد كه بيشترين قيمت پيشنهاد نمايد.
دادورز اجراي احكام  مدني دادگستري همدان ـ زائري

آگهي حصر وراثت
آقاي ابوذر يادگاري مسـرور داراي شناسنامه شـماره 103 به شرح 
دادخواسـت بـه كالسـه 112/517/90 از ايـن حـوزه درخواسـت 
گواهـي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شـادروان رضا 
يادگاري مسرور به شناسنامه شـماره 3780 در تاريخ 1390/9/23 
در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر 
اسـت به: 1. متقاضـي گواهي حصر وراثت با مشـخصات فوق الذكر 
فرزند ذكور متوفي 2. قدير يادگاري مسـرور فرزند رضا به شـماره 
شناسـنامه 7706 صـادره از حوزه يك مركزى بهـار متولد 1358 

فرزند ذكور متوفي 3. امير يادگاري مسـرور فرزند رضا به شـماره 
شناسـنامه 1020 صـادره از حوزه يـك مركزى بهـار متولد 1367 
فرزند ذكور متوفي 4. مرتضي يادگاري مسرور فرزند رضا به شماره 
شناسـنامه 4040325133 صـادره از حوزه يك بهـار متولد 1377 
فرزنـد ذكور متوفي 5. ليال يادگاري مسـرور فرزند رضا به شـماره 
شناسـنامه 7248 صـادره از حوزه يك مركزى بهـار متولد 1356 
فرزند اناث متوفي 6. مرضيه يادگاري مسـرور فرزند رضا به شماره 
شناسـنامه 166 صادره از حوزه يك مركزى بهار متولد 1360 فرزند 
اناث متوفي 7. زهرا عرجي فرزند يدا... به شـماره شناسنامه 4418 
صادره از حوزه يك مركزى بهار متولد 1338 همسر متوفي و الغير.
اينـك با انجام تشـريفات مقدماتي درخواسـت مزبور را در يك 
نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از 
متوفي نزد او باشـد از تاريخ نشـر نخستين آگهي ظرف يك ماه 

تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف 4468
قاضي حوزه 112 شوراي حل اختالف صالح آباد

آگهي حصر وراثت
آقاي اورجعلي طريقي محمود داراي شماره شناسنامه 1228 به شرح 
دادخواسـت به كالسـه 112/149/90ح از اين حوزه درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان احمد طريقى به 
شماره شناسـنامه 35 در تاريخ 1354/11/28 در اقامتگاه دائمي خود 
بـدرود زندگي گفته، ورثه حين الفوت آن متوفي منحصر اسـت به: 1. 
صفيه- به شـماره شناسـنامه 34 صادره از ح 2 رزن (همسر متوفي) 2. 
ابراهيم محمودى حاصل به شماره شناسنامه 20 صادره از حوزه 2 رزن (پسر 
متوفي) 3. حسين طهماسبي به شماره شناسنامه 426 صادره از حوزه 2 
رزن (پسر متوفي) 4. حسن طهماسبى به شماره شناسنامه 591 صادره از 
حوزه 2 رزن (پسر متوفي) 5- اورجعلى طريقى محمود به شماره شناسنامه 
1228 صادره از حوزه 1 رزن پسر متوفى6. ربابه طريقي محمود به شماره 
شناسنامه 10 صادره از حوزه 1 رزن (دختر متوفي) 7. زهرا طريقي محمود به 
شماره شناسنامه 875 صادره از حوزه 2 رزن (دختر متوفي) اينك با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا 
هر كس اعتراض دارد يا وصيت نامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر 
نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
دبيرخانه شعبه 112 شوراى حل اختالف رزن
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برنامه فوتبال ليگ هاى كشور

خبر

ــابقات فوتبال اميدهاى استان  همدان پيام: مس
پس از گذشت 8 هفته به پايان رسيد و تيم فوتبال 

اميدهاى پاس نوين به مقام قهرمانى دست يافت. 
ــن، پاس،  ــاس نوي ــم پ ــا 5 تي ــن رقابت ه در اي
ــهردارى از همدان و دو تيم ملى پوشان از نهاوند  ش
ــتند كه رقابت هاى  ــاهين از مالير شركت داش و ش
ــت انجام دادند و در  خود را به صورت رفت و برگش
ــب 7 پيروزى  ــت تيم فوتبال پاس نوين با كس نهاي
ــت آوردن 21 امتياز به  ــت و با به دس و يك شكس
ــهردارى دوم  ــيد و تيم پاس و ش مقام قهرمانى رس

و سوم شدند.
پاس نوين با مديريت بهرام يدى و سيفى امسال 
ــت و در فوتبال پايه  حضورى پررنگ در فوتبال داش
ــت آورد كه رقابت هاى اميد  نيز موفقيت هايى به دس
ــت. اين تيم در 8  ــتان از جمله اين موفقيت هاس اس
بازى انجام شده با ثبت 22 گل بهترين خط حمله را 
به خود اختصاص داد و تنها با دريافت 8 گل خورده 
نيز صاحب قوى ترين خط دفاعى شد. تيم پاس نوين 
در كارنامه خود تنها يك شكست را دارد اين شكست  
ــت آمد و در ساير ديدارها به  مقابل تيم پاس به دس

پيروزى رسيد. ضعيف ترين تيم نيز شاهين مالير بود 
كه تنها يك تساوى مقابل ملى پوشان نهاوند به دست 

آورد و 7 بازى را نيز واگذار كرد.
ــر جنتى يكى از  ــم به عهده باق ــت اين تي هداي
ــش و بى ادعا در فوتبال پايه بود كه  مربيان زحمتك
به خوبى بازيكنان خود را براى رقابت ها آماده كرده 
ــرا... باباخانى يكى از  ــتى تيم را نيز نص بود. سرپرس
ــدان به عهده  ــام فوتبال هم ــوتان خوش ن پيشكس

داشت. 
ــتان حضور يافت  باباخانى هر گاه در فوتبال اس
ــيد و نشان داد كه از  توانايى هاى خود را به رخ كش

توان و تجربه بااليى برخوردار است.
تيم فوتبال شهردارى روى يكى از بازيكنان پاس 

نوين معترض بود كه كار به كميته انضباطى كشيد. 
ــى ها كه يك بازيكن اخراجى داشتند از هيأت  پاس
استعالم مى كنند كه اين حكم در بازى معوقه قابل 
ــت يا به بازى بعد در جدول مربوط مى شود  اجراس
كه هيأتى ها آدرس را اشتباه مى دهند و پاس نوين 
ــتفاده مى كند و مورد اعتراض تيم  از اين بازيكن اس

شهردارى قرار مى گيرد.
ــرانجام حكم كميته انضباطى صادر شده و با  س
توجه به اشتباه مسئوالن برگزارى مسابقات حكم بر 
ــازى داد. بازى تجديدى قرار بود كه هفته  تجديد ب
گذشته انجام شود اما اين بار تيم شهردارى انصراف 
داد و از رويارويى با اميد پاس نوين خوددارى كرد و 
رسماً انصراف خود را به هيأت فوتبال تسليم داشت. 

ــماً پاس نوين را قهرمان اميدهاى  هيأتى ها نيز رس
ــتان در فصل 90 معرفى كردند و اين بازى 3 بر  اس

صفر به سود پاس نوين اعالم شد.
ــب عنوان قهرمانى در اميدها  پاس نوين با كس
ــور شد. اين  ــتان در ليگ منطقه اى كش نماينده اس
ــود و حمايت مديريت مى تواند در  تيم با تقويت خ

كشور نيز حرف هايى براى گفتن داشته باشد.
  اسامى تيم اميد پاس نوين 

ــور، رضا قمرى،  ــن لطفى، مجيد جالل پ محس
ــم زمانى،  ــگرى، ميث ــى، مجتبى عس ــد رضاي حام
ــيرزاد، صدرا بهبهانى، حجت  ــفى، رضا ش رضا كاش
ــر صمدزاده، كاظم  ــاد جليلوند، ياس مجيدى، فرش
ــى، عليرضا كرمى، اميد كفاش،  صالحى، على كرج
ــا برخوردارى،  ــگرى، رض ــين عس حامد بيات، حس
مهرداد اسدى، محمدرضا مرتضايى، سعيد عظيمى، 
ــان، على ترك و  ــعود صادقي ــر بيات، مس محمدباق

محمدرضا احمدى نيا 
سرمربى: باقر جنتى
مربى: محمد بيات

سرپرست: نصرا... باباخانيان

پاس نوين قهرمان 
فوتبال اميدهاى استان 

ــچ مربى بركنار  ــرادان گمالووي همدان پيام: س
شده پرسپوليس مورد توجه پاس نوين قرار گرفت.

ــته در كنار پاس  گمالوويچ كه در فصول گذش
ــد و  همدان بود با آمدن كمالوند از اين تيم جدا ش
به تيم پرسپوليس تهران پيوست. اين مربى آلمانى 
ــتانه  ــدن مصطفى دنيزلى در آس ــا روى كار آم ب
ــپوليس است و اين مربى ترك وى  جدايى از پرس

را نمى خواهد.
ــر كرج،  ــن و مه ــاس نوي ــازى پ ــيه ب در حاش
گمالوويچ به همراه رضا چلنگر در ورزشگاه انقالب 

حضور پيدا كرد و بازى دو تيم را تماشا كرد.
ــل پاس نوين كه از جايگاه  بهرام يدى مدير عام
ويژه، بازى را زير نظر داشت به گمالوويچ پيشنهاد داد 

كه به همدان برگردد و با پاس نوين همكارى كند.
ــوتان فوتبال استان است و  يدى كه از پيشكس
ــت در نظر دارد  به خوبى به زواياى فوتبال آشناس
ــا كند و از گمالوويچ  ــا آكادمى پاس نوين را احي ت

خواست تا مديريت اين آكادمى را در دست بگيرد.
ــر دارد و قصد دارد تا  ــدى افكار بلندى در س ي
ــمايل جديد  ــكل و ش ــى پاس نوين را با ش آكادم
ــن آكادمى به پرورش بازيكنان  برقرار كند و در اي
مستعد بپردازد تا در درازمدت پاس نوين از جذب 
ــگاه ها خودكفا باشد و براى آنكه  بازيكن ساير باش
ــرادان  ــت واقعى بدهد از س ــن آكادمى هوي به اي
ــت  گمالوويچ كه تخصص كار آكادمى دارد خواس

تا اين مجموعه را مديريت كند.
گمالوويچ در پاسخ به درخواست يدى گفت كه 
ــنهاد ارائه كرده است و  پرسپوليس نيز چند پيش
ضمن تشكر از درخواست پاس نوين اظهار داشت 
ــد  ــپوليس در تهران جور نش ــر كار با پرس كه اگ
عالقه مند است تا در همدان كار پرورش نوجوانان 

و جوانان پاس نوين را در اختيار داشته باشد.
ــى در روزهاى  ــى صرب آلمان ــف اين مرب تكلي

آينده مشخص خواهد شد.

استاندار همدان: 
توجه ويژه اى به زيرساخت هاى ورزش استان داريم

ــاخت هاى ورزش اين  ــتاندار همدان گفت: توجه ويژه اى به زيرس همدان پيام: اس
استان بويژه در شهرستان ها داريم.

ــفرهاى شهرستانى بهترين فرصت براى ارزيابى ورزش  كرم رضا پيريايى افزود: س
ــت و در تمامى سفرها ضمن بازديد از طرح هاى عمرانى ورزشى در حال احداث،  اس

وضعيت زيرساخت ها را مورد بررسى دقيق قرار داده ايم.
ــت: خوشبختانه ورزش استان همدان رشد خوبى داشته و در اغلب  وى بيان داش

رشته هاى ورزشى هم حايز عنوان هاى موفقيت آميز شده ايم.
ــكاران، چرا اخيرا در  ــوال كه به رغم خواسته ورزش ــخ به اين س پيريايى در پاس
ــمى نداشته است، گفت: حجم برنامه هاى اجرايى استان  ميادين ورزشى حضور رس
بسيار فشرده و پرشمار است و به همين دليل فرصتى دست نداده تا در ميادين مهم 

ورزشى حضور يابم.
ــتان در  ــرد: البته عالقه وافرى به ديدن افتخارآفرينى تيم هاى اس وى تصريح ك
ميادين مهم ورزشى دارم و با اين حال، فرصتى مهيا شود به طور حتم در مسابقات 

حضور خواهم يافت.
پيريايى با قدردانى از عوامل اجرايى نمايندگان كشتى استان در ليگ برتر كشور 
به ايرنا، گفت: تاكنون حمايت هاى الزم را در راستاى حضور اين دو تيم در ليگ برتر 

داشته ايم و نتايج خوبى هم كسب كرده اند.
وى با بيان اينكه حمايت هاى مالى الزم از تيم پاس نيز صورت گرفته است، گفت: 
ــتان نياز به زمان بود و انتظار  به هر حال براى تامين بودجه و حمايت از ورزش اس

داريم تمامى دست اندركاران عرصه ورزش نيز صبر و تحمل الزم را داشته باشند.
وى گفت: پيشرفت هاى ورزش استان در ميادين مهم بين المللى مانند قايقرانى، 
دوچرخه سوارى، زورخانه اى، كشتى، شمشيربازى و ديگر رشته هاى ورزشى نشان از 
ــكاران، مربيان و ديگر عوامل اجرايى ورزش استان دارد و  تالش وافر مديريت، ورزش

اين موفقيت ها انگيزه دوچندان براى حمايت ها مى دهد.
وى با تاكيد بر اتحاد و همدلى ورزشى نويسان استان همدان گفت: داشتن انجمن 
ــت؛ چرا كه اكنون نويسندگان با تجربه اى در اين  ــى نويسان همدانى الزم اس ورزش

عرصه فعاليت دارند.
استاندار همدان افزود: تمامى عواملى كه به هر نحو با ورزش ارتباط دارند بايد در 

راستاى توسعه و پيشرفت ورزش اين استان گام بردارند.

يدا... اكبرى در آستانه پيوستن به پاس 
ــاس  ــال پ ــم فوتب ــام: تي همدان پي
ــل دوم خود را از امروز  تمرينات نيم فص

در اردوى تهران آغاز مى كند. 
ــت در  ــه در تالش اس ــم ك ــن تي اي
ــل دوم حضور مقتدرى در ليگ  نيم فص
ــد قصد دارد با ترميم نقاط  داشته باش
ضعف بر قدرت تيمى خود اضافه كند 
ــل اول را جبران  ــاى نيم فص و ناكامى ه

كند.
ــى رضايى و مجيدى از  پس از جداي
ــت تيم پاس، تيم همدانى 3 جاى  ليس

خالى در ليست دارد و قصد دارد با جذب بازيكنان تأثيرگذار 3 بازيكن جذب كند. 
روز گذشته شنيديم كه پاسى ها سخت به دنبال يدا... اكبرى هافبك سابق خود 

هستند.
 اكبرى كه نزديك به دو فصل در هيچ تيمى بازى نكرده و در شرايط مسابقه قرار 

ندارد معلوم نيست روى چه شناختى پاسى ها  خواهان وى شدند.
البته اگر اكبرى از نظر بدنى آماده باشد مى تواند خأل هافبك بازى ساز را در اين 

تيم پركند و اميدواريم كه پاسى ها با چشم هاى باز اقدام به جذب بازيكن كنند.
گفته مى شود يكى از ليدرهاى پاس نقش پررنگى در بازگشت اكبرى به پاس دارد 
و قرار است اين بازيكن خوش اخالق فوتبال كشور از امروز در تمرينات آماده سازى 

پاس در اردوى تهران شركت كند.

عفراتى: حق مردم همدان است كه ميزبان نيمه نهايى ليگ باشند
همدان پيام: مدير تيم كشتى آزاد تله كابين گنجنامه همدان گفت: تيم خيلى قدرتمندى از نظر مهره نيستيم، اما با 

تالش كشتى گيرانمان نتايج خوبى گرفتيم.
امير عفراتى درباره نتايج تله كابين گنجنامه در رقابت هاى ليگ برتر كشتى آزاد گفت:  تا حدود زيادى حضورمان در 

مرحله نيمه نهايى قطعى شده است و به نظر نمى رسد نتوانيم به مرحله بعد برويم.
ــت ميزبانى همدان براى مرحله پايانى ليگ گفت: با توجه به اينكه حضور تيم مالير هم در اين  وى درباره درخواس
ــتان همدان در مرحله پايانى ليگ برتر امسال حضور خواهند داشت، پس  ــد، دو تيم از اس مرحله قطعى به نظر مى رس
ــت كه پس از سال ها نظاره گر مسابقات  ــيم و حق مردم همدان اس ــت كه ميزبان مرحله نهايى ليگ برتر باش حق ما اس

مهمى چون ليگ برتر باشند.

توكليان: از تصميم ماليرى ها بى خبرم
ــهردارى مالير در مورد قطع  ــهردارى مالير گفت: مسئوالن باشگاه ش ــين تيم كشتى ش ــرمربى پيش همدان پيام: س
همكارى صحبتى با من نداشته اند. امير توكليان، مربى پيشين تيم ملى كشتى آزاد كشورمان و شهرداري مالير افزود: 
ــديم  ــاى خود را براى حضور قدرتمند در مرحله نيمه نهايى ليگ انجام داده بوديم و حتى موفق ش ــام برنامه ريزى ه تم
مقتدرانه تيم پيشگامان آسانسور مازندران را در سارى شكست دهيم تا صعودمان به اين مرحله تقريبا قطعى شود. وى 
با اشاره به اينكه هدفش همواره خدمت به كشتى است، ادامه داد: از طريق يكى از خبرنگاران از اين امر مطلع شدم و به 
هرحال اين تصميم مسئوالن باشگاه است و براى تصميم گيرى مختارند. توكليان در پايان خاطرنشان كرد: مسئوالن تيم 
ماليرى مشكل مالى دارند و تا امروز تنها 10 درصد از مبلغ قرارداد من را پرداخت كرده اند و شنيده ام برخى كشتى گيران 

هم هنوز هيچ مبلغى را دريافت نكرده اند ولى براى آنها و مردم خوب مالير آرزوى موفقيت مى كنم.

قهرمانان مدال آور شيرازي سكه باران مي شوند
همدان پيام: با تصويب شوراى شهر شيراز، نفر اول مسابقات المپيك و پاراالمپيك 50 سكه تمام بهار آزادى جايزه دريافت 
مى كند. آيين نامه تجليل از قهرمانان شيرازى در دستور كار شوراى شهر شيراز قرار گرفت و با بيشترين تعداد رأى به تصويب 
رسيد. طى اين مصوبه ورزشكاران شيراز در صورت كسب مقام اول در مسابقات المپيك و پاراالمپيك 50 سكه طال، در مسابقات 
المپيك آسيايى 20 سكه و در مسابقات جهاني15 سكه، همچنين كسب مقام دوم در مسابقات المپيك و پاراالمپيك 30 سكه، 
در مسابقات المپيك آسيايى15 سكه و مسابقات جهاني 12 سكه و كسب مقام سوم در مسابقات المپيك و پاراالمپيك 20 

سكه و در مسابقات جهاني و المپيك آسيايي 10 سكه تمام بهار آزادى جايزه خواهند گرفت.
اين مصوبه همچنين شامل حال سرپرست، مربى و داور اعزامى مى شود و در هر يك از موارد، مشمول 10 درصد از 

جايزه مى شود، قهرمانان بايد ساكن شيراز و جزو گروه هاى اعزامى از شيراز باشند.

ــتي تله كابين گنجنامه  ــام: تيم كش همدان پي
ــتي آزاد  همدان در ادامه رقابت هاي ليگ برتر كش
ــت با برتري مقابل صنعت برق گلوگاه خود  توانس
ــود از گروه دوم  ــه عنوان يكي از مدعيان صع را ب

معرفي كند.
ــعيد ابراهيمي كشتي گير  ــابقه س  در اين مس
وزن120 كيلوگرمي همدان يكي از كشتي گيران 

پيروز تله كابين بود.
ــتي گير وزن 120 كيلويي تله كابين با   كش
ابراز خوشحالي از اين پيروزي گفت: از روزهاي 
ــام بچه ها چه  ــود وتم ــه كابين ب ــوب تيم تل خ
ــتند پيروز شوند و چه كساني  آنهايي كه نتوانس
ــام دادند و  ــد تالش خود را انج ــه برنده بودن ك
ــدار هفتم پيروز  ــتم در دي ــحالم كه توانس خوش
ــته  ــش كوچكي در اين پيروزي داش ــوم و نق ش

باشم.
ــاره به حريف روسي  ــعيد ابراهيمي با اش س
ــته خود افزود: حريفم از بهترين هاي  هفته گذش
ــوم رقابت هاي  وزن 120 كيلويي جهان و نفر س
ــك بود و با توجه به اينكه حدود 15 كيلو  المپي
ــتي سختي مقابل  ــنگين تر بود كش از من نيز س

ــتم اما با تمريناتي كه انجام داده بودم  وي داش
ــماري مي كردم و  ــابقه لحظه ش ــراي اين مس ب
ــف و حرفه اي تر كار كنم  ــتم بهتر از حري توانس
ــم تله كابين به  ــود خود و تي ــتي را به س و كش

پايان برسانم.
ــن را در ليگ خوب  ــه كابي ــد تيم تل وي رون
ــم  ــرد: بچه ها همگي هم قس ــت و تصريح ك دانس
ــده اند كه براي موفقيت تيم تالش كنند و من  ش
نيز براي رسيدن به آمادگي صد در صد تمرينات 
ــدن در  ــختي را دنبال كرده ام و براي پيروز ش س
ــابقات تمام اين سختي ها را به تن خريده ام و  مس
ــيد كه تله كابين با كشتي گيراني كه  مطمئن باش
در خدمت دارد از مدعيان اصلي قهرماني در ليگ 

خواهد بود.
ــن گنجنامه  ــه كابي ــتي گير نهاوندي تل كش
بازگشت به تيم ملي را هدف اصلي خود دانست 
ــت: براي پوشيدن دو بنده تيم ملي  و اظهار داش
ــم داد و موفقيت در  ــم را انجام خواه تمام تالش
ليگ به نوعي مي تواند من را به اين هدف نزديك 

كند. 
ــتي هاي خوبي گرفته ام و روند رو  در ليگ كش

ــته ام و با ياري خداوند مربيان تيم  به رشدي داش
ــي نيز براي  ــي را مجاب خواهم كرد كه شانس مل
ــي در وزن 120 كيلو به  ــيدن دوبنده تيم مل پوش
من بدهند و اگر چنين شود مطمئن باشند آن را 

از دست نخواهم داد.

ــازمان ليگ فوتبال گفت:  همدان پيام: رئيس س
فينال جام حذفي در شيراز برگزار مي شود.

ــاره توضيح داد:  ــازمان ليگ در اين ب رئيس س
ــه اي كه با نمايندگان دو باشگاه استقالل و  در جلس
شاهين داشتيم، به آن ها گفتيم كه طبق آيين نامه 
ــتان  ــت جام حذفي از دو اس ــر دو تيم فيناليس اگ
ــند، يا فينال در يك شهر بي طرف و يا  مختلف باش
بر اساس قرعه در يكي از دو شهر فيناليست  برگزار 

مي شود.
ــنبه  ــه روز يكش عزيز محمدى ادامه داد: در جلس
ــته، رئيس هيأت مديره باشگاه شاهين بوشهر،  افراش
فيروز كريمي و دستيارانش از طرف باشگاه بوشهري 
و فتح ا... زاده، جويباري، پورحيدري و مظلومي از سوي 
استقالل حضور داشتند و در نهايت تصميم ما در اين 

جلسه اين شد كه بازي در شيراز برگزار شود.
وي در مورد برگزارى فينال جام حذفى در تاريخ 
نهم بهمن گفت: با توافق دو باشگاه قرار شد بازى 9 

ــيراز برگزار شود. وى در خصوص اينكه  بهمن در ش
ــتقالل مخالف برگزارى بازى در شيراز  ــگاه اس باش
بود، تصريح كرد: باشگاه استقالل شهرهاي تبريز و 
ــهد را مد نظر داشت ولى در نهايت فتح ا... زاده،  مش
ــا اعالم كردند به دليل  مظلومى و پورحيدرى به م
رعايت حال هواداران شاهين و اينكه آنها هم بتوانند 
ــتفاده كنند حاضر شدند بازى در  از بازى فينال اس
ــتقالل هم كه در همه جاى  شيراز برگزار شود. اس

ايران هوادار دارد.
ــوال كه  ــخ به اين س محمدي همچنين در پاس
آيا اين روند در سال هاي آينده نيز به همين منوال 
ــرايط امسال با سال هاي ديگر  خواهد بود، گفت: ش
ــا توجه به رقابت هاي  ــيار متفاوت بود؛ چرا كه ب بس
ــيا، مرحله پلي آف،  ــگ قهرمانان آس ــگ برتر، لي لي
ــتانه پيش از بازي  ــاي تيم ملي، ديدار دوس ديداره
تيم ملي برابر قطر و دو اردوي آماده سازي اين تيم 

با محدوديت زماني روبرو هستيم.

شيراز ميزبان ديدار نهايي 
جام حذفي شد

پاس نوين
گمالوويچ را مى خواهد 

سعيد ابراهيمي: 
دو بنده تيم ملي را مي خواهم 

در ديداري تداركاتي در تهران 
پاس به مصاف پيكان مي رود 
همدان پيام: اردوي آماده سازي پاس نوين از 
روز گذشته در هتل پتروشيمي كرج آغاز شد و 

اين اردو يك هفته تداوم دارد.
ــا در اين اردو  ــراز كمالوند در نظر دارد ت ف
ــش داده و براي  ــش را افزاي ــي بازيكنان آمادگ
ــود. در اين  ــا ش ــت مهي ــابقات دور برگش مس
ــختي تمرين خواهند كرد  اردو بازيكنان به س
ــن اردو يك بازي  ــي ها در نظر دارند در اي پاس

تداركاتي نيز انجام دهند.
 مسئوالن پاس در حال رايزني با تيم پيكان 
هستند و به احتمال فراوان بازي دو تيم در اواخر 
هفته انجام خواهد شد. پيكان در گروه اول پيشتاز 
است و مي تواند محرك خوبي براي پاسي ها باشد.

رييس اداره ورزش و جوانان مالير:
فرهنگ حمايت صنايع 
از تيمهاى ورزشى در 

شهرستان جا نيفتاده است
ــس اداره ورزش و جوانان  ــام: رئي همدان پي
ــتان مالير گفت: كسى فكر نمى كرد كه  شهرس
شهردارى مالير با اين بضاعت در مقابل غولهاى 
ــرف كرده اند  ــتى ايران كه هزينه بااليى ص كش

نتيجه بگيرد.
ــتي گيران ما در  مهدى رضايى افزود: كش
ــد، در ديدار  ــبي قرار دارن ــرايط بدني مناس ش
ــديم و توانستيم  ــب دچار حاشيه نش جمعه ش

پيروز ميدان شوبم.
وي تصريح كرد: شانس صعود ما به مرحله 
ــه و تمركزمان را  ــيار باال رفت ــه نهايي بس نيم

معطوف بازيهاي مرحله بعد كرده ايم.
رضايى درباره  مشكالت ورزش مالير عنوان 
كرد: بزرگترين مشكل ما در ورزش مالير عدم 
ــر و حامى  ــات به عنوان اسپانس ورود كارخانج
مالى تيمهاست و برعكس ساير شهرهاى استان 
ــه ها از تيمهاى  هنوز فرهنگ حمايت كارخان

ورزشى در مالير جا نيفتاده است.
ــدى بااليى در ورزش  ــزود: ما توانمن وى اف
ــى حرفى براى  ــته ورزش ــته و در 15 رش داش
گفتن داريم اما نياز به اسپانسر در مالير كامال 
مشهود است. رييس اداره ورزش و جوانان مالير 
با بيان اينكه با كارخانجات براى بحث حمايت از 
تيمها صحبت كرده ايم، ابراز كرد: ما اقدام كرديم 
ــيده ايم چون دوستان  اما فعال به نتيجه اى نرس
سرمايه دار در شهرستانها به دنبال سرمايه گذارى 
ــتند كه از نظر تبليغاتى براى آنها  در جايى هس
اثربخش باشد اما بايد اين فرهنگ جا بيافتد كه 

سالمتى فرد و جامعه مهمتر از هر چيزى است.

بازيكن پيشين پاس
به راه آهن پيوست

ــال راه آهن با بازيكن  همدان پيام: تيم فوتب
ــرد. محمدرضا  ــرارداد امضا ك ــين پاس ق پيش
ــگاه راه آهن با اين تيم  مامانى با حضور در باش
قرارداد امضا كرد. اين بازيكن چند هفته اى بود 
ــركت مى كرد و با  ــه در تمرينات اين تيم ش ك
ــتن به باشگاه  تاييد على دايى براى قرارداد بس
رفت و قرارداد خود را امضا كرد. وى فردا براى 

ثبت قرارداد به هيأت فوتبال مى رود.
مامانى كه دو فصل قبل در تيم پاس حضور 

داشت،  فصل پيش در شهردارى ياسوج بود. 

ووشوكاران بانوي ماليري
در جام فجر

همدان پيام: نفرات تيم ووشوى بانوان جام 
ــابقات انتخابي تيم  ــدند. مس ــر انتخاب ش فج
ــوي بانوان مالير در رده سني بزرگساالن  ووش
ــالن استقالل با شركت 22 نفر  و جوانان در س
ووشوكار برگزار گرديد كه در پايان نفرات برتر 

براي شركت در جام فجر انتخاب شدند.
 اسامي ووشوكاران برتر 

جوانان:
48- كيلوگرم: فاطمه رحيمي

52 كيلوگرم: مهسا بيات
60 كيلوگرم: ريحانه باللي

65 كيلوگرم: صبا پاپي مطلق
بزرگساالن: 

48 كيلوگرم: مريم ملكي
52 كيلوگرم: نسيم منصوري نيا

56 كيلوگرم: الهه لطفعليان
60 كيلوگرم: عاطفه حيدري
65 كيلوگرم: نساء پاپي مطلق

برنامه ليگ دسته سوم كشور- هفته چهاردهم
 جمعه 90/10/16 – ساعت 14 

■ مهر اراك ............................................................................... دارايى اراك – 5 مرداد اراك
■ دارتاك لرستان ................................. پرسپوليس دره شهر – ورزشگاه تختى خرم آباد
■ ميناشى اسالم آباد ................................ شهردارى بانه – ورزشگاه ريزوندى اسالم آباد

شنبه 90/10/17 
■ فجر دهلران................................................. شهردارى بروجرد – ورزشگاه تختى دهلران
■ شهردارى صحنه .......................................... ذوب فلزات الوند – ورزشگاه آزادى صحنه

برنامه ليگ دسته دوم كشور- هفته چهاردهم 
 سه شنبه 90/10/20- ساعت 14 

■ نفت نوين آبادان.........................................................نفت اميديه- ورزشگاه تختى آبادان
■ پرشيان زنجان.......................................نوژن شهردارى نوشهر- ورزشگاه انقالب زنجان
■ پرسپوليس برازجان...........................منطقه ويژه بندرعباس- ورزشگاه تختى برازجان
■ داتيس لرستان...........................................پارس نوين همدان- ورزشگاه تختى خرم آباد
■ شهردارى دزفول......................................................مهر كرج- ورزشگاه شهردارى دزفول

چهارشنبه 90/10/21
■ چوكاى تالش.....................گسترش فوالد سهند- ورزشگاه شهداي پورياي ولي تالش

برنامه ليگ دسته اول كشور- هفته چهاردهم
 پنجشنبه 90/10/22 – ساعت 14

■ ماشين سازى تبريز .............................. شهردارى ياسوج – ورزشگاه يادگار امام 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

گودرزى: 

معلوم نيست به همدان برگردم
ــتى آزاد  ــابق تيم كش ــرمربى س همدان پيام: س
ــئوالن تيم  ــن گنجنامه همدان گفت:  مس تله كابي
ــنهاد حضور مجدد مرا در تيم  محبت كردند و پيش

مطرح كردند، اما معلوم نيست به همدان برگردم.
سعيد گودرزى درباره اخبار منتشر شده مبنى بر 
بازگشتش به همدان و هدايت دوباره تيم كشتى  آزاد 
تله كابين گنجنامه گفت:  مسئوالن تيم محبت كردند و 
پيشنهاد حضور مجدد را مطرح كردند، اما بايد بنشينيم 
و صحبت كنيم. معلوم نيست به همدان برگردم و شايد 

بازگشت من زياد صورت خوشى نداشته باشد. 
ــق كشتى هستم و هر جا  وى ادامه داد: من عاش
باشد خدمت خواهم كرد به خصوص به كشتى استانم. 
ــت به همدان از نظر مالى براى من سود  شايد بازگش

داشته باشد، اما به دنبال پول و مسائل مالى نيستم.
مربى سازنده كشتى مالير تصريح كرد: كارنامه ام با 
تحويل دادن كشتى گيرانى مانند برادران مصطفى جوكار، 
ــان دهنده شخصيت من  لطيفى و صادق گودرزى نش
است، آنهم در شهرى مانند مالير كه ريشه اى در كشتى 
ندارد. گودرزى خاطرنشان كرد: برخى از مديران ورزشى 
ما بعضى مواقع عجوالنه تصميم مى گيرند و شخصيت 
مربى حفظ نمى شود. شايد بتوان با توافق بهترى قطع 
ــه يكباره كنار  ــرد، اما اين كه يك مربى ب همكارى ك

گذاشته مى شود صورت خوشى ندارد.
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خطر سالمتي و آسايش 
ــت داري كه هميشه  ــيد: آيا دوس ــهر بغداد از بهلول پرس آورده اند روزي حاكم ش
ــالمت و تندرست باشي؟ بهلول گفت: خير زيرا اگر هميشه در آسايش به سر برم،  س
آرزو و خواهش هاي نفساني در من قوت مي گيرد و در نتيجه، از ياد خدا غافل مي مانم. 
ــت كه در همين حال باشم و از پروردگار مي خواهم تا گناهانم را  خير من در اين اس
ــزاوارم به من عطا  بيامرزد و لطف و مرحتمش را از من دريغ نكند و آنچه را به آن س
ــه ياد مى آوريم و در مواقع  ــا تنها در وقت گرفتارى و درد خدا را ب ــيارى از م كند.بس

حكايات بهلولخوشى به جز خود هيچكس را نمى بينيم.

عكاسان، تصويرگران و سفالگران عضو خانه 
هنرمندان ايران مي شوند

ــان ايران،  ــوراي عالي خانه هنرمندان ايران عضويت انجمن عكاس همدان پيام: ش
ــدان ايران را  ــراميك ايران در خانه هنرمن ــفال و س ــن تصويرگران و انجمن س انجم

تصويب كرد.
ــه با حضور  ــي هنرمندان ك ــوراي عال ــه ش ــنا، در دهمين جلس ــه گزارش ايس ب
ــين اميرخاني، عزت ا... انتظامي، محمد سرير، حميدرضا نوربخش، ايرج راد،  غالمحس
محمدرضا خياطان قشنگ، طاهر شيخ الحكمايي، محمدرضا عبدالملكيان، سيدسعيد 
سادات نيا، بهزاد فراهاني، مصطفي اسداللهي، نصرا... ناصح پور، محمدرضا فيروزه اي، 
مجيد سرسنگي و معصومه مظفري تشكيل شد، اعضاي شوراي عالي كليات عضويت 
ــان ايران، انجمن تصويرگران و انجمن سفال و سراميك ايران در خانه  انجمن عكاس
ــن مي تواند تقاضاي عضويت  ــوراي عالي همچني هنرمندان ايران را تصويب كرد. ش
ساير انجمن هاي هنري را بررسي كرده، تا در صورت تأىيد شرايط آنها، به عضويت 

رسمي خانه هنرمندان درآيند.

زندگينامه «استيو جابز» در چين هم پروفروش شد
ــت پرفروش ترين و پرمخاطب ترين كتاب هاى ادبى و غير ادبى نويسندگان چينى  همدان پيام: فهرس
ــت از كتاب هاى «انقالب پين در سال 1911» و زندگينامه «استيو جابز» به  ــر شد. در اين فهرس منتش

عنوان برترين و پرفروش ترين آثار نام برده شده است.
ــخه هاى ديجيتال و كتب الكترونيك، كارشناسان ادبى بر  ــتقبال خوانندگان كتاب از نس على رغم اس
ــخه هاى سنتى كتاب در چين همچنان جايگاه خود را در ميان مخاطبان كتاب حفظ  اين باورند كه نس

كرده است.
به گزارش فارس، در فهرستى كه به تازگى از سوى منتقدان ادبى به عنوان پرفروش ترين كتاب هاى 
ــيارى از كتاب ها به صورت چاپى و سنتى در اختيار مخاطبان  ــده در چين ياد شده است بس ــر ش منتش

كتاب در اين كشور قرار گرفته است.
ــده، كتاب «انقالب چين در سال 1911»  ــت كه به ترتيب حروف الفبايى تهيه ش در صدر اين فهرس
ــت كه در يكصدمين گراميداشت اين انقالب توسط «هنگ» به رشته  به قلم «ليو هنگ» قرار گرفته اس
تحرير در آمده است. پس از اين اثر «چين در شوك» نوشته «زانگ ويووى» پژوهشگر چينى مستقر در 

ژنو به عنوان يك اثر پرمخاطب معرفى شده است.
ــه بدن» با عنوان «مرگ در انتها» ديده  ــت سومين كتاب از سه گانه «س ــوم اين فهرس در جايگاه س

مى شود كه به قلم «ليو سيزن» به رشته تحرير در آمده است.
پس از آن كتاب هاى «عطر الهى» به قلم «وانگ انى» و «خانواده لو يانشى» نوشته «يان گلينگ» نيز 
از ديگر آثارى است كه در سال جارى ميالدى به عنوان آثارى پرفروش و پرمخاطب از سوى فروشندگان 

كتاب و كاالى فرهنگى در چين معرفى شده است.
«يان گلينگ» نويسنده چينى-آمريكايى كتاب «خانواده لو يانشى» در اين اثر به بررسى زندگى يك 

خانواده چينى مى پردازد و دغدغه هاى آنها را در اين كشور دنبال مى كند.
«روستاى من، كشور من» به قلم «زونگ پيان» از ديگر آثار معرفى شده در اين فهرست است. اين اثر 
كه يك مقاله بلند را در خود جاى داده به بررسى وضعيت مردم در شهرها و روستاهاى چين مى پردازد.

مرمت نماى سينما فلسطين 
همدان در بخشى از بناى 

تاريخى ميدان امام
همدان پيام: حوزه هنرى استان همدان در ادامه 
بازسازى سينما فلسطين، آن بخش از بناى تاريخى 
ميدان امام كه در نماى اين سينماست با همكارى 
ــگرى استان همدان  اداره ميراث فرهنگى و گردش
ــاون ادارى مالى حوزه هنرى  ــازى مى كند. مع بازس
ــازى از  ــتان همدان در اين باره گفت: اين بازس اس
ــال آغاز شده است و نوسازى  تاريخ اول دى ماه امس
ــتون ها، ديوارها و تعويض هفت پنجره چوبى به  س
ــب با ديگر بخش هاى قديمى ميدان  شكلى متناس
ــود. به گزارش روابط عمومى حوزه  ــامل مى ش را ش
ــينما  ــازى س ــوقيان گفت: بازس ــعيد ش هنرى، س
فلسطين هم اكنون سرعت بيشترى به خود گرفته 

ــاى زير بنايى  ــازى و كاره ــد از اتمام مقاوم س و بع
ــيون سالن هاى نمايش 1  اكنون در مرحله دكوراس
ــتم هاى ايمنى، تهويه، گرمايش و  و 2 و نصب سيس
ــرمايش هستيم كه اميد است استاندارى همدان  س
ــازى اين  ــه حمايت هاى قبلى خود از بازس در ادام
سينما، آخرين مرحله از بودجه تكميلى را حداقل به 
مبلغ چهارصد ميليون تومان به اين پروژه تخصيص 
دهد تا مرحله نصب دكور و تجهيزات به اتمام رسد. 
ــتان همدان هم اكنون به  ــايان ذكر است، در اس ش
ــينما ترافيك فيلم است كه  ــالن س دليل كمبود س
ــينما فلسطين، دو سالن مجهز  با اتمام بهسازى س
ــت نفر به  ــه صداى دالبى هريك با ظرفيت دويس ب
ــده و امكان  ــينماهاى همدان افزوده ش ظرفيت س
ــينماهاى  ــش 5 فيلم همزمان با تهران را در س پخ
ــامل قدس 1و2 ، فلسطين  حوزه هنرى همدان ش

1و2 و بهمن مالير فراهم مى كند.

ــيقى از استان همدان  همدان پيام: دو گروه موس
براى شركت در جشنواره موسيقى فجر آثار خود را 

ارسال كردند.
ــتان ها در  ــيقى شهرس ــور گروه هاى موس  حض
ــيار قابل توجه  ــنواره موسيقى فجر امسال بس جش
ــال  ــنواره ارس ــت و 69 گروه آثار خود را به جش اس
ــى در  ــيقى فاراب ــروه موس ــت گ ــد سرپرس كرده ان
ــيقى استان همدان  ــريح جايگاه گروه هاى موس تش
ــال گفت: تاكنون  ــنواره موسيقى فجر امس در جش

ــتى  ــيقى «آواى فاخته» به سرپرس گروه هاى موس
ــتان» به سرپرستى  ــى و گروه «هزار دس رضا عباس
ــركت در جشنواره موسيقى  جواد مراديان براى ش
ــال آثار خود و فرم ثبت نام را به جشنواره  فجر امس

ارسال كرده اند.
على محمدى در گفتگويى با همدان پيام درباره 
ــنواره  ــيقى فارابى در جش حضور نيافتن گروه موس
ــال عنوان كرد: گروه موسيقى  ــيقى فجر امس موس
ــترال كار مى كند و در اين  ــى به صورت اركس فاراب

ــازهاى مختلفى همچون پيانو و ويولون  گروه از س
ــتفاده مى شود و امسال در شرايط آثار ارسالى به  اس
ــا بايد در اجراى كار از  ــنواره آمده بود كه حتم جش

سازهاى ايرانى استفاده شود.
ــان كرد: در آثار بزرگان  وى همچنين خاطرنش
موسيقى ايران زمين نيز از سازهاى مختلف جهانى 
استفاده مى شود و اعتقاد ما برآن است كه ساز يك 
ــيله است كه بايد حسى را به نحو احسن انتقال  وس

دهد.
محمدى بيان كرد: تعداد 9 گروه موسيقى فعال 
ــتان همدان به فعاليت حرفه اى مشغولند كه  در اس
ــتعدادهاى مختلفى كه در اين حوزه  با توجه به اس
ــيقى همدان  در همدان وجود دارد همواره نام موس

و اجراى آثارشان در كشور شناخته شده مى باشد.
ــت درباره آمار حضور گروه هاى  ــايان ذكر اس ش
مختلف شهرستانى پايگاه موسيقى ايران اعالم كرده 
ــيك ايرانى 28 گروه  ــت، در بخش رقابتى كالس اس
شهرستانى و 21 گروه تهرانى، كالسيك ايرانى غير 
ــروه تهرانى و در  ــتانى و 7 گ ايرانى 7 گروه شهرس
ــتانى و 10  بخش رقابتى آواز جمعى 6 گروه شهرس

گروه تهرانى حضور خود را اعالم كرده اند.
ــت و هفتمين جشنواره بين المللى موسيقى  بيس
فجر به دبيرى «حسن رياحى» از 24 تا 30 بهمن ماه 
سال 1390 در تهران و چند شهرستان برگزار مى شود.

جشنواره ادبى استان
در بهار برگزار مى شود 
ــنواره ادبى  ــانزدهمين جش همدان پيام: ش
ــتان همدان بهمن ماه جارى در شهرستان  اس

بهار برگزار مى شود.
به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ 
ــاد اسالمى استان همدان، اين جشنواره  و ارش
ــتان و داستانك در  ــعر، داس ــته هاى ش در رش
ــود. معاون  ــش آزاد و ويژه برگزار مى ش دو بخ
فرهنگى و هنرى اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 
ــتان همدان در اين خصوص گفت: موضوع  اس
بخش ويژه جشنواره امام (ره) و انقالب، بيدارى 
ــت و بصيرت،  ــهادت، والي ــالمى، جهاد و ش اس
حماسه حسينى، جهاد اقتصادى، حجاب و عفاف 
ــت. مجيد فروتن اهداف  ــودك و نوجوان اس و ك
اين جشنواره را فراهم كردن زمينه مناسب براى 
ــتعدادها و خالقيت هاى جوانان و  شكوفايى اس
نوجوانان و تشويق و ترغيب جوانان و نوجوانان 

به فعاليت هاى ادبى دانست.
وى خاطرنشان كرد: نويسندگان و شاعران 
استان همدان مى توانند آثار خود را به صورت 
ــر با دو  ــخه و حداكث ــده در دو نس ــپ ش تاي
ــالمى  ــاد اس موضوع به ادارات فرهنگ و ارش

شهرستان هاى استان تحويل دهند.
ــالى در دو بخش  ــعار ارس فروتن افزود: اش
ــعر قبل از نيما و بعد از نيما و داستان هاى  ش
ــالى در دو بخش كوتاه و داستانك داورى  ارس
ــد. وى تصريح كرد: آثار ارسالى بايد  خواهد ش
در جشنواره هاى قبلى ارائه نشده باشد و مهلت 
ارسال آثار به اين جشنواره 25 بهمن ماه است.

همدان پيام: كميته كودك و نوجوان ستاد دهه 
ــئوليت كانون پرورش  ــالمي با مس فجر انقالب اس
ــري كودكان و نوجوانان برنامه هاي خود را اعالم  فك

كرد.
مدير كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و 
مسئول كميته كودكان و نوجوانان استان در اين باره 
گفت: انقالب اسالمي ايران با هزينه ها و موانع بزرگي 
به اين مرحله رسيده است و در برنامه هاي دهه فجر 
بايد تالش شود تا اين مفهوم ارزشي را در باورهاي 
ــري از ظرفيت هاي  ــودكان و نوجوانان با بهره گي ك

موجود به آنها انتقال داد.
پرويز ابراهيمي افزود: انقالب اسالمي يك تحول 
ــله ارزش هاست، اما  ــاس يك سلس بنيادين و بر اس
ــت و آن  ــاير انقالب ها متفاوت تر اس ــبت به س نس

الگوپذيري ساير ملت ها از آن است.
ــاير جوامع غربي و  ابراهيمي تصريح كرد: در س
ــرقي علي رغم اين كه علم و ثروت وجود دارد، اما  ش
ــالق و عدالت در جايگاه خاص خود وجود ندارد  اخ
ــي رود. انقالب  ــا رو به افول م ــه حكومت ه و اينگون
اسالمي از آنجا كه بر اساس نياز بشر صورت گرفته 

است روز به روز بالنده تر مي شود.
ــه را در حوزه  ــن كميت ــف اي ــي از وظاي وي يك
ــه اين گروه از  ــي ب ــودك و نوجوان، آگاهي بخش ك
ــالمي را  ــت كه بايد ماهيت انقالب اس جامعه دانس
ــوان و بصيرت و  ــا توجه به ظرفيت كودك و نوج ب

آگاهي تعميق بخشيم.
ــالمي در يك حوزه  وي با بيان اينكه انقالب اس
ــت، دومين  ــي بوده اس كالن، انقالبي موفق و ارزش
ــيم اهداف  وظيفه در حوزه كودك و نوجوان را ترس

كالن انقالب براي آنها عنوان كرد.
ــالمي ايران  ــالب اس ــه انق ــي در ادام ابراهيم
ــد و افزود:  ــالب جهاني خوان ــك انق ــه ي را مقدم
ــتوار مواجه  وقتي جوامع با اين هدف بزرگ و اس
مي شوند، مسلم است كه موانع بزرگي را نيز براي 
ــد از جمله تحريم اقتصادي،  آن به وجود مي آورن
ــانه هاي بيگانه كه در  ــط رس تهاجم فرهنگى توس
ــارهايي است كه به اين  ــت و... فش حال وقوع اس

ــن ميان مفهوم جهاد  ــام وارد مي آورند و در اي نظ
مصداق پيدا مي كند.

ــودكان و نوجوانان دهه فجر  ــئول كميته ك مس
ــاس اظهار كرد: اينجاست كه  ــتان بر همين اس اس
ــئوالن بايد ارزش هاي انقالب اسالمي كه همان  مس
اخالق و تعميق باورهاي ديني است را در كودك و 

نوجوان ايجاد كنند.
ــور حركت  ــن بيان كه مح ــن با اي وي همچني
بزرگ، واليت فقيه به عنوان يك ركن اصلي انقالب 
ــالمي است، برنامه اصلي كميته را واليي نمودن  اس
ــه در درون كودك و نوجوان  ــرش واليت فقي و پذي
اعالم كرد و اجراي اين امر را برنامه ريزي توأم با نياز 

و ايجاد عالقه و ذوق در آنها دانست.
ابراهيمي تصريح كرد: از همه ظرفيت هاي هنري 
ــب با سن كودك و نوجوان  و فرهنگي بايد متناس
ــتفاده نمود تا به موفقيت در اين زمينه دست  اس

يافت.
ــودكان و نوجوانان  ــي در ميان ك وي اميدآفرين
نسبت به انقالب را با توجه به تبليغات كه عليه اين 
ــانه هاي بيگانه مي شود اقدامي براي از  انقالب و رس

ميان بردن نقشه هاي دشمنان دانست.
ــرد: بايد نگرش  ــه تأكيد ك ــي در ادام ابراهيم
ــودك و نوجوان  ــاي حوزه ك ــي به برنامه ه عميق
ــان  ــور كارشناس ــا با حض ــن برنامه ه ــد و اي باش
برنامه ريزي شود تا خروجي مثبت و قابل توجهي 

را بتواند ارائه دهد.
ــئوالن كانون هاي  ــت مس ــن نشس ــان اي در پاي
ــتان  ــري كودكان و نوجوانان 9 شهرس پرورش فك
ــن كميته را اعالم  ــتان، برنامه هاي عصر فجر اي اس
ــازي مراكز به  نمودند. برخي از اين برنامه ها فضاس
صورت ويژه و متناسب با دهه فجر، ايجاد غرفه هاي 
ــابقه هاي كتابخواني،  فرهنگى هنري، برگزارى مس
ــتاني  اس ــش  هماي ــن  همچني و...  ــي  مقاله نويس
ــدآباد و  ــيدجمال الدين با موضوع پژوهش در اس س
ــخصيت هاى انقالبي در نهاوند، غبارروبي  معرفي ش
ــهدا، سركشي از خانواده هاي معظم شهدا و  مزار ش

حضور در راهپيمايي 22 بهمن بود.

فعاالن موسيقى شبكه تلويزيونى موسيقى مى خواهند
همدان پيام: دور جديد نشست كانون خوانندگان كالسيك خانه موسيقى كشور با ارائه پيشنهاد ايجاد 
يك شبكه تلويزيونى موسيقى همچون نمايش تئاتر از شبكه چهار سيما و برگزارى كنسرت براى بانوان 

در خانه هنرمندان همراه بود.
پوژنگ پروازى با اعالم اينكه خانه موسيقى 353 نفر عضو دارد، در اين نشست اظهار داشت:  از 353 
ــيقى تعداد 276 نفر به تأييد نهايى رسيده اند كه 155 نفر آنها بيمه شده اند و انجام  نفر عضو خانه موس

بيمه تكميلى اين اعضا در دست اقدام است.
ــكن مهر براى اعضاى خانه موسيقى فعال است،  ــاره به اينكه تعاونى مس به گزارش فارس، وى با اش
ــركت هاى چكاوك و كوروش در شهر هشتگرد،  ــاركت ش ــيقى ايران در نظر دارد با مش گفت: خانه موس

مسكن مهر را به اعضاى خود واگذار كند. 
 اين نشست كه به منظور ارائه پيشنها دات اعضا هر سه ماه يكبار در سال برگزار مى شود، موضوع هايى 
ــيك و پاپ، حمايت اعضا براى بيمه  ــيك، فعاليت در آواز كالس ــرت هاى كالس همچون برگزارى كنس
ــركت اعضاى اين خانه در  ــيقى براى ش تكميلى از طريق صندوق هنرمندان و اعالم آمادگى دفتر موس

نمايشگاه موسيقى آلمان و فرانسه به مدت 5 روز، مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
ــت با حضور نسرين ناصحى رئيس كانون خوانندگان كالسيك، سودابه شمس عضو هيأت   اين نشس
ــيقى، حميد پناهى بازرس كانون و پوژنگ پروازى عضو هيأت  دبيره كانون موسيقى و  مديره خانه موس

جمعى از دانش پژوهان و فعاالن عرصه موسيقى كشور در خانه موسيقى برگزار شد.

پخش سريال «فاصله ها» 
از شبكه هاى ماهواره اى عربى

ــط يك  ــريال «فاصله ها» توس همدان پيام: س
شركت كويتى در اين كشور به زبان عربى دوبله 
شده و قرار است به زودى از شبكه هاى ماهواره اى 
ــود. روزنامه القبس كويت نوشت:  عربى پخش ش
شركت «گلف مديا» از شركت هاى هنرى كويت، 
سريال ايرانى «فاصله ها» ساخته حسين سهيلى زاده 

را به زبان عربى دوبله كرده است.
به گزارش فارس، سريال «فاصله ها» با دوبله 
ــوى»  ــت «اركان الموس ــط تيمى به رياس توس
ــت از شبكه هاى  دوبلور كويتى به زودى قرار اس
ماهواره اى عربى پخش شود. سريال «فاصله ها» به لهجه كويتى دوبله شده است و در 
ــر العمارى، هاشم المرزوق، عباس مراد، حنان  دوبله آن افرادى چون امل محمد، ياس
المهدى و محمد الرفاعى حضور داشتند. مجموعه تلويزيونى «فاصله ها» به كارگردانى 
ــت كه تهيه كنندگى آن را محمدرضا شفيعى  ــين سهيلى زاده توليد شبكه 3 اس حس
ــمت 35 دقيقه اى توليد شد. دانيال حكيمى و شاهرخ  ــت و در 50 قس بر عهده داش

استخرى از بازيگران اصلى اين مجموعه هستند.

حضور گروه هاى موسيقى همدان 
در جشنواره موسيقى فجر

فيلم 100؛ جشنواره اى موفق و پربازده
ــنواره ها،  ــور ما يكى از موفق ترين و پربازده ترين جش ــينما گفت: در كش  همدان پيام: يك منتقد س
جشنواره فيلم 100 ثانيه اى است كه خروجى اش آثار خوبى به لحاظ مضمون و تكنيك است كه مشابه 

آن در سينماى ملى وجود ندارد.
ــتان، بابك رضاپور در نشست خانه فيلم كوتاه حوزه هنرى  به گزارش روابط عمومى حوزه هنرى اس
ــى فيلم هاى كوتاه 100 ثانيه اى، بيان داشت: زيبايى شناسى در فيلم صد، پيش از آن كه  همدان و بررس
به شيوه نورپردازى، ميزانسن، بازيگردانى و تدوين برگردد بر حادثه پردازى (واقعه محورى) استوار است؛ 
زيرا به دليل فرصت بسيار كم براى شخصيت پردازى در فيلم كوتاه، آنچه سرنوشت اين اثر را رقم مى زند 

ماهيت واقعه است.
ــاخت فيلم كوتاه در جهان، اضافه كرد: نخستين عامل، ارزان سازى و  ــاره به رواج يك دهه اى س وى با اش
در دسترس قرارگرفتن ويدئو در اواخر دهه70 ميالدى و تهيه پروتكل استانداردسازى ويدئو با نام «پروتكل 
ــى اتفاق افتاد؛ با  يوماتيك» در اوايل دهه80 ميالدى بود. رضاپور افزود: دومين عامل در دنياى داستان نويس
صنعتى شدن جوامع و كمبود وقت براى مطالعه، شيوه داستان نويسى از داستان هاى بلند به سمت داستان هاى 
كوتاه و مينى ماليستى حركت كرد؛ داستان هايى كه بيشتر بر شخصيت پردازى استوارند و بر انتقال مفهومى 

مشخص در كوتاه ترين زمان تأكيد دارند كه گروهى اين رويكرد را وارد سينما كردند.
اين منتقد سينما با اشاره به اهميت كشف استعدادهاى سينمايى، يكى از راه هاى رسيدن به اين مهم 
را توليد فيلم هاى 100 ثانيه اى از سوى جوانان دانست و تصريح كرد: استعداديابى حوزه سينما با آمدن 
ويدئو تسريع شد؛ اما باز هم نياز به ساماندهى داشت و اينجا بود كه كشف استعدادهاى جوان سينما از 

طريق برگزارى جشنواره فيلم هاى 100 ثانيه اى مورد توجه قرار گرفت.
خانه فيلم كوتاه حوزه هنرى همدان در جلسه 169 به مناسبت نزديك شدن به پايان مهلت پذيرش 
آثار دوره هشتم جشنواره فيلم هاى 100 ثانيه اى و به منظور آشنايى فيلم سازان استان با رويكردهاى اين 

فيلم ها، جلسه نقد و بررسى منتخب آثار دوره هفتم جشنواره فيلم100 را برگزار كرد.
 ايرانى ها سينما را با ملودرام هاى بلند غربى و عمدتا هندى شناخته اند و همين باعث فساد ذائقه شان 
شده به طورى كه مخاطب ايرانى كمتر تحمل فيلم جدى و فرهنگمند را دارد و عمال درك زيبايى هاى 

فيلم كوتاه در جامعه ما هنوز اتفاق نيفتاده است.

شعر خوب، مخاطبش را پيدا مى كند
 همدان پيام: يك شاعر همدانى گفت: شعر خوب، احتياج به معرفى ندارد و خود، مخاطبش را پيدا مى كند. سورنا جوكار گفت: 
ــانات زيادى است. ما در طول سال شاهد چاپ چند كتاب شعر خوب هستيم و تا مدت ها بعد از آن شايد  ــعر امروز، دچار نوس ش
شاهد حتى يك شعر خوب هم نباشيم. به گزارش روابط عمومى حوزه هنرى استان، اين شاعر جوان همدانى اظهار داشت: منكر 
اين نيستم كه شاعران خوبى داريم اما به نظر مى رسد شعرهاى امروز مثل تب تندى هستند كه زود به عرق مى نشيند. در ميان 
ــى را مى توان يافت كه به مرور زمان شعرش سير صعودى يا حداقل ثابت داشته باشد. شاعران قديمى  ــاعران جوان كمتر كس ش
هركدام جهان بينى و زبان شعرى خاص خود را داشتند، اما شاعران معاصر مثل حلقه زنجير به هم متصلند، در كنار هم موفقند 
ــند.  اين شاعر جوان كه به گفته خودش جلسات شعر حوزه هنرى همدان تأثير زيادى در  ــتقل باش اما به تنهايى نمى توانند مس

آشنايى اش با دنياى حرفه اى شعر داشته، اضافه كرد: جشنواره هاى ادبى در كنار مزايايشان معايبى نيز دارند.

«فرهنگ مالير» بر پيشخوان دكه هاى مطبوعاتى
همدان پيام: اولين شماره نشريه « فرهنگ مالير» به صاحب امتيازى مراد طاهرنيا منتشر شد. نشريه 
ــانه اى خود را در حوزه هاى سياسى، فرهنگى، اجتماعى و ورزشى دنبال  «فرهنگ مالير» فعاليت رس
خواهد كرد و در اولين شماره خود به مباحثى همچون بزرگترين هتل بين المللى غرب كشور در مالير، 
محروميت مالير از ميزبانى ليگ برتر كشتى تا پايان فصل و برخى مباحث سياسى و انتخاباتى پرداخته 
است. در اولين شماره نشريه «فرهنگ مالير» مراد طاهرنيا در جايگاه مدير مسئول در سخن نخست 
براى توضيح نشريه اينگونه نوشته است: فرهنگ ناميديمش تا همان نشريه را به خود متعلق بداند و 
براى فرهنگ سازى قدم بردارند. شايان ذكر است، داوود مومنى نيز سردبيرى اين نشريه را برعهده دارد.
همدان پيام نيز ضمن تبريك انتشار اولين شماره اين نشريه براى عوامل رسانه آرزوى موفقيت دارد.

مدير كانون پرورش فكرى:
مفاهيم ارزشى را با ظرفيت هاى موجود به كودكان انتقال دهيم

اجراى 10 نمايش 
خيابانى با موضوع وقف

ــركل اوقاف و امور خيريه  همدان پيام: مدي
ــتان همدان از اجراى 10 نمايش خيابانى با  اس
موضوع وقف و امامزادگان در همدان خبر داد.

ــالم محمد صالحى به توليد سه  حجت االس
قطعه انيميشن، 24 قطعه فيلم و برنامه مستند 
با موضوع معرفى موقوفات و اماكن متبركه استان 
ــاره و اظهار كرد: امسال توليد برنامه راديويى  اش
ــان  ــمانى"، برنامه تلويزيونى "وقف، احس "راه آس
ماندگار"، نمايشگاه هاى مختلف با موضوع وقف و 
موقوفات نيز از جمله مهمترين فعاليت هاى انجام 
شده در راستاى معرفى و تبيين فرهنگ وقف 
در استان، بوده است. به گزارش ايسنا، وى با 
بيان اينكه براساس نيازهاى روز جامعه حوزه 
روابط عمومى در سال جارى با انعقاد قرارداد 
ــيما نسبت به توليد بيش از هزار  با صدا و س
ــاى راديويى  ــتند، برنامه ه ــه فيلم، مس دقيق
ــالم  ــت. حجت االس و تلويزيونى اقدام كرده اس
ــى عنوان كرد: توليد و اجراى 10 تئاتر و  صالح
نمايش خيابانى در اوايل هفته وقف ماه جارى 
با موضوع وقف و امامزادگان در سطح استان در 

دست اقدام است. 
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