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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

يادداشت روزيادداشت روز

آگهي مزايده فروش ساختمان مسكونى تجارى

اداره امور اداري سازمان امور اقتصادي و دارايي استان همدان

روبروي  بوعلي،  خيابان  همدان،  استان  دارايي  و  اقتصادي  امور  سازمان  مزايده گزار:  نشاني  و  نام   -1
شهرداري مركزى، تلفن 8272204-6

2- موضوع مزايده: فروش يك واحد ساختمان مسكوني تجاري (نخل طاليي) و يكباب انباري در شهر نهاوند 

آدرس ملكقيمت پايه به ريالمساحت مترمربعوضعيت سند نوع ملكپالك ثبتي اعيان عرصه 
9 فرعي از يك فرعي 3450 واقع در 

بخش يك ثبت شهرستان نهاوند 
مسكوني 
شهرستان نهاوند خيابان حافظ 1363561,716,000,000سند 6 دانگتجاري

ساختمان نخل طاليي 
پالك ثبتي 450/2 ذيل به شماره ثبت 
659 صفحه 193 دفتر جلد 7 در بخش 

يك ثبت نهاوند 
يك باب 
شهرستان نهاوند خيابان 47/54285,240,000-سند 6 دانگانباري 

آزادگان 

3- مبلغ و نوع تضمين شركت در مزايده: پيشنهاد دهنده بايد 5 درصد از مبلغ كل قيمت پايه را براي 
دارايي  و  اقتصادي  امور  سازمان  وجه  در  زير  روش هاي  از  يكي  به  سپرده  عنوان  به  مزايده  در  شركت 

استان همدان تهيه و ارائه نمايد.
الف) واريز وجه مذكور به صورت نقدي و به حساب سپرده شماره 2170165601009 نزد بانك ملي 

حساب سيبا و ارائه اصل رسيد پرداخت وجه 
ب) چك تضميني بانكي در وجه سازمان امور اقتصادي و دارايي استان همدان 

4- محل، زمان و مهلت دريافت اسناد مزايده: متقاضيان مي توانند براي دريافت اسناد مزايده و هماهنگي 
براي بازديد از محل ملك از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 10 روز كاري به نشاني شهرستان نهاوند، 
و  مراجعه  نهاوند  شهرستان  مالياتي  امور  اداره  رئيس  صالح  آقاي  پارك،  روبروي  بهشتي،  شهيد  بلوار 

هماهنگي فرمايند تا قبل از ارائه پيشنهاد خريد از محل ملك بازديد نمايند.
5- به پيشنهاداتي كه فاقد سپرده شركت در مزايده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6- ملك مورد مزايده با شرايط موجود به فروش مي رسد.
7- هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مزايده خواهد بود.

8- متقاضيان شركت در مزايده پس از دريافت اسناد مزايده بايد قيمت پيشنهادي خود را در پاكت هاي 
سربسته الك و مهر شده تا پايان مهلت تعيين شده به محل دريافت اسناد و تحويل رئيس اداره امور 
اداري سازمان امور اقتصادي و دارايي استان همدان واقع در همدان- خيابان بوعلي روبروي شهرداري 

مركزي تحويل و رسيد دريافت نمايند.

جناب آقاي 

مهندس گودرز 
محمودي

 رئيس محترم سازمان حمل و نقل و پايانه هاي 
استان همدان

26 آذرماه روز حمل و نقل را خدمت شما
و مسئوالن اين عرصه تبريك و تهنيت 
عرض نموده و از درگاه ايزد يكتا توفيق 
روزافزون شما را مسألت داريم.

اتحاديه تعاوني هاي حمل و نقل بار 
سبك استان همدان (وانت بار)

جناب آقاي 

مهندس گودرز 
محمودي

 رئيس محترم سازمان حمل و نقل و پايانه هاي 
استان همدان

برخود الزم مي دانيم 26 آذر ماه روز حمل و نقل را 
خدمت شما و همكاران محترمتان در آن 

مجموعه تبريك و تهنيت عرض  نماييم 
اميد است همواره موفق و مويد باشيد.

نمايندگي ايران خودرو ديزل و 
ايران خودرو، خشنودان 

جناب آقاي 

مهندس گودرز 
محمودي

 رئيس محترم سازمان حمل و نقل و پايانه هاي 
استان همدان

26 آذر روز حمل و نقل در سال جهاد اقتصادي را
به شما و تمامي دست اندركاران آن مجموعه تبريك 

عرض نموده اميد است در سايه حق تعالي 
همواره موفق و مويد باشيد.

شركت حمل و نقل 
عدل بهار غرب الوند (باربران ايران) 

با مديريت قره خاني 

جناب آقايان 

مهندس گودرز محمودي 
رئيس محترم سازمان حمل و نقل و پايانه هاي استان همدان

مهندس بابك قهرمان
معاونت محترم سازمان حمل و نقل و پايانه هاي استان همدان 

مديران،  مسئوالن،  تمامي  و  شما  خدمت  را  نقل  و  حمل  روز  ماه  آذر   26
شركت ها، جامعه رانندگان كه در اين عرصه نقش مهمي در اقتصاد و ارتباط 
كشور دارند تبريك و تهنيت عرض نموده اميد است همواره در سايه حق 

تعالي موفق و پيروز باشيد.
خورشيدي- مدير عامل اتحاديه مركزي تعاوني هاي حمل و نقل استان همدان

اين روز خجسته را خدمت
رئيس محترم سازمان حمل 
و نقل و پايانه هاي استان 

همدان
جناب آقاى مهندس

گودرز محمودى 
تبريك و تهنيت عرض مى نمائيم.

تعاونى كاميون داران 
نهاوند(سلگى)

26 آذرماه روز تجلى واليت مدارى دست اندركاران 
حمل و نقل گرامى باد.

برادر ارجمند جناب آقاى 
سيد حسين خوانسارى

انتخاب بجا و شايسته حضرتعالى را به سمت 
رئيس حراست سازمان صنعت، معدن و 

تجارت استان همدان
تبريك و تهنيت عرض نموده اميد است همواره 

درسايه حضرت حق موفق و سربلند باشيد.
اتحاديه مشاورين امالك همدان

برادر گرامى جناب آقاى 
سيد حسين خوانسارى
انتخاب بحق و شايسته حضرتعالى را به سمت 

رئيس حراست سازمان صنعت، معدن و تجارت
استان همدان 

تبريك و تهنيت عرض مى نمائيم موفقيت و سربلندىعرض مى نمائيم موفقيت و سربلندى
شما را  از درگاه حضرتشما را  از درگاه حضرت احديت خواهان و خواستاريم. احديت خواهان و خواستاريم.

پايگاه مقاومت بسيج مشاورين امالك

برادر گرامى جناب آقاى 

سيد حسين خوانسارى
انتخاب بجا و شايسته شما را به سمت

رئيس حراست سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان همدان

تبريك عرض نموده اميد است همواره در 
سايه سار امن الهى موفق و مويد باشيد.
اتحاديه آرايشگران خواهران همدان

برادر ارجمند جناب آقاى

سيد حسين خوانسارى
انتخاب شايسته حضرتعالى را به سمت 
رئيس حراست سازمان صنعت، معدن و 

تجارت استان همدان
تبريك عرض نموده و از درگاه خداوند متعال 
سربلندى و موفقيت شما را در راه خدمت به 

مردم و نظام مقدس جمهورى 
اسالمى خواهانيم.

پايگاه شهيد عباس شفيعيان
 اتحاديه قنادان و 

شيرينى فروشان همدان

جناب آقاي 

مهندس گودرز 
محمودي

 رئيس محترم سازمان حمل و نقل و پايانه هاي 
استان همدان

برخود الزم مي دانيم 26 آذر ماه روز حمل و نقل را 
خدمت شما و همكاران محترمتان در آن 

مجموعه تبريك و تهنيت عرض نموده 
اميد است همواره موفق و مويد باشيد.

شركت حمل و نقل 
سهند الوند همدان

8264433

رئ
اس

نيازمندى هاى صبح استان همدان

تلفن تماس: 8264400

امسال 4 ميليون مسافر 
جابجا كرده ايم 
ــش حمل و نقل از  در جهان امروز، بخ
جمله بخش هاي زيربنايي اقتصاد هر جامعه 
ــرار دادن  ــت كه عالوه بر  تحت تأثير ق اس
فرآيند توسعه اقتصادي، خود نيز در جريان 

توسعه، دچار تغيير و تحول مي شود. 

اختصاص
11ميليارد ريال به 
طرح هاى عمرانى همدان 
ــت: 11 ميليارد و  ــتاندار همدان گف اس
ــازاد بر درآمد  ــون ريال از محل م 50 ميلي
ــش عمرانى به خصوص  ــتان به بخ اين اس

طرح هاى نيمه تمام اختصاص يافت.

ايجاد 
شبكه ملي اطالعات 
در برنامه پنجم توسعه 
محقق مي شود

معاون وزير ارتباطات گفت: ايجاد شبكه 
ملي اطالعات در برنامه پنجم توسعه مورد 

توجه قرار گرفته است.

مسئوالن عامل اصلي تضييع حق شهروندان؛

مردم از كمبود 
پاركينگ در شهر 

گله مندند

دولت دهم تعهدى براى دولت بعدى باقى نمى گذارد                                                جمهورى اسالمى ايران  چگونه تنگه هرمز را خواهد بست

نهاوند خواهرخوانده 
سازمان شيالت كشور است

 استفاده بهينه از منابع محدود آب و خاك از سياست هاي دولت هاى نهم و دهم بوده است 
 براي توسعه بيشتر، هر هفته به نام يك شهرستان نامگذاري مي شود 
 افزايش صنايع تبديلي نهاوند از 7 به 19 كارگاه نقطه قوت اين شهرستان است 
 استقالل در كشاورزي زيربناي اختصاصي و استقالل در ساير زمينه هاست 
 نهاوند به قطب كشاورزي كشور تبديل شود 

ــاعت ها به دنبال جاي پارك خودرو  همدان پيام:  س
ــده تا در هنگام  ــتن هنوز براي بعضي ها عبرت نش گش
ــتفاده نكنند. اما همه  ــخصي اس ــلوغي از خودروي ش ش
ــين سواري نمي كنند، ممكن  مردم كه از روي تفنن ماش
است كسي بيماري داشته باشد و تا مطب دكتر بايد او را 
برساند. اما مگر مي شود در شهر بزرگي چون همدان فقط 
يك جاي پارك خالي پيدا كرد. به راستي مردم چه بايد 
بكنند؟ و چه كسي متولي ساماندهي ترافيك شهر است؟ 
آيا حضور چند مأمور وظيفه شناس پليس كافي است تا 

خودروها ترافيك سنگين درست نكنند؟
ــود انتقاد  ــت كه با وج ــتي ضعف كار كجاس به راس

ــهري، همچنان  شاهد كندي  از  نابساماني مشكالت ش
سرعت پروژه ها و بالتكليفي طرح هاي مربوط به ترافيك و 

پاركينگ طبقاتي هستيم؟ 
با اجراي قانون جديد راهنمايي و رانندگي زماني كه 
قبوض جريمه هاي شهروندان را نگاه مي كنيم آنچه بيش 
از همه خودنمايي مي كند بيشترين جرايم رانندگان به 
ــوده كه مجبور  ــارك و پاركينگ ب ــل نبود جاي پ دلي
ــيله نقليه خود را مقابل در منزل پارك  ــوند وس مي ش
ــويم پاسخي  كنند زمانيكه دليل اين كار را جويا مي ش
ــير برخي از  ــب و دوري مس ــز نبود پاركينگ مناس ج

پاركينگ ها نمي شنويم. 

مديرعامل پاس به زودي معرفي مي شود

چند گزينه 
روي ميز هيأت مديره

  قائم مقام باشگاه پاس استعفا داد 
 شكايت پورحيدرى از پاس رد شد 

ــته اول كشور نيز حال و روز  در حالى كه تيم پاس در ليگ دس
نه چندان تعريفى را دارد باز هم استعفاها و بركنارى ها در خط مقدم 
حاشيه و عدم پرداخت به موقع حقوق و مزاياى بازيكنان تيم را به 

سمت غلبه حاشيه بر متن پيش مى برد.

رئيس سازمان نظام پرستارى همدان:

شايسته ساالرى 
مالك انتخاب مديران 

پرستارى است
همدان پيام: رئيس سازمان نظام پرستارى همدان مهمترين 
هدف اين سازمان را اصالح، رشد و تعالى حرفه پرستارى دانست. 
ــتاران و مردم در  ــوندى افزود: حفظ حقوق پرس خدايار عش
قبال خدمات پرستاري، برقراري، حفظ و حمايت از حقوق مادي، 
معنوي و صنفي پرستاران و ارتقاي سطح دانش و مهارت و آموزش 

حين خدمت پرستاران از ديگر اهداف اين سازمان است.

مصنوعات چرم همدان از استانداردهاى جهانى 
فاصله دارند

چرم همدان براى صادرات 
بايد پوست اندازى كند

همدان پيام: در ميان صنايع دستي استان همدان رشته اي به 
ــه از ديرباز تاكنون  ــم مي خورد ك ــام مصنوعات چرمي به چش ن
ــت.  همواره توجه جمعي از هنرمندان را به خود جلب كرده اس
استان همدان در حال حاضر 309 كارگاه مصنوعات چرمي فعال 
دارد كه 937 صنعتگر در آن ها مشغول به توليدند. در اين ميان 
ــهر همدان  با 192 كارگاه چرم و 684 هنرمند در اين رشته  ش

باالترين آمار را در استان به خود اختصاص داده است. 

انتصابى از جنس فرهنگ
ــتعفاى  اس ــر  خب ــالم  اع ــام:  همدان پي
ــمت خود  ــاد از س ــركل فرهنگ و ارش مدي
ــى فرصتى را به وجود  براى حضور انتخابات
ــانه ها يك بار ديگر بر انتصاب در  آورد تا رس
ــاى خود را ابراز دارند.  اين حوزه نقطه نظره
ــر روى ميز وزير رفته  ــتعفا ب اگر چه اين اس
ــا احضار مدير كل و پس از  تا احتماالً وى ب
شنيدن داليل استعفا موافقت خود را اعالم 
نمايد اما فضاى به وجود آمده در استان در 
ــان داد كه هر  ــال گذشته نش قريب به يكس
ــه قدر هم تجربه و تخصص براى انتصاب  چ
ــتانى تاثيرگذار  ــاى كالن اس در مديريت ه
است اما بى توجهى به افكار عمومى، احزاب 
ــكالتى را به وجود  ــانه ها مى تواند مش و رس
ــده  ــه در آن نه تنها فرد منصوب ش آورد ك
دچار بى انگيزگى و تضررهاى مختلف روحى 
ــتان و بخصوص حوزه  روانى گردد بلكه اس
مربوطه نيز دچار آسيب هايى  شود. اكنون در 
شرايطى كه به احتمال فراوان در يك هفته 
آتى تركمن از مديركلى ارشاد استان خواهد 
ــرايطى كه استاندار ضمن ارج  رفت، و در ش
ــالش كند تا  ــه زحمات وى بايد ت ــادن ب نه
ــد؛ اما توجه به  ــا نام نيك بدرقه كن وى را ب
ــرورت مى يابد كه نبايد چرخه  اين نكته ض
ــاد را  ناكام انتصابات در حوزه فرهنگ و ارش
ــنا به اين  ــتان و مديران آتى ناآش با سرپرس
حوزه تكميل نماييم چرا كه تجربه انتصابات 
ــته ثابت كرد عكس العمل بدنه  مكرر گذش
نيروى انسانى اين اداره و تشكل ها و گروه ها 
و فعاالن زيرمجموعه اين حوزه صرفاً زمانى 
بارضايت مواجه شده اند كه مديرانى آشنا به 
اين حوزه و از درون آن منصوب شده باشد. 
ــورت موافقت وزير  ــذا انتظار مى رود در ص ل
ارشاد از استعفاى تركمن با انتصاب مديرى 
از جنس فرهنگ و ارشاد و از درون مجموعه 
ــارهاى  ــارغ از اعمال نظرها و فش ــه ف و البت
ــتى طوفان زده  احتمالى صاحبان نفوذ، كش
چندساله ارشاد را به ساحل آرامشى برسانيم 
كه بسيارى از باخته هاى خود را جبران و يا 

هزينه هاى آنها را بردوش استان كم نمايد.
11 6 7 4

رى9
 نظ
ود
حم

- م
ام 

ن پي
مدا

ح: ه
طر

/



Y K

 شنبه22
26 آذر ماه1390
شماره 1393

پيام 
 The Message Of                 مادستان    تاريخ ،  تمدن و فرهنگ 

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

اخبار

يادداشت

خبر

شنيده ها
 shenide@hamedanpayam.com

ــام: معاون وزير ارتباطات گفت: ايجاد  همدان پي
ــبكه ملي اطالعات در برنامه پنجم توسعه مورد  ش
ــاس اين رويكرد  ــت كه براس توجه قرار گرفته اس
ــور تبديل به پول  ــول در گردش كش 80 درصد پ
الكترونيكى و 30 درصد از آموزش هاى كشور نيز 

الكترونيكى مي شود.
ــهر  ــش ملى ش ــوادى در هماي ــى حكيم ج عل
الكترونيك كه در دانشگاه آزاد اسالمي شهر همدان 
ــرات و تحوالت در  ــاره به تغيي ــد، با اش برگزار ش
ــال با شبكه  دنياى امروز اظهار كرد: در طول 20 س
ــترش اينترنت با رويدادهاي نويي در  ــدن و گس ش
حوزه فناورى اطالعات در جهان مواجه شديم كه 

قابل پيش بيني نبود.
ــارات وي، انقالب رخ داده در حوزه  بنا بر اظه
ــاورى اطالعات، بعد از انقالب صنعتى به عنوان  فن
ــه با ديگر  ــمار مى رود ك ــالب پنجم دنيا به ش انق

انقالب ها تفاوت  بسياري داشته است.
ــازمان فناورى اطالعات ايران تصريح  رئيس س
كرد: امروز بيش از 2 ميليارد كاربر اينترنت در دنيا 
ــال 2015  ــود در س وجود دارد كه پيش بيني مي ش
ــد، همچنين  ــه 3/5 ميليارد كاربر برس تعداد آنها ب
چيزي نزديك 7 ميليارد نفر ساكن زمين هستند كه 

10 ميليارد نفر آنها از موبايل استفاده مي كنند.
ــي  وي موضوع اصلي در قرن حاضر را دسترس
ــت: امروز براي افزايش  ــبكه عنوان كرد و گف به ش
ــاخت هاي اتصال  ــره بايد زيرس ــتم هاي ذخي سيس
ــاني با كاربري  ــبكه فراهم شود و نيروي انس به ش
ــوزه در نظر گرفته  ــي نيز بايد براي اين ح تخصص

شود.
ــريح تأثيرات  ــه تش ــه ب ــوادى در ادام حكيم ج
ــاورى اطالعات و ارتباطات در جامعه  اقتصادى فن
ــى  ــزود: اگر ضريب نفوذ و دسترس پرداخت و اف
ــزان 10 درصد افزايش يابد به  ــه پهناى باند به مي ب
ــد  ميزان 1/38 درصد در توليد ناخالص داخلى رش
ايجاد مي شود به همين منظور در قانون برنامه پنجم 
ــعه بيش از 48 مورد از 231 ماده اين قانون به  توس

مباحث IT و ICT پرداخته است.
ــه داد: در 15 ماده از قوانين اين برنامه  وي ادام
اشاره جدى به توسعه استفاده از فناورى اطالعات 
ــز موضوع ايجاد  ــورد ني ــاى آن و 46 م و كاربرده

شبكه ملى اطالعات مورد توجه قرار گرفته است.
معاون وزير اطالعات با اشاره به چشم انداز 20 
ــاله كشور اظهار داشت: اگر بخواهيم طرح ريزى  س
ــاس فناوري  ــال 1404 براس ــا س ــور ت و اداره كش
اطالعات باشد بايد به ترتيب زمينه ايجاد برنامه  هاي 
«ايران الكترونيكى»، «ايران يكپارچه» و «ايران قابل 
دسترس» خارج از قيد زمان و مكان در دستور كار 

قرار گيرد.
ــاره به شبكه ملى  ــخنانش با اش وي در ادامه س

ــات و كارآيى آن اظهار كرد: در قانون برنامه  اطالع
پنجم توسعه، ايجاد و توسعه شبكه ملى ارتباطات 
به عنوان يك تكليف قانون براى وزارت ارتباطات 
و فناورى اطالعات ديده شده تا بتواند زيرساخت 
ــعه كاربردهاى مختلف  ــت الزم براى توس و ظرفي

فناورى اطالعات در كشور را فراهم كند.
وي اضافه كرد: بر اين اساس بايد تا پايان برنامه 
پنجم توسعه 60 درصد خانوارهاي كشور به پهناي 

باند پرسرعت دسترسي داشته باشند.
ــبكه ملى  ــوادى، ش ــارات حكيم ج ــا بر اظه بن
ــاخت نرم افزار و  ــش زيرس ــه بخ ــات از س اطالع
ــاى ارائه  ــرويس دهنده ه ــخت افزار، محتوا و س س
ــاس آن تمام  ــود كه براس ــكيل مى ش اطالعات تش
ــتگاه هاي  تعامالت و مبادالت الكترونيكي بين دس
ــورت  ص ــه  ب ــي  خصوص ــاي  بنگاه ه و  ــي  دولت
الكترونيكي صورت مي گيرد. وي خاطرنشان كرد: 
ــا توجه به اين رويكرد 80 درصد پول در گردش  ب
ــور بايد تبديل به پول الكترونيكى و 30 درصد  كش

از آموزش هاى كشور نيز الكترونيكى شود.
ــتان  ــاون وزير ارتباطات با بيان اينكه 31 اس مع
ــتان  ــور بايد با جمع آورى اطالعات داخلى اس كش
خود در اين طرح شركت دهند، افزود: در سال هاى 
گذشته شكاف ديجيتالي بين تهران و ديگر استان ها 

ــت كه با رويكرد محروميت زدايي بايد  وجود داش
استفاده از ابزارهاي الكترونيكي متعادل شود. 

  شهر «حورا» براساس جديدترين 
تكنولوژي ها ايجاد مي شود

نماينده مردم همدان در مجلس شوراي اسالمي 
در آيين برگزاري اين همايش گفت: امروز يكى از 
ــهرها سايه  معضالتى كه بر فضاى زندگى مردم ش
ــت كه قطعاً يكى  افكنده پيچيدگى هاى اداراى اس
ــنتى و  از راهكارهاى آن فاصله گرفتن از روش س

بهره مندى از شيوه هاى نوين است.
سيدمحمدكاظم حجازى افزود: با بومي سازي 
شيوه هاي نويني كه در جهان مطرح است و انطباق 
آن با شرايط كشور مي تواند زمينه ساز ايجاد تحول 

در كشور باشد.
وي دومين گام در بهره گيرى از شيوه هاى مدرن 
را ايجاد فرهنگ اجتماعى دانست و گفت: مديران 
و مسئوالن دستگاه هاى اجرايى در اين زمينه داراى 
نقش كليدى و مؤثرى هستند؛ چرا كه فرهنگ سازى 
در اين زمينه و ايجاد بستر مناسب مى تواند موجب 
ــود. ــطوح مختلف ش ــات بهتر در س ــه خدم ارائ

ــام چنين حركت ها  ــازى، براى انج ــه اعتقاد حج ب
ــى  خصوص ــش  بخ ــد  باي ــى  بزرگ ــات  اقدام و 
ــورت  ص ــه  ب را  آن  و  ــيم  باش ــته  داش ــاور  ب را 
ــن رويكرد  ــم؛ چرا كه اي ــدان كني ــه وارد مي فعاالن
ــد بود. ــيارى خواه ــرات بس ــب و اث داراى مواه
ــا تأكيد بر  ــس ب ــدان در مجل ــردم هم ــده م نماين
ــث  ــن مبح ــى در اي ــوزه حاكميت ــزوم ورود ح ل
ــور نيافتن بخش  ــور قطع حض ــزود: به ط ــم اف مه
ــمت  ــى در اين زمينه نمى تواند ما را به س حاكميت
ــر چند توجه  ــخصى هدايت كند؛ ه ــوى مش و س
ــعار، تأمين امكانات  ــائلى چون دورى از ش به مس
ــد. ــتور كار باش ــازى در دس ــاد فرهنگ س و ايج

ــورا» در همدان خبر  ــهر جديد «ح وي از ايجاد ش
ــاس پايلوت اسالمى  ــهر بر اس داد و گفت: اين ش
ـ ايرانى بنا نهاده خواهد شد كه مى طلبد بر اساس 

ــاى روز موضوعيت يابد. جديدترين تكنولوژى ه
ــهردارى  ــده ش ــان كرد: قرار ش حجازي خاطرنش
همدان نيز به عنوان نخستين دستگاه اجرايى براى 
ــال 91 مبلغ 2/5 ميليارد تومان در بودجه لحاظ  س

كند تا موضوع شهر الكترونيك را تحقق بخشند.
  سيستم حمل و نقل هوشمند رافع 

معضل ترافيك كالن شهرها
مدير مركز كنترل ترافيك شهر تهران نيز در اين 
ــش ITS در بهبود حمل و  ــاره به نق همايش با اش
نقل شهرى گفت: در سيستم حمل و نقل هوشمند، 
ــون الكترونيك،  ــرى فناورى هاى نوينى چ بكارگي
ــرل و تكنولوژى هاى  ــتم هاى كنت ارتباطات، سيس
ــرفته براى جابه جايى، ايمنى، امنيت و كارايى  پيش

مورد توجه قرار مي گيرد. 
ــرد: اجراي اين  ــعود نعمت اللهى تصريح ك مس
ــرژى، بهبود  ــش مصرف ان ــث منجر به كاه مباح
ــش ميزان  ــت محيطى و افزاي ــاخص هاى زيس ش

دسترسى به وسايط حمل و نقل مى شود.
وي ترافيك و تأثيرات منفي آن را جزء مهمترين 
ــمرد و گفت: سيستم  ــهرها برش معضالت كالن ش
حمل و نقل هوشمند براى شيوه هاى مختلف حمل 
ــت كه با استفاده از ابزارهاى  و نقل قابل تعميم اس
ــودكار و برنامه ريزى هاى مربوط، انواع مختلفى  خ
ــات دريافت، پردازش اطالعات، مديريت،  از عملي

كنترل ترافيك و حمل و نقل انجام مى شود.
  70 مقاله علمي براي ارائه در 

همايش انتخاب شد
ــهر الكترونيك در  ــر علمى همايش ملى ش دبي
ــم گفت:400 مقاله در 35 شاخه از زمان  اين مراس
ــد كه  ــال ش فراخوان اين همايش به دبيرخانه ارس
ــان اين حوزه 70 اثر  ــا داورى 30 نفر از متخصص ب

علمى براى ارائه در همايش انتخاب شده است.
وى افزود: تمام مقاله هاى پذيرفته شده در قالب 
ــرده به صورت مجموعه مقاالت همايش  لوح فش
ملى شهر الكترونيك مورد بهره بردارى قرار خواهد 

گرفت.
ــار علمى 37 اثر  ــان اين آث ــه داد: از مي وى ادام
ــده در چند سالن با  طبق برنامه ريزى هاى انجام ش
عنوان هاى تخصصى در همايش سخنرانى خواهد 
شد و 33 اثر نيز به صورت پوستر در همايش ارائه 

مى شود.
ــهر الكترونيك  ــى ش ــى همايش مل ــر علم دبي
ــترين آثار رسيده به دبيرخانه  خاطرنشان كرد: بيش
اين همايش در محورهاى خدمات شهرى، بهداشت 
الكترونيك، آموزش و فرهنگ سازى، زيرساخت ها، 
پليس الكترونيكى، تجارت الكترونيكى و مديريت 
الكترونيكى است و نشست هاى همايش نيز به طور 
ــتاوردهاى جديد در اين حوزه ها  تخصصى به دس

مى پردازد.

معاون وزير ارتباطات در همدان:

ايجاد شبكه ملي اطالعات در برنامه پنجم توسعه محقق مي شود
■ افزايش پهناي باند، توليد ناخالص داخلى را رشد مي دهد

  اگر ضريب نفوذ و دسترسى 
به پهناى باند به ميزان 10 درصد 

افزايش يابد، 1/38 درصد در توليد 
ناخالص داخلى رشد ايجاد مي شود 

به همين منظور در قانون برنامه 
پنجم توسعه بيش از 48 مورد از 

 IT 231 ماده اين قانون به مباحث
و ICT پرداخته است.

در بخش روابط عمومى بايد 
برنامه استراتژيك تدوين شود

همدان پيام: مسئول كميته برنامه ريزى و فوق 
برنامه روابط عمومى هاى همدان گفت: در بخش 

روابط عمومى برنامه ريزى ها مقطعى است.
ــه مشترك هيأت  ــم توكلى، در جلس  قاس
ــوراى روابط   ــه و كميته هاى تخصصى ش رئيس
ــت: در  ــتان همدان اظهار داش عمومى هاى اس
ــتان برنامه ريزى  ــطح روابط  عمومى هاى اس س
مدونى وجود ندارد و برنامه ها بيشتر به صورت 
ــراي انجام فعاليت هاى  ــى و روزمره در ب مقطع
ــت: به  ــود. وى بيان داش اجرايى تدوين مى ش
ــتيابى به برنامه ريزى مدون اجرايى  منظور دس
بايد به سمت برنامه استراتژيك حركت كرده و 
تالش كنيم با ايجاد راهكارهاى اثربخش آرمان 
ــاى كارآمد را به مرحله  ايجاد روابط عمومى ه

اجرا در بياوريم.
به گزارش فارس مسئول كميته برنامه ريزى 
و فوق برنامه روابط عمومى هاى استان همدان 
ــان كرد: براى دستيابى به اين هدف  خاطرنش
توجه به برنامه ريزى هاى بلندمدت، ميان مدت، 
ــگاه مديريتى روابط   ــاى جاي كوتاه مدت، ارتق
ــطح كمى و كيفى، ارتباط  عمومى، ارتقاى س
ــازمانى،  ــانه ها، ارتباطات درون و برون س با رس
تجهيزات، نيروى انسانى، انتشارات و تبليغات، 
آموزش و پژوهش، فناورى جديد ICT و ... را 

در دستور كار قرار دهيم.
وى بيان داشت: نيازمند ساختارهاى خوب 
و مناسب در روابط  عمومى ها هستيم كه اميد 
ــى و تفاهم نامه هاى علمى  مى رود با هم انديش
ــتيابى به  ــم عالوه بر دس ــوتان بتواني پيشكس
ــاختار مناسب در اين حوزه، الگوى مناسبى  س

نيز براى ساير استان ها باشيم.
نماينده روابط  عمومى استاندارى همدان نيز 
ــال جارى انتخابات هيأت  گفت: در 13تيرماه س
رئيسه روابط  عمومى هاى استان انجام شد كه با 
تغيير رئيس روابط  عمومى استاندارى وقفه اى در 
هيأت رئيسه ايجاد شد و اين الزام را حاصل كرد 
كه با ايجاد نشست هم انديشى با اعضاى كميته 
ساختارهاى مورد نظر را تدوين كنيم. سيدحسن 
قشمى، در پايان سخنانش بيان داشت: از ابتداى 
ــئول روابط  ــال 84 تا كنون تقريباً شش مس س
ــده  اند كه اين  ــمت خود بركنار ش عمومى از س
ــاد افت و خيز در  ــوالت به نوعى باعث ايج تح
روابط  عمومى هاى استان شده و ضربه هايى را 

به اين حوزه وارد كرده است.

به بهانه رونمايي از سند تحول بنيادين در آموزش و پرورش
تحول در نظام تعليم و تربيت

 ضرورت امروز و فردا
محمد سهرابى

ــژه اي با حضور  ــم وي ــته در مراس ــنبه هفته گذش ــام: روز سه ش همدان پي
ــد تا  ــن در آموزش و پرورش رونمايي ش ــند تحول بنيادي ــور از س رئيس جمه
ــت سر  ــت تدوين و مراحل مختلف تصويب و تأييد آن پش طرحي كه ماه هاس

گذاشته شده، به طور رسمي در مسير اجرا قرار گيرد.
ــي با حضور  ــه و كار كارشناس ــال مطالع ــند مهم كه پس از دو س ــن س اي
ــگاهي و حوزوي و بررسي آن در شوراي عالي انقالب  چهره هاي مختلف دانش
ــي آموزش و پرورش  ــوراي عال ــخيص مصلحت نظام و ش فرهنگي، مجمع تش
ــت و ضمن تعريف  ــده، در بر گيرنده بخش هاي مختلفي اس تدوين و نهايي ش
جايگاه معلم، مدرسه و دانش آموز، ده ها راهكار و برنامه قابل عمل در خصوص 

مهم ترين مسائل و چالش هاي آموزش و پررش در آن ارائه شده است.
ــند مذكور هدفگذاري نظام تعليم و  نكته مهم و قابل توجه در خصوص س
ــاس اولويت هاي چشم انداز بيست  ــور در بخش هاي گوناگون بر اس تربيت كش
ساله توسعه كشور است كه بايد در افق 1404 تمام اهداف و برنامه هاي مورد 

نظر محقق گردد.
ــاي موجود در  ــياري از رونده ــرورش و تغيير بس ــوزش و پ ــول در آم تح
زمينه هاي گوناگون اعم از شرايط و جايگاه معلمان، كتاب هاي درسي، محتواي 
ــي، وضعيت مدارس، نيازهاي دانش آموزان و مانند آنها، سال هاست كه  آموزش
ــي و تربيتي به ويژه فعاالن نظام تعليم و  ــائل آموزش ــان مس اذهان كارشناس

تربيت را به خود مشغول كرده است.
ــمندي در راستاي حل  ــال هاي اخير تالش ها و اقدامات مهم و ارزش در س
مشكالت آموزش و پرورش كشور صورت گرفته كه بيشتر آنها به خاطر حجم 
ــو و محدويت امكانات و لوازم مورد نياز از  ــكالت و نيازها از يك س باالي مش
ــور را در مسير واقعي خود  ــته اند نظام تعليم و تربيت كش ــوي ديگر نتوانس س

قرار دهند. 
اين در حالي است كه حل مشكالت اين حوزه مهم و حساس و برخورداري 
ــرايط مطلوب و مناسب از مهم ترين و  ــي جامعه از ش ــي و پرورش نظام آموزش

اساسي ترين ضرورت هاي كشور است.
ــرفته، از  امروزه برخورداري از نظام تعليم و تربيت و آموزش و پرورش پيش
جمله ضرورت ها و الزامات يك جامعه پيشرفته و توسعه يافته است؛ چراكه هر 
ــرفتي در اين حوزه به جهت نقش و جايگاه باالي آموزش و  نوع تحول و پيش
ــته و در بلندمدت باعث پيشرفت  ــاير حوزه ها داش پرورش، تأثير فراواني در س

همه جانبه كشور مي شود.
ــالمي كه آموزه هاي دين  ــرايط و مقتضيات نظام جمهوري اس از طرفي ش
ــائل و امور فرهنگي از  ــكيل داده و مس ــاس آن را تش ــالم پايه و اس مبين اس
ــوزش و پرورش به  ــي در آن برخوردارند، ايجاب مي كند كه آم ــگاه خاص جاي
ــدان اين مرز و  ــه تعليم و تربيت فرزن ــمند و مقدس ك ــوان يك نهاد ارزش عن
ــرفت و تعالي  ــده دارد، در نقطه اوج پيش ــازان جامعه را بر عه ــوم و آينده س ب
باشد، نه اينكه بر اثر عوامل مختلف اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي با 
چالش هاي متعدد و بعضاً ناخواسته اي مواجه گردد كه در نهايت نظام آموزشي 

كشور و دست اندركاران آن را دچار آسيب نمايد.
ــانگر اهميت باال و ضرورت تحوالت بنيادين و اساسي  ــائل نش تمام اين مس
ــايه چنين تحوالتي مسير تازه اي در نظام  ــت تا در س در آموزش و پرورش اس
تعليم و تربيت گشوده شود و شرايطي فراهم آيد كه در آن فعاالن اين عرصه 
مهم و ارزشمند؛ بدون دغدغه و با فراغ بال بيشتر و انگيزه باال به انجام رسالت 

ارزشمند خود بپردازند.
ــرورش مي تواند به عنوان  ــول بنيادين در آموزش و پ ــند تح رونمايي از س
ــور نقطه آغاز روند اميدواركننده اي باشد  ــي كش رويدادي مهم در نظام آموزش
كه در صورت پيگيري دقيق و انجام درست امور از سوي مسئوالن، آموزش و 

پرورش را به جايگاه واقعي خود برساند.

 دبير حزب مؤتلفه استان:
كار فرهنگي را سياسي نكنيد

ــتعفاي اخير  ــتان همدان با توجه به اس ــالمي اس همدان پيام: دبير حزب مؤتلفه اس
ــبت به عملكرد خود  ــالمي استان گفت: مديران بايد نس ــاد اس مديركل فرهنگ و ارش
ــند و حرفه خود را با چندين بار استعفا خدشه دار نكنند؛ چرا كه هر فرد  ــخگو باش پاس
قبل از قبول مديريت يك مجموعه بايد توانايي خود را سنجيده و مسئوليت پذير باشد.

ــئوليت  ــتاني نبايد از افرادي كه حس مس ــد اس ــئوالن ارش محمود الفت گفت:  مس
ــتعفا مي دهند، حمايت كنند؛ چرا كه اين گونه  ــرايط  مختلف اس مقطعي دارند و در ش

عملكردها بازي با اعتماد مردم است. 

الفت تأكيد كرد: نبايد كار فرهنگي را سياسي كنيد و فرهنگ يك استان را به بازي 
ــاد  ــتان درباره انتصاب تركمن به مديركلي فرهنگ و ارش بگيريد. دبير حزب مؤتلفه اس
ــمي اين  ــمي و غيررس همدان گفت:  ما از اول با اين انتصاب مخالف بوديم و بارها، رس
مخالفت را اعالم كرده ايم؛ چرا كه وي غيربومي بوده و تعهد شغلي ندارد و از طرفي هم 

نيروي بازنشسته استان ديگر است.
ــائل پيش آمده در استان گفت: مردم به كسي  وي همچنين در خصوص برخي مس
ــت مردم همدان صبورند اما  ــت اس اطمينان مي كنند و او با رأي مردم باال مي آيد. درس
نبايد از آن ها و رأي آن ها سوء استفاده كرد. بنابراين، نمي شود كه يكي بيايد و عملكرد 
ــته باشد و كسي هم پاسخگو نباشد و بعد هم بدون پاسخگويي به دليل  ــبي نداش مناس

رسيدن به تمايالت خود يا هر علت ديگري مستعفي شود.

طرح هاى تحقيقى پژوهشى نياز به حمايت 
مالى دارند

ــركت آب و فاضالب استان همدان گفت: طرح هاى تحقيقى و  همدان پيام: مديرعامل ش
پژوهشى در شركت  ها نياز به اعتبار و حمايت مالى دارند و با توجه به كمبود اعتبارات از منابع 
ــود. مرتضى عزالدين در گفت و گو با ايرنا افزود: علم  داخلى براى اين طرح ها هزينه مى ش
وتجربه ثابت كرده است كه بدون تحقيق و مطالعه مشكالت به صورت ريشه اى حل نشده 
ــيارى از معضالت  ــكالت جديدى نيز به دنبال آنها بروز خواهد كرد. وى ادامه داد: بس و مش
درزمينه كيفيت محصوالت، ارائه خدمات، چگونگى بهره بردارى واجراى پروژه ها، بهينه سازى 
و بهبود روش هاى انجام كار ومديريت نيروى انسانى مى تواند زمينه پژوهشى بسيار مناسبى 

براى كارشناسان وپژوهشگران در حوزه آب و فاضالب باشد. وى با بيان اينكه بكار گيرى فناورى 
نوين مى تواند يكى از نتايج تحقيق وپژوهش باشد افزود:اين شركت در زمينه كيفيت منابع آب 
آشاميدنى، تاكنون طرح هاى بسيارى را به انجام رسانده است كه از مهم ترين آن ها مى توان 
ــتفاده از swat به منظور بررسى آلودگى نيترات آب هاى زيرزمينى و ارائه راهكارهاى  به اس
ــت بهار اشاره كرد. وى ادامه داد: بررسى غلظت باقيمانده سموم آفت كش  مديريتى در دش
گياهى در منابع آب آشاميدنى شهر همدان و ارائه مناسب ترين روش حذف، بررسى وجود 
ــذف و يا كاهش آنها، تعيين حريم  ــهر همدان و ارائه راهكار ح ــرى هالومتان ها در آب ش ت
حفاظتى (بهداشتى) چاه هاى آب شرب دشت بهار با استفاده از مدل رياضى و GISو بررسى 
ــد اكباتان و بررسى راه هاى كاهش آن از جمله طرح هاى  علت افزايش آهن و منگنز در س

برجسته پژوهشى در اين شركت است.

همدان پيام: استاندار همدان گفت: 11 ميليارد و 
50 ميليون ريال از محل مازاد بر درآمد اين استان 
به بخش عمرانى به خصوص طرح هاى نيمه تمام و 

بخش هاى هزينه اى اختصاص يافت.
ــوراى  ــا، كرم رضا پيريايى در ش ــه گزارش ايرن ب
ــزود: 9  ــتان همدان اف ــعه اس ــزى و توس برنامه ري
ــه بخش عمرانى و  ــارد و 200 ميليون ريال ب ميلي
ــام و دو ميليارد و 300 ميليون  ــاى نيمه تم طرح ه
ــتان اختصاص  ريال به بخش هاى هزينه اى اين اس

يافته است. 

ــت: پنج ميليارد و يكصد ميليون  وى اظهار داش
ــدى و مقاومت زمين به  ــراى مطالعات كالب ريال ب
منطقه ويژه اقتصادى در جهان آباد (به عنوان قطب 

صنعتى استان در آينده)، اختصاص يافته است. 
ــه قهاوند طرح  ــت: با توجه به اينك پيريايى گف
ــرح براى  ــت و وجود اين ط ــع تفصيلى نداش جام
ــيار ضرورى است؛  ــهر بس ــازى و توسعه ش شهرس

بنابراين تهيه اين طرح نيز تصويب شد. 
ــن در جريان برگزارى  ــه كرد: همچني وى اضاف
ــهرهاى كوچك  ــى" ش ــب فرهنگ ــركارى، ش "عص
ــتان در چند شهرستان شامل شيرين سو، قروه  اس
ــد كه به  ــركان مصوب ش درجزين، گل تپه و تويس
هر شهرستان يكصد ميليون ريال براى احداث ثبت 

احوال اختصاص يابد. 
معاون برنامه ريزى استاندارى همدان نيز گفت: 
ــهر مالير براى  ــش 30 هكتارى به محدوده ش افزاي
تأمين زمين مسكن مهر اين شهر از ديگر مصوبات 

اين نشست است. 
على حيدر نورى با بيان اينكه احداث پژوهشكده 
ــت، افزود:  ــاتيد نيز از ديگر مصوبات اس ــيج اس بس
ــات عالياِت  ــتاد عتب ــد ميليون ريال نيز به س يكص

تبليغات اسالمى استان اختصاص يافت. 
وى از اختصاص 350 ميليون ريال بابت تأمين 
ــى خبر داد و تصريح  كسرى حقوق سازمان بازرس
كرد: 230 ميليون ريال نيز براى كمك به دارااليتام 

مهديه همدان اختصاص يافت. 

همدان پيام: مدير بازنشستگى استان همدان 
ــر كار رفاه و تأمين  ــت: رئيس جمهورى، وزي گف
اجتماعى و مديرعامل صندوق بازنشستگى كشور 
ــته براى رفع  ــال گذش گام هاى مؤثرى در دو س

مشكالت پيش روى بازنشستگان برداشته اند.
تقى سمائى افزود: دولت عدالت محور دغدغه 
ــتگان را در  ــكالت بازنشس ــت و رفع مش معيش

اولويت كارى خود قرار داده است. 
ــمار بازنشستگان همدان  وى با بيان اينكه ش
ــيده، اظهار داشت: 70  به 23 هزار و 800 نفر رس
درصد بازنشستگان آقايان و 30 درصد آنان بانوان 
ــتند همچنين از حيث تحصيالت هفت هزار  هس
و 67 نفر از بازنشستگان داراى مدرك زير ديپلم، 
ــزار و 328 نفر ديپلم و فوق ديپلم و چهار  12 ه

هزار و 168 نفر ليسانس و باالتر هستند. 
ــا افزود: حقوق ماهانه  وى در گفت وگو با ايرن
ــارد و 938  ــتگان در مجموع 143 ميلي بازنشس
ميليون و 66 هزار ريال است كه بيشترين ميزان 
ــون و 607 هزار ريال و كمترين  حقوق 49 ميلي

حقوق سه ميليون و 410 هزار ريال است. 
مدير بازنشستگى استان همدان ميانگين سن 
ــتگى) را 51/75  ــتگى (در تاريخ بازنشس بازنشس
ــتگى (در  ــن كنونى بازنشس ــال و ميانگين س س
ــال جارى) را 59/28  ــش ماه نخست س پايان ش

سال برشمرد. 
ــمائى از پرداخت معوقات مربوط به پاداش  س

ــال 89 خبر داد و گفت:  ــتگان قبل از س بازنشس
ــال جارى معوقه ناشى از اجراى  از پايان آذرماه س
قانون خدمات كشورى؛ يعنى مطالبات يك ساله 
مربوط به مهر سال 86 تا مهر ماه 87 بازنشستگان 

به صورت ماهانه پرداخت مى شود. 
ــر  مه ــه  خان ــداث  اح ــوص  خص در  وى 
ــتگى كشورى نيز بيان كرد: ايجاد خانه  بازنشس
ــتگان كشورى پس از ارائه طرحى  مهر بازنشس
ــتگى كشور و تصويب  از سوى سازمان بازنشس
در سفر دور دوم هيأت دولت، حالت اجرايى به 
خود گرفت و زمينى به مساحت 600 مترمربع 
ــكن مهر  ــراى احداث مس ــتان مردم ب در بوس
ــراى اين طرح در  ــه مقدمات اج ــد ك تعيين ش

حال پيگيرى است. 
ــر پايگاه تجمع  ــمائى اضافه كرد: خانه مه س
ياران ديروز و پيشكسوتان با تجربه و دنيا ديده 
ــت تا ضمن غنى سازى اوقات فراغت  امروز اس
بتوانند ساير فعاليت هاى مورد نظرشان را انجام 

دهند. 
وى افزود: اين مكان ها با هدف مركزى براى 
ــور احداث  ــل جوان كش ــه به نس ــال تجرب انتق
ــى همچون  ــن مراكز امكانات ــوند و در اي مى ش
ــالن  ــز كامپيوتر (كافى نت)، س كتابخانه، مرك
اجتماعات، سالن آموزشى، اتاق فكر، غرفه هاى 
ــاپ و پزشك پيش بينى  صنايع دستى، كافى ش

شده است. 

دولت گام هاى مؤثرى براى رفع مشكالت 
بازنشستگان برداشته است 

استاندار در شوراى برنامه ريزى استان مطرح كرد:

اختصاص 11ميليارد ريال
به طرح هاى عمرانى همدان 

7 هزار و 500 نفر از زنان خانه دار 
در طرح رحمت شركت مي كنند 

ــت گروه  ــتانداري همدان در نشس ــور بانوان اس ــركل ام ــام: مدي همدان پي
ــركت 7هزار و 500 نفر از زنان خانه دار  ــي امور بانوان و خانواده از ش كارشناس

در دوره پنجم طرح رحمت خبر داد.
ــاوران در كنار  پروانه رضاقلي زاده در اين كارگروه با بيان اينكه حضور مش
ــت: يكي از مراكزي كه  ــت، اظهار داش ــا از برنامه هاي امور بانوان اس خانواده ه
ــت دادگاه هاي  ــاور و برقراري ارتباط با خانواده ها در آن الزامي اس حضور مش

خانواده است كه اين طرح اجرايي شده است.
ــي مهارت زندگي قبل و  ــات و كارگاه هاي آموزش وي افزود: برگزاري جلس
ــي به خانواده ها  ــس از ازدواج مي تواند در جهت زندگي پايدار و آگاهي بخش پ

تأثير بسزايي داشته باشد و از آسيب هاي اجتماعي متوجه خانواده ها بكاهد.
وي طالق را يكي از آسيب هاي اجتماعي برشمرد و بيان كرد: يكي از موارد 
ــه بايد برنامه هاي خاصي  ــت ك مهم طرح تحول اجتماعي موضوع خانواده اس
ــود كه آموزش  ــت در نظر گرفته ش ــده اس بيش از آنچه كه تا امروز تنظيم ش

خانواده ها و مشاوره از مهمترين برنامه هاست.
ــتانداري همدان، رضاقلي زاده  به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل اس
از تشكيل بنياد صيانت از خانواده خبر داد و تصريح كرد: در صدد تنظيم بانك 
ــتيم كه اين  ــي با موضوع «خانواده و زنان» هس اطالعاتي از طرح هاي پژوهش
ــبي را در خصوص مسائل و مشكالت  بانك اطالعاتي مي تواند راهكارهاي مناس

خانواده ها و زنان در اختيار ما قرار دهد.
ــرد: در دوره پنجم  ــان ك ــتانداري همدان خاطرنش  مديركل امور بانوان اس
ــتون اصلي خانواده  ــت، به 7هزار و 500 نفر از زنان خانه دار كه س ــرح رحم ط
ــوند، طي 20 جلسه آموزش هاي همسرداري، مهارت زندگي و  محسوب مي ش
ــكاري آموزش و پرورش اين  ــود كه اميدواريم با هم امداد و نجات داده مي ش

طرح براي دختران دانش آموز نيز اجرايي شود.
ــنايي  ــد: در هفته آينده همايش قرآن و خانواده با هدف آش  وي يادآور ش
ــت ديني با همكاري اداره فرهنگ  ــيوه هاي نوين تربي خانواده ها و مربيان با ش
ــود تا بتوانيم سطح اطالعات  ــاد اسالمي شهرستان همدان برگزار مي ش و ارش

خانواده ها درخصوص قرآن را ارتقا دهيم.

ــع كانديداهاي انتخابات مجلس  1- به جم
در تويسركان يك نفر جديد اضافه شده است. 
ــيدجعفر نقيبي كه از نيروهاي وزارت كشور  س
و استاد دانشگاه مي باشد، تصدي كانديداتوري 
ــركان را دارد و گويا وي  از حوزه انتخابيه تويس
ــات مجلس نهم  ــت در انتخاب ــالم كرده اس اع

مستقل وارد خواهد شد.
2- مجمع كانديداهاي ادوار گذشته مجلس 
ــكل گيري است تا  ــتان همدان در حال ش اس
ــته انتخابات  ــات از گزينه هاى شايس در انتخاب

حمايت نمايند. 
ــا تأخير طوالني  ــهد ب 3- قطار مالير- مش
ــت. گويا اين قطار هفته  ــيده اس به مقصد رس
ــهد را در مدت زمان  گذشته مسير مالير- مش
24 ساعته طي كرده است. گفته مي شود علت 
اين تأخير نقص فني قطار و توقف آن در مسير 
ــت. اين قطار ساعت 19  به تعداد 6 بار بوده اس
ــنبه حركت كرده و 24 ساعت بعد به  روز دوش

مشهد رسيده است.
4- آتش سوزي در تاكسيراني تلفات جاني 
نداشته است. سه شنبه شب هفته گذشته اين 
ــر 1844 اتفاق افتاده  ــوزي كه در دفت آتش س
ــت. همچنين  ــل بي احتياطي بوده اس ــه دلي ب
ــان  ــر ج ــر در رزن 3 نف ــوزي ديگ در آتش س
ــت در فصل سرما آموزش  باخته اند. گفتني اس
و اطالع رساني به شهروندان، امر فراموش شده 

دستگاه هاي متولي مي باشد.
ــازان  ــدن مطالبات فيلم س 5- پرداخت نش
ــراض  ــا اعت ــار ب ــن ب ــراى چندمي ــي ب همدان
ــينماي جوان در  ــده است. انجمن س مواجه ش
اطالعيه اي نسبت به پرداخت نشدن مطالبات 

سال گذشته اعتراض كرده است.
ــدان نامگذاري  ــارراه جديد در هم 6- چه
ــت. گويا پس از طوالني شدن روند  ــده اس ش
احداث زيرگذر پژوهش و ايجاد مشكالت تردد 
براي شهروندان نام جديد «نكوهش» براي اين 
ــته شده است. گفتني است قرار  چهارراه گذاش
ــد  بود اين چهارراه 9 ماهه به بهره برداري برس

كه با تأخير 3 ماهه مواجه شده است.
7- تشكل جديد با راهبرد مطالبات رهبري 
در همدان مجوز فعاليت گرفته است. گويا اين 
ــكل با نام قرارگاه فرهنگي «ميثم تمار» و  تش
ــجويان، طالب و اساتيد حوزه  متشكل از دانش

و دانشگاه مجوز گرفته است.
ــاله يكى از نهادهاى  ــت يك س 8- سرپرس
ــده است. گويا حكم جايگزين  دولتى بركنار ش
ــم توديع و  ــده اما فعًال مراس ــز صادر ش وى ني
ــده است. گفته  معارفه وى تعيين و تكليف نش
ــت پرده براى  ــود برخى چانه زنى هاى پش مى ش
جلوگيرى از اين بركنارى باعث علنى نشدن اين 

تصميم مى باشد.
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اخبار اخبار كوتاه
راه اندازى سايت هسته اى 

در شهرضا
ــده مردم  ــور نماين ــوض حيدرپ ــارس: ع ف
ــايت انرژى  ــهرضا در مجلس از راه اندازى س ش
ــهرضا خبر  ــور در ش ــته اى كش صلح آميز هس
ــى تمام  ــت: كار كارشناس داد. وي اظهار داش
ــب و اكنون در  ــات آن در دولت تصوي و مصوب

مرحله تمليك زمين قرار دارد.
گفتنى است بعد از اعالم اين خبر سازمان 
ــايت جديد هسته اى  انرژى اتمى راه اندازى س

را تكذيب كرد.
 

ادامه فعاليت مخفيانه هوايى 
در مرز افغانستان 

ــر دفاع آمريكا با وجود  ايلنا: لئون پانتا وزي
ــران در به كنترل  ــاالى اي ــات توانمندى ب اثب
ــرفته  ــيار پيش ــى بس درآوردن پهپاد جاسوس
ــراى ادامه  ــنگتن ب AQ-170 از تصميم واش
ــراز مرزهاى غربى  ــاى مخفيانه بر ف فعاليت ه
ــخن گفت. وى درباره چگونگى  ــتان س افغانس
ــيار پيشرفته  ــتيابى ايران به اين پهپاد بس دس
ــى نكرد  ــار نظر قطع ــكا اظه ــى آمري جاسوس
ــت و  ــام حدس و گمان ها وارد اس و گفت: تم
ــى را در اين زمينه  ــوان هيچ گونه حدس نمى ت

منتفى دانست يا براى آن قطعيت قائل شد.

شبكه ضد شيعى سعودى ها
ــز بن فهد  ــاهزاده عبدالعزي خبرآنالين: ش
وزير مشاور دولت عربستان در گفتگو با محمد 
ــتانى  ــى جنجال برانگيز عربس العريفى روحان
ــى زبان وصال فعاليت خود  گفت: شبكه فارس
را آغاز مى كند. عربستان قبال نيز نسخه فارسى 
ــبكه العربيه را راه اندازى كرده بود و هم  زبان ش
اكنون با راه اندازى شبكه فارسى زبان وصال كه 
ــيعى دارد مي خواهد كار  رويكردى كامال ضد ش

خود را تكميل كند. 

آمادگي ايران 
براي مداواى داسيلوا

ــژاد رئيس جمهور  فارس: محمود احمدى ن
ــيلوا  ــورمان در پيامى خطاب به لوال داس كش
رئيس جمهور سابق برزيل با تقدير از شجاعت 
ــتقل از نظام حاكم  ــع مس ــالم مواض وى در اع
ــالمتى براى وى، گفت  جهانى ضمن آرزوى س
ــورم را به منظور ارايه هرگونه  كه آمادگى كش

كمك پزشكى الزم اعالم مى دارم.

سفر معاون وزير خارجه 
به كشورهاى منطقه

ــان معاون  ــر عبداللهي ــين امي ــر: حس مه
ــورمان  عربى و آفريقايى وزير امور خارجه كش
ــى به  ــى با مقامات سياس ــور رايزن كه به منظ
كشورهاى منطقه خليج فارس سفر كرده است 
با مسئوالن عمان، امارات متحده و قطر ديدار و 
گفتگو كرد. در اين ديدارها عالوه بر مناسبات 
دو جانبه تحوالت منطقه بويژه تحوالت سوريه، 

بحرين و يمن مورد بررسى قرار گرفت.
 

حضور بانوان
 درجبهه متحد اصولگرايى  

ايلنا: مجتبى توانگر مسئول روابط عمومى 
جبهه متحد اصولگرايى گفت: تاكنون صديقه 
شاكرى و زهره الهيان به نمايندگى از جمعيت 
ــان و معصومه آباد به عنوان  ايثارگران و ره پوي
ــى قاليباف به جبهه متحد اصولگرايى  نمايندگ
ــده اند و تا پايان هفته جارى نيز دو  معرفى ش
ــام و رهبرى و يك  ــه خط ام ــده از جبه نماين

نماينده از سوى الريجانى معرفى خواهد شد.

اوباما بدنبال حكومت نظامى 
در آمريكا 

ــاى  ــى از كانديداه ــل، يك ــارس: ران پ ف
ــواه در انتخابات  ــزب جمهورى خ احتمالى ح
رياست جمهورى سال 2012 اوباما را متهم كرد 
كه به دنبال قانونى ساختن حكومت نظامى در 
ــت. وي تصريح كرد: ما مى دانيم كه  آمريكا اس
ــه در همكارى با  ــت ك دولت آمريكا مدت هاس
ــيا دولت هاى مخالف خود را سرنگون كرده  س
است و در بهار قبل پذيرفته است كه سيا حق 
ــهروندان آمريكايى را ترور كند. اكنون  دارد ش

مى خواهند اين كار را قانونى كنند. 

تاكيد صالحى بر روابط عميق بين ايران و تركيه 
همدان پيام: وزير امور خارجه كشورمان در گفتگو با آناتولى تركيه با تاكيد بر روابط عميق برادارنه و دوستى بين دو كشور 
تصريح كرد كه ايران و تركيه مكمل يكديگرند، نه رقيب.  به گزارش فارس، على اكبر صالحى در ادامه تصريح كرده است كه 
روابط دو كشور هم به لحاظ سياسى و هم از زاويه اقتصادى و نيز از منظر روابط دو ملت در سطح بسيار خوبى قرار دارد و هر 
ساله بيش از دو ميليون ايرانى از تركيه ديدن مى كنند.  وى افزود كه با دوستان تركيه اى همواره در تماس بوده و به طور مرتب با 
احمد داوداوغلو وزير امور خارجه تركيه مسائل دوجانبه و منطقه اي را مذاكره مي كنند. صالحى خاطرنشان كرد كه احتمال اينكه 
ديدگاه هاي دو طرف متفاوت باشد، وجود داشته و اين هم امرى طبيعى است و هر دو كشور خواهان صلح، ثبات و امنيت پايدار 
در منطقه هستند. صالحى در ادامه تاكيد كرد كه مقامات تركيه و در راس آنها عبداله گل رئيس جمهور، اردوغان و داوداوغلو 

بايد بدانند كه نگرش رسمى جمهورى اسالمى ايران به تركيه بر پايه برادرى و دوستى عميق استوار است. 

سازمان ملل به فكر كشور جايگزين براي منافقين باشد
همدان پيام: يك نماينده پارلمان عراق اظهار داشت كه عراق پناهگاه گروهك تروريستى منافقين نيست و سازمان 
ملل بايد به فكر كشور ديگرى براى جا دادن آنها باشد. به گزارش مهر به نقل از خبرگزارى براثا، رافع عبدالجبار اظهار داشت: 
موضع دولت و پارلمان عراق درباره ضرورت اخراج منافقين از خاك خود نشات گرفته از قانون اساسى كشور و انزجار ملت عراق 
از منافقين است. وى گفت: قانون اساسى عراق اجازه نمى دهد اراضى اين كشور به پايگاهى براى آسيب رساندن به كشورهاى 
همسايه تبديل شود، بنابراين مانع از حضور سازمان هاي تروريستى درعراق مي شود، لذا بقاى منافقين درعراق نقض آشكار 
قانون اساسى اين كشور است. اردوگاه اشرف كه اخيرا به عراق جديد تغيير نام داده، در استان دياله عراق حدود 3500 
نفر از اعضاى گروهك تروريستى منافقين را در خود جاى داده است. گروهك تروريستى منافقين از دهه هشتاد پادگان 

نظامى اشرف دراستان دياله (57 كيلومترى شمال شرق بغداد) را به عنوان مقر خود برگزيد.

بناى اصالح طلبان، قهر با انقالب نيست  
ــت، گفت: ممكن  ــوزان انقالب اس همدان پيام:  يك نماينده اصالح طلب مجلس با بيان اينكه انقالب براى همه دلس
است برخى حرف ها براى گفتن داشته باشيم اما قرار بر قهر كردن با انقالب نيست. مسعود پزشكيان نماينده مردم تبريز 
در مجلس در گفت وگو با فارس، در پاسخ به سؤالى درباره برخى اظهارنظرها براى تحريم انتخابات از سوى اصالح طلبان، 
گفت: ممكن است من خيلى حرف ها براى گفتن داشته باشم اما دليلى براى قهر با انقالب اسالمى نيست. با انقالب قهر 
ــوزان انقالب است، افزود: انقالب براى ماست و  ــالمى براى همه دلس نكرده و نخواهيم كرد. وى با بيان اينكه انقالب اس
كسى كه با انقالب قهر كند، دلسوز نيست. مگر مى شود كسى كه خود را دلسوز انقالب مى  داند و انقالب را براى خودش 
ــى گفته كه انتخابات را تحريم كنيد؟، بحث  ــا تحريم انتخابات با انقالب قهر كند. وي در ادامه گفت: چه كس ــد ب مى دان

تحريم انتخابات مطرح نيست. ما انقالب و كشورمان را دوست داريم و بر همين اساس نيز عمل خواهيم كرد.

ــام: رئيس مجلس گفت: همه بايد به  همدان پي
ــأله اختالس را ريشه يابى  اژه اى كمك كنند كه مس

كند نه اينكه چوب الى چرخ اين پرونده بگذارند.
ــى در گردهمايى  ــزارش مهر، على الريجان به گ
ــاره به  ــوزه علميه با اش ــالى قمى ح ــالب و فض ط
ــرفته جاسوسى آمريكا در  ــاندن هواپيماى پيش نش
ــح كرد: در  ــالمى ايران تصري ــورى اس خاك جمه
مورد پرنده اى كه اخيرا به چنگ جمهورى اسالمى 
ــى مى زنند. آقاى  ــد، حرف هاى عجيب ــران در آم اي
اوباما مى گويد من رسما از ايران مى خواهم كه اين 
ــا را تحويل آمريكا بدهد و وزير امور خارجه  هواپيم
ــورت حرف مى زند. وى تاكيد  آنها هم به همين ص
ــما ابتدا بايد رسما به ايران پاسخ بدهيد كه  كرد: ش
براى چه پرنده شما در آسمان ايران بود؟ بايد پاسخ 

بدهيد كه پرنده شما در آسمان ما چه مى كرد؟
  آمريكايى ها دچار جنون گاوى 

سياسى شدند
ــاره به صدور قطعنامه عليه جمهورى  وى با اش
ــالمى در مورد فعاليت هاى هسته  اي اين كشور  اس
گفت: آنها خودشان مى دانند كه اين حرف هايى كه 
ــته اى ايران به  االن مطرح مى كنند كه فناورى هس
سمت نظامى رفته، دروغ است، چون گزارش جامعه 
اطالعاتى آمريكا اين مطلب را سال 2007 گفته بود.
ــالمى تصريح كرد:  ــوراى اس ــس مجلس ش رئي
ــوريه براى دموكراسى نيست  ماجراجويى آنها در س
وگرنه موجودات ديگرى كه در خليج فارس هستند 
ــدند خودشان حكومت  ــوريه ش و طرفدار مردم س
ــلطنتى دارند و مجلسى ايجاد كردند كه سلطان  س
و اميرشان همه نماينده ها را نصب مى كند. نماينده 
مردم قم در مجلس شوراى اسالمى تاكيد كرد: اين 

فضاحت آور است كه اين كشورها علمدار دموكراسى 
در كشور سوريه شدند.الريجانى افزود: سفير آمريكا 
ــورهاى ملك نشين منطقه گفته بود  در يكى از كش
ــاالرى مى بينيم و اين  ــا مردم س ــا واقعا در اينج م
مسأله عجيب و غريبى بود. به نظرم آنها دچار جنون 

گاوى سياسى شدند كه اين جورى حرف مى زنند.
  مشكالت اصلى كشور بيكارى، تورم 

و باالبودن قيمت است
نماينده مردم قم با بيان اينكه مسائلى دركشور 
ــأله اصلى كشور ما نيست  ما به وجود مى آيد كه مس
ــأله  ولى ذهن همه را درگير مى كند، تصريح كرد: مس
اصلى امروز ما در داخل كشور براى مسئوالن اين است 
ــتغال و بيكارى جوانان، مسأله تورم و  ــكل اش كه مش
قيمت هاى باال را كنترل كنند. تمام مديران وقتشان 
را به گونه اى بگذارند كه يك جوان وقتى از دانشگاه 

فارغ التحصيل مى شود بتواند اشتغال داشته باشد.

الريجانى با تاكيد بر اينكه حل اين مشكالت به 
صورت شعارى و دستورى امكان پذير نيست، تاكيد 

كرد: اين مهم به يك مدل و كار عاقالنه نياز دارد.
  با مرده يك وزير نبايد سوداگرى 

سياسى كرد
ــوراى اسالمى با  نماينده مردم قم در مجلس ش
ــازى برخى افراد در كشور تاكيد  انتقاد از حاشيه س
كرد: برخى افراد هر روز يك مسئله در كشور ايجاد 
مي كنند. يك روز يك حرف انحرافى مطرح مى شود 
ــكال اين  ــا به دنبال اين حرف مى رود. اش و ذهن ه
ــود. الريجانى ادامه  است كه ذهن ها متفرق مى ش
ــتيضاح و مرحوم  ــى در مورد وزيرى كه اس داد: حت
ــود، با مرده يك وزير  ــائلى مطرح مى ش ــده مس ش
سوداگرى سياسى كه نبايد كرد. اينها مسائل اصلى 
كشور است كه درباره آنها حرف مى زنند؟ يا دائما به 
اين قسمت يا آن قسمت حمله مى كنند. وى با بيان 

اينكه درگيرى هاى الينفع و حتى مضر، وقت كشور 
را مى گيرد گفت: تئورى دشمن اين است كه شما را 
در مسائل بين المللى و داخلى سرگرم كند، شما بايد 
زرنگ باشيد كه در دام دشمن نيفتيد. الريجانى ادامه 
داد: احساس من اين است كه برخى افراد مى فهمند و 
به عمد اين كار را مى كنند، چون منفعت سياسى براى 
آنها دارد. مثال فصل انتخابات بايد موجهايى را به وجود 
بياورد. اين كه كالهبردارى سياسى است. مگر مملكت 
مى خواهد اين جورى اداره شود؟ بايد به مشكل مردم 
ــت. اين افتادن در  ــد كه چه چيزهايى اس دل بدهي

تور دشمن است.
  چوب الى چرخ پرونده اختالس 

بزرگ نگذاريد
ــرى اين پرونده  ــر ضرورت پيگي ــا تاكيد ب وى ب
ــت: بايد اين پرونده  ــف زواياى نهفته آن گف تا كش
ــطحى كه  ــا متخلفان در هر س ــود و ب پيگيرى ش
ــن پرونده خط  ــود. در اي ــتند برخورد قاطع ش هس
ــى كه تخلف كرد  قرمزى وجود ندارد، بلكه هر كس
بايد محاكمه شود و اين قدرت قوه قضائيه است كه 

با متخلفان اين پرونده برخورد جدى كند.
ــى افزود: همه بايد به اژه اى كمك كنند  الريجان
ــه اينكه چوب  ــه يابى كند ن ــأله را ريش كه اين مس
ــن پرونده بگذارند. اگر با متخلفان اين  الى چرخ اي
ــت شد مردم باور مى كنند كه  پرونده برخورد درس
شما عدالت طلب هستيد و با فساد برخورد مى كنيد 
ــد، نه اينكه  ــن تبديل به قدرت نظام خواهد ش و اي
اين را به يك پروسه فرمايشى سياسى تبديل كنيم 
ــون همان طورى كه  ــد، چ كه البته اين نخواهد ش
رهبر معظم انقالب فرمودند با متخلفان اين پرونده 

برخورد خواهد شد.

رئيس مجلس با انتقاد از حاشيه سازى برخى افراد تأكيد كرد:

با مرده يك وزير نبايد سوداگرى سياسى كرد
■ چوب الى چرخ پرونده اختالس نگذاريد

ــت: دولت دهم بنا  ــور گف همدان پيام: وزير كش
ندارد كه تعهدى براى دولت بعدى باقى بگذارد.

ــفر  ــارم س ــار در دور چه ــى محمدنج مصطف
ــتى با  ــه و بويراحمد در نشس ــتان كهگيلوي به اس
شهرداران و مديران شهرستان بويراحمد در ياسوج، 
ــروژه اى از مصوبات  ــود تا هيچ پ افزود: تالش  مي ش
دوره هاى سفر رئيس جمهور و هيأت دولت تا پايان 
ــت جمهورى احمدى نژاد و دولت دهم  دوره رياس
نيمه تمام باقى نماند. به گزارش مهر، وى بيان كرد: 
ــفر دور چهارم به استان ها تاكيد بر رسيدگى  در س
ــه دوره سفرهاى قبل است تا  جدى به مصوبات س
دولت جديد بتواند سياست هاى خود را دنبال كند.

ــازوكارى  ــت: بايد س ــور اظهار داش ــر كش  وزي
انديشيد و به گونه  اي برنامه  ريزى و امور را پيگيرى 
ــفرهاى  ــاى مصوب در س ــه تمامى طرح ه ــرد ك ك

استانى مورد بهره بردارى قرار گيرند. 
ــفرها در همه  ــه مصوبات س ــار با بيان اينك نج
استان هاى كشور روند توسعه اى را شتاب بخشيده 

است، تصريح كرد: در استان هاى كمتر توسعه يافته 
اين روند به نسبت شتابنده تر است. 

  40 ميليون نامه، ارثيه دولت در پرواز 
براى دولت بعد

ــت:  ــتا خبرآنالين در تحليلي نوش ــن راس در اي
ــخص رئيس جمهور سفرهاى استانى  دولتى ها و ش
ــان كارنامه كارى خود  ــن و درخش را از نقاط روش
ــفرها را تبليغاتى،  مي دانند و منتقدين دولت اين س
ــراى بيت المال مي دانند.   ــر ضروري و زيان بار ب غي
ــفرها،  اما فارغ از بحث مثبت يا منفى بودن اين س
يكى از پيامدهاى ملموس و عينى اين سفرها، بحث 
ــور و وزرا  ــت كه رئيس جمه ــاي مردمى اس نامه ه

مستقيما از مردم دريافت مي كنند.
جداى از اظهار نظرهاى رسمى كه عمدتا دولتى 
ــخن مي گويند  ــخگويى به اين نامه ها س ها از پاس
ــن موضوع نگاه  ــا ترديد به اي ــن دولت ب و منتقدي
ــه مي دهد و  ــه خود دولت اراي ــد؛ آمارى ك مي كنن
نشان دهنده تعداد فزاينده نامه هاي مردمى است. 

ــر كل ارتباطات مردمى و  عادل محمديان مدي
ــت جمهور در سى ام آبان سال  سفرهاى نهاد رياس
ــع آورى 25 ميليون نامه داده بود. ــر از جم 89 خب

ــم  ــار اين خبر، هاش ــال بعد از انتش كمتر از يك س
ــت  ــى رئيس مركز ارتباطات مردمى نهاد رياس غرق
ــهريور ماه امسال تعداد نامه هاي  جمهور در 24 ش
مردمى رسيده به اين نهاد را 30 ميليون نامه عنوان 
ــر  كرد. همچنين در خبرى كه چندى پيش منتش
ــتانى رئيس جمهور 300 هزار  شد در يك سفر اس
ــد. تعداد 30 ميليون نامه در 6  نامه جمع آورى ش
سال، نشان دهنده اين است كه به طور ميانگين 5 
ــال به مركز ارتباطات مردمى  ميليون نامه در هر س

نهاد رياست جمهورى ارسال شده است.
ــت در  اگر روند فعلى ادامه پيدا كند طبيعى اس
ــت دهم بيش از چهل ميليون نامه و  پايان كار دول
پيامك و ايميل براى دولت فرستاده خواهد شد. به 
اين ترتيب دولت يازدهم وارث بيش چهل ميليون 

تقاضاى بى پاسخ خواهد بود.

رئيس كميته روابط خارجى مجلس:
اقدام آمريكا تجاوز 

جنگى محسوب مى شود
ــه روابط خارجى  همدان پيام: رئيس كميت
مجلس تأكيد كرد: بر اساس منشور ملل متحد 
ورود هواپيماى جاسوسى آمريكا به خاك ايران 
ــرى تجاوز  ــق 250 كيلومت ــوذ آن تا عم و نف

جنگى محسوب مى شود.
ــس كميته  ــه رئي ــمت ا... فالحت پيش حش
ــالمى در  ــوراى اس ــط خارجى مجلس ش رواب
ــاوز پهپاد  ــاره به تج ــو با فارس، با اش گفت وگ
ــت: موضوع  ــورمان گف ــه خاك كش ــكا ب آمري
ــى در واقع يك تجاوز جنگى به  پهپاد آمريكاي
ــاس منشور ملل  ــورمان بود چرا كه بر اس كش
ــى به خاك  ــد ورود هواپيماهاى جاسوس متح
ديگر كشورها تجاوز جنگى محسوب مى شود و 
پهپاد آمريكايى تا عمق 250 كيلومترى خاك 

ايران نفوذ كرده بود.
ــران بايد  ــرد: اي ــه اضافه ك ــت پيش فالح
ــود را در رابطه با تجاوز  ــتنادات حقوقى خ اس
ــورمان را  ــاك كش ــه خ ــى ب ــاد آمريكاي پهپ
جمع آورى و از آن به عنوان سندى براى اقدام 
ــه مجامع بين المللى  براى توطئه عليه ايران ب

ارائه دهد.
  غنيمتى فراتر از توانايي بلوك 

شرق در جنگ سرد 
ــه تالش  ــاره ب ــا اش ــه ب ــن زمين وى در اي
ــى  ــترداد پهپاد جاسوس آمريكايى ها براى اس
RQ170 از ايران گفت: اين پهپاد يك غنيمت 
جنگى بسيار با ارزش است كه ايران در جريان 
ــرد با آمريكا آن را بدست آورده است،  جنگ س
غنيمتى كه بلوك شرق هم نتوانست در جريان 
جنگ سرد با آمريكا چنين غنيمتى از استكبار 

جهانى بگيرد.
رئيس كميته شوراى روابط خارجى مجلس 
خاطرنشان كرد: اين غنيمت جنگى يك اهرم 
بازدارنده براى آمريكايى ها خواهد بود البته بايد 
ــلح كشورمان در به  به اين اقدام نيروهاى مس
ــى افتخار  ــت آ وردن كنترل پهپاد جاسوس دس

كنيم.

در نشست ساالنه دفتر تحكيم وحدت 
مطرح شد:

محافظه كارى  از جمله نكات 
منفى مجلس هشتم بود

ــاالرى  ــركل حزب مردم س ــام: دبي همدان پي
ــاركت در انتخابات را در  ــه بايد مش ــا بيان اينك ب
ــطح باال نگه داريم، گفت: هر كس با اقداماتش  س
ــترده مردم در انتخابات لطمه بزند،  به حضور گس

قطعاً بر ضد انقالب عمل كرده است. 
به گزارش فارس، مصطفى كواكبيان نماينده 
ــمنان در مجلس در سخنانى در سومين  مردم س
نشست شوراى عمومى دفتر تحكيم وحدت كه در 
دانشگاه صنعتى اميركبير در حال برگزارى است، 
گفت: يكى از نكات مثبت مجلس هشتم تركيب 
انقالبى آن است؛ در كل مجلس هشتم در مقايسه 

با مجلس هفتم تركيب بهترى داشت.
ــبت به مجلس  ــتم نس وى افزود: مجلس هش
هفتم وابستگى كمترى به دولت داشت و حضورش 
ــود. كواكبيان  ــى پررنگ تر ب ــع بين الملل در مجام

ــان كرد: انضباط نمايندگان در طول دوره  خاطرنش
نمايندگى يكى ديگر از نكات مثبتى بود كه بايد به 

آن اشاره كنم.
نماينده مردم سمنان در مجلس محافظه كارى 
مجلس هشتم را از جمله نكات منفى آن دانست 
ــت: رئيس مجلس و فضاى كلى آن  و اظهار داش
ــرد: در رابطه  ــت. كواكبيان تصريح ك پيچيده اس
ــأله  ــؤال از رئيس جمهور هم اين مس ــا بحث س ب
ــود را پس  ــدگان امضاى خ ــه مى گويند نماين ك
ــت و نمايندگان سؤال  گرفته اند، يك شوخى اس
ــور پس نگرفته اند. دبيركل  خود را از رئيس جمه
ــن به امور  ــت: نپرداخت ــاالرى گف حزب مردم س
ــى كشور مثل اشتغال و تورم از ديگر نكات  اساس
ــاره كرد.   ــت كه بايد به آن اش ــى مجلس اس منف
ــاى بين المللى هم  ــزود: در بحث تحريم ه وى اف
متأسفانه طورى عمل نمى شود كه اين تحريم ها 

اجرا نشود.
ــان دفاع نكردن از حقوق نمايندگان و  كواكبي
ــعارزدگى و جو زدگى را از  مجلس و همچنين ش
ــتم دانست و اظهار  ديگر نكات منفى مجلس هش

داشت: موضوع تسخير سفارت انگليس كار جالبى 
ــى طورى صحبت كرد كه ظاهراً  نبود اما الريجان

اين كار مورد تاييد همه بود.
نماينده مردم سمنان در مجلس گفت: هركس 
ــم در انتخابات  ــى پيدا كند كه من گفته باش جاي
تقلب شده، جايزه دارد البته كسى جلوى تخلفات 
ــن اين موضوع را در  ــى را هم نگرفت و م انتخابات
ــؤالى هم در اين رابطه  تلويزيونى بيان كردم و س
ــيدم. وى در ادامه گفت: در  ــر اقتصاد پرس از وزي
شرايط فعلى حرف اصالح طلبان در مجلس پيش 
نمى رود و به همين دليل است كه ما مى خواهيم 
ــترى نماينده داشته  در مجلس آينده تعداد بيش

باشيم.
ــس درباره  ــمنان در مجل ــردم س ــده م نماين
ــور در انتخابات اظهار  ــخص براى حض تعيين ش
ــانى كه از 30  ــت: بايد قانون اجرا شود؛ كس داش
ــايد نتوانند  خرداد به بعد اقدامى انجام دادند، ش
در انتخابات شركت كنند اما افرادى كه قبل از آن 
فعاليت سياسى مى كردند دليلى براى حضورشان 

نداشتنشان در انتخابات وجود ندارد.

وزير كشور: 

دولت دهم تعهدى براى دولت بعدى باقى نمى گذارد

 در انتخابات آتى 
سابقه نمايندگان فعلى

 بررسى شود
ــيون اصولگرايان  ــام: عضو فراكس همدان پي
ــان اينكه بايد در انتخابات مجلس  مجلس با بي
ــى كنيم،  ــابقه نمايندگان فعلى را بررس نهم س

گفت: ما نياز به سرباز واليت داريم و اين امرى 
ــت. به گزارش مهر،  ــيار مهم و ضرورى اس بس
سيد حسين نقوى حسينى نماينده مجلس در 
گردهمايى بصيرت عاشورايى جمعيت آبادگران 
جوان به انتخابات مجلس نهم اشاره كرد و گفت: 
اين انتخابات از اهميت بسيارى برخوردار است به 
ــى و انتخاب نامزدها  ــل بايد در معرف همين دلي

دقيق بود. ما در مجلس نياز به سرباز واليت داريم. 
ــود  وى افزود: بعضى مواقع مطالبى مطرح مي ش
ــن مطالب را به برخى از مديران و چهره هاي  و اي
ــبت مي دهند كه اين اصال به صالح  شاخص نس
نيست. مهمترين شاخصه بايد فرمايش مقام معظم 
رهبرى باشد البته در خط واليت بودن كار سختى 
ــت. نماينده مردم ورامين در مجلس افزود: در  اس

اين دوره از انتخابات مردم بايد سابقه نمايندگان 
فعلى را به خوبى مورد بررسى قرار دهند چرا كه 
ــى مجلس كرسى نظام محسوب مي شود.  كرس
ــرد برخى از  ــه عملك ــى ب ــن انتقادات همچني
نمايندگان وارد است. نمايندگانى پيدا مي شوند 
ــت اظهارنظر  ــن خانه مل ــون در صح كه تاكن

نكرده اند و اين اصال خوب نيست.

جمهورى اسالمى ايران
 چگونه تنگه هرمز را خواهد بست

ــك هاى كروز، بالستيك و هوا به سطح گوشه اى از سامانه هاى  همدان پيام: موش
ــته ماندن تنگه هرمز را تا  ــلح ايران هستند كه مي توانند بس تهاجمى نيروهاى مس
ــورمان نياز بداند، تامين كنند. قايق هاي تندروى ايران نيز مكملى  هر زمان كه كش
خواهند بود تا مهمترين شاهراه انرژى جهان، هيچگاه بدون اراده جمهورى اسالمى، 

روى آرامش را نبيند.
ــانى كه نقش دريا را در كنترل جهان  ــرق در اين خصوص نوشت: براى كس مش
ــتراتژيك) نيز شناخته شده  به خوبى درك مى كنند، اهميت تنگه هاى راهبردى (اس
است. يك دريانورد كاركشته انگليسى سال ها پيش از كشف نفت و در روزگارى كه 
ــرزمين هاي بريتانياى كبير غروب نمى كرد، گفته است كشورى كه  ــيد در س خورش
درياهاى جهان را كنترل كند، دنيا را و كشورى كه تنگه هاي مهم را در اختيار داشته 

باشد كل آبهاى دنيا را تحت سيطره خواهد داشت.
امروزه با تبديل نفت به يكى از حياتى ترين كاالهاى مورد نياز بشر مدرن و اقتصاد 
ــتند. مهمترين  ــا، مناطق نفت خيز جهان در كانون توجه قدرت هاي بزرگ هس دني
ــه تنها دروازه ورودى و  ــت ك منبع تأمين انرژى جهان خاورميانه و خليج فارس اس
ــت. در پى مطرح شدن امكان تحريم  ــيار بسيار مهم هرمز اس خروجى آن تنگه بس
نفت ايران توسط كشورهاى تحريم كننده ايران، مقامات كشورمان نيز مجدداً توانايى 
ــى  ــزد كردند لذا در اين گزارش به بررس ــدود كردن تنگه هرمز را گوش خود در مس

توانمندى هاي كشورمان در اجراى اين عمليات مي پردازيم.
ــور صادر  ــره حدود 40 درصد نفت دنيا و عمده نفت 8 كش بنابر آمارهاى منتش
كننده حاشيه خليج فارس از اين آبراه راهبردى صادر مي شود. به عنوان مثال بيش 
ــعودى، 98 درصد نفت عراق، 99 درصد نفت امارات  ــتان س از 88 درصد نفت عربس
متحده عربى و 100 درصد نفت كشورهاى كويت و قطر و در مجموع به طور متوسط 
ــورها از تنگه هرمز عبور مى كند. همچنين 50 درصد ساير  97 درصد نفت اين كش
ــان اقتصادى  ــورها نيز از تنگه هرمز عبور مي كند. كارشناس مبادالت كاالى اين كش
ــدود شدن اين آبراه حياتى، بازار نفت دنيا با كمبود 16,5 تا  معتقدند در صورت مس
ــد كه در اين صورت بهاى هر بشكه نفت به  ــكه اي مواجه خواهد ش 20 ميليون بش

حدود 2,5 برابر ميزان فعلى يعنى به 250 دالر خواهد رسيد.
جمهورى اسالمى ايران هرگز تمايل به برهم زدن ثبات منطقه و جهان نداشته و 
تنها در صورت اقدام عليه منافع ملى خود، پاسخ متقابل داده است. در زمينه نظامى 
نيز تأكيد رهبر معظم انقالب همواره بر شروع نشدن درگيرى نظامى اما پاسخ كوبنده 
در صورت بروز حماقت از سوى دشمن بوده است. اما هيچ تضمينى وجود ندارد كه 
در عرصه غيرنظامى مانند جنگ سايبرى و يا فشارهاى اقتصادى از جمله بستن تنگه 
هرمز و قطع بخش عظيم شريان انرژى به مدت نامحدود، پيش دستى نكند. در واقع 
ممكن است در صورت وضع تحريم هاي بيشتر به خصوص در خصوص صادرات نفتى 

كشور، ايران نيز مانع از خروج نفت از آبهاى سرزمينى خود شود.
ــاك امارت متحده  ــايعه احداث يك آبراه از خ ــايد ش ــوص برنامه و يا ش در خص
ــت صرف نظر از زمان و  ــراى جايگزينى اضطرارى با تنگه هرمز نيز بايد گف ــى ب عرب
ــه الزم براى اجراى چنين پروژه اي و كارايى اين آبراه در قياس با تنگه هرمز و  هزين
ــا آن موقع، تمام خاك امارات زير  ــورهاى غربى ت در صورت دوام آوردن اقتصاد كش
برد موشك هاي ايرانى است چه رسد به دهانه هاي اين كانال كه مي تواند به راحتى 

توسط انواع ادوات مورد اشاره در اين گزارش ناأمن شود.

اعتراض كتبى مجلس ايران به نقض حقوق بشر 
در 6 كشور آسيايى و اروپايى

ــالمى در اعتراض به  ــوراى اس ــر مجلس ش همدان پيام: رئيس كميته حقوق بش
ــى در برخورد با  ــرى غرب ــكوت و برخورد دوگانه مجامع بين المللى و حقوق بش س
حوادث فلسطين، بحرين ليبى، عراق، افغانستان همچنين انگليس به دبير كل و ساير 

مقامات مسئول در زمينه حقوق بشر در سازمان ملل متحد نامه نوشت.
ــر مجلس در چهار نامه به  ــه گزارش مهر، زهره الهيان رئيس كميته حقوق بش ب
ــازمان ملل متحد، رئيس  ــرعالى حقوق بشر س ــازمان ملل متحد، كميس دبيركل س
ــازمان ملل متحد و مدير اجرايى صندوق بين المللى حمايت از  ــوراى امنيت س ش
ــتر اين مجامع نسبت به رفتارهاى غير انسانى و مغاير  كودكان، خواستار توجه بيش
ــوى حكومت هاي ديكتاتورى منطقه چون  ــان ها در منطقه از س با حقوق اوليه انس
ــتان  ــى چون انگلس ــورهاى بزرگ غربى مدعى دموكراس آل خليفه در بحرين و كش

شده است.
  يك ميليون و هشتصد هزار غزه اي مظلوم 

ــه "بان كى مون" دبيركل  ــر مجلس در نامه اى خطاب ب ــس كميته حقوق  بش رئي
ــتى عليه مردم  ــالگرد جنگ 22 روزه رژيم صهيونيس ــازمان ملل متحد كه در س س
مظلوم فلسطين در غزه، نگاشته شده، تأكيد كرده است كه توقع ملت ايران برخورد 
ــطينيان، مجازات عامالن اين جنايات جنگى  بى طرفانه، اقدام مؤثر براى نجات فلس
و عليه بشريت و هم چنين احقاق حق تعيين سرنوشت براى مردم مظلوم فلسطين 

است.
ــت: بدين وسيله تأسف و نگرانى خود را در  وى خطاب به بان كى مون آورده اس
ــده در  ــان مظلوم محاصره ش خصوص وضعيت بيش از يك ميليون و 800 هزار انس
ــر مى برند و از حقوق بنيادين بشر محروم هستند،  ــخت به س ــرايط س غزه كه در ش
ــالم و... مذكور در  ــا از حق امنيت،  غذا، آب س ــم و از آنكه هم نوعان م ــراز مى نماي اب
ميثاق حقوق مدنى، سياسى و ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى محرومند 

، متاسفم .
   مجازات عامالن نقض حقوق بشر در بحرين  

ــرعالى حقوق بشر سازمان ملل نيز ضمن ابراز نگرانى  الهيان در نامه اى به كميس
از وضعيت مردم مظلوم بحرين، نقض فاحش حقوق بشر در بحرين را محكوم كرده 
ــت:  ــر مجلس در نامه خود به خانم پيالى آورده اس ــت. رئيس كميته حقوق بش اس
ــرايط عادالنه اجتماعى و اقتصادى و رعايت حقوق  ــيدن به ش مردم بحرين براى رس
بشر و آزادى هاى اساسى و دموكراسى و اجراى قوانين مبتنى بر شريعت اسالمى به 

اعتراضات مسالمت آميزى در مقابل محكوميت ديكتاتورى آل خليفه اقدام كرده اند.
  شرايط مناسبى براى كودكان انگليسى فراهم شود  

ــه آنتونى ليك مدير  ــالمى خطاب ب ــوراى اس نماينده مردم تهران در مجلس ش
ــت دو دومين  ــبت بيس اجرايى صندوق بين المللى حمايت از كودكان نيز به مناس
سالگرد تصويب كنوانسيون حقوق كودك تصريح كرده است: يكى از مهمترين مواد 
كنوانسيون حقوق كودك ماده 19 است كه دولت ها متعهد گرديدند تمامي اقدامات 
ــا از كودكان در برابر  ــى الزم را به عمل آورند ت ــى، اجرايى، اجتماعى و آموزش قانون
ــكال خشونت جسمى يا روانى سوء رفتار با بهره كشى از جمله بهره كشى  تمامي اش

جنسى و ... حمايت كنند.
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يادداشت
پژوهش پنجره اى به سوى افق توسعه

ــت كه  ــرى امرى اس ــعه جوامع بش همدان پيام: توجه به امر پژوهش در توس
ــير  ــعه كيفى جامعه اى كه در مس ــوان آنرا ناديده گرفت؛ چرا كه براى توس نمى ت
رشد و سازندگى قرار دارد استفاده از تفكرات سازنده و تبديل علم به ثروت بسيار 

ضرورى به نظر مى رسد.
ــت با  ــه اى كه به نام هفته پژوهش نام گرفته اس ــش از اين تنها در هفت ــا پي ت
ــوان مغزهاى متفكر جامعه  ــگران به عن ــم نمادين به پژوهش برگزارى چند مراس
ــادى ايران و نيز ترور  ــد اما گويا اخيراً به ويژه پس از تحريم اقتص ــا داده مى ش به
شخصيت هاى علمى چون مسعود على محمدى دانشمند فيزيك دانشگاه تهران، 
ــرار گرفت كه باز بايد به  ــه مد نظر ق ــوع توجه به اين گروه مهمتر از هميش موض

ناكافى بودن اين حمايت ها و تكريم ها تأكيد كرد.
ــالمى  ــالم، يعنى كتاب و احاديث اس ــت بار ديگر به منابع  اصلى اس الزم اس
ــگر چون  مراجعه و به اهميت موضوع پژوهش تأكيد كنيم كه فرموده اند: پژوهش
ــت در ميان مردگان  يا در حديث ديگرى از ائمه اطهار(ع) آمده است:  زنده اى اس
مطالعه و تحقيق عقل را شكفته و فكر را تقويت مى كند و در اين ميان مقام معظم 

رهبرى نيز بارها تأكيد كرده اند كه تحقيق مجاهدت مستمر علمى است. 
حال كه كشورهاى توسعه يافته جهان، دستاوردهاى دانشمندان، انديشمندان 
ــان در كنفرانس هاى علمى  ــركت آن ــالمى را تحريم و از ش ــان ايران اس و محقق
ــى جلوگيرى مى كنند، آيا بهتر نيست كه حمايت از اين نخبگان  بيش از  پژوهش

پيش مد نظر قرار گيرد؟ 
ــه معلوم تبديل  ــود، مجهول ها ب ــور كه واقفيم اگر پژوهش تعطيل ش همانط
نمي گردند. يافته هاي جديدي بدست نمي آيد، در نتيجه علم عقيم و راكد مي ماند. 
ــعه است. جوامعي كه به توسعه رسيده اند و سطح علم و  پژوهش مولد علم و توس
ــتابان رشد كرده، جوامعي بوده اند كه اهميت زيادي به تحقيق  دانايي در آن ها ش
ــمندان و محققان وقت زيادي صرف توليد علم كرده اند.  و پژوهش داده اند و دانش
به همين دليل است كه اين جوامع روز به روز بر قدرتشان افزوده شده است؛ زيرا 
ــت و همانگونه كه فردوسي مي سرايد: توانا بود هر كه  ــاس قدرت بر دانايي اس اس

دانا بود.
ــار بگذاريم و بهترين حالت ممكن را در  ــر حال اگر يكجانبه نگرى را كن در ه
نظر بگيريم آنچه در سال هاى اخير مشهود اما ناكافى به نظر مى رسد آن است كه 
ــمندان و محققان ايران اسالمى تا حدودى توانسته اند با حمايت هاى دولتى  دانش

به جايگاه خود دست يابند. 
ــاد مركز ملى نخبگان و  ــتان همدان تالش براى ايج ــواه اين موضوع در اس گ
صندوق حمايت از آنان كه 41 درصد سهام آن دولتى و 59 درصد خصوصى است 
ــد؛ البته در كنار اين نوع حمايت ها استفاده از امكانات دستگاه هاى اجرائى  مى باش
استان براى امر پژوهش،  ايجاد پارك علم و فناورى و ايجاد مركز رشد نيز از ديگر 
ــن براى نخبگانى است كه هميشه از  ــت كه نويد بخش آينده اى روش اقداماتى اس

حمايت نشدن توسط مسئوالن گاليه داشتند.
ــالب به حمايت از  ــا تأكيدات رهبر معظم انق ــث فوق اينكه ب ــر از مباح مهمت
ــوراى اسالمى دستگاه هاى  ــمندان و نخبگان و طبق قانون 108 مجلس ش دانش
ــانى  ــدند كه نيم تا 3 درصد اعتبارات خود را صرف كس اجرائى موظف و مكلف ش
ــتمر و چشم گيرى دارند. اين حمايت ها و  بنمايند كه در امر پژوهش فعاليت مس
اعتبارات پيش از اين در مركز كشور متمركز شده بود كه امسال در برنامه پنجم 
ــعه اين مشكل حل و قرار شد حتى شهرستان ها نيز از اين حمايت ها به طور  توس

مستقيم برخوردار شوند.
ــگاه علوم  ــتان در حوزه معاونت پژوهش  (دانش حال با توجه به اينكه رتبه اس
ــكى) به گفته مسئوالن دانشگاهى در رده پنجم كشورى قرار دارد و با توجه  پزش
ــينا همدان جزء اساتيد برجسته جهان اسالم  ــاتيد دانشگاه بوعلى س به اينكه اس
ــاتيد به عنوان كم  ــده  اند و نيز دريافت نشان پژوهش توسط اين اس ــناخته ش ش
ــتان همدان با حمايت از  ــابقه ترين موفقيت كشورى؛ بايد اذعان داشت كه اس س
ــد يافتگى  ــور از لحاظ رش ــتان هاى موفق كش پژوهش گران و نخبگان در رده اس
قرار خواهد گرفت كه در اين راستا فرهنگ سازى امر پژوهش توسط دستگاه هاى 
ــاتيد و صنعت گران نخبه، امرى  ــجويان، اس اجرائى،  حمايت از دانش آموزان، دانش

ضرورى و زمينه اى براى رشد است.
ــيده اند كه براى رسيدن به سند چشم انداز  ــئوالن به اين باور رس حال كه مس
توسعه، پژوهش امرى ضرورى است و تالش دارند كه زمينه آن را فراهم سازند، 
ــم را نيز در عمل  ــگران به عنوان مولدان عل ــكالت پيش روى پژوهش بايد مش
ــتن بودجه  كافي، امكانات و ابزار و لوازم،  ــكالتي همچون نداش حل نمايند، مش
ــگران و مسائلي  كم توجهي به رفاه آنان، كم توجهي به منزلت اجتماعي پژوهش
ــت از جمله مواردى است كه سد راه تحقيق توسط انديشمندان كشور  از اين دس

ما شده است.
ــن مقاله هاي علمي و  ــا عمر خود را صرف تحقيق و تدوي ــگري مدت ه پژوهش
ــي و حتي مراكز علمي  ــازمان هاي مختلف اجراي ــد اما س درج آن در ISI مي كنن
ــت بودجه  كافي به تحقيق و  ــته اس ــور در عمل آنچنان كه شايس و پژوهش  كش
پژوهش اختصاص نمي دهند در حالى كه كشورهاى توسعه يافته جهان قبل از هر 
ــوع تصميمى ابتدا با صرف هزينه هايى به پژوهش در خصوص طرح ها و پروژه ها  ن

مى پردازند.
ــه پژوهش هفته اى  كه متعلق  به  ــير در هفته منتهى به هفت با همه اين تفاس
آنانى است كه از نعمت خدادادى عقل و انديشه به نحو مطلوبى استفاده كرده اند 
بر اين باوريم كه ايران اسالمى تنها با بهره گيرى از ايده و نظر انديشمندان خود در 

چشم انداز توسعه خوش خواهد درخشيد. 

مشكالت بخش صنعت و معدن تويسركان بر طرف مى شوند
ــكالت موجود بر سر راه بهره ورى حداكثرى در بخش  ــركان گفت: مش همدان پيام: مدير اداره صنعت و معدن تويس
صنعت و معدن اين شهرستان با اتخاذ تدابير كارشناسانه برطرف مى شوند. رضا سليمانى در جلسه حل مشكالت فعاالن 
بخش صنعت و معدن تويسركان افزود: مهمترين مشكالت واحدهاى صنعتى به بحث تأمين اعتبار، دريافت تسهيالت، 
ــه حل  ــود. به گزارش ايرنا، وى با بيان اينكه جلس ــرمايه در گردش مربوط مى ش  بازپرداخت معوقات بانكى و تأمين س
ــد استانى و شهرستانى در آينده اى نزديك،  ــكالت فعاالن بخش صنعت و معدن تويسركان با حضور مسئوالن ارش مش
برگزار مى شود، گفت: در بخش معدن مشكالت موجود با توجه به توانمندى هاى موجود در شهرستان با سرعت بيشترى 
حل مى شوند. سليمانى با بيان اينكه شاهد پويايى و شكوفايى بخش صنعت و معدن در شهرستان خواهيم بود، اظهار 

داشت: روانكارى در ساز و كارهاى ادارى در اين حوزه در دستور كار قرار دارد.

كسب رتبه نخست ايجاد اشتغال توسط مالير
همدان پيام: فرماندار مالير گفت: مالير رتبه نخست ايجاد اشتغال را در استان همدان به خود اختصاص داده است.

حسن خيريانپور، در جلسه كارگروه اشتغال و سرمايه گذارى شهرستان مالير اظهار كرد: از ابتداى سال جارى تاكنون 
15 هزار و 545 شغل در مالير ايجاد شده است كه 150 درصد از تعهد ايجاد اشتغال را داشته است. وى با بيان اينكه 
ــت، ادامه داد: شهرستان مالير  ــال جارى 10 هزار و 545 نفر بوده اس ــتان مالير از اشتغال استان در س ــهميه شهرس س
ــهميه اشتغال ايجاد كرده و مالير رتبه برتر استان را در ايجاد اشتغال كسب كرده است. به گزارش فارس ،  ــتر از س بيش
فرماندار مالير با بيان اينكه تعدادى از اين اشتغال ها در بخش مسكن بوده است، اظهار داشت: بقيه اشتغال ايجاد شده 
ــت. وى ضمن انتقاد از صندوق مهر رضا(ع) مالير گفت: تنها اين  ــتگاه هاى اجرايى اس در بخش هاى مختلف ديگر دس

صندوق به تعهد خود عمل نكرده و از اشتغال ايجاد شده عقب است و 91 نفر از سهميه اشتغال آن باقى مانده است.

ترويج فرهنگ عاشورا از اهداف شوراى فرهنگ عمومى است
ــت.  ــوراى فرهنگ عمومى اس ــورا يكى از اهداف ش ــدآباد گفت: ترويج و احياى فرهنگ عاش همدان پيام: امام جمعه اس
ــدآباد با بيان اينكه واقعه كربال و عاشورا جزو  ــالم موسى حسينى مجد، در شوراى فرهنگ عمومى شهرستان اس حجت االس
فرهنگ اسالمى است، اظهار كرد: ترويج، احيا و ارتقاى فرهنگ عاشورا يكى از اهداف و برنامه هاى شوراى فرهنگ عمومى است 
كه مى طلبد به آن بيش از پيش اهميت داده شود. وى راه سعادت جامعه اسالمى را ادامه مسير امام حسين(ع) دانست و اضافه 
كرد: ماه محرم و صفر فرصت مناسبى براى تقويت باورهاى دينى و ارزش هاى اسالمى است كه با مرور واقعه كربال در ايام محرم 
و صفر مى توان ادامه  دهنده راه امام حسين(ع) باشيم. به گزارش فارس ، حميد مالمير، فرمانده نيروى انتظامى اسدآباد نيز با 
اشاره به اينكه سد معبر در كوچه ها و ايجاد آلودگى صوتى در برگزارى مراسم هاى عروسى از دغدغه هاى مسئوالن و مردم بود، 

افزود: در اين راستا 10 گروه از نوازندگان اركستر را جمع آورى و 20 نفر دستگير و به مراجع قضايى معرفى شدند.

ــاورزي  محصوالت كش همايش  ــام:  همدان پي
ــوري،  ــور مقامات كش ــتان نهاوند با حض شهرس
ــاورزان نهاوند در  سالن  ــئوالن و كش استاني، مس
انديشه مجتمع فرهنگي هنري امام خميني (ره) 
با محوريت بررسي مزيت ها و استعدادهاي بخش 

كشاورزي نهاوند برگزار شد.
  استفاده بهينه از منابع محدود آب و 

خاك از سياست هاي دولت هاى نهم و 
دهم بوده است

ــي وزارت  ــاون توليدات دام ــم مع در اين مراس
ــاورزي يكي از شعارهاي انقالب اسالمي  جهاد كش
را استقالل در زمينه مواد غذايي و كشاورزي عنوان 
ــيس  ــت: در ابتداي انقالب، پس از تأس ــرد و گف ك
سازمان جهاد كشاورزي معمار كبير انقالب خطاب 
ــد: «ايران بايد در زمينه مواد  به جهادگران فرمودن
ــر نتوانيم در اين  ــد و اگ غذايي به خودكفايي برس
ــاير جهات  ــيم در س زمينه مهم به خودكفايي برس
ــته خواهيم بود» كه اين مهم خود گوياى  نيز وابس
ــتقالل خصوصا كشاورزي و مواد غذايي  اهميت اس
ــي تصريح كرد: منابع ما از  ــت. سعادت ا... عباس اس
ــت و استفاده  ــيار محدود اس جمله آب و خاك بس
ــت هاي  بهينه از اين منابع يكي از مهمترين سياس
ــت كه در اين راستا  دولت هاي نهم و دهم بوده اس

اقدامات و گام هاي اساسي برداشته شده است.
ــتفاده و ترويج سيستم هاي نوين آبياري و  وي اس
كمك بالعوض به كشاورزان در اين خصوص، پوشش 
ــاورزي و ... را از جمله  انهار، مكانيزاسيون نمودن كش
ــده با هدف استفاده بهينه از منابع  اقدامات انجام ش
عنوان كرد و گفت: شهرستان نهاوند در بكارگيري اين 
اصول و اقدامات بسيار موفق عمل نموده است. عباسي 
همچنين با تقويت زيرساخت هاي كشاورزي و استفاده 
از علوم روز ساماندهي بيش از 150 هزار فارغ التحصيل 
بخش كشاورزي در نظام مهندسي كشاورزي و محيط 
ــري از اقدامات دولت براي  ــت و ... را بخش ديگ زيس

ارتقاي سطح توسعه و كشاورزي عنوان كرد.
ــي دامي در  ــاخه اصل ــي 4 ش وي از خودكفاي
ــا بكارگيري روش هاي  ــور خبر داد و گفت: ب كش
نوين توليد و ارتقاي كيفيت محصوالت كشاورزي، 
توانسته ايم در زمينه توليد شير، توليد گوشت مرغ 
ــت قرمز  و ماهي، توليد تخم مرغ و همچنين گوش
ــور به خودكفايي  ــن 90 درصد از نياز كش با تأمي
ــا برگزاري  ــزود: اميدواريم ب ــى اف ــيم. عباس برس
ــنواره هايي در زمينه توسعه و توليد به  چنين جش
ــيم كه در توليد تمامي محصوالت  جايگاهي برس

كشاورزي با قدرت، صادرات را در دست بگيريم.
  نهاوند به قطب كشاورزي كشور 

تبديل شود
ــردم نهاوند در  ــده م ــم نماين ــه مراس در ادام
ــت و توانايي نهاوند در بخش  مجلس گفت: ظرفي

كشاورزي تنها مختص به يك عرصه نيست، بلكه 
با قابليت هايي كه دارد توانسته در زمينه هاي دام، 
ــي و ... به يكي از قطب هاي  ــالت، گياهان داروي غ
مهم كشاورزي نه تنها در غرب كشور، بلكه در كل 

كشور تبديل شود.
ــان كرد: وضعيتى كه  مهدي سنايي خاطرنش
ــت آورده است  ــاورزي به دس نهاوند در زمينه كش
ــده توجه ويژه وزارت جهاد كشاورزي به  سبب ش
ــا هنوز در اين  ــتان معطوف گردد، ام اين شهرس
ــتن گام هاي  ــتر و برداش زمينه نيازمند توجه بيش
ــن در اين  ــد گري ــود س ــت. وي وج ــي اس اساس
ــن توفيقات نهاوند  ــتان را يكي از مهمتري شهرس
ــارد تومان  ــاص 10 ميلي ــرد و از اختص عنوان ك
ــال 91 به اين طرح خبر داد و افزود:  بودجه در س
ــال آينده  ــرح در چند س ــن ط ــرداري از اي بهره ب
ــهري كه عنوان شهر  ــالي در ش مي تواند خشكس

سراب ها را به خود گرفته ريشه كن كند.
  براي توسعه بيشتر، هر هفته به نام 

يك شهرستان نامگذاري مي شود
استاندار همدان نيز گفت: با توجه به زمينه ها، 
ــتان نهاوند اين  ــا و قابليت هاي شهرس ظرفيت ه
ــزاري اين  ــراي برگ ــن نقطه ب ــتان بهتري شهرس

جشنواره بود.
ــعه و پيشرفت  كرم رضا پيريايي ادامه داد: توس
ــتن برنامه ريزي هاي  ــتان مستلزم داش هر شهرس
منسجم با حضور مديران متمركز و آينده نگر است.

ــه نام هر  ــات هفته اي ب ــزاري جلس وي از برگ
ــتانداري خبر داد و گفت:  ــتان در محل اس شهرس
ــتاني اگرچه توفيقات زيادي در  ــفرهاي شهرس س
ــته است اما  ــتان در بر داش ــعه شهرس زمينه توس
ــائل شهرستان ها  ــتر بايد مس ــعه بيش براي توس
ــود. لذا هر هفته به نام  ــتان پيگيري ش نيز در اس
ــود و قابليت ها،  ــتان نامگذاري مي ش يك شهرس

استعدادها و توانايي هاي هر شهر به صورت جزئي 
ــك اين امر  ــي قرار مي گيرد كه بي ش مورد بررس

توسعه بيشتر را در پي خواهد داشت.
پيريايي همچنين سد گرين نهاوند را مهمترين 
ــاخصه در آينده بهتر نهاوند عنوان كرد و گفت:  ش
ــي ترين پايه ها براي توسعه  اين سد يكي از اساس
بيشتر كشاورزي نهاوند است؛ اميدواريم مسئوالن 
ــريع در  ــود را براي تس ــالش خ ــط تمام ت ذي رب

بهره برداري از اين طرح عظيم به كار گيرند.
  افزايش صنايع تبديلي نهاوند 

از 7 به 19 كارگاه نقطه قوت اين 
شهرستان است

ــازمان جهاد كشاورزي استان نيز در  رئيس س
ــي از 7 به 19  ــم، افزايش صنايع تبديل اين مراس
ــتان نهاوند نشان از توانمندي  كارگاه را در شهرس
ــوان كرد و گفت:  ــاورزي عن نهاوند در بخش كش
ــري اراضي نيز وضعيت قابل  نهاوند در بحث كارب
ــش از 40 درصد كاربري اراضي  توجهي دارد و بي
ــان مي دهد عالوه بر ارتقاي  در اين شهرستان نش
كيفيت محصوالت توليدي، توسعه از لحاظ كميت 

در اين شهرستان امكان پذير است.
ــت: نهاوند با  ــا رنجبرضرابي اظهار داش عليرض
ــتان در  ــزار تن از توليدات اس ــاص 500 ه اختص
بحث ارزش افزوده رتبه اول را در استان داراست.

وي ادامه داد: در دولت هاي نهم و دهم اقدامات 
ــمندي در خصوص كشاورزي نهاوند صورت  ارزش
ــتان توانسته نسبت به  ــت و اين شهرس گرفته اس
دوره هاي قبل رشد عالي و قابل مالحظه اي داشته 

باشد.
ــطح زير كشت  ضرابي در خصوص وضعيت س
ــطح زير كشت  محصوالت زراعي و باغي گفت: س
زراعت آبي 36468 هكتار، سطح زير كشت زراعت 
ديم 16765 هكتار و باغ هاى مثمر 11559 هكتار 
ــطح زير  ــت كه در مجموع 53233 هكتار س اس

كشت ساليانه محصوالت زراعي است.
ــاورزي  ــهم حجم و توليدات بخش كش وي س
ــتان را اين گونه تشريح كرد و  نهاوند نسبت به اس
گفت: سهم نهاوند از توليد 9/94 است كه ارزش آن 

13/66 مي باشد.
همچنين سهم زراعت 7/84 به ارزش توليدي 
ــهم دام و آبزي 19/70 به ارزش توليدي  8/70، س
ــه ارزش توليدي  ــاغ 15/25 ب ــهم ب 20/20 و س

15/70 است.
ــاني به  ــى در ادامه از احداث كانال آبرس ضراب
ــغ بر 52/678  ــر با اعتباري بال ــول 40927 مت ط
ــتان خبر داد و گفت:  ميليارد ريال در اين شهرس
ــطح 650 هكتار و 350  ــازي در س تجهيز و نوس
ــاري بالغ بر 23/01  ــت اجرا با اعتب هكتار در دس
ــار در سطح  ميليارد ريال، اجراي آبياري تحت فش
1098 هكتار و در دست اجرا در سطح 670 هكتار 
ــر 46/09 ميليارد ريال و احداث  با اعتباري بالغ ب
ــطح 300 هكتار و  ــتگاه پمپاژ بابارستم در س ايس
ــفلي و عليا در  ــتگاه پمپاژ زرامين س پيگيري ايس

ــطح 255 هكتار در وضعيت انتخاب پيمانكار با  س
اعتباري بالغ بر 8/24 ميليارد ريال از فعاليت هاي 

انجام شده بوده است.
ــاورزي شهرستان  وي ديگر فعاليت جهاد كش
ــول 57 كيلومتر با  ــه ط ــا لوله ب ــال آب ب را انتق
اعتباري بالغ بر 9/93 ميليارد ريال، ايجاد شهرك 
دامپروري و احداث راه دسترسي حفر چاه عميق و 
انجام امور زيربنايي، ايجاد اشتغال 798 نفر و انجام 
ــال 1390 و  تعهدات به صورت 100 درصد در س
ــطح 39489  بيمه محصوالت زراعي و باغي در س
دانست و افزود: نظارت بر احداث باغ ها 90 هكتار، 
اصالح باغ ها 82 هكتار، جايگزيني باغ ها 14 هكتار 
ــار، مبارزه با  ــن غالت 24360 هكت و مبارزه با س
ــي 17250 هكتار و  ــاي گياه ــات و بيماري ه آف
مبارزه با علف هاي هرز 33300 هكتار انجام شده 
ــت. ضرابي توليد كلزاي شهرستان را به ميزان  اس
8500 تن يعني معادل 75 درصد استان ذكر كرد 
ــت: نظارت بر خريد گندم مازاد بر نياز  و بيان داش
كشاورزان به ميزان 50 هزار تن، آموزش و ترويج 
ــاورزي 1800 نفر روز، آموزش زنان روستايي  كش
ــي 250 تن به  ــر روز، افزايش توليد ماه 800 نف

ظرفيت توليد در شهرستان بوده است.
  استقالل در كشاورزي زيربناي 

اختصاصي و استقالل در ساير 
زمينه هاست

ــتقالل در بخش  ــد نيز اس ــه نهاون ــام جمع ام
ــاورزي را زيربناي استقالل اقتصادي در ساير  كش
ابعاد دانست و گفت: اگر امروز ايران اسالمي داراي 
ــده آن را مديون  ــت بخش عم ــدار و عزت اس اقت

استقالل در بخش كشاورزي است.
ــالم عباسعلي مغيثي ادامه داد: اگر  حجت االس
جامعه اي به توسعه اقتصادي و امنيت كامل برسد 
مقدمه اي است براي تأمين سعادت ابدي، شناخت 
ــيدن به كمال؛ بنابراين، نگاه مسئوالن  خدا و رس
ــد كه اكنون كه به  ــاورزان بايد اين گونه باش و كش
ــا حدود زيادي  ــاورزي ت فضل خدا در زمينه كش
ــيده ايم، اكنون زمان آن است كه  به استقالل رس
ــتاي رسيدن به  اين مهم را مقدمه حركت در راس

سعادت ابدي بدانيم.
ــد واقعي زماني است كه  وي تصريح كرد: رش
ــتقالل به كمال و شناخت  ــعه ها و اس با اين توس

خداوند برسيم.
در ادامه اين مراسم با حضور معاون وزير جهاد 
كشاورزي فاز دوم شركت توليد فرآورده هاي لبني 
احسان سپيده با 12 ميليارد تومان اعتبار و قابليت 

اشتغالزايي 100 نفر به بهره برداري رسيد.
ــكل ها و تعاوني هاي تأثيرگذار  همچنين از تش
در حوزه جهاد كشاورزي و خانواده معظم شهدا با 

اهداي لوح و جوايزي تجليل شد.

گزارش ویژه

نهاوند خواهرخوانده سازمان شيالت كشور است

استقبال دانش آموزان تويسركان 
از طرح ملى حفظ قرآن 

ــركان گفت: دانش آموزان و فرهنگيان  همدان پيام: رئيس آموزش و پرورش تويس
اين شهرستان از طرح ملى حفظ قرآن كريم استقبال كردند.

ــى بيش از  ــتان با نام نويس على بيات افزود: فرهنگيان و دانش آموزان اين شهرس
ــده در طرح ملى حفظ قرآن كريم استقبال قابل توجهى ازخود  حد نصاب تعيين ش

نشان دادند.
وى در گفت وگو با ايرنا افزود: بر اساس بخشنامه طرح ملى حفظ قرآن كريم 16 
درصد دانش آموزان و چهار درصد فرهنگيان هر شهرستان به عنوان حدنصاب در اين 

طرح بايد نام  نويسى اينترنتى كنند.
ــد از دانش آموزان و 49  ــتخراجى تاكنون 38 درص ــاس آمار اس وى گفت: بر اس
ــبت به نام  نويسى در طرح ملى  ــتان تويسركان نس درصد فرهنگيان مدارس شهرس
حفظ قرآن اقدام كرده و براى عملى كردن اين طرح ياد شده اعالم آمادگى كرده اند.

ــزرگ از قبيله  ــام: روزگاري مرداني ب همدان پي
غيرت و استقامت كه براي دفاع از كيان خود جهاد 
ــالم را برگزيدند و داوطلبانه عازم جبهه ها  در راه اس
ــهامت درس بزرگي را در سند  ــدند با ايثار و ش ش
ــدگان به يادگار  ــالمي براي آين پر افتخار ميهن اس
ــزرگ مردان نيز  ــتند و امروز يادگاران اين ب گذاش
در صحنه اي ديگر براي آباداني كشورشان سالحي 
ــر دوش گرفته اند و هر روز  ــون علم و دانش را ب چ
صحنه هاي توصيف نشدني جهاد علمي را در راستاي 

سربلندي اين گستره پرافتخار مي آفرينند.
يادگاران اسوه هاي ايثار و شهامت، امروز با سالح 
ــرفت  علم و دانش پاي به ميدان نهاده اند تا در پيش
و اعتالي اين كشور حضور شايسته خود را همچون 
ــي براي تقدير از  ــان اثبات كنند. اگر فرصت پدرانش
ــون كفنان در آن برهه از زمان پيش نيامد،  آن گلگ
ــادگاران اين گنجينه هاي  ــت كه از ي امروز بر ماس
ابدي تقدير كنيم، لذا آموزش و پرورش ناحيه يك 
ــگاه راه  ــاهد كه به دانش همدان از دانش آموزان ش

يافته  بودند در مراسمي تجليل كرد.
ــوزش و پرورش ناحيه  ــم رئيس آم در اين مراس
ــتان همدان،  ــاهد شهرس يك در جمع فرزندان ش
ــون فداكاري هاي  ــور را مدي ــدار و عظمت كش اقت
ــت كه براي اعتالي اين كشور از جان  ــهدا دانس ش

خود گذشتند. 
ــي در خصوص  ــا تحليلي كل ــري ب ــي مظاه عل
وضعيت كشورهاي پيشرفته و اروپايي گفت: اگر نگاهي 
ــورها بيندازيم، به رابطه مستقيم  اجمالي به اين كش

توسعه اين كشورها با پژوهش پي خواهيم برد. 
ــار تحقيقاتي، ايران در  ــاس آم  وي افزود: بر اس
ــال 1384 با  ــه ISA در س ــاالت علمي ب ــه مق ارائ
ــت كه  ــته اس 11 هزار مقاله رتبه 42 جهان را داش
آخرين آمارهاي اين سازمان با ارسال 22 هزار مقاله 
ــران به كنفرانس هاي علمي صعود به رتبه  علمي اي
ــان مي دهد كه اين رتبه رشد 100  21 جهان را نش

درصد پيشرفت علمي ايران را نشان مي دهد. 
ــودي و افزايش مقاالت  ــري اين رقم صع مظاه

ــت كه  علمي ايران را يك جهش علمي بزرگ دانس
ــد در زمينه هاي علمي، اقتصادي و... به نوبه  مي توان
ــجويان خواست با  ــا باشد. وي از دانش خود راهگش
ــالمي  ــق و پژوهش در اعتال و اقتدار ايران اس تحقي
ــم و تربيت موفق را  ــند. مظاهري نظام تعلي بكوش
نظامي دانست كه خروجي هاي پژوهش گر و كارآمد 
ــل جامعه دهد تا پويايي از همين  را تربيت و تحوي

راه به جامعه تزريق شود. 
ــد،  ــته باش اگر در جامعه اي پژوهش رواج نداش
ــور از توسعه باز خواهد ماند و علم بشري نيز به  كش

سكون خواهد رفت.
مظاهري پژوهش را يكي از اساسي ترين راه هاي 

پيشرفت كشور در توليد علم دانست.
ــهيد همدان نيز با اتكا به فرموده  رئيس بنياد ش
ــعادت  پيامبر اكرم(ص)؛ فرزند صالح را از عوامل س
ــبختي در دنيا و آخرت دانست و گفت: اگر  و خوش

انسان از مواهب مادي بهره مند باشد، اما فرزند صالح 
ــند، نه تنها لذتي از زندگي نخواهد برد  نداشته باش

بلكه تا پايان عمر در رنج و سختي خواهد بود.
 مجيد صفدريان خصوصيات نوجوانان و جوانان 
ــق عبادت و بندگي، داراي قدرت  را حق طلب، عاش

عفو و گذشت و بازگشت از گناه دانست.
وي خطاب به دانشجويان شاهد و ايثارگر كه در 
ــگاه ها تحصيل مي كنند، گفت: از ابتداي سال  دانش
تحصيلي جاري اين دانشجويان از پرداخت شهريه 
ــده اند و اين شهريه بر عهده بنياد شهيد و  معاف ش
دولت خواهد بود، اما از طرفي اگر دانشجوي شاهد و 
ايثارگري  يك بار مشروط شود، ملزم به پرداخت 50 
درصد شهريه و اگر دو بار مشروط شود 100 درصد 

شهريه را بايد تمام و كمال پرداخت كند.
ــور ايثارگران  ــهيد و ام معاون فرهنگي بنياد ش
شهرستان همدان نيز با بيان اينكه مهار هواپيماي 

بدون سرنشين آمريكا توسط سربازان نظام جمهوي 
اسالمي، خودنمايي قدرت اسالم در برابر كفر است، 
ــادالت آمريكا را به هم  گفت: اين غنيمت تمام مع
ريخت. حجت االسالم دبيري ورود دانشجويان شاهد 
ــه جديدي از علم  ــگاه ها را حضور در عرص به دانش
دانست و ابراز اميدواري كرد كه دانشجويان بتوانند 
ــي و كسب مهارت هاي  در عرصه هاي علمي پژوهش
ــه بتوانند به  ــت آورند ك ــي توفيقاتي به دس اخالق
ــئوليت هاي خود در اين حوزه به نحو  وظايف و مس

احسن عمل كنند.
ــان را موجودي فعال و حساس دانست  وي انس
كه نمي تواند نسبت به پيرامون خود بي تفاوت باشد 

و به طور فطري موجودي مسئوليت پذير است.
ــه در حال  ــا بيان اينك ــالم دبيري ب حجت االس
حاضر 3 ميليون دانشجو در كشور در حال تحصيل 
هستند و شرايط براي كار و پيشرفت آنها به خوبي 

فراهم شده است، اظهار داشت: با توجه به اينكه در 
ــجويي در امر  ــر تكنولوژي قرار داريم اگر دانش عص
ــه درنگ كند از قافله عقب  تحصيل خود يك لحظ

خواهد ماند.
ــاهد و  ــجويان ش ــم از دانش در پايان اين مراس
ايثار گر راه يافته به دانشگا ه ها و مراكز علمي به همت 

ستاد شاهد ناحيه 1 همدان تجليل به عمل آمد.
  تجليل از معلمان پژوهنده ناحيه يك 

آموزش و پرورش
ــن در همايش ديگرى به همت آموزش  همچني
ــان پژوهنده اين ناحيه  ــرورش ناحيه 1  از معلم و پ
ــرورش  ناحيه  يك  ــوزش  و پ ــد. مدير  آم تجليل ش
همدان در اين مراسم گفت:  نظام آموزش و پرورش 
به عنوان يك دستگاه انسان ساز بر مبناي عقالنيت 

و عطوفت و عدالت در حال انجام رسالتش است.
علي مظاهري با تأكيد بر اين كه اگر مي خواهيم 
ــاداب داشته باشيم بايد  آموزش و پرورش پويا و ش
در عرصه تحقيق و پژوهش تالش كنيم، افزود: هر 
يك از ما معلمان بايد به نوبه خود و با انجام تحقيق 
و پژوهش كل نظام آموزش و پرورش را در رسيدن 

به اهدافش ياري كنيم.
مدير آموزش و پرورش ناحيه  يك به سه مؤلفه 
و محور فعلي نظام تعليم و تربيت اشاره كرد و گفت: 
ــت ملي حفظ  ــام 3-3-6، نهض ــراي صحيح نظ اج
قرآن و فعاليت در عرصه هوشمندسازي مدارس سه 
وظيفه و مؤلفه اي است كه بايد در راستاي رسيدن 

به آنها گام برداريم.
ــك آموزش و  ــه برتر ناحيه ي ــب رتب وي از كس
ــتان در خصوص تحقيق و پژوهش خبر  پرورش اس
ــال نيز يكي از معلمان ناحيه يك  داد و گفت: امس
ــگر برتر كشوري انتخاب شده كه  به عنوان پژوهش
ــش بهارلو، يكي  ــت. در اين هماي ــث افتخار اس باع
ــه مقاله پرداخت و به  ــان ناحيه  يك به ارائ از معلم

صورت  شفاهي مراحل اقدام پژوهشي را شرح داد.
ــم از معلمان پژوهنده ناحيه  در پايان اين مراس

يك آموزش و پرورش تجليل و قدرداني شد.

رئيس آموزش و پرورش ناحيه  يك همدان:رئيس آموزش و پرورش ناحيه  يك همدان:

صعودصعود ايران به  ايران به رتبهرتبه  2121 علمي جهان علمي جهان
پيشرفت صددرصدي استپيشرفت صددرصدي است
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عطارباشى علمى

ــوى تربيتى  ــك خانواده در الگ ــاف ناپذيرى ي ــام: انعط همدان پي
ــادى اجتماعى خانواده و  ــرايط اقتص ــن، فرهنگ خانوادگى، ش والدي

جامعه و ويژگى هاي روان شناختى والدين ريشه دارد.
انعطاف پذيرى كليد تداوم روابط خانوادگى است. خانواده هايي كه 
ــكالت برمى آيند و  در برابر تغييرات انعطاف پذيرند بهتر از پس مش
با موقعيت هايى كه مى تواند موجب پيشرفت آن ها شود بهتر برخورد 

مي كنند.
ــه در الگوى تربيتى  ــك خانواده ريش ــع انعطاف ناپذيرى ي در واق
ــادى - اجتماعى خانواده و  ــرايط اقتص والدين، فرهنگ خانوادگى، ش
ــناختى والدين دارد. براى مثال خانواده اى  جامعه و ويژگى هاي روانش
كه تصور تحقيرآميزى نسبت به فرزندان خود دارند اجازه پيشرفت را 
به آن ها نمى دهند و از آن ها براى تجربه موقعيت هاي بيشتر حمايت 

نمى كنند.
از سويى خانواده هاي نامنعطف در برخورد با مشكالت شيوه هاي 
سنتى، پيش پاافتاده و گاه قدرت طلبانه را در پيش مي گيرند كه در 

بسيارى از موارد باعث حذف مسأله مي شود تا حل مسأله.
ــت روانى خود همواره به  ــن خانواده هايى براى حفظ امني اينچني
الگوهاى پايدارى از زندگى متوسل مي شوند و اينچنين زندگى خود را 

در فرزندان خود تكرار مي كنند. يعنى تحوالت زندگى يك انسان در 
ــخص است. يك دختر و يا يك  خانواده هاي غير منعطف از پيش مش
پسر به دنيا مي آيد، درس مي خواند، ازدواج مي كند، بچه دار مي شود، 

پدربزرگ و مادر بزرگ مي شود و در انتها مي ميرد.
ــه گزارش برنا، عدم انعطاف پذيرى در خانواده ها منجر به اثرات  ب
مخرب زيادى مي شود كه گاه جبران ناپذير است. اين موضوع خود را 
در خانواده هايي نشان مي دهد كه فرزندان باهوش، خالق و پرتالشى 
دارند و به دليل رويكرد سنتى خود اجازه شكوفايى اين استعدادها را 

به فرزندان خود نمى دهند.
ــيارى از خانواده هاي غير منعطف نوعى از ناكامى و خشم  در بس
عمومى بين فرزندان بوجود مي آيد كه مي تواند تا انتهاى عمر دست 

به گريبان آن ها باشد.
 در واقع در اينچنين خانواده هايي، خانواده به مثابه يك مجموعه 
در برابر تغييرات مقاومت مي كنند و نسبت به داخل شدن متغيرهاى 

جديد نفوذ ناپذير هستند.
ــك فرهنگ قدرت  ــرى در يك خانواده و ي ــع انعطاف پذي در واق
ــازگارى را در افراد افزايش مي دهد. اين موضوع در جامعه در حال  س

تغيير ما خود را بيش از پيش نشان مي دهد.

داروهاي معالج آب آوردن نسوج و اندام ها - ورم
 1 نسخه شماره 

دارو : پوست غان
مقدارمصرف : 3 تا 6 گرم

ــده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم  ــرز تهيه: مقدار فوق را كه قبال كوبيده ش ط
ــپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان  ــاعت باقى بگذاريد تا دم بكشد س س

ميل كنيد.
  2 نسخه شماره 

دارو: ريشه ريزوم مارچوبه
مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

ــده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم  طرز تهيه:  مقدار فوق را كه قبال كوبيده ش
ــپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان  ــاعت باقى بگذاريد تا دم بكشد س س

ميل كنيد.
 3 نسخه شماره 

دارو : ريزوم غليون 
مقدار مصرف: 2 تا 4 گرم

ــده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم  ــرز تهيه: مقدار فوق را كه قبال كوبيده ش ط
ــپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان  ــاعت باقى بگذاريد تا دم بكشد س س

ميل كنيد.
 4 نسخه شماره 

دارو: ميوه و برگ بو 
مقدار مصرف: 2 تا 4 گرم

طرز تهيه:  مقدار فوق را كه قبال كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت 
باقى بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

 5 نسخه شماره 
دارو: سرشاخه هاي كاهوى تلخ 

مقدار مصرف: 2 تا 4 گرم
ــك ليوان آب جوش ريخته نيم  ــده در ي ــرز تهيه مقدار فوق را كه قبال كوبيده ش ط
ــپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان  ــاعت باقى بگذاريد تا دم بكشد س س

ميل كنيد.
  6 نسخه شماره 

دارو: ميوه يا برگ آقطى سرخ
مقدار مصرف: 3 تا 6 گرم

طرز تهيه:  مقدار فوق را كه قبال كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت 
باقى بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.

  7 نسخه شماره 
دارو : تمام قسمت هاى كرفس

مقدار مصرف: 3 تا 6 گرم
طرز تهيه:  مقدار فوق را كه قبال كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت 

باقى بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
  8 نسخه شماره 

دارو: ريشه يا تمام گياه گل قاصد( شير مال ، كاسنى زرد )  
مقدار مصرف: 2 تا 4 گرم

ــده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم  طرز تهيه:  مقدار فوق را كه قبال كوبيده ش
ــپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان  ــاعت باقى بگذاريد تا دم بكشد س س

ميل كنيد.

زندگى خانوادگى، بهترين و كامل ترين نوع زندگى
ــمارد و آن را براساس فطرت و غريزه  همدان پيام: قرآن زندگى خانوادگى را بهترين و كامل ترين نوع زندگى برمى ش
طبيعى انسان مى داند و هرگونه زندگى در بيرون از چارچوب زندگى خانوادگى را زندگى ناقص و معيوب قلمداد مى كند.

ــخصي  ــتند، از اين رو هر ش ــتقل بوده و از روح و روان جداگانه برخوردار هس زن و مرد در تحليل قرآنى موجود مس
ــده اند كه  ــد اما با اين وجود در زندگى دنيوى به گونه اى آفريده ش ــخ گوى رفتار و كردار و افكار خويش باش مى بايد پاس

بايد مكمل يك ديگر باشند.
ــتند و مرد به عنوان قوام و  ــته به يك ديگر هس به گزارش برنا، زن و مرد در زندگى دنيوى خويش موجوداتى وابس
ــود كه بدان تكيه كرده و به كمال خويش مى رسد. زن و مرد مى بايد در كنار هم  ــتون همسر خويش شناخته مى ش س

باشند تا به كمال اليق و شايسته خويش برسند، وگرنه دچار نقص و كمبود و عيب خواهند شد.

روياپردازى، ازدواج را با شكست روبرو مى كند
همدان پيام: انتظارات و روياهاى زيبا به همراه خود ناكامى مى آورند؛ البته اگر انتظاراتى نابجا باشند. در بسيارى از موارد 
زوج ها تصورات و انتظارات نابجايى درباره ازدواج و همسر آينده و خوشبختى دارند كه شادكامى آن ها را در خطر مى اندازد. 
روياپردازى هاى روزانه در نوجوانان و جوانان هر دو جنس وجود دارد اما در دخترها زودتر آغاز مى شود. اين روياپردازى ها با توجه 
به ويژگى هاى جنسيتى هر فرد، تربيت خانوادگى و فرهنگي، حاالت خاصى به خود مى گيرند. يكى از موارد شايع، حل كردن 
مشكالت با ازدواج است؛ اگرچه ازدواج براى شلختگى، بى  كارى و بى مسئوليتى محرك خوبى محسوب مى شود اما الزاماً شرايط 
كاملى براى تغيير ايجاد نمى كند.  به گزارش برنا، ازدواج مى تواند بسترى براى كاميابى باشد، مى تواند آرامش را به انسان هديه 
كند اما بايد انتظاراتمان را در مورد ازدواج و زندگى مشترك مورد بررسى قرار دهيم؛ هراندازه كه از زمين فاصله مى گيريم به 

آسمان نزديك تر مى شويم، اما يادتان باشد سقوط هم به همين اندازه دردناك تر و خطرناك تر است.

عادت خريد يكى از نشانه هاى سالمتى در مردان است
همدان پيام:  محققان دريافتند عادت خريد روزانه به ويژه در مردان، يكى از عالئم سالمتى و راهى براى افزايش اميد 

به زندگى در انسان ها به شمار مى رود.
ــر مى زنند، ميزان مرگ و  ــانى كه هر روز كم و بيش به مغازه اى براى خريد س ــان داده، كس مطالعات تحقيقاتى نش
مير در اين افراد كمتر است. به گفته محققان اين امر امكان پذير است؛ زيرا خريد يك راه راحت و لذت  بخش و راهى 
ــال 1999 تا 2008، كسانى كه روزانه عادت خريد  ــت. طبق تحقيق از س براى تمرين جامعه پذيرى فرد در اجتماع اس
داشتند، ميزان مرگ در آن ها نسبت به فرد معمولى 27 درصد كمتر بوده است و اين تأثير در مردان بيشتر از زنان است.
به گزارش برنا، بر اساس تحقيق، خريد روزانه، نشانه سالمت فردى مى باشد در حاليكه نداشتن عادت خريد نشانگر 

ناپويايى و نبود سالمت است.

تخم مرغ بخوريد
 تا مغزتان خوب كار كند

ــان  همدان پيام: مطالعات جديد محققان نش
ــرغ در رژيم غذايى  ــدن مرغ و تخم م داده گنجان
به بهبود كاركرد مغز در انسان كمك مى كند. به 
گفته محققان اين تأثير به دليل وجود ماده مغذى 
ــبب  ــت كه س ــرغ به نام «چولين» اس در تخم م
افزايش نيروى حافظه در مغز افراد مسن مى شود. 
تخم  مرغ حاوى مقدار فراوانى از «چولين» است. 
ــه در رژيم غذايي آنها  ــانى ك به گزارش برنا، كس
مقادير زيادى «چولين» قرار داشته، در تست هاى 
ــبت به  ــته اند و نس حافظه، عملكرد بهترى داش
ــرى از اين ماده مغذى  افرادى كه مصرف كمت

داشتند، كمتر در خطر زوال عقل بوده اند.

كاوشگر بعدي مريخ با توانايي 
كنترل و هدايت خودكار

ــد  ــمندان ارش ــام: تيمي از دانش همدان پي
ــامانه  ــي يك س ــال طراح ــي در ح بين الملل
ــگر  ــتند كه كاوش جهت يابي خود كنترلي هس
ــر روي مريخ هدايت  ــازمان را ب ــدي اين س بع
ــگر  ــن مريخ نورد، يك كاوش ــرد. اي ــد ك خواه
ــدون نياز  ــد بود كه ب ــمند خواه ــيار هوش بس
ــي اس در مريخ حركت  ــه ماهواره هاي جي پ ب
خواهد كرد.  سامانه هدايت گر «جست وجوگر» 
ــرعت كاوشگر را سريعاً  (Seeker) مي تواند س
ــال يك عالمت  ــي كه ارس ــرد؛ در حال ــاال بب ب
راديويي به مريخ براي كنترل دستگاه بيش از 
ــاعت طول مي كشد. به گزارش ايسنا، از  نيم س
آن جايي كه اين سامانه، زمان زيادي را ذخيره 
ــگر مي تواند مسير خود را بدون  مي كند،  كاوش
ــك كيلومتر بر روي  ــر و حداقل روزي ي تغيي

سياره سرخ ادامه دهد.

استفاده نابجا از سفيدكننده ها، 
ميناى دندان را از بين مى برد

از  ــرانه  خودس ــتفاده  اس ــام:  همدان پي
ــفيدكننده دندان سبب از بين رفتن ميناى  س
ــتفاده از  ــزارش برنا، اس ــود. به گ دندان مى ش
ــفيدكننده دندان بايد زير نظر دندانپزشك  س
ــود، چرا كه استفاده نادرست سبب  استفاده ش
ــايش دندان،  عوارض جانبى زيادى همچون س
ــده كه تمامى اين موارد  رفتن ميناى دندان ش

موجب بروز حساسيت هاى دندانى مى شود.

ترس از خورشيد، موجب 
بازگشت «راشيتيسم» مي شود

ــان ابراز  ــي از متخصص ــام: برخ همدان پي
ــرطان  ــي كرده اند كه ترس والدين از س نگران
ــي از تماس با نورخورشيد، عامل  ــت ناش پوس
ــت.  ــم اس ــت دوباره بيماري راشيتيس بازگش
ــده كه  ــت موجب ش ــرطان پوس نگراني از س
ــن كودكان خود را با كرم هاي ضد آفتاب  والدي
زره پوش كرده و آنها را از آفتاب دور نگه دارند. 
به گزارش برنا، كودكان امروزي در مقايسه 
ــته خيلي كمتر در  ــل هاي گذش با كودكان نس
فضاي آزاد بازي و تفريح مي كنند. اين فاكتورها 
همگي خطر كمبود شديد ويتامين D و در نتيجه 

نرمي استخوان را افزايش مي دهند. 

پرتاب نخستين فضاپيماي 
خصوصي به ايستگاه فضايي

ــي خصوصي  ــركت فضاي ــام: ش  همدان پي
ــته تأييديه  ــپيس ايكس» به تازگي توانس «اس
ــاب فضاپيماي «باري  ــا را براي پرت نهايي ناس
دراگون» خود را به ايستگاه فضايي بين المللي 
ــپيس  ــت آورد. «اس ــل ماه نوامبر بدس در اواي
ايكس» اميدوار است كه فضاپيماي «دراگون» 
آن كه قرار است بر روي موشك فالكون 9 به فضا 
ــود، در آينده نزديك بتواند فضانوردان  پرتاب ش
ــا را به ايستگاه فضايي منتقل كند. در هفت  ناس
ــركت قرار است  نوامبر 2012 (18 بهمن) اين ش
ــول دراگون را به همراه محموله تداركاتي  كپس
ــتگاه فضايي از كيپ كارناوال به سوي اين  ايس

آزمايشگاه مدارگرد ارسال كند.
به گزارش ايسنا، در صورت موفقيت، اعتبار 
چشمگيري نصيب ناسا شده و خواهد توانست 
ــب و ارزانتري براي شاتل هاي  جايگزين مناس

خود معرفي كند.
ــراي هر 12  ــت ب ــپيس ايكس قرار اس اس
فضاپيماي باري به مقصد ايستگاه فضايي مبلغ 

1,6 ميليارد دالر از ناسا دريافت كند. 

ــن بينى، قرن 18  ــندگان، قرن 17 را عصر روش همدان پيام: نويس
ــترس  ــرفت و قرن 20 را عصر اس را عصر منطق، قرن 19 را عصر پيش
ــه ويژه زخم معده،  ــدود 80 درصد بيمارى ها ب ــار نام نهادند. ح يا فش
ــردرد مزمن، فشار خون و اختالل هاي قلبى- عروقى، با  تنگى نفس، س

فشارهاى روحى آغاز مي شوند. 
 استرس در نوجوانان 

ــدت و ضعف عوامل آن، نشانه هاي متفاوتى  اضطراب با توجه به ش
ــيدن شلوار، گزيدن لب، بازى با  ــت و پا، باال كش دارد.  تكان دادن دس
اشيايى چون خودكار، موى سر، دكمه پيراهن، گوياى اضطراب عمومى 
ــت كه در همگان وجود دارد و چندان نگران كننده نيست. كودك  اس
ــت و چون برنامه مورد عالقه اش  ــغول انجام تكاليف اس يا نوجوان، مش
ــت يا پايش را تكان  ــده، اضطراب دارد و دائم دس در تلويزيون آغاز ش

مي دهد. 
ــارهاى روحى – روانى  ــن علل اضطراب در اين مرحله، فش مهم تري

ناشى از اختالفات و درگيرى پدر و مادر، فرزند جديد است. 
ــراى نوجوانان و  ــراب ب ــانه هاي اضط ــت نش ــوان گف در كل مي ت
بزرگساالن، عبارتند از تمايل به كارهاى سبك، عدم تمركز، انزواجويى، 
ــكالت خواب،  ــودكان و نوجوانان مش ــت و درد دل، اضطراب ك يبوس
افزايش گرايش هاي وسواسى ( بررسى قفل ها، چراغ، شير آب)، نوشيدن 
مشروبات الكلى، سيگار كشيدن، كم خورى، بى اهميتى به وضع ظاهر، 
راننگى وحشيانه، ناتوانى در تصميم گيرى، اختالل در حافظه، افزايش 

افكار خود انتقادگرانه منفى، اختالل در ترشح هورمون ها.
ــب، عصبانيت و  ــش وزن، افزايش ضربان قل ــبب كاه اين عوامل، س
بى خوابى، كاهش توانايى فرد در برابرعفونت ها و ساير بيمارى ها مي شود.  
به طور معمول، كودكانى كه در خانواده هايي با اعتقادات دينى و مذهبى 
قوى ترى زندگي مي كنند، اضطراب كمترى دارند. استرس ها و فشارهاى 

روحى در جوامع دينى، بسيار كمتر از جوامع غير دينى است.
 لزوم از بين رفتن اضطراب 

ــد،  ــديد كودكان از بين برود و به حد مطلوب برس اگر اضطراب ش
ــد و كودكانى كه خودباورى و  ــتر خواهد ش ميزان خودباورى آنان بيش
ــان شكوفا خواهد شد و  اعتماد به نفس افزون  ترى دارند، استعدادهايش
ــكوفا شود، به طور قطع بيشتر رشد مي كنند و براى  اگر استعدادها ش
ــوال پيش مي آيد  جامعه مفيدتر خواهند بود.  حال براى والدين اين س
ــگيرى از اضطراب شديد و نامطلوب كودكان و نوجوانان  كه براى پيش

چه اقداماتى بايد انجام داد ؟ 
 تقويت روحيه دينى 

ــه در خانواده هايي با اعتقادات دينى و  به طور معمول، كودكانى ك
مذهبى قوى ترى زندگي مي كنند، اضطراب كمترى دارند. استرس ها 
ــيار كمتر از جوامع غير دينى  ــارهاى روحى در جوامع دينى، بس و فش
ــت كه اميل دوركيم در كتاب خودكشى بدان  ــت. اين نتيجه اى اس اس

دست يافته است. 
ــدا را بياموزيم و براى او تبيين كنيم كه ياد  ــد به كودك، ياد خ باي
ــناس شهيرغربى معتقد است  خدا، دل را آرام مي كند. يونگ، روان ش
كه اعتقاد به مذهب، جلوى نگرانى ها را مي گيرد. دلهره، زهر، و پادزهر 

آن اعتقاد به خدا است. 
  ارتباط گسترده فاميلى 

ارتباط گسترده فاميلى، سبب ايجاد امنيت روحى – روانى مي شود؛ 
ــى، نزديكانش به او  ــاس مي كند در تنگناهاى زندگ ــرا كودك احس زي
ــتيبان او خواهند بود. به طور معمول كسانى  كمك خواهند كرد و پش
كه با نزديكان خود ارتباط بيشترى دارند، شاداب ترند. تنهايى و غربت، 
نشاط انسان را از بين مي برد؛ پس بى علت نيست كه امامان معصوم (ع) 

به مسأله «صله رحم »توجه بسيارى داشته اند. 
ــاوندى،  ــدن روابط خويش ــل كمرنگ ش ــن عوام ــى از مهم تري يك
تشريفاتي است كه گريبان مردم را گرفته كه با كاستن از آن مي توان 
ــتر كرد. ارتباط خويشاوندى الزم نيست دراز مدت باشد؛  روابط را بيش

بلكه نفس ارتباط، گرچه كوتاه مدت، مهم است. 
نكته مهم در ايجاد ارتباط با نزديكان، بدآموزى هايى است كه پديد 
ــيد كه در  ــته باش مي آيد؛ پس توصيه مي كنم با نزديكانى ارتباط داش

ديانت آنان و سالمت روحى و معنوى فرزندانشان ترديدى نداريد. 
 تقويت جسم 

به طور معمول، كودكانى كه بدنى قوى و سالم دارند، در برابر عوامل 
اضطراب مقاوم ترند. 

بررسى عوامل ايجاد اضطراب 
■ بى برنامگى:  در روز جمعه، كودك از صبح بازى كرده؛ تلويزيون 
ــى پرداخته و اكنون كه روز به پايان  ــده و به ديگر فعاليت هاي جنب دي
رسيده است، تكاليف مدرسه مانده؛ براى امتحان روز بعد مطالعه نكرده؛ 
به نظافت شخصى نرسيده و وظايفى را كه در منزل به عهده دارد انجام 
ــود؛ زيرا بايد در خانه و  ــت؛ بدين سبب دچار اضطراب مي ش نداده اس

مدرسه پاسخنگو باشد. 
براى پيشگيرى از چنين حالتى، والدين بايد در فرصت هاي مناسب، 
ــاب شده، برنامه هاي او را به وى گوشزد كنند و اگر  با بيانى نرم و حس
ــد، در انجام كارهاى عقب مانده به او  كودك با اين موقعيت مواجه ش

كمك كنند تا اين اضطراب از بين برود. 
ــود با كمك خود كودك، تمام كارهايى را كه بايد  ــنهاد مي ش پيش
انجام شود، براساس اولويت فهرست كنيد و كارهايى را كه اگر آن روز 
ــكال چندانى ايجاد نمى كنند، در پايان فهرست قرار  انجام نشوند، اش
ــاده ترين كارها آغاز كند. طبيعى  دهيد و از فرزند خود بخواهيد، از س
است كه با انجام يك كار، روحيه مي گيرد؛ سردرگمى اش كمتر مي شود 

و با انجام هر كار، از اضطراب او كاسته خواهد شد. 
ــاي دوران كودكى خود و عدم  ــل خاطره ه ــن مي توانند با نق والدي
ــى آنان، در كاهش اضطراب  ــئوليت ها يا توفيق تدريج كاميابى در مس
كودك موثر باشند. گفتن جمله هايى از قبيل اين كه «مطمئن هستم 

در كارت موفق خواهى شد»، اضطراب آور است.
■ مسـئوليت پذيرى: گاهى كودك با پذيرفتن مسئوليت، زمينه 
ــت كه  ــازد. نگرانى او به اين دليل اس ــود را فراهم مي س ــراب خ اضط
نمى داند موفق خواهد شد يا نه. در چنين حالتى، اولياى خانه و مدرسه 
مي توانند با برخورد سنجيده، در تخفيف اضطراب او موثر باشند؛ بدين 
گونه كه برايش تبيين كنند مسئوليتش تمرينى است و انتظار توفيق 

كامل او را ندارند.
ــى خود و نبود  ــل خاطره هاي دوران كودك ــن مي توانند با نق والدي
ــى آنان، در كاهش اضطراب  ــئوليت ها يا توفيق تدريج كاميابى در مس
كودك موثر باشند. گفتن جمله هايى از قبيل اين كه «مطمئن هستم 

در كارت موفق خواهى شد»، اضطراب آور است. 
■ استفاده از آرام بخش: آيا استفاده از آرام بخش ها براى درمان 
اضطراب كودكان مفيد است؟ روان پزشك، براى درمان اضطراب از آرام 
ــتفاده مي كند كه به شكل  بخش هايى چون ديازپام، هالوپرى دول اس
ــتفاده كوتاه مدت و گاه گاه آرام  ــربت وجود دارند. اس قرص، قطره و ش
ــود، آثار  ــكالى ندارد؛ اما اگر در مصرف آن ها زياده روى ش بخش ها اش
ــويى دارد؛ از جمله، بدن در مقابل اين داروها مقاوم مي شود و ديگر  س
تأثير چندانى نخواهد داشت. ممكن است آثار سوء گوارشى نيز داشته 

باشد يا هوش را پايين بياورد.
برگرفته از سايت تبيان

انعطاف پذيرى كليد تداوم روابط خانوادگى است
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همشهريان عزي
را در هر زمين
روزنا

كيوسك

يارانه ها كفاف زندگي كارگران را 
نمي دهد 

همدان پيام: يك كار شناس اقتصادى اعالم كرد: در حال حاضر قدرت 
خريد تمام دهك هاى درآمدى كاهش يافته است. 

ــگار ايلنا از  ــگاه تهران در گفتگو با خبرن ــتاد دانش ابراهيم رزاقى، اس
ــرف خانوارهاى كارگرى در پى اجراى قانون هدفمندى  تغيير الگوى مص
يارانه ها خبر داد و خاطرنشان كرد:   پرداخت نقدى يارانه ها كفاف زندگى 

هزينه هاى شهرى را نمى دهد. 
ــاره به شايعاتي مبني بر توقف در پرداخت نقدى يارانه ها در  وي با اش

ــت به دليل كمبود بودجه از  ــال آينده تصريح كرد: در صورتى كه دول س
ــه دليل تغيير در الگوى مصرف  ــت نقدى يارانه ها خوددارى كند ب پرداخ
ــترش مى يابد و  ــوص خانوارهاى كارگرى گس ــى عمومى به خص نارضايت

قدرت خريد جامعه كارگرى كشور بحرانى خواهد شد. 
ــارات وزير امور  ــناس اقتصادى با رد اظه ــزارش ايلنا، اين كار ش به گ
ــت دهك درآمدى  ــى بر حفظ قدرت خريد هش ــادى و دارايى مبن اقتص
ــد: در حال حاضر قدرت خريد تمام دهك هاى درآمدى  جامعه يادآور ش
ــت.  ابراهيم رزاقى با اشاره به افزايش نرخ تورم در كشور  كاهش يافته اس
تصريح كرد: به دليل نوع سبد مصرفى خانوارهاى شهرى نرخ تورم در بين 

اقشار ضعيف جامعه بيش از 19 درصد است. 

راه اندازى تست كنترل آلودگى صوتى 
خودروها در مراكز معاينه فنى

ــت گفت: در  ــازمان حفاظت محيط زيس ــم مقام س ــام: قائ  همدان پي
ــت  ــك خودروهاى توليد داخل و وارداتى بايد از مراكز تس آينده اى نزدي
كيفيت خودرو و مراكز معاينه فنى مجوز رعايت استاندارد آلودگى صوتى 

را دريافت كنند.
ــنجش ميزان  ــاعرى، در خصوص س  به گزارش فارس، على محمد ش
ــازمان  ــت: س آاليندگى صوتى خودورها در مراكز معاينه فنى اظهار داش
ــى صوتى خودروها را  ــت از اين به  بعد تصميم دارد تا آلودگ محيط زيس

ــش از حد مجاز  ــرار داده و خودروهايى كه آلودگى بي ــنجش ق ــورد س م
ــند، جلوى  ايجاد مى كنند، چه توليد داخل و چه خودروهاى وارداتى باش
ــال مجهز كردن مراكز  ــرد. وى ادامه داد: در ح ــماره گذارى آنها را بگي ش
ــنجش ميزان آاليندگى  ــت كنترل كيفيت خودرو به سيستم هاى س تس
صوتى هستيم. شاعرى افزود: در آينده اى نزديك خودروهاى توليد داخل 
ــت كيفيت خودرو و مراكز معاينه  و خودروهاى وارداتى بايد از مراكز تس

فنى خودروها مجوز رعايت استاندارد آلودگى صوتى را دريافت كنند.
ــازمان  ــت تصريح كرد: س ــازمان حفاظت محيط زيس ــام س ــم مق قائ
ــتاندارد آاليندگى صوتى  ــت در حال نهايى كردن تعيين اس محيط زيس

خودورهاست و به زودى اين اقدام عملياتى مى شود.

اصالح تدريجي مسكن مهر
قيمت ساخت مسكن مهر تغيير مي كند؟

ــم و تأكيد بر  ــكن مهر در دولت ده ــهيالت مس همدان پيام: پس از افزايش تس
ــپس نوبت به زمزمه هاي تغيير روش مسكن مهر با  ــاخت مسكن مهر وياليي، س س
هدايت آن به داخل شهر ها رسيد و اكنون پس از اظهارات بسيار درباره ثبات قيمت 
ساخت مسكن مهر بعد از اجراي هدفمندي يارانه ها، صحبت از تغيير قيمت ساخت 

به ميان آمده  است.  
به گزارش ايسنا، اگرچه چندي پيش علي نيكزاد- وزير راه و شهرسازي - اظهار 
ــال 91 منتظر نتايج اوليه سرشماري هستيم و قراردادها را با  ــهميه س كرد: براي س
ــهميه  ــزار تومان منعقد مي كنيم در آخرين اظهارنظر خود درباره س ــري 300 ه مت
ــازان گفت وگو و  ــال آينده اعالم كرده كه درباره قيمت ها با انبوه س ــكن مهر س مس

توافقاتي صورت خواهد گرفت.
نيكزاد همچنين اعالم كرده كه تعيين قيمت مسكن مهر در سال گذشته، حاصل 
ــي هاي يك كارگروه مشترك از دولت و جامعه انبوه سازان بود و به اين شكل  بررس

تعامل بسيار وسيعي در ساخت مسكن با انبوه سازان وجود دارد.
ــوي انبوه سازان مبني بر  ــاس اين گزارش، از چندي پيش زمزمه هايي از س بر اس
نامناسب بودن قيمت ساخت مسكن مهر شنيده مي شد، آنها بر اين باور بودند كه با 

توجه به نرخ تورم، قراردادهاي بعدي نبايد با قيمت هاي فعلي منعقد شود.
ايرج رهبر- رئيس كانون سراسري انبوه سازان - در اين  راستا با اشاره به اين  كه 
مسئوالن نيز به اين نتيجه رسيده اند كه با قيمت هاي فعلي نمي شود كار كرد، اعالم 
كرد: براي مسكن مهر 99 ساله پيشنهاد ما افزايش 20 درصدي قيمت ساخت است 
ــينيم و با توجه به ميزان افزايش قيمت ها، قيمت ساخت را  اما بايد پاي مذاكره بنش

افزايش دهيم. 
ــاره و اضافه كرد: در اين روش دولت متعهد نيست  ــكن مهر ملكي اش وي به مس
ــازان مي توانند اقدام به تأمين زمين كنند  كه زمين را تامين كند، همچنين انبوه س
ــكن مهر مشاركت و از تسهيالت مسكن مهر  ــاخت مس و مالكان نيز مي توانند در س

استفاده كنند.
رهبر با تأكيد بر اين  كه در اين روش ساخت مسكن مهر رقابتي مي شود، تصريح 
كرد: انبوه سازاني كه زمين هاي مناسب تري براي ساخت مسكن مهر در نظر بگيرند 
و با قيمت مناسب تر اقدام به ساخت كنند، مي توانند مشتريان بيشتري جذب كنند.

سمت  به  خواجه رشيد  خيابان  از 
تاكسي هايي  تعداد  مهديه  خيابان 

بسيار  مي كنند  مسافركشي  كه 
كم است گاه براي تردد در اين 

منتظر  دقيقه   20 بايد  مسير 
تاكسي راني  از  باشيم،  خودرو 

مسير  اين  در  مي خواهيم 
اين  به  را  بيشتري  تاكسي هاي 

دهد. اختصاص  مسير 
شهروند يك 

باغ ايراني شب ها آنقدر چراغ 
و روشنايي دارد كه اصًال 

انگار  است،  شب  نيست  معلوم 
كه روز است، اين همه در مورد 

مي شود  تبليغ  صرفه جويي 
اآلن هم كه فصل سرد و سرما 
است و مردم هم زياد به پارك 
نمي روند، حتي اگر هم بروند 
آن همه چراغ ضرورت ندارد 
و اسراف است... قابل توجه 

مسئوالن
ارسالي  ايميل 

سرپاييني  ستايش،  متري  در 18 
شركت گاز يك مدرسه قرار دارد 

موجود  سراشيبي  دليل  به  كه 
و نبود سرعت گير و سرعت 

خطر  لحظه،  هر  رانندگان  زياد 
مي كند  تهديد  را  دانش آموزان 
كنند. رسيدگي  لطفا  مسئوالن 

تلفنى تماس 

از حركت ارزشي و خالصانه 
معرفي  خصوص  در  همدان پيام 

مي كنيم  تشكر  مذهبي  هيأت 
اگر اين اقدام در خصوص 

ــتارى  ــازمان نظام پرس ــام: رئيس س همدان پي
همدان مهمترين هدف اين سازمان را اصالح، رشد 

و تعالى حرفه پرستارى دانست. 
خدايار عشوندى افزود: حفظ حقوق پرستاران و 
ــتاري، برقراري، حفظ و  مردم در قبال خدمات پرس
حمايت از حقوق مادي، معنوي و صنفي پرستاران و 
ارتقاي سطح دانش و مهارت و آموزش حين خدمت 

پرستاران از ديگر اهداف اين سازمان است.
ــازمان نظام  ــر اهداف س ــه داد: از ديگ وى ادام
پرستارى مى توان به آشنا ساختن جامعه نسبت به 
وظايف و نوع خدمات پرستاران و اجراي ارزش هاي 
اسالمي و اخالقى در قسمت پرستارى اشاره كرد. 

ــش ماهه اول  ــوندى با اشاره به عملكرد ش عش
ــازمان نظام پرستاري  ــال جارى هيأت مديره س س
همدان، عنوان كرد: دوره سوم هيأت مديره سازمان 
ــتان هاى تابعه  ــدان و شهرس ــتاري هم ــام پرس نظ
(اسدآباد، رزن، بهار، كبودراهنگ و فامنين) پس از 
ــفند ماه سال گذشته و  برگزارى انتخابات در 13 اس
ــفند ماه همان سال، از 26  اعالم نتايج آن در 25 اس

اسفندماه سال 89 فعاليت خود را شروع كرد. 
ــات خدايار  ــن انتخاب ــان اينكه در اي ــا بي وى ب
ــيد صالح صادق زاده، سيد سيروس  ــوندى، س عش
حسينى، حميد كيانى فتوت، اصغر زارعى، مصطفى 
ــيده زهرا  ــليمى، على نظاملو، احمد نعيمى و س س
فتاحى به عنوان اعضاى هيأت مديره نظام پرستارى 
همدان و شهرستان هاى تابعه انتخاب شدند، تصريح 
ــه هيأت مديره دوره سوم سازمان  كرد: اولين جلس
نظام پرستاري همدان در 26 اسفندماه سال گذشته 
با شركت اعضاي هيأت مديره نظام پرستاري دوره 
ــد،  ــكيل ش ــتاري تش دوم در محل دفتر نظام پرس
اعتبارنامه اعضاي جديد تحويل داده شد و گزارشى 
ــده توسط اعضاي قبلي سازمان  از كارهاي انجام ش
ــى به  ــد كه پژوهش ارائه گرديد. همچنين مقرر ش
منظور بررسى مشكالت و موانع خدمتى پرستاران 
ــتان براي برنامه ريزى هاى بعدى و اطالع رسانى  اس
ــگاه و استان توسط نظام  به مسئوالن محترم دانش

پرستارى انجام شود.
ــكيل دومين جلسه در  ــوندى ادامه داد: تش عش
ــته، در دفتر پرستاري  ــال گذش ــفندماه س 28 اس
استان واقع در ساختمان معاونت درمان دانشگاه با 
ــركت اعضاي جديد و با حضور على آذري پسند  ش
مسئول دفتر پرستاري دانشگاه، خدايار عشوندى به 
عنوان (رئيس) و حميد كيانى فتوت به عنوان (نايب 
ــازمان) انتخاب شدند، همچنين در مورد  رئيس س
ــم روز پرستار در همدان تبادل نظر  برگزاري مراس
ــئوالن  به عمل آمد و برنامه ريزي براي ديدار با مس

استان انجام شد.  
ــاى مادر و  ــات مراقبت ه ــز تحقيق رئيس مرك
كودك دانشگاه علوم پزشكى همدان اظهار داشت: 
ــتارى در سال جارى در 16  اولين جلسه نظام پرس
ــيده زهره فتاحي به  ــكيل شد و س فروردين ماه تش
ــئول امور مالي و سيد سيروس حسيني  عنوان مس
ــي سازمان انتخاب شدند، هماهنگي  به عنوان منش
ــركت هرچه با شكوه تر پرستاران استان در  براي ش
ــتار در تهران به عمل  مراسم گراميداشت روز پرس
آمد، همچنين مقرر گرديد كه جلسات سازمان نظام 

پرستاري در ساعات غير اداري (ساعت 6 تا 8 عصر) 
روزهاي سه شنبه هر هفته تشكيل شود.

ــاره به ديدار اعضاي  ــوندى همچنين با اش عش
ــي، معاون  ــا على اكبر فاميل كريم ــأت مديره ب هي
ــل  ــدان در مح ــتاندارى هم ــي اس ــي امنيت سياس
استانداري در فروردين ماه امسال، خاطرنشان كرد: 
ــاره اهداف  ــدار توضيحات مختصري درب در اين دي
ــازمان نظام پرستاري و مسائل مرتبط با آن مطرح  س
شد و معاون سياسي امنيتي استاندار نيز قول مساعد 

براى پيگيري مطالبات قانوني پرستاران را دادند.
ــه گردهمايى اعضاي  ــاره ب ــن با اش وى همچني
ــتارى سراسر كشور در تهران در  سازمان نظام پرس
19 فروردين ماه اضافه كرد: در اين گردهمايي ضمن 
بيان مسائل و مشكالت پرستاري استان با مسئوالن 
سازمان نظام پرستاري كشور، در مراسم جشن روز 
پرستار كه در سالن اجتماعات وزارت كشور تشكيل 

شده بود، شركت كرديم. 
عشوندى ادامه داد: شركت در جلسه گراميداشت 
ــتار در 22 فروردين ماه امسال با همكارى  روز پرس
ــخنرانى  ــكى همدان و ايراد س ــگاه علوم پزش دانش
ــازمان و ارائه نتايج پژوهشى كه  ــط رئيس س توس
ــب توسط  ــى موانع ارائه خدمت مناس جهت بررس
پرستاران براي افزايش سطح سالمت مردم در شهر 
ــر فعاليت هاى اين  ــده بود، از ديگ همدان انجام ش

سازمان به شمار مى رود.
وى با بيان اينكه در اين ميان ده مقوله با عنوان 
ــت افزايش  ــب جه ــات ارائه مراقبت مناس "ملزوم
ــط اكثر پرستاران بيان  ــالمت مردم" توس سطح س
ــريع تر  ــرد: اجراى هر چه س ــود، تصريح ك ــده ب ش
ــگاه، اجراى  ــط دانش ــون ارتقاي بهره ورى توس قان
ــتارى همگام با  ــه گذارى خدمات پرس قانون تعرف
ــور به محض ابالغ، وجود  ــگاه هاى كش ــاير دانش س
نماينده اى از پرستاران در سطوح مختلف تيم هاى 
ــتارى، انتصاب  ــگاه درباره پرس تصميم گيرى دانش
مدير داخلى بيمارستان ها از بين پرستاران و رعايت 
عدالت در توزيع (درآمد، حق كارانه، فضاى فيزيكى 
و ...) بين تمامي اعضاى تيم درمان از مهمترين اين 

موارد محسوب مى شوند.
وى ادامه داد: انتخاب مديران پرستارى براساس 
ــاالرى، برقرارى حق  ــته س ضابطه و توجه به شايس
كارانه براى پرستاران فوريت هاى پزشكى، استخدام 
ــتاران مرد با توجه به فرمايش حضرت  بيشتر پرس
ــرد از بيمار مرد  ــتار م امام (ره) مبنى بر آنكه پرس
ــتار زن از بيمار زن مراقبت كند، پرداخت به  و پرس
ــتاران (حق لباس، حق مسكن،  موقع مطالبات پرس

ــغلى  ــه كارى)، ايجاد امنيت ش ــق كارانه و اضاف ح
مناسب براى پرستاران خصوصاً در شيفت هاى عصر 
ــش امكانات رفاهى (مانند  ــب و همچنين افزاي و ش
در نظر گرفتن مهد كودك براى نگهدارى فرزندان 
پرستاران ، داشتن بيمه مسئوليت و بيمه طاليى) از 

ديگر نتايج اين تحقيق است.
و  ــتارى  پرس ــكده  دانش ــى  آموزش ــاون  مع
ــدان، ديدار از  ــكى هم ــگاه علوم پزش مامايى دانش
ــهر همدان (اكباتان، فاطميه،  ــتان هاى ش بيمارس
آتيه، بعثت، شهيد بهشتى و فرشچيان) براي تبيين 
ــه پرسش و پاسخ  ــازمان و برگزارى جلس اهداف س
ــاغل در آن بيمارستان ها را از ديگر  ــتاران ش با پرس

اقدامات سازمان نظام پرستارى همدان ذكر كرد.
وى همچنين يادآور شد: شركت در جلسه اى با 
حضور حسن جاللوند، معاون درمان دانشگاه، در 4 
ــت ماه سال جارى براي تبادل نظر و تحقق  ارديبهش
ــالمت جامعه و اعالم آمادگي براي  امور مرتبط با س
ــنل درمان از  ــاركت در برنامه هاي آموزش پرس مش
ــط سازمان  جمله برگزاري دوره كمك بهياري توس

نظام پرستاري از ديگر اقدامات اين سازمان است. 
ــت ماه  ــت: 18 ارديبهش ــار داش ــوندى اظه عش
ــه اى با رضا صفي آريان، رئيس  سال جارى نيز جلس
دانشگاه علوم پزشكى براي تبادل نظر، اعالم آمادگي 
براي مشاركت در برنامه هايى كه باعث ارتقاي سطح 
سالمت مددجويان و افزايش سطح انگيزش شغلى 
ــتاران  ــتارى گردد مانند آموزش پرس كاركنان پرس
ــرح كردن  ــتاري و مط ــازمان نظام پرس ــط س توس
ــئوالن دانشگاه  ــتاران از مس ــت هاي پرس درخواس

تشكيل شد.   
ــده ولي فقيه و  ــرد: مالقات با نماين ــان ك وى بي
امام جمعه همدان آيت ا... غياث الدين طه محمدي 
ــت وى براى  ــازمان و جلب حماي ــراي معرفي س ب
ــازمان در راستاى خدمت رسانى  پيشبرد اهداف س
ــتان و ديدار با حسن قهرماني  ــريف اس به مردم ش
مطلق فرماندار شهرستان همدان در جهت آشنايي 
ــالم آمادگي براي  ــتاري و اع ــازمان نظام پرس با س
ــتان  ــتان و شهرس ــئوالن اس همكاري با همه مس
ــيدن به اهداف سازمان و خدمت به مردم  براي رس
و مشاركت در امور مربوط به سالمت جامعه و طرح 
ــتاري از ديگر برنامه هاى  ــكالت كاركنان  پرس مش

صورت گرفته است.        
ــوندى همچنين به ديدار از بيمارستان هاى  عش
ــار، كبودراهنگ،  ــتان هاى فامنين، رزن، به شهرس
اسدآباد در تيرماه امسال و برگزارى جلسات پرسش 
ــاغل در بيمارستان هاى آن  ــخ با پرستاران ش و پاس

ــب مجوز  ــرد و افزود: كس ــاره ك ــتان ها اش شهرس
ــا توجه به نياز مبرم  ــوزش دوره كمك بهيارى ب آم
ــتان ها به كمك بهيار با هماهنگى سازمان  بيمارس
ــگاه علوم پزشكى  ــور و دانش ــتارى كش نظام پرس
ــن دوره از مرداد ماه  ــوزش اولي ــروع آم همدان و ش
ــت بيماران و  ــطح رضاي ــت افزايش س 1390 جه
ــاى كار از ديگر  ــراى افراد جوي ــاد كارآفرينى ب ايج
فعاليت هاى سازمان نظام پرستارى به شمار مى رود.

ــان كرد: مهمترين اقدام  وى همچنين خاطرنش
ــون ارتقاي  ــال جارى، اجراى قان ــده در س انجام ش
ــفندماه 1389 به عنوان   ــداى اس ــورى از ابت بهره 
اولين استان در كشور است كه جا دارد از همكارى 
ــكى)،  ــگاه علوم پزش ــا صفي آريان (رئيس دانش رض
حمايت هاى على اكبر فاميل كريمي (معاون سياسي 
امنيتي استاندارى)، آيت ا... غياث الدين طه محمدي 
ــن  (نماينده ولي فقيه و امام جمعه همدان) و حس
قهرماني مطلق (فرماندار شهرستان همدان) تقدير 

و تشكر به عمل آوريم.
ــازمان نظام پرستارى همدان در پايان  رئيس س
ــخنان مقام معظم رهبرى درباره  به فرازهايى از س

پرستارى اشاره كرد مانند اينكه؛
■ همه مردم و همه كسانى كه به سرنوشت 

بيماران و به سـالمت كشور اهميت مى دهند، 
بايد به قشر پرسـتار توجه و محبت و اهميت 

نشان بدهند؛ چه مسئوالن، چه آحاد مردم. 
■ مجموعـه پزشـكى و پرسـتارى و بقيه 
دستگاه هاى سـالمت، تأمين كننده اين نعمت 
بـزرگ براى جامعه اند و نقش پرسـتار در اين 

ميان، نقش بسيار برجسته اى است.
■ احترام پرسـتار الزم اسـت. پرستار بايد 
اين را احساس كند كه براى شغل و مسئوليت 
و تالش او، مردم و جامعه و مسـئوالن اهميت 

قائلند.
ــن برنامه  آينده  ــاره به مهمتري ــوندى با اش عش
سازمان نظام پرستارى همدان عنوان كرد: پيگيرى 
مطالبات پرستاران هماهنگ با سازمان نظام پرستارى 
ــذارى خدمات  ــون تعرفه گ ــد اجراى قان ــور مانن كش
پرستارى همگام با ساير دانشگاه هاى كشور، برگزارى 
آموزش هاى تخصصى كوتاه مدت براى پرستاران مانند 
دوره آموزش بخش هاى ويژه از جمله سى سى يو، آى 
سى يو، دياليز در راستاي ارتقاي سطح كيفى خدمات 
ــتارى و همچنين برگزارى كالس هاى آمادگى  پرس
ــركت در آزمون كارشناسى ارشد پرستارى  براى ش
ــتارى دانشگاه از جمله اين  با همكارى اساتيد پرس

برنامه ها محسوب مى شوند.

 سپهر غرب؛ جامعه همدان آبستن التهابات است 
همدان پيام: سپهر غرب در شماره سه شنبه هفته گذشته خود، تيتر يك خود را به 
خبر رونمايي از سند راهبردي و تحول بنيادين آموزش اختصاص داده است. در اين 
ــماره سپهر غرب به مانند شماره قبل آن يادداشت هاي گوناگوني را در خود جاي  ش
ــرمقاله اين روزنامه استاني هم محسوب مي شود،  ــت. اولين يادداشت كه س داده اس
ــت كه به قلم  ــتانه تحمل همداني هاي صبور» اس مقاله «پديده اي به نام كاهش آس

مديرمسئول نگاشته شده است.
ــت با سوژه قرار دادن خبر البته تاريخ گذشته گزارش پزشكي قانوني  اين يادداش
ــاكن همدان ابراز  ــازمان، از اوضاع به ظاهر س ــدان از ميزان مراجعات به اين س هم
نگراني كرده است. نويسنده در بخشي از اين نوشته آورده است: «... از انتشار گسترده 
ــطح رسانه ها،  ــتانه تحمل همداني ها و افزايش آمار درگيري ها در س خبر كاهش آس
ــه گرفت كه جامعه به  ــريات محلي، اينگونه مي توان نتيج ــايت ها، وبالگ ها و نش س
ــاكن همدان و مورد تأييد برخي مديران و مسئوالن، گواهي بر آن است كه  ظاهر س
ــتن التهاباتي است كه چنانچه خرد جمعي، مشاركت عمومي  زير پوست شهر، آبس
ــائل حياتي و مهم استان از سوي مسئوالن و مديران در پيش  و ورود نيافتن به مس
ــگري ها در  ــمت بحران هاي اجتماعي و پرخاش ــد، به مراتب جامعه فعلي به س نباش
ــطوح ملي و  ــتان در س ــطوح مختلف خواهد رفت. از طرفي نگاه افراد خارج از اس س
ــت هاي مختلفي كه از اين نوع اخبار و اطالعات صورت مي گيرد،  منطقه اي و برداش
قطع و يقين در توسعه و پيشرفت استان در حوزه هاي اقتصادي، فرهنگي، توريستي، 
ــرمايه گذاري، تجاري و ... تأثيرات بسيار منفي خواهد گذاشت كه در برخي موارد  س

نيز جبران ناپذير خواهد بود.»
ــنده مقاله در پايان يادداشت خود با اشاره به اينكه از زمان انتشار اين خبر  نويس
ــابه تاكنون هيچ مقام مسئولي يا حتي رسانه ها نسبت به آن واكنش  و خبرهاي مش
ــفانه بايد اذعان كرد كه اين نوع فرهنگ غالب  ــت: «متأس ــان نداده اند، آورده اس نش
ــور و  ــرايط داخلي كش يعني فرهنگ بي تفاوتي به غير خود، مي تواند برگرفته از ش
ــتگي مزمن را در جامعه  ــد كه به نوعي يك سرگش تحوالت بين المللي و جهاني باش

تزريق كرده است.»

 همشهري همدان؛ ديدار مدير مستعفي ارشاد از همشهري 
ــهري همدان انتشار يافت كه غالب  ــنبه هفته پيش، ويژه نامه همش روز چهارش
ــوراي شهر و شهرداري اختصاص داده بود.  ــب معمول به ش خبرهاي خود را بر حس
عكس يك اين روزنامه نيز به يك سفالگر سالخورده همداني اختصاص دارد كه چهره 
او در عكس گوياي دردها و گاليه هاي فراوان او از روزگار است. همشهري براي اين 
ــفالگران همداني چشم انتظار بسته هاي حمايتي دولت» را برگزيده  عكس، تيتر «س
است. در صفحه 2 اين ويژه نامه، خبر بازديد مديركل در حال حاضر مستعفي فرهنگ 

و ارشاد استان از دفتر نمايندگي روزنامه همشهري در همدان مي بينيم.
ــتان با اشاره به ديدار تركمن  ــت كه يكي از روزنامه هاي اس اين خبر در حالي اس
ــه اين ديدار در  ــته ك ــري در همدان اذعان داش ــريات سراس با كاركنان يكي از نش
ــده كه البته اگر منظور اين  ــاد همدان انجام ش محل كار تركمن يعني اداره كل ارش
ــانه ديدار تركمن از دفتر روزنامه همشهري در استان بوده باشدـ  كه به احتمال  رس
ــب اينگونه  ــاره به اين ديدار بودهـ  بايد در منابع خود براي كس 99/9 درصد هم اش
اطالعات تجديد نظر كنند؛ چرا كه به گفته خود، ويژه نامه همشهري كه تحريريه آن 
كاركنان نمايندگي همشهري در استان به حساب مي آيند اين ديدار در دفتر روزنامه 

همشهري صورت گرفته و نه در دفتر كار مديركل فرهنگ و ارشاد استان.
ــته، استعفاي خود  ــين تركمن كه اوايل هفته گذش ــت، محمدحس گفتني اس
ــاد استان  ــت و از مديركل اداره كل فرهنگ و ارش ــاد اعالم داش را به وزارت ارش
ــتان استاندار گويا علتي انتخاباتي  ــتعفاي يار گرمابه و گلس همدان كنار رفت، اس
ــاهي دارد  ــاد كه اصالتي كرمانش ــابق اداره كل فرهنگ و ارش دارد. البته مدير س

ــت. ــانه ها اعالم نكرده اس ــتعفاي خود را به رس ــما دليل اس تاكنون رس
تركمن در دوران رياست بر اداره كل فرهنگ و ارشاد استان، هرچند كه توانست 
ــايان ذكري را از خود بر جاي بگذارد اما انتقال جشنواره بين المللي فيلم  كارهاي ش
كودك و نوجوان از همدان به اصفهان نقطه پر انتقادي از دوران مديريت او بر اداره 

ارشاد استان بوده كه از حاشيه هاي فراواني هم برخوردار است.
گفتنى استعفاى تركمن هنوز روى ميز وزير ارشاد منتظر امضاست.

رئيس سازمان نظام پرستارى همدان:

شايسته ساالرى 
مالك انتخاب مديران پرستارى است

يكى ديگر از ضعف هاى طرح
ــى بارندگى اول پاييز همدان و بيرون زد ــد از آب گرفتگ بع
فروچاله ها و دريچه هاى كامال فانتزى و ناامن محافظت كرد. در

من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق 

از زحمات بي شائبه شما مسئوالن دلسوز استان و دانشگاه علوم پزشكى در حمايت و همكارى با هيأت مديره نظام پرستاري همدان جهت 
اجراى قانون ارتقاء بهره ورى كاركنان بالينى از ابتداى اسفند 1389 به عنوان اولين استان در كشور، كمال سپاس و قدرداني را داريم . چرا 
كه اين مهم امكان پذير نبود مگر با همدلى و تالش خستگى ناپذير شما بزرگواران. وظيفه خود دانستيم در قبال اين تالش خداپسندانه 

مراتب تشكر و تقدير خود را اعالم نماييم. 
دكتر عشوندي- رئيس هيأت مديره نظام پرستاري همدان 

آيت ا... غياث الدين طه محمدي
نماينده محترم ولي فقيه در استان 

كرم رضا پيريايى استاندار محترم  همدان
علي اكبر فاميل كريمي معاون محترم سياسى امنيتى استاندار 

حسن قهرمانى مطلق فرماندار محترم همدان  

 دكتر رضا صفي آريان 
رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكي استان همدان 

دكتر امير اسكندرلو 
معاون محترم توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي 

دكتر حسن جال لوند معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشكي 

جناب آقايان 

هنوز بنزين 
در كبودراهنگ

100 تومان است
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ميراث وگردشگرى
س روزعكس روز

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

پيامگير 24 ساعته 8280754 - 0811

gallery@hamedanpayam.com 

شود،  انجام  نيز  شهرستان ها 
گزاريم. سپاس 

غالمي

سهام عدالت خانم هاي سرپرست 
خانوار چه شد؟ ما سرپرست 

خانواريم، سرپرست نداريم. بچه 
داريم، نياز داريم... هر چه پيگيري 
مي كنيم به جايي نمي رسيم... فقط 

وعده و شعار از سهام عدالت 
نصيب ما شده!!

محفوظ  نام 

رسانه ها  در  پيش  چندي 
پيام  دانشجويان  كه  خوانديم 

بازمانده اند  تحصيل  از  كه  نور 
و به هر دليلي انصراف داده اند، 
تحصيل  ادامه  دوباره  مي توانند 

دهند اما ديگر خبري از خود 
امكان  اگر  نيست،  دانشگاه ها 
دارد اين موضوع را بررسي 

اطالع رساني  خوانندگان  به  و 
كنيد.

خزايي

اين همه از بحث اشتغال زايي 
و  مي گويند  روستايي 

زمينه  اين  در  كه  تسهيالتي 
ارائه مي شود،  محدوديت  بدون 

مي كنيم  اقدام  وقت  هر  متأسفانه 
مواجه  مسئوالن  بي پاسخي  با 

مي شويم چرا صندوق مهر رضا 
پاسخ دقيقي براي افرادي كه 

بيش از يكسال است براي وام 
نمي دهد  كرده اند،  ثبت  اشتغال 

حداقل تكليف ما را روشن كنيد 
بدانيم. تا وضعيت خودمان را 

موسيوند

چشم انداز

نگاه

مريم مقدم

ــتان  ــتي اس ــان صنايع دس ــام: در مي همدان پي
ــته اي به نام مصنوعات چرمي به چشم  همدان رش
ــورد كه از ديرباز تاكنون همواره توجه جمعي  مي خ

از هنرمندان را به خود جلب كرده است.
ــر 309 كارگاه  ــال حاض ــدان در ح ــتان هم اس
ــال دارد كه 937 صنعتگر در  مصنوعات چرمي فع
آن ها مشغول به توليدند. در اين ميان شهر همدان  
ــته  ــا 192 كارگاه چرم و 684 هنرمند در اين رش ب
ــود اختصاص داده  ــتان به خ باالترين آمار را در اس

است. 
سرپرست معاونت صنايع دستى استان در گفتگو 
با همدان پيام گفت: با اين كه هنوز هم اين كارگاه ها 
اقالم بسيار زيبا و متنوعي توليد مي كنند و در 6 ماه 
ــال 90، حدود 46 هزار و 131ميليون  ــت س نخس
ريال مصنوعات چرمي به دست صنعتگران همداني 
ــت، باز هم محصوالت اين رشته از  ــده اس توليد ش
ــته جايگاه مناسبي ميان اقالم  صنايع دستي نتوانس

صادراتي اين استان بيابد.
بهجت عباسى افزود: صادرات اندك محصوالت 
ــت كه آثار هنرمندان  چرمي هرگز به اين معنا نيس
همداني زيبا و جذاب نيست؛ بلكه مشكالتي كه در 
گام هاي نخستين خط توليد اين محصوالت وجود 
دارد، چرم همدان را از ورود موفق به عرصه صادرات 

بازداشته است. 
وى ادامه داد: يكي از اصلي ترين داليلي كه ميان 
ــورها  ــاير كش چرم همدان و خريداران آن ها در س
ــت، دوري كيفيت توليدات  ــاد كرده اس فاصله  ايج
ــتان از استانداردهاي جهاني  نساجي سنتي اين اس

است.
ــاجي  ــن نيازهاي نس ــگ از اصلي تري ــات رن ثب
ــنتي پايتخت تاريخ و تمدن ايران است كه بايد  س
ــان قرار گيرد تا  مورد توجه متخصصان و كارشناس

ماندگاري آثار ارزشمند صنعتگران افزايش يابد.
عالوه بر موارد ياد شده بوي چرم سنتي همدان 
ــيار زياد است و همين مسأله عالقه مندان را در  بس

خريداري اين توليدات مردد مي سازد.
  چرم همدان نيازمند مطالعات 

تخصصى است
مديركل ميراث فرهنگى استان نيز در اين زمينه 
ــاختن اين مشكالت نيازمند  عنوان كرد: برطرف س
ايجاد تغييراتي در فراوري چرم است و براي رسيدن 
به اين هدف بايد مطالعات تخصصي در البراتوارهاي 
مجهز و مراكز پژوهشي انجام شود كه هنرمندان از 
ــد مصنوعات چرمي در  ــده آن بر نمي آيند . تولي عه
ــياري برخوردار است و كشف  همدان از قدمت بس

طوماري چرمي كه قدمت دقيق آن هنوز مشخص 
ــن هنر در  ــتن اي ــود مؤيد اصالت داش ــده خ نش
ــدا... بيات يادآور شد: تا زماني  ــت. اس همدان اس
ــيوه اي صحيح انجام نشود،  كه فراوري چرم به ش
ــبانه روزي خود  هنرمندان بهره كامل از زحمات ش

نخواهند برد.
ــون از هنرمندان اين  ــي كه تاكن از حمايت هاي
ــاص بازار  ــده مي توان به اختص ــه به عمل آم عرص
ــى همدان بعد از  ــط ميراث فرهنگ موتاب خانه توس

مرمت به كارگاه هاي چرم سازي اشاره كرد.
  چرم همدان در صادرات جايگاهى 

ندارد
ــوت همداني  اميدعلي كاظمي هنرمند پيشكس
است كه در سال 1312 در روستاي لك خدابنده لو 
ــگ جهاني دوم از  ــس از وقوع جن ــده و پ متولد ش
روستا به شهر مهاجرت مي كند و با ورود به همدان 

به يادگيري توليد محصوالت چرمي مي پردازد.
ــي از داليل صادر  ــن هنرمند همداني نيز يك اي
ــدن چرم همدان را به كشورهاي ديگر نامرغوب  نش

بودن نوع چرم در اين استان مى داند. 
وي در حالي كه هنوز پس از سال ها در سراجي 
ــه توليد مصنوعات  ــن ب كاظمي واقع در بازار گلش
چرمي مشغول است، عنوان كرد: بوي نامطبوع چرم 
همدان از جمله داليلي است كه باعث مي شود چرم 
ــالف توليد باالي آن در صادرات جايي  همدان برخ

نداشته باشد.
اگر مسئوالن گامي اساسي براي ايجاد تغييرات 
مثبت در فراوري چرم سنتي بردارند آن وقت شايد 
اين هنر و صنعت ارزشمند بتواند توجه خريداران را 

در ساير كشورهاي جهان به خود جلب كند.
در اين زمينه دبير انجمن صنايع چرم ايران نيز 
به خبرگزارى ايلنا گفت: صنعت چرم جايگاه خاصى 

در بازارهاى بين المللى ندارد.
ــوص وضعيت حال  ــدى در خص جهانگير مجي
ــه فعاليت حدود 350  ــاره ب حاضر اين صنعت با اش
ــور  ــه در اين حوزه گفت: با وجود اينكه كش كارخان
ــرم برخوردار  ــى در صنايع چ ــابقه تاريخ ــا از س م
ــت ايران از لحاظ ژنتيكى جزو بهترين  بوده و پوس
پوست هاى جهان است، اما جايگاه خاصى در حوزه 

صنايع چرم در بازارهاى بين المللى نداريم.
ــاره به مشكالت موجود در حوزه  مجيدى با اش
ــطه مشكالت  ــور، افزود: به واس صنايع چرم كش
ــات صنايع چرم  ــب كارخانج ــال حاضر اغل در ح
ــود فعاليت  ــا 40 درصد ظرفيت خ ــا با 35 ت تنه
ــن صنعت مجوز هاى زيادى  مى كنند؛ البته در اي
ــده كه بيش از  براى فعاليت كارخانجات صادر ش

ظرفيت موجود در اين بخش بوده است.
ــك  ــود ي ــورت وج ــت: در ص ــار داش وى اظه
ــخص در اين  ــتراتژى مش ــزى مدون و اس برنامه ري
ــده  حوزه و همچنين برقرارى يك ارتباط تعريف ش
ــن صنعت ، امكان  ــاى مختلف زنجيره اي در حلقه ه
ــت كارخانجات  ــد ظرفي ــرى از 100 درص بهره گي

موجود وجود دارد.
ــاره به اينكه پوست توليد شده در  مجيدى با اش
ايران از كيفيت بااليى برخوردار بوده و ساالنه حجم 
وسيعى پوست در كشور توليد مى شود، گفت: سهم 
ــت سبك (بز و گوسفند)  ايران از كل توليدات پوس
ــهم ما از  ــده جهان 4/5 درصد و س ــتحصال ش اس
پوست گاوى حدود 5 درصد است، اين در حاليست 
كه كشور ما از توانمندي باال و سابقه زيادى در اين 

حوزه برخوردار است.
ــيعى از پوست  ــفانه بخش وس وي گفت: متأس
ــت  ــور در   همان مرحله نخس ــده در كش ــد ش تولي
ــود  ــاالمبور صادر مى ش ــتحصال و به صورت س اس
ــده بسيارى از كارخانجات در  كه اين امر موجب ش
ــت با مشكل روبه رو شوند. ارزش افزوده  تأمين پوس
ــت به  موجود در صادرات محصوالت چرمى و پوس
ــاالمبور قابل  ــچ وجه با ارزش افزوده صادرات س هي

قياس نيست.

به گفته وى، هم اكنون صادرات ساالمبور و چرم 
كشور در بهترين شرايط به حدود 60 ميليون دالر 
ــا آنچه كه بايد  ــد كه اين ميزان در قياس ب مى رس

باشد، بسيار ناچيز است.
ــوق هاى دولتى براى  ــدى در خصوص مش مجي
صادرات در اين حوزه عنوان كرد: در ايران برخالف 
ــاده اوليه  ــاالمبور كه يك م ــاى دنيا به س همه ج
صنعت چرم محسوب شده و هزينه زيست محيطى 
ــزه صادراتى تعلق مى گيرد؛  براى جامعه دارد، جاي
كما اينكه ميزان جايزه صادراتى ساالمبور به ميزان 
ــت كه اين امر  ــزه صادراتى محصول چرمى اس جاي

جاى تأسف دارد.

  وضع تعرفه براى مواد اوليه يعنى 
افزايش هزينه تمام شده توليد

مجيدى در ادامه به مشكالت پيش روى فعاالن 
صنعت چرم كشور اشاره كرد و اظهار داشت: يكى از 
مهم ترين مشكالت فعاالن صنايع چرم كشور مربوط 
به تأمين مواد اوليه وارداتى است. در فرآيند تبديل 
ــتفاده  ــيميايى اس ــت به چرم از نوعى مواد ش پوس
ــور توليد  ــن محصول در داخل كش ــود كه اي مى ش

نشده و كامًال وارداتى است.
ــود اينكه مواد  ــفانه با وج ــه وى، متأس به گفت
ــيميايى مذكور جزو مواد واسطه اى براى صنعت  ش
محسوب شده و ورود آن به كشور در فرآيند تبديل 
ــت به چرم ارزش افزوده ايجاد مى كند، تعرفه  پوس
وارداتى سنگينى براى آن از سوى دولت وضع شده 
ــه واردات اين كاال 30  ــت. در حال حاضر تعرف اس

درصد است كه بسيار سنگين و غيرمعقول است.
ــه نيازمند بازبينى در  ــن تأكيد بر اينك وي ضم
ــتيم، بيان كرد: انتظار فعاالن  قوانين تعرفه اى هس
ــه هزينه هاى اضافى  ــت ك اقتصادى از دولت آن اس
ــد. مواد  ــذف كنن ــد را ح ــش تولي ــش روى بخ پي
شيميايى مذكور، كاالى مورد نياز صنعت محسوب 
ــود و بايد تعرفه واردات آن به حداقل كاهش  مى ش

يابد.
  اگر يارانه به صنعت نمى دهند، هزينه  

اضافى هم به آن تحميل نكنند
ــكالت موجود در  مجيدى با تأكيد بر اينكه مش
صنايع چرم كشور منجر به تضعيف توليدكنندگان 
ــت، گفت: اين مشكالت قدرت  ــده اس اين حوزه ش
رقابت توليدكنندگان داخلى در بازارهاى جهانى را 
كاهش داده و به حداقل رسانده است؛ كمااينكه در 
سال هاى اخير صادرات چرم ما تقريباً متوقف شده 

است.
ــاره به اينكه ايران از جمعيت  وى در پايان با اش
ــبى برخوردار است عنوان كرد: با وجود  دامى مناس
ــه جايگاه صنعت  ــتن اهتمام ب اين در صورت نداش
ــكالت و چالش هاى  ــور و رفع نكردن مش چرم كش
ــابقه  ــال س موجود، امكاناتى كه در طول 2600 س
ــور فراهم شده در اثر بى توجهى  صنايع چرم در كش

از بين خواهد رفت.
ــه  نظر  ــس از ارائ ــه پ ــت ك ــي اس ــن در حال اي
ــان متعدد در اين زمينه مي توان ادعا كرد  كارشناس
ــته اند  صنعت چرم و مصنوعات چرمي هنوز نتوانس
نه تنها در همدان بلكه در كشور جايگاه مطلوبي را به 
خود اختصاص دهند و سهم ناچيز چرم در صادرات 
دغدغه  اي است كه همچنان پس از اين گزارش نيز 

به جا مي ماند.

مصنوعات چرم همدان از 
استانداردهاى جهانى فاصله دارند

چرم همدان 
براى 

صادرات بايد 
پوست اندازى 

كند

  برطرف ساختن مشكالت چرم 
همدان نيازمند ايجاد تغييراتي 
در فراوري چرم است و براي 

رسيدن به اين هدف بايد مطالعات 
تخصصي در البراتوارهاي مجهز 
و مراكز پژوهشي انجام شود كه 
هنرمندان از عهده آن بر نمي آيند 

همدان شهر دباغ خانه ها
اولين كارخانه چرم ايران در همدان تاسيس شد

همدان پيام: شهر همدان از جمله شهرهاى مهم توليد چرم در ايران است. سابقه 
ــهر دباغخانه ها نيز  ــهر را ش ــت كه اين ش اين صنعت در همدان چندان طوالنى اس
ناميده اند. ويليامز جكسن مستشرق و زبانشناس آمريكايى كه در سال 1281 شمسى 
ــفرنامه جكسن مى نويسد، "بازرگانان از اين  ــت، در كتاب س از همدان ديدار كرده اس

شهر به عنوان انبار ايران ياد مى كنند". 
اولين كارخانه توليد چرم به روش ماشينى در شهر همدان كارخانه چرم "ارباب 
ــير" بود. اين كارخانه حدود 70 سال پيش به همت فردى به نام ارباب اردشير  اردش

يگانگى كه زرتشتى مذهب بود، ساخته شد. 
ــتمزد كارگران، نحوه رفتار با كارگران،  ــيوه كار، دس در اين كارخانه عالوه بر ش
امكانات بهداشتى و رفاهى و بسيارى موارد ديگر كه تا آن زمان براى كارگران تازگى 
ــگاه بوعلى سينا  ــت به مرحله اجرا درآمد. اين كارخانه اكنون تحت تملك دانش داش

است و به محل موزه تاريخ طبيعى همدان تبديل شده است. 
ــيارى برخوردار  ــهر همدان از رونق بس تا اوايل حكومت پهلوى توليد چرم در ش
ــاخته شده از آن، شهرت جهانى  بود؛ به طورى كه چرم همدان و كاالهاى چرمى س
داشت. از سال 1309 شمسى با ايجاد تغييراتى در نحوه شهرسازى و به بهانه كنترل 
ــهر  ــتى، از ادامه كار كارگاه هاى دباغى در داخل ش بيمارى ها و رعايت نكات بهداش
ــتقرار يافت. از  ــهر اس جلوگيرى به عمل آمد و اين كارگاه ها در دو محل خارج از ش
ــين و كاالهاى وارداتى از جمله كفش و كيف و ... از ميزان  ــوى ديگر با ورود ماش س
تقاضاى چرم كاسته شد و از آن پس توليدات بيشتر به منظور صادرات فراهم آمد و 

اينگونه شد كه دهه 60 صنعت چرم در همدان با ركود روبه رو شد.
با وجود اينكه صنعت چرم در ايران حداقل 60 سال قدمت دارد، اما تا يك دهه 
ــين آالت اين صنعت به وجود  ــاخت ابزارآالت و ماش ــد و پيشرفتي در س پيش،  رش
نيامده بود؛ به طوري كه اولين كارخانه چرم سازي ايران در سال 1312 در همدان و 
دومين كارخانه در سال 1314 در تبريز تأسيس شد و از آنجا كه كارخانه هاي جديد 
ــور يعني پوست گوسفند و بز توجه زيادي  ــازي به ماده اوليه موجود در كش چرم س
ــال اخير به صورت نمك سود و ساالمبور به خارج  ــتند اين پوست ها در 70 س نداش

صادر مي شد و حتي امروز نيز كماكان صادرات به اين شكل ادامه دارد.
ــت كه  ــتان همدان بيانگر اين واقعيت اس نگاهي به وضعيت صادرات چرم در اس
استان همدان به عنوان يكي از قطب هاي توليد چرم در كشور مطرح است و ساالنه 
با توليد چندين هزار تن، ساالمبور و مصنوعات چرمي يكي از مهمترين استان هاي 

كشور به لحاظ توليد اين نوع از محصوالت غير نفتي به شمار مي رود.
ــين آالت و تكنولوژي هاي  ــايد يكي از مشكالت عمده صنعت چرم، نبود ماش ش
پيشرفته است. در حال حاضر، ماشين آالت صنعت چرم بسيار گران است و ورود آن 

به كشور نيز با مشكالت عديده مواجه است. 
ــت و  ــتقبال خوبي برخوردار اس ــتان هاي ديگر از اس چرم توليدي همدان در اس
ــال اخير با حضور  ــن محصول چرم همدان در چند س ــه نقل از توليدكنندگان اي ب
ــتقبال مردم از اين  ــور همچنين اس ــگاه هاي مختلف داخل و خارج از كش در نمايش
ــب حاكم  ــت. در حال حاضر به علت وضعيت نامناس توليدات، تأييدي بر اين ادعاس

بر اين حرفه احساس نارضايتي و ناامني شغلي در فعاالن اين حرفه مشهود است.

سفالگران همداني 
چشم انتظار بسته هاي حمايتي دولت 

همدان پيام: كاهش 40 درصدي صادرات صنايع دستي همدان و كاهش محسوس 
صادرات سفال و تبعات منفي آن جايگاه پايتخت سفال كشور را متزلزل كرده است.

به گزارش مهر، مردم شهر اللجين كه از ديرباز از طريق حرفه سفالگري زندگي 
خود را تأمين كرده اند، هر بار با مشكلي روبه رو مي شوند كه اين بار مشكل آنها فراتر 
ــفالگران اللجين كه سينه به سينه اين صنعت را به  ــت. س از يك رويداد كوچك اس
نسل بعدي انتقال مي دادند، اكنون به  تدريج در كارگاه هايشان را مي بندند؛ زيرا بازار 

آنها از رونق افتاده و صادرات كاالهاي توليدي آنها روزبه روز كمتر مي شود.
ــراميك در اللجين فعال  ــفال و س ــنتي و مدرن س در حال حاضر كارگاه هاي س
ــت ساخته هاي هنرمندان و  ــت و فروشگاه و نمايشگاه هاي بزرگ و كوچك، دس اس
ــهر اللجين از  ــت كه بي توجهي به نجات ش صنعتگران را عرضه مي كنند.  واضح اس
گرداب مشكالت ايجاد شده براي آن، ضربه اي جبران ناپذير به صنعت و سنت همدان 

است كه در درازمدت جبران آن خيلي سخت خواهد بود.
نگاهي به وضعيت اين شهر بيانگر آن  است كه صنعت سفال و سراميك اللجين 
در وضع هشدار قرار گرفته  و ديري نخواهد گذشت كه واحدها و كارگاه هاي سفالگري 

به طور كامل به تعطيلي كشيده شوند.
ــفال شهر اللجين كه روزگاري نمايشگاهي از انواع  در حال حاضر كارگاه هاي س
هنر ساخت سفال محسوب مي شدند با ظرفيت پايين در حال كار هستند و اگر جلو 

واردات سفال گرفته نشود، رفته رفته به سمت نابودي يا همان تعطيلي مي روند.
آنچه مسلم است اينكه متأسفانه تعطيلي كارگاه هاي سفال بر ميزان بيكاري در 

همدان دامن مي زند.

ــور  ــتى كش ــام: معاون صنايع دس همدان پي
ــرش از وزارت  ــز ف ــال مرك ــرح انتق ــاره ط درب
ــى، صنايع  ــازمان ميراث فرهنگ ــى به س بازرگان
ــگرى گفت: تمايل به انجام اين  ــتى و گردش دس
ــأله زمان بر است و از سوى  كار داريم، اما اين مس
ــتگى به ديدگاه هاى مسئوالن در وزارت  ديگر بس

بازرگانى و مركز ملى فرش دارد.
■ تمايل معاون صنايع دستى براى انتقال 

مركز فرش به سازمان ميراث فرهنگى
ــتانى درباره انتقال  ــيد كردس محمدرضا رش
ــازمان  ــه س ــى ب ــرش از وزارت بازرگان ــز ف مرك
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى افزود: 
صنعت فرش اساساً از هنرهاى سنتى ماست، اما 
در حال حاضر به لحاظ ساختارى و تشكيالتى در 

زيرمجموعه وزارت بازرگانى قرار دارد.
ــن انتقال  ــرد: براي اي ــان ك ــه بي وى در ادام
ــازمان ميراث فرهنگى تمايل دارد،  اما  اگرچه س
تابع فرآيند قانونى و ادارى است كه امرى زمان بر 
ــت كه از دو ديدگاه به مقوله  ــت. نكته اين اس اس

ــود؛ نخست اينكه صنعتى  فرش ايرانى نگاه مى ش
ــر ايرانى و  ــت و ديگر اينكه يك هن ــدزا اس درآم

سنتى است.
رشيدكردستانى ادامه داد: بنده فكر مى كنم براى 
احياى بنيادهاى سنتى فرش و حفظ اصالت فرش 
ايرانى مى توانيم تعامل و همكارى با مركز ملى فرش 
داشته باشيم كه اين جزو رسالت هاى ما در سازمان 
ــتى و گردشگرى است.  ميراث فرهنگى، صنايع دس
ــه عنوان "فرزند عزيز" صنايع  وي از فرش ايرانى ب
ــور ياد كرد و گفت: ما تمايل به انتقال  دستى كش
اين مركز به معاونت صنايع دستى داريم منتهى اين 
موضوع بستگى به ديدگاه هاى مسئوالن در وزارت 

بازرگانى و مركز ملى فرش هم دارد.
ــوع انتقال مركز ملى  به گزارش فارس، موض
ــازمان  فرش از زيرمجموعه وزارت بازرگانى به س
ــگرى  ــتى و گردش ــراث فرهنگى، صنايع دس مي
ــت كه در سال هاى اخير هرازگاهى  موضوعى اس
ــود و توسط مسئوالن و كارشناسان  مطرح مى ش

در دست بررسى قرار مى گيرد.

ــئوالن و  ــس از پيگيرى مس ــام: پ همدان پي
ــى  ــفالگران اللجينى و به دنبال چاپ گزارش س
ــى كه به روى كاغذ  ــا عنوان تصميم گيرى هاي ب
ــام كميته  ــت در روزنامه همدان پي ــده اس مان
ــا باالخره  ــكالت اللجينى ه ــه مش ــيدگى ب رس

تشكيل شد.
ــتي و  ــي، صنايع دس ــركل ميراث فرهنگ مدي
ــكيل كارگروه  ــتان همدان از تش گردشگري اس
ــيدگي به مشكالت هنرمندان عرصه سفال و  رس

سراميك اللجين خبر داد.
اسدا... بيات با اشاره به اين كه انجام مطالعات 
ــم انداز توسعه اللجين يكي از مصوبات  سند چش
اين كارگروه است، تصريح كرد: از اين پس توسعه 
اللجين بر مبناي هنر سفال و صنعت گردشگري 

برنامه ريزي مي شود.
ــروه مذكور دربر  ــان اين كه كارگ ــات با بي بي
دارنده3 كميته از جمله توليد و صادرات، عمران 
ــكن و آموزش و پرورش است، بيان داشت:  و مس
اين كميته ها در راستاي تقويت و ارتقاي كيفيت 

كاالهاي توليدي در اللجين تشكيل شده تا منجر 
به توسعه صادرات شود.

وي اعالم نتايج عملكرد 3 همايش تخصصي 
ــته برگزار شده را  ــفال و سراميك كه در گذش س
ــتين كارگروه رسيدگي به  از ديگر مصوبات نخس
مشكالت سفالگران اللجيني دانست و يادآور شد: 
ــاالنه  يكي از مصوبات اين كارگروه برگزاري2 س

سفال و سراميك به ميزباني اللجين است.
ــه  خوش ــت  وضعي ــي  بررس ــت:  گف وي 
صادرات گراي سفال و سراميك و پيگيري فعال تر 
شدن اين خوشه با همكاري شركت شهرك هاي 

صنعتي در دستور كار اين كارگروه قرار گرفت.
ــي امنيتي  ــد: معاونت سياس ــات يادآور ش بي
ــتار  ــدان در اين كارگروه خواس ــتانداري هم اس
ــفالگران  ــته هاي حمايتي مورد نياز س تعيين بس

اللجين شد.
وي در پايان اظهار داشت: اميد است تشكيل 
اين كارگروه زمينه پويايي بيشتر مهد سفال ايران 

را فراهم آورد.

پروانه هتل ها و مهمانپذيرهاي همدان تمديد شد
همدان پيام: سرپرست معاونت گردشگري استان همدان از تمديد پروانه بهره برداري تمامي هتل ها 

و مهمانپذيرهاي اين استان خبر داد.
ــمي افزود: بازرسي هاي نظارتي از واحدهاي اقامتي استان همدان در راستاي تمديد  عليرضا قاس

پروانه بهره برداري از اين واحدها در 3 ماه گذشته انجام شد.
وي ادامه داد: در جريان اين بازديدها مواردي كه نيازمند اصالح بود از سوي كارشناسان شناسايي 

و پس از اصالح پروانه واحد اقامتي مورد نظر براي ادامه فعاليت تمديد شد.
قاسمي هدف از اين اقدام را آمادگي واحدهاي اقامتي استان براي خدمات رساني هرچه مناسب تر 

به گردشگران و مسافران در فصل زمستان و همچنين مسافران نوروزي اعالم كرد.

معاون ميراث فرهنگي كشور:
مرمت سنگ در ايران بايد به الگوي 

جهاني تبديل شود
ــي،  ميراث فرهنگ ــازمان  س ــي،  ميراث فرهنگ ــاون  مع ــام:  همدان پي
ــتي و گردشگري كشور گفت: در بحث مرمت سنگ ايران بايد  صنايع دس
ــعود علويان صدر افزود: با توجه به آثار  ــود. مس به الگوي جهاني تبديل ش
بي بديل تاريخي و فرهنگي در كشور، بايد در حوزه مرمت و حفاظت نيز 

به شاخص و الگويي در جهان تبديل شويم.
وي در ادامه تصريح كرد: در عين حال بايد از تجارب و روش ديگران 

ــان صدر اضافه كرد: در  ــويم. به گزارش ميراث آريا، علوي نيز بهره مند ش
حوزه مرمت سنگ در سطح منطقه الگو هستيم، اما بايد هر چه سريع تر 

در بعد بين المللي نيز به يكي از شاخصه هاي مرمتي تبديل شويم.
ــه جهاني تخت  ــده در مجموع ــف ش ــه به الواح گلي كش وي در ادام
ــيد اشاره كرد و افزود: از اين مستندات كه معرف اقدامات فرهنگي  جمش

و اجتماعي پيشينيان ما است بايد بهره  كامل را ببريم.
علويان صدر در ادامه تأكيد كرد: مجموعه جهاني پارسه پاسارگاد كه 
ــتگان ياد مي كنيم و  همواره از آن به عنوان قطب علمي و فرهنگي گذش
ــدند، بايد به روشي  ــكوفا مي ش در طول تاريخ ايده هاي نو از اين مكان ش

مديريت شود تا براي آيندگان نيز باقي بماند.

گذري بر موزه هاي همدان(3)
ــاي حدود 220 مترمربع در دو طبقه  ــاهير همدان با زيربن همدان پيام: موزه مش
است كه پوسترها و مجسمه هايي از مشاهير و مفاخر بزرگ استان در آن به نمايش 
درآمده است. نما و پوسته با ارزش اين بنا در هويت بخشي و ايجاد سيماي شهري 
متناسب با محور فرهنگي، تاريخي شهر همدان نقش بسزايي دارد و در فهرست آثار 

ملي كشور به ثبت رسيده است.
ــاهير و بزرگان قرون گذشته از جمله عين القضات  ــمه و تنديس از مش ده مجس
ــدآبادي، كريم خان زند وكيل الرعايا، ميررضي الدين  ــيد جمال الدين اس همداني، س
آرتيماني و خواجه رشيدالدين فضل ا... همداني، آيت ا... بهاري، شيخ نهاوندي، حضرت 
حيقوق نبي (ع)، شهيد دكتر مفتح، شيخ الرئيس بوعلي سينا و عكس هايي از مفاخر 

گذشته و معاصر همدان در اين موزه به نمايش درآمده است.

تمايل معاون صنايع دستى براى انتقال مركز فرش 
به سازمان ميراث فرهنگى

تشكيل كارگروه رسيدگي به مشكالت 
سفالگران اللجين
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ح فاضالب 12 مترى واليت!!!
ن آب از منازل اهالى منطقه حال بايد از كودكان و خودروها، از 
 اين ميان نبايد از آسفالت نكردن ادامه اين پروژه نيز غافل شد!!!
عكس: 12 مترى واليت(سيلو)
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ادب و هنر

با الله ها

معرفى

ديدگاه
ادبيات بومى آبيارى نمى شود

همدان پيام: ادبيات بومى (اقليمى)، هم داراى معنايى وسيع و هم  داراى معنايى محدود 
است. كلمه  بومى Nativeدر زبان  انگليسى با كلمه  ملت و مردم Native هم ريشه و به 
معانى زير است: در حال خالص، دست خورده، طبيعى، اصيل، قومى كه در محلى واحد 
ساكن است. به اعتبارى ادبيات ايران  را در مثل مى توان ادبيات بومى (خاص اقليمى ويژه) 
ــت ادبيات چين يا هند يا اسپانيا اما ادبيات اقليمى  (بومى) در  ــت  و همين طور اس دانس

معناى خاص ادبيات است كه در منطقه اى خاص  بوجود آمده و داراى شرايط زير است:
ــف- وحدت اوضاع جغرافيايى از قبيل كوه ها، رودها، درختان، آب و هوا، ميزان  ال
ــدران، گيالن و گرگان و مناطق  ــى فاصله كم يا زياد بخش ها. در ايران، مازن بارندگ

ساحلى درياى خزر از اين لحاظ وحدت دارد.
ب- مشابهت وضع زراعى و معيشتى.

ج- وحدت گويش محلى و وجود گفت ها و اصطالح ها و ترانه هاى مشترك.
ــن ازدواج و  ــى و مذهبى، آيي ــن ها، اعياد مل ــم جش ــابهت آيين و مراس د- مش

خاكسپارى، تولد و نامگذارى فرزند، طرز كوچ و مراسم همراه با آن (در عشاير).
ه- مشابهت مناسبات اقتصادى، روابط مالك و زارع، منابع  تغذيه و خريد و فروش 
محصول، كاشت و برداشت، مناسبات  زارع با پيشه ور و سلف خر، نحوه  مشاركت زنان 
و كودكان در كارهاى توليدى. اجاره بهاى خانه ها، باغ ها، نيروى خريد، نحوه  برخورد 
با فن و صنعت جديد، بهره گيرى از طرز توليد قديمى  (شخم، گاوآهن) يا تراكتور و 

كمباين و خرمن كوب ابزار جديد.
ــتى گيرى، زيارت اماكن  و- طرز گذراندن ايام فراغت، انواع ورزش هاى بومى، كش

متبركه، تعزيه، ييالق و قشالق، مشاعره، شرط بندى، معركه گيرى.
ز- وحدت زبان و تاريخ. مذهب، اقليت هاى مذهبى، نهادهاى آموزشى، مدرسه هاى 

جديد و قديم. ميزان سوادآموزى  و بهره بردن از خواندن و نوشتن كتاب ها.
ــير و حواشى كوير  ــانى. مردمى كه در مناطق  گرمس ح- خصايص جغرافياى انس
ــير يا در مكان هاى پرآب و درخت  زندگانى مى كنند با مردمى كه در مناطق سردس

زندگانى  مى كنند، تفاوت دارند.
ــره  مى برد و اگر خوب  ــير تحول خود از همه  اين عوامل به ــات بومى در س  ادبي
ــد، آيينه  تمام نماى طرز زيست و عمل قوى ويژه در مكانى خاص  ــته شده باش نوش
ــت به همين دليل  آثار ادبى روس با آثار ادبى آمريكا در مثل، تفاوت دارد. از اين   اس

گذشته نحوه  آثار ادبى خود يك سرزمين نيز هميشه يكسان  نيست.
به طور كلى در قصه ها و اشعار عاميانه و بومى سه حال و شكل  پيش مى آيد:

ــت و با گويش محلى  سخن مى گويد و  ــنده و شاعر خود اهل محل اس 1- نويس
قصه مى نويسد. در اين حال هم شكل اثر و هم زبان و درونمايه  آن اقليمى است: از 
اين جمله است  آثارى كه به زبان كردى نوشته شده و نمونه اش زياد است، منظومه  
ــهريار كه به زبان تركى آذربايجان ايران  است. اشعار محلى بيژن  «حيدر بابا» اثر ش

سمندر كه به گويش خالص شيرازى  است و برخى از اشعار مازندرانى نيما يوشيج.
2- نويسنده و شاعر اهل محل است يا اهل جاى ديگرى  است (و مدتى در محل 
ــد اما در بين قصه يا شعر ضمن  ــمى  مى نويس ــاكن بوده) اما به زبان معيار و رس س

توصيف و حاالت  اشخاص داستانى از گويش محلى استفاده مى كند.
ــت و نه با جغرافياى  انسانى محل شنايى  ــنده و شاعر نه اهل محل اس 3- نويس
دارد، اين قبيل آثار طبعا ساختگى است  و چيزى درباره  زبان، گويش، آداب و رسوم 
ــنيده يا جايى خوانده است.  ــى ش منطقه اى خاص  نمى گويد و آنچه مى گويد از كس
ــتانى است به نام «شور باد»  كه  جمال زاده درباره  يكى  نمونه  بارز اين قبيل آثار، داس
ــته و پيداست  كه نه محل را ديده و نه از وضع روستاييان  ــتاهاى كرمان نوش از روس
كرمان چيزى  مى داند. محتواى قصه  او مأخوذ از خاطرات چند دهه پيش  اوست كه 

در حال سفر از برخى از روستاهاى غرب ايران داشته است.
4- بعضى از نويسندگان ما به تك نگارى پرداخته اند و آداب، جشن ها و گويش هاى 
ــين هاى بلوك زهرا،  مناطق متفاوت ايران را جمع آورى و تأليف كرده اند. اورازان، تات نش
ــين ساعدى)، داستان هاى امثال (امينى)،  خارك، (جالل آل احمد) اهل هوا (غالمحس

دژهوش ربا (صبحى مهتدى)، شاهنامه در قصه هاى عاميانه (انجوى شيرازى).
ــانى و فرهنگ و تمدن سرزمين ما و با  ــرايط خاص جغرافياى انس با توجه به ش
ــده  اخير به نظر  ــر آوردن دگرگونى هاى تمدنى جديد در جهان و ايران در س در نظ
ــتا و بروز و پيدايش شرايط و  ــد كه تغيير در مناسبات اجتماعى شهر و روس مى رس
ــت. امروز برخالف چند دهه پيش، سرعت دگرگونى ها  ــبات جديد، قهرى اس مناس
ــون، اتومبيل، هواپيما،  ــود (راديو، تلويزي ــت، صنعت جديد با ابزار خ ــرت آور اس حي
كمباين، تراكتور، آسفالت، جاده ها، سدسازى، دستگاه هاى آبيارى مدرن، جراحى با 
ــعه  شيميايى، توليد صنايع، غذايى از مواد آلى، تأسيس بانك ها و پيدايش روابط  اش
داد و ستد تازه، از بين رفتن مساعدت پاياپاى  (از بين رفتن مبادله  جنس به جنس)، 
از بين رفتن روابط خان  مالكى و پيدايش شهرهاى بزرگ هم در مناسبات اجتماعى  
ــت و هم در افكار و عقايد و عواطف مردم. به عنوان  مثال تا چند دهه  تغيير داده اس
ــى  و ادبى خودسرى و ستمگرى خوانين  ــائل مهم سياس پيش در ايران، يكى از مس
نسبت به مردم عشاير و روستا بود، اين قوانين با حمايت دولت در عشيره يا روستا، 
ــتند. «مقصر»   ــن خاص خود را كه از پدر به ارث برده بودند، به اجرا مى گذاش قواني
ــاندند، حتى در مواردى افراد  ــت مى كردند و خود به  مجازات مى رس را خود بازخواس

«نافرمان»  را پنهانى  يا در حضور ديگران مى كشتند يا ماه ها زندانى مى كردند.
احزاب  روزنامه ها و آثار ادبى دوره  مشروطيت و دوره  پس از شهريور 20 پر است 
از شرح بيدادگرى خوانين و مالكان اما امروز نه روستايى به آن صورت داريم نه  مالك 

و خانى به آن شكل. طبعا آثار ادبى جديد متوجه فضاى  شهرى شده است.
در چند دهه پيش يكى از تفريحات وسيع مردم شهر و روستا گوش كردن به نقالى، 
ــم معركه گيرى و مارگيرى بود. امروز اين  تفريحات از رونق افتاد و جز  حضور در مراس
ــت. با توجه به اين واقعيت بايد چاره اى  در مناطق دورافتاده جاى ديگرى  موجود نيس
انديشيد كه گويش ها و فرهنگ بومى از بين نرود و اگر ممكن باشد به نحوى بازسازى  
شود و در فرهنگ جديد ادامه پيدا كند. تمهيد مقدمات براى  حفظ اين ارثيه ها آسان 
نيست و مستلزم سرمايه گذارى كالن  و همكارى دولت و مردم است. در آغاز كار چند 

كار مى تواند مقدمه  كارهاى مهمتر و اساسى تر بعدى در اين زمينه باشد.
ــايل مجهز  ــرعت  و با وس ــگ عامه و گويش هاى محلى به س ــع آورى فرهن 1- جم
جديد. 2- آشنا كردن نويسندگان جديد با اين فرهنگ و ادب. 3- حمايت و تقويت 
ــاعران و گردآورندگان  آثار فرهنگى و ادبى بومى و چاپ آثار آنها.  ــندگان و ش نويس
4- پخش برنامه هاى علمى، فرهنگى و هنرى آثار بومى  و محلى از راديو، تلويزيون، 

روزنامه ها، تهيه  فيلم هاى سينمايى  داستانى يا مستند اين آثار.
ــنهاد كرد  ــاى ديگرى نيز مى توان براى حفظ آثار بومى و ترويج  آن ها پيش كاره
كه البته به موقع خود از سوى صاحبنظران  ارائه خواهد شد. اما يك اصل مهم را از 
ــت كه دستگاه ها يا افراد مسئول و مجرى چنين   ــت  و آن اين اس نظر دور نبايد داش
ــى بايد منحصرا به روش علمى بكار بپردازند و قصد آن ها ضبط و گردآورى  طرح هاي
ــاى بى رويه اى كه مانع  ــد نه  تبليغات رايج و كاره ــه فرهنگى و ترويج آن ها باش ارثي

منبع: تبيانتحقق و اجراى  برنامه هاى مثبت فرهنگى است.

اعضاى كانون مكتب 
عاشوراى همدان 

در مراكز آموزش عالى 
ــون فرهنگى هنرى  ــام: مديركان همدان پي
ــالبافان همدان، از  ــورا حسينيه ش مكتب عاش
ــدن 70 نفر از اعضاى اين كانون در  پذيرفته ش

مراكز آموزش عالى خبر داد.
ــينيان، گفت: تعداد قبولى  سيداحمد حس
ــب  مكت ــى  تخصص ــه  كتابخان ــوزان  دانش آم
ــگاه ها و مراكز  ــالبافان در دانش ــوراى ش عاش
ــال هاى 87-88 (30 نفر)  آموزش عالى در س

88-89 (36 نفر) و 89-90 (70 نفر) است.
وى با اشاره به فعاليت هاى مختلف فرهنگى 
ــال، افزود: كانون هاى  هنرى كانون در طول س
ــن مكان براى  ــاجد بهتري فرهنگى هنرى مس

رشد و تعالى نسل جوان است.
ــينيان با بيان اينكه بيش از3 هزار نفر  حس
ــت: اين  ــتند، اظهار داش ــو اين كانون هس عض
كانون از سال 62 شروع به فعاليت كرده است 
ــينيه  ــكان آن در محله بلوار هگمتانه حس و م

شالبافان مكتب عاشورا واقع است.
وى ادامه داد: همچنين در اين كانون بيش 
از 16رشته فعاليت هاى هنرى ويژه خانم ها زير 
ــود و در  نظر مربيان مجرب آموزش داده مى ش
ــان دوره هنرجويان به مركز فنى و حرفه اى  پاي
ــده و پس از گذراندن امتحان  استان معرفى ش
مدرك فنى و حرفه اى دريافت  كرده و مشغول 
ــوند. وى برگزارى برنامه هاى اوقات  به كار مى ش
فراغت و برگزارى كالس هاى مختلف فرهنگى، 
هنرى، علمى و ورزشى در طول سال، برگزارى 
مناسبت هاى مختلف از جمله اعياد و عزادارى ها، 
برپايى نمايشگاه كتاب در هفته كتاب و برگزارى 
اردوهاى درون و بيرون استانى را از جمله برخى 
ــال عنوان  ــن كانون در طول س فعاليت هاى اي
كرد. حسينيان در مورد فعاليت كتابخانه كانون 
ــه عنوان كتابخانه  ــت: كتابخانه كانون ب نيز گف
ــده كه بيش از 5 هزار جلد  تخصصى معرفى ش
ــف در اين كتابخانه  كتاب در زمينه هاى مختل
ــرد: كتابخانه به طور  ــت. وى بيان ك موجود اس
ــى در ايام  ــب حت ــبانه روز از 7 صبح تا 7 ش ش

تعطيل نيز پذيرايى عموم عالقه مندان است.
وى اظهار داشت: يكى از ويژگى هاى كتابخانه 
كانون وجود منابع غنى كمك درسى، كنكورى 
و دانشگاهى براى دانش آموزان به منظور شركت 
ــرى است. حسينيان گفت: در  در كنكور سراس
ــرى از آموزه هاى قرآنى روز  عصر حاضر بهره گي
به روز افزايش مى يابد و بايد در اين راستا برنامه 

ريزى دقيقى براى نسل جوان داشته باشيم.

18 عراقى با شنيدن صوت 
اذان شهيد «ابراهيم هادى» 
به سپاه اسالم پيوستند

ــام: در عمليات «مطلع الفجر» كه  همدان پي
به منظور آزادسازى ارتفاعات غربى گيالنغرب 
ــم هادى» با  ــهيد مفقود «ابراهي ــد، ش اجرا ش
ــرداد  ــمن اذان صبح س ــمت دش حركت به س
ــمن را به لرزه درآورد و 18 نفر از  كه قلب دش
نيروهاى عراقى با شنيدن صوت دلنشين اذان 

او خود را تسليم سپاه اسالم كردند.
در 20 آذر ماه 1360 عمليات «مطلع الفجر» 
ــياكوه» به  ــه ميانى «گيالنغرب» و «ش در جبه
ــات غرب گيالنغرب به  ــازى ارتفاع منظور آزادس
ــا مهدى (عج) ادركنى»  ــدت 17 روز با رمز «ي م
انجام گرفت. در اين عمليات كه تا 6 دى ماه همان 
سال ادامه يافت، نيروهاى خودى در ارزش گذارى 
3 جبهه مانند دشمن اولويت اول را براى جبهه  
ــمالى  جنوبى قائل بودند و جبهه هاى ميانى و ش
ــوم قرار داشت. به همين دليل  در رتبه دوم و س
فرماندهى نيروى خودى در جبهه جنوبى تمركز 
ــه بود و جبهه ميانى عمدتاً با اتكاى به توان  يافت
ــپاه منطقه 7 و قرارگاه ارتش در  تقويت شده س

غرب كشور اداره مى شد.
ــوخته، معلمى  در اين عمليات مداحى دل س
ــتى گيرى قهرمان و فرمانده پرتالش  فداكار، كش
گروه چريكى شهيد اندرزگو در غرب كشور، شهيد 
ــجاعانه با حركت به  ــود «ابراهيم هادى» ش مفق
سمت دشمن اذان صبح سرداد كه قلب دشمن را 
به لرزه درآورد. 18 نفر از نيروهاى عراقى با شنيدن 
ــهيد واالمقام خود را  صوت دلنشين اذان اين ش
تسليم سپاه اسالم كردند و جالب آنكه همه آنها در 
شلمچه به شهادت رسيدند. عمليات «مطلع الفجر» 
ــتن پيكر شهيد «غالمعلى  شاهد به خون نشس

پيچك» فرمانده محور تنگه كورك نيز بود.
منبع: كتاب جنگ ايران و عراق

بخش پژوهشى به جشنواره شعر فجر اضافه شد
همدان پيام: دبير علمى ششمين جشنواره بين المللى شعر فجر گفت: در آخرين جلسه شوراى سياستگذارى جشنواره شعر 
فجر، اضافه شدن بخش پژوهش به اين رويداد هنرى تصويب و مقرر شد در اين بخش به آثار پژوهشى پنج سال اخير پرداخته 
شود. پرويز بيگي حبيب آبادي در تشريح اين بخش گفت: عالوه بر موضوعات سال هاي پيش، بخش جديدي با عنوان «پژوهش 
در حوزه شعر» به تصويب شوراي سياستگذاري ششمين جشنواره بين المللي شعر فجر رسيد كه در اين بخش پژوهش هاي 
ارائه شده در بازه زماني اول فروردين سال 1385 تا پايان اسفند سال 1389 مورد بررسي و داوري قرار مي گيرد. به گزارش ايرنا، 
دبير ششمين جشنواره بين المللي شعر فجر درباره احتمال تمديد مهلت ارسال آثار در اين جشنواره گفت: بر اساس فراخوان 
اين جشنواره، شاعران تا پايان آذرماه مهلت دارند آثار خود را به دبيرخانه جشنواره شعر فجر ارسال كنند و تاكنون تصميمي 

مبني بر تمديد اين زمان گرفته نشده است اما چنانچه اين زمان تمديد شود، اطالع رساني صورت مي گيرد.

«حافظ و سعدى» تنها نمايندگان ايران در نمايشگاه كتاب دوحه
همدان پيام: در حالى كه ايران در نمايشگاه كتاب دوحه به عنوان ميهمان ويژه داراى بزرگترين غرفه است اما گفته 

شده است كتاب هاى نويسندگان و شعراى معاصر ايرانى در اين جشنواره غايب است.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبرى الجزيره، بيست ودومين نمايشگاه كتاب دوحه در حالى آغاز به كار كرد كه 

ايران و محمد حسينى، وزير ارشاد به عنوان ميهمان ويژه اين نمايشگاه براى سال جارى انتخاب شده اند.
ــى ايران و كتاب هاى اديبان  ــگاه كتاب هاى متعدد فكرى و سياس ــته الجزيره در جريان اين نمايش ــاس نوش بر اس
سرشناس ايران همچون حافظ و سعدى حضور دارند و كتاب هاى نويسندگان و شعراى معاصر ايرانى در اين جشنواره 
غايب است. اين پايگاه افزوده است: اسامى كتاب ها و آثار ايرانى حاضر در نمايشگاه كتاب قطر به عربى در دسترس نيست 

و به سختى مى توان آن را در گوشه كوچكى از غرفه بزرگ ايران يافت.

آخرين مهلت شركت در جشنواره مقاومت اسالمى اعالم شد
همدان پيام: دبير اجرايى سومين كنفرانس و جشنواره مقاومت اسالمى از تمديد مهلت ارسال آثار به جشنواره مقاومت 
اسالمى تا پايان دى ماه خبر داد. علي تهراني مقدم گفت: با توجه به استقبال از اين دوره از جشنواره، مهلت ارسال آثار تا 
پايان دي ماه تمديد شد و تاريخ اختتاميه جشنواره نيز به 17 و 18 بهمن ماه تغيير يافت. به گزارش روابط عمومى حوزه 
هنري، وي گفت: اختتاميه جشنواره با حضور 350 مهمان خارجي از 35 كشور دنيا برگزار مي شود كه رياست شوراي عالي 
سياستگذاري برعهده آيت ا... اختري دبيركل مجمع جهاني اهل بيت(ع) است. تهراني مقدم افزود: هنرمندان و عالقه مندان 
www.s-q. مي توانند براى شركت در سومين جشنواره و كنفرانس مقاومت اسالمي از طريق سايت اين جشنواره به نشاني
ir اقدام به ثبت نام كنند. سومين كنفرانس و جشنواره بين المللي مقاومت اسالمي در بخش هاي علمي (مقاله، پايان نامه، 

كتاب)، ادبي(شعر، داستان كوتاه)، هنري(پوستر، كاريكاتور، نماهنگ) و بخش رسانه هاي مكتوب برگزار مي شود.

ــته آثار «پائولو كوئليو»  همدان پيام: سال گذش
ــده اما در نهايت متوجه  ــور بسيار تبليغ ش در كش
ــويم كه يك جريان فكرى منحرف پشت آن  مى ش
ــت و بايد دقت شود چه آثارى بايد ترجمه و چه  اس

فكر و هدفى پشت سر آن وجود دارد.
ــروز جنجال هايى در  ــه گزارش فارس، بعد از ب ب
ــار آثار «پائولو كوئليو» در  خصوص ممنوعيت انتش
ــنده كه داراى  ايران، برخى از كتاب هاى اين نويس
ــد  ــالت اخالقى بود دچار ممنوعيت هايى ش معض
ــنده كه مروج  ــى كماكان برخى آثار اين نويس ول
ــد، در بازار  ــطحى مى باش ــاى كاذب و س عرفان ه
ــود. در اين گزارش  ــاهده مى ش ــاب ايران مش كت
ــوص تداوم عرضه  ــنده در خص نظرات چند نويس
ــمى كتاب ايران  ــنده در بازار رس ــاب اين نويس كت

مى آيد:
  سرشار: آثار نويسندگان كالسيك 

اروپا از تبعات منفى برخوردار است
ــگر در  ــنده و پژوهش ــار، نويس محمدرضا سرش
ــور و آثار كوئليو  خصوص آثار ترجمه غربى در كش
ــانى خود به خود  اينگونه بيان مى كند: در علوم انس
ــت، يعنى در حال  بحث ترجمه با تبعاتى همراه اس

حاضر كوئليو سر زبان ها افتاده است.
وى با بيان اينكه آثار نويسندگان كالسيك اروپا 
نيز تبعات منفى و فرهنگى خودشان را دارند، اضافه 
ــر ادبيات معاصر  ــر و ادبيات و به نوعى ه ــرد: هن ك
ــرب، نه تنها اخالق را قبول ندارد بلكه عمًال با آن  غ
ــال حاضر «كوئليو» روى  ــارزه مى كند، اما در ح مب

بورس بوده و اسم آن در جامعه مطرح است.
ــنده غرب  گرا در  ــه داد: اين نويس ــار ادام سرش
آثارش مباحثى را مطرح مى كند كه مردم ساده دل 
فكر مى كنند كه بحث هاى مذهبى بوده، در حالى كه 
ريشه اين بحث ها اومانيستى است، يعنى مذهب در 
همان حدى بوده كه بتواند زندگى اين دنياى انسان 
را تأمين كند، آن هم به همان شكل هايى كه مورد 

فهم انسان است.
ــت كه  ــوال مطرح اس وى افزود: در اينجا اين س
ــا بايد از چاپ اينگونه آثار جلوگيرى كنيم؟ اينها  آي
ــت اگر بخواهيم با اين نگاه به ادبيات  قابل تأمل اس
ــمت اعظم آثار غربى غير قابل چاپ در  بنگريم قس

ايران هستند.
اين نويسنده گفت: به نظر شما آيا آثار «گوستا 
فلوور» و به نوعى ديگر در آثار برخى از نويسندگان 
ــان به زبان فارسى ترجمه مى شود  غربى كه آثارش
ــرى براى  ــى، اخالقى و فك ــاى محتواي بدآموزى ه
ــتان هاى  ــور وجود ندارد؟ آثار و داس مخاطبان كش

غربى مملو از بدآموزى است.
وى اضافه كرد: معتقدم مسئوالن فرهنگى بايد 
ــند، به هر حال مردم  تدابيرى براى اين امر بينديش
در پى داستان بوده و داستان خوب مى خواهند، ما 
ــنده به اندازه كافى نداريم كه داستان هاى  نيز نويس
ــند برخى از آثار نويسندگان خود ما از  خوب بنويس

نويسندگان غربى بدتر است.
ــه داد: دوره اى مقام معظم رهبرى  ــار ادام سرش

ــود تا آثار  ــكيل ش ــنهاد دادند كه گروهى تش پيش
ــالم، خوب و مناسب تر شناسايى و مورد  خارجى س
ترجمه قرار گيرد؛ متأسفانه در مرحله نخست وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى آغازگر اين راه شد و بعد از 

آن خصوصى شده و به سمت و سويى ديگر رفت.
ــما نمى توانيد رمان و داستان  وى بيان كرد: ش
ــده باشد؛ اما مملو از  غربى پيدا كنيد كه ترجمه ش
ــد؛ چرا كه درجات اين آثار ترجمه با  بدآموزى نباش

يكديگر متفاوت است. 
به گفته سرشار، برخى از آثار «كوئليو» واقعاً بد 
ــت و آنها را تبعاً نبايد چاپ كرد و بقيه اين آثار  اس
ــورت موريانه وار بنيان هاى فكرى را مى بلعند،  به ص
ــرى و جهانى درباره اين  ــم اكنون يك جريان فك ه
ــت «پائولوكوئيلو» در روزگار  قضيه شروع شده اس
ــمار مى رود؛  ــاخص آنها به ش حاضر يك نماينده ش
چرا كه آنها سعى كرده تا عرفان هاى كاذب زمينى 
را جايگزين عرفان هاى الهى كنند و به مردم تشنه 
ــيرى  ــت غذايى بدهند كه در واقع به آنها س معنوي
ــه معنويت هاى الهى و واقعى  ــد تا آنها ب كاذب دهن

روى نياورند.
  فردى: ترجمه آثار مختلف فى نفسه 

بد نيست و ما مخالفتى با ترجمه آثار در 
كشور نداريم 

اميرحسين فردى، نويسنده ادبيات دفاع مقدس 
ــه بد  ــت كه ترجمه آثار مختلف فى نفس معتقد اس
نيست و ما مخالفتى با ترجمه آثار در كشور نداريم؛ 
چرا كه ترجمه آثار يعنى ترجمه تجربيات بشرى و 

اين تبادل تجربه در عرصه ادبيات هم تبادل طبيعى 
و به نفع فرهنگ هاست.

ــور يك  ــفانه در كش ــردى با بيان اينكه متأس ف
ــه وجود ندارد  ــتى براى آثار ترجم دروازه بان درس
ــتيم، ادامه مى دهد:  و ما در اين باره بالتكليف هس
معتقدم متوليان فرهنگى و وزارت فرهنگ و ارشاد 
ــتا كم لطفى كرده و مترجمان  ــالمى در اين راس اس
مطلوبى كه بر ادبيات احاطه داشته باشند، را تربيت 
نكرده اند؛ چرا كه مترجمى كه جريان شناس باشد 
ــخيص  و آثار خوب و قوى را از آثار بد و ضعيف تش
دهد و بداند بايد چه چيزى وارد فرهنگ كشورمان 

شود، بسيار كم است.
  درى: هر كتاب داراى مجوز، مى تواند 

منتشر شود
به گفته بهمن درى، معاون امور فرهنگى وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى در خصوص آثار «كوئليو» 
اينگونه، بيان مى كند: اگر كتابى مجوز داشته باشد 

مى تواند منتشر شود.
ــار اخذ  وى اضافه مى كند: كتابى كه مجوز انتش
ــر شود؛ يعنى ناشر مجوز آن را  كند مى تواند منتش
گرفته و كتابى كه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 

مجوز بگيرد، منتشر خواهد شد.
  امينى: آثار «كوئليو» الگو و قابل اتكا 

نيست بلكه خواندنى است 
اسماعيل امينى، نويسنده، شاعر و استاد دانشگاه 
درباره آثار «كوئليو» اينگونه عنوان مى كند: معتقدم 
آثار «كوئليو» الگو و قابل اتكا نيست، بلكه خواندنى 

ــرى مورد مطالعه قرار  ــت و مى تواند به عنوان اث اس
 گيرد. وى با بيان اينكه اين آثار نبايد الگوى جوانان 
و نوجوانان كشور باشد، اضافه مى كند: اگر قرار است 
ــنده الگو شود، چيزهايى كه مطمئن  آثار اين نويس
بوده بايد الگو شود و معتقدم مطالعه اين آثار همانند 
ــت، چيزى كه در روزنامه مورد  مطالعه روزنامه اس

مطالعه قرار مى گيرد درس زندگى ما نيست.
امينى در پاسخ به پرسشى مبنى بر اينكه برخى 
ــا از چگونگى و روند اينگونه آثار اطالع  از خانواده ه
ــته و فرزندانشان به سهولت آثار اين نويسنده  نداش
پوچ گرا را مورد مطالعه قرار مى دهند، ادامه مى دهد: 
ــار را بايد در  ــت بودن برخى از آث ــت يا نادرس درس
خبرگزارى ها و رسانه هاى ملى به مخاطبان معرفى 
كرد، به طور مثال شاگردان و دانشجويان سركالس 
ــنده  درس، به بنده مى گويند كه كتاب فالن نويس
ــى را مطالعه كردم و بنده هم از مثنوى براى او  غرب
نقل مى كنم و به نوعى او را به مثنوى ارجاع مى دهم 
تا آن را مورد مطالعه قرار داده كه بداند تا چه ميزان 

اين اثر عميق است.
وى در پايان، مى گويد: معتقدم نبايد اثر شخصى 
ــه بايد جاده  ــار بگذاريم؛ بلك ــه نفع ديگرى كن را ب
ــا حذف كردن  ــيم، بنده ب ــى و فرعى را بشناس اصل
ــى  ــتم، اما وقتى كتاب روانشناس كامًال مخالف هس
ــاهده مى كنم،  ــان مش ــت جوان ــازارى را در دس ب
ــوم كه اين  ــد، بلكه يادآور مى ش ــم نخواني نمى گوي
ــت؛ زيرا علم  ــى بازارى و علم نيس كتاب روانشناس

چيز ديگرى است.

نويسنده به اندازه كافى نداريم كه داستان هاى خوب بنويسند

مردم داستان خوب مى خواهند 

و  ــن  پرفروش تري از  ــتى  فهرس ــام:  همدان پي
پرمخاطب ترين كتاب ها و رمان هاى جنايى 2011 
انتخاب و به عالقه مندان به اين حوزه معرفى شد. 
ــت آثارى از «هنينگ مانكل»، «فرد  در اين فهرس

وارگاس» و «آلن بردلى» ديده مى شود.
ــياتل تايمز،  ــل از س ــزارش فارس به نق ــه گ ب
ــر شده ادبى  ــتى از پرفروش ترين آثار منتش فهرس
ــال 2011 منتشر و روانه  در ژانر جنايى كه در س
ــتداران اين  ــدند به مخاطبان و دوس بازار كتاب ش
آثار معرفى شد. در صدر اين فهرست كه به عنوان 
ــت برترين آثار جنايى 2011 از آن نام برده  فهرس
شده كتابى از «كيت اتكينسون» با عنوان «آغازى 
ــتان  ــگم را بگير» قرار دارد. اين كتاب داس دير؛ س
ــخصيتى را دنبال مى كند كه پس از وقوع يك  ش
حادثه جنايى دچار فراموشى و زوال عقلى مى شود.

ــت  ــس از اين اثر و در جايگاه دوم اين فهرس پ
كتاب «بازگشت از پس» به قلم «سى.جى باكس» 
ديده مى شود. در اين رمان نيز يك داستان جنايى 
ــود كه در  ــى به قلم «باكس» روايت مى ش و پليس

آن پسرجوانى نامزد خود را به قتل رسانده است.
«ماهى سرخ شده بدون خردل» عنوان سومين 

ــال 2011 است كه به  رمان جنايى و مطرح در س
ــت.  ــته تحرير در آمده اس قلم «آلن بردلى» به رش
ــى به عنوان يك  ــال با دو رمان جناي «بردلى» امس
نويسنده جنايى نويس پرفروش در كشورهاى اروپايى 
ــت. وى در سال 2011  ــده اس و آمريكايى مطرح ش
عالوه بر رمان «ماهى سرخ شده بدون خردل» رمان 
ــايه ام» را به رشته تحرير در  «من نيمه بيمار يك س
ــت كه هر دو رمان جنايى و داستانى بسيار  آورده اس
هيجان انگيز دارند. پس از اين آثار، رمانى از «هيننيگ 
هانكل» نويسنده سوئدى منتشر شده است كه «مرد 
سرسخت» نام دارد. در اين اثر داستان زندگى يك 
ــته تحرير در آمده و  پليس جنايى درونگرا به رش
اين اثر نيز از جمله پرفروش ترين هاى سال 2011 
ــعه اى از نور» به قلم «لوئيس پنى» يكى  است. «اش
ــت  ــر از كتاب هاى رمزآلود و جنايى اين فهرس ديگ
ــت را به رشته  ــتان زندگى دو دوس است كه داس
تحرير در مى آورد كه گرفتار يك بازى فريب كارانه 
و اسرارآميز مى شوند. «پسر دوم» به قلم «جاناتان 
راب» نيز يكى ديگر از آثار مطرح شده است كه به 
كشتار نازى ها اشاره دارد و داستانى بسيار هيجان 

انگيز در اسپانيا را دنبال مى كند.

نمايش نامه هايي از لئو تولستويمعرفى پرفروش ترين كتاب هاى جنايى 2011
ترجمه شد

ترانه عليدوستى 
در جمع مترجمان 

داستان
ــتان «روياى مادرم»  همدان پيام: مجموعه داس
ــته آليس مونرو با ترجمه ترانه عليدوستى به  نوش
بازار كتاب ايران آمد. اين اولين ترجمه منتشر شده 

از اين بازيگر سينماى ايران است.

ــتان «روياى  ــه داس ــزارش مهر، مجموع به گ
ــه ترانه  ــا ترجم ــس مونرو ب ــته آلي ــادرم» نوش م
ــتى بازيگر سينماى ايران روانه بازار كتاب  عليدوس

شد.
ــتقل  ــتان چهارمين اثر مس اين مجموعه داس
ــت كه در ايران منتشر مى شود و مشتمل  مونرو اس
ــن «روياى مادرم»،  ــتان كوتاه با عناوي بر پنج داس
ــتون» و «نفرت،  ــورت»، «كوئينى»، «تير و س «ص
دوستى، خواستگارى، عشق و ازدواج» است كه به 
ــنده به نقل از روزنامه  همراه مقدمه اى درباره نويس

گاردين منتشر شده است.
ــتى ترجمه اين كتاب را پس از حضور  عليدوس
ــال 1386 آغاز  ــينمايى «كنعان» در س در فيلم س
كرده است و داستان اين فيلم نيز اقتباسى از قصه 

«تير و ستون» از اين مجموعه به شمار مى رود.
ــاله كانادايى  ــنده  77 س ــس مونرو» نويس «آلي
داستان هاى كوتاه و مشهور به ملكه داستان كوتاه 
در جهان، متولد سال 1931 ميالدى در كاناداست. 
داستان هاى اين نويسنده، اغلب حول محور شرايط 
ــى روزمره افراد  ــانى و در ميان زندگ ــط انس و رواب

ــخصيت هاى  ــود و پيچيدگى هاى ش روايت مى ش
انسانى را نشان مى دهد.

ــال 2009 توانست عنوان برگزيده  مونرو در س
جايزه ادبى بوكر را براى خود به ثبت برساند.

ــام كانادايى تاكنون  ــنده صاحب ن ــن نويس از اي
ــارى با عنوان «فرار»، «پاييز داغ» و «گريزپا» به  آث

فارسى ترجمه شده است.
ــر مركز با  ــوى نش ــاب «روياى مادرم» از س كت
ــت 5900 تومان  ــخه و قيم ــمارگان 1400 نس ش

منتشر شده است.

همدان پيام: نمايش نامه هايي از لئو تولستوي به 
فارسي ترجمه شد.

ــه اي از  ــرا مجموع ــت: اخي ــددي گف ــد م مجي
ــتوي را در يك كتاب  ــو تولس ــاي لئ نمايش نامه ه
ــل  بچه ها»  ــه با عنوان «عق ــت ك ترجمه كرده اس
ــاب دربردارنده  20  ــن كت ــد. اي ــر خواهد ش منتش
نمايش نامه است كه به نظر براي بچه ها تأليف شده 
ــال ها را به  ــت؛ اما ويژگي ها و بداخالقي بزرگس اس

چالش مي كشد.
ــران، وى افزود: بر  ــون ادبيات اي به گزارش كان
ــته ام و در اين  ــوط نوش اين اثر پيش گفتاري مبس
ــده ام تا با تحليل روان شناختي  پيش گفتار بر آن ش
ــا، عمده ويژگي بد خودمان را كه  اين نمايش نامه ه

دروغ گويي است، به چالش بكشم.
ــتان «تنهايي»  ــه  داس ــش، مجموع چندي پي
ــت. به گفته   ــيده اس ــا ترجمه  مددي به چاپ رس ب
ــتان هايي از برتراند  ــم، در اين مجموعه، داس مترج
ــل، فرانتس كافكا، والديمير كارولنكو، واسيلي  راس

ــده  ــون ارائه ش ــين، فرد اركهارت و لوهوس شوكش
ــين روس و  ــيلي شوكش ــتين بار، واس و براي نخس

لوهوسون چيني به فارسي زبان ها معرفي شده اند.
ــتين بار  مددي پيش تر گفته بود كه براي نخس
ــه مي كند؛ در حالي  ــت كه آثاري ادبي را ترجم اس
ــت در كار ترجمه و تأليف است  ــال اس كه 40 س
ــه ادبيات عالقه  ــال هاي جواني ب ــد از س و هرچن
ــگ، توجهش به حوزه   ــته؛ اما با رفتن به فرن داش
فلسفه جلب شده و آثار متعددي را در اين حوزه 

ترجمه كرده است.
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جامعه

نيش و نوشحوادث

گفتگو

همدان پيام: فرهنگ در سنگالخ سياست
 گاهى هم در سالخى سياست!!

سپهر غرب: اگر مسئوالن ساكن ديزج شوند، اذيت نمى شوند؟
 اين حرفا چيه؟ اونا ناراحتن كه چرا بهشـون اجازه داده نميشه تا ساكِن 

اين منطقه بشن و همه ش مجبورن ساكن باالى شهر باشن!
همدان پيام: مجتمع ايثار در سكوت خبرى به بهره بردارى رسيد.

 اگه همون پارسال، گذاشته بودن به صورت عادى افتتاح مى شد، كمتر از 
امسال، موجب تبليغاتى مى شد كه بعضى مسئوالن، دوست ندارن!!

پيام آدينه: پژوهش غريبه اى آشنا
 منظورتون همون چهارراهه قبليه يا زيرگذر در حال ساختش؟!!

همدان پيام: 50درصد لباس فروشان همدان گران فروشند.
 50درصد ديگه هم، بنجول فروش!

پيام آدينه: تحقيق و پژوهش كليد ورود به دنياى جديد است.
 حاال نخوايم وارد دنياى جديد بشيم، كى رو بايد ببينيم؟!

همدان پيام: جريمه سه و نيم مترى خودرو در همدان
 مقياس اندازه گيرى جريمه ها هم، عوض شد!

پيام آدينه: پژوهش هاى غيرواقعى
 خوشبختانه تو استان ما، اصال اينجور پژوهشى نداريم!

همدان پيام: سرشمارى بازشمارى مى شود؟
 چرا زحمت مى كشـين، بدين مسئوالن تا هر طور دوست دارن، آمارها 

رو خودشون اصالح كنن!
پيام آدينه: نيازسنجى علمى در پژوهش ها، وضعيت مناسبى ندارد.

 نيازسنجى ديگه چيه؟!!
همدان پيام: استعفاهاى مصلحتى در پاس در حال شكل گيرى است.

 اينم از خانواده دروغ هاى مصلحتيه؟!
ايلنا؛ نماينده تفت و ميبد: مجلس يك دست، مجلس موفقى نيست.

 مهم اينه كه خيلى از مسئوالن، از چنين مجالسى، خوششون مياد!
همدان پيام: رواج مدگرايى در سرقت از خودروها

 دزدهامون هم باكالس شدن ديگه!!

استاد دانشگاه بوعلى سينا: 
پژوهش هزينه نيست سرمايه گذارى است

همدان پيام: استاد دانشگاه بوعلي سينا يكي از آفت هاي كارهاي پژوهشى را اعمال 
ــليقه هاي شخصي مي داند و مي گويد: در يك طرح جامع پژوهشي معموال برخي  س
افراد ساليق خود را به عنوان مباني پژوهشي تحميل مي كنند. در حالي كه اولويت 
را در كارهاي پژوهشي بايد به بخش هايي بدهيم كه كاربردي باشد و نيازهاي كشور 

را برطرف نمايد.
مهدي شريفيان با ابراز تأسف از اينكه علوم انساني در كشور هميشه دستخوش 
اعمال سليقه است، گفت: هيچ كسى با  اينكه علوم انساني بايد بومي باشد و ابتكار 
ــيدن به اين هدف  ــكلي ندارد اما براي رس و خالقيت جاي تقليد صرف را بگيرد مش

بايد افراد خبره اظهار نظر كنند، هر فردي صالحيت ورود به اين مباحث را ندارد.
وي در گفتگو با خبرنگار ما، با بيان اينكه برخي تصور مي كنند ما نيازي به مطالعه 
ديدگاه جوامع غرب نداريم، گفت: اين تفكر اشتباه است ما به هر نوع علم ولو اينكه 

غيرايراني باشد نياز داريم مهم اين است كه آنها را بومي كنيم.
شريفيان ادامه داد: برخي معتقدند معناي تحول در علوم انساني يعني اينكه خود 
ــي  ــت كه هر كس را از علوم غربي بي نياز بدانيم در حالي كه دنيا دهكده كوچك اس
ــرمايه ديگران نيز استفاده كند و اين بده بستان ها  ــرمايه خود را بياورد و از س بايد س
بايد وجود داشته باشد؛ بنابراين، علوم انساني نيازمند تحول علمي است و سختگيري 
ــاني  ــانه را بايد كنار بگذاريم؛ چرا كه علوم انس غيرمعمول يا اظهار نظر غيركارشناس

محور توسعه محسوب مي شود.
به اعتقاد وي، در امر پژوهش بايد بودجه نيروي انساني و تجهيزات در نظر گرفته 
ــود و در حال حاضر پژوهشگران چند سالي است در دانشگاه ها تحقيقات خود را  ش
ــتفاده از راهكارهاي آنان قدم هاي  ــار اعضاي هيأت علمي مي گذارند و با اس در اختي
خوبي برداشته شده است. اما به دليل  برخي تحريم ها، در حال حاضر فاقد بسياري 
ــتيم؛ هر چند بعضي دستگاه ها توسط متخصصان داخلي  از دستگاه هاي مدرن هس
ــدن آن ها بايد تالش كرده و به نوعي از كساني كه  ــده اما براي به روز ش ــاخته ش س

مي توانند با ارائه كارهاي پژوهشي مؤثر باشند قدرداني كنيم.
ــريفيان اختصاص دادن هفته اي به عنوان پژوهش را حركت خوبي دانست كه  ش

در مراكز علمي و فرهنگي بحث پژوهش جدي تلقي مي شود.
ــه، ايران تنها تركيه را  ــورهاي منطق ــزود: از نظر توليد علمي در بين كش وي  اف
پيش رو دارد و در پايان برنامه پنجم توسعه، ايران در توليد علم رديف اول را كسب 

خواهد كرد.
ــتاد دانشگاه، در توليد علم توان و ظرفيت رسيدن به كشورهاي  به اعتقاد اين اس
مطرح را داريم و رسيدن به اين جايگاه مستلزم سپردن مراكز علمي و تحقيقاتي به 
ــعه پارك هاي علم و فناوري و تغيير يافتن ديدگاه مديران اجرايي،  افراد علمي، توس

كالن و مباني نسبت به پژوهش است.
ــي قرار دارد  ــريفيان گفت: با توجه به اينكه بودجه در اختيار مديران پژوهش  ش
ــد؛ چرا كه پژوهش  ــتري را اختصاص دهن ــئوالن امر مي توانند بودجه هاي بيش مس

هزينه نيست يك سرمايه گذاري محسوب مي شود.

باالترين تقوا و دينداري 
تبعيت از رهبري است

همدان پيام: فرمانده انتظامي استان همدان 
ــم صبحگاه انتظامي شهرستان نهاوند  در مراس
ــداري را تبعيت از رهبري  ــن تقوا و دين باالتري

عنوان كرد.
ــدان همراه  ــتان هم ــده انتظامي اس فرمان
ــاي پليس هاي  ــان و رؤس ــد از معاون تني چن
تخصصي به دنبال پيگيري برنامه هاي نظارتي 
ــد و مورد استقبال  ــتان نهاوند ش وارد شهرس
ــتان قرار گرفت  هيأت رئيسه انتظامي شهرس
ــم صبحگاه انتظامي  و در ابتداي ورود در مراس

شهرستان حضور يافت.
مهدى معصوم بيگي در مراسم صبحگاه اين 
ــي تحت عنوان تقوا و دينداري  انتظامي مطالب
ــن تقوا و  ــت: باالتري ــرد و اظهار داش ــان ك بي

دينداري تبعيت از مقام معظم رهبري است.
ــد انتظامي با اشاره به بيانات  اين مقام ارش
ــگاه علوم  ــه در دانش ــم رهبري ك ــام معظ مق
ــد: «نيروي انتظامي مجاهدان  انتظامي فرمودن
ــتند»، گفت: اين يك مدال  ــبيل ا... هس في س
افتخار است كه به سينه نيروي انتظامي توسط 

مقام معظم رهبري هديه شده است.

كشف يك هزار و 300 حلقه 
سي دي غيرمجاز در رزن

ــس اطالعات و  ــوران پلي ــام: مأم همدان پي
ــتان رزن در بازديد از  ــي شهرس امنيت عموم
چند مغازه در اين شهر يك هزار و 300 حلقه 

سي دي غيرمجاز را كشف و ضبط كردند.
ــت اجتماعي و  ــراري امني ــتاي برق در راس
ــوران پليس  ــم فرهنگي، مأم ــارزه با تهاج مب
ــتان رزن در  اطالعات و امنيت عمومي شهرس
بازديد از چند باب مغازه در اين شهرستان يك 
ــي دي غيرمجاز و دو عدد  هزار و 300 حلقه س
كيس حاوي موارد ممنوعه و غيرمجاز را كشف 
ــوص پرونده  ــه در اين خص ــط كردند ك و ضب

تشكيل و تحت پيگرد قانوني قرار گرفت.

كشف 19 هزار ليتر نفت 
سفيد قاچاق در تويسركان

همدان پيام: مأموران مبارزه با كاالي قاچاق 
ــتان تويسركان 19 هزار ليتر نفت  و ارز شهرس
ــتگاه  ــي از يك دس ــفيد قاچاق را در بازرس س

خودرو كشف و ضبط كردند.
ــركان  ــتان تويس ــده انتظامي شهرس فرمان
ــرل  ــرح كنت ــراي ط ــتاي اج ــت: در راس گف
ــتان، مأموران  ــن شهرس ــاي ورودي اي محوره
ــتگاه خودروى كاميون بنز تك كه  به يك دس
ــكوك و آن  حامل فرآورده هاي نفتي بوده، مش

را متوقف كردند.
كمالوند افزود: مأموران در بررسي هاي انجام 
شده دريافتند كه خودرو داراي بارنامه است اما 
ــير ديگري  راننده خودرو بايد برابر بارنامه از مس
ــهر  ــت و محموله موصوف را به تعاوني ش حرك
فيروزان شهرستان نهاوند تحويل مي داده، بنابراين 
راننده دستگير شده و تحقيقات اين پليس براي 

روشن شدن موضوع همچنان ادامه دارد.

باند قاچاق سيگار در همدان 
متالشى شد

همدان پيام: رئيس پليس اطالعات و امنيت 
عمومى همدان با ذكر اينكه اعضاى باند قاچاق 
سيگار دستگير شدند، گفت: مأموران اين اداره 
در بازرسى از محل فعاليت اين باند 678 هزار 
و 440 نخ سيگار خارجى قاچاق كشف كردند.

ــوص اظهار  ــروى در اين خص ــر خرم اصغ
داشت: به دنبال كسب اخبارى مبنى بر اينكه 
فردى اقدام به دپو و قاچاق انواع كاالى قاچاق 
شامل مشروبات الكلى و سيگار در سطح كالن 
از استان كردستان به همدان مى كند؛ موضوع 

در دستور كار پليس اطالعات قرار گرفت.
ــى صحت اين  وى اضافه كرد: پس از بررس
ــط مأموران، مخفيگاه مظنون به  موضوع توس
صورت شبانه روزى و نامحسوس تحت مراقبت 
ــرار گرفت و پس از  حصول اطمينان از ورود  ق
يك محموله كاالى قاچاق به محل مورد نظر سه 
ــات وارد منزل متهم  تيم از عوامل پليس اطالع
ــف 678 هزار و 440 نخ  شدند. خرم روى از كش
سيگار خارجى كه در داخل يك  دستگاه خودروي 
ــازى شده بود به همراه كلت كمرى،  تو يوتا جاس
فشنگ جنگى، مقاديرى موادمخدر و تجهيزات 

ماهواره اى در منزل متهم خبر داد.

اكرم چهاردولي
ــال جاي پارك  ــاعت ها به دنب ــدان پيام:  س هم
ــده  ــتن هنوز براي بعضي ها عبرت نش خودرو گش
ــلوغي از خودروي شخصي استفاده  تا در هنگام ش
نكنند. اما همه مردم كه از روي تفنن ماشين سواري 
نمي كنند، ممكن است كسي بيماري داشته باشد و 
ــود  ــاند. اما مگر مي ش تا مطب دكتر بايد او را برس
ــهر بزرگي چون همدان فقط يك جاي پارك  در ش
ــتي مردم چه بايد بكنند؟ و  خالي پيدا كرد. به راس
چه كسي متولي ساماندهي ترافيك شهر است؟ آيا 
حضور چند مأمور وظيفه شناس پليس كافي است 

تا خودروها ترافيك سنگين درست نكنند؟
به راستي ضعف كار كجاست كه با وجود انتقاد 
ــهري، همچنان  شاهد  ــاماني مشكالت ش از  نابس
كندي سرعت پروژه ها و بالتكليفي طرح هاي مربوط 

به ترافيك و پاركينگ طبقاتي هستيم؟ 
با اجراي قانون جديد راهنمايي و رانندگي زماني 
ــهروندان را نگاه مي كنيم  كه قبوض جريمه هاي ش
ــترين  ــش از همه خودنمايي مي كند بيش آنچه بي
ــارك و  ــود جاي پ ــه دليل نب ــدگان ب ــم رانن جراي
پاركينگ بوده كه مجبور مي شوند وسيله نقليه خود 
را مقابل در منزل پارك كنند زمانيكه دليل اين كار 
را جويا مي شويم پاسخي جز نبود پاركينگ مناسب 

و دوري مسير برخي از پاركينگ ها نمي شنويم. 
ــش  ــدان، افزاي ــرض هم ــم ع ــاي ك خيابان ه
ــايط نقليه و  ــباع گذرگاه ها از وس توليدخودرو، اش
ــهري پيام هاي روشني  ازدياد روزافزون جمعيت ش
ــئوالن مي گويند: شهر همدان  ــتند كه به مس هس
ــت. اما در مقابل  ــد پاركينگ هاي متعدد اس نيازمن
ــكوني،  ــذف پاركينگ از برخي واحدهاي مس با ح
سراسر كوچه ها را به پاركينگ تبديل كرده و برخي 
ــار به ساكنان  طرح هاي ترافيكي باعث افزايش فش
ــهر شده است كه از تردد شبانه روزي  رينگ اول ش

خودروها امان و آسايش ندارند.
محله هاي مختلف شهر به پاركينگ هايي تبديل 
ــاكنان آن،  ــده اند كه عالوه بر تجاوز به حقوق س ش
ــدت كاهش داده  ــت منطقه اي امالك را به ش قيم
ــتند كه تاوان  ــن ميان اين مردم هس ــت و در اي اس

بي برنامگي مسئوالن را مي پردازند.
ــه  ــز ب ــي مجه ــاي طبقات ــداث پاركينگ ه اح
استانداردهاي جديد شهرسازي، پوشش مناسب در 
ــهري و پيگيري حذف  ــاز ش چهار نقطه ترافيك س
ــته هايي  ــهر خواس ــودرو در رينگ اول ش ــردد خ ت
ــان موجب نارضايتي  ــت كه به مرور زم قديمي اس
ــت. نكته مهم ديگر اينكه مديريت  ــده اس مردم ش
ــهري نه تنها به باز كردن گره هاي كور ترافيكي  ش
اقدام نكرده است بلكه با صدور مجوز ساختمان هاي 
ــيه خيابان هاي اصلي به افزايش  بلندمرتبه درحاش

اين مشكالت كمك مي كند.
ــاكنان اين مناطق در گفتگو با  كسبه، مردم و س
همدان پيام از فرسايشي شدن اين مشكالت شكايت 
دارند و معتقدند كسي به اعتراضشان گوش نمي دهد.

  معضل نبود پاركينگ داد همه را 
درآورده است

برخي از شهروندان از كمبود  پاركينگ عمومي 
ــهر گاليه مند هستند. به اعتقاد آنان، با توجه  در  ش
به افزايش خودروهاي شخصي در مركز شهر به ويژه 
ــالت، افزايش تردد  ــاي آخر هفته  و تعطي در روزه
ــخصي و نبود پاركينگ مشكالتي را  خودروهاي ش

براي مردم و مسافران ايجاد كرده است. 
ــهروندان همداني در اين زمينه گفت:  يكي از ش
ــهر و عرض كم خيابان هاي  به علت بافت قديمي ش
مركزي شهر كه بيشترين تردد را دارند، وجود يك 
پاركينگ عمومي ضروري است. احمد قادري اظهار 
داشت: هنگامي كه براي خريد به بازار مركزي شهر 
مي رويم  جايي براي پارك خودرو نداريم. وي اضافه 
ــهر تابلوهاي  ــرد: در كنار اكثر خيابان هاي اين ش ك

توقف ممنوع زده شده و در صورت توقف با جريمه 
پليس راهنمايي و رانندگي روبه رو خواهيم شد. 

راننده همداني كاميون درباره پرينت 3/5 متري 
ــتر آن مربوط به پارك در محل  جريمه اش كه بيش
ــينم را مقابل منزلم  ممنوع بوده مي گويد: من ماش
ــدان بار مكاني براي پارك  ــارك مي كنم اما در مي پ
ــنگين اختصاص يافته كه در حال  ــين هاي س ماش
ــردن از آن  ــدگان براي پارك ك ــر برخي رانن حاض

استفاده مي كنند. 
اين راننده اضافه مي كند: در اين مكان نگهباني 
ــا وجود دارد، اما از امنيت  براي مراقبت از خودروه
ــورد نظر فاصله  ــت و مكان م ــوردار نيس الزم برخ
ــكوني كارگران دارد، بنابراين  زيادي با مناطق مس
آنها مجبور مي شوند ماشين خود را جلوي در منزل 
پارك كنند و هر شب با جريمه راهنمايي و رانندگي 
مواجه مي شوند در حالي كه بايد تدابيري انديشيده 
ــود و مكان مورد نظر امنيت الزم را داشته باشد  ش
ــرويس اياب و ذهاب براي چنين رانندگاني به  و س
ــود،  ــارك خودروهاي آنها در نظر گرفته ش محل پ
چرا كه ساعت 5/5 صبح كه بايد در محل كار خود 
ــه محل پارك  ــيني ما را ب ــويم كمتر ماش حاضر ش
ــويم  ــاند، بنابراين مجبور مي ش خودرويمان مي رس

ماشين را مقابل منزل پارك كنيم.  
يك راننده تاكسي هم در مورد موضوع گزارش 
ــكل نبود جايي براي  اينگونه اظهارنظر مي كند: مش
ــطح شهر  ــيكلت ها در س پارك خودروها و موتورس
ــكلي  به ويژه خيابان هاي مركزي مانند آرامگاه، مش
است كه از گذشته وجود داشته و در چنين شرايط 
ــافر باعث ايجاد ترافيك و  ــوار كردن مس پياده و س
ــود. يكي از مغازه  اتالف وقت رانندگان ديگر مي ش
داران ميدان آرامگاه مي گويد: احداث پاركينگ هاي 

عمومي يك ضرورت اجتناب ناپذير است.
ــوي ادامه مي دهد: زماني كه براي  حسين موس

ــه محل ها مراجعه  ــام كاري با خودرو به اينگون انج
ــل پارك،  ــن مح ــراي يافت ــم ب ــم، ناچاري مي كني

مسيرطوالني را طي كنيم.
ــودن بافت  ــه قديمي ب ــهروند ديگري هم ب ش
ــاي همدان  ــرض بودن خيابان ه ــي وكم ع مهندس
ــاره مي كند و مي گويد: اين خيابان ها براي تردد  اش
ــيكت هاي موجود  ــداد باالي خودروها و موتورس تع

ظرفيت ندارند.
وي اضافه مي كند: پارك وسايط نقليه دراطراف 
ــن خيابان هاي كم  ــكل تردد در اي ــان ها، مش خياب
ــهروند  ــد. به اعتقاد اين ش ــتر مي كن عرض را بيش
ــي در همدان با  ــداث پاركينگ عمومي و طبقات اح
ــا اندازه اي بار  ــكاري بخش خصوصي مي تواند ت هم

ترافيكي شهر را كاهش دهد.
كارمند يكي از ادارات هم اظهار مي دارد: برخي 
ادارات و اماكن عمومي حتي براي كاركنان خود هم 

پاركينگ ندارند.
ــواره و پياده را  ــهروندان اعم از س اين معضل ش
كالفه، صداى رانندگان در جستجوى جاى پارك و 
ــدگان در حال تردد را بلند و عابران را به دليل  رانن
ــغال پياده روها به وسيله موتور سيكلت ها شاكى  اش

كرده است.
ــى در خيابان هاي مركزى  ــگاه عموم نبود توقف

شهرحتى مسئوالن حوزه ترافيك شهرى را به دليل 
ــتوه آورده، چندان كه  ــى از آن به س معضالت ناش
بارها در جلسات مرتبط، اين معضل را مطرح كردند 
ــر در احداث آن را منجر به افزايش هزينه ها  و تاخي
و ديگر مشكالت براى شهر و شهروندان دانسته اند.

ــل مراجعه  ــهر و ... مح ــاي مركزى ش خيابان ه
ــهرى و روستايى بويژه در  جمعيت زيادى اعم از ش

نوبت هاي صبح هستند.
و  ــى  عموم ــگ  پاركين ــرايطى،  ش ــن  چني در 
ــهر،  ــمت از ش پاركينگ هاي اختصاصى در اين قس
حاشيه اين خيابان ها را تبديل به پاركينگى از انواع 

خودروها و موتورسيكلت ها كرده است.
ــا و داخل پياده روها  ــيه خيابان ه پارك در حاش
اگر چه كم و بيش در ساير قسمت هاي شهرهمدان  
ــدن به  ــورد، اما با نزديك تر ش ــم مى خ نيز به چش
ــترى از خودروها و  ــمت مركز شهر، انباشت بيش س

موتورسيكلت ها قابل مشاهده است.
كمبود جاى پارك در حاشيه اين خيابان ها، گاه 

ــدگان را دقايقى براى يافتن جاى پارك معطل  رانن
ــل مورد نظر  ــا در فاصله اى دورتر از مح ــد ت مى كن

جايى براى پارك بيابند.
يك راننده تاكسى كه خواستار احداث پاركينگ 
ــت در مورد اين معضل  ــطح شهر اس عمومى در س
ــدان قديمى  ــت خيابان هاي مركزى هم گفت: باف
ــب با حجم  ــت و عرض كم اين خيابان ها متناس اس
ــت و در چنين شرايطى پارك  ترافيك فعلى آن نيس
خودروها در حاشيه خيابان ها بر اين مشكل مى افزايد.

ــه تنها تردد  ــزود: اين معضل ن ــوي اف رضا موس
خودروها را در هسته مركزى شهر سخت و رانندگان 
ــى موارد حتى عبور و  ــه كرده، بلكه در برخ را كالف
ــيكلت ها در  مرور عابران هم به دليل پارك موتورس

پياده روها به دشوارى صورت مى گيرد.
ــوارى نيز گفت: گاه پيدا  راننده يك خودروي س
كردن جاى پارك در خيابان هاي هسته مركزى شهر 
همدان براى رانندگان نيز مشكل است. وى با بيان 
ــتهالك  ــه اين امر موجب افزايش ترافيك، اس اينك
ــوخت مى شود، افزود:  خودرو و باال رفتن هزينه س
ــى را هم براى جاى  ــالوه بر اين راننده بايد مبلغ ع
ــورت احداث  ــان بپردازد كه در ص ــارك به پاركب پ
ــاز همدان چنين  ــب با ني پاركينگ عمومى متناس

مشكالتى را نخواهيم داشت.
ــه خاطر نبود  ــت: ب ــهروند ديگري معتقد اس ش
ــى واقع در  ــى در خيابان هاي فرع پاركينگ عموم
ــان تبديل به  ــون كوالنج و كبابي ــهر همچ مركز ش
محلى براى پارك وسايط نقليه شده و اين درحالى 
ــاى كم عرض، دو  ــت كه برخى از اين خيابان ه اس

طرفه هم هستند .
وي اين معضل را موجب افزايش خطر تصادفات 

و بى نظم و شلوغ نشان دادن چهره شهر دانست.
ــاره  ــبه همدان هم با اش رضا مرادي يكى از كس
ــدان  گفت: طرح  ــرح پاركبان در هم ــه اجراى ط ب
پاركبان گرچه براى رفع مشكل پارك رانندگان به 
صورت مقطعى طرح خوبى است اما برخى رانندگان 
ــيه خيابان براى مدت  با پارك خودرو خود در حاش
ــه پاركينگى  ــى، يك محل را تبديل ب زمان طوالن

اختصاصى مى كنند.
يكى ديگر از شهروندان نيز گفت: برخى ادارات 

ــز مراكز تجارى  فاقد پاركينگ هاي اختصاصى  و ني
ــن پاركينگ  ــورت وجود چني ــا در ص ــتند و ي هس
ــتفاده از آن  ــى مراجعان و عموم مردم حق اس هاي
ــنهاد داد: عالوه بر احداث  ــيني پيش را ندارند. حس
پاركينگ عمومى در سطح شهر متوليان امر صدور 
ــاخت هرگونه ساختمان ادارى يا تجارى را  مجوز س

مشروط به احداث پاركينگى در كنار آن نمايند.
ــير مي توان چنين نتيجه گرفت كه  با اين تفاس
ــي و طبقاتي نياز  ــدان به چند پاركينگ عموم هم
دارد كه ساخت آنها در كوتاه مدت ضرورت اجتناب 
ــت و با توجه اينكه  روزانه در مقابل هر  ناپذيري اس
ــهر بيش از  مغازه واقع در يكي از 6 خيابان اصلي ش
ــود دارد كه نيازمند مكاني  ــه كننده وج 20 مراجع

براي پارك خودرو هستيم. 
هيچ كدام از مجتمع هاي بزرگ تجاري و مراكز 
ــز به پاركينگ  ــد در محدوده رينگ اول مجه خري
اختصاصي نبوده و كسبه و مغازه داران خود بيش از 
مردم فضاي خيابانها را براي پارك اشغال مي كنند. 
ــهر  ــاي بزرگ واقع در مركز ش ــازمان ها و اداره ه س
ــالوه بر آنكه جايي براي پارك خودروي مراجعان  ع
ــي گنجايش خودروي كارمندان خود را  ندارند، حت
ــكالت فراواني  ــش بيني نكرده اند و به دليل مش پي
ــهرداري  ــش خصوصي به ش ــه بخ ــه در مراجع ك
ــده و نمونه آن در تعامل برخي  همواره مالحظه ش
ــرمايه گذاران در حوزه شهربازي و ساير خدمات  س
ــود، بسيار بعيد به نظر  رفاهي تفريحي ديده مي ش
مي رسد كه بتوان به انگيزه يا رغبت بخش خصوصي 

براي احداث پاركينگ دل بست.
ــي احداث  ــي اصل ــوان متول ــهرداري به عن ش
ــت تا در كنار ايجاد پل هاي  ــته اس پاركينگ شايس
ــاري در محدوده  ــذر و نيز از محل عوارض تج روگ
ــا اقدام  ــبت به احداث پاركينگ رأس رينگ اول نس
ــد و متعاقبا اين فضاها را به صورت خودگردان  نماي

به بخش خصوصي اجاره دهد.
ــوءمديريت يا كاستي هاي  در اين ميان نبايد س
ــكل را متوجه مردم  ــه را ناديده گرفت و مش بودج
ساخت؛ چرا كه اين به نوعي فرافكني شبيه است و 
ــرايط آب  مردم به خوبي مي دانند كه با توجه به ش
ــهر  ــهرك ها از مركز ش و هوايي نيز فاصله برخي ش
ــرويس هاي كافي اياب و ذهاب مجبور به  و نبود س

استفاده از خودروي شخصي هستند.
طرح پياده راه در رينگ اول شهر به عنوان يك 
ــه اجرا درآيد تا ضمن  مصوبه قديمي بايد به مرحل
حفاظت از بافت سنتي شهر، بخشي از ترافيك اين 

محدوده رفع شود.
ــهري در  ــت ش ــف مديري ــر ضع ــوي ديگ از س
ــامان بخشي به مشكل تردد خودروها و جانمايي  س
ــوق مردم  ــه تضييع حق ــاي طبقاتي ب پاركينگ ه
ــئوالن  ــود. كوتاهي مس در چند جهت منجر مي ش
ــه جويي و مصرف  ــه خود تبليغ كننده صرف امر ك
بهينه سوخت هستند باعث شده كه به عاملي براي 
اتالف وقت مردم، افزايش مصرف سوخت، پرداخت 
ــاجرات روزمره و  ــنگين پليس، مش جريمه هاي س
ــرقت از  ــي از س ــيب هاي رواني و اجتماعي ناش آس

خودروها و كشمكش هاي لفظي تبديل شوند.
سوق دادن توجه مديران به اين نكته كه خودشان 
ــارت هستند شايد ضرورت  باعث و باني اينهمه خس

احداث پاركينگ هاي طبقاتي را بيشتر اثبات كند.
ــات مي توان به آموزش  ــار همه اين اقدام در كن
ــو و تلويزيون  ــانه ها و رادي ــق رس ــي از طري عموم

پرداخت و مردم را متوجه وظايف خود كرد.
ــد در قانون  ــرايط جدي همچنين با توجه به ش
ــا از ميزان  ــت ت ــته اس ــدي يارانه ها شايس هدفمن
خودروهاي اداري كاسته شود يا برخي فعاليت هاي 
ــاعاتي غير از  ــي به س ــن عمران ــي و همچني اجراي

محدوده زماني ترافيك روز منتقل شود.

مسئوالن عامل اصلي تضييع 
حق شهروندان؛

مردم از 
كمبود 

پاركينگ 
در شهر 

گله مندند

  احداث پاركينگ هاي طبقاتي مجهز  
بـه اسـتانداردهاي جديد شهرسـازي، 
پوشـش مناسـب در چهـار نقطـه پـر 
ترافيك شـهري و پيگيـري حذف تردد 
خودرو در رينگ اول شهر خواسته هايي 
قديمي اسـت كه به مـرور زمان موجب 

نارضايتي مردم شده است

  كمبـود پاركينگ شـهروندان اعم 
از سـواره و پيـاده را كالفـه، صـداى 
رانندگان در جسـتجوى جاى پارك و 
رانندگان در حال تردد را بلند و عابران 
را به دليل اشـغال پياده روها به وسيله 

موتور سيكلت ها شاكى كرده است

رفع 50 درصد مشكالت ناشنوايى كودكان با پيشگيرى و غربالگرى
ــور گفت: با اجراى طرح پيشگيرى و غربالگرى  ــگيرى سازمان بهزيستى كش ــعه پيش همدان پيام: رئيس مركز توس
شنوايى حدود 53 درصد مشكالت ناشنوايى كودكان رفع شده است. محمد نفريه افزود: با اجراى برنامه هاى پيشگيرى و 
غربالگرى شنوايى كودكان مى توان بسيارى از مشكالت مادرزادى آنان را جلوگيرى و كنترل كرد. وى با بيان اينكه ضايعات 
ــت، تصريح كرد: در صورتى كه اين مشكل درمان نشود، فرد به  ــنوايى، شايع ترين مشكل مادرزادى در ميان كودكان اس ش
ــگيرى و غربالگرى گوش و  ــمت ناتوانى و ضايعات مغزى پيش مى رود. به گزارش ايرنا، وي گفت: بهترين زمان براى پيش س
چشم كودكان، سه سال اول زندگى است؛ زيرا در اين زمان كودك، زبان آموزى و درك را به بهترين شكل فرا مى گيرد. نفريه 
همچنين افزود: 90 درصد از بيمارى هاى كم شنوايى و ناشنوايى و سخت شنوايى قابل درمان و پيشگيرى است و سازمان 

بهزيستى با اجراى طرح غربالگرى شنوايى توانسته است خدمات خوبى را در اين زمنه ارائه دهد.

ثبت نام دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته پودماني از 27 دي
ــي ناپيوسته  ــگاه علمي- كاربردي از آغاز ثبت نام دوره هاي كارداني و كارشناس ــي دانش همدان پيام: معاون آموزش
پودماني از روز يكشنبه 27 دي ماه خبر داد. رجبعلي برزويي با بيان اينكه نتايج پذيرفته شدگان كارداني ناپيوسته پودماني 
در بهمن  ماه اعالم مي شود، گفت: با توجه به اعالم نتايج، دانشجويان در بهمن  ماه مشغول به تحصيل خواهند شد. به گزارش 
ايسنا، وي با اشاره به برگزاري دومين آزمون كارشناسي ناپيوسته پودماني در 29 ارديبهشت  ماه سال آينده، گفت: دانشجويان 
ــوند. وي با بيان اينكه در مجموع 215 هزار نفر در مقاطع كارداني و  ــغول به تحصيل مي ش ــال آينده مش در ترم مهرماه س
كارشناسي ناپيوسته پودماني پذيرش مي شوند، افزود: از اين تعداد 146 هزار نفر در مقطع كارداني و 69 هزار نفر در مقطع 
كارشناسي ناپيوسته پودماني جذب مي شوند. برزويي با بيان اينكه برگزاري آزمون مهندسي فناوري ارشد نيز در حال قطعي 

شدن است، گفت: يقينا امسال پذيرش دانشجو در اين دوره صورت خواهد گرفت.

كاهش سن بروز آسيب هاي اجتماعي در كشور
همدان پيام: يك آسيب شناس اجتماعي با اشاره به كاهش سن بروز آسيب هاي اجتماعي در كشور گفت: دليل اين امر 
پيشي گرفتن نيروهاي برانگيزنده در بروز انواع آسيب هاي اجتماعي از نيروهاي بازدارنده مانند قانون و جريمه ها در جامعه است. 
امان ا... قرايي مقدم با بيان اينكه فضاي اجتماعي كشور فضايي مناسب براي بروز انواع آسيب هاي اجتماعي است، اظهار كرد: 
وجود چهار ميليون بيكار، فشار اقتصادي و تورم باعث رواج خشونت و پرخاشگري در جامعه شده است و شكاف طبقاتي هم به 
اين امر دامن مي زند. به گفته وي مشخص نبودن چشم انداز زندگي جوانان آنان را به سمت يأس و نااميدي سوق مي دهد و نبود 
شادي و نشاط در جامعه هم از ديگر عوامل كاهش سن آسيب هاي اجتماعي و تشديد آن است. اين آسيب شناس در گفت وگو با 
ايسنا در ادامه با اشاره به نرخ 27,5 درصدي بروز طالق در جامعه عنوان كرد: طالق، اعتياد، فرار دختران، دختران كار و خيابان، 
خشونت و ... از جمله آسيب هاي شايع اجتماعي در كشور هستند كه از خانواده شروع شده و به محله و جامعه تسري مي يابند.

سواالت كنكور چگونه طراحي مي شود؟
همدان پيام: مشاور عالي سازمان سنجش آموزش كشور با تأكيد بر اينكه به هيچ 
عنوان از ميان بخش هاي حذف شده سوالي در كنكور طرح نمي شود، گفت: سواالت 
كنكور 91 به صورت مفهومي طراحي مي شود. حسين توكلي در گفت  وگو با ايسنا، 
با تأكيد بر اينكه سواالت كنكور فقط از ميان منابع اعالمي طراحي مي شود، تصريح 
كرد: منابع سواالت در دفترچه راهنماي كنكور مشخص شده است. وي با تأكيد بر 
ــوالي در كنكور 91  ــي و جانبي س اينكه از حذفيات كنكور و كتاب هاي كمك درس
طرح نمي شود، خاطرنشان كرد: سواالت كنكور امسال همانند سال گذشته مفهومي 

است؛ البته مفهومي بودن سواالت به منزله دشوار بودن آن نيست.
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10598136001063513700دالر كانادا

2935325029453300ريال عربستان
2995365030053750درهم امارات

6100000---سكه تمام بهار طرح قديم
53820005850000-5175000سكه تمام بهار طرح جديد

25948002820000-2495000سكه نيم بهار
12948001440000-1245000سكه ربع بهار
728000750000-700000يك گرمي

يك گرم طالي
539000--- ساخته نشده 18 عيار

افزايش 8 درصدى
 ارتفاع آب معادل برف كشور

ايلنا: متوسط ارتفاع آب معادل برف كشور از 
ابتداى سال آبى جارى تاكنون در مقايسه با مدت 
ــت درصد افزايش  ــابه سال آبى گذشته هش مش
ــركت مديريت منابع آب ايران  ــت. ش يافته اس
متوسط ارتفاع آب معادل برف كشور را از ابتداى 
سال آبى جارى تاكنون 9/3 ميلى متر اعالم كرده 
است كه از افزايش هشت درصدى در مقايسه با 
ــابه سال گذشته خبر مى دهد. متوسط  دوره مش
ارتفاع آب معادل برف كشور در مدت مشابه سال 

آبى گذشته، 8/6 ميلى متر گزارش شده بود.

ترانزيت 5 ميليون تني كاال 
در هشت ماه

ــازى گفت: در  پانا: معاون وزير راه و شهرس
ــت ماهه ابتداى امسال بيش از 6 ميليون و  هش
ــور ترانزيت شده كه 5  303 هزار تن كاال از كش
ميليون و 710 هزار تن از طريق جاده و 593 هزار 
تن از طريق راه آهن بوده است. شهريار افندى زاده 
اظهار داشت: عمده ترين بخش ترانزيت كشور را 
ــوختى،  در مدت مذكور كاالهايى مانند مواد س
كاالهاى ساختمانى، وسايل نقليه بارى و مسافرى، 

مواد غذايى و انواع پنبه تشكيل داده است.

شناسايى 72 هزار هكتار بافت 
فرسوده در 457 شهر كشور 

ايرنا: مديرعامل شركت مادر تخصصى عمران 
و بهسازى شهرى ايران گفت: تا كنون شناسايى 
محدوده بافت هاى فرسوده در بيش از 457 شهر 
به ميزان 72 هزار هكتار انجام شده است. مجيد 
كيانپور افزود: ضوابط و مقرارت تهيه طرح بهسازى 
ــازى 33 هزار هكتار از محدوده بافت هاى  و نوس
ــوده تدوين شده و 12 هزار هكتار ديگر نيز  فرس
در دست تهيه است و براى 11 هزار هكتار بافت 

فرسوده در حال انتخاب مشاور هستيم.

بودجه 183هزار ميليارد تومانى دولت براى سال 91
همدان پيام: از سال 84 تا سال 91 حجم بودجه عمومى دولت 3,2 برابر شده و از حدود 57 هزار ميليارد تومان به 
رقمى بيش از 183 هزار ميليارد تومان رسيده است. بودجه عمومى دولت كه مشتمل است بر بودجه جارى و عمرانى در 
سال هاى اخير با سرعتى فراوان افزايش پيدا كرده است و تنها در مقطع 1385 و 1388 نرخ رشد بودجه حدود 3 درصد بوده 
است و در باقى سال هاى دوره مورد بحث باالى 20 درصد رشد ساالنه بودجه عمومى را شاهد بوده ايم. به گزارش خبرآنالين، 
متوسط نرخ رشد بودجه عمومى در سال هاى 85 تا90 معادل 21 درصد بوده است، ولى به نظر مى رسد در سال 91 بودجه 
دولت در حدود 8 درصد رشد متوقف خواهد ماند و در نهايت از حدود 167هزار ميليارد تومان به 183 ميليارد تومان مى رسد. 
نگاه به مقاطعى كه نرخ رشد اقتصادى پايين بوده است؛ نشان مى دهد دولت در زمان هايى كه دچار بحران اقتصادى بوده، تالش 

كرده است از افزايش بودجه عمومى جلوگيرى كند و ناچار به تنظيم انقباضى بودجه بوده است.

ساخت 400 هزار مسكن به شيوه صنعتى در كشور
ــكونى در سراسر كشور با  ــازى گفت: در حال حاضر حدود 400 هزار واحد مس همدان پيام: معاون وزير راه و شهرس

استفاده از فناورى هاى نوين به شيوه صنعتى در حال احداث است.
ــتفاده از فناورى هاى نوين ساختمانى در سال هاى اخير  ــرفت هاى قابل توجه كشور در اس ابوالفضل صومعلو به پيش
اشاره كرد و افزود: در حالى كه تا قبل از برنامه چهارم توسعه تعداد واحدهاى صنعتى ساز به 20 هزار واحد مسكونى هم 
ــكونى در سراسر كشور با استفاده از فناورى هاى نوين به شيوه صنعتى در  ــيد، امروز حدود 400 هزار واحد مس نمى رس
ــكن و ساختمان وزير راه و شهرسازى بر لزوم ارائه توانمندى ها در  ــت. به گزارش فارس، معاون امور مس حال احداث اس
اين حوزه تأكيد و تصريح كرد: ارائه تصاوير و ماكت هاى مربوط به پروژه هاى انجام شده، مى تواند در ايجاد اطمينان ميان 
مردم به ويژه قشر جوان به داشتن يك آينده عزت مند و تبيين جايگاه وزارت راه و شهرسازى نقش بسزايى داشته باشد.

يارانه هاى پرداختى پاسخگوى نياز حمل و نقل عمومى نيست
همدان پيام: رئيس پژوهشكده حمل ونقل گفت:  يارانه هاى پرداختى دولت پاسخگوى نياز متقاضيان در بخش حمل 

و نقل عمومى نيست.
محمود عامرى افزود: تقاضا در بخش حمل و نقل عمومى بيشتر از يارانه هاى پرداختى است.

ــد: در صورتى كه دولت  ــد بر لزوم افزايش يارانه پرداختى دولت به بخش حمل و نقل عمومى يادآور ش ــا تأكي وى ب
ــت يارانه ها به بخش حمل و نقل عمومى افزايش  ــه براى بنزين پرداخت مى كند، حذف كند روند پرداخ ــه اى را ك ياران
مى يابد. عامرى در گفت و گو با ايلنا با تأكيد بر لزوم بهسازى حمل ونقل عمومى افزود: در صورتى كه دولت صد در صد 
يارانه هاى پرداختى را افزايش دهد؛ اين برنامه ريزان هستند كه مى توانند كيفيت بهره بردارى از حمل و نقل را بهسازى 

كنند.

همدان پيام: در جهان امروز، بخش حمل و نقل 
از جمله بخش هاي زيربنايي اقتصاد هر جامعه است 
ــعه  ــالوه بر  تحت تأثير قرار دادن فرآيند توس كه ع
ــعه، دچار تغيير  اقتصادي، خود نيز در جريان توس
ــود. حمل و نقل، با ايفاي نقش رابط  و تحول مي ش
ــت كه  ميان بازار مصرف، به مثابه پايه هاي پلي اس
ــور از روي آن، به  ــاي مختلف جوامع با عب بخش ه
سمت توسعه پايدار حركت مي كنند. صنعت نوپاي 
ــران، دوراني  ــالمي اي حمل و نقل در جمهوري اس
ــته كه ويژگي  ــت سر گذاش ــيب را پش پرفراز و نش
ــتيابي به جايگاهي واالتر  اصلي آن تالش براي دس

و فردايي بهتر است.
ــورمان،  ــوالت اين صنعت در كش ــخ تح در تاري
ــد كه نقش  ــازي بوده ان ــام سرنوشت س ــا و اي روزه
ــجام شبكه  ــكل گيري و انس تعيين كننده اي در ش

حمل و نقل كشور داشته اند.
26 آذر سال 1362 يادآور چنين ايامي است كه 
در آن حضرت امام خميني (ره) بنيانگذار جمهوري 
ــزام كاميون ها  ــالمي ايران، فرماني در زمينه اع اس
ــاي وارداتي و  ــراي تخليه كااله ــه بنادر جنوبي ب ب

مايحتاج مردم صادر كردند.
به دنبال اين فرمان، كاميون داران سراسر كشور، 
آمادگي خود را براي تخليه بنادر و حمل و نقل مواد 
ــالم كردند و همچنين  ــروري مورد نياز مردم اع ض
ــام راحل(ره)، در  ــال پس از صدور فرمان ام 14 س
ــال 1376 به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و براي  س
ــتر جامعه با نقش و جايگاه  ــازي هر چه بيش آگاه س
ــوي شوراي  بخش حمل و نقل، روز 26 آذرماه از س
فرهنگ عمومي، به عنوان روز حمل و نقل شناخته 

شد.
ــل و  ــل و نق ــركل حم ــور مدي ــن منظ به همي
ــو با خبرنگار  ــتان همدان در گفت گ پايانه هاي اس
ما ، گفت: رشد روزافزون جمعيت و توسعه فرهنگ، 
ــد محصوالت متنوع  ــاورزي و ... تولي صنعتي، كش
ــتيابي به  ــاز دس ــور بازرگاني از عوامل زمينه س و ام
ــت جغرافيايي  ــت. از طرفي موقعي ــوژي اس تكنول
ــتردگي و  ــور ما، تنوع آب و هوايي، گس خاص كش
ــافت بين مراكز توليدي و تجاري با مرزها،  بعد مس
ــرورت حمل و نقل، ارتباطات و تأثير اين صنعت  ض

را بر چرخه اقتصاد مشخص مي نمايد.
ــدان نيز با  ــتان هم ــودرز محمودي افزود: اس گ
شرايط اقليمي خاص و قرار گرفتن در مسير شاهراه 
ــه به اين  ــور و با توج ــالي معلي در غرب كش كرب
ــافر  ــش از  90 درصد حمل و نقل كاال و مس كه بي
ــه از طريق ناوگان جاده اي صورت مي گيرد از  منطق
ــت. وي كنترل و نظارت  اهميت خاصي برخودار اس
ــتان، استفاده از  بر ترافيك محورهاي مواصالتي اس
دستگاه هاي تردد شمار آنالين، دوربين هاي نظارت 

تصويري، تقويت و تجهيز ناوگان مسافري و كاالي 
ــمند  ــي و بين المللي، صدور كارت هاي هوش داخل
ناوگان و رانندگان، امور فني و زيرساخت هاي حمل 
و نقل، افزايش سطح ايمني و اصالح امور ترافيكي، 
ــاي خدماتي- رفاهي و  احداث پايانه ها و مجتمع ه
ــاير امور حمل و نقل را از جمله فعاليت هاي اين  س

اداره برشمرد.
ــركل اداره حمل و نقل و پايانه هاي همدان  مدي
در ادامه اظهار كرد: بر اساس آخرين اطالعات كارت 
هوشمند تا پايان شهريورماه سال جاري 21 هزار و 
ــافري در  12 راننده باري، 5 هزار و 188 راننده مس

سطح استان ارائه خدمات مي دهند.
ــتگاه در  وي با بيان اين كه 14 هزار و 699 دس
ــتان فعال هستند،  ناوگان حمل و نقل جاده اي اس
ــتگاه را  ــداد 11 هزار و 834 دس ــزود: از اين تع اف
كاميون، 564 دستگاه اتوبوس، هزار و 595 دستگاه 
ميني بوس و 706 دستگاه را سواري شامل مي شود.
ــه اي تعداد سفر و مسافر جابه جا  وي آمار مقايس
ــال هاي 89 و 90 را  ــده در شش ماهه نخست س ش
چنين توضيح داد: در نيمه نخست سال جاري 323 
ــتگاه اقدام به جابه جايي 4 ميليون و 632  هزار دس
ــافر كرده اند كه در مقايسه با مدت مشابه  هزار مس
ــال گذشته شاهد 5 درصد كاهش در تعداد سفر  س

ــده  ــافر جابه جا ش و 3 درصد كاهش در تعداد مس
ــتيم كه به لحاظ مركزيت قرار گرفتن همدان  هس
بيشترين جابه جايي و سفر مربوط به اين شهرستان 

است.
مديركل حمل و نقل و پايانه هاي استان همدان 
تصريح كرد: مقايسه تعداد سفر و ميزان بار جابه جا 
ــال نسبت به سال  ــش ماه نخست امس شده در ش
گذشته به طور كلي شاهد 2 درصد كاهش بوده ايم.

ــت   ــش ماهه نخس ــان كرد: در ش وي خاطرنش
ــتگاه اقدام به حمل باري به  ــال 324 هزار دس امس
ــه با  ميزان 4 ميليون و 620 هزار تن كه در مقايس
ــته 2 درصد كاهش در  تعداد سفر انجام  سال گذش
ــتگاه هاي حمل و نقل و 2 درصد  ــده توسط دس ش

افزايش در حمل بار  نشان مي دهند.
وي با بيان اينكه بيشترين تناژ بار حمل شده در 
شش ماهه نخست سال جاري به ميزان يك ميليون 
ــهم 28 درصد مربوط  ــزار و 488 تن و س و 334 ه
به شهرستان رزن بوده است، افزود: به طور كلي در 
ــال 4 ميليون و 620 هزار  ــش ماهه نخست امس ش
ــتان جابه جا شده است  ــطح اس و 816 تن بار در س
ــال گذشته 2 درصد  ــبت به مدت مشابه س كه نس
ــاوگان حمل و نقل  ــش در جابه جايي بار در ن افزاي

صورت گرفته است.

ــات رانندگي  ــداد تلف ــن كه تع ــا بيان اي وي ب
ــال نسبت به  ــهري در شش ماهه اول امس برون ش
ــته 12 درصد كاهش يافته است، افزود:  سال گذش
ــتايي نيز 23 درصد  ميزان تلفات رانندگي راه روس

كاهش يافته است.
گودرز محمودي يادآور شد: به طور كلي در سال 
ــاهد 247 تلفات رانندگي بوده ايم كه در  گذشته ش
ــال 214 تلفات رانندگي رخ داده  نيمه نخست امس
ــت كه با مقايسه اين آمار چنين برآورد مي شود  اس
ــال تلفات رانندگي 13 درصد كاهش يافته  كه امس

است.
مديركل حمل و نقل و پايانه هاى استان همدان 
ــتان همدان داراى  ــا ايرنا نيز گفت: اس در گفتگو ب
13پايانه مسافرى و بيش از دو هزار و 850 دستگاه 
ــيله نقليه مسافرى بوده و عمليات حمل و نقلى  وس
ــافرى انجام مى شود.  استان توسط 64 شركت مس
همچنين شهر همدان با دارا بودن 55 درصد از اين 
سفرها بيشترين سهم از توليد اينگونه سفرها را به 
ــتان  ــت و پس از آن شهرس خود اختصاص داده اس
ــركان  ــر با 14 درصد، نهاوند 10 درصد، تويس مالي
ــدآباد با هفت درصد در رتبه هاى  شش درصد و اس

بعدى قرار دارند.
 گودرز محمودي با بيان اينكه عمليات حمل و 
ــط 94 شركت حمل و نقل بار در اين  نقل كاال توس
استان صورت مى گيرد، اظهار كرد: استان همدان با 
ــهم 2/4 درصدى از حمل كل بار كشور رتبه 14  س

كشور را از آن خود كرده است.
مديركل راه و ترابري همدان نيز درباره وضعيت 
ــتان گفت: قطار مالير- مشهد هر  راه هاي ريلي اس
ــه بار از مالير به سمت مشهد حركت  هفته دو تا س

مي كند.
ــان در مورد راه آهن  ــن ميرجعفري ميركمال الدي
ــش  ــان كرد: اين راه آهن در ش ــدان- تهران بي هم
قطعه به مسافت 270 كيلومتر در دست اقدام است 
ــازي راه آهن 76 درصد  ــه تاكنون در بحث زيرس ك

پيشرفت فيزيكي داشته است.
ــدان 390  ــتان هم ــان ادامه داد: اس ميرجعفري
ــر راه فرعي، دو هزار  كيلومتر بزرگراه،750 كيلومت

و 500 كيلومتر راه روستايي دارد.
ــر از آزادراه كربال  ــا بيان اينكه 85 كيلومت وي ب
راه اندازي شده است، خاطرنشان كرد: امسال راه دو 
ــد و رفت و آمد  ــه مالير به اراك چهار خطه ش خط

را تسهيل كرد.
ــش كنارگذر در  ــرد: ش ــان ك ــان بي ميرجعفري
شهرستان هاي همدان، اسدآباد، رزن، كبودراهنگ، 
ــهر شيرين سو در دست اقدام است كه با  نهاوند و ش
ــب اميدواريم در سال هاي  تأمين منابع مالي مناس

93 و 94 به پايان برسد.

مديركل پايانه هاى استان:

امسال 4 ميليون مسافر جابجا كرده ايم  معاون صنايع كوچك شركت شهرك هاي صنعتي همدان:
تسهيالت نوسازي با يارانه 40 درصدي
 به واحدهاي صنعتي پرداخت مي شود

ــركت شهرك هاي صنعتي همدان گفت: به  همدان پيام: معاون صنايع كوچك ش
ــازمان صنايع  ــد، رقابت پذيري واحدهاي توليدي و صنعتي، س منظور ماندگاري، رش
ــازي و تجديدساختار به  ــهيالتي با يارانه 40 درصدي در قالب طرح نوس كوچك تس

واحدهاي صنعتي پرداخت مي كند.
بهرام هاشمي در گفتگو با خبرنگار ما با بيان اينكه شركت شهرك ها از اعتبارات 
ــت مي كند، افزود: اين  ــاختار از واحدهاي صنعتي حماي ــازي و تجديد س طرح نوس

حمايت ها به دو صورت خدمات فني و مشاوره و پرداخت وام صورت مي گيرد.
ــاوره به واحدهاى  ــط با ارائه مش ــازمان صنايع كوچك و متوس وي اضافه كرد: س
ــكل مواجه هستند براي رشد، ماندگاري و رقابت پذيري در سطح  صنعتي كه با مش

بين المللي و همچنين ارتقاي واحدهاي صنعتي كمك مي كند.
ــن روش حمايتي اين  ــتان همدان با بيان اينكه دومي ــاون صنايع كوچك اس مع
ــازي و تجديد ساختار به واحدهاي صنعتي، پرداخت وام  ــركت در قالب طرح نوس ش
است، اظهار كرد: تاكنون با بانك صنعت و معدن وارد مذاكره شده ايم و قرار است تا 

پنج برابر به واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط تسهيالت ارائه دهد.
ــترين پرداختي را داشته باشد سپرده گذاري را  وي تأكيد كرد: هر بانكي كه بيش
ــاختار براي ارتقا واحدهاي صنعتي به آن بانك  ــازي و تجديدس از طريق منابع نوس

ارائه مي كنيم.
ــركت  ــط ش ــي رايگان توس ــزاري دو دوره آموزش ــن از برگ ــمى همچني هاش
ــنايي با اصول و فنون  ــي آش ــهرك هاي صنعتي خبر داد و افزود: دوره آموزش ش
ــره موفق براي واحدهاي صنعتي در روز جمعه 25 آذر ماه در مركز آموزش  مذاك
ــي ارزيابي و انتخاب  ــود و همچنين كارگاه آموزش ــي همدان برگزار مي ش بازرگان
ــتم هاي مديريتي) با همكاري فني و  ــكاران (نقش تامين كنندگان در سيس پيمان

حرفه اي برگزار شد.
معاون صنايع كوچك شهرك هاي صنعتي همدان در ادامه از اجراي طرح امكان 
ــه صنعتي در استان خبر داد و گفت: اين خوشه ها شامل خوشه  سنجي شش خوش
صنعتي طالي همدان، خوشه سنگ همدان، خوشه پوشاك ازندريان، خوشه سيليس 
ــاك تريكو كردآباد كبودراهنگ و خوشه ادوات كشاورزي و  كوبي مالير، خوشه پوش
ــت كه طرح امكان سنجي سه خوشه موجود در  ــازي نگار خاتون فامنين اس قطعه س
مالير و كبودراهنگ به اتمام رسيده است و امكان سنجي خوشه هاي ديگر نيز ظرف 

يك ماه آينده آماده مي شود.
ــره ارزش اصناف و صنوف مختلف و  ــان كرد: پروژه  زنجي ــان خاطرنش وي در پاي
ــگاه آزاد همدان نيز در حال پيگيري و  ــنجي آموزشي با همكاري دانش پروژه نيازس

انجام است.

واردات كاالهاى بى كيفيت چينى متوقف مى شود
ــران گفت: واردات  ــتاندارد و تحقيقات صنعتى اي ــازمان اس همدان پيام: رئيس س
ــور  ــتاندارد كش ــتن گواهى اس كاالهاى بى كيفيت چينى به ايران حتى با وجود داش

چين متوقف خواهد شد.
ــت: از واردات كاالهاى بى كيفيت چينى كه حتى  ــن برزگرى اظهار داش نظام الدي

داراى گواهى استاندارد از كشور چين هستند جلوگيرى و متوقف خواهد شد.
وى گفت: روابط تجارى كشور چين و ايران در زمان گذشته با توجه به عبور جاده 
ابريشم از ايران بسيار خوب بوده است به ويژه در شرايط فعلى بر اساس سياست هاى 

نزديك چين و ايران روابط تجارى نيز در حال توسعه است.
ــتاندارد و تحقيقات صنعتى ايران با تحسين  ــازمان اس به گزارش مهر، رئيس س
ــران در مجامع بين المللى اضافه كرد: چين در  ــور چين در حمايت از اي مواضع كش
ــترين مبادله تجارى را با اين  ــت كه ايران بيش ــيا يكى از كشورهايى اس منطقه آس

كشور دارد.
برزگرى ادامه داد: اميدوارم با اجرايى شدن اين تفاهم نامه همكارى مشترك بين 
ــازمان استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران و كشور چين شاهد روابط تجارى بين  س

دو كشور باشيم.
  شرط تداوم روابط تجارى بين ايران و چين مبادله كاالى با 

كيفيت است
وى با اشاره به اينكه يكى از شرايط توسعه روابط تجارى بين كشور ايران و چين 
مبادله كاالهاى با كيفيت است، اضافه كرد: بر اساس يادداشت تفاهم نامه بين كشور 
ــتاندارد كشور چين كيفيت كاالهاى صادراتى به  ــد سازمان اس ايران و چين مقرر ش

مقصد ايران را كنترل كند.
 ذهنيت مردم ايران نسبت به كاالى چينى خوب نيست  

ــتاندارد و تحقيقات صنعتى ايران با بيان اينكه ذهنيت مردم  ــازمان اس رئيس س
ايران نسبت به كاالى چينى خوب نيست، ابراز داشت: بازار ايران يك بازار 75 ميليون 
نفرى است؛ كشور چين در تالش است كه با ارسال كاالهاى با كيفيت به كشور ايران 
ــازمان استاندارد چين كنترل  ــت: س ذهنيت مردم را تغيير دهد. برزگرى اظهار داش
ــيار جدى بگيرد به اين دليل كه  ــور ايران را بايد بس كيفى كاالهاى صادراتى به كش
ــور ايران از واردات كاالى بى كيفيت چينى كه حتى داراى گواهى استاندارد اين  كش

كشور هم باشد، جلوگيرى خواهد كرد.

به  يارمحمدي  اعظم  دانشجويي  كارت 
فرزند  دانشجويي 880220875  شماره 
از  و  گرديده  مفقود  حقوق  رشته  حسن 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

بيمه نامه شخص ثالث خودرو سواري پژو 206 به شماره 
پالك 18-851د25 به شماره شاسي 10860173 و 
شماره موتور 13085039388 متعلق به كيامرث وقار 
مهوار به شماره شناسنامه 839 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

هيات مديره شركت تعاونى حكمت آموختگان هگمتانه

آگهي مجمع فوق العاده
بنابر تصميم هيأت مديره شركت تعاوني حكمت آموختگان 
هگمتانه جلسه مجمع فوق العاده نوبت اول شركت تعاوني 
در  همدان  واحد  اسالمي  آزاد  دانشگاه  محل  در  مذكور 
روز شنبه مورخه 90/10/17 رأس ساعت 15 در محل 

ساختمان شهيد عباسپور برگزار مي گردد.
عمل  به  دعوت  سهام)  (صاحبان  اعضاء  تمامي  از  بدينوسيله 
فوق الذكر  مجمع  جلسه  در  مقرر  ساعت  و  تاريخ  در  مي آيد 
حضور بهم رسانيده و يا نماينده تام االختيار خود را بر اساس 
ماده 28 اساسنامه كتبًا از بين اعضاء و يا خارج از اعضاء معرفي 

نمايند.

1- تغيير نام شركت در راستاي دانش بنيان شدن شركت 
2- تعيين مبلغ ارزش اسمي سهام شركت 

3- تغييرات اساسنامه شركت 

نوبت اول

دستور جلسه

جناب آقاي 

مهندس گودرز 
محمودي

 رئيس محترم سازمان حمل و نقل و پايانه هاي 
استان همدان

26 آذرماه روز حمل و نقل را خدمت شما
و مسئوالن اين عرصه تبريك و تهنيت 
عرض نموده و از درگاه ايزد يكتا توفيق 
روزافزون شما را مسألت داريم.

شركت حمل و نقل 
هكمتان بار

آگهي مزايده 
در پرونده كالسـه 900568 اجرايـي طي رأي صادره از شـعبه 6 محاكم 
عمومي همدان محكوم عليه علي ا... فرهادي  محكومند به پرداخت مبلغ 
104,377,880 ريـال در حـق محكوم له راحله كتابي و نيم عشـر دولتي  
و مبلـغ 5,218,894 ريال لـذا با توجه به اينكه محكوم عليه نسـبت به 
برائـت ذمه خويش اقدامـي نكرده اند اين اجرا به درخواسـت محكوم له 
اقدام به توقيف 6 دانگ پالك ثبتي شماره 315 فرعي از 17 اصلي حومه 
بخش 2 همدان خانه ايست يك طبقه در همدان كوي خضر كوچه سالمت 
سمت چپ بن بست ياسمن پالك 44 با مساحت عرضه 186/25 مترمربع 
و اعيـان 120 متر مربع داراي امتيازات شـهري 20 سـال سـاخت و طاق 
ضربي ارزش 6 دانگ 340,000,000 ريال اعالم گرديده اسـت لذا اين اجرا 
بـه تاريخ  90/10/14 سـاعت 9 تـا 8/30 اقدام به عمليـات مزايده جهت 
تأديـه دين محكوم له مي نمايد ضمنًا مزايده در واحد اجراي احكام مدني 
دادگستري همدان برگزار مي گردد ملك 5 روز قبل از مزايده قابل بازديد 

مي باشد.
بديهـي اسـت برنده مزايده كسـي تلقـي مي گردد كه بيشـترين قيمت 

پيشنهاد نمايد.
دادورز اجراي احكام مدني دادگستري همدان- زائري 

آگهي مزايده 
در پرونده كالسـه 900450 اجرايـي طي رأي صادره از شـعبه 10 محاكم 
عمومـي خانواده همـدان محكوم عليـه مرتضي جعفـري  محكومند به 

پرداخـت مبلـغ 5,655,000 ريال  بابـت هزينه دادرسـي و حق الوكاله و 
100 عدد سـكه بهار آزادي بابت مهريه   در حق محكوم له افسـر هراتي 
بـا وكالـت آقاي محبي و نيم عشـر دولتـي -  ريال لذا با توجـه به اينكه 
محكوم عليه نسـبت به برائت ذمه خويش اقدامي نكرده  اسـت اين اجرا 
به درخواسـت محكوم له اقدام بـه توقيف 6 دانگ پـالك ثبتي 37631 
فرعـي از 3 پـالك تفكيك شـده و مجزا شـده از پـالك 10/2700 اصلي 
حومـه بخش يك همـدان خيابان گلزار كوچه الدن كوچه سوسـن پالك 
102 واحـد دو آپارتمان 100/25 مترمربعي سـه دانگ مشـاع از يك باب 
پاركينگ 12/5 مترمربع و 6 دانگ انباري 5/35 متر مربع داراي امتيازات 
شـهري ارزش 6 دانگ 920,000,000 ريال اعالم گرديده است لذا اين اجرا 
به تاريخ 1390/10/12 سـاعت 11 تـا 10/30 اقدام به عمليات مزايده جهت 
تأديـه دين محكوم له مي نمايد ضمنًا مزايده در واحد اجراي احكام مدني 
دادگستري همدان برگزار مي گردد ملك 5 روز قبل از مزايده قابل بازديد 
مى باشـد بديهي اسـت برنده مزايده كسـي تلقي مي گردد كه بيشترين 

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

آگهي مزايده 
در پرونـده كالسـه 199/90 اجرايي طـي رأي صادره از شـعبه 2 محاكم 
عمومـي همدان محكوم عليه مسـتوره جمشـيديان يسـار محكومند به 
پرداخت 32,240,300 در حق محكوم له محمد جليلي و نيم عشـر دولتي  
و مبلغ 1,612,015 ريال به عنوان لذا با توجه به اينكه محكوم عليه نسبت 

به برائت ذمه خويش اقدامي نكرده اند اين اجرا به درخواسـت محكوم له 
اقـدام به توقيف 6 دانگ پالك ثبتي 1677 فرعي از 9 اصلي حومه بخش 
2 همـدان عرصـه 117/5 مترمربع و اعيـان در دو طبقه بـا پايه آجري و 
سـقف طاق ضربي با موقعيت شـمالي و نماي سراميك عمًال به صورت دو 
واحد مسـكوني واقع در شهرك فرهنگيان علي آباد خيابان شهدا خيابان 
شهيد گل محمدي سمت راست اولين كوچه داراي امتيازات شهري ارزش 
6 دانـگ 590,000,000 ريـال اعالم گرديده اسـت لذا  اين اجـرا به تاريخ 
1390/10/17 ساعت 11 تا 10/30 اقدام به عمليات مزايده جهت تأديه دين 
محكوم له مي نمايد ضمنًا مزايده در واحد اجراي احكام مدني دادگستري 
همـدان برگزار مي گردد ملك 5 روز قبل از مزايده قابل بازديد مى باشـد 
بديهـي اسـت برنده مزايده كسـي تلقي مي گـردد كه بيشـترين قيمت 

پيشنهاد نمايد.
دادورز اجراي احكام مدني دادگستري همدان- زائري 

آگهي مزايده 
در پرونـده كالسـه1553/90 اجرايي طـي راي صادره از شـعبه 1 دادگاه 
عمومي همدان دسـتور فروش 28 شعير از 96 شعير باغى در قريه هجده 
دره بـا پالك ثبتي 11/405/331 واقـع در حومه بخش 3 همدان  خواهان  
رضـا مـكاري همدانـي  و خواندگان  18 نفـر تقي ، علي محمـد ، پروين، 
فاطمـه، مريم، محمدباقر، اقدس، كاظم همگي احدي، محسـن، پريسـا، 
جواد، بهمن، مهين، محمد، محمود همگي زبردست حسين و سعيد خزلي 
زيادعلـي فرهپور، محكوميت فروش مال مشـاعي به ارزش شـعير مورد 

فروش 408,333,333 ريال ارزيابي شـده اسـت  كه اين اجرا وفق مواد 
9 و 10 آيين نامه قانون افراز و فروش امالك مشـاع مصوب 1357 نسـبت 
بـه فروش اقدام مي نمايد. عمليات اجرايي مزايـده به تاريخ 1390/10/14 
سـاعت 10 تا 9/30 در محل اين اجرا برگزار مي گردد كسـاني كه مايل به 
شـركت در مزايده هسـتند مي توانند پنج روز قبل از اين تاريخ از ملك 
فوق الذكر بازديد نمايند بديهي اسـت برنده مزايده كسي تلقي مي گردد 
كه بيشـترين قيمت را پيشـنهاد نموده و 10 درصـد آن را في المجلس و 
مابقـي را ظرف يك مـاه تأديه نمايد در غير اين صـورت ده درصد واريز 

شده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
دادورز اجراي احكام حقوقي دادگستري همدان 

آگهي مزايده اموال غيرمنقول 
ششـدانگ يك واحد گاوداري به مساحت يازده هزار و پانصد و چهل متر 
مربع داراي پالك 645 فرعي از 71 اصلي ذيل الثبت 13937، صفحه 73، 
دفتر جلد 82 متعلق به آقاي شـعبان احمدي، واقع در اسدآباد، روستاي 

آجين، داراي حدود اربعه: 
شـماالً به طول شصت و شـش متر و سي سانتي متر حريم جاده اسدآباد- 
سـنقر، شـرقًا به طول يكصد و هفتـاد و پنج متر مرز اشـتراكي به زمين 
مهدي معصومي جنوبًا به طول شـصت و سـه متر به زمين ديگر متقاضي 
غربًا به طول يكصد و هشـتاد و دو متر به راه اختصاصي مورد ثبت پالك 
ثبتي فوق به موجب سـند رهني شـماره 66859 مورخ 88/11/15 دفتر 
اسناد رسمي شماره 16 اسـدآباد كه توسط كارشناس رسمي دادگستري 

به مبلغ 848020000 ريال مورد ارزيابي گرديده و قطعيت يافته اسـت و 
همچنين مقدار هشت سهم از 1280 سهم 10/13-38 (سى و هشت در ده 
سيزدهم شعير)  شعير مشاع از 96 شعير ششدانگ ارزاعي مزروعي قريه 
آجين پالك 71 اصلي، انضمام 10/13-38 (سـى و هشـت در ده سيزدهم 
شـعير)  شعير مشاع از 96 شـعير ششدانگ عرصه دو قطعه باغ مساحت 
2500 متر مربع تقريبي واقع در قريه آجين و مقدار هشـت سهم از 1280 
سهم 7/12-53 (پنجاه و سه در هفت دوازدهم شعير) شعير مشاع از 96 
شـعير ششـدانگ كل اراضي قريه آجين پالك 71 متعلق به آقاي شعبان 
احمدي كه هر دو سـند طبق سـند رهني 66851 مورخ 88/11/15 دفتر 
اسناد رسمي شماره 16 اسـدآباد كه توسط كارشناس رسمي دادگستري 
مبلـغ 600,000,000 ريال مـورد ارزيابي گرديده و قطعيـت يافته در قبال 
مبلـغ 1,081,427,399 ريال بابت اصل طلب و مبلـغ 54,071,369 ريال 
بابـت حقوقى دولتـي، پرونده اجرايـي به كالسـه هاي 3484 و 3469 و 
3470 و 3471 له بانك كشـاورزي اسـدآباد و عليه آقاي شعبان احمدي، 
فرزند عبدا... به شماره شناسنامه 13 در اين اداره تشكيل گرديده لذا بنا 
به تقاضاي بستانكار و پس از طي تشريفات قانوني امالك مذكور از ساعت 
9 الـي 12 روز چهارشـنبه مورخ 90/10/14 در محل اجراي ثبت اسـناد و 
امالك اسدآباد از طريق مزايده به فروش مي رسد مزايده از مبلغ ارزيابي 
شده فوق الذكر شروع و به باالترين قيمت پيشنهاد شده از طرف خريدار 
فروخته خواهد شد و تمامى هزينه هاي قانوني متعلقه از قبيل حق الحراج 
و نيم عشر اجرايي و ساير هزينه هاي قانوني زايد بر مبالغ مزايده به عهده 

برنده مزايده مي باشد.
كامران متقي - سرپرست ثبت اسناد و امالك اسدآباد 

پايگاه اطالع رسانى 
روزنامه همدان پيام
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نكته

روى خط روابط عمومى

ــابق كشتي آزاد آسيا و  همدان پيام: قهرمان س
ــجويان جهان گفت: تصميمات غيرمنصفانه  دانش
ــتي در سال هاي اخير سبب شد تا  فدراسيون كش
فرصت سوزي هاي بسياري در ورزش اول كشور رخ 

دهد.
حميد سيفي به ايسنا، گفت: دو سال پيش بايد 
براي تيم ملي انتخاب مي شدم، اما فردين معصومي 
ــد و عملكرد وي هم براي  ــه جاي من انتخاب ش ب
ــخص بود، البته معصومي مقصر نيست،  همه مش
ــتند كه به برخي كشتي گيران  مقصر آقاياني هس
ــيفي اجحاف كردند و باعث شدند  چون حميد س
تا امثال من خيلي زود از كشتي كناره گيري كنند.

وي ادامه داد: از سال هاي گذشته احساس كردم 
ــليقه اي رفتار كردن فدراسيون كشتي،  به خاطر س
ــده ام و تصميم گرفتم  ــي عقب مان از درس و زندگ
ــتي كناره گيري كنم، در شرايطي كه در اوج  از كش

آمادگي بودم و مي توانستم به افتخارت خود بيفزايم.
ــرم در مقطعي  ــيفي تصريح كرد: يزداني خ س
ــت خود  ــا همين تفكرات به رياس ــق بوده و ب موف
ــوزي هايي كه در  ادامه مي داد، اما بايد به فرصت س
ــيفي اضافه كرد:  اين مدت رخ داد نيز فكر كند. س
ــيفي و جوكار در  ــتى گيران توانمندى مثل س كش
سال هاي اخير به فراموشي سپرده شده اند، مديران 
ــتي را خورده اند بيرون گود  ــي كه خاك كش بزرگ
هستند و افرادي كه چيزي از كشتي نمي دانند بر 

صندلي هاي فدراسيون تكيه زده اند.

ــتي  ــان كرد: افراد نه تنها در كش وي خاطرنش
بلكه در ساير رشته ها نيز با ارتباط وارد كار شده اند 
ــه داراي مدرك مديريت در  ــاني مثل من ك و كس
ــاهد اتفاقات  ــتم، بايد ش ــزي ورزش هس برنامه ري

باشيم.
كانديداي رياست فدراسيون كشتي اظهار كرد: 
ــتي  ــت كه افرادي كه از كش مگر قحط الرجال اس

چيزي نمي دانند در فدراسيون كار كنند؟
ــتي استان همدان نيز  وي درباره وضعيت كش
يادآور شد: بايد از سوي تربيت بدني نظارت بهتري 
ــتي صورت گيرد. تا به حال يك بار نشده با  بر كش
ــتي  من تماس بگيرند و به عنوان يك مدرس كش

از من نظر بگيرند.

همدان پيام: مدير فني تيم كشتي آزاد تله كابين 
ــت  ــدان گفت: با اقتدار در دور برگش گنجنامه هم

ليگ برتر كشتي آزاد كشور حاضر مي شويم.
ــرى قاطع مقابل نيروى  ــر عفراتى افزود: برت امي
ــتى گيران تيم  ــروع مقتدرانه كش ــى ارتش ش زمين
تله كابين گنجنامه همدان در رقابت هاى ليگ برتر 

بود و قصد داريم اين موفقيت را تداوم ببخشيم.
ــت: كشتى گيران تيم ما عملكرد  وى اظهار داش
ــبى در رقابت هاى دور رفت داشته اند و انتظار  مناس
ــان، دور  ــع مطالبات آن ــا پرداخت به موق ــم ب داري

برگشت را با اقتدار آغاز كنيم.
ــل نيروى  ــت: پيروزى مقاب ــان داش عفراتى بي
ــراى تيم تله كابين گنجنامه همدان  زمينى ارتش ب

به آسانى بدست نيامد بلكه اتحاد تيمى و تعصب و 
انگيزه كشتى گيران باعث اين برترى شد.

ــالن بيگ  وى در خصوص عملكرد ضعيف ارس
على اف كشتى گير 96 كيلوگرم روس تيم تله كابين 
ــتى گير به لحاظ آمادگى  گنجنامه، گفت: اين كش
ــتر تمرين كند و به طور حتم در مسابقات  بايد بيش

آينده نتايج بهترى از وى خواهيم داشت.
عفراتى با ابراز خرسندى از حمايت هاى مجتمع 
ــى تله كابين گنجنامه  ــتى، ورزش تفريحى، توريس
ــتان همدان گفت:  همدان در حمايت از ورزش اس
ــد بلكه  ــم اين حمايت ها مقطعى باش نبايد بگذاري
ــئوالن استان بايد با فراهم آوردن بستر فعاليت  مس
اين بخش خصوصى، زمينه حضور فراگير در ورزش 
ــران تيم تله كابين  ــد. وى افزود: مدي ــاد كنن را ايج
ــتاى حمايت از  ــط در راس ــدان فق ــه هم گنجنام
كشتى گيران نخبه استان و ايجاد شور و هيجان در 
ــتى دوستان اقدام به حضور در  بين هواداران و كش
ــئوالن استان نيز بايد توجه  ليگ برتر گرفتند و مس

خاصى به اين بخش خصوصى داشته باشند.
عفراتى ديدارهاى دور برگشت ليگ برتر كشتى 
ــردگى  ــاس عنوان كرد و افزود: فش ــور را حس كش
مسابقات به حساسيت رقابت ها افزوده است و تيم ها 
ــت با برنامه ريزى بهترى  قطع و يقين در دور برگش
ــابقات مى گذارند. تيم كشتى تله كابين  گام به مس
گنجنامه همدان هم اينك با كسب چهار امتياز در 

رتبه دوم جدول رده بندى قرار دارد.

عفراتي: 

با اقتدار در دور برگشت حاضر مي شويم
حميد سيفي:

خاك خورده هاي كشتي بيرون گود هستند

برگزارى كالس مجمع 
داورى هاكى در همدان

همدان پيام: يك دوره كالس مجمع داورى 
ويژه آقايان در همدان در حال برگزارى است.

ــع داورى توجيهى  ــك دوره كالس مجم ي
ــت  ويژه آقايان در همدان در حال برگزارى اس
ــته هاكى از  ــن كالس 33 داور رش ــه در اي ك
ــور حضور دارند و زير نظر حسن  ــر كش سراس
ــيون آخرين قوانين اين  ــذرى مدرس فدراس اب

رشته ورزشى را فرا خواهند گرفت.
ــر عهده  ــى ب ــت اين كالس آموزش مديري
ــتان  ــته اس محمدرضا امينيان از داوران برجس
خواهد بود ضمن اينكه محمدمهدى شاطرى، 
ــا امينيان و  ــون، مجيد خلجى، نيم على گلگ
ميالد بهرامى ديگر داوران همدانى هستند كه 

در اين كالس آموزشى حضور دارند.
گفتنى است، اين كالس سه روزه در سالن 

كنفرانس اداره كل برگزار شد.

گودرزى كشتى گير 60 ميليونى 
همدانى ها

ــتى گير  ــام: صادق گودرزى، كش همدان پي
ــا قرارداد 60  ــرم تيم همدان ب وزن 74 كيلوگ

ميليون تومانى در ليگ كشتى حضور دارد.
ــودرزى، دارنده دو مدال نقره وزن  صادق گ
74 كيلوگرم جهان كه به خاطر استانش به تيم 
كشتى تله كابين گنجنامه همدان پيوسته بابت 
حضور در اين تيم قراردادى 60 ميليون تومانى 

امضا كرده است.
ــرارداد  ق ــم  رق ــترين  بيش ــغ  مبل ــن  اي
كشتى گيران تيم تله كابين گنجنامه است و در 
ميان تيم هاى ديگر نيز به نوعى سقف قرارداد 

محسوب مى شود.

درخشش وزنه برداران مالير 
در مسابقات قهرمانى كشور

همدان پيام: وزنه برداران مالير در مسابقات 
قهرمانى كشور خوش درخشيدند.

ــور به  ــابقات وزنه بردارى قهرمانى كش مس
ــتان اروميه برگزار شد كه تيم  ميزبانى شهرس
ــب دو مدال با  وزنه بردارى مالير موفق به كس

ارزش در دسته هاى 85 و 69 كيلوگرم شد.
در دسته 85 كيلوگرم داوود پيمانى با وجود 
رقابت شديد به مقام سوم رسيد و عباس تلكر 
ديگر وزنه بردار در دسته 69 كيلوگرم با داشتن 
رقبايى از قهرمانان كشور و آسيا و جهان مقام 

پنجم اين مسابقات را كسب كرد.

دو كشتي گير نوجوان استان 
در اردوي تيم ملي

ــورمان  همدان پيام: تيم ملي نوجوانان كش
ــي 10 روزه در  ــود اردوي ــازي خ براي آماده س

تهران برگزار مي كند. 
ــان از 50  ــي نوجوان ــم مل ــي تي كادر فن
كشتي گير نوجوان كشور دعوت كرده تا در اين 

اردوي 10 روزه شركت كنند.
ــتي گيران دعوت شده نام دو  در ميان كش

كشتي گير استان نيز به چشم مي خورد. 
ــرم مرتضي فرزين فر  در وزن 42 كيلوگ
ــدان و در 46 كيلوگرم فرزاد قهرماني  از هم
ــدآباد به اين اردو دعوت  ــتان اس از شهرس

شدند.
ــن اردو از 28 آذرماه به مدت 10 روز در  اي
ــتي شماره 2 تهران تشكيل مي شود.  خانه كش
ــتان حضور  ــع مربيان نيز يك مربي اس در جم
ــري مربي نهاوندي در اين اردو  دارد. تورج ظف

در كنار تيم خواهد بود.

حذف تيم هماى جوانرود از 
ليگ دسته سوم كشور

همدان پيام: سازمان ليگ آزادگان از حذف 
ــته  ــابقات ليگ دس تيم هماى جوانرود در مس

سوم باشگاه هاى كشور خبر داد.
به دليل حضور نداشتن تيم هماى جوانرود 
در ديدار با تيم فجر دهلران در روز يكشنبه اول 
ــابقات و در ديدار  ــان ماه از هفته چهارم مس آب
ــنبه 19 آذرماه از  برابر تيم مهر اراك در روز ش
هفته يازدهم مسابقات و با توجه به بند 3 ماده 
ــابقات (خروج يك  10 آيين نامه برگزارى مس
تيم از جدول مسابقات به دليل حضور نداشتن 
در دو ديدار بدون عذر موجه) اين تيم از جدول 

مسابقات خارج مى شود.

ــال ذوب فلزات الوند بهار  همدان پيام: تيم فوتب
ــت  ــته اس با برتري در چند ديدار اخير خود توانس
در پايان نيم فصل اول ليگ دسته سوم باشگاه هاي 
ــور در گروه چهارم در صدر جدول قرار بگيرد و  كش

قهرمان نيم فصل شود.
ــه با مديريت محمد زارعي به   اين تيم بومي ك
ــود توانسته با بازي خوب  طور خصوصي اداره مي ش
ــي از مدعيان اين  ــش خود را به عنوان يك بازيكنان
ــته دوم معرفي كند  ــروه براي صعود به ليگ دس گ
كه علي ضميري سرمربي اين تيم با حضور در دفتر 
روزنامه همدان پيام از اوضاع تيم و آينده ذوب فلزات 

گفت كه خواندن آن خالي از لطف نيست.
سرمربي ذوب فلزات بهار اوضاع فعلي تيم خود 
ــت و گفت: تيم خوبي از بين  ــيار خوب دانس را بس
بازيكنان بومي بسته ايم، البته بهتر از اين نيز مي شد 
ــائل مالي اجازه نداد و قهرماني در نيم فصل  كه مس
ــته هاي ماست و هنوز بازي هاي  تنها نيمي از خواس
نيم فصل دوم باقي مانده است نبايد خود را به نتايج 

نيم فصل اول دلخوش كنيم.
ــزود: در ابتداي فصل  ــي ضميري در ادامه اف عل
ــه از مديرعامل تيم گرفتيم بچه ها با  با قول هايي ك
ــد كه پيش پرداختي  تيم قرارداد بستند و قرار ش
ــكالتي كه از نظر مالي  ــد كه اين امر با مش بگيرن
ــد و اين باعث  ــراي زارعي پيش آمد ممكن نش ب
ــات ابتداي  ــدادي از بچه ها در تمرين ــد كه تع ش
ــركت نكنند، همين مسأله اجازه نداد كه  فصل ش
ــود و اين شد كه  هارموني خوبي در تيم ايجاد ش
ــروع كرديم و از 3 بازي خود تنها 3  بازي ها را بد ش

امتياز كسب كرديم.
وي در مورد اوضاع ليگ هاي كشوري گفت: در 

ــطح از مسابقات عالوه بر مسائل فني مسائل  اين س
ــيار مهم است. تيم هايي  مالي و روحي روانى نيز بس
در گروه ما هستند كه باالي 2 ميليارد ريال هزينه 
ــوم آنها نيز نيست و فكر  كرده اند و هزينه ما يك س
مي كنم اگر ما بتوانيم شرايط خوبي را براي بازيكنان 
ــا كنيم خيلي بهتر از اين مي توانيم نتيجه  تيم مهي

بگيريم و موفق باشيم.
ــان اينكه افتخار  ــزات با بي ــي بهاري ذوب فل مرب
ــت، تصريح كرد: ذوب  ــا بومي بودن ذوب فلزات اس م
ــت دارد و محمد زارعي  ــال قدم فلزات حدود 20 س
ــال هاي متمادي است كه براي  مديرعامل اين تيم س
اين تيم زحمت مي كشد و از جيب و با هزينه شخصي 
ــال تيم خوبي را از بچه هاي  تيم را اداره مي كند و امس
ــئوالن به ما  ــتان دور هم جمع كرده ايم و اگر مس اس
كمك نكنند خداي نكرده سرنوشت اين تيم نيز مانند 
استقالل، بهزيستي و احسان سپيده رقم خواهد خورد.
وي افزود: در كادر فني تيم، حميد شانه اي و رضا 
ــزادي و محمد  ــوان مربي و عباس به احمدي به عن
عليزاده به عنوان سرپرست و تداركات حضور دارند و 
ــياري به من مي كنند كه بايد از آنها تشكر  كمك بس
ــكالت مالي  ــد اضافه كنم كه به دليل مش كنم و باي

نتوانسته ايم از مربي دروازه بان ها و بدنساز بهره ببريم.
كارشناس اداره ورزش و جوانان استان از كمبود 
زمين در شهرستان بهار گله مند بود و اظهار داشت: 
ــوراي برنامه ريزي شهرستان و فرماندار بايد يك  ش
زمين ديگر در بهار ايجاد كنند و در حال حاضر يك 
ــي وجود دارد كه كم است  زمين در مجموعه ورزش
و براي رونق بيشتر اين ورزش مسئوالن بايد به فكر 

ساخت يك زمين ديگر باشند.
ــود به ليگ  ــدف ذوب فلزات را صع ضميري ه

دسته دوم دانست و بيان داشت: فكر مي كنم چنين 
هدفي مستلزم فراهم شدن مسائل مالي است و در 
نيم فصل اول كمي در خط حمله مشكل داشتيم و 
با جدا شدن محمد ميهني به دليل رفتن به خدمت 
ــان بود بايد نفراتي  ــربازي كه از خوب هاي تيم م س
ــه كنيم و اگر مي خواهيم اين نفرات  را به تيم اضاف
سطح فني بااليي داشته باشند بايد شرايط مالي تيم 

خيلي بهتر از اينها باشد.
ــيدعبدي  ــرد: س ــان ك ــه خاطرنش وي در ادام
ــتان  ــركل اداره ورزش و جوانان اس ــاري مدي افتخ
ــا كمك كرده اند  ــال 7 ميليون تومان به م تا به ح
ــاعدت هاي فراواني با ما داشته اند كه از طرف  و مس
ــكر مي كنم و البته وي بايد به ما  باشگاه از وي تش
ــتان ها نگاه ويژه تري  به عنوان تنها نماينده شهرس

ــد. همچنين از رضا عوض بيگي رئيس  ــته باش داش
اداره ورزش و جوانان و مهدي الوندي رئيس هيأت 
فوتبال شهر بهار نيز كه از نظر سخت افزاري و فكري 

كمك هاي بسياري به ما داشته اند، تشكر مي كنم.
ــرمربي ذوب فلزات بهار سطح تيم هاي گروه  س
ــت و گفت: اگر بخواهيم از  ــان دانس چهارم را يكس
ــويم و حل  ــروه خود صعود كنيم بايد حمايت ش گ
شدن مسائل مالي مي تواند تضمين كننده صعود ما 
ــدن را  ــد. ما توانايي ليگ دويي ش ــه دور بعد باش ب
ــئوالن داده  ــوي مس داريم و اگر قول هايي كه از س
شده است عملي شود و بچه ها به خواسته هاي خود 

برسند بهتر از قبل نتيجه خواهيم گرفت.
ــتان  ــئوالن شهرس ــرد: مس ــان ك وي خاطرنش
ــد و جوياي حال و  ــر نزده ان بهار تا به حال به ما س
ــيار  ــاع بچه ها و تيم نبوده اند و اين براي ما بس اوض
ــت و در شرايطي كه ذوب فلزات  ناراحت  كننده اس
ــتان بهار در كشور است نمي فهمم  نماينده شهرس
ــهردار آن هيچ سراغى از  چرا نماينده، فرماندار و ش

اين تيم نمي گيرند. 
ــكالت  از بازيكنانم كه با تمام وجود و با تمام مش
ــربلندي فوتبال استان  در تمرينات و بازي ها براي س
ــكر مي كنم و اميدوارم آنها نيز به  تالش مي كنند تش
ــته هاي خود كه بسيار ناچيز نيز هست برسند  خواس
ــتان مى خواهم زارعي  ــئوالن استان و شهرس و از مس
مديرعامل تيم را كمك كنند و وي را فراموش نكنند.

ــژه روزنامه  ــه از توجه وي ــا دارد ك ــان ج در پاي
ــتند  ــوق ما هس همدان پيام و گروه ورزش كه مش
ــش  ــن تيم را به خوبى پوش ــوط به اي ــار مرب و اخب
ــته نباشيد  ــكر مى كنم و به آنها خس مى دهند تش

مى گويم.

قائم مقام باشگاه پاس استعفا داد 
ــگاه پاس همدان روز گذشته استعفاي خود را تسليم  همدان پيام: قائم مقام باش

افتخاري سرپرست باشگاه كرد.
عليرضا شمسي پور كه با حكم افتخاري به عنوان قائم مقام در پاس مشغول به كار 

بود استعفا داد و از اين تيم كناره گيري كرد.
ــگاه پاس  ــايعاتي مبني بر معرفي مدير عامل جديد باش ــته ش در روزهاي گذش
منتشر شد و برخي از دست اندركاران چهره هاي غيربومي را مطرح مي كردند و برخي 
ــگاه برگردانند جو حاكم بر  ديگر در تالش بودند تا عباس صوفي را در دوباره به باش
باشگاه پاس باعث شده تا شمسي پور استعفا دهد. با آنكه گفته مي شود به زودي حكم 
شمسي پور به عنوان مدير عامل صادر خواهد شد اما در روزهاي اخير اين خبر كمرنگ 
ــي پور پس از مالقات يك ساعته با  ــد و گزينه هاي ديگر بيشتر محتمل شد. شمس ش

سيدعبدي افتخاري سرپرست موقت باشگاه پاس استعفاي خود را تقديم وي كرد.
شمسي پور كه سابقه فعاليت در هيأت فوتبال باشگاه فجر و انصار همدان را دارد 
ــي سپاه محسوب مي شود داليل استعفاي خود را حمايت نكردن  و از نيروهاي ارزش
هيأت مديره عنوان كرد و گفت: تنها افتخاري از وي حمايت مي كرد و در اين مدت 

با توجه به سختي هاي حاكم بر باشگاه هيچكس سراغي از ما نگرفت.
وي افزود: در اين مدت بارها وعده داده شد تا زمينه انتقال را از سپاه به باشگاه انجام 
خواهند داد اما چنين نشد و با توجه به مشكالت به وجود آمده بهتر دانستم تا استعفا 
دهم و راه را براي انتخاب گزينه بعدي باز بگذارم. شمسي پور در پايان گفت: در اين باشگاه 
بعضي از دست ها اجازه نمي دهند نيروهاي بومي رشد كند و گويا هيأت مديره قصد 

حمايت از نيروهاي بومي را ندارد و به دنبال گزينه هاي غيربومي است.

مديرعامل پاس به زودي معرفي مي شود
چند گزينه روي ميز هيأت مديره

همدان پيام: پاس همدان اوضاع خوبي ندارد و اين تيم هر روز دستخوش تغييرات 
ــدان مديريت ثابتي  ــس از انتقال به هم ــت كه پ ــت. پاس از جمله تيم هايي اس اس

نداشتند و همواره اين مديريت ها در حال جابجايي است.
ــگاه  ــگاه اين روزها در حال رايزني با گزينه هاي مديرعاملي باش هيأت مديره باش
است. اين تيم پس از استعفاي صوفي بدون مديرعامل است و يكي از مشكالت اين 
تيم نداشتن مديرعامل مي باشد. گويا هيأت مديره مجاب شده تا به زودي مديرعاملي 
را براي پاس تعيين كند. اما اعضاي هيأت مديره روي گزينه هاي مختلف نظر دارند 
ــيده اند. پيريايي رئيس هيأت مديره به گزينه بومي نظر دارد و  و هنوز به اجماع نرس

اعتقاد دارد تا يكي از نيروهاي استانداري اين مسئوليت را به عهده بگيرد.
افتخاري سرپرست موقت و مديركل ورزش و جوانان استان روي عليرضا شمسي پور 
ــفق  ــكان هدايت پاس را به ناصر ش ــت تا س نظر دارد و حاجي بابايي نيز عالقه مند اس
ــپارد. از گزينه هاي استانداري صوفي و سامري بيشتر محتمل است اما با توجه به  بس
نفوذ شفق در فدراسيون فوتبال و آشنايي به رمز و راز پشت پرده گروهي وي را فرشته 
نجات قلمداد مي كنند. شمسي پور قائم مقام باشگاه كه فضا را تنگ ديد و احتمال آمدن 
مديري جديد را احساس كرد استعفا داد؛ هرچند افتخاري مايل است شمسي پور به كار 

خود ادامه دهد و در تالش است تا حكم مديرعاملي را به نام وي بگيرد.
البته يك گزينه ديگر وجود دارد و گروهي اعتقاد دارند كه در اين برهه از زمان 
مي توان تيم را به عبدالحميد رمضاني سپرد و با توجه به آشنايي وي به امور باشگاه 

مي توان كشتي شكسته باشگاه را به ساحل رساند.
با توجه به مشكالت مالي باشگاه و شكايت برخي بازيكنان و حتي مربيان فصول 
گذشته كه خطر كسر امتياز را براي پاس به وجود آوردند برخي ناصر شفق را حالل 

مشكالت مي دانند و معتقدند كه وي مي تواند با خود پول به باشگاه بياورد.
ــيد و مديرعامل  ــود تا هفته آينده هيأت مديره به اجماع خواهد رس گفته مي ش
جديد باشگاه معرفي خواهد شد. اميد است تا قبل از شروع فصل نقل و انتقاالت اين 
جابجايي ها صورت گيرد و باشگاه بتواند نسبت به جذب بازيكنان جديد اقدام نمايد 

و در ادامه ليگ به مشكل برخورد نكند. 

شكايت پورحيدرى از پاس رد شد
همدان پيام: سرپرست فعلى تيم فوتبال استقالل تهران و سرپرست سابق باشگاه 
ــتاى دريافت حق و حقوقش از باشگاه پاس به كميته انضباطى  پاس همدان در راس
ــكايت كرده بود. منصور پورحيدرى در كميته استيناف با رد  ــيون فوتبال ش فدراس

شكايتش مواجه شد تا عمال مطالباتى از باشگاه پاس همدان نداشته باشد.
ــال قبل شكايتى را براى دريافت مطالباتش تقديم  پورحيدرى كه از حدود يكس
ــود، با رأى مثبت كميته انضباطى روبرو  ــيون فوتبال كرده ب كميته انضباطى فدراس
شده بود كه اين رأى مورد اعتراض باشگاه پاس قرار گرفت و بعد از بررسى اين رأى 
ــگاه پاس تغيير يافت و اين باشگاه همدانى از  ــتيناف، رأى به سود باش در كميته اس

پرداخت هرگونه وجهى به سرپرست استقالل معاف گرديد.

پاس همدان را چه مى شود؟
 شمسى پور هم مانند صوفى استعفا داد

همدان پيام: عليرضا شمسى پور كه حدود 2 ماه پيش به سمت قائم مقائم باشگاه 
پاس منصوب شده بود، به سبب مشكالت مالى باشگاه و حمايت نكردن هيأت مديره 
ــمت خود استعفا كرد. اين دومين استعفاى مديريتى در تيم فوتبال پاس همدان  از س
است كه در طول كمتر از ده هفته از ليگ دسته اول فوتبال باشگاه هاى كشور به وقوع 
پيوسته است. متاسفانه برنامه ريزى صحيحى در جهت راهبرد اين باشگاه در دستور كار 
هىأت مدير قرار ندارد و اصال مشخص نيست كه آيا جلسات هيأت مديره تشكيل مى شود 
يا خير، زيرا هيچ اطالعيه اى يا گزارشى در خصوص خروجى جلسات هيأت مديره منتشر 
نمى شود؛ در ساير تيم هاى فوتبال كشور در طول هر ماه چندين بار جلسات هيأت 
ــده و گزارش خروجى آن جلسات در سايت هاى رسمى باشگاه ها  ــكيل ش مديره تش

منتشر مى شود، اما در باشگاه پاس هرگز شاهد اين مسأله نبوده و نيستيم.
ــگاه  ــبت به آينده باش ــگاه نس به گزارش همدان فوتبال، وقتى هيأت مديره باش
ــمت قائم مقامى باشگاه،  ــى پور در س ــند و بعد از 2ماه از حضور شمس بى تفاوت باش
ــب موافقت با حضور تمام وقت  ــل مذاكرات را با محل كار اصلى وى براى جل حداق
اين مدير بومى در باشگاه پاس انجام نداده اند، چگونه انتظار داشته باشيم كه وى از 

سمت خود استعفا ندهد.
ــى پور دومين فردى است كه  بعد از عباس صوفى كه يك مدير بومى بود، شمس
ــده و به ناچار از سمت خود  ــكالت مالى ش قربانى بى توجهى هاى هيأت مديره و مش
ــئوالن امر قدرى به اين باشگاه و مشكالت آن توجه  ــتعفا مى دهد. اميدواريم مس اس
كرده و براى اداره و رفع مشكالت آن وقت بگذارند و از طرفى با استعفاى اين مدير 
خوب مخالفت نمايند تا شاهد سوختن يك مدير بومى ديگر در باشگاه پاس نباشيم.

سرمربي ذوب فلزات بهار:

اگر مسئوالن كمك كنند صعود مى كنيم

جدال مدعيان براي صعود به ليگ دسته اول استان
ــابقات نوبت يك ليگ دسته دوم استان امروز با انجام 3 ديدار هفته  همدان پيام: مس
شانزدهم خود را در حالي پشت سر خواهد گذاشت كه گوشت هكمتان با كسب عنوان 
ــت و  ــعاع خود قرار داده اس ــته، هفته هاي باقي مانده را تحت ش قهرماني در هفته گذش
تيم هاى مدعي به دنبال جايگاه دومي ليگ هستند تا بتوانند به همراه صدرنشين به ليگ 

دسته اول استان صعود كنند. 
در مهمترين ديدار اين هفته گوشت هكمتان ميزبان مهر بهار خواهد بود. صدرنشين 
ليگ دسته دوم براي دو رقمى كردن پيروزي هاي خود گام به ميدان خواهد گذاشت و 
در آن سوى ميدان، مهر بهار كه در مكان سوم قرار گرفته است براي پس گرفتن مكان 

دوم محكوم به برد است، اين بازي در زمين ملت انجام مي شود.
ــد شهيد كريمي تيم دوم ابتداي  در دومين ديدار كه در زمين ملت انجام خواهد ش
جدول ميزبان الوند فامنين تيم دوم انتهاي جدول است. شهيد كريمي كه در هفته هاي 
ــاني را در پيش  ــت براي تثبيت جايگاه خود كار آس ــب كرده اس اخير نتايج خوبي كس
ــب امتياز از اين ديدار، حساسيت باالي جدول را  ــت و الوند بي انگيزه با كس خواهد داش

دو چندان خواهد كرد.
در ديگر ديدار هفته شانزدهم تيم عين آباد تويسركان كه 10 هفته اخير را بدون شكست 
پشت سر گذاشته است در حالي رو در روي شهرداري مريانج خواهد بود كه تنها در صورت 
پيروزي شانس خود را براي نايب قهرماني و صعود به ليگ دسته اول حفظ خواهد كرد. در 

آن سوي ميدان شهرداري براي جدا كردن خود از انتهاي جدول نياز مبرم به 3 امتياز دارد.

چوب تخريب بر سر بازيكن بومي پاس
ــاس همدان بعد از رهايي از مصدوميت اين  ــام: هافبك بومي تيم فوتبال پ همدان پي
ــت 10 هفته از بازي هاي ليگ يك، فرصت  ــده و بعد از گذش روزها به نيمكت تبعيد ش
چند دقيقه بازي هم به او داده نشده است. هادي بلوري كه طي دو فصل قبل بازي هاي 
خوبي از خود براي پاس در ليگ برتر باشگاه هاي كشور به نمايش گذاشت و اوج پيشرفت 
ــاهده  ــگاه آزادي مش ــپوليس تهران در ورزش بلوري را در ديدار دو فصل قبل برابر پرس
ــده و كادر فني  كرديم، اين روزها و بعد از رهايي از بند مصدوميت، به نيمكت تبعيد ش

پاس تا به حال از وي در تركيب تيم استفاده نكرده است.   
بلوري اما در ابتداي فصل از چند تيم ليگ برتري پيشنهاد داشت كه با اعتماد و تكيه 

كردن به يكي از مديران باشگاه در تيم ماندني شد تا به نوعي تعصب خود را به پاس و 
همدان ثابت كند، اما حاال مديران چوب تخريب بر سر اين بازيكن خوش آتيه زده اند و 
ــت 10 هفته از بازي ها به بلوري اعالم كرده اند كه نام اين بازيكن را در نيم  پس از گذش
ــل رقابت ها به تيم اضافه خواهند كرد. هادي بلوري بعد از هفته دوم رقابت ها از بند  فص
مصدوميت رهايي يافته و با تيم تمرين مي كرد، اما تا اينجا در تركيب قرار نگرفته است.
يكي از نزديكان بلوري مطالب يادشده را تاييد كرد و اظهار داشت: 35 درصد از مبلغ 

قرارداد بلوري كه از فصل قبل مانده، هنوز پرداخت نشده است.
ــال 30 درصد از مبلغ قرارداد بازيكنان اين فصل  وي تصريح كرد: عالوه بر اين، امس
ــوق خود را دريافت  ــن  هادي بلوري تنها 10 درصد از حق ــده كه در اين بي پرداخت ش

كرده است. 

ــوم  ــته س ــاي ليگ دس ــام: رقابت ه همدان پي
ــور جام آزادگان هفته دوازدهم و  ــگاه هاي كش باش
ــدار از گروه  ــت را با انجام 6 دي ــي دور برگش ابتداي
چهارم پشت سرگذاشت كه در يكي از اين ديدارها 
تيم ذوب فلزات الوند بهار در ورزشگاه 5 مرداد اراك 
ــب 22  ــان تيم مهر بود. ذوب فلزات كه با كس مهم
ــدول رده بندي قرار  ــاز و به تنهايي در صدر ج امتي
ــران باخت دور رفت  ــت در اين ديدار براي جب داش

مقابل اين تيم گام به ميدان گذاشته بود. 
علي ضميري در اين ديدار با تيم كاملي راهي اراك 
نشده بود و مشكالت مالي نيز مزيد برعلت شده بود تا 
ــود.  نگراني هاي اين مربي براي اين بازي دوچندان ش
ذوبي ها حميد سراجچي، محمد ميهني، ميثم مرادي، 
بهروز قاسملو و حميد بيات پنج بازيكن اصلي خود را 
ــتند و اين باعث  به دليل 3 كارته بودن به همراه نداش
شده بود كه اين تيم با تركيبي تدافعي تر و با احتياط 

بيشتري بازي را شروع كند.
در نيمه اول توپ و ميدان بيشتر در اختيار تيم 
ميزبان بود و بازيكنان اين تيم كه يك سر و گردن 
ــتفاده  از ذوبي ها بلندتر بودند اصرار زيادي براي اس
ــتند و در هر نقطه اي از زمين  از توپ هاي بلند داش

ــدند، با توپ هاي  ذوب فلزات كه صاحب توپ مي ش
ــري را هدف  ــاگردان ضمي ــاع و دروازه ش بلند دف
ــتادگي مدافعان  ــه اين توپ ها با ايس مي گرفتند ك

ذوب يكي پس از ديگري دور شد.
ــتر  ــان ذوب فلزات كه در نيمه اول بيش بازيكن
ــالت بودند باالخره  ــتفاده از ضد حم ــه دنبال اس ب
ــيدند  ــه 30 از اين حربه خود به نتيجه رس در دقيق
ــت اين تيم گل  ــخورد مهاجم بلند قام و امير پيش
برتري را درون دروازه حريف زد. توپ ارسالي حميد 
يادگاري از جناح چپ روي سر پيشخورد فرود آمد 
تا اين مهاجم با ضربه سر دروازه را هدف بگيرد كه 
ــص توپ را بيرون  ــان مهر به زيبايي اما ناق دروازه ب
ــتي يك بار ديگر به پيشخورد  ــيد، توپ برگش كش
رسيد كه اين بار مهاجم ذوبي ها قدر توپ را دانست 

و آن را به گل اول تيمش تبديل كرد.
ــار تيم اراكي دوچندان شد  در اواخر نيمه اول فش
اما اين حمالت يكي پس از ديگري توسط مدافعان و 

سعيد بهرامي دروازه بان ذوبي ها دور شد تا نيمه اول با 
همان تك گل به سود ذوب فلزات پايان پذيرد. 

ــد كه بازيكنان  نيمه دوم بازي در حالي آغاز ش
مهر اراك براي جبران گل خورده بازي هجومي تري 
را در دستور كار قرار دادند و موقعيت هاي خوبي در 
ــد كه اين موقعيت ها  ــت آوردن اوايل نيمه دوم بدس
ــيد و در ادامه با تحليل رفتن توان  به نتيجه اي نرس
ــتر در  ــمي بازيكنان اراكي توپ و ميدان بيش جس

اختيار ذوبي ها قرار گرفت.
ضميري كه از خط دفاعي خود رضايت فراواني 
ــت در ادامه براي زدن گل هاي بيشتر و اضافه  داش
ــض هجومي زد  ــت به يك تعوي ــردن فاصله دس ك
ــي از هافبك هاي  ــه جاي يك ــكري را ب و تيمور ش
ــا ذوب با دو مهاجم  ــتاد ت تيمش درون زمين فرس
ــخورد در ادامه  ــكري و پيش بازي را دنبال كند. ش
ــدند كه در مهمترين  بارها صاحب موقعيت گل ش
ــا دروازه بان تك به تك  ــكري در حالي كه ب آنها ش

ــت توپ را وارد دروازه حريف كند و اين  بود نتوانس
موقعيت ها يكي پس از ديگري از دست رفت. 

ــق پاياني ذوب فلزات ميانه ميدان را در  در دقاي
ــت گرفت و با كشاندن توپ به ميانه هاي زمين  دس
ــه در اين امر  ــت بازي را كنترل كند ك ــعي داش س
موفق عمل كرد تا در نهايت اين ديدار با همان تك 

گل امير پيشخورد پايان پذيرد.
ــن 3 امتياز مجموع  ــب اي ذوب فلزات بهار با كس
ــاند و انتقام شكست دور  امتيازاتش را به عدد 25 رس
ــيني خود در  ــت را از اين تيم گرفت و به صدرنش رف
ليگ دسته سوم كشور تداوم بخشيد. ذوبي ها كه هنوز 
ــيده اند با پيروزي در اين ديدار  به مطالبات خود نرس
ــل خود كه در  ــراي زارعي مدير عام ــه اي ويژه ب هدي
بيمارستان بستري است فرستادند تا زارعي براي حل 

مسائل مالي تيمش هر چه زودتر دست به كار شود.
ــرمربي ذوبي ها در اين ديدار در  علي ضميري س

تركيب ذوب از نفرات زير استفاده كرد.
ــعباني، امين يادگاري،  سعيد بهرامي، مجيد ش
ــواه، مهدي مظاهري،  ميثم رضايي، صادق ديني خ
ــگري، سجاد سهامي(تيمور شكري70)،  مهدي عس

بهنام رسولي و امير پيشخورد( محمد بابايي83) 

پيروزي ذوب فلزات بهار در دور برگشت ليگ دسته سوم 

مهر اراك به دل ذوب فلزات نشست
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سينما و تئاترسينما و تئاتر

ايرانايران

خبر

نتيجه سرمايه گذارى در بورس!
طرح: فرهاد بهرامى كاريكاتوركاريكاتور

 سينما
قدس: 

سالن شماره يك: سعادت آباد
سالن شماره دو: راه آبى ابريشم
كانون پرورش فكرى: شيش و بش

بهمن مالير: يه حبه قند
انديشه نهاوند: تعطيل

آزادى تويسركان: شيش و بش
 تئاتر

تاالر فجر: ---
مجتمع شهيد آوينى: ---

سينماي ايران در جهان در رتبه يازدهم قرار دارد
ــرد در يكي از پر  ــر مي ب ــور تونس بس ــينمايي كه در كش همدان پيام: معاون امور س
بيننده ترين برنامه هاي صبحگاهي شبكه يك تلويزيون تونس حضور پيدا كرد و در خصوص 
ــينمايي، سمعي و  ــينماي ايران صحبت كرد. به گزارش روابط عمومي معاونت امور س س
بصري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، در اين برنامه تلويزيوني كه شهريار بحراني كارگردان 
فيلم ملك سليمان و شفيع آقامحمديان مديرعامل مركز گسترش سينماي مستند و تجربي 
ــتند. فتحي عثمان مسئول گروه مستند سازي ميراث فرهنگي تونس در  نيز حضور داش
ــينماي ايران در جهان صحبت كرد و عنوان كرد: به دليل اين  خصوص اهميت جايگاه س

اهميت اولين هفته فيلم ايراني در كشور تونس در حال برگزاري است.
در اين برنامه معاون امور سينمايي نيز در خصوص جايگاه سينماي ايران و داليل 

اهميت سينماي ايران پس از انقالب مباحثي را مطرح كرد.
 شمقدرى با اشاره به انساني بودن سينماي ايران و اينكه قهرمانان سينمايي ايران 
از ميان مردم انتخاب مي شوند و در واقع سينماي ايران سينمايي مردمي است، گفت: 
سينما توانسته است در داخل و خارج از كشور جايگاه ويژه اي را پيدا نمايد كه نتيجه 
آن احراز رتبه يازدهم سينماي ايران در دنياست. شهريار بحراني كارگردان سينما هم 
در اين برنامه با اشاره به رويكرد جديد مسئوالن سينماي ايران در خصوص اهميت به 
ــينماي ايران گفت: آثار خوبي در اين زمينه در حال برنامه ريزي و  قصص قرآني در س

ساخت است كه فيلم ملك سليمان يكي از آن هاست. 

«جدايي نادر از سيمين» 
نامزد جايزه  بزرگ سازمان منتقدان آمريكا و كانادا

ــادي» نامزد جايزه  ــاخته  «اصغر فره ــيمين» س ــي نادر از س ــام: «جداي همدان پي
ــنا، انجمن منتقدان  ــد. به گزارش ايس ــازمان منتقدان آمريكا و كانادا ش بزرگ ترين س
ــود،  ــناخته مي ش ــازمان منتقدان آمريكا و كانادا ش فيلم ( BFCA) كه بزرگ ترين س
ــيمين» ساخته  «اصغر فرهادي» را به عنوان يكي از نامزدهاي  فيلم «جدايي نادر از س
بخش فيلم خارجي زبان هفدهمين دوره جوايز ساالنه اين انجمن انتخاب كرد. انجمن 
ــاي 24 بخش هفدهمين دوره جوايز خود  ــانه اي ( BFCA) نامزده منتقدان فيلم رس
ــيمين»، «در  ــالم كرده كه در بخش بهترين فيلم خارجي زبان «جدايي نادر از س را اع
ــتي كه در آن زندگي مي كنم» و «حاال كجا برويم؟» نامزد  تاريكي»، «لو آور»، «پوس
ــده اند. در همين حال فيلم سه بعدي «هوگو» به كارگرداني «مارتين  دريافت جايزه ش
اسكورسيزي» و فيلم «هنرمند» ساخته «ميشل هازاناويسيوس» هركدام در 11 بخش 

نامزد دريافت جايزه ساالنه انتخاب منتقدان شده اند.

پنجمين جشنواره  ادبي «يار و يادگار» 
برگزار مي شود

همدان پيام: دبير همدانى پنجمين جشنواره ادبي «يار و يادگار» با اشاره به برگزاري 
ــنواره با رويكردهاي جديد، گفت: در سال هاي گذشته و چهار  پنجمين دوره اين جش
ــنواره با تجليل از شخصيت سياسي و تاريخ ساز حضرت امام  ــده، اين جش دوره طي ش
ــبان، ياران نزديك و خانواده  ــي (س) و در بخش هاي ويژه نيز با توجه به منتس خمين
ــت و در دوره جديد، از حوزه اجتماعي و اخالقي به شخصيت  ــان برگزار شده اس ايش

حضرت امام (ره) توجه خواهد شد.
ــه بخش  ــنواره ادبي «يار و يادگار» در س حميد هنرجو افزود: پنجمين دوره جش
اصلي، ويژه و جنبي فعال خواهد بود. «امام خميني پدر همه مهرباني ها» عنوان بخش 
ــت كه با سه محور «خانواده مبناي اجتماع»، «احترام به والدين» و «حقوق  اصلي اس

متقابل پدر و مادر و فرزندان» همراه است.
به گزارش ايسنا، وى همچنين عنوان كرد: اين جشنواره از منظر اجتماعي، عاطفي، 
ــت تا بيان گر  ــه امام (ره) خواهد داش ــي و اخالقي، رويكرد جديدي به انديش خانوادگ
ــژه و تازه «با  ــد. همچنين بخش وي ــوزه خانواده و اجتماع باش ــو بودن امام در ح الگ
وبالگ نويسان» با عنوان «نامه اي به امام» فعال شده تا امام خميني از نگاه نسل چهارم 

انقالب اسالمي ديده شود.
وى در ادامه عنوان كرد: دبيرخانه پنجمين دوره جشنواره ادبي «يار و يادگار» قصد 
دارد با همكاري پرتال امام خميني (ره) و با دعوت از وبالگ نويسان، نامه هاي وبالگي 
به امام نوشته شود كه اين نامه ها مي تواند گفت وگو و واگويه با امام باشد. در اين بخش، 

وبالگ هاي برگزيده معرفي خواهند شد.
ــان كرد: بخش جنبي  ــنواره «يار و يادگار» همچنين خاطرنش دبير پنجمين جش
جشنواره نيز «امام خميني و بيداري اسالمي» نام گرفته است كه با توجه به خيزش هاي 
مردم منطقه كه از ظلم و ستم استكبار جهاني به ستوه آمده اند، در جشنواره گنجانده 

شده و زيرمجموعه آن محور «جوانان؛ آينده سازان ايران اسالمي» است.
ــعري)،  ــعر (همه قالب هاي ش ــته هاي ش عالقه مندان مي توانند آثار خود را در رش

داستان، مقاله و نثر ادبي، كودك و نوجوان و وبالگ به اين جشنواره بفرستند.
yarvayadegar@imam- ــاني ــه نش ــادگار» ب ــار و ي ــنواره «ي ــل جش ايمي

ــن دبيرخانه دائمي  ــت. همچني ــنهادات اس khomeini.ir آماده دريافت آثار و پيش
ــاني تهران، خيابان نياوران، خيابان ياسر، كوچه  ــنواره ادبي «يار و يادگار» به نش جش
ــر آثار امام خميني (س)، از اول آذر تا پانزدهم اسفندماه  ــوده، مؤسسه تنظيم و نش س

آمادگي دريافت آثار عالقه مندان را از راه پست دارد.

ــتاد  همدان پيام: معاون ادارات و كارخانجات س
ــور گفت:  ــاى امر به معروف و نهى از منكر كش احي
همدان با توجه به داشتن القابى نظير دارالمومنين 
و دارالمجاهدين و همچنين وحدت و مودت موجود 
ــوى امر به معروف و  ــئوالن مى تواند الگ در بين مس

نهى از منكر براى ساير استان ها شود.
حجت االسالم جواد صادق زاده در همايش بزرگ 
ــروف و نهى از منكر ادارات و كارخانجات  امر به مع
ــتان همدان در محل استاندارى افزود: مسئوالن  اس
ــتان همدان در احياى امر به معروف تالش هاى  اس

قابل تقديرى انجام داده اند.

ــروف و نهى از  ــاى امر به مع ــتاد احي معاون س
منكر كشور اضافه كرد: تعامل، وفاق و همدلى بين 
مسئوالن اين استان زمينه اجرايى شدن فريضه امر 

به معروف و نهى از منكر را مهيا كرده است.
وى با ذكر اينكه برخى خواص با ماهيت و فلسفه 
اين فريضه آشنا نشده اند، تصريح كرد: در برهه اى بر 
ضرورت معرفى اين فرايض تاكيد شد ولى كارى در 

اين راستا صورت نگرفت.
ــراى احياى آن،  ــناخت معروف از منكر ب وى ش
آشنا بودن به رسالت ها و وظايف، معرفى اين فريضه 
الهى، مظلومه ناشناخته توسط ستاد احيا و شوراى 

امر به معروف را امرى مهم و ضرورى دانست.
به گزارش ايرنا، حجت االسالم صادق زاده يادآور 
شد: امام حسين(ع) در دومين روز ورود به صحراى 
ــاب خود فرمودند «براى اينكه  كربال در جمع اصح
ــى به حق عمل نمى كند و جلوى منكر و گناه  كس

را نمى گيرد ما در اين قيام بايد جانبازى كنيم.»
ــط ستاد احياى  ــى ادارات توس وى روند بازرس
همدان را مناسب برشمرد و گفت: اعضاى اين ستاد 
ــتند بلكه با حضور در  ــال گرفتن مچ افراد نيس دنب
ادارات دنبال احصاى منكرات و هشدار به مسئوالن 

ادارات براى اصالح آن هستند.
ــه بازرسى توسط اعضاى ستاد احياى  وى پروس
همدان را آموزشى توصيف كرد و افزود: بازرسى هايى 
ــان دنبال گرفتن اشكال به منظور  كه در آن بازرس

ــت  ــى منكر اس حذف افراد بوده در اصل يك بازرس
چون در آموزه هاى اسالمى به جذب و حفظ كردن 
بيشتر توصيه شده و حذف را در آخرين مرحله قرار 

داده است.
ــتاد احياى امر به  معاون ادارات و كارخانجات س
ــور تصريح كرد: برخى  ــروف و نهى از منكر كش مع
ــئوالن با توجه به تاكيدات فراوان به احياى اين  مس

فريضه به آن توجهى ندارند.
ــگ پذيرش امر به  ــاره به اينكه فرهن ــا اش وى ب
ــائلى  ــى از منكر نيز در جامعه از مس ــروف و نه مع
ــكالت  ــت، افزود: در اين خصوص با مش مهمى اس

ــتيم كه بايد سخنرانان مطرح  عديده اى مواجه هس
ــد و از ظرفيت  ــاذق همت گمارن ــون ح و و روحاني

رسانه ها هم براى رفع اين مشكل استفاده كنند.
ــالم صادق زاده گفت: هدف از امر به  حجت االس
ــفه اين  معروف و نهى از منكر اصالح جامعه و فلس

فريضه محبت است.
ــانى در  ــردن فرهنگ تذكر لس ــه ك وى نهادين
جامعه را از اولويت هاى اصلى و محورى و همچنين 

از وظايف شورا و ستاد احياى امر 
به معروف و نهى از منكر دانست.
ــدان نيز گفت:  ــتاندار هم اس
ــت فقيه رمز اصلى تثبيت و  والي

استمرار انقالب اسالمى است.
ــى افزود:  ــا پيرياي ــرم رض ك
ــتمرار انقالب اسالمى  نعمت اس
ــم رهبرى و واليت  با مقام معظ

فقيه است.
ــر اينكه مهمترين  وى با ذك
ــى ما واليت فقيه  موضوع بينش
ــم  معظ ــر  رهب آن  ــداق  مص و 
انقالب است، تصريح كرد: عمل 
ــراى فهم و  ــه فرامين رهبرى ب ب
ــت ترسيم شده  ادراك راه درس

ضرورى است.
استان  اجرايى  مقام  باالترين 

ــالمى روحانيت  ــالب اس ــرد: انق ــدان اضافه ك هم
ــت و اين معروف روشن  الحدوث و روحانيت البقاس

و شفاف است.
ــالم سياست از  پيريايى با بيان اينكه در دين اس
ــرد: براى صحبت در  ــت، تصريح ك ديانت جدا نيس
خصوص معروف و منكر بايد ابتدا بدانيم سكوالرها 
چه كار مى كنند و همچنين بدانيم اسالم و تشيع از 

كجا به دست ما رسيده است.
استاندار همدان تاكيد كرد: اگر حوزه هاى دينى 
ــالم و تشيع  ــاير حوزه ها نبودند از اس نجف، قم و س
براى شناخت معروف و منكر چيزى باقى نمى ماند.

وى افزود: اگر انقالب اسالمى كه ميراث معروف 
بزرگ است به دست امام راحل و با ايمان و وحدت 
ــت ما  ــكل نمى گرفت امروز چيرى به دس مردم ش

نمى رسيد.
ــپاه انصار الحسين (ع) استان همدان  فرمانده س
ــتگاه هاى ادارى به  ــال در دس ــان كرد: امس نيز بي
ــه معروف و نهى  ــورت موضوعى به فريضه امر ب ص
ــف فرهنگى، مذهبى،  ــر در بخش هاى مختل از منك

آموزشى و اصناف پرداخته شده است.
ــتوانه اصلى  ــت پش ــا آزادى معتقد اس عبدالرض
ــازى است؛ به همين منظور  تذكر لسانى فرهنگ س
ــب ادارات و نهادهاى  ــبى به تناس برنامه هاى مناس
ــى براى ترويج فرهنگ امر به معروف و نهى از  دولت

منكر انجام شده است. 
ــئوالن تمامى نهادهاى  وى افزود: مديران و مس
حاكميتى دنبال حفظ و توسعه ارزش ها و توجه به 
معارف دين بوده و اين حركت به صورت خودجوش 

در استان همدان شكل گرفته است.
وى با تاكيد بر اينكه هدف ستاد احيا، احياگرى 
ــتاد  ــت نه تصدى گرى، تصريح كرد: اعضاى س اس
ــت به  احياى امر به معروف و نهى از منكر قرار نيس

جاى مديرى امر و نهى كنند.

معاون ستاد احياى كشور:

همدان الگوى امر به معروف براى كشور باشد

شاعر جوان همداني: 
شعر، دانشي است كه بايد به روز باشد

همدان پيام: زهره  بهنام خو، شاعر جوان همداني گفت: بايد از تعصبات بي مورد و بي سليقه اي در حوزه 
ادبيات شعري كوتاه بياييم و شعر را همچون ديگر علوم، به چشم دانشي ببينيم كه بايد به روز باشد.

ــري، وي در اين گفتگو افزود: همان طور كه در جريان زندگي و  ــه گزارش روابط عمومي حوزه هن ب
ــعر به عنوان «يك هنر كالمي نيز از محيط تأثير  تاريخ همه چيز از هم تأثير مي پذيرد هنر و به ويژه ش

مي گيرد.»
بهنام  خو، شعر را زبان گوياي جامعه ناميد و اظهار داشت: بسيار پيش مي آيد كه برخي مفاهيم كالن 
يا حتي جزئي، در چارچوب شعر كهن و كالسيك نگنجد و شاعر براي بيان مفهوم و مضمون ذهن خود 
دست به آفرينش شعرهايش در قالب هاي متفاوت مي زند كه گاه وجود قالب هاي نو و جديد مثل نيمايي 
يا غزل فرم و معاصر كفايت مي كند و گاه حتي از آن هم پا را فراتر مي نهد و خود را از قيد وزن، رديف و 

قافيه مي رهد و در قالبي چون سپيد كمي بي چارچوب تر و آزادانه  دست به آفرينش مي زند.
ــتان همدان، به رغم تالش هايي كه صورت مي گيرد، مناسب نيست  ــت: فضاي ادبي اس وي بيان داش
كه استفاده از شاعران معاصر و مطرح، ارتباط بيشتر با پايتخت، بهره گيري از اساتيد صاحب نظر در اين 
حوزه، برپايي همايش هاي شعرى و كارگاه هاي تخصصي و برگزاري نشست هاي پرسش و پاسخ عالوه بر 

ايجاد حس رقابت و دلگرمي در بين شاعران، روند رو به رشدي را به دنبال خواهد داشت.
ــته فيزيك از دانشگاه بوعلي سيناي همدان  ــفند 1356 و تحصيل كرده رش زهره بهنام خو متولد اس
ــتان همدان بود و همكاري در تأسيس انجمن ادبي پروين  ــت. وي عضو كانون شعر حوزه هنري اس اس

اعتصامي (ويژه بانوان) و انجمن ادبي ارديبهشت را در كارنامه خود دارد.

دومين سوگواره عكس عاشورايى به روايت محرم برگزار مى شود
ــورايى به روايت محرم 1433 برگزار مى شود.  عالقه مندان و هنرمندان عكاس براى  ــوگواره عكس عاش همدان پيام: دومين س
شركت در اين مسابقه بايد مشخصات، نام شهرستان و شماره تلفن خود را همراه با آثار كارى تا 30 محرم الحرام 1433 قمرى 

به نشانى پست الكترونيك Javanan@motalefeh.org ارسال كنند.
به گزارش فارس، هر فرد مى تواند حداكثر 3 قطعه عكس رنگى يا سياه و سفيد در اندازه 30×20 با كيفيت dpi 300 و فرمت 
jpeg ارسال كنند و ضمنا هنرمندان عكاس محل و تاريخ عكس بردارى به عنوان نام عكس ذخيره شود. عكس ها نبايد به وسيله 

نرم افزارهاى طراحى تغيير يافته باشد و ارسال هر عكس به منزله مالكيت فرستنده عكس است.
ــوگواره عكس عاشورايى را تشكيل  ــوريه و مشهد مقدس، جوايز دومين دوره مسابقه س ــفر عتبات عاليات، س كمك هزينه س

مى دهد.

چاپ بيستم سه گانه شعرى فاضل نظرى در راه است
همدان پيام: مجموعه غزل هاى فاضل نظرى در قالب سه گانه شعرى «آن ها»، «گريه هاى امپراتور» و «اقليت» به چاپ بيستم رسيد.

بعد از گذشت حدود 3 سال از انتشار اين سه دفتر شعر كه از كتاب هاى نقره اى سوره مهر هستند، اين سه گانه، براى بيستمين بار منتشر 
مى شود. دفتر شعرى «گريه هاى امپراتور» عنوان اولين مجموعه نظرى، مجموعه 38 سروده از شاعر است. «اقليت»، دومين دفتر شعر نظرى، شامل 
38 سروده در يك دفتر از اين سه گانه است كه با شعر «عشق» آغاز مى شود. به گزارش مهر،  مجموعه غزل  هاى «آن ها» هم به عنوان سومين 
دفتر شامل 51 غزل است كه در نهمين دوره كتاب فصل در بهار 88، در بخش شعر به عنوان اثر ممتاز و برتر معرفى شد. نظرى در ابتداى اين 
دفتر آورده: «در روزگار شما آن هايى است. خود را با آنها همراه كنيد. آن هايى كه چون ابر مى گذرند.»  نظرى پيشتر در مورد قالب اشعارش اظهار 
داشته است: سعى كرده ام روايت تازه اى از غزل كهن فارسى داشته و تصوير واقعى غزل را به مفهوم واقعى نشان دهم. غزل در دوره هاى گذشته 
فراز و نشيب هاى بسيارى را پشت سر گذاشته و آن چه بر ذهن جوان ها نقش بسته اغلب توجه به پيكره و فرم غزل بوده كه جدا از كل غزل نيست.

رنا
: اي
س

عك پيرمرد وفادار
پيرمردى صبح زود از خانه اش خارج شد. در راه با يك ماشين تصادف كرد و آسيب ديد. 
عابرانى كه رد مى شدند به سرعت او را به اولين درمانگاه رساندند. پرستاران ابتدا زخم هاى 
پيرمرد را پانسمان كردند. سپس به او گفتند: بايد ازت عكسبردارى بشه تا مطمئن بشيم 
جايى از بدنت آسيب نديده. پيرمرد غمگين شد،گفت عجله دارد و نيازى به عكسبردارى 
نيست. پرستاران از او دليل عجله اش را پرسيدند. پيرمرد گفت: همسرم در خانه سالمندان 
است. هر روز صبح به آنجا مى روم و صبحانه را با او مى خورم. نمى خواهم دير شود! پرستارى 
به او گفت:خودمان به او خبر مى دهيم. پيرمرد با اندوه گفت: خيلى متاسفم، او آلزايمر دارد. 
چيزى را متوجه نخواهد شد! حتى مرا نمى شناسد!! پرستار با حيرت گفت: وقتى نميداند 

شما چه كسى هستيد، چرا هر روز صبح براى صرف صبحانه پيش او مى رويد؟
پيرمرد با صدايى گرفته به آرامى گفت: اما من كه مى دانم او چه كسى است.!!!
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