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مهدي ناصرنژاد
و  ــا  گفته ه از  ــس  پ ــرانجام  س ــام:  همدان پي
نگفته هاي فراوان مرحله اول نهمين دوره انتخابات 
ــا ثبت نام از  ــه همان ــالمي ك ــوراي اس مجلس ش
داوطلبان نمايندگي است، همزمان با سراسر كشور 
در همدان نيز به پايان رسيد و آمده ها و نيامده ها 

به عرصه اين انتخابات مشخص شدند.
ــتاد انتخابات نهمين دوره  بنابر اعالم رئيس س
ــوراي اسالمي، در مدت يك هفته مهلت  مجلس ش
ــي از داوطلبان، مجموعاً 133 نفر زن و مرد  نام نويس
به دبيرخانه ستاد انتخابات در فرمانداري هاي سراسر 

استان و وزارت كشور مراجعه و ثبت نام كرده اند.
ــاط به  ــن ارتب ــي در اي ــر فاميل كريم علي اكب
خبرنگاران گفته است: يكي از ويژگي هاي برجسته 
اين دوره از انتخابات شرط داشتن مدرك تحصيلي 
باال براي داوطلبان نماينگي مجلس است و همين 

شرط اساسي، تعداد داوطلبان اين دوره نسبت به 
دوره گذشته (دوره هشتم) را 95 نفر كاهش داده 

است.
ــت: از بين 5 نفر خانم ها و 128  وي اظهار داش
ــتان همدان،  نفر مردان داوطلب نمايندگي در اس
23 نفر داراي مدرك دكترا، 89 نفر فوق ليسانس 
ــتند كه بيانگر سطح  ــانس هس و 21 نفر نيز ليس
باالي علمي داوطلبان براي نمايندگي دوره جديد 

مجلس در سال 1391 مي باشد.
ــي در استان كه  ــائل سياس صاحب نظران مس
ــرايط انتخابات هستند، در اين خصوص  پيگير ش
هرگونه پيش بيني نسبت به روند انتخابات را زود 
ــته و مي گويند:  ورود طيف هاي روشنفكر به   دانس
اين دوره از انتخابات يك مسأله است و كوچك تر 
شدن شعاع جريان هاي فكري هم براي حضور در 
انتخابات، مسأله ديگر كه در مجموع به حساسيت 

اين دوره از انتخابات مي افزايد. از سوي ديگر روند 
ثبت نام داوطلبان نمايندگي در هفته گذشته و اين 
طرفند قديمي كه تعدادي از داوطلبان تصميم به 
ــاعت هاي پاياني  ــام خود را به روز و بلكه س ثبت ن
مهلت يك هفته اي ثبت نام گذاشته، موضوع بحث 

اصلي اغلب محافل سياسي شده بود.
ــوع مي گويند، تصميم  ــه اين موض منتقدان ب
ــي نمايندگي مجلس يك  ــراي ثبت نام و داوطلب ب
ــي نيست كه با شك و  موضوع سطحي و احساس
ترديد همراه باشد. قطعاً در شرايط سياسي حاكم 
بر كشورمان، آنان در عرصه سياسي حضور دارند و 
قصد ورود به اين عرصه را دارند، يك شبه تصميم 
ــت مقوله ساده اي نيست كه  نمي گيرند و سياس
ــي باشد و اين مقوله به  تابع تصميم هاي احساس
ــارزه بلكه به  ــق و اگر نگوييم مب ــه، تحقي مطالع
ــتمر و طوالني نياز دارد تا يك عنصر  رقابت مس

ــود. اما اگر اين  ــاخته و پرداخته ش ــي س سياس
ــته  ــك طرفند تبليغاتي از جانب آن دس رويه ي
ــه به ظن خود  ــد ك از نامزدهاي نمايندگي باش
ــارزه انتخاباتي  ــد از همان گام اول مب مي خواهن
افكار عمومي را به سمت و سوي خويش هدايت 
ــي رو كنند  ــده را به نوع ــاي برن ــرده و برگ ه ك
ــت كه  ــدي رنگ و رو رفته و نخ نما اس نيز، طرفن
ــيوه هاي تبليغاتي ارزان قيمت هم  با بسياري از ش
ــر كرد. از منظري  ــوان خأل چنين نيازي را پ مي ت
ديگر، چنانچه بپنداريم شركت در انتخابات به هر 
ــكل و ابزار مقدور آن يك تكليف ديني، ملي و  ش
ــان عمل نماييم  ــت، بنابراين بايد چن وجداني اس
ــوزد و نه كباب. يعني اينكه اداي  ــيخ بس كه نه س
تكليف، تعارف و بشود و نشود بردار نيست و حتماً 
بايد به گونه اي عمل شود كه نهايت تأثير و منفعت 

اجتماعي خود را داشته باشد.

محمد سهرابى
همدان پيام:  با پايان ثبت نام كانديداها، مرحله 
ــالمي  ــوراي اس ــات مجلس ش ــري از انتخاب ديگ
ــد.در مراحل بعدي بررسي  ــر گذاشته ش پشت س
صالحيت ها، اعالم اسامي نهايي و شروع تبليغات 
ــت تا در نهايت  ــمي كانديداها را خواهيم داش رس
ــفند انتخابات اين دوره نيز برگزار  روز دوازدهم اس
ــش از 5 هزار نفر به عنوان  ــردد. در اين ميان بي گ
داوطلب نمايندگي مجلس اعالم آمادگي كرده اند 
كه هر يك از آن ها داراي تخصص و تجربه خاصي 
ــق به طيف يا طيف هايي از جريان ها،  بوده و متعل
ــكل ها و به طور خالصه ساليق متعدد  احزاب، تش
ــتند. هر چند بسياري از اين كانديداها  جامعه هس
ــده و صراحتاً  ــتقل وارد عرصه ش ــورت مس به ص
ــخن  ــي س ــتگي خود به جناح هاي سياس از وابس
ــليقه،  ــد، اما به هر حال آن ها نيز داراي س گفته ان
ــائل  ــرد خاصي در خصوص مس ــدگاه و رويك دي
ــتند كه البته فعاليت هاي انتخاباتي،  مختلف هس
ــژه برنامه ها و مواضع هر داوطلب  تبليغات و به وي
ــي وي نيز خواهد  بازگوكننده جايگاه و وزن سياس

بود.
ــاي مختلفي در خصوص  ــش از اين بحث ه پي
اهميت انتخابات جايگاه پارلمان و شأن نمايندگي 
ــانه ها و محافل ديگر مطرح شده و  مجلس در رس
ــته و كارآمد به  ــا از ضرورت ورود افراد شايس باره
ــوري كانديداها  ــا و نيز برنامه مح عرصه رقابت ه

سخن گفته شده است.
ــخص  مش انتخابات  كانديداهاي  ــه  ك اكنون 
ــد صالحيت ها،  ــس از مدتي با تأيي گرديده و پ
حضور آن ها در رقابت ها قطعي خواهد شد، نكته 
ــورد توجه مردم  ــم و ضرورتي كه هم بايد م مه

ــانه ها  ــي و رس ــم احزاب و گروه هاي سياس و ه
ــاي انتخاب  ــاخص ها و معياره ــرد، ش ــرار گي ق
ــت  ــخاص اليق و اصلح اس آگاهانه  گزينش اش
ــه آن به معناي واقعي  كه در صورت بها دادن ب
ــكل گيري مجلسي كارآمد و موفق  مي توان به ش

اميدوار بود.
در يك جامعه پيشرفته و رشد يافته كه نظامي 
دموكراتيك و مردم ساالر بر آن حاكم است، وجود 
ــتقل و كارآمد اهميت فراواني  مجلسي قوي، مس
ــي در  ــذاري چنين مجلس ــش و تأثيرگ دارد و نق
ــت. اعضاي  ــيار پررنگ اس زمينه هاي مختلف بس
ــدگان واقعي ملت  ــان نماين ــن مجلس كه هم اي
ــتند داراي مهم ترين و اصلي ترين ويژگي ها و  هس
ــاخص هاي نمايندگي هستند كه در يك فضاي  ش
كامًال دموكراتيك و آزاد و با انتخاب آگاهانه و آزاد 

مردم به خانه ملت راه يافته اند.
ــوي ديگر وجود يك نظام حزبي كارآمد و  از س
مؤثر كه داراي كاركردها و وظايف كامًال مشخص 
ــده اي مي باشد، از جمله ويژگي هاي  و شناخته ش

جوامع پيشرفته است.
درسايه احزاب قوي، ريشه دار و كارآمد است كه 
مردم به راحتي مسير صحيح انتخاب را پيدا كرده و 
با اشراف كامل به شاخص ها و مالك هاي الزم براي 
ــس و آگاهي از كم و كيف برنامه ها  نمايندگان مجل
ــعارهاي كانديداها كه در قالب شعارهاي حزبي  و ش
نمود پيدا مي كند، وكالي خود را در شرايطي مناسب 

گزينش و به پارلمان مي فرستند.
ــردم از مهم ترين  ــه انتخاب آگاهانه م كمك ب
ــه ضمن حضور  ــت ك كاركردهاي نظام حزبي اس
ــي در  ــكل هاي سياس ــر احزاب و تش ــوي و مؤث ق
ــوركردن انتخابات كه خود  عرصه رقابت ها و پر ش
ــاركت جدي و حداكثري  ــاز حضور و مش زمينه س
ــت، انتخاب  ــاي صندوق هاي رأي اس ــردم در پ م
ــان  ــت، آزاد و تؤام با آگاهي را براي مردم آس درس
ــكل گيري مجلس  ــأ ش نموده و بدين ترتيب منش
قوي با حضور نمايندگاني اليق و كارآمد كه مدافع 

واقعي حقوق ملت باشند، مي گردد.
ــام كار ويژه ها و  ــه تم ــر اينك ــه مهم ديگ نكت
ــي كه  ــار و نتايج ــي و آث ــام حزب ــاي نظ نقش ه
ــاخص ها  فعاليت هاي احزاب در جامعه دارند، با ش
ــاالري ديني منطبق بوده و  و معيارهاي مردم س
ــد،  ــه خوبي مي توان از اين طريق موجبات رش ب
بالندگي و پويايي نظام را فراهم كرد. مقوله هاي 
مهمي چون حاكميت ملي، تن دادن به خواست 
ــخگو  ــارت بر عملكرد كارگزاران، پاس مردم، نظ
ــه، قانونمند  ــل جامع ــردن حاكميت در مقاب ك
ــال آن ها  ــدرت و امث ــا و مراكز ق ــردن نهاده ك
ــي كارآمد  ــايه يك نظام حزب ــه همگي در س ك
ــا و اصول  ــا با ارزش ه ــوند، نه تنه محقق مي ش
ــدارد بلكه از  ــالمي منافاتي ن نظام جمهوري اس
ــرع  ــي و ش ــائل مورد تأكيد در قانون اساس مس
ــت. لذا پرداختن به اين امور با فراهم  مقدس اس

ــزايي  كردن زمينه هاي تحقق آن ها از اهميت بس
ــزاب واقعي با  ــت و در اين ميان اح ــوردار اس برخ
كارآيي و تأثيرگذاري باال، نقش فراواني در نيل به 

مقاصد فوق دارند.
ــراي نقش آفريني  ــات عرصه هاي مهم ب انتخاب
ــت. به شرطي  ــي اس ــكل هاي سياس احزاب و تش
ــدود به حمايت  ــا در صحنه، مح ــه حضور آن ه ك
ــخص  ــت مش از كانديداهاي خاص و يا ارائه ليس
ــف فقط به  ــي مختل ــد و جريان هاي سياس نباش
ــتيابي به مراكز  ــال موفقيت در رقابت ها و دس دنب
ــه به اين امور كه  ــند. بلكه ضمن توج قدرت نباش
ــائل و موضوعات  ــت، مس از ويژگي هاي احزاب اس
ــخص كردن  ــد ارائه برنامه، مش ــن را مانن مهم تري
ــاخص ها و معيارها، آگاهي بخشي به جامعه در  ش
ــات و... مورد توجه  خصوص ابعاد گوناگون انتخاب

قرار دهند.
ــي در جامعه ما آن  ــفانه احزاب سياس متأس
ــگاه واقعي خود  ــايد، به جاي ــه بايد و ش طور ك
ــدرت تأثيرگذاري و  ــوز از ق ــت نيافته و هن دس
ــتند و  ــي باال و پررنگ برخوردار نيس نقش آفرين
ــي مردم را تحت  ــد رفتارهاي انتخابات نمي توانن
تأثير قرار دهند. به گونه اي كه انتخاب كنندگان 
ــاس شعارها و برنامه هاي احزاب و نه افراد  بر اس
ــت به انتخاب بزنند. با اين حال  و كانديداها دس
ــرايط كنوني هم مي توان از ظرفيت احزاب  در ش
ــتفاده  در جهت كمك به انتخاب آگاهانه مردم اس
ــروط بر آنكه فعاالن حزبي و سياسي در  كرد. مش
ــف قدم هاي مؤثري  ــا و جريان هاي مختل طيف ه
ــت  ــن جهت بردارند و تا آنجا كه ممكن اس در اي
ــي به جامعه و معرفي شاخص و  براي آگاهي بخش
معيارهاي انتخاب درست و آگاهانه تالش نمايند.

گام اول انتخابات نهم در همدان با تأني اما مصمم

احزاب سياسي در معرفي شاخص ها 
فعال عمل كنند
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با پيروزي در هفته هشتم ليگ كشتي

تله كابين و شهرداري 
در آستانه صعود

مجلس جايگاه مصلحين 
است نه مفسدين
على اكبر واليتى سخنگوى جبهه متحد 
ــى نامزدهاى  ــاخصهاى اصل اصولگرايان ش
جبهه متحد اصولگرايان را اعالم كرد. بر اين 
ــاخصها عبارتند از مرزبندى  ــاس اين ش اس
ــان انحراف و  ــان فتنه، جري ــفاف با جري ش

جريان فساد.

تائيد صالحيت داوطلبان 
10 روز ديگر 
اعالم مى شود

ــتاد انتخابات نهمين دوره  ــين س جانش
مجلس شوراى اسالمى در استان همدان از 
ــى صالحيت داوطلبان حضور در  آغاز بررس

انتخابات مجلس خبر داد.

اولويت هاى تشرف
به عمره مفرده اعالم شد

ــاره  ــازمان حج و زيارت با اش رئيس س
ــزام به عمره  ــهميه اع به افزايش نيافتن س
ــون نفر از  ــال جارى گفت: 1/5 ميلي در س
ــال هاى قبل در نوبت اعزام به عمره قرار  س
ــده به عمره اعزام  ــال آين دارند كه در دو س

مى شوند.

قرارداد ننگين كرسنت را متوقف كرديم                                                                         مجلس از بهروز مرادى شكايت كرد

طفل گمشده پس از 19 سال به آغوش خانواده برگشت
■ گفتگوى اختصاصى گروه اجتماعى همدان پيام با محمدرضا 21 ساله و پدر و مادرش

مشاغل خانگى و رمزگشايى از قفل بسته بيكارى

1700 شغل خانگى 
در همدان 
مجوز گرفتند

يكبار ديگر حرمت شكني
ــيه  ــته در حاش ــام: جمعه گذش همدان پي
سخنراني استاندار همدان پيش از خطبه هاي 
ــه در تركيب و  ــاز، گروهي از حاضران ك نم
صفوف مشخصي ايستاده بودند با تكرار شعار 
ــعي  برائت از جريان به اصطالح انحرافي س
نمودند سخنراني استاندار را با سر دادن شعار 
و ايجاد جو مخالفت ناتمام بگذراند.استاندار 
نيز كه از ابتداي ورود خود به همدان در مقابل 
ــكوت كرده، اين  موضع گيري اين جريان س
ــيدن از معركه يكبار ديگر  بار نيز با كنار كش
ــت  فضا را در اختيار نماينده ولي فقيه گذاش
ــان دهد كه به عنوان يك  ــعي كرد تا نش و س
ــائل استان را به  مدير اجرايي نمي خواهد مس
حاشيه  هاي طراحي شده بكشاند. امام جمعه 
ــورد آزار و اذيت  ــه از ديرباز همواره م نيز ك
ــوده و به عناوين مختلف  ــي جريان ها ب برخ
ــا از رويه وحدت  ــار قرار گرفته ت تحت فش

بخش و حكيمانه خود دست بردارد...

«اخالق» در جامعه 
و فضاى سياسى آن 
در حال افول است

ــان انتخابات  ــه زم ــام: هر چ همدان پي
نزديك تر مى شود، بايد منتظر بروز اقدامات 
ــر منتظره در  ــى بعضا غي و عكس العمل هاي
فضاى سياسى كشور و به تبع آن در سطح 

استان همدان و نيز مركز آن بود.
به نظر مى رسد اتفاقات رخ داده در نماز 
جمعه نهم دى ماه شهر همدان، گرچه ريشه 
در گذشته اى نه چندان دور دارد، اما از نظر 
ــدن آن، در اين فرض قابل  ــان حادث ش زم
ــت  ــت. البته اين بدان معنا نيس تحليل اس
كه معترضان سخنرانى استاندار در پيش از 
خطبه هاى نماز جمعه، لزوما پيگير اهدافى 
ــتند اما رخ دادن آن در ايامى  انتخاباتى هس
كه فرآيند انتخابات مجلس نهم، وارد مراحل 

مهم تر و حساس ترى شده...
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اما و اگرهاى برگزارى جشنواره زمستانى

بدون برف هم مى شود 
جشنواره برگزار كرد

ــروع شدن زمستان و نباريدن  همدان پيام: با ش
ــيرترين منطقه كوهستاني در غرب  برف در سردس
ــتان همدان نمي تواند  ــد اس ــور به نظر مي رس كش
ــگري در فصل سرد  حتي دلخوش به احياي گردش
زمستان باشد. پنج سال است كه با آغاز فصل سرد 

زمستان جشنواره زمستاني در استان همدان برگزار 
ــنواره ها در زمستان به  ــود. برگزاري اين جش مي ش
ــاندن يك هدف در استان است  دنبال به تحقق رس
ــگري استان  كه آن هم احياي ظرفيت هاي گردش

همدان در فصل كم مسافر زمستان است.
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ميالد با سعادت 
امام موسى كاظم(ع) مبارك

آگـهي مزايـده

شركت تعاوني مسكن مجمع متخصصين همدان

به اطالع مي رساند
شركت تعاوني مسكن مجمع متخصصين 

همدان در نظر دارد
تعداد يك واحد مسكوني واقع در برج متخصصين 
ارم و نيز يك دستگاه خودرو پيكان وانت (مدل 

85) را از طريق مزايده به فروش رساند.
متقاضيان مي توانند براى كسب اطالعات بيشتر و ارايه 
شماره  به  تاريخ 90/10/18  تا  حداكثر  پيشنهادى  قيمت 
آدرس  به  يا  و  تماس  مهرباني)  (آقاي   09189029034
همدان، ابتداي بلوار ارم، روبروي بيمارستان توانبخشي 

شهيد بهشتي، برج متخصصين مراجعه نمايند.

نوبت دوم

آگـهي مزايـده
اتحاديه تعاوني هاي مصرف فرهنگيان 

ايران در نظر دارد
مجتمع تجاري و مسكوني خود با مشخصات 
ذيل واقع در شهرستان نهاوند، ميدان امام 
داراي 5  كه  وليعصر  بلوار  ابتداي  خميني، 
سند تفكيكي مي باشد به طور يكجا و طبق 

سند به فروش برساند.
متقاضيان مي توانند براى دريافت اسناد مزايده از تاريخ 
نشر آگهي به مدت 15 روز به دفتر اين شركت واقع در 
خيابان  جنوبي،  فلسطين  خيابان  انقالب،  خيابان  تهران 
شهداي ژاندارمري، پالك 3، واحد امور اداري مراجعه و 
يا براى كسب اطالعات بيشتر با تلفن 66419625 داخلي 

223 يا 218-110 يا 124 تماس حاصل نمايند.
عرصه 
مترمربع

تعداد اعياني
طبقات

قيمت 
مالحظاتپيشنهادي  تجاري 

مترمربع
مسكوني 
مترمربع

حدوداً 
1100970/48700/93

داراي آب- برق، 
گاز تلفن (7 
امتياز) و يك 
سردخانه 60 
متري با برق 

3 فاز

مرغدارى فروش يا معاوضه
فروش استثنايى با قيمت كارشناسى

متراژ  به  قطعه   15000 ظرفيت  به  مرغدارى  واحد  يك 
سوله1500 متر و 3000 متر زمين و باغ و چاه عميق كشاورزى 
با مجوز و دفترچه سازمان امور آب و برق 3 فاز (در دو بخش 

كشاورزى و مرغدارى ) مى باشد.
 تلفن تماس 09398526546 على بخشى

يا ايتها النفس المطمئنه ارجعى الى ربك راضيه 
مرضيه و ادخلى فى عبادى فادخلى جنتى

جناب آقاى 
سيدكريم حسينى(اعلى ا...مقامه)

درگذشت همسر و همنشين حضرتعالى موجبات تاثر و تالم 
فراوانى را براى ما به همراه داشت، اين ضايعه اسفناك را به 
شما و همه بازماندگان تسليت عرض نموده و از حضرت حق 
براى شما صبر و سالمتى و براى آن عزيز سفر كرده علو 

درجات راخواهانيم.

دوستان و ياران در استان همدان
و شهرهاى تابعه
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ــته  ــام - مهراوه پويان: جمعه گذش همدان پي
ــتاندار همدان پيش از  ــخنراني اس در حاشيه س
ــران كه در  ــاز، گروهي از حاض ــاي نم خطبه ه
ــتاده بودند با  ــخصي ايس تركيب و صفوف مش
تكرار شعار برائت از جريان به اصطالح انحرافي 
ــتاندار را با سر دادن  سعي نمودند سخنراني اس

شعار و ايجاد جو مخالفت ناتمام بگذراند.
استاندار نيز كه از ابتداي ورود خود به همدان 
در مقابل موضع گيري اين جريان سكوت كرده، 
ــيدن از معركه يكبار ديگر  اين بار نيز با كنار كش
ــت  ــار نماينده ولي فقيه گذاش ــا را در اختي فض
ــه عنوان يك  ــان دهد كه ب ــرد تا نش ــعي ك و س
ــتان را به  ــائل اس ــر اجرايي نمي خواهد مس مدي

حاشيه  هاي طراحي شده بكشاند. 
ــواره مورد  ــز كه از ديرباز هم ــام جمعه ني ام
ــي جريان ها بوده و به عناوين  آزار و اذيت برخ
ــا از رويه  ــرار گرفته ت ــار ق ــف تحت فش مختل
ــت بردارد،  ــدت بخش و حكيمانه خود دس وح
در نظر داشت تا با ترك نماز اعتراض خود را به 
ادامه اين حركات ايذايي نشان دهد اما با اصرار 
ــت و در خطبه هاي خود با قوت و  مردم بازگش
ــگي به داليل انحراف از اصول با  قدرت هميش

استناد به تاريخ و حديث پرداخت.
ــته هم  ــدان از زمان هاي گذش ــتان هم در اس
چنين بوده كه برخي جريان ها با كسب اجازه از 
بزرگان خود همواره سعي داشته اند تا با در فشار 
ــتن مسئوالن، منويات و خواسته هاي خود  گذاش
را به آنها تحميل كنند و در صورت موفق نشدن 
ــت با طرح شعارهاي كلي و مبهم  در اين سياس
قاطبه مردم را كه از پشت پرده اين حوادث آگاه 
نيستند به حركت هاي احساسي تشويق و ترغيب 
ــن اقدامات جزييات  ــد و در هيچ كدام از اي كنن

موضوع به دقت و روشني تبيين نشده است.
ــتانداري زبردست و نيز  در زمان تصدي اس
ــتند تا  ــعي داش بهروز مرادي نيز همين گروه س
ــتانداران  ــاد اختالف بين امام جمعه و اس با ايج
ــده و نيز نماينده مردم در مجلس، برخي  ياد ش

خواسته هاي خود را به كرسي بنشانند.
ــرادي و حاجي  ــراي برخورد بين م در ماج
ــنواره كودك  بابايي و نيز در جريان تحريم جش
ــعي  ــات مذهبي مردم س نيز با تحريك احساس
داشتند تا نشان دهند كه مسئوالن از دايره ديانت 
ــد ميدان را به نفع  ــتند و باي و واليت خارج هس

نمايندگان اجرايي اين جريان خالي كنند.
ــتانداران ياد شده به حق  صرفنظر از اينكه اس
ــت يا  ــيوه هاي مديريتي آنها درس ــوده و يا ش ب
غلط، بايد به اين موضوع از منظر منافع استان و 

فرهنگ گفتگو و سعه صدر نگاه كرد.
ــران نقاط قوت  ــاير مدي ــه پيريايي و س اينك
ــت و  ــلم اس يا ضعف دارند امري بديهي و مس
اينكه مردم حق دارند انتقادات خود به مسئوالن 
ــي پوشيده  را به صورت علني ابراز كنند. بر كس
ــت اما بحث بر سر شيوه هاي انتقال انتقادها  نيس
ــرض اصلي آمران  ــنهادها و نيز نيت و غ و پيش

اينگونه روش هاست.
ــش قدرت  ــه براي نماي ــگاه نماز جمع جاي
سياسي نظام و عرضه آخرين تحليل هاي سياسي 
ــت  از ديرباز مورد توجه عموم بزرگان بوده اس
اما هيچگاه و از سوي هيچكس اين امر پذيرفته 
ــده كه اين جايگاه بايد محلي براي تظاهرات  نش
عده اي خاص باشد كه از پشتوانه هاي مشخص 

و حمايت بااليي برخوردار باشند.
ــه در اين جايگاه به  حضور نماينده ولي فقي
ــد معيار و محك  ــوان فصل الخطاب مي توان عن
ــبي براي ميزان پايبندي شعار دهندگان به  مناس

واليت فقيه باشد.
اگر قرار باشد حرمت و شأن ميزبان اصلي كه 
همان امام جمعه است از سوي برخي اشخاص 

رعايت نشود، چگونه مي توان به واليت پذيري 
و التزام اين گروه به واليت اعتماد داشت؟

ــق از  ــت مطل ــه دم از اطاع ــاني ك ــا كس آي
ــات ولي فقيه مي زنند نبايد از عالي ترين  فرمايش
چهره و شخصيت منصوب به ايشان نيز اطاعت 

كرده يا حرمت او را نگه دارند؟

چگونه مي توان بين اين دو نقيض وحدت ايجاد 
كرد در حالي كه در همان مراسم نماينده ولي فقيه 
ــكني ها گاليه كرده و متظاهران را به  از حرمت ش

شدت مورد عتاب و خطاب قرار مي دهد؟
گروهي كه به سليقه و بر اساس درك جناح 
خود نماز جمعه را به پايگاهي براي تبليغ ديدگاه 
ــاير  ــود تبديل مي كنند آيا اين حق را براي س خ
ــتند؟ يا اينكه اگر كسي يا  جريان ها نيز قائل هس
ــخنرانان منتسب به  ــاني جرأت كنند و به س كس
ــان اهانت كنند مورد خشم و غضب ايشان  ايش

قرار نمي گيرند؟
حال سوال اينجاست كه آيا وقت آن نرسيده 
تا فرهنگ صحيح انتقاد و جايگاه هر عملي براي 
ــريح شود تا در اين شرايط  جماعت مومنين تش
ــازي و ايجاد تنش هاي  ــيه س ــاس از حاش حس

نابهنگام پرهيز كنند؟
ــارزه با  ــي مدعي مب ــت كه برخ چگونه اس
ــتند اما دائما از  ــاي فتنه و انحرافي هس جريان ه

اصول و آرمان هاي انقالب منحرف مي شوند؟
ــالمي اهانت به  در كجاي اصول انقالب اس
ــود؟ به  ــمرده مي ش ــئوالن تراز اول جايز ش مس

ــخصي در مطبوعات به خود اين  ــتي اگر ش راس
ــدون رأي محاكم قضايي  ــد كه ب ــازه را بده اج
ــخصي را متهم نمايد، در مقابل قانون چگونه  ش
ــتاد؟ آيا اگر كسي بدون مجوز اقدام  خواهد ايس
ــوده و در آن  ــي ميتينگ يا تظاهرات نم به برپاي
بدون ارائه سند و دليل سعي در تخطئه شخص 

ــخاصي نمايد، قانون با او چگونه برخورد  يا اش
خواهد كرد؟

ــي از  ــفانه بعض ــه متاس ــر اينك ــه ديگ نكت
جريان هاي سياسي براي خود حق مطلق و براي 
ديگران باطل مطلق را سند كرده و خود را محور 
دينداري و انقالبيگري مي دانند؛ غافل از آنكه هر 
كسى به سهم خود در به ثمر رسيدن اين نهضت 
ــأن او بايد حفظ شود مگر آنكه  تالش كرده و ش

به صراحت از اصول عدول كند.
ــريعت مقدس  ــوي ديگر همواره در ش از س
ــري اصل  ــوص مذهب جعف ــالم و به خص اس
ــه آرام و  ــو و مباحث ــپس گفتگ ــر برائت و س ب

انديشمندانه است و نه طرد و حذف و تخطئه.
ــا درايت و  ــردم نمازگزار ب ــت كه م اينجاس
ــا اينگونه اقدامات  ــياري و بصيرت خود ب هوش
ــعارها تنها  ــته و در مقابل اين ش هماهنگي نداش

سكوت پيشه مي كنند.
براي آنها كه حضور امام جمعه فصل الخطاب 
همه مسائل است و ايشان در جايگاه امام جمعه 
و نماينده ولى فقيه محور و تقويت كننده وحدت 
ــند كه بايد به اصل تقويت وحدت كه به  مى باش
ــعه استان است توجه شود. قطعا اظهار  نفع توس
ــب اجازه توجيهي  نظر در محضر وى جز با كس
ــه قانونمدار براي  ــرا كه در يك جامع ندارد؛ چ
ــخصي  هر نوع اعتراض و اظهار نظر مواضع مش
ــت كه از آن جمله اند احزاب،  ــده اس تدارك ش
مطبوعات، صدا و سيما، همايش ها و ميتينگ ها.

ــى و در هر  ــد كه هر كس ــر بنا بر آن باش اگ
ــخيص خود وارد عمل شده و  ــمي به تش مراس
ــنگ روي سنگ بند  ــازي نمايد، قطعا س جوس
ــد و تاريخ چند دهه اخير نشان داده  نخواهد ش
ــود روزي دچار  ــت كه اينگونه جريان ها خ اس
ــذف و طرد خواهند  ــيوه ح همين برخورد و ش
شد. هرچند از معتمدان و بزرگان نيز انتظار مى رود 
ــرده و اجازه ندهند  ــائلى را ك پيش بينى چنين مس

چنين اتفاقاتى به آبروى استان لطمه وارد كند.
ــفانه  ــادآوري كرد كه متاس ــان بايد ي در پاي
اقدامات تضييقي و ايذايي در آستانه هر انتخاباتي 
ــت هاي  ــع پيگيري سياس ــه و مان ــدت گرفت ش
ــياري از  ــود. انرژي بس ــعه اي استان مي ش توس
ــود تا اثرات منفي اينگونه  مديران بايد صرف ش
تحركات خنثي شود و در نهايت اين مردم هستند 
ــده و به جاي استفاده از توانمندي  كه متضرر ش
ــاهد چالش هايي باشند كه هدف  مديران بايد ش
ــي و قدرت نمايي جناح هاي  اصلي آن وزن كش
رقيب در عرصه انتخابات يا انتصاب هاي مديران 

منسوب به هريك از اين جريان هاست.

«اخالق» در جامعه و فضاى سياسى آن
در حال افول است

همدان پيام: هر چه زمان انتخابات نزديك تر مى شود، بايد منتظر بروز اقدامات و 
ــى كشور و به تبع آن در سطح  عكس العمل هايى بعضا غير منتظره در فضاى سياس

استان همدان و نيز مركز آن بود.
ــد اتفاقات رخ داده در نماز جمعه نهم دى ماه شهر همدان، گرچه  به نظر مى رس
ــدن آن، در اين  ــته اى نه چندان دور دارد، اما از نظر زمان حادث ش ــه در گذش ريش
فرض قابل تحليل است. البته اين بدان معنا نيست كه معترضان سخنرانى استاندار 
در پيش از خطبه هاى نماز جمعه، لزوما پيگير اهدافى انتخاباتى هستند اما رخ دادن 
آن در ايامى كه فرآيند انتخابات مجلس نهم، وارد مراحل مهم تر و حساس ترى شده، 
ــدارى  ــتاندار همدان، بلكه بايد هش ــت كه آن را نه يك تلنگر براى اس قابل تأمل اس
ــوم به انحرافى  ــدى براى آنانى خواند كه به هر ترتيب عضو يا هوادار جريان موس ج
ــوند و يقينا اين گونه موضع گيرى ها و اقدامات، صرفا به اين مورد و به  قلمداد مى ش

استان و شهر همدان، منحصر و محدود نخواهد شد.
ــتند، بايد با  درباره داليل اعتراض اين گونه جمعى كه عمدتا از بين جوانان هس
ــنيد. نگارنده نيز در اين  ــخن گفت و اصل ماجرا را از زبان خود آنها ش خود آنان س
ــال، در پى پرداختن به اين موضوع و قضاوت در له يا عليه يكى از طرفين ماجرا  مق
ــت كه آيا اعتراضى اين گونه، در قاموس متأثر از  ــخن بر سر آن اس ــت، بلكه س نيس

ارزش هاى فرهنگى و دينى اين مرز و بوم، پذيرفته و قابل دفاع است؟
هيچ شكى نيست كه «نقد و انتقاد» و «اعتراض»، با رعايت چارچوب هاى قانونى، 
ــوب  ــهروندان جامعه محس ــق» و در منظر دينى و مذهبى، حتى «تكليف» ش «ح
ــتاندار  ــوان بر اين جوانان معترض به مواضع و عملكرد اس ــود؛ بنابراين، نمى ت مى ش
همدان، امر كرد كه خاموش باشند و اعتراض نكنند. كما اينكه نگارنده و نيز روزنامه 
«همدان پيام»، نقدها و انتقادات زيادى را بر عملكرد استاندار همدان وارد مى دانند و 

تا به حال نيز بسيارى از اين اعتراضات را منعكس نموده است.
ــكلى و در هر مكانى  اما ترديدى هم نبايد كرد كه بيان اعتراض و انتقاد به هر ش
ــود معترضان و منتقدان را  ــت و مقص ــدون توجه به فضاى حاكم، كامال مفيد نيس ب
ــدن حرف و نظر  ــت موجب نقض غرض و گم ش تأمين نمى كند و حتى ممكن اس
اصلى آنها در البه الى هياهوهاى ايجاد شده گردد. سابقه تاريخى در سال هاى پس 
ــان از آن دارد كه اين گونه اقدامات، حتى اگر در  ــالمى نيز نش از پيروزى انقالب اس
ــر معترضان را تأمين كند، در دراز مدت به ضرر آنها و  ــاه مدت، اهداف مورد نظ كوت

بعضا به نفع آنها كه مورد اعتراض واقع شده اند، مى شود.
بدون قضاوت درباره ماهيت اعتراضات صورت گرفته و نيات معترضان، همان گونه 
كه امام جمعه همدان نيز تأكيد نموده، نبايد از اشتباه بودن شكل و زمانى كه براى 
اظهار اين اعتراضات در نظر گرفته شده بود، غفلت نمود. نمازجمعه در دين و مذهب 
ما، جايگاه و حرمتى بس رفيع دارد و نبايد به راحتى، آن را تضعيف نمود. به ويژه آن 
كه يكى از مهمترين مظاهر وحدت در بين مؤمنان و حاميان دين و انقالب و نظام، 
همين ميعادگاه هاى نمازجمعه است. البته اين جوانان معترض، تنها كسانى نيستند 
كه مرتكب اين اشتباه شده اند و پيش از آنها نيز بزرگانى بوده اند كه پايگاه و تريبون 
نمازجمعه را، محل تسويه حساب هاى سياسى و جناحى قرار داده اند و همان ها، امروز 

در گناه و اشتباه جوانان معترض، يقينا شريك هستند.
ــى آن، در  ــى، وقتى «اخالق» در جامعه ما و به خصوص در فضاى سياس از طرف
ــت و دست يازيدن بر اريكه قدرت به هر قيمتى ولو  ــدن اس حال افول و كم رنگ ش
ــخصيت هاى نظام  ــاگرى هاى به حق و ناحق درباره بزرگان و ش هتك حرمت و افش
ــنت الهى نبايد ترديد داشت كه مسببان و فراهم  ــده، در س ــكه رايج ش و انقالب، س
كنندگان زمينه براى اين گونه اقدامات و مشوقان آنها و نيز آنانى كه از اين رهگذر، 
پست و مقامى را به دست آورده اند، خود نيز در تيررس چنين اقداماتى قرار خواهند 

گرفت كه نمونه هاى آن در ماه هاى اخير، فراوان به چشم مى خورد.
ــكوت جايز نيست، چه از سر همراهى و تشويق معترضان باشد  به هر ترتيب، س
ــدن حق و باطل؛ بايد هم حق اعتراض  و چه از غبارآلودگى فضا و به هم آميخته ش
ــرد و هم بر لزوم مراقبت از چارچوب هاى  ــمرد و بر آن پاى فش و انتقاد را محترم ش
ــدن حرمت ها، تأكيد داشت. چه بسا سكوت  ــته ش اخالقى و قانونى و دورى از شكس
كنندگان در برابر اين اقدامات و تأييدكنندگان آنها، خود به زودى در جمع قربانيان 
چنين تحركاتى قرار گيرند كه با هر نيت خير و صالح و پاكى هم كه انجام شود، در 

قانون و شرع، محلى از اعراب ندارند.
ــالم  ــاز دين مبين اس ــت كه عالوه بر آموزه هاى انسان س دقيقا در اين بزنگاه هاس
ــون» را به عنوان مبناى نظم  ــيره بزرگان دينى و مذهبى، بايد «قان ــخنان و س و س
ــد و انتقاد را براى عموم  ــل و محور قرار داد. قانونى كه حق نق ــى مالك عم اجتماع
شهروندان، محترم و مجاز شمرده و چارچوب و راه اظهار و بيان آنها را مشخص نمايد 
و حق معترضان قانونى و حرمت جايگاه ها و آبروى افراد را محترم بشمارد. على رغم 
تأكيداتى كه در جاى جاى اين نوشتار آمد، باز هم تصريح مى شود كه سخن بر سر 
ــدارى از  ــت، بلكه هش حمايت از پيريايى يا معترضان به وى يا جريانى بالعكس نيس
سر درد و دلسوزى است كه اگر در جامعه به شدت نيازمنِد مدارا و تحمل ما، جدى 
گرفته نشود، آثار و پيامدهاى بسيار ناگوارترى را براى همگان، در پى خواهد داشت.
توجه به اين مهم، در ايام پيش رو كه رقابت هاى انتخاباتى شدت بيشترى خواهد 
گرفت، بسيار حائز اهميت است و اميد اينكه اين حادثه تلخ، عبرتى باشد براى رقم 
ــدن فضاى مبتنى بر اخالق و قانون، كه  ــيريِن مملو از حاكم ش خوردن روزهاى ش

همگان را به رعايت تعقل و خويشتندارى و انصاف، رهنمون خواهد شد.

اصولگرايان واقعى با تعصى از فرامين رهبرى به 
ميدان بيايند

همدان پيام: دبير حزب عدالت طلبان ايران اسالمي استان همدان، ضمن قدرداني از 
ــتان همدان در مراسم بزرگداشت 9 دي، به بيان مواضع و ديدگاه هاي  حضور مردم اس
ــليماني با اشاره به حوادث به وجود آمده پس از انتخابات  خود پرداخت. محمدرضا س
88 گفت: همه شاهد بوديم كه در عاشوراي سال 88 برخي عناصر معلوم الحال جنبش 
ــبز به بنيادي ترين اصول اين مردم اهانت كردند و عاشوراي سيد و ساالر  فتنه انگيز س
ــل از آن كه انقالب  ــابقه خود قرار دادند، غاف ــهيدان را تحت تأثير اهانت هاي بي س ش
ــكل گرفته و هويت و حيات نظام  ــيني ش ــالمي ايران تحت تأثير فرهنگ ناب حس اس

اسالمي وابسته به نام اباعبدا... الحسن(ع) و شهادت آن بزرگوار است.
ــي از باورهاي ديني و مذهبي هدايت و منويات  ــالمي با تأس مردم انقالبي ايران اس
ــود در 9 دي 88 به فرمايش  ــي مثال زدني با حضور خ ــر معظم انقالب، با بصيرت رهب
ــت الهي آخرين ضربه را به فتنه زدند و روز 9 دي را  مقام معظم رهبري به مانند دس
ــه تاريخ به عنوان روز بصيرت و ميثاق با آرمان هاي واليت ثبت كردند كه  براى هميش
ــهامت در خون تك تك ايرانيان موج  ــمنان اين كشور بدانند فرهنگ شهادت و ش دش
ــالمي مثل  ــاهده كرديم كه مردم ايران اس ــالگرد 9 دي مش ــال نيز در س مي زند، امس
هميشه در مراسم بزرگداشت اين مراسم شركت كردند و بنده به عنوان نماينده حزبي 
كه به لطف الهي جزء فعال ترين احزاب استان است، از تمام مردم بزرگوار همدان تقدير 
و تشكر مي كنم كه با حضور خود كانون هاي تئوريك دشمن عليه نظام مقدس اسالمي 
را به تشنج مي كشند. دبير حزب عدالت طلبان ايران اسالمي استان همدان با اشاره به 
ــتان براي نمايندگي مجلس نهم گفت: نمايندگان منتخب در  ثبت  نام كانديداهاي اس
مقابل رأي مردم مسئولند و بايد پاسخگوي مسائل و خواسته هاي مردم باشند و خداي 
ــخص كانديدا تا زماني كه به رأي مردم نياز دارد در  ــد كه ش ناكرده نبايد اين گونه باش
ــود و پس از انتخاب شدن نيز بايد با مردم ارتباط داشته باشد. ما  جمع مردم حاضر ش
اميدواريم مجلسي پوياتر از مجلس هشتم داشته باشيم و مجلس نهم مجلسي برآمده 
ــياري  ــور را از بس ــد؛ چرا كه وجود يك مجلس قوي كش از تمام اضالع اصولگرايي باش
ــكالت بيمه مي كند. سليماني در پايان گفت: جريان انحرافي با تمام قوا خود را  از مش
ــوع وظيفه احزاب اصولگرا را  ــت و اين موض براي انتخابات مجلس نهم آماده كرده اس
سنگين تر مي كند كه خداي ناكرده كاري نكنند كه برنده اختالف سليقه هاي سياسي 
اصولگرايان جريان فتنه باشد؛ اصولگرايان واقعي و دلسوز نظام جمهوري اسالمي بايد با 
تأسي از فرامين  مقام معظم رهبري در جهت وحدت و همدلي در كنار هم در مقابل 

فتنه گران پا به عرصه بگذارند.

ــتاد انتخابات نهمين  ــين س همدان پيام: جانش
ــالمى در استان همدان از  ــوراى اس دوره مجلس ش
آغاز بررسى صالحيت داوطلبان حضور در انتخابات 

مجلس در هيأت هاى اجرايى خبر داد.
ــزود: همزمان با اتمام  ــب اف مهدى فتحيان نس
ــق ماده 49  ــى از داوطلبان، طب ــان نامنويس زم
ــت نامزدهاى  ــى صالحي ــون انتخابات، بررس قان
ــط هيأت اجرايى به مدت 10 روز  انتخاباتى توس
انجام و نتيجه آن به هيأت نظارت استان و كشور 

اعالم مى شود. 
ــاى اجرايى حوزه هاى  ــه كرد: هيأت ه وى اضاف
انتخابيه با حضور اعضاى هيأت نظارت در نشستى 
ــترك، صالحيت متقاضيان حضور در انتخابات  مش

آتى را بررسى مى كنند. 
ــى صالحيت  ــب با بيان اينكه بررس فتحيان نس
ــاس هيأت اجرايى، شناخت داوطلبان و  افراد بر اس
استعالم مراجع چهارگانه صورت مى گيرد، افزود: در 
صورت رد صالحيت داوطلبى موضوع به همراه علت 

رد صالحيت به او اعالم مى شود. 

به گزارش ايرنا، وي اضافه كرد: دواطلبانى كه به 
هر دليلى صالحيت آنها رد شده، چهار روز مهلت دارند 
تا به هيأت هاى نظارت استان شكايت ارسال كنند. 

فتحيان نسب گفت: همزمان با بررسى صالحيت 
ــت هايى در حوزه هاى  ــى نشس ــاى انتخابات نامزده
فرعى تشكيل شده و تعداد صندوق هاى اخذ رأى و 

محل استقرار آنها را تعيين مى كنند. 
وى افزود: اعضاى حوزه هاى فرعى با جمع بندى 
ــا و محل  ــت تعداد صندوق ه ــت، ليس نتايج نشس
ــال كرده و  ــتقرار آنها را به حوزه هاى اصلى ارس اس
ــيدگى به صالحيت   ــاى اصلى عالوه بر رس حوزه ه
نامزدهاى انتخابات مجلس نهم؛ آمارهاي ارائه شده 

را بررسى مى كنند. 
ــب گفت: 133 داوطلب در اين استان  فتحيان نس
براى تصدى 9 كرسى بهارستان نامنويسى كردند كه 
128 نفر از داوطلبان مرد و پنج نفر از آنان زن هستند. 
وى اضافه كرد: برنامه هاى انتخابات مجلس نهم 
ــتان همدان بر اساس زمانبندى تعيين شده  در اس

در حال اجراست. 

از ابتداى امسال تا آذر صورت گرفت؛
ممانعت از احداث 210 حلقه 

چاه غيرمجاز در همدان
 همدان پيام: معاون حفاظت و بهره بردارى 
ــت: در  ــدان گف ــه اى هم ــركت آب  منطق ش
آب   ــركت  ش ــوى  س از  ــداوم  م ــت هاى  گش
ــا پايان آبان ماه  ــال ت منطقه اى، از ابتداى امس
ــطح  از حفارى 210 حلقه چاه غيرمجاز در س

استان جلوگيرى شده است.
ــه از ابتداى  ــان اينك ــتوده با بي منصور س
ــاه 118 حلقه چاه  ــال جارى تا پايان آبان م س
غيرمجاز در استان همدان مسدود شده است، 
افزود: گروه هاى گشت و بازرسى با گشت هاى 
مداوم شبانه روزى در اين مدت از حفارى 210 

حلقه چاه غيرمجاز جلوگيرى كرده است.
وى گفت: با اقدامات مناسب صورت گرفته 
از اين تعداد 54 مورد منجر به توقيف دستگاه 
حفارى غيرمجاز شده است كه بايد مورد توجه 
قرار گيرد. معاون حفاظت و بهره بردارى شركت 
ــو با فارس  ــه اى همدان در گفت و گ آب  منطق
ــاه غيرمجاز  ــداد 118 حلقه چ ــه داد: انس ادام
7,5 ميليون مترمكعب صرفه جويى در مصرف 
ــته است كه  آب هاى زيرزمينى را به دنبال داش
با برقرارى گشت هاى شبانه از حفارى غيرمجاز 
در ساعات غير ادارى نيز جلوگيرى شده است. 
ــرد: بازديد و آماربردارى از 5  وى تصريح ك
هزار و 675 حلقه چاه مجاز، بازديد از يك هزار 
و 253 حلقه چاه غيرمجاز و معرفى 310 نفر از 
متخلفان به مراجع قضايى از جمله فعاليت هاى 
ــت ماه  ــى در هش ــت و بازرس ــاى گش گروه ه

سال جارى بوده است.
ــايى 558 حلقه  ــتوده با اشاره به شناس س
ــت در اين مدت  ــاز داراى اضافه برداش چاه مج
اظهار كرد: كنترل شبانه روزى گروه هاى گشت و 
ــى از طريق GPS آنالين خودرويى و 13  بازرس
مورد اصالح منصوبات چاه هاى مجاز داراى اضافه 
برداشت با 1,7 ميليون مترمكعب صرفه جويى در 
مصرف آب از ديگر فعاليت هاى گروه هاى گشت و 

بازرسى در اين مدت به شمار مى رود.

صادرات 12 ميليون دالري 
سفال از همدان

صنعت،  ــازمان  س ــت  سرپرس همدان پيام: 
معدن و تجارت استان همدان گفت:در 9 ماهه 
ــزار دالر صادرات  ــال 12 ميليون و 828ه امس

سفال داشته ايم.
ــد در گفت  ــچي موح ــد مهدي فرش محم
ــته سفال با  ــنا، افزود: در 9 ماه گذش و گو با ايس
صادراتي به ارزش 12 ميليون و 828هزار دالر به 
10 كشور آلمان، فرانسه، هلند، بلغارستان، سوئد، 
تركيه، عراق، امارات،  قطر و سودان توانسته رتبه دوم 
ــتان و رتبه نخست محصوالت صنايع  صادرات اس

دستي را به خود اختصاص دهد.
ــه ميليون  وي از ارز آوري 21 ميليارد و س
دالري اقالم و محصوالت صنايع دستي استان 
ــر داد و گفت: اين ميزان  ــال خب در 9 ماه امس
ــتي از گمرك همدان با  از صادرات صنايع دس
ــه هزار و 947 تن را به خود  وزني افزون بر س

اختصاص داده است.

نبود زيرساخت انشعابات در معابر مشكل اصلى آبفاست
همدان پيام: مديرعامل شركت آب و فاضالب استان همدان گفت: فاز اول پروژه فاضالب خيابان بوعلى به زودى به پايان مى رسد.

ــد،  ــال هاى قبل انجام مى ش ــد. وى ادامه داد: اين پروژه بايد در س مرتضى عزالدين افزود: فاز اول در زمان مقرر خود به پايان مى رس
ولى به دليل سختى  كار روى زمين مانده بود. عزالدين با اشاره به اينكه فصل كاهش توريست را براى كار انتخاب كرديم، تصريح كرد: 
ــنا، با بيان اينكه براى هر كيلومتر اين پروژه يك  ــال آينده قرار دارد. وي در گفت وگو با ايس فازهاى بعدى اين پروژه در برنامه كارى س
ميليون تومان هزينه مى شود، اظهار كرد: براى كل پروژه 500 ميليون تومان اعتبار در نظر گرفته شده كه براى فاز اول آن 250 ميليون 
تومان هزينه شده است. عزالدين درباره مناطق توانمندسازى نيز گفت: شركت آبفا استان از سال 86 تا 89 هشت ميليارد تومان در اين 
مناطق هزينه كرده است. وي گفت: تاكنون يك ميليارد و 330 ميليون تومان براى اين مناطق به شركت داده شده كه مابقى از منابع 

داخلى شركت هزينه شده است. وى اظهار كرد: نبود زيرساخت هاى انشعابات همچون معابر در اين مناطق از مشكالت شركت است.

ــى  تعاون ــركت  ش ــل  مديرعام ــام:  همدان پي
توليدكنندگان فراورده هاى لبنى پاستوريزه استان 

همدان، كمبود نقدينگى را مشكل اصلى دانست.
محمود رشادى افزود: توليد كارخانه هاى لبنيات 
استان روز به روز به دليل كمبود نقدينگى در حال 

كاهش است. 
وى ادامه داد: توان مالى كارخانجات توليد مواد 
ــه بتوانند تمامى  ــت ك ــتان به حدى نيس لبنى اس

تقاضاها را پاسخ دهند.
ــادى در گفت وگو با ايسنا، با تأكيد بر اينكه  رش
ــيل هاى خوبى دارد، بيان  كارخانجات استان پتانس
كرد: 100 درصد ظرفيت توليد كارخانجات استان 
ــود نقدينگى مهمترين علت آن  كامل نبوده و كمب

است.
وى با اشاره به اينكه كارخانجات استان ظرفيت 
ــير خام را دارند، تصريح  دريافت روزانه دو هزار تن ش
كرد: كمبود نقدينگى موجب شده تا كارخانجات نتوانند 
در حجم بااليى شير تهيه كنند و تنها در حد 30 تا 40 

درصد ظرفيت خود شير خريدارى مى كنند.
ــتان  ــان اينكه 32 كارخانه در اس ــادى با بي رش

ــان كرد: 18  ــت مى كنند، خاطر نش ــدان فعالي هم
كارخانه بابت توزيع شير يارانه اى در سال هاى 88، 
ــه ماه ابتداى سال جارى از دولت تقريباً دو  89 و س

ميليارد تومان طلبكارند.
ــتان به  ــان اينكه محصوالت لبنى اس ــا بي وى ب
ــود، تأكيد كرد: تمامى  ــتان ها صادر مى ش ساير اس
محصوالت توليد شده در استان با همان نام تجارى 
ــناخته شده و  ــتان هاى ديگر ش (برند) خود در اس

عرضه مى شوند.
وى با اشاره به اينكه افرادى به نام "پيله ور" در 
نقاط مرزى هستند كه به نوعى واسطه مبادله كاال 
ــمار مى روند، اظهار  ــاير كشورها به ش از ايران به س
ــتان به طور غيرمستقيم و  كرد: محصوالت لبنى اس

توسط پيله وران به كشور عراق صادر مى شود.
ــادى اضافه كرد: در صورتى كه دولت براى  رش
ــتان كمك كند؛  ــود نقدينگى كارخانجات اس كمب

مى توانيم به طور مستقيم به ساير كشورها صادرات 
داشته باشيم.

ــتان از  وي اضافه كرد: مطالبات كارخانجات اس
دولت شش ميليارد تومان بوده كه دولت در فواصل 
ــرده و دو ميليارد  ــى مختلف آن را پرداخت ك زمان

تومان آن باقى مانده است.
رشادى درباره افزايش 10 درصدى فرآورده هاى 
ــتان همدان در خصوص افزايش  لبنى نيز گفت: اس

قيمت از كشور عقب است.
ــزود: افزايش 10 درصدى قيمت هنوز در  وى اف
ــتان همدان اعالم نشده و اين به سود مردم و به  اس

ضرر توليدكنندگان است.
رشادى بيان كرد: قيمت فرآورده هاى لبنى، جلو 
در كارخانه 10 درصد از قيمت متوسط كشور است.

ــدگان  توليدكنن ــى  تعاون ــركت  ش ــل  مديرعام
فرآورده هاى لبنى پاستوريزه استان در ادامه گفت: هم 

ــير خام صنعتى در استان در صورت  اكنون قيمت ش
پيدا شدن، هر كيلوگرم 620 تا 650 تومان است.

ــدى يارانه ها در توليد  ــاره تأثير هدفمن وى درب
ــى نيز گفت: تمامى نهاده هاى اين  فرآورده هاى لبن
بخش گاهى تا 600 درصد هم افزايش داشته و اين 
ــت كه قيمت فرآورده هاى لبنى تنها 10  در حاليس

درصد افزايش داشته است.
ــى كارخانجات با ضرر و  ــا بيان اينكه تمام وى ب
ــد: مديران كارخانجات  زيان كار مى كنند، يادآور ش
ــوى  ــارات و تأمين اعتبار از س به اميد جبران خس
ــتند. رشادى اعالم كرد:  دولت در حال فعاليت هس
ــچ كارخانه اى پس از هدفمندى يارانه ها به طور  هي

رسمى از دور خارج نشده است. 
ــا وارد  ــه از دامدارى ه ــيرى ك ــزود: ش وى اف
ــده تا  ــش ش ــدا آزماي ــود؛ ابت ــات مى ش كارخانج
ــه و دو دهم درصد  ــتانداردهاى الزم همچون س اس
چربى و بار ميكروبى زير 100 هزار را داشته باشد.

ــير آلوده  ــادى ادامه داد: هيچ كارخانه اى ش رش
ــن كار خود متضرر  ــد؛ چراكه با اي دريافت نمى كن

مى شود.

تائيد صالحيت داوطلبان 10 روز ديگر اعالم مى شود

مديرعامل شركت فرآورده هاى لبنى همدان:

شير از استان قاچاق مى شود

يكبار ديگر حرمت شكني

  اينكه پيريايي و ساير مديران نقاط قوت يا ضعف دارند امري بديهي و مسلم 
اسـت و اينكـه مردم حق دارند انتقـادات خود به مسـئوالن را به صورت علني 
ابراز كنند بر كسـي پوشيده نيسـت اما بحث بر سر شـيوه هاي انتقال انتقادها 
و پيشنهادها و نيز نيت و غرض اصلي آمران روش هاي تخطئه و توهين است

  در اسـتان همـدان از زمان هاي گذشـته هم چنين بوده كـه برخي جريان ها 
با كسـب اجازه از بزرگان خود همواره سـعي داشـته اند تا با در فشار گذاشتن 
مسـئوالن، منويات وخواسـته هاي خـود را به آنها تحميل كننـد و در صورت عدم 
موفقيت در اين سياست با طرح شعارهاي كلي و مبهم قاطبه مردم را كه از پشت 

پرده اين حوادث آگاه نيستند به حركت هاي احساسي تشويق وترغيب كنند

  حضـور نماينـده ولي فقيه در ايـن جايگاه به عنـوان فصل الخطاب مي تواند 
معيار ومحك مناسبي براي ميزان پايبندي شعار دهندگان به واليت فقيه باشد.

  اگر قرار باشـد حرمت و شـان ميزبان اصلي كه همان امام جمعه اسـت از 
سوي برخي اشـخاص رعايت نشود، چگونه مي توان به واليت پذيري و التزام 

اين گروه به واليت اعتماد داشت؟

اختصاص 2 ميليارد تومان براى جمع آورى آب هاى سطحى
همدان پيام: معاون خدمات شهرى شهردارى همدان گفت: امسال براى اجراى پروژه هاى جمع آورى آب هاى سطحى بيش از يك ميليارد و 
800 ميليون تومان هزينه شد. احمد جعفرپور در گفت و گو با فارس، در خصوص جمع آورى آب هاى سطحى شهر همدان اظهار كرد: براى حل 
مشكل آب گرفتگى معابر سطحى، مشاور برنامه  اى داد به طورى كه فاز اول را سال گذشته انجام دادند و فاز دوم تحت عنوان مطالعات آب هاى 
سطحى در حال انجام است. وى ادامه داد: از ابتداى سال 90 پروژه ها با استفاده از نظر مشاور انجام شد؛ به طورى كه پروژه خيابان تختى در حال 
انجام و بلوار آيت ا... كاشانى، كوى محمديه و خيابان فلسطين نيز انجام شده است. جعفرپور خاطرنشان كرد: در خيابان صنعت با احداث يك مسير 
انحرافى براى هدايت سرريز به رودخانه اى كه در آن جا قرار دارد، هدايت آب به رودخانه مجاور و ميدان امام حسين(ع) صورت مى گيرد كه اين 
پروژه با اعتبار 550 ميليون تومان در حال اجراست. وى تصريح كرد: پروژه جمع آورى آب هاى سطحى از بلوار شاهد به سمت ميدان شاهد؛ سپس 
به ميدان امام حسين (ع) است و از 12 مترى واليت عبور و به سمت جاده مزدقينه حركت مى كند تا به چهارراه آيت ا... موسوى متصل مى شود.

خبر تكميليخبر تكميلي
با اعالم اسامي ثبت نام كنندگان انتخابات، مجلس نهم بررسي صالحيت ها را آغاز كرد.

در ليست اسامي منتشر شده همدان پيام در شماره گذشته از 133 كانديدا نام برده شده است كه قرار 
ــت براي 9 كرسي استان در مجلس رقابت كنند. بر اساس آخرين اخبار به دست آمده مسلم غالمي از  اس
ــد. همچنين در ليست اسامي كانديداهاي حوزه  ثبت نام كنندگان حوزه انتخابيه بهار و كبودراهنگ مي باش
ــته (محمدصادق) درج  ــقاقي از ثبت نام كنندگان بود كه در خبر روز گذش همدان و فامنين محمدفاضل ش

گرديده بود، اصالح مي گردد.

ــن هفته همدان  ــات نماز جمعه اي 1. اتفاق
ــته است.  بازتاب ها و تحليل هاى متفاوتى داش
ــات به دنبال  ــا و جريان ــا برخى از گروه ه گوي
ــتفاده از اين اتفاق و بهره بردارى به نفع  سوءاس
خود هستند. گفتنى است در آستانه انتخابات 
ــا تحليل هاى مختلف  اتفاق هاى اين چنينى ب

روبرو مى شود.
2. جلب نظر افراد شاخص و مطرح انتخابات 
ــتان كه ثبت نام نكرده اند در دستور كار  در اس
ــت. گويا پس از اعالم  كانديداها قرار گرفته اس
ــامى ثبت نام كنندگان و كانديداها به دنبال  اس
ــاى  ــت چهره ه ــب حماي ــرى و جل ارتباط گي

شاخص انتخابات به نفع خود هستند.
3. صادر نشدن قبوض تلفن همراه مخابرات 
براى برخى مشتركان مشكل ايجاد كرده است. 
ــركت مخابرات تصميم گرفته است  گويا ش
ــود را از طريق  ــتركان خ ــاب مش صورت حس
ــكل عدم  ــك اعالم كند كه اين امر با مش پيام
دريافت پيامك توسط برخى مشتركان مواجه 

شده است.
ــم پايان  ــل اين تصمي ــود دلي گفته مى ش
ــت و همكارى نكردن اين  ــركت پس قرارداد ش

شركت با مخابرات مى باشد.
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ايران و جهان

انتخاباتاخبار كوتاه
نبايد از امكانات دانشگاهي 
براي تبليغات استفاده شود 

ــات و فناوري با  ــنا: وزير علوم، تحقيق ايس
اشاره به انتخابات آينده مجلس شوراي اسالمي 
و با تاكيد بر اينكه هيچ دانشگاهي اعم از دولتي 
ــام نور و علمي  ــالمي، پي و غيردولتي، آزاد اس
ــگاه براي  ــردي حق ندارد از امكانات دانش كارب
ــتفاده  تبليغات يك فرد، گروه يا يك جناح اس
ــير گروه،  ــگاهي در مس ــد، گفت: اگر دانش كن
ــد، مطابق با  ــرد خاصي حركت كن ــاح يا ف جن
ضوابط و قوانين به صورت جدي با آن برخورد 
مي كنيم چرا كه وظيفه دانشگاه ها تربيت كادر 

براي نظام است نه براي جناح ها و گروه ها.

ابراز تأسف آيت ا... صافي از 
برنامه هاي صداوسيما 

ــف  ــع تقليد با ابراز تأس ــى از مراج مهر:يك
ــت: اگر  ــيما گف ــى برنامه هاى صداوس از برخ
ــيما درست كار كند بسيارى از نواقص  صداوس
برطرف مى شود. آيت ا... العظمى لطف ا... صافى 
ــاى فراگير  ــه فعاليت ه ــاره ب ــى با اش گلپايگان
صداوسيما اظهار داشت: صداوسيما، مدرسه و 
ــت و بايد طورى  ــگاه بزرگ و عظيمى اس دانش
ــد كه مردم را بسازد. وى ضمن ابراز تأسف  باش
ــئوالن  ــيما به مس از برخى برنامه هاى صداوس
تذكر داد: بايد همه مواظب باشيم و اين موقوف 
ــت كه از صدر تا ذيل، همه احساس  به اين اس
مسئوليت كنند و هدفشان اجراى دستورات و 
معارف اهل بيت(ع)، اخالق اسالمى، استقالل 
و مبارزه با غرب گرايى و نيز مبارزه با آنهايى كه 

اسالم زدايى مى كنند، باشد.

امارات سيستم دفاع موشكى 
از آمريكا مي خرد

ايلنا: وزارت دفاع آمريكا اعالم كرد كه «گروه 
ــه صنايع دفاعى  ــد مارتن» كه در زمين لوكهي
فعاليت دارد، موفق شد قراردادى به ارزش سه 
ميليارد و 480 ميليون دالر براى تجهيز امارات 
ــتم دفاع موشكى منعقد كند.پنتاگون  به سيس
ــتم هاى دفاع  ــاي معاهده فروش سيس از امض
ــكي آمريكا به ارزش بيش از سه ميليارد  موش
ــي خبر داد. جورج  ــه امارات متحده عرب دالر ب
ــون اعالم  ــخنگوي مطبوعاتي پنتاگ ــل س ليت
ــه ارزش 3,48 ميليارد  ــه اين قرارداد ب كرد ك
ــامبر به امضا رسيد. طبق اين  دالر، در  25 دس
ــك،  ــكي،  96 موش معاهده، دو باتري ضد موش
رادار، تجهيزات آموزشي و لجستيكي به امارات 

متحده عربي ارسال خواهد شد.

چين به مسائل ايران و تنگه 
هرمز حساس است

ــه چين بر  ــخنگوى وزارت خارج ــر: س مه
ــورش براى حفظ ثبات و امنيت در  تمايل كش
ــارس و تنگه هرمز تاكيد كرد.  منطقه خليج ف
ــخنگوى وزارت خارجه گفت: پكن اميدوار  س
است كه ثبات در تنگه استراتژيك هرمز ادامه 
ــراى بى ثباتى اين  ــچ اقدامى ب ــدا كند و هي پي
ــود. هونگ لى افزود:  آب راه بين المللى انجام نش
ــبت به تحوالت در  ــكار عمومى در چين نس اف

ايران بسيار حساس هستند.

دست انگليس در همكارى
با صدام رو شد

ــناد محرمانه فاش شده حاكى از  فارس: س
ــاله  ــت كه دولت انگليس در دوره 8 س آن اس
ــراق به طور مخفيانه به دولت  جنگ ايران و ع
ــين تجهيزات نظامى مى داده است.  صدام حس
ــد،  ــه اى كه روز جمعه فاش ش ــناد محرمان اس
ــت كه  ــتى از تجهيزات نظامى اس حاوى ليس
دولت مارگارت تاچر نخست وزير اسبق انگليس 
در 1981، در دوره جنگ ايران و عراق، به طور 
ــرى در اختيار دولت صدام  مخفيانه و كامًال س
ــراق قرار داده  ــين رئيس جمهور معدوم ع حس
ــامل جت هاى  ــت. اين تجهيزات نظامى ش اس
ــود كه  جنگنده و ديگر تجهيزات نظامى مى ش
دولت اسبق انگليس تالش خود را به كار گرفته 

بود تا به رژيم صدام بفروشد.

كشته شدن 106 خبرنگار
در سال 2011

ايلنا: خشونت عليه فعاالن حوزه خبري در 
ــش يافته كه عمده  ــال 2011 ميالدي افزاي س
ــتان، عراق و مكزيك  ــونت ها در پاكس اين خش
ــورها 11 فعال  ــك از اين كش روي داده و در هري
ــده اند. فدراسيون بين المللي  حوزه خبر كشته ش
ــونت عليه فعاالن  خبرنگاران اعالم كرد  كه خش
حوزه خبري در سال 2011 ميالدي افزايش يافته 
است كه عمده اين خشونت ها در پاكستان، عراق 
ــورها  و مكزيك روي داده و در هريك از اين كش

11 فعال حوزه خبر كشته شده اند.

دولت قانون شكنى روى كار است
ــالمى علت تصميم قبلى اش براى حضور نداشتن خود در انتخابات  ــوراى اس مهر: نماينده مردم تهران در مجلس ش
ــوان كرد من قصد حضور در انتخابات  ــكنى دولت عنوان كرد. احمد توكلى در جمع خبرنگاران عن ــس را قانون ش مجل
ــت هاى متعدد سياستمداران، اساتيد دانشگاه و دانشجويان عدالت خواه تصميم  ــتم اما به علت درخواس مجلس را نداش

گرفتم در انتخابات مجلس شوراى اسالمى شركت كنم.
ــكنى دولت عنوان  ــتن خود در انتخابات مجلس را قانون ش احمد توكلى علت تصميم قبلى اش براى حضور نداش
ــكنى  ــت و مجلس هم از اين قانون ش ــكنى روى كار اس كرد و افزود: با توجه به اينكه در حال حاضر دولت قانون ش
ــركت نكنم اما دوباره تصميم گرفتم در انتخابات پيش  دولت جلوگيرى نمى كند تصميم گرفته بودم در انتخابات ش

رو شركت كنم.

به هرتهديدي پاسخي پشيمان كننده خواهيم داد 
ــوراى عالى امنيت ملى كشورمان صبح ديروز در همايش سراسرى سفرا و روساى نمايندگى هاى ايران  مهر: دبير ش
در خارج كشور سخنرانى كرد و گفت: به هرگونه تهديد عليه جمهورى اسالمى ايران، پاسخ مضاعف و پشيمان كننده 
خواهيم داد. نماينده مقام معظم رهبرى در شوراى عالى امنيت ملى اظهار داشت: موازنه قدرت در منطقه به ضرر رژيم 
صهيونيستى و آمريكا در حال تغيير است، تا جايى كه اين تحوالت بر روابط آنها با ساير قدرت ها نيز تاثير سلبى گذاشته 
ــمن سرپوش گذاشتن بر اقتدار و قدرت نرم جمهورى اسالمى ايران است، ولى اين  ــت. جليلى گفت: تمام تالش دش اس
ــود. دبيرشوراى عالى امنيت ملى با اشاره به اينكه اقتدار - منطق - ابتكار عمل،  ــتر نمايان مى ش اقتدار روز به روز بيش
ــت درباره ادامه گفتگوها با 1+5 اظهار داشت: به آنها رسما اعالم كرديم به  ــالمى ايران اس مبناى تعامالت جمهورى اس

مسير گفتگو براى همكارى برگردند.

زاكاني مجبور به پاسخگويي شد
ايسنا: كميته حقوقي ستاد انتخابات كشور از رئيس ستاد انتخاباتي جبهه متحد اصولگرايان ارائه مستندات در ارتباط 
ــد. عليرضا زاكاني اخيرا در بخشي از اظهاراتش در نشست جبهه متحد اصولگرايانـ   ــتار ش با ادعاهاي اخيرش را خواس
ــد: بر اساس اطالعاتي كه از افراد مرتبط با جريان انحرافي  ــدـ  مدعي ش ــبت 9 دي در بندرعباس برگزار ش كه به مناس
ــت آمده اين جريان براي هريك از كانديداهاي مورد حمايت خود بين 10تا 30 ميليارد ريال هزينه مي كند. در  به دس
پي اين سخنان سيدصولت مرتضوي رئيس ستاد انتخابات وزارت كشور خبر داد كه كميته حقوقي اين ستاد در قالب 
ــته است تا در ارتباط با  ــاني كه ادعاهايي را راجع به انتخابات مطرح مي كنند از جمله زاكاني خواس نامه اي از تمام كس
ادعاهاي خود مستندات قانوني ارائه كند. مرتضوي تاكيد كرد: تاكنون هيچ احدي مدركي دال بر صحت ادعاهاي مطرح 

شده ارائه نكرده است.

همدان پيام: على اكبر واليتى شاخص هاى اصلى 
ــان را اعالم كرد.  ــاى جبهه متحد اصولگراي نامزده
ــاخص ها عبارتند از مرزبندى  ــاس اين ش بر اين اس
شفاف با جريان فتنه، جريان انحراف و جريان فساد.

ــه شاخصه سلبى كه نام برده   وى گفت: اين س
ــود تا  ــده، مصاديقى دارد كه بايد آنها تبيين ش ش
ــروه با انجام  ــه گ ــبان به اين س اگر در آينده منتس
ــاى جديد، دامنه عملكردى خود را تغيير  طراحى  ه

دادند، سريع شناخته شود. 
به گزارش ايلنا، واليتى كه با سايت جبهه متحد 
اصولگرايان گفتگو كرده است، با اشاره به رويداد 9 
ــاره داشت: قطعا كسانى كه در آن زمان كه  دي اش
كشور نياز به مساعدت آن ها داشت و اين خطر بود 
ــالمى  كه ضررهاى جبران ناپذيرى به جمهورى اس
ــى آن و همچنين حاكميت  ــران و تماميت ارض اي
ــود، بايد جوابگوى  ــت خود وارد ش ملت بر سرنوش
ــا در بحث فتنه 88 بلكه  ــند. نه تنه رفتار خود باش
ــته به اهميت  در مقاطع ديگر نيز هر فردي بايد بس
ــد و هرقدر  ــه ملى خود عمل كنن ــه به وظيف حادث
ــت ملى، پايدارى نظام  ــر گذارى حادثه در هوي تاثي
ــتر باشد، افراد وظايف  و حفظ استقالل كشور بيش
ــنگين ترى دارند؛ على الخصوص آن هايى كه در  س
ــنونده بيشترى دارد و از  ميان مردم سخنانشان ش
آن ها به نخبگان سياسى تعبير مى شود. از اين منظر 
كالم آيت ا... مهدوى كنى در بيانيه اى كه به مناسبت 
يوم ا... نهم دى منتشر كردند، بسيار كالم بجايى بود. 
ــت توسط جبهه  ــاره به ارائه ليس وي در ادامه با اش
متحد، اظهار داشت: تصميم جمعى اعضاى شوراى 
ــت كه «ساكتين فتنه» و «ساكتين  مركزى اين اس

انحراف» هيچ جايى در ميان نامزدهاى جبهه متحد 
اصولگرايان نداشته باشند. 

واليتي در بخش ديگري از اين گفت وگو با اظهار 
اميدواري نسبت به وحدت رسيدن همه طيف هاي 
ــرا باهم افزود: در ابتدا بايد بگويم كه ما تمام  اصولگ
اميدمان اين است كه همه افرادى كه در زير پرچم 
ــده اند ولو اينكه با هم اختالف  اصولگرايى جمع ش
ــليقه داشته باشند؛ با توجه به سه اصل مصحلت  س

ــكيل مجلس  بزرگ وحدت براى نظام، اهميت تش
پيش رو و حساسيت زمان و شرايطى كه در آن قرار 
داريم؛ اقتضائات را درك كرده و اختالفات سليقه را 
كنار بگذارند و به روند وحدت بپيوندند تا آنجايى كه 
ــت،  مربوط به مجموعه جبهه متحد اصولگرايان اس
بنا بر اين است كه ما جاذبه خود نسبت به گروه هاى 
ــن قرار بدهيم و  ــترين حد ممك اصولگرا را در بيش
ــانيم؛ اين  همان اصل  ــود را به حداقل برس دافعه خ

ــت كه مقام  «جذب حداكثرى و دفع حداقلى» اس
معظم رهبرى همواره بر آن در مجموعه اصولگرايان 

تاكيد دارند. 
ــاخص هاي جريان  ــي ش ــاره به برخ ــا اش وي ب
ــت: سه  اصولگرايي براي نامزدهاي اصلح اظهار داش
ــلبى  ــاخص اصلى نامزدهاى اصلح در حوزه س ش
مطرح عبارتند از مرزبندى شفاف با جريان فتنه، 
ــه شاخصه  ــاد. اين س جريان انحراف و جريان فس
ــده، مصاديقى دارد كه بايد  سلبى كه نام برده ش
ــبان به  ــود تا اگر در آينده منتس ــا تبيين ش آن ه
ــه گروه با انجام طراحى  هاى جديد، دامنه  اين س
ــناخته  ــريع ش عملكردى خود را تغيير دادند، س
ــود. به صورت مبنايى بايد اينگونه عرض كنم  ش
ــت، آن  ــد اصولگرايان معتقد اس ــه جبهه متح ك
ــوب طلبى و  ــه دنبال آش ــانى كه ب ــته از كس دس
ــتند؛ چه آن ها  ضربه زدن به نظام از هر راهى هس
ــدند و امروز  ــته مرتكب اين عمل ش كه در گذش
ــه از آرمان  ها  ــابقه دارند و چه آنهايى ك ــوء س س
ــالب كرديم  ــا انق ــه براى آن  ه ــى ك و ارزش هاي
ــير اصلى انقالب زاويه  ــده اند و با مس منحرف ش
ــى  پيدا كرده اند، هيچ جايى در اركان اصلى اساس
ــند. در زمينه فساد به  ــته باش حكومت نبايد داش
ــى و... نيز  ــى، اخالق ــكل اقتصادى، سياس هر ش
ــاد از هر  ــورد بايد صورت بگيرد. فس ــن برخ همي
نوع كه باشد مذموم است و نبايد جايى در اركان 
ــد؛ چرا كه نهادى همچون  ــته باش حكومتى داش
ــدين. در  ــت نه مفس ــس جايگاه مصلحين اس مجل
حوزه ايجابي هم، معيار ها مفصال در كالم حكيمانه 

رهبرى و منشور اصولگرايى، آمده است. 

على اكبر واليتى:

مجلس جايگاه مصلحين است 
نه مفسدين

ــيون خط امام(ره)  ــام: دبيركل فراكس همدان پي
مجلس گفت: دغدغه انقالب باعث مي شود دلسوزان 

نظام علي رغم همه تنگناها عرصه را خالي نكنند.
محمدرضا تابش در گفت وگو با ايسنا انتخابات را 
مظهر تجلي اراده مردم خواند و افزود: حيات احزاب 
و گروه ها در مشاركت آن ها در عرصه انتخابات است؛ 
ــالمت آميز  ــه احزاب از روش هاي مدني و مس چراك
ــتيابي به قدرت استفاده مي كنند. بديهي  براي دس
ــت منش و روش اصالح طلبان هم از ابتدا بر اين  اس

اصول مسالمت جويانه قرار گرفته است.
ــفانه برخي تنگ نظري ها و  وي ادامه داد: متأس
ــد بخش عمده اي از جامعه،  محدوديت ها باعث ش
ــاري نوعي يأس و  ــف اصالح طلب دچ ــه ويژه طي ب
ــد و  ــوند؛ چراكه جراحات ترميم نش ــردي ش دلس
ــياري از دلسوزان نظام و تذكر  علي رغم توصيه بس
ــردي در  ــه موجب بروز دلس ــه واقعياتي ك آن ها ب
ــت و قبضه  ــي صالح ملك و مل ــده، برخ جامعه ش
ــتند كه وقعي به اين  ــردن قدرت را در اين دانس ك

واقعيت هاي جامعه ننهند.
نماينده مردم اردكان در مجلس، با بيان اين كه 

ــن فاصله و  ــالش اصالح طلبان ترميم اي ــعي و ت س
شكاف براي فراهم كردن زمينه حضور اصالح طلبان 
ــد: من به ضرس قاطع  ــت، يادآور ش در جامعه اس
ــئوالن عالي رتبه نظام هم بر  مي توانم بگويم كه مس
همين نظر هستند اما اين كه چرا گشايشي در كار پيدا 
ــود را بايد از ضعف و عدم تدبير و درايت كافي  نمي ش
ــه در عرصه اقتصاد،  ــئوالن بدانيم كما اين ك بقيه مس
ــت و فرهنگ نيز علي رغم تذكرات و تاكيدات  سياس

مقام معظم رهبري شاهد ناروايي هايي هستيم.
دبيركل فراكسيون خط امام(ره) مجلس تصريح 
ــئوالني كه اكنون هر سه قوه در  كرد: اي كاش مس
ــن يكپارچگي افتخار  ــت، اگر به اي يد قدرت آنهاس
ــبت به اين حقايق و واقعيات موجود  مي كنند، نس
ــند و توجه بيشتري به  ــخگو باش در جامعه هم پاس

آنها داشته باشند.
وي در ادامه با بيان اين كه انقالب اسالمي به ما 
هويت داده و جريان جديدي در جهان آفريده است، 
گفت: اين دغدغه ها باعث مي شود دلسوزان نظام باز 
ــي تنگناها و تنگ نظري ها  هم علي رغم وجود برخ
ــه خواب را از  ــت ك عرصه را خالي نكنند و اين اس

ــي را براي آن ها  ــم آن ها ربوده و تصميم گيري چش
سخت كرده است.

نماينده مردم اردكان در مجلس ابراز عقيده كرد: 
ــه در جامعه مي گذرد  ــياري از واقعياتي ك ما بر بس
ــتيم، اما معتقديم  ــراف داريم و از آن مطلع هس اش
به مثابه پدر خانواده نبايد آن ها را بازگو كرده و دل 
ــيار سخت است كه كسي  مردم را خالي كنيم. بس
ــالم و پيشرفت كشور باشد، ولي  دلسوز انقالب، اس
ــاهد تزريقات و ناروايي هايي هم باشد كه به اصل  ش
ــام ضربه مي زند و عين  ــالمي و نظ دين، انقالب اس

حال دستش از انجام كاري كوتاه باشد.
ــه حضور موثر  ــبت ب ــا ابراز اميدواري نس وي ب
ــش رو در توصيه اي  ــه انتخابات پي ــردم در عرص م
ــد پايداري  ــت: به نظر مي رس ــه اصالح طلبان گف ب
ــرد از آبروي خودش  ــن ارزش را دارد كه ف نظام اي
ــد اين موضوع  ــه طرف مقابل نباي ــم بگذرد، البت ه
ــد حمل بر ايثار و  ــل بر ضعف كند، بلكه باي را حم
ــود مثل رزمندگان ما كه در جبهه هاي  ــت ش گذش
ــتند تا  ــرد حق عليه باطل از جان خود مي گذش نب
ــان دفاع كنند. من فكرمي كنم عرصه  از ارزش هايش

براي دوستداران واقعي انقالب و نظام نيز اين چنين 
است و اگر آن ها وارد عرصه شوند بايد از آبروي شان 
ــالمي  بگذرند؛ اما اگر اين به نفع نظام جمهوري اس
باشد و پايه هاي مردم ساالري را تحكيم كند، ارزش 
ــاءا... اين اسبابي شود كه ديگران هم در  دارد. ان ش
ــه و اقتدارگرايانه خود  ــه، آمران روش هاي نابخردان

تجديدنظر كنند.

توصيه تابش به اصالح طلبان:

براي پايداري نظام از آبرويمان بگذريم 

ــرى فيزيكى هفته  ــام: به دنبال درگي همدان پي
پيش نماينده دولت با يكى از نمايندگان و توهين 
ــه  ــروز يك عضو هيات رئيس ــه مجلس، دي وى ب
مجلس از شكايت الريجانى از نماينده دولت خبر 
ــن، اميدوار رضايى عضو  داد. به گزارش خبرآنالي
ــوراى اسالمى از شكايت  هيأت رئيسه مجلس ش
ــوراى  الريجانى به وكالت از نمايندگان مجلس ش
ــازمان هدفمندى يارانه ها به  اسالمى از رئيس س
ــوه قضائيه به خاطر توهينش به نمايندگان ملت  ق

خبر داد.
ــه و  ــو هيات رئيس ــه وى، دهقان عض ــه گفت ب
ــيون قضائى مجلس، مسئول پيگيرى شرح  كميس
ــه و  ــزارش به هيأت رئيس ــع و ارائه گ ــل ماوق كام
همچنين پيگيرى خواسته رئيس مجلس مبنى بر 

شكايت از مرادى به قوه قضائيه شده است.
وى با بيان اينكه يكى از شهود توهين مرادى به 
مجلس، شخص الريجانى است، به مهر گفت: رئيس 
ــت اين  ــس نيز اعالم كرده كه صحبت ناشايس مجل
ــنيده است بنابراين با وجود شهود متعدد  فرد را ش
ــوراى  بايد قوه قضائيه توهين اين فرد به مجلس ش
ــالمى را بررسى كند. حتى نوار جلسه آن روز را  اس

هم در هيأت رئيسه بررسى كرده اند.
ــاجره رئيس  ــا بيان اينكه موضوع مش رضايى ب
ــازمان هدفمندى و نماينده مجلس را از دو وجه  س
ــت: يك  ــى قرار داد، اظهار داش مى توان مورد بررس
وجه قضيه بحث شخصى نماينده مجلس با رئيس 
ــازمان هدفمندى است كه البته عكس العمل آن  س
ــا وقتى توهين ها  ــس هم بر مى خورد نهايت به مجل
ــى العموم  ــد بحث مدع ــس عنوان ش ــه كل مجل ب
مطرح شد. گفتني است قبال ميرتاج الديني معاون 
ــكايت توسط  پارلماني رئيس جمهور نيز از ارائه ش
ــوراي نگهبان و قوه قضائيه براي دفاع از  دولت به ش
حق مرادي رئيس سازمان هدفمندي يارانه ها خبر 

داده بود.

همدان پيام: معاون اول رئيس جمهور رقم فعلى 
قاچاق در كشور را معادل بودجه يكى از كشورهاى 
همسايه اعالم كرد و گفت: قرارداد ننگين كرسنت 

را متوقف كرديم.
ــزارش مهر، محمدرضا رحيمى در همايش  به گ
ــر دولت در  ــرفت مصوبات اخي ــى روند پيش بررس
پيشگيرى و مبارزه با قاچاق كاال و ارز با بيان اينكه 
ــارت هاى ناشى از قاچاق غيرقابل جبران  بهاى خس
ــر جايى كه صورت  ــت، افزود: بايد قاچاق در ه اس
مى گيرد تعقيب كرده و آن را ريشه كن كنيم، البته 

در اين زمينه با خطراتى مواجه خواهيم شد.
وى با اشاره به اينكه قاچاق هاى كوچك لنج ها و 
يا قاچاق هايى كه از طريق قاطرها در برخى مرزهاى 
ــور صورت مى گيرد قاچاق هاى اصلى نيستند،  كش
افزود: قاچاقچيان اصلى در تهران و در مراكز استانى 
ــتند كه بايد آنها را مورد  و به صورت شبكه اى هس

هجوم قرار دهيم.
ــتاد مبارزه با قاچاق كاال  رحيمى به اقدامات س
ــاره و عنوان كرد:  ــد فعاليت اش و ارز در دوره جدي
ــت  گرچه ارقام 15، 16 ميليارد دالرى قاچاق باالس
اما اين ارقام قطعى نيست اما به هر حال پديده شوم 
قاچاق باعث از بين رفتن توليدات، باعث بيكارى، از 
بين رفتن رقابت و ضايعات جسمى و روانى مى شود.
ــور  ــاى چينى به كش ــت: ورود كفش ه وى گف
ــدى كفش و يا  ــزار واحد تولي ــث تعطيلى 6 ه باع
ورود لباس هاى دست دوم با قيمت هاى ارزان باعث 
ــراد به خيل  ــد و تمام اين اف ــودى خياطى ها ش ناب

بيكاران پيوستند.
ــيگار  ــه داد: تعرفه  و عوارضى كه بر س وى ادام
ــن كاال براى  ــد كه قاچاق اي ــد، باعث ش ــته ش بس
ــته باشد. قاچاق يك جنگ  قاچاقچيان صرف نداش

ــا را به خطر  ــه ارز و حيثيت م ــت ك تمام عيار اس
مى اندازد.

وى بر هماهنگى با استانداران در مبارزه با قاچاق 
كاال و مرز به ويژه در مرز و استان هاى مرزى تاكيد 
كرد  و گفت: بهتر است براى مبارزه با قاچاق به ويژه 
ــتى از كاالهاى مورد نياز تهيه  در نقاط مرزى ليس
شد تا كاالها به صورت قانونى وارد كشور شود كه از 

اين طريق تحريم ها نيز شكسته  شود.
ــان كرد:  ــس جمهور خاطرنش ــاون اول رئي مع
ــه 45 ميليارد دالر  ــال صادرات غير نفتى را ب امس
خواهيم رساند و در ادامه برابرى صادرات و واردات 
ــان اينكه قرارداد  ــق خواهيم كرد. وى با بي را محق
ــد، گفت: تمام تالش ما  ننگين كرسنت متوقف ش

اين است كه قاچاق هاى باندى را متالشى كنيم.
ــاره كرد و گفت:  وى به تحريم بانك مركزى اش
عده اى به چهارراه استانبول مى روند و قيمت دالر را 
افزايش مى دهند. عده اى نيز عوامل خود را به باندها 
ــوال ببرند  ــرد دولت را زير س ــتند تا عملك مى فرس
ــا كار دولت و بانك  ــوان كنند كه تمامى اينه و عن
مركزى است، در حالى كه تمام اين عوامل از خارج 
ــأت مى گيرد و يك روز نفت و يك روز  ــور نش كش
بانك مركزى را تحريم مى كنند. بانك مركزى ايران 
از خوش حساب ترين بانك هاى مركزى در دنياست.

پرونده ثبت نام انتخابات مجلس نهم بسته شد؛
اصولگرايان متحد؛ بيشترين ثبت نام كنندگان 

همدان پيام: روز جمعه پرونده ثبت نام نهمين انتخابات مجلس شوراي اسالمي بسته 
شد. شايد بتوان به استناد گفته هاي مراجعه كنندگان براي ثبت نام كه گرايش خود را 
اصولگرايي اعالم مي كردند، عنوان كرد كه اصولگرايان، به ويژه اصولگرايان جبهه متحد 
بيشترين آمار ثبت نام كنندگان در فرمانداري تهران و وزارت كشور را به خود اختصاص 

داده اند و به نوعي پيروز گام اول محسوب مي شوند.
ــاخصي كه براي حضور در ليست جبهه متحد  ــنا، از جمله افراد ش به گزارش ايس
ــي الريجاني،  ــوان از افرادي چون عل ــدند، مي ت ــات كانديدا ش ــان در انتخاب اصولگراي
ــت، باهنر،  ــين مظفر، احمد نجاب ــرد، بذرپاش، حس ــادل، ابوترابي ف ــي حدادع غالمعل
ــالم والمسلمين كازروني، نبي حبيبي، پرويز سروري، كاتوزيان  آرين منش، حجت االس
،اسدا... بادامچيان، شهاب الدين صدر، حسن غفوري فرد، اسماعيل كوثري، فرشيدي، 
ــالم و المسلمين ابراهيمي، زاكاني، دلخوش،  ميركاظمي، مرتضي طاليي، حجت االس
حسين طال، بيژن نوباوه، محسن يحيوي، احمد توكلي، محمدكريم عابدي، عالءالدين 
ــن نواب، عباسعلي اختري ،حميدرضا ترقي، فاطمه  ــالك، ابوالحس بروجردي، احمد س
ــي،  احمد ناطق نوري،  ــن سبحاني نيا، تقي خاموش ــت، حس رهبر، مجتبي رحماندوس
سليماني وزير سابق ارتباطات، مصباحي مقدم، نكونام، موسي الرضا ثروتي، دهقان، زهره 
ــجادي، مريم بهروزي، الله افتخاري، فاطمه رهبر و ... نام برد، البته احتمال  الهيان، س
ــترك در دو ليست جبهه  زيادي وجود دارد كه تعداد زيادي از آنها به عنوان افراد مش
متحد اصولگرايان و جبهه پايداري قرار بگيرند. گرچه تعدادي از آنها نيز اعالم كردند 

كه اگر در ليست اصولگرايان قرار نگيرند، از حضور در انتخابات انصراف خواهند داد.
  كانديداهاي جبهه پايداري 

در ميان ثبت نام شدگان براي كانديداتوري در انتخابات مجلس نهم برخي از افراد 
ــب به جبهه پايداري  ــن آنها را منتس ــتند كه مي توان به صورت واضح و روش نيز هس
دانست كه از آن جمله مي توان به فاطمه آليا، طيبه صفايي، حجت االسالم والمسلمين 
ــالم و المسلمين حسينيان، حجت االسالم و  ــقاي بي ريا، نادر طالب زاده، حجت االس س
المسلمين رسايي و حجت االسالم والمسلمين آقاتهراني، علي اصغر زارعي، روانبخش 
و مهدي كوچك زاده اشاره كرد. البته افرادي نيز در هنگام ثبت نام به صورت مستقيم 
ــتادگي قصد حضور در انتخابات را دارند كه در اين ميان  اعالم كردند كه از جبهه ايس

مي توان از افرادي چون اميدواررضايي و حجت االسالم والمسلمين علوي نام برد.
در ميان چهره هاي شاخصي كه در انتخابات اين دوره مجلس ثبت نام كردند، علي 
مطهري اعالم كرد كه به صورت مستقل در انتخابات شركت مي كند، ولي تمايلش را 
براي حضور در جبهه متحد اصولگرايان انكار نكرد. عباس زاده مشكيني دبير كميسيون 
ماده 10 احزاب نيز اعالم كرد كه به صورت مستقل البته نزديك به جريان اصولگرا از 
حوزه تهران كانديدا مي شود. مهدي خزعلي فرزند آيت ا... خزعلي نيز يكي ديگر افرادي 

بود كه به عنوان فردي مستقل در انتخابات ثبت نام كرد.
  كانديداهاي جريان اصالح طلب 

ــن دوره از انتخابات مجلس از جريان اصالح طلب نيز همانطور كه پيش بيني  در اي
مي شد، تعداد زيادي براي ثبت نام حضور پيدا نكردند و افراد شاخصي كه از اين جريان 
ــوان به جلودارزاده، محمدرضا تابش،  داريوش  ــراي ثبت نام حضور پيدا كردند را مي ت ب
قنبري، حجت االسالم عليخاني، مصطفي كواكبيان، محمدرضا خباز، عليرضا محجوب، 
اعلمي، الهه راستگو، اقبال محمدي، پيمان فروزش و مسعود پزشكيان محدود دانست. 
ــد كه با پرچم اصالح طلبي در اين  ــفاف اعالم نكردن گرچه اين افراد نيز به صورت ش
عرصه حضور پيدا مي كنند و در سخنان خود اعالم مي كردند كه به صورت مستقل در 

اين عرصه حضور خواهند داشت.
ــور حاميان دولت در  ــه در ارتباط با حض ــنا؛ علي رغم تبليغاتي ك ــه گزارش ايس ب
ــد، چندان چهره  شاخصي از اين طيف براي ثبت نام در ستاد انتخابات  انتخابات مي ش

وزارت كشور و فرمانداري تهران حضور پيدا نكرد.
ــوند و  ــوب مي ش ــايد بتوان گفت كه نزديك به دولت محس از جمله افرادي كه ش
ــراي انتخابات ثبت نام كرده اند، مي توان به پروين احمدي نژاد خواهر رئيس جمهور،  ب
ــت جمهوري، احسان جهانديده دبير  ــلمان نهاد رياس ــجد س اميري فر امام جمعه  مس
سابق شوراي اطالع رساني دولت و ايرج نديمي كه مدتي در معاونت پارلماني رياست 
ــغول به كار بود، گرچه در مجلس هفتم به عنوان يك فرد اصالح طلب  جمهوري مش
از او نام برده مي شد، سيد مهدي هاشمي رئيس سازمان نظام مهندسي كه مدتي نيز 

سرپرست وزارت كشور بود، اشاره كرد.
از افراد نزديك به آيت ا... مصباح يزدي نيز حجت االسالم روانبخش و حجت االسالم 
ــن غرويان شاگرد سابق مصباح يزدي،  ــه امام خميني(ره) و محس نبويان عضو موسس
ــت ا... مصباح يزدي در اين  ــايي و مرتضي آقا تهراني، جاللي رئيس دفتر آي حميد رس

انتخابات ثبت نام كردند.
با توجه به بسته شدن پرونده ثبت نام ها براي اين دوره مجلس شوراي اسالمي در 
اين مرحله بايد منتظر تصميم هيات هاي اجرايي بود كه مطابق برنامه زمانبندي تعيين 

شده بايد ظرف 10 روزه بررسي صالحيت ثبت نام كنندگان بپردازند.
 شوراى نگهبان نگاه سياسى و سليقه اى ندارد 

سخنگوى شوراى نگهبان گفت: شوراى نگهبان بر اساس قانون و معيار قانونى عمل 
مى كند و نگاه سياسى و سليقه اى نخواهد داشت و معيار هاى قانونى را مالك بررسى 

صالحيت ها قرار مى دهد.
به گزارش ايلنا، كدخدايى در نشست خبرى در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال 
خبرنگارى مبنى بر اينكه با توجه به پايان مدت ثبت نام كار هيأت نظارت هاى استانى 
چه زمانى آغاز خواهدشد؟ گفت: تا روز جمعه ثبت نام انجام   شد و از ديروز نيز گزارش 
كار به مراجع 4 گانه ارسال شده و تقريبا هيأت هاى نظارتى استانى از بيستم دى ماه 

كار رسمى خود را آغاز خواهند كرد.
ــوراى نگهبان آخرين مهلت بررسى صالحيت نامزدها را يكم اسفند  ــخنگوى ش س

اعالم كرد و گفت: كانديد اها در چندين مرحله مورد بررسى قرار  مى گيرند.
وى افزود: در ابتدا هيأت هاى استانى نامزدها را بررسى كرده و سپس مدارك را به 
ــكايت نامزدها مورد بررسى  هيأت هاى مركزى ارائه  مى دهند. در هيات هاى مركزى ش
ــود كه شوراى نگهبان با توجه به  ــال  مى ش ــوراى نگهبان ارس قرار گرفته و نتايج به ش
مصوبات هيأت مركزى موارد را بررسى كرده و در   نهايت مدارك را به مجمع تشخيص 

مصلحت نظام ارائه  مى دهد تا به شكايت برخى از افراد خاص رسيدگى شود.
ــه احتمالى مشاهده مى كنيم كه در انتخابات  ــاره به اينكه در يك مقايس وى با اش
ــته ايم و در اين دور حدود 5400 نفر ثبت نام  ــتم 7600 نفر ثبت نام داش مجلس هش
كرده اند، گفت: اين مسأله در حاليست كه در دوره قبل مسأله افزايش سطح مدرك را 
ــتيم و حداقل مدرك براى ثبت نام كار شناسى بود، بنابراين در دوره قبل 2800  نداش

نفر افرادى ثبت نام كردند كه با مدرك كار شناسى آمده بودند.
ــوالى مبنى بر اينكه اخيرا هشدار ها از  ــوراى نگهبان در پاسخ به س ــخنگوى ش س
حضور يك جريان خاص در انتخابات بيشتر شده است، آيا شوراى نگهبان اقدامى براى 
ــه دادن پول، كارى خواهد كرد؟ گفت: براى  ــرى از اقدامات اين جريان از جمل جلوگي
شوراى نگهبان فرقى نمى كند كه چه افراد و گروهى باشند اگر رفتار خالف قانون باشد 
حتما برخورد مى كند و اگر رفتار افراد خالف قانون نباشد نه شوراى نگهبان و نه هيچ 

مرجع ديگرى نمى تواند برخورد كند.

مجلس از قرارداد ننگين كرسنت را متوقف كرديم
بهروز مرادى شكايت كرد

شكل جديد اشغال عراق آغاز شد
ــانه هاى غربى از تصميم  ــته كه رس مهر: هنوز چند روزى از خروج نظاميان آمريكايى از عراق نگذش
ــنگتن براى فروش 11 ميليارد دالر تسليحات به بغداد به بهانه نوسازى ارتش اين كشور جنگ زده  واش
ــالح به عراق  خبر مى دهند. دولت باراك اوباما در حال آماده كردن مقدمات فروش 11 ميليارد دالر س
ــانه هاى آمريكايى با هدف نوسازى و  ــليحات شامل جنگنده و تانك است و به نوشته رس ــت. اين تس اس

افزايش توانايى ارتش عراق به اين كشور فروخته مى شوند.
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اخبار آدينه
■ همدان: فتنه 88 توسط رهبرى خنثى شد

ــال 88 را بصيرت رهبر و امت خنثى  همدان پيام: امام جمعه همدان گفت: فتنه س
كرد و اگر بصيرت نبود اين مملكت از آتش فتنه سوخته بود.

آيت ا... غياث الدين طه محمدى با بيان اين كه اگر مردم بصيرت نداشته باشند چگونه 
مى توان از آنان انتظار داشت، درست عمل كنند، افزود: با نگاه به جنگ نهروان مى توان 
چنين برداشت كرد كه دشمنان اميرالمومنان هم نماز مى خواندند و روزه مى گرفتند و 

سر از سجده بر نمى داشتند اما كافر بودند.
خطيب جمعه همدان تصريح كرد: چرا امريكا مى گويد بايد فرماندهان سپاه را ترور 
كرد، براى اين كه حرف و گفت و شنود ما به مردم دنيا بصيرت مى دهد آنچنان كه رهبر 

فرزانه انقالب فرمودند صدايى كه از اروپا شنيده مى شود همان بيدارى اسالمى است.
وى تصريح كرد: همان طور كه خرمشهر را خدا آزاد كرد، فتنه سال 88 را هم خدا 
ــكر دارد. امام جمعه همدان در بخشى از سخنانش با  ــيار ش خنثى كرد و اين جاى بس
اشاره به اعتراض نمازگزاران به سخنرانى استاندار گفت: اگر به سخنان مسئوالن اعتراض 
ــتاندارى در اين شهر هست مى توانيد  ــت بلكه فرماندارى و اس داريم اينجا جايش نيس

برويد و آنجا اعتراض خودتان را اعالم كنيد.
امام جمعه همدان خاطرنشان كرد: وقتى دشمن مساجد را سوزاند و به حريم مردم 

تجاوز كردند اين جوان ها بودند كه سينه سپر كردند و جلوى دشمن ايستادند.
■ مالير: 9 دى بعنوان يوم ا... در تاريخ باقى مى ماند

ــار ديگر با حضور  ــه بزرگ 9 دى بايد يك ب ــام جمعه موقت مالير گفت: حماس ام
ــفند همزمان با انتخابات مجلس  ــترده مردم، در راهپيمايى 22 بهمن ماه و 12 اس گس

تكرار و دشمن بار ديگر به ذلت و زبونى كشيده شود.
ــالم سيدحسن فاضليان در خطبه هاى عبادى و سياسى نماز جمعه اين  حجت االس
هفته مالير، پيروزى حزب ا... لبنان، مردم فلسطين، عقب نشينى آمريكا از عراق، بيدارى 
ــتريت و سرنگونى هواپيماى جاسوسى آمريكا را از  ــالمى در منطقه، جنبش وال اس اس

نتايج شيرين و اثرگذار حماسه 9 دى برشمرد.
ــه 9 دى به عنوان يك يوم ا... در تاريخ  به گزارش ايرنا، وى با تأكيد بر اينكه حماس
ــت: نتيجه حضور حماسى و چشمگير مردم  انقالب ايران باقى خواهد ماند، اظهار داش
ــر به پيروزى ها و موفقيت هاى عظيم ايران در زمينه هاى مختلف علمى و فناورى  منج

شد و تحريم هاى اخير على رغم تالش آمريكا هيچ اثرى نداشت.
■ تويسركان: با تقواى واقعى به حقيقت مى رسيم

ــركان هركس تقواى واقعى پيشه كرد به ديده حقيقت مى رسد تا  امام جمعه تويس
ــت نه تنها قدرت بصيرت  حق را از باطل جدا كند و اين يعنى بصيرت و اگر تقوا نداش
ــقوط مى كند و فكر مى كند در  و تفكيك حق از باطل را ندارد؛ بلكه در دامان باطل س

مسير حق است.
حجت االسالم محمدعلى ارزنده افزود: در زمان اميرالمؤمنين خيلى ها آمدند و گفتند 
ــوى جبهه دشمن راه  ــتيم، اما به محض باال بردن قرآن از س پيرو قرآن و امام حق هس
ــقوط كردند و مقابل على(ع)  ــتند از چاه جدا كنند و در چاه جهل و نادانى س را نتوانس
ايستادند، لذا شرط تقوا نه ابتداى راه است؛ بلكه پيمودن راه تا آخر است كه اگر بخواهيم 

در اين دوران مثال بياوريم در عصر ما زياد است.
به گزارش فارس، خطيب جمعه تويسركان در ادامه سخنان خود حماسه 9 دى را 
روز فرياد انسان هاى آگاه، بصير، واليت مدار و عاشورايى دانست و گفت: مردم ما با خلق 
اين حماسه عظيم فرياد زدند، اگر ما در عاشورا نبوديم تا امام خود را يارى كنيم، حال 

اگر واليت امر كند يزيديان و معاويه هاى زمان را محو و نابود مى كنيم.
■ نهاوند: 9 دى اوج بيدارى ملت ايران بود

ــمنان در هم پيچيده شد،  امام جمعه نهاوند با بيان اين كه در 9 دى ماه طومار دش
ــالمى بود كه در همه  ــيار ايران اس ــت: 9 دى اوج عزت و بيدارى ملت هوش اظهار داش
ــالمى  ــان دادند تا پاى جان از آرمان ها، اهداف و موازين انقالب و نظام اس عرصه ها نش

حمايت مى كنند.
ــه در صحنه ايران نشان دادند  ــالم عباسعلى مغيثى افزود: ملت هميش حجت االس
حاضرند در اين راه خطير جان خويش را نثار كنند و در 9 دى سال 88 اكثريت مردم 
ــدارى خود را به رخ  ــه ميدان آمده بودند تا اوج واليت م ــه ويژه جوانان كفن پوش ب ب

جهانيان بكشانند.
ــور اشاره كرد و افزود: آن چه كه مشخص است در  وى به انتخابات پيش رو در كش
انقالب اسالمى طبق قانون اساسى همه چيز به خوبى و به نحو شايسته در جاى خود 
قرار داد، لذا احترام همه به قانون مى تواند در حركت پرشتاب كشور به سمت تعالى و 
ترقى موثر باشد. به گزارش فارس، خطيب جمعه نهاوند انتخابات را ميدان رقابت براى 
ــت كه برخى به عنوان  ــتر به مردم خواند و گفت: اين عرصه براى آن نيس خدمت بيش
كسب قدرت از آن استفاده كنند و مردم ايران اسالمى به خوبى مى دانند در اين شرايط 

چه تصميمى را اتخاذ كنند.
■ رزن: مردم با بصيرتى كه دارند، همواره پشـتيبان واليت، نظام و انقالب 

هستند
ــت: تظاهرات خودجوش و  ــاى نماز جمعه اظهار داش ــام جمعه رزن در خطبه ه ام
ــائل نظام و انقالب در دست  ــان داد كه كليد حل همه مس مردمى 9 دى به خوبى نش
مردم واليت مدار است و از اين رو توطئه هايى كه با ناديده گرفتن اين عنصر توام باشد 

هر چند از پيچيدگى و پشتوانه هاى زيادى برخوردار باشد محكوم به شكست است. 
حجت االسالم حسن طاهرى نهم دى را تجلى انوار رهنمودهاى مقام عظماى واليت 
دانست و از آن به عنوان روز اوج واليت پذيرى، بيدارى و بصيرت امت اسالمى ياد كرد. 
به گزارش ايرنا،  وى با بيان اينكه مستكبران از گذشته تاكنون كشورها را مستعمره خود 
ــاختند، خاطرنشان كرد: در گذشته اين استعمار به صورت حضور نظامى آنها در  مى س
كشورهاى هدف انجام مى شد كه به آن استعمار كهنه و بعد از آن با نهادن مستشاران 
ــلطه خود مى گرفتند و امروز نيز با استعمار فرا  ــور، ملت ها را به زير س خود در آن كش
ــن ايده هاى خود از طريق  ــام مى دهند، به اين صورت كه جا انداخت ــو اين كار را انج ن

عمليات روانى است.
■ كبودراهنـگ: نهم دى ماه يادآور بصيرت مردم ايران در برابر توطئه هاى 

آمريكا است
ــمنان انقالب با  ــته دش ــال گذش ــت: در 33 س امام جمعه كبودراهنگ اظهار داش

برنامه هاى مختلف درصدد ايجاد تفرقه و آشوب در ايران بودند.
ــف روحانى در مسجد اعظم شهر كبودراهنگ افزود: برنامه هاى  حجت االسالم يوس
ــت كه خود آنان هم براى  ــمنان ايران اسالمى آن چنان بى شمار بوده اس ــرم آور دش ش
نگريستن به برنامه هاى قبلى خود در گيجى به سر مى برند. وى گفت: دشمنان كشور 
با برنامه هاى مختلف خود در فكر ايجاد يك تفرقه اى بودند كه هيچ گاه عملى نشد. امام 
ــور مردم در انتخابات  ــه 9 دى ماه و حضور پرش جمعه كبودراهنگ تصريح كرد: حماس

چنان دشمنان را وحشت زده كرد كه هنوز هم در بهت و حيرت هستند.
■ فامنين: از مهمترين ويژگى هاى 9 دى ماه خودجوش بودن اين حركت 

مردمى است
ــالم محسن ثابتى امام جمعه فامنين اظهار داشت: راهپيمايى 9 دى ماه  حجت االس
ــأت گرفته از روحيه واليت مدارى مردم ايران است. وى با بيان اينكه امروز مردم بار  نش
ديگر مشت محكمى بر دهان ياوه گويان استكبار زدند و نشان دادند دست نشانده هاى 
ــد، افزود: مردم ايران مردمى  ــرائيل نمى توانند با اعتقادات مردم بازى كنن آمريكا و اس

هوشيار هستند و زمانى كه نياز باشد در صحنه حضور مى يابند.
به گزارش ايرنا وى با تأكيد بر اينكه دشمنان انقالب در هفته قبل از نهم دى ماه به 
طور رسمى در مقابل ارزش ها و انقالب ايستادند، افزود: دشمنان چنان رفتار ناشايستى 
را داشتند كه در اين روز تمام اصول انقالب را زير سؤال بردند و بدترين اهانت ها را به 

مقدس ترين ارزش هاى مردم و امام حسين (ع) روا داشتند.
ــت و در مقابل  امام جمعه فامنين تصريح كرد: ملت ما ملتى بيدار و با بصيرت اس

هرگونه هجمه اى از جانب دشمن در كمترين زمان بهترين تدبير را مى كند.
■ خطيب جمعه صالح آباد با اعالم اين مطلب گفت: كسي كه بصيرت ندارد در واقع 

نابينا به معناي واقعي است. حجت االسالم مهدي سلطاني نيا ادامه داد: نهم دي ماه كه به 
روز بصيرت نامگذاري شده در واقع روز تجلي ميثاق با رهبر انقالب و مقام معظم رهبري 

است كه بارها در بيانات ايشان به داشتن بصيرت تأكيد شده است.

افزايش 70 درصدي كمك حاميان به ايتام در بهار
همدان پيام: مدير كميته امداد امام خميني (ره) بهار گفت: در سال جاري كمك حاميان و نيكوكاران داخل و خارج 

از استان به ايتام تحت حمايت كميته امداد اين شهرستان 70 درصد افزايش يافته است.
ــهبازي در گفت وگو با همدان پيام افزود: در 9 ماهه سال جاري حاميان و خيرين شهرستان يك ميليارد و  ــي ش عيس

315 ميليون و 131 هزار ريال به صورت نقدي و غيرنقدى به ايتام تحت حمايت اين شهرستان كمك كرده اند.
شهبازي با بيان اينكه كميته امداد شهرستان بهار در حال حاضر 527 نفر يتيم را تحت حمايت دارد، اظهار داشت: 

422 نفر از ايتام توسط هزار و 229 حامي طرح معنوي اكرام تحت پوشش هستند.
مدير كميته امداد بهار افزود: مردم خير و نوع دوست اين شهرستان مي توانند براي حمايت از ايتام كمك هاي نقدي 

خود را به شماره حساب 01006562004 نزد بانك صادرات، در حمايت از ايتام واريز نمايند. 

برگزارى گفتمان دينى جوانان و ازدواج در فيروزان 
همدان پيام: فرماندار نهاوند گفت: ازدواج پيمان مقدسى است كه در آن زن و مرد براساس يك تعهد قانونى، شرعى 
و عاطفى پيمان مى بندند تا با تشكيل خانواده در يك زندگى مشترك، نيازهاى همديگر را تأمين و در نشيب و فرازها، 

تلخى ها و شيرينى هاى زندگى يار و غمخوار هم باشند.
اسماعيل زارعى كوشا در مراسم گفتمان دينى جوانان و ازدواج افزود: خانواده يكى از اركان جامعه به شمار مى رود و 
دستيابى به جامعه سالم در گرو سالمت خانواده و تحقق خانواده سالم نيز مشروط به برخوردارى زوجين از سالمت روانى 

و داشتن رابطه اى مطلوب با يكديگر است.
گفتنى است، در اين مراسم كه حجت االسالم حسين گروسى رئيس اداره تبليغات اسالمى فيروزان نيز حضور داشت، 

به پرسش هاى مطرح شده از سوى شركت كنندگان پاسخ داده شد.

9 دي رفراندوم دوم جمهوري اسالمي
ــت كه با حركت خودجوش مردم براي  ــالمي اس همدان پيام: 9 دي  روز بينش واقعي و رفراندوم دوم جمهوري اس

هميشه در تاريخ اين مرز و بوم خواهد ماند. 
مديركل تبليغات اسالمي استان همدان با بيان اين مطلب در جمع خانواده هاي معظم شهدا گفت: بعد از بي حرمتي 
ــمنان اين نظام هدايت مي شدند آشوبي را به پا كردند و  ــوراي حسيني(ع)88، عده اي فريب خورده كه توسط دش عاش

مردم نيز در پاسخ به اين حرمت شكني ها حماسه ماندگاري در روز 9 دي از خود نشان دادند. 
حجت االسالم احد آزاديخواه حضور مردم در انتخابات 88 را در دنياي كنوني بي نظير دانست و اظهار داشت: مردمي 
ــتدار امام و واليت و رهبري بودند. مديركل تبليغات اسالمي استان  ــق و دوس كه آن روز در اين عرصه حاضر بودند عاش

همدان پيام امت اسالم را واليت فقيه، جذب حداكثري و الفت و برادري بين آحاد جامعه عنوان كرد.

ــا ابراهيمى: نقش تحقيق و  همدان پيام - مين
پژوهش در توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي 
ــه با رواج  ــت ك ــه انكارناپذير و بي بديل اس جامع
ــنين كم،  ــن افراد از س ــق و پژوهش در بي تحقي
ــگراني حرفه اي  مي توان ادعا كرد در آينده پژوهش

در ابعاد گوناگون خواهيم داشت.
ــاي نوين و  ــه فناوري ه ــتيابي ب هر چند دس
ــمگير جوانان و محققان ايراني  پيشرفت هاي چش
ــكي، فناوري  ــف چون پزش ــاي مختل در زمينه ه
ــته اي، نانو تكنولوژي، هوا فضا و... را نمي توان  هس
ــدن  ــا در مجموع با نهادينه ش ــده گرفت، ام نادي
ــي بهتر از اين را  فرهنگ اصولي پژوهش وضعيت

ــت.  مي توان انتظار داش
ــان  ــي از فرهنگي ــي يك ــرزا يعقوب ــهيال مي س
پژوهشگر استان همدان؛ امسال به عنوان پژوهشگر 
ــده است كه در گفتگويى با  برتر كشور معرفي ش

همدان پيام از موفقيت هايش گفت.
  ضمن معرفي خود در خصوص 

مقاله اي كه باعث شد به عنوان 
پژوهشگر برتر كشوري معرفي شويد، 

توضيحاتي ارائه دهيد.
ــي كاردرماني و  ــرزا يعقوبي، مرب ــهيال مي - س
توانبخشي آموزشگاه مدرس ناحيه يك هستم كه 
ــال در آموزش و پرورش سابقه خدمت  مدت 9 س
ــه اي در خصوص كودكاني كه دچار فلج  دارم. مقال
ــمي دارند،  ــده  و معلوليت ذهني و جس مغزي ش
ــته ام تا آنان بتوانند از طريق رايانه كار كنند؛  نوش
به گونه اي كه يكي از دانش آموزان دختر پايه دوم 
ــار معلوليت  ــته، دچ ــال تحصيلي گذش ابتدايي س

ــه انجام هيچ كاري  ــمي بود و قادر ب ذهني و جس
ــي  ــاخت دستكش نبود كه در وهله اول اقدام به س
براي وي كردم تا بتواند با همان دست معلول خود 
ــام دهد، مرحله بعد آموزش تايپ  كار تايپ را انج
ــه موفق به انجام  ــپس جمالت بود ك كلمات و س

آن شد.
  چه كساني در موفقيت دانش آموز 

جامعه هدف؛ سهيم بودند و به جز 
موردي كه به آن اشاره كرديد، 

پژوهش شما چه مزاياي ديگري براي 
دانش آموزان استثنايي دارد؟

- معلم، مشاور و خانواده دانش آموزان استثنايي 
در رشد و باروري استعدادهاي دانش آموزان كم توان 
ذهني و جسمي بسيار نقش دارند و كاهش انزواطلبي 
ــس از مزايايي بود كه در اين  و افزايش اعتماد به نف

دانش آموز به خوبي محسوس بود. 
  پژوهش شما به چه علت حائز رتبه 

برتر كشوري شد؟
ــه انجام دادم تا پيش  - تحقيق و پژوهش ك
ــود. در اين پژوهش  ــي انجام نداده ب از اين كس
ــپس تعميم به  ــه دليل خالقيت و نوآوري و س ب
ــر  ــمي و ذهني سراس ــوزان معلول جس دانش آم
كشور، بنده مقام پژوهشگر برتر كشور را به خود 

اختصاص دادم.
  در صحبت هايتان به ساخت 

دستكش مخصوص براي استفاده 
دانش آموزان معلول جسمي اشاره كرديد، 

آيا مشابه و نمونه اين دستكش ها براي 
معلوالن در بازار وجود دارد؟

- دستكش هاي خارجي در بازار وجود دارد، اما 
به دليل گران بودن اين دستكش ها تصميم گرفتم 
ــتكش مخصوص را براي  خودم با هزينه كمتر دس

دانش آموزم مهيا كنم.
  آيا موارد ديگري هم در مقاله تان 

ارائه داديد؟
ــاي  ــاده بازي ه ــزار س ــاخت نرم اف ــه، س - بل
ــوزان كم توان ذهني بود تا  رايانه اي براي دانش آم
ــاده رايانه اي، عالوه  ــام بازي هاي س بتوانند با انج
ــترى ببرند؛ چراكه اين  بر ايجاد انگيزه، لذت بيش
ــاي پيچيده  ــه انجام بازي ه ــوزان قادر ب دانش آم
نيستند و مسائل ساده را بهتر ياد مي گيرند و بايد 
ــب با ذهن آنها بازي هاي رايانه اي ساده اي  متناس

طراحي مي شد.
  براي ارائه و عملي كردن تحقيقتان 

با چه مشكالت و موانعي روبه رو بوديد؟
ــيار بود؛ چراكه رايانه براي  - محدوديت ها بس
ــت و صرفاً در اتاق كارم  ــوزان وجود نداش دانش آم

سيستم رايانه داشتم. 
ــول راحت تر از  ــراي دانش آموزان معل ــپ ب تاي
ــراي آنان  ــت و بايد چنين امكاناتي ب ــتن اس نوش
ــت  ــود و فرصت آموزش نيز محدود اس ــم ش فراه
ــه اين دانش آموزان  ــوان آن گونه كه بايد ب و نمي ت
خدمات ارائه داد، فضاي آموزشي فضاي كاردرماني 

و گفتار درماني نيز كم است. 
ــرما  فضاي بازي و تفريح به ويژه براي فصل س
ــوزان وجود ندارد و با  ــراي تخليه انرژي دانش آم ب
ــب در اطراف  ــتثنايي اغل وجود اينكه مدارس اس
ــه در مكان نامناسبي و بر  شهرها مستقرند مدرس

ــختي هاي زيادي را به  روي تپه اي قرار دارد كه س
خانواده ها و پرسنل آموزشگاه و خود دانش آموزان 

تحميل مي كند.
  با توجه به سختي كار، در مدارس 

استثنايي آيا از مزاياي ويژه اي بهره مند 
هستيد.

ــته مزاياي ويژه اي براي  ــال هاي گذش - در س
كادر آموزشي مدارس استثنايي قائل بودند، اما هم 
ــان عمل مي كنند؛ هر چند  اكنون به صورت يكس
ــاعد داده كه مزايا  وزير آموزش و پرورش قول مس
ــرايط فعلي چنين  را مجدداً به ما بدهند، اما در ش

اتفاقي نيفتاده است. 
  پيش از اين چه موفقيت هاي 

ديگري داشتيد؟
ــناخته شده و  - دو بار مقاله ام در ناحيه  برتر ش
رتبه سوم كشوري را در جشنواره نوين تربيتي به 

خود اختصاص دادم.
  آيا پژوهش در استان همدان 

به جايگاه خود رسيده است و چه 
پيشنهاداتي در اين زمينه داريد؟

- به نظرم به جايگاه واقعي خود نرسيده است 
ــتان همدان در كارهاي پژوهشي و  و اميدوارم اس
ــرفت هاي چشمگيري دست  مقاله نويسي به پيش
ــت. اين  ــرفت فراهم اس ــد؛ چراكه زمينه پيش ياب
تضمين را نيز به همكارانم مي دهم كه پژوهشكده، 

پژوهشگران را حمايت  مي كند.
ــد همت كنند تا  ــه همكاران فرهنگي باي  البت
ــتان همدان را در امر تحقيق و پژوهش  جايگاه اس

ارتقا بخشيم.

فرهنگيان براي ارتقاي جايگاه همدان در تحقيق و پژوهش تالش كنند

امكانات، استعداد معلوالن را شكوفا مى كند

همدان پيام: با توجه به اهميت و جايگاه آموزش 
فني و حرفه اي كشور در سند چشم انداز 20 ساله، 
قانون برنامه پنجم توسعه، رهنمودهاي مقام معظم 
رهبري، با تشكيل كارگروه هاي تخصصي، استراتژي 
ــور مبتني بر  ــازمان آموزش فني و حرفه اي كش س
ــش بهره وري  ــپاري و افزاي ــوري، برون س تقاضامح

تعريف شده است.
ــتاييان و  ــترش آموزش روس ــگاه ويژه به گس ن
آموزش در صنايع از اولويت هاي برنامه هاي آموزشى 

سازمان است.
رئيس آموزش فني و حرفه اي شهرستان همدان 
ــام گفت: به منظور تأكيد بر  در گفتگو با همدان پي
اجراي آموزش هاي مورد تقاضاي بازار كار بر اساس 
ــتگاه هاي ديگر در  ــاي منعقد بين دس تفاهم نامه ه
ــش دولتي و غيردولتي،  انجام تعهدات آموزش بخ
زمينه تحقق استراتژي «تقاضامحوري» فراهم شده 
ــي، اجراي دوره هاي غيراساسي  و برنامه هاي آموزش
ــتفاده از امكانات و  ــده بازار كار، با اس ــباع ش يا اش

اعتبارات بخش دولتي بسيار محدود شده است.
ــيني پارسا در خصوص اعتبار  محمدحسن حس
ــش اين آموزش ها در  ــدارك فني و حرفه اي و نق م
ــتغال گفت: با توجه به تصويب بيش از  ــعه اش توس
10 قانون در اين خصوص و ماده 151 قانون برنامه 
ــوم و تنفيذ آن در برنامه چهارم، سازمان متولي  س
اصلي آموزش هاي فني و حرفه اي كوتاه مدت بوده و 
مسئول هيأت تخصصي آموزش هاي فني و حرفه اي 
ــمي با عضويت 16 وزارتخانه، سازمان نهاد  غيررس
ــه فعاليت هاي خود  ــت ك كارگري و كارفرمايي اس
ــي اجرا مي نمايد  ــش دولتي و غيردولت را در 2 بخ
و سازمان فني وحرفه اي كشور به منظور دستيابي 
ــن آوري همگامي با  ــوم، مهارت و ف به تازه هاي عل
استانداردهاي بين المللي، همواره سعي بر گسترش 
 (ILO) روابط بين المللي با سازمان بين المللي كار
ــورهاي  ــازمان بين المللي آموزش حرفه اي كش و س

مختلف نموده است.
ــؤال كه مراجعه جوانان  ــخ به اين س وي در پاس
ــانس) به اين  ــانس و فوق ليس ــرده (ليس تحصيلك
ــورت مي گيرد،  ــه اهدافي ص ــز چگونه و با چ مرك

گفت: خوشبختانه سازمان آموزش فني و حرفه اي 
ــه بخش هاي  ــا با توجه ب ــدي آموزش ه ــا گروه بن ب
ــي، فعاليت هاي خود را در چارچوب  مختلف آموزش
ــتانداردهاي بين المللي  محورهاي ذيل مطابق با اس

انجام مي دهد.
ــه آموزش ها  ــت: اين گون ــوزش در مراكز ثاب آم
ــت كه عمدتا در كارگاه هاي  پايه اي و تخصصي اس
مجهز به تجهيزات و ماشين آالت و در محلي ثابت، 

اجرا مي شوند. 
اين بخش شامل 9 گروه  آموزشى براي شاغالن، 
ــجويان و فارغ التحصيالن، كارجويان شهري و  دانش
كارجويان روستايي است كه در اين خصوص مركز 
ــتان همدان با ارائه  ــوزش فني و حرفه اي شهرس آم
ــهم از  ــترين س ــرفته بيش آموزش هاي نوين و پيش
ــجو را براي تكميل  مراجعان فارغ التحصيل و دانش
ــت كه مي توان  ــه خود اختصاص داده اس مهارت ب
ــاي CNC، مكاترونيك،  ــه كارگاه ه از آن جمله ب

نمونه سازي سريع، ابزار دقيق، پنوماتيك، آسانسور، 
كارگاه تخصصي الكترونيك و برق صنعتي 18 ماهه 

اشاره كرد.
ــامل  ــيار  ش ــن آموزش در واحدهاي س همچني

آموزش در زندان، پادگان، صنايع و روستاها است.
آموزش مراكز جوار دانشگاهي (ASD): با توجه 
ــازمان در خصوص تكميل مهارت  ــتراتژي س به اس
ــگاهي از سال 1388 سازمان   دانش آموختگان دانش
ــوزش فني و حرفه اي اقدام به تجهيز مراكز جوار  آم
ــگاه هاي مختلف و با همكاري  ــگاهي در دانش دانش
ــت، لذا با توجه به فضاي مناسب  اين نهاد نموده اس
ــتان همدان و  اداره كل آموزش فني و حرفه اي اس
دانشگاه هاي موجود در استان، علي رغم تخصيص 2 
مجوز به دانشگاه هاي استان اين مجوزها به 5 مورد 
افزايش و نهايتاً شعبه هايي نيز در ساير دانشگاه هاي 

استان افتتاح شد.
حسينى پارسا در پاسخ به سوال ديگرى مبنى بر 

اينكه چند درصد از آموزش ها منجر به كار مي شود، 
ــاس آخرين اطالعات دسته بندي شده  گفت: بر اس
در ستاد سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 22 
ــازمان آموزش فني و  درصد از مهارت آموختگان س
حرفه اي كشور در مشاغل مرتبط با آموزش مهارتي 
وارد بازار كار شده اند كه رتبه استان و درصد اشتغال 

آن از ميانگين كشوري با برتري استان بوده است.
ــدي به  ــدازي واح ــه از راه ان ــن زمين وي در اي
ــر داد كه  ــازمان خب ــاوره و رهگيري در س نام مش
ــا تا يك  ــام دوره ه ــس از اتم ــگان پ مهارت آموخت
سال ونيم در سه بازه زماني شش ماهه مورد ارزيابي 

قرار مي گيرند.
ــتان در  ــوزش فنى و حرفه اى شهرس رئيس آم
ــزات كارگاه هاى  ــوص كيفيت تجهي ادامه در خص
ــا توجه به اهميت  ــت: ب ــتان اظهار داش فنى شهرس
ــوزي در برنامه هاي دولت هاي نهم و دهم و  مهارت آم
توجه ويژه براى نسبت به تجهيز كارگاه هاي آموزش 
شده است به نحوي كه در حال حاضر اكثر كارگاه هاي 
آموزشي اين مركز نسبت به استاندارد آموزشي درصد 
ــتند و اين موضوع  تجهيز باالي 80 درصد را دارا هس
باعث شده است كه اين مراكز يكي از مجهزترين مراكز 

در غرب كشور محسوب شود.
ــه اي  ــي و حرف ــرورش فن ــوزش و پ ــس آم رئي
شهرستان همدان در پايان تعداد افراد آموزش ديده 
از طريق اين مركز را در بخش ها و گروه هاي مختلف 
ــاعت  ــاعت زن و 741721 نفر س 55150 نفر س
ــعبه هاي زيرمجموعه،  ــت و ش ــرد در مراكز ثاب م
همچنين در صنايع و بنگاه هاي اقتصادي 4910 
ــاعت مرد، در  ــاعت زن و 53279 نفر س ــر س نف
ــگاه 45155 نفر ساعت زن، 94864  بخش دانش
ــاير بخش هاي  ــرد همچنين در س ــاعت م نفر س
ــاعت مرد، زندان 8932  پادگان 182000 نفر س
نفر ساعت زن، 142494 نفر ساعت مرد، مناطق 
ــت  ــاعت زن و صنع ــر س ــتايي 37370 نف روس
ــا را 72964 نفر  ــاير تفاهم نامه ه ــاختمان و س س
ــاعت مرد اعالم نمود كه در 9 ماهه اول سال 90  س
ــده  ــه تفكيك گروه هاي هدف كه آموزش داده ش ب

است را 1438839 نفر ساعت عنوان كرد.

رئيس آموزش فني و حرفه اي همدان خبر داد:

فني و حرفه اي مريانج 
مجهزترين مركز غرب كشور

برگزاري نخستين همايش 
ملي محيط زيست و توسعه 

پايدار در مالير
ــتين همايش ملي علوم   همدان پيام: نخس
ــعه پايدار با هدف تعامل  محيط زيست و توس
متخصصان محيط زيست كشور در به كارگيري 
ــي در  ــتاوردهاي علمي و پژوهش ــن دس آخري
ــت در دانشگاه مالير برگزار  عرصه محيط زيس

شد.
دبير همايش ملي علوم محيط زيست گفت: 
در فرهنگ كهن ايران زمين احترام به مواهب 
طبيعت و حفظ آنها از اهميت وااليي برخوردار 

است.
ــنجري هرگونه صدمه و  ميرمهرداد مير س
ــان به حيات وحش را گناه بزرگي تلقي كرد  زي
و افزود: با توجه به تأكيدات دين اسالم تناسب 
ــب در تعالي  ــت بهره بردن از اين مواه و درس

آسماني همواره مورد تأكيد بوده است.
ــور ايران به  ــنجري با بيان اينكه كش ميرس
ــورهاي دنياست كه  عنوان يكي از معدود كش
در قانون اساسي خود، اصلي براي حفظ محيط 
ــن و تصويب  ــت دارد، گفت: وجود قواني زيس
ــبي براي  مصوبات باعث ارائه راهكارهاي مناس

ترسيم آينده خواهد شد.
ــز اظهار  ــن همايش ني ــوص اي وي در خص
داشت: استارت اين همايش از 7 ماه پيش زده 
ــده و با مشاركت دانش پژوهان بيش از 203  ش

مقاله به دبيرخانه همايش ارسال شده است.
دبير همايش ملي علوم محيط زيست مالير 
ــه 3 مركز مديريت  ــه گفت: با توجه ب در ادام
محيط زيست مالير از جمله لشگردر، ملوسان، 
ــر در اين  ــات وحش بي نظي ــز و حي خان گرم
منطقه، طرح هاي زيست محيطي بايد بيش از 
ــئوالن و دست اندركاران  پيش مورد توجه مس
ــگاه ها  ــرار گيرد تا در تعامل با دانش اجرايي ق
ــعه پايدار در راستاي  ــتيابي به توس امكان دس

اهداف بلند مدت توسعه 1404 فراهم شود.
ــت، 203 مقاله در اين همايش  گفتني اس
ــفاهي  ــد كه 18 مقاله آن به صورت ش ارائه ش
ــتر است و يك پنجم  و 29 مقاله در قالب پوس

مقاالت ارسالي از استان همدان بوده است. 

بكارگيري 5 سامانه براى 
جمع آوري اطالعات بيسوادان 
همدان پيام: با توجه به اهميت سوادآموزي 
ــور و با توجه به فرمايشات مقام معظم  در كش
ــوادي در  ــد درصد بيس ــه فرموده ان رهبري ك
ــئوليت اين امر   ــور بايد به صفر برسد، مس كش
ــت  ــده اس به وزير آموزش و پرورش واگذار ش
ــازمان نهضت  ــام آموزش و پرورش با س و ادغ
ــاي مهم براى  ــوادآموزي، يكي از فعاليت ه س

ريشه كن شدن بي سوادي است. 
در اين خصوص استفاده از 5 سامانه به منظور 
جمع آوري اطالعات و مشخصات فردي بي سوادان 
ــت. رئيس نهضت  از اهميت ويژه اي برخوردار اس
سوادآموزى شهرستان مالير گفت: از اهداف مهم 
اين طرح استفاده از امكانات و نيروهاي آموزش و 

پرورش براي به صفر رساندن بي سواد است.
ــن مطلب در  ــا بيان اي ــود كاظمي ب محم
ــزود: هم  ــانه اف ــت خبري با اصحاب رس نشس
اكنون اداره سواد سوادآموزي شهرستان مالير 49 
آموزشيار دارد كه پس از ادغام شروع به پااليش 
ــوادان در شهر و روستا شده است. كاظمي  بي س
ــن اداره را به آموزش و پرورش اين  روند ادغام اي
شهرستان مطلوب دانست و گفت: براي آموزش 
بي سوادان، آموزش دهندگاني كه داراي مدرك 
ــتند مي توانند به اداره سوادآموزي  ديپلم هس

مراجعه و فرم هاي مربوطه را تكميل كنند.
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آگهي حصر وراثت
آقـاي محمـد قـادري شـايگان داراي شناسـنامه شـماره 1348 به شـرح 
دادخواسـت به كالسـه118/900559/90ح از اين حوزه درخواسـت گواهي 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شـادروان صادق قادري شايگان 
به شناسنامه شـماره 2761 در تاريخ 90/9/4 در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اسـت به: 1- محمد قادري 
شايگان شماره شناسنامه 1348 اسدآباد متولد 1340 پدر متوفي 2- پروين 
قادري به شـماره شناسـنامه 4150 همدان متولد 1345 مادر متوفي اينك 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 باشد از تاريخ نشر 
نخسـتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شـد. م 

الف 4436
قاضي حوزه 118 شوراي حل اختالف همدان

آگهي مزايده اموال غيرمنقول 
نوبت اول 

به موجب دادنامه شـماره 8/520 صادر شـده در پرونده كالسـه 1880/83 
شـعبه 2 دادگاه عمومي شهرسـتان ماليـر موضوع پرونده اجرايي كالسـه 
840496 اين اجرا محكوم عليه آقاي عليرضا خليلي فرزند خسـرو سـاكن 
مالير خيابان قائم مقامي مدرسه كشاورز، كوچه سميه محكومند به پرداخت 
مبلـغ 140 عدد سـكه تمام بهـار آزادي و 27,446,000 ريال در حق محكوم 
له خانم مهري شاهسـوند فرزند ابوالحسـن و مبلغ 5درصد هزينه اجرايي 

در حـق دولت كه با توجه به ايـن كه اجراييه نامبـرده (محكوم عليه) ابالغ 
شـده و در مهلت مقرر قانوني نسـبت به اجراي حكم اقدامـي ننموده بنا به 
درخواسـت محكوم له به منظور استيفاء محكوم به و هزينه اجرايي دو قطعه 
باغ آلبالوي ده ساله، يك باب ساختمان مسكوني، چهار جريب زمين ديم زار 
مشـاع متعلق به سـهم علي رضا خليلي از سـوي اين اجرا توقيف و توسـط 
كارشـناس رسمي/ خبره دادگستري به شـرح زير توصيف و ارزيابي شده و 
مقرر اسـت از ساعت 11 الي 12 مورخه 90/11/5 در محل اجراي احكام مدني 
از طريق مزايده به فروش برسد مزايده از قيمت پايه كارشناسي 540,000,000 
ريال شـروع مي شود و به هر شـخص حقيقي و يا حقوقي كه باالترين قيمت 
را پيشـنهاد نمايد فروخته خواهد شـد ده درصد وجه مزايـده في المجلس 
بـه صورت وجه نقـد يا چك بانكـي تضميني از خريدار اخـذ و مابقي ظرف 
مدت يك ماه از خريدار وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور دستور 
تمليك از سـوي دادگاه مربوط مورد مزايده به نام خريدار منتقل خواهد شد 
در صورتـي كه خريدار در مهلت يك ماه مقـرر بقيه وجه مزايده را پرداخت 
ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده 
تجديد مي گردد در صورت ايصال اعتراض از ناحيه اشخاص ذينفع ظرف يك 
هفته از تاريخ مزايده نسـبت به نحوه انجام مزايده تا رسيدگي به اعتراض از 

سوي دادگاه مورد مزايده به خريدار تحويل نخواهد شد.
ضمنـًا متقاضيان به شـركت در مزايـده مي توانند در مدت پنـج روز قبل از 
مزايـده با هماهنگي اين اجـرا از مال مورد مزايده بازديـد نمايند مال مورد 
مزايـده و بهاي آن طبق نظر كارشـناس به اين شـرح اسـت ارزش ريالي 4 
جريب زمين ديم زار مشـاع مطابق عرف محـل در محل تپه هاي باال و پايين 

روستا با توجه به نوع كاربري فعلي و موقعيت و غيره جمعًا معادل 40,000,000 
ريال 2- ارزش دو قطعه باغ آلبالوي ده سـاله جمعًا به مساحت تقريبي 1500 
مترمربع با سـهم آب مطابق عرف روسـتا به ميزان 1/5 ساعت از هر چاه در 
گردش دوازده روز معادل 60,000,000 ريال، ارزش يك باب ساختمان در مالير 
انتهـاي قائم مقامي، خيابان والفجر كوچه سـميه جمعًا معـادل 440,000,000 

ريال مي باشد.
معاون قضايي و قاضي اجراي احكام مدني دادگستري مالير

آگهي حصر وراثت
آقاي حسـين محيطي فرزند هاشـم داراي شناسـنامه شـماره 2206 متولد 
1360 به شرح دادخواست به كالسه90/9006/6ح 121 از اين حوزه درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شـادروان هاشم محيطي 
فرزند قاسـم به شناسـنامه شـماره 2707 متولد 1319 در تاريخ 1390/7/8 
در اقامتـگاه دائمـي خود بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر اسـت 
به: يك همسـر دائمي و دو پسـر و چهار دختر متوفي به شـرح ذيل والغير 
1-بلقيس محيطي فر فرزند غالمحسـين به شـماره شناسنامه9 متولد1327 
صادره ازپ بهار، همسـر متوفي 2-رويا محيطي فر فرزند هاشـم به شـماره 
شناسـنامه7 متولـد1349 صـادره از بهار، دختـر متوفي 3-ثريـا محيطي 
فرزند هاشم به شـماره شناسنامه348 متولد1352 صادره از سنندج، دختر 
متوفي 4-پريا محيطي فرزند هاشـم به شماره شناسنامه5962 متولد1350 
صادره از صالح آباد، دختر متوفي 5-فاطمه محيطي فرزند هاشـم به شـماره 
شناسـنامه550 متولـد1355 صادره از سـنندج، دختر متوفـي 6-عليرضا 

محيطي فرزند هاشـم به شـماره شناسـنامه9 متولد1358 صادره از بهار، 
پسـر متوفي 7-حسـين محيطي فرزند هاشـم به شماره شناسـنامه2206 
متولد1360 صادره از همدان، پسـر متوفي اينك با انجام تشريفات 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 نشر نخستين آگهي ظرف يك 

ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف 4452
قاضي حوزه 121 شوراي حل اختالف همدان

آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمايم به خانم 
فاطمه حيدري و خانم كبري زماني

اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان كبودراهنگ به طرفيت شما
دادخواسـتي به خواسـته تخليه و مطالبه اجرت المثل به اين شـعبه تقديم 
نموده كه به كالسـه 900794 ثبت گرديده و وقت رسـيدگي به روز يكشنبه 
مورخه 90/11/23 سـاعت 9 صبح تعيين گرديده است. نظر به اينكه خوانده 
مجهول المكان اسـت بنا به تقاضاي خواهان و دستور دادگاه و حسب تجويز 
مـاده 73 قانون آيين دادرسـي مدنـي مراتب يك نوبت در روزنامه رسـمي 
كشـور و يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشـار درج و آگهي مي گردد تا خوانده 
با مراجعه به اين شـعبه نسـخه ثاني دادخواسـت و ضمايـم را دريافت و در 
دادرسـي حاضر شـود در غير اين صورت دادگاه غيابًا به پرونده رسيدگي و 
اتخاذ تصميم خواهد نمود چنانچه بعد نيازي به آگهي  مجدد باشـد براي يك 

نوبت منتشر و مدت آن ده روز است.
خدابنده لويي- مدير دفتر شعبه اول دادگستري كبودراهنگ
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گوناگون

عطارباشى ــت كه علمى ــى آن اس ــن اميد و آرزوى هر كس ــام: بزرگ تري همدان پي
ــاد داشته باشد. فرزندانى كه وقتى به سن بزرگ سالى هم  فرزندانى ش
ــادمانى حركت داشته باشند. تالش بسيارى از  مى رسند، روى خط ش
ــت كه در قالب خريدن  ــاد كردن فرزندان تمريناتى اس مادران براى ش
ــام خانوادگى و...  ــك توپ فوتبال، بردن كودك به مهد، تهيه يك ش ي
نمود پيدا مى كند. با اين حال اين سؤال مطرح است كه يك مادر براى 
شاد بودن خود چه تمرينى مى كند. يك مادر چقدر تالش مى كند كه 

خوشحال باشد.
ــالمت نيوز كارشناسان 8 راه كار عملى را يافته اند كه  به گزارش س
باعث مى شود يك مادر با تمام مسئوليت ها، گرفتارى ها و خستگى ها، 
شادمانه زندگى كند و اين انرژى حاصل از شادى را به خانواده اش نيز 

منتقل كند.
 حفظ خود 

ــترده و عمده اى از استرس هاى فردى، مربوط به  ــيار گس بخش بس
تالش هايى است كه با استانداردهاى غيرممكن همراه مى شود و همين 
مسئله چون باعث شكست و ناكامى مى شود اين حس را در فرد تداعى 
ــده  ــت زيرا موفق نش مى كند كه او به اندازه كافى يك مادر خوب نيس
ــتاندارد و چارچوبى را كه در ذهن داشته به هدف نزديك  است آن اس

كند.
ــات از بى كفايتى و  ــيارى از اين احساس متخصصان مى گويند: بس
ــود مى آيد. گاهى نيز نتيجه يك  ــه با مادران و افراد ديگر به وج مقايس
ــت، رقابت هايى كه به ظاهر كوچك هستند ولى در انتها اثر  رقابت اس
ــردن زندگى خصوصى با  ــه ك بزرگ ناكامى را برجا مى گذارند. مقايس

زندگى زنان ديگر يكى از داليل اندوهگين بودن زنان به شمار مى رود.
كارشناسان مى گويند: بهترين راه براى خوشحال زيستن آن است 
ــخه زندگى ديگران كپى  ــيد. سعى نكنيد از روى نس كه خودتان باش
ــما و فرزندتان اين است كه بفهميد چه  ــخه براى ش كنيد. بهترين نس
چيزى خوب و به نفع خانواده شما است و چه چيزى را بايد بياموزيد. 
به عنوان يك مادر بايد نقاط قوت و ضعف خود را شناسايى كنيد و با 

توجه به آن سطح روحيه و شادى را در خود ارتقا بخشيد.
 لحظه هاى تنهايى 

ــكالت  ــئوليت هاى گوناگون در طول روز، توجه به مش ــوم مس هج
مختلف و رفع آنها باعث مى شود كه يك مادر با تحريك پذيرى عصبى 
ــد. همه از او درخواست كمك دارند و او  زيادى در يك روز مواجه باش
مى خواهد به همه آنها پاسخ مثبت دهد به همين علت سيستم عصبى 
ــار زيادى قرار مى گيرد. كارشناسان خلوت را يك ضرورت  او تحت فش
ــان مى دانند. به همين علت آنان در نخستين  ــالمت ذهن انس براى س
ــكوت  گام به مادران توصيه مى كنند كه مدت زمانى را در آرامش و س
ــازى و حضور در خلوت به سيستم عصبى  بگذرانند. اين تكنيك آرام س
ــنيدن را  ــه بتواند خود و توان دوباره براى ش ــن امكان را مى دهد ك اي
ــتم عصبى ما را به يك شارژ حسى، عاطفى  بازيابد. در اين زمان سيس

مى رساند.
 خانواده آرام 

ــدن از حصار زمان و سرعت زندگى، تكنيك بسيار مهم و  خارج ش
باارزشى است كه در زندگى ماشينى و مدرن امروزه مورد توجه بسيارى 

از محققان قرار گرفته است.
ــته كردن عجله هاى زندگى خانوادگى كليد شادى است. كم  آهس
ــبانه روز معناى بيشترى به فعاليت ها  ــرعت در طول يك ش كردن س
خواهد داد. بسيارى از خانواده ها در طول عمر، براى سرعت بخشى به 
امور برنامه ريزى مى كنند، در حالى كه برنامه ريزى براى كاهش سرعت، 
ــگى، خانواده را در به  نگاهى به تقويم زندگى و اتصاالت كوتاه و هميش

ثمر رسيدن تصميم گيرى ها و برنامه هاى آتى زندگى كمك مى كند.
 مهمان فورى 

يكى از بهترين راه ها براى شاد كردن خود آن است كه گوشى تلفن 
را برداريد و با لبخند يك دوست قديمى را دعوت كنيد، فراخواندن يك 
دوست و حركت كردن با او به احساسات دوران گذشته، يكى از بهترين 

منابع براى افزايش خوشحالى است.
بسيارى از مادران اين منبع شادى بخش را از ياد برده اند. در حالى 

كه دوستان به عنوان يك منبع حمايتگر فوق العاده به شمار مى روند.
متخصصان دريافته اند هنگامى كه يك زن دچار سرخوردگى شده 
ــار زيادى قرار دارد در كنار دوستان  ــات او تحت فش ــت و احساس اس
ــكالت  ــن براى بيرون ريختن مش ــن او را به يك منبع ام ــرار گرفت ق
ــالمت روح نزديك  ــى مطمئن او را به س ــل مى كند. اين خروج متص
ــى و يا دعوت از آنان براى صرف عصرانه  مى كند. انجام تمرينات ورزش
ــافت كوتاه انرژى بخش و  ــار آنان حتى در يك مس ــاده روى در كن و پي

شادى آفرين تلقى مى شود.
 يك روز خاموش 

امروزه بسيارى از زنان عالوه بر كار روزمره در خانه در بيرون از خانه 
ــغول انجام فعاليت و كار هستند. همين مسئله باعث مى شود  نيز مش
كه از نظر سطح توان و انرژى احساس ضعف كنند. مادران با انجام كار 
بيشتر، استرس خانواده را بر دوش مى كشند. به همين علت نياز دارند 

كه فرصتى را براى تخليه روانى داشته باشند.
ــادى را به مادران  ــك روز بدون كار امكان تفريح و ش ــذارى ي نام گ
خواهد داد. به همين علت با يك برنامه ريزى امكان انجام تمام كارها و 
ــور را در روزهاى قبل بايد ايجاد كرد. حتى غذاى مورد نياز خانواده  ام

در روز بدون كار را بايد در روز قبل پخت و آماده كرد.
براى سردرگم نشدن مى توان ابتدا يك شب را با اين هدف در نظر 
ــوند. در اين  گرفت. در اين فرصت اعضاى خانواده دور هم جمع مى ش
ــود. پس از آن بر اين  زمان تلفن هاى همراه و كامپيوتر خاموش مى ش

مدت افزوده مى شود تا اين كه اين فرصت به يك روز تبديل شود.
 عالئق مشترك 

ــت داده اند و در  ــات خود را از دس ــيارى از افراد آهنگ احساس بس
ــپرده اند.  ــى س ــيه فعاليت هاى فرزندان، عالئق خود را به فراموش حاش
ــت كه  ــات آن اس ــر گرفتن آهنگ احساس ــيوه براى از س ــن ش بهتري
ــتراك بگذاريم. بودن در  ــرگرمى ها و عالئق خود را با فرزندان به اش س

ــه مانند آن ها از اين عالئق  ــار فرزندان اين فرصت را خواهد داد ك كن
ــيقى هاى  لذت برده و لبخند بزنيد. بازى  با رنگ ها و گوش دادن موس
ــود كه  ــى و... باعث مى ش ــاى زمان كودك ــه، ديدن كارتون ه كودكان
ــذت بردن هاى كودكانه از  ــادمانى پاى بگذاريد و مدل ل ــه راه هاى ش ب

چيزهاى ساده را به ياد آوريد.
 تسخير بى نظمى ها 

ــى از علل بدخلقى و  ــودن و كثيف بودن خانه يك ــم و برهم ب دره
ــئله را  ــمار مى رود. اكثر زنان اين مس ناراحتى اكثر زنان و مادران به ش
يكى از مهم ترين علل احساس ناكامى در تعقيب احساس خوشبختى و 

رضايت از زندگى روزانه خود دارند.
متخصصان با ارائه راه كارهاى ساده و تعريف شده از سوى مادران را 
يكى از مهم ترين عوامل يارى گر مادران در اين زمينه ارزيابى مى كنند. 
به گونه اى كه هر عضو خانواده در هر سنى كه باشد با انجام امور ساده 
ــترس بودن چوب  مربوط به خود مادر را يارى كند. براى مثال در دس
ــط خود  ــى براى كودكان، نظم و ترتيب هر روزه اتاق كودك توس لباس
او... به مادر كمك خواهد كرد تا بى نظمى ها را به تسخير خود درآورد.

 برون سپارى 
ــاى خانواده و محول  ــى مجموعه مهارت هاى هر يك از اعض ارزياب
كردن وظايف براساس توانايى هايشان يكى از مهم ترين نكاتى است كه 

بايد به آن توجه كرد.
مادران ناچار نيستند كه همه كارها را خود به تنهايى انجام دهند. 
ــتفاده از تعريف  ــود. با اس ــر اين كه كارى بايد انجام ش ــط به خاط فق
ــود.  ــپارى نياز به كمك مطرح مى ش انعطاف پذير بودن، امكان برون س
درخواست كار گروهى براى انجام امور منزل و تميز كردن خانه، تنظيم 
ــن زمان در حالى كه  ــيقى در اي زمان هاى 10 دقيقه اى و پخش موس
ــه و تميز كردن آن  ــار هم به مرتب كردن خان ــاى خانواده در كن اعض
پرداخته اند، اين زمان را به فرصتى زيبا و خوشحال كننده تبديل خواهد 

كرد.

شيوه هاى شاد زيستنشيوه هاى شاد زيستن

رئيس انجمن جراحان ارتوپدي: 

درمان نشدن پاي پرانتزي 
منجر به آرتروز مي شود 

شيوع عارضه پاي پرانتزي در پسران 2 تا 3 برابر دختران است
ــران، ضمن  ــان ارتوپدي اي ــس انجمن جراح ــام: رئي همدان پي
ــران 2  ــيوع عارضه پاي پرانتزي در پس ــن مطلب كه ش بيان اي
ــاي پرانتزي،  ــدن پ ــت،  گفت: درمان نش ــا 3 برابر دختران اس ت

ــه در  ــود. غالمعلي عكاش ــب تخريب مفاصل و آرتروز مي ش موج
ــي در معرض ضربه اي قرار  ــنا، افزود: هر مفصل گفت وگو با ايس
ــراف مفصل (رباط يا ليگمان)  ــرد كه باعث پارگي عناصر اط بگي
ــتگي داخل آن مفصل شود امكان اين  كه احتياج به عمل  يا شكس

ــود دارد.  ــد، وج ــدا كن پي
ــري از هر صدمه اي كه  ــه اين  كه براي جلوگي ــاره ب وي ضمن اش
بناست به اين مفاصل وارد شود، بايد تمهيدات ويژه اي  در نظر گرفت، 
اظهار كرد: به عنوان مثال، بيشترين صدماتي كه به مچ پا، لگن و زانو 

وارد مي شود ناشي از تصادفات رانندگي است. 
ــران، ادامه داد: همچنين  ــس انجمن جراحان ارتوپدي اي رئي

ــكتبال، واليبال و  ــون فوتبال، بس ــاز چ در ورزش هاي حادثه س
ــيب قرار  ــا را در معرض آس ــي كه مچ پ ــاير ورزش هاي پرش س
ــيب ها  ــه اي از مچ پا محافظت كرد كه آس ــد، بايد به گون مي ده

به حداقل برسند. 
ــده مچ پا نظير  ــتيبان و نگه دارن ــتفاده از پش ــه عنوان مثال اس ب
ــانه  ــد. همچنين تقويت عضالت ش مچ بند مي تواند كمك كننده باش
ــود آسيب هاي وارده احتمالي به شانه حين انجام حركات  باعث مي ش

ورزشي كاهش يابد. 
ــه درباره عارضه پاي پرانتزي توضيح داد: شيوع اين عارضه  عكاش
ــران 2 تا 3 برابر دختران است. پاي پرانتزي يا منشأ مادرزادي  در پس

دارد يا حين رشد و در سن بلوغ رخ مي دهد. 
ــراد داراي پاي  ــه چند درصد اف ــش ك ــخ به اين پرس وي در پاس
ــتند، عنوان كرد: اين مسأله  پرانتزي نيازمند انجام عمل جراحي هس
ــن افراد نياز به عمل جراحي دارند به عواملي نظير  كه چند درصد اي
اينكه آيا بيماري پيش رونده است يا خير و زاويه اوليه آن چقدر است، 

بستگي پيدا مي كند. 
البته اگر اين انحراف 5 تا 7 درجه باشد، احتياجي به عمل جراحي 
ــده  ــت. اما اگر پاي فرد بيش از 10 درجه به طرف داخل خم ش نيس
باشد، بايد حتما تحت عمل جراحي قرار بگيرد تا عوارض بعدي براي 

بيمار پيش نيايد. 

رئيس انجمن جراحان ارتوپدي ادامه داد: زانو به طور طبيعي 5 تا 
7 درجه به سمت خارج گرايش دارد. اگر زانوي بيماري 10 درجه به 
سمت داخل گرايش داشته باشد به اين معناست كه 17 درجه انحراف 

دارد و نيازمند اصالح است. 
به گفته عكاشه، عمل جراحي پاي پرانتزي، درماني است و به هيچ 

وجه جزو اعمال زيبايي قرار نمي گيرد. 
وي گفت: اگر پاي پرانتزي به درستي درمان نشود، منجر به بروز 
ــدن پا، به مرور موجب تخريب مفاصل  ــود؛ زيرا كج تر ش آرتروز مي ش
ــود. اين ايراد بايد اصالح شود و در رديف استخوان هاي طبيعي  مي ش

قرار گيرد كه آسيب كمتري به آن وارد شود. 

آيا شما هم دچار نوسانات 
خلقي مي شويد؟

ــه از  ــي ك ــالل دو قطب ــام: اخت همدان پي
ــانه هاي آن بروز نوسانات خلقي  مهمترين نش
ــد روي تمام  ــت، مي توان ــل كنترل اس غيرقاب

جنبه هاي زندگي ما تاثير منفي بگذارد. 
ــنا، در اين اختالل فرد افت  به گزارش ايس
ــي را تجربه مي كند به  ــديد خلق و خيزهاي ش
ــديد و  ــردگي ش ــه گاهي دچار افس طوري ك
ــيدايي و سرخوشي فوق العاده و  گاهي دچار ش

غيرطبيعي مي شود. 
به گفته روانپزشكان، زنان و مردان به طور 

مساوي به اين اختالل رواني مبتال مي شوند. 
به گزارش شبكه خبري تورنتونيوز، در اين 
مقاله اطالعات مفيدي درباره اين اختالل ارائه 
ــخيص زودهنگام و مراجعه به  ــده كه به تش ش

موقع به پزشك متخصص كمك مي كند. 
مهمترين عالئم اختالل دو قطبي همانطور 
ــانات خلقي شديد است. در  كه گفته شد نوس
ــال با عالئمي  ــد روزه فرد مبت ــيكل چن يك س
ــركت در فعاليت ها،  ــدان تمايل به ش چون فق
پرهيز از مردم و موقعيت ها، خستگي، دشواري 
ــتها، فقدان  در تمركز، تغييرات در خواب و اش
ــزت نفس مواجه  ــاد به نفس و كاهش ع اعتم
ــيكل چند روزه بعدي خلق  ــود و در س مي ش
ــيدايي  ــه حتي دچار مانيا يا ش ــي دارد ك باالي

مي شود. 
ــري، فوق العاده  ــن حالت تحريك پذي در اي
ــت و خواب و اشتهاي فرد كاهش پيدا  زياد اس
ــه مي كند؛  ــم مانيا را تجرب ــد. فرد عالئ مي كن
ــدت و تداوم عالئم تا حدودي كمتر  هرچند ش

است. 
ــردگي  به  ــالل دوقطبي يا مانيا - افس اخت
ــر دوره نوجواني يا اوايل  صورت معمول در آخ
دوره بزرگسالي تظاهر پيدا مي كند. اين بيماري 
ــن انواع آن  ــه مهمتري ــواع مختلفي دارد ك ان
ــي نوع يك و اختالل دو قطبي  اختالل دوقطب
نوع دوم است. تفاوت اين دو اختالل در وجود 

دوره مانياست. 
ــتر و  در نوع يك اين حالت، مدت مانيا بيش
ــديدتر اتفاق مي افتد ولي در نوع دوم شكل  ش
ــارت ديگر نيمه  ــا يا به عب ــري از ماني خفيف ت
شيدايي بروز مي كند. شروع بيماري معموال با 
ــردگي مي باشد و پس از يك يا  دوره اي از افس
ــردگي، دوره شيدايي نمايان  چند دوره از افس

مي شود. 
ــامل  ــن اختالل ش ــم اي ــايع ترين عالئ ش
بي قراري، افزايش انرژي و ميزان فعاليت،  خلق 
ــديد همراه با  ــاس نشاط ش خيلي باال و احس
پذيري  ــك  تحري خودبزرگ بيني،  ــاس  احس
ــه، پريدن از  ــردن بي وقف ــرط، صحبت ك مف
ــرعت خيلي  ــي به موضوع ديگر با س موضوع
ــز، حواس پرتي،  ــراي تمرك ــى ب ــاد، ناتوان زي
ــادات غيرواقعي  ــاز به خواب،  اعتق كاهش ني
ــا و قدرت فرد،  قضاوت  در مورد توانمندي ه
ــاوت از حالت  ــي،  رفتار متف ضعيف، ولخرج
معمول كه مدتي طوالني ادامه داشته  است، 
ــدر، الكل و  ــا و مواد مخ ــوء مصرف داروه س
داروهاي محرك و رفتارهاي مداخله جويانه و 

پرخاشگرانه هستند. 
ــاري دارو درماني و  ــراي معالجه اين بيم ب
ــود  ــي توأم با هم بكار گرفته مي ش روان درمان
ــراي كمك به روان  ــواده بيمار نيز بايد ب و خان

درماني، آموزش هاي مناسب را دريافت كند. 

غيبت از كار عامل بروز 
اختالالت رواني است

ــان آمريكايي در يك  همدان پيام: روانشناس
مطالعه جديد هشدار دادند جوانان و نوجواناني 
ــتري از محل كار يا مدرسه  كه به دفعات بيش
ــتر دچار عالئم اختالالت  غيبت مي كنند، بيش

روان تني مي شوند. 
ــگاه  ــنا، جفري وود از دانش به گزارش ايس
كاليفرنيا در لوس آنجلس اين مطالعه بلندمدت 
ــتاني و  ــش از 17 دانش آموز دبيرس را روي بي
ــام داده و به نتايج فوق  ــي از جوانان انج گروه

دست يافته است. 
به نوشته روزنامه لوس آنجلس تايمز، وود و 
دستيارانش از دانشگاه هاي فلوريدا، بوستون و 
جان هاپكينز در اين مطالعه متوجه شدند كه 
ــه و محل كار  غيبت طوالني تر و مكرر از مدرس
احتمال بروز مشكالت رفتاري ضد اجتماعي و 
ساير اختالالت رواني مثل اضطراب و افسردگي 
ــد  ــش مي دهد. اين يافته در مجله رش را افزاي

كودك ارائه شده است. 

كودكان مزاياي تفكر مثبت را درك مي كنند
همدان پيام: متخصصان روانشناسي اطفال در آمريكا معتقد هستند كودكان قبل 
از رسيدن به 5 سالگي و در سن مهد كودك مي دانند كه مثبت انديشي مي تواند به 

آنها احساس بهتري بدهد. 
به گزارش ايسنا،  كريستي بامفورد، استاديار روانشناسي در دانشگاه جكسون ويل 
ــته روي 90 كودك سفيدپوست در گروه  ــتي اين مطالعه را بر عهده داش كه سرپرس
ــت كه كودكان تا قبل از 5 سالگي  ــني 5 تا 10 ساله آزمايش كرده و دريافته اس س
پيش بيني مي كنند افرادي كه به افكار مثبت مي انديشند در مقايسه با اشخاصي كه 
ــاس بهتري را تجربه مي كنند. اما هم چنان كه كودك رشد  تفكر منفي دارند، احس
مي كند درك او از رابطه احساسي - فكري نيز رشد قابل مالحظه تري پيدا مي كند. 
به گزارش سايت اينترنتي هلت دي نيوز، متخصصان مي گويند يكي از فاكتورهاي 
ــي  ــيار مهمي كه اين درك مفيد را به كودك مي دهد، طرز تفكر و مثبت انديش بس

والدين اوست. 
جزئيات اين آزمايش در مجله رشد كودك گزارش شده است. 

صندلى دزدگير طراحى و ساخته شد
ــرقت  ــگران ژاپنى به منظور جلوگيرى از س  همدان پيام: پژوهش
ــا، صندلى هايى براى خودرو طراحى كردند كه به غير از فرد  خودروه

راننده به شخص ديگرى اجازه روشن كردن خودرو را نمى دهد.
ــرقت  ــتم هاى ضد س ــه گزارش فارس، به زودى خودروها به سيس ب
ــد؛ اين سيستم به صندلى هايى وابسته است  جديدى مجهز خواهند ش
كه مى تواند وزن راننده را در حافظه خود ذخيره و با عدم تطبيق فردى 

با شاخص فيزيكى و وزن غيرمشابه از حركت خودرو جلوگيرى كند.
ــرفته كه در مؤسسه صنعتى و فناورى پيشرفته  اين فناورى پيش
ــتن راننده خودرو بر روى  ــاخته شده است مى تواند با نشس توكيو س
ــط  ــدن او را اندازه گيرى كند و اين اندازه گيرى توس ــار ب صندلى، فش
ــور و حسگر صورت مى پذيرد. به گزارش ديسكاورى نيوز،  360 سنس
هر كدام از اين حسگرها مى توانند وزن راننده و شبكه توزيع وزن او را 

پيدا كنند و انطباق دهند.
اين رايانه در خودرو اطالعات راننده را دريافت مى كند و در صورت 
ــن شدن و حركت خودرو را  عدم تطبيق با فرد مورد نظر، اجازه روش

نمى دهد.

شيوه نوينى براى افزايش توان 
ابررايانه ها ارائه شد 

ــمندان ابزار نورى جديدى ساختند كه به دليل  همدان پيام: دانش
ــه هاى رايانه اى  كوچكى مى تواند ميليون ها عدد از آن را بر روى تراش
قرار داد و بدين ترتيب سرعت و قدرت پردازش اطالعات و ابررايانه ها 
را چندين برابر كرد. به گزارش ساينس ديلى، گروهى از پژوهشگران 
ــوان «ديود نورى  ــن ابزار نورى جديد با عن ــگاه پوردو گفتند اي دانش
ــيليكونى كوچك به قطر 10 ميكرون يعنى  غيرفعال» از دو حلقه س

حدود يك دهم ضخامت موى انسان ساخته شده است. 
ــر ديودهاى نورى، نيازى به كمك  ــن ديود جديد بر خالف ديگ اي
ــه هاى  ــيگنال ها ندارد و مى توان آن را با تراش خارجى براى انتقال س
رايانه اى تلفيق كرد.  پروفسور «مينگائو كى» مجرى اين طرح گفت: 
اين ديود قادر به انتقال غير متقابل است؛ يعنى سيگنال ها را فقط در 

يك جهت انتقال و به آن امكان پردازش اطالعات را مى دهد. 
ــن بخش يك مدار  ــويه مهمتري ــه گفته وى، اين انتقال يك س ب
ــردازش نورى  ــاى ما، راه را براى پ ــت؛ از اين رو، ديوده ــى اس منطق

اطالعات هموار مى كنند. 

خواص پزشكى شاهدانه
 آيا از خواص شاهدانه مطلع هستيد؟ اگر نه، با خواندن اين مطلب مطلع خواهيد شد.

 گياه شاهدانه 
ــاله كه طبق نظر حكماى طب سنتى از نظر طبيعت  ــاهدانه، گياهى است يك س ش
ــرد و خشك و تخم آن داراى طبيعت گرم و خشك  ــت؛ يعنى برگ آن س مركب اس

مى باشد.
ــاهدانه بابت خواص تسكين بخشى درد ناشى از گرفتگى و انقباض  از ديرباز گياه ش
ــارى «ام اس» براى برطرف  ــت. برخى از مبتاليان به بيم ــى معروف بوده اس عضالن

كردن عالئم مشكل خود، به طور قانونى از اين دارو استفاده مى كنند.
تحقيقات روى اين گياه براى توليد دارويى به عنوان درمان بيمارى هاى ناتوان كننده 

سيستم عصبى بدن ادامه دارد.
ــيميايى گياه شاهدانه مى تواند مانع  ــمندان آمريكايى اعالم كرده اند تركيب ش دانش

گسترش سلول هاى سرطان سينه در بدن شود.
ــيميايى در گياه شاهدانه شده اند كه تاثير ضد  ــف يك ماده ش محققان موفق به كش
ــيميايى مى تواند به توليد دوباره  ــردگى دارد. آنان دريافته اند كه اين تركيب ش افس

سلول هاى عصبى كمك كند.
در طب سنتى چين از تمام قسمت هاى مختلف گياه به عنوان دارو استفاده مى شود.

 خواص شاهدانه 
1) ضد اسپاسم و انقباضات عضالنى است.

2) مسهل است و در درمان يبوست كاربرد دارد.
3) براى افرادى كه دچار احتباس ادرار شده اند، كارساز است.

4) ضد انگل معده است.
5) در استعمال خارجى به خصوص روى تاول ها كاربرد دارد.

6) گياه شاهدانه ارزش زيادى براى معالجه كزاز دارد.
7) گياه شاهدانه مسكن واقعى و موثرى براى درد شكم و معالجه ميگرن، درد اعصاب 

و روماتيسم است.
8) خوردن برگ آن رطوبت هاى معده را خشك مى كند.

9) روغن شاهدانه گرم و خشك است و براى درد گوش مفيد است.
ــت، خوردن زياده از حد آن مضر است و موجب سردرد، تارى ديد و  الزم به ذكر اس

درد معده مى شود و در موارد مصرف زياد، استفراغ نيز ديده شده است. 
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سواالت افقى:

ــتد كردن - پارسا - آز 2-  1- داد و س
ــتادگي - وسيله تنيس  پايداري و ايس
ــور  ــته - كش ــرف نگفتني 3- پش - ح
ــيقي  يخ هاي جاويدان - از آالت موس
ــوج دريا - از انواع خط 5- ديكته  4- م
ــريه - جهل  ــي در ايران 6- نش - كاخ
ــر و برادر  ــت مفعولي - خواه 7- عالم
ــات خداوند 8- فلز  ــي - از صف غيراصل
ــاي مهم  ــبك - از كوه ه ــره اي و س نق
ــختي و عذاب - دستيار  ــور 9- س كش
ــوت - آخرين توان 10- ماكر  دن كيش
ــم كاري - مغازه  ــا 11- لحي - ماده ه
ــبخت  ــزد كار و زحمت - خوش 12- م
13- راغب - سالخورده - دوش و كتف 
14- شمشاد - بخشي از اوستا - لواف 
ــتن - ماليات مرزي - شهري  15- كش

در استان لرستان 
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سؤاالت عمودي:

1- اندوه - اسرار آميز - پايتخت سوريه 2- انگبين - بيگانگان - گستاخي و بي باكي 
ــت آذري - از شهرهاي مازندران - نوعي انگور 4- رويارو شدن - لغزيدن پا -  3- گوش
برادران انگليسي دربار صفويان 5- سگ فضانورد - ساز شاكي - پايتخت چين - حيوان 
ــتي جنگي - تابه نان پزي - اثر رطوبت 7- دام - جو  با وفا 6- داراي يك جهت - كش
ــل  ــاهي 9- پودر گندم - مقيد - زنبور عس ــان 8- قرار دادن - تخت پادش - جوهر انس
ــپاه - مقياس اندازه گيري - راه و روش 11- راندن مزاحم  10- بخار دهان - بازديد س
- رفوزگي - دل آزار كهنه - رانندگي در زبان بيگانه 12- كافه فرنگي - ويتامين جدول 
- گفتگوي تلفني 13- نوار چسب - عدد حمام - ناپسند 14- هادي الكتريسيته - كشور 
فالسفه - از شهرهاي سيستان و بلوچستان 15- زبان مردم كشور يوگوسالوي - كمك 

رساني - از شهرهاي كرمان
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گزارش

رفتارهاى پرخاشگرانه كودكان 
حاصل زندگى آپارتمانى

همدان پيام: مدير گروه روانپزشكى دانشگاه علوم بهزيستى و توانبخشى گفت: با 
توجه به نبود فضاى كافى براى جست و خيز كودكان در آپارتمان، كودكى كه نتواند 
ــرژى نهفته خود را با بازى و ورزش آزاد كند دچار بى قرارى، رفتارهاى تخريبى و  ان

پرخاشگرانه مى شود.
ــودكان در فضاى  ــينى و جلوگيرى از جنب وجوش ك ــد فدايى آپارتمان نش  فرب
ــت و اظهار داشت: اصوالً يكى از  ــينى دانس آپارتمان هاى كوچك را معضل شهرنش
ــكاوى، رفع مالل و  ــژه كودكان و نوجوانان بازى ، كنج ــان ها به وي نيازهاى همه انس

يكنواختى با تحرك بدنى است.
وى افزود: كودكان در دوران شيرخوارگى تا مدرسه به وسيله بازى، جست و خيز 
ــنيدن و آزمودن  ــى و ادراكى خود را مانند حس تعادل، ديدن و ش توانايى هاى حس
ــيله بازى هايى مانند باال رفتن از بلندى، قايم باشك، گرگم به  اندام هاى خود به وس

هوا و وسطى تقويت مى كنند.
ــگاه علوم بهزيستى و توانبخشى  ــكى دانش به گزارش فارس، مدير گروه روانپزش
تصريح كرد: نبود فضاى كافى در محل زندگى براى جست و خيز كودكان بايد رفع 
ــا نبايد از بروز ظرفيت هاى  ــاى كودكان بايد به فعليت درآيد و آنه ــود و قابليت ه ش

حركتى، حسى و ادراكى خود محروم بمانند. 
ــب مخاطرات  ــالوه بر اينكه موج ــتن كودكان ع ــد كرد: تحرك نداش وى تأكي
ــود، باعث خمودگى،  ــى و ضعف عضالنى و قواى ادراكى كودك مى ش زيست شناس
ــود. كودكى كه نتواند انرژى  ــاس خشم و پرخاشگرى به صورت جبرانى مى ش احس
ــاى تخريبى و  ــار بى قرارى، رفتاره ــازى و ورزش آزاد كند دچ ــود را با ب ــه خ نهفت

پرخاشگرانه در منزل و نافرمانى نسبت به افراد مى شود.
مديرگروه روانپزشكى دانشكده بهزيستى بيان داشت: بچه ها بايد توانايى و بينايى 
ــت و خيز  خود را با بازى هايى مانند توپ بازى كه باعث تقويت بينايى و قدرت جس
آنها مى شود تقويت كنند؛ همچنين بازى هايى كه در آن جست و خيز فراوان است 
ــده و از پوكى استخوان در دوران  ــود به استخوان ها فشار كافى وارد ش باعث مى ش

سالمندى اين افراد پيشگيرى شود.
وى راه حل اين مشكل را با توجه به وسعت كشورمان ساخت و ساز هايى با جنبه 
ــاز در كشورمان از الگويى هايى  ــاخت و س افقى عنوان كرد و اظهار اميدوارى كرد س

مانند كشور ژاپن كه فرهنگ آپارتمان نشينى در آن رايج است پيروى نكند.

خبر

كارت هاى پايان خدمت و معافيت هوشمند 
جايگزين كارت هاى قديمى مى شوند 

ــمى بطور  ــازمان نظام وظيفه نيروى انتظامى  در مراس همدان پيام: س
ــت و معافيت هاى قديمى را  ــمى طرح تعويض كارت هاى پايان خدم رس
ــم با حضور  احمد رضا رادان  ــمند آغاز كرد.  اين مراس با كارت هاى هوش
ــين فرمانده نيروى انتظامى، حميد رضا صدرالسادات رئيس سازمان  جانش
نظام وظيفه ناجا و جزايرى معاون فرهنگى و تبليغاتى ستاد كل نيروهاى 

مسلح برگزار شد. 
ــه ساله پيش بينى شد، اما به دستور  ــاس اين طرح كه در ابتدا س براس

جانشين فرمانده نيروى انتظامى دو ساله شد، تمام كارت هاى پايان خدمت 
ــال تعويض خواهند شد.  به گزارش ايرنا،  و معافيت قديمى در مدت دو س
دارندگان اين كارت ها كه زير 50 سال سن دارند، با حضور در دفاتر پليس 
ــده مى دهند.  مراكز پليس  ــكيل پرون ــدارك خود را تكميل و تش + 10 م
ــال خواهند كرد.   ــازمان نظام وظيفه ارس + 10 نيز اين مدارك را براى س
سازمان نظام وظيفه پس از دريافت مدارك، با پيامك دريافت مدارك را به 
درخواست كننده اطالع خواهد داد و كارت هاى هوشمند صادر خواهد شد. 
همچنين نيرو هاى وظيفه فعلى در صورت پايان خدمت دوران سربازى 
ــدارك از اين پس،  ــدگان معافيت ها در صورت تأييد م ــت كنن و درخواس

كارت هاى هوشمند دريافت مى كنند. 

كارت الكترونيك درمان جايگزين 
دفترچه هاى بيمه مى شود

 همدان پيام: معاون درمان سازمان تأمين اجتماعى گفت: در راستاى 
ــاى بيمه، كارت  ــتفاده هاى احتمالى از دفترچه ه ــوء اس جلوگيرى از س

الكترونيك درمان در سال آينده جايگزين دفترچه هاى بيمه مى شود.
 هدايت ا... اديب نيا درباره جايگزين شدن كارت الكترونيك درمان به جاى 
دفترچه هاى بيمه اظهار داشت:  ساليانه حدود 15 ميليارد تومان هزينه چاپ 
دفترچه مى شود. وى با بيان اينكه دفترچه هاى تأمين اجتماعى مانند چك 
سفيد امضا است، گفت : بيمه شدگان مى توانند به راحتى از اين دفترچه ها 

ــتفاده كنند. معاون درمان سازمان تأمين اجتماعى بيان داشت:  سوء اس
ــتقيم مى شود، سوء  بيش از 7 درصد از هزينه هايى كه در درمان غير مس
ــتفاده از دفترچه هاى تأمين اجتماعى است. اديب نيا با اشاره به اينكه  اس
ــتان ها به صورت پايلوت اجرايى  ــال آينده اين طرح در يكى از اس در س
مى شود، يادآور شد: تا اوايل سال آينده كارت الكترونيك درمان جايگزين 
ــارس، وى يادآور  ــود. به گزارش ف ــاى تأمين اجتماعى مى ش دفترچه ه
ــدگان، مراكز درمانى و  ــال آينده  كارت الكترونيك به بيمه ش شد: در س
ــود. معاون درمان  ــتان پايلوت داده مى ش داروخانه هاى طرف قرارداد اس
سازمان تأمين اجتماعى يادآور شد: هزينه هاى كارت الكترونيك كمتر از 

هزينه هاى سوء استفاده از دفترچه و چاپ دفترچه هاست.

ــه فكر مى كردند  ــال ها پيش هم همدان پيام: س
معتادان را بايد به تخت بست و در زيرزمين زندانى 
ــرد. برخى هم مى گفتند ترك معتاد تنها با مرگ  ك
ــته  ــال هاى گذش ــت؛ اما در س ــر اس وى امكان پذي
ديدگاه ها تغيير كرده است. ديگر همه مى دانند كه 
مراكزى خاص به افراد معتاد كمك مى كنند تا هم 
ــود را كنار بگذارند و هم دوباره به زندگى  اعتياد خ
ــا اينكه حمايت از اين مراكز و نهادهاى  بازگردند. ب
ــابه ديگر، به نفع تمام اجتماع به نظر مى رسد،  مش
اما اعتباراتشان كاهش داده مى شود تا برخوردهاى 
ــيب هاى  ــود. آن هم زمانى كه آس جبرى تقويت ش

اجتماعى دائم در حال افزايش اند. 
ــال،  ــاس آمارهاى امس ــزارش فرارو، براس به گ
ــيب هاى اجتماعى رو به افزايش است؛ اما اعتبار  آس
ــيب هاى اجتماعى،  ــش آس ــه بخش كاه مربوط ب
ــت. در  ــته كاهش يافته اس ــال گذش ــبت به س نس
مقابل اين اعتبارات كاهش يافته به سمت مراكزى 
سرازير مى شوند كه به ضرب اجبار، اقدام به كاهش 

آسيب هاى اجتماعى مى كنند. 
ــازمان  ــگيرى و درمان اعتياد س مدير دفتر پيش
ــت كه  ــتى، در گفت وگويى عنوان كرده اس بهزيس
ــش ماهه نخست سال جارى پنج مركز گذرى  در ش
ــيب در كشور به دليل عدم تأمين اعتبار  كاهش آس
تعطيل شده اند، چرا كه تاكنون تنها اعتبار50 تا60 
درصد مراكز گذرى كاهش آسيب تأمين شده است 
ــكالتى عديده  و اين مراكز براى جذب اعتبار با مش

مواجه هستند. 
بنا به اظهار فريده براتى، امسال اعتبارات كاهش 
ــيب هاى اجتماعى كاهش يافته و به مسير هاى  آس
جبرى هدايت شده است. در حالى كه در طرح هاى 
ــوند و اين  ــادان با پليس درگير مى ش اجبارى معت
موضوع به كند شدن چنين طرح هايى دامن مى زند. 
ــوراى  ــى مجلس ش ــيون اجتماع ــو كميس عض
ــفانه كمبود اعتبارات  ــالمى اظهار داشت: متأس اس
ــيب هاى اجتماعى را در  ــف در مديريت، آس و ضع

جامعه تشديد مى كند. 
به عقيده سيد جواد زمانى اگر اعتبارات مربوط 
ــايل اجتماعى و حل معضالت اجتماعى، به  به مس
ــيارى از معضالت  ــد، بس ميزان كافى تعيين مى ش
تاكنون ريشه كن شده بود، اما ظاهراً عالوه بر كمبود 

در بخش اعتبارات، ضعف مديريتى هم مزيد بر علت 
شده است. 

ــال هاى گذشته كارشناسان  پيش از اين و در س
ــد كه بايد اين اعتبارات افزايش  بارها تذكر مى دادن
ــيب هاى اجتماعى  ــدا كند تا مقابله و كنترل آس پي
ــال يكى از مديران  ــود. براى مث با جديت دنبال ش
ــور، اعالم كرده بود كه براى  سازمان بهزيستى كش
ــار كافى نياز  ــيب هاى اجتماعى به اعتب كاهش آس

است. 
ــه وقتى مراكز  ــت ك ــه جالب توجه اين اس نكت
ــه دليل كمبود اعتبار  ــيب ها در ايران، ب كاهش آس
كافى تعطيل مى شوند، برخى مسئوالن از اختصاص 
ــراى اجراى 140 طرح  ــارد ريال اعتبار ب 130 ميلي

مربوط به 22 دستگاه اجرايى خبر مى دهند. 
افزايش آسيب هاى اجتماعى 

ــايلى است  ــيب هاى اجتماعى هم از آن مس آس

ــال قبل رشد و گسترش  ــال نسبت به س كه هر س
ــواع مختلف اين  ــال نيز ان ــترى مى يابد. امس بيش
آسيب ها نسبت به سال گذشته افزايش يافته است. 
از مشكالت اقتصادى و فقر هم به عنوان مهمترين 

داليل اين روند نامطلوب ياد شده است. 
ــددكارى اجتماعى  ــى م ــن علم ــس انجم رئي
ــادان، افراد  ــودكان خيابانى، معت ــران، افزايش ك اي
ــيب ديده، طالق، كودك آزارى و ... را از جمله  آس
آسيب هايى مى داند، كه وقوع آنها در جامعه افزايش 

پيدا كرده است. 
ــرايطى كه زندا ن هاى ايران 3  اقليما گفت: در ش
ــى دارند و همچنين آمار  برابر ظرفيت فعلى، زندان
ــته 6 درصد افزايش و  ــبت به سال گذش طالق نس
ــت، آسيب هاى  ــته اس ازدواج 2 درصد كاهش داش
ــاد، اعتياد، بيكارى و  ديگر مانند كودك آزارى، فس

دزدى در كنار آن زياد مى شود. 

آخرين آمارهاى رسمى در كشور نشان مى دهد 
ــال قبل افزايش قابل  ــبت به س تعداد معتادان نس
توجهى داشته است و تعداد آن ها به مرز سه ميليون 
معتاد در كشور رسيده است؛ براساس گزارش ها اين 
ــادان ترجيح مى دهند در مراكز گذرى و اماكن  معت
ــات بگيرند تا اينكه در مراكز  نگهدارى موقت خدم
ــازوكار هاى خاص خود قانع شوند كه  اجبارى با س

دست از اعتياد بكشند. 
ــرايط حاضر، كارشناسان نگران گسترش  در ش
بيشتر آسيب هاى اجتماعى هستند. مديركل دفتر 
پيشگيرى و درمان اعتياد سازمان بهزيستى در اين 
ــازمان  ــت: در حال حاضر ما در س ــه گفته اس رابط
ــتيم كه  ــتى بيش از هرچيز نگران اين هس بهزيس
ــكالتى شود؛ به اين معنا  همين فعاليت ها دچار مش
ــارات را هم قطع  ــن اندك  اعتب ــئوالن همي كه مس

كنند.

افزايش طرح هاى جبرى و كاهش اعتبار مراكز كاهش آسيب اجتماعى

وقتى دست ها خالى مى شود! سامانه جامع اطالعات ايرانيان
 در حال راه اندازى است 

ــور با بيان اينكه بررسى آسيب هاى  ــتى كش ــازمان بهزيس همدان پيام: رئيس س
ــامانه جامع اطالعات ايرانيان  ــى نياز به آمار و اطالعات دقيق دارد، گفت: س اجتماع

در حال راه اندازى است.
ــمى در نخستين همايش آمار جنايى افزود: در مناسبات داخلى و   همايون هاش

خارجى تنها به واسطه دسترسى به آمار است كه مى توان به موفقيت اميدوار بود. 
ــوزش زندگى در  ــتى همچنين از كليد خوردن طرح آم ــازمان بهزيس رئيس س
ــتى خبر داد و گفت: مأموريت سازمان بهزيستى اين  ــازمان بهزيس خانواده  ها در س
ــت كه با اتخاذ سياست ها، تدوين و اجراى برنامه هاى مورد نياز در حوزه حمايت  اس
ــگيرانه در جهت توانمند سازى  ــى به خدمات پيش و نظارت بر آنها و افزايش دسترس

گام بردارد. 
ــمى اظهار داشت: معاونت اجتماعى و مركز توسعه پيشگيرى هاى اجتماعى  هاش
ــناخت و مديريت گروه هاى هدف در  ــتند كه به صورت روزآمد به ش حوزه هايى هس

حوزه آسيب هاى اجتماعى مى پردازند. 
ــان اعتياد و  ــه 66 درصد از بار درم ــا بيان اين مطلب ك ــزارش ايرنا، وى ب ــه گ ب
ــت، گفت: اهداف ما در  ــازمان بهزيستى كل كشور اس ــگيرى از آن به عهده س پيش
اين حوزه كاهش عوامل خطر در برابر اعتياد، افزايش عوامل محافظ در برابر اعتياد، 
كاهش بروز اعتياد و توجه به ظرفيت هاى مردمى در جهت كاهش گرايش به اعتياد 

است. 
ــوى سازمان  ــده از س ــناختى ارائه ش ــاوره اى و روان ش وى در مورد خدمات مش
بهزيستى گفت: اين خدمات با هدف ارتقاى سطح سالمت روان جامعه به مددجويان 

ارائه مى شود. 
ــيب هاى روانى - اجتماعى، دسترسى بيشتر افراد  ــت: كاهش آس وى اظهار داش
ــطح  ــتفاده از ظرفيت  هاى جامعه و افزايش س ــناختى، اس جامعه به خدمات روانش
رضايت مندى مردم از زندگى، از ديگر اهداف خدمات مشاوره اى روانشناختى است. 

هاشمى يكى ديگر از برنامه هاى سازمان بهزيستى را افزايش مهارت هاى زندگى 
بيان كرد و گفت: تقويت اعتماد به نفس و هويت فردى - ملى، افزايش مهارت  هاى 
اجتماعى و افزايش سازگارى روانى - اجتماعى از اهداف كلى اين برنامه در سازمان 

بهزيستى است. 
ــگيرى از اختالف در ميان زوجين، همسر آزارى و كودك آزارى و  وى گفت: پيش
مبارزه با بى بندوبارى هاى خانوادگى از اهداف اين طرح آموزش زندگى در خانواده ها 

است. 
ــازمان بهزيستى درباره طرح مداخله در بحران نيز اظهار داشت: ارتقاى  رئيس س
ــكالت  ــايل و مش ــطح دانش و آگاهى افراد در بحران ها، مداخله پيش از بروز مس س
اجتماعى و همچنين كمك به درك موقعيت فرد از بحران بوجود آمده از برنامه هاى 

سازمان بهزيستى است. 
هاشمى در بخش ديگرى از سخنان خود به موضوع ارتقا توانمندى هاى افراد در 
معرض آسيب اشاره كرد و گفت: مقابله با مسايل فردى و اجتماعى در شرايط بحرانى 

به عنوان رويكرد اين برنامه در سازمان بهزيستى مدنظر قرار گرفته است. 

هموفيلى  ــون  كان ــل  مديرعام ــام:  همدان پي
ــا وجود  ــاران خاص ب ــان اينكه بيم ــران با بي اي
ــب قوانين  ــده در تصوي ــكالت عدي ــتن مش داش
ــوند، گفت: در قانون  ــًال در نظر گرفته نمى ش عم
ــكارى امتيازى براى بيماران خاص  جديد بيمه بي

پيش بينى نشده است. 
ــب قانون  ــاره به تصوي ــا اش ــد قويدل ب احم
ــت: از طرف جامعه  ــكارى در مجلس گف بيمه  بي
ــور از نمايندگان  ــد بيماران هموفيلى كش دردمن
مجلس به خصوص اعضاى كميسيون بهداشت و 
درمان تقاضا داريم به مسايل و مشكالت بيماران 
هموفيلى و ديگر بيماران خاص به عنوان شهروند 

ايرانى، توجه ويژه شود.
ــت: با تصويب قانون حمايت از  وى اظهارداش
ــتى به عنوان  ــازمان بهزيس معلوالن و با وجود س
ــه با وضعيت  ــار نظر در رابط ــع قانونى اظه مرج
ــتى مورد  اين بيماران، در تصويب قوانين به درس
ــه و از امتيازات قانونى برخوردار  توجه قرار گرفت
ــتن  ــاران خاص به رغم داش ــا بيم ــوند، ام مى ش
مشكالت عديده در تصويب قوانين عمًال در نظر 

گرفته نمى شوند.
ــون بيمه بيكارى  ــه در همين قان ــراى نمون  ب
ــابقه ترين مصوبات  ــى از بى س ــه بى ترديد يك ك
ــهروندى است، براى  مجلس در احقاق حقوق ش
ــا 50 درصد با  ــوالن و بيماران از كارافتاده ت معل
نظر كميسيون هاى پزشكى تأمين اجتماعى با 16 
سال سابقه كار و 46 سال سن با بهره مندى از 4 
سال كمك صندوق، امكان بازنشستگى خواهند 
داشت. شايسته بود در اين قانون اين امتياز براى 

بيماران خاص با تأييد وزارت بهداشت به صورت 
مشخص پيش بينى مى شد.

به گزارش مهر، قويدل در ادامه گفت: با توجه 
ــات در منابع بودجه اى  ــى از ابهام به وجود برخ
ــوراى  ــراى اين قانون و ضرورت اظهار نظر ش اج
ــدد قانون در صحن  ــى مج نگهبان، امكان بررس

مجلس فراهم آيد.
ــه نمايندگان  ــرد ك ــدوارى ك ــار امي وى اظه
ــت و درمان  ــيون بهداش مجلس و اعضاى كميس
ــن فرصت براى توجه به بيماران هموفيلى و  از اي
ديگر بيماران خاص در اين قانون به خصوص در 
ماده مربوط به اعطاى امتيازات براى بازنشستگى 

استفاده نمايند.
ــا توجه به ارثى  ــان كرد: ب قويدل خاطر نش
بودن بيمارى هموفيلى و تاالسمى كه در زمره 
ــن بيماران به  ــتند، عمًال اي بيماران خاص هس
ــتغال به اين بيمارى ها مبتال و اساساً  هنگام اش
ــيون هاى پزشكى ماده 91  قانون تأمين  كميس
ــطه اين بيمارى ها  اجتماعى نمى توانند به واس
ــوز از كار افتادگى  ــاران مج ــن قبيل بيم به اي

بدهند.
ــون  ــى كان ــر نمايندگ ــئوالن دفات وى از مس
ــتان هاى مختلف كشور خواست  هموفيلى در اس
ضمن مالقات با نمايندگان مجلس در استان هاى 
ــت هاى  ــدگان را در جريان درخواس خود، نماين
بيماران هموفيلى و ديگر بيماران خاص در حوزه 
بازنشستگى پيش از موعد و پيش بينى امتيازات 
ــى و ديگر بيماران  ــراى بيماران هموفيل خاص ب

خاص در قانون بيمه بيكارى قرار دهند.

همدان پيام: وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه 
هر 5 سال يك بار سند تحول بنيادين اين وزارتخانه 
مورد بازنگرى و ترميم قرار خواهد گرفت، گفت: پايه 
ششم ابتدايى جايگزين پايه اول راهنمايى نمى شود. 
ــگاران، حميدرضا  ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ــاره به  ــوزش و پرورش با اش ــى وزير آم حاجى باباي
ــند تاريخ  ــتين س ــند تحول بنيادين نخس اينكه س
ــور براى آموزش و پرورش است، اظهار داشت:  كش
ــتوانه اى محكم چون فلسفه تعليم و  ــند پش اين س

تربيت كشور را دارد.
وى ادامه داد: سند تحول بنيادين حاصل 7 سال 
كار مطالعاتى بيش از 500 محقق حوزه و دانشگاه 

و كارشناسان آموزش و پرورش است.
ــادآورى اينكه تمام  ــر آموزش و پرورش با ي وزي
ــور اجماع مورد  ــند تحول بنيادين به ط مطالب س
ــوراى عالى انقالب فرهنگى قرار  تصويب اعضاى ش
ــوراى عالى انقالب  ــرد: ش ــت، تصريح ك گرفته اس
فرهنگى همانند مجلس شوراى اسالمى هر آنچه را 

تصويب كند، قانون بوده و الزم االجرا است.
ــند  ــه در بيانيه ارزش هاى س ــا اعالم اينك وى ب
ــده است كه منابع، متون،  تحول 30 بند مطرح ش
روش و سيره آموزش و پرورش را مشخص مى كند، 
ــا بايد آموزش و  ــرد: در بيانيه مأموريت ه ــد ك تأكي
ــال در 4 دوره 3  پرورش، دانش آموزان را در 12 س
ساله آموزش دهد و در اين سند جايگاه مدرسه در 

ايران 1404 به خوبى تبيين شده است.
حاجى بابايى با اشاره به اينكه 5 هدف كلى، 15 
ــند تحول تعريف  ــرد كلى و 130 راهكار در س راهب
ــده است، گفت: سند تحول بنيادين براى ارتقاى  ش
شأن و جايگاه معلمان تدوين شده است، زيرا بدون 

معلم به تحول نخواهيم رسيد.
وزير آموزش و پرورش بيان كرد: در فصل هفتم 
ــند تحول بنيادين، نظارت و سياستگذارى كالن  س
ــند بر عهده شوراى عالى انقالب فرهنگى است و  س
ــاس اين فصل، شوراى عالى آموزش و پرورش  براس
مسئوليت نظارت و تصويب راهكارهاى اجرايى اين 
سند را دارد و وزارت آموزش و پرورش را موظف به 

اجراى اين سند كرده است.
ــند  ــال يكبار اين س وى با اعالم اينكه هر 5 س
ــرار خواهد گرفت، اظهار  ــورد بازنگرى و ترميم ق م
ــت: قدم اول براى اجراى سند تحول بنيادين،  داش

تغيير محتواى آموزشى است.

ــاره به اينكه براى اجراى اين  حاجى بابايى با اش
ــود، افزود: هر  ــند بايد زمينه هاى الزم فراهم ش س
بندى از اين سند اجرا شود، شأن و جايگاه آموزش 

و پرورش و معلم ارتقا خواهد يافت.
ــادآورى اينكه نظام  ــر آموزش و پرورش با ي وزي
ــوراى عالى انقالب فرهنگى  آموزشى 3ـ3ـ6 در ش
ــت، اضافه كرد: امروزه 123 كشور  تصويب شده اس
دنيا، دوره ابتدايى را به صورت 6 ساله اجرا مى كنند 

كه نتايج بسيار مهمى بر تربيت دانش آموزان دارد.
ــانى و روابط عمومى  ــل از مركز اطالع رس به نق
وزارت آموزش و پرورش، وى با اعالم اينكه هدايت 
ــوم راهنمايى  تحصيلى دانش آموزان بايد به پايه س
ــق تحقيقات و كارهاى  ــود، ادامه داد: طب منتقل ش
ــال  ــى صورت گرفته دوره ابتدايى با 5 س كارشناس

جوابگوى نيازهاى امروز جامعه نبود.
ــى  ــزود: تمام كتاب هاى درس ــه اف وى در ادام
براساس سند تحول بنيادين بايد در 6 سال به طور 
كامل تغيير كند و به منظور اجراى اين سند نيازمند 
ــى 3ـ3ـ6 در كارگا ه هايى براى  تبيين نظام آموزش

مديران مدارس هستيم.
ــد بر اينكه پايه  ــر آموزش و پرورش با تأكي وزي
ششم ابتدايى جايگزين پايه اول راهنمايى نخواهد 
ــد، گفت: كتاب هاى پايه ششم بر مبناى تثبيت،  ش
تكميل و تقويت اهداف دوره ابتدايى و برخى از مواد 

برنامه درسى ملى تدوين خواهد شد.
وى خاطر نشان كرد: اگر در دوره 6 ساله ابتدايى 
ــود، در  تمام اهداف نظام تعليم و تربيت اجرايى ش
دوره هاى تحصيلى آينده و حتى دانشگاه نيز با هيچ 

مشكلى مواجه نخواهيم شد.

وزير آموزش و پرورش خبر داد: 

پايه ششم ابتدايى 
جايگزين اول راهنمايى نمى شود

بيماران خاص 
در قانون جديد بيمه بيكارى ديده نشدند

جوابيهجوابيه

عكسعكس روز

پيام مردمپيام مردم
mardomi@hamedanpayam.com

پستي: 65155-666 صندوق 

همشهريان عزي
را در هر زمين
روزنا

بدون

ايمنى د

پيرو درج مطلبى با عنوان «نصب بخاري در وسايط نقليه عموم
ــي هاي فعال سطح شهر مجهز به س ــانيم كليه تاكس گرامي مي رس
ــن نمايند. اگر چه با توجه به ــي را روش مورد نياز بايد بخاري تاكس

الزم به تاكسيرانان محترم داده شد.
محمد گلش

بسيارى از زنان جامعه ما 
بي سواد هستند كه عالقه مند به 
حضور در كالس هاي آموزشي 

قرآن و مهارت هاي زندگي 
هستند، اما در دسترسي نبودن 

اين دوره ها، اطالع رساني 
ضعيف و نبود امكانات مانع 

از تحقق اين خواسته مي شود. 
نهادهاي مسئول در اين 

خصوص بيشتر برنامه ريزي 
كنند.

ميرزايى

موسسه هاي كاريابي كه ايجاد 
شده است به نظر غير از اينكه 

مدارك اشخاص را بايگاني كنند 
فايده اي ندارند. من با داشتن 

مدرك ليسانس، در 6 مركز 
كاريابي ثبت نام كرده ام و در 

هر 6 مركز حق عضويت پرداخت 
كرده ام شايد در سال از يك يا دو 
تاي آنها تماسي با من گرفته شد 

و كاري به من پيشنهاد دادند؛ 
البته آن هم نه كار متناسب 

با رشته و مدرك تحصيلى ام. 
اين مراكز چه فايده و كاركردي 

دارند؟
روحى

در يكي از نيازمندي هاي منتشر 
شده در يكي از رسانه ها ديدم كه 

گفته شده بود «طراحي پروژه 
كسب و كار از ما» بسيارى 

از طرح ها و پروژه هاي علمي 
هستند كه بايد از آنها حمايت 
مالي شود وام بدهند اما ديده 

نمي شوند آن وقت به چنين 
طرح هايي وام مي دهند؟!

نام محفوظ
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يز نكته نظرات، مشكالت، انتقادها و پيشنهادهاي خود 
نه اي كه وجود دارد مي توانند از طريق شيوه هاي زير با 
مه در ميان گذاشته و خواستار پيگيري موضوع باشند

پيامگير 24 ساعته 8280754 - 0811

gallery@hamedanpayam.com 

 شرح!

در كار!!!

چشم انداز

نگاه

ــدن زمستان و نباريدن  همدان پيام: با شروع ش
ــيرترين منطقه كوهستاني در غرب  برف در سردس
كشور به نظر مي رسد استان همدان نمي تواند حتي 
دلخوش به احياي گردشگري در فصل سرد زمستان 
ــد. پنج سال است كه با آغاز فصل سرد زمستان  باش
جشنواره زمستاني در استان همدان برگزار مي شود. 
ــنواره ها در زمستان به دنبال  برگزاري اين جش
ــاندن يك هدف در استان است كه آن  به تحقق رس
هم احياي ظرفيت هاي گردشگري استان همدان در 

فصل كم مسافر زمستان است.
ــت  ــام همدان در ليس ــودن ن ــايد دليل نب  ش
ــهرهاي داراي توانمندى گردشگري زمستاني در  ش
ــي از بر  ــور اين بود كه به غير از همداني ها كس كش

پايي اين برنامه با خبر نيست.
ــراث آريا عنوان كرد:  ــد زاده كرماني به مي  احم
هشت استان داراى ظرفيت برگزارى جشنواره هاى 
زمستانى است كه در ميان آن ها نام استان همدان 
ــتانى، ديده  ــودن آب و هواى زمس ــود دارا ب با وج

نمى شود. 
براساس اين اظهار نظر نام استان هاى چهارمحال 
و بختيارى، فارس، اردبيل، كهكيلويه و بويراحمد و 
چند استان ديگر در ميان اين اسامى ديده مى شود 
و اين درحالى است كه همدان به لحاظ بهره مندى 
ــگرى حرف هاى زيادى براى  از ظرفيت هاى گردش

گفتن دارد.
ــت كه در پنج سال اخير با آغاز  اين در حال  اس
ــتانى در استان  ــرد زمستان جشنواره زمس فصل س

همدان برگزار مى شود. 
ــايد بى ربط نباشد اگر اظهار نظر مديركل  اما ش
ــرط  ــتان همدان در خصوص ش ميراث فرهنگى اس
ــنواره را در انتخاب  ــذارى براى برگزارى اين جش گ
شدن يا نشدن همدان به عنوان يكى از استان هاى 
هدف در برگزارى جشنواره زمستانى مرتبط دانست 
ــت كه  آيين هاي سنتي، صنايع  و اين در حالي اس
ــگري كوهستان  ــتي، جاذبه هاي متعدد گردش دس
ــكي و  ــت اس ــد و دامنه هاي برف خيز آن، پيس الون
ــود دارد كه مي تواند  ــزاران قابليت در همدان وج ه
ــوي مديران اجرايي از جمله محورهاي اصلي  از س

برگزاري جشنواره زمستاني در همدان شود
فصل هاى پاييز و زمستان به ويژه آخرين فصل 
ــفر و گردشگرى از اقبال چندانى  سال در زمينه س
ــاهد ركود صنعت  ــتند و همواره ش ــوردار نيس برخ

ــال بوده ايم؛ اين در  ــگرى در اين فصول از س گردش
ــل از ظرفيت بااليى در  ــت كه اين دو فص حالى اس

زمينه گردشگرى برخوردار هستند.
  بارش برف، شرط برگزارى جشنواره 

زمستانى در همدان!
ــه فارس گفت:  ــدا... بيات در همين زمينه ب اس
ــتانى  ــنواره زمس ــرط برگزارى جش ــارش برف ش ب

همدان است. 
ــتاى ايجاد رونق در بخش  به گفته وى، در راس
گردشگرى زمستان و با توجه به ظرفيت ارزشمند 
ــتان همدان در اين زمينه، برنامه هاى ويژه اى  اس
ــرط  ــود اما به ش در اين زمينه تدارك ديده مى ش
ــتانى روى خود را به همدان نشان  آنكه برف زمس

دهد. 
اما آنچه در اين وادى جاى تامل دارد، اينكه آيا 
ــاد هرچند اندك، منتظر  بايد براى ايجاد فضايى ش
ــايد بى ربط  ــوع پديده هايى اين چنينى بود! ش وق
ــد اگر گفته شود ديگر اين موضوع كه رونق  نباش
ــب آن  ــگرى در يك مقصد به فصل مناس گردش
ــد؛ چراكه  ــده باش ــى كهنه ش ــتگى دارد، كم بس
ــورهايى كه در زمينه گردشگرى  امروزه تمام كش
ــتند كه در همه  ــد به دنبال راهكارهايى هس فعالن
ــم از آفتابى و بارانى و  ــا و در همه روزها اع فصل ه
ــوى خود  ــگران را به س برفى و حتى توفانى، گردش

بكشانند. 
ــتانى صحبت  ــگرى زمس هنگامى كه از گردش
ــن متبادر  ــى كه به ذه ــن موضوع ــم، اولي مى كني
ــتانى در كوه هاى  ــود، انجام ورزش هاى زمس مى ش
ــت كه همين مورد مشتاقان بسيارى در  پر برف اس
ــگران دارد. ديدار از سايت هاى تاريخى  ميان گردش
و طبيعى در فصل زمستان كه تنها در فصل بهار و 
ــتان عادت به ديدار از آن ها داريم، خود خالى  تابس

از جذبه نيست.
ــرت هاى موسيقى،   برگزارى جشنواره ها، كنس
نمايشگاه ها و آيين هاى باستانى مى تواند گردشگران 

ــگرى  ــوى مقاصد گردش خارجى و داخلى را به س
ــاند و براى آن ها انگيزه اى مضاعف  ــتانى بكش زمس

ايجاد كند.
  بايد امكان استفاده از ظرفيت هاى 

موجود را در تمام ايام سال فراهم كرد
ــتفاده از  ــب امكان اس بايد با برنامه ريزى مناس
ظرفيت هاى موجود را در تمام ايام سال فراهم كرد. 
ــگرى همدان نيز بر لزوم  يكى ديگر از فعاالن گردش
همراه سازى گردشگران با ظرفيت هاى فصل سرما و 
معرفى توانمندى هاى اين فصل در حوزه گردشگرى 

تاكيد كرد.
ــور ايران از اقليم چهارفصل برخوردار است   كش
ــده آمار سفر در  و اين تنوع آب و هوايى موجب ش
ــان باشد. در اين ميان  فصول مختلف سال در نوس
فصول بهار و تابستان به دليل برخوردارى از شرايط 
جوى پايدار بيشترين آمار گردشگران را از آن خود 
ــتان به  ــفر در فصل هاى پاييز و زمس كرده اند اما س
ــرماى هوا دچار ركود  ــى و س ــائل آموزش دليل مس

مى شود.
  ،احياى قابليت هاى گردشگرى 

گردشگرى زمستانه را در همدان 
نهادينه مى كند 

ــراث فرهنگى،  ــن خصوص مديركل مي در همي
ــتى استان همدان به مهر  گردشگرى و صنايع دس
ــرد  ــت: احيا و به  روز كردن قابليت ها در ايام س گف
سال از اقداماتى است كه مى تواند در صورت پايدار 
ــتان همدان  ــتانه را در اس ــگرى زمس بودن، گردش

نهادينه كند. 
اسدا... بيات عنوان كرد: قابليت هاى گردشگرى 
و جاذبه هاى طبيعى از فرصت هايى است كه در هر 
ــد و مى توان با  ــل مى تواند پايدار و ماندگار باش فص
ــگرى را در  ــق گردش ــت رون ــزى و مديري برنامه ري
ــرمايه گذاران را به  ــك برنامه ريزى  و س ايام غير پي

سرمايه گذارى در اين مناطق ترغيب كرد. 
بيات با بيان اينكه معرفى جاذبه هاى گردشگرى 

ــت، افزود: همدان با دارا  در هر فصلى امكان پذير اس
ــارى طبيعى همچون غار عليصدر مى تواند  بودن آث
ــگران متعدد در فصل  ــواره مورد انتخاب گردش هم

زمستان قرار بگيرد. 
وى اضافه كرد: اين غار با دماى ثابت 14 درجه 
ــواى مطبوع همواره  ــانتيگراد و برخوردارى از ه س
ــت؛ به گونه اى كه دماى 40  پذيراى گردشگران اس
ــتان پس از  ــتان و دماى زير صفر زمس درجه تابس

ورود به غار به 14 درجه تبديل مى شود. 
ــراى ترغيب  ــرد: اين فرصتى ب ــات عنوان ك بي
ــفر و سرمايه گذاران است تا با محور  برنامه ريزان س
ــفر و  ــته هاى س ــن جاذبه هايى بس ــراردادن چني ق

گردشگرى همدان را طراحى كنند. 
ــفر  ــد: در صورتى  كه مقدمات س بيات يادآور ش
ــود، مردم براى سفر به  ــتان فراهم ش در فصل زمس
ــتان هاى داراى ظرفيت گردشگرى در اين فصل  اس

ترغيب مى شوند. 
ــر در  ــاخت هاى موث ــود زيرس ــزود: وج وى اف
ــت فعاالن  ــفر، مديري ــزى برنامه ريزان س برنامه ري
ــرايط براى ماندگارى  ــگرى و آماده بودن ش گردش
ــرد سال از عواملى است كه  مسافر در فصل هاى س
مى تواند همدان را به قطب گردشگرى زمستانى در 

كشور تبديل كند. 
ــگر در عرصه  ــان اينكه جذب گردش بيات با بي
ملى و بين المللى با تبليغات و اطالع رسانى گسترده 
ــا تبليغات و  ــرد: ب ــود، تاكيد ك ــر مى ش امكان پذي
اطالع رسانى گردشگرى زمستانى مى توان همدان را 

يك قطب قوى گردشگرى معرفى كرد. 
ــت براى  ــت كه اگر قرار اس ــن واضح اس بنابراي
ــته باشيم بايد  ــگرى زمستانى برنامه اى داش گردش

حال و هواى آن را ايجاد كنيم. 
ــنتى در  ــدان از لحاظ برگزارى آيين هاى س هم
ــتان كم مايه نيست و برخى جشن ها و سبك  زمس
ــيارى از هم  وطنان  ــى مردم همدان براى بس زندگ

ايرانى هنوز ناشناخته است.

اما و اگرهاى برگزارى جشنواره زمستانىاما و اگرهاى برگزارى جشنواره زمستانى

بدون برف بدون برف هم مى شود هم مى شود 
جشنواره برگزار كردجشنواره برگزار كرد

ــرواز در تمام  ــن پ ــان حي ــام: خلبان همدان پي
ساعات شبانه  روز براى جلوگيرى از سوانح هوايى 
ــان هواشناسى كشور  به صورت آنالين با كارشناس
ارتباط مستقيم دارند. كارشناس هواشناسى با آب 
ــاف يا ابرى  ــمان ص ــاب مى گويد كه امروز آس و ت

است. 
نگاهى به آسمان مى اندازيم و با خود مى گوييم 
ــتيم پيش گويى  ــن را كه خودمان هم مى توانس اي
ــا غافل از اينكه آنها پيش گويى نمى كنند  كنيم ام
بلكه "پيش بينى" مى كنند و براى تهيه نقشه هاى 
ــه طوالنى و حساسى بايد طى  هواى كشور پروس
ــان زيادى بايد شبانه روز  شود و چه بسا كارشناس
ــاده را  كار كنند تا بتوانند اين اطالعات به ظاهر س

براى ما فراهم كنند. 
پروسه جمع آورى اطالعات هواشناسى به اين 
ــاعت خاصى  ــت كه در كل دنيا و در س صورت اس
تمام ديده بان هاى هواشناسى دنيا موظفند بر روى 
ــوا را ثبت كنند كه  ــالت فرم رفته و اطالعات ه پ
به اين اقدام هم ديدى (سينوپيك) گفته مى شود. 

ــى از طريق  ــات هواشناس ــه اطالع ــى ك زمان
ــورت آنالين  ــت به ص ــد اينترن ــترهايى مانن بس
ــتم قرار  ــود در سيس ــط مى ش ــع آورى و ضب جم
ــرات تهران يا  ــات به مخاب ــرد و اين اطالع مى گي
ــور  ــتان يا مخابرات مركز كش ــرات مركز اس مخاب

ارسال مى شود. 
بعد از اين مرحله اطالعات هوا از مراكز استان 
به هواشناسى مركز يعنى مركز پيش بينى تهران يا 
ــال مى شود  مراكزى كه در جهان وجود دارد، ارس
ــازمان  ــخصى دارند؛ ضمن اينكه س كه تعداد مش
ــيون جهانى موظف  ــى براساس كنوانس هواشناس
ــت تا اطالعات هوا را به كشورها داده و متقابًال  اس

اين اطالعات را بگيرد؛ بنابراين، سازمان هواشناسى 
ــه صورت همزمان  ــور اطالعات را ب ــا 3 كش از 2 ي
ــى را به اين  دريافت مى كند و اطالعات هواشناس
ــامل جده،  ــورها ش ــورها مى دهد كه اين كش كش

دهلى و مسكو مى شوند.
ــت؛ اطالعات  ــى 2 گونه اس اطالعات هواشناس
ــينوپى اطالعات  ــينوپى؛ اطالعات س ــال و س مت
تكميلى است كه 8 بار در روز گزارش شده و در آن 
پارامترهاى مختلف جوى به صورت كد براى مراكز 
استان ارسال مى شود. اطالعات متال نيز ساعت به 
ــاعت پارامترهاى خاصى را به صورت واقعى، نه  س
به صورت كد يعنى عدد به كارشناسان مى دهد تا 

آنها از اطالعات استفاده كنند.
ــات به مركز  ــن مراحل، اطالع ــد از طى اي  بع
پيش بينى ارسال مى شود و كارشناسان پيش بينى 
ساعت به ساعت اطالعات را بررسى كرده و نسبت 
ــدام مى كنند كه  ــدور اطالعيه و اخطاريه اق به ص
ــدارها براى هوانوردى يا اعالم آب  كاربرد اين هش

گرفتگى و ... است.
ــاعت  ــى كه س  البته اطالعات واقعى هواشناس
ــال مى شود در  ــاعت به مركز پيش بينى ارس به س
ــينوپ هاى اصلى كه صفر، 6، 12 و  ساعت هاى س
ــت، روى نقشه قرار مى گيرد و كارشناسان  18 اس
هواشناسى نقشه ها را مشاهده مى كنند. اطالعات 
ــينوپ اصلى براى آناليز نقشه هاى واقعى به كار  س

مى رود كه نقشه هاى واقعى جو را براى كارشناسان 
هواشناسى در همان ساعت نشان مى دهد. 

اطالعات واقعى فقط در اختيار كاربرانى مانند 
ــر خاصى كه از اين  ــا، هواپيمايى و دفات فرودگاه ه
ــتيرانى و  ــتفاده مى كنند يعنى كش ــات اس اطالع
هوانوردى قرار مى گيرد. اما اطالعاتى كه ما هر روز 
توسط كارشناسان هواشناسى در اخبار مى شنويم 
ــى آماده  ــازمان هواشناس ــط كارشناسان س توس

مى شود و در اختيار ما قرار مى گيرد.
ــى فقط در خصوص پيش بينى   البته هواشناس
ــوا و اعالم آن به مردم فعاليت نمى كند بلكه 75  ه
تا 85 درصد از وظايف اين سازمان مربوط به حمل 
ــت و 25 تا 35  و نقل هوايى، دريايى و زمينى اس

درصد از وظايف آنها مربوط به مابقى كارهاست. 
ــى  ــازمان هواشناس مهمترين وظيفه خطير س
ــت مربوط به  ــان ها در ارتباط اس ــه با جان انس ك
پيش بينى هوا براى مركز حمل و نقل هوايى كشور 

است. 
ــايد ندانيم كه وقتى در هواپيما نشسته ايم و  ش
از پرواز خود لذت مى بريم كارشناسان هواشناسى 
ــاط دارند تا اتفاق  ــه صورت آنالين با خلبان ارتب ب

ناگوارى براى مسافران پيش نيايد. 
ــه خلبانى  ــى زمانى ك ــان هواشناس كارشناس
مى خواهد پرواز كند به وى اطالع مى دهند كه در 
ــت؛  كدام ارتفاع، چه پديده جوى در انتظار آنهاس

ضمن اينكه خلبانان قبل از پرواز نيز با كارشناسان 
هواشناسى ارتباط دارند.

ــه كارشناس  البته جداى از اين ارتباط هميش
ــم دارد تا اگر  ــرودگاه حضور دائ ــى در ف هواشناس
ــرواز پيش آيد  ــل از پ ــراى خلبانان قب ــؤالى ب س

پاسخگوى آنها باشد. 
ــى به خلبانان  همچنين اين خدمات هواشناس
چه داخلى و چه خارجى داده مى شود كه طبيعتاً 
كارشناسان اين سازمان بايد به زبان هاى متعددى 
ــتين مرجعى كه بعد از وقوع  ــلط باشند. نخس مس
حوادث هوايى از آنها بازخواست مى شود مسئوالن 
سازمان هواشناسى هستند كه به گفته مقامات اين 
سازمان كمترين قصور در سوانح هوايى كشورمان 
مربوط به هواشناسى است و عمدتاً برخى خلبانانى 
ــدارهاى  ــوند به هش ــث بروز حادثه مى ش كه باع

كارشناسان هواشناسى بى توجهى كرده اند. 
ــد  واج ــا  دني ــاى  فرودگا ه ــام  تم ــن  بنابراي
ــتگاه هاى فرودگاهى و مراكز توجيه و تفسير  ايس
ــت؛ چرا كه براساس  ــى اس ــه هاى هواشناس نقش
ــى  ــى بدون اطالعات هواشناس مقررات بين  الملل
ــود و پيش بينى وضعيت  هيچ پروازى انجام نمى ش
ــاعته انجام  جوى براى فرودگاه ها به صورت 24 س

مى شود. 
از ديگر وظايف سازمان هواشناسى مى توان به 
حمل و نقل دريايى اشاره كرد؛ 30 درصد از ديگر 
خدمات سازمان هواشناسى به ساير ارگان ها مانند 
ــپاه، وزارت  وزارت دفاع و نيروى هوايى ارتش و س
ــت و  ــاورزى، وزارت نيرو، وزارت بهداش جهاد كش
سازمان حفاظت محيط زيست، دانشگاه ها و ساير 

ارگان ها مربوط مى شود.
منبع: فارس

به منظور بروز كمترين سانحه  هوايى انجام مى شود

ارتباط آنالين خلبانان در آسمان كشور 
با كارشناسان هواشناسى

طرح "شناسنامه دار كردن اشياى عتيقه"
به عمر مجلس هشتم قد نمى دهد

همدان پيام: عضو كميسيون فرهنگى مجلس درباره سرنوشت طرح "شناسنامه دار 
كردن اشياى عتيقه" گفت: بررسى جزئيات اين طرح به عمر اين مجلس قد نمى دهد. 
ــنامه دار  ــت: كليات طرح "شناس بهروز جعفرى در گفت وگو با فارس، اظهار داش
ــال به تصويب رسيد و جلساتى براى  ــياى تاريخى و عتيقه" مردادماه امس كردن اش
ــد و در يكى از اين  ــيون فرهنگى مجلس تشكيل ش ــى جزئيات آن در كميس بررس

جلسات هم رئيس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى حضور يافت.
وى در ادامه افزود: اما در حال حاضر با شرايط فعلى كميسيون فرهنگى مجلس 
ــأله بودجه  ــوى ديگر مس ــتور هفتگى خود دارد و از س ــيما را در دس طرح صدا و س
ــى جزئيات اين طرح به عمر اين مجلس بعيد است  ــال 91 هم مطرح است بررس س

كه قد دهد.
ــاس اين طرح با شناسنامه  ــد: بر اس ــيون فرهنگى مجلس يادآور ش عضو كميس
ــياى عتيقه مردم مى توانند به خريد و فروش اين اشيا در داخل كشور  ــدن اش دار ش
ــنهاد بدهند كه شئ عتيقه آن ها را بخرد اما  بپردازند، مردم مى توانند به دولت پيش
اگر اين اقدام هم صورت نپذيرفت مى توانند در داخل كشور آن را به فروش برسانند.

ــياى عتيقه جزء وظايف سازمان ميراث  ــنامه دار كردن اش جعفرى افزود: شناس
فرهنگى و گردشگرى خواهد بود.

ــدن اشيا قيد مى شود را عنوان اثر،  ــنامه دار ش وى از جمله مواردى كه در شناس
تاريخ كشف آن، جنس و... عنوان كرد كه مى توان در آينده مثل سند خريد و فروش 
امالك حتى عنوان افرادى كه اين اثر را دست به دست كرده اند را هم در آن قيد كرد.

براي ديدن برترين منبت هاي ايران به همدان بياييد
ــتان  ــتفاده از چوب از ديرباز در اس ــتي با اس ــام: توليد انواع صنايع دس همدان پي
ــهري همدان، مالير، سركان و تويسركان رواج داشته است،  همدان بويژه مناطق ش

صنايع دستي چوبي شامل خراطي، ظريف كاري و منبت كاري بيشتر رواج دارد.
واژه منبت كاري به معناي كنده كاري روي چوب است كه سابقه اي ديرينه دارد، 
شايد بتوان آغاز تاريخ منبت كاري را زماني دانست كه انسان نخستين با ابزاري برنده 

چوب را تراشيده است.
ــوم بوده حتي در كتيبه هايي كه  ــت كاري روي چوب از قديم در ايران مرس منب
ــت آمده است. البته مدارك معتبري از  ــيد به دس در خزانه داريوش در تخت  جمش
ــت كه عمر چوب كوتاه  ــت نداريم و دليل اين امر آن اس ــينيان اين هنر در دس پيش
ــور ما آثاري از منبت كاري هاي  ــت و بر اثر مرور زمان از بين مي رود، اما در كش اس
ــبتاً قديم به جاي مانده كه روي دِر مقبره هاي ائمه اطهار(ع) و نيز منبرها انجام  نس

شده است.
پاره اي از اين آثار 900 تا 1000 سال قدمت دارند كهن ترين دِر چوبي منبت كاري 
شده اكنون در موزه اكبرآباد هندوستان حفظ مي شود، اين در متعلق به كاخ سلطان 

محمود در غزنه بوده است.
ــارم و پنجم هجري  ــد دِر چوبي متعلق به قرون چه ــاي ايران نيز چن در موزه ه
ــاخ و برگ و كتيبه هاي مختلف با  ــت، كنده كاري اين درها به صورت ش موجود اس

آيه هاي قرآني است.
ــاجدي از عهد صفويان وجود دارند كه درهايشان هنوز دست  در اصفهان نيز مس
ــالم باقي مانده اند مانند دِر مدرسه شاه سلطان حسين، آرامگاه شاهزاده  نخورده و س
حسين در قزوين نيز دِر بسيار زيبايي دارد كه از دوره شاه طهماسب باقي مانده است.

ــت كه در موزه  ــده ايران رحلي اس ــي از زيباترين آثار منبت كاري ش ــه يك البت
ــاخ و برگ به سبك  ــود و عالوه بر تزئينات ش متروپولتين نيويورك نگهداري مي ش

ساساني، نام دوازده تن از ائمه معصومين(ع) روي آن ديده مي شود.
ــه و كنار ايران به  ــر نيز منبت كاري همچنان رواج دارد و در گوش ــر حاض در عص
خصوص در استان همدان هنرمندان بسياري مشغولند، اما متاسفانه رفته رفته نقوش 
ــي مي روند و  ــت رو به فراموش ــامل طرح هاي خطاطي يا گل و بوته اس اصيل كه ش

طرح هاي خارجي جاي آنها را مي گيرند.
ــه با منبت كشورهاي  ــيوه ادامه يابد، هنر منبت كاري ايران در مقايس اگر اين ش
هند، پاكستان و تايلند از بين مي رود. البته هنرهاي سنتي استان همدان به همين 
ــت كه جايگاه قابل قبولي در اين  ــه هنري اس ــود، تراش روي شيش جا ختم نمي ش
ــتان دارد و البته اين هنر در طول ساليان به دليل آميخته شدن با سليقه و ذوق  اس
هنرمندان اين خطه از كشورمان، پذيراي نقوش و زيبايي هاي بصري بي شماري شده 
است. اين هنر در همدان از سال 1374 با ايجاد مركز آموزش تراش شيشه صندوق 
حمايت از فرصت هاي شغلي توسط تعدادي از عالقه مندان كه جذب اين رشته شده 

بودند فعاليت خود را در سطح استان آغاز كرد.
گليم بافي نيز در گذشته، در اكثر روستاهاي همدان، از رونق فراوان برخوردار بوده 
ــت. ولي امروزه عمدتاً در برخي از روستاهاي همدان مانند دشته، نهاوند، ميرج،  اس
بخش شرا و روستاي رفشر و نيز روستاهاي مالير و همچنين در اسدآباد به فعاليت 

خود ادامه مي دهد.
ــتن مراكز دامپروري در مناطق روستايي و شرايط  ــتان همدان به منظور داش اس
آب و هوايي مناسب و پرورش انواع دام، از قديم االيام در زمينه مصنوعات چرمي به 
ــهرت خاصي برخوردار بوده است. رونق اين صنعت  خصوص از نوع چرم گاوي از ش
ــتان همدان در سال هاي 1340 تا 1365 بوده است و هم اكنون نيز خورشيد  در اس
ــت. به طور كلي در گذشته در  ــتان همدان در حال درخشش اس اين صنعت در اس
ــهرهاي همدان، مالير و نهاوند تعدادي دباغ خانه وجود داشت كه پوست مصرفي  ش

خود را از همان شهر تهيه مي كرده اند.
چرم توليدي در همدان به علت كيفيت و كميت خاص آن از مشهورترين چرم در 
سراسر كشور به شمار مي رود و آوازه كيفيت آن به كشورهاي ديگر نيز رسيده است. 
ــتين دوزي بخش ديگري از نمادهاي  ــفال، سراميك، گيوه دوزي، نمدمالي و پوس س

اصلي صنايع دستي استان كهن همدان را تشكيل مي دهند.

با حضور پژوهشگران و مورخان در موزه ملي
همايش بين المللي روابط تاريخي ايران و چين برگزار مي شود

همدان پيام: سمينار بين المللي روابط تاريخي ايران و چين با حضور پژوهشگران، مورخان و مسئوالني از دو كشور در موزه 
ملي ايران برگزار مي شود. گويا  سفير چين نيز در آيين افتتاحيه همايش سخنراني خواهد كرد.

ــتان، نشانه هاي كهن ايران و  ــابقه ديرينه حضور خانواده هاي ايراني در چين و بالعكس، روابط ايران و چين در دوران باس س
چين بر روي اشياي موزه اي دو كشور و تعامالت سياسي و اجتماعي ايران و چين در عصر اشكاني از جمله محورهايي است كه 

در اين همايش مورد بررسي قرار مي گيرد.
چهره هاي علمي و پژوهشي برجسته اي از دو كشور ايران و چين همچون رنگ شين جيانگ، لين ميكان، شينگ دوان، ييدان 

وانگ، ناصر تكميل همايون و بهرنگ ذوالفقاري در اين همايش به ارائه مقاالت و پژوهش هاي علمي خود خواهند پرداخت.

با برگزاري جشنواره صورت مي گيرد؛
تقدير از گردشگران سفرنامه نويس فعال معاصر

ــرو  ــي ناصرخس ــنواره «سفرنامه نويس ــتين دوره جش همدان پيام: با برگزاري نخس
قبادياني» از گردشگران سفرنامه نويس فعال معاصر تقدير مي شود.

دبير بخش نوشتاري اين جشنواره، هدف از برگزاري آن را كمك به رشد گردشگري 
ــور خواند و گفت: جشنواره ها، سمينارها و همايش هايي كه تاكنون برگزار شده  در كش
ــازمان هاي متولي آن محدود مانده و  ــگري كشور و س ــت، معموالً به بخش گردش اس
جشنواره « سفرنامه نويسي ناصر خسرو قبادياني» تالش دارد با تدابير خاصي گروه هاي 

ديگر از جمله اهل قلم و اهل مطالعه را با بخش گردشگري آشتي دهد.

به گزارش ميراث  آريا، آرش نورآقايي با تأكيد بر حضور سفرنامه نويسان در اين جشنواره 
و تقدير از 3 سفرنامه نويس برتر در اختتاميه جشنواره«سفرنامه نويسي ناصرخسرو قبادياني» 
افزود: در اين جشنواره از كسي كه مسير ناصرخسرو را در دوره معاصر پيموده و اثري با الهام 
از «سفرنامه ناصرخسرو» خلق كرده باشد نيز تقدير مي شود. وي درباره ساير اهداف جشنواره 
گفت: ترويج فرهنگ و آداب سفر، ايجاد بستري براي تعامل و انتقال تجربيات ، معرفي مقاصد 
سفر به گردشگران، احياي سنت سفرنامه نويسي، تشويق به مستندسازي وقايع و اتفاقات و 

توجه دوباره به ادبيات ايران زمين از زاويه اي نو از ديگر اهداف اين جشنواره است.
دبيرخانه نخستين دوره جشنواره سفرنامه نويسي ناصرخسرو قبادياني از متقاضيان 
ــركت در اين جشنواره به  ــنواره خواست براي اطالع از شرايط ش ــركت در اين جش ش

وب سايت جشنواره به نشاني «www.safarnegar.com» مراجعه كنند.

مي» در روزنامه همدان پيام مورخه 90/8/23 به اطالع همشهريان 
سيستم گرمايشي هستند و رانندگان محترم تاكسي در تمام ساعات 
ه ابعاد تاكسي نياز به روشن بودن دائم بخاري نمي باشد، لكن تذكر 

شن - مدير روابط عمومي سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني همدان 

روستاي انصاراالمام سال هاي 
سال است كه با مشكل حمل و 

نقل مواجه است. شورا و دهيار 
هم به فكر نيستند. تعداد زيادي 

از اهالي اين روستا، براي 
تحصيل، كار و انجام امورشان 
به مركز شهر رفت و آمد دارند. 
متأسفانه ساعت ها بايد منتظر 

ماشين باشند در حالي كه فاصله 
انصاراالمام با شهر خيلي كم 

است. در فصل زمستان هم كه 
ساعت 6 عصر به بعد ديگر اصًال 

ماشين پيدا نمي شود.
حسني

خيابان اكباتان خيلي شلوع 
است. هم مغازه دارن با 

چنگ اندازي به حريم عمومي 
اين وضع را ايجاد مي كنند و هم 
انواع و اقسام دست فروشان كه 
در پياده روي اين خيابان وجود 

دارند. از طرف ديگر خودروها و 
وانت هايي كه پارك مي كنند تردد 

در اين مسير را بسيار مشكل 
كرده اند.

قاسمى

خودروي 206 خود را در خيابان 
بين النهرين پارك كرده بودم 
بعد از چند دقيقه كه برگشتم 

ديدم نيست. مأموران راهنمايي 
و رانندگي اگر مي خواهند 

جريمه كنند برگ جريمه را 
طبق معمول روى برف پاك كن 
خودرو بگذارند حاال هر مبلغي 

كه مي خواهند جريمه كنند (حتي 
يك ميليون) ديگر چرا خودرو را 

مي برند؟
تماس تلفني 
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ادب و هنر

يادداشت نگاه
نسبت هنر و رسانه هاى تصوير بنيان(2)

ــترها، عكس ها، كاريكاتورها، نقاشى ها، فيلم ها،  همدان پيام: تصاوير ديوارى، پوس
ــوند، نظير گرسنگى  ــط هنرمندان ساخته مى ش ــان هايى كه توس ــمه ها و نش مجس
ــياهان، قربانيان  حوادث طبيعى، اثرات وبالياى جنگ، فقر و محروميت  كشورهاى  س
جهان سوم، خشك سالى و قحطى، نقض حقوق  بشر، پايمالى ارزش هاى انسانى، آثار 
مواد مخدر، نزاع خون بار قدرت ها و درماندگى انسان معاصر را پيش روى چشمان 

مى گذارند و ساكت و خاموش ما را به قضاوت وا مى دارند. 
ــعى دارد با برمالكردن  نامتعالى ها، كاستى ها و  ــانه اى را دارند كه س آنها نقش رس

اجحاف ها، ما را به سمت جهان  متعادل و عادالنه سوق دهد.
ــند به تجربه هاى  از آنجايى كه اخبار و پيامهايى كه از طريق تصوير به ما مى رس
ــت، بخوبى از آنها تأثير  ما در رويارويى و تقابل با واقعيت هاى پيرامون نزديك تر اس

مى گيريم. 
ــان ها تحت تأثير فرهنگ و سنن اجتماعى آن ها و حتى  هرچند درك تصوير انس
شرايط اقليمى شكل  مى گيرد، اما اشتراك نسبى آن بين فرهنگ ها و جوامع  گوناگون 

تأثيرى فراگير درپى دارد.
 همه ما براساس يك  خصلت غريزى دوست داريم اخبار، اطالعات و آگاهى هايمان 
را به وسيله تصوير دريافت كنيم و يا آنچه را بناست بپذيريم، به وسيله چشم تأكيد 
ــانه ها در انتقال اخبار و  ــى با رس ــم و اين بر اهميت  جايگاه تصوير در هم دوش كني
اطالعات مى افزايد. در اين ميان هنر بهترين كالبد براى پذيراى رسالت مزبور است.

ــم بهتر اخبار، رويدادها و مطالبى كه  مى شنويم تصوير آنها را  حتى ما براى تجس
در ذهن مى سازيم و شايد از اين  طريق اشتياق حس بينايى را براى رويارويى با آنچه  

شنيده ايم اشباع مى كنيم.
 فكر كردن در ناخودآگاه غالباً به  
صورت تصوير تجلى مى يابد. تصاوير 
حاوى خبراند. اطالع كامل و درست 
ــتن سواد  ــتلزم داش از اين اخبار مس
ــر قدرت   ــان تصوي ــت. زب بصرى اس
ــار و مفاهيم  ــگفتى در انتقال اخب ش
ــى  ــرا كه خود از وجوه  حس دارد، چ
ــت و تأثير آن از  بااليى برخوردار اس
نوع تأثيرهاى  تعاملى و ريشه اى است، 
هرچند كه خود اين تأثير و تداعى ها 
ــر تعاملى و هنر  ــز در حد بين هن ني

تبليغى  درجه بندى شده اند. 
ــر بنيان،  ــانه هاى تصوي تمام رس
ــه تا  ــوع آن گرفت ــن ن از معمولى تري
ــيار هنرمندانه همگى  شكل هاى بس
ــدارى خبرند.  ــم  و بيش حاوى  مق ك
تمام انواع آثار بصرى خواه آن ها كه  در رده هنرهاى كاربردى قرار گرفته اند و خواه 
آن ها كه در رده هنرهاى زيبا هستند و به طور كلى در هر نوع تصورى از شكل هاى 
بصرى قابليتى وجود دارد كه عبارت  از خبررسانى درباره خود آن اثر يا جهان اطراف 

و يا نقاط و زمان هاى متفاوت است. 
يك تصوير خوب وقتى خبر يا متنى را همراهى مى كند، مانند موسيقى اى است 
ــيع تر در جريان معانى  كه بيان فيلم را تقويت و كامل مى كند و ما را در ابعادى وس

فيلم قرار مى دهد و به عبارت ديگر تأثير روانى و حسى آن را بر عهده مى گيرد.
هرچند در اكثر مواقع تصاوير عالوه بر وجوه حسى، اطالع ما از كيفيت و كميت 
موضوع موردنظر را نيز كامل  مى كنند، همان طور كه ممكن است موسيقى در متن 

فيلم  نقش ديالوگ و كالم را نيز برعهده بگيرد.
ــه ها و ديدگاه ها، دانش و اطالعات و  ــانه اى تصوير ارائه پيام ها، انديش  هويت رس
خبررسانى را دربرمى گيرد. شايد قضاوت عمده نقش رسانه اى تصوير با ساير رسانه ها 
ــد كه مورد قضاوت و واكنش هاى  ــاخت انتزاعى و تجريدى آن باش در همين زيرس

بسيار متفاوتى واقع شده  است. 
اساس يا صورت انتزاعى ارتباط تصوير با وجود تمام ژرفا و عمقى كه دارد هميشه 
ــنجش آن با  ــود. ابهام موجود در تصوير، حاصل س متهم به ابهام و دير فهمى مى ش
ــتقيم تر و متداول تر ارتباط است كه از  ــيوه هاى مس ارتباط كالمى يا گفتارى و يا ش
بيانى معمولى تر نيز برخوردارند، در حالى كه هر زبانى احاطه، بينش و تسلط خاص 

خود را مى طلبد.
با نگاهى به پيرامون خود مى بينيم كه تصاوير در همه ابعاد زندگى حضور دارند و 
وفاق با پيرامون را برايمان ممكن  مى سازد. عالئم راهنمايى و رانندگى، عالئم هشدار 
ــگاه ها، تابلوهاى تبليغاتى  دهنده، پيكتوگرام ها، نقاشى هاى ديوار، تابلوهاى فروش
ــينمايى و فرهنگى،  ــترهاى تبليغاتى و س ــار خيابان ها و روى اتوبوس ها، پوس كن
ــينماها و تئاترها، طرح ها و  ــاى س ــگاه ها و خدمات، پالكت ه ــاى  نمايش اعالن ه
ــته بندى، نقوش روى  تصاوير قوطى ها و بطرى ها و پاكت ها و طرح جعبه هاى بس
ــنتى و  ــا و كاغذهاى ديوارى و زيراندازها و پرده ها، نقوش س ــا و پارچه ه لباس ه
ــتى، طرح موزاييك ها و كاشى ها، نقوش روى ظروف، كارت  طرح هاى صنايع دس
پستال ها و كارت هاى دعوت، كتاب ها و مجله ها و نوارها و ديسكت ها، عكس هاى 
ــرى و حرفه اى و عكس هاى يادگارى،  ــر  مطبوعات و عكس هاى صنعتى و هن خب
ــربرگ ها،  ــورها، كاتالوگ ها و س ــى، طنزهاى تصويرى، طرح بروش تابلوهاى نقاش
نقاشى هاى  كتاب كودكان، تصويرسازى مجالت و روزنامه ها و صفحه آرايى آن ها، 
ــن ها، تيتراژ  ــى، انيميش طراحى حروف، آگهى هاى تلويزيونى  و فيلم هاى آموزش
ــينما، نمودارها و طرح هاى آموزش دهنده، تصاوير  و طراحى صحنه هاى تئاتر و س
ــى و آموزشى، پرچم ها، آرم ها و نشانه هاى  اختصارى و... همه نقش هاى با  كتب درس

اهميتى در زندگى ما دارند. 
ــان ها با يكديگر شد و زبان  ــال پيش تصوير، اولين ابزار ارتباط انس ده ها هزار س
ــازى نيز  ــكل  كاربرد خود يعنى تزيين و زيباس ــز و راز آن در متداول ترين ش پررم
خصوصيات خود را حفظ كرد و به رغم پيدايش خط و زبان به حيات خود ادامه  داد، 
چرا كه شيوه، قابليت و جذابيت خاص خود را داشت  و حضور خط و زبان كاربردهاى 

آن را نفى نمى كرد. 
و امروزه به خاطر حضور هنر و تجليات آن در تمامى شئون زندگى مان و به سبب 
ارتباط گسترده و همه سويه اى كه به  وسيله رسانه ها با ديگران داريم، درمى يابيم كه  

نسبت هنر و رسانه هاى تصوير بنيان، نسبتى ذاتى و تفكيك ناپذيرند.

كامران سخن پرداز؛ كارشناس باستان شناسى، كارشناس ارشد پژوهش هنر
منابع:
- شواليه، ژاك، ترجمه حسن حبيبى، راز آفرينش هنرى، كيهان فرهنگى، شماره 1، فروردين 1363.
- زنگى، بهنام، تصوير رسانه است، روابط عمومى، شماره 12، دى 1377.

- هاوزر، آرنولد، تاريخ اجتماعى هنر(جلد چهارم)، ترجمه ابراهيم يونسى، شركت سهامى انتشارات 
خوارزمى، 1377.

ــار از فراخوان چاپ آثار  ــام: راضيه تج همدان پي
ــاعران نوقلم در انجمن قلم ايران  ــندگان و ش نويس

خبر داد.
ــران با اعالم  ــره  انجمن قلم اي ــو هيأت  مدي عض
اين خبر گفت: انجمن قلم در ادامه  طرح چاپ آثار 
داستان نويسان و شاعران نوقلم از همه  نويسندگان 
و شاعراني كه هنوز كتابي را چاپ نكرده اند، دعوت 
مي كند آثارشان را براي چاپ در اختيار انجمن قلم 

ايران قرار دهند. 
عالقه مندان مي توانند آثار شان را در حوزه هاي 
ــي در يكصد  ــتان، نقد و پژوهش ادب ــعر، داس ش
ــي و  ــتند تا پس از بررس ــه به انجمن بفرس صفح
ــتادان و تأييد نهايي،  داوري از طرف دو نفر از اس
ــود. آثار پس از انتشار، به كتابخانه هاي  منتشر ش
ــت  پرداخ و  ــود  مي ش ــال  ارس ــران  اي ــي  عموم
ــاي چاپ آثار  ــر امتيازه ــف هم از ديگ حق التألي

نويسندگان و شاعران و منتقدان نوقلم است.
تجار در ادامه عنوان كرد: براي نشر آثار نو قلم ها 
ــر از محدوديت  ــني نداريم و بيش ت ــت س محدودي
سني، معيار هاي زيبايي شناسي - محتوايي است كه 
در چاپ اثر تأثير دارد. 50 جلد از اين دست آثار در 
دو - سه سال اخير منتشر شده است و در ادامه هم 
تصميم داريم اين طرح را با جديت دنبال كنيم؛ از 
اين رو از همه  عالقه مندان براي نشر آثار شان دعوت 
ــبختانه اين حركت با توفيق هايي  ــود. خوش مي ش
ــي از آثاري كه انجمن در زمينه   ــراه بوده و برخ هم
شعر و داستان منتشر كرده است، در جايزه هاي گام 

اول و كتاب فصل هم برگزيده و نامزد شده اند.
وى در پايان عنوان كرد: شاعران و داستان نويسان 

جوان كتاب هاي شان را با ذكر كامل نام و مشخصات 
ــف آباد، بعد از ميدان  به آدرس تهران، خيابان يوس
ــارم، انجمن قلم  ــش كوچه  چهل وچه كالنتري، نب
ايران، ارسال كنند يا براي كسب اطالعات بيش تر با 

شماره  88059319 تماس بگيرند.
ــا، اين اتفاق در انجمن قلم ايران  به گزارش ايرن
ــل توجه در  ــى مهم و قاب ــر حركت ــد آغازگ مى توان

فرهنگ كتاب و كتابخوانى در كشور ما باشد.
ــت  اين روزها نه تنها روند مطالعه مطلوب نيس
حتى بسيارى از كارشناسان در مبحث توليد كتاب 
ــيارى را وارد دانسته و اعتقاد دارند  نيز انتقادات بس
ــوزه تاليف كتاب عملكرد ضعيفى داريم و  كه در ح
تنها به ترجمه مى پردازيم و در اين باره نويسندگان 

و شاعران جوان مشكالت بسيارى همچون هزينه و 
ــان از سوى ناشران نامدار را از اين  نپذيرفتن كتابش

مشكالت مى دانند.
حال انجمن قلم ايران كه نامى پرآوازه و مطرح 
ــد در حركتى در نوع خود بى نظير قصد در  مى باش
ــد كتاب دارد و با باالبردن ميزان توليد مصرف  تولي
ــطح مطالعه در جامعه به روند  ــم باال مى رود و س ه

مطلوب خود خواهد رسيد.
ــن موقعيت  ــندگان جوان با اي ــران و نويس ناش
ــبى كه انجمن قلم ايران برايشان فراهم كرده  مناس
است مى توانند اولين گام هاى زندگى حرفه اى خود 
ــاى حرفه اى  ــدون دغدغه وارد دني ــته و ب را برداش

نويسندگى و شاعران شوند.

ــينمايى «زن ها  ــام: كارگردان فيلم س همدان پي
ــت موفقيت اغلب  ــگفت انگيزند»، مهمترين عل ش
ــينمايى درجه يك دنيا را ثبات  ــنواره هاى س جش
ــبى اين رويدادها و تغيير نيافتن بخش هاى آنها  نس

طى ساليان برگزارى دانست.
ــى از رونق بخش  ــت: بخش ــد گف ــرداد فري مه
بين الملل جشنواره فيلم فجر به ارتباطات كشور در 

عرصه خارجى باز مى گردد.
ــا ديگر  ــط ب ــعه رواب ــود و توس ــت: بهب وى گف
كشورها، موجب رونق جشنواره فيلم فجر در بخش 
ــر در معرفى اين  ــد و اين ام ــى خواهد ش بين الملل

جشنواره در سطح جهان تاثيرگذار است.
ــا بهترون» به  ــينمايى «از م كارگردان فيلم س
تغييرات جشنواره فيلم فجر در سال هاى اخير اشاره 
ــينمايى موفق  ــنواره هاى س كرد و گفت: اغلب جش

ــبى برخوردارند و  ــا، از ثباتى نس ــه يك دني و درج
تغييرات در چنين جشنواره هايى اندك است.

ــنواره ها  وى اضافه كرد: مديران فرهنگى و جش
ــى تغيير  ــوال با تغيير دولت ها و مديران سياس معم
ــنواره هاى  ــر رمز موفقيت جش ــد و اين ام نمى كنن

سينمايى در دنياست.
ــينمايى «بى تابى بيتا» گفت:  كارگردان فيلم س
ــورهاى پيشرفته  ــينمايى در كش جشنواره هاى س
معموال از طريق سازمان هاى مردم نهاد(ان. جى. او) 

ــوند و مديران اين رويدادهاى سينمايى  اداره مى ش
ــتند. فريد در گفتگو با ايرنا ادامه داد:  نيز ثابت هس
به عنوان نمونه «ژيل ژاكوب» سال هاست كه مدير 
ــال ها تغيير  ــت و در اين س ــنواره فيلم كن اس جش
ــنواره هاى  ــت: ثبات در جش ــت. وى گف نكرده اس
سينمايى موجب رشد چنين رويدادهايى در سطح 

بين الملل و داخلى مى شود.
اين كارگردان سينما يادآور شد: جشنواره فيلم 
فجر با تغيير مديران مختلف دچار تغيير شده و هر 

مدير و دبير جديدى نيز بر اساس نگاه خود تغييراتى 
ــنواره فيلم فجر به وجود آورده، در حالى  را در جش
كه ثبات در اين رويداد سينمايى مى توانست موجب 

پيشرفت بيش از پيش اين جشنواره شود.
ــدن روندى ثابت  ــخص ش ــتار مش فريد، خواس
ــنواره فيلم فجر در بخش مسابقه ملى و  براى جش

بين الملل شد.
ــن كارگردان قابل توجه  ــا توجه به اظهارات اي ب
است كه يكى از مسائل انتقال جشنواره فيلم كودك 
و نوجوان همين نبود ثبات در مديريت و سياست ها 
و برنامه ريزى توسط عوامل اجرايى و فرهنگى بود و 
حال اين مهم را بايد در نظر داشت كه انتقال مدام 
جشنواره به استان هاى مختلف باعث بى ارزش شدن 
ــده و نقل و انتقاالت مدام ضربه هاى  ــنواره ش جش

جبران ناپذيرى به جشنواره مى زند.

فرهنگ مطالعه چگونه 
زنده مى شود؟

ــيم  ــام: اگر كتابخوان خوبى باش همدان پي
مى توانيم از كتاب هاى مناسبى كه در اطرافمان 
ــه مطالعه كمى  ــتند، لذت ببريم. عادت ب هس
ــت، اما با اندكى تالش مى توان اين  ــوار اس دش

فرهنگ خوب را در خود زنده كنيم.
ــد در وجود هر كس  ــه مطالعه باي عادت ب
نهادينه شود، در غير اين صورت تنها به مطالعه 
ــذران وقت نگاه كرد.  ــكل يك گ مى توان به ش
ــنهاد به ما كمك مى كند تا  در اينجا چند پيش
نه تنها پس از مدتى كوتاه كتابخوانى حرفه اى 
شويم، بلكه مطالعه تبديل به يكى از مفرح ترين 

سرگرمى هاى ما شود:
ــاب كتاب در زمينه اى كه به آن  يك- انتخ
ــتيد؛ اگر شما به رشته يا زمينه  عالقه مند هس
ــد و از آن لذت مى بريد به  ــى عالقه مندي خاص
ــيد كه در زمينه  دنبال انتخاب كتاب هايى باش
ــتند. با اين كار عادت مطالعه  آن رشته ها هس
در شما كم كم نهادينه مى شود و پس از مدتى 
ــى در هر زمينه اى و با هر محتوايى  از هر كتاب

لذت مى بريد.
ــتانى؛  ــا غير داس ــتانى ي ــات داس دو- ادبي
ــاخته و پرداخته  ــدادى از كتاب ها كامال س تع
تخيالت نويسنده و كال از حقيقت به دورند كه 
به آنها نام كتاب هاى داستانى داده شده است. 
ــانه ها نمونه  ــتان هاى كوتاه و افس رمان ها، داس
ــتند. اينگونه كتاب ها  ــته هس خوبى از اين دس
ــما را به جاهاى ديگرى ببرند و به  مى توانند ش
ــته از  ــما كمك كنند. اين دس قدرت تخيل ش
كتاب ها براى برداشتن گام هاى نخست مطالعه 
ــيار مناسب هستند. اما  لذت بردن از كتاب بس
ــتانى مبناى حقيقى دارند،  كتاب هاى غير داس

ــى؛ اما اين به  ــد كتاب هاى تاريخى و علم مانن
ــته از كتاب ها  ــن دس ــت كه اي ــا نيس آن معن
ــب  ــته كننده اند، بلكه براى آغاز كار مناس خس
ــنديده  ــت، اما با خو گرفتن به عادت پس نيس
ــه مى توان پس از مدتى كوتاه از آنها نيز  مطالع

لذت برد.
ــواده نيز كمك  ــاير اعضاى خان ــه- از س س
ــه به آنها  ــانى ك ــد؛ از پدر و مادر و كس بگيري
ــتركى  ــتيد يا خصوصيات مش ــد هس عالقه من
ــى را كه  ــد تا كتاب هاي ــا داريد بخواهي با آنه
ــما معرفى  خوانده اند و از آن لذت برده اند به ش
كنند. با اين كار شما نيز شايد از كتابى كه آنها 
خوانده اند لذت ببريد و همين امر نقطه اى براى 

لذت بردن از مطالعه باشد.
ــد؛ كتابخانه  ــار- از متخصصان بخواهي چه
ــت كه شما بتوانيد كتاب هايى  مكان خوبى اس
را كه دوست داريد پيدا كنيد و مجبور نيستيد 
ــد. درباره  ــاره آن تحقيق كني ــا خودتان درب ت
ــان با كتابداران صحبت كنيد تا آنها در  عاليقت

اين زمينه شما را يارى كنند.
پنج- برپايى جلسه كتابخوانى؛ با دوستانتان 
ــخص را  ــى كتابى مش قرار بگذاريد تا هر كس
ــاره آن كتاب ها  ــس از مطالعه درب ــد و پ بخوان
ــويق  ــما را تش با هم صحبت كنيد. اين كار ش
مى كند تا هم يك جلسه دوستانه داشته باشيد 
و هم پيش زمينه اى از كتابى كه نخوانده ايد تا 

تصميم بگيريد كه اين كتاب را بخوانيد يا نه.
ــش- به مطالعه تنها به عنوان سرگرمى  ش
نگاه نكنيد؛ همه افراد به مطالعه به عنوان نوعى 
سرگرمى نگاه مى كنند و فكر مى كنند اگر آن 
ــتباهى مرتكب نشده اند.  را انجام ندهند كار اش
ــى از نيازهاى  ــه مطالعه به عنوان يك اما اگر ب
ــاد مى گيريم تا  ــى نگاه كنيم ي ضرورى زندگ

مانند غذا خوردن آن را هرگز فراموش نكنيم.
ــايد در كمتر از  با چنين گام هاى موثرى ش
ــادت خوب مطالعه را در خود  يك ماه بتوان ع

پرورش داد. 
منبع: ايبنا

مجموعه  شعر تازه  رسول يونان در راه است
همدان پيام: تازه ترين مجموعه  شعر رسول يونان با عنوان «مواظب باش! مورچه ها مي آيند» منتشر مي شود. يونان درباره  
انتشار مجموعه  شعر جديدش گفت:  اين مجموعه  شعر كه «مواظب باش! مورچه ها مي آيند» نام دارد ، در ادامه  كتاب هاي قبلي 
من است و اگر تجربيات و آزمون هاي جديدي در اين دنيا داشته ام ، آن ها را مي توان در آيينه  اين شعرها ديد و اگر تجربه اي 
هم نداشته ام ، آيينه اي در كار نخواهد بود. اين شاعر در ادامه افزود:  اين كتاب نزديك صد صفحه است و در نشر امرود زير چاپ 
است. يونان همچنين مجموعه اي  از داستان هاي ميني مال خود را با عنوان «بخشكي شانس» در نشر مشكي زير چاپ دارد. اين 
شاعر و مترجم سپس از تجديد چاپ سه كتاب خود خبر داد و گفت:  چاپ سوم گزيده  شعرهاي تركي و فارسي من با عنوان 
«مرده اي به كشتن ما مي آيد» (با انتخاب و ترجمه  احمد پوري)، چاپ پنجم مجموعه  شعر «من يك پسر بد بودم» و چاپ 

چهارم مجموعه  شعر «پايين آوردن پيانو از پله هاي يك هتل يخي» در نشر افكار زير چاپند و هفته  آينده منتشر مي شوند.

افزايش معرفى كتاب هاى برتر
همدان پيام: معاون امور فرهنگى وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى گفت: سياست و برنامه اصلى اين معاونت پاسخگويى 
ــر و كتاب است. بهمن درى گفت: در اين مدت چندين حلقه  ــاله رهبر معظم انقالب در حوزه نش به دغدغه هاى 25 س

مفقوده در حوزه نوشتارى وجود داشته است كه همواره رهبر معظم انقالب در رهنمودهاى خود به آن اشاره دارند. 
ــت كه  ــاى مهم معاونت امور فرهنگى اين وزارتخانه معرفى كتاب هاى برتر به جامعه هدف اس ــت: از برنامه ه وى گف
ــت همه كتاب هايى كه مجوز نشر  ــت. به گزارش ايرنا، درى با بيان اينكه قرار نيس ــته اس ــابقه نداش تاكنون اين مهم س
مى گيرند نيازهاى فكرى كل مخاطبان اين حوزه را پوشش دهند، اظهار داشت: از دو هفته اخير معرفى ده عنوان كتاب 
برتر با رعايت همه شاخص هايى كه رهبرى تبيين كرده اند، آغاز شده است. معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى گفت: 

تالش مى شود تا دو سال آينده معرفى كتاب هاى برتر به 200 عنوان افزايش يابد. 

تازه ترين عكس ها و خبرها از «مأموريت غيرممكن» ايرانى
همدان پيام: همزمان با اتمام بازى نگين صدق گويا، تصويربردارى فيلم تلويزيونى «مأموريت غير ممكن» در زعفرانيه 

به اتمام مى رسد و گروه به خيايان بهشت مى روند تا سكانس هاى شهردارى تهران و خيابان بهشت را بگيرند.
به گزارش فارس، فيلم تلويزيونى «ماموريت غير ممكن» به كارگردانى محمدجواد رجب زاده و تهيه كنندگى حسن 

شكوهى ساخته مى شود.
اين فيلم به قلم امير مهدى صادقى نوشته شده و در خالصه داستان آن آمده است: پرويز (جمشيد مشايخى) كه بعد 
ــال دورى در بازگشت به وطن با عشق دوران جوانى اش  ــور گريخته بود، اينك پس از 50 س از كودتاى 28 مرداد از كش
رخشانه و همين طور كاووس دوست دوران جوانى اش در سراى سالمندان ديدار مى كند اما اين ديدار باعث مى شود كه 

مسير زندگى آن ها دست  خوش تغيير و تحوالتى شود.

ــينما در تمام  همدان پيام: اين روزها اهالى س
ــت  و پنجمين سالروز درگذشت  دنيا به بهانه بيس
ــانه اي  ــردان افس ــكي»، كارگ ــدري تاركوفس «آن
ــت ها و بزرگداشت هاى  ــيه نشس ــينماي روس س

مختلفى را برگزار مى كنند.
اهالى سينما قطعا تاركوفسكى را مى شناسند و 
آنان هم كه نمى شناسند و فيلمى از وى نديده اند 
ــينمايى «هفت» از  ــا اين اواخر در برنامه س حتم
ــعود فراستى منتقد برنامه «هفت» مدام  زبان مس
ــتاق شده  اند تا  ــنيده و مش ــى را ش نام تاركوفكس
ــت كه در برنامه  ــينما كيس بدانند اين عجوبه س
سينمايى ما مدام فيلم هايمان با كارهاى او قياس 

مى شود.
«آندري آرسينوچ تاركوفسكي» متولد چهارم 
آوريل 1932، يكي از 100 كارگردان بزرگ تاريخ 
سينماست كه در عرصه فيلم نامه نويسي و اپرا نيز 

فعال بود.
ــوئد  ــن»، كارگردان نامي س ــار برگم «اينگم
ــكي گفت: او براي من  زماني در توصيف تاركوفس
بزرگ ترين كارگردان سينماست كه زبان جديدي 

اختراع كرد و به ماهيت فيلم وفادار است.

ــكي به غير از دو فيلم آخرش، تمامي  تاركوفس
ــه اكثرا مضامين  ــاخت ك ــيه س آثارش را در روس
ــيحيت هستند. او از  متافيزيك و در رابطه با مس
ــد و پس از پايان  ــاعر و مترجم متولد ش پدري ش
دوران دبيرستان، دانشجوي رشته فيلم سازي شد.

وى نخستين فيلم بلندش را در سال 1962 با 
عنوان «كودكي ايوان» ساخت. «تاركوفسكي» با 
اين فيلم به شهرت جهاني رسيد و پانزده جايزه از 

جمله شير طالي «ونيز» را كسب كرد.
ــاخت فيلم «زندگي  ــال 1965، او با س در س
آندري روبلف» كه درباره  نقاش بزرگ قرن پانزدهم 
ــيه بود، موفقيت هايش را ادامه داد، هرچند  روس
ــابق حساسيت هايي را نسبت  مقامات شوروي س
ــكي»  ــان دادند. با اين وجود «تاركوفس به آن نش
ــت با اين فيلم، جايزه فدراسيون بين المللي  توانس
ــال 1969 از جشنواره كن  منتقدين فيلم را در س

كسب كند.
ــاخت فيلم  ــكي س ــال 1972 تاركوفس در س
ــاند.  ــوالريس» را به پايان رس جديدش با نام «س
ــي از يك رمان بود، در  اين فيلم كه اثري اقتباس
ــال 1968 به جشنواره كن راه يافت و توانست  س

ــي را به  جايزه بزرگ هيأت  داوران و جايزه فيپرش
خود اختصاص دهد.

ــال 1974 فيلم «آينه» را  ــكي در س تاركوفس
ــرح  حال خودش از دوران كودكي و تجسم  كه ش
ــروده هاي پدرش بود ساخت كه بازهم با  برخي س

مخالفت هاي مقامات شوروي سابق همراه شد.
ــت»  ــه  «همل ــال 1976 نمايش نام وي در س
ــس از آن آماده   ــكو كارگرداني كرد و پ را در مس
ــد كه آخرين فيلمي  ــاخت فيلم «استاكر» ش س
ــوروي كارگرداني مي كرد.  ــود كه او در داخل ش ب
ساخت اين فيلم به علت حمله قلبي تاركوفسكي 
تا سال 1979 انجام نشد. پس از ارائه  اين فيلم به 
جشنواره كن، «تاركوفسكي» جايزه بهترين فيلم 

معنوي را از اين رويداد سينمايي كسب كرد.
ــفري كه در سال 1979 به  تاركوفسكي در س
ــتند «سفر در زمان» را ساخت  ايتاليا داشت، مس
و در سفر بعدي اش كه سال بعد به ايتاليا داشت، 
ــتالژيا» را به پايان رساند و  نگارش فيلم نامه «نوس
با وجود برخي مشكالت مالي، ساخت اين فيلم را 
در سال 1983 به پايان رساند و در جشنواره كن 
توانست جايزه بزرگ هيأت  داوران، جايزه فيپرشي 

ــت آورد تا  ــزه بهترين فيلم معنوي را به دس و جاي
افتخارات سينمايي خود را كامل كند.

ــابق مانع از  ــوروي س ــس از آنكه مقامات ش پ
ــال به  ــالي كن در آن س ــه نخل ط ــدند ك آن ش
ــكي مصمم شد كه  ــتالژيا» برسد، تاركوفس «نوس

ديگر در شوروي فيلم نسازد.
ــال 1985 با وجود ابتال به سرطان،  وي در س
ساخت فيلم جديدش با نام «ايثار» را در سوئد به 
پايان رساند و در حضوري دوباره در جشنواره  كن، 
ــيون  ــزه بهترين فيلم معنوي و جايزه فدراس جاي
ــرد. اما  ــب ك ــن فيلم را كس ــي منتقدي بين الملل
ــه حضور در  ــكي به علت بيماري قادر ب تاركوفس
ــكي  ــم اعطاي جوايز نبود. آندري تاركوفس مراس
ــامبر 1986 در 54 سالگي  روز بيست وهشتم دس
ــت و روز سوم ژانويه 1987 در  در پاريس درگذش

آرامگاهي در پاريس به خاك سپرده شد.
ــاخت، اما  ــه تنها هفت فيلم بلند س وي اگرچ
كارنامه سينمايي اش سرشار از جوايز و افتخارات 
سينمايي است كه كسب 9 جايزه از جشنواره كن، 
ــن فيلم خارجي (ايثار- 1988)  جايزه بافتا بهتري

و شير طالي ونيز تنها بخشي از كارنامه اوست.
سال گذشته انجمن فيلم بريتانيا به مناسبت 
هفتادوپنجمين سالگرد راه اندازي، طي نظرسنجي 
ــينما، فهرستي  ــان و عالقه مندان س از كارشناس
ــا بايد آن ها  ــل هاي بعد حتم از فيلم هايي كه نس
ــتاكر»، ساخته  ــا كنند تهيه كرد كه «اس را تماش

تاركوفسكي به عنوان دومين اثر برتر نام گرفت.
ــرد، در  ــته اعالم ك ــيه ماه گذش ــت روس دول
ــال تولد «تاركوفسكي»، موزه اين  هشتادمين س
كارگردان سرشناس را در خانه محل سكونت اش 
ــكو راه اندازي خواهد كرد. در اين موزه كه  در مس
ــود، عكس هاي  ــيه خواهد ب ميراث فرهنگي روس
ــياى متعلق به تاركوفسكي نمايش  كم نظير و اش

خواهد يافت.

راضيه تجار خبر داد

چاپ آثار 
نوقلمان در 
انجمن قلم 

ايران

كارگردان فيلم «زن ها شگفت انگيزند»:

اغلب جشنواره هاى موفق سينمايى 
از ثبات نسبى برخوردارند

گزارش 

براي بيست وپنجمين سالمرگ «آندري تاركوفسكي»
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فيض ا... مظفرپور
همدان پيام  : بارها اين بيت از غزل حافظ شيرين 
ــته باز آيد به كنعان غم  ــخن كه «يوسف گم گش س
مخور / كلبه احزان شود روزي گلستان غم مخور» 
ــنيده ايد؛ اين بيت وصف حال خانواده اي است  را ش
ــال از گم شدن فرزندشان و تحمل  كه بعد از 19 س
ــه علت لحظه اي  ــذاب وجدان ب ــراق و ع دوري و ف
ــوش خانواده  ــت، اكنون به آغ ــهل انگاري و غفل س

بازگشته است.
ماجرا از آنجا آغاز شد كه پدر و مادر محمدرضا 
اسالمي به همراه خانواده در سي ام آذرماه 1371 در 
محله حصار علي آباد، شب يلدا به خانه پدربزرگ و 

مادربزرگ مي روند. 
ــالمي پدر  ــاعت 9 صبح بود، اصغر اس حدود س
ــان  ــواده اش را به خانه پدربزرگش ــا خان محمدرض
ــود و  مي برد و براي انجام كاري از خانه خارج مى ش
ــت متوجه مى شود كه محمدرضا گم  پس از بازگش
ــتجوى او مى پردازد اما محمدرضا را  شده و به جس
پيدا نمي كند؛ بدين ترتيب ماجراي غم انگيز اين پدر 

و مادر در فراق فرزند شروع مي شود.
ــدن محمدرضا در خانه پدربزرگش  نحوه گم ش
ــل دادن وي به  ــار علي آباد همدان و تحوي در حص
ــدن وي در  ــه در تهران و پيدا ش ــيرخوارگاه آمن ش
خيابان وليعصر تهران توسط مأموران حلقه مفقوده 
ــت. به گفته آقاي اسالمي و خانم  ــتان اس اين داس
حسني پدر و مادر محمدرضا، هيچ گونه اطالعي از 
ــان در همدان  اين قضيه ندارند كه چگونه فرزندش
ــر از تهران درآورده و خود محمدرضا  گم شده و س
نيز چيزي از آن روزها يادش نيست؛ زيرا وي زمان 

گم شدنش حدود 2/5 ساله بوده است.
ــه ماجرا در تهران: پرويز اعاليي و زيور  و اما بقي
ــال ازدواج صاحب  ــيني در تهران بعد از 16 س حس
ــم مى گيرند كه  ــدند؛ بنابراين تصمي فرزند نمي ش
ــد و  فرزندي را به  ــگاه برون ــتي يا پرورش به بهزيس
سرپرستي قبول كنند. آقاي اعاليى در حال حاضر 
ــال دارد و بازنشسته ارتش است. خانم  حدود 65 س
ــرم پيشنهاد دادم برويم  حسيني مي گويد به همس
ــري را به فرزندي قبول كنيم. بعد از مراجعه به  دخت
ــر بچه به ما نشان  ــيرخوارگاه آمنه تهران چند پس ش
دادند كه نپذيرفتيم وقتي محمدرضا را ديديم مهرش 

به دلمان نشست و او را به فرزندي قبول كرديم.
ــتى  ــال تحت سرپرس ــا حدود 17 س محمدرض
ــان تحويل گرفتن محمدرضا  اين زوج بود؛ زيرا زم
ــال داشته است و  ــيرخوارگاه، وي حدود 4 س از ش

اكنون جواني 21 ساله است.
ــد  ــز اعاليي در خصوص اينكه چطور ش از پروي
ــه فكر اين افتاديد كه محمدرضا پدر و مادر اصلي  ب
دارد و بايد به خانواده خود برگردد مي پرسم كه چنين 
مي گويد: از حدود دو سال پيش به محمدرضا فهماندم 
كه ما پدر و مادر واقعى وي نيستيم و او بايد به آغوش 

پدر و مادر واقعى خود بازگردد.
ــگي  به همين جهت من كه از مخاطبان هميش
ــژه صفحه  عاطفه ها را  ــتم و به وي روزنامه ايران هس
مي خوانم، موضوع گم شدن محمدرضا را در روزنامه 
ــتي  ايران آگهي كردم؛ البته قبل از آگهي با بهزيس
ــيرخوارگاه آمنه هماهنگي هاي الزم را به عمل  و ش
ــاپ كردم كه در  ــت چ ــي را در دو نوب آوردم و آگه
ــت  ــد و گفتم حتما آگهي به دس بار اول خبري نش
ــيده و بار ديگر آگهي را چاپ  اقوام محمدرضا نرس
ــه 90/2/24 بود كه بعد از مدت ها  كردم. در مورخ
ــت يكي از اقوام محمدرضا  اين آگهي اتفاقي در دس

ــغول پاك  ــان حصار علي آباد همدان كه مش در هم
ــه ماشين با روزنامه بوده مي افتد و وي  كردن شيش
ــدن  ــن روزنامه را با توجه به اطالع از گم ش ــز اي ني
ــا مي دهد كه وي  ــه عموي محمدرض محمدرضا ب
ــأله به  ــاور نمي كرده و جرأت بيان اين مس مدتي ب
ــالمي- را نداشته كه بعد  پدر محمدرضا- اصغر اس
ــر عموي محمدرضا  از مدتي بر اثر خوابي كه همس
مي بيند شوهرش را متقاعد مي كند كه اين آگهي را 
در اختيار برادرشوهرش يعني همان اصغر اسالمي 
ــا پيگيري  ــد و اينگونه ب ــا قرار ده ــدر محمدرض پ
ــه ايران به  ــا از طريق آگهي روزنام ــدر محمدرض پ
ــا هماهنگي روزنامه ايران و خانم  تهران مي رود و ب
ــقاني شماره و آدرس پرويز اعاليي -پدرخوانده  واش

محمدرضا- را مي گيرد.
ــتي و  ــا هماهنگي هاي به عمل آمده با بهزيس ب
شيرخوارگاه آمنه اين فرزند بعد از 19 سال دوري از 
خانواده در اختيار پدر و مادر واقعى اش قرار مي گيرد 

و هفته گذشته به همدان بازمي گردد.
ــاي مختلف  ــز بعد از پيگيري ه ــام ني همدان پي
ــادر محمدرضا  ــد كه پدر و م به اين نتيجه مي رس
اسالمي اصالتا رزني بوده و در حال حاضر در همدان 
و شهرك مدني ساكن مي باشند و صاحب دو پسر و 

يك دختر به غير از محمدرضا هستند.
ــود را براي انجام  ــن منظور خبرنگار خ به همي
ــهرك مدني  مصاحبه و تهيه خبر از اين ماجرا به ش
مي فرستد كه عصر روز پنجشنبه 8 دى ماه به حضور 
ــيديم. البته پدر و مادر واقعى و پدر  اين خانواده رس
ــي در منزل آقاي  ــي محمدرضا همگ ــادر تهران و م

اسالمي جمع بودند.
ــالمي از تالش خود براي پيدا  در ابتدا اصغر اس
ــد و ادامه مى دهد: ما بعد  كردن محمدرضا مى گوي
ــدن محمدرضا تا مدت ها از همه پرس وجو  از گم ش
ــه الزم بود انجام داديم  ــي ك كرديم و هرگونه تالش
ــال  ــيديم در طول اين 19 س ــي نرس ــي به جاي ول

ــي از طريق چاپ  ــديم و حت ــچ موقع نااميد نش هي
ــدام كردم كه خبرى  ــراى يافتن فرزندم اق آگهى ب
ــتم و  ــد. مدت ها دفترچه بيمه وي را نگه داش نش
ــنامه اش را تاكنون ابطال نكردم و هميشه  شناس
مي گفتم محمدرضا برمي گردد و شايد اين بيت از 
موالنا بتواند حال پدر محمدرضا را وصف كند كه 
ــفاها مى كنم/ديدار  ــد: "يعقوب وار وا اس مى فرماي
خوب يوسف كنعانم آرزوست" كه خوشبختانه در 
ــي روزنامه ايران وي را  ــاه 90 از طريق آگه 4 دى م

پيدا كرديم.
ــت خانوادگي خود  ــغل و اصال وي در خصوص ش
مي گويد: ما اصالتا از اهالي روستاي شاطر بالي دمق از 
بخش سردرود رزن هستيم كه از سال 60 به همدان 
آمدم و بعد از 4 سال يعني در سال 64 خانواده را نيز به 

همدان آوردم و در حصار علي آباد ساكن شديم.
ــدن فرزندم را  ــن پيدا ش ــالمي مي گويد: م اس
ــب تاسوعا در  ــتم. ش ــين(ع) هس مديون امام حس
هيأت سيدالشهداى روستاي شاطربالي براي پيدا 
ــدن فرزندم دعا كرديم و در آنجا دلم شكست  ش
ــد و  ــامل حال ما ش ــين(ع) ش و عنايت امام حس
ــرم برمي گردد.  ــه پس ــب چل ــا خود گفتم تا ش ب
ــب چله سال 71 گم شده بود  همانطور كه در ش
ــد. معصومه حسني مادر اصلي  و همانطور هم ش
ــاس خود طى اين 19 سال  محمدرضا نيز از احس
ــدن فرزندش اظهار مى دارد كه در اين 19  گم ش
ــوردم و االن ناراحتي  ــال غم و غصه زيادى خ س
اعصاب دارم و اين ناراحتي من روي فرزند ديگرم 
ــت و در حالى كه چشم هايش پر  هم تأثير گذاش
ــود، ادامه مى دهد: من هيچ وقت  ــك مي ش از اش
ــال ماه محرم احساس  ــدم و به ويژه امس نااميد نش
ــتري داشتم كه فرزندم برمي گردد و  اميدواري بيش
حتي دلمان نيامد كه شناسنامه محمدرضا را باطل 

كنيم.
زيور حسيني -مادرخوانده محمدرضا اسالمي- 

نيز مي گويد: خوشحالم از اينكه محمدرضا به آغوش 
پدر و مادر واقعى خود بازگشته است و ما وظيفه مان 
ــام داديم و االن  ــزرگ كردن محمدرضا انج را در ب
ــم رابطه وي با  ــت داريم و اميدواري هم او را دوس

ــود. ما حفظ ش
ــده محمدرضا- نيز  ــي -پدرخوان ــز اعالي پروي
ــاس كردم  ــال قبل احس ــد: من از دو س مي افزاي
ــادر واقعى اش  ــا را به پدر و م ــه بايد محمدرض ك
ــحالم كه محمدرضا  ــيار خوش برگردانم و االن بس
ــته و ما تكليف خودمان  به آغوش خانواده بازگش
ــه صاحب اصلى اش  ــم و امانت را ب ــام دادي را انج
ــت  برگردانديم. حتما پدر و مادر محمدرضا دوس
دارند براي فرزندشان عروسي بگيرند زيرا آرزوي 
هر پدر و مادري ديدن اين روز است. جالب است 
ــادر محمدرضا با همديگر  ــد هر دو پدر و م بداني

دختر عمو و پسرعمو هستند.
ــالمي هم از احساس خود و اينكه  محمدرضا اس
ــيار خوشحالم كه  چه تصميمى دارد، مى گويد: بس
ــانى هستند.  فهميدم پدر و مادر واقعى من چه كس
ــال دارم و با شناسنامه جديد  در حال حاضر 21 س
ــگاه آزاد رودهن دانشجوي  كفالت گرفته ام. در دانش
رشته كامپيوتر هستم و در رودهن كلوپ دارم. ولي 

مي خواهم براي همدان انتقالي بگيرم.
وى همچنين از زحمات 17 ساله آقاي اعاليي و 
همسرش تشكر مى كند و مي گويد: سعي مي كنم با 
آنها مثل سابق به چشم پدر و مادر نگاه كنم. به آنها 
ــر بزنم و با ادامه تحصيلم آنها را خوشحال كنم و  س
به هر نحو ممكن آنها را از خود راضي نگهدارم. من 
مداح اهل بيت هستم و در تهران به مداحي مشغول 

بودم و اميدوارم در راه اهل بيت قدم بردارم. 
ــان اين ديدار اين بيت از غزليات حافظ را  در پاي

براي محمدرضا خواندم كه:
« اال اي يوسف مصري كه كردت سلطنت مغرور 

/ پدر را باز پرس آخر كجا شد مهر فرزندي»

ejtemaei@hamedanpayam.com
جامعه

نيش و نوشاخبار

مناسبت

به بهانه والدت امام موسى كاظم(ع)؛ امام شكيبايى
ــى كاظم(ع)  ــاه صفر، روز تولد هفتمين امام، حضرت موس ــام: هفتم م همدان پي
است. ايشان در يكى از روستاهاى بين مكه و مدينه به نام «اَبواء» به دنيا آمدند. امام 
هفتم (ع) در علم، تواضع، مكارم اخالق، كثرت صدقات، سخاوت و بخشندگي زبانزد 
عام و خاص بود. بَدان و بَدانديشان را با عفو و احسان بيكران خويش تربيت مي فرمود. 
شب ها به طور ناشناس در كوچه هاي مدينه مي گشت و به مستمندان كمك مي كرد.

ــى كاظم(ع) از 21 سالگى رهبرى مسلمانان را بر عهده گرفتند و تا  حضرت موس
زمان شهادت، 35 سال رهبر مردم بودند. 

 به اين امام عزيز القابي مانند كاظم (كسى كه خشم خود را كنترل مى كند)، صابر 
(صبر كننده)، صالح (درستكار)، امين و باب الحوائج داده اند.

امام پدر امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) است.
 امام موسى كاظم(ع) فرمودند: «هر كس مى خواهد قوى ترين مردم باشد، بر خدا 
تكيه كند.» آيا مى دانيد كه اين راهنمايى امام كاظم(ع) مى تواند ما را در تمام كارها 
موفق كند؟ چون وقتى ما دست به كارى مى زنيم، اگر به خداى بزرگ توكل و تكيه 
كنيم، اراده قوى ترى پيدا مى كنيم و با كمكى كه از طرف خدا مى گيريم، مى توانيم 

آن كار را بهتر انجام دهيم.
حرم دو امام بزرگ، امام موسى كاظم(ع) و امام جواد(ع) در شهر كاظمين كشور 
ــه، تعداد زيادى از مردم به زيارت اين دو  ــتر از هميش عراق قرار دارد. اين روزها بيش

امام عزيز مى روند. 
 از وصاياى امام كاظم (ع) به هشام  

ــايش دل از حسد را بخواهد و هر كه بخواهد  ــى كه غنا، بى نيازى و آس «هر كس
ــالم بماند بايد پيش خداى متعال تضرع كند و از او بخواهد كه عقلش را  در دين س

كامل كند، اگر عقل انسان كامل شد اين سه خواسته مهم انسان حاصل مى شود.»

هر 60 دقيقه 2 ضايعه نخاعى 
بر اثر حوادث رخ مى دهد

ــى بر اثر  ــاعت 2 ضايعه نخاع ــر: هر س مه
ــقوط از ارتفاع،  ــل س ــوادث مختلف از قبي ح
ــوردى و ورزش هاى مختلف  ــات، كوهن تصادف

رخ مى دهد.
كاظم البرزكوه رئيس روابط عمومى انجمن 
ــى ايران  ــوالن ضايعات نخاع ــت از معل حماي
ــك در زمان امداد  ــت: اغلب ضايعات كوچ گف
به آسيب ديدگان، رخ مى دهد و باعث سخت تر 
ــه دوران طاليى  ــدن درمان در 6 ماه اول ك ش
است، مى شود. در صورتى كه اگر اين ضايعات 
كوچك در زمان امدادرسانى جدى گرفته شود 
با توجه به پيشرفت هاى علم پزشكى، يك بيمار 
ــد و با  ضايعه نخاعى دچار معلوليت نخواهد ش
فيزيوتراپى مى تواند تا زمان درمان نهايى توان 

عضالت خود را نگه دارد.
ــر عضالت فرد  ــه بيان كرد: اگ وى در ادام
ــت بدهند در  ــيب ديده توان خود را از دس آس
مراحل بعدى درمان، فشار بر روى استخوان ها 

بيشتر خواهد شد. 

تدوين كتاب هاى جديد در 
نظام آموزش و پرورش كشور

ــش و برنامه ريزى وزير  ــاون پژوه مهر: مع
ــرورش از تدوين كتاب هاى جديد  آموزش و پ
براى مقاطع مختلف تحصيلى در سال تحصيلى 

91 خبر داد.
ــالم محى الدين بهرام محمديان  حجت االس
ــور نيازمند  ــى كش ــا بيان اينكه نظام آموزش ب
ــت، گفت:  ــى جديد اس تدوين كتاب هاى درس
تمام كتاب هاي درسى دوره راهنمايى در سال 

تحصيلى 92 - 91 تغيير مى كنند.
به گفته وى، كتاب هاى دوره ششم ابتدايى، 
جديدالتأليف و بر اساس دانش پنجم توسعه و 

تقويت اهداف مصوب فعلى، خواهد بود.

قانون جديد خدمت سربازى 
اجرايى شد

ــاس  ــربازى بر اس ــون خدمت س ــا: قان ايلن
ــته  ــاى صورت گرفته از روز گذش پيش بينى ه

(شنبه10دى ) اجرايى شد.
ــتاد كل  ــانى س ــين اداره منابع انس جانش
ــلح، پيشتر از اجرايى شدن قانون  نيروهاى مس

جديد خدمت سربازى خبر داده بود.
ــو معافيت  ــى، لغ ــى كمال ــه گفته موس  ب
ــربازى، كوتاه  ــش دوره س ــرادرى، رد كاه دوب
شدن معافيت تحصيلى، تكذيب افزايش حقوق 
سربازان، حذف معافيت تك فرزند ذكور با پدر 
ــا وضعيت خدمت  ــال همچنين ت باالى 60 س
ــربازى افراد مذكر مشخص نشود مشموالن  س
ــت وام از بانك ها را ندارند، از جمله  حق درياف

اصالحات قانون جديد خدمت سربازى است.

ساختار آموزشي "6,3,3" 
در مدت 5 سال اجرا مي شود

ــرورش اعالم كرد:  ــا: وزارت آموزش وپ ايلن
ساختار دوره راهنمايي در نظام 3-3-6 تغيير 
نخواهد كرد و پايه ششم نيز جايگزين پايه اول 

راهنمايي نخواهد شد.
ــاختار  وزارت آموزش و پرورش از اجراي س
ــاله   ــه زماني 5 س ــي "6,3,3" در پروس آموزش
ــوم  ــه پايه اول تا س ــالم كرد: س ــرداد و اع خب
راهنمايي كماكان به قوت خود باقي است، اما 
از سال 91 دانش آموزان پنجم ابتدايي در پايه 

ششم تحصيل خواهند كرد.
ــده  ــال آين ــزارش، در س ــن گ ــر اي ــا ب بن
ــراي ورود به پايه اول راهنمايي  دانش آموزي ب

وجود ندارد. 
ــوزش و پرورش تأكيد  همچنين وزارت آم
ــت كه به طور كلي دوره راهنمايي از  كرده اس
جهت ساختار هيچ تغييري نمي كند و سه پايه 
به همراه سه پايه دبيرستان مستقر خواهد شد.

كشف 970 سند جعلي
ــرت و گذرنامه  ــارس: رئيس پليس مهاج ف
ــند جعلي  ــف 970 س ــروي انتظامي از كش ني
ــت،  ــت و معافي ــان خدم ــون كارت پاي همچ
ــنامه و كارت ملي در هشت ماهه امسال  شناس
ــان اينكه در  ــود صادقي با بي ــر داد. محم خب
سال جاري حتي يك گذرنامه جعلي در كشور 
ــت، گفت: اين بيانگر امنيت  ــده اس كشف نش

باالي گذرنامه هاي الكترونيكي است. 

آغاز ثبت نام پذيرفته شدگان كاردانى ترمى علمى كاربردى از امروز
همدان پيام: ثبت نام پذيرفته شدگان دوره هاى كاردانى ترمى دانشگاه جامع علمى كاربردى از امروز 11 دى ماه آغاز 
مى شود. به گزارش مهر، پذيرفته شدگان دوره كاردانى ترمى دانشگاه جامع علمى كاربردى مي توانند از 11 تا 15 دى ماه 

با در دست داشتن مدارك ثبت نام، به مركز آموزش علمى كاربردى ذى ربط مراجعه كنند.
مراجعه نكردن داوطلبان در روزهاى تعيين شده براى انجام مراحل نهايى گزينش، به منزله انصراف قطعى از گزينش 

در رشته ذى ربط تلقى خواهد شد.
پذيرفته شدگان نهايى بعد از ثبت نام، مى توانند از 23 بهمن ماه در كالس هاى درس حاضر شوند.

ــته هاى نيمه متمركز پس از اعالم نتيجه مراحل مصاحبه و يا آزمون عملى اين  ــدگان رش گزينش نهايى معرفى ش
دسته از داوطلبان، صورت مى گيرد و نتايج نهايى از سوى سازمان سنجش اعالم مى شود.

بيش از 800 هزار كودك ايرانى داراى همسر هستند
همدان پيام: به گفته يك پژوهشگر فعال حوزه كودكان و با استناد به پيمان نامه جهانى حقوق كودك كه افراد زير 
ــته، حدود هفت درصد از كودكان 10 تا 18 ساله كشور تا سال 85 «ازدواج» كرده اند كه اين  ــال را كودك دانس 18 س
ــيد يزدانى با استناد به سالنامه منتشر شده  ــر مى شود.فرش درصد افزون بر حدود 848 هزار كودك اعم از دختر و پس
مركز آمار ايران كه مربوط به آخرين سرشمارى كشور در سال 85 مى شود، تعداد كودكان ازدواج كرده 10 تا 18 سال 
داراى همسر را 848 هزار نفر اعالم كرد و گفت: حدود 750 هزار نفر از اين تعداد دختر و مابقى پسر بوده اند.25 هزار 
ــران خود را از دست  ــال طالق گرفته و حدود 12 هزار نفر نيز همس ــنين كمتر از 18 س نفر از 848 هزار كودك در س

داده اند.به گزارش فرارو، وى افزود: در حال حاضر 25 هزار نفر از اين كودكان طالق گرفته اند. 
يزدانى بيان كرد: همچنين حدود 11 هزار و 800 نفر از اين كودكان به دليل مرگ، همسر خود را از دست داده اند.

1/5 ميليون نفر در نوبت اعزام به عمره

اولويت هاى تشرف به عمره مفرده اعالم شد
همدان پيام: رئيس سازمان حج و زيارت با اشاره به افزايش نيافتن سهميه اعزام 
به عمره در سال جارى گفت: 1/5 ميليون نفر از سال هاى قبل در نوبت اعزام به عمره 

قرار دارند كه در دو سال آينده به عمره اعزام مى شوند.
ــال  ــى ليالى افزود: برنامه ريزى هاى الزم براى اعزام زائران به عمره مفرده امس عل
ــت كه آغاز شده است و در عمره سال جارى نيز همانند سال گذشته800  مدتى اس
هزار زائر اعزام مى شوند.وى تأكيد كرد: زمان دقيق آغاز اعزام ها هنوز مشخص نشده 
است، اما اين احتمال وجود دارد كه همانند سال گذشته در اواخر بهمن ماه و يا اوايل 
اسفند ماه عمليات ثبت نام زائران در كاروان ها براى اعزام به سرزمين وحى آغاز شود.

ليالى در گفت وگو با مهر گفت: پيشنهاد افزايش ظرفيت اعزام عمره را به مقامات حج 
عربستان اعالم كرده ايم، اما مورد موافقت قرار نگرفت به همين دليل اعزامى هاى ما 
به تعداد سال گذشته است.به گفته وي، اعزام زائران از پيش ثبت نام شده تا سال 92 
به اتمام مى رسد و پس از آن نوبت اعزام ثبت نام كنندگان جديد فرا خواهد رسيد. 

ــرف متقاضيان به عمره  ــازمان حج و زيارت در مورد نحوه تش در همين رابطه س
ــر كرد. به گزارش برنا، در اين اطالعيه آمده  ــال 91 -90 اطالعيه اى منتش مفرده س
است كه با استعانت از خداوند متعال و برابر برنامه ريزى هاى به عمل آمده، ان شاءا... 

عمليات ثبت نام در گروه ها و اعزام معتمرين در 2 مرحله به شرح زير انجام  شود. 
مرحله اول گروه هاى اعزامى؛ در دهه اول ربيع االول حدوداً از 90/11/12 تا دهه 

سوم جمادى الثانى حدوداً تا 1391/02/26
مرحله دوم گروه هاى اعزامى؛ از دهه سوم جمادى الثانى حدوداً از 1391/02/27 

تا دهه سوم شعبان حدوداً تا 1391/04/28 
ــاى مرحله اول از  ــرف در گروه ه ــن، پذيرش متقاضيان داراى اولويت تش بنابراي
ــوى هر  ــتان برابر اطالعيه هايى خواهد بود كه متعاقباً از س 1390/10/14 در هر اس
يك از مديريت هاى حج و زيارت استان در جرايد محلى و استانى اعالم مى گردد.  

فرهنگيان بازنشسته تا پايان دى ماه براى بيمه طاليى ثبت نام كنند
ــتيبانى وزارت آموزش و پرورش، پايان دى ماه 90 را آخرين فرصت براى مراجعه  همدان پيام: مديركل تعاون و پش
بازنشستگان فرهنگى به ادارات آموزش و پرورش مناطق و شهرستان  هاى تابعه براي تكميل فرم درخواست برخوردارى 
ــاد قرارداد بين آموزش و پرورش و  ــه طاليى درمان اعالم كرد.به گزارش ايرنا، نامدار عبداللهيان به انعق ــاى بيم از مزاي
ــاره كرد و افزود: اين قرارداد از اول دى ماه سال 90 منعقد شد و بازنشستگان فرهنگى به همراه  ــركت بيمه ايران اش ش

خانواده  هاى  خود مى توانند تحت پوشش اين بيمه قرار گيرند.
وي درباره دو ساله شدن بيمه طاليى فرهنگيان شاغل و جايگزينى كارت هوشمند به جاى برش كارت  هاى قبلى از 
سال آينده اظهار داشت: فرهنگيان تحت پوشش بيمه طاليى مى  توانند با در دست داشتن اين بيمه به مراكز درمانى و 

بيمارستان ها مراجعه و از خدمات آن بهره  مند شوند.

همدان پيام: رئيس گروه بهداشت دهان و دندان 
ــيار  ــت همدان از افتتاح يونيت هاى س مركز بهداش
دندانپزشكى براى نخستين بار در همدان خبر داد.

ــو با فارس  ــليمان اختيارى در گفت وگ جواد س
ــيار دندانپزشكى  با بيان اينكه امروز يونيت هاى س
ــا توجه به نياز  ــود، گفت: ب در همدان افتتاح مى ش
ــترش خدمات پيشگيرى دندانپزشكى (در بين  گس
ــودكان در مهدهاى كودك) اين  ــوزان و ك دانش آم

مهم مورد توجه قرار گرفته است.
ــيار اين امكان را  وى عنوان كرد: يونيت هاى س

فراهم مى آورند تا ما براي ارائه خدمات دندانپزشكي 
در مدارس حضور يابيم. 

ــيار  ــاى س ــزود: يونيت ه ــليمان اختيارى اف س
دندانپزشكى به همراه دندانپزشك در محل مدرسه 
ــه را از  ــده و همه دانش آموزان يك مدرس حاضر ش
ــورد ارزيابى و در  ــان و دندان م ــت ده نظر بهداش

صورت نياز درمان قرار مى دهد.
وي با بيان اينكه يونيت هاى سيار دندانپزشكى براى 
نخستين بار در استان افتتاح مى شود، گفت: در حال 
حاضر شش دستگاه يونيت سيار خريدارى شده كه دو 

ــتگاه در همدان، يك دستگاه مالير، يك دستگاه  دس
ــتگاه رزن و يك دستگاه نيز در  كبودراهنگ، يك دس

تويسركان مورد استفاده قرار مى گيرد.
وى با بيان اينكه ارائه خدمات يونيت هاى سيار 
ــكى در مدارس به شكل مستمر در طول  دندانپزش
سال تحصيلى صورت مى پذيرد، خاطرنشان كرد: در 
ــال تحصيلى نيز استفاده از اين يونيت ها در  غير س
ــت روستايى ميسر است و درصدد  خانه هاى بهداش
ــتر در حاشيه شهرها و مناطق محروم  هستيم بيش

مورد استفاده قرار گيرد.

ــي توزيع كيف  ــراي آزمايش ــام: با اج همدان پي
ــال  ــور در س ــي مدارس كش ــك در برخ الكتروني
ــرورش اعالم  ــاري، وزارت آموزش و پ تحصيلي ج
كرده كه اين كيف ها در سال هاي آينده به تدريج به 

دست تمام دانش آموزان كشور مي رسد.
اين در حالي است كه برخي كارشناسان استفاده 
ــب  ــش از حد از رايانه را براي دانش آموزان مناس بي

نمي دانند.
توزيع كيف هاي الكترونيك از جمله برنامه هاي 
ــن آموزش و پرورش  ــند تحول بنيادي موجود در س

ــوي مديران نظام  ــته از س ــت كه از سال گذش اس
آموزش مطرح شد.

بر اساس اين طرح بخش عمده اي از كتاب هاي 
درسي و كمك درسي در قالب نرم افزارهاي آموزشي 

در بين دانش آموزان توزيع مي شود.
ــوزان به جاي حمل انبوه  در اين طرح دانش آم
كتاب هاي درسي، رايانه همراه (لپ تاپ) به مدرسه 
ــي به  ــه در آن مطالب كتاب هاي درس ــد ك مي برن
صورت محتواي الكترونيكي با قابليت چندرسانه اي 

طراحي شده است.

به گزارش فرارو، معاون پژوهشي وزارت آموزش 
ــيوه هاي  و پرورش در اين باره گفت: اين طرح از ش
نوين يادگيري و در راستاي هوشمندسازي مدارس 
ــوزان را در  ــتر دانش آم ــت و نقش آفريني بيش اس

يادگيري، ياددهي و توليد محتوا فراهم مي كند.
محي الدين بهرام محمديان با بيان اين كه مرحله 
مطالعاتي و پژوهشي اين طرح پس از دو سال تمام 
ــار الزم،5000 كيف  ــود، افزود: با تأمين اعتب مي ش
ــه مقطع تحصيلي  الكترونيكي بين دانش آموزان س

در كشور توزيع مي شود.

براى نخستين بار صورت مى گيرد

افتتاح يونيت هاى سيار دندانپزشكى در همدان

لپ تاپ جايگزين كتاب هاى درسى مى شود

طفل گمشده پس از 19 سال به آغوش خانواده برگشت
■ گفتگوى اختصاصى گروه اجتماعى همدان پيام با محمدرضا 21 ساله و پدر و مادرش

همدان پيام: همدان، پايلوت توانمندسازى سكونت گاه غيررسمى قرار گرفت.
 پس ظاهرا مسـئولين، از ايجاد سكونت گاه هاى رسمى، كامال نااميد 

شدن!
تابناك؛ نماينده مردم ايالم: نمايندگان از درآمدهاى نفتى بى اطالعند. 

 شايدم فقط بعضى نمايندگانى مثل شما!
همدان پيام: بازار جلب هواداران كانديداهاى دوره هاى قبلى گرم شده است.

 يعنـى قراره تو اين هواى سـرد زمسـتونى، اونا رو دسـتگير كنن يا 
جذب؟!

ــيده است كه اين رقم  فارس: نرخ بيكارى ژاپن طى ماه نوامبر به 4,5 درصد رس
نسبت به ماه اكتبر، تغييرى نداشته است.

 جالبه اون زلزله و سونامى بزرگ هم در اين كشور رخ داده ها!
همدان پيام: نماينده اى انتخاب كنيد كه برنامه ملى دارد.

 اتفاقا هر نامزدى اينطورى عمل كنه، اصال رأى نمياره!
تابناك: چرا آخر هر ماه، افزايش نرخ ارز داريم؟

 چـون دهـم دوازدهم هر ماه، دولـت بايد به 74 ميليـون نفر، يارانه 
پرداخت كنه!!

خبرآنالين: دالر در مبادالت داخلى، جايگزين ريال شد. 
 پس مسئوالن بانك مركزى به وعده شون كه گفته بودن قراره واحد 

پول ايران رو عوض كنن، اينجورى عمل كردن!
تفاهم: كسب سود دو ميليون تومانى تنها در يك ساعت

 باالخره هر كسـى كـه ماهى گيرى از آب گل آلوِد بـازار ارز رو، مثل 
دالالن بلد باشه، اينجورى سود مى كنه!

تهران امروز: آرايش انتخاباتى جريان هاى سياسى
 ولى ظاهرا «آرايش هاى انتخاباتى يك جريان سياسى»، درست تره!!

جوان: 18 برابر ظرفيت مجلس، نامزد انتخابات شدند.
 اگه از بين شـون به اندازه نصف ظرفيت مجلس هم كه شده، نماينده 

واقعى دربياد، خيليه!
ــاس نتايج اوليه آمارگيري جمعيت كشور در سال جاري به بيش از  ايسنا: بر اس
74 ميليون نفر رسيده؛ ...ساعت جمعيتي پايگاه اينترنتي مركز آمار ايران نيز، عددي 

نزديك به 76 ميليون نفر را براي جمعيت كشور نسان مي دهد.
 بابـا يكى دو ميليون نفر اختـالف، چيزى نيس كه به خاطرش، مراكز 

آمارگيرى مون رو مى برين زير سؤال!
آفتاب: آماگى پليس براى استقرار در بانك مركزى و وزارت اقتصاد

 اينم جديدترين راه مبارزه با اختالس!

ثبت آمار ازدواج مجدد و 
موقت در ثبت احوال

ــت احوال  ــازمان ثب ــس س ــام: رئي همدان پي
ــور با اشاره به آمار ازدواج موقت و مجدد كه  كش
ــازمان به ثبت مى رسد،  به صورت اقرارنامه در س
گفت: آمارهاى مربوط به ازدواج و طالق كه از سوى 
سازمان ثبت احوال ارائه مى شود؛ كامل تر و دقيق تر 
ــناد است. به گزارش  ــازمان ثبت اس از آمارهاى س
ــى در مورد موازى كارى  مهر، محمد ناظمى اردكان
ــوال در ارائه  ــناد و ثبت اح ــازمان هاي ثبت اس س
ــاس قانون، سازمان  آمار ازدواج و طالق افزود: براس
ــئول ارائه آمار و اطالعات تحوالت  ثبت احوال مس
جمعيتى است. وى در مورد آمارهاى ازدواج موقت و 
مجدد نيز بيان كرد: آمار ازدواج موقت و مجددى 
كه به صورت اقرارنامه است به ثبت احوال اعالم 

مى شود، اما تعداد دقيق آن را در دست نداريم.
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اقتصاد

طال و ارزبازتاب

خبر

نوع ارز
نرخ خريد

(ريال)
نرخ فروش 

(ريال)
 آزاددولتىآزاددولتى

14435195501448519700يورو
11144150501117915200دالر آمريكا
17340238001740024300پوند انگليس
10933150001097015300دالر كانادا

2978375029883950ريال عربستان
3038405030484150درهم امارات

6250000---سكه تمام بهار طرح قديم
6080000---سكه تمام بهار طرح جديد

2920000---سكه نيم بهار
1500000---سكه ربع بهار
770000---يك گرمي

يك گرم طالي
569000--- ساخته نشده 18 عيار

پرداخت يارانه انرژى به صنعت و توليد يك اشتباه بود
ــوراى ملى مركزى رقابت گفت: پرداخت يارانه انرژى به صنعت و توليد در هدفمندى يارانه ها  همدان پيام: رئيس ش

يك اشتباه بود و بايد با استهالك نزولى از توليد حمايت شود.
جمشيد پژويان در گفت و گو با ايلنا، با بيان اينكه اجراى قانون هدفمندى يارانه ها در حوزه توليد ناموفق بوده است، 
افزود: ادامه روند فعلى در مرحله دوم به طور قطعى هدفمندى را در حوزه توليد با شكست مواجه مى كند. وى تصريح كرد: 
بايد با تغيير تكنولوژى و خارج كردن ماشين هاى فرسوده و با فناورى هاى به روز به سمت بهبود كيفيت توليد و صرفه جويى 
ــتفاده از خارج كردن بنگاه هاى اقتصادى و صنايعى كه باال ترين انرژى را دارند  ــيم و اين امر بايد با اس در مصرف انرژى باش
صورت گيرد   همان حمايت غير نقدى ميسر مى شود. رئيس شوراى ملى مركزى رقابت اضافه كرد: در مرحله اول اجراى قانون 

هدفمندى يارانه ها، بخش توليد به صورت درست ديده نشد و هنوز توليدكنندگان با چالش روبه رو هستند.

درخواست مجوز گرانى چند كاال در پى افزايش نرخ ارز
همدان پيام: معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: بررسى افزايش قيمت چند كاال متاثر از افزايش قيمت ارز در 

سازمان حمايت آغاز شده است.
محمدحسين نكويى مهر در گفت وگو با فارس، گفت: تقاضاهايى براى تعديل قيمت ها به سازمان حمايت رسيده ولى 
اين تقاضاها از جنس فاز دوم اجراى قانون هدفمندى يارانه ها نيست بلكه تقاضاهاى افزايش قيمت به دليل افزايش نرخ ارز است. 
وي گفت: بررسى  قيمت ها با توجه به اسناد و مدارك در اين سازمان ادامه دارد و تا زمانى كه نرخ ارز تثبيت نشود مجوز افزايش 
قيمتى داده نمى شود. رئيس سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان در پاسخ به اين سوال كه افزايش نرخ ارز بيش 
از دو ماه است آغاز شده و نرخ رشد آن 30 تا 40 درصد است لذا واردكنندگان تقاضاى افزايش قيمت دارند، اظهار داشت: ما 
به صورت لحظه اى قيمت ها را رصد مى كنيم و تا زمانى كه قيمت ها تثبيت نشود نمى توان مجوزى براى تعديل قيمت ها داد.

ساخت 970 هزار واحد سهميه  مسكن سال آينده 
ــه پنجم بايد چهار ميليون و پانصد هزار واحد  ــازي تصريح كرد: در طول برنام ــام: معاون وزير راه و شهرس همدان پي
ــازيم كه نيمي را مردم مي سازند و نيمي را هم براي ساخت به روش  ــال آينده بايد970 هزار واحد بس ــازيم؛ براي س بس

خودمالكي و بافت فرسوده برنامه ريزي كرده ايم.
ابوالفضل صومعلو در گفت وگو با ايسنا، درباره  ساخت ساالنه يك ميليون واحد مسكوني اظهار كرد: از ابتداي دولت 
ــرط تمليك و همين ميزان هم مسكن مشاركتي افتتاح شده  ــاله، 50 هزار واحد اجاره به ش دهم 170 هزار واحد 99 س

كه در مجموع با واحد هاي روستايي 650 هزار واحد افتتاح شده است. 
ــته اند، تصريح كرد: تا پايان سال نيمي از  ــر گذاش ــت س وي با بيان اين كه 541 هزار واحد مرحله نازك كاري را پش

برنامه را عملي مي كنيم.

تراز غير نفتى ايران 
سال 91 صفر مى شود

ــور وعده  ــاون اول رئيس جمه ــارس: مع ف
ــن بار آمار صادرات  ــال 91 براى اولي داد در س
ــود كه در صورت  ــر نفتى با واردات برابر ش غي
ــراز تجارى غير نفتى ايران  تحقق اين وعده، ت
ــال هاى گذشته هميشه منفى بود، براى  كه س
ــد. محمدرضا رحيمى  اولين بار صفر خواهد ش
ــاق كاال و ارز  ــارزه با قاچ ــش ملى مب در هماي
گفت: به دنبال برابرى آمار صادرات غير نفتى و 

واردات در سال 91 هستيم.

رشد 38 درصدى صادرات 
كشور در 9 ماهه سال جارى

ــت، معدن و  ــر صنع ــم مقام وزي ــر: قائ مه
ــب و كار گفت:  ــاى كس ــارت در امور فض تج
ــمن در 9  ــاى اقتصادى دش ــه رغم تحريم ه ب
ــش از 31 ميليارد دالر  ــارى بي ــال ج ماهه س
ــبت به مدت مشابه  صادرات داشته ايم كه نس
ــته نزديك 38 درصد رشد را نشان  سال گذش
ــاس  ــدى افزود: براس ــعود موح ــد. مس مى ده
ــاله چهارم توانستيم نزديك 100  برنامه 5 س
ميليارد دالر صادرات داشته باشيم كه اين رقم 
ــراى صادرات  ــان ب نويدبخش روزهاى درخش

كشور است.

توليد سيمان از مرز
50 ميليون تن گذشت

ــى كارفرمايان  ــوز: دبير انجمن صنف اكوني
صنعت سيمان گفت: در 9 ماه منتهى به آذرماه 
امسال توليد سيمان به مرز 51 ميليون و 196 
ــيد كه نسبت به مدت مشابه سال  هزارتن رس

89 رشد 7/2 درصدى را نشان مى دهد.
ــن پورخليل با بيان اينكه ميزان توليد  حس
ــيمان در آذرماه سال جارى نيز 4 ميليون و  س
570 هزار تن بود، خاطرنشان كرد: در 9 ماهه 
ــت امسال ميزان توليد كلينكر نيز به مرز  نخس
ــيد كه نسبت  50 ميليون و 555 هزار تن رس
به مدت مشابه سال 89 رشد 10/7درصدى را 

نشان مى دهد.

دالر در مبادالت داخلى جايگزين ريال شد
همدان پيام: كم نيستند شركت ها و مغازه دارانى كه براى پوشش نوسانات قيمت 

دالر فاكتورهاى فروش كاال را با نرخ دالر مى نويسند.
ــاعتى نرخ دالر در گام نخست موجب افزايش  ــانات بازار ارز و افت و خيزهاى س نوس
قيمت ها و بيشتر شدن صفرهاى واحد پول هايمان شد. ريال به عنوان واحد رسمى پول 
كشورمان هر روز بى ارزش تر از گذشته شد تا جايى كه رسيدن دالر به نرخ 1500 تومان، 
نفس هاى ريال ايرانى را به شماره انداخت. در اين شرايط بود كه تومان هم به عنوان واحد 
پول رايج كشورمان در بازار كاالهاى لوكس و وارداتى عرصه را خالى كرده و جايش را به 
دالر داده است. بر اساس آمارهاى بانك مركزى متوسط قيمت هر دالر در بازار آزاد ايران 
در سال 89 معادل يك هزار و 44 تومان بوده است در حالى كه متوسط قيمت هر دالر 
در بازار آزاد اين روزها به حدود يك هزار و 515 تومان رسيده است اين مسأله كاهش 37 

درصدى ارزش ريال در مقابل دالر را به دنبال داشته است.
به گزارش خبرآنالين، اين كاهش ارزش در حالى اتفاق مى افتد كه بانك مركزى 
در ايران به عنوان متولى بازار ارز و مسئول حفظ ارزش پول ملى همواره تالش داشته 
ــد بى رويه قيمت دالر را در بازار ايران بگيرد. اين سياست اگرچه از  ــت جلوى رش اس
سوى اقتصاددانان كالسيك مورد نقد بوده است و حمايت از افزايش نرخ برابر دالر و 
ريال را به عنوان تنها ابزار تشويق به صادرات در كشور مطرح كرده اند ولى با توجه به 
وابستگى تا 70 درصدى توليدكنندگان داخلى به كاالهاى وارداتى رهاسازى نرخ ارز 
ــديد به بازار مصرف است كه دولت ها هميشه تالش  در بازار به معنى تزريق تورم ش
ــش نرخ ارز در بازار به عنوان يك  ــته اند از اين موضوع پرهيز كنند؛ اگرچه افزاي داش
محل درآمد و راهى براى پوشاندن كسرى بودجه نيز براى دولت ها  هميشه جذاب بوده 
است. به هر شكل برآيند همه عوامل موثر در نرخ ارز نشان مى دهد كه اصال بعيد نيست، 
دولت بودجه سال آينده را با نرخ دالر 1200 تومانى نبندد. هر چند در مورد تاثير كاهش 
ارزش ريال در افزايش صادرات نيز بايد گفت روند اتفاق افتاده تاكنون تاثيرى بر افزايش 
صادرات نداشته و آنچه در واقع به افزايش صادرات منجر شده رشد قيمت جهانى نفت 
بوده است. واال در حالى كه واحد پول ايران به دومين پول بى ارزش دنيا تبديل شده بايد 

شاهد رخداد جهشى بزرگ در بخش صادرات مى بوديم.
ــودى دالر در افزايش قيمت ها به وضوح  ــر در حالى تاثير روند صع ــوى ديگ از س
ــد 30 درصدى قيمت ها و  ــود كه در پنج ماهه دوم سال جارى رش ــاس مى ش احس
رسيدن نرخ تورم به مرز 20 درصد (طبق آمار بانك مركزى) اتفاقى بود كه بر حذف 

ريال از بازار مبادالتى ايران و جايگزينى دالر به جاى آن صحه گذاشت.
ــاير بازارها  ــس و وارداتى مى زنيم بيش از س ــازار كاالهاى لوك ــرى به ب وقتى س
بى ارزش شدن ريال را احساس مى كنيم. بازار طالى كريمخان زند و بازار ساعت ها و 
لپ تاپ ها و كاالهاى لوكس وارداتى، ديگر جايى براى واحد پولى ريال و حتى تومان 
ــاهدات از بازار فروش كاالهاى وارداتى از جايگزينى رسمى دالر به جاى  ندارند. مش
ــتند شركت ها و مغازه دارانى كه براى پوشش نوسانات  ريال حكايت مى  كند. كم نيس
قيمت دالر فاكتورهاى فروش كاال را با نرخ دالر مى نويسند. برخى فروشندگان نرخ 
دالر را محاسبه كرده و وجه ريال از مشترى دريافت مى كنند. برخى ديگر پا را فراتر 
ــكناس دالر تحويل مى گيرند. در  ــته و در قبال فاكتور فروش بر پايه دالر، اس گذاش
حقيقت بازار، سال جارى را زمان مناسب براى تغيير واحد پولى مى داند و ”دالر“ را 

براى جايگزينى ”ريال“ انتخاب كرده است.
ــار ماه پيش بود كه رئيس كل بانك مركزى به طور جدى از حذف چهار صفر  چه
از پول ملى سخن مى گفت و در مقابل عدم تاييدهاى وزير اقتصاد تعداد صفرهاى حذف 
ــده از واحد پولى را چهار صفر عنوان كرد. وى معتقد بود اين طرح در سه سال آينده  ش
اجرا خواهد شد و نظرسنجى عمومى اينترنتى بانك مركزى تا دو سال ادامه خواهد داشت 

تا مردم پيشنهاداتشان را براى نام واحد پولى جديد عنوان كنند.
ــادل يك دالر آمريكا  ــود.» «پول ما با حذف 4 صفر مع ــك ريال يك دالر مى ش «ي
مى شود. البته اينكه ارزش پول ملى انقالب اسالمى از ديگر كشورهاى منطقه باالتر باشد، 

امر مهمى است كه اميدواريم با حذف چهار صفر از پول ملى اين امر محقق شود.»
ــهريورماه سال جارى  اينها بخش هايى از گفته هاى رئيس كل بانك مركزى در ش
بود. پس از آن روند سياست هاى پولى و ارزى بانك مركزى به سمتى رفت كه شرايط 
ــان در بازار طال و ارز و تزريق  ــود. ايجاد نوس براى احياى واحد پولى جديد مهيا ش
ــد تا بر صفرهاى پول  ــبب ش بى مهاباى ذخاير ارزى و طالى بانك مركزى به بازار س
ملى در زمانى كوتاه افزوده شود و رشد قيمت ها كار را به جايى رساند كه ديگر 500 
تومانى هاى پول خرد جايشان را به يك هزار تومانى بدهند و كمتر از يك هزار تومان 

در بسيارى از مبادالت روزانه مردم جايى نداشته باشد.

همدان پيام: باالترين رنج كنونى جامعه، بيكارى 
است و بيشتر كارشناسان معتقدند كه بيكارى تنها 
ــكل بكارگيرى  يك راه حل ندارد بلكه چاره اين مش
مجموعه اى از راهكارهاى چاره ساز است كه در اين 
زمينه مشاغل خانگى نيز سهمى را عهده دار هستند.
ــته هاى نه چندان دور با وجود مشاغل  در گذش
ــام اعضاى خانواده به  خانگى و پرداختن تقريبا تم
كسب و كار كمتر معضلى به نام بيكارى در جامعه 
ــنتى از  ــرد؛ چراكه در جوامع س ــى مى ك خودنماي
كوچك و بزرگ تقريبا همه به كارى مشغول بودند 
و نياز خانواده و اجتماع را به خوبى تامين مى كردند.

به گزارش مهر، با گذر زمان و گسترش فرهنگ 
ــى و راحت طلبى  ــر مصرف گراي ــينى كه ب شهرنش
استوار بود كم كم معضلى به نام بيكارى در جامعه 
ــود؛ به نحوى كه هم اكنون به بحرانى جدى  رخ نم

در عرصه اقتصاد تبديل شده است.
ــاغل خانگى  ــتايى و مش در آن ايام اقتصاد روس
ــتغال و تامين زندگى  ــى در ايجاد اش ــى حيات نقش
ــن روزها به  ــفانه اي ــت كه متاس مردم بر عهده داش
ــت  ــاغل كاذب و پش دليل مصرف گرايى و رواج مش
ميزنشينى به فراموشى سپرده شده و نقش حياتى 

خود را در اقتصاد از دست داده اند.
ــاس واضح است كه مشاغل خانگى  بر همين اس
ــده اى را ايفا  ــتغال، نقش حلقه گمش ــاد اش در ايج
مى كنند كه حل ريشه اى معضل بيكارى در كشور و 

استان همدان را خواهند داشت.
ــناس اقتصادى در اين زمينه با تاكيد  يك كارش
ــاغل خانگى به  ــر اينكه پرداختن و حمايت از مش ب
ــورهاى  ــيوه هاى گوناگون و با نگاه نوين در كش ش
ــت، گفت:  ــورد توجه اس ــان م ــه جه ــعه يافت توس
ــى در واحد هاى كوچك توليدى به عنوان  كارآفرين

موتور محركه توسعه اقتصادى محسوب مى شود.
احمد تركاشوند با تاكيد بر اينكه توجه به مشاغل 
ــه دار در خانوارها به عنوان يكى از اساسى ترين  ريش
ــاد درآمد و  ــراى ايج ــور محركه ب ــور اين موت مح
ــتغالزايى مطرح است، گفت: با گسترش مشاغل  اش
ــتحكام  ــم نهاد خانواده اس ــك و خانوادگى ه كوچ
مى يابد و هم جامعه از حداكثر توانمندى هاى بانوان 

و جوانان استفاده مى كند.
ــتان  ــاون و رفاه اجتماعى اس ــركل كار، تع مدي
ــه اينكه در  ــاره ب ــدان در همين خصوص با اش هم
ــب و كارهاى خانگى بايد كار توسط  مشاغل و كس
ــورت گرفته و  ــواده در محيط خانه ص ــاى خان اعض
مزاحمتى براى همسايگان ايجاد نشود، تاكيد كرد: 
در كسب و كار مشاغل خانگى در محيط خانه توليد 
ــرد و عرضه، فروش و  ــت و كاال صورت مى گي خدم
ــكونى منتقل  ــى آن به خارج از محيط مس بازارياب

مى شود.
مسعود اقالمى با تاكيد بر اينكه آثار احياى كسب و 
كار خانگى در راستاى تقويت اقتصاد ملى خواهد بود، 
گفت: به متقاضيان ايجاد كسب و كار خانگى 30 تا 50 

ميليون ريال تسهيالت پرداخت مى شود. 

ــعود اقالمى با ذكر اينكه 500 ميليارد ريال  مس
ــاغل خانگى در همدان  ــهيالت براى رونق مش تس
ــده افزود: اين ميزان تسهيالت  پيش بينى و ابالغ ش
برمبناى ميزان تعهد اشتغال در شهرستان ها تقسيم 
ــده تا بتوان از آن براى  ــتانى و دستگاهى ش شهرس
ــاغل خانگى به صورت عادالنه استفاده  پيشبرد مش

كرد.
ــت: افراد زير پوشش كميته امام  وى اظهار داش
ــتى مى توانند با چهار دستگاه  خمينى(ره) و بهزيس
ــاغل خانگى  ــده براى ارائه مجوز مش پيش بينى ش
ــهيالت مجوز  هماهنگى كرده تا براى پرداخت تس

به آنها ارائه دهند.
ــر كل كار، تعاون و رفاه اجتماعى همدان با  مدي
ذكر اينكه طبق بررسى هاى صورت گرفته به 124 
رشته از مشاغل خانگى تسهيالت تعلق مى گيرد، در 
ــى و پرداخت تسهيالت به  ارتباط با نحوه نام نويس
متقاضيان مشاغل خانگى، گفت: افراد واجد شرايط 
ــاورزى،  ــتگاه جهاد كش بايد با مراجعه به چهار دس
ــازمان صنعت،  ميراث فرهنگى، فنى و حرفه اى و س
ــتگاه  معدن و تجارت طرح خود را ارائه دهند و دس
ــى صالحيت افراد براى  اجرايى نيز مكلف به بررس

انجام فعاليت مورد نظر است.
اقالمى با ذكر اينكه تسهيالت مشاغل خانگى به 
مشاغل روستايى نيز پرداخت مى شود، افزود: ايجاد 
اشتغال در روستاها و ايجاد درآمد براى آنها موجب 
ساكن شدن آنها در روستا و جلوگيرى از مهاجرت 

آنها مى شود.
ــاه اجتماعى همدان  ــر كل كار، تعاون و رف مدي
ــاغل خانگى را پشتيبانى براى واحدهاى بزرگ  مش
ــتغال  ــاى مختلفى از اش ــت و گفت: نمونه ه دانس
خانگى در استان همدان و در سطح وسيع در كشور 
ــايل و  وجود دارد كه با كمترين هزينه بهترين وس

قطعات را توليد مى كنند.
ــى را بازار  ــاغل خانگ ــكالت مش وى يكى از مش
ــت و گفت: اعضاى كارگروه اشتغال  فروش آن دانس

ــرمايه گذارى استان همدان با ايجاد بازاچه هاى  و س
خوداشتغالى در مبادى ورودى و خروجى شهرهاى 
ــاغل خانگى و رونق  ــتان كه بتواند پشتيبان مش اس

فروش آنها باشد، موافقت كردند.
ــتان به علت  ــتر توليدات اس اقالمى گفت: بيش
ــته اند چنانچه  ــروش رونقى نداش ــتن بازار ف نداش
ــاندن ظرفيت ها و  ــراى شناس ــات ب ــه اقدام اينگون
ــعه  ــتان صورت گيرد مى تواند در توس توليدات اس

اينگونه حرفه ها و مشاغل تاثيرگذار باشد.
ــى در مبادى  ــاخت بازارچه هاي ــت: با س وى گف
ــتان مى توان  ــهرهاى اين اس ــى ش ورودى و خروج
توليدات و سوغاتى هاى ناشناخته همدان، توليدات 
ــردم نظير  ــاك، ضروريات م ــتى، پوش ــع دس صناي
ــيجات) رابه افراد  ــع تبديلى خرد (مربا و ترش صناي
ــگران عرضه كرد  ــتان و مسافران و گردش مقيم اس
ــردآورى در يك  ــورد نياز آنان را با گ ــاج م و مايحت

مجموعه به راحتى در دسترس قرار داد.
ــتان  ــر كل كار، تعاون و رفاه اجتماعى اس مدي
ــتار دسته بندى كاالها با كيفيت مناسب، به  خواس
ــند شد و گفت: بسته بندى مناسب  روز و بازار پس
ــاى توليدى  ــروش كااله ــب افزايش ف كاال موج

مى شود.
ــده كاال  وى با ذكر اينكه كاهش قيمت تمام ش
موجب افزايش عرضه كاالى توليدى مى شود، اضافه 
ــاختار ساده و زودبازده كسب و كار خانگى،  كرد: س
بهره ورى باالى نيروى كار و سرمايه در كسب و كار 
خانگى، سرمايه ثابت مورد نياز بسيار كم و ناچيز از 

ديگر محاسن مشاغل خانگى است.
  97 مجوز مشاغل خانگى صنايع دستى 

در همدان صادر شد 
ــنتى و صنايع  ــت هنرهاى س ــت معاون سرپرس
ــال  ــتان همدان نيز گفت: از ابتداى س ــتى اس دس
ــط آبان ماه، 97 مجوز مشاغل خانگى  جارى تا اواس
ــتان صادر  ــتى در اين اس براى طرح هاى صنايع دس

شده است. 

ــى افزود: هنرمندان 223 طرح در  بهجت عباس
ــال جارى خواستار دريافت مجوز مشاغل خانگى  س
ــرايط اعالم  بودند كه از اين تعداد 97 طرح واجد ش

شد.
ــتان  ــاره به اين كه 70 نفر در شهرس وى با اش
همدان متقاضى مجوز مشاغل خانگى صنايع دستى 
بودند، اظهار داشت: از اين تعداد 40 طرح اين مجوز 

را دريافت كردند.
ــت معاونت صنايع دستى استان همدان  سرپرس
ــك هزار و 707  ــال جارى ي همچنين گفت: در س
ــاغل خانگى روستايى صنايع دستى  فقره مجوز مش

در استان همدان صادر شده است. 
ــداد 103 مجوز  ــن تع ــت: از اي ــار داش وى اظه
ــتى براى  ــتايى صنايع دس ــى روس ــاغل خانگ مش
هنرمندان روستاهاى شهرستان همدان صادر شده 

است.
  فرهنگ كسب و كار در استان همدان 

ضعيف است
ــاورزى استان همدان  رئيس سازمان جهاد كش
ــراى بانوان  ــاغل خانگى ب ــعه مش ــز گفت: توس ني

فارغ التحصيل دانشگاهى در همدان ضرورى است.
عليرضا رنجبر ضرابى با اشاره به اينكه بر اساس 
ــازمان فائو تا سال 2045 براى نگه داشتن  اعالم س
ــهم اشتغال در بخش كشاورزى به سه  توليد بايد س
درصد كاهش يابد، گفت: بايد به دنبال خروج كمى 

شاغالن و ورود كيفى بود.
وى با بيان اينكه فرهنگ كسب و كار در استان 
همدان ضعيف است، عنوان كرد: متاسفانه همچنان 

فرهنگ پشت ميزنشينى بر جامعه حاكم است.
آنچه مسلم است اينكه بيكارى تجربه تلخ اقتصاد 
ــتغال نيز بدون  ــت و اش ــتان همدان اس ايران و اس
ــد تن به واقعيت  ــارف آرزويى كه به نظر مى رس تع
ــه فكر چاره اى در  ــد مگر اينكه خود افراد ب نمى ده
اين زمينه باشند كه روى آوردن به مشاغل خانگى 

در اين زمينه بى تاثير نخواهد بود.

مشاغل خانگى و رمزگشايى از قفل بسته بيكارى

1700 شغل خانگى در همدان مجوز گرفتند

آگهي مزايده 
در پرونده كالسـه 1651/90 اجرايي طي رأي صادره از شـعبه 4 محاكم حقوقي 
دادگسـتري اسـتان همدان محكوم عليه كمال الدين فاميل اقباليان محكومند 
بـه پرداخت 222,250,000 ريال در حق محكوم له مهدي اسـفندياري با وكالت 
آقاي مجيد رسـتمي و نيم عشـر دولتي اسـت 13,112,500 ريال لذا با توجه به 
اينكه محكوم عليه نسبت به برائت ذمه خويش اقدامي نكرده است اين اجرا به 
درخواسـت  مالك (ثالث محمد فاميل اقباليـان) اقدام به توقيف 6 دانگ پالك 
ثبتـي 6 فرعـي از 2153 اصلي مورد ثبـت 24477 ارزش 6 دانگ 650,000,000 
ريال اعالم گرديده اسـت لذا اين اجرا به تاريخ 1390/11/10 سـاعت 11 تا 10/30 
اقـدام به برگزاري عمليات مزايده جهت تأديه ديـن محكوم له مي نماىد ضمنًا 
مزايده در واحد اجراي احكام مدني دادگستري همدان برگزار مي گردد. ملك 5 
روز قبل از مزايده قابل بازديد مي باشـد. بديهي است برنده مزايده كسي تلقي 

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

آگهي مزايده 
در پرونده كالسـه 1782/89 اجرايي طي رأي صادره از شعبه 4 محاكم حقوقي 
دادگستري استان همدان محكوم عليه خانم زهرا قديمي محكومند به پرداخت 
مبلـغ 87,103,026 ريـال در حق محكوم له بانك ملي شـعبه بازار و نيم عشـر 
دولتي  4,350,000 ريال لذا با توجه به اينكه محكوم عليه نسـبت به برائت ذمه 
خويش اقدامي نكرده اند اين اجرا به درخواسـت محكوم له اقدام نكرده اسـت 
اين اجرا به درخواسـت مالك (ثالث پرونده خانم ربابه قديمي) اقدام به توقيف 
6 دانـگ پالك ثبتي 1276 فرعي از 9 اصلي مـورد ثبت 6933 واقع در همدان 
12 متري شيرسـنگي كوچه ريحان پـالك 55 كه داراي عرصه 140 مترمربعي و 
اعيـان 144 متـر مربع داراي امكانات خدمات شـهري كولـر و كابينت ارزش 6 
دانگ 674,400,000 ريال اعالم گرديده اسـت لذا اين اجرا به تاريخ 1390/11/9 
ساعت 11 تا 10/30 اقدام به برگزاري عمليات مزايده جهت تأديه دين محكوم له 
مي نمايـد ضمنًا مزايده در دايره اجراي احكام مدني دادگسـتري همدان برگزار 
مي گردد. ملك 5 روز قبل از مزايده قابل بازديد مي باشـد. بديهي اسـت برنده 

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

آگهي مزايده نوبت دوم
در پرونده كالسـه 647/90 اجرايي طي رأي صادره از شـعبه 4 محاكم عمومي 
همدان محكوم عليه قربانعلي رستمي محكومند  به پرداخت 209,950,000 ريال 
محكـوم به در حق محكـوم له حميدرضا تقدسـي و نيم عشـر دولتي  و مبلغ 
10,497,500 ريال لذا با توجه به اينكه محكوم عليه نسبت به برائت ذمه خويش 
اقدامي نكرده اند اين اجرا به درخواست محكوم له اقدام به توقيف 3 دانگ از 6 
دانگ پالك ثبتي شماره 764 فرعي از 1 اصلي خانه ايست دو طبقه هر دو طبقه 
بـا متراژ 171,25 مترمربع در طبقه همكـف مغازه اي با متراژ 70/65 متر مربع و 
65 متر مربع حياط و سـوئيت به نام محكوم عليه در همدان خيابان پاسـداران 
پـالك 85 عرصـه ملـك 306/9 مترمربع و اعيـان 2 طبقه اسـت مترمربع نما 
سيمان و 30 سال سـاخت و امتيازات 4 گانه ارزش 6 دانگ 1,700,000,000 ريال 
اعـالم گرديده اسـت در خصوص 3 دانگ ديگر احدي ادعـاي مبني بر مالكيت 
ارائه نداده اسـت در كارشناسي ارائه شده سرقفلي و ملكيت لحاظ نشده است 

لذا اين اجرا  به تاريخ 1390/11/9 سـاعت 10 تا 9/30 اقدام به برگزاري عمليات 
مزايده جهت تأديه دين محكوم له مي نمايد. ضمنًا مزايده در دايره اجراي احكام 
مدني دادگستري همدان برگزار مي گردد. ملك 5 روز قبل از مزايده قابل بازديد 
مي باشـد. بديهي اسـت برنده مزايده كسـي تلقي مي گردد كه بيشترين قيمت 

پيشنهاد نمايد.
دادورز اجراي احكام مدني دادگستري همدان- زائري 

آگهي حصر وراثت
خانم الهام كريمي راد فرزند محسـن داراي شناسـنامه شماره 115 متولد 1365 
به شـرح دادخواسـت به كالسـه900503ح125 از اين حوزه درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شـادروان محسن كريمي راد فرزند 
احمد به شناسنامه شماره 1656 متولد 1332 در تاريخ 1387/12/4 در اقامتگاه 
دائمـي خود بدرود زندگـي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اسـت به: 
سـه پسر به اسامي: 1- داريوش كريمي راد به شـماره شناسنامه 3 متولد1354 
صادره از حوزه يك مركزي دهسـتان صالح آباد 2-مهدي كريمي راد به شـماره 
شناسـنامه 3418 متولـد1359 صـادره از حوزه يـك مركزي شهرسـتان بهار 
3-سعيد كريمي راد به شـماره شناسنامه 9-004285-404 متولد1368 صادره 
از حوزه يك مركزي دهستان صالح آباد و پنج دختر به اسامي 1-نسرين كريمي  
به شماره شناسـنامه 2728 متولد1351 صادره از حوزه يك مركزي شهرستان 
بهار 2-ناهيد كريمي راد به شـماره شناسنامه 3180 متولد1356 صادره از حوزه 
يك مركزي دهسـتان صالح آباد 3-زهرا كريمي راد به شـماره شناسنامه 3181 
متولـد1357 صـادره از حوزه يـك شهرسـتان بهار4-معصومه كريمـي راد به 
شـماره شناسـنامه 116 متولد1362 صادره از حوزه يك مركزي شهرستان بهار 
5-الهام كريمي راد به شماره شناسنامه 115 متولد1365 صادره از حوزه مركزي 
شهرسـتان بهار والغير و ارزش ماترك متوفي طبق اظهارنامه مالياتي به شماره 
40070 مورخه 90/9/29 بيش از سـي ميليون ريال اعالم گرديد اسـت اينك با 
انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر 
كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 

آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف 4432
قاضي حوزه 125 شوراي حل اختالف همدان

آگهي حصر وراثت
آقاي سـيدمحمد اصغري داراي شناسـنامه شـماره 59 به شـرح دادخواسـت 
بـه كالسـه117/311/90ح از اين حوزه درخواسـت گواهي حصـر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شـادروان سـيد محمود اصغري به شناسـنامه شـماره 
8111 در تاريـخ 90/7/15 در اقامتـگاه دائمي خود بـدرود زندگي گفته ورثه آن 
مرحوم منحصر اسـت به: 1-سـيدمحمد اصغري فرزند سـيدمحمود به شـماره 
شناسـنامه59فرزند متوفي 2-سيداحمد اصغري فرزند سـيدمحمود به شماره 
شناسنامه175فرزند متوفي 3-سيده مريم اصغري فرزند سيدمحمود به شماره 
شناسنامه26فرزند متوفي 4-سيده راضيه اصغري فرزند سيدمحمود به شماره 
شناسـنامه123فرزند متوفي 5-سـيده مرجـان اصغري فرزند سـيدمحمود به 
شماره شناسـنامه20987فرزند متوفي 6-بانو مسطوره جباري فرزند حبيب ا... 
به شـماره شناسنامه10517 همسـر متوفي اينك با انجام تشـريفات مقدماتي 
درخواسـت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسـي 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 4441
قاضي حوزه 117 شوراي حل اختالف بهار

اجرائيه
مشـخصات محكوم عليه: مرتضي بختياري فرزند رضا شـغل آزاد  نشاني محل 

اقامت:مجهول المكان
مشـخصات محكوم له: علي شـريفي كيا فرزند كلبعلي شـغل آزاد نشاني محل 

اقامت:همدان، برج پاستور طبقه 9 واحد 2
محكـوم به: بـه موجب رأي شـماره 76 تاريـخ90/4/5 حوزه152 شـوراي حل 
اختالف (و رأي شـماره – تاريخ - شـعبه - دادگاه عمومـي - كه قطعيت يافته 
اسـت محكوم عليه محكوم اسـت به: پرداخـت مبلغ 23,200,000 با احتسـاب 
خسارت تأخير و تأديه از تاريخ عقد قرارداد 88/9/1 و پرداخت نيم عشر دولتي 
به اسـتناد ماده 34 قانون شـوراهاي حل اختالف مصوب سـال 1387 محكوم 
عليه مكلف است: پس از ابالغ اين اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد و يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به و يا انجام تعهد و مفاد رأي بدهد و 

اال اقدامات الزمه قانوني معمول خواهد گرديد. م الف 4446
رئيس حوزه 152 شوراي حل اختالف ايثارگران

آگهي مزايده و فروش اموال- مرحله سوم
در پرونده 189/123 ج م محكوم عيله ها: 1- پيمان- شعبانعلي- سعيد- شكوفه 
همگـي مواليي و پروين و معصومه هر دو زارعي محكوم به پرداخت 6/470/000 
ريال بابت اصل خواسته و هزينه اجرايي از محل اموال ما ترك متوفي و نيز مبلغ 
3/350/000 ريال بابت نيم عشر در حق صندوق دولت كه در اين خصوص اقدام 
به معرفي يك باب منزل مسـكوني در روسـتاي مهاجران نموده اند كه با شرايط 

ذيل از طريق مزايده به فروش گذاشته مي شود.
1- مشخصات ملك

مسـاحت عرصه حدوداً سيصد مترمربع كه قسـمت اعياني آن تشكيل شده از 
يك قسـمت نوسـاز با زيربناي حدوداً 60 مترمربع با پايه آجري و پوشش سقف 
تيرآهـن و طاق ضربي و دو قسـمت قديمي با پايه خشـتي و آجري و پوشـش 
سـقف تيرچوبي و سـمت ورودي با زيربناي حدوداً 60 مترمربع كه 25 مترمربع 
آن تراس مسقف است و قسمت ديگر با زيربناي حدوداً 40 مترمربع قديمي ساز 

و فرسوده و ملك مذبور داراي آب و برق و گاز مي باشد.
2- قيمـت پايه: ارزش كل ملك اعـم از عرصه و اعيان و امتيازات متعلقه كًال به 
مبلغ 350,000,000 ريال كه جلب نظر كارشناسـي ارزشـيابي و به عنوان قيمت 

پايه در نظر گرفته شده است.
3- زمـان و مـكان مزايده: زمان مزايده به تاريخ 90/11/5 سـاعت 10 الي 10/30 
در محـل دفتر اجـراي احكام مدنـي دادگاه عمومـي اللجين واقـع در خيابان 
مهديـه برگزار خواهد شـد. توضيح اينكه مزايده به صـورت حضوري بوده و در 
اين مرحله به باالترين مبلغ پيشـنهادي ملك مورد نظر به فروش خواهد رسيد 
پيشـنهادي في المجلس دريافت و مابقي ظرف مدت يك ماه قابل وصول خواهد 
بود در صورت انصراف 10درصد پرداختي به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد 
متقاضيـان بـراي رويت 5 روز قبل از مزايده به دفتـر اجراييه مراجعه نمايند تا 
زمينـه بازديد فراهم گردد در صورتي كـه روز مزايده به هر علتي تعطيل گردد 
مزايده فرداي روز تعطيل و رأس ساعت اعالمي برگزار خواهد شد. م الف 4433
مدير اجراي احكام مدني دادگاه عمومي اللجين 

آگهي حصر وراثت
خانـم افـروز روسـتا داراي شناسـنامه شـماره 588 بـه شـرح دادخواسـت به 
كالسـه90/175ش113 از ايـن دادگاه درخواسـت گواهـي حصـر وراثـت نموده 
و چنيـن توضيح داده كه شـادروان نورعلي روسـتا به شناسـنامه شـماره 469 
در تاريـخ 1375/4/1 در اقامتـگاه دائمـي خـود بـدرود زندگـي گفتـه ورثه آن 
مرحوم منحصر اسـت به: 1-فرخنده روسـتا فرزند علي به شـماره شناسنامه14 
متولد1338/8/10 صادره از بهار، دختر متوفي 2-محمدعلي روستا فرزند علي به 
شماره شناسنامه10 متولد1326/6/4 صادره از بهار، پسر متوفي 3-فاطمه روستا 
فرزند علي به شماره شناسنامه800 متولد1345/10/4 صادره از بهار، دختر متوفي 
4-معصومه روستا فرزند علي به شماره شناسنامه6 متولد1344/2/9 صادره از بهار، 
دختر متوفي 5-افروز روسـتا فرزند علي به شماره شناسنامه588 متولد133/4/10 
صادره از بهار، دختر متوفي 6-محمدحسن روستا فرزند علي به شماره شناسنامه10 
متولد1335/2/9 صادره از بهار، پسر  متوفي 7-آقچه قزسليمي فرزند رمضانعلي به 
شـماره شناسـنامه402 متولد1305/4/4 صادره از بهار، همسر متوفي اينك با انجام 
تشـريفات مقدماتي درخواسـت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسـي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشـد از تاريخ نشـر نخستين آگهي 

ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف 4453
قاضي حوزه 113 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي حصر وراثت
خانم اكرم عبدي فرزند مرتضي داراي شناسنامه شماره 238 متولد1340 به شرح 
دادخواسـت به كالسه900505ح125ح از اين حوزه درخواست گواهي حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مرتضي عبدي فرزند محمد به شناسنامه 
شماره 1452 متولد1307 در تاريخ 90/8/28 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر اسـت به: يك پسـر به نام عليرضا عبدي به شماره 
شناسـنامه614 متولـد 1344 صادره از ح 18 شهرسـتان همدان و سـه دختر به 
اسـامي 1-كبري عبدي به شماره شناسـنامه5158 متولد1346 صادره از حوزه 3 
شهرستان همدان 2-اكرم عبدي به شـماره شناسنامه238 متولد1340 صادره از 
حوزه 18 شهرسـتان همدان 3-بتول عبدي به شماره شناسنامه161 متولد1338 
صادره از حوزه 18 شهرستان همدان والغير و ارزش ماترك متوفي طبق اظهارنامه 
مالياتي به شماره 39775 مورخ 90/9/28 بيش از سي ميليون ريال اعالم گرديده 
اسـت اينك با انجام تشـريفات مقدماتي درخواسـت مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هر كسـي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشـد از تاريخ 
نشـر نخسـتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شـد. م 

الف 4437
قاضي حوزه 125 شوراي حل اختالف همدان

آگـهي دعوت به همكارى

روابط عمومى اداره كل پست استان همدان

اداره كل پست استان همدان در نظر دارد
به منظور اجراي حمل و نقل مرسوالت دفاتر ICT روستايي شهرستان هاي 
همدان، بهار، مالير، تويسركان، اسدآباد از افراد داراي خودرو وانت سالم 
از  خود  نهاوند  همدان-  استاني  درون  خط  اجراي  براى  و  تأييد  مورد  و 

دارندگان كاميونت سالم و مورد تأييد از طريق استعالم بهاء 
دعوت به همكاري نمايد.

لذا متقاضيان مي توانند براى كسب اطالعات بيشتر و اخذ اسناد مربوطه از مورخه 90/10/11 
بسيج  بلوار  كيلومتر 5  در  واقع  همدان  استان  پست  كل  اداره  دبيرخانه  به  لغايت 90/10/16 

مراجعه فرمايند.
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اخبار ورزشى ــوم از دور برگشت نهمين روى خط روابط عمومى همدان پيام: هفته س
دوره ليگ برتر كشتي با پيروزي نمايندگان استان 

همدان همراه شد.
ــهداي  ــتم اين رقابت ها دو تيم ش در هفته هش
ــن گنجنامه همدان در  ــهرداري مالير و تله كابي ش
ــيريني  ــابقات خارج از خانه به پيروزي هاي ش مس

دست يافتند و يك قدم به صعود نزديكتر شدند.
تيم كشتي شهداي مالير در يك كشتي حساس 
در بابل به مصاف تيم پيشگامان آسانسور مازندران 
ــاس و  ــابقه كه براي ماليري ها حس رفتند. اين مس
ــاز بود امير توكليان سرمربي تيم مالير  سرنوشت  س
ــتاد تا خيال  ــن نفرات خود را به ميدان فرس بهتري

خود را راحت كند.
 پيروزي 2-5 شهداي مالير راه اين تيم را براي 
حضور در مرحله نيمه پاياني هموار كرد تا ماليري ها 
ــابقات باقي مانده ليگ را  ــتري مس با اميدواري بيش
ــا در اوزان 84 و 120  ــال كنند. ماليري ها تنه دنب
ــتي ها را واگذار كردند و در ساير اوزان  كيلوگرم كش

به پيروزي رسيدند.
ــد جاللي بهار در يك  ــرم امي در وزن 55 كيلوگ
ــد مهران شيخي را با ضربه  ــتي خوب موفق ش كش

فني شكست دهد. 
ــتي گير خارجي  ــربلي كش ــر فنچيگا ش والدمي
ــي  ــم متوال ــرم در دو تاي ــر در وزن 60 كيلوگ مالي
ــت در وزن 66  ــر راه برداش صائب تقي زاده را از س
ــومين پيروزي متوالي را  كيلوگرم رضا رجب زاده س
ــهرداري مالير كسب كرد و ابراهيم نصيري  براي ش

را در سه تايم 1-2 شكست داد.
ــت ماليري ها  در وزن 74 كيلوگرم اولين شكس
ــل مصطفي  ــر مرادي مقاب ــورد و علي اصغ ــم خ رق
ــت داد تا مسابقه با حساسيت  يوسفي تن به شكس
بيشتري دنبال شود. در وزن 84 كيلوگرم ماليري ها 
ــود را قطعي كردند و جالل زمان مقابل  پيروزي خ

مجتبي ضيايي به پيروزي رسيد.
كشتي گير نامدار روس شهرداري مالير در وزن 
ــهرداري را به  96 كيلوگرم پنجمين پيروزي تيم ش
ــت آورد. گئورگي گوگشليدزه مقابل علي اصغر  دس

عبدالملكي پيروز شد. در آخرين كشتي نيز حسين 
بشينجي دومين شكست را براي ماليري ها به دست 
ــهرداري مالير با پيروزي 2-5 راه خود را  آورد تا ش

براي صعود هموار كند.
ــران مقابل خونه به  ــروه تيم نفت ته ــن گ در اي
ــت داد تا راه را براي صعود  ــه بابل تن به شكس خون

شهرداري مالير هموارتر كند.
ديگر نماينده استان تله كابين گنجنامه با نفرات 
ــان داد و تيم  دوم خود در گلوگاه اقتدار خود را نش
ــت داد.  ــدان صنعت برق ايران را 0-7 شكس مجاه
ــاخصي  ــتي گيران ش تله كابين در روزي كه به كش
ــي و خارجي هاي  ــودرزي، جوكار، ابراهيم چون گ
ــتراحت داده بود با ميدان دادن به جوانان  خود اس

موفق شد پيروز ميدان شود.
ــوان و باآينده  ــتي گير ج ــران ميرزايي كش مه
ــتان براي اولين بار در ليگ به روي  ــدآبادي اس اس

ــك رفت و در يك كشتي زيبا موفق شد مجيد  تش
ــت دهد و اولين پيروزي خود را در  كريمي را شكس
ــان داد كه مربيان  ــن بگيرد. ميرزايي نش ليگ جش

تله كابين بيش از اين بايد به وي اعتماد كنند.
ــين  در اين رقابت ها و در وزن 55 كيلوگرم حس
ــت داد.  رحماني از تله كابين محمود جانلو را شكس
ــين تات  ــرم عباس دباغي مقابل حس در 60 كيلوگ
ــد در وزن 66 كيلوگرم ميثم  با ضربه فني پيروز ش
نصيري با غلبه بر محسن ايران نژاد سومين پيروزي 
را براي همدان كسب كرد در وزن 74 كيلوگرم و در 
غياب گودرزي تله كابين به مسعود حيدريان اعتماد 
كرد و اين كشتي گير نيز در دو تايم با نتايج مشابه 

0-5 مهدي مرداني را از سر راه برداشت. 
محسن قاسمي زاده در وزن 84 كيلوگرم سعيد 
ميرزاپور را از سر راه برداشت و در وزن 96 كيلوگرم 
مهران ميرزايي جوان شايسته استان با قدرت مجيد 

ــرانجام در وزن 120  ــرد و س ــي را مغلوب ك كريم
كيلوگرم خشايار دهستاني هفتمين پيروزي متوالي 
تله كابين را كسب كرد تا تيم تله كابين نيز همچون 
ــور در مرحله نيمه نهايي  مالير در يك قدمي حض

قرار بگيرد.
ــم ثامن الحجج (ع)  ــر ديدار اين گروه تي در ديگ
ــايپا شمال تنكابن را  سبزوار 2-5 ميهمان خود س

شكست داد.
ــدران و  ــه خونه مازن ــاي خونه ب ــود تيم ه صع
ثامن الحجج (ع) سبزوار به مرحله نيمه نهايي قطعي 
ــهرداري مالير و تله كابين  ــت و دو تيم ش شده اس

گنجنامه نيز در آستانه صعود قرار دارند.
ــم قدرتمند  ــان تي ــه آينده ميزب ــدان هفت هم
ــت و ماليري ها به دليل محروميت  ثامن الحجج اس
ــهري ديگر از خونه به خونه بابل پذيرايي  بايد در ش

كنند.

ــته دوم  ــه ليگ دس ــازي معوق ــام: ب همدان پي
ــت قهرمان نيم فصل  ــور با شكس ــگاه هاي كش باش
ــن رقابت ها در  ــيد و پرونده اي ــرج به آخر رس در ك

نيم فصل اول بسته شد.
ــه قبل از  ــن همدان ك ــاس نوي ــم فوتبال پ تي
ــايپا مهر كرج قهرمان نيم فصل شده  رويارويي با س
ــن از تيم هاي مدعي در كرج  بود براي فاصله گرفت

مقابل تيم مهر اين شهر به ميدان رفت.
بازي در ورزشگاه انقالب كرج برگزار شد و پاس با 
ــه يك بازي پرانتقاد يكي از بازي هاي ضعيف خود  ارائ
ــت و نتوانست اقتدار خود را به رخ  را به نمايش گذاش
ــد. پاس كه براي به دست آوردن پيروزي  حريف بكش
از انگيزه كافي برخوردار بود نتوانست توانايي هاي خود 
ــان بدهد و پس از آنكه چند فرصت گلزني را از  را نش
دست داد اسير شوت زيباي بازيكن حريف قرار گرفت 
ــت داد؛ هرچند پاس نوين در اين بازي  و تن به شكس

مستحق شكست نبود.
بازي در ابتداي مسابقه با حرارت بااليي آغاز شد 
ــان 15 دقيقه اول چند بار دروازه تيم ها به  و در هم
ــد. پاسي ها كه به ارزش امتياز  طور جدي تهديد ش
اين بازي كامال واقف بودند در همان ابتداي بازي دو 
ــدند اما مصطفي  بار با دروازه بان مهر تك به تك ش
قيصري مهاجم اين تيم با بي دقتي اين فرصت هاي 

ــت داد تا آه از نهاد مديران اين تيم  طاليي را از دس
درآيد.

پاس نوين در اين بازي در اندازه هاي خود ظاهر 
ــد و تعدادي از بازيكنان، ضعيف ترين بازي هاي  نش
ــا ورود علي اصغر  ــتند اما ب خود را به نمايش گذاش
عاشوري بهترين گلزن تيم و حامد ميرزايي روحى 

ــد اما تالش آنها در 15  تازه به پاس نوين دميده ش
ــرد و پاس نوين  ــازي راه به جايي نب ــه آخر ب دقيق

شكست تلخي را تجربه كرد.
قيصرى مهاجم پاس اگر دقت بيشتري داشت و 
ــت آمده را به گل تبديل مي كرد  فرصت هاي به دس
شايد پاس يك پيروزي قاطع به دست مي آورد. گل 

ــاس نوين را به هم  ــيرازه پ دقيقه 38 بابل نوري ش
ــته اجازه نفوذ به  ريخت و مهر با ارائه يك بازي بس
پاس نوين را نداد و حمالت شاگردان رضا طاليي را 

يكي پس از ديگري دفع كرد.
ــي تعويض هاي ديرهنگامي  در اين ديدار طالي
ــوري و ميرزايي مي توانستند در  را انجام داد و عاش

همان آغاز نيمه دوم به ميدان بيايند.
ــي دچار غرور  ــا در اين ديدار كم پاس نوينى ه
ــده بودند و قهرماني نيم فصل آنها را از اندازه هاي  ش
ــت  ــايد اين شكس ــود دور كرده بود و ش واقعي خ
تلنگري باشد بر اين تيم تا با موشكافي داليل باخت 

خود را بفهمند.
ــد و دوباره  ــروزي احيا ش ــا اين پي ــر كرج ب مه
ــه با نتايج  ــت. اين تيم ك ــع مدعيان پيوس به جم
هفته هاي اخير از كورس رقابت مدعيان خارج شده 
بود با اين پيروزي احيا شد و دوباره به جمع مدعيان 

اضافه شد.
ــا 28 امتياز  ــت ب پاس نوين نيز علي رغم شكس
ــم دوم قهرمان نيم فصل  ــتر از تي و يك امتياز بيش
ــد. پس از بازي كادر فني 3 روز به بازيكنان  اول ش
ــن تيم از  ــا دور جديد تمرينات اي ــي داد ت مرخص

دوشنبه آغاز شود.
نيم فصل دوم ليگ 20 دي ماه آغاز مي شود.

ــا بازيكن  ــد علي آبادي تنه ــام: وحي همدان پي
ــن تيم به فوتبال  ــد كه با اي توليدي پاس مي باش
ــد و خيلي زود پله هاي ترقي  ليگ برتر معرفي ش

را پيمود.
ــاس به همدان  ــتاورد انتقال پ ــادي دس علي آب
ــي و مديريت پاس در  ــژه كادر فن ــود و توجه وي ب
ــدن استعدادهايي  ــال هاي انتقال باعث پيدا ش س

چون علي آبادي شد.
پس از سقوط پاس به ليگ دسته اول مسائلي 
پيش آمد كه علي آبادي از پاس جدا شود. اتفاقات 
ــيطنت برخي از دوستان، هافبك  اوايل فصل و ش
ــي همداني را از پاس دور كردند و وي به تيم  دفاع

مس سرچشمه پيوست.
ــمه بازي هاي قابل  علي آبادي در مس سرچش
ــز گلزني كرد اما  ــي ارائه داد و حتي 3 بار ني قبول
ــرفي مربي اين تيم، وي را  در پايان فصل اصغر ش
ــت مازاد و فروش خود گذاشت كه تعجب  در ليس
اهالي فوتبال را به همراه داشت. اين روزها شنيده 
ــود كه پاس تمايل به جذب علي آبادي دارد  مي ش
ــده براي آگاهي از  ــال ش و براي وي پيغام هم ارس
كم و كيف اين اخبار، گفتگويي با وحيد علي آبادي 

انجام داديم كه با هم مي خوانيم.

 بازي در سرچشمه چطور بود؟ 
ــاير  ــنايي با فرهنگ س ــه خوبي بود، آش تجرب
شهرستان ها و اقامت در بيرون از زادگاه و دوري از 

خانواده تجربه جديدي بود.
  چرا در ليست فروش شرفي قرار 

گرفتي؟
ــدم تعجب كردم. كادر  ــت را دي وقتي اين ليس
فني از عملكرد من رضايت داشت. 3 گل زدم و 7 
امتياز براي مس سرچشمه كسب كردم و دو پاس 
گل نيز داشتم از نظر خودم عملكرد خوبي داشتم 

و نمي دانم چگونه در ليست فروش قرار گرفتم.
 حال جدايي ات قطعي شده است؟ 

ــويه نكردم. باشگاه نمي خواهد تسويه  هنوز تس
ــد و با امروز و فردا كردن قصد دارند نظر كادر  بده
ــي را تغيير دهند اما در چند روز آينده تكليفم  فن

روشن مي شود.
 آيا از باشگاه هاي ديگر پيشنهاد داريد؟ 

ــدند.  ــگاه ليگ برتري خواهان من ش چند باش
ــهر و صبا از جمله  ــهرداري تبريز، شاهين بوش ش
ــنهاد دادند  ــتند كه پيش تيم هاي ليگ برتري هس
ــكان نيز خواهان من  ــته اولي پي همچنين تيم دس

شده است.

  گويا پاس نيز خواهان شماست؟ آيا 
به پاس برمي گرديد؟

ــي ها  علي رغم نامهرباني هاي اول فصل كه پاس
ــخت مرا آزردند و براي گرفتن رضايت نامه 50  س
ــي كه از ديگر بازيكنان جدا  ميليون دادم؛ در حال
ــده چنين مبلغي دريافت نكردند اما اگر تسويه  ش
ــم در ميان تيم هاي ليگ يكي گزينه اولم پاس  كن

خواهد بود.
  شما با پاس به فوتبال معرفي شديد 

و تا حدودي مديون اين تيم هستيد. 
خود شما چه نظري داريد؟

ــت دارم در  ــهر و زادگاهم است دوس چون ش
ــم و اولويت اولم  ــاس فوتبال بازي كن همدان و پ
پاس است. در چند روز آينده تسويه حساب خواهم 

گرفت آنگاه با پاسي ها مذاكره مي كنم.
  مس سرچشمه يكي از كانديداهاي 

سقوط است، نظر شما چيست؟
ــد و نتوانست بازيكنان  ــته ش تيم مس دير بس

خوبي جذب كند. 
جواني و كم تجربه بودن نيز مزيد بر علت شد تا 

نتوانيم نتايج الزم را بگيريم. 
ــت اما با توجه به  ــال قابل پيش بيني نيس فوتب

شرايط جدول يكي از نامزدهاي سقوط هستيم كه 
اميدوارم اين تيم در نيم فصل دوم امتيازات الزم را 

بگيرد و در ليگ برتر بماند.

با پيروزي در هفته هشتم ليگ كشتيبا پيروزي در هفته هشتم ليگ كشتي

تله كابين و شهرداري در آستانه صعودتله كابين و شهرداري در آستانه صعود

در آخرين بازي نيم فصل ليگ 2

پاس نوين در كرج تن به شكست داد

قضاوت داور جوان همدان 
درمسابقات تنيس بين المللى 
ــدان از امروز  ــوان هم ــام: داور ج همدان پي
ــر را بر عهده  ــابقات بين المللى تنيس قط مس

دارد.
ــك هفته  ــه مدت ي ــادل برقعى ب ــيد ع س
نخستين دوره مسابقات حرفه اى تنيس مردان 
جهان در سال 2012 كه با حضور تنيس بازان 
ــان از جمله رافائل و راجل فدور در  مطرح جه

دوحه قطر برگزار مى شود را قضاوت مى كند.
ــان برنز داورى بين المللى  وى كه داراى نش
 ITF ــت با دعوت فدراسيون جهانى تنيس اس
ــيون تنيس قطر QTF اين تورنمنت  و فدراس

مهم را قضاوت مى كند.
ــان برنز داورى بين المللى  وى كه داراى نش
 ITF ــت با دعوت فدراسيون جهانى تنيس اس
ــيون تنيس قطر QTF اين تورنمنت  و فدراس

مهم را قضاوت مى كند.

شكست فردوسى همدان 
مقابل كرمان

ــى  ــام: تيم واليبال بانوان فردوس همدان پي
همدان در مقابل ميهمان خود شكست خورد.

ــت مسابقات ليگ برتر  در اولين دور برگش
واليبال تيم واليبال بانوان فردوسى همدان كه 
ــابقه كرمان  ميزبان تيم كرمان بود، در اين مس
ــت با نتيجه 3 بر 2 با بازى بسيار نزديك  توانس

تيم فردوسى همدان را شكست دهد.

هندبال استان 
در مسابقات ليگ برتر كشور

همدان پيام: تيم هندبال استان براى شركت 
در مسابقات ليگ برتر كشور اعزام شد.

ــركت در  ــراى ش ــتان ب ــال اس ــم هندب تي
مسابقات ليگ برتر به مدت 5 روز در رده سنى 

بزرگساالن در شهر كرمانشاه حاضر مى شود.
ــن تيم 14 نفره به مربيگرى حميد كرم   اي
بيگى و سرپرستى سهم الدين حميدى در اين 

مسابقات حاضر مى شود. 

نتايج هشتمين دور مسابقات 
شطرنج ليگ استانى

ــتمين دور مسابقات  همدان پيام: نتايج هش
شطرنج ليگ استانى استانى اعالم شد.

ــابقات ليگ  ــتمين دور مس ــان هش در پاي
ــت  ــطرنج كه در حال برگزارى اس ــتانى ش اس
نتايج تا پايان اين دور به شرح ذيل اعالم شد.

تيم دانشگاه آزاد تويسركان با كسب 22/5 
ــب 21/5  امتياز مقام اول، تيم هگمتانه با كس
امتياز مقام دوم، تيم توانبخشى مهديه با كسب 
ــطرنج  ــوم، تيم هيأت ش 20/5 امتياز مقام س
ــاز مقام چهارم و تيم  ــب 19 امتي نهاوند با كس
ــب 19  ــمى فرا با كس زنده ياد محمدعلى هاش

امتياز مقام پنجم را كسب كرد.

صعود همدان به مرحله 
نيمه نهايى ليگ برتر هاكى 

ــمين دوره مسابقات ليگ  همدان پيام: شش
برتر باشگاه هاى كشور در منطقه دو به ميزبانى 
ــابقات  ــيد. اين دوره از مس ــرز به پايان رس الب
ــمنان و  ــاى البرز، همدان، س ــا حضور تيم ه ب
ــور  ــه 2 كش ــارى در منطق ــال بختي چهارمح
ــمنان و همدان هر  ــد و تيم هاى س پيگيرى ش
ــاز در صدر جدول جاى  ــب 7 امتي كدام با كس

گرفتند و به مرحله نيمه نهايى راه يافتند.

جدال ووشوكاران ماليرى 
براى انتخابى شهرستان

همدان پيام: ووشوكاران ماليرى براى انتخابى 
تيم هاى الف و ب شهرستان به جدال پرداختند. 
ــگاه هاى  ــتان مالير از باش ــو كاران شهرس ووش
مختلف اين شهرستان در دو رده سنى جوانان و 
بزرگساالن با يكديگر به جدال پرداختند و نفرات 

برتر در 14 وزن  به شرح ذيل اعالم شد.
عباس مرغزارى، محمد جمشيدى، ابوالفضل 
ــن كرمى، احمد محمدى، فردين  بختيارى، حس
بيات، مجيد محمدى، حميد لطيفى، حسين بهرام 
طجرى، محمد حسنى، مجيد كرمى، مسعود ملكى، 
مهدى بهرامى دمقى، جواد امينى، مهدى رضايى، 
ايمان يعقوبى، رسول بهرامى، سهراب بهرامى و رضا 

بابايى نفرات اول در اوزان مختلف شدند.

بازى تداركاتى پاس با يك تيم ليگ يكى 
ــام: تيم فوتبال پاس در چارچوب اردوى يك هفته اى تهران مقابل يك  همدان پي
ــته اولى بازى تداركاتى انجام مى دهد. پاسى ها كه براى پيگيرى رقابت هاى  تيم دس
فصل جارى ليگ دسته اول فوتبال در دور برگشت، از امروز اردوى يك هفته اى خود 
ــته اولى نيز بازى  ــيمى تهران آغاز مى كنند و با يك تيم ليگ دس را در هتل پتروش
ــام حريف تداركاتى پاس كه يكى از تيم هاى  ــتانه و تداركاتى انجام مى دهند. ن دوس

خوب ليگ يكى در گروه ”الف“ مى باشد، متعاقباً اعالم خواهد شد.

اردوى پاس در تهران قطعى شد

ــيمى  ــزارى اردوى يك هفته اى به هتل پتروش ــى ها براى برگ ــام: پاس همدان پي
ــته اول از امروز به  مى روند. تيم فوتبال پاس همدان در تعطيلى نيم فصل ليگ دس

مدت يك هفته در هتل پتروشيمى تهران اردوى آماده سازى برگزار مى كند.
ــان تيم فوتبال پاس كه پس از آخرين ديدار از رقابت هاى دور رفت فصل  بازيكن
ــى تهران با روحيه اى  ــب پيروزى مقابل نيروى زمين ــته اول، با كس جارى ليگ دس
مضاعف به تعطيالت نيم فصل رفتند، از امروز به اردوى تيم خود در هتل پتروشيمى 
ــه از امروز آغاز  ــوند. اين اردو ك ــت رقابت ها آماده ش ــد تا براى دور برگش مى پيوندن

مى شود تا شنبه آينده ادامه خواهد داشت.

شكست سنگين پاس در ليگ برتر فوتبال بانوان
همدان پيام: تيم پاس در هفته چهارم دور برگشت ليگ برتر فوتبال بانوان كشور 
ــت ليگ برتر فوتبال بانوان  ــد. هفته چهارم دور برگش ــت سنگين ش متحمل شكس
ــيرجان با هفت گل  ــد و تيم پاس مقابل فريكو س با برگزارى پنج ديدار پيگيرى ش
ــهيد مفتح همدان  ــگاه 15 هزار نفرى ش ــت خورد. در اين ديدار كه در ورزش شكس
ــليم پور (2گل) براى تيم فريكو  ــد، نرگس كوهستانى (5 گل) و طاهره س برگزار ش

به ثمر رساندند.

با رأي كميته انضباطي هيأت فوتبال استان 
شهيد امينى قهرمان جوانان استان شد 

ــهيد اميني همدان عنوان قهرماني رقابت هاى  همدان پيام: تيم فوتبال جوانان ش
مسابقات فوتبال جوانان را در استان به نام خود ثبت كرد.

ــد و با قهرمانى  ــتان كه با حضور چهار تيم انجام ش ــابقات فوتبال جوانان اس مس
ــيد مورد اعتراض باشگاه شهيد اميني قرار گرفت و كميته  تاالر وحدت به پايان رس
ــي و استعالم به دليل استفاده از بازيكن غير مجاز اين تيم را  انضباطي پس از بررس

بازنده و تيم جوانان شهيد اميني را به عنوان قهرمان استان معرفي كرد.

ــماره 103/000396 مورخ  ــه ش ــال در نامه اي ب ــي هيأت فوتب ــه انضباط كميت
ــهيد اميني را به عنوان  ــه اي رأي خود را اعالم و تيم فوتبال ش 90/10/5 در اطالعي
ــتان معرفي كرد. در قسمتي از اين اطالعيه آمده است: تيم تاالر  قهرمان جوانان اس
ــتفاده از بازيكن غيرمجاز در مسابقه جوانان استان در مقابل تيم  وحدت به دليل اس
شهيد اميني با استناد به بند 6 تبصره از ماده 36 با نتيجه 3 بر صفر تيم تاالر وحدت 
بازنده و بعد از رسيدگي الزم از سوي كميته مسابقات فوتبال تيم شهيد اميني برنده 
ــهيد اميني  ــابقات، تيم جوانان ش ــوب مي گردد كه بعد از اتمام مس بازي فوق محس

قهرمان ليگ جوانان استان در سال 90 اعالم مي گردد.
اسامي تيم جوانان شهيد اميني: مهدي شيري، محسن لرستاني، افشين حسني، 
ــام احتضاظي، محمدرضا صفي يي،  ــي، ميالد غالمي، مهدي قديري، پي ميالد خزاي
ــين  ــروي، رضا نوروزي، عليرضا بيات، رامين  خزايي، عليرضا مبيان، ياس آرش خس
ــف قيچي وند،  ــا صداقت نيا، محمدرضا مقصودي، نيما مالمير، يوس صداقت نيا، طاه

محمدرضا پور شعبانيان، محمدرضا قره باغي، حسن نهنجي و مرتضي ياسمن پور
كادر فنى: مهدى ذوالفقارى، حامد ميرزايى، حميد بهمنى و مهدى عبدالى

سرپرست: محمد نمدى

اعتراض رئيس اداره ورزش و جوانان مالير 
به رأى كميته انضباطى كشتى

ــا ناعادالنه خواندن محروميت  ــام: رئيس اداره ورزش و جوانان مالير ب همدان پي
اين شهرستان از ميزبانى مسابقات ليگ برتر كشتى گفت: فدراسيون كشتى ديوارى 

كوتاه تر از تيم شهردارى پيدا نكرد.
ــتند و اين رشته  ــت هس ــتى دوس مهدى رضايى افزود: ماليرى ها مردمانى كش
ورزشى با رگ و خون آنها عجين است كه متاسفانه مورد بى مهرى فدراسيون كشتى 
قرار گرفتند. وى تصريح كرد: واكنش تماشاگران نسبت به تيم نفت تهران به دليل 
ــابقه ادامه  ــتى گيران و مربيان اين تيم بود و اگر روال عادى مس ــت كش رفتار نادرس

مى يافت ديگر شاهد اينگونه برخوردها نبوديم.
وى با اشاره به مسابقه تيم هاى شهردارى مالير و پيشگامان آسانسور در مازندران 
گفت: در اين مسابقه شاهد رفتارهاى ناشايست تماشاگران نسبت به تيم و حتى كادر 

داورى بوديم اما انگار اين مسائل نزد اعضاى فدراسيون به چشم نمى آيد.
ــيون كشتى نمى توانيم در  رضايى گفت: اكنون با تصميم كميته انضباطى فدراس
استان همدان ميزبانى رقابت هاى ليگ برتر امسال را داشته باشيم و برهمين اساس 

بايد در بروجرد ميهمان حريفان ليگ برترى باشيم.
وى در خصوص وضعيت تيم كشتى شهردارى مالير گفت: اكنون به لحاظ اعتبار 
ــاس به احتمال زياد از كشتى گيران  ــتيم و برهمين اس ــكل مواجه هس مالى با مش

خارجى تا پايان مسابقات دور مقدماتى استفاده نخواهيم كرد.
رئيس تربيت بدنى مالير اظهار داشت: احتمال صعود تيم شهردارى به دور نيمه 
ــم تله كابين به عنوان دو  ــت و افتخار مى كنيم كه همراه با تي ــيار زياد اس نهايى بس

نماينده استان همدان به نيمه نهايى صعود كرديم.

وحيد علي آبادي:

دوست دارم براي شهر همدان و پاس بازي كنم

مهران ميرزايي: از اولين كشتي خودم در ليگ راضي هستم
همدان پيام: مهران ميرزايي كشتي گير اسدآبادي تله كابين در اولين حضور خود در ليگ نمايش قابل قبولي داشت و 
موفق شد حريف خود را شكست دهد. وي در اين باره گفت: براي اولين بار در ليگ برتر كشتي مي گرفتم، ديدار سختي 

بود و حريف هم از آمادگي بااليي برخوردار بود.
ــدم  ــت دادم و در تايم دوم نيز موفق ش ــاب دو بر صفر حريف را شكس مهران ميرزايي اظهار كرد: در تايم اول با حس

پنج بر دو بر حريف غلبه كنم.
وي خاطرنشان كرد: به عنوان تجربه اول از خود راضي هستم و دوست دارم در بازي هاي بزرگ تر نيز امتحان شوم.

ميرزايي درباره جو ورزشگاه گلوگاه تصريح كرد: در مازندران همه عاشق كشتي هستند، جو سالن بسيار پرسروصدا 
بود، اما من به اين مسائل توجهي نكردم.

اصالنى سرمربى تيم شهردارى مالير شد
ــگاه و به دليل برخى  ــتى باش ــئوالن تيم كش ــهردارى مالير گفت: با تصميم مس ــگاه ش همدان پيام: مديرعامل باش

ناهماهنگى ها با امير توكليان قطع همكارى كرديم.
ــهردارى مالير افزود: به دليل برخى ناهماهنگى هايى كه توكليان با  ــينى، مديرعامل باشگاه ش ــيدروح الدين حس س

مجموعه تيم داشت تصميم گرفتيم با وى و عرفانيان ديگر مربى خراسانى تيم قطع همكارى كنيم.
ــتى شهردارى مالير رسيده است و از اين به بعد محمد  ــئوالن تيم كش وى ادامه داد: اين تصميم به اطالع تمام مس
اصالنى، عضو پيشين تيم ملى و مدير فنى ما، سرمربى تيم خواهد بود. حسينى با اشاره به اينكه به دنبال حضور قدرتمند در 
مرحله نيمه نهايى ليگ برتر كشتى آزاد هستيم، خاطرنشان كرد: اعتراضى به محروم شدن خود از ميزبانى در رقابت هاى ليگ 

نداريم، به رأى كميته انضباطى احترام مى گذاريم و از اين پس مسابقات خود را در بروجرد برگزار خواهيم كرد.

ديدار كشتى شهردارى مالير  -  خونه به خونه در بروجرد
همدان پيام: سرپرست كميته ليگ فدراسيون كشتى از برگزارى ديدار تيم هاى  شهردارى مالير و خونه به خونه بابل 
ــئوالن تيم مالير كه به دليل  ــت كميته ليگ با بيان اين مطلب افزود: مس در بروجرد خبر داد. عباس نمازيان، سرپرس

حوادث ديدار با تيم نفت از ميزبانى محروم شده اند شهرستان بروجرد را براى ميزبانى معرفى كرده اند.
وى ادامه داد: ما از مسئوالن اين تيم خواسته ايم شرايط الزم را براى ميزبانى فراهم كنند، اما به  هرحال ديدار تيم هاى 

شهردارى مالير و خونه به خونه بابل روز پنجشنبه در شهر بروجرد لرستان برگزار خواهد شد.
ــهرهاى بابل، سبزوار،  ــان كرد: تاكنون ش نمازيان در پايان در مورد ميزبان مرحله نيمه نهايى و فينال ليگ خاطرنش
همدان و يكى دو شهر بى طرف براى ميزبانى اين رقابت ها كانديدا شده اند و مسلما پس از بررسى شرايط بهترين شهر 

را براى ميزبانى انتخاب مى كنيم.

جدول رده بندي ليگ دسته دوم-گروه B (هفته سيزدهم)
امتيازتفاضلخوردهزدهباخت مساويبردبازينام تيمرديف

1328+13913207پاس نوين همدان1
1527+138322510نفت نوين آبادان 2

1125+137422413سايپا مهر كرج3   
1424+137332511گسترش فوالد سهند4
823+136521911نفت اميديه5
222+136431513داتيس لرستان6
1021+136342212شهرداري دزفول7
318+135351714شهرداري نوژن نوشهر8
615-13436915منطقه ويژه خليج فارس9
711-132562027پرسپوليس برازجان10
715-134361118آشيان گستران ورامين11
1111-133281425چوكا تالش 12
128-13157820پيام خراسان13
222-2111032-13پرشيان شهرداري زنجان14
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 روزنامه صبح استان 
اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي

صاحب امتياز و مدير مسئول: 
نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه

روبروي دبيرستان شريعتي، ساختمان پيام
صندوق پستي: 666 - 65155    
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پيام تاريخ 
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و فرهنگ 
مادستان ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه (8281577 - 0811)
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agahi@hamedanpayam.com سرويس آگهى........................
eshterak@hamedanpayam.com سرويس اشتراك............
litohoma@yahoo.com..............................................چاپخانه پيام رسانه
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حكمت
براى آنكه كارى امكان پذير گردد ديدگان ديگرى الزم است، 

ديدگانى نو.
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اخبار

جهان

صدا و سيما

خواندنىخواندنى

حضور جهانىحضور جهانى

سينما و تئاترسينما و تئاتر

ايرانايران

بدون شرح!
طرح: سجاد جعفرى كاريكاتوركاريكاتور

 سينما
قدس: 

سالن شماره يك: اسب حيوان
 نجيبى است

سالن شماره دو: شيش و بش
كانون پرورش فكرى: شيش و بش

بهمن مالير: پيتزا مخلوط
انديشه نهاوند: -

آزادى تويسركان: آژانس ازدواج
 تئاتر

مجتمع شهيد آوينى: -

عقل، بزرگترين نعمت الهي 
ــول جواب داد:  ــت؟ بهل ــاهي به بهلول گفت: بزرگترين نعمت  الهي چيس روزي پادش
بزرگترين نعمت الهي عقل است. آنگونه كه خواجه عبدا... انصاري نيز در مناجات خود گويد: 

خداوندا آن كه را عقل دادي، چه ندادي و آن كه را عقل ندادي، چه دادي؟
ــيارى از حكايات و داستان هاى بزرگان در تاريخ همواره بر استفاده از خرد و  در بس
ــت و در همين زمينه وزيران بسيارى در تاريخ ايران نامى  ــده اس عقل تاكيد فراوان ش

ماندگار و هميشگى به واسطه عقل گرايى خود يافته اند.
حكايت عاميانه

دو فيلم ايرانى در جشنواره فيلم هند جايزه گرفتند
ــنواره بين المللى فيلم «چشم سوم» در هند، دو فيلم  همدا ن پيام: در دهمين جش

كوتاه ايرانى «شير تلخ» و «سايه خاموش من» جايزه و تقديرنامه گرفتند.
ــيرتلخ» به كارگردانى ناصر ضميرى ديپلم افتخار بهترين  به گزارش ايرنا، فيلم «ش
فيلم كوتاه جشنواره را به خود اختصاص داد و فيلم كوتاه «سايه خاموش» به كارگردانى 

على حياتى نيز از سوى هيأت داوران جشنواره مورد تقدير قرار گرفت.
ــوم» كه به مدت هفت روز در شهر  ــيايى فيلم «چشم س ــنواره آس در دهمين جش
بمبئى هند برگزار شد از 400 فيلم ارسالى از كشورهاى مختلف، 100 فيلم بلند و 50 

فيلم كوتاه به نمايش درآمد.
از جمهورى اسالمى ايران نيز در اين جشنواره 19 فيلم كوتاه شركت داشتند.

در بخش فيلم هاى بلند «فيلم قاهره 678» به كارگردانى و نويسندگى محمد دياب، 
ــنواره نيز به فيلم  ــن فيلم بلند را دريافت كرد و تقدير هيأت داوران جش ــزه بهتري جاي

«گنگور» محصول مشترك ايتاليا و هند رسيد.
ــه فيلم هاى  ــوم» را كه ب ــم س ــنواره فيلم «چش ــيا دهمين جش ــم آس ــاد فيل بني
ــابقه فيلم هاى بلند اول و  ــيا اختصاص دارد، در دو بخش رقابتى مس كارگردان هاى آس

دوم و مسابقه فيلم هاى كوتاه برگزار كرده است.

بنياد بين المللى تعزيه افتتاح مى شود
همدان پيام: بنياد بين المللى علمى- فرهنگى تعزيه و همايش هاى آئينى، همزمان 

با اربعين ساالر شهيدان، به صورت رسمى افتتاح مى شود.
ــى تعزيه و همايش هاى آيينى، بنياد  ــه گزارش روابط عمومى بنياد علمى فرهنگ ب
تعزيه با اهداف حفظ و صيانت از ميراث معنوى ايران اسالمى، احيا و توسعه هنر دينى 

و ايرانى تعزيه و بسط فعاليت هاى فرهنگى و مذهبى تأسيس مى شود.
از ديگر اهداف تأسيس اين بنياد، ايجاد مركز علمى فرهنگى تعزيه و همايش هاى 
ــم و  ــگاهى در موضوع مراس ــى، فراهم كردن زمينه تعامل با مراكز علمى و دانش آيين

مناسبت هاى دينى و آيينى است.
ــيس و اداره موزه، ابزار و ادوات، نسخ خطى و تصويرى، آثار هنرى و تجسمى،  تأس
ــناد و كتابخانه، انجام  ــيس مركز اس ــخ، لباس و ادوات، تأس ــاس، كارگاه مرمت نس لب
ــوام و ملل از  ــاى دينى اق ــازى آيين ه ــى و تحقيقاتى مستندس ــاى پژوهش فعاليت ه

برنامه هاى اين بنياد است.
همچنين بررسى نسخ و متون براى تصحيح تحريفات و نقايص ادبى، تأمين منابع 
علمى و مقاالت آموزشى و برگزارى سيمنارها و نشست هاى علمى از ديگر برنامه هاى 

بنياد علمى فرهنگى تعزيه و همايش هاى آيينى پيش بينى شده است.

پوستر اسكار رونمايي شد
همدان پيام: از پوستر رسمي هشتاد و چهارمين دوره مراسم اسكار رونمايي شد.

ــتر خود رونمايي مي كند كه  آكادمي علوم و هنرهاي تصاوير متحرك (AMPAS) در حالي از پوس
25 روز ديگر اسامي نامزدهاي اسكار در بخش هاي مختلف اعالم خواهد شد.

ــنا، به نوشته امپايرانالين، در پوستر اسكار امسال عبارت «زندگي، دوربين و حركت»  به گزارش ايس
در باالي صفحه نوشته شده است و در متن تصوير هشت تصوير از فيلم هاي مهم تاريخ سينما در هشت 

دهه گذشته ديده مي شود.
ــوگارت و اينگريد برگمن، كالرك گيبل و  ــده چهره بازيگراني چون همفري ب ــر انتخاب ش در تصاوي

ويويان لي، مارلون براندو،  تام هنكس، جيمز دين و راسل كرو به چشم مي آيد.
ــت فيلم انتخاب شده عبارتند از بر باد رفته (1939)، كازابالنكا (1943)، غول (1956)،  تصاوير هش
آواي موسيقي (1965)، پدرخوانده (1972)، رانندگي براي خانم ديزي (1989)، فارست گامپ (1994) 

و گالدياتور (2000).
ــكار بهترين فيلم هستند و تنها فيلم «غول» برنده جايزه  هفت فيلم از اين مجموعه برنده جايزه اس

اسكار بهترين كارگرداني شده است.
ــم اسكار كه يكي از شاخص ترين مراسم اهداي جوايز در جهان است هر ساله در بيش از 200  مراس

كشور جهان بصورت زنده پخش مي شود.
ــم اعطاي جوايز اسكار نيز روز 26 فوريه 2012 (ششم اسفند ماه) و همچون سال هاي گذشته  مراس

در سالن تئاتر كداك تيه تر لس آنجلس برگزار خواهد شد و از شبكه تلويزيوني ABC پخش مي شود.
امسال «بيلي كريستال»، مجري باسابقه و خنده روي آمريكايي مسئوليت اجراي مراسم اعطاي جوايز 

را برعهده خواهد داشت.
پس از آنكه «ادي مورفي»، بازيگر سرشناس از اجراي مراسم اعطاي جوايز اسكار 2012 كناره گيري 
كرد، «بيلي كريستال» براي نهمين بار به عنوان مجري معروف ترين مراسم اعطاي جايزه فيلم دنيا انتخاب 
ــاله خنده رو اولين بار در سال  1990 مجري مراسم اسكار بود كه فيلم «رانندگي  ــد. اين مجري 63 س ش

براي خانم دايسي» بهترين فيلم شد و آخرين اجراي او به سال 2004 برمي گردد.

اختصاص «اين شب ها» به سريال «شوق پرواز»
ــتقبال مخاطبان از سريال  ــب ها» گفت: به دليل اس همدان پيام: تهيه كننده مجموعه برنامه «اين ش

«شوق پرواز»، 5 قسمت از اين مجموعه را به بررسى زندگى شهيد بابايى اختصاص داده ايم.
محمد شكيبانيا تهيه كننده «اين شب ها» با بيان اين مطللب به فارس گفت: بعد از پخش گفت وگوها 
و بحث در خصوص شخصيت «شهيد بابايى» سواالت زيادى از طرف مخاطبان برنامه مطرح شد، درباره 
ــود از شخصيت وى الگوبردارى كرد در حالى كه قرار نيست كارهاى او  اينكه در زمان حال چطور مى ش

را تقليد كنيم به نظرمان رسيد اين بحث را به ميان بكشانيم.
ــكيبانيا با بيان اينكه «اين شب ها» درباره راه هاى الگوبردارى از شخصيت هاى بزرگ و محبوب با  ش
نگاهى به زندگى و شخصيت شهيد عباس بابايى است، افزود: با حضور مهمان برنامه سيدمحسن فاطمى 
استاد دانشگاه هاى آمريكا و كانادا كه از زاويه  نگاه روانشناسى به موضوع مى پردازد، نكات خيلى جالبى 

درباره شيوه هاى الگوبردارى شخصيت وى مطرح مى شود.
ــى چه بايد كرد؟ مثال وقتى  ــراى بازتوليد رفتارهايى از جنس عباس باباي ــت: اينكه ب وى اظهار داش
فرمانده شديم چه كنيم كه مثل او باشيم و كسى متوجه نشود كه سربازيم يا فرمانده؟ اصال آيا با تكرار 

اين رفتار، شبيه شهيد بابايى مى شويم يا نه؟ از موضوعات بحث «اين شب ها» است.
شكيبانيا عنوان داشت: فاطمى به مطالعات و تحقيقاتى اشاره دارد كه روانشناسان و محققان با بررسى 
ــاير افراد جامعه  ــخص در حاالت مختلف، به فكر ارائه  الگويى براى س و مطالعه رفتارهاى مختلف يك ش
هستند تا مثال كسى كه عاشق شهيد بابايى يا شهيد چمران است، حقيقتا به او نزديك شود و او را اسوه 

علمى و عملى و اخالقى خودش بداند.
ــبكه يك سيما پخش  ــب ها» روزهاى جمعه ساعت 22 از ش ــت، برنامه «اين ش ــايان ذكر اس ش

مى شود.

نمايشگاه تصويرى ستاد نماز جمعه صالح آباد برپا شد
ــبت 9 دي روز بصيرت مقارن با سالروز تأسيس نماز جمعه صالح آباد، نمايشگاه  همدان پيام: به مناس
ــاد در مجتمع فرهنگي مذهبي  ــتاد اقامه نماز جمعه صالح آب ــاله س ــس و فيلمي از فعاليت هاي 6 س عك

حضرت آيت ا... خامنه اي اين شهر داير شد.
ــهر صالح آباد به نمايش  ــاله نماز جمعه ش ــگاه كه تصاويري از عملكرد 5 س همچنين در اين نمايش

گذاشته شد از فعاالن ستاد تجليل به عمل آمد.

برگزاري آزمون ميان دوره اي خوشنويسي در رزن 

ــال جاري در شهرستان رزن  ــي در دي ماه س ــري ميان دوره اي خوشنويس همدان پيام: آزمون سراس
برگزار مي شود.

ــتان رزن با بيان اين مطلب گفت: بعد از سال ها تالش،  ــاد اسالمي شهرس رئيس اداره فرهنگ و ارش
خوشنويسان اين شهرستان به ثمر نشست و انجمن خوشنويسان رزن از سوي انجمن خوشنويسان ايران 

به صورت رسمي ثبت شد.
علي مرادي نور بيان داشت: عالوه بر اين رويداد مبارك مجوز برگزاري آزمون به اين شهرستان داده 

شد كه اولين آزمون را به حول و قوه  الهي در دي ماه سال جاري برگزار خواهيم نمود.
ــركت در امتحانات  ــاير عالقه مندان كه تمايل به ش ــته و س ــه گفت: هنرجويان اين رش وي در ادام
ــاد  ــط، خوش، عالي و ممتاز دارند مى توانند تا تاريخ 25 دي ماه به اداره فرهنگ و ارش مقدماتي متوس

اسالمي رزن مراجعه نمايند.
الزم به ذكر است، كارت امتحان نيز تا روز چهارشنبه 28 دي ماه صادر و امتحان روزهاي 29 و 30 

دي ماه در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان رزن برگزار خواهد شد.

ــتان اسدآباد به دليل حضور  همدان پيام: شهرس
ــى  ــام آورى در عرصه هنر خوشنويس ــدان ن هنرمن
ــال به عنوان ميزبان جشنواره خوشنويسى در  امس
استان انتخاب شده است و بيستم اسفندماه پذيراى 

پيشكسوتان و هنرمندان خوشنويس خواهد بود.
رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان 
ــنواره در  ــريح برنامه هاى اين جش ــدآباد در تش اس
ــنواره  گفتگو با همدان پيام گفت: برگزارى اين جش
ــان استان  ــبى براى حضور خوشنويس فرصت مناس
ــش از پيش هنر  ــالى بي ــر و اعت ــار يكديگ در كن

خوشنويسى و كشف استعدادهاى جوان است.
رضا قاسمى با اشاره به اينكه اساتيد خوشنويسى 
ــأت داوران قطعا حضور  ــدآبادى در تركيب هي اس
ــنواره در  ــت: اين جش ــت، اظهار داش خواهند داش
ــخ و شكسته در دو  ــته هاى نستعليق، ثلث، نس رش

ــود  ــى برگزار مى ش ــگاهى و كارگاه ــش نمايش بخ
ــدان  ــه هنرمن ــنواره ب ــگاهى جش ــش نمايش و بخ
ــش كارگاهى  ــال و بخ ــاالى 40 س ــوت ب پيشكس
ــال  ــن كمتر از 40 س ــنواره به هنرمندان با س جش

اختصاص دارد.
ــار در بخش  ــرد: موضوع آث ــان ك وى خاطرنش
نمايشگاهى آزاد و در بخش كارگاهى كلمات قصار 
ــه و دو بيتى هاى  ــى(ع) در نهج البالغ ــرت عل حض

باباطاهر است.
ــنواره رئيس  ــن جش ــزارى اي ــه به برگ ــا توج ب
ــتان همدان در گردهمايى  انجمن خوشنويسان اس
ــاد  ــگ و ارش ــتان در اداره فرهن ــان اس خوشنويس
اسالمى همدان گفت: جشنواره استانى خوشنويسى 
كه 20 اسفندماه امسال در شهرستان اسدآباد برگزار 
مى شود فرصت مناسبى براى معرفى توانمندى هاى 

هنرمندان اين رشته در استان همدان است.
ــته هنرى در  ــرمدى گفت: اين رش ــاءا... س عط
استان همدان داراى هنرمندان ماهر و كار آزموده اى 
ــاز به حمايت  ــى آثار خود ني ــت كه براى معرف اس

مسئووالن دارد.
ــت: انجمن خوشنويسان نيازمند  وى اظهار داش
ــتاى معرفى فعاليت ها و  ــايت در راس ايجاد يك س
ــت كه  ــنايى  عالقه مندان براى جذب هنرجوس آش
ــايت نيز نيازمند حمايت هاى مالى   راه اندازى اين س

از اين انجمن است.
ــايت اعضاى  ــه داد: با راه اندارى اين س وى ادام
انجمن مى توانند به راحتى استعدادها و توانايى هاى 
خود را در معرض ديد عموم قرار داده و از اين طريق 

آثار خود را به دوستداران اين هنر عرضه كنند.
ــگاه براى ارائه كارهاى  وى افزود: برپايى نمايش
هنرى نيازمند فضاى مناسب، اطالع رسانى و تبليغ 
ــت كه با وجود همه اين شرايط  و اعتبارات مالى اس
برپايى آن نيز كارى سخت است و نياز به همكارى 

و وحدت اعضاى انجمن دارد.
شايان ذكر است، هنرمندان عالقه مند به شركت 
در اين جشنواره مى توانند با ارسال حداقل دو اثر و 
حداكثر سه اثر تا 20 دى ماه در يكى از بخش هاى 

جشنواره شركت كنند.
همچنين رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 
شهرستان اسدآباد از راه اندازى كتابخانه ديجيتال 
ــمى در  و برگزارى انتخابات انجمن هنرهاى تجس
ــه زودى انتخابات  ــتان خبر داد و گفت: ب شهرس
ــيد جمال الدين نيز برگزار خواهد  فرهنگسراى س

شد.

زيبانويسان
به جشنواره خوشنويسى اسدآباد مى روند

ــردان  ــى كارگ ــا اصالن ــام: محمدرض همدان پي
ــت هاى هگمتانه» معتقد است  ــتند بلند «دس مس
مستندسازان نسل جديد و به خصوص جوانان اين 
ــازند مدام در حال  حرفه در مستندهايى كه مى س
ــتند و اين حكم  ــاوت و حكم صادر كردن هس قض

صادر كردن مصداق كامل برده دارى است.
ــت هاى  ــه اى «دس دقيق ــد 100  بلن ــتند  مس
ــه كارگردانى محمدرضا اصالنى نگاهى  هگمتانه» ب
ــهر همدان دارد و نخستين اكران خود  به تاريخ ش
ــل اين فيلم و  ــا حضور عوام ــينما آزادى ب را در س
ــتند به ويژه سينماى  عالقه مندان به سينماى مس
ــه همين بهانه  ــى تجربه كرد و ب ــا اصالن محمدرض
ــا محمدرضا اصالنى  ــر گفتگويى ب ــزارى مه خبرگ

داشته است كه مشروح آن بدين شرح است. 
  ضرورت ساخت فيلمى درباره شهر 

همدان چگونه ايجاد شد و چرا شهر 
همدان را براى ساخت اين مستند در 

نظر گرفتيد؟
مليت براى يك روشنفكر يك شاخصه بنيادين 
ــنفكرانه است.  ــرط روش ــت و ملى بودن يك ش اس
ــرط از جمله فاكتورهايى است كه  متاسفانه اين ش
ــرار گرفته  ــى مورد غفلت ق ــنفكران ايران بين روش
ــت و من به عنوان فيلمساز نمى توانم تصور كنم  اس
ــل عنصر ملى گرايى  ــه اى دارم به همين دلي انديش
ــه تاكنون  ــت ك ــم و عطر و بوى فيلم هايى اس طع
ــم تصور كنم  ــن نگاه نمى توان ــاخته ام و بدون اي س
ــه اى دارم؛ از همين رو، طبيعى است كه  كه انديش
ــاخت فيلم  ــفارش هايى كه براى س ــتاى س در راس
ــت دارد كه  ــراى من اولوي ــوژه هايى ب مى دهند س
ــهر همدان هم  ــد. ش ــته باش رنگ و بوى ملى داش
يكى از شهرهاى سرزمينم است و طبيعى است كه 
ــتندى درباره اين فيلم را با جان و دل  ــاخت مس س
ــينماى ملى آن هم از  ــق به س مى پذيرم. البته عش
ــتند تنها مختص همدان نيست بلكه همه  نوع مس
ــورم ايران را شامل مى شود؛ از همين  شهرهاى كش
رو، دليل خاصى نداشت كه همدان را براى ساخت 
ــردم؛ چراكه هر  ــت هاى هگمتانه» انتخاب ك «دس
ــهرهاى ايران بود با عشق فيلم  ــهر ديگرى از ش ش

مى ساختم.
  در اغلب سفارش هايى كه ساخته 

مى شود اهداف سازمانى سفارش 
دهنده همواره مد نظر است و به تصوير 

كشيدن همين اهداف سازمانى است 
كه مخاطب را از ديدن فيلم سفارش 

منصرف مى كند ولى خوشبختانه مستند 
«دست هاى هگمتانه» از اين قاعده 

مستثناست، نگاه شما به ساخت اين 
فيلم چگونه بود؟ 

ــفارش دهنده به  ــيدن خواست س به تصوير كش
ــت؛ چرا كه  ــفارش دهنده نيس معناى خدمت به س

ــا يك محصول  ــهر ي گزارش صرف از يك نهاد، ش
ــدارد و از  ــى مخاطب را ن ــز واخوردگ نتيجه اى ج
ــاز با  ــت كه فيلمس ــأله اين نيس ــوى ديگر مس س
ــواره در تضاد  ــفارش دهنده هم ــع يا نيات س مطام
ــت كه من به عنوان يك  ــد، بلكه مسأله اين اس باش
فيلمساز چگونه سفارش دهنده را ارتقا دهم، درست 
همانگونه كه فيلمساز توانايى ارتقاى موضوع را دارد 
سفارش دهنده را نيز بايد ارتقا دهد؛ چراكه سازمان 
سفارش دهنده ممكن است ديدگاه محدودى نسبت 
ــته باشد و اين وظيفه فيلمساز است  به موضوع داش
ــتره بزرگ ترى پيوند  ــه تصور محدود او را به گس ك

دهد.
همانگونه كه در تدوين دو پالن را به هم اتصال 
مى دهيم در بحث ارتقاى سفارش دهنده نيز بايد دو 
جهان يعنى فيلمساز و سفارش دهنده را كه در يك 
ظرف مى توانند به معناى مشترك برسند با يكديگر 
پيوند دهيم؛ از همين رو، بايد ديدگاه ها را گسترش 
ــتراك به درستى معنا پيدا كند چون  داد تا اين اش
ــفارش دهنده معموال تصور مبهمى در ذهن خود  س
ــراف به كليت  ــبت به حوزه فعاليتش دارد و اش نس
ــت مثل ماهى كه وقتى در آب  موضوع ندارد. درس
ــى مى كند تصورش از محيط خويش فقط در  زندگ
آب بودن است و حال اينكه بايد يك تفكر از بيرون 
ــتباه  از دايره زندگى و فعاليت او بيايد تا او را از اش
ــه او با درياچه كوچكى  درآورد و متوجهش كند ك
مواجه نيست بلكه پيش روى او يك اقيانوس پهناور 

است.
  يكى از شاخصه هاى «دست هاى 

هگمتانه» اين است كه در البه الى 
تصاوير و پالن هاى فيلم ردپايى از 

قضاوت ديده نمى شود، چرا؟
ــاز به جهان  همانطور كه گفتم زمانى كه فيلمس

كيهانى متصل مى شود، ديگر قضاوتى در كار نيست 
ــت بلكه  و اصوال مفهوم خوب يا بد بودن مهم نيس
پاى تحليل و ديدگاه فيلمساز به ميان مى آيد و در 
ــرار مى گيرد. در واقع به مخاطب  اختيار مخاطب ق
پيشنهاد داده مى شود كه يك نقد خالقانه از جنس 
ــت در نگاه خالقانه  يك اثر خالقانه را ببيند و درس
ــكل مى گيرد و ديگر  ــاز است كه تحليل ش فيلمس

سفارش معنا ندارد.
آنچه در ذهن فيلمساز و سفارش دهنده مى گذرد 
به يك تعامل آشكار مى رسد؛ به همين دليل است 
ــاخت اين فيلم براى هر شهر ديگرى نيز  كه اگر س
اتفاق مى افتاد باز هم من فيلم خودم را مى ساختم. 

  بيان شاعرانه از سوژه، مصداق 
سينماى شماست درباره چگونگى 

رسيدن به اين نگاه بگوييد.
ــدگاه ملى گرايانه  ــاعرانه از همان دي اين نگاه ش
ــمه مى گيرد  ــاره كردم سرچش كه در آغاز به آن اش
ــت كه وقتى پيشنهاد ساخت يك  ــأله اين اس و مس
فيلم به من داده مى شود اين پيشنهاد براى من يك 
موقعيت ايجاد مى كند تا انديشه خود را ارائه دهم و 
ــت كه من كارگزار سوژه  در عين حال هم قرار نيس
باشم اما مسأله اين است كه من در مقام يك ايرانى 
ــوژه را به مليت و ايرانى بودن  بايد در آثار خودم س
ــهرى  ــت روى ش خود تبديل كنم؛ يعنى وقتى دس
مثل همدان مى گذارم اين همدان در نگاه من تنها 
ــت بلكه ايران است و در نگاه كلى تر  يك شهر نيس

يك جهان است.
  شما مستندسازى با ديدگاه و  

پشتوانه انديشه در ساخت فيلم هستيد 
اما يكى از مشكالتى كه در فيلم هاى 

مستندسازان جوان ديده مى شود 
ساخت فيلم با ساختار گزارش گونه 
است. نظر شما درباره ساخت چنين 

مستندهايى چيست؟   
ــتند در چند سال اخير دچار افت  سينماى مس
ــفانه يك تعريف رسانه اى  كيفى شده است و متاس
ــت. البته  ــتند حاكميت پيدا كرده اس بر مقوله مس
ــانه بد است بلكه رسانه  ــت كه رس به اين معنا نيس
ــخصى دارد كه اين كاركرد با  كاركرد و تعريف مش
ــتند متفاوت است ولى اغلب  ــينماى مس تعريف س
ــتند و  ــازان جوان اين تفاوت را قائل نيس مستندس
گمان مى كنند كه مستند خوب يعنى گزارش دادن 
ــت. البته سينماى  ــوژه در حالى كه چنين نيس س
مستند هم در ذات خود يك رسانه است اما تعريف 
و كاركرد آن با تعاريف معمول و مشخص رسانه به 
ــت؛ جهان  ــانى متفاوت اس معناى خبر و اطالع رس
اطالعات آنقدر گسترده و سريع شده كه يك رسانه 
ــا گزارش يك  ــر از 30 ثانيه خبر ي ــد كمت مى توان
رويداد را منتشر كند و ديگر نيازى به اطالع رسانى 

مستندساز نيست.

كارگردان «دست هاى هگمتانه»:

 ساخت مستند همدان را با جان و دل پذيرفتم
■ مستندسازان جوان مدام در حال صدور حكم هستند

نويسنده، رازدار جامعه است
همدان پيام: سرپرست كارگاه نمايشنامه نويسى خالق حوزه هنرى استان همدان گفت: نويسنده، رازدار جامعه است و در هر اثرش 

دغدغه ها و رازهايش را بازگو مى كند.
ــى خالق با نوجوانان» گفت: «نوشتن» كار است، كارى تعريف شده و منظم؛  ــتين «كارگاه نمايشنامه نويس نيما بيگلريان در نخس
ــعر، تمرين شدنى است؛ بايد تمرين كنى هر وقت كه  ــتن ش ــيم. نگارش، به جز نوش يعنى در هر زمانى كه بخواهيم بايد بتوانيم بنويس
مى خواهى بنويسى، «حس نوشتن» آمدنى و نيامدنى نيست. وى اظهار داشت: براى اين كار اول بايد به صورت خشك به موضوع نگاه 
كرد، نمايشنامه را نوشت و بعد ريزه كارى ها و خالقيت هاى هنرى را در آن گنجاند. به گزارش حوزه هنرى استان، مسئول واحد نمايش 
ــى را شناخت ضرورت نوشتن با موضوعى خاص بيان كرد و افزود: تا پى  ــتان همدان نخستين مرحله نمايشنامه نويس حوزه هنرى اس
نبرده ايم كه چه مى خواهيم و هدفمان چيست، نبايد شروع به نوشتن كنيم. بيگلريان گفت: مرحله دوم، مشخص كردن نوع مخاطب 

است؛ يعنى گونه نمايش خود را با توجه به توانايى هاى خود و تحت  تأثير قرار دادن گروهى خاص معين كنيم.

نشست هنرمندان موسيقى استان برگزار شد
همدان پيام: در نشست هم انديشى هنرمندان موسيقى و مسئوالن اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان هنرمندان عرصه 

موسيقى خواستار آموزش و تجهيز سالن هاى اجراى موسيقى در استان شدند.
معاون فرهنگى هنرى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان در اين نشست گفت: موسيقى اصيل ايرانى موسيقى ناب الهى است 

و ادارات فرهنگى بايد با حمايت از هنرمندان پيشكسوت موسيقى آنها را به ادامه راه دلگرم كنند.
به گزارش روابط عمومى اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى همدان، مجيد فروتن از رواج موسيقى غرب كه موسيقى اصيل و سنتى ايرانى 
را در جامعه تحت تاثير قرار داده است، انتقاد كرد. گفتنى است، در اين جلسه مواردى از جمله آموزش صدابردارى، موسيقى، آهنگ 

سازى و تعامل با ائمه جماعات استان از سوى هنرمندان موسيقى استان مطرح شد.
ــيقى استان و اعزام گروه هاى موسيقى به برنامه هاى فرهنگى هنرى خارج از كشور براى  صدور كارت تدريس براى هنرمندان موس

ايجاد فرصت هاى بيشتر از جمله درخواست هاى هنرمندان موسيقى استان در اين نشست بود.


