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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

يادداشتيادداشت

ادبادب

همايش موسى نثرى 
تاثير مثبتى در حوزه 
فرهنگ خواهد داشت

يارانه نقدى
 انگيزه كار جامعه را 

كم كرده است

نمايندگان در تصويب 
حقوق مادام العمر 

اشتباه كردند

آگـهي تجديد منـاقصه

اداره كل آمـوزش و پـرورش استان همدان

اداره كل آموزش و پرورش استان همدان 
برابر مجوز شماره 537/701/1/211 مورخه 90/8/29 در نظر دارد
براى اجراى دستورالعمل شير مدرسه ايران (شما) در سال تحصيلى 
91-90 از طريق مناقصه عمومى اقدام به خريد شير پاستوريزه 

براى مناطق و شهرستانهاى ذيل نمايد.
لذا تمامى متقاضيان واجد شرايط مى توانند از تاريخ انتشار آگهى حداكثر ظرف 10 
روز كارى براى دريافت شرايط، مدارك و اسناد مناقصه و همچنين كسب اطالعات 
بيشتر به كارشناسى تغذيه اداره كل آموزش و پرورش استان همدان واقع در 
www. خيابان فرهنگ اداره كل آموزش و پرورش استان همدان و يا به سايت

hamedan.medu.ir  مراجعه نمايند.
1- فامنين، قهاوند، رزن، سردرود و قروه درجزين

2- كبودراهنگ، گل تپه و شيرين سو
3- بهار، اللجين و صالح آباد

سليت
ت جناب آقاى 

حميـدرضا  اسالمى
رئيس محترم اداره روابط كار استان همدان

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت 
پدر گراميتان را خدمت حضرتعالى تسليت 

عرض مى نمائيم براى آن مرحوم از 
درگاه خالق يكتا رحمت و مغفرت 

و براى شما و ساير بازماندگان 
صبر و اجر جزيل مسالت داريم.

رئيس اتحاديه صنف 
لوازم اتومبيل همدان

جناب آقاى 
حميدرضا اسالمى

رئيس محترم اداره روابط كار استان همدان 
درگذشت پدر گراميتان را خدمت شما تسليت 
عرض نموده و از درگاه 
خداوند يكتا براى آن مرحوم رحمت 
و مغفرت و براى شما و ساير 
بازماندگان صبر توام با سالمتى 
و توفيق مسئلت داريم.

محمود اهور

زمان: 2 آذرماه 1390
ساعت:8:30 صبح

مكان: كبـودراهنـگ، بلوار بعثت، 
مجتمع فرهنـگى هنـرى جوان

 حسن رضانيا
جناب آقاى

فرماندار محترم شهرستان تويسركان
بدينوسيله انتصاب شايسته جنابعالى را به اين سمت 

تبريك عرض نموده از خداوند منان خواهانيم در سايه ولى 
امر فقيه (مدظله العالى) توفيق روزافزون خدمت

به مردم واليت مدار شهرستان تويسركان 
را به شما عنايت فرمايد.

روابط عمومى شركت مخابرات تويسركان

فرا رسيدن هفته بسيج را محضر 
رهبر فرزانه انقالب و تمامى رهروان 
تفكر بسيجى تبريك عرض مى نمائيم.

اتحاديه صنف قنادان اتحاديه صنف قنادان 
همدانهمدان

هفته بسيج 
بر دالور مردان 
بسيجى اصناف 

مبارك باد.
پايگاه مقاومت 

اتحاديه صنف مشاورين 
امالك همدان

تا هنگــامى كه بســيج است هـيچ 
تهديدى متوجه نظام اسالمى نخواهد 
شد و اين موضوع يك ركن اساسى 

است.
مقام معظم رهبرى (مدظله العالى)

فرا رسيدن هفته بسيج به محضر رهبر فرزانه فرا رسيدن هفته بسيج به محضر رهبر فرزانه 
انقالب و تمامى بسيجيان حسينى و عاشورائى انقالب و تمامى بسيجيان حسينى و عاشورائى 

مبارك باد.مبارك باد.
روابط عمومى موسسه مالى و اعتبارى 

مهر استان همدان

تا هنگامى كه بسيج است هيچ تهديدى متوجه نظام اسالمى نخواهد 
شد و اين موضوع يك ركن اساسى است.

مقام معظم رهبرى (مدظله العالى)

روزنامه هـمدان پيـام
پرتيـراژترين نشـريه محلى اسـتان

8264400 - 8264433

همدان پيام: در هفته ســوم ليگ برتر كشتى آزاد 
باشگاه هاى كشور (جام واليت) شب گذشته با انجام 

يك ديدار در مالير دنبال شد.
در اين مســابقه تيم كشــتى شــهداى شــهردارى 
مالير ميزبان پيشــگامان آسانسور مازندران بود. اين 
مســابقه كه با اســتقبال پرشــور عالقه مندان كشــتى 
در ســالن الغدير مالير انجام شــد تيم كشتى شهداى 
شــهردارى موفق شد در يك كشتى برتر 5 بر 2 پيروز 
شــود و حريف مازنى خود را با شكســت بدرقه كند و 

اولين برد خود را در اين رقابت ها جشن بگيرد. 
تيم شهداى شهردارى در اولين هفته رقابت هاى 
ليگ برابر نفت تهران در يك كشتى پاياپاى شكست 

خــورد و در هفتــه دوم نيز با قرعه اســتراحت رو به رو 
شــد. هدايت تيم كشتى شهداى شــهردارى مالير را 
امير توكليان مربى تيم ملى به عهده دارد و اين تيم با 
جذب دو كشــتى گير خارجى و سرمايه گذارى خوب 
درصدد اســت تــا به جمــع 4 تيــم برتر ليگ امســال 
بپيونــدد. در ديگــر ديدار شــب گذشــته تيــم پرمهره 
ســايپا شــمال تنكابن موفق شــد نفت تهران قهرمان 

فصل گذشته را شكست دهد.
ايــن رقابت هــا امشــب بــا انجام يك كشــتى در 
ســالن انقــالب همــدان دنبــال خواهــد شــد و تيم 
تله كابيــن گنجنامــه همــدان پذيــراى صنعــت برق 

گلوگاه خواهد بود.  

همدان پيــام: مراســم نواختن زنگ توزيع شــير 
در مــدارس همدان به صــورت نمادين در مدرســه 
ابتدايي دخترانه شــهيد بهشــتي ناحيــه 2 همدان  

برگزار شــد.
ـركل آمــوزش و پــرورش همــدان در آييــن  مدـي
نواختــه شــدن اين زنــگ، با بيــان اينكه توزيع شــير 

از 30 آبان مــاه در مراكــز پيش دبســتاني، مــدارس 
ابتدايــي، راهنمايي و همچنين پيش دبســتاني هاي 
دبيرســتان هاي  و  بهزيســتي  ســازمان  بــه  وابســته 
شــبانه روزي اســتان شــروع شــده اســت، گفــت: با 
محاســبات انجام شــده، جمعيت هدف ما نزديك به 

270 هزار نفر را شامل مي شود.

زنگ شير به صدا درآمد
■ توزيع شير در بين 270 هزار دانش آموز استان

مردم منطقه توجهى 
به الگوهاى نخ نماى 
دشمنان ندارند

(ع)  انصارالحســين  ســپاه  فرمانــده 
منطقــه  مــردم  گفــت:  همــدان  اســتان 
توجــه  دشــمنان  نخ نمــاى  الگوهــاى  بــه 

نمى كنند.

رشد 26,5 درصدى 
توليدات زراعى
 استان همدان

اســتان  كشــاورزى  جهــاد  رئيــس   
همــدان گفــت: در دولــت نهــم و دهــم 
شــاهد رشــد 26٫5 درصــدى توليدات 

زراعى هستيم.

به مناسبت 
روز خانواده و 
تكريم بازنشستگان

خانــواده، همين ســرپناهي اســت كه 
سرشــار از عطــر لبخندهاي من و توســت. 
خانواده، همين شــانه هاي مهرباني است 

كه تكيه گاه دلتنگي هاي ناگهاني من...

خودمان چوب حراج 
به هويتمان مي زنيم

خانــم  يــك  تلفــن  همدان پيــام: 
شــهروند بــه روزنامــه همدان پيــام به قول 
مــا روزنامه چي هــا خيلــي خبــري و «تاپ» 
بــود. در واقــع تلفن آن خانم نكته ســنج و 
نكتــه دان و بــه معنــاي واقعــي «همداني» 
در وهلــه اول بــراي مــا خبرنگارها هم يك 
خبر جديد بود.  آن خانم زنگ زد و گفت: 
بنويســيد بــا ايــن كارهايــى كه مــى كنيم 
چوب حــراج بر هويت و پيشــينه فرهنگي و 
داشــته هاي با ارزشــمان گذاشــته و پل ها را 
پشت سرمان خراب مي كنيم. خانم همداني 
كه نام و تلفــن خود را هم بــه دفتر روزنامه 
سپرده اســت، مي گفت: يكي از افتخارات 

و سابقه فرهنگي قابل اعتنا ...

شوراى نگهبان مصوبه مربوط به حقوق مديران را رد مى كند                                       تشكيل كميته ويژه پيگيرى طرح سؤال از رئيس جمهور

ظرفيت هاي ادبيات آييني در 
استان مورد توجه قرار گيرد 
همايــش  برگــزاري  همدان پيــام: 
بين المللي پيرغالمان حسيني در همدان 
همزمــان با برگزاري ـسـوگواري سراســري 
شــعر هيأت در اين استان دو اتفاق بديعي 
است كه در زمينه ادبيات ديني در همدان 
بــه وقوع پيوســته اســت. گر چــه برگزاري 
همزمان اين دو مراسم ملي در آستانه ورود به 
ماه محرم اتفاق خوشايند و مطلوبي در فضاي 
ادبي اســتان اســت اما همزمانــي آن دو با هم 
باعث شــد تا سوگواري سراســري شعر هيأت 
به انــدازه همايش پيرغالمان حســيني مورد 
توجه قرار نگيرد كه اين امر مســتلزم بازنگري 
مســئوالن برگزاركننــده آن در تعييــن زمــان 
مناسب برگزاري اســت تا اين برنامه در سايه 

ساير برنامه هاي ادبي قرار نگيرد.

■ نورى: بايد نقشه راه گردوى ايران تهيه شود
■ رضانيا: جشنواره فرصتى براى شكوفايى قابليت هاى كشاورزى 

■ طاهرپور: محققان گردوى كشور ايده بدهند
■ رنجبر ضرابى: رتبه اول توليد كشاورزى در بين 8 استان غربى

سومين جشنواره ملي
 گردوي تويسركان 
برگزار شد
جشن گردوريزان

 در پايتخت 
طالى سبز
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بدرقه حريف با نتيجه 5 بر 2

كشتى مالير
 با اقتدارپيروز شد

■ تيم همدان امشب به ميدان مى رود

ُ



Y K

سه شنبه22
1 آذر ماه1390
شماره 1376

پيام 
 The Message Of                 مادستان    تاريخ ،  تمدن و فرهنگ 

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

اخبار

يادداشت روز

خبر

شنيده ها
 shenide@hamedanpayam.com

همدان پيام: مراســم نواختن زنگ توزيع شير 
در مــدارس همدان به صورت نمادين در مدرســه 
ابتدايي دخترانه شــهيد بهشــتي ناحيه 2 همدان  

برگزار شد.
ـركل آمــوزش و پرورش همــدان در آيين  مدـي
نواختــه شــدن ايــن زنگ، بــا بيــان اينكــه توزيع 
از 30 آبان مــاه در مراكــز پيش دبســتاني،  شــير 
همچنيــن  و  راهنمايــي  ابتدايــي،  مــدارس 
پيش دبســتاني هاي وابسته به ســازمان بهزيستي 
و دبيرســتان هاي شبانه روزي اســتان شروع شده 
اســت، گفت: با محاسبات انجام شــده، جمعيت 
هــدف مــا نزديــك بــه 270 هــزار نفــر را شــامل 

مي شود.
عبــاس حسني محتشــم بــا اشــاره بــه اينكــه 
مدارس در روزهاي پنج شنبه تعطيل بوده و بيشتر 

مــدارس نيز يــك نوبته هســتند، عنوان كــرد: بر 
اساس مصوبه تعيين شده، توزيع شير در مدارس 
در 70 نوبــت و بــه صورت يــك روز در ميان انجام 

خواهد شد.
وي عنوان كرد: ســال گذشته مبلغ 3 ميليارد 
و 400 ميليــون تومــان به توزيع شــير در مدارس 
اســتان همــدان اختصــاص داده شــد كه بــرآورد 
اين امر در ســال جاري بيــش از 4 ميليارد و 100 
ميليون تومان بــوده و از آنجايي كه اين رقم قابل 
توجه اســت، انتظــار مي رود دانش آمــوزان از اين 

منبع غذايي مفيد استفاده كنند.
حسني محتشــم بــا تأكيــد بــر اينكــه شــير به 
صــورت كيفــي در اختيــار مــدارس قــرار گيــرد، 
بيــان كــرد: ســعي بــر اين اســت كــه حداقل 70 
درصــد ســهميه در نظــر گرفتــه شــده بــه صورت 

شــير پاســتوريزه و 30 درصــد ديگــر بــه صــورت 
اســتريل توزيــع شــود؛ بنابراين با توجه بــه اينكه 
اين نوع شــير ماندگاري بيشــتري دارد، بيشتر در 
روســتاهاي دور و مناطــق محــروم توزيــع خواهد 
شــد. وي خاطرنشــان كرد: اگر به شــير به عنوان 
منبع حياتــي گروه هاي مختلف جامعــه و به ويژه 
نونهاالن توجــه كنيم، مي بينيم كــه برنامه هايي 
از ايــن قبيــل بــه خاطــر رشــد جســمي و روانــي 
دانش آموزان مورد توجه مسئوالن قرار گرفته اند.

حسني محتشــم همچنيــن اظهار داشــت: هر 
ســاله دهــه آخــر آبان مــاه، فصــل توزيع شــير در 
مدارس اســت و ايــن برنامه به خاطــر موضوعاتي 
چــون ابالغ دير اعتبارات، مدتــي با تأخير مواجه 

شد.
وي در پايــان اضافــه كــرد: در حــال حاضــر 

آمــوزش و پرورش به هيچ يــك از واحدهاي لبني 
اســتان بدهــكار نيســت و امســال نيــز آمــوزش و 
پرورش در 4 مرحله نسبت به پرداخت ديون مالي 
خــود در ايــن رابطه اقدام خواهد كــرد، همچنين 
الزم به ذكر اســت كــه هر يــك از واحدهاي لبني 
برنــده در مناقصــه كــه شــرايط بــه روزرســاني و 
كيفيت شــير را نداشــته باشــند، قــرارداد آنها لغو 

خواهد شد.
در ادامــه محمــود كتابــي، رئيــس آمــوزش و 
پــرورش ناحيــه دو همــدان در آغازيــن روز توزيع 
شــير در مدارس گفت: اين امر در راستاي تقويت 
دانش آموزان در تمام جهات اســت و از اين طريق 
مي توان در جهت هدايت دانش آموزان و رسيدن 
به اهداف و رسالت سازمان آموزش و پرورش گام 

برداشت.

زنگ شير 
به صدا 
درآمد

■ توزيع شير 
در بين 270 هزار 
دانش آموز استان

ست
ى ا

ئين
 تز

س:
عك

 همدان پيام: فرمانده سپاه انصارالحسين (ع) 
اســتان همدان گفت: مــردم منطقه بــه الگوهاى 

نخ نماى دشمنان توجه نمى كنند.
همايــش  نخســتين  در  آزادى  عبدالرضــا 
توجيهى آموزشى مربيان تربيتى، بصيرتى بسيج 
اســتان همدان اظهار داشــت: هفته بسيج سرشار 
از ايمان، اخالص و از خودگذشــتگى انسان هايى 
اســت كه در ســال هاى دفاع مقــدس و پس از آن 
خواســتار حفظ ارزش هــا و مبانى اســالم بودند و 

توانستند سرافرازى را براى كشور رقم بزنند.
وى افــزود: امــروز شــاهد تشــديد تهديــدات 
و تحريم هــاى ســخت و نــرم دشــمن عليــه نظــام 
اليــه  ســه  در  كــه  هســتيم  اســالمى  جمهــورى 
تروريسم، حقوق بشــر و انرژى هسته اى به همراه 
بهانه هاى واهى و پروژه هاى خودساخته، نظام را 

تحت فشار مى گذارند.
به گــزارش فــارس، آزادى خاطرنشــان كرد: 

دشــمنان در بحــث حقوق بشــر بــا بزرگ نمايى و 
پخــش اظهــارات فتنه گران ســال 1388 ايران را 
متهم به نقض حقوق بشــر كــرده و عمليات روانى 
را به همراه جنگ رســانه اى بــراى تضعيف كردن 
چهــره نظام بــه كار بردند. آزادى بيان كــرد: امروز 
موج بيدارى اسالمى در خاورميانه و موج اعتراضات 
به نظام سرمايه دارى كشورهاى اروپايى و آمريكايى 
در سراســر جهان پيچيده و مردم جهــان به اين باور 
رســيده اند كه حركت انقالبى آنها نشأت گرفته از 

تفكر اسالمى ايران است.
وى تصريح كرد: به جــرأت مى توان گفت كه 
سناريوى جنگ نرم و سخت دشمن در اين مقطع 
زمانــى هدفى جــز افزايش فشــار به ملــت ايران و 
تغيير الگوهاى ارزشى و رفتارى ما ندارد و اين امر 
مى طلبد تا حلقه برنامه هاى مختلف روشــنفكرى 

آينده را در شناخت و تبيين تهديدها قرار دهيم.
آزادى بيــان كــرد: دشــمنان به دنبــال ايجاد 

تشكيل مجلسى هســتند كه فاقد واليت، رهبرى 
و جهت گيرى هــاى انقالبــى باشــد و بــه منظــور 
دســتيابى بــه اهدافشــان منفى بافــى و تهديــد را 
در جامعــه رواج مى دهنــد تــا بــا ايــن كار بتوانند 
مشــاركت عمومى و حضــور مــردم را در انتخابات 

مجلس كمرنگ كنند.
وى افــزود: جريــان فتنه بــه دنبال بازســازى 
چهره خود است تا بتوانند دوباره در افكار عمومى 
مطــرح شــود و اعتقادات دينى را تحــت تأثير قرار 
دهنــد لــذا خــود را در لبــاس اســالم قــرار داده و 
خويــش را متصل به واليت حضــرت مهدى (عج) 
مى دانند. آزادى در پايان گفت: بايد حواس خود 
را جمــع كرده و هــر آنچه كه بر رفتــار آرمانگرايى 
ملت تأثير مى گذارد را شناســايى كنيم تا بتوانيم 
چهره ورشكســتگى آمريكا و دشمنان را با مطالعه 
ترســيم كــرده و تــوان فــردى خــود را در تحليــل 

مسائل روز باال ببريم.

فرمانده سپاه انصارالحسين (ع) همدان:

مردم منطقه توجهى به الگوهاى نخ نماى دشمنان ندارند

مسئول نمايندگى ولى فقيه در سپاه همدان 

بى توجهى به فرهنگ عفاف و حجاب موجب گرايش 
مردم به مدل هاى غربى شده است 

همدان پيام: مســئول حوزه نمايندگى ولى فقيه در ســپاه انصارالحســين (ع) 
همدان گفت: بى توجهى مســئوالن بــه ترويج فرهنگ عفــاف و حجاب از عوامل 

مؤثر در گرايش به آداب و فرهنگ غربى است.
حجت االســالم محمد رضوى راد در دوره آموزشى و تكميلى شبكه خوشه اى 
مربيان عفاف و حجاب سپاه همدان افزود: مردم عفاف ايرانى و لباس هايى كه در 
شأن زنان و مردان اين مرز بوم است را فراموش كرده اند و در حال حاضر پوشش هاى 
غربى جايگزين آن شده است.  وى با بيان برخى از مصاديق منكر در جامعه كه باعث 
مضاعف شدن مسئوليت مديران مى شود، گفت: بى بصيرتى و غفلت يكى از منكرات 
مهم در جامعه اســت كه توجه به  اين مســائل همواره مورد تأكيد رهبر معظم انقالب 
قــرار دارد.  حجت االســالم رضوى راد با توجه به قيام امام حســين (ع) بــراى دفاع از 
ارزش هــاى دينــى و لزوم احياى امــر به معروف و نهى از منكــر در جامعه گفت: تذكر 

لسانى وظيفه عموم مردم است كه بايد مورد توجه همه قرار گيرد. 
وي افزود:  اين فريضه مقدمه اى براى ســاير واجبات اســت و اهميتش بســيار 

باال است، چون ترك آن مانع از انجام ساير واجبات مى شود. 
حجت االســالم رضوى راد تصريح كرد: امر به معروف و نهى از منكرى كه امام 
حســين (ع) انجام دادند قيــام در برابر ظالم و تالش براى تشــكيل حكومت حق 
بود.  به گزارش  ايرنا، وى در ادامه با اشاره به وضعيت زنان در غرب گفت: نگرش 
در جوامع غربى نســبت به زنان نگرش ابزارى اســت و زن در  اين جوامع مثل كاال 

خريد و فروش مى شود و هيچ كرامتى براى زن قائل نيستند. 
ـركات انقــالب اســالمى كرامت  حجت االســالم رضــوى راد  گفــت: يكــى از ـب

بخشيدن به زنان است كه منجر به هويت بخشيدن به زنان جامعه شد. 
وى با بيان اينكه قبل از انقالب اســالمى براى زنــان هويتى قائل نبودند بيان 
كــرد: هدف از حجــاب و عفاف ورود زنان و مردان به عنوان يك انســان به جامعه 

است و بايد نگاه ابزارى از جنس زن برداشته شود. 

همدان پيام: مديرعامل ـشـركت توزيع نيروى 
برق استان همدان گفت:  ايران در زمره 20 كشور 

پرمصرف دنيا قرار دارد.
حاجى رضــا تيمورى بيان كرد: وزارت نيرو در 
بين 200 كشــور دنيا در زمينــه توليد نيرو داراى 
رتبــه 15 اســت و ظرفيت نيروگاهى در كشــور به 
بيــش از 63 هــزار مگاوات رســيده اســت كه 26 
هزار مگاوات ظرفيت نيروگاهى كشــور يعنى 41 
درصــد ظرفيت جديد در دولــت نهم و دهم  ايجاد 

شده است.

وى با بيــان  اينكه وزارت نيــرو در زمينه توليد 
نيــرو در منطقه داراى رتبه نخســت اســت، گفت: 
كشــور  ايران در زمره 20 كشور پرمصرف دنيا قرار 
دارد و مصرف برق در بخش هاى خانگى و تجارى 
كه غير مولد هســتند 2٫5 تا چهار برابر استاندارد 
جهانى اســت و  اين موضوع نشــان دهنده الگوى 

نامناسب مصرف انرژى در كشور ماست.
تيمــورى از مشــتركان درخواســت كــرد كــه 
همچنــان صرفه جويى را ســرلوحه كار خــود قرار 

دهند.

تيمــورى يــادآور شــد: شــش درصــد كاهش 
تلفات يعنى جلوگيــرى از هدررفت 187 ميليون 
كيلــووات ســاعت كه در بحــث اقتصادى در ســه 
سال مورد اشــاره، درآمدى معادل 135 ميليارد 

ريال براى شركت ايجاد شده است.
در پايــان از 286 نفر از فرزنــدان كاركنان كه 
به عنوان ممتاز شــناخته شــده اند تجليل شــد كه 
126 نفــر از آنهــا در مقطــع ابتدايــى، 58 نفر در 
مقطــع راهنمايى، 37 نفر در مقطع دبيرســتان و 

65 نفر نيز دانشجو هستند.

مديرعامل شركت توزيع نيروى برق همدان:

ايران جزو 20 كشور پرمصرف برق در دنياست

رشد 26,5 درصدى 
توليدات زراعى استان 

همدان
 همدان پيام: رئيس جهاد كشــاورزى اســتان 
همــدان گفت: در دولت نهم و دهم شــاهد رشــد 

26٫5 درصدى توليدات زراعى هستيم.
 عليرضا رنجبرضرابى با اشاره به وضعيت افت 
و خيزهــاى توليدات كشــاورزى در اســتان اظهار 
داشــت: در مــدت عمر دولــت نهم و دهم شــاهد 
كاهــش دو درصدى در ســطح زير كشــت اراضى 
زراعــى از 646 هزار هكتار بــه 633 هزار هكتار و 

در عين حال افزايش 26٫5 درصدى در توليدات 
زراعــى از 2 هــزار و 930 ميليون تن بــه 3 هزار و 

707 ميليون تن هستيم.
وى افزود: در  اين مدت دو واحد آزمايشگاهى 
كشــت بافــت مينى تيوبــر نيز در ســطح اســتان با 
پيش بينــى توليد يــك ميليون غده ســيب زمينى 
بــه بهره بــردارى رســيده و تعداد آزمايشــگاه هاى 
خاك شناســى خصوصى نيز از يك واحد به هفت 

واحد ارتقا يافته است.
رنجبرضرابــى خاطرنشــان كرد: توليــد انواع 
بذرهاى اصالح شده از 12 هزار و 800 تن به 25 
هزار تن با رشــد 95 درصدى نيز از جمله اقدامات 

انجام شــده جهاد كشاورزى به شمار مى رود. وى 
بيــان كــرد: در بخــش فعاليت هاى امــور توليدى 
باغبانــى، توليــدات باغــى از 402 هــزار تــن بــه 
507 هزار تن با رشــد 26 درصدى افزايش يافته 
و شــاهد رشد ســطح گلخانه هاى سبزى و صيفى 
اســتان از 30 هكتار بــه 68 هكتار به ميزان 126 

درصدى هستيم.
رنجبرضرابى ادامه داد: توســعه باغات استان 
از 51 هــزار هكتــار بــه 67٫8 هزار هكتار با رشــد 
30 درصــدى و در بخــش حفــظ نباتــات افزايش 
ســطح مبــارزه بــا عوامــل خســارت زاى گياهى از 
140 هزار هكتار به 448 هزار هكتار با رشــد 20 

درصدى از ديگر اقدامات انجام شده در  اين مدت 
اســت. وى تصريح كــرد: كنترل غير شــيميايى و 
بيولوژيك آفات در مزارع، افزايش سطح باغات و 
گلخانه هــا از پنج هكتار به 7 هــزار و 410 هكتار 
و در بخــش مكانيزاســيون نيــز افزايــش ضريــب 
مكانيزاســيون زراعــى با رشــد 50 درصدى نيز 
انجــام شــده اســت. رنجبرضرابــى بــا اشــاره به 
افزايش درجه مكانيزاســيون باغى از 25 درصد 
به 35٫5 درصــد افزود: در بخــش دام، طيور و 
آبزى پــرورى نيز شــاهد افزايــش توليدات دام و 
طيــور از 383 هزار تن به 586 هزار تن با رشــد 

53 درصدى هستيم.

مسئول سازمان بسيج هنرمندان همدان:
بايد حافظه ملت از تاريخ 

شهدا جاودانه بماند
بســيج  ســازمان  مســئول  همدان پيــام: 
هنرمندان اســتان همدان گفت: بــا توجه به 
خاطــرات دفاع مقــدس بايد حافظــه ملت از 

تاريخ شهدا جاودانه و هميشگى بماند.
برگــزارى  حاشــيه  در  خانلــر  بهــروز   
ســيزدهمين برنامه عصر خاطــره، با تأكيد بر 
 اينكه خاطــرات دفاع مقدس بايد به شــكلى 
جــذاب و هنرمندانــه به نســل جوان و نســل 
ســوم انقــالب منتقــل شــود، اظهار داشــت:  
بــا هميــارى معاونــت  برنامــه شــب خاطــره 
فرهنگى و اجتماعى شهردارى، حوزه هنرى 
و بنيــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــاى دفاع 
مقــدس در هــر ماه و با هدف آشــنايى نســل 
جوان بــا فضاى دفاع مقــدس و خاطرات آن 
دوران برگزار مى شــود. وى با اشــاره به  اينكه 
هر ماه در  اين برنامه از دو آزاده هنرمند تجليل 
به عمــل مى آيد، افزود: خون شــهدا و عشــق 
واليت موجب احيا شــدن كشور در عرصه هاى 
مختلف شده است و بايد حافظه ملت از تاريخ 

شهدا جاودانه و هميشگى بماند.
خانلــر تصريح كــرد:  بازخوانــى خاطرات 
و ســيره شــهدا در وهله نخست موجب عبرت 
 آيندگان شــده و سپس تاريخ دفاع مقدس را 

در ذهن همگان تداعى مى كند.
وى گفت: بايد با اســتفاده از شــيوه هاى 
هنرمندانــه و جــذاب مخاطبــان امــروز را كه 
نســل جوان هســتند با ســيره و رفتــار علوى 
شــهدا آشــنا كرد تا  اين نســل با الگوگيرى از 
 ايــن افــراد آينده خــود را بيمه كنــد. خانلر در 
گفت وگو با فارس تصريح كرد: خاطرات دفاع 
مقدس بايد با محتوايى جذاب و به شــيوه اى 

هنرمندانه به نسل جوان منتقل شود.
وى در پايــان بــا بيــان  اينكــه  ايــن برنامه 
اســتان  بــه طــور مرتــب در شهرســتان هاى 
برگزار مى شــود، خاطرنشــان كرد: تجليل از 
هنرمنــدان و كســانى كــه در جبهه هاى نبرد 
حــق عليه باطــل جانانــه مبــارزه كرده اند در 

برنامه عصر خاطره مدنظر قرار گرفته است.

رئيس سازمان بازرسي منطقه غرب كشور:
پزشكان با كاهش قصور پزشكى اعتماد مردم 

را جلب كنند
همدان پيام: رئيس ســازمان بازرسي منطقه غرب كشور فراهم شدن شرايط 

بهداشتي و درماني را براي پيشرفت استان ضروري خواند.
اكبر عابدي گفت: وضعيت بهداشــتي درماني استان همدان نسبت به ساير 
اســتان هاي همجوار وضعيت مطلوبي دارد، اما اين وضع براي پيشــرفت استان 

كافي نيست.
وي اظهــار كرد: در مركز همدان پزشــكان متخصص زيــادي وجود دارد، اما 

بيمارســتان هاي موجود كيفيت الزم براي همه بيمــاران را ندارند؛ بنابراين بايد 
اين وضعيت ارتقا يابد.

عابــدي در گفت وگــو با  ايســنا بيان كرد: اســتان همدان نســبت به ســاير 
اســتان هاي همجــوار در وضعيــت بهتــري قــرار دارد و انتظــارات مــردم نيــز 

باالست.
وي ادامــه داد: بيمــاران  و همراهــان آنها در شــرايط روحي بســيار ســختي 
بســر مي برند كه  غير قابل انكار بوده و در اين راســتا انتظارات بااليي از وضعيت 

بهداشتي و كادر درماني بيمارستان دارند.
عابــدي در پايان خاطرنشــان كــرد: ميزان قصور پزشــكي در اســتان بايد به 

حداقل و صفر برسد تا اعتماد مردم از پزشكان سلب نشود.

خودمان چوب حراج به هويتمان مي زنيم
مهدي ناصرنژاد

همدان پيــام: تلفــن يــك خانــم شــهروند بــه روزنامــه همدان پيام بــه قول ما 
روزنامه چي هــا خيلــي خبــري و «تاپ» بــود. در واقــع تلفن آن خانم نكته ســنج و 
نكتــه دان و بــه معناي واقعي «همدانــي» در وهله اول براي مــا خبرنگارها هم يك 

خبر جديد بود.
 آن خانم زنگ زد و گفت: بنويســيد با اين كارهايى كه مى كنيم چوب حراج 
بر هويت و پيشــينه فرهنگي و داشــته هاي با ارزشــمان گذاشــته و پل ها را پشــت 
ســرمان خراب مي كنيم. خانم همداني كه نــام و تلفن خود را هم به دفتر روزنامه 
ســپرده است، مي گفت: يكي از افتخارات و سابقه فرهنگي قابل اعتنا براي مردم 
جهان، نشــانه ها و آثار باقي مانده و به يادگار مانده از آبا و اجدادي هر ملت و هر 
قوم و ايل و تبار اســت، حتي اگر آن نشــانه و آن اثر تكه اي لباس يا گويش خاص 

يا ساختمان و ابنيه مربوط به دوران گذشته باشد.
 باز هم مي گفت در تمام دنيا جلوي تخريب و اضمحالل و نابودي نشــانه هاي 
فرهنگي را مي گيرند و كرور كرور پول خرج مي شود كه مثال يك خشت رها شده 

از يك اثر تاريخي به شكل اول خود برگردد. 
مي گفــت صدهــا برنامــه و همايــش و كنگره و جشــنواره در هر گوشــه از اين 
دنيــاي عريض و طويل برگزار مي شــود كــه بگويند مثًال اجداد و نيــاكان ما فالن 
آيين را چگونه برگزار مي كرده اند يا مادربزرگ، مادربزرگ هايمان بهمان آش را با 

چه سبك و سياقي مي پخته و خواص آن هم چگونه بوده است.
 مي گفــت اگر دولت ها و ملت هاي پويا و اهــل ادب و فرهنگ بتوانند نيمي از 
ثروت كشور خودشان را خرج كنند تا بلكه شايد يك اثر تاريخي ايران ما را داشته 
باشــند، اما چه ســود كه هر غيرممكني با توجه به پيشــرفت علوم ممكن خواهد 

بود، اال اينكه بتوان يك اثر تاريخي را احيا كرد يا مشابه آن را به وجود آورد.
 اين شــهروند همداني مي گفت آقاي خبرنگار، اگر تا همين چند ســال پيش 
قدم در محدوده بازار قديمي همدان مي گذاشــتي در و ديوار و هر سايه و روشني 
در فضــاي بــازار با تو حرف مــي زد و از افتخارات تاريخي و آداب و رســوم پدران و 
نيــاكان ما ســخن مي گفت مثــًال پا به حريم مســگرخانه كه مي گذاشــتي، نيازي 
به كتاب تاريخ و راهنماي توريســتي و كارشــناس ميراث فرهنگــي نبود، چرا كه 
چهــره تكيــده و قامت خميده اســتاد مســگر با تو از گوشــه اي از تاريــخ و فرهنگ 
اين مرز و بوم ســخن مي گفت، آن طرف تر اگر كاري داشــتي يا از ســر اتفاق وارد 
كفش دوزخانه مي شــدي رديف استاد و شاگرد كفاش باشي ها با درفش و سندان 
و بوي چرم تازه از هنر و نقش گيوه دوزي و گالش ســازي و ارســى هاي پاشنه دار و 
غير پاشنه دار كه هزاران سال پاي پدران ما را زينت مي داد، با تو حرف مي زدند. 
خالصه اينكه راســته بازار همدان، مجموعه زنده و گويايي از تاريخ و فرهنگ 
اين آب و خاك بود كه با صدها گونه كار و كســب و نوع ســازه هاي دستي و عطر 
گالب و دارچين و ميخك شــوق زندگي را در تو مي انگيخت و دست و دل را براي 
پرداختن و ســاختن و دوختن و پختن باز مي گذاشت و آقابزرگ ها و عزيزخانم ها 
بودند كه با دســتمال و بقچه پر و پيمان از هر ســو و چهار ســوي راسته بازار راهي 
خانه هاي خود مي شدند، اما آن همه شور در زندگي و عشق به سرزندگي و شوق 

به همزيستي و مهرباني و انسان دوستي چه شد.
ديگر از ســر و صدا و ريتم زندگي مسگرخانه خبري نيست. كيسه فريزرفروش 
و  كــرده  قــرق  را  بــازار  ســوي  چهــار  گيرســرفروش ها  و  پالســتيكي  دمپايــي  و 

صابون پزخانه دارها دكان هاي خود را به شامپو و َمس فروشي ها اجاره داده اند.
هنــوز پــدران مــا خوب بــه ياد دارنــد، چگونــه عطر خــوش نقل بيدمشــك و 
چــاي بغــدادي از قنادخانــه همــدان در تمام فضاي شــهر مي پيچيــد و گل قند و 
آبنبات قيچــي قنادي هــاي همــدان بهترين هديه خانــم بــزرگ و كاكاحاجى  به 

نوعروسان و نوجوان هاي پرنشاط بود.
چه شــد پــاي كدبانوهاي همداني براي تهيه اســباب ترشــي از ســبزه ميدان 
بريده شد و آن همه هياهو و تب تند استاد شيشه گر و چاقو تيزكن و يخدان ساز و 
صندوق هاى خوش نقش و نگار جاي خود را به دست فروش هاي يكبار مصرف و 

تريكوهاي زده دار و جوراب نخ دررفته داده است.
به راســتي كه راســته بازار همــدان، گنجينه فرهنگ و خلــق و خوي مردانه و 

جنب و جوش زندگي آفرين اين ديار كهن و پرآوازه نبود كه به زوال انجاميد.
آيا بهتر نيســت به جاي سرمايه گذاري و فرهنگ سازي هاي بي اثر براي حفظ 
ارزش هــاي فرهنگــي ايــن شــهر كهن، همــان چيزهايي كــه داريم و مــي رود كه 

نباشد، حفظ كنيم.

اسناد تاريخى
 در دانشگاه آزاد همدان 

به نمايش درآمد 
همدان پيام: نمايشــگاه انتشــارات ســازمان 
اســناد و كتابخانه ملى جمهورى اســالمى ايران 
و اســناد و عكس هاى تاريخى در دانشــگاه آزاد 

اسالمى همدان به نمايش درآمد. 
 ايــن نمايشــگاه به همــت مديريت اســناد و 
كتابخانه ملى منطقه غرب كشور و دانشگاه آزاد 

اسالمى واحد همدان برگزار شده است.
در ايــن نمايشــگاه بيــش از 50 قطعه عكس 
و  اســناد  ســازمان  انتشــارات  توســط  تاريخــى 
كتابخانــه ملى ايران در معــرض ديد عالقمندان 

قرار گرفته اســت. در كنار اين نمايشــگاه اسناد 
و عكس هــاى تاريخــى همدان كه برخى اســناد 
و تصاوير آن براى نخســتين بار منتشــر شــده در 

معرض بازديد دانشجويان عالقمند قرار دارد.
ايــن نمايشــگاه تا ســوم آذرماه از ســاعت 9 
تــا 14 در دانشــگاه آزاد اســالمى واحد همدان 

پذيراى عالقمندان است.

 سومين كنگره شعر عاشورايى در همدان برگزار 
مى شود

همدان پيام: مديركل تبليغات اسالمى استان همدان از برگزارى سومين كنگره 
شعر عاشورايى در آذرماه سال جارى در همدان خبر داد. 

حجت االسالم احد آزاديخواه با بيان اينكه اين كنگره به همت اداره كل تبليغات 
اســالمى همدان و كانون مداحان و شعراى استان همدان برگزار خواهد شد، گفت: 
هدف از برگزارى اين كنگره زمينه سازى براى شناسايى و جذب استعدادهاى نهفته 

در عرصه ادبيات آيينى و آگاهى و شناساندن آسيب هاى عزادارى است.
وى افــزود: ايــن كنگره عالوه بر جمع بندى آثار، اشــعار و تهيــه منابع مورد نياز 

براى جامعه مداحان در خلق آثار ماندگار فرهنگى تأثيرگذار است.
حجت االســالم آزاديخواه اضافه كرد: آثار رسيده در دو گروه سنى زير 30 سال 
و باالى 30 ســال و اشعار نيز در دو رشــته مرثيه سرايى و نوحه سرايى به شكل مجزا 
ارزيابى مى شــوند. مديركل تبليغات اســالمى اســتان همدان با بيان اينكه اشــعار با 
موضوع عاشــورا مرتبط اســت، گفت: تاكنون 20 اثر به اداره كل تبليغات اســالمى 

همدان ارسال شده است.
وى همچنيــن از اجراى طرح نظارت بر فعاليــت هيأت هاى مذهبى در ماه محرم 
خبر داد و افزود: استفاده از روحانى، مداح و نظارت بر محتوا و مفهوم عزادارى ها به 
دور از آالت موســيقى و رعايت ســاعات عزادارى در اين طرح مورد توجه قرار گرفته 

است.

1. همايــش سراســرى جبهــه پيــروان 
خط امام و رهبرى روز پنجشــنبه در تهران 
برگزار مى شــود. گفته مى شود تنى چند از 
دبيران استانى اين جبهه در همدان نيز در 

اين همايش حضور خواهند يافت.
اصولگرايــان  هماهنگــى  نشســت   .2
اســتان بــراى انتخابــات مجلس بــه زودى 
برگزار مى شــود. گويا اين نشست با حضور 
حبيبــى دبير كل حزب  موتلفه هفته آينده 

خواهد بود.
3. دو نفر از نمايندگان شمال استان از 
طراحــان طرح حقوق مادام العمر هســتند. 
ايــن مصوبــه جنجالــى مجلس بــا واكنش 
تنــدى مواجــه شــده اســت. گفتنى اســت 
طبــق اين مصوبــه بازنشســتگان مجلس و 
رجــال سياســى 80 درصد حقــوق خود را 

به صورت مادام العمر دريافت مى نمايند.
خانــواده  بــه  جديــد  نشــريه   .4
مطبوعــات اســتان اضافــه مى شــود. ايــن 
نشــريه تخصصى اخيراً از هيــأت نظارت بر 
مطبوعــات بــه صاحــب امتيازى دانشــگاه 
مصيــب  مديرمســئولى  و  ســينا  بوعلــى 
يارمحمدى بــا نام مطالعــات نهج البالغه و 

حديث مجوز گرفته است.

برگزارى چهارمين نشست 
جهادگران علم و فناورى 

بسيج در همدان
همدان پيام: رئيس سازمان بسيج علمى، 
پژوهشــى و فناورى ســپاه انصارالحسين (ع) 
همدان گفت: چهارمين نشســت جهادگران 
علم و فناورى بســيج 2 آذرماه سال جارى در 

همدان برگزار مى شود.
يعقــوب حضرتى با اشــاره بــه برنامه هاى 
برگــزارى  بــه  ســال جارى  در  بســيج  هفتــه 
چهارمين نشســت جهادگران علــم و فناورى 
بســيج در 2 آذرمــاه اشــاره كــرد و افــزود: از 
آنجايــى كــه برنامه هــاى بســيج در ســازمان 
بســيج علمى به صورت متمركز اســت، بسيج 
علمى پژوهشى به عنوان يك معاونت متولى 

ارائه برنامه هاى علمى در بسيج است.
وى با بيان  اينكه بســيج علمى پژوهشــى 
از همكارى گروه هاي انديــش ورز بهره گيرى 
و اســتفاده مى كنــد، گفــت:  ايــن گروه هاي 
انديش ورز متشــكل از بســيج اســاتيد، بسيج 
جامعه پزشــكى، بســيج مهندســان، بســيج 
دانشــجويى، بسيج هنرمندان و بسيج طالب 
اســت كه مجموعاً در همــه برنامه هاى علمى 

در رابطه با بسيج سهيم هستند.
حضرتــى خاطرنشــان كرد: هر ســاله در 
هفته بسيج نشست جهادگران علم و فناورى 
برگزار مى شــود كه  اين نشســت در 2 آذرماه 
سال جارى با حضور 400 نفر انجام مى شود 
ايــن مراســم از 40 برگزيــده تقديــر  كــه در  

خواهد شد.
وى ادامه داد: در كنار نشست جهادگران 
از  نمايشــگاهى  بســيج،  فنــاورى  و  علــم 
دســتاوردهاى بســيجيان نيز به تعــداد چهار 
غرفــه برگــزار خواهد شــد كــه بــه طرح هاى 
برگزيــده اى كــه در  ايــن نمايشــگاه توســط 

بسيجيان ارائه شده هدايايى داده مى شود.
بــودن  ســاالنه  بــه  اشــاره  بــا  حضرتــى 
برنامه هاى بســيج علمى افزود: بسيج علمى 
امسال داراى هشــت برنامه است كه از جمله 
مهم ترين آنها،  ايجاد مركز رشد در شهرستان 
مالير،  ايجاد خانه نخبگان در همدان و انجام 
بازديدهاى علمى است كه به خوبى به انجام 
رســيده اســت. وى گفت: در راســتاى برنامه 
بازديدهاى علمى بسيجيان، تعداد 300 نفر 
از بســيجيان را از سراسر اســتان به جشنواره 
علــم تا عمل در تهــران اعــزام كرده ايم و  اين 

برنامه به خوبى انجام شده است.
حضرتــى بيان كرد: عالوه بــر هماهنگى 
كــه بســيج علمى بــا هفــت گــروه انديش ورز 
بســيجى دارد، برنامه حمايــت از مخترعان و 
پژوهشــگران  اين هفت گروه نيز پيش روست 

كه در طول سال انجام مى شود.
وى بــا بيــان  اينكــه بســيج علمــى، افراد 
معرفى شــده از ســوى گروه هــاي انديش ورز 
را زيــر پوشــش و حمايت خود قــرار مى دهد، 
تصريــح كرد: در حال حاضر ســازمان بســيج 
طــرح   143 و  مختــرع   92 داراى  علمــى 
اختراعــى اســت و تعــدادى از مخترع ها چند 

طرح اختراعى ارائه كرده اند.
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اخبار اخبار كوتاه
يادبود شهداي غدير با 

حضور رئيس جمهور
ايرنــا: مراســم يادبــود شــهداي غديــر با 
حضــور رئيــس جمهــور در مســجد ســلمان 
فارســي نهاد رياست جمهوري برگزار شد. در 
اين مراسم كه با حضور خانواده هاي شهداي 
غدير و جمعي از فرماندهان ســپاه پاسداران 
اعضــاي  و  وزرا  از  تعــدادي  شــد،  برگــزار 
هيات دولــت از جملــه مصطفــي محمد نجار 
وزيــر كشــور، ســيد مرتضــي بختيــاري وزير 
دادگســتري، حاجــي بابايي وزيــر آموزش و 
پرورش، مجتبي ثمره هاشــمي دستيار ارشد 
رئيس جمهور و اسفنديار رحيم مشايي رئيس 

دفتر رئيس جمهور حضور داشتند.  

بررسي گزارش نحوه اجراي 
هدفمندي يارانه ها 

مصباحي مقــدم  حجت االســالم  ايســنا: 
رئيس كميســيون طــرح تحول اقتصــادي از 
بررسي گزارش اين كميسيون درباره عملكرد 
دســتگاه هاي اجرايــي از نحوه اجــراي قانون 
هدفمندسازي يارانه ها در صحن مجلس خبر 
داد. وي تصريح كرد: بر اساس اين گزارش و 
مســتندات و شواهد موجود حمايت هايي كه 
قانون هدفمندسازي يارانه ها از توليد در نظر 

گرفته بود، اتفاق نيفتاده است.

جزئيات جاسوسان كويتى 
دستگير شده

دســتگير  كويتــى  جاســوس  دو  مهــر: 
شــده با هويت عــادل اليحيــى و رائــد الوليد 
كــه مدتــى پيــش در شــهر آبــادان دســتگير 
شده اند با پوشش تهيه يك برنامه تلويزيونى 
خصوصى «االعدله» به آبادان آمده و اقدام به 
فيلمبردارى از مناطق اســتراتژيك و ممنوعه 
اين منطقه نموده اند كه با هوشيارى سربازان 

گمنام امام زمان (عج) دستگير شده اند .

ليدر جبهه پايدارى نيستم
ايــران:  آيــت ا... مصبــاح يزدى با اشــاره 
به اينكه بنــده به عنوان ليــدر جبهه پايدارى 
نيســتم، گفت: بحث طلبگى مشــورتى است 
و من تنها پيشــنهاد اســم جبهه پايدارى را به 
دوستان دادم، چرا كه گفتم شما روى اصول 
انقالب پايدار هستيد و آنها منحرف شده اند.

شناسايى 64 شركت مرتبط 
با گروه آريا  

مهر: غالمرضا اسداللهى عضو كميسيون 
اصــل 90 مجلس شــوراى اســالمى بــا بيان 
اينكــه تعــداد ـشـركت هاى شناســايى شــده 
مرتبــط با گــروه آريا بــه 64 ـشـركت افزايش 
يافتــه اســت، گفت: كميســيون اصل 90 در 
حال بررسى مدارك همكارى وزارتخانه هاى 
مختلف در  اختصاص امكانات و حمايت هاى 

دولتى از شركت هاى گروه آريا است.

احضار كاردار بحرين در 
تهران به وزارت امور خارجه 
ايلنــا: در پــى اظهــارات غيرواقــع برخى 
مقامات بحرينى در خصوص كشف يك گروه 
بــه اصطالح تروريســتى مرتبط با كشــورمان 
و انتشــار اخبــار كذبــى در هميــن رابطــه در 
بــه  مطبوعــات بحريــن، كاردار ايــن كشــور 

وزارت امور خارجه احضار شد.

كمك دولت به بانك ها 
از محل بودجه هاى مديريت 

بحران
از  يكــى  گــزارش  اســاس  بــر  خراســان: 
ســال  در  مجريــه  قــوه  نظارتــى،  نهادهــاى 
جــارى و به منظــور تامين هزينه هاى ناشــى 
از مصوبــات دولــت درباره بخشــش و يا قبول 
اعطايــى  تســهيالت  بازپرداخــت  در  تاخيــر 
بانك ها، بخشــنامه اى را ارسال كرده بود كه 
بر اســاس آن بخشــى از اين هزينــه از طريق 
اســتان ها  در  بحــران  مديريــت  بودجه هــاى 
پرداخت شــود كه اين موضوع بر خالف ماده 
224 قانــون برنامــه پنجســاله پنجم توســعه 

بوده است.

اشتباه اسرائيل در قبال ايران آرزوى بزرگ ماست
همدان پيام: فرمانده نيروى هوافضاى ســپاه درخصوص تهديدات اخير رژيم صهيونيستى براى حمله به ايران، 
گفت: خيلى وقت اســت انرژى نهفته اى وجود دارد كه عالقه منديم با خرج آن، دشــمنان اســالم را براى هميشــه به 
زباله دان تاريخ بفرستيم. اميرعلى حاجى زاده فرمانده نيروى هوافضاى سپاه در گفت وگو با فارس، با رد برخى شبهات 
مبنى بر دخالت سرويس هاى خارجى در حادثه اخير يكى از پادگان هاى سپاه، گفت: خود آنها هم به خوبى مى دانند كه 
اين اتفاق، يك حادثه كارى بوده و خيلى هم خوشــحال نباشــند چون به هر حال امثال شهيد تهرانى مقدم در مجموعه 
ســپاه بسيار زياد است.  وي اظهار داشــت: از آرزوهاى بزرگ ما اين است كه آنها دســت به اين كار بزنند چون خيلى 
وقت است انرژى نهفته اى وجود دارد كه عالقه منديم آن را خرج كنيم و دشمنان اسالم و مسلمين را براى هميشه 

به زباله دان تاريخ بفرستيم.  وي تصريح كرد: ارتقاى توان موشكى ما به هيچ وجه متوقف نمى شود.

تشكيل كميته ويژه پيگيرى طرح سؤال از رئيس جمهور
همدان پيام: نماينده مردم ايالم گفت كه كميته  ويژه اى براى پيگيرى طرح سوال از رئيس جمهور تشكيل شده است.  
داريوش قنبرى نماينده مردم ايالم در مجلس شــوراى اسالمى در گفت و گو با فارس اظهار داشت: نمايندگانى كه طرح 
ســؤال از رئيس جمهور را امضا كردند، جلســه اى برگزار كردند تا هماهنگى هاى الزم را براي به نتيجه رساندن اين طرح 
انجام دهند.  وى افزود: يكى از تصميمات اين جلسه تشكيل كميته اى ويژه براى پيگيرى طرح سؤال از رئيس جمهور بود. 
قنبرى گفت كه ســيد رضا اكرمى نماينده تهران، على مطهرى نماينده تهران، مسعود پزشكيان نماينده تبريز، حسين 
دهدشــتى نماينده آبادان و عوض حيدرپور نماينده شــهرضا به عنوان اعضاى اين كميته انتخاب شــدند. اين نماينده 
مجلس با بيان اينكه طبق اعالم هيأت رئيسه هم اكنون تعداد امضاهاى طرح سؤال از رئيس جمهور 72 است، گفت: يكى 

از اقداماتى كه قرار است اين كميته 5 نفره انجام دهد، پيگيرى تعداد دقيق امضاهاى طرح سؤال از رئيس جمهور است.

امكان تعمير هواپيماهاي ديگر كشورها در ايران 
همدان پيام: معاون اول رئيس جمهور گفت: سازمان صنايع هوايي امكان تعمير هواپيماي ديگر كشورها را در ايران 
فراهم كنند. به گزارش ايســنا، محمدرضا رحيمي پس از بازديد از ســازمان صنايع هوايي كشور ضمن تسليت شهادت 
رئيس ســازمان جهاد خودكفايي ســپاه پاســداران و تعداد ديگري از نيروهاي ســپاه در حادثه اخير و تمجيد از وزير دفاع 
كشورمان گفت: وزير دفاع يكي از بهترين وزراي دولت و وزيري است كه حتي قابل مقايسه با وزراي قبل خود نيست و درست 
هم همين اســت كه وزيران جديد از وزراي قبل بهتر باشــند.  رحيمي با اشاره به سرعت خودكفايي در دوران پس از انقالب 
گفت: در دوران شاه حتي تفنگ ژ3 را وارد مي كرديم اما امروز مي بينيم كه حتي هواپيما در سازمان هواپيمايي كشور ساخته 
شــده و به پرواز در مي آيد. در وزارت دفاع كارهاي بزرگي شــده اســت كه سر جمهوري اسالمي باال اســت. وي از سازمان 

صنايع هوايي خواست كه اين امكان را فراهم كنند كه هواپيماي ديگر كشورها نيز به اينجا آورده شوند و تعمير شود.

همدان پيام: رئيس جمهورى اسالمى ايران خطاب به مسئوالن 
وزارت ارتباطــات و فنــاورى اطالعــات گفت: انتظار اين اســت كه از 
ســطح خدمات ارتباطى ارايه شــده در ســطح دنيا فراتــر رويم و اين 

امرى قابل تحقق است.
بــه گــزارش ايرنا، محمود احمــدى نژاد در آيين افتتــاح دو هزار 
و 746 طــرح و پــروژه زيرســاخت ارتباطــى، مخابراتــى، تحقيقاتى 
و پســت بانكى در سراســر كشــور در مركز مخابراتى انقالب اسالمى 
ـشـركت ارتباطات زيرســاخت افزود: يكى از لوازم اصلى براى تحقق 
آرمان هــاى بزرگ الهى ارتباطات اســت و اگر بتوانيــم از مرز فناورى 
و امكان ارتباطى كه امروز در اختيار بشــر اســت، فراتر رويم، درست 

عمل كرده ايم.
وى با اشــاره به شــبكه ملى اطالعات اظهار داشــت: بايد سرعت 
و گستره اين شــبكه افزايش يابد و هدف توسعه آن در سطح منطقه 
و بين الملل باشــد كه اين امر قابل تحقق اســت. رئيــس قوه مجريه 
تصريح كــرد: بانك ها بايد به طــور كامل الكترونيكى شــوند تا همه 

مبادالت بانكى لحظه به لحظه قابل مشاهده باشند.
 احمدى نژاد افزود: اين امر شدنى است و مى توان براى شعبه ها 

ســقف كارى مشــخص كرد تــا نتوانند بيشــتر از آن ســقف كار كنند 
بدين ترتيب جلوى بسيارى تخلفات گرفته مي شود.

وى بــا بيــان ايــن كه همــه انســان ها مي خواهند بزرگ شــوند و 
ميــل به بزرگى و كمال در فطرت انســان وجــود دارد، گفت: حقيت 
انسان زمانى بروز مي كند كه بر همه عالم هستى مسلط شود و همه 
اســتعدادهاى ايــن جهان در اختيار انســان قرار گيرد كــه ارتباطات 

عامل اصلى تحقق اين هدف است.
رئيــس جمهورى با تاكيد بر اين كــه ارتباطات كيفيت زندگى را 
ارتقا مي دهد، اظهار داشت: امروز بدون ارتباطات حيات معنا ندارد 

و بدون ارتباطات زندگى معناى انسانى پيدا نمى كند.
احمــدى نــژاد تصريح كرد كــه بايــد ارتباطات در اختيــار كمال 

انســانى، شــكوفايى و بزرگ شــدن انســان ها قرار گيرد.
وى بــا يادآورى ايــن كه ارتباطات نقش مهمــى در تنظيم روابط 
اجتماعى و رشــد انسان ها دارد، افزود: اگر بتوانيم كيفيت آموزشى 
را در تمــام كشــور عادالنــه توزيــع كنيم اتفــاق بزرگــى رخ مي دهد 
زيرا بســيارى از اســتعدادها به دليل نبودن كيفيت آموزشى فرصت 

شكوفايى پيدا نمى كنند.

از  روز  و آخريــن  چهارميــن  همدان پيــام: 
پرحجــم  حملــه  بــا  الحجــج(ع)  ثامــن  رزمايــش 
بــدون  و  سرنشــين  بــا  هواپيماهــاي  گســترده  و 
سرنشــين و شــليك موشــك هاي كــروز توســط 

دشمن فرضي آغاز شد.
به گزارش ايسنا، دشمن فرضي كه در مراحل 
قبلي رزمايش با هوشياري و آمادگي كامل شبكه 
يكپارچه پدافند هوايي در رسيدن به اهداف خود 
ناكام مانــده بود، در اين مرحله به منظور اشــباع 
شبكه يكپارچه پدافند هوايي با نيت انهدام مراكز 
حياتي و حساس كشور يورش گسترده خود را به 

مرزهاي جمهوري اسالمي ايران آغاز كرد.

در  نيــز  كشــور  هوايــي  پدافنــد  ـدگان  رزمـن
ايــن مرحلــه از رزمايــش ضمــن حفظ هوشــياري 
و آمادگــي كامــل، بــا بهــره گيــري از روش هــاي 
ابتكاري و تمرين شــده، با انجــام دقيق، به موقع 
شناســايي،  كشــف،  مراحــل  تمامــي  صحيــح  و 
رهگيــري و درگيــري بــه مقابله بــا اهــداف پرنده 

دشمن فرضي پرداختند.
همچنين در اين مرحله از رزمايش دليرمردان 
پدافند هوايي نيروهاي مســلح جمهوري اسالمي 
ايران موفق شدند با انحراف و انهدام هواپيماهاي 
با سرنشــين و بدون سرنشين و موشك هاي كروز 
ضربات مهلكي را به دشمن متخاصم وارد نمايند.

همدان پيام: عضو هيأت رئيســه مجلس تاكيد 
كرد: شوراى نگهبان طرح مربوط به حقوق مديران 

سياسى را به دليل بار مالى رد خواهد كرد.
محمــد دهقــان در گفتگو بــا مهر، با اشــاره 
به تصويب استفســاريه قانــون مديريت خدمات 
مديــران  حقــوق  دربــاره  مجلــس  در  كشــورى 
سياســى گفت: قانون مديريت خدمات كشورى 
بــر  مشــترك  كميســيون  در  هفتــم  مجلــس  در 
اســاس اصــل 85 قانــون اساســى تصويب شــد 
و بــه هيچ وجــه در صحــن علنى مجلــس مطرح 

نشده بود. 
وى افزود: در تبصره 3 ماده 71 قانون مديريت 
خدمات كشــورى آمده است هنگامى كه يك مقام 
سياســى از كار بركنــار مي شــود و به مــكان ديگرى 
مــي رود بايد همچنــان 80 درصــد حقوقش حفظ 
شــود.  عضو هيأت رئيســه مجلس با تاكيد بر اينكه 
ايراداتــى به اين تبصره از گذشــته وارد بوده اســت، 

گفــت: با ايــن وجود اين طــرح بر اســاس اصل 85 
قانــون اساســى تصويــب شــده و بــه تاييد شــوراى 
نگهبان هم رســيده اســت.  دهقــان ادامــه داد: در 
هنگام تصويب قانون اين اختالف وجود داشت كه 
آيا اين تبصره شامل همه مقامات سياسى مي شود 
يــا شــامل برخى مقامــات غيــر دولتى كــه در ديگر 
دســتگاه هاى حكومت كه مشــمول قانون خدمات 
كشورى نيســتند فعاليت كرده اند، نيز مي شود، لذا 
جمعى از نمايندگان طرحى را تحت عنوان استفساريه 

مطرح كردند كه نمايندگان به آن راى دادند.  
وى در عيــن حال بــا تاكيد بر اينكه استفســاريه 
تبصــره 3 مــاده 73 بارمالى براى حاكميــت دارد، 
گفت: شــوراى نگهبان به دليل اين بــار مالى طرح 
را رد خواهــد كــرد، ولى اين موضوع بســترى شــد 
تا افــرادى كه به هر بهانــه اى دنبال تخريب مجلس 
هســتند بحث حقــوق مادالعمر مديران سياســى را 

مطرح كنند. 

فشار دولت بر دستگاه قضا به ضرر قوه مجريه است
همدان پيام: عضو فراكســيون روحانيون مجلس ادامه فشار بر دستگاه قضا از 
ســوى دولت را به ضرر قوه مجريه دانســت و گفت: دولت براى ساير قوا مزاحمت 

ايجاد نكند.
بــه گزارش ايلنا، حجت االســالم علــى بنائى بــا بيان اينكه مــردم طرفدار 
دســتگاه قضائى كشور هســتند، ادامه دارشدن فشار بر دســتگاه قضا از سوى 
دولــت را بــه ضرر قوه مجريه دانســت و گفت: مــردم طرفدار عدالت هســتند و 
قــوه مجريه نمى توانــد عدالت را تأمين كند، بلكه اين دســتگاه قضا اســت كه 
تأمين كننده عدالت مد نظر مردم اســت. نماينده مردم قم در مجلس شــوراى 
اســالمى بــا بيان اينكه تســريع و اســتحكام در كار دســتگاه قضا مســير مقابله 
بــا تهديــدات اخير اســت، تصريــح كــرد: از آنجايى كه دســتگاه قضــا براى به 
نتيجه رســاندن پرونده اختالس عزم جدى دارد پيــش بينى هر نوع مخالفت، 
تهديد و كارشــكنى مى شــد و اين در حالى اســت كه نبايد وقت كشــور با اين 

حاشيه سازى ها گرفته شود.
عضــو كميســيون برنامه بودجــه و محاســبات مجلس بــا بيان اينكــه جايگاه 
دســتگاه قضا در بين قوا برتر و باالتر اســت، گفت: مقابله با دســتگاه قضا آن هم 

در سطح كالن مخالف تأكيدات مقام معظم رهبرى است.
غالمحســين محسنى اژه اى دادستان كل كشور در تاريخ چهارم آبانماه سال 
جارى اعالم كرد كه تا يك ماه ديگر اولين كيفر خواست در مورد پرونده اختالس 

صادر مى شود.

احتمال تولد جريان سوم حامي دولت بعيد است 
همدان پيــام: يــك عضــو شــوراي مركــزي فراكســيون اصولگرايــان مجلس، 
احتمــال تولــد جريان ســوم حامــي دولــت را بعيد دانســت و گفت: ايــن بحث ها 
بازي هاي سياســي نزديك انتخابات اســت كه براي باال بردن وزن و ســهم برخي 
گروه ها مطرح مي شــود و به نظر مي رســد برخي جريانات خــاص هم به آن دامن 

مي زند.
پرويــز ســروري در گفت وگو با ايســنا، با اشــاره بــه برخي تحليل هــا مبني بر 
احتمال تولد جريان ســوم حامي دولت، گفت: ما در ارتباط با دولت يك جرياني 
را داريم كه با اســتفاده از منابع قدرت و ثروت چند ســال است در صدد در اختيار 

گرفتن مجلس است.
وي افــزود: بعيد اســت كه ظرفيت ديگــري تحت هر عنوانــي بتواند به عنوان 
جريــان حامي دولت در عرصــه  انتخابات ورود پيدا كنــد، باالخره چنين جرياني 
يا بايد موافقت يك جريان خاص حامي دولت باشــد و يا از مخالفين اين جريان و 
طبيعتا شــق سومي متصور نيســت كه ظرفيتي وجود داشته باشد و مبتني بر اين 

ظرفيت، افرادي بتوانند به عرصه سياسي ورود پيدا كنند.

رويكرد فرهنگى را در پيش گرفته ايم
همدان پيــام: دبيــر كل و ســخنگوى جمعيت فدائيان اســالم گفــت: رويكرد 
فرهنگــى را در پيــش گرفته ايــم چرا كه بر ايــن باوريم سياســت و فرهنگ بايد در 

كنار هم قرار گيرد.
بــه گــزارش مهر، محمــد مهــدى عبدخدايى دبيــر كل و ســخنگوى جمعيت 
فدائيان اســالم در نشســتى خبرى بــا خبرنگاران در خصــوص فعاليت مجدد اين 
جمعيت اظهار داشــت: آمديم تا بگوييم زنده هستيم و همچنين رويكرد فرهنگى 
را در پيش گرفته ايم چرا كه بر اين باوريم سياســت و فرهنگ بايد در كنار هم قرار 
گيرد چون اســالم دينى فرهنگى اســت به همين دليل رويكــرد جمعيت فدائيان 

اسالم در دوره جديد رويكردى فرهنگى است.
وى همچنيــن با اشــاره به تحــوالت منطقه اظهار داشــت: نمى تــوان در قبال 
تحوالت منطقه ســكوت كرد امروز شاهد و ناظر آنيم كه در بحرين و يمن به مردم 
ظلم مي شــود همچنين اتحاديه عــرب در اقدامى ســوريه را از اين اتحاديه حذف 

كرد كه اين اقدام نيز به هيچ وجه قابل قبول نيست.
عبدخدايــى در ادامه با بيان اينكه جمعيت فدائيان اســالم در دوره جديد در 
صدد اســت مفاهيم انقالب اسالمى را تبيين كند، افزود: فدائيان اسالم همچون 
گذشته در جهت گفتمان انقالب اسالمى فعاليت مي كند و  با جريان انحرافى نيز 

مقابله خواهد كرد.
وى درباره فعاليت جمعيت فدائيان اسالم در انتخابات مجلس نهم نيز گفت: 
ايــن جمعيت در انتخابات ليســت نخواهد داد اما در عيــن حال از نظرات آيت ا... 

مهدوى كنى دبير كل جامعه روحانيت مبارز استفاده خواهد كرد.

رئيس جمهورى: 

بايد از خدمات ارتباطى ارايه شده در جهان فراتر رويم

در آخرين روز از رزمايش ثامن الحج(ع) انجام شد؛

ارزيابي استقالل مديريت صحنه 
نبرد تحت شبكه فرماندهي 

مشاور مطبوعاتي رئيس جمهور:

جريان انحرافي وجود خارجي ندارد

عضو هيأت رئيسه مجلس:
شوراى نگهبان مصوبه مربوط به 

حقوق مديران را رد مى كند

همدان پيام: دبير حزب مؤتلفه اســالمي اســتان 
اســتان  مــردم  ـدگان  نمايـن ظاهــرا  گفــت:  همــدان 
همدان در مجلس شــوراي اســالمي از مصوبه حقوق 
مادام العمر سياســيون اســتقبال كرده و بــه آن رأي 

مثبت داده اند.
محمود الفــت، در گفت و گوى ضمن تبريك روز 
مباهله و روز خانواده و همچنين هفته بسيج با اشاره 
به اينكه ثمره بسيج مستضعفان اشاعه تفكر بسيجي 
در راســتاي منويات مقام معظم رهبري است، گفت: 
به فرمان امام (ره) بســيج متولد شــد كه ثمره بســيج 
مســتضعفان بعد از 33 سال اشاعه تفكر بسيجي بود 
در راســتاي منويات رهبري، بيداري اسالمي منطقه 
و ـمـرگ طاغوت هــاي ـسـركش و همچنيــن شكســته 
شــدن اســتخوان هاي ليبراليسم اســت كه به گوش 

مي رسد.
وي در بخــش ديگــر از ســخنان خود بــه گزارش 
اخيــر آژانــس بين المللي انــرژي اتمي اشــاره كرد و 
گفــت: يكــي از اضــالع جنگ روانــي ايــران گزارش 
يك ســويه آژانس انرژي اتمي بود كه توسط آمريكا، 
انگليــس و فرانســه كليــد خــورد كــه قصد داشــتند 
موضوع ايــران را به شــوراي امنيت ببرنــد و با جنگ 
رسانه اي قصه ليبي را در ايران تكرار كنند كه روسيه 
و چيــن در كنــار جنبــش عدم تعهــد بــا آن مخالفت 
كردنــد كــه منجر بــه قطعنامه ضعيف شــوراي حكام 
گرديد و مثلث شــيطان آمريكا، انگليس و فرانســه و 

جنگ رواني و تبليغاتي شكســت ديگري را براي آنها 
رقم زد.

وي در ادامه افزود: كشــور ما به ســالح هسته اي 
احتياجي ندارد و مردم ما ســالح هسته اي هستند و 
غرب دست به خودكشــي سياسي زد چرا كه خود با 
مشــكالت سياســي و اجتماعي و اقتصادي دست به 

گريبان است و مشروعيت آنها در خطر مي باشد.
محمــود الفت در بخــش ديگري بــه مصوبه اخير 
مجلس در خصوص حقوق مادام العمر سياسي اشاره 
كرد و گفت: متأســفانه مجلس شــوراي اســالمي در 
فرداي عيــد غدير مصوبه اي را بــا دو فوريت تصويب 
كرد كه به موجب آن حقوق جمعي از بازنشســتگان 
سياســي (كــه مناســبتي بــا تكريــم از بازنشســتگان 
نيــز دارد) افزايــش مي يابد اعم از رؤســاي قوا، وزرا، 
ـدگان، اســتانداران، فرمانــداران و غيــره كــه  نمايـن
80 درصــد حقوق زمان اشــتغال را بــه عنوان حقوق 
بازنشســتگي دريافت مي كننــد و مجلس براي اينكه 
بــه راحتــي آن را مصــوب كنــد طيــف وســيع تري را 
شــريك خود مي كنــد تا طرح به خاطــر فراگيري آن 

مصوب شود.

وي در ادامــه افزود: اين مصوبه عجوالنه خارج از 
شأن مجلس اســت و اين اشــتباه به دنبال اشتباهي 
اســت كه قبال در تصويب مدرك فوق ليســانس براي 
نماينــده مجلــس تصويــب كردنــد. چطور مي شــود 
بعضــي از طرح هــا بايگاني مي شــود اما ايــن طرح با 
دو فوريــت تصويب مي شــود اين عمــل رانت خواري 

محسوب مي شود.
الفــت در پاســخ به ســوالي در خصــوص نظر وي 
ـدگان مجلــس همــدان به  دربــاره رأي مثبــت نمايـن
مصوبه حقــوق مادام العمر چيســت؟ اظهار داشــت: 
ظاهرا نمايندگان اســتان همدان در مجلس شــوراي 
اسالمي نيز از اين مصوبه استقبال كرده و به آن رأي 

مثبت داده اند.
دبيــر حزب مؤتلفه خطاب بــه نمايندگان مجلس 
شــوراي اســالمي گفت: شــما امانتــدار رأي مردمي 
هســتيد كه بــراي دفــاع از آنهــا و تقويت نظــام پا به 
عرصه مجلس گذارده ايد شــما بــه جاي اينكه حقوق 
مادام العمر مجالس گذشته را ابطال كنيد خود باعث 
تقويت آن و خوي اشــرافي گري هستيد. نمايندگان 
نبايــد اعتمادزدايــي بكننــد چون بناســت كه شــما 

حافــظ ارزش هــاي نظــام باشــيد و در آخــر انتظار از 
شوراي نگهبان است كه با اين مصوبه برخورد كند.

الفــت در خصــوص مســائل اســتاني با اشــاره به 
انتصابــات جديــد اســتاندار بــه خبرنــگاران گفــت: 
اخيرا اســتاندار اعالم كرد كه مديــران ضعيف را بايد 
بركنار گذاشــت ما اين گفتــه را مثبت تلقي مي كنيم 
و همانگونــه كه قــدم اول را در خصــوص فرمانداري 

تويسركان برداشت.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه بيانيه هفته 
گذشــته همايش جبهه اصولگرايــان و تأثيرات آن بر 
روند فعاليــت انتخاباتي در اســتان را چگونه ارزيابي 
مي كنيد؟ گفت: جلســه هفته گذشــته اصولگرايان 
اولين جلســه جبهه اصولگرايان بود. ما در اســتان از 
بهمن ماه ســال گذشــته همواره جلســاتي داشته ايم 
خــوب بايد گفــت تبعــات اين جلســه در اســتان نيز 
بي تأثير نبود اما اســتان برنامه خاص خود را دارد و با 
توجه به بينش منطقه اي كه وجود دارد نهايتا ســاز و 
كار تهــران را قطعا رعايت مي كنيم قبال هم اين امر را 

در مصاحبه ها گفته ايم.
دبيــر حــزب مؤتلفه اســتان همــدان در خصوص 

تعامل اســتانداري با اين حزب كه از وي ســوال شده 
بود، نيز گفت: فعال تعامل ما با اســتانداري يك طرفه 
است يعني مؤتلفه تنها در اين وادي قدم گذاشته در 
حقيقــت اســتانداري حركتي دال بر همــكاري انجام 
نداده اســت اما بايد گفت كه محمدنبي حبيبي دبير 
كل حزب مؤتلفه 10 آذرماه به همدان ســفر خواهد 
كــرد و ما نيز در اين راســتا ســعي در مالقات هايي با 

استاندار داريم.
احــزاب  همــكاري  رونــد  خصــوص  در  الفــت 
اصولگرا بــا جبهه  پايداري در اســتان  گفت: جبهه 
پايداري جبهه اي اســت كه تازه شــكل گرفته است 
امــا از آنجايي كه ظرفيت اصولگرايي زياد اســت و 
قرار اســت كه ما به دنبال جــذب حداكثري و دفع 
حداقلــي باشــيم به خاطــر همين چتــر اصولگرايي 
همواره باز اســت و اين منع وجود ندارد كه افرادي 
همچــون اعضاي جبهه پايداري از آن دوري كنند.  
مــا همچنــان اميدواريــم كــه ايــن جبهــه بــه جمع 
اصولگرايــان بپيونــدد البتــه ما در اســتان مشــكل 

آنچناني نداريم. 
در ايــن خصوص رســتمي دبيــر جبهــه پايداري 
معرفــي شــد كــه وي نيــز تمايلي بــه مانــدن در اين 
جبهه نــدارد و احتماال هفته آينــده جايگزيني براي 
وي مشــخص شــود و در خصوص پذيرفته شدن اين 
جبهه در اصولگرايان در اســتان همچنــان برنامه اي 

چيده نشده است.

همدان پيام: مشــاور مطبوعاتي رئيس جمهور 
بــا تاكيد بر اين  كه جريان انحرافي وجود خارجي 
نــدارد، گفــت: مطالبــه مــا از دســتگاه قضايــي، 
تبعيــت از قانــون، رعايــت حقــوق شــهروندي و 
حقــوق مــردم اســت؛ چراكــه در نظــام جمهوري 
اســالمي ظرفيت هاي بســياري براي بيان نظرات 

به صورت آزادانه وجود دارد.
در  جوانفكــر  علي اكبــر  ايســنا،  گــزارش  بــه 
نشســت خبري كــه در محل روزنامه ايــران برگزار 
شــد، اظهــار داشــت: او و اطرافيانش همــواره در 
موضــع دفــاع در برابــر اتهامــات وارده بوده انــد و 

هيچگاه اتهامي به افراد و يا جرياني نزده اند.
مشــاور مطبوعاتي رئيس جمهور بــا طرح اين 
پرســش كه چه كســاني در هفت ماه اخير با طرح 
جريــان انحرافــي به آنهــا حمله كرده انــد، گفت: 
جريان انحرافــي وجود خارجي نــدارد و اين تنها 
يك داســتاني است كه از سوي برخي مطرح شده 
اســت؛ چرا كه جريان انحرافي هيچ معنايي ندارد 
و تنها حرف غلطي است كه مدام تكرار مي كنند.

بر اســاس اين گزارش، در ادامه اين نشست 
خبري مشــاور مطبوعاتي احمدي نژاد در پاســخ 
ارزيابــي اش  مــورد  در  خبرنــگاري  پرســش  بــه 
اعتمــاد  روزنامــه  بــا  مصاحبــه اش  انعــكاس  از 
گفــت:  اپوزيســيون  و  خارجــي  رســانه هاي  در 
هنگامي كه احســاس بسته بودن فضا در جامعه 
وجود داشته باشد، هنگامي كه فردي نظراتش 
را به صراحت بيان مي كند، اين موضوع بازتاب 
گســترده در جامعه پيدا مي كند، اما ســوال اين 
اســت مگر من چــه حرفي زده ام كــه اينگونه در 
داخل ســر و صــدا ايجاد شــده اســت. جوانفكر 
افــزود: تا وقتي زنده ام و نفس مي كشــيم حرف 
مي زنم و كســي نمي تواند جلــوي من را بگيرد؛ 
چرا كه بيان نظرات، خالف قانون نيســت، ولي 
بــه هر حال جمع بنــدي دســتگاه قضايي صدور 

چنين حكمي بوده است.

در ادامــه مشــاور مطبوعاتــي رئيس جمهــور در 
پاســخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اين كه آيا شما 
هــم جزء خــط قرمز كابينــه احمدي نژاد هســتيد؟ 
گفت: احمدي نــژاد همواره بر اجــراي قانون تاكيد 
دارد، از ايــن رو اين كــه بدون ضابطه و دليل قانوني 

به دولت آسيب وارد شود درست نيست. 
وي با تاكيد بر اين كه مردم بايد از همه مسائل 
اطــالع داشــته باشــند، گفت: اگــر روزنامــه اي را 
تعطيــل مي كنيــد، دليلــش را بــه مــردم بگوييد، 
هنوز عــده اي فكر مي كنند كــه روزنامه اعتماد به 
دليــل مصاحبه با من توقيف شــده اســت. وي در 
ادامه ابراز عقيده كرد: اگر دســتگاه قضايي به هر 
دليلي فردي را بازداشت كرد، بايد به خانواده اش 
اطالع رســاني كنــد، چون آبــرو و حيثيت آن فرد 

رفته است. 
 توضيحات «جوانفكر» درباره اتفاقات  �

در روزنامه ايران 
در حالي  كه پس از نشســت خبري سرپرســت 
بازداشــت  بــر  مبنــي  اخبــاري  ايــران  روزنامــه 
امــا مشــاور  «علي اكبــر جوانفكــر» منتشــر شــد، 
مطبوعاتي رئيس جمهورتاكيــد كرد كه علي رغم 
نشــده  بازداشــت  دادســتاني  نيروهــاي  حضــور 
اســت. علي اكبر جوانفكر اظهار داشت: متاسفانه 
دوســتاني از دادســتاني بــه دفتــر روزنامــه ايران 
مراجعــه كردنــد و به رغــم اين كه آن هــا را دعوت 
بــه آرامش و صبر كردم تا اقدامات الزم در ســطح 
بــاال صورت بگيرد، ولي آن هــا حاضر به همكاري 

نشدند.
وي با بيان اين كــه « رئيس جمهور نيز تالش 
مي كردنــد كــه اين مســأله به خوبي حل شــود» 
گفــت: ولــي آن ها مي گفتنــد ما كاري بــه رئيس 
قــوه قضاييــه و همچنيــن رئيس جمهــور نداريم، 
مــا دســتور داريم. وى  گفــت: همــكاران من در 
روزنامــه ايــران به شــدت ترســيدند، تعدادي از 

آن ها آسيب ديدند.

دبير حزب مؤتلفه اسالمي شاخه همدان:

نمايندگان در تصويب حقوق مادام العمر اشتباه كردند
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خبر همدان پيام: ســومين جشــنواره ملي گردوي اخبار شهرستان
ايــران در قطــب گــردوي كشــور و بهشــت غــرب 
ايران با حضور گردوكاران اســتان هاي گردوخيز، 
بخــش  صنعتگــران  و  پژوهشــگران  و  محققــان 
دفتــر  ـركل  مدـي حضــور  همچنيــن  و  كشــاورزي 
دانــش  هماهنگــي  كانون هــاي  و  تجاري ســازي 
و صنعــت كشــور و كارشناســان حــوزه معاونــت 
توليــدات گياهــي وزارت كشــاورزي در مجتمــع 
فرهنگي هنري فردوســي شهرســتان تويـسـركان 

برگزار شد.
در اين جشــنواره مديركل دفتر تجاري سازي 
و هماهنگــي كانون هــاي دانش و صنعت كشــور 
گفت: در حال حاضــر بيش از 100 كانون دانش 
و صنعــت در كشــور وجود دارد كــه رويكرد دولت 
و معاونــت علمــي و فنــاوري رياســت جمهــوري 
حمايت هــاي همه جانبــه اين كانون هــا در جهت 
ارتقــاي توليــدات دانش محــور و رشــد صــادرات 

است.
لــزوم  بــر  تأكيــد  بــا  قاســمي  محمدجــواد 
كيفي سازي عرضه محصوالت گفت: دسته بندي 
و عرضــه مطلــوب محصــوالت گــردو، مقابلــه بــا 
محصــول  تفكيك ســازي  بــر  نظــارت  و  واردات 
بــه  كمــك  وارداتــي،  محصــوالت  از  تويـسـركان 
اصالح باغات و رشــد باغــات نهال هــاي پيوندي 
در دســتور كار معاونــت علمــي و فناوري رياســت 

جمهور است.
قاســمي اظهــار داشــت: در كنــار حمايــت از 
بــه  داخلــي  ـدگان  مصرف كنـن و  ـدگان  توليدكنـن
منظور رشد مؤلفه هاي صادرات كانون هماهنگي 
صنعــت و دانــش گــردوي كشــور بايــد بــه دنبال 
شناســايي بازارهاي جديد هدف براي عرضه انبوه 
و مداوم محصول باشد. وي ترسيم نقشه راه گردوي 
كشــور را اوليــن اقــدام كار براي كانــون هماهنگي 

دانش و صنعت گردوي كشور ارزيابي كرد.
 نورى: بايد نقشه راه گردوى ايران  �

تهيه شود 
در ادامه معاون برنامه ريزي اســتاندار همدان 
گفــت: در حال حاضر 30 درصد ســاختار اقتصاد 
استان وابسته به توليدات كشاورزي است و گردو 
بــه عنوان يكــي از محصوالت انبــوه و عمده باغي 
نقش بسزايي در توليد اقتصاد و رفاه مردم استان 

ايفا مي كند.
هماهنگــي  كانــون  گفــت:  علي حيدرنــوري 
دانش و صنعت گردو در راســتاي يكپارچه ســازي 
تالش هــاي فــردي و انسجام بخشــي تحقيقات و 
يافته هــاي علمــي نقــش مهمــي دارد كــه بايد از 
طريق تلفيق دانش روز بــا يافته هاي تجربي روند 

صنعتي شدن كشاورزي را تسهيل بخشد.
معــاون برنامه ريزي اســتاندار همــدان افزود: 
مديريت اقتصادي و صنعتي و هدايت تفكر فردي 
بلندمــدت  و  كوتاه مــدت  اهــداف  ســاماندهي  و 
اين گونه جشــنواره ها، از ديگر اهــداف كاري اين 

كانون هاست.
وي خاطرنشــان كرد: اين تشكل ها بايد همه 
موارد كمــي و كيفــي توليد تا برداشــت محصول 
را به كشــاورزان آمــوزش داده و بســتر حمايت از 

فعاليت هاي جانبي را فراهم كنند.
نــوري بــا تأكيد بر لــزوم تغييــر افق ديــد اين 
كانــون از ملــي بــه فراملي گفــت: اين تشــكل به 
عنوان پل ارتباطي بخش خصوصي و كشــاورزان 
بــا دولت بايــد زمينــه ارتقابخشــي و ســاماندهي 
فعاليت هاي متفرقه و تك قطبي را به عهده گيرد.
معاون برنامه ريزي اســتاندار همدان گفت:  ما 
معتقديم قدرت بخش كشــاورزي به حضور بخش 
خصوصــي و تشــكل هاي غيردولتــي اســت، پس 
نبايــد اين تشــكل ها فردگرا و انحصاري باشــند تا 
بتواننــد پيشــرفته ترين يافته هاي علمــي روز دنيا 
را بــه محققان و پژوهشــگران داخلي عرضه كنند 
چــرا كه رويكــرد دولت در حمايت از ـشـركت هاي 

دانش بنيان و علم محور نيز بر اين اساس است.
وي گفت: از كانون هماهنگي دانش و صنعت 
گــردو انتظار داريم با قــدرت بازاريابي و چانه زني 
خود فرصت رشد صادرات را فراهم كند و از طريق 
ثبــت جايگاه خــود در مجامــع و محافــل علمي و 
كشــاورزي بتواند براي رفع مشــكالت كشاورزان 
در بودجه 91 برنامه ارائه كرده و آن را به تصويب 
برســاند. وي انحصار طلبــي و عــدم برنامه ريزي را 
از آفات اين تشــكل ها برشــمرد. هدف از تشكيل 
و حمايــت ايــن كانون ها اين اســت كه بــه عنوان 
محل اتصال مؤسســات علمي بين المللي صنعت 

و دانش گردو با داخل كشور باشند.
نــوري تــالش بــراي بهبــود و عملكــرد بخش 
كشــاورزي، ايجاد تســهيالت، ارتقــاي بازدهي و 
تشــكيل صندوق هاي مالي را از ديگر وظايف اين 
كانون برشــمرد. وي گفت: اوليــن فعاليت كانون 
تهيه نقشــه راه گردوي ايران است كه بايد بكوشد 
به عنوان اولين اقدام مؤثر و كاربردي آن را به نحو 

مطلوب ارائه كند.
 رنجبر ضرابى: رتبه اول توليد  �

كشاورزى در بين 8 استان غربى
در ادامــه رئيــس جهــاد كشــاورزي اســتان و 
دبير برگزاري ســومين جشــنواره گردو گفت: اگر 
چــه به دليل ســفر هيأت دولت به اســتان همدان 
زمان برگزاري جشــنوراه گردو بــه تعويق افتاد اما 
سعي كرده ايم اين جشنواره را به روال هر ساله در 
پايتخت گردوي ايران يعني شهرستان تويسركان 

به نحو احســن برگزار نماييم.
شهرســتان  گفــت:   ضرابــي  رنجبــر  عليرضــا 

تويسركان به لحاظ توليد گردو و محصوالت باغي 
جايگاه ويژه اي در ســطح استان و كشور دارد و از 
لحــاظ توليد كيفي گردو در كشــور مقام برتر را به 
خود اختصاص داده است. وي اضافه كرد: استان 
همدان 142 هزار بهره بردار در بخش كشــاورزي 
دارد كــه بيش از 30 درصد اشــتغال اســتان را به 

خود اختصاص داده اند.
رنجبــر ضرابي اظهار داشــت: اســتان همدان 
بــا 2/4 درصد جمعيت كشــور 4/8 ميليون تن از 
توليدات كشاورزي ايران يعني 4/5 درصد توليد 
ناخالص داخلي كشــور در بخش كشــاورزي را به 

خود اختصاص داده است.
رئيــس جهاد كشــاورزي اســتان توليد بخش 
زراعي را 3/7 ميليون تن و كســب رتبه 6 كشور، 
ميــزان توليد دام و طيور 580 هزار تن و رتبه 13 
كشــور، و 507 هزار تن توليــد باغي اعالم كرد و 
گفت: از لحــاظ پارامترهاي توليــدي رتبه اول در 
ميان 8 اســتان همجوار را داريم. وي يادآور شــد: 
در توليدات زراعي، باغــات و دام و طيور وضعيت 
مطلوبي در كشــور داريم و در توسعه سيب زميني 
و نيز گردو رتبه اول كشــور هســتيم. همچنين در 
توليد برنــج، انگور، جــو و برخــورداري از آبياري 

تحت فشار رتبه سوم كشور را دارا هستيم.

دبير برگزاري ســومين جشــنواره گردو افزود: 
گــردو در اســتان 22 هــزار ميليارد ريــال از ارزش 
افــزوده توليدات كشــاورزي را به خــود اختصاص 
داده بــه طــوري كه 7/1 درصــد از توليدات باغي 
استان را داراست كه از آن به عنوان يك محصول 

عمده استان همدان نام مي بريم.
رنجبــر ضرابــي اراضــي باغــي اســتان را 66 
هــزار هكتار با توليد 507 هــزار تن و ارزش ريالي 
365 ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: 18 هزار 
هكتــار با 49 هزار تن توليــد از اين باغات مختص 
گردوست و اين اعداد و ارقام نشانگر جايگاه ويژه 
ايــن محصــول در ســطح اقتصاد و اشــتغال بخش 

كشاورزي استان دارد.
 رضانيا: جشنواره فرصتى براى  �

شكوفايى قابليت هاى كشاورزى 
از  هــدف  تويـسـركان  فرمانــدار  ادامــه  در 
برگزاري سومين جشــنواره گردو را توانمندسازي 

شهرســتان در توليــد و بازاريابــي محصول گردو، 
معرفــي صنايــع تبديلــي و بســته بندي گــردو و 
افزايش ضريب مكانيزاسيون باغات گردو، توسعه 
زيرســاخت هاي تحقيقاتــي و برداشــت و فرآوري 

محصوالت عنوان كرد.
حســن رضانيا افــزود: اين جشــنواره فرصتي 
براي شــكوفايي قابليت هاي بخش كشــاورزي به 

ويژه گردوي تويســركان در ســطح كشــور اســت.
فرمانــدار تويســركان تنظيم مناســب عرضه و 
تقاضــا و تعادل بخشــي به بازار گــردو را از اهداف 
تشكيل كانون هماهنگي صنعت و دانش گردوي 
كشور با محوريت تويســركان عنوان كرد و گفت: 
تشــكيل بانك اطالعات و آمار گردوي ايران نيز از 
ضرورت هاي امروز رشــد اين محصول استراتژيك 

است.
  طاهرپور: محققان گردوى كشور  �

ايده بدهند
نماينده مردم تويـسـركان در مجلس شــوراي 
اســالمي نيز گفــت: از معاونــت علمــي و فناوري 
رئيس جمهور و مديركل تجاري سازي اين معاونت 
انتظــار حمايــت و تخصيــص اعتبــارات الزم براي 
رشد صادرات و عرضه مطلوب گردوي تويسركان 

را داريم.

شــهريار طاهرپــور مهم تريــن مشــكل بخــش 
كشــاورزي تويـسـركان را به لحاظ موقعيت خاص 
جغرافيايــي و وجــود شــيب تنــد باغات گــردو به 
جمــع آوري و انتقــال آب به باغات عنــوان كرد و 
گفــت: وزارت جهاد كشــاورزي بايــد با تخصيص 
اعتبــارات الزم بــه كانال كشــي و پوشــش انهــار 
باغات به احياي آنها كمك نموده تا اقتصاد مردم 
تويســركان پويا بماند. وي تشــكيل ـشـركت هاي 
دانش بنيــان و تبديــل تحقيقــات بــه توليــدات و 
ثــروت را از رويكردهــاي مؤثــر دولــت برشــمرد و 
گفــت:  گردوي تويـسـركان قابليــت آن را دارد كه 
بــا حمايت هاي ويــژه دولــت روند توســعه باغات 

پيوندي و رشد صادرات را بپيمايد.
وي خاطرنشــان كرد: براي همكاري با كانون 
هماهنگــي دانش و صنعت گــردو منتظر برنامه ها 
و ايده هــاي علمــي و پژوهشــي محققــان گردوي 
كشــور هســتيم تا با تخصيــص اعتبــار در مجلس 

شــوراي اســالمي ايــن كانــون را در دســتيابي به 
اهداف ترسيمي خود ياري كنيم.

در ادامه مراســم از برگزيدگان گردوي كشــور 
تجليل شد:

■  شركت طلوع سبز زنگان، توليدكننده برتر 
نهال پيوندي گردوي كشور

■  دكتــر كورش وحدتي، محقــق بين المللي 
گردو و رئيس گروه گردو در تحقيقات بين المللي 

باغباني
■  مهندس حســين الوندي، ـشـركت توســعه 
ســبز و صنايــع جانبــي و دارنــده بزرگ تريــن باغ 

پيوندي نهال گردوي كشور 
■  علي محمــد نصراللهــي، صنعتگــر نمونــه 

بخش گردو
پيشكســوت  عاطفــي،  جمــال  مهنــدس   ■

تحقيقات گردوي ايران
در بخش كارگاه آموزشــي اين جشنواره دكتر 
كورش وحدتــي عضو كانــون هماهنگي دانش و 
صنعت گردوي ايران ضمن خير مقدم به مدعوين 
و گردوكاران كشــور توضيحات علمي و آموزشــي 
محصــول  غذايــي  ارزش  خصــوص  در  را  خــود 
گــردو، معرفــي ارقــام و ژنوتيپ هاي برتــر، نحوه 
ارتقــاي بازدهــي و افزايش درصد مغــز محصول، 
چگونگــي ارزيابــي صفــات، شــاخصه هاي بــازار 
جهانــي و نيز نحوه پيونــد زدن و تكثيــر، انتخاب 
پايه هاي مقاوم پيوند، لزوم كاشت باغات مادري 
پيوند، ميزان مقاومت به گرما و ســرما و شــوري و 
ســاير پژوهش هــاي علمــي، نكاتــي در خصوص 
انبــارداري و صــادرات محصــول،  نحــوه عرضــه 
شــيوه آبياري و تغذيــه درختان، معرفــي آفات و 
بيماري هــا و نحــوه مقابلــه بــا آنها و معرفي ســاير 
بــراي گــردوكاران  كاربردهــاي محصــول گــردو 

سخنراني كرد.
 شناخت مشكالت و حل آنها هدف  �

كانون هماهنگى
در ايــن جشــنواره همچنيــن از محققانــي كه 
موفــق به معرفي اوليــن رقم گردوي ايــران به تمام 
جهان شده بودند تقدير و تجليل شد.سپس از كتاب 
تاريخچــه تحقيقات گردوي كشــور رونمايي شــد و 
پس از آن مدعوين از نمايشگاه دستاوردهاي علمي 

و صنعتي جانبي گردو ديدن كردند.
و درپايان مراسم حجت ا... شهبازي، مسئول 
دبيرخانــه جشــنواره و كانــون هماهنگــي دانش 
و صنعــت گــردوي كشــور گفــت:  اين كانــون در 
بهمن ماه ســال 85 با رياست استانداري و دبيري 

جهادكشاورزي در استان تشكيل شد. 
وي گفــت: دبيرخانه اين كانــون در مديريت 
باغباني ســازمان جهاد كشــاورزي استان مستقر 
است و 18 نفر عضو دارد كه 8 نفر از اعضاي آن از 
استان همدان و 10 نفر از ساير نقاط كشور است.

وي در خصــوص تركيــب اعضاي ايــن كانون 
گفــت: اين كانون متشــكل از اســاتيد، محققان، 
توليدكنندگان و مسئوالن اجرايي مرتبط با گردو 

از سراسر كشور است.
را شــناخت  شــهبازي هــدف اصلــي كانــون 
مســائل، مشكالت و راهكارها و مرتفع كردن آنها 

در قالب برنامه هاي اجرايي معرفي كرد.
وي گفــت: دي مــاه ســال 89 تهيه نقشــه راه 
گردو مورد تصويب شــوراي كانون قرار گرفت كه 
در 11 ماه گذشته پيش نويس هاي متعددي تهيه 
شــده اســت و در چنــد مرحله ايــن پيش نويس ها 
بازنگــري شــده اند و در ســايت رســمي كانون در 

معرض ديد محققان قرار گرفته است.
وي گفت: ايــن پيش نويس ها از 30 اســتاد و 
محقق برتر گردوي كشــور به دبيرخانه رســيده و 
در نهايــت نســخه امــروز در آخرين جلســه كانون 
به تصويب رســيده اســت كه طبق دستور معاونت 
ايــن  در  جمهــوري  رياســت  فنــاوري  و  علمــي 
جشــنواره پــس از تأييــد صاحبنظــران بــه عنوان 
نقشــه راه گردوي كشــور تصويب و به عنوان سند 

باالدستي تحقيقات اين حوزه ارائه مي شود.

پيام معاون علمى و فناورى رئيس جمهور به جشنواره گردو
با سالم و درود به ارواح طيبه شهدا و روح پرفتوح حضرت امام(ره) و آرزوي طول عمر براي مقام معظم 
رهبري (مد ظله العالي)، خدا را شــاكريم كه به همت جمعي از صاحب نظران و انديشــمندان عرصه دانش 
و پژوهش، متخصصان و صاحب نظران عرصه اجرا در بخش هاي دولتي، خصوصي و تعاوني كشور، شاهد 

برگزاري موفقيت آميز و پرنشاط سومين جشنواره ملي گردوي كشور هستيم.
تالش و سختكوشــي كشــاورزان و باغــداران اين آب و خاك ســابقه اي به قدمت تاريخ دارد؛ دســتان 
پينه بســته و صورت هاي آفتاب ســوخته آنها حكايت از تالش هاي خســتگي ناپذير در سازندگي ملي دارد. 
وجود اقليم هاي مناسب در اغلب نقاط كشور براي كشت اين محصول و داشتن شرايط بسيار مناسب براي 
توســعه كشــت گردو در اغلب استان ها از اصيل ترين نقاط قوت ايران زمين در اين عرصه مي باشد. از سوي 
ديگر، وجود كشــش مناســب بازارهــاي داخلي و خارجي بــراي اين محصول، زمينه مطلوبــي را براي اين 
محصول فراهم آورده اســت. من اميدوارم در ســايه اين همدلي، همــكاري و هماهنگي دانش توليد نهال 
غيربذري، شناســايي ژنوتيپ هاي ملي، ايجاد باغ هاي مادري و ســاير موارد از اين دست توسط باغداران 
بــه عمل درآيد و اميد اســت در ســال هاي آتي و جشــنواره هاي بعدي شــاهد اثرات مفيــد و ثمربخش اين 

همگرايي ها و تصميمات باشيم.
نسرين سلطان خواه

سومين جشنواره ملي گردوي تويسركان برگزار شد

جشن گردوريزان در پايتخت طالى سبز
■ كتاب تاريخچه تحقيقات گردوي ايران رونمايى شد

جارى بودن فرهنگ بسيج در جامعه ضامن سالمت 
و صالبت نظام است

همدان پيام: بســيج نقش اساســى در تحقق اهداف نظام ايفا مى كند و مظهر 
قدرت كشور محسوب مى شود.

امــام جمعه اســدآباد در نشســت صميمى با بســيجيان گفت: بســيج نهادى 
عمومى اســت كه از گروه هاى مختلف مردم تشــكيل شــده و در پيشــرفت جامعه 
نيز بســيار تأثيرگذار اســت و بســيجى بودن و بســيجى شــدن يك فرهنگ است؛ 
جــارى بودن فرهنگ بســيج در جامعه ضامن ســالمت و صالبت نظــام در تمامى 

عرصه هاست.
حجت االســالم حسينى مجد اظهار داشت: بسيج از ابتداى تشكيل در مقابل 
توطئه ها و تهديدهاى گوناگون دشــمنان اســالم و انقالب شــجاعانه ايســتادگى 

كرده و سربلند هم بيرون آمده است. 
وى در ادامه ياد و خاطره شــهيد فهميده، نوجوان دانش آموز شهيد را گرامى 
داشت و تصريح كرد: به فرموده امام راحل، رهبر ما نوجوان 13 ساله اى است كه 

براى دفاع از ميهن جان فشانى كرد. 
فرمانــدار اســدآباد نيز با تبريك اين روز گفت: هفته بســيج هر ســال فرصتى 
اســت تا يــاد و خاطره امــام راحل و پايه گــذار بســيج و ايثارگران و دلســوختگان 
انقالب اســالمى تداعى شود، لذا در اينگونه مناسبت ها معجزه امام خمينى (ره) 
در تربيت بســيجيان و خلق حماســه هاى ماندگار و ايجاد شــور و نشــاط عاشقانه 

بيش از هر مقوله ديگرى خودنمايى مى كند.
مصطفــى آزادبخــت اظهار داشــت: بديهى اســت انقالبــى كه بر پايــه دين با 
محوريــت اســالم ناب محمــدى (ص) و خارج از حيطــه نفوذ و ســلطه دو اردوگاه 
بزرگ جهانى شــرق و غرب رخ مى دهد، بايد مسيرى پرفراز و نشيب و پرچالش را 
بپيمايد، دشمن هاى زيادى را تحمل كند و از تهديدهاى ويرانگرى عبور نمايد. 

وى بــر حفــظ فضــاى فرهنگى بســيج تاكيد كــرد و گفت: وحــدت يك تفكر 
بســيجى است و هركس كه مدعى پيروى از واليت است بايد وحدت شكل گرفته 

در شهرستان را صيانت كند.
آزادبخــت همچنين با بيان اينكه انتخابات مجلس شــوراى اســالمى در پيش 
اســت، گفــت: مــا معتقديم هركــس مى توانــد در فضــاى انتخابات وارد شــود اما 
نبايد به اصول و ارزش هاى انقالب خدشــه اى وارد ســازد و از مسئوالن نيز انتظار 
بى طرفــى تمام را در كنار مردم بــه منظور انتخاباتى عاقالنه و معقول و پرشــور را 
داريم.  در ادامه فرمانده ســپاه ناحيه اســدآباد در اين نشست ضمن گراميداشت 
هفته بسيج با عنوان «بسيج، واليت و بيدارى اسالمى» گفت: بسيج پس از دوران 
دفــاع مقدس در تمام عرصه ها خط  شــكن بوده و در تمــام برنامه هاى فرهنگى و 
سازندگى نقش بسزايى ايفا كرده است و امروزه بسيج يكى از مصاديق بارز شجره 
طيبه است و جايگاه بسيج، تزريق و اشاعه بصيرت و آگاهى آن در جامعه بر هيچ 

كس پوشيده نيست. 
محمــودى با بيان اينكه در حــال حاضر بصيرت، اخالص و اقدام به موقع و به 
اندازه از شــاخصه هاى حركت بسيج به شمار مى آيد، گفت: امروز بسيج و بسيجيان 
مصداق بارز ايثار، شــهامت و شجاعت هســتند و هدف و خواسته ما در هفته بسيج، 

حضور پرشور و با صالبت و گسترش فرهنگ بسيج و تفكرات بسيج است.
فرمانــده ســپاه ناحيه اســدآباد تــالش در جبهــه فرهنگــى و نهادينــه كردن 
فرهنگ هــاى اســالمى در بيــن مــردم به ويژه نســل جــوان را در جامعــه ضرورى 
دانســت و افزود: دشــمن در جنگ نرم درصدد ايجاد اختالف بين مردم و واليت 
و ضربه زدن به بدنه اعتقادات اســالمى جوانان اســت كه اشــاعه و نهادينه شدن 
اين فرهنگ هاى ارزشــى مى تواند بهترين ســالح براى مقابله با جنگ نرم دشمن 

به شمار آيد.

آموزش و پرورش در آموزش و اطالع رساني پدافند غير عامل پيشگام است
همدان پيام: رئيس اداره آموزش و پرورش جوكار گفت: پدافند غير عامل برنامه وســيعي است كه در سال هاي 
اخيــر بــه عنوان يك اســتراتژي دفاعي در كشــور مورد توجه قرار گرفته اســت؛ بنابراين، همــه تمهيداتي كه ما را در 
مقابل آسيب هاي گوناگون اعم از جنگ، پديده هاي قهري طبيعي و... توانمند و مقاوم مى كند دفاع است كه اين شيوه 
مقابله در ادبيات دفاعي همان پدافند غير عامل است. به گزارش روابط عمومي آموزش و پرورش جوكار، رضايي با بيان 
اين مطلب كه آموزش و پرورش به عنوان گســترده ترين دســتگاه تربيتي و فرهنگي پيشــگام فرهنگ سازي، آموزش و 
اطالع رساني در اين زمينه بوده است، افزود: در سال تحصيلي جاري نيز اين موضوع با جديت و همكاري فرهنگيان، 
كيفي تــر از گذشــته دنبال مي شــود و به واســطه  اهميت آن الزم اســت اجراي ايــن برنامه در مــدارس راهنمايي و 

متوسطه از طريق مربيان آمادگي دفاعي و در دبستان ها از طريق معاونان يا مربيان پرورشي پيگيري شود.

شهردارى اللجين براي فصل يخبندان اعالم آمادگي نمود 
همدان  پيام: شــهرداري اللجين با 8 دســتگاه انواع خودروى سبك و ســنگين براي برف روبي و رفع يخبندان 

معابر و محيط شهري آمادگي خود را براي فصل زمستان اعالم كرد.
 ابوالفضل دهله اي با بيان اين مطلب گفت: ساماندهي و هماهنگي با واحدهاي مرتبط شهرداري در خصوص 
كنترل حوادث ناشــي از نزوالت جوي و بركات آســماني و جلوگيري از ايجاد اختالل در امور روزمره شهروندان در 
ايام زمستان و بارش برف انجام داده است. وى افزود: درصورت بارش برف و يخبندان 8 دستگاه خودروى سبك 
و ســنگين با 15 نيروي انســاني به صورت شــبانه روزي اقدام به برف روبي و بازگشــايي معابر در تمام مناطق شــهر 

خواهند كرد. 
وي گفت: بيش از 230 تن ماسه و نمك جاده اي نيز براي زمستان امسال خريداري شده است.

بسيجيان در ركاب و خدمت واليت هستند 
همدان پيام: امام جمعه فامنين در ديدار با پاسداران و بسيجيان اين شهرستان گفت: بسيجيان همواره در خدمت واليت 
هستند و در زمان ظهور حضرت ولي عصر (عج) نيز در خدمت امام زمان خواهند بود. حجت االسالم محسن ثابتي گفت: واژه 
مقدس بسيج با عشق، ايثار و شهادت گره خورده كه نتيجه آن پيروزي انقالب اسالمي و شكست استكبار است. وي افزود: 
تنها كساني قادر به شناخت بسيج هستند كه روحيه بسيجي داشته باشند و اگر در وادي ديگري باشند نمي توانند روحيه 
بسيجي را بشناسند. فرمانده سپاه فامنين نيز گفت: بيداري امروز جهان نشأت گرفته از انقالب شكوهمند اسالمي ايران 
است و بسيج براي شناساندن اين بيداري برنامه هاي متعددي دارد. ابوالفضل برات زاده برنامه هاي هفته بسيج در فامنين 
را بيش از 90 مورد ذكر كرد و افزود: مهمترين برنامه هاي اين هفته برگزاري نمايشــگاه كتاب با هدف مقابله با جنگ نرم 

دشمن، گلباران مزار شهدا، سركشي به خانواده هاي ايثارگران و نشست هاي اخالقي و بصيرتي و مسابقات فرهنگي است.

تصحيح و پوزش
در خبر منتشــر شــده مربوط بــه توديع و 
معارفــه فرمانــدار تويـسـركان در روزنامه 29 
آبان ماه در بخشــى از متن موضوع سركشــى 
بهرام نيــا فرمانــدار تويـسـركان بــه روســتاها 
مطرح شــده بــود كه نظــر به اينكه سركشــى 
بــه روســتاهاى تويـسـركان در قالــب وظايف 
كار  و  نهاونــد  اشــتباه،  بــه  بــوده  فرمانــدار 
تبليغاتــى عنــوان شــده و  اســتفاده از اموال 
دولتــى از ســوى وى،  موضــوع رد كه ضمن 

پوزش اين خبر اصالح مى گردد.

رئيس آموزش و پرورش جوكار 
تأكيد كرد 

تشكيل كالس هاي آموزش 
خانواده در مدارس

همدان پيــام: رئيــس آمــوزش و پــرورش 
تشــكيل  پيگيــري  بــر  تأكيــد  بــا  ـجـوكار 
آمــوزش خانــواده درمــدارس،  كالس هــاي 
گفت: خانواده اساســي ترين واحد اجتماعي 
اســت كه هر يك از افــراد جامعه در آن متولد 
در  مي يابــد.  پــرورش  و  تربيــت  و  مي شــود 
اين ميــان نقش پــدر و مــادر در تربيت فرزند 
بســيار مهم و تعيين كننده است؛ زيرا والدين 
اولين شــكل دهندگان شــخصيت فرزند خود 
هســتند. به گــزارش روابط عمومــي آموزش 
و پــرورش ـجـوكار، رضايــي بــا تبييــن ابعــاد 
كالس هاي آموزش خانــواده افزود: آموزش 
والديــن در خصــوص مســائل تربيتي موجب 
مى شــود كه بتوانند محيط مناســب تري براي 
رشد و شكوفايي اســتعدادهاي بالقوه فرزندان 
خــود فراهــم كننــد و ايــن امــر نيز پيشــرفت و 
بالندگــي افــراد خانــواده و جامعه را بــه دنبال 
خواهــد داشــت. وي بــا بيــان ايــن مطلــب كه 
آموزش اوليا، به منظور پيشگيري از آسيب هاي 
خانوادگي و اجتماعي است، خاطرنشان كرد: 
خانــواده در تربيــت فرزنــدان، داراي اهميت و 
جايگاه مشــخصي اســت؛ لذا هدف از برگزاري 
كالس هــاي آمــوزش خانــواده نزديــك كردن 
روش هاي تربيتي و آموزش والدين و مربيان و 

در نهايت تغيير مثبت در رفتار است.

مربيان آموزشي فرامين قرآن 
را در رأس كار قرار دهند

همدان پيــام: توجه به فرامين قرآن كريم 
و اهل بيــت (ع) را مربيان آموزش خانواده ها 

بايد همواره در رأس كار خود قرار دهند.  
امــام جمعه مالير بــا بيان ايــن مطلب در 
مراســم ديدار با مدرســان و مربيــان آموزش 
خانواده گفت: علم خوراك روح اســت و شما 
به عنوان مــدرس و مربي بايد در پرورش علم 
و ارزش هــا به خانــواده و تقويــت آن در خود 
اظهــار  فاضليــان  حجت االســالم  بكوشــيد. 
داشــت: بايد در تمامي كارها هــدف را براي 
خــدا قــرار داد. وي در خصــوص جوانــان نيز 
گفــت: پــرورش جوانــان بــا توجه بــه فضاي 
امــروز جامعه بايد در همين ارتباط و در فضاى 
آموزه هــاى قرآنــى تقويــت شــود و تحقق اين 
موضــوع نيز به تالش مربيان آموزش بســتگي 
دارد. وي در ادامــه در خصوص مناســبت هاي 
ذي الحجه گفت: روز مباهله و ســالروز تشكيل 
خانــواده از جمله مناســبت هاي پاياني در اين 
ماه اســت كه پايه گذاري اصول اسالمي در اين 

مناسبت ها آموزش داده مى شود. 

هدف مانور زلزله در مدارس 
آرامش رواني و كاهش 

تلفات است 
همدان پيام: رئيس اداره آموزش و پرورش 
ـجـوكار گفــت: به منظــور ايجاد آمادگــي براي 
انجام واكنش هاي صحيح و سريع در برابر زلزله 
و ساير پديده هاي طبيعي و نيز افزايش آگاهي 
عمومي براي كاهش تلفات و خســارات ناشي 
از زلزلــه، ايــن مانــور در مدارس منطقــه برگزار 
مي شــود. به گزارش روابط عمومــي آموزش و 
پرورش منطقه جوكار، رضايي با اشــاره به اينكه 
يكــي از برنامه هاي كاربردي كه مي تواند بســيار 
اثربخش باشد، ايجاد تشكيالت منظم و منسجم 
در نظــام آمــوزش و پــرورش اســت، افــزود: در 
دستورالعمل مانور زلزله، سعي شده به اين مهم 
در مدارس پرداخته شود و بي شك اجراي چنين 
ساختاري مي تواند عالوه برآمادگي پيشگيرانه، 
نتايج هدفمنــدى از حــوادث و بالياي طبيعي از 

جمله زلزله را به دنبال داشته باشد. 

آگهي حصر وراثت
خانم ترالن صمدي راد داراي شناسـنامه شماره 4756 به شرح دادخواست به كالسه202/90/

ش111ح از اين حوزه درخواسـت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شـادروان 
احد صمدي به شناسـنامه شـماره 4256 در تاريـخ 84/10/7 در اقامتـگاه دائمي خود بدرود 
زندگـي گفتـه ورثه آن مرحوم منحصر اسـت به: 1-ترالن صمدي راد فرزند حسـن به شـماره 
شناسـنامه 4756 متولـد1319/11/6 همسـر متوفي 2-منصـور صمدي فرزند احد به شـماره 
شناسـنامه 22 متولد1341/2/2 پسـرمتوفي 3-ناصر صمدي  فرزند احد به شـماره شناسنامه 
16 متولد1345/9/1 پسـر متوفي 4-مسـعود صمدي  فرزند احد به شـماره شناسـنامه 8186 
متولـد1344/2/1 پسـر متوفـي 5-مهـري صمدي  فرزنـد احد به شـماره شناسـنامه 6388 
متولـد1335/9/10 دخترمتوفـي 6-اشـرف صمـدي  فرزند احد به شـماره شناسـنامه 6672 
متولـد1337/4/1 دختـر متوفي 7-شمسـى صمدي  فرزند احد به شـماره شناسـنامه 8639 
متولـد1345/3/9 دختـر متوفـي 8-فـرح صمدي  فرزنـد احد به شـماره شناسـنامه 10701 
متولـد1353/6/3 دختـر متوفـي 9-اعظم صمـدي  فرزند احد به شـماره شناسـنامه 10700 
متولد1352/6/20 دخترمتوفي اينك با انجام تشـريفات مقدماتي درخواسـت مزبور را در يك 
نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسـي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشـد از تاريخ 

نشـر نخسـتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شـد.
قاضي حوزه 111 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي تأسيس شركت تعاوني گهر بار خرم رود 
به شماره ثبت 729 و شناسه ملي 14000063611

خالصـه اساسـنامه و شـركت نامـه تعاوني گهربار خـرم رود به شـماره ثبت729 و شناسـه ملي 
14000063611 كه در مورخه 90/8/4 در دفتر ثبت شـركت هاي اين اداره ثبت و در مورخ 90/8/4 
از لحـاظ امضـا ذيل دفتـر تكميل گرديده جهت اطالع عموم در روزنامه رسـمي و كثيراالنتشـار 

همدان پيام آگهي مي گردد.
1- موضوع شركت: توليد قارچ خوراكي و ساير موارد مندرج در ماده 3 اساسنامه 

2- مركز اصلي شركت: همدان تويسركان بخش خرم رود روستاي تيمي جان 
3- مبدا شركت و مدت آن: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 

4- سرمايه شركت: مبلغ هشتصد هزار ريال نقدي منقسم به هشت سهم يكصد هزار ريالي به نام كه 
با شماره حساب 3704,111715020,1 نزد بانك توسعه تعاون تويسركان به صورت نقدي واريز گرديده 

است.
5- مديران و دارندگان حق امضاء: آقاي علي شـهابي به عنوان رئيس و آقاي احمد مسـتقيمي به 
عنوان نايب رئيس و خانم فرشـته چهاردولي به سـمت منشي و آقاي هادي شهابي فرزند علي به 
شماره شناسنامه 5 و شماره ملي 3979824391 به سمت مدير عامل براي مدت دو سال انتخاب 
گرديد كليه قراردادها و اسـناد رسـمي و تعهدآور بانكي با امضا مدير عامل به اتفاق رئيس هيأت 
مديره و در غياب ايشـان با امضا نايب رئيس و مهر تعاوني داراي اعتبار اسـت و اوراق و نامه هاي 

عادي با امضاي مدير عامل و مهر تعاوني معتبر خواهد بود.
6- اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه 

7- بازرسان شركت: محمود گوگردي به عنوان بازرس اصلي و خانم زهرا شهابي به عنوان بازرس 
علي البدل شركت  انتخاب گرديدند.

سيروس قلي زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك تويسركان 

آگهي حصر وراثت
خانم ربابه نوري داراي شناسنامه شماره 8959 به شرح دادخواست به كالسه90-550-113 از اين 
حوزه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مرحومه كبري نوري  
به شناسـنامه شـماره 5630 در تاريخ 90/7/25 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
آن مرحوم منحصر اسـت به: 1- ذبيح ا... نوري به شـماره شناسنامه 6853 متولد  1333 صادره از 
كبودراهنگ فرزند متوفيه 2- ربابه نوري شـماره شناسـنامه 8959 صادره از كبودراهنگ فرزند 
متوفيه اينك با انجام تشـريفات مقدماتي درخواسـت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر 
كسـي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشـد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك 

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

رنجبرضرابى رضانيا شهبازى
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عطارباشى علمى

افراد كم خون بيشتر به سرماخوردگى مبتال مى شوند
همدان پيام: يك متخصص تغذيه گفت: افراد كم خون سيســتم ايمنى ضعيفى دارند و به همين دليل بيشتر در 
معرض ســرماخوردگى قرار دارند. ســيد ضياءالدين مظهرى اظهار داشــت: در فصل پاييز و زمستان مركبات به وفور 
يافت مى شــود؛ مركبات سرشار از ويتامين C است و اين ويتامين يكى از آنتى اكسيدان هاى قوى است كه سيستم 
ايمنــى بــدن را تقويت مى كند.  وى گفت: مصرف مركباتى مانند ليموترش، ليموشــيرين، پرتقال و نارنگى موجب 
تقويت سيستم ايمنى بدن مى شود و مصرف آن همراه با غذاها جذب آهن را افزايش مى دهد و كم خونى را جبران 
مى كند. به گزارش فارس، مظهرى اضافه كرد: افرادى كه به كم خونى ناشــى از فقر آهن مبتال هســتند، بيشتر در 
معرض خطر ابتال به بيمارى ها قرار دارند همچنين افراد كم خون بيشتر در معرض ابتال به سرماخوردگى قرار دارند. 

وي بيان كرد: توصيه مى شود افراد براى درمان كم خونى خود اقدام كنند. 

سفيد كردن دندان را مستحكم نمى كند
همدان پيام: يك دندانپزشك گفت: سفيد كردن دندان به مجموع اقداماتي گفته مي شود كه موجب برطرف كردن 
تغيير رنگ داخلي دندان و در نتيجه افزايش ميزان درخشندگي آن مي شود. مهدي عباسي اظهار داشت: انجام اين عمل 
در مطب، توسط دندانپزشك و با قرار دادن مواد مخصوص روي دندان انجام مي شود كه در اين روش به علت قدرت باالي 

مواد سفيد كننده پروسه  درمان در زمان كوتاه تري به نتيجه مطلوب مي رسد. 
وي  گفت: برســاژ بهترين روش براي از بين بردن بد رنگي و ســفيد كردن دندان ها اســت. عباســي افزود: عالوه بر 
غذاهاي رنگي، عوامل داخلي نيز وجود دارند كه تنها به قســمت عاج دندان آســيب مي رسانند كه براي برطرف كردن 
آن از روشــي به نام «بلچينگ» به معناي ســفيد كردن دندان استفاده مي شود. به گزارش ايسنا، وى ادامه داد: بر اساس 

مطالعات انجام شده درمان هاي رايج سفيد كردن موجب كاهش استحكام دندان ها نمي شود.

عملكرد نادرست مغز سبب بروز سندرم پاهاى خسته مى شود
همدان پيام: محققان استراليايى دريافتند كه كاهش در عملكرد ناحيه اى در مغز كه مؤثر در كنترل حركت پاى 
انســان است، سبب بروز سندرم پاهاى خسته مى شود. طبق تحقيقات محققان، در بيماران مبتال به سندرم پاهاى 

خسته، عملكرد اين ناحيه از مغز نسبت به افراد سالم  بيش از 80 درصد كاركرد پايين ترى دارد.
سندرم پاهاى خسته كه در جهان  از هر 20 نفر يك نفر به آن مبتال مى شود، بر نحوه زندگى فرد اثر مى گذارد.
به گزارش برنا، به گفته محققان اين بيمارى نوعى اختالل اســت كه سبب احساس ناراحتى، احساس خارش، 

مورمور شدن و سوزش در اعماق پا مى شود و در زمان خواب شدت مى گيرد. 
در اين تحقيق ســعى شده تا با اســتفاده از ام آر آى، ميزان تغيرات در ساختار و عملكرد مغز اين افراد مشاهده و 

راهكار مناسبى براى درمان اين بيمارى كشف شود. 

ريزترين خودروى جهان 
توليد شد

همدان پيــام: دانشــمندان موفق شــدند 
بــه كمك فنــاورى نانــو يك خــودرو كوچك 
الكتريكــى را طراحــى كننــد كــه قادر اســت 
در جواب بــه تحريك هــاى الكتريكى به جلو 
رانده شــود. به گزارش برنا، اين وسيله نقليه 
الكتريكــى كــه در انداره يك مولوكول اســت 

داراى يك شاسى و 4 چرخ است.
ســاخت ايــن خــودرو، پيشــرفت بزرگى 
در تحقيقــات نانوتك به شــمار مــى رود؛ زيرا 
ايــن كشــف ثابت مى كنــد كــه مولكول ها به 
طور مســتقل قادر به جذب انــرژى الكتريكى 
بيرونى و تبديل آن به انرژى حركتى هستند.

توليد رايانه هايي از جنس كتان
همدان پيــام: يــك تيــم تحقيقاتي موفق 
به ســاخت ترانزيســتور از الياف طبيعي كتان 
شــدند كه ايــن دســتاورد مي توانــد منجر به 
توليد البسه هايي مجهز به ادوات الكترونيكي 
شــود. توليد ايــن ترانزيســتورها نوعي پيوند 
ميان الكترونيك و نســاجي محســوب شده و 
مي تواند منجر به توليد البســه هايي مجهز به 

ادوات الكترونيكي شود.
بــه گــزارش ايســنا، بــا ايــن كار مي توان 
ادوات پيچيــده نظيــر مداراتي از جنس كتان 
توليد كرد. با اين كار البســه مي توانند دماي 
بدن را احساس كنند و در صورت نياز بدن را 
گرم يا ســرد كنند. اين البسه  مي تواند تعداد 
ضربان قلب را محاســبه كرده و فشار خون را 
نيز اندازه گيري كند، همچنين مي تواند ميزان 
عملكرد يك ورزشــكار را نيز مورد بررســي قرار 
دهد. اين تحقيق مي تواند روزي منجر به توليد 

كامپيوترهايي از جنس كتان شود.

انسان ها در روشنايى روز، 
اجتماعى تر مى شوند

همدان پيــام: روانشناســان تأكيــد كردند 
كه انســان ها در تماس با نــور روز، اجتماعى تر 
روز  بــه هميــن خاطــر در طــول  و  مى شــوند 

فعاليت شان افزايش پيدا مى كند. 
به گزارش ايســنا، اين يافته تأييد مى كند 
كــه براى زندگــى اجتماعى و گروهــى، قدرت 
مغزى بيشتر مورد نياز است كه انسان ها از اين 
توان مغزى برخوردار هســتند و ظاهراً تأثيرات 
بيولوژيكى نور روز روى مغز، اين توان را تشديد 

مى كند.

شكر، مخرب ترين ماده غذايى
همدان پيام: مصرف شــكر در افراد منجر 

به مرگ زودرس مى شود.
براســاس مطالعــات اخيــر دانشــمندان، 
شكر سيســتم ايمنى بدن را از كار مى اندازد. 
پــس از هــر بار مصــرف محصوالت شــكردار، 
گلبول هاى ســفيد بدن از كار مى افتند و تا 2 
تا 5 ســاعت بدن كامًال آماده آلوده شــدن به 

هر نوع ويروس يا باكترى خواهد بود.
بــه گــزارش پانا، طبــق تحقيقــات پس از 
هر بار خوردن چيزى شــيرين سيستم ايمنى 
بــدن تــا 75 درصــد كارايى خود را از دســت 
مى دهــد و اين دقيقاً بهترين زمان براى فعال 

شدن ميكروب ها و ويروس ها است.

شرح كامل تولد يك سياه چاله
اولين  همدان پيام: ستاره شناســان براي 
بار توانسته اند شــرح كاملي از يك سياه چاله 
كه تمركز جــرم فوق العاده متراكم، با گرانش 

بسيار باال بوده را ارائه دهند.
دانشــمندان با اســتفاده از تلسكوپ هاي 
زمينــي و فضايي بــه حل اســرار ديرينه منبع 
مشــهور پرتــو ايكــس «ماكيــان ايكــس يك» 
ســتاره اي  سيســتم  يــك  كــه  پرداخته انــد 
دودويــي و يك احتمال ســياه چاله با قابليت 

انتشار پرتو ايكس به شمار مي رود.
بــه گــزارش ايســنا، ايــن سيســتم از يك 
سياه چاله و يك ستاره همراه تشكيل شده كه 
به تغذيه آن مي پردازد.  فاصله اين سيستم با 
زمين 6070 سال نوري محاسبه شده است. 
با اين داده ها و استفاده از ديگر رصدخانه ها، 
ستاره شناســان توانستند جرم اين سياه چاله 
را 15 بار بزرگتر از خورشيد محاسبه كرده كه 

800 بار در ثانيه مي چرخد. 

همدان پيــام:  بــدن انســان روش هاي جالــب و جذابــي را براي 
فرســتادن عالئم هشــدار دهنده دارد كه اين عالئم در واقع اسراري 
را از درون بــدن فــاش مي ســازند. به عنــوان مثال آيــا مي دانيد كه 
خنديــدن پــس از خــوردن هر وعــده غذايي چــه تأثيــري روي بدن 
دارد؟ يا اينكه آيا مي دانيد ســفيد شــدن زود هنگام موها نشانه چه 

فرآيندي در بدنتان است؟
بدن انســان در تمام طول عمر به شيوه اي هوشمندانه و منحصر 
به فرد عالئم و نشــانه هاي زيركانه و هشــدار دهنده را بروز مي دهد، 
امــا اكثــر افراد به دليــل ناآگاهي از ايــن روابط و عالئــم، پيغام هاي 
حياتــي بــدن را ناديــده مي گيرند كــه حاصــل آن به خطــر افتادن 

سالمتي است.
بــه گــزارش ايســنا، روزنامه ديلــي ميــرور، در گزارشــي به چند 
راهكار جالب و شــگفت انگيز به عنوان اســرار زندگي اشــاره كرد كه 

بي ترديد در زندگي روزمره، قابل استفاده و مفيد خواهند بود.
1- دردنــاك شــدن مــچ پــا مي توانــد نشــان دهنده مشــكالت 

كلسترولي باشد.
به گفته متخصصان دردناك شدن مچ پا مي تواند نشانه ابتدايي 
از افزايــش ارثي ســطح كلســترول بد خون باشــد. در واقع تشــكيل 

كلسترول در اطراف زردپي آشيل، موجب بروز اين درد مي شود.
■ راه حل چيست؟

اگر احســاس كرديد كه مچ  پايتان مدت سه روز يا بيشتر به طور 
مداوم درد مي كند، حتماً براي چكاپ كلســترول به پزشك مراجعه 

كنيد، به ويژه اگر سابقه خانوادگي ابتال به بيماري قلبي را داريد.
2- قوي بودن ريه ها نشــان دهنده كاهش خطر ابتال به آلزايمر 

است.
مطالعــات نشــان مي دهد كــه فعاليت ضعيــف و نامطلوب ريه ها 
موجب مي شــود كه اكســيژن كمتري به مغز برســد و در نتيجه خطر 

ابتال به زوال عقل و آلزايمر افزايش پيدا مي كند.
براي جبران اين مشــكل ســعي كنيد تنفس عميــق انجام دهيد 
بــه اين ترتيــب كه پنج ثانيه عمــل دم و پنج ثانيه عمل بــازدم هوا را 
انجــام دهيد. اين كار موجب تقويت ريه ها مي شــود چون اكســيژن 
را به مقدار كافي و مناســب به مغزتان مي رساند. اگر اين كار را شش 

نوبت در روز تكرار كنيد، ريه هاي شما 20 درصد قوي تر مي شوند.
3- ســفيد شدن موها قبل از رسيدن به ســن 30 سالگي نشانه 
مهمــي از ابتــال به مشــكالت تيروئيدي اســت. متخصصــان تيروئيد 
تأكيد دارند كه عدم تعــادل در فعاليت غده تيروئيد موجب اختالل 

در توليد رنگدانه ها در پياز مو مي شود.
■ راه حل چيست؟

اگــر موهايتــان در ســن پايين، ســفيد شــده و همچنيــن عالئم 
ديگــري چــون كاهــش وزن و افســردگي داريد، حتماً بــراي چكاپ 

كامل و درمان به موقع به يك متخصص غدد مراجعه كنيد.
4- بيمــاري لثــه خطــر و احتمــال زايمــان زودرس را افزايــش 
مي دهــد. باكتري هاي موجود در لثه هاي بيمار و عفوني، موجب بروز 

واكنشي مي شود كه حاصل آن زايمان زودرس زنان باردار است.
■ راه حل چيست؟

هر روز نخ دندان بكشــيد. همچنين زنان باردار براي اطمينان از 
ســالمت دندان هاي و لثه خود بايد مرتب به دندان پزشــك مراجعه 
كننــد. مطالعــات نشــان مي دهد كه مشــكل و بيماري لثــه احتمال 

زايمان پيش از موعد را 70 درصد افزايش مي دهد.
5- گرم نگه داشتن پاها احتمال سرماخوردگي را كاهش مي دهد.

وقتي پاها ســرد مي شوند، عروق خوني در بيني بسته و منقبض 
مي شــوند كــه در نتيجه گلبول هاي ســفيد خــون در ايــن منطقه از 
مبارزه با عفونت ها دســت مي كشند و محل ورود ميكروب ها به بدن 
باز مي شــود. بنابراين توصيه مي شــود كه جوراب بپوشيد و مطمئن 
شــويد كه با گرم نگه داشــتن پاها، سيســتم دفاعي بدنتــان به طور 

كامل كار مي كند.
6 - خنديــدن پس از صــرف هر وعده غذايي، ميــزان قند خون 

شما را پايين مي آورد.
متخصصــان معتقدنــد عضالتــي كه مــا از آنهــا بــراي خنديدن 
اســتفاده مي كنيم براي دريافت انرژي، قندخون را مصرف مي كنند 
و اين فرآيند خطر ابتال به ديابت، چاقي و حتي برخي از ســرطان ها 

را كاهش مي دهد.
بنابراين بعد از شــام در آرامش كامل روي مبل بنشينيد و مدتي 

به تماشاي فيلم كمدي مورد عالقه تان بپردازيد.
7 - راه رفتن و حرف زدن همزمان، موجب كمردرد مي شود.

وقتــي در حيــن راه رفتــن، صحبت هــم مي كنيم ايــن كار مانع 
از همزمانــي تنفــس مــا بــا گام هايمــان در هنــگام برخــورد پاهــا به 
زمين مي شــود. اين عدم هماهنگي، موجب مي شــود كه بخشي از 
ضربه هاي ناشي از برخورد گام ها به زمين به كمر وارد شود و موجب 

بروز كمردرد مي شود.

توصيه مي شود كه دفعه بعد اگر به هنگام خريد كردن موبايلتان 
زنگ زد، يك گوشه بنشينيد و با تلفن صحبت كنيد.

8 - فشار دادن پاها روي هم مانع از بي حالي مي شود.
اگر بعد از ســريع برخاســتن از جاي خود احساس سرگيجه پيدا 
كرديد يا حس كرديد كه منگ شده ايد و چشمانتان سياهي مي رود 
بــا ايــن حركــت ســاده مي توانيد جريــان خــون را به ســرعت به مغز 

بفرستيد و ضعف و سرگيجه خود را متوقف كنيد.
ابتــدا هر دو پاي خــود را روي زمين قرار دهيــد. بعد يكي از پاها 
را روي پــاي ديگر بياندازيد و تا جايي كــه مي توانيد در اين وضعيت 
پاها را روي هم فشار دهيد. 30 ثانيه در اين وضعيت بمانيد تا خون 

به مغزتان برسد و حالتان بهتر شود.
9- غفلت از كمردرد، تهديد جدي براي مغز است.

پزشــكان دريافته انــد كه افرادي كــه بيش از يك ســال مبتال به 
كمــردرد هســتند، 11 درصــد از حجــم ســلول هاي مغــزي آنها در 
ناحيــه اي كه مربــوط به كنترل يادگيري اســت، كاســته مي شــود. 
ظاهراً فشــار مقابله با كمردرد اين تأثير نامطلوب را روي سلول هاي 
مغــزي برجاي مي گــذارد. در صورت بــروز كمردرد، فوراً از پزشــك 
كمك بگيريد. اكثــر كمردردها در صورتي كه زودتر مورد توجه قرار 

بگيرند، قابل درمان هستند.
10- چاقي، احتمال بروز سردردها را تا دو برابر افزايش مي دهد.

وزن زياد موجب التهاب در عروق خوني ناحيه ســر مي شــود كه 
مهمترين عامل بروز سردرد است.

بــراي كاهش دردهــا، اقدام به كاهش وزن كنيــد و براي درمان 
ســردردها از راهكارهــاي طبيعــي اســتفاده كنيــد. مصــرف روزانــه 

داروهاي مسكن در واقع موجب بروز سردرد مي شود.
11- قــوز كــردن، ميــل شــما را بــه خــوردن شــيريني تشــديد 

مي كند.
پزشــكان معتقدند كه قــوز كردن جريان خــون را به مغز كاهش 
مي دهد و در نتيجه ميل خوردن مواد قندي را تشديد مي كند چون 
در صورت كاهش جريان خون در مركز اشتها در مغز، گلوكز كمتري 
به اين عضو اصلي مي رســد در حالــي كه گلوكز مهمترين غذاي مغز 

است.
■ راه حل چيست؟

هميشــه صــاف بنشــينيد و پاهاي خــود را روي زميــن بگذاريد. 
ســتون فقرات خود را بكشيد و شــكم خود را به داخل بكشيد طوري 

كه كمر شما به سمت صندلي كشيده شود.
12- داروهاي سرماخوردگي، تأثير نامطلوب روي توان باروري 

دارند.
داروهاي ســرماخوردگي كه براي خشــك كردن ترشحات بيني 
اســتفاده مي شــوند در عين حال مي توانند  توان بــاروري را كاهش 
دهند. بنابراين توصيه مي شــود كه به جاي داروهاي ضد احتقان از 

درمان هاي معمولي مثل ويكس استفاده كنيد.

المــپ هاى كم مصرف 
كك و مك مى آورند

همدان پيام: يك متخصص پوســت و مو گفت: اســتفاده 
از كرم هــاى ضــد آفتــاب زيــر نورالمپ هــاى مهتابــى، مانع 

ايجاد كك و مك در افراد مى شــود. 
اكبــر ايالتــى با بيــان اينكــه كك و مك به شــكل ضايعه 
پوســتى هــم ســطح و بــه رنگ قهــوه اى بــوده كه بيشــتر در 
نمايــان مى شــود، گفــت: المپ هــاى كــم  ناحيــه صــورت 
مصــرف مهتابى به علت وجود اشــعه هاى مضــر باعث ايجاد 
كك و مك مى شــوند؛ بنابراين بايــد از حضور در مقابل آنها 
اجتنــاب كرده و يــا در چنيــن محيط هايــى از كرم هاى ضد 

آفتاب اســتفاده كرد.

وى با اشــاره به اينكه بى رنــگ كننده ها اثرات درمانى 
در  تنهــا  و  دارنــد  مــك  و  كك  بــردن  بيــن  از  در  كمــى 
مى كننــد،  ظاهــر  را  خوبــى  نتايــج  روشــن  پوســت هاى 
مــك  و  كك  بــروز  از  پيشــگيرى  راه  بهتريــن  افــزود: 
نــد مصــرف منظم كرم هاى ضــد آفتاب و پرهيز از  مى توا
مواجهــه طوالنــى مدت در معرض نور آفتــاب و همچنين 

ليزر درمانى باشــد.
به گزارش ايســنا، اين متخصص پوســت و مو با تأكيد بر 
ژنتيكــى بــودن كك و مك گفت: كك و مــك معموالً داراى 
فاكتورهاى ژنتيكى بوده و در افراد با موهاى روشــن، چشم 

آبى و رنگ پوســت روشــن شــيوع بيشــترى دارد.
وى در مــورد تأثيــر روغن جوانه گنــدم، در كاهش كك 
و مــك بيــان كــرد: روغــن جوانــه گندم كــه با چرب شــدن 
پوست، ســبب انعكاس نســبى آفتاب مى شــود، تأثير كمى 

در جلوگيــرى از كك و مــك دارد.

داروهاى گياهى ضد سرطان
همدان پيام: در دوران كنونى با تغيير ســبك زندگى، تغذيه افراد نيز دشــتخوش 

تغيير شده است.
امروزه اســتفاده از مواد شيميايى و مواد غذايى نامناسب كه نه تنها ارزش غذايى 
ندارند؛ بلكه براى ســالمتى انســان نيز مضر هســتند، روز به روز در حال افزايش 

است.
در ايــن ميــان در نظــر گرفتن يــك رژيم غذايــى مناســب و همچنين اســتفاده از 
گياهان دارويى مى تواند از بروز بســيارى از بيمارى ها از جمله سرطان ها كه آمار 

آن روز به روز در حال افزايش است، جلوگيرى كند. 
در اينجا به معرفى چند نمونه از اين نسخه هاى گياهى خواهيم پرداخت.

■ نسخه شماره 1- داروى جلوگيرى كننده از تجزيه شدن خون سرطانى
■ دارو: گل هميشه بهار

■ مقدار مصرف: 2تا 4 گرم
■ طــرز تهيه:  مقدار فوق را كه قبًال كوبيده شــده در يــك ليوان آب جوش ريخته 
نيم ساعت بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان 

ميل كنيد.
■ توجه: برگ تازه يا خشــك شــده گل هميشــه بهار را براي سرطان هاى پوستى 

توصيه نموده اند.
■ نسخه شماره 2-  داروى پيشگيرى سرطان

■ دارو : شلغم
■ مقدار مصرف: 100 تا 200 گرم به صورت پخته يا خام مصرف كنيد.

■ نسخه شماره 3-  دارو براي سرطان پوست و دستگاه گوارش
■ دارو: شاهتره

■ مقــدار مصــرف: 10 تا 
20 گرم

مقــدار  تهيــه:   طــرز   ■
فــوق را كــه قبــًال كوبيده 
شــده در يــك ليــوان آب 
جوش ريخته نيم ســاعت 
بكشــد  دم  تــا  بگذاريــد 

سپس صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد.
■ نسخه شماره 4-  دارو براي درمان سرطان هاى دستگاه گوارش

■ دارو: بومادران
■ مقدار مصرف: 5 تا 10 گرم

■ طــرز تهيه: مقدار فوق را كه قبًال كوبيده شــده در يك ليــوان آب جوش ريخته 
نيم ساعت بگذاريد تا دم بكشد سپس صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان 

ميل كنيد.
■ نسخه شماره 5-  دارو براي سرطان پوست

■ دارو: پوست بلوط
■ مقدار مصرف: 2 تا 4 گرم

■ طــرز تهيــه: مقــدار 50 گرم پوســت بلــوط را در 1 ليتر آب جــوش ريخته مدت 
نيم ســاعت بگذاريد تا دم بكشــد ســپس آن را صاف كرده روزى 2 مرتبه زخم ها 

را شستشو دهيد. 
■ نسخه شماره 6-  داروى پيشگيرى از بروز سرطان

■ دارو: سير و پياز
■ مقدار مصرف: روزى 50 گرم تا 100 گرم سير يا پياز همراه غذا ميل كنيد.

از حال بد به حال خوب با 12 راهكار اسرارآميز !

از رموز سفيد شدن موها تا اسرار شگفت انگيز خنده
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سؤاالت افقي:

1- كنوانســيون - بدن - فرصت 
2- طــالي ســياه - في ســبيل - 
جــاده عبــور حيوانــات 3- مايــع 
حيات - از رودهاي مهم ايران 4- 
برقــرار - موســيقي مرثيــه - پودر 
گندم - آش 5- شمشــير بازي - 
بالي سخت - موي صورت مردان 
گاوبــاز   - شــباهت  پســوند   -6
اســپانيايي - ســرور 7- شكننده 
- گــودال و چاله - حرف اســتثتا 
8- فيلمــي از عبــاس رافعي - بد 
و ناپسنديده 9- رستگاري - تهم 
- كيســه وســايل خياطــي 10- 
دنبره - پايتخت آفريقاي جنوبي 
- درخــت انگور 11- حركت كرم 
- به شيوه اشــراف - صحرا 12- 
حرف نگفتني - جيــران - همراه 
شلوار - شــتر تندرو 13- اثري از 
استاد مطهري - شيره خرما 14- 
فــرق داشــتن - بــه نوبــت كاري 
انجام دادن - بيســواد 15- ميوه 
هندي - پوشــاك چهــار پايان - 

جوهر درمنه
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سؤاالت عمودي:

1- گلوســيد - از انــواع ابرها - حــرف فاصله 2- طاقچــه قديمي - منطقه 
تفريحي كرج - پروژكتور 3- مربي شــاهزادگان - از شــهرهاي خوزســتان 
- خالــص 4- ريــز نمرات - دانــه كش بــي آزار - الگو 5- حيوان وحشــي 
- خــون پااليــي - زبــان كوچــك 6- از رودهــاي مهم ايــران - گاز مرداب 
- واحــد پول ســوئد 7- بحر - فرشــته موكل بر آبها - تپــه كوتاه 8- كمك 
رســاني - فلــش 9- خالــي - از شــهرهاي اســتان فــارس - ارتبــاط تلفني 
10- پادشــاه افشاري - پوست دباغي نشده - رنگ و فام 11- همراه پيچ 
- از شــهرهاي آذربايجــان غربي - صنم 12- گــردن كش - درس خوانده 
قديمــي - خفتــه 13- مقابل - حديث - پايتخت بوتان 14- مركز اســتان 
اردبيل - يار ايراني پيامبر - نوت ســوم از گام دو  15- افشــاي راز - نيمه 

مجاني كاال - كشــور بزرگ
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پيام 
 The Message Of                 مادستان    تاريخ ،  تمدن و فرهنگ 

 Madestan's 
                   History & Civilization & Culture

عكسعكس روز

gozaresh@hamedanpayam.com
گزارش

پيام مردمپيام مردم
mardomi@hamedanpayam.com

صندوق پستي: 65155-666

همشهريان عزي
را در هر زمين
روزنا

همدان پيــام: باز هم تصادف ديگــري از تريلر نگاه
ـدگان خودروهاي  ”هــوو“. هيواليي كه نه به رانـن
عبــوري رحــم مي كند و نه بــه راكب خــودش. بر 
اســاس آمار، ِكشــنده ها عامل كشــته شــدن يك 
پنجــم تلفــات جاني حــوادث جــاده اي در ســال 
هســتند و به نظر مي رســد كه ”هوو“ گل سر سبد 
آمار منحوس در سال هاي اخير باشد. گويا عزمي 
وجود نــدارد كه نبض ـمـرگ در راه هاي كشــور را 

ُكند كند.
از كاميون هــا دورى كنيــد! آن هــا قاتــل يك 

پنجم تصادفات جاده اى هستند.
بــه گزارش «تابنــاك»، پزشــكى قانونى اعالم 
كــرد: در فاصلــه زمانــى ســال هاى 85 تــا 89 و 
بنــا بر آمارهــاى موجود، 120 هــزار و 70 نفر در 
حوادث رانندگى جان باختند كه در مرگ 1. 19 
درصد آنان يعنى 22 هزار و 971 نفر، ِكشنده ها 
(كاميــون،  كاميونــت، تريلــر) موثــر بوده انــد؛ به 
عبارتــى، بهتــر، از هر پنج نفرى كــه در جاده ها و 
بــر اثر حــوادث رانندگــى جان مى بازنــد، يك نفر 
در تصــادف با كاميــون (يا كاميونــت) دار فانى را 
وداع گفتــه اســت؛ آمارى تأســف بار كــه توجه به 
آن مى تواند براى شــمار بســيارى از هموطنانمان 

زندگى بخش باشد.
■ سال 1385: 18٫5 درصد كل فوتى هاى 

حوادث رانندگى
■ ســال 1386: 20 درصــد كل فوتى هــاى 

حوادث رانندگى
■ سال 1387: 18٫7 درصد كل فوتى هاى 

حوادث رانندگى
■ سال 1388: 19٫1 درصد كل فوتى هاى 

حوادث رانندگى
■ سال 1389: 19٫3 درصد كل فوتى هاى 

حوادث رانندگى
بــر پايــه اين آمــار كه خبرگــزارى مهر منتشــر 
ـدگان كاميون هــا بيشــتر از آنكــه در  كــرده، رانـن
حوادث رانندگى كشــته شــوند، عامل مرگ ديگر 
افــراد در اين گونه رخدادهــا خواهند بود. اين در 
حالى اســت كه راكبين موتورســيلكت ، وضعيتى 
عكس دارند و بيشتر از آنكه عامل مرگ ديگر افراد 
باشند، خود در حوادث رانندگى كشته مى شوند.

 يك خبر خوب! �
هفته گذشــته در اخبــار خوانديم كه دســتگاه 
تريلر هوو حامل شير، به علت نقص در سيستم ترمز 
با سيزده خودرو سوارى برخورد كرد كه خوشبختانه 

اين حادثه خسارت جانى در پى نداشت.
 پور پيغمبر، رئيس پليس راهنمايى و رانندگى 
آذربايجان شرقى در اين باره به خبرنگار «تابناك» 
گفــت: در اين حادثــه كه به دليل تخطــى راننده 
خــودرو از ســرعت مطمئنــه رخ داده، 50 درصد 
ـشـركت خودرو ســاز مقصر تشــخيص داده شده و 
50 درصــد هم راننده تريلر. ايــن خودرو از نظر ما 
نقــص فنى دارد و راننده بايــد با توجه به فراخوان 
ـشـركت ســازنده در مورد اصــالح سيســتم ترمز، 
مراجعــه و پــس از رفــع نقــص، برچســب ايمنــى 
دريافــت مى كــرده كــه بنــا بــر اظهــارات راننــده 
مراجعــه صورت گرفتــه؛ اما به دليــل آنكه مخزن 
و بــاك الزم براى رفــع نقص سيســتم ترمز وجود 
نداشــته، نمايندگــى كارخانــه مذكــور از پذيرش 

اين تريلر خوددارى كرده است. اين توجيه از نظر 
ما پذيرفته نيســت و وى نبايد با خــودروى داراى 

نقص فنى رفت وآمد مى كرده است.
در آن ســوى قضيه، اسد زاده، راننده كاميون 
هوو در شرح ماجرا گفت: اول بايد بگويم كه خدا 
را بســيار شــاكرم كــه در اين ســانحه كســى فوت 
نشــده و تنها يــك نفر زخمى شــده كــه اميدوارم 

زود تر بهبود پيدا كند.
در زمــان تصادف در ســرازيرى بــودم و وقتى 
متوجــه شــدم ترمز عمــل نمى كنــد، بــا توجه به 
اينكه بار داشــتم، تالش كردم خودرو را از مســير 
جــاده خــارج كنم كــه نشــد. رد چرخ هــاى تريلر 
روى جدول حاشــيه خيابان ايــن موضوع را تأييد 
مى كند. پس از برخورد به چند خودرو، ســرانجام 
توانســتم بــا دنــده معكــوس، ماشــين را متوقــف 
كنم. صحنه تصادف به حدى آشــفته بود كه دقيقا 
نمى توانم بگويم با چند خودرو برخورد داشتم، ولى 
گزارش افسر حاضر در محل تصادف مى گويد كه در 
برخورد با هفت خودرو مقصر صد در صد هستم. رد 
رنگ تريلــر من روى بدنــه چهار خودرو ديده شــده 
و هنــوز منتظــرم تــا در دادگاه حاضر شــوم و قاضى 
پرونــده بــا توجه به كروكــى پليس كه به پاســگاه 

فرستاده شده، رأى صادر كند.
وى در پاســخ به پرسشــى دربــاره دليل تردد 
بــا خــودروي داراى نقــص فنــى گفــت: مشــكل 
هوو تنها مشــكل من نيســت. ده هزار خانواده در 
سراسر كشور با اين مشكل روبه رو هستند. زمانى 
كه ما اين خودرو را خريدارى كرديم، هم تأييديه 
اســتاندارد را دريافت كرده و هم توسط راهنمايى 
و رانندگــى تأييــد شــده و توانســته بــود پــالك 
دريافت كنــد. اكنون تشــخيص داده انــد كه اين 

خودرو نقص فنى دارد، در حالى كه ما هم با كلى 
سختى كشــيدن، موفق به خريدارى قسطى اين 
خودرو شــده ايم و هر ماه به جز هزينه هاى جارى 
زندگى مان بايد قسط آن را نيز پرداخت كنيم. در 
تبريز ســه نمايندگى هوو هســت كه يكى از آن ها 
بــه مدت طوالنــى تعطيل بود و دو تــاى ديگر هم 
بــه دليل نداشــتن تجهيزات الزم، خــودروى ما را 
پذيرش نكردند. چاره ما چيســت؟ ما كه ادعايى 
نداريــم. اگر پس از فروش متوجه شــديد كه ايراد 
دارد چــرا تعويضش نمى كنيد؟ ما كه با اعتماد به 
تاييديه هاى استاندارد و راهنمايى و رانندگى اين 

خودرو را خريده ايم چه تقصيرى داريم؟
وى در ادامه گفت: كار شناس اعزامى شركت 
ايــران خودرو، تريلر بنــده را بازديد كرد و با توجه 
به اينكه همه الســتيك هاى خــودرو نو بود و هيچ 
يــك از چرخ هــا روغن ريزى نداشــت، تأييد كرده 
كه نقص سيســتم ترمز عامل ايــن تصادف بوده و 
قرار شــده كه اين شركت 50 درصد خسارت وارد 
شده را متقبل شود. با توجه به بيمه بودن خودرو 
هــم احتمــاال باقى خســارات وارده پوشــش داده 
مى شــود، ولى همه اين ها بسته به رأى قاضى در 

جلسه دادگاه است.
شــايد در ايــن حادثه راننده مقصــر بوده كه با 
خودروى داراى نقص تردد كرده و شــايد هم بايد 
بــه وى حق داد كــه آب اين جريان از سرچشــمه 
اســت؛  بى تقصيــر  راننــده  و  بــوده  آلــوده  گل 
سرچشــمه اى كه با اقدام بهنــگام پليس راهور در 
مورد ِكشنده «فراز» با بيلى بسته شد، اما همچنان 
هووها هستند و آمار هم گواهى مى دهد كه هميشه 
سوانح اينچنينى بدون خسارت جانى نيست. شايد 
شــانس بــا راننــده اين كشــنده، يــار بوده كــه روى 

ناخــوش قضيه رخ نــداده و اكنون حمايــت بيمه و 
ـشـركت سازنده خودرو شــامل حالش شده است. 
اى كاش، دادگاه به 50 درصد قصورى كه راننده 
عاملش نبوده هم رســيدگى كند تــا تلفات جانى 

تصادفات آتى هم از شانس بهره مند بشوند!
 سرانجام: �

يكى از اســاتيد دانشــگاه تهران نظريه جالبى 
دارد دربــاره اينكــه مغول هــا اصال به ايــران حمله 
نكرده انــد، بلكــه تأثيــرات كــوچ آن هــا بــه ايــن 
ســرزمين به اندازه اى گســترده بوده اســت كه به 
حمله مى مانســته! تو خود حديــث مفصل بخوان 

از اين مجمل ...!
يادآوري مي شــود شــهريور ماه سال گذشته 
بود كــه يكي از همين با اصطــالح هيوالهايي كه 
نــه به خود و نــه به ديگــر رانندگان رحــم مي كند 
حادثه اي مرگبار و دلخراش را رقم زد كه ماحصل 
و ثمره آن پل رو گذر رسالت بود كه چند روز پيش 
در همدان افتتاح شد تا شــايد ديگر شاهد چنين 

حوادثي نباشيم.
در ايــن حادثــه و با برخورد تريلــى هوو با يك 
واحــد، 2 خــودروى  ـشـركت  اتوبــوس  دســتگاه 
ســوارى و يــك خانــه مســكونى در همــدان،  6 

نفركشته و 8 نفر مجروح  شدند. 
   در  پــي بــه وقوع پيوســتن اين تصــادف بود 
كــه احــداث پــل روگــذر رســالت در دســتور كار 
مســئوالن اســتان قرار گرفت و چند روز پيش اين 
پــروژه عمراني در اســتان بــه بهره برداري رســيد. 
اما ســوالي كه باقي اســت اين اســت كه همچنان 
شاهد تردد دستگاه هاي هوو در جاي جاي كشور 
هســتيم و هر روز حادثــه اي هولناك تر از حوادث 

قبلي رخ مي دهد.

«هوو» هيواليي كه نه به ديگران رحم مي كند 
نه به راكب خودش

■ حاشيه اى بر تصادف زنجيره اى ِكشنده «هوو»: چندين نفر از تيغ آمار سالم در رفتند؛ بقيه را دريابيم

نظم در

پس از افتتاح پل رسالت انتظار

هر روز داره به تعداد تاكسي ها 
اضافه ميشه، اصال جاي پارك 

نيست، راه نيست كه مسافر 
راحت سوار تاكسي بشه، معلوم 
نيست تاكسيراني تا كي ميخواد 
هر روز به اين تعداد اضافه كنه، 

البته خوبه ديگه از اونور هم آمار 
اشتغال باال ميره، وقتي درآمد 

نيست چه اشتغالي؟
يكي از رانندگان تاكسي

 
كسي به فكر ما ضايعه 

نخاعي هاي همدان نيست. به 
هرجايي هم رفتيم كسي پاسخگو 

نيست، بهزيستي هم انگار نه 
انگار …

تكليف بيمارستان بهشتي ام 
كه معلوم نمي كنند، انگار كه ما 
عضوي از اين جامعه نيستيم.

تماس تلفني

پل رسالت افتتاح شد، در 
حالي كه ساخت اين پل بعد از 

فرهنگيان و پژوهش شروع 
شد. پل فر هنگيان كه با تاحير 
افتتاح شد، پژوهش  چندساله 

هم كه فعال خبري نيست، افتتاح 
پل رسالت نشان داد كه اگر 

بخواهيم مي شود پروژه ها را در 
مهلت استاندارد تحويل داد. اما 
متاسفانه اين موضوع در مورد 

همه پروژه ها صدق نمى كند. 
فتحي 

بيمه طاليي بازنشستگان چه 
شد؟ تاكنون كه اقدامي انجام 

نشده است؟
يكي از فرهنگيان بازنشسته
پاسخ مسئول: بنا بر اعالم مدير كل 

آموزش و پرورش استان همدان 
موضوع بيمه طاليي بازنشستگان 
آموزش و پرورش در دست اقدام 

تبليغ نفرات برتر كنكور ازسوي 
آموزشگاه ها تخلف است 

همدان پيام: مديركل پشتيباني سازمان مدارس و مراكز غير دولتي 
آموزش و پرورش گفت: آموزشــگاه هاي علمي آزاد تنها با داشتن مجوز 

از سوي وزارت آموزش و پرورش اجازه تبليغات دارند. 
ابوطالــب حافظــي بــا اشــاره بــه تبليغــات آموزشــگاه هاي علمــي 
آزاد گفــت: ايــن آموزشــگاه ها تنهــا بــا اخــذ مجــوز از وزارت آموزش و 
پرورش مي توانند در حوزه تبليغات رســانه اي، حــوزه محيطي از جمله 
بيلبوردهاي شهرداري و توزيع تراكت ها و همچنين از طريق مطبوعات 

و مجالت و نشــريه هاي كثيراالنتشار اقدام به تبليغ كنند و اگر خارج از 
اين ســه حوزه باشــد هر نوع تبليغي تخلف محسوب و با آموزشگاه هاي 

متخلف برابر قانون برخورد خواهد شد. 
وي با اشــاره به تبليغات برخي موسســات و آموزشــگاه ها با معرفي 
نفرات برتر كنكور، گفت: آموزش و پرورش از ابتداي ســال 90 تاكنون 
هيچ گونــه مجوزي براي ايــن گونه تبليغات آموزشــگاه هاي علمي آزاد 
صادر نكرده است و با متخلفان برخورد و از ادامه فعاليت آنها جلوگيري 
مي شــود. به گزارش ايســنا، حافظي همچنين تاكيد كــرد: مجوزهاي 
تبليغاتي آموزشــگاه هاي علمي آزاد موردي است و حداكثر براي مدت 

زمان سه ماهه صادر مي شود. 

 قبوض سنگين حاصل شركت در 
مسابقات ماهواره

 همدان پيام: ـشـركت مخابرات ايران نســبت به هزينه باالى تماس 
بين الملل در قبوض برخى مشــتركان مخابرات كه مربوط به ـشـركت در 
مسابقات تلويزيونى كانال هاى ماهواره اى است، هشدار داد.    هزينه هاى 
ســنگين مكالمات بين المللى دردســر تازه بينندگان شــبكه هاى ماهواره 
اســت كــه ايــن مخاطبــان بــه دليــل ـشـركت در مســابقات تلويزيونى در 
قبــوض تلفن خود با آن روبرو مى شــوند. موضوع مســابقات ماهواره اى و 
نداشــتن امكان مديريت تماس ها توســط سرپرســت خانواده باعث شده 

تا اعضاى خانــواده با گرفتن تماس هاى بين المللى، سرپرســت خانواده 
را با بدهى هاى ســنگين مخابراتى مواجه كنند.  به گزارش مهر، بسيارى 
از افرادى كه با اين شــماره ها تماس گرفته و در مســابقات تلويزيونى اين 
شــبكه ها ـشـركت مى كنند تصور مى كنند هزينه يك دقيقــه تماس با كد 
020 يا 040 برابر با هزينه هاى اعالم شــده با ســاير كشــورهاى اروپايى 
اســت؛ حال آنكه شركت مخابرات ايران با هشدار به مشتركان تلفن ثابت 
تاكيد كرده اســت كه شركت هاى ارائه دهنده خدمات تلفن بين الملل در 
قبال شماره هاى تلفن  غير مجاز تعهدى ندارند و لذا تماس با اين شماره ها 
در برخى از مسابقات پخش شده دقيقه اى 4796 ريال محاسبه مى شود 

كه باعث افزايش هزينه هاى قبوض برخى از مشتركان شده است.

حفاظت از محيط زيست؛ از قانون تا عمل 
همدان پيام: يك اســتاد دانشــگاه بــا بيان اين كه مي توانيم ســپاه حفاظت از 
محيط زيســت را با اختيارات وســيع مخصوصــا در مورد حفاظــت از آثار فرهنگي 
راه اندازي كنيــم، اظهار كرد: اهميت حفظ ميراث فرهنگي و محيط زيســت بايد 
از ابتــدا در كتاب هــا نوشــته شــده و در روزنامه ها بحــث شــود و در مجله ها مورد 
تحقيق قرار بگيرد. در اين صورت است كه شهروندان عموما و مسئوالن خصوصا 

عالقه مند به حفظ آثار محيط زيست مي شوند. 
محمود آخوندي در تحليل موضوع حفاظت از محيط زيســت و جايگاه قانون 
در ايــن زمينــه با بيــان اين كه اصل50 قانون اساســي اصل جالبي بــوده و توجه 
ويــژه اي بــه محيط زيســت دارد، افــزود: معموال قانون اساســي سياســت كلي را 
تعيين مي كند و وارد جزييات نمي شــود در واقع بر عهده قوانين عادي اســت كه 

جزئيات را بيان كرده و ضمانت اجراها را تعيين كند. 
ايــن اســتاد دانشــگاه با بيان ايــن كه در ارتباط بــا محيط زيســت و حفظ آثار 
فرهنگــي و هنــري قوانين مــدون زيــادي داريم، ادامــه داد: در حال حاضر مشــكل 
اساســي اين است كه هميشه مي خواهيم مبارزه را به وســيله كيفر دادن و سزادهي 
انجــام دهيم، در واقع مي خواهيم حبس يا جريمه يا شــالق كنيــم در حالي كه اين 
گونه نيست. بايد چاره انديشي كرده و راه حل را پيدا كنيم. سياست هايي را در پيش 
داشته باشيم كه اين سياست ها بازدارنده باشد نه سياست هايي كه بعد از تخريب و از 
بين رفتن مرتكب را مجازات كند. اگر سياست هاي مان را از سزادهي به چاره انديشي 

سوق بدهيم، در اين صورت مي توانيم نتيجه مطلوب تري به دست بياوريم. 
وي اضافه كرد: متاســفانه بعضي از مسئوالن كشــور به حفظ محيط زيست و 
حفــظ آثار طبيعــي، فرهنگي و هنري عالقه زيادي ندارنــد و نتيجه اين امر باعث 

شده كه سال ها در اين ارتباط آموزش به شهروندان داده نشود. 
بــه گــزارش ايســنا، آخوندي تصريــح كرد: اهميــت حفظ ميــراث فرهنگي و 
محيط زيســت بايد از ابتدا در كتاب ها نوشــته شــده و در روزنامه ها بحث شــود و 
در مجله هــا مــورد تحقيق قــرار بگيرد. متاســفانه در حال حاضر ميــراث فرهنگي 
كشــور آشــكارا مورد غارت قرار مي گيرد، مسئوالن كشــور يا بي تفاوت هستند و 

يا روش هاي كار را درست انجام نمي دهند. 
پــدر آيين دادرســي كيفري ايران با اشــاره بــه حكم قصاص بــراي محيط بان 
دنــا، اظهــار كرد: واقعا چه مصيبتي باالتر از اين كه در كشــوري محيط باني براي 
حفظ منافع ملي و حفظ محيط زيست فداكاري كرده و با قاچاقچيان و متجاوزان 
مبــارزه كنــد و در نهايت محكوم به قصاص شــود، آيا ســزايش اعدام اســت؟ اگر 
ايــن گونه عمــل كنيم آيا مي توان انتظار داشــت كــه محيط بان ديگــري در برابر 
متجاوزان و قاچاقچيان بايســتد و فضاي ميراث فرهنگي يا محيط زيست را حفظ 
كنــد؟ بايــد گفت كه ايــن محيط بان براي يك كار بســيار مهم و اساســي در حال 

انجام وظيفه بوده و قصد و ســوئي نداشته 
اســت. متاســفانه روش ها و سياست هاي 
در پيش گرفته شــده در كشور براي حفظ 
ميــراث فرهنگــي و محيط زيســت كارايي 
ندارد. به عنوان مثال سقف تخت جمشيد 
در حــال فرو ريختن بوده و ديواره هاي آن 
ترك برداشته است. يا 33 پل در اصفهان 
به هميــن گرفتاري دچار شــده يا درياچه 

اروميه در حال خشــك شــدن است. چرا چاره انديشــي نمي كنيم؟ اينها مسائلي 
است كه متاسفانه مورد توجه مسئوالن قرار نمي گيرد. 

آخونــدي در پاســخ به اين ســوال كه مهمتريــن چالش حقوقــي و قانوني در 
زمينه حفاظت از محيط زيست چيست؟ خاطرنشان كرد: اصل50 قانون اساسي 
براي حفاظت از محيط زيســت به تنهايي كافي است ولي مي توانيم آن را تقويت 
كنيــم. براي مســئوالن امر مجــازات تعيين كنيم. هركس با عملكــرد خود از روي 
آگاهي يا بدون آگاهي اگر ســبب اين شــود كه به محيط زيســت آسيب برساند، 

براي آن مجازات تعيين كنيم يا از حقوق اجتماعي آن را محروم كنيم. 
وي تاكيــد كــرد: اگــر در بازنگري قانون اساســي بــه اين اصل توجــه كنند، 
مي تــوان يك ســپاهي را در اين ارتباط برگزيد، يعني مي توانيم ســپاه حفاظت از 
محيط زيســت با اختيارات وســيع مخصوصا در مورد آثار فرهنگي را ايجاد كنيم. 
ايــن يك امري الزم و ضروري اســت. متاســفانه تعقيب تعدي به آثــار فرهنگي به 
نظر ســازمان ميراث فرهنگي بســتگي دارد و افراد حق شــكايت ندارند. ســازمان 
ميراث فرهنگي بايد تعقيب كند، همين كه مطلع شد گذشت او تاثيري در ماوقع 
نداشته باشد. متاســفانه سازمان ميراث فرهنگي شكايت مي كند بعد از دو ماه بر 
اثر فشارهاي سياســي، مالي يا بينش هاي ديگر از شكايت خود صرفنظر مي كند 
و تعقيــب موقــوف مي شــود. در واقــع بايد ايــن نوع جرايم هــم در رديــف با بقيه 
جرايم عمومي قرار گيرد. يعني دادســتان ها مكلف باشند هر وقت از وقوع چنين 
جرايمي مطلع شــدند آن را راســا مورد تعقيب قرار دهند و منتظر سازمان ميراث 
فرهنگي يا مقامات ديگر نباشــند. اگر جز اين عمل كنيم مي بينيم در كوتاه مدت 
متاسفانه محيط زيست آلوده و تخريب مي شود و ميراث فرهنگي به يغما مي رود. 
مولــف كتــاب آييــن دادرســي كيفــري دربــاره اقدامــات تقنينــي، اجرايي و 
قضايي در كشــورهاي پيشــرفته به منظور حفاظت از محيط زيســت، اظهار كرد: 
در كشــورهاي ديگر حفظ محيط زيست جزو قوانين آمره است؛ يعني هر ضمانت 
اجرايي كه وضع كرده اند، راســا و به وســيله دادســتان ها درخواســت مي كنند و 
دادگاه هــا جواب مي دهنــد و مجازات مي كننــد و به اندازه كافي نيروي انســاني 

براي حفاظت از محيط زيست دارند و خود افراد آموزش ديده اند. 
وي ادامــه داد: در كشــورهاي ديگر اين مهم اســت كه شــهروندان عالقه مند 
هستند و زماني كه مشاهده مي كنند درختي در جنگلي قطع مي شود، عصباني 
شــده و خودشــان اعالم مي كنند، در واقع اگر يك شاخه درخت را بشكنند ده ها 
هــزار شــهروند داد و فريــاد راه مي اندازند و اگر يك شــكار غير مجاز انجام شــود، 
شــهروندان خبر مي دهند و عالقه مندي آنها سبب مي شود جزو اعمالي باشد كه 
در جامعه قبح زيادي دارد ولي متاســفانه در كشــور ما با اين كــه بعضي از اعمال 
قبيح اســت و شــهروندان نمي پســندند و خود به خود از آن اجتناب مي كنند اما 
حفظ محيط زيســت جزو آن دســته از اعمال نيســت كه مردم در اين مورد عالقه اي 
نشــان بدهند و بــه مرتكب تذكــر بدهند. متاســفانه تــازه به بهانه حفــظ جنگل ها، 
جنگل ها را از بين مي برند و كســي پاسخگو نيســت.  اين استاد دانشگاه براي بهبود 
وضعيت حفاظت از محيط زيســت از جنبه حقوقي، قانوني و قضايي پيشــنهاد كرد، 
تعقيب جرايمي كه مربوط به محيط زيست است، به صورت اتوماتيك و بدون نياز به 

درخواست سازمان محيط زيست يا سازمان ميراث فرهنگي صورت بگيرد. 
وى گفت: بايد ســازمان ميراث فرهنگي يا ســازمان حفاظت از محيط زيست 
از محيط زيســت مواظبت كننــد و اگر موردي خالف قانــون در حفاظت از محيط 

زيست مشاهده كردند، اعالم كنند. 

 همدان پيــام: عضــو هيأت  علمي دانشــگاه 
آزادانديشــي  كرســي  در  طباطبايــي  عالمــه 
«تعامــل دختــران و پســران، چگونــه و چــرا؟» 
تعامــل بين دختران و پســران با آگاهي والدين 
را راه حل مناســبي براي انتخاب مناسب همسر 
دانســت و اظهــار كــرد: در اين باره بايــد مثلثي 
وجــود داشــته باشــد كــه يــك رأس آن فــردي 
اســت كه مي خواهــد ازدواج كنــد، رأس ديگر 
پدر و مادر و سومين رأس آن مشاوري است كه 
مي تواند بهترين شرايط را براي انتخاب مناسب 

فراهم كند. 
 محمــود گلزاري، روانشــناس و عضو هيأت 
 علمي دانشــگاه عالمه طباطبايي تصريح كرد: 
يكــي از عواملي كه باعــث افزايش ميزان طالق 
مي شــود، انتخاب نامناســب زوجين اســت كه 
حــدود 60 درصــد طالق هــا بــه دليــل انتخاب 
بدون شــناخت و به اصطالح عاشــقانه هاي تند 

است. 
ازدواج   پديــده  بــه  اشــاره  بــا  گلــزاري 
دانشــجويي، افــزود: ازدواج هــاي دانشــجويي 
كه عاقالنه و با مشــورت با افــراد بزرگتر و اطالع 
خانواده ها صورت گيرد، گاهــي از ازدواج هاي 

سنتي بهتر است. 
وي نداشــتن آمــوزش بعــد از ازدواج بــراي 
زوجيــن را دوميــن عامــل بــروز طالق دانســت 
جوانــان  از  بســياري  متاســفانه  داد:  ادامــه  و 

آموزش هاي زندگي مشترك را نديده اند كه اين 
موضوع باعث ايجاد اختالفات شــديد و ناتواني 

آن ها در حل اين اختالفات است. 
گلزاري سومين عامل مهم طالق را نداشتن 
مشــاوره  در مواقــع ضــروري بــراي كســاني كه 
ازدواج كرده انــد، عنــوان كــرد و افــزود: ايــن 
افراد به دليل نداشــتن مشــاوره هاي خانوادگي 

مناسب دچار مشكالت بسياري مي شوند. 
به گزارش ايسنا، اين روانشناس با اشاره به 
تحقيقات غربي درباره ارتباطات قبل از ازدواج، 
اظهــار كرد: بررســي ها نشــان داده اســت اكثر 
كســاني كه پيــش از ازدواج رابطه هــاي زيادي 
داشــته باشــند، پس از ازدواج نيز دچار مشكل 

شده و به همسر خود خيانت مي كنند. 
گلــزاري همچنين دربــاره تمايــل به جنس 
مخالــف گفــت: يكــي از مراحــل رشــد و تحول 
انســان تمايل به جنس مخالف اســت. اين يكي 
از الطاف خداونديســت كه اگر توسط دختران و 
پسران به درستي مديريت و كنترل شود، اثرات 

خوبي در جامعه خواهد داشت. 
دليــل  بــه  اينكــه  بيــان  بــا  همچنيــن  وي 
ويژگي هــاي جنســيتي، ميــزان حيــا در زنــان 
بيشــتر از مردان است، اظهار كرد: دختران بايد 
ســعي كنند در رابطه با جنس مخالف، رســمي 
برخــورد كننــد و از به وجــود آمــدن رابطه هاي 
عاطفي كه به رابطه هاي جنسي پنهاني كشيده 

مي شود، جلوگيري كنند. 
بــه گفته گلزاري، انحرافات جنســي نه تنها 
موجب از هم  پاشــيدگي خانواده مي شــود بلكه 
اعتيــاد به مواد مخــدر و مشــروبات الكلي را نيز 

تسريع مي بخشد. 
ايــن روانشــناس همچنيــن بــا بيــان اينكه 
دوســتي دختر و پســر قبل از ازدواج به پديده 
تقريبــا  كــرد:  بيــان  مي زنــد،  صدمــه  ازدواج 
ثابت شــده كه 80 تا90 درصد ايــن رابطه ها 
و دوســتي ها به ازدواج كشــيده نمي شــوند و 
آن هايــي كه بــه ازدواج ختم مي شــوند نيز از 
آمــار طــالق باالتــري برخوردارنــد. از طرفــي 
ممكن اســت پــس از ازدواج با شــخص ديگر، 
كســي كــه قبــل از ازدواج با او رابطه داشــته، 
دســت از ســر او بر ندارد و هميــن امر به خيانت 

منجر شود. 
وي همچنين گفت: والدين بايد سعي كنند 
قبــل از دانشــگاه، رابطه با جنــس مخالف را در 
فرزندان خود كنترل كنند و با آموزش و نظارت 
براي شناســايي بهتر اين پديده كمك كنند، تا 

منجر به انتخاب همسر مناسب شود. 
گلزاري در پايــان افزود: بزرگترين آســيبي 
كه مي تواند متوجه پســران و دختران شــود در 
دوران پيش از دانشگاه است و بزرگترين مشكل 
پــدران و مادران با فرزندان شــان در اين ســنين 
ارتباط با جنس مخالف به صورت پنهاني است. 

در كرسي آزادانديشي «تعامل دختران و پسران، چگونه و چرا؟» مطرح شد 

افزايش تخصيص اعتبارات 90  درصد دوستي ها به ازدواج كشيده نمي شود
عوارض سوخت به 

شهرداري ها در سال جاري
همدان پيام: معاون برنامه ريزي و توسعه 
ســازمان شــهرداري ها و دهياري هاي كشور 
با اعالم رشــد چشم گير درآمد شــهرداري ها 
و دهياري هــا از محل قانــون ماليات بر ارزش 
افــزوده در ســال جــاري، گفــت: مقدمــات 
چهارميــن مرحلــه از پرداخــت ايــن بخش از 

درآمد شهرداري ها فراهم شده است. 
محســن كوشــش تبــار با بيــان اينكــه از 
ابتــداي امســال تاكنــون، ســه مرحله ســهم 
 39 مــاده   2 تبصــره  محــل  از  شــهرداري ها 
قانون ماليات بر ارزش افزوده پرداخت شــده 
اســت، توضيح داد: تبصره 2 مــاده 39 ناظر 
بر عوارض ســوخت است كه بخشــي از آن بر 
اساس قانون، سهم شهرداري ها و دهياري ها 

خواهد بود. 
به گزارش ايســنا، به گفته وي، طي ســه 
مرحله گذشــته پرداخت سهم شهرداري ها و 
دهياري هــا از عوارض ســوخت قانون ماليات 
تومــان  ميليــارد   320 افــزوده،  ارزش  بــر 
پرداخــت شــده اســت و در چهارميــن مرحله 
از توزيــع اعتبــارات از محل منابــع حاصل از 
تبصــره 2 مــاده 39 قانــون ماليات بــر ارزش 
افزوده كه در آينده نزديك صورت مي گيرد، 
180 ميليــارد تومان ديگر از اين محل توزيع 

خواهد شد. 
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 شهر!!! 
تقاطع رسالت

ر براى افتتاح زيرگذر پژوهش

است كه با همكاري خود اين عزيزان 
زودتر به نتيجه خواهيم رسيد. 

تاكنون آمار دقيقي مشخص نشده و 
انتظار مي رود فرهنگيان بازنشسته 

با همكاري خود در سرعت روند 
اجراي اين موضوع كمك كنند.

مدير كل آموزش و پرورش استان

اينكه چراغ قرمز چهارراه سعيديه 
را هوشمند و اوتوماتيك شده 

است جاي تقدير دارد و اميدواريم 
در خصوص فعاليت صحيح 

آن نظارت شود و اين سيستم 
هوشمند در ساير نقاط شهر 

اجرايي شود.
فتحي 

ما آموزشياران نهضت كه بعد از 
برگزاري آزمون قبول شديم و 

هم اكنون در آموزش و پرورش 
خدمت مي كنيم تا به حال حقوقي 
دريافت نكرديم و حكمي براي ما 

صادر نشده است؟
تعدادى از آموزش ياران

پاسخ مسئول: دستور صدور 
حكم آموزشياران نهضتي رسمي 
شده كه شامل قوانين و مقررات 
استخدام در آموزش و پرورش 
مي شوند واصل و به مناطق و 

شهرستان ها نيز ابالغ شده است. 
بر اين اساس تا پايان آذرماه حكم 
آنها صادر مى شود و برابر با حكم 
صادره حقوق دريافت خواهند كرد.

آموزشياران نهضتي كه در 
آزمون تعيين اولويت استخدام كه 

در تاريخ 90/4/3 شركت كرده 
و قبول شده اند فعال به صورت 

حق التدريس به كار گرفته شده اند 
و وضعيت حقوق آنها در حال 

پيگيري است.
شكرا… كياني
رئيس اداره روابط عمومي آموزش و پرورش
 استان همدان

چشم انداز

نگاه

قله يخچال
همدان پيــام: چهار قله نزديك به هم و تقريباً هم ارتفاع در جنوب شــرقي قله 

الوند و بر فراز دره ديوين قرار دارد.
در جنوب اين كوه ها قله كمرلرزان واقع اســت كه مشــرف به پيســت اســكي 
تاريــك دره مي باشــد و در دامنــه شــمالي آن، چشــمه ملك و چشــمه قاضي در 
جريان هستند. كوتاه ترين راه دسترسي به چهار قله از طريق دره گوساله است و 

از دره ديوين و دره مرادبيك هم مي توان به اين قله ها صعود كرد.
 (گاو بره) قله يخچال صاحب  

اين قله به يخچال صاحب الزمان (ع) نيز شهرت دارد و تابش نور خورشيد در 
آن مايل اســت و به همين دليل گرماي كمتري به آن مي رســد برف هايش ديرتر 

ذوب مي شود و اتالق نام يخچال نيز به همين علت است.
 اوليــن بــرف پاييــزي يا زمســتاني اين كوه را ســفيدپوش مي كنــد و حتي در 

تابستان نيز داراي هواي بسيار سردي است.
 بيشــترين آب ورودي بــه ســد اكباتــان همــدان از طريــق همين قلــه تأمين 
مي شــود. راه صعود از طريق دره مرادبيك به چشــمه ســنگ ســفيد و در ادامه به 

هزارپيچ و سپس به يخچال مي رسد.
 فاصله اين قله از شهر همدان 17 كيلومتر است. اين قله از خط الرأس تاريك 

دره نيز قابل دسترسي است.
 قله شاه نشين  

در جنــوب غربــي قلــه كاله قاضــي، قله شاه نشــين بــزرگ قرار گرفته اســت. 
مســير صعود به آن از روستاي ابرو مي باشــد. اين قله پس از الوند مرتفع ترين قله 
كوهســتان الوند اســت و رودهاي منشعب از آن در دامنه شمالي در نهايت به سد 

اكباتان جاري مي شود. 
اخيراً به همت كوهنوردان تويســركاني جان پناه كوچكي در چمن شاه نشين 
احداث شده است. راه دسترسي به قله شاه نشين از كاله قاضي به سمت يخچال 

با حدود نيم ساعت كوهپيمايي ميسر مي شود.
 قله كاله قاضي  

در ادامه رشــته كوه الوند به سمت جنوب شرقي و بعد از قله يخچال صاحب، 
قلــه كاله قاضي قــرار دارد كه در فاصله 15 كيلومتري جنوب شــهر همدان واقع 
اســت. راه صعود به آن از طريق شاه نشــين ابرو، راه خاكي روستاي سيمين و دره 
عرب خان مي باشــد و براي رســيدن به آن به صورت پياده حدود 3 ســاعت زمان 

الزم است.

لكه گيري ترك هاي تخت جمشيد آغاز شد
همدان پيــام: معــاون ميــراث فرهنگــي، صنايع دســتي و گردشــگري فارس 
گفــت: لكه گيــري ترك هاي تخت جمشــيد بــا همكاري هيــأت باستان شناســي 

ايتاليايي آغاز شده  است.
عبدالرضا نصيري افزود: ترك هاي موجود در تخت جمشــيد در حالي كه نقل 
محافل خبري شــده است كه آسيب هاي وارده طبيعي و جزو جدانشدني بناهاي 
قديمي اســت. وي تصريح كرد: اختالف دماي شــب و روز يكي از داليل مهم اين 
ترك ها اســت، موضوعي كه نه تنها در تخت جمشــيد؛ بلكه در تمامي ســازه هاي 
قديمــي و حتي مدرن نيز ديده مي شــود.  نصيري اظهار داشــت: تصاوير منتشــر 
شــده از ترك هــاي تخت جمشــيد، متعلق به 11 ســال پيش بــوده و لزومي ندارد 
بــا چنين حساســيت با آن برخورد شــود؛ چراكه اقدامات مؤثــر و ضروري تري در 

دستور كار حفظ بناي تخت جمشيد وجود دارد.
وي گفــت: اگــر تصاويــر 30 ســال اخيــر تخت جمشــيد را تــا بــه امــروز مورد 
مقايســه قــرار دهيــد، مي فهميد كه ايــن بنا نــه تنها رو بــه نابودي نرفتــه؛ بلكه 
در بيشــتر مــوارد نيــز احيــا شــده اســت به طــور نمونــه بازســازي يكي از ســر 
درهاي تخت جمشــيد كه تا 30 ســال قبل روي زميــن ريخته بود به مدد و همت 

سازمان هاي مرتبط احيا و بازسازي شد.
 حفظ تخت جمشيد با مالت و ابزار جديد امكان پذير است 

مديرعلمــي پايــگاه پارســه پاســارگاد نيــز گفــت: تحقيقــات و آزمايش هــاي 
4ســاله گروه علمي مشــترك ايران و ايتاليا در سايت تخت جمشــيد به ويژه براي 
دستيابي به مالت براي استحكام بخشي سازه هاي سنگي به نتيجه رسيد و بعد از 
تســت هاي ميداني در آينده نزديك از مالت با ابزار و فناوري مدرن در مرمت اين 

مجموعه استفاده خواهد شد.
محمدحســن طالبيــان اظهــار داشــت: در ســال 1387 در تفاهم نامــه اي بــا 
دانشــگاه بولونيــاي ايتاليــا برنامــه تحقيقاتــي چند منظــوره اي به طور مشــترك 
آغاز شــد كــه به موجب آن مقرر شــد ايــن همكاري بــه  صورت چند رشــته اي در 
باستان شناسي، مرمت و تحقيقات مرتبط صورت پذيرد. استمرار تبادل اطالعات 
و بهره گيري از اســاتيد برجســته خارجي و داخلي و برگزاري كارگاه هاي نظري و 
عملي در سايت تخت جمشيد باعث شد امروز شاهد به نتيجه رسيدن اين پروژه و 

آموزش كارشناسان سايت با روش جديد و روزآمد باشيم.
وي تصريح كرد: در بخش مرمت، در آزمايش هاي مختلف با مســتندنگاري و 
پايش دقيق و بررسي و تحليل نتايج آن تركيب جديدي بر پايه آهكبه دست آمد 
كه ضمن همخواني با ســنگ هاي به كار رفته در تخت جمشــيد بر دوام و مقاومت 
ايــن اثر تأثيرگذار خواهد بود، ضمن اين كه به لحاظ زيبايي شناســي و همچنين 

رعايت اصول مرمت از كيفيت قابل توجهي برخوردار است.
به گزارش ميراث آريا، وي ادامه داد: البته در اين بين با بهره گيري از دستگاه 
تميزكننده ليزري براي پاك كردن اليه هاي رسوبي تست هاي موفقي انجام شده 

كه براي حفاظت از سنگ بسيار مؤثر است. 
كاري علمــي با اســتفاده از جديدترين متدهــا و تكنولــوژي روز دنيا با دانش 
متخصصان جهاني و داخلي به همراه تجربه اســتادكاران ســنگ اين امر را ميســر 

كرده است.

برگ ريزان پاييز رونق گردشگري
همدان پيــام: برگ ريزان پاييزي در بســياري از اســتان هاي كشــور 

فرصتي براي رونق گردشگري در فصل خزان است.
پاييز، پرنقش و نگارترين فصل ســال اســت؛ چراكه زردشدن برگ ها 
طيفــي از رنــگ را از زرد و قرمــز گرفته تا نارنجي، قهــوه اي و ... به طبيعت 
مي دهد و شــايد كمتر كســي باشــد كه از ديدن اين همه زيبايي به وجد 
نيايد. از اين روســت اســت كه تورهاي طبيعت گردي كه بيشــتر از ســوي 
مؤسســات آموزش راهنمايان گردشگري برگزار مي شــود، در فصل پاييز 
بيش از ســاير فصل ها رونق مي  گيرد به ويژه به مقاصد شــهرهاي شمالي 

و غربــي كشــور كه در دامنه و حاشــيه جنگل هاي كوهســتان هاي البرز و 
زاگــرس قرار گرفته اند و از طبيعت منحصر به فردي برخوردارند؛ طبيعتي 
كــه در فصــل پاييز رنــگ ســبز آن به نارنجــي مي گرايــد و راه رفتــن روي 
برگ هاي خشك شده و تنفس هواي سبك و سرد پاييزي احساسي خاص 
به هر فرد مي دهد كه خواهان تجربه و تكرار آن است. اگرچه پاييز مي تواند 
فصلي متفاوت براي گردشــگري باشــد، اما چنانچه نگاهي به آگهي ها و 
برنامه هاي تورهايي كه از ســوي دفاتر خدمات مسافرتي برگزار مي شود، 
بيندازيم متوجه خواهيم شد كه مقاصد اين تورها همان مقاصد قبلي است 
و به نــدرت مقصدي جديد كه خاص فصل پاييــز و بيانگر زيبايي هاي آن 

باشد به فهرست تورهاي پاييزي افزوده شده است.

همدان پيام: نخســتين كتابخانه كوهســتانى 
ايران با موضوعاتى همچون محيط زيست، ميراث 
در  و...  ادبيــات  كوهنــوردى،  و  كــوه  فرهنگــى، 
ارتفــاع 3250 متــرى كوه يخچال همــدان با نام 

كتابخانه كوهستان راه اندازى شد.
سرپرســت هيأت كوهنــوردي گفت: به همت 
هيــأت كوهنــوردي، گروه هاي صعــودي همدان 
و شــماري از كوهنــوردان داوطلــب و عالقه منــد 
همزمان با نوزدهمين دوره هفته كتاب جمهوري 
ـدگار" دومين  اســالمي ايران با شــعار "يادگار ماـن
مرحلــه از انتقــال 604 جلــد كتاب بــه ارتفاعات 
منطقــه يخچــال همــدان بــه منظــور راه انــدازي 
كتابخانــه كوهســتاني در يك هواي زمســتاني و 

برفي انجام شد.
مهدي كرمــي افزود: 25 كوهنــورد به همراه 
اعضاي هيــأت كوهنوردي و صعودهاي ورزشــي 
اســتان همدان كار انتقال اين تعداد كتاب را پس 
از طي مســير از روستاي دره مرادبيك تا خانه هاي 
ييالقــي و ســپس از ايــن مكان تــا محــل پناهگاه 

يخچال صاحب الزمان (عج) انجام دادند.
وي گفــت: ايــن كتابخانــه هم اكنــون داراي 
604 جلــد كتاب اســت كه از ســوي تعدادي از 
كوهنــوردان، عالقه منــدان، ادارات و نهادهاي 
به  كوهســتاني  كتابخانه  تأســيس  بــراي  مرتبط 
هيــأت كوهنــوردي اســتان همــدان اهدا شــده 

است.
كرمــي اضافــه كــرد: ايــن كتابخانــه شــامل 
موضوعــات  از  متفاوتــي  و  متنــوع  عنوان هــاي 
علمــي، ادبــي، تاريخــي و... اســت كه بــا هدف 
اشــاعه فرهنــگ مطالعــه و بسترســازي فرهنگــي 
بــراي ترويج مطالعــه به عنوان يــك فعاليت مفيد 
روحــي و روانــي در كنــار ورزش كوهنــوردي بــه 
عنوان فعاليتي بدني و جســماني تأســيس شــد و 
در اختيــار عمــوم كوهنوردان اســتان و ايران قرار 

گرفت.
وي افزايــش كتاب هــاي ايــن كتابخانــه و نيز 
راه اندازي چنين فضاهايي در ســاير پناهگاه هاي 
اســتان به خصــوص پناهــگاه ميدان ميشــان را از 

برنامه هاي آتي هيأت كوهنوردي استان همدان 
دانست.

گفتني اســت؛ پناهــگاه يخچال كــه به همت 
ســال  در  همــدان  اســتان  كوهنــوردي  هيــأت 
1383 تأســيس شده به عنوان يكي از 9 پناهگاه 
كوهنوردي اســتان همدان مطرح مي باشد كه به 
دليــل دارا بودن شــرايط ويژه و مطلــوب از لحاظ 
ورزش كوهنــوردي مورد توجه خاص كوهنوردان 
حرفه اي و نيمه حرفه اي كشــور است و در تمامي 
طول ســال پذيــراي تعداد زيــادي از مشــتاقان و 

طبيعت دوستان ميهن اسالمي ايران است.
كرمــي ادامــه داد: ايــن كتابخانــه بــه منظور 
و  كتابخوانــى  و  كتــاب  عالقه منــدان  اســتفاده 

دوستداران طبيعت احداث شده است. 
وي تجهيــز نخســتين كتابخانــه كوهســتانى 
كشــور را با كتاب هــاى تخصصى در قلــه يخچال 
ســطح  در  كتابخوانــى  فرهنــگ  موجــب ارتقــاى 

ايــن  شــد:  يــاد آور  و  دانســت  اســالمى  جامعــه 
چنيــن فضاهايــي در طبيعــت بــه عنــوان يكى از 
اركان اصلى پيشــرفت آن جامعه تلقى مى شــود. 
راه  اندازى اولين كتابخانه كوهســتانى كشــور در 
قلــه يخچال همدان، موجب بــه وجود آمدن يك 
مكان فرهنگى براى كوهنوردان و عالقه مندان به 
طبيعت مى شــود كه حفظ و گســترش اين مركز، 

همكارى هاى مردم و مسئوالن را مى طلبد.
در  عمومــى  كتابخانــه   62 حاضــر  حــال  در 

شهرســتان ها و روستاهاى استان همدان در حال 
فعاليت هستند.

ـركل اداره كتابخانه هاى  در هميــن زمينه مدـي
عمومى اســتان همدان نيز در يكي از وبالگ هاي 
مرتبط با فعاالن طبيعت گردي عنوان كرده است 
كه در حال حاضر 62 كتابخانه عمومى در ســطح 
شهرســتان ها و روســتاهاى ايــن اســتان در حال 

فعاليت هستند.
فاضل عبادى با اشاره به وجود چهار كتابخانه 
مشــاركتى با ســاير دســتگاه هاى فرهنگى استان 
اضافه كرد:10 باب كتابخانه در سطح اين استان 
در حال ســاخت اســت كه يك مورد آن مربوط به 

شهرستان همدان است.
وى با بيــان اينكه پنج بــاب كتابخانه در حال 
ســاخت تا پايان امســال و پنج باب ديگر در اوايل 
سال آينده به بهره بردارى مى رسد، تصريح كرد: 
بيــش از 20 ميليــارد ريــال براي ســاخت، تجهيز 
و توســعه كتابخانه هــاى عمومــى در اســتان طى 

سال جارى اختصاص يافته است.
عبادى با اشاره به وجود 18 باب كتابخانه در 
ســطح روســتاهاى گفت: پنج كتابخانه روستايى 
در حال ســاخت اســت كه تا پايان ســال جارى به 

بهره بردارى مى رسند.
وي گفــت: بيــش از 50 هزار نفر بــه عضويت 
كتابخانه هاى عمومى اســتان در آمده اند كه ســه 

درصد جمعيت استان را تشكيل مى دهند.
عبــادى بــا بيــان اينكــه بيــش از 600 هــزار 
منابــع در ســطح كتابخانه هــاى عمومــى اســتان 
كتاب هــاى  تعــداد  كــرد:  تصريــح  دارد،  وجــود 
كتابخانه هاى اســتان در ســال جارى، 15 درصد 

افزايش خواهد داشت.
را  نهــاد  ايــن  مهــم  برنامه هــاى  از  يكــى  وى 
افزايــش فضاهــاى كتابخانه اى در ســطح اســتان 
دانســت و اظهــار داشــت: در حال حاضر، ســرانه 
فضــاى كتابخانه اى براى هر 100 نفر در اســتان 

200 متر و در كشور 1٫24 است.
نخســتين  راه انــدازى  خصــوص  در  عبــادى 
كتابخانه كوهستانى ايران در قله يخچال همدان 

گفــت: اين كتابخانــه در ارتقاى آگاهــى مردم به 
ويژه ورزشكاران تأثير بسزايى دارد.

وي از حمايت اداره كل كتابخانه هاى اســتان 
از راه اندازى اين كتابخانه كوهستانى براى اولين 
بــار در ســطح كشــور خبــر داد و افزود: ايــن نهاد 
در اهــداى كتاب هــاى تخصصــى ايــن كتابخانــه 

كوهستانى همكارى خواهد كرد.
وى راه اندازى اين كتابخانه را كارى ارزشمند 
و گرانقدر دانســت و تصريح كرد: اين كتابخانه ها 
بايــد در ســطح تمامى مراكــز تفريحــى، عمومى 
كتابخوانــى  فرهنــگ  تقويــت  جهــت  در  ادارت  و 

تشكيل شود.
اوليــن  راه انــدازى  داشــت:  اظهــار  عبــادى 
كشــور  در  تخصصــى  كوهســتانى  كتابخانــه 
ديگر  كتابخانه هــاى  ايجــاد  زمينه ســاز  مى توانــد 
در كوهســتان هاى كشــور شــود تا شــاهد ارتقاى 
فرهنــگ كتابخوانــى به معنــاى واقعى در ســطح 

جامعه باشيم.
ايــن  راه انــدازى  از  هــدف  خصــوص  در  وى 
كتابخانــه گفــت: قلــه يخچال بــه علــت موقعيت 
جغرافيايى در محلى واقع شــده كــه كوهنوردان 
حداقــل يــك روز در پناهــگاه آن توقــف مى كنند 
از ايــن رو ايجاد ايــن كتابخانه فرصــت مطالعه در 

كوهستان را به كوهنوردان مى دهد.
عبادى بــا بيان اينكه اگر اين اقــدام در آينده 
نزديــك در ســاير پناهگاه هــا نيــز صــورت بگيرد 
بيــن  در  كتابخوانــى  فرهنــگ  ترويــج  شــاهد 
اقشــار مختلف مردم مى شــويم، اظهار داشــت: 
مردم دوســتدار كتــاب و مروجان امر كتابخوانى 
مى تواننــد كتاب هــاى خــود را بــه ايــن مؤسســه 

تحويل دهند.
الزم بــه ذكــر اســت كــه تأســيس كتابخانــه 
كوهســتانى در ارتفــاع 3250 مترى اولين نمونه 
در كشــور و مــورد كــم نظيــرى در ســطح جهانى 

است. 
ايــن كتابخانه بر فــراز قله اى بــا تن پوش برف 
مى توانــد از جمله عواملى باشــد كه گردشــگران 

متعدد را به سفر به دل طبيعت وا مى دارد.

بهار كتاب بر تن پوش برف

نخستين 
كتابخانه 

كوهستانى 
كشور 

در همدان
 راه اندازى 

شد

همدان پيــام: ايــن روزها مجموعــه تاريخي ـ 
فرهنگي نيــاوران ميزبــان بزرگ ترين نمايشــگاه 
ايــن  اســت.  كالســيك  تاريخــي  اتومبيل  هــاي 
اتومبيل هــا كه اغلــب آن ها براي نخســتين بار در 
چنيــن نمايشــگاهي در معــرض ديد عمــوم قرار 
گرفته انــد، هركــدام به تنهايــي بيانگر يــك دوره 

تاريخي اند.
وجود خودروهايي از دهه 30 تا 70 ميالدي 
مانند تعدادي خودروي بنز در مدل هاي مختلف، 
هيلمن سيلور مدل 1946، واكس هيل، آستين 
مارتين، ميني ماينر، شورولت، وولو كوپه، جگوار 
1937، كامــارو اس اس، پورشــه 911 و فورد از 

ديگر نكات مهم در اين نمايشگاه است.
مقدمــات برگــزاري ايــن نمايشــگاه بــا همت 
كانون جهانگــردي و اتومبيلرانــي از 45 روز قبل 
آماده شــد و 100 خودروي شاخص از ميان هزار 
و 800 خودروي معرفي شــده به وســيله مالكان 
خصوصي از سراســر كشــور براي نمايش انتخاب 

شدند.
 البتــه با توجــه به اســتقبال به عمــل آمده از 
اتومبيل هاي كالســيك، در آينده ساير خودروها 
نيز بــه مــرور در معرض ديــد عموم قــرار خواهند 

گرفت.
 تاريخچه ساخت خودرو در دنيا 

تاريخچــه فولكــس بيتل يــا به قــول ايراني ها 
فولكــس قورباغه اي به قبــل از جنگ جهاني دوم 

در آلمــان بر مي گــردد. آن هنگام كــه «فرديناند 
پورشــه» در اين فكر بود تا به توليد انبوه اتومبيلي 
بپردازد كه قشــر متوســط آلمان هم بتوانند آن را 

خريداري كنند.
فرديناند پورشــه پيش از اين روي يك ســري 
اتومبيــل كوچك كار كــرده بود. هــدف او از اين 
كار آزمايــش قطعاتي بود كه قرار اســت بعدها در 
اتومبيل مــورد عالقه اش به كار برده شــوند. يك 
نمونه ســاخته شــده از ايــن اتومبيل هــا مدل 32 
NSU در سال 1934 بود كه 4 سيلندر داشت و 
موتورش در قسمت عقب ماشين بود و تا حدودي 

شبيه فولكس قورباقه اي امروزي كار مي كرد.
در اواخــر ســال 1935 اولين نمونه ســاخته 
شــده از ايــن ماشــين در دو مــدل V1 و V2 كــه 
كروكي بود و سقفي قابل باز و بسته شدن داشت 

در خيابان ها مشاهده مي شد.
 بدنــه آن ها متشــكل از آلومينيومــي بود كه 
روي چوب پرس شــده بــود. اما در ســال 1936 
بدنه اســتيل و يك موتور با حجم 984 سي ســي 
و قــدرت 22 اســب بخــار كه حداكثر ســرعت آن 
65 مايل بر ســاعت بــود جايگزين بدنــه و موتور 

مدل هاي قبلي شد.
مدل 30، نمونه ســاخته شــده بعدي بود كه 

«ديملر بنز» آن را ســاخت؛ هر چنــد معتقد بود با 
ســاخت چنين ماشــين ارزان قيمتي ممكن است 
شــهرت و اعتبار نامش به خطــر بيفتد و به همين 

دليل براي ساخت آن خيلي مشتاق نبود.
در  ســاخت  بنــز  ديملــر  كــه  ماشــيني 
ســربازخانه هاي نيروهــاي SS در نزديكــي شــهر 
اشــتوتگارت تســت شــد و حــدود 200 ســرباز با 
آن رانندگــي كردنــد تا زماني كه تمام اشــكاالت 
داخلــي آن رفع شــد. در اين مدت، پورشــه براي 
آشــنايي بــا روش هــاي جديــدي كه در ســاخت 
ماشين اســتفاده مي شد به آمريكا رفت و شماري 
از مهندسان مهاجر آلماني را كه در كارخانه هاي 

امريكايي كار مي كردند، استخدام كرد.
فولكــس واگــن ادعــاي فــروش 696 مــدل 
كــرد.  را  شــده  توليــد  ماشــين  از 750  همبولــر 
كارخانــه Wolfsburg تا ســال 1978 به توليد 

خود ادامه داد.
 Super Beetle در ســال 1971 با ســاخت 
تغييــر بزرگي به وجود آمــد (از انــواع قديمي كه 
هم اكنون در برخي شــهرهاي ايران هم مشاهده 
مي شــود). در اين مدل جديد جاي باك بنزين و 
الستيك زاپاس عوض شــده بود. پس از آن مدل 
موتــور  داراي  كــه   Super Beetle از   1302S

1600 سي ســي و قدرت 50 اســب بخار بود نيز 
به بازار آمد.

 موزه اي براي خودروهاي تاريخي 
تماشــاگه خــودرو، اوليــن و بزرگ ترين موزه 
 1382 ســال  در  كــه  اســت  ايــران  در  خــودرو 
راه انــدازي شــد. در ايــن تماشــاگه بيــش از 40 
اتومبيل قديمي بــراي نمايش جاي گرفته اند كه 
تاريخ اتومبيل ســواري ايران را براي تان به تصوير 
مي كشــند. اتومبيل هــاي براق و خوشــرنگي كه 
با وجود عمر درازشــان هنوز هــم جذاب و ديدني 

هستند!
 1279 ســال  در  را  خــودرو  نخســتين 
«مظفرالدين شــاه قاجار» وارد كشــور كرد. اين در 
حالي اســت كه استفاده از خودرو تا سال 1305 
مختــص دربــار بود و از اين ســال به بعــد خودرو، 
مورد توجه عامه مــردم قرار گرفت و به اين طريق 
تعــداد خودروهــاي وارد شــده به كشــور افزايش 

يافت. 
تماشــاگه،  ايــن  در  موجــود  خودروهــاي 
خودروهايي انــد بــا برنــد آلفــا رومئــو، فــراري، 
المبورگيني، كرايســلر، رولزرويــس، كاديالك، 
جگــوار، بنتلي و بنز كه در حــال حاضر ردپايي از 
نســل جديد آن ها در كشــور پيدا نمي شود و اگر 
هم خودرويي بــا برندهاي مذكور در خيابان هاي 
شــهر به چشــم بخورد به طــور محدود و از ســوي 

بخش حقيقي وارد كشور شده است.

سفر به تاريخ با اتومبيل هاي كالسيك

  تأسيس كتابخانه كوهستانى در 
ارتفاع 3250 مترى اولين نمونه در 
كشور و مورد كم نظيرى در سطح 

جهانى است. 
  اين كتابخانه بر فراز قله اى با 

تن پوش برف مى تواند از جمله 
عواملى باشد كه گردشگران متعدد 
را به سفر به دل طبيعت وا مى دارد.

يك شركت هلندى در درياى خزر 
جزيره مصنوعى مى سازد

همدان پيــام: جزيره   مصنوعى خزر بخشــى از طرح گردشــگرى 5 
ميليارد دالرى "آوازه" در تركمنستان است. اين كشور قصد دارد با اين 
طرح جهانگردان را به سواحل خود جذب كند. فعاالن زيست محيطى 

مى گويند كه ساخت اين جزيره دريا را آلوده خواهد كرد.
بــه گزارش دويچه ولــه، احداث مجتمع گردشــگرى آوازه در طول 
26 كيلومتــر ازســواحل جنــوب شــرقى خــزر در ارديبهشــت 1386 
آغــاز شــد. در چند ســاله  اخير بيــش از 50 هتــل و اقامتــگاه مجهز در 

تركمنســتان ســاخته شــده اســت. مقام هاى اين كشــور به رغم بحران 
مالــى دنيــا ادعــا مى كنند كــه 44 ميليــارد دالر پروژه  ســاختمانى در 
دســت احــداث دارند. روزنامه هاى تركمنســتان همچنين مى نويســند 
كه مجموعه هاى تفريحى ديگرى با نمونه بردارى از شــهر الس وگاس در 
سواحل خزر تاسيس خواهند شد. در ساخت مجمتع گردشگرى "آوازه"، 

عمدتا شركت هايى از تركيه، فرانسه، هلند و ايران فعاليت مى كنند.
محمد رضا فرقانى ســفير ســابق ايــران در تركمنســتان مى گويد، 
«ـشـركت ايرانى پــارس انــرژى چهار طرح مهــم در منطقه گردشــگرى 
"آوازه" و بندر تركمن باشى تركمنستان به ارزش صد ميليون دالر اجرا 

مى كند».
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ادب و هنر

يادداشت تئاتر
تئاتر و كمدين

عليرضا شرانجانى
همدان پيام: نمايش در وسيع ترين مفهوم خود، بر دو عامل حركت و بيان 
اســتوار اســت. اين هر دو، در طول زمان، پا به پاي هم پيش آمده، تأثيراتي 
بر يكديگر گذاشته و تحوالتي را گذرانده اند. گاه يكي بر ديگري تفوق يافته، 
در شــرايطي ديگر عكس آن مصداق پيدا كرده اســت. نهايت آنكه با تلفيقي 
متعــادل و معقول، از شــكلي ســاده و ابتدايي كــه برآورنده نيازهــاي روزمره 

آدمي بوده است، به ساختماني پيچيده و سخت متعالي دست يافته است.
ايــن هــر دو عامل (حركت و بيان) دو ركن اصلــي بازيگري در روي صحنه 
به شــمار مي آيند و شكي نيســت كه بيش از هر چيز شرايط گوناگون بدن در 

دگرگون سازي و ايجاد تحول در اين دو ركن، نقشي مستقيم دارد.
شــكل انــدام، به شــكل ايســتاده، نشســته يــا در حــال حركت، نشــانگر 
شــخصيت اســت. انگيزه هــاي ـحـركات، از منابع جســمي، احســاس و ذهن 
سرچشــمه گرفتــه و اعمال از قوه محركه نشــأت مي گيرد. هــر حركت دروني 

داراي يك نتيجه بيروني است.
و عمــل (Actiou) عبــارت از ســه فاكتــور حافظه، صدا و ژســت اســت. 
حساســيت در اجــراي هر عمل تأثيري اساســي دارد. بــراي اينكه عمل قوي 
باشد صدا و حركات بايد داراي حركت و نوسان باشند. عملي كه فاقد حركت 
باشــد ســرد و كســل كننده اســت، تالطم زياد و حركات بيجا، ناراحت كننده 
اســت و به عكس حركات مســاوي، ريتميك، مدرج و آرام بــه دل اثر مي كند 

و حركات شديد، منقطع و غيرهماهنگ روان را معذب مي كند.
در تئاتر بايد طبيعي بود. نيرو و توانايي توأم با راحتي از صفات مشــخصه 
طبيعي بودن اســت. منظــور از طبيعي بودن در تئاتر تقليــد صرف از طبيعت 
نيســت، بلكه وانمايي آن به شــكل دراماتيك است. بازي بازيگر از دو قسمت 
كالم و حركــت تشــكيل شــده و كالم، مقــدم بر حركت اســت. اگــر بازيگران 
نتواننــد در ايــن امــر توفيــق يابنــد، بازي آنهــا ســرد و تصنعي خواهــد بود و 
نخواهند توانســت در عمق روح تماشــاچيان رخنه كننــد. ايجاد اطمينان در 

تماشاچي وظيفه مهمي است كه آكتور بايد آن را به انجام رساند.
براي يك كمدين، دانستن علم بيان مهمترين فصل كار هنري است.

ژســت، زبان بين المللــي عموم ملت هاســت و خواهد بود. ژســت عبارت 
اســت از حركات تمــام اجزاي بــدن و هنگامي كه صحبت بــراي اداي مطلب 

كفايت مي كند ژست زيادي است.
ژست مي تواند مخلوطي از حركات سر و بازو باشد.

ژستي كه معرف حركات روح است ژست تأثري و تألمي ناميده مي شود و 
ژستي كه معرف فكر كردن است، ژست نشان دهنده و شناساننده مي گويند.

ژســتي كه معموال در نوع كميك يك پرســوناژ را معرفي مي كند، ژســت 
تقليدي مي نامند.

كســاني كه عشق هنر در سر ندارند، پس از مدتي تمرين خسته مي شوند 
و از اين كار صرف نظر مي كنند؛ كمدين هاي بزرگ از اين عيوب مبرا هستند. 
اولين تماس كمدين با تماشــاچي هنگامي اســت كه وارد سن مي شود و اين 
مهمتريــن تماس اســت. قبل از شــروع به صحبــت ماكياژ او مــورد توجه قرار 
مي گيرد و نظر تماشاچيان را جلب مي كند. اگر ماكياژ با مهارت انجام گرفته 
باشــد، بازي كمدين را آســان تر مي ســازد و حتي مي شــود گفت به او كمك 

مي كند.
ماكياژ عبارت از مجموعه وســايل و قواعدي اســت كه صــورت كمدين را 

حاضر مي كند و ارزش مي دهد تا در شرايط معين نور روي سن ظاهر شود.
هنگامي ماكياژ موفقيت به دســت مي آورد كه با حالت روحي و جســمي 

پرسوناژ مطابقت داشته باشد.
پرسوناژها را مي توان از نظر كاراكتر به دو دسته مشخص تقسيم كرد.

الف: آنهايي كه از لحاظ فيزيكي تعادل دارند.
ب: آنهايي كه از لحاظ فيزيكي تعادل ندارند.

از مشــخصه هاي كمدين هــاي بزرگ اين اســت كــه طبيعتاً و بــدون هيچ 
ســعي و كوشــش گزافه اي كار خود را انجام مي دهند. مي توان گفت كمدين 

هنرمند، طبيعي بازي مي كند.
براي كمدين و هنر او، اول روح، دوم هوش، ســوم حقيقت و گرمي بيان 

و چهارم هيكل و اندام متناسب داراي اهميت است.
خودشناســي، اولين شرط در آفرينش خالق است و شخصيت هنري، در 
كار بازيگــري، اهميتي خاص و ويــژه دارد؛ چرا كه بازيگــر، به ويژه كمدين، 
براي بيان آزادانه دنياي دروني اش، بايد ســاز و كارهاي آفرينش را بشناســد 

و از آنها بهره ببرد.
نبايــد فرامــوش كرد كــه براي يــك بازيگر، بــدن و ـحـركات اندام واره ها، 

مي تواند براي او بهترين دوست يا بدترين دشمنانش باشد.
و  مي گويــد  بــر  از  را  متــن  نــدارد،  چيــزي  خــودش  از  كــه  بازيگــري 
ميزانس هــاي كارگردان را اجرا مي كند، فقط يك كارچاق كن و تكنســين 
كاراكتر اســت و نه هنرمند. او فكر مي كند نويسنده و كارگردان، همه چيز 
را از پيــش طراحــي كرده اند و ديگر جايي براي بيــان آزادانه و خالقيت او 

نمانده است.
و اين در حالي اســت كه يك بازيگر هنرمنــد، بايد آدمي خالق و توانمند 

باشد و اين مهم در مورد كمدين ها، از ضروريات است.
كمديــن بايد صاحب ذوق و قريحه طبيعي و حافظه قوي باشــد. كار زياد 
و هــوش و فراســت فــراوان الزم دارد. كمديــن بايد پيوســته در آموزش خود 

بكوشد. به زباني كه سخن مي گويد بايد تسلط كامل داشته باشد.
بــراي ارتقــا به جايــگاه يــك كمدين بــزرگ، بايــد در آموزش مســتمر 
و پيگيــر خود كوشــيد، با اقشــار مختلــف اجتماع در ارتبــاط بود حاالت و 
ســكنات آنهــا را به دقت ديــد، نيازمندي هــاي آنها را فهميد و شــيوه تفكر 
و نحــوه استداللشــان را ســنجيد. بايد از خرمن انديشــه دانشــمندان بهره 
گرفــت. بايــد اصــول زيبايي شناســي را خوانــد، مفهــوم زيبايــي هنري را 
فهميــد و آن را در مواضــع مختلــف، در قالب هــاي گوناگــون وارد كــرد. 
بايد شــيوه اندرز دادن، ســرزنش و انتقاد را دانســت و در عوالم مختلف به 
نحــو طبيعي آنها را اعمال كرد. كمدين،  كارش دشــوارترين كارهاســت؛ 
كوچكترين غفلت هنرش را به خفت و حقارت مي كشــاند و همواره داوري 

بي امان مردم به دنبال اوست.
لغزيدن همان و ســرنگون شدن همان. به گفته «ديدرو» مرد حساس پيرو 
انگيزه هــاي طبيعت اســت و جز بــه فرياد دل خويــش كاري نمي كند. همين 
كه اين فرياد را آرام تر يا بلندتر كند ديگر خودش نيســت؛ هنرپيشــه اي است 

مشغول بازي.

مهدى طراوتى توانا
همدان پيــام: برگــزاري همايــش بين المللــي 
بــا  همزمــان  همــدان  در  حســيني  پيرغالمــان 
برگزاري ـسـوگواري سراســري شــعر هيأت در اين 
اســتان دو اتفاق بديعي است كه در زمينه ادبيات 

ديني در همدان به وقوع پيوسته است.
گر چــه برگزاري همزمان اين دو مراســم ملي 
در آســتانه ورود بــه مــاه محرم اتفاق خوشــايند و 
مطلوبي در فضاي ادبي استان است اما همزماني 
آن دو با هم باعث شــد تا سوگواري سراسري شعر 
هيأت به اندازه همايش پيرغالمان حسيني مورد 
توجــه قــرار نگيرد كــه اين امــر مســتلزم بازنگري 
زمــان  تعييــن  در  آن  برگزاركننــده  مســئوالن 
مناســب برگزاري است تا اين برنامه در سايه ساير 

برنامه هاي ادبي قرار نگيرد.
و  هيــأت  «شــعر  سراســري  همايــش 
زيبايى شناســي مداحي» جزو معــدود برنامه هاي 
گســترده و تأثيرگذار ادبي كشور در بحث مفاهيم 
ديني و عاشوراست كه به همت همداني ها برگزار 
مي شــود و مي توانــد الگــوي تمــام عيــاري براي 
برنامه هــاي اينچنينــي باشــد؛ چرا كــه مي تواند 

جريان ســازي مثبت و ســازنده اي را باعث شــود و 
موجب ارتقاي شعر آييني استان همدان باشد.

نفــس چنين برنامه هاي ادبي چنين مي طلبد 
كــه اول اينكه، اين برنامه ها از تنوع و گســتردگي 
الزم برخوردار بوده و تفاوت هاي شاخصي با ديگر 
برنامه هاي ادبي استان داشته باشند و عرصه را از 
در غلتيدن به تكرارهــاي موجود در حوزه ادبيات 

و جشنواره ها نجات بخشند.
دوم اينكــه، ايــن گونــه برنامه ها چــون صبغه 
آيينــي و مذهبي دارنــد لذا بايد در جهت رشــد و 
تعالــي و فرهنــگ و ادبي آييني و مذهبي اســتان 
قــدم بردارند و كمال شــاعران همدانــي را در اين 
بحث به دنبال داشــته باشــند و نتيجه آن ارتقاي 
سطح شــعر و ادب آييني اســتان باشد؛ بنابراين، 
اگر حركت هاي اينچنيني استمرار داشته باشند و 
تنها محدود به دوره خاص زماني نباشــند مســلماً 

سرعت اثرگذاري آن بيشتر خواهد بود.
مســأله مهمــي كــه در ايــن ميان وجــود دارد 
اين اســت كه بايد خروجي اثرگذار ـسـوگواره شعر 
هيأت در جامعه مشــخص باشــد و نتايج اينچنين 
حركت هــاي آيينــي را در ســطح اســتان بــه عينه 
مشــاهده كرد و بهتر است كه مســئوالن برگزاري 
ـسـوگواره نتايــج ســه دوره برگــزاري ـسـوگواره در 
اســتان را در قالب هــاي مختلــف بــه جامعــه ارائه 
دهنــد و اشــعار برگزيــده ايــن همايــش در قالــب 
مجموعه هاي شــعري براى استفاده در هيأت ها و 

محافل مذهبي چاپ و منتشر شوند.
برگــزاري چنيــن برنامه هــاي ملــي در ســطح 
بــه  مربــوط  تئوريكــي  مســائل  و  شــعر  و  ادب 
اســتان  در  موجــود  ظرفيت هــاي  مي توانــد  آن 
دارالمومنين(همــدان) را شناســايي كنــد و براي 
ارتقــاى آنهــا قدم بــردارد و همــدان را بــه عنوان 

پايلوت ادبيات مذهبي به كشور معرفي كند.
خصوصــاً  همدانــي  شــاعران  هــم  طرفــي  از 
شــاعران جوان اين اســتان كــه امــروزه در محاق 
فراموشــي هاي مختلــف قــرار گرفته انــد يــا هيچ 
اســبابي براي عرض اندام در ســطح كشور ندارند 

را به جامعه ادبيات كشور معرفي نمايند.
آنچــه مســلم اســت اينكــه فضــاي فرهنگــي 
همــدان بــه تمامي جنبه هــاي ارتقا بخشــي خود 

نيازمند است.
ارتقاي فرهنگي جز با توجه و سرمايه گذاري هاي 
كالن در اين اســتان ميسر نيست و پي ريزي چنين 
برنامه هــاي ملي فرهنگــي مي تواند شــاخص هاي 
فرهنگي آن را ارتقا بخشــد البته نبايد از در غلتيدن 
بــر تكرارهــا و موازي كاري هــا غافــل بــود و تــا حد 
امــكان بايــد از رويه هــاي تكراري و غير ســودمند 
دوري جســت. باشــد كــه روزي نــام همــدان بر 
قلعــه فرهنــگ و ادب آييني اســتان قــرار گرفته 
و مطالبــات جــدي اين حــوزه در اســتان محقق 
شــود. باشــد كه اين برنامه ها در مقابل تهاجمات 
فرهنگي دشــمنان بــه عنوان ســنگر مقابله با اين 

تهاجم ها محسوب شوند.

ظرفيت هاي ادبيات آييني در استان
 مورد توجه قرار گيرد 

همدان پيــام: معــاون امــور فرهنگــى وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمى گفت: 140 هزار نفر 
از هنرمنــدان، نويســندگان و روزنامه نــگاران در 

دولت نهم بويژه در دولت دهم بيمه شده اند.
بهمن درى در حاشــيه مراســم افتتاح اولين 
كتابخانــه تخصصى آزادگان با اشــاره بــه اينكه 
بخــش زيــادى از بيمــه ـشـدگان را نويســندگان 
تشكيل مى دهد، بيان كرد: در شش ماه نخست 
سال جارى حدود 600 نفر از نويسندگان، بيمه 

تكميلى شدند.
وى در جمــع خبرنگاران دربــاره كتاب هاى 
شــبه دينــى تصريــح كــرد: كتاب هايــى كــه به 
صــورت كيفــى بــه مســأله ديــن نمى پردازند و 
داراى ضعف هايــى هســتند؛ كتاب هــاى شــبه 
دينــى هســتند و در يكى دو ســال اخيــر وزارت 
ارشــاد به ايــن نوع كتاب هــا كه معمــوال مربوط 
رمالــى،  نوظهــور،  عرفان هــاى  حوزه هــاى  بــه 
كف بينــى و طالع بينــى هســتند؛ اجــازه چــاپ 

نمى دهد.
بــه گزارش ايرنا، معاون امور فرهنگى وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمى با تاكيد بر اين مطلب 
كه بــه جاى كار ســلبى بايــد كار ايجابــى كرد؛ 
اظهــار داشــت: حمايــت از كتاب هــاى فاخــر و 
ارزشــمند دينى قبل از انتشــار ضرورى اســت و 
همانگونــه كــه در همايــش نويســندگان مطرح 
شد؛ بايد نويسندگان، پديدآورندگان و ناشران 
كتــاب مورد حمايت قــرار گيرند و حتــى به آنها 
كمــك مالى كرد تــا به انتشــار كتاب هاى دينى 

تشويق شوند.
وى اضافه كرد: اين واقعيتى است كه برخى 
كتاب ها ارزشــمند و فاخرنــد؛ برخى كتاب ها به 
صــورت تخصصى، بعضــى ديگــر از كتاب ها نيز 
خواندنــى هســتند ولــى اطالعاتى بــه خواننده 
نمى دهنــد و در نهايــت برخــى كتاب هــا خنثى 

هستند.
درى در ادامــه گفــت: وزارت ارشــاد ســال 

گذشــته به 65 هزار عنوان كتــاب مجوز داد كه 
10 درصــد آن يعنى شــش هــزار و 500 عنوان 
جــزو كتاب هــاى فاخــر و مناســب اســت و 90 
درصد باقيمانده، جــزو كتاب هاى خوب و مفيد 
هستند؛ با اين حال شايد نتوانيم به كودكانمان 
توصيــه كنيــم كه ايــن كتاب هــا را مطالعه كنند 
يا شــايد اين كتاب ها براى قشــر جوان و يا زنان 
مفيــد نباشــد و طبيعــى اســت كه ايــن كتاب ها 

طبقه بندى شده هستند.
وى افــزود: بنابرايــن 10 درصــد كتاب ها از 
اين نظر ارزشــمند اســت و بقيه كتاب ها شــامل 
كتاب هايى هستند كه ممكن است مفيد باشد و 
برخــى كتاب ها نيز هيچ خأليى را پر نمى كند با 
اين حال بر اساس قانون اين نوع كتاب ها اجازه 
انتشــار دارند و وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى 
نمى توانــد از انتشــار آنها جلوگيــرى كند. چون 

اين آثار بر اساس قانون اهداف و نظارت بر چاپ 
كتــاب مصوب شــوراى عالــى انقــالب فرهنگى 

منتشر مى شوند.
معاون فرهنگى وزارت ارشــاد تاكيد كرد: تا 
زمانــى كه ترويج كتاب و كتاب خوانى به صورت 
خيلى جدى نهادينه نشــده؛ بهتر است از انتشار 
كتاب هايى كه مضر نيســتند؛ ولى ممكن اســت 

خنثى باشند؛ جلوگيرى نكنيم.

معاون فرهنگى وزارت ارشاد:

140 هزار هنرمند و نويسنده 
در دولت هاى نهم و دهم بيمه شدند

آثار ديگري از ماركز منتشر شد
همدان پيام: آثار ديگري از گابريل گارسيا ماركز به فارسي منتشر شد.

مجموعه  يادداشــت هايي از ماركز با ترجمه  بهمن فرزانه منتشــر شده؛ اين ياداشت ها كه به دوران جواني ماركز 
برمي گردد، با عنوان «نوشته هاي كرانه اي» از سوي نشر ثالث به چاپ رسيده است.

بــه گــزارش ايبنــا، ايــن مترجــم پيش تــر در توضيحــي دربــاره  اين اثــر ماركــز گفته بــود: ماركــز يك كتــاب از 
يادداشــت هايش دارد بــا عنوان «نوشــته هاي كرانــه اي» كه آن ها را برخالف كتاب «يادداشــت هاي پنج ســاله»، در 
ســن و ســال جواني نوشته اســت. اين نوشته ها از «يادداشــت هاي پنج ساله» بســيار بهتر و تأثيرگذارترند. در همين 
نوشته هاســت كه پي مي بريم ماركز در بيست ســالگي در پي تأليف «صد ســال تنهايي» بوده اســت. شــما مي بينيد 

يادداشت ها را به گونه اي تأليف كرده كه انگار همين ديروز آن ها را نوشته است.

مناسبتى كتاب  نمايشــگاه هاى  همدان پيام: 
اين روزها پر رونق اســت و تقريبا در همه گوشــه و 
كنار كشــور صحبت از كتاب و كتابخوانى اســت، 
امــا تــا چنــد روز ديگــر همه ايــن نمايشــگاه هاى 
مناســبتى برچيده مى شود تا مناســبتى ديگر يار 

مهربان به فراموشى سپرده شود.
نمايشــگاه هاى مناســبتى كتــاب ايــن روزها 
رونــق دوچندانى دارند و در اكثــر مراكز فرهنگى 
و اجتماعى مى شــود ســراغى از اين نمايشــگاه ها 
گرفــت و اگر كســى اهــل مطالعه باشــد مى تواند 
ايــن  از  را  خــود  مطالعاتــى  نيازهــاى  از  بخشــى 
نمايشــگاه ها تهيــه كنــد. البتــه عــالوه بــر مراكز 
فرهنگــى و اجتماعــى، در گذرگاه هاى پــر ترددى 
مانند ايستگاه هاى قطار و مترو و حتى چهارراه هاى 
شلوغ شهر هم ســراغى از نمايشگاه هاى مناسبتى 
كتاب گرفت و خالصه ايــن روزها هر جا كه ازدحام 
جمعيــت هســت، نمايشــگاه هاى كوچــك و بزرگ 
كتاب هم حضور دارند كه تصوير زيبايى از جلوه هاى 
فرهنگى در ميان مردم را به نمايش مى گذارند، اما 
متاسفانه اين تصوير فرهنگى زيبا عمر چندانى ندارد 
و در پايــان هفته كتاب به يكباره همه اين شــكوه و 
جلــوه يــار مهربان از مراكــز فرهنگــى و اجتماعى 
و معابــر پــر ازدحام شــهر برچيــده خواهد شــد تا 
مناســبتى ديگــر از راه برســد و دوبــاره كتاب نقل 

محافل و مجالس شود.
آنچه اشاره شد تصويرى از اوج و فرود مقطعى 
و حضور كتاب در ميان مردم كشــورمان است كه 
طبعاً تصوير خوشــايندى نيســت. به بيــان ديگر، 
آمارهــا نشــان دهنده اين اســت كه در ســرزمين 

كهن فرهنگ و تمدن با نزديك پانزده قرن تمدن 
اســالمى كه كتــاب عظيــم مذهبى اش بــه «قلم» 
قســم مى خورد و پيامبر بزرگــوارش به علم آموزى 
حتى در «چين» دورترين نقطه ســفارش مى كند؛ 
ســرانه كتابخوانــى ناباورانــه بســيار پاييــن و غير 
قابــل پذيرش اســت. بــراى غلبه بر اين مشــكل، 
ترفندهايــى در جهــت بهبود مطالعه انجام شــده 
كتــاب،  ســاالنه  نمايشــگاه  برپايــى  مى شــود.  و 
انتخــاب بهترين هاى كتاب (ناشــر، عنوان كتاب 
و نويســنده)، تبليغات رســانه اى و مطبوعاتى در 
زمان برپايى نمايشگاه كتاب، انتشار ساالنه چند 
صد عنــوان كتاب و امثــال آن از آن جمله اند. اما 
همــه اين روش ها تاثير چندانى در ارتقاى ســرانه 
كتــاب نــدارد و ظاهــراً هيــچ كس يــا نمى خواهد 

يــا نمى دانــد و يا نمى توانــد كه حقيقــت ماجرا را 
دريابد و راه چاره براى آن جستجو كند.

در هفتــه اى كه ســالى يــك بار هفتــه كتابش 
شــناس،  جامعــه  كارشناســان  مى نامنــد، 
روانشــناس، اقتصاددانان و ناشران و نويسندگان 
و متوليــان امــر انتشــار كتاب بــه بحــث و گفتگو و 
مصاحبه و مقاله نويسى مى پردازند اما از همه اين ها 
نتيجه چندانى حاصل نمى شود. به نظر مى رسد كه 
در اين سال ها هيچ كس به اصل ماجرا توجه نداشته 
اســت. اصــل ماجرا در ايــن قضيه مردم هســتند نه 

نخبگان و فرزانگان و امثال آنها.
به گزارش فارس، قطعا آنها اهل علم و مطالعه 
و كتابخوانى هستند و كتاب مورد نياز خود را نيز به 
هــر نحوى كه باشــد تهيه مى كنند اما آنچه ســرانه 

كتابخوانى را در يك كشــور تعييــن مى كند توده 
مردم هســتند و در كشــور ما كتاب از سبد خانوار 

ايرانى حذف يا به شدت كم شده است.
بــا اين حــال، اين معضــل هم مانند بســيارى 
فرهنگــى  درشــت  و  ريــز  مشــكالت  از  ديگــر 
راهكارهايــى دارد كــه عملى كــردن آنها در وهله 
اول نيــاز بــه تحقيــق و پژوهــش، برنامه ريــزى و 
در نهايــت اجرايــى كــردن ايده هــاى مختلــف از 
ســوى كارشناســان خبره ايــن حــوزه دارد. البته 
انتظار برطرف شــدن اين مشــكل در مــدت زمان 
كوتــاه تقريباً غير ممكن اســت، امــا در دراز مدت 
مى تــوان به نتايج مثبت آن اميدوار بود. به عنوان 
مثال، راه انــدازى كتابخانه هاى كوچك محلى يا 
حتــى كتابخانه هــاى اختصاصــى در مراكز كارى 
مختلــف از جملــه ادارات و كارگاه هــاى كوچك و 
بــزرگ يكــى از راه حل ها در زمينــه برطرف كردن 
مشكل دسترســى توده هاى مختلف اجتماعى به 
كتاب هاى مورد عالقه اين افراد اســت. همچنين 
مى تــوان در مراكــزى كــه در آنهــا مــردم معموال 
بخشى از وقت خود را در صف و نوبت مى گذرانند، 
مانند برخى از بانك ها، كتابخانه هاى كوچكى را 
راه اندازى كــرد تا مردم بتواننــد از وقت هاى تلف 
شده خود به صورت بهينه استفاده كنند و در اين 
ميان وضعيت نامناســبت كتابخوانى در كشــور را 

هم تا حدودى بهبود بخشند. 
راهكارهــاى ديگرى هم قابل تصور اســت كه 
اجراى آنهــا مى تواند بخشــى از نگرانى ها در اين 
زمينه را از بين ببرد و افق روشــنى را در اين بخش 

بگستراند.

جلوه گرى كتاب فقط در ايام مناسبتى

در كمتر از 80 روز به جشنواره فيلم فجر؛
پيش توليد هاى طوالنى و 

پاييز خاموش سينما
همدان پيام: درحالى كه كم تر از 80 روز 
به سى امين جشــنواره فيلم فجر باقى است، 
طبق آمار ارائه شده 61 فيلم در مرحله پيش 
توليــد قرار دارنــد اما چه تعــداد مى توانند به 

مرحله توليد برسند؟
ســينماى  در  فيلــم  توليــد  اوج گيــرى 
ايران در فصل هــاى پاييز و زمســتان و آماده 
شــدن توليدات براى حضــور در  رويداد مهم 
سينماى كشــور (جشنواره فيلم فجر) صورت 
مى گيــرد. كمتــر از هشــتاد روز به ســى امين 
جشــنواره فيلــم فجــر باقــى مانده اســت و ما 
شــاهد پيــش توليد هــاى طوالنى مــدت و از 
دســت رفتــن زمان بــراى توليد و رســيدن به 

جشنواره فيلم فجر هستيم.
را  تابســتان  حالــى  در  ايــران  ســينماى 
سپرى كرد كه كمترين تعداد توليد را نسبت 
به سال هاى گذشــته در آن شاهد بوديم. در 
ايــن فصل طبعاً بايد بيشــترين فيلم ها در آن 
توليد شود، كارگردانان در اين فصل مناسب 
با نبود بارندگى ها و مســائلى كــه مانع انجام 
روال طبيعــى كارهــا شــود، كارهــا را جلوى 
دوربيــن مى برنــد تــا آثــار بــراى نمايــش در 
جشــنواره فيلم فجر آماده شود. طبق آمارى 
كــه فارابــى ارائــه داده اســت، تــا اول آبــان 
ماه جــارى، 26 فيلــم آمــاده نمايش(اكران 
نشده)، 10 فيلم در مرحله صداگذارى، 13 

فيلم در مرحله تدوين به سر مى برند.   
نيمــه دوم ســال هــم آغــاز شــد و رفتــه 
رفته روزها ســپرى مى شــود اما هنــوز چرخه 
توليد ســينماى ايــران بــه حركــت درنيامده 
و بســيارى از فيلم هــا در مرحلــه پيــش توليد 
باقى مانده اند. طبق آمار ارائه شده 61 فيلم 
در مرحلــه پيــش توليد قرار دارنــد و موفق به 
اخذ پروانه ســاخت از وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمى شــده اند اما چه تعداد مى توانند به 

مرحله توليد برسند؟
به گــزارش فــارس، مدتى اســت شــاهد 
پيــش توليد برخــى از پروژه هــا از جمله فيلم 
«لطفاً بــدون گناه» (عليرضا رئيســيان)، جزر 
و مد (قاســم انصارى)، كنــدوان تا كاپادوكيا 
(عليرضــا فريد)، تولــد (محمدرضــا ورزى)، 
«هيــس! دخترهــا فريــاد نمى زننــد» (پــوران 
درخشــنده)، آمبوالنــس (فريبــرز عرب نيا)، 
چشــمان فرشــته (رضا درســتكار) و بسيارى 
ديگــر از فيلم هــا هســتيم اما ايــن فيلم ها چه 
زمانــى موفق به ســپرى كردن ايــن مرحله و 

ورود به مرحله توليد خواهند شد؟
تــا زمانــى كه جريــان توليد در ســينماى 
ايــران بــه حمايت   هــاى دولــت و ارگان هــا و 
نهادها وابســته باشد اين مشــكل وجود دارد 
امــا از ســوى ديگــر بايد بــه فــروش فيلم ها و 
بازگشــت ســرمايه نيز توجه داشت. از ابتداى 
ســال فيلم ها در گونه هاى مختلف به نمايش 
درآمدنــد اما تنها فيلم هــاى «اخراجى ها3»، 
آقايــان  «ورود  و  از ســيمين»  نــادر  «جدايــى 
ممنــوع» توانســت بــا اقبــال خــوب مخاطب 
مواجه شــود. تعدادى زيادى از فيلم ها كه در 
8 ماه ابتداى ســال به نمايش درآمدند حتى 
نتوانستند هزينه تبليغات شهرى و تلويزيونى 
خود را از فروش گيشــه به دســت آورند. اين 
نشــان از ســالن هاى كم رونق ســينما و عدم 
بازگشــت صحيــح ســرمايه به ســرمايه گذار و 

تهيه كننده است.
تعــدادى از فيلم هــا بــا حمايــت ارگان ها 
تبليغــات  و  مى شــوند  ســاخته  نهادهــا  و 
گســترده اى هم براى آن هــا صورت مى گيرد 

اما متاسفانه با فروش خوبى مواجه نيستند.
به نظر مى رســد در چرخه توليد سينماى 
ديــده  زيــادى  مفقــوده  حلقه هــاى  ايــران، 
مى شــود كه از آن جمله نبــود اقبال مخاطب 
در  امنيــت  نبــود  ســينمايى،  فيلم هــاى  بــه 
بازگشــت ســرمايه، دســتمزد باالى بازيگران 
و همچنين اســتقبال نكردن ســرمايه گذاران 
بــه فعاليــت در حــوزه ســينما باعــث پيــش 
توليد هاى طوالنى فيلم ها و نرسيدن فيلم ها 

به مرحله توليد شده است.
اميدواريم همانگونه كه ســال گذشــته با 
تنوع فيلم ها و حضور ســه نســل فيلمســازان 
كشــور، در ســى امين جشــنواره فيلــم فجــر 
بوديم امســال نيــز در روزهــاى باقى مانده با 
برنامه ريزى مســئوالن فرهنگى شاهد حضور 
فيلمســازان بنــام و جــوان ســينما بــا آثــارى 

درخور توجه باشيم.

كتاب «تجربه» در همايش تجليل از بازنشستگان رونمايي مي شود
همدان پيــام: معاون توســعه مديريت و منابع انســاني اســتانداري همدان از رونمايي كتــاب «تجربه» كه حاوي 

خاطرات و تجربيات بازنشستگان كشوري استان است در اولين همايش تجليل از بازنشستگان استان خبر داد.
كريم مطهري مويد در جلســه هماهنگي همايش تجليل از بازنشســتگان كه در اســتانداري برگزار شــد، گفت: 
كتاب «تجربه» به پيشــنهاد اســتاندار همدان در برنامه تجليل از بازنسشتگان ســال گذشته تاليف و گردآوري شده 
و در اولين همايش بزرگ تجليل از بازنشســتگان كشــوري، رونمايي خواهد شــد.به گزارش ايســنا،  معاون توسعه 
مديريت و منابع انساني استانداري همدان اظهاركرد: امسال براي اولين بار امروز يكم آذرماه جارى همزمان با 25 
ذي الحجه، روز خانواده و تكريم بازنشستگان، همايش تجليل از بازنشستگان كشوري استان با حضور افزون بر دو 

هزار نفر از بازنشستگان دستگاه هاي استان در سالن فردوسي با سخنراني استاندار برگزار مي شود.

برگزارى نمايشگاه نقاشى در نگارخانه نگاه نو
همدان پيام: مجموعه اى از آثار نقاشى "زهرا سيفى" تا تاريخ پنج شنبه 
ســوم آذرماه جارى در محل نگارخانه نگاه نو در معرض ديد عموم گذاشته 

شده است.
ايــن 15 اثــرى هنرى بيشــتر كپى شــده از آثــار معــروف هنرمندان 
ايرانى و خارجى مى باشد و در ســبك رئاليسم و ناتوراليسم ترسيم شده 

است.
شــايان ذكر اســت، نگارخانه نگاه نو واقع در ميدان آرامگاه در دو نوبت 

صبح و بعدازظهر پذيراى عالقه مندان مى باشد.
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جامعه

نيش و نوشاخبار

خبــر

ســرپناهي  هميــن  خانــواده،  همدان پيــام: 
است كه سرشــار از عطر لبخندهاي من و توست. 
خانــواده، هميــن شــانه هاي مهربانــي اســت كه 
تكيــه گاه دلتنگي هــاي ناگهانــي مــن و توســت. 
خانواده، آغوش گرمي اســت كــه تمام عمر، پناه 

لحظه هاي تنهايي است.
خانــواده به عنــوان مهمترين نهــاد اجتماعي 
در جامعه مي تواند بناي توســعه منابع انســاني را 
پايه ريزي كند و تكريم اين نهاد موجب اســتحكام 
ايــن واحد اجتماعي شــده اســت و ايــن در حالي 
اســت كه حضور بازنشســتگان به عنوان افرادي، 
بــا تجربه كه ســالها عمر خود را در مســير خدمت 
به مردم و ســازندگي كشــور صرف كرده اند نبايد 
فراموش شــوند و بايد از تجربيــات گرانبهاي آنان 
براي ســاختن آينده اي بهتر بهــره برد و جوانان را 
بايد با ســوق دادن به ســوي اين عزيزان به آينده 

كاري خود اميدوار ساخت.
آذرمــاه)  يكــم   ) ذي الحجــه  امــروز25  
مصــادف اســت بــا روز «تكريــم خانــواده و تكريم 
بازنشســتگان»، علت انتخاب اين روز شــأن نزول 
آيــه «هــل اتــي» در ســوره االنســان كــه راجع به 
خانــواده و اســتحكام پايه هــاي آن اســت عنوان 
شــده اســت. در دين مبين اســالم خانــواده يكي 
از مهمتريــن اركان جامعــه محســوب مي گــردد و 
پايبندي به خانواده و جلوگيري از بي بند و باري و 
همچنين ارتقاي جايگاه و تحكيم بنيان خانواده، 
از جمله مســائلي است كه به آن ســفارش فراوان 

شده است. 
بي شــك بــا انجــام فراميــن دينــي اســالم در 
مــورد خانــواده و در نظــر گرفتن آنهــا مي توان تا 
حد زيادي زمينه ســالمت خانوادگي و ســعادت و 
جاودانگي را براي خويش فراهم سازيم. از طرفي 
خانواده بــه عنوان كوچك ترين نهــاد اجتماعي، 
آســيب هاي  برابــر  در  گــروه  آســيب پذيرترين 
اجتماعــي اســت بــه طوري كــه اكثر مشــكالت و 
آســيب ها ابتدا در خانواده بــروز پيدا مي كند و در 
صورت عدم پيشگيري و برخورد ناصحيح با آنها، 
به درون جامعه نيز رسوخ مي كند و در اين شرايط 
دشــوار، ديگــر نمي تــوان بــه راحتي مشــكالت و 

آسيب ها را كنترل كرد.
 خطر انزواى جايگاه خانواده در كشور �

در همين زمينه يك آسيب شــناس اجتماعى 
نســبت به خطر انــزواى منزلت خانواده در كشــور 

جايــگاه  بايــد  مســئوالن  گفــت:  و  داد  هشــدار 
سالمندان و ارزش هاى خانواده را تقويت كنند.

ايــن آسيب شــناس بــا اشــاره بــه تحقيقات و 
پژوهش هاى 20 ســاله خود به تمامى مســئوالن 
و شــهروندان هشــدار داد كه خانواده در ايران در 
معــرض خطر اســت و دليل آن هجوم شــبكه هاى 
ماهــواره اى بــه داخــل خانواده هــا، تنزل شــأن و 
منزلت ســالمندان و دورى از ارزش هاى اعتقادى 

و حتى سنتى است.
 الاليى شبانه مادرانه فراموش شده  �

است
وى افــزود: به عنــوان مثال آيــا مى دانيد چه 
ارتباطــى ميــان شيرخشــك و لــوازم آرايشــى بــا 

تربيت فرزندان وجود دارد؟ 
پاســخ اينكه بر اســاس تحقيقات در دانشــگاه 
شــهيد بهشــتى تهــران اكثر نــوزادان امــروزى به 
جــاى اينكــه با بــوى بــدن مــادر و حــس مادرانه 
ارتبــاط روانــى برقرار كننــد؛ بوى لوازم آرايشــى 
را استشــمام مى كننــد. در ضمــن ديگــر خبرى از 

الاليى هاى شبانه مادر نيست.
از  انتقــاد  بــا  مهــر  بــا  گفت وگــو  در  ابهــرى 
بى حرمتــى به ســالمندان در جامعه افــزود: تا در 
كشــور به ســالمندان احترام نگذارنــد نمى توانيم 
خانواده اى مســتحكم داشــته باشــيم. در گذشته 

وقتــى ســالمندى وارد خانــه يــا اتوبوس مى شــد 
جوانــان مانند فنر از جا بر مى خواســتند در حالى 
كه اين احترام و ارزش مشاهده نمى شود. اين در 
حالى اســت كه در كشــور ژاپن، بزرگ و ســالمند 
افــراد  و  خانــواده صبــح زود جلــوى در نشســته 
خانواده به او تعظيم كرده و پس از احترام به محل 

كار و تحصيل خود مى روند.
اجتماعــى  ”آســيب هاى  كتــاب  نويســنده 
زمينه هاى ظهــور و بروز و راهكارهاى پيشــگيرى 
و مقابلــه“ اظهار داشــت: يادش بخير در گذشــته 
حتــى مبلمــان خانــه بــر اســاس جايــگاه بــزرگ 
خانواده تنظيم مى شــد در حالى كه امروز مبلمان 
بر اســاس محــل اســتقرار تلويزيون خانــه تنظيم 
مى شــود و ايــن يعنى آســيب در جايــگاه بزرگان 

خانواده.
وي در بــاب ازدواج در خانواده هــا گفــت: در 
قديم رســم بر اين بــود كه مادر پســر هنگام پاك 
كردن ســبزى توســط دختر دو موضوع حوصله، 
صبــر و دقــت را ارزيابــى مى كــرد و پــس از آن 
تحققــات محلى و بعد ازدواج صورت مى گرفت، 
ولــى امروز ازدواج هــا اينترنتى و خيابانى شــده 
بــه نحوى كــه آمارها نشــان مى دهد 95 درصد 
منجــر  بزرگ ترهــا  دخالــت  بــدون  ازدواج هــا 
بــه طــالق و 90 درصــد ازدواج هــا بــا دخالــت 

بزرگ ترهــا بــه شــادكامى و خوشــبختى تبديــل 
مى شود.

يك كارشــناس هم دربــاره روز بازنشســتگى 
توضيح داد: بازنشســتگى حادثه مهمى در چرخه 
زندگى فرد اســت و افراد با بازنشســته شــدن بايد 
قادر به پذيرفتن اين انديشــه شــوند كه مى توانند 
بــه طــور موفق و بــا ســربلندى به عنــوان يك فرد 
كامــل، بدون آن كه اشــتغالى داشــته باشــند به 

زندگى ادامه دهند.
معنــوى  و  مــادى  نيازهــاى  بــه  توجــه  وي 
بازنشســتگان، ايجاد زمينه هايى بــراى حضور پر 
فايــده آنان در صحنه كارهــاى اجرايى با توجه به 
تجربيات، تخصص ها و توانايى ها، در نظر گرفتن 
امكاناتــى بــراى گذرانــدن اوقــات ايــن عزيزان، 
ايجــاد تشــكل ها، انجمن هــا و گردهمايى هايــى 
بــا ســرلوحه قــرار دادن برنامه هــاى فرهنگــى و 
ايجــاد  آنــان،  شــرايط  بــا  متناســب  آموزشــى 
تسهيالت بهداشــتى درمانى، استفاده از وام ها 
و قرض الحســنه هايى مناســب بــا شــرايط آنــان 
و دادن نقش هــاى پررنــگ و كليــدى در خانــه 
و خانــواده بــه آن هــا از جمله امور ضــرورى و پر 
اهميتــى اســت كه براى ســالمت روحى و روانى 
و جســمانى آنان توســط دولــت و خانواده ها بايد 

مد نظر قرار گيرد.

به مناسبت روز خانواده و تكريم بازنشستگان
■ خطر انزواى جايگاه خانواده در كشور

شاخص هاي توسعه انساني
خبرآناليــن: يونيســف جايگاه ايــران در 
شــاخص هاي توسعه انســاني را 79 در ميان 

169 كشور جهان اعالم كرد.
آنــا رياتــي افــزود: ايــران پيشــرفت قابل 
توجهــي در زمينــه بقــاي كــودك بــه عنوان 
اولويتــي مهم در پيمان نامــه حقوق كودك و 

اهداف توسعه هزاره داشته است.
بــه گفتــه وي، ميزان مرگ و ميــر زير پنج 
سال از 31 مرگ به ازاي هر هزار تولد در سال 
2009 ميــالدي به 26 مرگ در هر هزار تولد 

در سال 2011 كاهش يافته است. 
همچنيــن مرگ و مير زير يك ســال از 26 
ـمـرگ به 22 مــورد در هر هزار تولد رســيده و 
نــرخ مرگ و مير مــادران از 150 بــه ازاي هر 
صدهزار تولد در سال 1990 ميالدي به 30 

تولد در سال 2010 رسيده است. 
آنــا رياتــي البته بــه ايــن نكته نيز اشــاره 
كــرد كه بــا وجــود ايــن پيشــرفت هاي قابل 
توجــه در برخــي حوزه هــاي حقــوق كودك 
چالش هايــي وجــود دارنــد كه رســيدگي به 
آنهــا نيازمند برنامه ريزي، سياســت گذاري و 

تصميم گيري هاي دقيق در آينده است. 

افزايش خريد  و فروش اعضاي 
بدن نتيجه فقر در بين مردم

خانه ملت: عضو كميســيون بهداشــت و 
درمان مجلس، با ابراز تأســف درباره افزايش 
غيرقانوني خريد و فروش اعضاي بدن به ويژه 
كليه در كشــور، گفــت: متأســفانه اوضاع بد 
اقتصــادي در كشــور موجب شــده كــه مردم 
به ويژه جوانان براي حل مشــكالت اقتصادي 

خود اقدام به فروش كليه كنند. 
محمدجواد نظري مهر، افزود: متأســفانه 
ايــن موضــوع در كشــور رشــد چشــم گيري 
پيــدا كــرده اســت. نماينده مــردم كردكوي، 
شــوراي  مجلــس  در  بندرگــز  و  بندرتركمــن 
اســالمي با تأكيد بر اينكه علــت اصلي افزايش 
وضعيــت  كشــور،  در  كليــه  خريد وفــروش 
نامناســب اقتصادي مردم اســت، افزود: مردم 
به ويژه جوانان شهرستاني براي حل مشكالت 
مالي خود به ناچار مجبــور به فروش عضو خود 
مي شوند. هم اكنون رشد بيماري هاي كليوي 
بــه مــرز 20 درصــد رســيده اســت، از اين رو 
بيمــاران به اجبــار براي زنده مانــدن اقدام به 
خريد كليه در بازارهاي غيررسمي مي كنند. 

اعتياد به مدارس راه يافته است
ايلنــا: نماينــده مــردم تهــران در مجلس 
هشــتم از ورود اعتياد در ميــان دانش آموزان 

خبر داد.
خصــوص  در  عباســپورتهراني  علــي 
انتشــار اخباري مبني بر برخــي فعاليت هاي 
زيرزمينــي بــراي شــيوع اعتيــاد در مــدارس 
كشــورمان گفت: آمار ميداني نشان مي دهد 
كه پديده اعتياد در ميان دانش آموزان وجود 
دارد، ولــي درصــد دانش آمــوزان مبتــال باال 
نيســت. وي از انكار برخي مسئوالن آموزش 
و پــرورش در ايــن مــورد انتقاد كــرد و افزود: 
فقدان يك مطالعه علمي جاي تأســف دارد، 
اعتيــاد حتي بــا درصــد پايين نيــز پديده اي 

بسيار خطرناك است.
پاييــن آموزشــي در  از ســرانه  عباســپور 
زمينــه پيشــگيري ها در مــدارس خبــر داد و 
گفت: در بودجه سال 89، حدود 200 ميليارد 
تومــان به بخش آمــوزش و پــرورش اختصاص 
داديم كه يكي از اهداف رســيدگي به وضعيت 
اعتياد در مدارس و برنامه ريزي براي آن بود.

مشموالن غايب اجازه خروج 
از كشور را ندارند

 فارس: جانشــين اداره منابع انسانى ستاد 
كل نيروهاى مسلح از ممنوعيت خروج غايبين 
خدمت وظيفه عمومى در هر شكل ممكن خبر 
داد. موســى كمالى گفت: بر اساس تشخيص 
شــوراى عالــى پزشــكى در صورتــى كــه فرد و 
يــا اقوام درجه يــك وى نياز به درمــان خارج از 
كشور داشــته باشــند به فرد اجازه خروج داده 
مى شــود. وي بيان داشت: در شرايطى كه هم 
اكنون در كشــور شاهد پيشــرفت علم پزشكى 
در رشته هاى مختلف هستيم اين موضوع نيز تا 
حدودى منتفى است و اجازه خروج از كشور با 

اين شرايط هم به هر كسى داده نمى شود.

مهريه هاى افسانه اى ثبت نمى شوند
همدان پيام: رئيس ســابق ســازمان ثبت اســناد و امالك كشــور، ثبت مهريه هــاى نامتعــارف در دفترخانه ها را 

غيرقانونى اعالم كرد و گفت: دفترخانه ها نبايد مهريه هايى كه در قانون تعريف نشده است را ثبت كنند.
حســينعلى اميــرى در گفت وگو با مهر در پاســخ بــه اينكه آيا ســازمان ثبت اســناد مى تواند در بخشــنامه اى به 
دفترخانه هــا اجبــار كند تــا فقط در ثبت مهريه واژه عنداالســتطاعه قيد شــود، افــزود: اگر چنين اقدامى از ســوى 
ســازمان ثبت اســناد و امالك كشــور صورت بگيرد، غيرقانونى اســت؛ زيــرا نمى توان زوجيــن را در زمان ثبت عقد 

مجبور كرد مهريه را عنداالستطاعه يا عندالمطالبه ثبت كنند و اين تنها به توافق زوجين بستگى دارد.
وي بيان كرد: حتى اگر زوجين هم مهريه اى نامتعارف را شرط كرده و مورد توافق شان باشد دفترخانه ها نبايد 

آن را ثبت كنند.

آزمون دكترا، 25 فروردين سال آينده برگزار مى شود
همدان پيام: قائم مقام ســازمان ســنجش آموزش كشــور گفــت: ثبت نام از داوطلبــان آزمون دكتراي ســال 91 در 
بهمن ماه انجام مى شود و 25 فروردين ماه سال آينده به عنوان زمان برگزارى اين آزمون در نظر گرفته شده است. ابراهيم 
خدايى افزود: منابع درســى آزمونى دكترا ســال 91 در شوراى عالى برنامه ريزى به تصويب رسيده و اين منابع تا هفتم 
آذرماه اعالم خواهد شد. وى با بيان آنكه تعداد 130 هزار نفر براى شركت در نخستين آزمون دكترا نيمه متمركز سال90 
ثبت نام كرده اند، گفت: پيش بينى ما در حدود 60 هزار نفر داوطلب براى اين آزمون بود. خدايي يادآور شد: از مجموع 
شركت كنندگان در آزمون دكتراي امسال، 60 درصد از فارغ التحصيالن دانشگاه هاى دولتى، 30 درصد از دانشگاه آزاد 
اسالمى، پنج درصد از مؤسسات آموزش عالى غيرانتفاعى و سه درصد از فارغ التحصيالن دانشگاه پيام نور بوده اند، اما 

بيشترين تعداد قبولى با ميزان90 درصد به فارغ التحصيالن دانشگاه هاى دولتى اختصاص داشت.

استخدام 17هزار حق التدريسى
همدان پيام: رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، از مجوز استخدام براى 7 هزار فارغ التحصيل تربيت 
معلم تا دو هفته آينده خبر داد.  على عباســپور تهرانى گفت: 4 هزار اســتخدامى، مربوط به معلمان زن و يا مردانى 

است كه مشكل سربازى ندارند. 
آنها با موافقت معاونت نيروى انســانى رئيس جمهور طى صورتجلســه اى، استخدام رسمى مى شوند. عباسپور 
تهرانى، درباره اســتخدام معلمان حق التدريســى هم گفت: "در ارتباط با اســتخدام 60 هزار معلم حق التدريســى، 
اعالم شــد كه پس از اســتخدام 26 هزار معلم در سال 86، در ســال 90 مجوز استخدام 17 هزار نفر وجود دارد كه 
4هزار ســهميه براى معلمان نهضت ســوادآموزى اســت. 13 هزار ســهميه باقيمانده هم به معلمان با ســابقه باالى 
4-5 سال اختصاص دارد. 17 هزار سهميه ديگر هم مى ماند كه به تدريج در سال هاى آينده استخدام مى شوند."

بر اساس اعالم پليس فتا
50 درصد جرائم سايبرى 

برداشت غير مجاز از 
حساب هاى بانكى است

همدان پيــام: بررســى هاى پليس فضاى 
توليــد و تبــادل اطالعــات ناجــا (فتا) نشــان 
ســايبرى  جرائــم  درصــد   50 كــه  مى دهــد 
در كشــور مربــوط بــه برداشــت غيرمجــاز از 

حساب هاى بانكى است.
بــه گــزارش ايرنــا، اداره اجتماعى پليس 
(فتا)، بخش عمده اى از برداشــت ها، حاصل 
از  اســتفاده  در  شــهروندان  بى احتياطــى 

خدمات بانكدارى الكترونيكى بوده است.
عمده ترين شــگردهاى مجرمان استفاده 
بانكــى،  درگاه هــاى  فيشــينگ  صفحــات  از 
نصب نرم افزارهاى جاسوسى و سوء استفاده 
از اعتمــاد و تحصيــل رمــز عبور حســاب هاى 
بانكى شــهروندان اســت كه عمدتــاً در كافى 

نت ها اتفاق مى افتد.
اداره اجتماعــى پليــس فتــا، اســتفاده از 
دوربين فيلم بردارى و يا گوشــى تلفن همراه 
بــراى ضبط فيلم يا صداى مشــتريان توســط 
را  از متصديــان كافــى نت هــا  افــرادى غيــر 
جديدتريــن روش مجرمــان فضاى ســايبرى 
دانست و تأكيد كرد: با توجه به نزديك شدن 
زمان ثبت نــام كنكور دانشــگاه ها و همچنين 
افزايــش  و  دانشــجويان  شــهريه  پرداخــت 
مراجعــه به كافــى نت ها، اســتفاده كنندگان 
از كافــى نت ها بــه منظور پيشــگيرى از وقوع 

اينگونه جرائم دقت الزم را داشته باشند.
پليس فتا به شهروندان توصيه كرد كه براى 
جلوگيرى از اين گونه جرائم، هيچ وقت رمزهاى 
عبور خود را در جايى يادداشــت نكرده و هرگز 

رمز عبور خود را به كسى واگذار نكنند.
پليس فتا همچنين از شهروندان خواست 
از رمزهايى اســتفاده كنيد كه حداقل شامل 
8 كاراكتر باشــد و دســت كم هر 90 روز يك 

بار رمز عبور خود را تغيير دهند.

همدان پيام: مســئول روابط عمومي ـشـركت 
مخابــرات اســتان همــدان گفــت: حجــم بــاالي 
محتــواي مســتهجن تجاري و مجانــي در اينترنت 

يكي از معضالت اخالقي و خانوادگي است.
ديگــر  مشــكل  افــزود:  حســن پور  فريــدون 
بــر  انگليســي  زبــان  غلبــه  اينترنــت،  فرهنگــي 
زبان هــاي ديگــر و فقــدان منابــع غنــي اســت در 
نتيجه ســلطه زبان انگليســي بر زبان هاي ديگر به 

وسيله اينترنت تقويت مي شود.
وي اظهار كرد: هر روز شــاهد قابليت هاي روز 
افزون اينترنت در تمامي زمينه ها از جمله تجارت 
الكترونيكي، پست الكترونيكي، تبادل اطالعات، 
تبادل فرهنگ ها، دستيابي به اطالعات و قابليت 
ايجــاد محيــط مجــازي هســتيم كه وقــوع اعمال 
غيراخالقي و افعال مجرمانه و سوء استفاده در هر 

يك از قابليت هاي فوق متصور است.
حســن پور تصريح كرد: با وجود تمام مزايايى 
كــه تجــارت الكترونيــك بــه همــراه دارد، انجــام 
تراكنش هــا و ارتباطــات بر خط، محملــى بزرگتر 
اعمــال  حتــى  و  فنــاورى  از  سوء اســتفاده  بــراى 

مجرمانه فراهم مى كند.
وي ادامــه داد: ايــن مشــكالت تنهــا مختص 
تجارت الكترونيك نيســت و بخشــى از مشــكالت 

گسترده ايســت كــه در سراســر جهــان گريبانگير 
سيستم هاى اطالعاتى و رايانه اى هستند.

حســن پور اضافه كرد: هر ســاله سازمان هاى 
بســيارى هدف جرائم مرتبط بــا امنيت از حمالت 
ويروسى و كالهبردارى هاى تجارى شامل سرقت 
اطالعــات حســاس تجــارى و اطالعــات محرمانه 

كارت هاى اعتبارى، قرار مى گيرند.
وي بــا بيــان اينكــه چنيــن حمــالت امنيتــى 
موجــب ميليون هــا دالر ضرر و اخــالل در فعاليت 
ـشـركت ها مى شــوند، عنوان كــرد: با دسترســى 
آســان به اطالعات و رشــد فزاينــده كاربران فنى 
مى تــوان بــه راحتــى فرض كــرد كــه تعــداد اين 
سوء اســتفاده ها از فنــاورى و تهديدهــاى امنيتى 

نيز به همين نسبت افزايش يابد.
وي در ادامه اظهار كرد: پست الكترونيكي يكى 
از ســرويس هاى شــبكه جهاني اينترنت است كه با 
تهديدهايى از جمله استراق سمع، سرقت هويت، 
تغيير پيــام، پيام هــاي كاذب، كپي هــاي حفاظت 
نشــده و انكار مواجه است. حسن پور درباره استراق 
سمع بيان كرد: با توجه به اينكه اينترنت يك فضاي 
بزرگ اســت كه مردم زيادي با آن در ارتباطند براي 
اشــخاصي بسيار ســاده اســت كه به اين شبكه ها و 
كامپيوترها دسترسي پيدا كنند و اطالعات در حال 

رد و بدل را بدزدند و بخوانند.
وي همچنيــن دربــاره ســرقت هويــت عنوان 
كــرد: اگــر شــخصي كلمــه عبــور و نــام كاربــرى 
شــما را به دســت بياورد، مي تواند به ســرور پست 
الكترونيكي دسترســي پيدا كند و نامه هاي شــما 
را بخوانــد و ســپس پيام هاي جعلي به جاي شــما 

ارسال كند.
مخابــرات  ـشـركت  عمومــي  روابــط  مســئول 
استان همدان به بيان تغيير پيام پرداخت و گفت: 
شخصي كه در سطح مدير اجازه دسترسي داشته 
باشــد، مي تواند پيام هاي شــما را ببينــد و قبل از 
آنكــه به مقصد برســد آن را حذف كنــد و يا تغيير 
دهد به طوري كه دريافــت كننده پيام در صورت 
تغييــر اصًال متوجه نمي شــود كه اين پيام توســط 
شخص ديگري دستكاري شده و در صورت حذف 

از وجود چنين پيامي آگاه نميشود.
حســن پور درباره پيام هــاي كاذب نيــز اظهار 
كــرد: ايجــاد پيــام و ارســال آن از قــول شــخص 
ديگر آسان اســت و بيشتر ويروس ها از اين امكان 

استفاده و خود را تكثير مي كنند.
وي در گفت وگو با ايسنا با اشاره به كپي هاي 
حفاظت نشــده، تصريح كــرد: پيام هــا به صورت 
يــك متــن ســاده و آشــكار در تمامي ســرورهاي 
SMTP ذخيــره مي شــوند و كپي پشــتيباني كه 
از ســرورها گرفته مي شــود ممكن است پيام شما 
را نيز شــامل شود. حســن پور ادامه داد: يك كپي 
ممكن است چندين سال نگهداري شود و توسط 
هر شــخصي كه بــه آنها دسترســي پيــدا مي كند 
خوانده شــود در حالي كه شما فكر مي كنيد تمام 
كپي ها حذف شده اند ممكن است پيام هاي شما 

در يك مكان ناامن نگهداري شده باشد.
وي به بيان انكار پرداخت و گفت: پيام ممكن 
اســت جعلي باشــد و هيچ راهي وجود نــدارد كه 
شــما اثبات كنيد پيام از طرف چه كســي اســت، 
اين بدين معني است كه اگر شخصي پيامي براي 
شــما ارسال كرد آن شــخص مي تواند ارسال پيام 

را انكار كند.

حجم باالي محتواي مستهجن در اينترنت از معضالت اخالقي است

15سال حبس 
و تبعيد براى عامل اسيدپاشى به آمنه

همدان پيام: جوانى كه با پاشيدن اسيد روى چشمان آمنه بهرامى او را نابينا 
كرد و با رضايت آمنه از قصاص چشــم  رهايــى يافت، به لحاظ جنبه عمومى جرم 

به 15 سال حبس و تبعيد محكوم شد.
مجيد موحدى كه هفت ســال قبل با پاشــيدن اســيدى قوى بــه صورت آمنه 
بهرامى او را از دو چشــم نابينا و خسارات زيادى به صورتش وارد كرد قرار بود سه 
ماه قبل در بيمارستان دادگسترى تهران قصاص شود، اما با رضايت آمنه بهرامى 

در آخرين لحظات نجات يافت. 
با اعالم اين گذشــت؛ پرونده براى محاكمه متهم به لحاظ جنبه عمومى جرم 
دوباره به دادگاه كيفرى  اســتان تهران برگردانده شــد و مجيــد يك بار ديگر مورد 
محاكمه قرار گرفت.  او گفت: من آمنه را دوست داشتم و وقتى او گفت قرار است 
با پسر ديگرى ازدواج كند او را با اسيد سوزاندم و حاال هم از كارم پشيمان هستم 

و از اينكه آمنه من را بخشيد خيلى از او ممنونم.
به گزارش خبرآنالين، هيأت قضات شــعبه 71 دادگاه كيفرى اســتان تهران 
بعد از گرفتن دفاعيات متهم، پرونده را به دادســرا برگرداند؛ چراكه معتقد بودند 
معلوم نيست آمنه در اعالم گذشت خود چه نوشته  است و معلوم نيست او به طور 

كامل رضايت داده  است يا ديه چشمانش را مى خواهد. د
ر حالى كه آمنه بهرامى در مصاحبه هاى مختلف اعالم كرده  بود ديه چشمان 
و قسمت هاى آســيب ديده صورتش را مى خواهد، پرونده با اعالم رضايت قطعى 
آمنــه و بــدون طرح درخواســت ديه چشــمان دوبــاره به شــعبه 71 برگشــت و از 
آنجايــى كه در برگه صورتجلســه آمده  بود كــه آمنه به طور قطعــى اعالم رضايت 
كــرده  و آمنــه نيز زيــر آن را امضا كــرده  بود؛ هيأت قضات وارد شــور شــدند و در 
نهايــت اعالم كردند كه مجيــد را به لحاظ جنبه عمومى جرم به 10 ســال حبس 

و پنج سال تبعيد محكوم مى كنند. 
 ايــن در حالى اســت كــه آمنه بهرامــى اعالم كــرد در روز گذشــت از قصاص 

نمى دانسته چه چيز را امضا كرده است.
قاضى نورا... عزيزمحمدى رئيس شــعبه 71 گفــت: هيچ  اعتراضى از آمنه يا 
وكيلش درباره حكم صادره به اين شــعبه ارائه نشــده  اســت و آنها بر اساس اعالم 

رضايتى كه در پرونده وجود دارد اعالم نظر كردند.

25 ميليون نفر از جمعيت كشور دچار چاقى 
هستند

ايرنا: رئيس انجمن پيشگيرى از چاقى گفت: در حال حاضر 25 ميليون نفر از 
جمعيت كشور دچار چاقى هستند. على اكبر سيارى چاقى را اپيدمى قرن خواند 
و افزود: 1/1 ميليارد نفر در دنيا دچار اضافه وزن و چاقى هستند كه از اين تعداد 

25 ميليون نفر در ايران زندگى مى كنند.
وى با اشاره به اينكه60 درصد افراد باالى20 سال در كشور دچار اضافه وزن 
هســتند، افزود: 12 تا 18 درصد نوجوانان دچــار اضافه وزن و 5/6 درصد دچار 
چاقى هســتند. ســيارى با بيــان اينكه آغاز چاقــى ممكن اســت از دوران جنينى 
شروع شود، يادآور شد: نوزادان نارس و نوزادانى كه مادران ديابتى دارند بيشتر 
دچــار چاقــى مى شــوند. وى تصريح كرد: چاقى عامل بســيارى از ســرطان ها به 
ويژه پروستات و ســرطان سينه و روده بزرگ است در حالى كه بيمارى هاى قلبى 

عروقى نيز از چاقى نشأت مى گيرد.
سيارى با اشاره به اينكه 7/2 درصد جمعيت ايران دچار ديابت نوع 2 هستند 
كــه از ايــن تعداد 50 درصــد از بيمارى خود خبــر ندارند، افــزود: چاقى عالوه بر 
بيمارى هاى گفته شــده در باال، ســبب پوكى استخوان، سائيدگى مفصل، سنگ 

كيسه صفرا، كبد چرب، ريفالكس و آپنه در خواب مى شود.

رگر
 كا

مد
مح

ح: 
طر

/
همدان پيام: در مدارس شير توزيع مى شود.

 البته معلوم نيست كه شير جنگله يا لوله كشى يا خوردنى!!
ــتمزد كارگران، واقعيت  ــدن دس تفاهم؛ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى: 2 برابر ش

ندارد.
 نياز نبود شما زحمت بيفتين، خودمون مى دونستيم!

همدان پيام: قليان دوباره دود كرد.
 فعال كه دور، دور دودى هاس!!

ملت ما: گره هاى تازه كالف مسكن مهر
 با يه كم باال بردن قيمت ها وتأخير، اين كالف هم باز ميشه ايشاال!

همدان پيام: وزارت بهداشت، نسخه نويسى فارسى را جدى گرفت.
 كاش در بقيه موارد مرتبط با وظائفش هم، همينطور عمل مى كرد!

ــيب جديد سياست ورزى در ايران؛ «افشاگرى» براى كسب محبوبيت؛  تابناك: آس
اما به چه قيمتى؟ 

 دير به فكر افتادين ها!
مهر: واگذارى برخى پااليشگاه ها به تأمين اجتماعى 

 چى عايد بيمه شده هاى اين سازمان ميشه؟!
ايسنا: با ابالغ جدول جديد جرايم رانندگي سقف و كف جرايم رانندگي در كشور، 

به 200 و 3 هزار تومان افزايش يافت.
 خوبه اگه موجب كم شـدن تخلفات نمى شـه، الاقل درآمدهاى دولت 

رو زيادتر مى كنه!
ــد تا بهره بردارى  ــك: پروژه ها را به تأخير مى اندازن ــده ايذه و باغمل ــاك؛ نماين تابن

خاص شود. 
 منظورتـون تـو همدون ماس كه با يه مجتمع ورزشـى آمـاده افتتاح، 

همين كار رو مى كنن!
همشهرى: كشف ميراث اشكانيان در كارتن هاى تخم مرغ 

 همين كه زير بتون، خاك شـون نكردن، يا تو سطل زباله ها نينداختن 
شون، خيليه!

ــر داد: مجلس مصوبه حقوق  ــا، الريجانى خب ــان؛ در پى اوج گيرى انتقاده خراس
مديران سياسى را اصالح مى كند.

 اما ما كه بعيد مى دونيم!
جام جم: تلويزيون، "بازار" را به خانه ها آورد.

 ولى ما تلويزيون هامونو به بازار مى بريم!
كيهان؛ بهمنى خبر داد: تشكيل معاونت نظارت در بانك مركزى

 خيلى زحمت كشيدن!
همشهرى: سهم روستاييان در سرانه درمان، نصف شهر نشينان است.

 و سهم كار كردن شان، دو برابر!
خراسان: دردسر لوله هاي چيني براى ساختمان ها 

 و خوشحال وارد كننده هاى اين اقالم!
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اقتصاد

طال و ارزخبر  اقتصادى

خبر

نوع ارز
نرخ خريد

(ريال)
نرخ فروش 

(ريال)
 آزاددولتىآزاددولتى

14685180001473518150يورو
10860131001089513250دالر آمريكا
17134212001719421300پوند انگليس
10577131001061413200دالر كانادا

2902325029123300ريال عربستان
2961355029713650درهم امارات

6100000---سكه تمام بهار طرح قديم
60112005980000-5780000سكه تمام بهار طرح جديد

29016002890000-2790000سكه نيم بهار
14612001460000-1405000سكه ربع بهار
769600760000-740000يك گرمي

يك گرم طالي
540000--- ساخته نشده 18 عيار

لزوم اخذ پروانه كسب براى پمپ بنزين ها و داروخانه هاى همدان
همدان پيام: رئيس مجمع امور صنفى همدان بر لزوم اخذ پروانه كسب براى پمپ بنزين ها و داروخانه هاى همدان كه 
فعاليت صنفى دارند، تأكيد كرد. عليرضا شمس با اشاره به فعاليت واحدهاى پمپ بنزين در همدان اظهار كرد: فعاليت 
پمپ بنزين ها صنفى اســت و بر اين اســاس نيز بايد زير نظر اتحاديه هاى مجمع امور صنفى همدان فعاليت كنند در اين 
راستا اين واحدها بايد نسبت به اخذ پروانه كسب از مجمع امور صنفى اقدام كنند. وى تصريح كرد: بر اساس تعريف عام 
و گسترده نظام صنفى، واحدهاى صنفى بسيارى وجود دارد كه اگر بخواهيم همه اين موارد را اجرايى كنيم بايد بگوييم 
كه بيشــترين واحدهاى موجود صنفى هســتند اگرچه بســيارى از آنها پروانه كســب ندارند و خود را صنفى نمى دانند. 
رئيس مجمع امور صنفى همدان در گفت وگو با فارس به فعاليت داروخانه ها اشــاره و در اين زمينه عنوان كرد: در مورد 
داروخانه ها مكاتبه اى با كميسيون نظارت انجام شده چراكه فعاليت آنها نيز صنفى است و بايد داراى پروانه كسب باشند.

گزارش عملكرد 9 ماهه هدفمندى يارانه ها امروز به مجلس ارائه مى شود
خبرگزارى فارس: رئيس ســازمان هدفمندى يارانه ها گفت: گزارش عملكرد 9 ماهه هدفمندى يارانه ها شامل 
تمامي پرداخت ها و درآمد ها امروز تقديم هيات رئيسه مجلس مى شود. بهروز مرادى اظهار داشت: گزارش عملكرد 
3 ماهه ســال 89 و 6 ماهه اول ســال 90 كه شــامل تمامي دريافت ها و پرداخت هاى حاصل از هدفمندى يارانه ها 
اســت را مطابــق مــاده 15 قانون هدفمندى يارانه هــا امروز به مجلس ارائــه مى كنيم. وى افــزود: در اين گزارش به 
تفكيك عملكرد اجراى ماده 7 قانون شــامل تمامي پرداخت ها اعم از پرداخت يارانه نقدى به مردم و پرداخت هاى 
مربوط به بيمه تامين اجتماعى قيد شده است. مرادى در گفت و گو با فارس گفت: در اين بخش نيز عملكرد اجراى 
قانــون در ارتبــاط با توليد، خدمات، منابعى كه بــراى تقويت حمل و نقل عمومى در اختيار شــهردارى ها قرار داده 

شده و منابعى كه براى حمايت از صادرات غيرنفتى اختصاص يافته گزارش شده است.

حداكثر دستمزد سال آينده بر مبناى 380 هزار تومان تعيين مى شود
همدان پيام: يك فعال كارفرمايى گفت: حداكثر دستمزد سال آينده كارگران بر مبناى 380 هزار تومان تعيين 
مى شــود. عباس وطن پرور با اشاره به پيش نويس اصالح قانون كار در كشور افزود: در صورت تصويب پيش نويس 
اصالح قانون كار دســتمزد كارگران براساس وضعيت اقتصادى كشور تعيين مى شود. وى با اشاره به وضعيت بحرانى 
واحدهاى توليدى كشور تصريح كرد: با توجه به وضعيت بحرانى واحدهاى توليدى و افزايش نرخ بيكارى ضرورتى براى 
اصــالح قانون كار در كشــور وجود ندارد. وطن پرور در گفت و گو با ايلنا با اشــاره به افزايش تعداد كارگــران قراردادى در 
واحدهاى توليدى كشور افزود: در حال حاضر بيش از 85 درصد از كارگران فعال در واحدهاى توليدى كشور قراردادى 
محسوب مى شوند. اين فعال كارفرمايى سياست نمايندگان كارگرى را در شوراى عالى كار در راستاى منافع دولت اعالم 

كرد و خاطرنشان ساخت: نمايندگان كارگر در شوراى عالى كار وابسته به دولت هستند.

تصويب 2500 ميليارد ريال 
اعتبار براى  آبرسانى روستايى

برنــا: وزيــر نيــرو از تصويــب بودجــه دو 
هــزار و 500 ميليــارد ريالــى براى آبرســانى 
روستايى خبر داد. مجيد نامجو گفت: افزون 
بــر تصويــب بودجــه دو هــزار و 500 ميليارد 
 500 روســتايى،  آبرســانى  بــراى  ريالــى 
ميليــون دالر نيز بــراى ســاماندهى آب هاى 
مرزى اختصــاص مى يابد. وى بــا بيان اينكه 
اين مصوبه ها، منابع مناســبى را براى بخش 
آب فراهــم مى كنــد كه بايد با قــوت پيگيرى 
شــود، ابــراز اميــدوارى كــرد: امســال از اين 

ظرفيت قانونى به خوبى استفاده شود.

افزايش 20 درصدى 
تسهيالت دهى به تعاونى ها

مهــر: رئيس هيــأت مديره بانك توســعه 
تعــاون از افزايش تســهيالت دهــى به بخش 
تعــاون در نيمــه دوم ســال جــارى خبــر داد 
و  تعاونگــران  مــا،  هــدف  جامعــه  گفــت:  و 
ماشــاءا...  هســتند.  كوچــك  بنگاه هــاى 
عظيمي با اشــاره به وجود سرعت مناسب در 
پرداخت تسهيالت به تعاونى ها و اتحاديه ها، 
اظهار داشت: بخش مهمى از تفاهم نامه هاى 
پرداخت تسهيالت در نيمه دوم سال اجرايى 
مى شــوند. وى خاطرنشــان كرد: بــا توجه به 
اجرايــى شــدن تفاهــم نامه هــاى مختلف در 
نيمه دوم ســال جــارى تســهيالت دهى 20 

درصد افزايش مى يابد.

ايجاد 205 هزار شغل در 
بخش بازرگانى و صنعت 

پانــا: وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: 
در هفــت ماه ابتدايى ســال جارى 140 هزار 
شــغل در بخــش بازرگانى و 5 هزار شــغل در 
بخش صنعت ايجــاد و در مجموع 205 هزار 
شغل در بخش هاى بازرگانى و صنعتى كشور 

ايجاد شده است. 
مهــدى غضنفــرى درباره ميزان اشــتغال 
ايجاد شــده در بخش هاى بازرگانى و صنعتى 
كشــور از ابتداى سال گفت: از ابتداى امسال 
65 هزار پروانه تأســيس و 3 هزار جواز صادر 

شده است.
بــا احتســاب ميــزان  وي تصريــح كــرد: 
جوازهاى صادر شــده پيــش بينى 303 هزار 

شغل ديگر در اين بخش وجود دارد.

اختصاص2000 ميليارد ريال 
درآمد هدفمندى به بخش برق

فــارس: وزيــر نيــرو از تخصيــص 2000 
ميليــارد ريال از منابع حاصل از اجراى قانون 

هدفمندى يارانه ها به بخش برق خبر داد.
مجيــد نامجو با بيان اينكه بايد در بودجه 
ســال 91 اعتبــار ويــژه اى براى خطــوط برق 
لحاظ شــود، افزود: با توجه بــه پيگيرى هاى 
صــورت گرفته، 2000 ميليارد ريال از منابع 
حاصــل از هدفمندى يارانه برق به اين بخش 

اختصاص داده شده است.

صدور مجوز افزايش تعرفه 
پالس از 44,7 ريال به 51 ريال

معــاون  ســبوحى،  ا...  لطــف  فــارس: 
رگوالتــور گفت: كميســيون تنظيــم مقررات 
بــه ـشـركت مخابــرات اجــازه داده اســت كــه 
در صــورت اجــراى هم كــدى، تعرفــه پالــس 
 15 معــادل  ريــال،   51 بــه  ريــال   44٫7 از 
درصد افزايــش  يابد كه 5 درصــد روى فيش 

مشــتركين تأثير مى گذارد.

همدان پيــام: روند رو به رشــد تفــاوت دو نرخ 
رســمي  و آزاد ارز به جايى رســيده است كه حتى 

وزير اقتصاد هم در اين زمينه موضع گيرى كرد.
هفته گذشته دالر به مرز 1340 تومان رسيد، 
قيمتى كه فاصله بين نرخ رســمي و آزاد دالر را در 
بــازار ارز به حدود 253 تومان رســاند، به عبارتى 
ساده تر هر كس كه در هفته گذشته امكان خريد 
100 دالر از سيســتم بانكى را پيدا كرده است در 
همان لحظه معادل 253 هزار تومان ســود بدون 

ريسك به جيبش واريز شده است.
البتــه در همين هفته كه پشــت ســر گذاشــته 
شــد محمود بهمنــى عنوان كــرد، ارز چند نرخى 
هــدف بانك مركزى نيســت و هــدف ايجاد تعادل 
تك نرخى در بازار است، البته اين در حالى گفته 
مي شود كه مقايسه بين نرخ رسمي  و آزاد دالر در 
هشت ماهه گذشته سير صعودى داشته است و از 
حدود 79 تومــان در فروردين ماه به 236 تومان 

در آبان ماه رسيده است.
نكتــه جالــب آنكــه سياســت در پيــش گرفت 
شــده و يا شايد شرايط پيش آمده در بازار ارز به 
قدرى نامطلوب اســت كه كارشناسان اقتصادى 
چه آنهايى كه در شــرايط كنونى ارز چند نرخى 
را توصيــه مي كننــد و چــه كارشناســانى كــه بر 
تــك نرخــى شــدن مجــدد بــازار تأكيــد دارند، 
مخالــف نتايــج مديريتــى بانك مركــزى در بازار 

ارز هســتند.
جمشــيد پژويان رئيس شوراى رقابت و استاد 
دانشــگاه عالمه طباطبايى از جمله كســانى است 
كــه مخالف جــدى ارز چند نرخى در بازار اســت و 
عنــوان مي كند آنچه بانك مركزى در پيش گرفته 
اســت تنها به ايجاد رانت و فســاد در بــازار منتهى 
خواهد شــد و تأكيــد دارد آنچــه در ماه هاى اخير 
موتــور محرك رشــد تــورم در اقتصاد ايــران بوده 

همين آشفتگى بازار ارز است.
حســن ســبحانى عضو هيأت علمي دانشــگاه 

تهران نيز ضمن آنكه تأكيد مي كند سياست هاى 
ارزى بايد با هدف حمايت از توليد تعريف شــوند، 
مي گويــد: «پذيــرش هزينه هــاى ناشــى از نرخى 
شــدن ارز در شــرايط كنونى به قيمــت حمايت از 
توليــد قابل پذيرش اســت» و تأكيد دارد كه بانك 
مركــزى بايــد بــا فــروش ارز بــا نرخ هــاى موثــر به 
دنبــال حميــت از توليد برود ولى عنــوان مي كند 
آنچــه در حــال حاضر در بــازار ارز به عنــوان چند 
دالر چنــد نرخــى وجود دارد به هيــچ وجه به نفع 
توليدكنندگان نيست زيرا هيچ تضمين و يا ابزارى 
بــراى ارايه دالر با نرخ حمايتــى به توليدكنندگان 
وجــود نــدارد و عملكــرد بانــك مركــزى در حــال 
حاضــر تنهــا بــه تأمين بودجــه ريالــى و كاهش 
كســرى آن دولت كمــك مي كند البتــه به قيمت 

تزريق تورم در اقتصاد كشور.
به گــزارش خبرآنالين، ايــن دو موضع گيرى 
زمانــى تكميــل مي شــود كــه ســخنان وزيــر امور 
اقتصــاد و دارايــى در هفتــه گذشــته را نيــز به آن 
بيفزاييم، شــمس الدين حسينى در هفته گذشته 
بــه خبرنــگاران گفــت كه دولــت هــم موافق چند 
نرخى شده ارز نيست و توصيه اكيد رئيس جمهور 
بــه بانك مركــزى تك نرخى شــدن بــازار ارز بوده 
اســت. شــمس الدين حســينى در ادامــه افــزود: 
رئيــس كل بانــك مركــزى مهلت خواســته اســت 

تــا تاثير سياســت هايى كــه در پيش گرفته شــده 
مشخص شود.

 رانت هاى عظيم در بازار ارز �
اما واقعيت آن اســت، آنچه امــروز رئيس كل 
بانــك مركــزى بــه عنــوان مهلــت براى مشــخص 
شــدن نتايج سياســت گذارى هاى صورت گرفته، 
اســت،  وقت كشــى  تنهــا  مي كنــد،  درخواســت 
مقايســه نــرخ رســمي  و آزاد دالر نشــان مي دهد 
چند نرخى شدن ارز از سال 89 آغاز شده است و 
امروز كه 8 ماه از سال 90 را پشت سر گذاشته ايم 
نمي تــوان انتظــار داشــت بــا اعمــال نرخ بــازار به 

اصالح فرعى تاثير چندانى در بازار داشت.
بانــك  ارزى  معــاون  ســيدعلى،  ســيدكمال 
مركــزى كه معزول شــد، هفته پيــش اعالم كرده 
بود در هشت ماهه ســال جارى بانك مركزى 33 
ميليارد دالر ارز در بازار به فروش رســانده اســت و 
عنوان كرده بود فروش بيشــتر ارز به معنى فروش 
بــراى واردات قاچاق اســت، موضوعــى كه هفته 
قبل از آن رئيــس كل بانك مركزى بر آن تأكيد 

كرده بود.
هــر چنــد نمي دانيم چــرا اين معــاون ارزى به 
روايت خبرگزارى ايسنا بدون آنكه خودش مطلع 
باشد از كار بركنار شده است ولى رقمي كه وى در 
مصاحبه اش به آن اشاره كرد نشان از حجم باالى 

رانت دو نرخى شــده ارز در ســال جارى داشــت، 
آمارهــا نشــان مي دهــد متوســط تفاوت نــرخ ارز 
رسمي  و آزاد دالر در ســال جارى به حدود 132 
تومان بوده است كه ضرب اين رقم با 33 ميليارد 
دالر ارز بــه فــروش رســيده توســط بانــك مركزى 
نشــان مي دهــد رانــت ارز دولتى در ســال جارى 
از مــرز 4330 ميليــارد تومان عبور كرده اســت، 

رقمي حدود يك و نيم برابر اختالس بزرگ.
مشــخص نيســت ايــن رانــت بــه چــه صورتى 
در اقتصــاد ايران تقســيم شــده اســت ولــى نتايج 
تاســف بار آن بــراى بخش توليــد و بازارهاى مولد 
ســرمايه در كشــور به خوبى مشخص اســت و البته 
تورمي كه با ســفته بازى در بازار ارز بــه آن دامن زده 

مي شود.
حــال ســوال اينجاســت بانــك مركــزى تا چه 
زمانــى اين يــك بام و دو هــوا را در اقتصــاد ايران 
دنبــال خواهــد كــرد؟ آيــا زمانــى كــه دولــت از 
سياست هاى پولى برائت جسته زمان آن نرسيده 
اســت كه رئيس كل بانك مركــزى به جاى تبديل 
شدن به مجرى دست چندم سياست هاى ابالغى 

به وظيفه اصلى خود عمل كند؟
روند رو به رشد مابه التفاوت نرخ رسمي  و آزاد 
دالر در بــازار بــه خوبى گوياى آن اســت كه به هر 
شكل تقاضاى سفته بازى در فضاى بازار ارز حرف 
اول را مي زنــد، از ســوى ديگر قبول ايــن واقعيت 
كه كمبود دالر نقد در بازار با تحريم هاى سيســتم 
بانكى رابطه مســتقيم دارد ولى آيــا قبول اين دو 
موضوع مي تواند به معنى تأييد نحوه مديريت 

بازار ارز توسط بانك مركزى باشد؟
فــارغ از ايــن موضوعــات زمانــى كــه محمود 
بهمنــى عنوان مي كند در ســال 89 فروش ارز در 
بــازار 24 ميليارد دالر بيــش از تقاضاى الزم براى 
واردات كاال به كشــور بوده است مي توان تضمين 
كرد آنچه در بازار ارز كشور مي گذرد نشان از فرار 

سرمايه ها ندارد؟

رانت 4 هزار ميليارد تومانى ارز دونرخى به چه كسى رسيد؟

تفاوت 236 تومانى دو نرخ دالر در آبان ماه

و  برنامــه  كميســيون  عضــو  همدان پيــام: 
بودجه با اشــاره به گــزارش معاونــت برنامه ريزى 
رئيس جمهــور، گفــت: طــي هفــت ماهه امســال 
كمتــر از 10 درصد اعتبــارات تملك دارايى مالى 
و 28 درصــد بودجــه عمرانى پرداخت شــده و در 
بخــش درآمدها نيــز در بخش ســاير درآمدها 70 
درصــد، ماليــات 25 درصــد و بخش عمــده اى از 
درآمــد واگذاريى دارايى هاى مالى محقق نشــده 
اســت. موســى   الرضا ثروتــى بــا اشــاره به جلســه 
كميســيون برنامــه و بودجه در خصــوص عملكرد 
بودجه ســال 90 با حضــور معــاون برنامه ريزى و 
نظــارات راهبــردى رئيس جمهور، اظهار داشــت: 
بودجــه عمومى كشــور 154 هــزار 587 ميليارد 
تومان اســت كه 60 هزار ميليــارد تومان آن طى 
مدت هفت ماهه در بخش هزينه ها است و در اين 
بخــش 54 هــزار و 596 ميليارد تومــان پرداخت 
شده است. وى ادامه داد: در بخش ماليات كه در 
بودجه 40 هزار ميليارد تومان پيش بينى شده در 
هفت ماهه ســال جارى حــدود 75 درصد محقق 
شــده اســت كه رقــم ريالــى آن 18 هــزار ميليارد 
تومــان اســت. عضــو كميســيون برنامــه و بودجه 
در گفت وگــو با فارس، با بيــان اينكه در هفت ماه 
ســال جارى حــدود 75 درصد از رقــم پيش بينى 
شــده براى هفت ماه به دســت آمده است، گفت: 
نســبت، اعتبار به دست آمده به درآمد كل سال، 
44 درصــد اســت و ايــن نشــان مى دهــد درآمــد 
مالياتــى در ايــن مــدت 25 درصد محقق نشــده 
است. وى در ادامه افزود: در بخش ساير درآمدها 
كه شــامل درآمدهــاى واگــذارى مالكيت دولت، 
فــروش كاالهــا، خدمــات، جرايــم، خســارات و 
درآمدهاى متفرقه اســت 20 هزار ميليارد تومان 
درآمــد پيش بينــى شــده كــه ســه هــزار و 917 
ميليارد تومان محقق شــده كه نشان مى دهد 70 
درصد عدم تحقق داشته نسبت به كل بودجه 19 

درصد تحقق يافته است.
واگــذارى دارايى هــاى  ثروتــى در خصــوص 

سرمايه اى اظهار داشــت: اين درآمدها كه شامل 
فــروش نفــت خــام و ميعانــات گازى و صــادرات 
فرآورده ها اســت تقريبــا 59 هزار ميليــارد تومان 
پيش بينــى شــد كــه صددرصــد تحقــق يافتــه و 
تاكنون 34 هزار ميليارد تومان محقق شده است.

  چهار هزار ميليارد تومان از 34 هزار  �
ميليارد تومان واگذارى دارايى مالى به 

دست آمد
ايــن نماينده مجلس از نكات ديگر مورد توجه 
در گزارش بودجه ســال 90 واگذارى دارايى هاى 
مالى ذكر كرد و بيان كــرد: واگذارى دارايى هاى 
ذخيــره  حســاب  وجــوه  از  اســتفاده  كــه  مالــى 
ارزى، منابــع حاصــل از اصــل وام هــا و واگذارى 
ـشـركت هاى دولتى و مــوارد ديگر كــه 34 هزار و 
500 ميليــارد تومــان پيش بينى شــده كــه چهار 
هزار ميليارد تومان محقق شــده است و به عبارت 
ديگر حدود 20 درصد تحقق يافته و 80 درصد از 

درآمدها به دست نيامده است.
وى ادامــه داد: به اين ترتيب 30 هزار ميليارد 
تومــان از اين بخش و 10 هزار ميليــارد تومان در 
بخــش ماليــات محقق نشــده كــه در مجموع 40 
هــزار ميليــارد تومــان از بودجه با كســرى مواجه 
مى شــود و اگــر همين روند ادامه يابــد 114 هزار 

ميليارد تومان از بودجه محقق خواهد شد.
ثروتى با اشــاره بــه بخش هزينه هــاى بودجه 
سال جارى، اظهار كرد: در بخش هزينه ها تقريبا 
54 هزار و 500 ميليارد تومان هزينه انجام شــده 
كه در بودجــه اعتبارات ملــى و رديف ها 59 هزار 
ميليــارد تومان بــوده و تاكنون 32 هــزار ميليارد 

تومان تخصيص يافته و همچنين حقوق و مزاياى 
مســتمر كاركنان دولــت 28 هزار ميليــارد تومان 
بوده كــه تقريبا ميــزان پرداختــى در اين مدت 9 
هــزار 443 ميليارد تومان پرداخت شــده كه 58 
درصد محقق شده است؛ حقوق و مزاياى استانى 
هــم دو هزار و 387 ميليارد تومان بوده كه هزار و 

34 ميليارد تومان پرداخت شده است.
 28 درصد از بودجه 35 هزار ميليارد  �

تومانى عمرانى پرداخت شد
وى بــا اشــاره به تجربيات ســال هاى گذشــته 
در پرداخت بودجه گفــت: وقتى درآمدها محقق 
نشــود تخصيــص اعتبــار بودجه عمرانــى كاهش 
مى يابــد و از 35 هزار ميليارد تومــان كار عمرانى 
تاكنون 9 هــزار و 800 ميليــارد تومان تخصيص 
يافته و به عبــارت ديگر 48 درصد از بودجه هفت 
ماهــه و 28 درصــد كل بودجه عمرانى كشــور در 

سال 90 در اين مدت پرداخت شده است.
ثروتــى خاطرنشــان كرد: رديف هــاى بودجه 
عمرانى 29 هزار ميليارد تومان ملى بوده و شــش 
هزار ميليارد تومان استانى بوده است كه اعتبارت 
ملى هشت هزار و 290 ميليارد تومان و اعتبارات 
استانى هزار و 500 ميليارد تومان پرداخت شده 

است.
  عدم تحقق اعتبارات تملك دارايى  �

مالى
بــه گفته وى در بخش اعتبارات تملك دارايى 
مالــى پيش بينى حــدود 30 هزار ميليــارد تومان 
بــود كه تاكنــون دو هــزار و 243 ميليــارد تومان 

پرداخت شده است.

بودجــه  و  برنامــه  كميســيون  عضــو  ايــن 
مجلس با اشــاره به برخــى پيش بينى ها در بخش 
تملــك دارايــى مالى، گفــت: در اين بخــش بايد 
ميليــارد   1500 پيمانــكارى  ـشـركت هاى  بــه 
تومــان و پنــج هــزار ميليــارد تومــان بــراى كمك 
بــه اشــتغال زايى پرداخــت مى شــد كــه تاكنــون 
هيــچ اعتبــارى پرداخت نشــده اســت و همچنين 
واگذارى سهام براى رد ديون سازمان ها 10 هزار 
ميليــارد تومــان بوده كــه تاكنون صــورت نگرفته 

است.
 گزارش هفت ماهه نشان مى دهد  �

بودجه غير واقعى بسته شده است
وى با بيان اينكه اعداد و ارقام پيش  بينى شده 
در بودجــه 90 و ميــزان تحقــق آن در ايــن مدت 
نشــان دهنده غيــر واقعــى بــودن پيش بينى هاى 
بودجه اســت، گفت: از 60 هــزار ميليارد تومان، 
22 هــزار ميليــارد تومــان محقق شــده اســت در 
حالــى كه در حال حاضر 10 هــزار ميليارد تومان 

با كسرى مواجه است.
ثروتى در پاســخ به اين ســؤال كــه در گزارش 
بودجه سال 90 از درآمدهاى هدفمندى يارانه ها 
اعــداد و ارقامــى درج شــده بــود، گفــت: درآمد 
هدفمندى در اين مدت 7500 ميليارد تومان در 
بودجه در نظر گرفته شــده بود كه همه اين اعتبار 
برداشــت شــده و حدود 13 تــا 14 هــزار ميليارد 

تومان اين بخش با كسرى مواجه است.
وى بــا بيان اينكه بعيد اســت در ســال جارى 
دولــت متمــم بودجــه يــا اصالحيــه ارائــه كند، 
افزود: اگــر بودجه جارى به طور كامل پرداخت 
زيــرا  نيســت  هــم  اصالحيــه  بــه  نيــازى  شــود 
اصالحيه زمانى ارائه مى  شــود كه بودجه جارى 
با كســرى مواجه باشد و معموال هر سال بخشى 
از بودجــه عمرانى به جارى منتقل شــده و عمًال 
در ســال جارى بــا ميزان تخصيــص اعتبارات به 
بخش جارى و عمرانى، بودجه جارى با كســرى 

مواجه نخواهد شد.

جزئيات گزارش بودجه 90 معاونت برنامه ريزى 

برآورد كسرى بودجه 40 هزار ميليارد 
تومانى در سال 90

معاون حقوقى معاونت سرمايه انسانى رئيس جمهور اعالم كرد:
ايرادهاى قانونى مصوبه پرداخت حقوق مادام العمر 

به مقام هاى سياسى
همدان پيــام: معــاون حقوقــى، امــور مجلــس و اســتان هاى معاونت توســعه 
مديريت و ســرمايه انسانى رئيس جمهور ايرادهاى قانونى به مصوبه اخير مجلس 

مبنى بر پرداخت حقوق مادام العمرى به مقامات سياسى را مطرح كرد.
عبدالعلــى تاجى در مورد مصوبــه اخير مجلس مبنى بر حقــوق مادام العمرى 
مقامــات سياســى گفت: ايــن مصوبه با قانــون مديريت خدمات كشــورى تناقض 

100 درصدى دارد.
وى افــزود: در مــاده 71 قانــون مديريت خدمات كشــورى مقامات سياســى 
تعريف شــده است كه به رؤساى ســه قوه، معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس 
مجلس، اعضاى شــوراى نگهبان، معــاون اول قوه قضائيــه، وزرا، معاونان رئيس 
جمهور، نمايندگان مجلس، سفرا، استانداران،  معاون وزير و مقامات هم ترازشان 

به عنوان مقام سياسى شناخته شده اند.
معاون حقوقى، امور مجلس و اســتان هاى معاونت توســعه مديريت و سرمايه 
انســانى رئيــس جمهور در گفت وگو با فارس خاطرنشــان كــرد: در تبصره 3 ماده 
71 قانون مديريت خدمات كشورى آمده است، اگر مديرانى كه مناصب سياسى 
دارند، دو ســال در اين پست ها باشــند و بعد از آن كنار بروند حقوق آنها در شغل 
جديــد با مقــام هم تراز خود بايد تطبيق داده شــود و 80 درصد حقــوق هم تراز را 
بــراى او اعمــال كنند كه به عنوان تفــاوت تطبيق در حقوق فرد اعمال مى شــود. 
ايــن تفاوت تطبيق در افزايش هاى بعدى كاهش مى يابد، بنابراين تفاوت تطبيق 

مادام العمر نيست، بلكه در افزايش هاى بعدى حقوق كاهش مى يابد.
تاجــى تأكيــدى كــرد: تنهــا ابهام تبصــره اين بــود كه آيــا مفاد تبصــره 3 به 
بازنشســته ها نيز تســرى پيدا مى كند يا نه كه مجلس شــوراى اســالمى به عنوان 
استفســاريه بايد نظر قانون گذار را اعالم مى كرد، اما وقتى استفســاريه به مجلس 
ارائه شــد، به جاى استفســاريه به وضع قانون جديد اقــدام كردند و طبق مصوبه 
مجلس گفته شد، حقوق اين افراد سياسى هر ساله و همواره با مقام هم تراز خود 
تطبيــق پيدا كند و اين خالف قانون مديريت خدمات كشــورى و همچنين ايجاد 

يك قانون جديد است.
وى افزود: در تعريف استفســاريه آمده اســت كشــف نظر مقنن در زمان وضع 
قانون استفساريه ناميده مى شود، در حالى كه كارى كه مجلس تحت اين عنوان 

انجام داد، در واقع وضع قانون جديد است.
معاون حقوقى، امور مجلس و اســتان هاى معاونت توســعه مديريت و سرمايه 
انســانى رئيس جمهور تأكيد كرد: از طرفى قوانين مجلس شــوراى اسالمى نبايد 
متضمن بار مالى جديد براى دولت باشند و در حالى كه اين مصوبه اخير بار مالى 
فراوانــى بر دوش دولت تحميل مى كند، بدون اينكه جايگاهى براى منابع آن در 
نظر گرفته باشــد، بنابراين پيش بينى مى  شــود شــوراى نگهبان ايــن مصوبه اخير 

مجلس را رد كند.

يارانه نقدى
 انگيزه كار جامعه را كم كرده است

همدان پيام: رئيس كميســيون ويژه تحول اقتصادى مجلس شــوراى اسالمى 
پرداخت يارانه نقدى را عامل كاهش انگيزه كار در جامعه عنوان كرد.

حجت االســالم غالمرضــا مصباحى مقــدم با تأكيد بــر اينكه پرداخــت يارانه 
نقدى نبايد سبب كاهش انگيزه كار در جامعه شود، اظهار داشت:  در حال حاضر 
74 ميليون و 200 هزار نفر يارانه نقدى را دريافت مى كنند كه در بسيار از اقصى 
نقاط كشــور پرداخــت يارانه نقدى ســبب كاهش انگيــزه در بين مــردان از جمله 
روســتائيان شده است. وى ادامه داد:  سرپرست خانوار روستايى به دليل اينكه با 
دريافت يارانه نقدى مخارج 10 روز خود را دارد ديگر نيازى نمى بيند كه به دنبال 

كار برود و در خانه استراحت مى كند.
بــه گــزارش مهــر، اين نماينــده مــردم در مجلــس، در خصــوص راه حل هاى 
مناســب براى رفع اين مشــكل و معضل در جامعه ابراز داشــت: هزينه آب، برق و 
گاز بايد از مبلغ يارانه كاسته شود و مابقى پول بلوكه شود و توسط دولت سرمايه 
گذارى شده و سود آن به مردم بازگردد در نتيجه اين امر سبب رونق، اشتغالزايى 
شــده و بســيارى از مشــكالت جامعه حل خواهد شــد. وى در ادامه گفت: رئيس 
جمهور كشــور وعده سه برابر شــدن مبلغ پرداختى يارانه ها را به شهروندان داده 
است در صورتى كه اين كار عقاليى نيست. حجت االسالم مصباحى مقدم اظهار 
داشــت: مقرر شــده بود كه ســهم آرد و نان روســتائيان 50 درصد بيشــتر از شهر 

شود، ولى متأسفانه اين قانون تاكنون اجرايى نشده است.
وى بــا بيــان اينكه با اجرايى شــدن طــرح هدفمندســازى يارانه ها در كشــور 
شــاهد كاهــش ظرفيت توليــد و تعطيلى برخى از كارخانه ها در كشــور هســتيم،  
اضافه كرد:  جنگ فقط نظامى نيســت بلكه جنگ امروز جنگ اقتصادى اســت كه 
از جمله آنها تحريم عليه ايران اســت. وى ادامه داد: ســاختار توليد ايران مصرف 
انــرژى بااليى دارد و همين امر ســبب افزايش قيمــت كاال و كاهش ظرفيت توليد 
شــده اســت به طورى كه ايران در بهره ورى از انرژى در بخش توليد يك ســوم نرم 
و ميانگيــن جهانى را دارد بنابراين بايد ســاختار توليد ايران اصالح شــود. حجت 
االسالم مصباحى مقدم اظهار داشت:  ايران داراى دشمنان قسم خورده اى است 

كه نمى خواهند كشور ما در تمام زمينه ها رشد و پيشرفتى داشته باشد.

بهارعلي  به  متعلق  خدمت  پايان  كارت 
 1343 متولد  رجبعلي  فرزند  نجات پور 
مفقود  شناسنامه 82  شماره  به  اللجين 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارت پايان خدمت متعلق به علي اكبر حيدري 
شناسنامه  شماره  به  محمدحسين  فرزند 
491 متولد 1358 قروه مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

مدل 84  قرمز  رنگ  پاژنگ 150  موتور  سند 
موتور  شماره  به  همدان12   8278 شماره  به 
02357 شماره بدنه 8343184 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

سند موتور كبيران 125 رنگ زرشكى به 
شماره 6321 همدان 5  به شماره موتور 
323256 شماره بدنه 82906978  مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهي حق تقدم در خصوص افزايش سرمايه 
آگهي حق تقدم شركت شيمي همدان (سهامي خاص) 

ثبت شده به شماره 172
به اطالع تمامي سهامداران شركت مي رساند با عنايت به مصوبه مجمع 
عمومي فوق العاده مورخه 90/8/26 تفويض اختيار عملي نمودن افزايش 
از  شركت  سرمايه  است  مقرر  اينكه  به  نظر  مديره،  هيأت  به  سرمايه 
مبلغ دو ميليارد ريال به مبلغ چهار ميليارد ريال منقسم به 4000 سهم 
از  يابد  افزايش  نقدي)  آورده  (مطالبات  از طريق  نام  با  ريالي   10,000,000
تمامي سهامداران محترم شركت درخواست مي شود از تاريخ نشر اين آگهي 
به مدت 60 روز از حق تقدم خود نسبت به خريد سهام استفاده نمايند و 
مبلغ رسمي خريد سهام را به حساب شماره 0332892851002 شركت نزد 
بانك ملي شعبه اقبال واريز فيش مربوطه را به دفتر شركت واقع در خيابان 
بهار جنوبي پالك 120 واحد 3 كدپستي 1571836718 تسليم نمايد بديهي 
است پس از انقضاء مهلت مقرر، هيأت مديره مي تواند سهام باقيمانده را به 

ساير متقاضيان واگذار نمايد.
هيأت مديره شركت

عزيز  فرزند  عابدى  ندا  دانشجويى  كارت 
پيام  دانشگاه  جهانگردى  مديريت  رشته 
دانشجويى  شماره  به  كبودراهنگ  نور 

900326141 مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط مى باشد.

فرارسيدن 
هفته بسيج را به 
رهبر معظم انقالب 
حضرت آيت ا... 
خامنه اى(مدظله العالى) 
و عموم بسيجيان غيور 
تبريك عرض مى نمائيم. اتحايه صنف آرايشگران بانوان و اتحايه صنف آرايشگران بانوان و 

پايگاه بسيج مطهرهپايگاه بسيج مطهره
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اخبار ورزشى روى خط روابط عمومى

ورزشكاران همدانى در راه 
قوى ترين مردان ايران

همدان پيام: تيم هيأت بدنســازى استان 
همدان در مســابقات قوى تريــن مردان ايران 

حاضر مى شود.
ايــن رقابت هــا در رده ســنى بزرگســاالن 
در شهرســتان چابهــار از اســتان سيســتان و 

بلوچســتان برگزار مى شــود.
عبداللهــى،  جليــل  را  همــدان  تيــم 
بــه  ســعيدى  على اكبــر  و  يعقوبــى  هــادى 
مربيگرى ســياوش برفان و سرپرســتى بهمن 

فرايينى زاده تشكيل مى دهد.

قهرمانى رزمى كار همدانى 
در فول كنتاكت كشور

در  همدانــى  رزمــى كار  همدان پيــام: 
مســابقات فول كنتاكــت قهرمانى كشــور به 

عنوان قهرمانى رسيد.
مســابقات فول كنتاكت قهرمانى كشــور 
به ميزبان تهران برگزار شــد و در پايان در رده 
سنى بزرگساالن پيمان بوچانى از همدان به 

مدال طال دست يافت.

همدان ميزبان تكواندوكاران 
دانشجوى منطقه پنج كشور 
تكوانــدوى  مســابقات  همدان پيــام: 
قهرمانــى دانشــجويان منطقــه پنــج كشــور 
بــه ميزبانــى دانشــگاه آزاد اســالمى همدان 
برگــزار مى شــود. در ايــن مســابقات 15 تيم 
دانشــگاهى از سه اســتان مركزى، لرستان و 

همدان حضور دارند.
ايــن مســابقات با حضــور بيــش از 100 
تكواندوكار دانشــجو در مجتمع ورزشــى امام 
على(ع) دانشگاه آزاد اسالمى همدان برگزار 

مى شود.
تيم كاراته دانشــگاه آزاد همدان در حال 
حاضــر در شــرايط مطلوبــى به ســر مى برد و 
مصمم است با عنوان قهرمانى، سال گذشته 

را تكرار كند.

داور همداني در ليگ برتر 
دوچرخه سوارى

همدان پيام: اسامى داوران سومين دوره 
دوچرخه ســوارى  برتــر  ليــگ  رقابت هــاى  از 
باشــگاه هاى كشور اعالم شــد كه نام محمود 
دلشــاد داور همداني دوچرخه سواري استان 

نيز ديده مي شود. 
ليــگ  مســابقات  از  مرحلــه  ســومين 
برتــر دوچرخه ســوارى بــا حضــور 11 تيــم از 
باشــگاه هاى اســتان هاى سراســر كشــور، به 
مدت ســه روز در مواد پيست و جاده در حال 

برگزارى است.

دوچرخه سواران نوجوانان 
استان در قهرمانى كشور

دوچرخه سوارى  مســابقات  همدان پيام: 
قهرمانى كشــور نوجوانان، به ميزبانى استان 
خوزســتان و در شهرســتان انديمشك برگزار 
مى شــود كه ركابزنان استان به رقابت با ديگر 

استان ها خواهند پرداخت. 
تيم دوچرخه سواري استان در اين رقابت ها 
با نفراتي چون هيربد گيالن دوســت، عليرضا 
ســيف، ســجاد ســيف، كســري غياثــي و امير 
فقيهــي ـشـركت دارد. گفتنى اســت، در دوره 
گذشته مســابقات دوچرخه ســوارى قهرمانى 
تيــم همــدان در جايــگاه  كشــور نوجوانــان 

سيزدهم ايستاد.

در ليگ برتر كونگ فوى بانوان كشور
شهرداري همدان دو برد و يك باخت بدست آورد

همدان پيام: به دنبال برگزارى دور برگشــت مســابقات ليــگ برتر كونگ فوى 
بانوان كشور، تيم كونگ فوى باشگاه فرهنگى ورزشى شهداي شهردارى همدان 

با دو برد و يك باخت به كار خود پايان داد.
شهرداري با نفراتي چون مريم عابدى، فاطمه كيان پيشه، رويا زين العابديان، 
مريم رياحى، مريم لطفى پور و به مربيگرى راحله صفرى و سرپرستى مرضيه على 
مردان پور به مصاف حريفان رفت و توانســت در اين مرحله از مســابقات با اقتدار و 
انگيزه باال تيم زنجان را 5 بر صفر و تيم سيســتان و بلوچســتان را 3 بر 2 شكســت 

دهد و در ادامه مسابقات در مقابل تيم لرستان با نتيجه 4 بر يك مغلوب شد.
 الزم به ذكر اســت كه تيم كونگ فوى بانوان شهردارى همدان با دو برد و يك 

باخت فعًال در جايگاه سوم مسابقات قرار دارد.

در مسابقات قهرمانى فوتبال اميد استان
شهردارى با 2 پيروزى پيشتاز است

همدان پيام: مســابقات قهرمانى فوتبال اميدهاى استان همدان كه با حضور 
5 تيم باشگاه شــهردارى همدان، پاس همدان، پاس نوين، ملى پوشان نهاوند و 
اميد مالير در حال برگزار اســت با صدرنشــيني شــهرداري همدان در هفته ســوم 
توأم شــد. تيم شــهردارى همدان كه بازي اول خود را با اقتدار مقابل ملى پوشان 
نهاونــد بــا نتيجــه 4 بر صفر پيروز شــده بود در مصــاف با پاس با نتيجــه 3 بر 2 به 
برترى دســت پيدا كرد. شــهرداري در پايان هفته ســوم با كسب 6 امتياز در صدر 
جــدول مســابقات قــرار دارد. گفتني اســت كه بازى بعــدى تيم اميد شــهردارى 

همدان در اين هفته با تيم منتخب مالير مى باشد.

آغاز مرحله سوم ليگ برتر دوچرخه سوارى
رقابت تيم مقاومت همدان در ماده استقامت جاده

دوچرخه ســوارى  برتــر  ليــگ  مســابقات  از  مرحلــه  ســومين  همدان پيــام: 
باشــگاه هاى كشــور با برگزارى مسابقه استقامت جاده آغاز شــد كه ركابزنان تيم 

مقاومت همدان به رقابت با حريفان خواهند پرداخت.
ســومين مرحله از رقابت هاى ليگ برتر دوچرخه ســوارى باشــگاه هاى كشــور 
در پيســت دوچرخه سوارى مجموعه ورزشــى آزادى و جاده فرودگاه امام خمينى 
برگزار مى شــود. در اولين روز اين مســابقات ركابزنان در ماده اســتقامت جاده به 

مسافت 130 كيلومتر با يكديگر به رقابت خواهند پرداخت.
در ايــن دوره از مســابقات ليــگ برتــر دوچرخه ســوارى يازده تيم باشــگاهى 
دانشــگاه آزاد، مس كرمان، جوانــه گلپايگان، پيكان تهران، تك اســپرت كرج، 
ترافيك تهران، نيروى هوايى، گاز زنجان، پيشگامان كوير يزد، شهردارى قزوين 

و مقاومت همدان حضور دارند.

با گلزني هاي فوتساليست استان در جام جهاني 
تيم ملي ايران به دور يك چهارم نهايي صعود كرد

همدان پيام: تيم ملى فوتســال ناشــنوايان ايران كه در گــروه دوم رقابت هاي 
جهاني سوئد با تيم هاي بلغارستان، نروژ و سوئيس همگروه است توانست با گلزني 

بازيكناني چون علي اكبر احمدوند فوتساليست استان به دور بعد صعود كند.
تيم ملي در آخرين ديدار در دور مقدماتى با نتيجه پر گل 10 بر 3 از سد نروژ 
عبور كرد و به عنوان تيم دوم از گروه B به يك چهارم نهايى اين دوره از مسابقات 
صعــود كرد. علي اكبر احمدوند فوتساليســت نهاوندي تيــم ملي با زدن 5 گل در 
ســه ديدار نقش بســزايي در صعود تيم ايران به دور بعد داشــت. ايران در اين دور 
از مســابقات بايد به مصاف تيم ملي اوكراين برود. شايان ذكر است كه ايران با دو 

برد و يك باخت به عنوان تيم دوم راهي دور بعد شد.

در روز نخست ليگ دسته يك تنيس باشگاه هاى كشور
همدان ليگ را با پيروزي آغاز كرد

همدان پيام: رقابت هاى ليگ دســته يك تنيس مردان كشــور با حضور 7 تيم 
در كرمانشــاه آغاز شــد كه در نخســتين روز تيم هاى ابن ســيناي همدان، شــهيد 

شرافتى تهران و گاز تهران توانستند بر حريفان خود غلبه كنند.
تيم ابن ســيناي همدان با نتيجه 4 بر يك از ســد ميزبان اين دوره از رقابت ها 
توسعه و صنعت كرمانشاه گذشت، شهيد شرافتى تهران با نتيجه 3 بر 2 آكادمى 
تنيس مينو قزوين را مغلوب خود ساخت و گاز تهران با همين نتيجه اميد به آينده 

كرمان را شكست داد.

همدان در رده پنجم ليگ برتر وزنه بردارى
همدان پيام: هفته دوم از بيست و يكمين دوره مسابقات ليگ برتر وزنه بردارى 
باشــگاه هاى كشــور در حالــى به پايان رســيد كه تيــم پرمهره ملى حفــارى اهواز 
همچون هفته نخســت باالتــر از ديگر تيم هــا در صدر جدول ايســتاد و همدان به 

رده پنجم صعود كرد.
رقابت هاي ليگ برتر وزنه برداري با حضور 7 تيم به صورت مجتمع برگزار مي شود 
كه هفته دوم آن در ورزشــگاه شــهيد سجادى اصفهان با مشــخص شدن نفرات برتر 
اوزان هشتگانه به پايان رسيد. وزنه برداران تيم عقاب استان در اين هفته از رقابت ها با 

كسب يك دومي و يك سومي و دو چهارمي در مكان پنجم ايستاد.
در بخش انفرادي در دســته 56 كيلوگرم حســين گلپــرور در يكضرب 108، 
دوضرب 125 و در مجموع 233 كيلوگرم را باالي ســر برد و دوم شــد. در دســته 
62 كيلوگــرم محمــد فاطمــى در يكضــرب 111، دوضــرب 147 و در مجموع با 
258 كيلوگرم در مكان ســوم ايســتاد. كيومرث مقدسى در دســته 69 كيلوگرم 
در يكضــرب 130، دوضــرب 158و در مجموع 288 كيلوگــرم و على جعفرزاده 
در دســته 105+ كيلوگــرم در يكضرب 155، دوضــرب 190و در مجموع 345 

كيلوگرم به مقام چهارم رسيدند.
رده بندى مجموع دو هفته نخســت ليگ برتر وزنه بردارى، از ســوى ســازمان 
ليــگ برتر وزنه بردارى بدين شــرح اعالم شــد:1- ملى حفارى اهــواز با 12/77 
امتيــاز، 2- مناطــق نفت خيز جنوب با 63/72 امتيــاز، 3- نيروى زمينى تهران 
با 76/67 امتياز، 4- ســيمان ســپهر فارس با 31/66 امتياز، 5- عقاب همدان 
(نيــروى هوايى ارتش) بــا 32/56 امتيــاز، 6- پيك صباى اصفهــان با 05/53 

امتياز و 7- هيأت وزنه بردارى ايالم 87/28 امتياز

همدان پيــام: مســابقات فوتبــال باشــگاهي 
استان كم كم به روزهاي پاياني نزديك مي شود 
و پرونده اين مســابقات در آســتانه بســته شــدن 
اســت.  كميته اجرايي و مسابقات هيأت فوتبال 
در ماه هاي گذشــته تالش گسترده اي براي بهتر 
برگزار شــدن مســابقات داشــت كــه جــا دارد از 
تك تك آنها كه بدون چشمداشت هيأت فوتبال 

را ياري مي دهند، تقدير كرد.
در كنار اين تالش هاي شــبانه روزي خواسته 
يــا ناخواســته كاســتي هايي نيز وجــود دارد كه 
هرچند طبيعي به نظر مي رســد اما بعضي از اين 
نارســايي ها حاصل اهمال و بي توجهي است كه 
اگر نظم و انضباط در دســتور كار باشد و مقررات 
فوتبــال بــدون حب و بغض اجرا شــود مشــكلي 

پيش نمي آيد.
در مســابقات امسال كاســتي هايي به چشم 
خــورد و از زيبايــي برگــزاري مســابقات كاســت 
كه اميد اســت مســئوالن هيأت اين كاســتي ها 
را ريشــه يابي كــرده و براي مســابقات آينده رفع 
كننــد و اجــازه ندهند چنــد مربي نمــا، داورنما، 
تماشــاگرنما و بازيكن نما با حركات غير ورزشــي 
چهره پاك ورزش را خدشــه دار كننــد و با اعتبار 

فوتبال استان بازي كنند.
ماه هــاي  طــول  در  اســتان  داوران  كميتــه 
مســابقات  و  داشــته  زيــادي  فعاليــت  گذشــته 
مختلــف در رده هاي ســني گوناگون را پوشــش 
داده اســت. با توجه به تعدد مســابقات و كمبود 
داوران واجــد شــرايط ايــن كميتــه مجبــور شــد 
تــا بــه داوران جوان ميــدان بدهد و بــه برخي از 
داوران نيــز بيــش از تــوان آنهــا قضــاوت داد كه 
اين باعث شــد در برخي مسابقات ضعف داوري 

كامال مشــهود باشــد و اين ضعف ها كه گاهي با 
سرنوشت تيم ها رقم مي خورد اعتراض مربيان و 

بازيكنان را در پي داشته باشد.
متأسفانه كميته داوران به دليل كمبود داور 
به درستي به اين ضعف ها نپرداخت و در ارتقاي 
توان داوري قدم مثبتي برنداشت؛ البته بايد باور 
داشته باشيم كه اشــتباه جزئي از داوري است و 
داور بي اشــتباه شــايد وجــود خارجــي نداشــته 
باشد اما اگر بتوانيم از اشتباه درس بگيريم آنگاه 

مي توان از درصد اين اشتباهات كاست.
و  حــق  از  حتــي  داوران  كميتــه  متأســفانه 
حقــوق داوران خــود نيــز دفــاع درســتي نكرده 
و نســبت بــه اتفاقــات بــه وجــود آمــده بي تفاوت 
مي باشــد. وقتــي داوران جــوان در محــالت مورد 
ضرب و شــتم قــرار مي گيرند، وقتي ماشــين داور 
همداني توسط عوامل تيم ها آسيب جدي مي بيند 
و حتــي بازيكنان و همراهان تيم ها بــه خود اجازه 
مي دهند وارد زمين بازي شــوند و داور و بازيكنان 
حريف را مورد ضرب و شتم قرار بدهند آيا باز هم 

داور مي تواند با خيالي راحت قضاوت كند.
كميتــه داوران در خصوص توهين به داوران 
و ضــرب و شــتم آنهــا چــه اقدامي كــرد؟ كميته 
انضباطي هيأت چه تصميماتي در خصوص اين 

برخوردهاي غيراخالقي مي گيرد.
بعضــي از بازيكنــان خاطــي آنقدر جســور و 
گســتاخ شده اند كه حتي در جلوى چشم رئيس 
كميتــه انضباطي اقــدام بــه زدن داور مي كنند. 

چگونــه يــك مربي نما در فوتبال جوانان اســتان 
به خود اجــازه مي دهد به بازيكنان حريف حمله 

كند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
متأســفانه اخالق در فوتبال استان گم شده 
است و روز به روز بر شــهرت آن افزوده مي شود. 
چــرا هيأت بــا اين نابســاماني ها برخــورد جدي 
نمي كنــد؟ چرا كميته انضباطــي اجازه مي دهد 
بازيكنــان و مربيــان اين چنين گســتاخ شــوند و 
زمين مســابقه را با رينگ بوكس اشتباه بگيرند؟ 
آيا اگر خوني از بيني كسي بريزد كسي پاسخگو 

خواهد بود؟
همدان به عنوان شــهر فوتبال معرفي شــده 
اســت؛ در حالي كــه روز به روز ايــن فوتبال افت 
مي كند. مســابقات ليــگ كه با طرح آســياويژن 
قــرار بــود گســترده و با حضــور تيم هاي بيشــتر 
انجام شود با ناكامي روبرو شد و به خاطر مسائل 
اقتصــادي تنهــا 4 تيم در ليــگ جوانان اســتان 
ـشـركت دارنــد و نوجوانــان نيز وضعيتــي بهتر از 

جوانان ندارند.
مگــر در آيين نامــه همين آســياويژن تعريف 
نشده كه ليگ هاي استاني نبايد كمتر از 10 تيم 
باشد. چرا با قوانين دست و پاگير جلوى فعاليت 
باشــگاه هاي سازنده را مي گيريم و آينده فوتبال 

استان را فنا مي كنيم.
متأســفانه هيــأت فوتبــال اســتان علي رغم 
نتوانســته  خــود  طويــل  و  عريــض  كميته هــاي 
بازدهي الزم را داشته باشد و همان ضرب المثل 

معروف كه مي گويد: «آفتابه لگن هفت دســت، 
شــام و ناهار هيچي» تداعي مي شــود. آيا همين 
مســابقات بــا همين كيفيــت در زمــان هيأت دو 
نفــره انجــام نمي شــد؟ چرا بــا اين همه پرســنل 
و داشــتن كميته هــاي مختلف عملكــرد چندان 

خوبي نداريم؟
هيــأت فوتبــال زميــن بــازي نــدارد و بــراي 
برگــزاري مســابقات خــود بــا مشــكالتي مواجه 
اســت. زمين هاي قــدس و ملــت در اختيار پاس 
اســت و هيأت بــراي انجام بــازي در اين زمين ها 
نيــاز به اجازه پاس دارد. ورزشــگاه هاي ديگر نيز 
در اختيار ســازمان هاي ديگر قــرار دارند و هيأت 
فوتبــال فاقد يك اســتاديوم مي باشــد. با حضور 
صوفي در هيأت اميدوار بوديم كه اين كمبودها 
برطرف مي شود اما دلمشغولي هاي وي در پاس 
باعث شــد كه هيأت فراموش شود و باشگاه هاي 

ديگر استان مورد بي مهري قرار بگيرد.
علي رغــم اين كاســتي ها بــر ايــن باوريم كه 
مســئوالن فوتبال استان با عالقه به دنبال انجام 
مطلوب مســابقات هستند و نبايد اين كاستي ها 

عملكرد مثبت دوستان را كمرنگ كند.
همدان پيــام بــه عنوان تنها نشــريه اســتاني 
تمــام اتفاقــات فوتبــال اســتان را پوشــش داد و 
اخبار مســابقات در رده هاي مختلــف را تجزيه و 
تحليل نمود و حتي بــه رده هاي پايين نيز توجه 
كرد و همــواره از فوتبال حمايت كرده اســت اما 
بيان بعضي از واقعيت ها نيز در راستاي پيشرفت 
فوتبــال بــه رشــته تحريــر درآمــد و اميــد اســت 
مســئوالن ذي ربط با رفع كاستي ها با روحيه اي 
دوچنــدان به دنبــال تقويت نقاط قوت باشــند. 

ان شاءا... .

همدان پيام: بابك رضى كه پس از مصدوميت 
40 روزه دو هفته اى اســت به تركيب تيم برگشــته 
و در بازى اخير تيمش توانســت دقايقى به ميدان 
بــرود، گفــت: پاس همــدان يك تيم ليــگ برترى 
اســت كه در دســته اول فوتبال حضــور دارد و اين 
يك واقعيت است اما نبايد اين واقعيت باعث شود 
حريفــان خود را دســت كم بگيريــم و اجازه دهيم 
اتفاق ديدار با ماشين ســازى تكرار شــود و حريفى 
كه در حسرت گرفتن يك امتياز از پاس است، سه 

امتياز بگيرد و برود.
وى ادامــه داد: مردم همدان از تيم قدرتمند 
خــود توقع دارند و ما با اشــراف بــه اين موضوع 
غــرور را كنار گذاشــتيم و براى جبــران با جان و 
دل مقابل تيم خوب مســجد ســليمان جنگيديم 
و از تيمــى كــه هــم در زمينــش و هــم از ســمت 
سكوهايش تحت فشار بوديم سه امتياز گرفتيم.

هافبك تيــم پاس اظهــار داشــت: مى دانيم 
تيم هايــى كــه بــه همــدان مى آينــد هــر كارى 

بگيرنــد،  همــدان  از  امتيــاز  يــك  تــا  مى كننــد 
خوشــبختانه كادر فنى ما براى شكســتن چنين 
افــكار ضد فوتبالى هميشــه برنامــه دارد اما اين 
برنامه ها در آخرين ديــدار خانگى ما تا حدودى 
عملى نشــد؛ چرا كه ما بازيكنان حريف را دست 
كم گرفتــه بوديم؛ در واقــع از روى غرور باختيم 

اما با منطق ديدار بعدى مان را مى بريم.
بازيكنــان  اكثــر  بــا  كــرد:  خاطرنشــان  وى 
گل گهر سيرجان در تيم نساجى هم تيمى بودم 
و مى دانــم كــه اگر حريف را دســت كــم نگيريم 

مى توانيم به راحتى شكستش دهيم.
وى در خصوص رفع مصدوميت و بازگشتش 
به شــرايط بازى گفــت: هر چنــد در دوره اى كه 
از شــرايط بــازى دور بودم خيلى اذيت شــدم اما 
خدا را شــاكرم كه اين دوران تمام شــده است و 
در حــال حاضــر مى توانم براى بازگشــت به ارنج 
اصلــى و حضــور 90 دقيقه اى در ميــدان تالش 

كنم.

جار و جنجال در فوتبال استان
ضرب و شتم داوران پديده جديد فوتبال

رضى: با منطق گل گهر را مى بريم 

يك خبر بد براي كشتي استان و ملي 

صادق گودرزى به شدت آسيب ديد
همدان پيام: صادق گودرزى كشتى گير جوان و نايب قهرمان جهان در سال هاى 2010 و 2011 در جريان تمرينات 
تيم تله كابين گنجنامه همدان دچار مصدوميت شديد شد. گودرزى كه خود را آماده مى كرد تا در ديدار حساس امشب 
تيمش برابر رقيب مازندرانى روى تشك حاضر شود در جريان تمرين روز گذشته و زمانى كه با ميثم مصطفى جوكار تمرين 
مى كرد ناگاه صداى فريادش برخاست و نقش بر زمين شد. گودرزى هنوز نتوانسته از كتف مصدومش ام آر آى بگيرد اما 
به گفته خودش به طور حتم در اين هفته از ليگ كشــتى بار ديگر غايب اســت. دارنده 3 نشان جهانى در اين باره گفت: 
حين تمرين بودم كه در برخورد با جوكار دچار مصدوميت شدم و بدين ترتيب به احتمال فراوان در اين هفته از ليگ هم به 

ميدان نروم. خودم درد زيادى را تحمل مى كنم و شايد رقابت هاى آزمايشى لندن را هم از دست بدهم. 

جليلى: گل گهر را مى بريم تا هواداران راضي شوند
همدان پيام: هافبك تيم پاس گفت: وقتى به خاطر برد خارج از خانه مقابل تربيت يزد مغرور شديم به ماشين سازى 
در همدان باختيم اما پس از گذشت دو هفته از آن بازى پخته شده ايم و با وجود برد خارج از خانه ديگرى مقابل تيم خوب 
نفت غرور را كنار گذاشته ايم. على جليلى اظهار داشت: برد ارزشمندى مقابل نفت مسجد سليمان كسب كرديم؛ چرا كه 

اين تيم يك تيم جنگنده و پر تالش و در مجموع يك حريف قدر بود. 
 تربيت يزد هم تيم خوبى بود كه ما توانستيم در خانه اش شكستش دهيم اما روند صعودى تيم بعد از اين بازى تنها 
به دليل غرور كاذبى كه در بين ما بازيكنان ايجاد شده بود در برابر ماشين سازى متوقف شد. هافبك باتجربه پاس عنوان 
كرد:  درســت اســت كه مسجد ســليمان را در خانه اش برده ايم اما نبايد مغرور شــويم و از روى غرور بگوييم بازى خانگى 

مقابل گل گهر سيرجان را نيز مى بريم. وى افزود: گل گهر را مى بريم چون مى دانيم بايد براى اين برد تالش كنيم.

با حكم وزير ورزش و جوانان
سرپرستان فدراسيون هاى كشتى، ژيمناستيك و واليبال منصوب شدند

همدان پيام: وزير ورزش و جوانان در راســتاى ســاماندهى و ساختارســازى فدراســيون هاى ورزشى، در احكام 
جداگانه اى سرپرستان فدراسيون هاى كشتى، ژيمناستيك و واليبال را مشخص و منصوب كرد.

به گزارش پايگاه خبرى ورزش و جوانان، از آنجا كه برخى فدراســيون هاى ورزشــى از زمان پايان دوره 4 ســاله 
رياست روساى مربوط تاكنون، بدون سرپرست يا رئيس قانونى و رسمى اداره شده است، محمد عباسى در احكام 

جداگانه سرپرستان سه فدراسيون را به شرح زير منصوب كرد:
1- محمدرضــا داورزنــى – سرپرســت فدراســيون واليبــال 2- جعفــر درويــش زاده – سرپرســت فدراســيون 

ژيمناستيك 3- حجت ا... خطيب – سرپرست فدراسيون كشتى

تيم همدان امشب به 
ميدان مى رود

همدان پيــام: هفتــه ســوم از رقابت هاي ليگ 
برتر كشــتي آزاد جام واليت امشــب با انجام يك 

ديدار در همدان دنبال مي شود. 
تيم كشتي تله كابين گنجنامه همدان در اين 
ديــدار پذيراي تيم مجاهدان صنعــت برق گلوگاه 
اســت. تله كابيــن در هفتــه اول برخــالف انتظــار 
جامعــه كشــتي اســتان شكســت تلخــي را مقابل 
ســايپاى شــمال در تنكابــن پذيرفت. در كشــتي 
امشب مصمم است مقابل هواداران پرشور كشتي 
در ســالن انقالب به پيروزي برسد و براي رسيدن 
به مقصود امشــب با بهترين تركيب خود به ميدان 

مي رود.
پس از آنكه در هفته نخســت سعيد ابراهيمي 
و حميــد كمرونــد انتظــارات را بــرآورده نكردنــد 
مربيــان تيــم كشــتي تله كابيــن تصميــم گرفتند 
امشــب تيم را بــا تركيبــي جديد راهي مســابقات 
كنند و با جذب يك كشتي گير خارجي با توپ پر 

به ميدان خواهند آمد؛ هرچند هنوز كارهاي اين 
كشــتي گير آماده نشده است و به احتمال قوي از 

هفته آينده به روي تشك خواهد رفت.
تله كابين گنجنامه براي تشويق عالقه مندان 
بــه كشــتي و حضــور در ســالن انقالب دســت به 
ابتكاري جديد زده و اعــالم كرده كه به قيد قرعه 
بــه تماشــاگران يــك دســتگاه خــودرو PK اهدا 

خواهد كرد.
مردم ورزش دوســت و كشتي دوســت همدان 
امشــب با حضور در ســالن انقالب نشــان خواهند 
داد كه كشــتي در پوســت و خون همداني هاست 
و بــا تشــويق يكپارچــه ايــن ســالن را بــراي تيــم 
حريــف به يك جهنم ســوزان تبديل خواهند كرد 
و با درخشش كشتي گيران تله كابين شب رويايي 

براي كشتي استان رقم خواهد خورد.
ايــن  در  تله كابيــن  كشــتى  تيــم  تركيــب 
مســابقه در اوزان هفتگانــه عبارتنــد از حســين 
حيــدرى،  ميثــم  كريمــى،  همــت  رحمانــى، 
مســعود حيدريــان، صادق گــودرزى يــا محمد 
قاســم زاده، حميد كمروند و ســعيد ابراهيمى يا 

خشايار دهستانى.

* نفت نوين آبادان يك 
گل: مجاهد خذيراوي (85)

* پاس نوين همدان صفر
داوران: خرميان، ملكي و مولوي
اخطار: رضا حاتمي (پاس نوين)

اسامي تيم نفت نوين: ابوالفضل بهادراني، 
فرشاد حاجي پور، احسان ربائي، خليل 

بيچاري زاده، حميد خفايي، مويد بن 
سعدون، فواد بغالني، مجاهد خذيراوي، 

سعيد عاشوري نژاد، لطيف جنامي و محمد 
سرافراز

سرمربي: وحيد سالمتي
 اسامي تيم پاس نوين: رسول بالغي، 
عليرضا شاهسوند، رضا حاتمي، ايرج 

لطفي، علي اصغر عاشوري، حسين كاظمي، 
آرمين طاليي، محسن خدابنده لو، سيد 

جمال معصومي و آرش محبي
سرمربي: رضا طاليي منش

آبادان – ورزشگاه تختي از سري 
رقابت هاي ليگ دسته دوم باشگاه هاي 

كشور – جام آزادگان 

همدان پيام: رقابت هاي هفته نهم ليگ دسته 
دوم باشگاه هاي كشــور جام آزادگان روز گذشته 
بــا انجام 6 بازي در شــهرهاي مختلف دنبال شــد 
كــه در يكــي از ايــن ديدارهــا پاس نويــن همدان 

مهمان نفت نوين آبادان بود.
پــاس نوين در ايــن بازي صــدرا بهبهاني را به 
دليــل محروميــت در اختيــار نداشــت و طاليــي، 
رســول بالغــي را مأمــور حراســت از دروازه كرد. 
پاســي ها كــه بــراي رســيدن به صــدر جــدول به 
پيــروزي در ايــن ديدار ســخت نياز داشــتند بازي 
را بــا احتيــاط آغــاز كردند و ابتدا ســعي داشــتند 
تا بــا آناليز حريف نقــاط ضعف و قوت ايــن تيم را 

شناسايي كنند.
تماشــاگران  حمايــت  از  كــه  نيــز  نفــت  تيــم 

برخــوردار بود بــراي آنكه به 3 امتياز بازي دســت 
يابد با توپ پر گام به ميدان گذاشته بود و با سود 
بــردن از بازيكناني چون لطيــف جنامي و مجاهد 
خذيراوي كه ســابقه بــازي در ليگ برتــر را دارند 
تــالش داشــت تا نبض بــازي را در دســت بگيرد و 
حمالتي را روي دروازه پاس تدارك ديدند. ضعف 
و اشــتباهات داوري در اين نيمه به ســود نفتي ها 
رقــم خورد و پاس نوين مجبور شــد در دو جبهه با 

اين تيم مبارزه كند.
حضور رســول بالغي با تجربه در درون دروازه 
بارها مانع فروپاشــي سنگر پاس نوين شد و حتي 
اين دروازه بان در دقيقه 38 موفق شــد يك ضربه 
پنالتــي را مهار كند و اين تيم را از رســيدن به گل 

محروم نمايد.

با شــروع نيمــه دوم دو تيم با تفكــرات تازه اي 
قدم به ميدان گذاشتند و پاس نوين سعي داشت 

تا با دست پر از ميدان خارج شود. 
تيم نفت نوين كه براي پيروزي خانگي سخت 
تالش مي كرد عاقبت مــزد زحمات خود را گرفت 
و در دقيقه 85 موفق شــد دروازه پاس نوين را باز 

كند.
بــراي  طاليــي  شــاگردان  گل  ايــن  از  پــس   
جبران گل خــورده تالش گســترده اي كردند اما 
مهاجمان ايــن تيم از فرصت هاي به دســت آمده 
ســودي نبردنــد و در نهايت اين تيــم نفت بود كه 
بــا پيروزي زميــن را ترك كرد و پــاس نوين پس از 
هفته ها موفقيــت با ناكامي بازي را به پايان برد تا 

فرصت صدرنشيني را از دست بدهد.

در هفته نهم ليگ دسته دوم

شكست تلخ 
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The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

 اوقات شرعياوقات شرعي
اذان ظهر                      12:02
غروب خورشيد             17:07
اذان مغرب                   17:27
نيمه شب شرعي           23:19
اذان صبح فردا               5:30

طلوع خورشيد فردا         6:57 
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 روزنامه صبح استان 
اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي

صاحب امتياز و مدير مسئول: 
نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه

روبروي دبيرستان شريعتي، ساختمان پيام
صندوق پستي: 666 - 65155    

سردبير: سردبير: 0918315143709183151437تلفن:تلفن:82644338264433 (ويژه) (ويژه)
آگهي: آگهي: 82644338264433نمابر: نمابر: 82850488285048

پيام تاريخ 
تمدن 

و فرهنگ 
مادستان ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه (8281577 - 0811)

www.Hamedanpayam.com پايگاه اينترنتي........................... 
info@Hamedanpayam.com ارتباط با روزنامه........................
Hamedanpeyam@yahoo.com.....................................................
modir@Hamedanpayam.com ارتباط با مديرمسئول...........
sardabir@Hamedanpayam.com ارتباط با سردبير...........
agahi@hamedanpayam.com سرويس آگهى........................
eshterak@hamedanpayam.com سرويس اشتراك............
litohoma@yahoo.com...........................................چاپخانه پيام رسانه

 chap@hamedanpayam.com.........................................................

حكمت
ما خاندان پيامبر خداييم. حق در ميان ماست و زبان ما به حق 

امام حسين(ع)گوياست.

اخبار

نكته

صدا و سيما

خواندنىخواندنى

سيماى سيناسيماى سينا

سينما و تئاترسينما و تئاتر

ايرانايران

بيدارى جهانى  
طرح: محمد على خلجى كاريكاتوركاريكاتور

 سينما
قدس: 

سالن شماره يك: يه حبه قند
سالن شماره دو: زنان ونوسى مردان مريخى

كانون پرورش فكرى: زنان ونوسى مردان مريخى
بهمن مالير: زنان ونوسى مردان مريخى

انديشه نهاوند: تعطيل
فرهنگ كبودراهنگ: زنان ونوسى مردان مريخى

 تئاتر
تاالر فجر: ---

مجتمع شهيد آوينى: ---

 farhang@hamedanpayam.com

نمايشگاه «قيام عاشورا در منابع التين ايران و اسالم»
همدان پيــام: مديركل اطالع رســاني كتابخانه ملي ايران، از برپايي نمايشــگاه 
كتابــي با عنوان «قيام عاشــورا در منابــع التين ايران و اســالم» در كتابخانه ملي در 

هفته آينده خبر داد.
فريبرز درودي اظهار داشــت: هدف اين نمايشگاه، معرفي منابع مربوط به قيام 

عاشورا در حوزه كتاب هاي غير فارسي و عربي به پژوهشگران اين حوزه است.
درودي درباره اين نمايشــگاه گفت: 111 منبع موجود در بخش ايران شناسي 
و اسالم شناســي كتابخانــه ملي شــامل كتاب،  مقالــه و پايان نامــه، در معرض ديد 
پژوهشــگران و محققــان قرار مي گيرد تــا بتوانند همه منابع غير فارســي و عربي در 

اين حوزه را يك جا مشاهده و براي تحقيقات خود از آنها استفاده كنند.
ـركل اطالع رســاني كتابخانــه ملــي ايران افــزود: ايــن منابع بــه زبان هاي  مدـي
انگليســي،  اســپانيولي، ايتاليايي، فرانســه، روســي،  آلماني و تركي آذري نوشته 
ـدگان اين  شــده اند. درودي با اشــاره بــه اهداي يك بســته فرهنگي بــه بازديدكنـن
نمايشــگاه، افــزود: يــك لــوح فشــرده در اين بســته فرهنگــي وجــود دارد كه همه 
محتواي اين 111 منبع در آن موجود اســت. همچنين كتابشناســي اين منابع در 
قالب اين بســته فرهنگي به بازديدكنندگان ارائه خواهد شــد. به گزارش ايبنا، وي 
درباره زمان برگزاري و ســاعات بازديد نمايشگاه «قيام عاشورا در منابع التين ايران 
و اسالم» اظهار كرد: مراسم افتتاحيه اين نمايشگاه 10 صبح شنبه، 5 آذرماه، با حضور 
اسحاق صالحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي و جمعي از اصحاب ايران شناسي 
و اسالم شناسي كشور برگزار مي شود. درودي افزود: اين نمايشگاه تا 9 آذر ماه در تاالر 

ايران شناسي و اسالم شناسي كتابخانه ملي پذيراي بازديدكنندگان خواهد بود.

مجنون و مرد نمازگزار
 روزي مجنون از سجاده شخصي عبور مي كرد.

مــرد نمــاز را شكســت و گفت: مردك! در حــال راز و نياز با خدا بــودم تو چگونه 
اين رشته را بريدي؟

مجنــون لبخنــدي زد و گفت: عاشــق بنده اي هســتم و تو را نديدم و تو عاشــق 
خدايي و مرا ديدي.

حكايات عاميانه

 جدول پخش برنامه هاى سيماى مركز همدان -  سه شنبه 90/9/1 �
زمان پخشبرنامهزمان پخشبرنامه

17:30ويژه وقت اذان مغرب7:00كودكـ  كارتن
18مسابقه تلفنى7:30مستند افق

18:15مستند11مسابقه تلفني
18:45مسابقه تلفنى11:45اخبار استان

19:30ويژه انتقال خون12ويژه اذان ظهر
19:45اخبار استان12:45مجموعه سه، پنج، دو (تكرار)

20:00سيماي بهداشت14:45تپش
20:45ليمو ترش15مسابقه تلفنى
21:00شبانه (زنده)15:15فيلم سينمايى

22:00راهي كه آمده ام16:45اخبار
22:45اخبار استان17سينماي كودك

23:15مجموعه زمين انسان ها17:15انيميشن توليد مركز

همدان پيــام: بــه دنبــال تصميمات شــوراي 
بــر  مبنــي  كبودراهنــگ  شهرســتان  عمومــي 
قدرشناسي و تجليل از شــخصيت هاي فرهنگي 
ايــن شهرســتان بــا توجه به اينكه شــيخ موســي 
نثــري زادگاهــش در 8 كيلومتــري كبودراهنگ 
علمــي  آثــار  و  مي باشــد  دســتجرد)  (روســتاي 
بســيارى از جملــه علم رياضــي و ادبيــات از اين 
شــخصيت به جاي مانده است شــوراي فرهنگي 
فردا دوم آذرماه جارى بزرگداشــتي را براي شيخ 
موســي نثري در سطح شهرســتان برگزار خواهد 

كرد.
فرماندار شهرســتان كبودراهنــگ در گفتگو 
بــا خبرنگار همدان پيام دربــاره همايش علمي- 
ادبي شــيخ موســي نثري گفت:  دبيرخانه اداره 
فرهنگ و ارشــاد اسالمي اقدام به فراخوان مقاله 
كــرده بود كــه تاكنــون 22 مقالــه بــه دبيرخانه 
ارســال شــده و شهرســتان كبودراهنگ آمادگي 
الزم را بــراي برگــزاري همايــش دارد، همچنين 
در حاشــيه برگزاري ايــن همايــش از دو تنديس 
شيخ موســي نثري يكي در محل اداره فرهنگ و 
ارشاد اســالمي و ديگري در محل پارك دانشجو 
مقابل دانشــگاه پيــام نور كبودراهنــگ رونمايي 
مي شــود و ســايت اداري اداره فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمي بــا 430 ميليــون تومــان اعتبار بــا نام 
ســاختمان شيخ  موسي نثري نيز افتتاح مى شود 
و به بهره برداري مي رســد.  عبدالحســين مرادي 
شــيخ  موســي  همايــش  برگــزاري  خصــوص  در 
نثــري در كبودراهنگ گفــت: اين همايش تأثير 
بســيار مثبتي در حوزه فرهنگي شهرستان ايجاد 
مي كنــد و افــرادي كــه در حــوزه فرهنگ تالش 
مي كننــد بدانند كه مســئوالن قــدردان زحمات 
آنهــا هســتند و شــخصيت هاي فرهنگــي بــراي 

شهرستان ما بسيار مهم و ارزشمند هستند.
وى ادامــه داد: متأســفانه بســياري از مــردم 
بــا شــخصيت شــيخ موســي نثــري بيگانه انــد و 
اينچنيــن همايش هايــي مي توانــد آگاهي مردم 
را در زمينه هــاى علمــي، فرهنگــي و شناســايي 
مشــاهير شهرســتان بــاال ببــرد و مردم بــا چنين 

شخصيت هاي بزرگي آشنا شوند.
رئيــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمي اين 
شهرســتان نيز گفت: ما اقدامات الزم را براي هر 
چه باشكوه تر برگزار شــدن همايش شيخ موسي 
نثري فراهم كرديم؛ ارسال پيامك در 3 نوبت به 
اساتيد دانشگاه ها، اطالع رســاني از طريق بنر و 
پوستر، اطالع رســاني از طريق مطبوعات و صدا 
و ســيما، فراخوان بــه حوزه هــاى علميه همدان 
و قــم، طــرح اين موضــوع در جلســات مختلف و 
حضــور در منــزل پرويــز اذكايي و دكتــر ذكاوتي 
كه اطالعات بســياري خوبي درباره شيخ موسي 

نثري داشتند.
سهيال اسدزاده افزود: نشست هاي متعددى 
راســتاي  در  شهرســتان  فرهنگــي  بــزرگان  بــا 
پاسداشــت ايــن شــخصيت ها برگــزار كرديــم و 
شناسايي افراد صاحب نظر و فرهنگي و قدرداني 

و تجليل از آنها را در دستور كار فرهنگي خود قرار 
داديــم و اميدواريم همايش شــيخ موســي نثري 
بتواند همايش هاي ديگري به منظور شناســايي 
شــخصيت هاي فرهنگي شهرستان كبودراهنگ 
از جمله بحــري، فرجي، پرويز پرســتويي و... را 
به دنبال داشــته باشد و تمام سعي و تالش خود 
را مي كنيــم تا ايــن همايش نيــز در آينده در اين 
شهرســتان برگزار شود و قدم اول ما براي احياي 
نام شــيخ موســي نثري بود كه قدم هاي ديگري 

نيز در اين زمينه برخواهيم داشت.
همچنين كارشناس فرهنگى اداره فرهنگ و 
ارشاد اســالمى كبودراهنگ نيز  در گفت و گو با 
ايرنا گفت: همايش شــيخ موسى نثرى به عنوان 

الگويى براى همايش هاى آينده خواهد بود.
عباس مطلبى در جلســه هماهنگى برگزارى 
همايــش شــيخ موســى نثرى بــا بيــان اينكه اين 
همايش يكى از نخستين همايش هايى است كه 
با برنامه ريزى براى شناســايى مفاخر شهرســتان 
بــوده اســت، اظهــار داشــت: اميــد داريــم ايــن 
همايش مبــدأ و تحولى براى شناســاندن مفاخر 
شهرســتان به قشــرهاى مختلــف بويــژه جوانان 

باشد.
وى با تشــريح اينكــه در مجموعــه فرهنگ و 

ارشــاد شهرســتان كبودراهنگ و استان همدان 
تالش هــاى زيــادى بــراى هــر چــه بهتــر برگــزار 
شــدن اين همايش صــورت گرفته اســت و طبق 
برنامه ريــزى بيش از چهارصد نفــر از هنرمندان، 
شــهروندان و مديران اســتان و شهرستان در اين 

همايش حضور خواهند داشت.
مطلبــى تصريح كرده اســت: تــا پايان مهلت 
فراخــوان كــه تمديــد آن هم صــورت گرفت 22 
مقاله ارســال شــد كه از اين ميان 10 مقاله حائز 
رتبه برتر شــدند و در اين همايــش از اين 10 نفر 

تقدير به عمل خواهد آمد.
وى بــا تاكيــد بــر اينكــه مفاخر بــراى جامعه 
داراى اهميت بســيار زيادى اســت، افــزود: بايد 
تــالش كرد تــا تالش ادبــى و علمى در راســتاى 
اعتالى فرهنگ و هنر و علم رونق زيادى داشــته 
باشــد و برگزارى جشــنواره ها و همايش هايى در 

اين باره بايد در سطح كيفى خوبى برگزار شود.
مطلبــى گفت: همايش شــيخ موســى نثرى 
كارى مشــترك از اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى 
شهرســتان كبودراهنــگ بــا اداره كل فرهنگ و 
ارشــاد اســالمى اســتان همدان اســت كــه براى 
ترويج و شناسايى مفاخر در سطح استان با توجه 
به اينكه شهرســتان كبودراهنــگ تاكنون چنين 

همايشى را نداشته است، برگزار مى شود.

وى با اشاره به اينكه اين همايش از سال هاى 
بعد با تبليغات و بعد گسترده ترى برگزار مى شود، 
خاطرنشــان كرد: بــراى تاثيرگذارى بيشــتر اين 
همايش قرار است برنامه هاى سال هاى آينده در 
كنــار برنامه هاى جنبى در دســتور كار قرار گيرد 
تا در فرهنگ سازى و تاثيرگذارى اين همايش در 

گستره اى بيشتر تالش شده باشد.
در ادامــه رئيس مركز آمــوزش عالى فرهنگ 
و هنــر واحــد يك همــدان در خصــوص برگزارى 
همايــش شــيخ موســى نثــرى گفــت: برگــزارى 
همايشــى چــون همايش موســى نثــرى موجب 
سيدحســين  مى شــود.  فرهنــگ  شــكوفايى 
همايشــى  برگــزارى  داشــت:  اظهــار  جعفــرى 
و  مفاخــر  شناســاندن  محوريــت  و  موضــوع  بــا 
شناســايى هنرمنــدان و پژوهشــگران در ســطح 
شهرســتان هايى همانند شهرستان كبودراهنگ 
كه ناشناخته مانده است بسيار در حوزه فرهنگى 

تاثيرگذار خواهد بود.
جعفرى با تشريح اينكه برگزارى اين همايش 
موجــب شــكوفايى هــر چــه بهتــر خواهــد بود، 
افــزود: برگــزارى اين همايش حركت بســيار زيبا 

و ارزشمندى است كه بايد تداوم داشته باشد.
وى از نــوع برنامه ريزى و تبليغاتى كه در اين 
خصوص صورت گرفته تحســين كــرده و تصريح 
كرد: رسانه هاى جمعى بايد چنين همايش هايى 
را بطــور كامل انعكاس دهند تا قشــرهاى مختلف 
مردم از آن آگاه شوند. وى گفت: با توجه به اينكه 
همايش شيخ موســى نثرى به همت اداره فرهنگ 
و ارشاد اســتان همدان و شهرســتان كبودراهنگ 
برگزار مى شــود، حركت ارزشــى و شــايان توجهى 
است كه شكل و سياق خاصى به خود گرفته است.

رئيــس مركــز آمــوزش عالــى فرهنــگ و هنر 
واحــد يك همدان با تاكيد بــر اينكه بايد پيش از 
برگــزارى همايــش زمينه هاى الزم فراهم شــود، 
گفت: داشــتن دبيرخانه اى مستقل نه تنها براى 
يك ســال بلكه بــراى هر دوره ســاالنه بســيار پر 
اهميت اســت و نبايــد پس از اتمــام اين همايش 

همه چيز رو به فراموشى سپرده شود. 
وى خاطرنشــان كرد: برگــزارى اين همايش 
در كبودراهنگ داراى ويژگى هايى بســيار اســت 
كه از آن جمله حضور بزرگان و مفاخر شهرستان 
در اين مراسم است كه به نوعى پيوند آنان را رقم 

مى زند. 
جعفــرى گفت: تأكيد بر ايجــاد يك كارگروه 
نيروهــاى  بــا حضــور كارشناســان و  تخصصــى 
فرهنگــى و توانمند حوزه و افراد تأثيرگذار و اهل 
نظر بايد در جلسات و شوراهاى ادارى شهرستان 
براى برگزارى چنين مراســم و همايشــى مصوب 

شود.
شايان ذكر است، همايش شيخ موسى نثرى 
فــردا چهارشــنبه دوم آذرمــاه در فرهنگســراى 
از  بيــش  حضــور  بــا  كبودراهنــگ  شــهر  جــوان 
چهارصــد تــن از مديــران و هنرمنــدان و مــردم 

شهرستان برگزار مى شود.

همايش موسى نثرى تاثير مثبتى 
در حوزه فرهنگ خواهد داشت

همدان پيــام: كتــاب و كتابخوانى نياز 
مبرم جامعه امروز مى باشد و دانش آموزان 
و  خــود  تفكــر  و  روح  رشــد  راســتاى  در 
مصونيــت فكرى و معنوى هنــگام پيمودن 
و  مطالعــه  بــا  مى تواننــد  خودســازى  راه 
كتابخوانى تجربه هاى بســيارى را به دست 
آورنــد و جــز مطالعــه در اين مســير چيزى 

جايگزين نمى شود.
پــرورش اســتان  مديــر كل آمــوزش و 
همدان در همايش تجليل از دانش آموزان 
در  فعــال  معلمــان  و  كتابخــوان  برتــر 
كتابخانه هــاى مدارس با عنوان اين مطلب 
بيــان كــرد: كتابخوانــى بايــد در جامعه به 
عنوان يــك عادت هميشــگى درآيــد و در 
اين راه بايد نهادهــاى مختلف فرهنگى در 
ترويج فرهنگ مطالعه تمامى تالش خود را 

به كار گيرند.
عباس حســنى محتشــم اظهار داشت: 
در  تربيــت  و  تعليــم  حــوزه  تــالش  همــه 
حــوزه ترويــج فرهنــگ مطالعــه آن اســت 
و  درســى  كتاب هــاى  از  اســتفاده  بــا  كــه 
مطالعات كتاب هاى غير درسى را در ميان 

دانش آموزان رشد دهد. 
 وى همچنين يكــى از داليل تعطيلى 

پنج شــنبه را ايجاد فرصت مناســب براى 
تحقيــق و مطالعــه دانش آمــوزان عنــوان 

كرد. 
حســنى محتشم ديگر وظيفه آموزش و 
پــرورش را تهيه كتاب هاى مفيد و مناســب 

براى دانش آموزان نام برد.
همچنيــن مدير كل آمــوزش و پرورش 
اســتان همدان كــه در ابتــداى همايش به 
عنــوان ســخنران دعوت شــد از نبــود همه 
مدعوين گاليه كرد و گفت: اينگونه مراسم 
و همايش ها را در ســاعات مناســبى برگزار 
كنيد كه همه مدعوين از تمام نقاط استان 

برسند و حاضر شوند. 
شــايان ذكــر اســت، يكــى از آيتم هاى 
برتــر  دانش آمــوزان  از  تجليــل  همايــش 
كتابخوان و معلمان فعال در كتابخانه هاى 
مدارس حضور بازيگران برنامه «ليموترش» 
در همايــش بود كــه به اجراى زنــده برنامه 

پرداختند.
 ايــن همايــش روز گذشــته در ســالن 
همايــش ســازمان دانش آمــوزى واقــع در 
كانــون مهديه انجام شــد و در اين همايش 
از دانــش آمــوزان برتــر در حــوزه كتــاب و 

كتابخوانى تجليل شد.

توسط كتابداران كتابخانه هاى عمومى شهرستان صورت گرفت؛
عيادت از كودكان بيمار در بيمارستان ولى عصر(عج) رزن  

همدان پيــام: كتابــداران و مســئوالن كتابخانه هــاى عمومــى شهرســتان رزن در آخريــن روز نوزدهميــن دوره هفتــه كتــاب 
ضمن عيادت از كودكان و نوجوانان بســترى شــده در بيمارســتان حضرت ولى عصر(عج) بســته هاى فرهنگى تهيه شــده به اين 
مناســبت را بــه اين كودكان اهــدا كردند. فاضل عبادى در اين خصوص اظهار داشــت: اين امر خداپســندانه عالوه بر اجر معنوى 
آن تاثيــر مناســبى در گســترش مطالعه در بين نســل آتى و كــودكان و نوجوانان خواهد داشــت. به گزارش روابــط عمومى اداره 
كل كتابخانه هاى عمومى اســتان همدان، عبادى افزود: بر اســاس فرمايشات مقام معظم رهبرى امسال در تمامى كتابخانه هاى 
عمومى بخش ويژه كودكان و نوجوانان راه اندازى شــد عالوه بر اين در مركز اســتان نمايشــگاه كودكان و نوجوانان را در كتابخانه 

مركزى داشتيم كه دانش آموزان و مهد هاى كودك از اين نمايشگاه بازديد داشتند.

نمايشگاه عكس هاي قديمي حرم امام حسين (ع) 
در نهاوند برپا مى شود

همدان پيــام: مديــر كانون فرهنگي هنري مســاجد نهاوند گفت: نمايشــگاه عكس هاي قديمي 
حرم امام حسين (ع) در نهاوند برپا مى شود. 

ســعيد ميري افزود: در اين نمايشگاه بى نظير بيش از 90 مجموعه عكس نفيس مربوط به 122 
ســال پيش عتبات عاليات تا امروز در عراق جمع آوري شــده و امســال براي اولين بار در كشــور اين 

عكس ها به نمايش گذاشته مي شود.
ميري بيان كرد: اين نمايشــگاه عكس در نهاوند توســط كانون فرهنگي هنري شهداي روستاي 

تكه و با همكاري اداره ارشاد اسالمي و كانون فرهنگي هنري مساجد برگزار مي شود.
به گزارش ايســنا، مدير كانون فرهنگي هنري مســاجد نهاوند تصريح كرد: اين عكس ها شــامل 
ضريح مطهر امام حســين(ع)، حضرت ابوالفضل(ع)، عزاداري مردم عراق و حمله رژيم عراق به اين 

عتبات عاليات از بيش از يكصد سال پيش تاكنون است.
وي اظهار كرد: عكس هاي جديد شــامل بازسازي بارگاه امام حسين(ع)، حضرت ابوالفضل(ع) 

و بارگاه امام علي(ع) بوده كه بسيار جذاب و جالب است.
ميري اظهار كرد: براي تهيه اين عكس ها يكي از خبرنگاران و عكاسان نهاوند به اين كشور سفر 

و اين عكس ها را تهيه كرده  است.

نمايشگاه عكس «حضور نور» در تويسركان آغاز به كار كرد
همدان پيام: نمايشــگاه عكس «حضور نور» با موضوعيت طبيعت بكر و زيباى تويـسـركان فعاليت 
خــود را آغاز كرد. نمايشــگاه عكس «حضور نور» با موضوعيت طبيعت بكر و زيباى تويـسـركان با آثار 
برجســته هنرمنــد و عكاس جوان محســن قضاتى در ســالن مجتمــع فرهنگى هنرى فردوســى اين 
شهرســتان فعاليت خود را آغاز كرد. محســن قضاتى مجموع اثرهاى به نمايش گذاشته شده را 89 
اثر عنوان كرد و افزود: اين آثار با به كارگيرى سه روش چاپ متاليز، چاپ روى شاسى به ابعاد 15 در 
10 و چاپ روى كاغذ عكاسى به ابعاد 42 در 30 از طبيعت بكر و زيباى شهرستان ارائه شده است.
بــه گــزارش فارس، وى بــا تأكيد بر ايــن كه عناصــر كاربــردى در عكس هاى ياد شــده در قالب 
نماى بســته و زوم بر موضوع به منظور عمق نگارى و پرداختن به جزئيات ثبت شــده، اظهار داشــت: 
عكســبردارى بــه اين شــيوه پيــام و محتواى غنى اثــر را براى مخاطب بــا تجديد بــر بازنمايى دنياى 
پيرامــون، بــه تفكر و انديشــه بر داشــته ها وامى دارد. ايــن هنرمند با اشــاره به اينكــه عكس هاى به 
نمايش گذاشــته شده حاصل تالش مســتمر در پروسه زمانى شــش ماهه نخست سال جارى است، 
خاطرنشــان كرد:  عكس هاى نمايش داده شــده در نمايشــگاه عكس «حضور نور» با ســبك و شــيوه 

متاليز براى نخستين بار در تويسركان اجرا و به كار برده مى شود.
وى با تأكيد بر اينكه فقر مطلق در فعاليت هنرى است، گفت: اشتغال در امور هنرى به هيچ وجه 
جوابگوى مخارج زندگى نيســت در حالى كه هنر عالوه بر ايجاد آرامش روحى و روانى در انســان با 

تمام زواياى زندگى او نيز در هم آميخته است.
قضاتــى از برپايــى نمايشــگاه دوم عكس در دانشــگاه آزاد شهرســتان خبر داد و اظهار داشــت: 
تحصيــالت آكادميــك تخصصى راهــكارى كاربردى براى ورود بــه دنياى هنر و پذيرش شــخص به 

عنوان يك هنرمند از سوى جامعه هنرى و مردم است.
وى در پايان ضمن تقدير از حمايت اداره ارشــاد اســالمى شهرســتان، آموزشــگاه آپادانا و سان 
اپتيك اســتان گفت: نمايشــگاه عكس «حضور نور» به مــدت يك هفته براى بازديــد عالقه مندان به 

عكاسى و عموم مردم در مجتمع فرهنگى هنرى فردوسى برپاست.  

توزيع 22 هزار جلد كتاب در مدارس همدان
همدان پيام: معاون پرورشى و تربيت بدنى ناحيه يك همدان گفت: به مناسبت هفته كتاب و كتابخوانى 22 هزار جلد كتاب 
بيــن مدارس ناحيه يك همدان توزيع شــد. جميله على بخشــى افزود: بــه منظور تحقق منويات مقام معظــم رهبرى در خصوص 
افزايش ســرانه مطالعه و اهميت به موضوع كتاب و كتابخوانى در ســطح اقشــار جامعه و پيشرو بودن دانش آموزان و فرهنگيان به 

عنوان خانواده آموزش و پرورش كتابخانه هاى كالسى و آموزشگاهى مدارس اين ناحيه تجهيز شده است.
بــه گــزارش ايرنــا، وى اظهار داشــت: برگزارى مســابقه كتابخوانى از كتاب «گاهى به آســمان نگاه كن» و نيــز برگزارى 213 

نمايشگاه در مدارس همزمان با سراسر كشور از ديگر برنامه هاى هفته كتاب و كتابخوانى است.
علــى بخشــى گفت: برگزارى مســابقه كتابخوانى از خطبه غدير و نيز توزيع كتاب رايگان به تيتــراژ يك هزار و 200 جلد بين 

مدارس حاشيه شهر و محروم نيز از ديگر برنامه هاى هفته كتاب و كتابخوانى است.

نمايش فيلم «يه حبه قند» 
براي مديران استان

همدان پيام: حوزه هنري استان همدان، 
فيلم «يك حبه قند»، محصول حوزه هنري را 

براي مديران استان به نمايش درآورد.
به گــزارش روابط عمومي حــوزه هنري، 
فيلم «يك حبه قند» ســاخته رضا ميركريمي، 
محصــول حوزه هنري كشــور مي باشــد. اين 
فيلم بــه روايت زندگــي يك خانــواده ايرانى 
مي پردازد كه با مســأله غير منتظره اي روبرو 

مي شوند و ... .
فرهنگــي  معــاون  آقامحمــدي،  تيمــور 
هنــري حوزه هنري اســتان همدان با اشــاره 
به اســتمرار برنامه اكران مديران از سال هاي 
پيش تاكنون گفت: اين برنامه يكشــنبه 29 
آبان مــاه ســاعت 19 و 30 دقيقــه در ســالن 
شــماره يك سينما قدس همدان برگزار شد و 
مديران اســتان به همراه خانواده به تماشاي 

فيلم «يك حبه قند» نشستند.

همزمان با پايان نوزدهمين دوره هفته كتاب

از دانش آموزان برتر كتابخوان استان 
تجليل شد

آغاز پيش توليد سرى جديد «صندلى داغ» با اجراى خسروى
همدان پيام: پيش توليد سرى جديد «صندلى داغ» با اجراى «محمدجعفر خسروى» براى پخش 
از شبكه دو آغاز شد. مجموعه برنامه «صندلى داغ» به تهيه كنندگى عليرضا جاللى و حميد آخوندى 
ســاخته مى شــود و طى مذاكره با شبكه دو قرار است ســرى جديد آن با انتخاب موضوعات و مهمان 
جديد ســاخته شــود. به گزارش روابط عمومى صدا و ســيما، قرار است ســرى جديد اين مجموعه را 

«محمدجعفر خسروى» اجرا كند و گروه در حال حاضر مرحله پيش توليد را سپرى مى كنند.
«صندلــى داغ» به ســفارش گروه اجتماعى شــبكه دو ســاخته مى شــود و كارگردان ايــن برنامه 

«حميد آخوندى» است.
زمان پخش سرى جديد صنلى داغ هنوز مشخص نشده است.

برنامــه «صندلى داغ» نخســتين برنامــه گفت وگو محور «تاك شــو» در تلويزيون ايــران بود كه از 
ســال 1383 تا 1386با بيش از350 برنامه توانســت با شــخصيت هاى علمى، سياسى، اقتصادى 
و فرهنگــى ايران گفت وگوهاى متفاوت داشــته باشــد. مجريان اين برنامه تاكنــون زنده ياد منوچهر 

نوذرى، داريوش كاردان، احمد نجفى و اميرحسين مدرس بوده اند.

كتاب از سبد خانوار پر كشيده است
همدان پيــام: موضــوع كتــاب و كتابخوانــي در كشــور ما سال هاســت با هشــدار كارشناســان و 

صاحبنظران درباره سرانه مطالعه نااميدكننده مردم همراه بوده است.
كتاب در ســبد خانوار ايراني گم شده است و با وجود مشكالت اقتصادي كه بيشتر خانواده هاي 

ايراني درگير آن هستند در بعضي موارد كم كم به فراموشي سپرده مي شود.
امــا آيا فقــط هزينه اقتصادي اســت كه باعث شــده خانــواده ايراني بــا كتاب قهر كنــد؟ چگونه 
اســت كه در مصرف كاالهاي لوكس و تجملي كار به رقابت و چشــم و هم چشــمي كشــيده مي شود 
امــا پاي كتــاب و كتابخواني كه به ميان مي آيد هيــچ كس عالقه چنداني بــه كتابخواني ندارد. اين 
ســوال درباره خانم هاي خانه دار هم مطرح اســت. چگونه اســت كه خانم هاي ايراني كه بيشــتر آنها 
خانه دار هســتند در خريد لوازم آرايشــي و بهداشــتي در دنيا گوي ســبقت را از همگان ربوده اند اما 

وقتي صحبت از هزينه كتاب است همه گراني كتاب را دليل حذف آن از سبد خانوار ذكر مي كنند.

 همايـش شـيخ موسـى نثرى به  �
عنـوان الگويـى بـراى همايش هاى 

آينده خواهد بود
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