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44پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

توصيههايمتفاوتاحمدینژادبهگزینشيها؛

دينداري افراد 
در مصاحبه كشف نمي شود

وقوع10بحراندرسال2013    احتمالبرکناریوزرایکشوروجهادکشاورزی

انتقاد رئیس مجمع نمايندگان استان از نبود مديريت كارآمد

عقب ماندگی کشاورزی 
حاصل بی مدیریتی است

همایش ملی 
گردشگری در همدان 

برگزار می شود
همدان پیام: نخس��تین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی 
ایران زمین 17 اسفندماه سال جاری در همدان برگزار می شود. دبیر 
اجرایی همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین گفت: 
مهلت ارسال چکیده آثار به همراه متن کامل مقاالت تا هفتم بهمن ماه و 

آخرین مهلت نام نویسی نیز 27 بهمن ماه سال جاری است.

همدان پیام: مدیرکل تحقیقات و آموزش س��تاد مبارزه با مواد 
مخدر گفت: براس��اس آخرین آمارها ی��ک میلیون و 325 هزار 
ای��ران به مص��رف مواد مخ��در اعتیاد دارند. حمی��د صرامی در 
خصوص نتایج طرح ملی شیوع شناس��ی مص��رف مواد در میان 

شهروندان کشور گفت: ...

یک میلیون 
و 325 هزار ایرانی 

معتادند

عزاداری 
یکپارچه همدانی ها 
در روز اربعین
معاون سیاس��ی اجتماع��ی فرماندار 
همدان گفت: تجمع عزاداران حس��ینی 
در می��دان مرکزی ش��هر همدان در روز 

اربعین حسینی صورت می گیرد.

تجربه پیشکسوتان را 
برای تئاتر دریابید
جایگاه هنری هنرمندان تئاتر اس��تان 
هم��دان وی��ژه اس��ت. هنرمندان قش��ر 
وسیعی از افراد جامعه ما را تشکیل داده 
و دارای مطالباتی هستند که از جمله آن 
برآورده شدن مطالبات هنری آنهاست. 

همدان هنوز 
مسیر گردشگري 
ندارد
زمانی که یک گردش��گر پا به شهري 
می گ��ذارد، نخس��تین چیزی ک��ه به آن 
فکر می کند دیدن جاذبه های توریستی، 

تفریحی و مراکز خرید شهر است.

وينگو از پاس استعفا داد

همداني ها در تولید 
سرمایه گذاري كنند

همدان پیام: رهبر معظم انقالب س��ال 
ج��اري را س��ال »تولید مل��ي، حمایت 
از کار و س��رمایه ایران��ي« نام گ��ذاري 
کردن��د. این نام گذاري ب��راي چندمین 
اقتصادي  مسائل  پیرامون  متوالي  س��ال 
ب��وده اس��ت؛ یعن��ي س��ال »اص��الح 
»هم��ت مضاعف،  الگ��وي مص��رف«، 
کار مضاع��ف«، »جه��اد اقتص��ادي« و 
س��ال »تولی��د ملي، حمای��ت از کار و 
نام گذاري ها  ای��ن  ایران��ي«،  س��رمایه 
موضوعیت  اهمی��ت  از  نش��ان  همگي 
براي کش��ور اس��ت؛ زیرا  اقتص��ادي 
س��ال  نی��ز  انق��الب  چه��ارم  ده��ه 
ش��ده  نام گذاري  عدالت  و  پیش��رفت 
اس��ت و در افق 1404 باید کشور رتبه 

اول اقتصاد منطقه را کسب نماید.

سالمت جامعه
یا منفعت فروشنده
مسأله این است 

همدان پیام: یکي از اصلي ترین نیازهاي 
موجودات زنده تغذیه است. ادامه حیات 
نیز بدان وابس��ته ب��وده و هر گونه نقصان 
در ک��م و کی��ف آن در نهایت به ضعف، 
بیم��اري و گاه مرگ هم منجر مي ش��ود. 
چقدر خ��وردن، کجا خ��وردن، چگونه 
خ��وردن همه و همه ش��اخص هاي مهم 
تغذیه اصولي و س��الم هستند پس نباید 
قب��ول کنیم که تحت هر ش��رایط چیزي 
را بخوری��م که ن��ه تنه��ا ارزش غذایي 
ن��دارد بلک��ه مي تواند عام��ل بیماري یا 
ب��ر هم زننده تعادل س��المت و مزاج ما 
باشد. بسیاري از ما به صورت متوسط در 
یک هفته ممکن است چند بار براي تهیه 

مایحتاج خود به بازار...

تولد دوباره حاشیه ها
همدان پیام: فصل فوتبال به نیمه رس��ید و باز 
هم حاش��یه هاي آن آغاز ش��د. حاش��یه هایي که 
همیشه براي روپوش��اني شکست ها و ناکامي ها 
و براي فرار از پاس��خگو بودن خود به خود رو 
مي ش��وند و در نهای��ت بر گردن حاشیه س��ازان 
مي اندازند! پاس زماني که دو س��ال پیش سقوط 
کرد مش��کالت از نیمه فصل آغاز شد و داستان 
بهانه تراش��ي ادامه پیدا کرد که اگر سقوط کردند 
آمادگي جلوگیري از انتقادها را داشته باشند. بعد 
هم وعده هاي مختلف بازگش��ت به لیگ برتر را 
س��ر دادند و در نهایت بي پول��ي و بي حمایتي و 

غیره و غیره که در نهایت گذشت.
امس��ال هم ک��ه تاکنون موفق نش��ده اس��ت 
جای��گاه خود را تثبیت کن��د و از هفته هاي پیش 
بهانه ها آغاز ش��ده است بدهکاري و نبود پول و 
حاشیه س��ازان و تماشاگرنماها و در نهایت کاسه 
کوزه ها بر س��ر سرمربي مي شکند که دست پیش 
بگیرند پس نیفتند. غاف��ل از آنکه تغییر افراد در 
نتیج��ه تاثیر ندارد و بلکه مش��کالت پاس را در 
جاي دیگر باید جس��ت. پاس��ي که تاکنون بیش 
از 12 میلیارد اعتبار استان را هضم کرده است و 
خروجي آن تیمي دس��ته اولي است که الحمدا... 
به هم��ت بچه هاي هم��دان و بخش خصوصي 
رقیبي چون الوند میلیوني پیدا کرده اس��ت. گویا 
این داس��تان ها از ترس آن اس��ت ک��ه نکند تیم 
همدان��ي الوند در پایان فصل س��رآمدتر از پاس 
میلیاردي شود و اکنون عالج واقعه را باید کرد. 
ب��ه هر حال پ��س از ناکامي هاي مختلف این 
بار بگوویچ قرباني پاس مي ش��ود پاسي که یک 
روز گناهان شکس��ت آن را بر گردن س��رمربي 
مي انداختند و بگوویچ را تنها کس��ي مي دانستند 
که تیم را به لیگ برتر برگرداند و حال او را چنین 
طرد مي کنند. قصد از این س��خنان دفاع از شخص 

خاص و یا مقصر دانستن دیگران نیست، ...

در س��ال »تولید ملی، حمایت از کار و س��رمایه ایرانی« استان 
هم��دان تا کنون ب��ا کارنامه موفقی روبه رو نبوده اس��ت. تعطیلی 
برخ��ی کارخانه ها و کارگاه های ب��زرگ و پروژه های صنعتی در 
چند ماهه اول س��ال نشان داد که استان همدان با ضعف مدیریت 
کارآمد اقتصادی و همچنین نبود س��رمایه در این بخش ها مواجه 

است که دود تعطیلی آن به چشم کارگران رفت.

البته امس��ال ش��اهد بی مهری بیش از حد بانک ها در اس��تان 
همدان بودیم که در اعطای وام و تسهیالت به متقاضیان خصوصا 
افرادی که در صدد سرمایه گذاری بودند، موانعی را ایجاد کرده و 
همکاری نکردند. حال چند هفته ای است که در استان حرف هایی 
از نبود س��رمایه گذاری و عقب ماندگ��ی در حوزه های اقتصادی، 

صنایع دستی و کشاورزی زده می شود.
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نیازمندی های صبح استان همدان

تلفن تماس: 8264400

تبریک و تشکر

استاد ارجمند جناب آقاي اصفهاني 
رزن  شهرستان  فرماندار  سمت  به  را  جنابعالي  انتصاب 
تبريك عرض نموده و از حضور گرم شما و هیأت همراه در مراسم 

بزرگداشت شهید صمد ابراهیمی هژير تقدير و تشكر مي نمايیم.
عليرضابخشينمایندهرسميبيمهایران
وفرزندانشهيدصمدابراهيميهژیر

تبریک و تهنیت

جناب آقاي حاج كرم اصفهاني 
انتصاب جنابعالي را به سمت فرماندار شهرستان رزن 
تبريك عرض نموده و از خداوند منان براي حضرتعالي 

توفیق روزافزون خواهانیم.
شركت بيمه نوين رزن )حميدرضا بخشي(

تبریک و تهنیت
جناب آقاي مهندس محمد رودباری 
مديريت محترم راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان 
همدان انتخاب جنابعالی را به عنوان مدير راهداری نمونه 
ملی و کشوری تبريك عرض می نمايیم و از خداوند متعال 

توفیقات روزافزون را برای شما خواستاريم.
سهراب فتحی

رئيس اداره راه و شهرسازی كبودراهنگ

تبریک و تهنیت

برادر ارجمند جناب آقاي كرم اصفهاني 
انتخاب شايسته شما را به سمت 
فرماندارشهرستانرزن

صمیمانه تبريك عرض مي نمايیم امیدواريم در راه توسعه و 
آباداني هر چه بیشتر اين شهرستان و در راه خدمت به

 مردم و نظام مقدس جمهوري اسالمي موفق و سربلند باشید.

دهياري،شوراياسالميواهاليروستايبابانظر

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای حسن خیريانپور
معاون محترم استاندار و فرماندار ويژه شهرستان مالير

مراتب تاثر و همدردی مجموعه پیمانكاران استان را از درگذشت
 مادر بزرگوارتان، به استحضار رسانیده و از درگاه حضرت دوست 
برای آن مرحومه مغفوره بهشت جاودان و برای جنابعالی و ساير 

بازماندگان ايشان صبر فراوان آرزومنديم
انجمنشرکتهایساختمانیوتاسيساتیاستانهمدان

آگـهي مناقصه عمومی

دهیاری  وفرجین

دهياري و فرجين قصد دارد پروژه ساخت ساختمان دهياري را با مشخصات ذيل به صورت قرارداد
 سر جمع به صورت مترمربعي با فهرست بهاء ابنيه و تأسيسات برقی و مكانيكي به مناقصه عمومي بگذارد.

مدت اجراي پروژهمبلغ تضمين )ريال(مبلغ كل برآورد )ريال(زيربنا )مترمربع(محل اجرا
طي 3 سال168629.281.4753.146.407روستاي وفرجين 

شرايط شرکت در مناقصه عمومي 
يا  و  اوراق مشارکت  بانكي،  به صورت ضمانت نامه  فوق  مبلغ ذکر شده  مطابق  مناقصه،  در  مبلغ تضمین شرکت   -1

مي باشد. تضمیني  چك 
91/10/18 خواهد بود. 91/10/12 تا مورخه  2- مهلت دريافت اسناد: از تاريخ 

3- آخرين مهلت تحويل اسناد و ارائه پاکت ها: 91/10/13 تا مورخه 91/10/18 تا ساعت 14 خواهد بود.
4- محل تسلیم پاکت ها: دفتر دهیاري روستاي وفرجین

5- تاريخ بازگشايي پاکت ها، روز چهار شنبه 91/10/20 ساعت 16/30 مي باشد.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 4334141 و 09188144160 تماس حاصل فرمايید.

دهیاري و فرجین

آگـهي  مزايده

هوشنگ كیانی شهردار گیان

درنظرداردبهاستنادمجوزشماره517/ش/گمورخه1391/10/4شوراي
اسالميشهربراساسماده13آیيننامهماليشهرداريهااقدامبهفروش

7قطعهزمينباشرایطومشخصاتذیلنماید.
1- متقاضیان مي توانند برای شرکت در مزايده 5 درصد مبلغ پیشنهادي از تاريخ91/10/11 لغايت 91/10/19 به حساب 
0102523438008 به نام شهرداري گیان به عنوان سپرده شرکت در مزايده نزد بانك صادرات واريز و فیش واريزي 

را همراه قیمت پیشنهادي در پاکت  نهاده و به دبیرخانه شهرداري تحويل و رسید دريافت نمايند.
2- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پیشنهادات مختار است.

3- قیمت پايه کارشناسي بر اساس منطقه 770000 ريال و 650.000 ريال مي باشد.
4- به درخواست هاي مخدوش، مشروط و بدون فیش واريزي سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5- به پیشنهادهاي پايین تر از قیمت پايه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6- کمیسیون عالي معامالت شهرداري روز 91/10/21 در محل شهرداري گیان تشكیل و به پاکت هاي واصله رسیدگي 
خواهد شد و نفرات اول تا سوم مشخص و در صورت انصراف نفر اول سپرده وي طبق مفاد قانوني به نفع شهرداري 

و با نفر دوم عقد قرارداد مي گردد.

نوبت اولشهرداري گیان

تبریک و تهنیت

جناب آقای 
کرم اصفهانی

انتصاب شايسته جنابعالی را به 
فرماندار

شهرستانرزن
تبريك و تهنیت عرض نموده و از درگاه 

باريتعالی توفیق روزافزون شما را خواستاريم
اداره صنعت، معدن و تجارت 

و مجمع امور صنفی و اتحاديه های 
صنفی شهرستان رزن

 براي تكميل كادر فني خود از آقايان داراي مدرك از 
27 سال در  با شرط سني حداكثر  دانشگاه هاي ملي 

رشته هاي زير دعوت به همكاري مي نمايد:
1- کارشناس صنايع غذايي

2- مهندسي کشاورزي گرايش صنايع غذايي 
3- کارشناس علوم تغذيه

4- مهندس شیمي گرايش صنايع غذايي 
متقاضیان واجد شرايط مي توانند رزومه خود را به آدرس

 LKh_Beauty@yahoo.com 
ايمیل نمايند.

شرکتصنایعغذایيحميل

شركت صنايع غذايي حميل
دعوت به همکاري

تبریک و تهنیت

جناب آقای 
سيد محمد عيوقيان

انتخاب شايسته 
حضرتعالی را به عنوان

ریاستهيئت
فوتبالاستانهمدان

تبريك و تهنیت عرض می نمائیم و از درگاه 
حضرت حق، توفیق روزافزونتان را در تمامی 

مراحل زندگی خواستاريم

باشگاه فرهنگی ورزشی الوند همدان

10006066

همدان پیام پیگیری می کند

سوژه ها
روزنامه همدان پيام با رعايت  و مباحث 

امانت داری در حفظ مشخصات 
منبع، موضوع را پيگيری می كند.

مربوط به استان  را به شماره

 پیامك كنید.
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همداني ها در توليد سرمايه گذاري كنند
فیض ا... مظفرپور 

همدان پیام: رهبر معظم انقالب س��ال جاري را س��ال »تولید ملي، حمایت 
از کار و س��رمایه ایران��ي« نام گ��ذاري کردند. این نام گذاري ب��راي چندمین 
س��ال متوالي پیرامون مس��ائل اقتصادي بوده است؛ یعني سال »اصالح الگوي 
مصرف«، »هم��ت مضاعف، کار مضاعف«، »جهاد اقتصادي« و س��ال »تولید 
مل��ي، حمای��ت از کار و س��رمایه ایراني«، این نام گذاري ها همگي نش��ان از 
اهمیت موضوعیت اقتصادي براي کش��ور است؛ زیرا دهه چهارم انقالب نیز 
س��ال پیش��رفت و عدالت نام گذاري شده اس��ت و در افق 1404 باید کشور 

رتبه اول اقتصاد منطقه را کسب نماید.
در س��ال هاي اخیر موضوع اش��تغال همواره یکي از چالش هاي اقتصادي 
کش��ور ب��وده اس��ت. آنچه که مس��لم اس��ت ایج��اد اش��تغال پای��دار بدون 
س��رمایه گذاري در بخ��ش تولی��د، امکان پذی��ر نخواهد بود. اس��تان همدان 
نی��ز به لحاظ بیکاري جزو اس��تان هایي اس��ت که رقم بیکاري آن باالس��ت. 
ش��اید عمده ترین دلیل آن ه��م نبود س��رمایه گذاري در بخش هاي صنعتي و 

کش��اورزي )تولید( مي باش��د.
استاندار همدان در مراسم معارفه فرماندار جدید رزن گفته است: همداني ها 
از س��رمایه گذاري مي ترس��ند و م��ردم هم��دان را مردمي دانس��ته ک��ه میل به 

ثروت اندوزي داشته و جرأت سرمایه گذاري ندارند.
وي در عی��ن حال تأکی��د مي کند: همداني ها مردمي پولدار هس��تند؛ زیرا در 
س��رمایه گذاري در بانک ها و خرید طال و مس��کوکات در کشور حایز رتبه اول 
هس��تند. اس��تاندار به این نکته نی��ز تأکید مي کند که از س��رمایه گذاران حمایت 

مي کنیم.
نماینده ولي فقیه در اس��تان و امام جمعه همدان نیز هفته گذش��ته در دیدار با 
مس��ئوالن شهرك هاي صنعتي از موضوع س��رمایه گذاري در استان انتقاد کرده و 

گفته بود: همه استان ها پیشرفت کرده اند و همداني ها با هم مي جنگند. 
آیت ا... محمدي همچنین یادآور ش��ده بود که اگر مي گویند س��رمایه گذاري 
کرده اید، عملکردتان کجاس��ت؟ وي همچنین به موضوع سوءاستفاده از منابع و 

نظارت ضعیف در همدان اشاره کرده بود.
آنچه مس��لم اس��ت اینکه کلید حل مش��کالت اقتصادي اس��تان همدان آن 
هم در س��ال تولید ملي، سرمایه گذاري س��رمایه داران همداني و غیرهمداني در 
بخش تولید در اس��تان اس��ت تا موضوع نام گذاري امس��ال به ن��ام »تولید ملي، 
حمایت از کار و سرمایه ایراني« در استان همدان محقق شود. باید همانطور که 
اس��تاندار گفته از سرمایه گذاران حمایت  کنیم. پیچ و خم هاي اداري را کم کرده 
و س��رمایه گذاران را تشویق به س��رمایه  گذاري در استان نماییم که در این زمینه 

اولویت با سرمایه گذاران همدانی است.

تا آخر هفته استان بارندگی ندارد
همدان پیام: دمای هوا در استان همدان در چند روز گذشته با کاهش شدیدی 
روبه رو بود و خش��کی هوا به وضوح قابل احساس بود، اما آسمان استان بارش 

برف و بارانی نداشت.
 کارشناس هواشناسی استان اعالم کرده که از امروز 11 دی ماه تا پایان هفته 
بارندگی در هوای استان نخواهیم داشت و آسمان استان از امروز صاف تا کمی 

ابری گاهی همراه با مه صبحگاهی خواهد بود.
به گفته نادر پیرتاج، دمای شبانه هوای همدان بین 5 تا 12 درجه زیر صفر و 

دمای روزانه تا 10 درجه باالی صفر پیش بینی می شود.
وی ب��ا بیان اینکه مه صبحگاهی رقیق در همدان امروز نیز ادامه دارد، گفت: 
مه غلیظ صبحگاهی روزهای شنبه و یکشنبه در همدان و کبودراهنگ دید را تا 

200 متر کاهش داده و رطوبت نیز به 100 درصد رسیده بود.
به گفته پیرتاج، آسمان استان همدان در 24 ساعت آینده صاف تا کمی ابری، 
گاهی در برخی از نقاط با وزش باد همراه اس��ت و تا آخر هفته جوی پایدار و 

آرام در این استان وجود دارد.

همايش ملی گردشگری در همدان 
برگزار می شود

همدان پیام: نخستین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین 17 
اسفندماه سال جاری در همدان برگزار می شود. 

دبیر اجرایی همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین گفت: مهلت 
ارسال چکیده آثار به همراه متن کامل مقاالت تا هفتم بهمن ماه و آخرین مهلت 

نام نویسی نیز 27 بهمن ماه سال جاری است.
س��جاد آس��تانی افزود:  گردش��گری و طبیعت گردی، گردش��گری و محیط 
زیس��ت، گردشگری ش��هری، گردشگری روس��تایی، گردش��گری و مدل های 
اقلیمی، گردش��گری و جغرافیا، گردش��گری و اکوسیس��تم های آب��ی و تاالبی، 
گردش��گری در مناطق حفاظت ش��ده، پارك های ملی و جنگلی، گردشگری در 
س��واحل و استراتژی ها و هدفمندی مدیریت گردشگری از مهم ترین محورهای 

این همایش است. 
به گزارش روابط عمومی دانش��گاه آزاد اس��المی واحد همدان، وی بررسی 
گردش��گری مذهبی، گردشگری فرهنگی، گردش��گری و موزه ها، گردشگری و 
ژئوتوریسم، گردشگری الکترونیک، گردشگری و اقتصاد، گردشگری و امنیت، 
گردش��گری و توس��عه پایدار، گردشگری و جهانی ش��دن، گردشگری و زنان، 
گردش��گری و معماری، گردشگری روستایی عش��ایری، تغییرات آب و هوایی 
و گردش��گری، نق��ش صنعت در رش��د حمل و نقل و گردش��گری، آموزش و 
تورگردانی گردش��گری، گردش��گری و موس��یقی های محلی، گردشگری ادبی، 
گردش��گری ورزشی و سایر ایده های نوین در زمینه گردشگری و طبیعت گردی 

را از دیگر محورهای این همایش ملی برشمرد.
وی ب��ا بیان اینکه مقاالت برتر همایش به صورت ویژه نامه در مجالت معتبر 
علمی کش��ور به چاپ خواهد رس��ید، افزود: کارگاه های آموزش��ی آش��نایی با 
مدل ه��ای تصمیم گیری چند معیاره در گردش��گری و توریس��م، دوره مقدماتی 
نرم افزار ArcGIS10 و دوره تکنولوژی فکر و مقاله نویسی نیز در این همایش 

برگزار می شود.
وی اف��زود: عالقه مندان می توانند مق��االت کامل خود را به ایمیل همایش به 
آدرس H.tourism2013@gmail.com ارسال کنند یا با دبیرخانه همایش 

در دانشگاه آزاد اسالمی همدان تماس بگیرند.

در س��ال »تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی« استان همدان تا 
کن��ون با کارنامه موفقی روبه رو نبوده اس��ت. تعطیلی برخی کارخانه ها و 
کارگاه های بزرگ و پروژه های صنعتی در چند ماهه اول سال نشان داد که 
اس��تان همدان با ضعف مدیریت کارآمد اقتصادی و همچنین نبود سرمایه 

در این بخش ها مواجه است که دود تعطیلی آن به چشم کارگران رفت.
البته امسال شاهد بی مهری بیش از حد بانک ها در استان همدان بودیم 
که در اعطای وام و تس��هیالت به متقاضیان خصوصا افرادی که در صدد 
س��رمایه گذاری بودند، موانع��ی را ایجاد کرده و هم��کاری نکردند. حال 
چند هفته ای است که در استان حرف هایی از نبود سرمایه گذاری و عقب 

ماندگی در حوزه های اقتصادی، صنایع دستی و کشاورزی زده می شود.
انتقاد امام جمعه همدان در خصوص وضعیت صنعت و سرمایه گذاری 
در اس��تان و حتی پول های میلیاردی که توسط برخی ها گرفته می شود اما 

هزینه کرد آن ملموس نیس��ت، نش��ان دهنده ضعف نظارت و بی برنامگی 
است که در استان حاکم شده است.

امروز اس��تان همدان که در حوزه صنایع دستی هم شاید حرف اول را 
می زند، با رکود مواجه شده و به وضعیت صنعت در استان دچار می شود 

که در همین حال کشاورزی هم به آن اضافه شده است.
البته در اینجا مردم هم بي تقصیر نبوده و دل به انباشت سرمایه بسته اند 
ک��ه افزایش ایجاد بانک ها و موسس��ه هاي مالي اعتباری در اس��تان گویاي 
واقعیت اس��ت. حتي اگر هم قرار بر س��رمایه گذاري باش��د، هم استاني ها 

ترجیح مي دهند که خارج از استان سرمایه گذاري کنند تا در داخل. 
ب��ه هر حال ب��ه دنبال انتقاداتي ک��ه در چند روز گذش��ته از وضعیت 
صنعت، صنایع دس��تي و اقتصاد استان مطرح شد این بار از عقب ماندگي 

وضعیت کشاورزي استان سخن به میان آمده است.

نب��ود  برنامه ری��زی و  همدان پی��ام: ضع��ف 
مدیریت کارآمد موجب عقب ماندگی کشاورزی 

استان شده است.
رئیس مجم��ع نمایندگان اس��تان هم��دان با 
بیان اینکه مدیریت کارآمد می تواند کش��اورزی 
اس��تان همدان را رش��د دهد و موجبات رسیدن 
ب��ه خود کفایی را برای اس��تان و کش��ور فراهم 
کند، گف��ت: تولید انبوه محصوالت کش��اورزی 
از جمله س��یر، چغندرقند و س��یب زمینی در این 
استان توانسته نیاز های مردم را حتی در شهر ها و 

استان های هم جوار مرتفع کند.
به��روز نعمت��ی ب��ا تأکی��د ب��ر قابلیت ه��ا و 
ظرفیت های بالقوه اس��تان همدان در کش��اورزی 
و تولید انواع محصوالت زراعی گفت: متأسفانه 
ضع��ف برنامه ری��زی و نب��ود مدیری��ت کارآمد 
موجب عقب ماندگی کشاورزی استان شده است.
وی ب��ا اش��اره به مش��کالت موجود بر س��ر 
راه توس��عه صنعت کش��اورزی در استان همدان 
تصریح کرد: نبود واحدهای فرآوری محصوالت 
و فقدان صنایع تبدیلی موجب عدم رش��د کافی 

کشاورزی در استان شده است.
عض��و کمیس��یون صنایع مع��ادن در مجلس 
در گفتگو ب��ا خانه ملت، با ی��ادآوری قابلیت و 
ظرفیت باالی استان همدان در تولید محصوالت 
کش��اورزی گفت: ب��ا همه کمبود ه��ای موجود 
م��ا بارها ش��اهد تولی��د بیش از ح��د معارف از 
زمین های زراعی اس��تان هس��تیم که متأس��فانه 
ب��ه علت نبود صنایع تبدیلی ای��ن تولید زیاد که 
می توانست موجبات رشد اقتصادی را فراهم کند 

نتوانسته رسالت خود را به درستی انجام دهد.
این نماینده مجل��س نهم ادامه داد: در حالی که 
شهرس��تان اسدآباد در استان همدان به لحاظ تولید 
محصول چغندرقند در کشور نمونه است اما نبود 
برنامه های حمایتی از کشاورزان چغندرکار در این 
استان باعث شده تا چغندرقند تولیدی این استان به 

استان های دیگر از جمله اصفهان ارسال شود.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن در مجلس با 
تأکید بر این که در حال حاضر کشاورزی شغلی 
سودآور برای مردم منطقه همدان نیست، تصریح 
کرد: نخس��تین گامی که وزارت کش��اورزی باید 
برای حمایت از کشاورزان بردارد، سودآور کردن 
شغل کشاورزی و ایجاد صنایع تبدیلی در استان 
همدان اس��ت، زیرا فقدان این صنایع در اس��تان 
و فروش محصوالت به صورت خام، موضوعی 
است که کش��اورزان همدان و اقتصاد این منطقه 

را رنج می دهد.
سیب زمینی و گوجه فرنگی نیازمند  ]

استقرار صنایع تبدیلی است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان 
نی��ز اعالم ک��رده که ب��ه صنایع تبدیل��ی بزرگ 
در محص��والت س��یب زمینی و گوج��ه فرنگی 
نیازمندی��م. علیرض��ا رنجبر ضرابی ب��ا بیان اینکه 
ایجاد و اس��تقرار صنایع تبدیل��ی کوچک بر عهده 

وزارت جهاد کشاورزی است، افزود: تاکنون برای 
صنای��ع تبدیلی کوچک مانند صنایع لبنی کوچک، 
شوریجات و ترشیجات، کشتار دام و طیور کوچک 

125 پروانه بهره برداری صادر شده است.
وی ادام��ه داد: متولی صنای��ع تبدیلی بزرگ 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت بوده و باید در 

این راستا اقدامات الزم را انجام دهد.
وی تصریح کرد: برای نگهداری و بسته بندی 

س��یب زمینی به اندازه کافی مجوز صادر ش��ده و 
در حال س��اخت هس��تند و تا چند سال آینده به 

بار می نشینند.
رنجبر ضرابی با بی��ان اینکه در حوزه صنایع 
تبدیلی به سرمایه گذاری نیاز است، اظهار داشت: 
واحدهای کوچک فراوری سیب زمینی در استان 
فعال هستند ولی نمی توانند میزان تولید استان را 

تحت پوشش قرار دهند.

عقب ماندگی کشاورزی 
حاصل بی مدیریتی است

هالل احمر همدان
در جمع برترين هاي كشور

همدان پی��ام: در بین 30 اس��تان، معاونت 
ام��ور جوان��ان جمعیت هالل احمر اس��تان 

همدان رتبه اول را به خود اختصاص داد.
به گزارش روابط عمومي جمعیت هالل 
احمر استان همدان، پس از ارزیابي سازمان 
جوانان جمعیت هالل احمر کشور معاونت 
ام��ور جوان��ان ه��الل احمر اس��تان همدان 
توانس��ت در بین 30 اس��تان رتبه عالي را به 

خود اختصاص دهد.
معاون جوانان هالل احمر اس��تان همدان 
با اش��اره به عملکرد این معاونت خاطرنشان 
کرد: طبق ارائه مس��تندات و جدول ارزیابي 
عملکرد، اس��تان همدان توانست رتبه عالي 
را به خود اختصاص دهد که این امر میس��ر 
نمي ش��د مگر با تالش و همکاري بي شائبه 
پرسنل خدوم این حوزه و حضور پرنشاط و 

مؤثر جوانان عضو.
مهدي رش��ادي افزود: هر ساله عملکرد 
ح��وزه جوان��ان اس��تان ها مورد بررس��ي و 
ارزیابي قرار گرفته و از اس��تان هاي فعال و 
پرت��الش تقدیر به عمل مي آی��د که همدان 

توانست رتبه عالي را کسب کند.
وي گفت: طرح ملي راهنمایي مس��افران 
ن��وروزي، اجراي برنامه هاي روز معلم، روز 
زمین پاك، روز جهاني مس��اجد، روز مادر، 
گرامیداش��ت ای��ام مذهب��ي، اه��داي خون، 
طرح ه��اي ابتکاري، رقابت مهر، مس��ابقات 
تخصص��ي در رده هاي مختلف و... از جمله 

آیتم هاي ارزیابي و انتخاب استان ها بودند.
معاون جوانان هالل احمر اس��تان عنوان 
ک��رد: عملکرد این معاون��ت در 6 ماهه دوم 
سال 90 و 6 ماهه اول سال 91 رتبه عالي را 
به خود اختصاص داده اس��ت که در مقایسه 
با اس��تان هاي بزرگ، ارزشمندي و شاخص 
ب��ودن این رتبه ها چش��مگیر و محس��وس 

مي باشد.

توجه به مطالبات رهبری
در خصوص انتخابات ضروری است

همدان پیام: دلس��وزان نظ��ام و تمامی افرادی که دل در گ��رو ارزش های نظام و 
انقالب دارند باید به مطالبات رهبری در خصوص انتخابات توجه کنند.

فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان گفت: مطالبات رهبری در خصوص 
انتخابات باید مهم ترین بحث و در رأس برنامه های تمامی جریانات، افراد حقیقی و 

حقوقی وفادار به نظام قرار گیرد. 
غالمعلی ابوحمزه افزود: دلس��وزان نظ��ام و انقالب باید با رصد مطالبات صریح 
و روش��ن رهب��ر فرزانه انقالب اس��المی، در حرف، عمل و تمام��ی فعالیت ها این 

درخواس��ت ها را به کار بندند.  وی فراهم کردن زمینه حضور مردم در انتخابات و 
بی��ان معیاره��ا و مالك های نامزدهای اصلح را از دیگر اولویت ها دانس��ت و گفت: 
توجه به این مس��ائل توأم با وحدت و انس��جام مس��ئوالن موجب می ش��ود مردم 

حماسه ای وسیع تر و گسترده تر از 22 خرداد 88 رقم بزنند. 
ابوحمزه در خصوص انتخابات 88 و اردوکشی خیابانی فتنه گران یادآوری کرد: 
همه تالش های عوامل دشمن و صهیونیست ها ایجاد اخالل در کشور بود و آنها بعد 

از مشخص شدن رئیس جمهوری اقدام به تحرکات مذبوحانه ای کردند. 
وی اضاف��ه کرد: تحرکات و توطئه های دش��منان نظام و پی��روان آنها در داخل 
کش��ور با درایت رهبری خنثی شد و آنان در نهم دی ماه 88 ضربه محکمی از مردم 

والیتمدار خوردند. 

در يک چهارم حوادث جاده ای موتورسواران 
حضور دارند

همدان پیام: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های اس��تان همدان حمل و نقل را یک 
ضرورت دانس��ت و گفت: در این بین تصادفات و تلفات هم دغدغه اي براي همه 

خانواده ها و هم به یک معضل در بخش حمل و نقل تبدیل شده است.
گودرز محمودي در دهمین طرح آموزش موتورس��واران اظهار داش��ت: ش��اید 
عده اي با اطالع از این خطرات باز هم مبادرت به سرعت باال در رانندگي کرده یا با 
بي توجهي به مقررات و قوانین باعث بروز حوادث شوند و اعمال خود را هم توجیه 

کنند ولي هیچ توجیهي در به خطر انداختن سالمتي پذیرفته نیست.

به گزارش ایسنا، رئیس پلیس راه شهرستان مالیر نیز گفت: حدود یک چهارم از 
س��وانح جاده اي، برخورد موتورسیکلت سواران با عابران پیاده یا دیگر وسایل نقلیه 
اس��ت. خالبندی استفاده از موتورسیکلت به عنوان وسیله نقلیه،  سوار شدن بیش از 
یک نفر ، بي توجهي به نقص فني در قسمت روشنایي و چراغ ها و استفاده نکردن از 

کاله ایمني را از بزرگترین عوامل تصادف این وسیله نقلیه برشمرد.
وي تأکی��د کرد: هدف پلیس راه نظارت بر رعای��ت قوانین و مقررات راهنمایي 
و رانندگي اس��ت در واقع ما در صدد برقرار کردن نظم و ش��رایط ایمني و سالمتي 

استفاده کنندگان از وسایل نقلیه در جامعه هستیم.
خالبندي افزود: در حال حاضر ساالنه بیش از 22 هزار نفر تلفات جاده اي داریم 

که حدود 70 درصد آنها نان آور خانواده هستند.

همدان پیام: معاون سیاسی اجتماعی فرماندار 
همدان گفت: تجمع عزاداران حس��ینی در میدان 
مرکزی ش��هر هم��دان در روز اربعین حس��ینی 

صورت می گیرد.
به گزارش فارس، احس��ان قنبری در جلس��ه 
ش��ورای هماهنگ��ی برگ��زاری مراس��م اربعین 
حس��ینی در همدان اظهار داش��ت: عمده کار ما 
در روز اربعین حس��ینی بح��ث جایگاه عزاداران 
حس��ینی اس��ت که حد فاصل بی��ن خیابان های 
باباطاهر و شریعتی برای اسکان عزاداران حسینی 

در روز اربعین مشخص شده است.
وی ب��ا بیان اینک��ه مهم ترین بح��ث در روز 
اربعین حس��ینی جایگاه و صوت است، تصریح 
ک��رد: تأمی��ن جای��گاه و ص��وت از مهم تری��ن 

برنامه ه��ای ما در روز اربعین اس��ت که در کنار 
محتوای عاشورایی باید مد نظر قرار بگیرد.

مع��اون سیاس��ی اجتماعی فرمان��دار همدان 
افزود: تجربه موفق تجمع عزاداران در میدان امام 
خمینی)ره( در روز تاسوعا بسیار قابل توجه بود 
و م��ا را بر آن داش��ت تا برنامه ریزی درس��ت و 

دقیقی برای سال های آینده داشته باشیم.
وی ادامه داد: در کنار تجمع عزاداران حس��ینی 

نباید محتوای عاشورا در فرع قرار بگیرد و در کنار 
برگزاری مراسم با شکوه اصل قیام عاشورا باید مد 

نظر باشد و به درستی به دیگران انتقال پیدا کند.
قنبری با اش��اره به نماز ظهر اربعین حس��ینی 
افزود: با خاتمه مراسم عزاداری ستاد اقامه نماز، 
میدان امام را برای اقامه نماز ظهر اربعین حسینی 
آماده می کند تا در صورت ش��رایط مساعد آب و 
هوایی نماز ظهر اربعین حسینی در میدان مرکزی 

همدان اقامه شود.
رئیس هیأت های مذهبی ش��هر همدان نیز در 
این جلس��ه اظهار داش��ت: در زمان شکل گیری 
انقالب در ش��هر همدان 28 هیأت مذهبی فعال 
ب��ود اما در ح��ال حاضر 485 هیأت ثبت ش��ده 

مذهبی در همدان فعال است.
محمد ش��ریفی خاطرنش��ان کرد: در اس��تان 
هم��دان عزاداری ب��ه صورت قوم��ی و قبیله ای 
است اما در استان هایی مانند زنجان و... عزاداری 

به صورت متمرکز صورت می گیرد.
وی در پایان گفت: باید با برنامه ریزی درست 
سعی کنیم تا در همدان یک عزاداری یکپارچه با 
محتوای دینی و عاشورایی و به دور از تعصبات 

قومی و قبیله ای برگزار شود.

همدان پیام: مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
اس��تان همدان از راه ان��دازی قرارگاه وقف 
در اس��تان خبر داد و گفت: ای��ن برنامه در 
راس��تای تبلی��غ و ترویج فرهن��گ وقف با 
رویکرد ایجاد و افزایش وقف جدید انجام 

خواهد شد.
در  صالح��ی  محم��د  حجت االس��الم 
گفت وگو با فارس، با اشاره به دستورالعمل 
راه اندازی قرارگاه وقف، اظهار داش��ت: این 
برنامه در راس��تای تبلی��غ و ترویج فرهنگ 
وق��ف با رویک��رد ایج��اد و افزایش وقف 

جدید انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه وقف عمل ماندگاری به 
وسعت تاریخ است، تصریح کرد: مدیریت 
صحی��ح و کارآم��د می توان��د پاس��خگوی 
بسیاری از نیازهای مادی و معنوی نسل های 

حال و آینده جوامع بشری باشد.
مدی��رکل اوق��اف و امور خیریه اس��تان 
هم��دان اظهار داش��ت: در اوقاف هدف بر 
این اس��ت که هم نیازها بر اس��اس اولویت 
در س��طح افکار عمومی معرفی شود و هم 
ض��رورت آن عینی و متناس��ب با عواطف، 

درك و توجه واقفان لحاظ شود.
وی ادام��ه داد: در راس��تای تحق��ق این 

هدف، معاونت فرهنگ��ی و اجتماعی اداره 
اوقاف و ام��ور خیریه پیرو تأکی��د نماینده 
ولی  فقیه و ریاست سازمان، در زمینه ایجاد 
و افزای��ش وقف های جدید ب��ه راه اندازی 
قرارگاه وقف )تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف 
ب��ا رویکرد ایجاد و افزای��ش وقف جدید( 

اقدام کرده است.
حجت االس��الم صالحی، نهادینه س��ازی 
فرهنگ وقف در جامعه، تشویق عموم مردم 
برای ایجاد وقف جدید بر اس��اس نیازهای 
روز جامع��ه )وقف منفعت��ی( و نیز حفظ و 
احی��ای موقوف��ات را از مهم تری��ن اهداف 

ایجاد قرارگاه وقف خواند.
وی با بیان اینکه قرارگاه وقف به منظور 
ش��ناخت عموم مردم نسبت به وقف و آثار 
و ب��رکات آن و اطالع رس��انی از عملک��رد 
س��ازمان اوقاف و امور خیریه در این زمینه 
مورد توج��ه اس��ت، گفت: اعتمادس��ازی 
جامع��ه نس��بت به نه��اد وقف و س��ازمان 
اوقاف، ایجاد وقف جدید به نسبت نیازهای 
روز جامعه براساس ابالغ برنامه های سال و 
نیز حراس��ت عمومی از موقوفات از دیگر 
اهداف ایجاد قرارگاه های وقف در اس��تان 

است.

همدان پیام: مدی��رکل زندان هاي همدان نقش 
مددکاران را در کاهش آس��یب رفتارهای پرخطر 

و کاهش جمعیت کیفری حائز اهمیت دانست.
حسن محمدیاری در جلسه بررسي مشکالت 
زندان مرکزي همدان، هدف از برگزاري جلسه را 
مرتفع کردن مشکالت زندان مرکزي همدان بیان 
کرد و خواس��تار توجه بیش��تر رئیس و مسئوالن 

زندان مرکزي همدان به این مشکالت شد.
وی حضور مددکاران در داخل بندهاي زندان 
را امري ضروري دانست و افزود: مددکاران باید 
در داخ��ل بندها حضور یافته و ارتباطي چهره به 
چهره با مددجویان براي رس��یدگي به مشکالت 

آنان را داشته باشند.
محمدی��اری در ادامه با اش��اره ب��ه برگزاري 
جلس��ات ش��وراي طبقه بندي در زندان مرکزي 
همدان، اظهار داشت: جلسات شوراي طبقه بندي 
به صورت هفتگي و مس��تمر با حضور مسئوالن 

مربوط در زندان مرکزي همدان برگزار شود.
وي در بخش دیگري رس��یدگي به وضعیت 
انبارها را مورد تأکید ق��رار داد و گفت: با توجه 
به سیستم یکپارچه انبارداري، طوري برنامه ریزي 
شود که موجودي انبار با دفاتر و سیستم یکسان 

باشد.
مدیرکل زندان ه��اي همدان با تأکید بر بحث 

اش��تغال و حرفه آموزي مددجوی��ان عنوان کرد: 
اشتغال و حرفه آموزي نقش مهمي در غني سازي 

اوقات فراغت مددجویان دارد.
وی در ادام��ه ب��ا بیان نقش مهم اش��تغال در 
کاهش آس��یب رفتارهای پرخطر، گفت: رؤسای 
زندان ها باید با ابتکار عمل ظرفیت های اش��تغال 

را شناسایی کنند.
محمدی��اري همچنی��ن حض��ور مس��تمر و 
ثمربخش رئیس، معاونان و سایر مسئوالن زندان 
در داخل بندها را ضروري عنوان و اظهار داشت: 
رس��یدگی به موقع ب��ه مش��کالت مددجویان و 
سرکشی های مس��تمر و منظم مسئوالن می تواند 
آرامش زندان را تضمین کند و زمینه س��از اجرای 

صحیح برنامه های مختلف در زندان باشد.
وي در بخش دیگري از سخنان خود حفاظت 

امنیتي مجموعه را نیز مورد تأکید قرار داد.
به گزارش ایس��نا، همچنین در این جلس��ه بر 
نظارت بر داروخانه، اس��تفاده از لباس فرم براي 
اع��زام و بدرق��ه زندانی��ان، نظارت ب��ر عملکرد 
زیرمجموع��ه، رس��یدگي به وضعیت بهداش��تي 
قرنطینه و تشکیل شوراي روان درماني در زندان 
مرکزي همدان تأکید کرد و مقرر ش��د مسئوالن 
مربوط در زن��دان موارد را تا حصول نتیجه الزم 

دنبال کنند.

عزاداری يکپارچه همدانی ها
در روز اربعین

مدیرکلزندانهايهمدان:

قرارگاه وقف در همدان راه اندازی می شودحضور مددکاران در زندان امري ضروري است

1- دولت بس��ته ویژه اي ب��راي کارمندان 
تهیه دیده اس��ت. گفته مي شود دولتي ها براي 
آنچه آنها بهبود وضعیت معیشتي قشر کارمند 
مي خوانند به تهیه بسته ویژه اي اقدام کرده اند. 
گویا در این بس��ته بهبود وضعیت معیشتي و 
حقوق کارمندان به طور ویژه دیده شده است. 
گفته مي ش��ود هم اکنون اج��راي این طرح در 

انتظار تصویب بودجه سال آینده است.
2- معلم��ان به عس��لویه مي رون��د. گفته 
مي ش��ود یکي از مسئوالن بلندپایه درخواست 
کرده است که زمینه بازدید معلمان از عسلویه 
و منطقه پارس جنوبي فراهم ش��ود. گویا این 
مسئول درخواس��ت خود را به وزراي نفت و 
آموزش و پرورش داده اس��ت. گفته مي ش��ود 
هدف از بازدید معلمان از پارس جنوبي آشنایي 
با دستاوردهاي کشور در حوزه هاي نفت و گاز 

و پتروشیمي است.
3- یک��ي از نمایندگان اس��تان از افزایش 
اعضاي ش��وراي همدان اظه��ار نگراني کرده 
اس��ت. گویا به دنبال افزایش تع��داد اعضاي 
ش��وراي ش��هر همدان به 15 نفر یک نماینده 
استان نسبت به جبران بار مالي آن اظهار نگراني 

کرده است.
4- ابراهی��م کارخانه اي ب��ا وزیر فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی دیدار خواهد داشت. گفته 
مي ش��ود کارخانه اي نماینده م��ردم همدان و 
فامنین قرار است هفته آینده با وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی دیدار داشته باشد و در خصوص 
مسائل فرهنگي با وي رایزني کند. گفتني است 
بحران کاغذ و گراني آن، این روزها بسیاري از 
نشریات و روزنامه هاي غیر دولتي را با چالش 

و ناامیدي از ادامه کار مواجه کرده است.
5- سال آینده بودجه استان کاهش مي یابد. 
گفته مي شود به دنبال کاهش درآمدهاي نفتي، 
دولت تصمیم گرفته اس��ت بودجه استان هاي 
کشور را به نس��بت کاهش دهد. گویا درصد 
کاهش بودجه اس��تان همدان هنوز مش��خص 
نیس��ت و دولتي ها منتظر آماده ش��دن الیحه 

بودجه هستند.
6- تغییرات در مدیری��ت رزن ادامه دارد. 
شنیده شده که به دنبال تغییر فرماندار و فرمانده 
انتظامي رزن قرار است ریاست اداره ارشاد این 
شهرس��تان تغییر کند. گفته مي شود که مراسم 
تودی��ع و معارف��ه رئیس اداره ارش��اد رزن به 
زودي انج��ام مي گیرد. گویا رئی��س اداره این 

شهرستان قرار است به همدان منتقل شود.

انتقاد رئیس مجمع نمايندگان استان از نبود مديريت كارآمد
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هگمتانه؛ قتل هاي خانوادگي در استان باید كنترل شود ]
روزنام��ه هگمتانه ک��ه تقریبًا قالب ثابتي در ن��وع چینش اخبار و عکس هاي 
خ��ود در صفح��ه اول دارد، در چاپ دیروز خبر یک خود را به 15 نفر ش��دن 
اعضاي شوراي شهر و عکس یک را نیز به اجراي بیمه طالیي براي یک میلیون 

بازنشسته اختصاص داده است.
سایر عناویني که در این شماره از آن خبر آمده است: تأکید فرمانده انتظامي 
اس��تان در کنترل قتل هاي خانوادگي، تأکید کارخان��ه اي نماینده مردم همدان و 
فامنین بر موضوع اش��تغال به عنوان بنیادي ترین مس��أله کش��ور، همچنین اکران 
فیلم هاي جش��نواره عمار در همدان، کم لطفي مربیان نهاوند و مالیر نس��بت به 

کشتي استان و برگزاري نخستین مجمع پژوهشگران دفاع مقدس و… است.
در صفح��ات داخلي نیز مدیر حج و زیارت هم��دان از اعزام 120 هزار نفر 
س��همیه اعزام��ي همدان به حج عم��ره خبر داده اس��ت. وي در خصوص حج 
دانش آموزي گفته اس��ت: تاکنون ابالغیه کش��وري در این خصوص به دست ما 

نرسیده و سهمیه استاني مشخص نشده است.
خط آزاد هگمتانه از نامه پورمختار در اعتراض نس��بت به تعطیلي جلس��ات 
س��تاد مبارزه با مفاس��د اقتصادي به رئیس مجلس گفته که تاکنون علت تعطیلي 
این جلسات اعالم نشده است. در صفحه ایران و جهان نیز از برگزیده شدن یک 

پزشک ایراني در انجمن پیوند کلیه خاورمیانه خبر داده است.
در صفحه شهرس��تان هم رئیس کل دادگستري استان و قضات بهار از خالي 

بودن نیمي از پست هاي مصوب ساختار تشکیالتي قضایي استان خبر داده اند.
صفحه پایاني این نش��ریه برنامه اکران فیلم هاي جشنواره عمار همدان را در 

قالب جدولي منتشر کرده است.

احداث و تجهیز دانش��کده داروس��ازی 
همدان)پروژه هاي مهر ماندگار استان(

این پروژه با مش��خصات فني اس��کلت 
فلزی و بتنی، زیربنای ساختمان اصلی6556 
مترمربع، موتورخانه 489 مترمربع، عرصه 9 
هزار مترمربع، س��اختمان اصلی در 4 طبقه، 
موتورخانه یک طبقه و سیس��تم گرمایش و 

سرمایش شامل چیلر و هواساز است.
به گزارش س��تاد مه��ر ماندگار اس��تان، 
مش��کالت و مباحث قابل پیگی��ری پروژه، 
تأمین و تخصیص اعتبار مورد نیاز در س��ال 
جاری براي تکمی��ل و تجهیز جمعًا به مبلغ 

75000 میلیون ریال است.
این س��تاد نکته اي را نیز در گزارش خود 
نس��بت به این پروژه یادآور شده است که تا 
کنون بابت اعتبارات سال جاري تخصیصي 
دریافت نش��ده اس��ت و این موضوع ممکن 
است منجر به تعطیلي پروژه شود، همچنین 
پیش بینی زمان اتمام پروژه پایان دولت دهم 

و سال 92 اعالم شده است.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکي همدان در 
ای��ن خصوص گف��ت: ابتدا باید س��اختمان 
این مرکز که در پردیس دانشگاه ایجاد شده 
اس��ت، آماده ش��ود تا براي تجهیز آن اقدام 

شود.
رضا صفي آریان پیش��رفت این ساختمان 
را در حال حاضر 85 درصد با هزینه اي برابر 
10 میلی��ارد تومان عنوان کرد و براي تجهیز 
آن نی��ز در صورتي ک��ه قیمت ها ثابت بماند 

همین مبلغ مورد نیاز است.
صفي آری��ان در خصوص بح��ث کمبود 
اعتبار براي این پ��روژه گفت: تالش بر این 
اس��ت که در صورت کمبود اعتبار از س��ایر 
منابع تزریق کنیم تا پروژه تعطیل نش��ود که 
در این صورت دانش��کده داروسازي همدان 
اول مهرماه سال آینده به بهره برداري خواهد 

رسید.

همدان پی��ام: فرماندار تویس��رکان گفت: 15 
میلیارد تومان مطالبات پیمانکار س��د س��رابی در 

نخس��تین تخصیص اعتبار پرداخت می ش��ود.
حس��ن رضانی��ا با بیان اینکه س��اخت س��د 
سرابی از س��ال 82 به منظور تأمین آب شرب، 
کشاورزی و جلوگیری از بروز سیالب ها آغاز 
ش��ده است، افزود: سد سرابی با توجه به اینکه 
جزو طرح های مهر ماندگار اس��ت، بیش از 90 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در واقع کار تمام 

شده است.

وی ادام��ه داد: در بح��ث مطالب��ات پیمانکار 
مش��کل داریم و در صورت تخصیص اعتبار، 15 
میلیارد تومان مجموع مطالبات پیمانکار پرداخت 

و سد در دهه فجر آبگیری خواهد شد.
به گزارش ایس��نا، رضا نیا تصری��ح کرد: این 
س��د با حجم مخ��زن 9/5 میلی��ون مترمکعب و 
ظرفی��ت تنظیم 11/5 میلی��ون مترمکعب منبع با 
ارزش��ی برای ذخیره و تزریق آب شهرس��تان به 

شمار می رود.
وي خاطرنش��ان ک��رد: س��د س��رابی از نوع 

س��نگ ریزه ای با هسته رس��ی با ارتفاع 79 متر و 
طول تاج 287 متر است که ظرفیت ذخیره هفت 

میلی��ون مترمکع��ب از این مخ��زن صرف بخش 
شرب خواهد شد.

همدان پی��ام: دهه فجر معیار ش��اخصي براي 
کشوري است که نداي مردم ساالري در آن تبلور 
یافته اس��ت. در ایام دهه فجر باید تالش ش��ود 
ارزش ها و فداکاري هاي مبارزان انقالب اسالمي 

به نسل جوان منتقل شود.
فرماندار نهاوند در نشس��ت س��تاد دهه فجر 
این شهرس��تان، با بیان این مطل��ب دهه فجر را 
یادمان اتحاد و دلبستگي مردم به مواریث دیني و 
اسالمي عنوان کرد و گفت: همزماني با دهه فجر 
با هفته وحدت فرصت مغتنمي اس��ت که س��یره 

انبیا و پیامبر اعظم براي آحاد جامعه تبیین شود.
مجتبي مولوي در ادامه از تش��کیل 22 کمیته 
از جمله کمیته اطالع رس��اني، کودك و نوجوان، 
اصناف، کارگري، تربیت بدني، روستاي عشایري، 
مس��اجد، فضاس��ازي، ایثارگ��ران، فرهنگی��ان، 
روحانی��ت، افتتاح پ��روژه و ... ب��راي برگزاري 

هرچه بهتر دهه فجر خبر داد.
وي از اعزام مبلغ و مبلغه به روس��تاهاي تابع 
در دهه آخر صفر، برگزاري جنگ شادي همزمان 
با دهه فجر، نشست هاي سیاسي در شهر و ... را 

از جمله برنامه هاي این ایام عنوان کرد.
ام��ام جمع��ه نهاوند نیز گف��ت: علي رغم توطئه 
و دش��مني هاي مس��تکبران به یاري خداوند انقالب 
اس��المي به پیروزي رس��ید و این نصرت و حمایت 
خداوند مرهون تالش و خلوص نیت مسئوالن است.
حجت االس��الم مغیثي نیا در س��تاد دهه فجر 
اف��زود: در دهه فجر بای��د از فرصت هاي قبل از 
آن از جمل��ه 28 صفر، اربعی��ن، هفته وحدت و 

ظرفیت ها و جمعیت هاي مردمي استفاده شود.
وی اظهار داش��ت: خوشبختانه مردم به رشد 

سیاس��ي و ش��عور سیاسي رس��یده اند و دیگر به 
ش��عار توجه ندارند بلکه باید عمال ثابت ش��ود 
که مس��ئوالن صادقان��ه در تکاپو براي توس��عه 
شهرستان هستند؛ بنابراین انتظار مي رود مسئوالن 
خدماتي که براي توسعه شهرستان انجام شده در 

ایام دهه فجر ارائه دهند.
حجت االس��الم مغیثي نیا انقالب اس��المي را 
پرچ��م دار بیداري جهان اس��الم و مس��تضعفین 
جهان اس��الم اعالم کرد و گفت: این موفقیت به 

برکت لیاقت امت است.

همدان پیام: رئیس ش��عبه مرکزی پست بانک 
تویس��رکان از واگ��ذاری 26 میلی��ارد ریال وام 
اش��تغال زایی به متقاضیان این شهرستان در سال 

جاری خبر داد.
ض��رورت ارائه خدم��ات بانکی در کش��ور 
به  وی��ژه در مناطق توس��عه نیافته و روس��تاهای 
دورافتاده، تأمی��ن نیازهای پولی و بانکی مردم و 
کاهش تردد های غیر ضروری روس��تاییان برای 
دسترس��ی به خدمات بانکی س��بب شد تا پست 
 بانک با تصویب مجلس شورای اسالمی در سال 

75 تأسیس شود.
رئیس ش��عبه مرکزی پس��ت بانک تویسرکان 
با اش��اره به اینکه 43 دفتر خدماتی پس��ت بانک 
روستایی و ش��هری در تویس��رکان فعال است، 

افزود: از مجموع دفاتر خدماتی پس��ت بانک در 
شهرس��تان به تفکیک 33 باجه بانکی روستایی و 
10 باجه بانکی شهری به شهروندان خدمات دهی 

دارند.
مه��دی چهاردول��ی تع��داد نیروی انس��انی 
مش��غول به کار در دفاتر پست بانک تویسرکان 
را 53 نف��ر اعالم کرد و گفت: اف��راد فعال در 
پس��ت بانک 33 نفر در دفاتر بانکی روس��تایی 
و 20 نفر در دفاتر خدماتی س��طح شهر خدمت 

می کنند.
چهاردول��ی اضافه ک��رد: در س��ال جاری از 
س��وی پس��ت بانک 26 میلیارد ری��ال اعتبار به 
متقاضیان تس��هیالت اش��تغال پرداخت شده، که 
این مهم س��هم بسزایی در اشتغال زایی به ویژه در 

روستاهای شهرستان داشته است.
وی ب��ا بیان اینکه می��زان مطالبات و معوقات 
پس��ت بانک نس��بت ب��ه تس��هیالت پرداختی 8 
درصد است، اظهار داشت: پرداخت تمامی عقود 
اس��المی با توج��ه به سیاس��ت ها و ضوابط های 

بانک مرکزی انجام می گیرد.
صدور حدود 6 هزار كارت خودپرداز  ]

توسط پست بانک تویسركان
رئیس ش��عبه مرکزی پس��ت بانک تویسرکان 
با اش��اره به ح��وزه فعالیت پس��ت بانک، گفت: 
دریاف��ت هم��ه قب��وض ش��هری و روس��تایی، 
پذی��رش و وصول همه چک های بانکی دولتی و 
خصوصی، افتتاح انواع حساب ها و فروش اوراق 
مشارکت یک ساله و دو ساله توسط دفاتر پست 

در روستا انجام می شود.
ب��ه گ��زارش ف��ارس، وی اف��زود: پرداخت 
تس��هیالت در قال��ب عق��ود اس��المی )فروش 
اقس��اطی، قرض الحس��نه و مش��ارکت مدن��ی(، 
پرداخ��ت یارانه های نق��دی 5 ه��زار خانوار از 
شهرس��تان، ارائه تمامی خدم��ات الکترونیکی و 
اینترنت��ی به مش��تریان و صدور 5 ه��زار و 800 
کارت خودپ��رداز پس��ت بانک در س��ال جاری 
بخش��ی دیگر از خدمات رس��انی دفاتر بانکی در 

شهر و روستا تویسرکان است.
چهاردولی در پایان، س��هم ایجاد اشتغال این 
نهاد را در سال جاری 10 نفر اعالم کرد و یادآور 
ش��د: تاکنون 50 درصد از س��هم ایجاد اش��تغال 

محقق شده است.

همدان پی��ام: ش��هردار س��امن از افتت��اح فاز 
نخس��ت پ��ارك تفریحی توریس��تی تپه مصال و 
پارك چند منظوره رضوان در این ش��هر در سال 

جاری خبر داد.
نادر گودرزی درباره پروژه های شهر سامن در 
دهه فجر امس��ال گفت: پارك تفریحی توریستی 
تپ��ه مص��ال با وس��عت 10 هکت��ار در چهار فاز 
پیش بینی ش��ده که فاز نخست آن با وسعت 25 
هزار متر مربع و اعتب��اری افزون بر 650 میلیون 
تومان در س��ال ج��اری به بهره ب��رداری خواهد 

رسید.
وی پ��ارك چن��د منظ��وره رض��وان را نیز با 
وس��عت 10 هزار متر مربع با اعتبار 350 میلیون 

تومان از محل اعتبارات داخلی شهرداری عنوان 
کرد که ش��امل فض��ای روباز، زمین بس��کتبال، 
والیبال، فوتسال و پیست اسکیت خواهد بود که 

از جمله پروژه هاي قابل بهره برداری است.
وی ادام��ه داد: ای��ن پ��ارك در اص��ل ی��ک 
گورس��تان قدیمی در محله رض��وان و به نوعی 
مخل بهداش��ت آن محل بود که با درخواس��ت 
مردم و مطاب��ق میل آنها به تبدیل گورس��تان به 

پارك اقدام کردیم.
به گ��زارش ایس��نا، ش��هردار س��امن درباره 
پروژه های افتتاحی در دهه فجر س��ال گذشته نیز 
گفت: در بهمن ماه س��ال 90 جایگاه معاینه فنی 
خودروهای سبک با اعتبار 400 میلیون تومان به 

بهره برداری رسید.
گ��ودرزی همچنین به افتتاح تاالر رس��توران 
کوهس��ار با اعتب��ار 600 میلیون تومان در س��ال 

گذش��ته اشاره کرد و اظهار داش��ت: در مجموع 
400 میلی��ون توم��ان از ای��ن مق��دار، مربوط به 

کمک های دولت به شهرداری بود.

همدان پی��ام: پایانه مس��افربري نهاوند که از س��ال 83 مجوز 
اح��داث گرفته و تاکنون به دالیل متعدد به بهره برداري نرس��یده 

است دهه فجر امسال به بهره برداري خواهد رسید.
فرمان��دار نهاوند با اعالم این خبر گفت: مش��کل اصلي این 
پایانه جانمایي نامناس��ب آن اس��ت. از ابتدا جانمایي نامناسب و 
نادرس��ت بوده اس��ت و پس از 7 س��ال با هزینه اي بالغ بر 950 
میلی��ون تومان باید مش��کالت و موانع موجود برطرف ش��ود تا 

پایانه در دهه فجر به بهره برداري برسد.
مجتب��ي مولوي در ش��وراي ترافیک این شهرس��تان یکي از 
مهم تری��ن عوامل ترافیک را در نهاون��د نبود پارکبان و پارکینگ 
عمومي براي خودروهاي خصوصي عنوان کرد و گفت: بیشترین 
ترافیک از میدان امام تا میدان ابوذر است و شهرداري ملزم است 

مکان یابي مناسبي براي احداث پارکینگ انجام دهد.
وي همچنین تمرکز بانک ها و مطب هاي پزشکي، داروخانه ها 
و... در می��دان اب��وذر را نیز یکي از علت هاي فش��ار و تش��دید 
ترافی��ک در این منطق��ه اعالم کرد و افزود: چنانچه ش��هرداري 
مجوز تأس��یس بانک و مطب هاي پزش��کي را براي این نقطه از 
ش��هر صادر نکند قطعًا از بار ترافیکي کاسته خواهد شد؛ ضمن 

اینکه سایر مناطق شهر نیز توسعه خواهند یافت.
مول��وي در پایان اجراي طرح ترافیک در س��اعات پرتردد 
و س��اماندهي خودروهاي حمل و نقل مس��افربري ش��هري و 
روس��تایي را از عوامل روان سازي ترافیک عنوان کرد و گفت: 
ش��هرداري و پایانه ها باید نظارت بیشتري بر موارد فوق داشته 

باشند.

افزايش 66 مورد والدت
در نهاوند 

همدان پیام: از آغاز س��ال جاري تا پایان 
آذرم��اه در شهرس��تان نهاوند 2 هزار و 576 
نفر والدت یافته اند که این آمار ثبت به زمان 
مش��ابه در س��ال گذش��ته 66 مورد افزایش 

داشته است.
مدی��ر ثبت اح��وال شهرس��تان نهاوند با 
اع��الم این خبر گفت: در این مدت )9 ماهه 
اخیر( در این شهرس��تان 1922 مورد واقعه 
ازدواج و 310 م��ورد طالق به ثبت رس��یده 
اس��ت که این آمار بیانگر این است که از هر 
7 ازدواج، ی��ک مورد منجر به طالق ش��ده 

است.
علي اسدي منش عنوان کرد: آمار ازدواج 
و ط��الق در نهاون��د برابر میانگین اس��تاني 
است و از میانگین کشوري که 6 است باالتر 

است.
وي در خص��وص والدت و ف��وت در 
نهاون��د افزود: مي ت��وان اینطور گفت که هر 
24 س��اعت، 9 نفر متولد مي ش��وند و 3 نفر 

فوت مي کنند.
اس��دي منش همچنی��ن اظه��ار داش��ت: 
تاکنون بیش��ترین نام به ثبت رس��یده دختر 
مربوط ب��ه  فاطمه، نازنین زه��را و زهرا، و 
امیرحس��ین، محمد و امیرعلي در بین اسامي 

پسران بیشترین رکورد را داشته است.

روستاييان مالير 500 ميليون تومان 
به آبفار بدهكارند

همدان پیام: روس��تاییان مالیر 500 میلیون تومان به ش��رکت آب و فاضالب 
روس��تایی این شهرس��تان بدهی دارند که تاکنون نی��ز اقداماتی از قبیل اخطاریه 
قطع در این خصوص صورت گرفته و اگر قبوض به موقع پرداخت نشود باعث 

مشکالت بیشتر در این روستاها خواهد شد.
مدیر ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی مالیر با بیان اینکه از 207 روستای 
شهرس��تان مالیر بیش��تر این روستاها از آب آشامیدنی س��الم برخوردار هستند، 
اظهار داش��ت: کمبود آب و بحران خشکس��الی در فصل تابستان و پاییز برخی 
روس��تاها را دچار مشکل می کند که در این زمینه شرکت آب و فاضالب نسبت 

با آبرسانی به روستاهای مشکل دار از طریق تانکر اقدام کرده است.
محمدرضا ترکاش��وند با اش��اره به روس��تاهایی که در پاییز امسال با مشکل 
کم آبی مواجه شدند آن ها را شامل کریم آباد، منگاوی، طجر سامن، سراب طجر، 
شیرین آباد، گماس��ا، ینگی کند، بهاره، حسن کوس��ج، بابارئیس، انجیره، عشاق، 
کمازان، علی آباد دمق، جوراب، علمدار س��فلی، آشاق دره، قلعه، نهنجه، مدیان، 
چش��مه پهن، قشالق دهنو، طائمه، دش��ت آباد، خدری، کرتیل آباد، جیجان رود، 
کمری، الف��اوت، زمان آباد، اردك لو، حاجی خدر، بیاتان اولیا و س��فلی خواند و 
گفت: در برخی روستاها بین دو تا چهار ساعت یا بیشتر از آن در طول شبانه روز 

است.
مدیر ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی مالیر با اش��اره به اینکه بیشتر این 
روس��تاها با تانکر آبرس��انی شدند، گفت: در برخی روس��تاها به علت کمبود و 
ضعف منابع آبی از نوبت بندی آب اس��تفاده ش��د و با توجه به وجود آزمایشگاه 
فعال در ش��رکت آب روس��تایی مالیر هر ما دو بار آزمایش ه��ای میکروبی در 
روس��تاها انجام می شود و تاکنون مش��کالتی در این راستا مشاهده نشده است، 
همچنین برای اعتماد بیش��تر در آب روس��تاها آزمایش های شیمیایی در سال دو 

بار انجام می گیرد.
وی گفت: اگر در منطقه ای آزمایش ها نشان از میکروبی بودن آب داده باشد 
علت ترکیدگی لوله در مسیر انتقال آب است که ترکیدگی و شکستگی لوله رفع 

شده و کلرزنی نیز به طور مرتب انجام می گیرد.
ب��ه گزارش ف��ارس، مدیر ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی مالیر کمبود 
اعتبارات را یکی از مش��کالت عمده در این شرکت عنوان کرد و گفت: در این 
راستا اعتبارات الزم تخصیص نیافته و اگر اعتبارات تخصیص پیدا کند بسیاری 

از طرح ها در بحث آب روستایی حل می شود.
وی تجهیزات حفر چاه، تجهیز و بازسازی شبکه های آب روستایی و ساخت 
مخازن را از جمله برنامه های این ش��رکت در روس��تاهای شهرس��تان خواند و 
گفت: با توجه به فرس��وده بودن تجهی��زات، نگهداری ناصحیح و نبود مدیریت 
درست اس��تفاده از این منابع باعث بازسازی مجدد این تجهیزات در این بخش 

شده است.
ترکاش��وند با بیان این که تنها 18 روس��تای شهرس��تان فاقد آب لوله کشی 
هس��تند، گفت: بیش��تر این روستاها زیر 20 خانوار اس��ت و آبرسانی به این 
روس��تاها نیز در اولویت ماس��ت و س��عی داریم تا پایان برنامه پنجم توسعه 
س��طح بهره مندی روستاهای شهرستان مالیر از آب آشامیدنی را به باالی 90 

درصد برس��انیم.

 سند مالكيت عامل حراست از موقوفه است
همدان پیام: سرپرس��ت اوقاف و امور خیریه شهرس��تان همدان گفت: بزرگترین 

امری که سبب حراست از موقوفه می شود، داشتن سند مالکیت برای آن است.
حجت االسالم سیدحسن رضوی در نشس��ت متولیان و کارشناسان امور اوقافی 
همدان با اشاره به وجود وقف و اداره اوقاف در کشورهای مسلمان و غیر مسلمان 
اظهار داشت: قدمت اوقاف در ایران یکصد سال است؛ به طوری که پس از سازمان 

ثبت احوال، دومین سازمان به رسمیت شناخته شده است.
وی ب��ا بی��ان اینکه در هم��ه دوران ب��زرگان و مراجع اداره اوق��اف را بر عهده 

داشته اند، گفت: در زمینه موقوفات متولیان نیز دارای وظایفی هستند.

به گزارش فارس، سرپرس��ت اوقاف و امور خیریه شهرس��تان همدان با اشاره به 
وجود 60 هزار مس��جد در کش��ور عنوان داش��ت: وظیفه اداره این مساجد بر عهده 
هیأت امنای مس��اجد اس��ت. وی با اش��اره به اینکه هیأت امنا و متولیان موقوفات 
بازوان اجرایی اوقاف محسوب می شوند، افزود: هیأت امنای موقوفات باید از ملک 
موقوفی همچون ملک خود حفاظت و حراس��ت کنند و در راس��تای اجرایی کردن 
نیات واقفان بکوشند. رضوی با تأکید بر لزوم حفظ اصل موقوفه، بر لزوم شناسایی 
محل جغرافیایی دقیق آن توس��ط هیأت امنا صحه گذاشت و بیان کرد: هیأت امنا و 
متولی موقوفه باید پالك ثبتی ملک موقوفه را نیز بداند. وی با تأکید بر لزوم داشتن 
اطالع��ات دقیق و جامع هیأت امنا از وقف و قوانین آن بر لزوم هماهنگی داش��تن 

هیأت امنای موقوفات با اوقاف تأکید کرد.

17 هزار بازرسی در بازار مالير انجام شد 
همدان پیام: 17هزار و 886 مورد بازرس��ی در 9 ماهه س��ال جاری در مالیر انجام 
ش��ده اس��ت و تیم های بازرس��ی به صورت روزانه از مراکز عرضه اقالم مورد نیاز 

مردم، فروشگاه ها و تعاونی ها بازدید داشته و موارد تخلف را ضبط می کنند.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت مالیر با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصادی 
برخی افراد س��ودجو مبادرت به گرانفروشی می کنند، گفت: روزانه به طور میانگین 

بین 60 تا 65 مورد بازرسی توسط بازرسان این اداره از بازار انجام می گیرد.
داریوش صفاری افزود: گشت های مشترك نیز با همکاری، شبکه بهداشت و درمان، 
اداره دامپزشکی، تعزیرات، شرکت نفت و پرسی گاز در طول سال در حال انجام است که 

تعداد آن ها در طول سال جاری 122 مورد بوده است. وی از انجام 17 هزار و 886 مورد 
بازرس��ی توسط اکیپ های بازرس��ی این اداره در مالیر خبر داد و گفت: این بازرسی ها 
از مراکز و اماکن مختلف در شهرستان انجام گرفته است. صفاری تعداد کل واحدهای 
متخلف را در طول این مدت را 2 هزار و 244 واحد عنوان کرد و گفت: تعداد تخلفات 
صورت گرفته از این تعداد واحد متخلف، 2 هزار و 785 مورد بوده اس��ت که ش��امل 
گرانفروشی، درج نکردن قیمت، عدم صدور فاکتور، کم فروشی، تقلب، فروش اجباری 
و سایر موارد بوده است. به گزارش فارس، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت مالیر 
ارزش ریالی تخلفات صورت گرفته را در امسال بیش از 580 میلیون تومان عنوان کرد 
و گفت: بیشتر تخلفات در آذرماه مربوط به شب یلدا و تخلف در فروش میوه، آجیل، 

شکالت، شیرینی و... بوده است.

فرماندارنهاونددرستادهاهنگیدههفجر:

انتقال ارزش ها به نسل جوان در اولويت باشد

افتتاح فاز نخست پارک تفریحی توریستی 
تپه مصالی سامن

بهره برداری سد سرابی در دهه فجر؛

مطالبات پیمانکار 
مهمترین مشکل پروژه است

پرداخت 26 میلیارد ريال تسهیالت اشتغال به متقاضیان تويسرکانی

پايانه نهاوند 
در دهه فجر به بهره برداري مي رسد 

كارت دانشجويی اكرم طالبی فرزند محمد به شماره 
دانشجويی  شماره  به   405-196539-2 ملی 
عمومی  روانشناسی  رشته   8512385178
دانشگاه پيام نور كبودراهنگ مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

كارت عضويت كانون كاردانها به نام فرشيد 
آزاد فرزند علی اكبر به شماره شناسنامه 
از  و  گرديده  مفقود  نهاوند  از  صادره    9

درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
 فوق العاده تاجر در حال تصفيه

آقايحميدرضاسالمتخواهشمایيوبستانكارانتاجر
تاجر  از  بدينوسیله  ورشكستگي  امور  در  تجارت  قانون  اجراي  در  احترامًا 
دعوت  فوق الذکر  تصفیه  حال  در  تاجر  محترم  بستانكاران  کلیه  و  مذکور 
صبح   9 ساعت  رأس  که  فوق العاده  عادي  عمومي  مجمع  جلسه  در  مي شود 
روز شنبه مورخه 91/10/30 در همدان، بلوار شهید رجايي، نرسیده به چهارراه 
میدان بار، مجتمع قضايي آخوند، سالن اجتماعات، طبقه اول تشكیل مي شود 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
1- گزارش مدير تصفیه از کارهاي انجام شده

2- گزارش عضو ناظر تصفیه
3- تعیین تكلیف قطعي در خصوص يك باب مغازه مهستان و پارکینگ آن و 
سه دانگ يك قطعه باغ که در بلوار ارم، روبروي مدرسه تیزهوشان که در سه 
فقره مزايده به فروش نرسیده اند و سه دانگ يك باب خانه مسكوني واقع در 

پل نیازمند، کوچه جويبار.
4- عدم پرداخت بدهي بدهكاران تاجر به علت نقص دفاتر وي

5- ساير موارد که در صالحیت مجمع باشد.
ابراهیم نورعلیئي- مدير تصفیه منتخب دادگاه

تلفكس:0812-4229321

نمایندگی
 روزنامه همدان پیام 

در بهار

آدرس: بهار، ميدان امام خميني)ره(  خيابان 17 
شهريور ساختمان شركت تعاونی روستايی 

طبقه اول نمايندگي روزنامه همدان پيام

09189044432 طراوتی
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خبر     کوتاه خبر

احتمال بركناری وزرای كشور و جهاد كشاورزی
همدان پیام: یک عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسالمی با انتقاد از برکناری وزیر بهداشت گفت: 

برکناری وزیری که خود رئیس جمهور نمره 20 به او داده از عجایب روزگار است.
علی ایرانپور با بیان این که انصافًا وحیددس��تجردی یکی از بهترین وزرای دولت بود، افزود: بیشتر نمایندگان 
مجلس از پیگیری های او در زمینه مس��ائل متعدد بهداش��تی و سفرهای استانی و... رضایت کامل داشته و همواره 
از وي اعالم حمایت کرده اند.به گزارش زندگي نیوز، ایرانپور با بیان این که شرایط حاکم نشان می دهد که روند 
تغییر و جابجایی وزرا ادامه خواهد داش��ت، بیان کرد: این روزها اخباری در رابطه با احتمال تغییر وزرای جهاد 
کش��اورزی و کش��ور به گوش می رس��د، اما باید به این نکته هم توجه داش��ت که برنامه های عجیب و غریب و 

غیرقابل پیش بینی در این دولت زیاد است و هر لحظه باید در انتظار اتفاقات عجیب تر و جدیدتر بود.

نمايش هواناوها در رزمايش واليت 
همدان پیام: س��خنگوی رزمایش تخصصی دریایی والیت 91 گفت: همزمان با س��ومین روز از این رزمایش، 

هواناوهای تولید داخل در عملیات جابجایی نیروها و تجهیزات شرکت کردند.
امیر رستگاری افزود: هواناوهای تولید داخل که در سالروز نیروی دریایی به آب انداخته شده بودند، عملیات 
جابجایی نیروها و تجهیزات را در سراسر سواحل کشورمان از تنگه هرمز تا نقطه صفر مرزی به اجرا گذاشتند.

به گزارش ایرنا، رستگاری اظهار داشت: یگان های مختلف نیروهای خودی پس از کشف و شناسایی مناطق نفوذ 
نیروهای مهاجم، پدافند س��احلی را در س��ریع ترین زمان ممکن تقویت کرده و از راه های دریا، زمین و هوا به مقابله با 
نیروهای مهاجم پرداختند. رزمایش تخصصی دریایی والیت91 نیروی دریایی ارتش جمهوری اس��المی ایران از روز 

جمعه گذشته )هشتم دی ماه( در شرق تنگه هرمز، دریای عمان و مدار 18 درجه شمال اقیانوس هند آغاز شد.

انتشار سند دخالت مرسی در سوريه
همدان پیام: دیروز منابع مصري فاش کردند که رئیس جمهوری مصر در نامه ای برای مس��ئول اخوان المسلمین 
سوریه خواستار تشدید تحرکات خشونت آمیز این گروه برای سرنگونی نظام سوریه و جایگزین شدن سلفی های 

تندرو به جای آن شده است.
به گزارش آنا، مرسی در سخنرانی خود در شورای مصر در واکنش به افشای این نامه ادعا کرد: همه این کارها 

برای حفظ وحدت در سوریه است و رژیم کنونی هیچ جایگاهی در آینده سوریه ندارد. 
براساس این سند، محمد مرسی در نامه ای به شیخ محمد ریاض الشقفه، مسئول اخوان المسلمین سوریه از وی 
خواسته است دفاتر اخوان المسلمین را در این کشور افتتاح کند و فعالیت این گروه را برای سرنگونی نظام سوریه 

و جایگزین کردن نظامی به جای آن آغاز و حکومت اسالمی )سلفی تندرو( را ایجاد کند.

بقايی سفير ايران
 در نيويورك می شود؟!

فرارو نوش��ت:  با نزدیک شدن به ماه های 
پایانی دولت دهم، یک سایت خبری نوشت 
که زمزمه خ��روج برخی نزدی��کان محمود 

احمدی نژاد از کشور شنیده می شود.
بازتاب امروز در گزارش��ی با اش��اره به 
گمانه زنی ها درباره ماموریت خارج نزدیکان 
تیم رئیس جمهور برای مصون ماندن آنها از 
پیامدهای احتمالی پایان دولت دهم و ناکامی 
کاندیدای مورد حمایت دولت نوشت: گفته 
می ش��ود قرار اس��ت حمید بقای��ی، معاون 
اجرایی احمدی نژاد و از اعضای اصلی حلقه 
نخس��ت وی، اس��فندماه تهران را به مقصد 

نیویورك یا ژنو ترك کند.
بنا به ادعای این سایت؛ قرار است بقایی 
جایگزی��ن محمد خزاعی نماین��ده ایران در 

سازمان ملل متحد شود.

فرود هواپيمای آمريكايی 
در اهواز

ش��رکت  مدیرعام��ل  نوش��ت:   تس��نیم 
فرودگاه های کش��ور از فرود اضطراری یک 
فروند هواپیمای جت آمریکایی در فرودگاه 
بین المللی اهواز خبر داد و گفت: این هواپیما 
به سالمت در باند فرود آمد و تا رفع نواقص 
در ایران می ماند.محمود رس��ولی نژاد افزود: 
این هواپیمای شخصی هفته گذشته از دوبی 
به آمس��تردام در حال پ��رواز بود که به دلیل 
نقص فنی درخواس��ت ف��رود اضطراری در 
فرودگاه اهواز را داش��ت.  این هواپیما هنوز 
منتظر رس��یدن قطعات اس��ت و با تعویض 
قطعات معیوب از ایران خارج خواهد شد. 

انتش��ار ای��ن خب��ر در حالي اس��ت که 
استاندار خوزستان خبر از پرواز این هواپیما 
داده اس��ت و اعالم کرده ک��ه این جت 10 
روز پیش در فرودگاه اهواز فرود آمده است.

غرق شدن كشتي ايراني 
در آب هاي امارات 

باش��گاه خبرنگاران خبر داد:  یک کش��تي 
ایران��ي حامل بار به دلیل ش��رایط نامس��اعد 
جوي در آب ه��اي امارات متحده عربي غرق 
شد. این در حالي اس��ت که 6 نفر از کارکنان 
 آن توس��ط بالگرد نجات یافتند. کشتي ایراني 
الجسور پس از ترك شارجه به سمت ساحل 
شمالي امارات حرکت کرده بود. پلیس نیروي 
دریای��ي امارات متحده به محض دریافت پیام 
براي نجات کارکنان کشتي با فرستادن بالگرد 
آنها را نجات داد. اندازه کشتي و نوع محموله 

آن هنوز مشخص نشده است.

حمله تروريست هاي 
تكفيري به زينبيه

العال��م گ��زارش داد: منابع س��وری از 
کش��ته شدن دس��ت کم چهار نفر در حمله 
تروریس��ت های تکفیری به منطق��ه زینبیه 
دمش��ق که ح��رم حضرت زین��ب)س( در 
آن ق��رار دارد، خب��ر دادند.منابع س��وری 
گزارش داده اند، تروریس��ت ها در س��وریه 
با ش��لیک خمپاره به س��مت منطقه زینبیه 
ک��ه حرم حضرت زینب)س( در آنجا قرار 
دارد، چهار نفر را کش��تند.منابع رس��انه ای 
س��وری تأکید کردند که عناصر مس��لح در 
ای��ن حمله ح��رم حضرت زین��ب)س( را 

نش��انه گرفته بودند. 
تروریس��ت های تکفی��ری باره��ا تهدید 
کرده اند که ب��ارگاه مطهر و نورانی حضرت 
زین��ب)س( و همچنین مرقد مطهر حضرت 

رقیه)س( را تخریب خواهند کرد.

شكست حصر غزه
 پس از پنج سال 

ایس��نا خبر داد:  کامیون های بزرگ حامل 
مصال��ح س��اختمانی عصر روز ش��نبه برای 
نخس��تین بار پس از پنج س��ال توانس��تند از 
طری��ق گذرگاه مرزی رفح در مرزهای مصر 
با نوار غزه وارد ای��ن منطقه تحت محاصره 
ش��وند. این اقدام در راس��تای همکاری های 
ص��ورت گرفته میان طرفین مصری و قطری 
برای بازس��ازی خرابی های جن��گ در غزه 

صورت می گیرد. 

همدان پی��ام- گروه سیاس��ي:  احمدي نژاد در 
همایش��ي تحت عن��وان س��الروز تنقیح گزینش 
به فرم��ان امام)ره( در جم��ع هیأت هاي مرکزي 
گزین��ش سراس��ر کش��ور توصیه هایي ب��ه این 
هیأت ها نمود که قابل توجه و متفاوت از روال و 

سیاق این هیأت ها بود. 
رئیس جمهور در ابتدا با اشاره به اصل برائت 
انسان ها در گزینش ها این اصل را این گونه تفسیر 
ک��رد که همه در برابر قانون مس��اوی هس��تند و 
از حقوق اجتماع��ی برخوردارند، مگر این که به 

حکم قانون محروم شده باشند.
احمدي نژاد به اصل جذب انسان ها به انقالب 
و نظام اس��المی اشاره کرد و گفت: انقالب برای 
جذب آدم ها و نه دفع آنها آمده اس��ت و پیامبران 
برای جذب و اصالح و اعتال و باال بردن انسان ها 

آمده اند.
وي ب��ا تأکی��د بر این که کار گزینش س��خت 
است و از یک طرف باید جذب کنیم و حرمت ها 
را نگه داریم و از طرف دیگر باید مراقب باش��یم 
حقوق عمومی و سرنوشت ها را زیر پا نگذاریم،  
اظهار داش��ت: در اینجا یک م��رز باریک وجود 
دارد، اگر پایمان بلرزد، حقوق عمومی خدشه دار 
می ش��ود و یا حق انسان ها آس��یب می بیند، پس 

یک نوع قضاوت است.
احمدی ن��ژاد ب��ا طرح این پرس��ش که آیا در 
مس��أله گزینش باید بر مس��أله دینداری یا نتیجه 
دینداری حساس بود، گفت: کسب دینداری کار 
س��ختی است و آسان نیس��ت و این کار در یک 
مصاحبه انجام ش��دنی نیس��ت که بگوییم کسی 

دیندار است یا خیر.
وی در ادامه به بیان خاطره ای از س��ال 63 که از 
او دعوت برای حضور در هس��ته  مرکزی گزینش 
ش��ده بود پرداخت و به م��زاح گفت: ما از اول هم 

هسته ای بوده ایم و تازه هسته ای نشده ایم.
رئیس جمه��ور ادام��ه داد: در ای��ن جلس��ه 
پرونده های��ی برای تجدید نظر آم��ده بود که در 
آن پرونده هایی از دختر و پس��رهای 16 ساله که 
قرار بود به دانشس��را بروند، مورد بررس��ی قرار 
می گرفت و ب��ه طور مثال در مورد برخی از آنها 
اخبار غیر موثق رس��یده بود که انحرافات فکری 
دارند و آقایی به عنوان مصاحبه گر با آنها مصاحبه 
می کرد تا بفهمد که آی��ا انحراف فکری دارند یا 

خیر؟ و من در آن جلس��ه تع��داد زیادی را دیدم 
ک��ه به طور مث��ال از دختری 16 س��اله در رابطه 
با مراحل ماتریالیس��م تاریخی سؤال می کردند و 
آن دختر جوابی برای پاس��خ دادن نداشت و در 
نهایت در پرونده او نوش��ته می شد، سؤال کردم 
می دانس��ت و کتم��ان مي ک��رد و صالحی��ت آن 
رد می ش��د و در ادامه همین ط��ور تعدادی افراد 
صالحیت ش��ان رد می شد و ش��اید برخی موارد 
پیدا می ش��دند که مطالعه می کردند و می آمدند و 
در پرونده آنها نوشته می شد سؤال کردم، توضیح 
داد و مس��لط بود پس معلوم است که صالحیت 

ندارد و من اینها را با چشم خود دیدم.
وی ب��ا بیان این ک��ه ما ف��ردی را می خواهیم 
که کارش را درس��ت انجام دهد، وظیفه ش��ناس 
باش��د و حالل و حرام را بشناس��د که همه اینها 
از آثار دینداری اس��ت، گفت: اگر سراغ دینداری 
برویم دچار اش��تباه می شویم، چون در مصاحبه، 

دینداری افراد قابل کشف نیست.
رئیس جمه��ور ادامه داد: به طور مثال ش��اید 
بتوان گفت اگر در مصاحبه از افراد س��ؤال شود 
که آیا مشروب خورده اند، فرد چه پاسخی خواهد 
داد اگر نخورده باش��د که می گوید نخورده ام، اما 

این موضوع تبعات بدی دارد مثاًل کسی که اصاًل 
در این فضاها نباشد می گوید به من توهین شده 
اس��ت و چرا اینقدر به من بدبین هس��تید و البته 
اگر هم فردی خورده باش��د آیا خواهد گفت که 

مشروب خورده ام؟
احمدی ن��ژاد اضاف��ه ک��رد: اگ��ر بخواهی��د 
قایم باش��ک بازی در بیاورید ی��اد می گیرند که به 
شما کلک بزنند به طور مثال این که سؤال شود آیا 
تا به حال با نامحرم ارتباط داش��ته اید؟ صرف نظر 

از نتیجه، شاید سؤالی خالف شرع باشد.
وي تصری��ح کرد: خیلی ها را می شناس��م که 
امتح��ان ک��رده ام و آدم های پاکی هس��تند که در 
مرام ش��ان حرام خوردن نیست، اما ظواهر را بلد 
نیس��تند که باید یادشان داد؛ البته نه با بخشنامه و 
دس��تور بلکه با بیدار کردن، چون دستور ممکن 
اس��ت اثرات منفی داشته باشد و به طور مثال در 
برخی دانش��گاه های دولتی و غیردولتی که تأکید 
می شود همه با چادر بیایند شاهدیم گاهی طوری 
چادر س��ر می کنند که بدتر از نپوشیدن آن است 
پس باید به نحوی رفتار کنیم تا افراد خودش��ان 

انتخاب کنند و به آنها تحمیل نشود.
به نوشته ایسنا،  احمدی نژاد با تأکید بر این که 

دین آس��ان و ساده است، خاطرنشان کرد: گاهی 
ش��اهدیم وقتی افراد موفق در دینداری را معرفی 
می کنند، او را بس��یار پیچیده نش��ان می دهند به 
طوری که انگار غیرقابل دستیابی است، در حالی 
که دین بسیار آسان است و خدا، انسان ها را خلق 
ک��رده که زندگی کنن��د و در این دنیا کیف کنند؛ 
البته کیف س��الم و تعالی بخش که ما اس��مش را 

مشروع می گذاریم.
وی با بیان این که باید مردم را دوس��ت داشته 
باش��یم، خاطرنشان کرد: جذب و گزینش را باید 
مدنظ��ر قرار دهیم و جذب عام به نظام، انقالب، 
صراط مس��تقیم و راه خدا باید اتفاق بیفتد، مگر 

اندك افرادی که نمی خواهند به این راه بیایند. 
رئیس جمهور ای��ن را هم گفت که حکومت 
نبای��د به گونه ای رفت��ار کند که م��ردم در برابر 
آن مجب��ور ب��ه رفت��ار دوگانه ش��وند، چون در 
این ص��ورت کار حکومت تمام می ش��ود، یعنی 

اهدافش در جامعه جلو نمی رود.
وي اظه��ار داش��ت: در جامعه اس��المی باید 
حکوم��ت با مردم یکرنگ، پاك و صادق باش��د 
و پنه��ان کاری بزرگ تری��ن آف��ت و چالش یک 

حکومت است.

حمله تروريستی 
به اتوبوس زائران 

امام رضا)ع(
همدان پی��ام: در حمل��ه تروریس��تی ب��ه 3 
اتوبوس حامل زائران پاکس��تانی که از زیارت 
حضرت امام رضا)ع( باز می گش��تند، دست کم 
10 ت��ن از ش��یعیان این کش��ور به ش��هادت 

رسیدند. 
در همین حال ش��بکه العالم از شهادت 19 
پاکس��تانی در حمله تروریس��تی ب��ه عزاداران 

حسینی)ع( خبر داد.
ب��ر اثر انفجار در مس��یر حرک��ت اتوبوس  
زائران پاکس��تانی در منطقه »مس��تونگ« ایالت 
بلوچس��تان این کش��ور، 10 نفر از زائران امام 
رض��ا)ع( که از م��رز ایران )تفتان( به س��مت 
»کویت��ه« در ح��ال حرکت بودند، به ش��هادت 
رس��یدند. آنگونه که فارس گزارش داده است، 
در ای��ن حادثه تروریس��تی همچنین 20 تن از 

زائران به شدت مجروح شده اند که حال برخی 
از آن ها وخیم گزارش شده است.

در حالی ک��ه هدف عامالن این جنایت هر 
3 اتوبوس زائران پاکس��تانی ب��ود، اما تنها یک 
اتوبوس منفجر ش��د و 2 اتوب��وس دیگر پس 
از وارد ش��دن خس��ارات جزئی از حرکت باز 
ایس��تادند.این حادث��ه در حالی رخ می دهد که 
در این مسیر تروریس��ت های فرقه گرا همواره 
ب��ه زائ��ران ش��یعه پاکس��تانی حمله ک��رده و 
خیل عظیمی از این مس��لمانان را به ش��هادت 
می رسانند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت 

این حمله را بر عهده نگرفته است. 

حبيبی:

رئيس جمهور منتقدان 
درون دولت را عزل 

می كند
همدان پی��ام: محمدنب��ی حبیب��ی در پایان 
نشس��ت دبی��ران ح��زب موتلفه اس��المی در 
خص��وص برکن��اری وزی��ر بهداش��ت گفت: 
وحیددس��تجردی بنا بر اظه��ارات قبلی رئیس 
جمه��ور از وزرای کارآمد دولت بود، به تعبیر 
رئیس جمهور نم��ره او در اجرا 20 بود، مردم 
سؤال می کنند چرا برخی وزرای کارآمد دولت 
هراز گاه��ی مورد بی مهری ق��رار می گیرند و 
رئی��س جمهور ش��عار مه��رورزی را حتی در 
دایره همکاران خود به فراموشی سپرده است.

به گ��زارش مه��ر، دبیرکل ح��زب مؤتلفه 
اس��المي افزود: رئیس جمه��ور باید صبوری 
کن��د و صدای نقد را درون کابینه با عزل وزیر 
خاموش نکند. رئیس جمهور محترم س��ؤال و 
استیضاح در مجلس را برنمی تابد، اما خود در 

س��ؤال و اس��تیضاح وزرا تا عزل مصرانه پیش 
می رود.

 وی در ادامه تصری��ح کرد: دولت ماه های 
پایانی خود را می گذراند، این نوع واکنش های 
عجوالنه و ش��تابزدگی در برکناری ها بی ثباتی 
می آورد و افکار عموم��ی، این نوع برخوردها 

را نمی پذیرد.
حبیب��ي در ادامه در خص��وص موضوعات 
بودجه س��ال 92 و تکالیفی که بر عهده دولت 
اس��ت، اظهار داش��ت: تأخیر در تسلیم بودجه 
ب��ه مجلس معقول نیس��ت، همچنین تأخیر در 
تس��لیم تفریغ بودجه از سوی دیوان محاسبات 
هم مهم اس��ت و باید به آن اعتنا کرد. مجلس 
و دولت باید با چش��مان باز ب��ه اعداد و ارقام 

بودجه سال آینده نگاه کنند. 
وی افزود: نخستین موضوع جدی آن است 
که تهدیدها و فرصت های افزایش نرخ ارز در 
بودج��ه آینده مورد مطالعه قرار گیرد. همچنین 
کارشناسان باید بگویند با افزایش نرخ ارز چه 

اتفاقاتی در بودجه سال 91 افتاده است.

فارینپالسيپيشبينيکرد:

وقوع 10 بحران در سال 2013
همدان پیام: مجله »فارین پالیس��ی« در گزارش��ی درباره س��ال 2013 میالدی 
تأکید کرد که سال 2013، سال جنگ برای جهان خواهد بود و جامعه بین المللی 

شاهد 10 جنگ مهم خواهد بود.
به ادعای این مجله، »س��وریه« نخس��تین کانون بحران، ن��زاع و درگیری در 
منطقه و جهان اس��ت و اوضاع در این کش��ور به سمت جنگ و سرنگونی نظام 

سوریه در حرکت است.
بن��ا بر اظهار نظ��ر فارین پالیس��ی جنگ در س��وریه رقابت بی��ن بازیگران 
بین الملل��ی در عرص��ه این کش��ور را ش��دیدتر خواهد کرد، چون بس��یاری از 
کش��ورهای قدرتمند جهان بر این باورند که جنگ در س��وریه فرصت تاریخی 
بزرگ��ی برای ایجاد تغییر در موازنه های قدرت منطقه ای اس��ت و این رقابت ها 

مرحله انتقال در این کشور را با خطری جدی مواجه می کند.
به نوش��ته عصر ایران، اما دومین پیش بینی این مجله وقوع جنگ بین »ایران 
و رژیم صهیونیس��تی« است، با اینکه ایران و اس��رائیل تا اینجا نشان داده اند که 
به س��المت از بحران سوریه گذشته اند و به هر طریق ممکن از ورود به این بحران 
امتناع کردند. اما سومین کانون بحران در جهان در سال 2013 میالدی »افغانستان« 
خواهد بود، چون تاکنون آمریکا نتوانس��ته در این کش��ور امنیت و ثبات برقرار 
کند و افغانستان همچنان شاهد درگیری های مسلحانه و نبردهای خونین است.

»پاکستان« چهارمین کانون بحران جهانی است، چون رابطه این کشور با آمریکا 
رو ب��ه تیرگی نهاده و بنابر ادعای این مجل��ه انتقال از مرحله دیکتاتوری به مرحله 
دمکراسی هنوز در این کشور آنگونه که باید و به شکل صحیح تبلور نیافته که دلیل 

آن حاکمیت ارتش بر سیاست خارجی و حضور عناصر تندرو در آن است.
»یمن« پنجمین کانون بحران جهانی اس��ت که به نوشته فارین پالیسی بر سر 
راه لغزیدن به خشونت ها یا امید به انتقال مسالمت آمیز قدرت قرار دارد، به ویژه 
آنکه هنوز کانون های بحران و گروه های مس��لحی در این کش��ور مانند خاندان 
علی عبدا... صالح، دیکتاتور س��ابق یمن و خاندان علی محس��ن االحمر، برادر 

ناتنی صالح همچنان در این کشور فعالیت دارند.
شش��مین کانون بحران به اعتقاد فارین پالیسی منطقه »آسیای میانه« است که 
پیش بینی ش��ده شاهد جنگ هایی به دلیل فروپاشی س��اختارهای زیربنایی تمام 
کشورهای این منطقه و فساد سیاسی در آن باشیم. افزون بر اینکه؛ کشوری چون 
تاجیکستان با خطر اعتراض های داخلی و تحریکات خارجی نیز مواجه است.

از دیگر پیش بینی های این مجله، وقوع جنگ بین دو کش��ور آفریقایی »کنیا« 
و »س��ومالی« اس��ت، به دلیل افزایش تحرکات و حم��الت نظامی علیه جنبش 
»الشباب« سومالی. این در حالی است که فارین پالیسی اظهار کرده که دو کشور 
»تون��س« و »میانمار« به دلیل ش��رایط حاکم و تضعیف ثبات در آنها به س��مت 

جنگ داخلی در حرکت هستند.

رد درخواست سفر خارجی تعداد زيادی از نمايندگان 
همدان پیام: س��خنگوی هیأت رئیس��ه مجلس از رد درخواست سفر خارجی 

تعداد زیادی از نمایندگان در کمیته سفر های مجلس خبر داد.
عبدالرض��ا مص��ری در گفت وگو ب��ا فارس گفت: کمیته س��فرها در مجلس 
تشکیل شده است و  رئیس کمیسیون امنیت ملی، یک نفر از دفتر رئیس مجلس، 
3 نفر از هیأت رئیس��ه که متشکل از بنده، سبحانی نیا و آشوری هستند در کمیته 

سفرها حضور داریم.
وی افزود: هر نماینده ای که بخواهد به سفری اعزام شود درخواستش در این 

کمیته بررسی خواهد شد.
مصری با بیان اینکه خیلی از درخواس��ت ها در کمیته س��فرها رد می ش��ود، 
گف��ت: از اول دوره مجلس نهم تعداد زیادی از س��فرها که قرار بود نمایندگان 
انجام دهند، انجام نشده است؛ به طور مثال اگر قرار بوده 4 نفر در یک اجالس 

شرکت کنند هیأت رئیسه تنها با اعزام یک یا 2 نفر از آنها موافقت کرده است.

ابراز تأسف بان كی مون  از مرگ قربانی تجاوز در هند
همدان پیام: دبیرکل س��ازمان ملل متحد در خصوص مرگ دانشجوی هندی 
که یکش��نبه گذشته توسط شش مرد در یک اتوبوس در دهلی نو مورد تجاوز و 
ضرب و ش��تم قرار گرفت، شدیداً ابراز تأسف کرد و گفت: خشونت علیه زنان 

هرگز قابل قبول نیست.
به گزارش ایس��نا، در بیانیه ای که توسط س��خنگوی بان کی مون، منتشر شد، 
دبیرکل س��ازمان ملل در خصوص مرگ قربانی تجاوز گروهی که تنها 23 سال 
داشت و توسط شش مرد در داخل اتوبوس شهری مورد تجاوز و ضرب و شتم 

قرار گرفت، ابراز تأسف کرد. 
بان کی مون از صمیم قلب به خانواده، فامیل و دوس��تان این قربانی تس��لیت 

گفت و این جنایت وحشیانه را محکوم کرد.
وي گفت: خش��ونت علیه زنان هرگز قابل قب��ول، توجیه پذیر و قابل تحمل 

نیست. هر دختر و زنی حق دارد تا مورد احترام و ارزش قرار گیرد.
این قربانی تجاوز که توس��ط رس��انه های محلی به عنوان "نیربهایا" شناسایی 

شد، صبح شنبه در یکی از بیمارستان های خصوصی سنگاپور درگذشت.
در بیانیه س��ازمان ملل متحد همچنین اعالم ش��د که دبیرکل سازمان ملل از 
برنامه ه��ای دولت هند برای انجام اقدام��ات فوری علیه چنین اقداماتی حمایت 
می کند. وی همچنین خواستار اقدامات و اصالحات بیشتری برای جلوگیری از 

چنین جرائمی و آوردن مجرمان به پای میز محاکمه شد.

توصیه هاي متفاوت احمدی نژاد به گزينشي ها؛

دینداري افراد در مصاحبه کشف نمي شود 
■ انسان آفريده شد تا در دنیا کیف کند 

همدان پی��ام- گ��روه سیاس��ي: غالمحس��ین 
الهام س��خنگو و رئیس ش��ورای اطالع رس��انی 
دولت اخیراً س��خناني را به زبان آورده است که 

واکنش هاي مختلفي را به همراه داشته است. 
اله��ام که به تازگي دوب��اره در جمع دولتي ها 
ق��رار گرفته حاال در دف��اع از اقدامات دولت به 
اتخاذ مواضعي دس��ت زده که در شرایط کنوني 

مقابله با انتقادات ارزیابي مي شود. 
وي در یک��ي از اظهارنظرهاي جدید خود در 
جمع رؤس��ای مراکز روابط عمومی دستگاه های 
اجرایی گفته است که هدف و خطاب القاکنندگان 
و کساني که ش��بهه ایجاد مي کنند دولت نیست؛ 

بلکه اصل نظام است. 
ه��ر چند اله��ام در این جمع توضی��ح نداده 
اس��ت که این القائات از چه نوعي هس��تند و از 
س��وي چه کساني صادر مي شوند، اما با توجه به 
اظهارات هفته گذش��ته وي در بازدید از موسسه 

ایران مي شود مخاطب سخنان او را حدس زد. 
وي هفت��ه گذش��ته در ای��ن محف��ل ب��ا بیان 
ای��ن اینکه ع��ده اي 8 م��اه براي اس��قاط دولت 
احمدي نژاد برنامه ریزي کرده بودند علت ناکامي 
آنها را هوشمندي و حمایت رهبر معظم انقالب 

از دولت دانسته بود. 
اله��ام ایجاد تلقی وجود چالش میان دولت و 
نظام را از جمله القائات اش��اره ش��ده دانست و 
نتیجه آن را وارد شدن ضربه به نظام تلقي کرد. 

س��خنگوي هی��أت دولت در جمع رؤس��اي 
مراکز رواب��ط عمومي هم ضمن تکرار گفته هاي 

خود در هفته گذش��ته افزود: کسانی که شبهات 
را ایجاد می کنند، خطاب ش��ان به دولت نیست و 
می خواهند اساس کل نظام را زیر سوال ببرند که 

این خیانت به نظام، مردم و تاریخ کشور است.
الهام با اش��اره به حادثه 9 دي 88 اظهار داشت: 
اگر امروز کس��انی بخواهن��د آدرس غلط بدهند و 
تاریخ را تحریف و آدم ها را جابجا معرفی کنند راه 
به جایی نخواهند برد؛ چون نه آنقدر زمان گذشته 

که فراموش شود و نه موضوع مبهم است.
اله��ام ادامه داد: کس��انی که این ش��بهات را 
ایجاد می کنند، خطاب ش��ان به دولت نیس��ت و 

می خواهند اس��اس کل نظام را زیر س��وال ببرند 
ک��ه این خیانت ب��ه نظام، مردم و تاریخ کش��ور 
اس��ت. ما باید جلوی خیانت را با اطالع رسانی، 
شفاف سازی و با گزارش ها و اطالعات عالمانه، 

واقع گرایانه، صادقانه و امیدبخش بگیریم.
رئیس ش��ورای اطالع رس��انی دول��ت، هدف 
انتقاد ه��اي این روزه��ا به دولت را القاي اش��تباه 
بودن مس��یر گذشته دانس��ت و گفت: مسئولیت 
م��ا حضور در صحنه، گزارش ه��ای واقع بینانه و 
درس��ت و پاسخ عالمانه و منطقی به اطالعات یا 
تحلیل های نادرست و یا تحلیل های ناقصی است 

که عرضه می شود.
الهام خاطرنش��ان کرد: البته اگر اش��کالی هم 
هس��ت، پذیرفتن آن هیچ منعی ندارد. بسیاری از 
جاها بر اثر اطالعات ناقص یا اطالعات تحریف 
ش��ده و در برخی از جاه��ا به صورت هدفدار و 

جهت دار با کارکرد دولت برخورد می شود.

سخنگويدولت:

هدف القائات تخريب نظام است
 نه دولت 

آگهي فقدان سند مالكيت
بانك مل�ت برابر وکالتنام�ه 4809-89/12/21 تنظیم�ي دفترخانه 58 کبودراهن�گ از طرف آقاي 
ابراهیم ش�عاعي با تسلیم دو برگ استشهاد محلي مصدق به مهر دفترخانه 58 کبودراهنگ مدعي 
اس�ت که يك جلد س�ند مالكیت شش�دانگ پالك 183 فرعي از 225 اصلي واق�ع در بخش چهار 
همدان که به نامش ذيل ثبت 25424 صفحه 211 دفتر جلد 94 سابقه ثبت دارد و به علت جابجايي 
مفقود گرديده اس�ت لذا به اس�تناد تبص�ره الحاقي به ماده 120 آئین نامه قان�ون ثبت مراتب آگهي 
مي ش�ود تا در صورتي که کس�ي مدعي انجام معامله و يا وجود سند مالكیت نزد خود باشد از تاريخ 
نشر آگهي تا مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالك کبودراهنگ مراجعه و مدارك خود را تسلیم 
دارند. در صورت عدم مراجعه و پس از انقضاء مدت مزبور نسبت به صدور سند مالكیت المثني اقدام 

و سند اولیه از درجه اعتبار ساقط مي گردد.
قدیر یوسفي- رئیس ثبت اسناد و امالك کبودراهنگ

آگهي حصر وراثت
آقاي خسرو رشتي داراي شناسنامه شماره 191 به شرح دادخواست به کالسه129/910779/91ح از 
اين حوزه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اشرف شهبازيان 
به شناس�نامه ش�ماره 88244 در تاريخ 91/4/20 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- اکبر رش�تي فرزند جعفر متولد 1334 به ش�ماره شناس�نامه 150 
صادره از همدان 2- خس�رو رشتي فرزند جعفر متولد 1340 به شماره شناسنامه 191 صادره از همدان 
3- پرويز رشتي فرزند جعفر متولد 1342 به شماره شناسنامه 335 صادره از همدان 4- فاطمه رشتي 
فرزند جعفر متولد 1335 به شماره شناسنامه 954 صادره از همدان اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر کسي اعتراضي دارد و يا وصیتنامه از متوفي نزد او 
باشد از تاريخ نشر نخستین آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف 3657
قاضي حوزه 129 شوراي حل اختالف همدان
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کد       بانو

تـــازه ها
عطار باشی

رابطه پاها با سالمتی بدن
همدان پیام: پاها مي توانند به نوعي معرف سالمت یا بیماري بدن باشند که در 

این مطلب به برخي از این موارد اشاره خواهیم کرد.
سردی پاها ]

اگر انگش��تان پایتان همیش��ه س��رد و یخ اس��ت، یکی از عوامل این مشکل، 
می تواند فش��ار خون پایین باش��د. عوام��ل متعددی می توان��د در گردش خون 
طبیعی، اختالل ایجاد کند، از جمله سیگار کشیدن، فشار خون باال یا بیماری های 
قلبی. اعصاب آس��یب دیده ناشی از دیابت نیز می تواند منجر به سردی پا شود. 

از سایر عوامل محتمل می توان به کم کاری تیروئید یا کم خونی اشاره کرد. 
درد در پاها ]

ب��ه گزارش س��المت نیوز، اگر پس از پایان ی��ک روز کاری در پاهای خود 
احساس درد می کنید، این عارضه ممکن است ناشی از کفش نامناسب باشد. اما 
اگر درد ناشی از پاشنه بلند کفش نباشد، می تواند به علت شکستگی ایجاد شده 

بر اثر فشار، یا ترك در استخوان های پا ایجاد شده باشد. 
قرمزي، سفیدي یا كبودی انگشتان ]

بیماری رینود باعث می ش��ود، انگش��تان به رنگ س��فید درآمده، سپس مایل 
به آبی و کبود رنگ ش��ده و دوباره به رنگ قرمز، س��پس به رنگ طبیعی خود 
برگردند. علت این عارضه تنگی ناگهانی رگ های خونی اعالم شده است که به 
آن واسواسپاس��م نیز می گویند. اس��ترس ناگهانی یا تغییر در آب و هوا می تواند 
منجر به واسواسپاس��م ش��ود. این بیماری اغلب نگران کننده نیست و مشکالت 
بعدی را به دنبال نخواهد داشت. اما رینود ممکن است با بیماری هایی مانند آرتروز، 

آرتریت روماتویید، اختالالت تیروئیدی یا بیماری Sjögren در ارتباط باشد.
درد پاشنه ]

ش��ایع ترین علت درد پاش��نه، التهاب غالف کف پایی اس��ت، التهاب رباط 
بلندی که به اس��تخوان پاش��نه متصل اس��ت. درد در زمانی که از خواب بیدار 
ش��ده و برای نخس��تین بار پا را روی زمین می گذارید، شدیدتر است. آرتروز، 
ورزش های س��نگین و کفش های نامناس��ب نیز می تواند باعث التهاب تاندون ها 
و درد پاش��نه گردن��د. اما در موارد ن��ادر این دردها ناش��ی از وجود یک زائده 

استخوانی در پاشنه، عفونت استخوان، یا شکستگی استخوان کف پاست.
كشیدن پاها هنگام راه رفتن ]

اغلب نخستین نشانه این عارضه، تغییر در روش راه رفتن فرد است. گام های 
بلندتر از معمول برداش��تن یا کشیدن پاها روی زمین هنگام راه رفتن. علت این 
عارضه می تواند از دس��ت دادن حس طبیعی پاها به مرور زمان، به سبب آسیب 

دیدن اعصاب محیطی پا باشد. 
بی��ش از 30 درص��د افراد مبتال به این مش��کل، به نوعی ب��ا بیماری دیابت 
درگیر هستند، اما آس��یب دیدن اعصاب ممکن است با عوامل دیگری از جمله 
عفونت، کمبود ویتامین ها یا اس��تفاده بیش از حد از الکل در ارتباط باش��د. البته 
بیشتر اوقات علت اصلی آسیب دیدگی اعصاب، برای بیماران مشخص نیست.

ورم در پاها ]
ورم در پاها، دردس��ری است که در اکثر افراد به علت ایستادن زیاد یا پرواز 
طوالن��ی م��دت ایجاد می ش��ود، در زنان ب��اردار نیز این ورم ه��ا طبیعی به نظر 
می رس��د. در صورتی که عوامل فوق الذکر در ورم پا دخیل نباش��د، قطعًا در اثر 

یک بیماری جدی ورم ایجاد شده است. 
به دلیل گردش خون ضعیف، اختالل در سیس��تم لنفاوی یا بر اثر لخته شدن 
خون، در پاها ورم ایجاد می ش��ود. اختالل در کار کلیه ها یا تیروئید نیز می تواند 

منجر به تورم شود. 

خانه داری خطر ابتال به سرطان تخمدان را كاهش می دهد!
همدان پیام: براساس نتایج تحقیقی که در مجله بین المللی سرطان به چاپ رسیده است، فعالیت های متوسطی 

مانند خانه داری خطر ابتال به سرطان تخمدان را کاهش می دهد.
براساس مطالعه جدید، گردگیری و نظافت منزل می تواند از بروز سرطان تخمدان پیشگیری کند. به طوری که 
با افزایش فعالیت بدنی خطر ابتال به س��رطان تخمدان کاهش می یابد. به گزارش ایسنا، محققان معتقدند اگر زنان 
تنها 20 دقیقه در هفته کار خانه انجام دهند، خیلی به حساب نمی آید، اما روزی سه تا چهار ساعت فعالیت داشته 

باشند، این فعالیت زیاد سبب محافظت در برابر سرطان تخمدان می شود. 
قبال نیز دانش��مندان معتقد بودند که افزایش فعالیت سبب کاهش احتمال سرطان تخمدان و سایر سرطان های 

وابسته به هورمون در زنان می شود.

ساخت پسربچه روباتيک برای كمک به افراد مسن
همدان پیام: دانش��مندان آلمانی از یک برنامه بلندپروازانه برای ساخت یک یاور روباتیک انسان نما با عضالت 
مصنوعی در 9 ماه آینده خبر داده اند. مهندس��ان آزمایش��گاه هوش مصنوعی دانشگاه زوریخ امیدوارند که روبات 
»Roboy« که ش��بیه به یک پس��ربچه طراحی ش��ده، بتواند در نهایت به بیماران و افراد مسن به عنوان یک یاور 
مکانیکی کمک کند. به گزارش ایس��نا، برای کمک به حرکت این روبات، دانشمندان در حال طراحی تاندون های 
اصلی مصنوعی برای آن هس��تند.  این تیم امیدوار است که Roboy بتواند به یک طرح ابتدایی برای روبات های 
خدمات رس��ان تبدیل ش��ود که در کنار انسان ها کار خواهند کرد. به گفته دانش��مندان، روبات های خدمت رسان، 
دستگاه هایی هستند که تا حد معینی می توانند به طور مستقل خدمات اجرایی را انجام دهند. از آنجایی که آنها بخش 
زنده خود را با مردم به اشتراك می گذارند، روابط دوستانه با کاربر و ایمنی از موارد بسیار پراهمیت در این پروژه است.

استفاده از ام آرآی برای تشخيص زوال عقل
همدان پی��ام: براس��اس نتایج تحقیقات جدید، دانش��مندان راه تازه ای با اس��تفاده از اس��کن های ام آرآی برای 
تش��خیص این مس��أله یافتند که آیا بیمار مبتال به زوال عقل به آلزایمر مبتال ش��ده یا نوع آن متفاوت اس��ت. بیماری 
آلزایمر یا بیماری تباهی لوب گیجگاهی جلو )FTLD ( دارای نشانه های مشابهی هستند، اما فرآیند این دو بیماری با 
یکدیگر متفاوت است. تشخیص میان این دو بیماری چالش برانگیز است. اگر عالئم بالینی و اسکن های آم آرآی مغز 
یکسان باشند باید یک اسکن تشخیصی برش نگاری با گسیل پوزیترون یا یک شکاف در قسمت ستون فقرات و نخاع 
انجام شود که در این آزمایش یک سوزن وارد نخاع می شود و می تواند به تشخیص بیماری کمک کند. به گزارش مهر، 
روش نخاعی به هیچ وجه مطلوب بیماران نیست و از سوی دیگر بسیار پرهزینه محسوب می شود. اما در روش جدید 

با استفاده از شیوه ام آرآی با هزینه کمتر و به طور قطع غیر تهاجمی تر می توان این دو بیماری را از هم تشخیص داد.

بورانی هويج
مواد الزم ]

هویج ....................................4 عدد متوسط
لپه یا بلغور ..................................3/1 پیمانه
برنج ...........................................4/1 پیمانه
نعنا و جعفری خشک ..................... مقداري
آب  گوشت................................. یک پیمانه
نمک، فلفل و زردچوبه........... به مقدار الزم
پیاز داغ .......................یک قاشق غذاخوری

طرزتهیه ]
لپه ه��ا را به همراه پیاز داغ تفت می دهیم. 
ادوی��ه و هویج ه��ای حلقه ای خرد ش��ده را 
اضاف��ه ک��رده و آب  گوش��ت را روی مواد 
می ریزیم.)در صورت دلخواه می توانید چند 
تکه گوشت پخته شده هم اضافه کنید(وقتی 
هویج ها کمی پخته ش��د برنج و س��بزیجات 
را اضافه می کنیم)مق��دار نعنا باید خیلی کم 
باش��د تا مزه تلخی به غ��ذا ندهد( کمی که 
م��واد حرارت دید دم کن��ی را قرار می دهیم 
تا برنج ها دم بکشند. در این مرحله باید آب 

غذا کامال جذب مواد شده باشد. 
این غذا به همراه ماس��ت و س��یر س��رو 
می ش��ود که باعث می ش��ود طعم ش��یرینی 

هویج گرفته شود.

سفر مجازی با 5 حس انسانی امكانپذير شد
همدان پیام: با وجود پیشرفت های صورت گرفته در فناوری "حضور از راه دور"، اغلب سفرهای 

مجازی هنوز شامل خیره شدن به صفحه نمایشگر و گوش کردن به هدفون است.
در ت��الش برای فراهم آوری یک تجربه حس��ی همه جانبه، محقق��ان "فناوری بدن مجازی" را 

ابداع کرده اند.
به گزارش مهر، این فناوری از تمام پنج حس برای فراهم آوری تجربه مجازی استفاده می کند.
این سیس��تم بیش��تر یک عروسک گردانی مجازی است تا یک واقعیت مجازی که در آن کاربر، 
شبیه س��ازی از قبل تعیین ش��ده را تجربه می کند. با این حال، خالقان این سیس��تم مجازی بیش��تر 

می خواهند این سیستم را از طریق بدن فرد دیگری ایجاد کنند.
اما فراهم کردن بدن مجازی، نیازمند چیزی بیش از گذاش��تن یک کاله با نمایش��گرهای استریو 
در داخل آن، بر روی س��ر اس��ت. یعنی توانایی برای بوییدن، احساس کردن باد و داشتن حس راه 

رفتن بر روی زمین. این یعنی یک تجهیزات بسیار دقیق و پیچیده.
سیستم آزمایشگاه ایکی شامل یک نمایشگر سه بعدی، هدفون، یک پنکه برای ایجاد نسیم و بو، 
یک صندلی که به جلو و عقب خم می ش��ود و می لرزد و یک پدال پا برای ایجاد حس راه رفتن و 
دویدن است. اما اینکه چگونه حس چشیدن به این سیستم افزوده می شود، هنوز نامشخص است.
پروفس��ور یاسوش��ی ایکی می گوید: این صندلی به گونه ای حرکت می کند که حس جهت یابی 

را برای کاربر ایجاد می کند.
در این سیستم با باال و پایین رفتن پدال ها، پاها به گونه ای حرکت می کند که حس راه رفتن یا 

دویدن واقعی و خلق احساسی که گویی پا زمین را لمس می کند، ایجاد می شود.  
وقتی انس��ان می دود لرزش های بس��یار زیادی در بدنش احس��اس می کند از این رو این امکان 

وجود دارد که برای احساس دویدن در این سیستم، لرزشی را از ساق پا تا زانو ایجاد کرد.
همچنین وقتی فرد در ش��هر راه می رود بوهای مختلف به مشامش می رسد و نسیم به صورتش 
می خورد؛ این سیستم این شرایط را نیز خلق کرده است. هدف آزمایشگاه ایکی ساخت این سیستم 

برای افراد مسنی است که تمایل به سفر دارند، اما دیگر قادر به این کار نیستند.

آكنه پس از عمل جراحی 
زيبايی، تشديد می شود

همدان پی��ام: محققان دانش��گاهی توصیه 
می کنند که قبل از عمل جراحی رینوپالستی 

اقدامات پیشگیرانه از آکنه انجام شود.
آکنه یکی از شایع ترین بیماری های واحد 
پیلوسباس��ه اس��ت که به ص��ورت پاپول و 
پوس��چول های التهابی در نواحی صورت و 
تنه  افراد جوان دیده می شود. عوامل متعددی 
مانن��د رژی��م غذای��ی، اس��ترس، تغییرات 
س��یکل های هورمونی و برخی از داروها در 

تشدید یا ایجاد آن مؤثر شناخته شده اند.
به گ��زارش ایس��نا، محققان ب��ه  تازگی 
متوجه ش��کایات متعدد از تش��دید یا ایجاد 
آکن��ه در بیمارانی که تح��ت عمل جراحی 

رینوپالستی قرار گرفته  بودند، شدند.
طبق نتای��ج این پژوهش، ب��ه دلیل آنکه 
اعمال جراحی رینوپالس��تی اغلب به منظور 
بهبود ظاهر افراد انجام می ش��ود، تشدید آکنه 
پس از این نوع جراحی ها می تواند در احساس 
رضایتمندی بیمار از عمل به  طور واضح تأثیر 
بگذارد؛ بنابراین انجام اقدامات پیش��گیرانه از 

آکنه قبل از عمل توصیه می شود.

خاكشير زايمان را راحت تر و 
كودك را با هوش تر می كند

همدان پیام: نتایج یک تحقیق دانش��گاهی 
نشان می دهد »خاکشیر« با اثر بر روند زایمان 

می تواند زایمان را راحت تر کند.
امروزه سزارین، شایعترین عمل جراحی 
مامایی بوده و میزان آن در 20 سال گذشته از 
پنج درصد به 20 درصد افزایش یافته است. 
عواقب ناخواسته سزارین به ویژه برای مادر 
بیش��تر از زایمان واژینال اس��ت و تجربیات 
نشان می دهد زنانی که در دوران بارداری از 
»خاکشیر« اس��تفاده کرده اند، زایمان واژینال 

موفق تری داشته اند. 
نتایج پژوهش نش��ان داد: »خاکش��یر« با 
اث��ر بر روند زایمان می توان��د فرایند زایمان 
را راح��ت و مان��ع از اُفت ضریب هوش��ی 

نوزادان شود.

رابطه چاقی و بستری شدن 
در بيمارستان

همدان پیام: نتایج یک تحقیق نش��ان داد: 
چاقی و اضافه وزن امکان بستری شدن افراد 

در بیمارستان را افزایش می دهد.
چاق��ی می تواند عامل مهم��ی در افزایش 
احتمال بستری شدن افراد میانسال به هر علتی 
نسبت به افراد هم سن آنها با وزن نرمال باشد.
به گزارش ایس��نا، محقق��ان اعالم کردند 
که با افزایش هر س��ه کیلوگرم وزن در افراد 
همس��ن که برابر ب��ا افزایش ی��ک واحدی 
BMI )ش��اخص توده بدن( اس��ت شانس 
بستری در بیمارستان به هر علتی تا 4 درصد 

افزایش می یابد.

جواد رمضاني*

همدان پی��ام: در مبح��ث قبل عنوان ش��د که 
مواد غذایی از دو جهت در بدن تاثیر می گذارند 
ک��ه مورد اول آن تاثی��ر از روی کیفیات )گرمی، 
س��ردی، خش��کی و تری( بوده به طوری که هر 
م��اده غذایی به س��بب طبع خ��ود روی افراد اثر 
می گ��ذارد. مورد دوم تاثی��ر از روی گوهر)ماده( 
اس��ت. گوناگونی تاثیر مواد از روی جوهر بدین 

ترتیب است که 
برخی از غذاها س��نگین، دی��ر هضم و غلیظ 
هس��تند، یعنی خوردن مقدار کم��ی از این مواد، 

غذاي فراوانی به بدن می رساند.
برخی از غذاها س��بک، خوش هضم و لطیف 
هستند، یعنی خوردن مقدار فراوانی از این مواد، 

مقدار کمی غذا به بدن می رساند. 
برخ��ی از غذاها بینابی��ن دو حالت 
فوق هستند، یعنی مقدار کم از این مواد، 

غذای کم؛ مقدار فراوان از این مواد، غذای 
فراوان و مقدار متوس��ط از ای��ن مواد، مقدار 

متوسط به بدن غذا می رس��اند. هر کدام از 
این غذا ها می توانند غذای صالح )پسندیده( 

یا فاسد )ناپسند( به بدن برسانند.
برخی غذاهاي سبک و خوش  ]

هضم كه به بدن غذای صالح و 
بهینه می رسانند

فضوالتی ک��ه از این دس��ته غذا 
به دس��ت می آی��د، خیلی ک��م و زود 

تحلیل می روند و برای افرادی که بیماری 
مزمن دارند، مفید اس��ت، ول��ی برای افرادی 

که می خواهند توان خ��ود را افزایش دهند مفید 
نیس��ت. از جمله این غذاها می توان به گوش��ت 
جوجه مرغ، گوشت تیهو، بال و سر گردن دراج، 
ب��ال مرغابی، ماهی ه��ای ریزی ک��ه در البالی 
س��نگریزه ها زندکی می کنند)ماه��ی رضراضی(، 
س��بزیجات و میوه ه��ا مانند کاهو، انار و س��یب 

اشاره کرد.
غذاهای سبک و خوش هضم كه به بدن  ]

غذای فاسد و ناپسند می رسانند
دیگ��ر  و  ت��رب  پی��از،  خ��ردل،  ترتی��زك، 
خوراکی ه��ای س��وزش آور و تل��خ و ش��ور که 
هم��ه اینه��ا فضوالت تن��د و صف��راوی در بدن 
پدید می آورند که به آنه��ا غذاهای نرم کننده هم 
می گویند. فض��والت اینها به دنب��ال تولید خلط 
س��وزان برای افرادی که خلط های سفت بلغمی 
دارند، مفید اس��ت، چون اخ��الط بلغمی را تکه 
تک��ه کرده و تحلیل می ب��رد. بنابراین در بیماران 
بلغم��ی مزمن )مثال س��ینوزیت مزم��ن، درد بند 
مفاص��ل، دردهای کلیوی، بزرگ��ی کبد و طحال 
و ..( مفید اس��ت ولی در افراد متعادل در حالت 
س��المت مصرف زیاد آنها و مق��دار کم آنها در 

افراد غلبه خلط صفرا مضر است.
برخی غذاهاي سنگین و دیر هضم كه به  ]

بدن غذای صالح و پسندیده می رسانند
این دس��ته از غذاها ش��امل گوشت گوساله، 
ماهی بزرگ و پرگوش��ت، جگر سفید، پنیر تازه، 
تخم مرغ آب پز، نان س��فید بی س��بوس با پخت 

مناسب و موادی از این مانند می شود.

این دس��ته از غذاها برای اف��راد داری کارهای 
سنگین و پر زحمت، ورزشکاران قدرتی و افرادی 

که نیاز به نیروی فراوان دارند مناسب است.
غذاهای سنگین دیر هضم كه غذای  ]

فاسد و ناپسند به بدن می رسانند
گوشت گاو، گوس��فند ماده، شتر، تخم مرغ 
برش��ته، انواع قارچ ها، نان فطیر بدون سبوس، 
قل��وه و مغ��ز از جمل��ه غذاهای��ی هس��تند که 
معموال خلط ب��د تولید می کنند. این دس��ته از 

و غذاها برای کس��انی ک��ه کار پررنج 

زحم��ت و ورزش های س��نگین انجام می دهند 
مناس��ب اس��ت. ولی در این اف��راد نیز ممکن 

اس��ت عوارضی بجا بگذارد.
 غذاهایی كه میانه، سبک و سنگین هضم  ]

می باشند
ن��ان ب��ا آرد س��بوس دار خوب پخته ش��ده، 
گوشت گوس��فند نر و بزغاله یکس��اله، گوشت 
م��رغ محلی، کبک و کبوت��ر و مانند اینها در این 
دس��ته قرار می گیرند. این گ��روه غذایی با مزاج 

اکثر مردم سازگار است.
 نکات كلی درباره تغذیه و برخی غذاها ]

در طب س��نتی ن��گاه به خوراکی ه��ا از ابعاد 
مختل��ف ب��وده و مهم تری��ن نکته س��ازگاری و 
ناس��ازگاری غذاها با یکدیگر و با بدن می باشد. 
هر کدام از غذاه��ا با ویژگی های منحصر به فرد 
خ��ود در افراد مختل��ف و در ش��رایط مختلف 
کاربرد متفاوت دارد که در ادامه به برخی از آنها 

پرداخته خواهد شد.
■ تا جایی که امکان دارد غذاهای پخته و خام 

با هم میل نشود.
■ غذاه��ای دارای ی��ک نوع طبع ب��ا هم میل 
نش��وند، به طور مثال مصرف ماست یا ترشی با 

ماهی صحیح نمی باشد.
■ بع��د از غذاه��ای غلیظ، غذاه��ای لطیف و 
س��بک خورده نش��ود. زیرا زمان هضم متفاوت 

دارند و  س��بب س��وء هاضم��ه و تولید خاط بد 
در بدن می شود.

از  بیماری ه��ا  در دوران بح��ران و ح��اد   ■
غذاهای زود هضم و لطیف استفاده کنیم.

■ در زم��ان بیماری که فرد بی اشتهاس��ت، به 
اجبار به بیمار غذا ندهیم.

در معالجات طب سنتی اصل اول در برخورد 
با هر بیمار، تدبیر و تصرف در اس��باب ضروری 
اف��راد ش��امل هوای تنفس��ی، تغذی��ه، خواب و 
بیداری، نوع فعالیت، حاالت روح و روانی و دفع 

فضوالت از بدن می باش��د ک��ه یکی از مهم ترین 
موارد دخل و تصرف در تغذیه فرد است.

در یکسری افراد مانع از خوردن می شویم، به 
طور مثال در بحران یا در انتهای بیماری که دلیل 
آن جلوگی��ری از انح��راف طبیعت مدبره بدن به 

سمت معده است. 
در یکس��ری کیفیت )از لحاظ غلظت( غذا را 
کاه��ش و کمیت را باال می بریم. مانند افرادی که 
دارای اشتهای خوب به همراه هضم قوی باشند.
در یکس��ری ه��م کیفیت و ه��م کمیت غذا 
را کاه��ش می دهیم به طور مث��ال در افرادی که 

اشتهای ضعیف همراه با امتال معده دارند.
در یکس��ری کیفی��ت غذا را ب��اال و کمیت را 
کاه��ش می دهیم. در م��واردی که هضم ضعیف 

است ولی بدن احتیاج به تغذیه دارد.
در تمام موارد ب��اال از غذاهایی که خلط صالح 
تولید می کند استفاده می کنیم؛ بنابراین، پزشکی که با 
طب سنتی آشنا باشد، در حاالت مختلف متناسب 
ب��ا ویژگی های بدنی هر فرد، در حالت س��المت، 
در مراح��ل مختلف بیماری)ح��اد، مزمن و دوران 
نقاهت(، از لحاظ س��نی، جنسیت و ... انوع غذاها 

را براساس الگوی طب سنتی  انتخاب می نماید.
■ گوشت گوسفند نر موافق ترین گوشت با مزاج 
انس��ان است و گوش��ت آن دارای گوهر غلیظ، زود 

هضم بوده و غذای صالح برای بدن می رساند.
■ در تخم م��رغ ارزش تغذیه ای و کیفیت زرده و 
سفیده  تخم مرغ کامال متفاوت می باشد. زرده تخم مرغ 
گرم و سفیده آن سرد است. زرده تخم مرغ نیم  برشته 
دارای ارزش غذایی باال، خوش هضم و غذای صالح 

و پسندیده برای بدن تولید می کند.
■ زرده تخم مرغ نیم برش��ته ب��ه عنوان غذای 
مکمل و اولیه برای بچه ها مناسب است چون 
هنوز هضم کودك کامل نیس��ت و نیاز به 

غذای لطیف دارد.
■ اف��رادی که فعالیت زیادی 
ندارند نباید از غذاهای س��نگین 

و دیر هضم استفاده کنند.
■ پیاز غذای خوبی است ولی 
خاصیت دارویی آن غلبه دارد و نباید 

در مصرف آن زیاده روی کرد.
■ گوش��ت گاو و فرآورده ه��ای آن 
مانند سوس��یس و کالباس باعث اختالل 

خواب و عدم تمرکز می شود.
■ گوش��ت های مانده، فریز شده و کنسروی 
معموال از غذاهایی هستند که برای بدن غذاهای 

فاسد و ناپسند تولید می کنند.
■ مصرف مداوم بادمجان در بدن تولید س��ودا 
مي کن��د و بیماری ه��ای مرتبط ب��ا آن به وجود 

می آورد.
■ گن��دم، بهترین گونه دانه هاس��ت و از تمام 
ان��واع آنها)ج��و، برن��ج، ذرت و...(  ب��ه اعتدال 
نزدیکتر اس��ت. این دانه کم��ی به گرمی گرایش 
دارد و از این رو شایس��ته ترین دانه برای مردمان 
از لحاظ س��ازگاری و تغذیه می باش��د.  فراوانی 
و روی��ش آن در نق��اط مختل��ف ک��ره زمین در 
موقعیت های جغرافیایی و آب و هوایی مختلف 
و در دس��ترس ب��ودن آن از حکمت های بزرگ 
پروردگار است.در مبحث بعدی با توجه به اهمیت 
نان در تغذیه افراد به صورت مفصل به آن خواهیم 

پرداخت.
*پژوهشگر طب سنتی

جایگاه تغذیه در طب سنتی
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جوابیه

به دليل معلوليت مجبور به 
نشستن روي صندلي چرخدار 

هستم، اما اين وضعيت باعث 
نشده است كه خانه نشين باشم 
همواره سعي مي كنم با تردد در 
خيابان هاي شهر از حال و روز 

دور و برم باخبر باشم، اما اغلب 
پاساژها داراي پله هاي متعدد 

هستند و امكان تردد ويلچِر در اين 
مراكز وجود ندارد.

نام محفوظ

با اعالم اينكه ثبت نام و تكميل 
سهام عدالت پايان خواهد پذيرفت 
به يكباره به مراكز ثبت نام سهام 
مراجعه كرده اند و صف ثبت نام 

بسيار شلوغ شده است. بهتر است 
مهلت اين ثبت نامي ها تمديد شود؛ 

چرا كه اگر قباًل مردم دريافت سهام 
را ضروري نمي دانستند اآلن با 

دريافت اخبار و اطالعات مي دانند 
كه بحث جدي است. از مسئوالن 

مي خواهيم زمان ثبت نام را تمديد 
كرده و مراكز مختلف ديگري را در 
محالت و شهرك ها به امر ثبت نام 

اختصاص دهند تا حق مردم 
ضايع نشود.

نام محفوظ

بر رستوران ها و تاالرهاي 
غذاخوري نظارت كنيد. آنها به طور 

سليقه ای نرخ غذاهايي را كه تهيه 
مي كنند تعيين مي كنند و در برخي 

از اين اماكن قيمت ها مكتوب در 
اختيار مراجعان قرار نمي گيرد و 

فقط شفاهي اطالع رساني مي شود.
س. دادخواه

پیرو مطالب مندرج در جریده متبوع مورخ 91/8/15 صفحه 6 س��تون پیام مردم با موضوع »بیمارس��تان ولیعصر )عج( رزن 
پاس��خگوي نیاز مراجعان نیس��ت« وفق نظریه شبکه بهداش��ت و درمان شهرستان رزن به استحضار مي رساند با توجه به حجم 
باالي مراجعان شهرستان رزن و همچنین روستاي توابع شهرستان فامنین و بخش آوج به این بیمارستان جهت دریافت خدمات 
درماني، نیاز این شهرستان به یک بیمارستان مجهز با امکانات ویژه و یا گسترش تجهیزات بیمارستان فعلي جهت ارائه خدمات 
مطلوب به بیماران را دو چندان کرده اس��ت که این موضوع با تالش و همت مس��ئوالن دانشگاه و همچنین مسئوالن شهرستان 

در دست پیگیري مي باشد.
علي اصغر سليماني، مدیر روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکی استان همدان

نگاه

گونه

فاصله بين نسل ها
 ناشی از تفاوت نگرش هاست

همدان پیام: فاصله بین نس��ل ها ناش��ی از تف��اوت نگرش های آنان 
نسبت به موضوعات مختلف است.

یک کارش��ناس خانواده ش��کاف میان نس��ل ها را طبیعی خواند و 
گفت: والدین در مراجعات خود برای مش��اوره نس��بت به دور شدن 
جوان��ان از خانواده و در مقابل جوانان نیز از س��خت گیر بودن والدین 

گالیه می کنند.
حسین علیزاده ادامه داد: فرزندان از کنترل اتاق خواب، کامپیوتر و 

تماس های تلفنی توس��ط والدین گالیه دارند اما باید گفت، خانواده ها 
نبای��د این گفت و گو ها را نگران کننده تلقی کنند، این مس��اله طبیعی 

است اما ضرورت دارد به فکر کاهش این فاصله ها باشیم.
این مدرس مهارت های زندگی توضیح داد: نسلی که دوران انقالب 
و دفاع مقدس را درك کرده، با فرهنگ ایثارگری و ش��هادت آشناست 
و مبن��ای ازدواج��ش ارزش های اس��المی ب��وده، باید بتوان��د با ارائه 
راهکارهای صحیح و اساسی، فرزندان و نسل جوان را به این اصل و 
ارزش ه��ا نزدیک کند.علیزاده با تاکید بر اینکه فرزندان ما از نس��لی با 
ایمان هستند، افزود: باید به دنبال شناخت، درك متقابل، افزایش عزت 

نفس و حفظ کرامت انسانی آنان باشیم.

دروغگويی ريشه اصلی 
آسيب های اجتماعی

همدان پیام: ترویج فرهنگ دروغگویی، نداش��تن صداقت و اعتماد، 
ریش��ه اصلی اختالف های خانوادگی، طالق، انحراف ها و آسیب های 

اجتماعی است.
حمیدرض��ا رحمانی کارش��ناس مذهبی گفت: گس��ترش فرهنگ 
دروغگوی��ی، تضعیف امنیت اخالق��ی و اجتماعی، نب��ود صداقت و 
اعتماد، تضعیف باورهای مذهبی، عامل و ریشه بسیاری از آسیب های 

فردی و اجتماعی است.

وی در گفتگو با باش��گاه خبرنگاران، با اشاره به اینکه دروغ عامل 
اصل��ی اختالفات خانوادگی و افزایش طالق اس��ت افزود: با افزایش 
دروغگوی��ی در بین افراد خان��واده، افزایش ع��دم صداقت و اعتماد، 
ایجاد شک های بی مورد، ایجاد فاصله والدین با یکدیگر و فرزندانشان، 
فاصل��ه و اختالف ه��ای زوجین عامل اصلی اختالف��ات خانوادگی و 

افزایش طالق است.
رحمان��ی با تاکید بر ای��ن موضوع گفت: با کم��ی تفکر و نگرش 
دقیق به مس��ائل مختلف فردی، اجتماعی، مذهب��ی و فرهنگی، دروغ 
ریش��ه اصلی بسیاری از مفاس��د اخالقی و اجتماعی، گسترش جرایم، 

انحراف ها و آسیب های اجتماعی است.

تفاوت های زن و مرد نقش و كاركرد آن
همدان پیام: در دین مبین اس��الم تفاوت هایی میان زنان و مردان در شاخص 
فضیلت ه��ا وجود دارد. برای مثال، بعضی از خصلت ها در میان مردان بدترین و 

در میان زنان بهترین خصلت است. 
امیرمؤمنان علی علیه السالم می فرماید: »بهترین خصلت های زنان که بدترین 

خصلت های مردان است، عبارتند از تکبر، ترس و بخل.« 
مرده��ا از لحاظ نی��رو، قوی تر از زن ها هس��تند. از این رو، م��ردان برای انجام 
کارهای سنگین توانایی بیشتری دارند، ولی با اینکه توانایی جسمی بیشتری دارند، 
آس��یب پذیری روحی آنان نیز بیش��تر اس��ت. از دیگر ویژگی جسمی مردان اینکه،  
مردها از تارهای صوتی کلفت و ضخیم برخوردارند و دارای صدایی خشن هستند. 
به عبارت دیگر، مردها از س��ه س��طح زیر و بم آهنگ برخوردارند، در حالی 
که زنان دارای چهار س��طح زیر و بم آهنگ هستند. به همین دلیل، زنان نازك تر 

و لطیف تر از مردان سخن می گویند.
زن و مرد هر دو نس��بت به دیگ��ران از عواطف برخوردارند. هم می خواهند 
دیگران را دوس��ت بدارند و هم می خواهند دیگران آنان را دوس��ت بدارند، اما 

ابراز و ظهور عاطفه در زنان و مردان متفاوت است. 
خانم ها حتی اگر کسی را کمی هم دوست داشته باشند، چنان نشان می دهند 
که او را بسیار دوست دارند. در حالی که مردها کسی را که بسیار دوست دارند، 
چنان نشان می دهند که مقداری او را دوست دارند. نمایش محبت آنان متفاوت 
اس��ت.زنان نیاز به مراقب��ت، درك و احترام و مردان نیاز ب��ه اعتماد، پذیرش و 
قدردانی دارند. هرچه مردان به توجه و مراقبت از زنان بیش��تر رو آورند اعتماد 

بیشتری را از آنان کسب می کنند. 
در حقیقت، ارضای نیاز طبیعی زن )مراقبت( باعث می ش��ود که نیاز طبیعی 
مرد )اعتماد( تأمین شود. از سوی دیگر، اگر زن به مرد اعتماد کند و او را مدیر 
و مسئول زندگی مشترك بداند، مرد انرژی می گیرد و بیش از پیش به مراقبت از 
همسر خود می پردازد. پس ارتباط میان تأمین این نیازها دوسویه است.در مواردی 
خاص که زنان از پختگی و تجربه خوب برخوردارند، می توان با زنان مشورت کرد. 
پ��س در مواردی که به تصمیم گیری در کارهای مهم رو می آوریم، نباید تصمیمات 

پایدار و رأیی قوی را از زنان انتظار داشته باشیم.
تفاوت ها در ایجاد رابطه محبت آمیز و عاش��قانه میان همس��ران نقش بسیار 
مؤثری ایفا می کند. پذیرش این واقعیت اساسی که زن و مرد با هم تفاوت دارند، 

برای ایجاد روابط مثبت و عاشقانه میان همسران ضروری است. 
باید زن و مرد یاد بگیرند به تفاوت های یکدیگر احترام بگذارند تا نسبت به 

هم احساس نزدیکی و صمیمیت بیشتر نمایند.
به گزارش فارس، یکی از عوامل مهم در پیدایش و ثبات روابط مناس��ب 

میان همس��ران قضاوت عادالنه اس��ت. 
برای اینکه زن و مرد به مراحل باالی کمال و رشد برسند، باید بدون هرگونه 
تن��گ نظ��ری و خودبینی و فارغ از هر نوع س��وگیری، درباره یکدیگر قضاوتی 

عادالنه داشته باشند و این نتیجه در سایه پذیرش تفاوت ها میسر است.
گاه��ی علت اختالل در روابط و پیدایش قضاوت های ناعادالنه از س��وی 
زنان نس��بت به مردان ناش��ی از تحمیل عقیده فمنیستی است. شعار »برابری 
زن و مرد« و نپذیرفتن تفاوت ها باعث می ش��ود قضاوت منفی حاصل ش��ود. 
انتظارات برخاس��ته از فقدان تفاوت میان زن و مرد باعث می ش��ود از مردها 
ب��ا تعابیری همچون »دش��من« و »متجاوز« یاد ش��ود؛ غاف��ل از اینکه با این 
تصویر گاهی از زن��ان نیز با تعابیری همچون »عقب مانده« و »بی عرضه« یاد 
می شود که هر دو رویکرد نتیجه بی توجهی به تفاوت هاست. زن و شوهر در 
زندگی مش��ترك باید زمینه های قضاوت منفی را بسوزانند.یکی از آثار پذیرش 
تفاوت ها، احترام همسران به یکدیگر و ایجاد شور و هیجان در زندگی مشترك 
است. هنگامی که زنان و مردان خیلی شبیه یکدیگر می شوند، جاذبه مرموز میان 
خودش��ان را از دست می دهند، تا جایی که گفته می شود: زندگی کردن با کسی 

که مثل خودمان است، خسته کننده است.
برای مثال، زمانی که مرد به تفاوت های میان خود و همس��رش توجه نداشته 
باشد، در موقعیت های گوناگون برخوردهایی مثل سکوت، درون نگری و توجه 
ب��ه منافع را از همس��ر انتظار دارد، در حالی که این ن��وع برخورد از مختصات 
م��ردان اس��ت و زنان چه در وضعیت ش��ادی و چه در موقعی��ت غم، هرگز به 
س��کوت تمایل ندارند. پذی��رش تفاوت ها میان زن و مرد همس��ران را از قرار 

گرفتن در چنین وضعیت های نابسامانی باز می دارد.
همچنین زنان برای ایج��اد تعادل در وجود خود به مردان نیازمندند. ترکیب 
نیروی زنانه و مردانه باعث به وجود آمدن کمال می ش��ود. مرد در حالت مردانه 
می توان��د مغرور، خودمحور و خودخ��واه به نظر آید و به نیازمندی های دیگران 
توجه نداش��ته باش��د، اما زن در حالت زنانه بیش از حد به فکر دیگران به نظر 

می آید و خود را فراموش می کند و به دیگران می اندیشد.
نتیجه گیری ]

در می��ان زن و م��رد تفاوت هایی وج��ود دارد که شناس��ایی آنها در نقش و 
کارکرد هریک تأثیر می گذارد. گاهی ممکن است یک ویژگی برای یکی مثبت و 
برای دیگری منفی باشد. ابعاد مختلف این تفاوت ها را می توان در زمینه مسائل 
فیزیکی، عاطفی، جنس��ی، طبیعی و فکری مطالعه کرد و تفاوت ها را شناس��ایی 
نمود.آش��نایی با تفاوت ها برای س��ازگاری، نشاط، سالمت و آرامش در زندگی 
بش��ری کارکردهایی دارد. این کارکردها را می توان در عش��ق و محبت اعضای 
خانواده نس��بت به یکدیگر، فضای صمیمی حاکم بر زندگی زناشویی، قضاوت 
عادالنه افراد نس��بت به خود و دیگران، تعادل در رفتار، ش��ادی و نشاط جست 
وجو کرد. حاصل این آش��نایی، درك متقابل میان اعضای خانواده، انتظارات بجا 
و واقع بینانه، بهره مندی از آزادی قانونمند و حرکت تکاملی خانواده به س��مت 

مقصدی اعالست که برای همه اعضای خانواده قابل وصول است.

جزاير هاوايی محو می شوند!
همدان پیام: گروهی از متخصصان مطالعات زمین شناس��ی در یک بررس��ی 
جدید ادعا کرده اند که مجمع الجزایر هاوایی در ش��مال اقیانوس آرام از برخی 
مناطق مرکزی در حال نابودی است و پیش بینی می شود که با تداوم روند کنونی 

در آینده این مجمع الجزایر به طور کامل از نقشه زمین محو شود.
به گزارش س��ایت محیط زیست کشور،این کارشناس��ان در ارزیابی های جدید 
دریافته اند که نواحی کوهستانی در سومین جزیره بزرگ هاوایی موسوم به »اوآهو« 
بر اثر جریان آب های زیرزمینی از بخش های مرکزی در حال فرس��ایش و نابودی 
هس��تند. بنابراین احتمال می رود که در س��ال های آتی و به مرور زمان کوه های این 
منطقه کوچک و کوچک تر شده و در نهایت کامال به دشت های مسطح تبدیل شوند.

همدان پیام: »اش��تغال زن« مس��أله ای اس��ت 
ک��ه در دهه های اخی��ر، با وجه��ه ای جهانی، به 
عرصه  نظریه پردازی فرهنگ��ی و اجتماعی وارد 
ش��ده است. افزایش اشتغال زنان با مفهوم »انجام 
کاره��ای تمام وق��ت، دارای م��زد و بی��رون از 
خانه« در بس��یاری از جوام��ع، آن را به پدیده ای 
ب��ا تأثیرگ��ذاری چندوجهی بر نه��اد خانواده و 

مؤلفه های اجتماعی مبدل ساخته است.
ب��ر ای��ن اس��اس، پدیده  اش��تغال زن��ان از 
زوایای متفاوتی قابل پژوهش و بررسی است؛ 
اما س��ؤالی ک��ه در این باره مطرح اس��ت این 
اس��ت که »آیا اش��تغال زن��ان در جامعه  امروز 
م��ا با مؤلفه ه��ای خاص آن، به وی��ژه پذیرش 
مذهب رسمی تش��یع، نوعی ضرورت است یا 
صرفًا یک انتخاب یا اختیار برای زنان به شمار 

م��ی رود؟«
خانواده و ضرورت تفکیک نقش ها ]

باید دانس��ت »ضرورت« به معنای الزام و اجبار 
اس��ت. اجباری که حاصل از نیاز و حاجتی باشد. 
به همین جهت اس��ت که ف��رد مضطر یا فردی که 
در حالت اضطرار به سر می برد، در واقع مجبور به 
انجام کاری اس��ت تا نیازی یا حاجتی ضروری را 
برآورده سازد. شاید این سؤال ایجاد شود که چرا 
در مورد ضرورت اش��تغال مردان در یک جامعه 
س��خنی به میان نمی آید و این امر، در هیچ زمانی 
تا کنون، به چالش کشیده نشده است؟ در پاسخ، 
می توان با نگاهی به تاریخ بش��ر اذعان داشت که 
در تمامی ط��ول تاریخ، ویژگی های بیولوژیک و 
طبیع��ی زن و مرد عمده تری��ن عامل در تفکیک 
جنسیتی نقش ها در خانواده و جامعه بوده است؛ 
یعنی زن و مرد به واس��طه  تفاوت نقش��ی که در 
تولید نس��ل دارند، به طور طبیعی در جایگاه های 
متفاوتی از نقش ها ق��رار گرفته اند و این تفکیک 
شامل نقش رسیدگی به تمامی امور داخلی منزل 
برای زن و نق��ش حمایت مالی و در واقع تأمین 

معاش خانواده برای مرد بوده است.
دیدگا ه های متفاوت در خصوص اشتغال زنان ]

مباحث فرهنگ��ی حضور اجتماعی زنان در 
جامعه  اس��المی بس��یار مهم اس��ت. اما نسخه  
واح��دی در م��ورد اش��تغال زن��ان در جوامع 
مختل��ف وجود ندارد. ممکن اس��ت جامعه ای 
زن��ان را یکی از بهترین ابزار برای تولید ثروت 
در بس��یاری از عرصه ه��ای اقتص��ادی بداند و 
جامع��ه ای دیگر، بر اس��اس مبان��ی مورد قبول 
خ��ود، رویکرد متفاوت��ی به این مقوله داش��ته 
باش��د. لذا بحث از ضرورت یا عدم ضرورت 
اشتغال زنان، مس��تقیمًا، با اعتقادات، اهداف و 
زیرس��اخت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 

یک جامعه در ارتباط اس��ت.
به گواه تاریخ، در تمامی جوامع بش��ری، مسأله  
مشارکت فعال زنان در کارهای تولیدی و اقتصادی 
ریش��ه ای آنچنان کهن دارد که در واقع می توان آن 
را با زندگی انسان ها آمیخته و قرین به شمار آورد.

نق��ش زن ایران��ی در ب��ازار کار س��نتی، به 
خصوص در محیط روس��تا، بس��یار چش��مگیر 
بوده اس��ت و این نقش اقتص��ادی که با وجود 
اهمیت ف��راوان در ارقام و جدول های آماری، 
اندازه گیری و ارائه نش��ده است باعث می شود 
ت��ا نتیجه  هر ن��وع تحقیق و پژوهش��ی در این 
باره با تردید مورد توجه قرار گیرد. تعداد قابل 
توجهی از زنان ایرانی در بسیاری از دوره های 
زمان��ِی تاریخ ایران، به ش��یوه های مس��تقیم و 
غیرمس��تقیم، به اقتصاد خانواده و جامعه کمک 
می رس��اندند. آن ها با انجام رایگان کار خانگی 
و نگه��داری از کودکان و س��المندان خانواده 
به ش��یوه ای غی��ر مس��تقیم و با مش��ارکت در 
فعالیت ه��ای اقتص��ادی متع��ددی مانند صنایع 
دس��تی )قالیبافی، حصیربافی و...(، امور زراعی 
و کشاورزی )کشت و تهیه  توتون، چای، برنج، 
گندم، جو، کتان و...(، دامداری، تولید پوس��ت 

حیوانات، چرم، ابریشم و... به شیوه  مستقیم از 
ارکان مه��م اقتصادی خان��واده و جامعه  ایرانی 
به ش��مار می رفتند. در عصر حاض��ر نیز چنین 
فعالیت هایی، علی رغم آنکه نس��بت به گذش��ته 
از گس��تردگی کمت��ری برخوردارن��د، ام��ا در 
بس��یاری از مناطق روستایی کشورمان همچنان 

ادامه دارد.
با گسترش روزافزون تکنولوژی و بروز تغییرات 
بنیادین در س��بک زندگی زنان، اشتغال آنان شکل 
ت��ازه ای به خود گرفت و محیط کار و زندگی زنان 
از یکدیگر جدا ش��د و با بیرون بودن زنان از خانه 
در س��اعات کاری )عمدتاً به صورت تمام وقت( و 

درآمدزایی مستقل برای آنان همراه شد. 
فعالیت های اقتص��ادی زنان در طول تاریخ 
ب��رای بس��یاری از خانواده ه��ا، ب��ه وی��ژه در 
جامعه  روس��تایی و به تب��ع آن اجتماع، نیازی 
ضروری و حتی حیاتی به ش��مار می رفته است 
و عل��ت عمده  این ضرورت را می توان ش��یوه  
مبتن��ی ب��ر تولی��د و خودگردان ب��ودن اقتصاد 
خانواده دانس��ت؛ اما در عص��ر حاضر، اقتصاد 
خانواده های ایرانی با تغییرات بنیادینی روبه رو 
شده اس��ت. تغییراتی که نیاز مبرم به مشارکت 
زن در اقتصاد خانواده را به طور مؤثری کاهش 
داده است؛ اما سؤال اینجاست که چرا علی رغم 
وقوع این تغییرات، اش��تغال برای گروه هایی از 
زنان و نی��ز در برخی ش��رایط و موقعیت های 
خ��اص اجتماعی ض��رورت می یابد؟ در واقع، 
چه حاالت فردی و اجتماعی  اش��تغال زن را از 
حیطه  اختی��ار خارج می نماید و آن را به اجبار 

و الزامی بر وی مبدل می س��ازد؟
در زمینه  اشتغال، زنان شامل سه گروه خاص 
می ش��وند: زنان متأهل، زنان سرپرس��ت خانواده 
و زنان مجرد. این س��ه گروه با ش��رایط متفاوتی 
از لح��اظ ف��ردی و اجتماعی روبه رو هس��تند و 
نمی توان با یک رویکرد واحد به آن ها نگریست. 
پس ضرورت اش��تغال برای هر یک از این س��ه 

گروه به صورت متفاوتی مطرح است.
قوانین حاکم بر نهاد خانواده در دیدگاه اسالم که 
شامل حقوق و تکالیف زوجین است، قوانینی مبتنی 
بر حمایت های مالی و عاطفی از زن است؛ بنابراین، 
در عین حال که حق اشتغال زنان در دیدگاه اسالم 
به رس��میت شناخته ش��ده اس��ت، اصل، بر عدم 

ضرورت اشتغال زن در جامعه  اسالمی است. 
چه زمانی اشتغال زنان به یک ضرورت  ]

تبدیل می شود؟
یکی از ش��رایط خاصی که زنان به توصیه و به 
عبارت بهتر، تأکید دین اسالم می بایست پا به عرصه  

اقتصادی بگذارند مربوط به مش��اغل خاصی چون 
پرستاری، پزش��کی و معلمی است. حالت ایده آل 
در یک جامعه  اسالمی این است که دختران تحت 
تعلی��م معلمان زن قرار گیرند. همچنین زنان، برای 
رفع نیازهای پزش��کی خود، از خدمات پزشکان و 
پرستاران هم جنس خود بهره مند شوند. این حالت، 
علی رغم آنکه مس��تقیماً با نیازه��ای مالی زنان در 
ارتباط نیست، اما نوعی حالت اضطرار برای اشتغال 

زن در جامعه  اسالمی است.
از ش��رایط اجتماع��ی دیگری ک��ه زن را به 
س��وی اش��تغال، حتی با وجود شرایط سخت، 
ملزم می کن��د وقوع رخداده��ای خاصی مانند 
جن��گ اس��ت. جن��گ و دف��اع از رویدادهای 
بس��یار مهمی هس��تند ک��ه با قطعی��ت، زنان را 
در مس��ائل اجتماعی و ب��ه ویژه اقتصادی وارد 
می کنند. در این ش��رایط، ع��دم حضور مردان 
در خان��واده، بخش عمده ای از زن��ان را ملزم 
ب��ه مش��ارکت اقتص��ادی و اجتماع��ی می کند. 
جامع��ه  ایرانی نیز، پس از جنگ ایران و عراق، 
ش��اهد تغییراتی در سیاست های موجود درباره  
اشتغال زنان بود؛ زیرا جنگ عرضه  نیروی کار 

م��ردان را کاه��ش زی��ادی داد. 
از ش��رایط دیگ��ری ک��ه می توان��د ضرورت 
اشتغال زنان را موجب شود، عدم تناسب درآمد 
شاغالن مرد با مخارج خانواده در شرایط خاص 
اقتصادی کش��ور اس��ت. در برخی از دوره های 
زمان��ی، م��ردان قادر نیس��تند به تنهای��ی تمامی 
مخارج خانواده را برای برخورداری از یک سطح 
متوس��ط از زندگی تأمین کنن��د و زن، در چنین 
ش��رایطی، به ناچار می بایست در اقتصاد خانواده 

مشارکت فعال داشته باشد. 
بخشی دیگری از زنانی که ضرورتاً وارد عرصه  
اقتصاد می ش��وند در خانواده های بدسرپرس��ت یا 
بی سرپرس��ت زندگی می کنن��د. در این خانواده ها، 
فوت ی��ا ع��دم مس��ئولیت پذیرِی م��رد، زن را با 
چالش های اقتصادی متع��ددی روبه رو می کند. در 
چنین ش��رایطی، اجباری بیرونی زن را در معرض 
ش��داید چنین خانواده ای قرار می دهد و مسئولیت 

کامل آن را به دوش او وامی گذارد.
بنابراین یکی از راه های مؤثر در کاهش اجبار 
بیرونی زنان در ورود به بازار کار، افزایش کیفیت 
خانواده های ایرانی و نیز حمایت از خانواده های 
بدون سرپرس��ت است. بس��یاری از زنان، اگر از 
حمایت های کافی از س��وی پدران، همس��ران یا 
دولت بهره مند ش��وند، اش��تغال تمام وقت برای 
تأمی��ن مالی را ب��ه نگهداری و تربی��ت فرزندان 

خویش ترجیح نمی دهند.

دالیل استقبال زنان از مشاغل بیرون از  ]
منزل

اما در کنار گروه ها و ش��رایطی که اشاره شد، 
عمدت��ًا در دهه های اخیر، گ��روه دیگری از زنان 
وج��ود دارند ک��ه با اجباری درون��ی در گرایش 
به ب��ازار کار روبه رو هس��تند. در واقع، گروهی 
از زنان ممکن اس��ت با اجب��اری درونی، که آن 
هم از القائات فرهنگی و اجتماعی جامعه ناش��ی 
می شود، روبه رو باشند و علی رغم آنکه نیاز مالی 

ندارند، وارد بازار کار شوند. 
یکی از راه های مؤثر در کاهش اجبار بیرونی 
زن��ان در ورود ب��ه ب��ازار کار، افزای��ش کیفیت 
خانواده های ایرانی و نیز حمایت از خانواده های 
بدون سرپرس��ت است. بس��یاری از زنان، اگر از 
حمایت های کافی از س��وی پدران، همس��ران یا 
دولت بهره مند ش��وند، اش��تغال تمام وقت برای 
تأمی��ن مالی را ب��ه نگهداری و تربی��ت فرزندان 
خویش ترجیح نمی دهند.به نظر می رسد عالوه بر 
وجود این علل، که بسیار مهم و قابل توجه هستند، 
یک علت اساسی در مورد گرایش بسیاری از زنان 
به اشتغال در جامعه  ما می تواند به تفاوت دریافت 
امتیازهای فردی و اجتماعی زنان شاغل و خانه دار 
بازگ��ردد. در دهه های اخیر، زن��ان جامعه  ایرانی با 
القائات همه جانبه ای از س��وی رسانه های داخلی و 
خارجی روبه رو شده اند که زن خانه دار را فردی به 
دور از فرهنگ جامعه و در ش��أنی مادون شأن زن 
شاغل به تصویر می کشند.همچنین ارتقای مالی زنان 
ش��اغل نس��بت به زنان خانه دار نوعی امتیاز فردِی 
غیر قابل چشم پوش��ی را نمایان ساخت. بنابراین، 
احتس��اب همین دو امتیاز کافی اس��ت که یک زن 
را به ویژه اگر دارای تحصیالت دانش��گاهی باشد، 

بدون چون وچرا به سوی بازار کار روانه کند. 
خانواده نهاد بس��یار مهمی در راستای پیشبرد 
اهداف یک جامع��ه، آرامش روانی افراد و تولید 
نسل های س��الم و پویاست. بنابراین از مهم ترین 
اولویت های جامعه  ایرانی می بایس��ت تش��کیل، 
حفظ و اس��تحکام نه��اد خانواده باش��د. در این 
راستا، آموزش اولویت های متفاوت زندگِی زنان 
و م��ردان از دیدگاه اس��الم و نی��ز تبیین تفاوت 
نقش زن و مرد در خانواده و جامعه امری بس��یار 
ضروری به نظر می رس��د. نوجوان��ان و جوانان 
بای��د تا قبل از ورود به مرحله  تش��کیل خانواده، 
از طریق آموزش های مورد نیاز، ارکان و جوانب 
اجتماع��ی و فردِی پدیده  اش��تغال زنان را درك 
کنند و در راس��تای تش��کیل یک خانواده  آرام و 

مستحکم، از آن بهره گیرند.
منبع: برهان

اشتغال زنان، ضرورت یا انتخاب

»نظارت«، حلقه گم شده 
زنجيره تامين دارو

همدان پی��ام: گذرم به داروخانه ای در همدان 
افتاده است، با یکی از مراجعان که از داروخانه 
بی��رون آمده اس��ت هم��راه می ش��وم. پدرش 
ناراحتی قلبی دارد، هنوز نسخه در دستش است 
و می گوید: " یک داروخانه س��ر چهارراه بعدی 
است باید بروم آنجا، این داروخانه باالی قیمت 
دارو می فروشد، هفته پیش همین دارو را حدود 

25 هزار تومان ارزان تر خریده بودم"
می رسیم به همان داروخانه ا ی که گفته بود یک 
چهارراه باالتر است. دارویش را می خرد اما نه به 
قیمتی که داروخانه قبل��ی می گفت! با یک بیمار 
دیگر هم صحبت می ش��وم. برای خرید انسولین 
خارجی به چند داروخانه سرزده است. می گوید: 
»یک داروخانه به من برای هر قلم انسولین حدود 

35 ه��زار تومان قیمت داد، یک��ی دیگر 25 هزار 
تومان و سومی هم 18 هزار تومان«

به گزارش ایس��نا، کم نیس��تند خانواده هایی 
از این دس��ت که برای خرید داروی بیمارش��ان 
مخصوصا اگر خارجی باش��د و در نس��خه آزاد 
نوش��ته ش��ده باش��د، گاهی مجبور می شوند به 
داروخانه های مختلف س��ر بزنند و بعد تصمیم 
بگیرند که حاال از کدام داروخانه دارویش��ان را 
بگیرند. انگار ن��ه انگار که داروها قیمت گذاری 
می شوند و باید در همه جا قیمت یکسانی داشته 
باشند.پیرامون توزیع دارو در کشور و مشکالت 
آن در شرایط اقتصادی موجود اظهارات ضد و 
نقیض بس��یاری از تریبون های مختلف عنوان و 

رسانه ای شده  است. 
»علی رغ��م تاکید مق��ام معظم رهب��ری مبنی 
ب��ر اینکه بیمار ج��ز درد و رنج بیماری نداش��ته 
باشد، با دس��تاویز قرار گرفتن شرایط خاص ارز 

کش��ور، مردم ما، بوی��ژه خانواده هایی که بیماران 
صعب الع��الج دارند و از بیماری عزیزش��ان هم 
چون شمع می سوزند، در هفته های گذشته در کنار 
مشکالت غیرقابل وصف و چند جانبه تامین دارو، 
شاهد انتشار اخباری هستند که فصل مشترك آنها 

ناهماهنگی بین مسئوالن است«
هرچن��د نمی ت��وان به س��ادگی از کن��ار این 
مشکالت عبور کرد، اما نباید از دیگر ابعاد پروسه 
رسیدن سالمت دارو به دست بیماران نیز غافل شد. 
همچنان که مشاهده می شود در هیاهوی مشکالت 
ایجاد ش��ده ب��رای تامین دارو، بعض��ا نظارت بر 
توزی��ع، به حلقه مفقوده این زنجیره تبدیل ش��ده 
است و موجبات گرانفروش��ی و احتکار دارو در 
برخی داروخانه های سطح شهر را فراهم کرده و به 
نگرانی از گسترش توزیع داروهای قاچاق و تقلبی 
در بازارهای رس��می و حتی برخی داروخانه های 
خصوصی دامن زده اس��ت.این در حالی است که 

معاون داروی س��ازمان غذا و دارو در جدیدترین 
اظهار نظر خود و در واکنش به فعال ش��دن مراکز 
غی��ر مجاز توزیع دارو به دنب��ال بروز کمبودهای 
مقطعی، تامین ارز را راهکار نظارت بر این مراکز 
می داند، می گوید: با تامین ارز، می توانیم بر فعالیت 

مراکز غیر مجاز عرضه دارو نظارت کنیم.
محمدرضا شانه ساز، با اشاره به انجام اقدامات 
الزم در راس��تای برخورد و جلوگیری از فعالیت 
مراکز زیرزمینی و غیرمجاز توزیع دارو به صورت 
ویژه عنوان می کند: در این خصوص هماهنگی های 
الزم با سایر ارگان های ذیربط نیز صورت پذیرفته 
است.به اذعان برخی کارشناسان نظام دارویی،  به 
نظر می رس��د »ارز مرجع« به عامل عمده ای برای 
دس��تگاه های مجری و ناظر به منظ��ور رهایی از 
فشارهای موجود در راستای رفع معضالتی چون 
گرانی، قاچاق، تقلب و عرضه دارو در مراکز تبدیل 

شده است.
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پیست اسکی همدان میزبان اسکی بازان
منبع: ایسنا

يكي از ساكنان آپارتمان 4 واحدي 
هستم كه به دليل مشترك بودن 

كنتور آب درخواست كنتور مجزا 
دادم اما اداره آب مي گويد كه 

بايد هر 4 نفر تقاضا دهند و با 
موافقت آنها و به شرط پرداخت 

مبلغي كنتورها جدا شود. حال 
تكليف ما چيست اگر آن 3 خانواده 

ديگر نخواهند با پرداخت پول 
كنتورشان جدا شود چه بايد كرد؟

زهره وند

■ پاسخ مسئول
هر مش��ترکي که درخواس��ت مجزا کردن 
کنتور را داش��ته باشد باید محلي براي نصب 
آن معرف��ي کن��د. حال اگر این محل مش��اع 
باش��د بای��د همه رضایت داش��ته باش��ند که 
پ��س از کس��ب رضای��ت، با تفکی��ک کنتور 
هم��ه س��اکنان و پرداخ��ت هزینه ه��ا مجزا 
نم��ودن کنت��ور مقدور مي ش��ود. در غیر این 
ص��ورت مجزا نم��ودن تنها یک مش��ترك از 
واح��د آپارتمان��ي بنا به مش��اع ب��ودن محل 
کنت��ور مش��کل حقوقي براي ش��رکت ایجاد 
مي کن��د مگ��ر آن واحد در ورودي مس��تقل 
داش��ته باش��دهزینه دریافتي هم ب��ه دلیل آن 
اس��ت که 80 هزار توم��ان بابت خرید کنتور 
اس��ت که س��ایر هزینه ها 150 تومان برآورد 
مي ش��ود اما از مش��ترك تنها 45 هزار تومان 
گرفته مي ش��ود که جمعًا 130 تومان مي شود 
و حاضریم براي مشترکان خاص آن را قسط 

بندي کنیم.
عبدا... زاده، معاون مشتركان شركت آب

پيامک های تبليغي بسيار زياد 
شده است. 

بهتر است مخابرات چاره انديشي 
كند و فقط به منابع درآمدها فكر 

مهرابيننمايد.

چشم انداز

جنگ شادی

خبر

برگزاری جشنواره زمستانی همدان دير است

همدان پیام: مش��اور معاون رس��انه های مجازی صدا و سیما  گفت: 
نمود ملی و بین المللی جش��نواره زمس��تانی در گرو سرمایه گذاری در 

بخش رسانه است.
 حسن نجفی سوالری با بیان اینکه برگزاری جشنواره زمستانی کار 
بس��یار بزرگ و سنگینی است، افزود: این جشنواره با وجود برگزاری 
در ی��ک منطقه، اعتبار مل��ی و بین المللی دارد و مقامات اس��تاني کار 
عظیمی را آغاز کرده اند، اما به نظر من دیر است و با محدودیت زمان 
مواجه هستیم. وی با تاکید بر اینکه هزینه و سرمایه گذاری برای بخش 

رس��انه در جشنواره باید افزایش یابد، ادامه داد: به نظر می رسد تمرکز 
برگزارکنندگان بر روی نیروی انس��انی، تجهیزات و مسائل مالی بوده 
و ب��ه کارهای دیگری مانند تدارکات میهمانداری، مراس��م افتتاحیه و 

اختتامیه بیشتر توجه می شود.
نجفی س��والری یادآور ش��د: اگر جش��نواره ای به این بزرگی قرار 
اس��ت در همدان برگزار ش��ود و در دایره ش��هر همدان باقی نماند و 
در عرص��ه ملی و بین المللی نمود داش��ته باش��د، باید کار رس��انه ای 
بیش��تری انجام شود.به گزارش ایسنا، وی اضافه کرد: پتانسیل، توانایی 
و امکانات رسانه ای استان کم نیست، مهم ارتباط برقرار کردن، درگیر 

کردن، هزینه کردن و توجه به این بخش است.

همدان پی��ام: روس��تای میمن��د در حالی بعد 
از گذش��ت 13 هزار س��ال همچنان شاهد ادامه 
زندگی روستایی در اعماق کوه است که مردمان 
این س��رزمین آئین و رس��وم و زبان نیاکانشان را 

حفظ کرده اند و به آن افتخار می کنند.
به گزارش مهر، روستای تاریخی میمند جزو 
معدود روس��تاهای صخره ای جهان می باشد که 
پس از گذشت هزاران سال همچنان ماهیت خود 

را با رسوم و آداب گذشتگان حفظ کرده است.
از میمن��د با 13 هزار س��ال قدم��ت به عنوان 
یکی از نخستین تجمعات بشری در قالب روستا 

یاد شده است. 
روس��تای میمن��د در واقع در دل ک��وه کنده 
شده است، تمامی خانه های این روستا به وسیله 
زنان و م��ردان میمندي در هزاران س��ال قبل به 
وسیله دست و ابزارهای ابتدایی در کوه کنده کاری 
شده و هر خانه متش��کل از چند اتاق است و نوع 
ساخت آنها به گونه ای است که دمای ساختمان ها 
در طول تابستان و زمستان ثابت می ماند و بهترین 
ش��رایط برای زندگی را مهیا می کند. میمند در 38 
از  کیلومتری شمال شرقی شهرس��تان "شهربابک" 
شهرس��تان های اس��تان کرمان قرار دارد و وسعت 
آن 420 کیلومترمربع اس��ت و در اعماق جنگی از 

درختان پسته وحشی و بنه محصور شده است.
 میمن��د در دره ای ق��رار گرفت��ه و م��ردم در 
دو س��وی دره ب��ر روی کوه ه��ا خانه های خود 
را کنده اند این در حالی اس��ت که س��ه رودخانه 
در حاش��یه این روس��تا بر زیبایی منطقه در کنار 

درختان میوه  خودنمایی می کنند.
آپارتمان نشینی در عصر كهن ]

در مجموع در این روستا 400 خانه موسوم به 
کیچه در پنج طبقه بر روی هم قرار گرفته اس��ت 
و این خانه ها هزار و 500 اتاق را تشکیل داده اند.

ب��رای ورود به هر یک از این کیچه ها باید از 

داالنی که در دل کوه کنده ش��ده است عبور کرد 
و در نهایت از دري چوبی بگذریم که برای عبور 

از آن باید سرمان را خم کنیم.
درون هر کیچه اجاقی وجود دارد و چند اتاق 
که طول و عرض هر یک س��ه در چهار اس��ت، 
اما قاعده خاصی در این خصوص رعایت نشده 
اس��ت و ارتفاع هر کیچه بین یک متر و 90 تا دو 
متر و 10 سانتی متر است. زنان میمندی همچنان 
ب��ا ابزار و ادوات قدیمی ب��ه بافت فرش و گلیم 
می پردازند و زندگی با ش��ور و نشاط در کیچه ها 

در جریان است.
استفاده از زبان پهلوی ساسانی در میمند ]

آنچه در این روس��تا به چشم می خورد توقف 
یکباره زمان است. در کمال ناباوری لهجه و گویش 
مردمان روس��تای میمند همچنان همانند نیاکانشان 
اس��ت و به زبان پهلوی ساسانی سخن می گویند و 
بسیاری اصطالحات خاص خود را در سخن گفتن 

به کار می برند.حمام، مس��جد، مدرس��ه، کوچه ها، 
خیابان ها و همه چیز این مردم از س��نگ س��اخته 
شده اس��ت و در حقیقت به صورت دست کند در 
کوه ایجاد شده است. حمام این روستا همچنان به 
سبک قدیم کار می کند و شامل حوضچه، خزینه و 
سکوهای استراحت و استحمام است و دیگ حمام 
به وس��یله آتش گرم می ش��ود. نور حمام به وسیله 
س��نگ مرمری که نور خورش��ید را به درون حمام 

منعکس می کند تامین می شود.
کارشناسان، میمند را جزو نخستین مکان های 
س��کونت انس��ان می دانن��د و نکته قاب��ل توجه 
رعایت نکات امنیتی در س��اخت میمند است به 
طوری که هیچ کسي نمی تواند بدون اینکه دیده 

شود وارد این روستا شود.
میمن��د ب��ا تم��ام داش��ته هایش اما هن��وز در 
فهرس��ت آثار جهانی قرار نگرفته اس��ت که این 
امر گالیه های نماینده پیش��ین شهربابک را نیز به 

دنبال داشت و گویی وی کم کاری های مسئوالن 
گذشته را دلیل این امر می داند. با این وجود این 
روزه��ا بحث قرار گرفتن این روس��تا و منظرش 
در فهرس��ت آثار جهانی بیش��تر از هر روز دیگر 
پر رنگ اس��ت و بازرسان یونسکو نیز با بررسی 
پرون��ده میمند به صورت دوره ای بازرس��ی های 
متوالی را از میمند انجام می دهند که نشان دهنده 
اهمیت این روس��تا از دید بازرس��ان بین المللی 
است. اما مهمترین مشکالت و موانع ثبت جهانی 
میمند مواردی اس��ت که گویی خود کم کم دارد 
جزیی از تاریخ این روس��تا می شود. اگر نگاهي 
بر گذش��ته پرون��ده ثبت میمند و مش��کالتی که 
بازرس��ان در این مس��یر تذکر داده اند، بیندازیم، 
می بینی��م وجود برخ��ی س��ازه های ناهمگون با 
روس��تای صخره ای میمند و وجود سیم های برق 
و س��ایر تاسیس��ات دلیل به تعوی��ق افتادن ثبت 

جهانی میمند است.

همدان پی��ام: زمان��ی که یک گردش��گر پا به 
ش��هري می گذارد، نخستین چیزی که به آن فکر 
می کن��د دیدن جاذبه ه��ای توریس��تی، تفریحی 
و مراکز خرید ش��هر اس��ت. این اتف��اق در کنار 
اینکه س��ود اقتصادی دارد در معرفی یک ش��هر 
ب��ه دیگر ش��هرها یا کش��ورها نیز بس��یار حائز 
اهمیت اس��ت، ام��ا یکی از الزام��ات تحقق این 
مهم ایجاد زیرساخت های الزم برای گردشگران 
و توریست هاس��ت و یکی از نخستین گام ها در 
این زمینه راه اندازی سیستم حمل و نقلی راحت 
و در دس��ترس برای گردش��گران ی��ا حتی خود 

شهروندان است.
در حال حاضر در بسیاری از شهرهای پیشرفته 
و توریس��تی دنیا مانند آمستردام در هلند، پاریس 
در فرانس��ه، رم در ایتالیا، مادرید و بارس��لونا در 
اسپانیا و ... اتوبوس هایی مخصوص توریست ها 
وج��ود دارد که به اتوبوس گردش��گری معروف 
هس��تند. این اتوبوس ها برای تمام توریست ها و 
حتی ش��هروندان خود آن شهرها وسیله ای عالی 
اس��ت تا با قیمتی ارزان از دیدن تمام جاذبه های 
گردشگری شهر لذت ببرند. بسیاری از شهرهای 
کش��ور ایران نیز از حیث مکان های دیدنی دست 
کمی از ش��هرهای توریس��تی دنیا ندارد که یکی 
از آن ها همدان اس��ت که هر سال گردشگران و 

توریست هاي متعددي  به آن سفر می کنند.
ام��ا همین تع��داد باالی گردش��گران همدان 
باعث نش��د که مس��ئوالن ش��هری ب��ه این فکر 
بیفتند که اتوبوس و خط گردشگری برای استان 
راه اندازی کنند؛ این در حالي اس��ت که هنوز از 
مب��دأ همدان ب��ه مقصد علیصدر ای��ن جاذبه پر 
گردشگر هم ایستگاهي در نظر گرفته نشده است 
و ای��ن مهم ای��ن روزها از ن��گاه برنامه ریزان نیز 
پنهان مانده اس��ت و حتي ایستگاه مشخصي در 
شهرهاي استان براي دسترسي آسان گردشگران 
ب��ه جاذبه هاي گردش��گري ب��ارز همچون ارگ 
نوش��یجان، اللجین، ورکانه، هگمتانه و گنجنامه 

نیز وجود ندارد.

رونمایی از نخستین اتوبوس گردشگری  ]
دو طبقه كشور در مشهد

این در حالي اس��ت ک��ه ماحصل این ایده در 
استان خراسان رضوي رونمایی از نخستین اتوبوس 
گردشگری دو طبقه کشور همزمان با هفته حمل و 
نقل و ترافیک بود و بنا به گفته مدیرعامل س��ازمان 
اتوبوس��رانی ش��هرداري مش��هد )به عنوان متولی 
راه اندازی اتوبوس گردش��گري( یک��ی از اهداف 
راه ان��دازی ای��ن اتوبوس اس��تفاده از اتوبوس های 

فرسوده در مسیر تقویت گردشگری است.
خجس��ته در خصوص زمان شکل گیری این 
ایده بیان می کند: 6 ماه پیش بخش فنی س��ازمان 
اتوبوسرانی در حاشیه بازدید از کارخانه اسکانیا 

در س��وئد از اتوبوس گردش��گری این شهر نیز 
بازدید کردند. 

راه ان��دازی  گرچ��ه  می ده��د:  ادام��ه  وي 
س��ازمان  رس��الت  گردش��گری  اتوبوس ه��ای 
نیس��ت، اما کار س��اخت نخس��تین اتوبوس دو 
طبقه گردش��گری کش��ور ب��ا نوس��ازی یکی از 

اتوبوس های فرسوده و از رده خارج آغاز شد.
خجسته اضافه می کند: در حال حاضر قیمت 
ی��ک اتوبوس گردش��گری بالغ ب��ر 800 میلیون 
تومان اس��ت، اما تنها با صرف هزینه 50 میلیون 
تومانی یک اتوبوس از رده خارج برای این طرح 

بازسازی شده است. 
وی در توضی��ح چگونگ��ی اس��تفاده از این 

اتوب��وس بی��ان می کن��د: مطابق تمام ش��هرهای 
توریستی دنیا که از این اتوبوس استفاده می کنند، 
گردشگران و ش��هروندان می توانند با تهیه بلیت 
مخص��وص با قیمتی منطقی که ت��ا چند روز نیز 
اعتبار دارد، توس��ط این اتوب��وس از جاذبه های 

گردشگری تعیین شده دیدن کنند.
به گفته وی، ساعت کاری این اتوبوس نیز از 

8 صبح تا 8 شب تعیین شده است. 
خجس��ته اضاف��ه می کند: برای قطعی ش��دن 
مس��یر گردش��گري باید مراجع مختل��ف مانند 
جامع��ه هتلداران و حوزه گردش��گری و میراث 
فرهنگ��ی که خواس��تار مش��ارکت در این طرح 
هس��تند، پای کار بیایند و برای راه اندازی تعداد 
بیش��تری از این اتوبوس ها بخش خصوصی باید 

مشارکت داشته باشد. 
مدیرعامل سازمان اتوبوسراني مشهد طراحي 
و تولی��د اتوبوس دو طبقه گردش��گري توس��ط 
پرس��نل تعمیرگاه این س��ازمان را نشان از همت 
ب��اال و ت��وان متخصص��ان داخل��ي ذک��ر کرد و 
اف��زود: توجه به این نکته اهمی��ت ویژه اي دارد 
که متخصص��ان ما مي توانند بهترین کیفیت را در 

تولید نشان دهند.
وي ادام��ه داد: در ابت��داي امر، ط��رح تولید 
اتوبوس دو طبقه با استفاده از یک اتوبوس 355 
از رده خارج، از س��وي متخصصان فني سازمان 
با توج��ه به تحقیق��ات و مطالعات انجام ش��ده 
مطرح ش��د و پس از تایید طرح، از نیمه آبان ماه 
کارکنان سازماني و خصوصي کار را آغاز کرده و 
پس از ای��ن مدت اتوبوس دو طبقه در تعمیرگاه 

اتوبوسراني مشهد تولید شد.
گفتني اس��ت؛ تمامي امکانات سمعی بصری 
از قبی��ل سیس��تم های ص��وت و تصویر، نصب 
دو دوربی��ن براي ایجاد دید کافي اتوبوس��ران به 
اطراف، طبقه باال و پش��ت اتوب��وس، میکروفن 
بي س��یم، بلندگوه��اي اس��تاندارد در دو طبق��ه، 
قابلی��ت اس��تفاده از DVD و فلش در اتوبوس 

ایجاد شده است.

ژاپن هم به مقاصد گردشگری  حالل مي پيوندد
همدان پیام: پس از نیوزلند، فرانسه، مالزی، اردن، مراکش، قطر، تونس، ترکیه، 

اندونزی و امارات، ژاپن هم به مقاصد گردشگری حالل مي پیوندد.
در ش��رایطی که کشور ژاپن در س��ال های اخیر رشد چشمگیر گردشگرانش 
را تجربه کرده، پیش بینی می ش��ود در سال های آتی این کشور به یکی از مقاصد 

گردشگری حالل بپیوندد. 
به گزارش عرب نیوز، دولت ژاپن که هنوز تعداد گردشگرانش به رقم پیش 
از زلزله مرگبارش نرسیده، قصد دارد با فراهم کردن زمینه های گردشگری حالل 
از جمله رس��توران های ارائه دهنده  غذاهای حالل، کشورش را به مقصد جدید 
گردش��گری حالل جهان پس از نیوزلند، فرانس��ه، مال��زی، اردن، مراکش، قطر، 

تونس، ترکیه، اندونزی و امارات تبدیل کند. 
در حال حاضر هشت رستوران در ژاپن غذای حالل ارائه می کنند و از سوی 
دیگر ش��ش هتل نیز به امکانات الزم برای جذب گردش��گران مس��لمان تجهیز 
ش��ده اند. در این ش��رایط مالکان هتل ها نیز س��عی دارند تا فضای مناسبی برای 
گردش��گران مس��لمان به ویژه گردشگران عرب که در بیش��تر مواقع به صورت 
گروهی س��فر می کنند، فراهم کنند و حتی عالمت هایی روی دیوارها برای نشان 

دادن جهت قبله نصب کرده اند. 

رئيسسازماناسنادوکتابخانهملی:

ارزشمندترين اسناد هويتی ملت ايران در 
موزه های خارجی نگهداری می شود

همدان پیام: متاس��فانه نس��خ خطی فارس��ی زیادي که مربوط به تمدن ایرانی 
است، در کشور هندوستان نگهداری می شود.

به گ��زارش میراث فرهنگي، با توجه به وجود نس��خه های خطی بی ش��مار 
فارسی در کشورهای مختلف جهان مي توان گفت: بهترین و باارزش ترین اسناد 
تاریخ��ی مربوط به هویت ملت ایران در موزه کش��ورهای آمریکایی و اروپایی 

نگهداری می شود.
گفتني است؛ 320 هزار جلد نسخه خطی در کشور وجود دارد، اما متاسفانه 
حدود س��ه برابر این نس��خ خطی فارس��ی که مربوط به تمدن ایرانی است، در 
کشور هندوس��تان نگهداری می شود و گویا از سال گذشته تاکنون شش میلیون 
برگ نسخه خطی اس��کن و برای دسترسی آسان و بهتر محققان و پژوهشگران 

در سایت سازمان قرار گرفته است.

دومين دوره آموزشي مديريت هتلداري 
براي مديران صنعت هتلداري ايران

همدان پیام: مدیرعامل ش��رکت تالشگران اندیشه کاراد از برگزاري 
دومین دوره  آموزش��ي مدیریت هتلداري آکادمي گروه هتلداري اکور 

فرانسه در دوبي براي مدیران صنعت هتلداري ایران خبر داد. 
ناصر عندلیب گفت: این دوره  آموزش��ي از 26 بهمن تا سوم اسفند 
سال جاري توسط نمایندگي آکادمي اَکور در ایران )شرکت کاراد( در 
دوبي برگزار خواهد شد و در پایان دوره، گواهینامه معتبر این آکادمي 

به شرکت کنندگان اعطا مي شود. 

مدیرعامل شرکت تالشگران اندیشه کاراد افزود: آکادمي گروه هتلداري 
اَکور )دومین زنجیره هتلداري بزرگ دنیا( در این دوره تجارب خود را در 
اختیار مدیران و کارشناسان صنعت هتلداري ایران قرار مي دهند. به گزارش 
میراث آریا، وي تصریح کرد: آش��نایي مدیران گردشگري ایران با آخرین 
اطالعات و روش هاي انجام امور و اداره هتل ها در زنجیره هتلداري اَکور، 
افزایش دانش و مهارت مدیران هتل ها در مدیریت و برنامه ریزي عملیاتي 
هتل ها، آش��نایي با نحوه اداره جامع قسمت هاي مختلف هتل به صورت 
حرفه اي و نهایتاً آموزش عملي مفاهیم و بازدید از هتل هاي زنجیره اَکور 
از جمله اهداف برگزاري این دوره اس��ت تا مدیران شرکت کننده در این 

دوره ها بتوانند از تجارب اخذ شده در اداره هتل ها استفاده کنند.

ايجاد شرايط دسترسي آسان مردم به 
نمايشگاه هاي گردشگري

همدان پیام: مدیرعامل ش��رکت ایرانگردي مارکوپولو ایجاد شرایط دسترسي 
آسان مردم به نمایشگاه هاي گردشگري را مورد تاکید قرار داد و گفت: برگزاري 
این گونه نمایش��گاه ها در ش��هرهاي بزرگ موفق تر است؛ چراکه مردم به  راحتي 

امکان دسترسي دارند. 
امیرحسین جعفري اظهار داشت: برگزاري نمایشگاه ها در کشور ما و سراسر 

دنیا نقش مهم و تاثیرگذاري در توسعه گردشگري داخلي و خارجي دارد. 
جعف��ري ب��ا بیان این که نمایش��گاه محلي ب��راي عرض��ه و معرفي خدمات 
مجموعه هاي گردش��گري اعم از هتل، دفاترخدمات مسافرتي و ... است، افزود: 
با برگزاري نمایش��گاه هاي مختلف عرصه براي ارتباط مس��تقیم مردم و فعاالن 

گردشگري فراهم مي شود.
وي برگ��زاري نمایش��گاه ها را فرصت��ي ب��راي معرفي عملک��رد واحدهاي 
گردشگري معرفي کرد و گفت: پاسخگویي به مردم در طول برگزاري نمایشگاه 
س��بب اطمینان آن ها به فعاالن و مس��ئوالن این حوزه مي ش��ود و پیش��رفت در 

فعالیت ها را به  دنبال دارد. 
جعفري با بیان این که هزینه براي برپایي نمایشگاه ها در زمینه دکور، تبلیغات 
و ... نتیجه خوبي به  دنبال دارد، تصریح کرد: متاس��فانه در کش��ورمان این گونه 
هزینه ها را اضافي و یا بیهوده مي  دانند و این موجب شده در بسیاري از عرصه ها 
به رش��د الزم دست  نیابیم. به گفته این مدرس گردش��گري، اجراي برنامه هاي 
آئیني، دعوت از عشایر، ارائه غذا و سوغات بومي و محلي، اجراي موسیقي هاي 
س��نتي در کنار نمایش��گاه هاي برگزار شده موجب اس��تقبال و حضور گسترده 

مردم مي شود.
به گزارش میراث  آریا، شش��مین نمایش��گاه بین المللي صنعت گردش��گري، 
هتل��داري و فرصت هاي س��رمایه گذاري از 26 ت��ا 29 دي ماه در جزیره کیش و 
ششمین نمایشگاه بین المللي خدمات و تجهیزات صنعت گردشگري و هتلداري 

ایران 9 تا 12 بهمن ماه در تهران برگزار خواهد شد.

نقل و انتقال فيش حج عمره ممنوع است
همدان پیام: معاون حج س��ازمان حج و زیارت با بی��ان اینکه نقل و انتقال 
هرگونه فیش  عمره به غیر ممنوع اس��ت، گف��ت: صاحبان فیش های ثبت نامی 
عمره فقط می توانند براس��اس مندرجات پش��ت فیش های ثبت نامی، فیش های 
خود را به خانواده درجه یک خود ش��امل پدر و مادر، خواهر و برادر و فرزند 

انتقال دهند. 
به گزارش فارس، غالمرضا رضایی اظهار داش��ت: عالوه بر افراد یاد ش��ده 
س��ایر نسبت های سببی و نس��بی که در دستور العمل های ابالغی به دفاتر حج 
و زیارت اعالم شده، می توانند با احراز هویت مندرج که توسط شناسنامه افراد 

مشخص می شود، سند عمره خود را به نسبت های یادشده انتقال دهند.
وي افزود: بدیهی اس��ت چنانچه دارندگان قبوض، تمایل و موقعیت تشرف 
را ندارند، می توانند به بانک عامل مراجعه و نس��بت به دریافت هزینه پرداختی 

فیش عمره و سود متعلقه در هر زمان اقدام کنند. 
رضای��ی افزود: دارن��دگان فیش های بانک ملی که از س��ال 1363 تا س��ال 
1386 فیش ثبت نامی در دس��ت دارند، ولی تاکنون مش��رف نش��ده اند علی رغم 
اطالعیه های س��ابق س��ازمان در چند س��ال اخیر مبنی بر اینکه در صورت عدم 
تش��رف حق اعزام از دارندگان فیش های مذبور س��اقط می شود، در سال جاری 
س��ازمان توصیه می کند، همه دارندگان این فیش ها موظف هستند به بانک های 
عام��ل خود مراجعه و نس��بت به تثبیت ثبت نام و تمدی��د اعتبار فیش ثبت نامی 

خود اقدام کنند.
رضایی اضافه کرد: در غیر این صورت س��ازمان می تواند از تشرف این دسته 
دارندگان قبوض ثبت نامی جلوگیری کرده و فقط می توانند مبلغ فیش ثبت نامی 

و سود متعلقه را از بانک دریافت کنند.

روایتیازگرانشدنحجعمره؛

پول های بی ارزش امروز 
عمره، نجات دهندگان ديروز 

بانك ها از ورشكستگی
همدان پی��ام: عمره گران ش��ده اس��ت، مردم 
اعت��راض دارن��د؛ ولی باز هم ثبت ن��ام می کنند، 
ظرفی��ت  ک��ه  می ده��د  نش��ان  پرس وجوه��ا 

کاروان های عمره تقریبا پر شده است.
به گزارش ایس��نا، س��ازمان ح��ج و زیارت، 
گرانی عمره  امسال را که قیمتش تقریبا بیشتر از 
دو برابر نرخ سال گذشته است،  به گردن گرانی 

ارز و بلیت هواپیما انداخته است.
پایه  محاس��به  نرخ خدمات در عربس��تان نیز 
ارز مبادل��ه ای 2600 توم��ان بوده، ب��رای همین 

سازمان اعالم کرده، مجبور شده است که هتل ها 
را که قیمت شان تغییر نکرده اند، با دو برابر نرخ 
گذشته اجاره کند. شرکت های هواپیمایی هم سر 

بزنگاه قیمت ها را باال برده اند.
رون��د ب��ه ای��ن ش��کل اس��ت؛ اص��ل پول 
ودیعه گ��ذار را که برای عمره  امس��ال 550 هزار 
تومان بوده، پس از محاس��به  سود ساالنه  سپرده 
بلندمدت که حدود 15 درصد بوده، از قیمتی که 
سازمان حج برای عمره  امسال )از دو میلیون 80 
هزار تومان تا س��ه  میلی��ون و 421 هزار تومان( 
تعیین کرده است، کسر می کنند و مابه التفاوت را 

از مردم می گیرند.
روزی ب��ه همی��ن م��ردم گفته ش��ده بود که 
سپرده ش��ان برای عمره، به نام خودشان در بانک 
خواهد بود و سود ساالنه  سپرده  بلندمدت به آن 

تعلق می گیرد و تا زمان ثبت نام هم با این روند، 
پول سفرش��ان تقریبا جور می ش��ود. آن زمان از 
تورم داخل ایران و عربستان و تأثیرش روی این 
پول حرف زده می شد، ولی خبری از گرانی ارز 
نبود. برای همین، حاال پول مردمی که سه چهار 
سالی است منتظر عمره مانده اند، بی ارزش شده 
است و باید دس��ت کم 1/5 میلیون تومان دیگر 
روی اصل پول ش��ان بگذارند ت��ا هزینه  ثبت نام 
در کاروان را فراهم کنند، پولی که تا همین س��ه 
چهار سال پیش می شد با آن دو سفر عمره رفت.
این تازه حکایت  آن هایی اس��ت که در سال 
1387 ثبت نام کرده اند و حاال نوبت ش��ان رسیده 
است. هنوز داس��تان آن 6/5 میلیون نفر دیگری 
که سال 90 ثبت نام کردند و نوبت شان نرسیده و 
حس��اب و کتاب ها نشان می دهد حاال حاال باید 

منتظر بمانند تا همگی به عمره بروند و پول شان 
در این مدت با سپرده های بی رمق بانک ها خاك 
بخ��ورد، باقی مانده اس��ت. پول هایی که روزی 
بانک ها را از ورشکستگی نجات دادند، اما حاال 
کسی بی ارزش شدن آن ها را در مقابل گرانی ارز 

به روی خودش نمی آورد. 
یک مس��أله دیگر در این میان آن اس��ت که 
وقت��ی پول مردم چند س��ال به  ص��ورت ودیعه 
مانده، طبعا باید مش��مول سود سپرده  بلندمدت 
20 درصدی ش��ود، این در حالی است که سود 
سپرده  ودیعه گذاران 12 درصد محاسبه می شود 
و معل��وم نیس��ت دس��ت کم »8 درصد« س��ود 
بیش��تری که از ودیعه  س��فر زیارتی مردم گرفته 
می ش��ود، با کدام توجیه و بر مبنای چه حساب 

و کتابی است؟!

يك تجربه يك راهکار 

همدان هنوز 
مسیر گردشگري ندارد 

اتوبوس دو طبقه گردشگري در کشور رونمايي شد 

توقف 
تاريخ 
در قلب 
كوه

پیرو مطالب مندرج در جریده متبوع مورخ 91/8/15 صفحه 6 س��تون پیام مردم با موضوع »بیمارس��تان ولیعصر )عج( رزن 
پاس��خگوي نیاز مراجعان نیس��ت« وفق نظریه شبکه بهداش��ت و درمان شهرستان رزن به استحضار مي رساند با توجه به حجم 
باالي مراجعان شهرستان رزن و همچنین روستاي توابع شهرستان فامنین و بخش آوج به این بیمارستان جهت دریافت خدمات 
درماني، نیاز این شهرستان به یک بیمارستان مجهز با امکانات ویژه و یا گسترش تجهیزات بیمارستان فعلي جهت ارائه خدمات 
مطلوب به بیماران را دو چندان کرده اس��ت که این موضوع با تالش و همت مس��ئوالن دانشگاه و همچنین مسئوالن شهرستان 

در دست پیگیري مي باشد.
علي اصغر سليماني، مدیر روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکی استان همدان
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کتاب نگاه

خبر

اتقان اسناد هويتي
همدان پیام: س��ازمان ثبت احوال کشور سازماني با شخصیت حقوقي مستقل 
از لحاظ مالي اداري و اجرایي و از حیث تشکیالتي در دولت وابسته به وزارت 
کشور است. به دلیل گستردگي وظایف قانوني سازمان ثبت احوال در اقصا نقاط 
به ارائه خدمات مشغول بوده و یکي از پرمراجعه ترین سازمان هاي دولتي است.
تاریخچ��ه ثبت احوال به صورت منس��جم در جهان مرب��وط به قرن نوزدهم 
میالدي اس��ت. ثب��ت احوال در ایران با صدور شناس��نامه ب��راي دختري به نام 
فاطمه ایراني در س��وم دي ماه 1297 شمس��ي فعالیت خود را در تهران آغاز کرد 
و در 10 س��ال در سراس��ر کش��ور فعال ش��د. قوانین ثبت احوال در گذر زمان 
دس��تخوش تغییراتي ش��د. آخرین قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 است 
ک��ه در تاریخ 1363/10/18 اصالحاتي در آن به عمل آمد. س��ازمان ثبت  احوال 
امروز 3 مأموریت مهم دارد: 1. ثبت وقایع حیاتي 2. اتقان اسناد هویتي و تابعیتي 

ایرانیان 3. تولید و انتشار آمار انساني و تحوالت جمعیتي. 
براس��اس برنامه راهبردي س��ازمان 9 هدف کلي براي آن طراحي گردیده که 
یکي از مهمترین آنها اتقان اسناد هویتي است. با عنایت به اینکه اسناد سجلي از 
مهمترین اس��ناد رسمي است و از درجه اهمیت باالیي برخوردار است و عالوه 
بر تعیین هویت افراد مهمترین سند تابعیت اشخاص محسوب مي گردد؛ اتقان و 
اس��تحکام و پایداري آنها یکي از ضرورت هاي نظام ثبتي کشور است. در بحث 
اتقان اسناد چند شاخص مهم مد نظر است: ثبات اسناد، استحکام اسناد، پایداري 

و اطمینان اسناد.
در راس��تاي اتقان اس��ناد هویتي ایرانی��ان اقداماتي در ثب��ت احوال صورت 
مي گیرد که به طور اختصار به آنها اش��اره مي ش��ود: ثب��ت به موقع وقایع حیاتي 
با اس��تفاده از ظرفیت هاي قانوني به وسیله مأموران صالح و درستکار که قبل از 
انتصاب شایستگي و صالحیت آنان احراز شده سپس به عنوان مأمور تنظیم کننده 

اسناد مشغول به کار مي شوند.
افزایش ضریب امنیتي اس��ناد و مدارك س��جلي و هویتي با نظارت و کنترل 
و رعای��ت دقیق مق��ررات به هنگام تنظیم، اس��تفاده از اوراق خوب و با کیفیت 
در چاپ اس��ناد و مدارك و چاپ آنها در چاپخانه هاي معتبر )چاپخانه دولت و 
بانک مرکزي( تولید شناسنامه و کارت ملي با شاخص هاي امنیتي باال و نظارت 
بر اقدام مأموران به منظور صیانت از اطالعات از جمله اقداماتي اس��ت که براي 
افزایش ضریب اتقان اس��ناد هویتي صورت گرفته است، یکي دیگر از اقدامات 
ارزش��مند صدور شناسنامه و کارت شناس��ایي ملي با رویکرد مکانیزه است که 
امروزه در سراسر کشور شناسنامه ها به صورت مکانیزه صادر مي شود. ساماندهي 
بایگاني هاي اسناد س��جلي و تهیه آرشیو الکترونیک اسناد که یک طرح عظیم و 
طاقت فرساست هم اکنون توس��ط کارکنان سختکوش و پرتالش ثبت  احوال در 

دست اقدام مي باشد که در سال 1392 مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.
منوچهر فرزام، معاون حقوقي و سجلي اداره کل ثبت احوال استان همدان

 اسناد دوران دفاع مقدس كشور در همدان تدوين می شود 
همدان پیام: با تصویب دبیرخانه نخبگان و پژوهش��گران دفاع مقدس کش��ور اس��ناد دوران دفاع مقدس در همدان تدوین 
می ش��ود.  مدیر تحقیق و پژوهش اداره کل حفظ آثار و نش��ر ارزش های دفاع مقدس اس��تان همدان در این رابطه   گفت: در 
10 س��ال اخیر بیش از یک هزار صفحه س��ند کتبی و ش��فاهی از دوران دفاع مقدس توسط همکاران در این استان جمع آوری 

شده است.
به گزارش شبستان، سید علی مساواتی با اشاره به اینکه پژوهشگران بیش از 5 هزار ساعت در خدمت رزمندگان در راستای 
ثبت خاطرات رزمندگان بوده اند، اضافه کرد: این خاطرات پس از شنیدن و ثبت شدن تجزیه و تحلیل شده اند. وی با اشاره به 
برگزاری 100 جلس��ه بازخوانی این اس��ناد تصریح کرد: جمع آوری اسناد رزمندگان و شنیدن خاطرات به عنوان تاریخ شفاهی 

مقوله جدیدی است که این استان به عنوان استان پایلوت در این بخش است.

سامانه نظارتی سايت های شاعران انقالبی 
راه اندازی می شود 

همدان پیام: رئیس دفتر ش��عر و ادب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بر لزوم تدوین یک برنامه خاص 
برای تربیت انقالبی و اس��المی و آموزش عقیدتی به ش��اعران جوان و همچنین بر تقویت و مرتبط کردن 

سایت ها و وبالگ های شاعران انقالبی تاکید کرد.
قادر طراوت پور، با تاکید بر لزوم برنامه تدوین ش��ده برای تربیت ش��اعران انقالبی گفت: ما باید برای 
تربیت انقالبی و اسالمی شاعران اعم از نوجوان و جوان یک برنامه خاص و مدون داشته باشیم در حقیقت 
باید به شاعران آموزش عقیدتی بدهیم تا دوست و دشمن را بشناسند و بدانند دشمن با تالش فراوان برای 

سیاه نمایی از هیچ تالشی دریغ نمی کند.

   وی الزم��ه تربی��ت ش��اعران انقالبی را آموزش فکری و علمی آنها از س��طح م��دارس عنوان کرد و 
افزود: بعضی از شاعران امروزی ما با وجود برخورداری از خانواده ای مذهبی اطالعات درسی از وضعیت 
فرهنگی جامعه ندارند و از تاریخ اسالم اطالعات خوبی ندارند، بر این اساس بر نهادهای فرهنگی، آموزش 
و پرورش و دانشگاه هاست که دانش و آگاهی عمومی و دینی مردم را افزایش دهند تا شاعری که در دامان 
این جامعه رشد می کند خوب و بد و شخصیت های گذشته، حال و آینده خود را بشناسد و از جامعه خود 

شناخت کافی داشته باشد.
 رئی��س دفتر ش��عر و ادب وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی ب��ا تاکید بر تقوی��ت و مرتبط کردن 
س��ایت ها و وبالگ های ش��اعران، اظهار داشت: خوشبختانه در چند س��ال اخیر شاعران انقالبی خیلی 
خوب در عرصه مجازی وارد ش��دند اما جا دارد تالش ها بیش��تر ش��ود و تشکیل س��امانه سایت های 

ش��اعران گام موثری در این زمینه اس��ت.

همدان پی��ام: رئی��س اداره فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی شهرس��تان هم��دان از تدوین منش��ور 
مدی��ران  و  هنرآم��وزان  هنرجوی��ان،  اخالق��ی 

آموزشگاه های آزاد هنری، خبر داد.
به گزارش ایسنا، محمدعلی فرجی در جلسه 
انجمن موس��یقی شهرس��تان هم��دان گفت: این 
منش��ور به منظور رعایت حقوق هر یک از س��ه 
ضلع فرآیند آموزش هنر شامل هنرجو، هنرآموز 
و مدیر آموزش��گاه آزاد هنری در رشته موسیقی 

تدوین می شود.
وی با بیان اینکه 8 آموزشگاه موسیقی فعال در 
شهرستان همدان وجود دارد، تاکید کرد: این منشور 
اخالقی پس از تدوین نهایی در همه آموزشگاه های 

موسیقی شهرستان همدان نصب خواهد شد.
فرج��ی ادام��ه داد: در ای��ن منش��ور حقوق 
و وظای��ف هنرجوی��ان، هنرآم��وزان و مدی��ران 
آموزش��گاه های آزاد هنری در رش��ته موس��یقی 
یادآوری ش��ده است که از جمله آنها می توان به 
رعایت حداقل زمان تدریس برای هر هنرجو)20 
دقیق��ه(، حضور ب��ه موقع در کالس ه��ا و نحوه 

پرداخت شهریه اشاره کرد.
وی اضاف��ه ک��رد: ای��ن منش��ور ب��ه منظور 
رضایتمن��دي هنرجویان، هنرآم��وزان و مدیران 
آموزش��گاه ها تدوین می شود و به زودی به همه 

آموزش��گاه های آزاد هنری در رش��ته موس��یقی 
اعالم خواهد شد.

نظارت بر محل و فروش بلیت  ]
كنسرت های موسیقی

وی از مشخص شدن محل های فروش بلیت 
کنس��رت های موس��یقی خب��ر داد و گفت: برای 
جلوگیری از سوءاس��تفاده احتمالی و ایجاد بازار 
س��یاه فروش بلیت های کنس��رت در شهرس��تان 

همدان از این پس ش��ورای موس��یقی شهرستان 
مح��ل ف��روش بلی��ت  کنس��رت های موس��یقی 
خصوصًا اجراهای افراد و گروه های ش��اخص را 

مشخص و بر آنها نظارت می کند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
هم��دان تصریح ک��رد: به دنب��ال سوءاس��تفاده 
احتمال��ی و تخلف اف��راد در زمینه فروش بلیت 
کنسرت ها و ایجاد بازار کاذب در این خصوص، 

ش��ورای موسیقی شهرس��تان همدان از این پس 
وظیفه نظارت بر محل های فروش بلیت و تعیین 

این محل ها را به عهده خواهد داشت.
وی افزود: س��ینماها، برخی کتابفروش��ی ها، 
و  فرهنگ��ی  محص��والت  عرض��ه  مراک��ز 
آموزش��گاه های آزاد هن��ری برای ف��روش بلیت  
کنسرت های موس��یقی برنامه ریزی خواهند شد 

که در مورد هر کنسرت اعالم می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی همدان:

منشور اخالقی آموزشگاه های موسیقی تدوین می شود

صدری افش��ار  غالمحس��ین  همدان پی��ام: 
فرهنگ نویس پیشکس��وت معتقد اس��ت: وقتی 
م��ا زبان پیوندی فارس��ی را با زبان صرفی عربی 
می نویس��یم، همیشه با استثناها مواجه هستیم، اما 
فرهنگس��تان باید با ایجاد قوانین برای آراستگی 

خط فارسی تالش کند.
این فرهنگ نویس پیشکسوت در گفت وگو با 
ایسنا، درباره  آشفتگی رس��م الخط فارسی عنوان 
کرد: همان طور که در مقدمه  »دستور خط فارسی« 
نوش��ته، خط ما خط عربی است و این خط برای 
زبان های صرفی به درد می خورد. در زبانی چون 
عرب��ی از »ع« و »ل« و »م« می ت��وان واژه های��ی 
چ��ون معلم،  تعلی��م، علم ، عالم��ه ، علیم و عالم 
را ساخت، یعنی ریش��ه با چیزهای دیگر ساخته 
می شود. در حالی  که فارسی زبانی پیوندی است 
و در این زبان ب��ه اول و آخر واژه چیزی اضافه 
می ش��ود و معنا را تغییر می ده��د. برای نمونه به 
»دانش« چیزهای��ی اضافه می ش��ود و واژه هایی 
چون دانشمند ، دانش دوست،  دانش پرور و از این 
دست س��اخته می ش��ود. یعنی کلمه دانش تغییر 
نمی کن��د و فقط به اول و آخ��رش چیزی اضافه 

می شود. انگلیسی هم اینگونه  است.
وي اف��زود: زب��ان  پیون��دی نمی توان��د ب��ا 
رسم الخط عربی سراسر قانونمند شود و همیشه 
اس��تثناهایی باقی می ماند. برای نمونه این معلوم 
نیس��ت که چرا دانش پژوه را جدا و دانش��مند را 
سر هم می نویسیم؛ بنابراین با این زبان نمی توانیم 

کامال قانون بگذاریم.
صدری افش��ار ب��ا اش��اره به ت��الش برای 
قانونمند کردن زبان فارس��ی گفت: نخستین بار 
خانل��ری،  دکت��ر  فرهن��گ  وزارت  زم��ان  در 
گروه��ی زبان ش��ناس دور هم جمع ش��دند و 

قانونی گذاشتند که تا سال ها کتاب های درسی 
م��ا براس��اس آن تنظیم می ش��د. ای��ن قانون ها 
شامل چیزهای س��اده اي بود. برای نمونه به ما 
می گف��ت »می« اول فعل را باید جدا نوش��ت. 
»به« مفعول س��از را جدا می نویسیم. »ب« تأکید 
در »برو« و »ب« تزیین را س��ر هم می نویسیم. 
یا این که واژه هایی چون دانشس��را و دانشکده 
سر هم نوش��ته می شود. این دستور کم و بیش 
ج��واب می داد، اما وقتی کامپیوتر آمد و مجبور 
ش��دیم واژه ها را جس��تجو کنی��م، این جواب 
نمی داد و باید واژه ها را بیشتر جدا می نوشتیم.
وي ادامه داد: س��پس فرهنگستان زبان و ادب 

فارسی دستور رسم الخط فارسی را منتشر کرد و 
برخی گونه های نگارش را مشخص کرد، اما در 
این کتاب ش��یوه نگارش برخی واژه ها بر عهده  
خود نویس��نده گذاش��ته شده اس��ت؛ مانند واژه  
»پس��ت خانه« و »پس��تخانه« که به هر دو ش��کل 
می تواند نوش��ته شود. یا »بی نوایی« و »بی نوائی«، 
»زایی��دن« و »زائیدن«، »رگب��رگ« و »رگ برگ« 
که نگارش ش��ان به هر دو صورت درست است. 
این ها نمونه هایی اس��ت که در کتاب آمده و این 
کار را برای خواننده دش��وار می کند. اما حقیقت 
این اس��ت که بیش��تر از این ه��م نمی توان زبان 

فارسی را قانونمند کرد.

صدری افشار گفت: عده ای که جدانویسی را 
درس��ت متوجه نش��ده اند، حتي شناسه ها را جدا 
می کنند. فعل شادی این گونه است. این که شادم، 
شادی، ش��ادند،  اما برخی می نویسند، »شاداند« و 
این غلط اس��ت. چون این کار را سخت می کند. 
زیرا همه  مردم ایران فارس نیستند و این آموزِش 
زبان را برای قومیت ها دش��وار می کند و به زبان 

آسیب می رساند.
وي سپس با اش��اره به نیاز به قانونمند کردن 
خط فارس��ی گفت: البته فرهنگستان نباید به این 
قوانین بس��نده کن��د و باید آن ه��ا را به روز کند. 
به عنوان مثال ما برای نوش��تن اس��م های فرنگی 
مش��کالت زی��ادی داری��م. گاه »تورنت��و« و گاه 

»ترنتو« نوشته می شود.
این دوگانگی برای فهرست نویس��ی مشکل 
ایجاد می کن��د. همچنین گاه »اتریش » با »ط« و 
گاه با »ت« نوش��ته می ش��ود. این ها دردسرساز 
هس��تند و در ای��ن می��ان فرهنگس��تان وظیفه 
دارد که تکلیف را مش��خص کند تا نوش��تار ما 

قانونمند شود.
صدری افش��ار گفت: این قانونمندی ها باید 
ب��ا کم��ک آم��وزش و پ��رورش از کتاب های 
درسی ش��روع ش��ود تا بچه ها و معلم ها دچار 
س��رگردانی نش��وند. از مدرس��ه می ت��وان این 
فرهنگ سازی را آغاز کرد. مانند »می« که دیگر 
جدا نوش��ته می شود و مش��کل آن ها حل شده 
اس��ت؛ بنابرای��ن این تالش ها باید از مدرس��ه 
ش��روع ش��ود و به س��ایر بخش ها گس��ترش 
پی��دا کن��د. اما اگر این ش��لختگی ها کم ش��ود 
و فرهنگس��تان هم بهتر و با س��رعت بیش��تري 
کار کند، می توان آراس��تگی را در زبان فارسی 

ش��اهد بود.

مشکالت خط فارسی حل شدنی است؟ 

فراخوان جشن 
10 ساله  تصوير سال 

منتشر شد 
همدان پیام: فراخوان دهمین »جش��ن تصویر 
سال« و »جشنواره فیلم تصویر« سرانجام منتشر 

شد.
به گزارش ایس��نا، در فراخوان منتش��ر شده 
آمده است: 10 سال تمام، سعی کردیم صورت 
ن��زارِ اقتصادِ جش��ن تصویر س��ال را با س��یلی 
بهانه های بی دلیل و با دلیل فرهنگی و عاطفی- 
خانوادگی سرخ نگه داریم. حاال با چه درصدی 

از سرخی... بماند! 
خالص��ه اینکه ادام��ه کار، در آغاز دهه دوم 
برگزاری جش��ن تصویر سال فعاًل فقط با روی 
آوردن به روش��ی امکانپذیر است که بخشی از 
هزینه ه��ای اجرایی از طری��ق دریافت ورودیه 
تامین ش��ود. فکری که در مس��یر عبور از ذهن 
ب��ه زبان قلب و جانمان را به ش��دت آزرد؛ هر 
چند در بسیاری از رویداد های مستقل آن سوی 
مرز سال های سال اس��ت که شرکت کنندگان با 
پرداخت ورودیه آثار خود را به نمایش��گاه های 

جهانی ارسال می کنند. 

برای رسیدن به مبلغ پیشنهادی برای ورودیه، 
ب��ا هر دارا و ن��دار، دانش��جو و فارغ التحصیل، 
فرهنگی و ب��ازاری و هر ترکی��ب متضادی که 
تصور کنید، ش��ور کردیم که آش مربوط ش��ور 
نش��ود؛ باالخره رس��یدیم به مبلغ پان��زده هزار 
توم��ان برای بخش ه��ای گرافیک )پوس��تر( و 
کاریکاتور و بیست هزار تومان برای بخش های 
عک��س و فیل��م که ش��رکت کنن��دگان پس از 
پرداخ��ت اینترنتی وجه می توانند آثار مورد نظر 

خود را آپلود کنند.
دهمین دوره  »جشن تصویرسال« از 4 تا 24 
اسفندماه سال جاری همچون دوره های گذشته، 
با در اختیار داشتن تمامي فضاهای نمایشگاهی 

خانه  هنرمندان ایران برگزار می شود.
بخش عکس  ]

بخش عکس در رش��ته های خبری، مس��تند 
اجتماعی، ورزش��ی، هن��ر و هنرمندان و نگاهی 
دیگر )خالقه(، ش��امل آثاری که در سال 1391 

گرفته شده باشند، برگزار خواهد شد.
آث��ار ارس��الی در بخش عکاس��ی، برای هر 
رش��ته : خبری، مستند اجتماعی، ورزشی، هنر و 
هنرمندان و نگاهی دیگر )خالقه(، حداکثر پنج 
تک عک��س و یک مجموعه  )دو تا پنج عکس( 
در نظرگرفته شده است که ارائه آثار  باید همراه 
با ثبت نام متقاضی در سایت tassvir.com به 

 ص��ورت آپلود در حجمی مع��ادل حداکثر100 
کیلوبای��ت و نیز ارس��ال س��ی دی در اندازه30 

در45 سانتی متر باdpi 300  صورت گیرد.
بخش گرافیک و كاریکاتور  ]

دوبخ��ش گرافی��ک )پوس��تر( و کاریکاتور، 
همچون س��ال های گذشته با موضوع آزاد برگزار 
می ش��ود. آثار بخش آزاد و جوانان زیر 25سال با 
نظر هیأت داوری معرفی ش��ده از س��وی انجمن 
طراحان گرافیک ایران و گروه های آزاد کاریکاتور 

انتخاب و به  نمایشگاه راه خواهند یافت.
ارائ��ه  آث��ار در این بخش نیز  بای��د همراه با 
ثبت نام متقاضی در س��ایت tassvir.com  به 
 ص��ورت آپلود در حجمی مع��ادل حداکثر100 
کیلوبای��ت و نیز ارس��ال س��ی دی در اندازه 30 

در45 سانتی متر باdpi 300 صورت گیرد.
تعداد آثار ارس��الی ب��رای هر بخش حداکثر 

پنج اثر است.
جشنواره فیلم تصویر  ]

به  روال گذش��ته، جش��نواره فیل��م تصویر، 
همزم��ان ب��ا نمایش��گاه تصویر س��ال در خانه 
هنرمن��دان برگزار می ش��ود. تمام��ي فیلم های 
غیرتج��اری ش��امل فیلم ه��ای مس��تند، کوتاه 
انیمیش��ن، ویدئ��وآرت که  داس��تانی، تجربی، 
از خالقی��ت هن��ری برخوردار باش��ند، در این 

جشنواره عرضه خواهند شد.

جش��ن  برگ��زاری  م��دت  در  آث��ار  ای��ن 
تصویرسال، همه روزه در خانه هنرمندان ایران، 

تاالر استاد جلیل شهناز به  نمایش در می آیند. 
آثار ارس��الی در این بخ��ش  باید به  صورت 
DVD, Mini DV ی��ا DVCam هم��راه با 
کد رهگیری دریافت ش��ده از طریق ثبت نام در 

سایت tassvir.com به دبیرخانه ارائه شوند.
جایزه ویژه جوانان زیر 25 سال 

در دهمین دوره  جشن تصویر سال در ادامه 
رویک��رد ویژه به  جوانان، جایزه جوانان زیر 25 
س��ال به  یاد و نام محسن رس��ول اف - هنرمند 
جوانی که ش��هریورماه س��ال 1387 در سانحه 
س��قوط هواپیم��ا درگذش��ت - در رش��ته های 
عکاس��ی، گرافیک، کاریکاتور و فیلم، از طریق 
آرای هیأت داوری خاص هر رش��ته و توس��ط 
»بنیاد فرهنگی هنری محس��ن رس��ول اف« اهدا 

می شود.
مهلت ارسال آثار  ]

هنرمندان عالقه مند به شرکت در دهمین جشن 
tassvir. تصویر سال  باید از طریق ثبت نام و آپلود

com و همچنین ارسال سی دی ودی وی دی آثار 
به دبیرخانه تصویر سال واقع در خیابان قائم مقام 
فراهانی، میدان ش��عاع، خیاب��ان گلریز، پالك19، 
طبقه سوم، زنگ چهارم در فاصله   زمانی شانزدهم 

تا پایان دیماه 1391 اقدام کنند.

موفقترینهایگيشهسينمایجهاندر2012

10 فيلم پرفروش سينمای جهان
در سال 2012 كدام فيلم ها بودند؟ 

همدان پیام: فیلم »انتقام جویان« محصول مشترك کمپانی »دیسنی« و »استودیو 
م��ارول« با فروش خی��ره کننده 5/1 میلیارد دالری نه تنه��ا نام خود را در مکان 
دوازدهم فیلم های میلیاردی تاریخ س��ینما ثبت کرد؛ بلکه به عنوان نخستین فیلم 

پرفروش تاریخ سینمای جهان در سال 2012 نیز معرفی شد./
ب��ه گزارش ایس��نا، پس از فیل��م »انتقام جوی��ان«، فیلم »ش��والیه تاریکی بر 
می خیزد« به کارگردانی »کریس��توفر نوالن« به عنوان دومین فیلم پرفروش س��ال 
2012 ب��ا رق��م زدن فروش یک میلیارد دالری نام خود را به عنوان هفتمین فیلم 

پرفروش تاریخ سینمای جهان ثبت کرد.
فیلم »سقوط آس��مانی« جدیدترین فیلم از سری فیلم های »جمیزباند« نیز در 
حالی در مکان س��ومین پرفروش ترین های 2012 قرار گرفته است که با فروش 

947 میلیون دالری موفق ترین فیلم سری فیلم های »جیمز باند« نام گرفت.
در فهرس��ت 10 فیلم پرفروش س��ال 2012 نام سه انیمیشن دیده می شود که 
انیمیشن »عصر یخی؛ جابجایی قاره ای« محصول »فاکس« با فروش 875 میلیون 
در مکان چهارم این فهرس��ت قرار گرفته اس��ت و انیمیش��ن های »ماداگاسکار« 
)محص��ول کمپان��ی پارامونت و دریم ووک��س( با ف��روش 742 میلیون دالر و 
»دالور«)محصول دیس��نی و پیکس��ار( با فروش 355 میلی��ون دالر به ترتیب در 
مکان های هفتم و دهم پرفروش ترین های س��ینمای جهان در س��ال 2012 قرار 

گرفته اند.
مکان پنجم موفق ترین های س��ینمای جهان در گیشه در سال 2012 با فروش 
794 میلیون دالری توسط قسمت دوم فیلم »گرگ و میش؛ طلوع« تصاحب شده 
است و پس از آن فیلم »مرد عنکبوتی شگفت انگیز« محصول کمپانی »کلومبیا« و 

»استودیو مارول« با فروش 752 میلیون دالر قرار گرفته است.
فیلم »بازی های گرس��نگی« به عنوان اولین فیلم سال 2012 که از مرز فروش 
500 میلیون دالر عبور کرد، با مجموع فروش 686 میلیون دالر در مکان هشتم و 
فیلم »مردان س��یاه پوش3« با فروش 624 میلیون دالر در مکان نهم این فهرست 

قرار گرفته اند.
این دومین سالی است که پس از سال 2011، بیش از 10 فیلم موفق به فروش 

جهانی بیش از 500 میلیون دالر شده اند.

 »فرهنگ آثار ايرانی و 
اسالمی« منتشر می شود

مجموع��ه  چه��ارم  جل��د  همدان پی��ام: 
»فرهنگ آثار ایرانی و اسالمی« تا نوروز 92 
توسط انتشارات سروش منتشر خواهد شد.

به گزارش مهر، در حال حاضر چهارمین 
جل��د از مجموع��ه »فرهنگ آث��ار ایرانی و 
اس��المی« به مرحله نهایی آماده سازی خود 
نزدیک شده است. انتش��ارات سروش پس 
از انتش��ار ترجمه »فرهن��گ آثار« که از زبان 
فرانسوی بازگردانی شده بود، اقدام به دادن 
فراخوان برای تالی��ف مقاالت »فرهنگ آثار 
ایرانی و اس��المی« ب��ه قلم نویس��ندگان و 

مولفان کشورمان کرد.
تا ب��ه حال مجل��دات اول تا س��وم این 
مجموعه به چاپ رسیده است که جلد سوم 
آن روز نهم مردادماه س��ال گذشته رونمایی 

شد. 
جلدهای اول تا سوم »فرهنگ آثار ایرانی 
و اس��المی« از حرف »الف تا د« و مشخصا 
کلم��ه »دیوار« را در برگرفت��ه و مدخل های 
جلد چهارم ه��م از کلمه »دی��وان« تا پایان 

حرف سین قطعی شده است.
فعالیت ه��ای آماده س��ازی جل��د چهارم 
»فرهن��گ آث��ار ایرانی و اس��المی« تقریبا به 
پایان نزدیک شده و از حجم 500 صفحه ای 
این کتاب، 400 صفحه آن صفحه آرایی شده 
اس��ت. کتاب ه��ای این مجموع��ه به همت 
پژوهشگران کشورمان و با سرپرستی احمد 

سمیعی گیالنی منتشر می شوند.
دست اندرکاران این پروژه قصد دارند، 
جل��د چهارم را تا فرا رس��یدن عید نوروز 
پیش رو،  منتش��ر و راهی بازار نش��ر کنند، 
اما اگ��ر چاپ چهارمین جل��د از »فرهنگ 
آثار ایرانی و اس��المی« تا عید میسر نباشد، 
تا زمان برپایی بیس��ت و ششمین نمایشگاه 
بین الملل��ی کت��اب ته��ران، حتما منتش��ر 

خواهد شد.

 »چگونه روی می  دهد« 
منتشر شد 

 همدان پی��ام: عنوان جدی��د از مجموعه 
کتاب ه��ای »چگونه روی می  دهد« توس��ط 
کانون پرورش فکری ک��ودکان و نوجوانان 

منتشر شد.
به گزارش مه��ر، »چگونه یک ابر تبدیل 
ب��ه توفان تندری می ش��ود؟« نوش��ته مایک 
گ��راف و ترجمه محمود س��الک و »چگونه 
یک اس��تخوان تبدیل به سنگواره می شود؟« 
به نویس��ندگی ملیس��ا اس��توارت و ترجمه 
مجی��د عمیق، 2 عن��وان از کتاب های از این 

مجموعه هستند.
»چگونه یک زمین لرزه تبدیل به سونامی 
می ش��ود؟«، »چگونه یک آتشفشان تبدیل به 
جزیره می شود؟« و »چگونه یک گیاه تبدیل 
به نفت می ش��ود؟« نوش��ته لیندا تاگلیافرو، 
به ترتیب با ترجمه حس��ین بکایی، محمود 
امانی تهرانی و مجید عمیق، سه عنوان دیگر 

این مجموعه هستند.
روی  »چگون��ه  کتاب ه��ای  مجموع��ه 
می دهد؟« در ب��اره  علل و تأثیر پدیده هایی 
ک��ه منج��ر ب��ه دگرگون��ی در ک��ره  زمین 

می ش��وند، نوش��ته ش��ده اس��ت. 
کودکان و نوجوان��ان ضمن مطالعه  این 
کتاب ه��ا با پ��اره ای از پدیده ه��ای طبیعی 
یا آن  دس��ته پدیده هایی که عامل انس��انی 
در آن ه��ا نقش دارد، آش��نا می ش��وند. از 
ویژگی ه��ای ای��ن مجموعه این اس��ت که 
کلمه هایی که به شکل ضخیم در آن چاپ 
ش��ده اند در واژه نام��ه ای در پای��ان کتاب 

توضیح داده شده است.
در کتاب »چگونه یک ابر تبدیل به توفان 
تندری می ش��ود؟« درب��اره توصیف مردمان 
باس��تان از توفان ه��ای تن��دری، چگونگی 
تبدی��ل آب اقیانوس ه��ا به اب��ر و به وجود 
آمدن جریان الکتریس��یته در ابر و... توضیح 

داده شده است. 
در کتاب »چگونه یک استخوان تبدیل به 
سنگواره می شود؟« هم در خصوص بقایای 
گیاه��ان و جانورانی که تبدیل به س��نگواره 
می ش��وند و... بحث می شود. زمین لرزه هایی 
ک��ه ام��واج مهی��ب س��ونامی را ب��ه وجود 
می آورند از جمله موضوع هایی هس��تند که 
در کتاب »چگونه ی��ک زمین لرزه تبدیل به 

سونامی می شود؟« به آن ها اشاره می شود.
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حوادث

نیش و نوش

اجرای مجدد حساب آتيه فرزندان در صورت تصويب مجلس
همدان پیام: رئیس س��ازمان ثبت احوال گفت: حساب آتیه فرزندان در صورت تصویب مجلس بعد از دو سال 
مجدداً عملیاتی می شود. محمد ناظمی اردکانی در گفت وگو با مهر افزود: طرح آتیه فرزندان در سال 89 به منظور 
حمایت از کودکان در آستانه ورود به عرصه اجتماعی و برای تامین نیاز مادی آنان به تصویب رسید و در سال اول 
نیز500 میلیارد تومان برای پوشش 500 هزار نوزاد اختصاص یافت. وی بیان کرد: در سال دوم یک هزار میلیارد 
و 400 میلیون تومان در پیوس��ت بودجه اعتبار برای این طرح در نظر گرفته ش��د، اما با توجه به مشکالت قانونی 
آن، عملیاتی نش��د. رئیس س��ازمان ثبت احوال به مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی در مورد افزایش جمعیت 
اش��اره و تاکید کرد: با توجه به اینکه براس��اس پیش بینی های انجام شده جمعیت کشور در سال های آینده کاهش 

پیدا می کند به همین دلیل شورای عالی انقالب فرهنگی سیاست های تشویقی در نظر گرفته است.

آمار ورود ساالنه زندانيان به زندان
همدان پیام: رئیس س��ازمان زندان های کش��ور گفت: آمار ورود س��االنه 600 هزار نفر به زندان ها به واقعیت 
نزدیک است؛ زیرا در سال های اخیر ورودی به زندان بیشتر بوده است. غالمحسین اسماعیلی در گفت وگو با مهر 
در مورد اینکه ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضائیه اعالم کرده اس��ت س��االنه 600 هزار نفر )ورود روزانه 1600 
نفر به زندان ها( وارد زندان ها می ش��وند، گفت: البته ارائه آمار باید با حساس��یت و دقت بیشتری انجام شود. این 

را هم باید گفت که این آمار از واقعیت دور نیست؛ البته در این سال ها ورودی به زندان هم بیشتر بوده است.
البت��ه رئیس س��ازمان زندان ها بیش از این گفته بود که بیش��ترین ورودی به زندان ه��ا را مجرمان مواد مخدر، 
زندانیان چک و... تش��کیل می دهند. اس��ماعیلی در مورد تفاهم نامه با بهزیستی برای ایجاد مهد کودك در زندان ها 

هم گفت: هنوز بهزیستی اقدامی انجام نداده است.

افراد تحت تكفل، سال 92 بيمه می شوند
همدان پیام: مدیرعامل صندوق بازنشس��تگی کش��وری ب��ا اعالم آغاز بیمه طالیی بازنشس��تگان گفت: در گام 

نخست، تنها بازنشستگان اصلی، تحت پوشش »بیمه طالیی« قرار می گیرند.
ب��ه گزارش ایس��نا، ایراندخت عطاریان اظهار داش��ت: یک میلی��ون و 500 هزار بازنشس��ته از امروز از انجام 
اعمال جراحی رایگان در بهترین بیمارس��تان های خصوصی و دولتی بهره مند می شوند. وی افزود: اعمال جراحی 
تخصص��ی و ف��وق تخصصی همچون جراحی قلب، مغز و اعصاب، کلیه، پیوند مغز اس��تخوان، جراحی س��تون 
فقرات، داروهای بیماران ام اس، س��رطان، شکستگی ران و لگن و مفصل ران از جمله تعهداتی است که از سوی 
س��ازمان بیمه گر برای بازنشستگان کشور اجرا می ش��ود. عطاریان ادامه داد: با اعتبار 100 میلیارد تومانی از سوی 

دولت، اجرای بیمه طالیی بازنشستگان آغاز شده و به صورت مرحله به مرحله اجرا می شود.

حاجیبابایی:

بدخواهان نظام تعليم و 
تربيت را رسوا خواهيم كرد

همدان پی��ام: وزیر آم��وزش و پرورش با 
اعالم اینکه به همراهی فرهنگیان، بدخواهان 
نظام تعلیم و تربیت را رس��وا خواهیم کرد، 
گف��ت: اعتقادم بر این اس��ت ت��ا روزی که 
جایگاه معلمان همتراز اس��اتید دانش��گاه و 
پژوهش��گران نش��ود، تحول بنیادین محقق 
نخواهد ش��د. به گزارش ایس��نا، حمیدرضا 
حاجی بابای��ی اظهار داش��ت: ت��ا زمانی که 
زنده ام در هر پس��تی حضور داش��ته باش��م، 
معتق��دم آم��وزش و پ��رورش بزرگ تری��ن 

دستگاه و سرمایه کشور است.
وی با اعالم اینکه نظام رتبه بندی معلمان 
براساس سند تحول بنیادین در حال تدوین 
است، ادامه داد: وظیفه فرهنگیان، نگهبانی از 

فکر دانش آموزان است.
حاجي بابای��ي با اش��اره به اینک��ه نتایج 
تح��ول بنیادی��ن در آموزش و پ��رورش با 
گذشت زمان مش��خص خواهد شد، افزود: 
در س��ه سال اخیر با اجرای 300 زیرساخت 
تحولی، زمینه برای اجرای تحول بنیادین در 

آموزش و پرورش فراهم شده است.
وي ادام��ه داد: اس��تقرار نظ��ام جدی��د 
آموزش��ی با ایجاد پایه شش��م ابتدایی بخش 
کوچکی از تحول بنیادین اس��ت و اصل این 
تح��ول متوجه تغیی��ر نگاه ها ب��ه آموزش و 

پرورش می باشد.

3 هزار معتاد بهبوديافته 
تسهيالت مسكن مهر 

می گيرند
همدان پیام: بنا بر اظهارات معاون کاهش 
تقاضا و توسعه مش��ارکت های مردمی ستاد 
مب��ارزه با م��واد مخ��در، براس��اس آخرین 
استعالم صورت گرفته از استان ها، بیش از 3 
هزار نف��ر از بهبودیافتگان در نوبت دریافت 

تسهیالت ویژه مسکن مهر هستند.
بابک دین پرس��ت در گفت وگو با ایسنا، 
گف��ت: در راس��تای حمای��ت از معت��ادان 
بی خانم��ان و بی بضاع��ت، هش��ت میلیارد 
تومان اعتب��ار از س��وی وزارت تعاون، کار 
و رف��اه اجتماعی در س��ال جاری به این امر 

اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: تامی��ن هزینه های معتادان 
بی بضاع��ت در تبصره ذیل م��اده 15 قانون 
س��تاد مبارزه با مواد مخدر پیش بینی ش��ده 
و آخری��ن ابالغیه وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی نش��ان می دهد که در بودجه س��ال 
91 مبل��غ 80 میلی��ارد ریال ب��رای کمک به 

معتادان بی بضاعت اختصاص یافته است.
توس��عه  و  تقاض��ا  کاه��ش  مع��اون 
مش��ارکت های مردمی س��تاد مبارزه با مواد 
مخ��در همچنی��ن در خص��وص حمایت از 
معت��ادان بی بضاع��ت برای کم��ک به ترك 
اعتیاد آنها گفت: س��تاد مبارزه با مواد مخدر 
همزمان با استان ها اقداماتی را آغاز کرده که 
یکی از این اقدامات تامین داروی رایگان در 
مراکز درمانی است که این طرح حمایتی هم 
اکنون در استان سیستان و بلوچستان با توجه 
به آسیب خیز بودن استان در حال اجراست.

وي در خص��وص مس��کن مه��ر معتادان 
بهبود یافته که پیش از این وعده واگذاری این 
مسکن ها آن از سوی دولت و ستاد به معتادان 
بهب��ود یافته اعالم ش��ده بود، اظهار داش��ت: 
براساس آخرین استعالم از سوی استان ها بیش 
از 3 هزار نفر از بهبودیافتگان در نوبت دریافت 

تسهیالت ویژه مسکن مهر هستند. 

فوت 3 زائر ايرانی
در كربالی معلي

همدان پی��ام: در دو هفت��ه اخی��ر 3 زائر 
ایران��ی فوت ش��ده و 80 زائ��ر دیگر نیز که 
محل اس��تقرار خود را فراموش کرده بودند، 

به کاروان های مربوطه تحویل داده شدند.
ب��ه گزارش ف��ارس، این  ایام ب��ا ازدحام 
جمعیت زائ��ران در کرب��الی معلی، برخی 
زائرانی که س��نی از آنها گذش��ته اس��ت، از 
کاروان جدا شده و مکان هتل محل استقرار 
خ��ود را فرام��وش می کنن��د، از اینرو واحد 
امداد و پش��تیبانی س��تاد شمس��ا مستقر در 
کربالی معلی، آنها را به محل استقرار منتقل 

کرده یا به مدیران ثابت معرفی می کند. 

همدان پی��ام: مدی��رکل تحقیق��ات و آموزش 
ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: براساس آخرین 
آماره��ا یک میلیون و 325 هزار ایران به مصرف 

مواد مخدر اعتیاد دارند.
حمید صرامی در خص��وص نتایج طرح ملی 
شیوع شناس��ی مصرف مواد در میان ش��هروندان 
کش��ور گفت: براس��اس پژوهش صورت گرفته 
توس��ط پژوهش��گاه عل��وم انس��انی و مطالعات 
اجتماعی جهاد دانش��گاهی که به س��فارش ستاد 
مبارزه با مواد مخدر کشور انجام شد، نرخ شیوع 
مص��رف مواد مخدر و روان گردان ها در جمعیت 

15 تا 64 سال، 2/65 درصد است.
وی افزود: طرح ملی بررس��ی و شیوع شناسی 
اعتیاد و مصرف م��واد مخدر و روان گردان ها در 
جمعیت عمومی یعنی در خانوارهای 31 اس��تان 
کش��ور در مقیاس س��نی 15 تا 64 سال به روش 
نمونه گیری خوش��ه ای و تصادفی چند مرحله ای 
سیس��تماتیک صورت پذیرفته است که براساس 
آن، تعداد تقریبی مصرف کنندگان مواد در سطح 
کشور، حدود یک میلیون و 325 هزار نفر است.

زنان 9 درصد معتادان ]
مدی��رکل تحقیق��ات و آموزش س��تاد با بیان 
اینکه جنس��یت 91 درصد مصرف کنندگان مرد و 
9 درصد زن اس��ت، اظهار داش��ت: پیشگیری از 
مصرف مواد غیر قانون��ی در گروه زنان، نیازمند 
برنامه ریزی و مداخالت جدی از سوی نهادهای 

فرهنگی و پیشگیری کشور دارد.
شیشه دومین ماده مخدر پرمصرف ]

صرام��ی با اش��اره به م��واد مصرف��ی گفت: 
جمعیت نمون��ه تحقیق مهمترین م��واد مصرفی 
را ب��ه ترتی��ب اولوی��ت تریاك و مش��تقات آن، 
شیش��ه، کراك )افغان��ی(، هروئین، حش��یش و 
اکس��تازی ذکر کردن��د، ضمن آنک��ه 84 درصد 
مصرف کنندگان مواد نیز سابقه مصرف دخانیات 
را اعالم ک��رده  و عمده ترین روش مصرف مواد 
در مصرف کنن��دگان نیز تدخین، خوردن، انفیه و 

تزریق بوده است.
45 درصد معتادان كشور زیر 29 سال  ]

هستند
ب��ه گزارش مهر، وی عنوان داش��ت: حدود 
45 درص��د مصرف کنن��دگان زیر 29 س��ال و 
حدود 30 درصد بین 30 تا 39 سال سن داشته 
که این موضوع نش��ان از توطئه استکبار جهانی 
به  منظور نش��انه روی و ضربه پذیر کردن نس��ل 

نوج��وان و جوان جامع��ه از طریق ابزار تهدید 
ن��رم یعنی ترویج مواد مخ��در و روان گردان ها 

دارد.
این مقام مس��ئول در س��تاد گف��ت: بر این 
اس��اس ضرورت دارد مراکز آموزش��ی اعم از 
مدارس و دانش��گاه ها به  مقوله پیشگیری اولیه 
از اعتیاد از طریق اطالع رس��انی و آگاه س��ازی 
به صورت مس��تمر و علم��ی، افزایش مهارت ها 
و سبک زندگی اس��المی و تقویت فعالیت های 
جایگزی��ن به منظ��ور نش��اط و تح��رك توجه 
جدی تر داش��ته باشند تا ش��اهد ضربه زدن به 
اس��تراتژی های سیستم هوش��مند مواد مخدر و 

روانگردان ها باش��یم.

21 سال میانگین سنی مصرف مواد مخدر ]
مدیرکل دفت��ر تحقیقات و آموزش س��تاد با 
بیان اینکه میانگین سن آغاز مصرف در جمعیت 
نمونه 21 س��ال بوده و ضمن آنکه 53 درصد از 
جمعیت نمونه دارای ش��غل بودن��د، افزود: 64 
درصد مصرف کنن��دگان تحصی��الت زیر دیپلم 
داش��تند و 63 درص��د جمعی��ت نمون��ه متاهل 
بودن��د همچنین مصرف کنندگان مواد، نخس��تین 
مکان ش��روع مصرف را به ترتیب اولویت منزل 
دوستان، منزل خود، اماکن مخروبه، پارك، کوچه 
و خیابان مطرح کردند که براین اساس ضرورت 
دارد والدین نسبت به نظارت بر تردد فرزندان و 
نح��وه ارتباط آنان با دوس��تان و مدیریت اوقات 

فراغت فرزندان مداخالت جدی  تر داشته باشند.
پنج عامل گرایش به مصرف مواد مخدر ]

صرام��ی ب��ا بیان اینک��ه مقام معظ��م رهبری 
)مدظل��ه العالی( در س��فر اخیرش��ان به اس��تان 
خراسان ش��مالی در خصوص بررسی علل روی 
آوردن جوان��ان ب��ه مواد مخدر تاکی��د فرمودند، 
اف��زود: براس��اس نتایج پژوهش اخیر در س��طح 
کش��ور نیز 6 دلیل اساس��ی در ش��روع مصرف 
مواد در جمعیت نمونه، به ترتیب اولویت کسب 
لذت، کنجکاوی، تفریح، رفع مش��کالت روحی، 
در دسترس بودن مواد و فشار دوستان می باشد.

استان های پرمصرف مواد مخدر ]
وی در ادام��ه گف��ت: نرخ ش��یوع مصرف به 
نس��بت جمعیت در برخی از اس��تان ها همچون 
کرمان، مازندران، خوزس��تان، آذربایجان غربی، 
لرس��تان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، فارس، 
تهران، خراس��ان رض��وی، قم و الب��رز باالتر از 
ح��د میانگین کش��وری بوده که ض��رورت دارد 
دستگاه های مبارزه کننده در این جهاد مقدس، با 
اهتمام جدی تری نس��بت به مهار این پدیده شوم 

مبادرت ورزند.
پرهیز از نگاه سیاسی درباره اعتیاد ]

صرامی افزود: پرهیز از نگاه سیاس��ی به مس��ائل 
اجتماعی به خصوص اعتیاد، دوری از هیجان زدگی 
در مواجهه با آس��یب ها و تهدیدات اجتماعی، لزوم 
شناخت عمیق پدیده های اجتماعی با توجه به تغییرات 
شتابان فرهنگی و اجتماعی، ضرورت سرمایه گذاری 
در عرصه پیشگیری اولیه از اعتیاد با هدف ایمن سازی 
آحاد س��الم و در معرض خطر جامعه به منظور منع 
نخستین بار مصرف، ارتقای سطح آگاهی و آموزش 
مهارت ه��ای فرزندپ��روری به والدین، ل��زوم اتخاذ 
استراتژی های تهاجمی و سیستماتیک در مقابله با مواد 
مخدر و روان گردان ها با توجه به ش��رایط اجتماعی 
و بهره گیری از ظرفیت های دینی و مشارکت تمامی 
قشرهای جامعه از جمله مولفه های تاثیرگذار در عرصه 

مبارزه با مواد مخدر می باشد.
كاهش 28 درصدی مرگ معتادان ]

وی در پای��ان خاطرنش��ان کرد: در راس��تای 
اجرای��ی ش��دن م��واد 15 و 16 اصالحیه قانون 
مب��ارزه با م��واد مخ��در از جمله راه ان��دازی و 
بهره ب��رداری از مراکز درمان و کاهش آس��یب و 
براساس اعالم سازمان پزشکی قانونی، آمار مرگ 
و میر معتادان در س��طح کش��ور در 7 ماهه سال 

جاری 28 درصد کاهش یافته است.

عباس سريشي 

همدان پی��ام: یک��ي از اصلي تری��ن نیازهاي 
موج��ودات زنده تغذیه اس��ت. ادامه حیات نیز 
بدان وابس��ته بوده و هر گون��ه نقصان در کم و 
کی��ف آن در نهای��ت به ضعف، بیم��اري و گاه 

مرگ هم منجر مي شود.
چق��در خ��وردن، کج��ا خ��وردن، چگونه 
خوردن همه و همه ش��اخص هاي مهم تغذیه 
اصولي و س��الم هس��تند پس نباید قبول کنیم 
که تحت هر ش��رایط چیزي را بخوریم که نه 
تنها ارزش غذایي ن��دارد بلکه مي تواند عامل 
بیماري یا بر هم زننده تعادل س��المت و مزاج 

ما باشد.
بسیاري از ما به صورت متوسط در یک هفته 
ممکن است چند بار براي تهیه مایحتاج خود به 
بازار و مراکز عرضه محصوالت غذایي س��رزده 
و طبع��ًا در ای��ن میان گوش��ت به عن��وان جزء 
الینفک س��فره ما در این سبد جایگاه خاصي را 
داراس��ت و تقریبًا روزي نیست که غذاي ما از 
این عص��اره پروتئیني خالي بوده یا مش��تقي از 
آن را به اش��کال مختلف تناول نکنیم اما سوال 

اینجاست.
اگر م��ا تا بدین ان��دازه به ای��ن محصول و 
ف��رآورده نی��از داریم آیا تا به حال به س��المت 

عرضه و کیفیت آن نیز توجه کرده ایم یا نه؟
بازار عرضه محصوالت گوش��تي در جامعه 
م��ا و در نگاه خاص ش��هر ما نی��ز بي نصیب از 
ای��ن چالش ها نبوده و نیس��ت، گر چه تا مدتي 
قب��ل صحبت از کمبود و گراني در اولویت بود 
اما ش��رایط فعلي مي طلبد تا در حوزه س��المت 
و بهداش��ت عرضه این فرآورده ها نیز کنکاشي 

صورت گیرد.
گر چه به ظاه��ر عرضه برخي محصوالت 
و ع��دم خری��داري فوري از س��وي مصرف 
کننده نیاز به نگهداري در ش��رایط اس��تاندارد 
و قاب��ل قبول در حال حاضر یکي از مطالبات 
ح��وزه بهداش��ت تلق��ي مي گ��ردد. ب��ه جز 
معدود فروش��گاه هایي که داراي یخچال ها و 
س��ردخانه هاي مناسب هس��تند تقریبًا در اکثر 
مغازه ه��ا و خصوصًا س��بزه میدان ب��ه عنوان 
مهمتری��ن مرک��ز عرضه محصوالت گوش��تي 
یخچال مناس��ب و قابل قبول��ي وجود ندارد؛ 
این در حالي اس��ت که در کل فصول س��ال و 

خصوصًا ایام تابس��تان و گرما این محصوالت 
ب��ه مدت طوالن��ي و خ��ارج از یخچال و در 
فض��اي باز بر روي پیش��خوان یا چنگک قرار 
داش��ته و تالقي این امر با گرد و خاك و پشه 
و مگس زنبور اصاًل قابل توجیه نیس��ت. بعضًا 
به عل��ت بزرگ بودن حجم قطعات گوش��ت 
ی��ا تعداد باالي مرغ ام��کان نگهداري آنها در 

یخچال نیز امکان پذیر نیس��ت.
مدت زمان نگهداري ]

متأس��فانه یک��ي از بدترین مش��کالت این 
حوزه مدت زمان نگهداري محصوالت گوشتي 

در مغازه هاست.
بارها و بارها مش��اهده ک��رده و مي کنیم که 
گوش��ت قرمز و م��رغ تا چن��د روز و ماهي تا 
چن��د ماه در مغ��ازه نگهداري مي ش��ود تا آنجا 
که گوش��ت قرمز حال خشک شدن به خویش 
مي گی��رد و ماهي های��ي ک��ه حتي ش��کل اولیه 
خویش را از دس��ت مي دهند چه رسد به طعم 
و م��زه و خاصیت غذایي آنها و در این میان چه 
کس��ي آنها را خواهد خرید و اس��تفاده خواهد 

کرد نیز خود سوالي است مهم؟
ماهي های��ی ک��ه ب��ه م��دت طوالن��ي و به 
ص��رف منجمد ب��ودن براي مدت ه��اي مدید 
در مغازه ه��ا مي مانن��د و ه��ر روز هفته بدون 
خریده ش��دن در روي پیش��خوان چیده شده 
در کنار ران و س��ینه و بال و گردن و مرغ که 
به صورت فل��ه بدون تاریخ تولید و انقضا در 
ظروفي ش��امل سبد پالس��تیک و جعبه چوبي 
که هر روز نیز به مدد ش��لنگ آب، که آنها را 
رن��گ تازگي مي دهد؛ نه تنه��ا فاقد مزه و طعم 
قابل قبولي اس��ت بلکه تا ح��دودي حکم دور 

ریختن پول را دارد.
یا برخ��ي قطعات که صرفًا اس��تخوان بوده 
و در ش��رایطي تقریبًا نامطمئن و نامناسب و به 
اسم اس��تفاده در سوپ و امثالهم با قیمتي کمي 
پایین تر از کل محصول به فروش مي رس��د این 
س��وال را در ذهن ما ایجاد مي کند که آیا شرایط 
اقتصادي ما را تا بدانجا وا داشته که چیزهایی را 

بخریم و استفاده کنیم که بعضًا در حکم دورریز 
است؟

گر چه بر اس��اس ش��نیده ها ران و س��ینه و 
ای��ن محصوالت به جا مان��ده در طول هفته در 
اختیار رس��توران ها و غذاخوري هاي بین راهي 
ق��رار گرفته تا به مدد افزودن ادویه، ش��کم هاي 
گرسنه اي را س��یر کند نیز حکایتي است جالب 

و خواندني.
م��ا ایراني ها عالقه خاصي ب��ه برخي غذاها 

داریم و پاچه سیرابي و شیردان...
اما معلوم نیس��ت چرا در قب��ال به به و چه چه 
حاصل از خوردن یک دست کله پاچه و امثالهم در 
جمع خانواده هیچ گاه از دیدن صحنه هاي قصاب 
خانه همدان و ش��رایط عرضه این محصوالت در 

وسط سبزه میدان دل آشوب نمي شویم؟
صرف مناس��ب نبودن یخچ��ال و مدت هاي 
مدید انباش��ت و نگهداري یا شرایط عرضه این 
محصوالت تقریب��ًا با حال و هواي این مغازه ها 
ک��ه با خ��ون و خونابه به پیوس��ت بوي امحا و 
احشا یا سوختن موي پشم همراه است در سطل 
و س��بدهایی که حتي رنگ اولی��ه آنها در طول 
زمان تغییر کرده همه و همه نش��ان از اهمال ها 
و س��هل انگاري هاي فراوان در اولیه ترین اصول 

بهداشت عرضه و سالمت جامعه دارد.
آنچه که در بازار عرضه محصوالت گوشتي 
مي گذرد ش��اید حاصل منفعت طلبي فروشنده و 
سس��تي و نبود نظارت مس��ئوالن و ارگان هاي 

ذي ربط در کنار سکوت ماست.
این حقیقت غیر قابل انکاري اس��ت که هیچ 
فروش��نده اي در قب��ال س��المت جامعه حاضر 
ب��ه ضرر مالي نیس��ت و ل��ذا به ادام��ه فروش 
محصوالت گوشتي خویش که مي داند مدت ها 
از تاریخ ورود آن به مغازه  گذشته ادامه مي دهد 
و از س��وي دیگ��ر هیچ ضمانت��ي در قبال الزام 
ایش��ان به رعایت این اصول موجود نیست؛ اگر 
چه شبکه هاي بهداشت در امر توصیه هاي الزم 
را نموده اند اما عدم تغییر محس��وس در س��ر و 
وضع بازار گوش��ت همدان و ادامه همان روال 

و روند س��نتي نش��انه الزام اجراي نداشتن این 
اصول پایه بهداشت است.

گویا ای��ن جماعت فروش��نده حتي خود را 
تا بدین ان��دازه هم مس��ئول نمي دانند که حتي 
ی��ک بار هم که ش��ده دس��تي به س��ر و گوش 
مغازه خود کش��یده یا ب��راي رضاي خدا نیز که 
ش��ده حداقل ظرف و ظ��روف خویش را اعم 
از س��طل و بش��که و پالس��تیکي یا سیني هاي 
نگه��داري گوش��ت و مرغ را ع��وض نمایند. 
تنه��ا نکته قابل توجه در این بازار پس از برق 
قیمت هاي آنچناني روش��نایي المپ هاي مدادي 

است و بس.
در ح��ال حاضر رعایت نکردن بهداش��ت 
در عرض��ه، بی دقتی در زمان بن��دي نگهداري 
و طول عم��ر مفید محص��والت در جامعه ما 
ب��ه یک روال عادي و مرس��وم مبدل ش��ده و 
ظاه��راً ما نیز پذیرفته ای��م که در قبال پولي که 
پرداخت مي کنیم باید مطیع محض فروش��نده 
بوده و ح��ق هیچ گونه اعتراض و خواس��ت 
حقوق حقه خویش را نداش��ته باشیم؛ چرا که 
م��ا گرفتار نی��از و احتیاجیم و اگ��ر نخریم و 

نخوریم چه کنیم.
گاه فراموش کرده ایم که ما به عنوان شهروند 
نیز داراي حق و حقوقي هس��تیم و نباید همیشه 
در دادگاه ش��رایط اقتصادي محکوم به تحمل و 
پرداخت اضافه قیمت و افزایش نرخ باشیم؛ در 
حالي ک��ه دیگران نیز در قب��ال جایگاه خویش 
به عنوان فروش��نده الزام ها و مسئولیت هاي نیز 
دارن��د که باید بدان عمل کنند اما هیچگاه از آن 

صحبت و حرفي به میان نمي آید.
بعض��ًا گمان م��ي رود که ه��دف از خوردن 
فقط س��یر کردن شکم است و بس. پس جایگاه 
ارزش غذای��ي و س��المت تغذیه م��ا در کجاي 
قوانین روزمره بازارها و فروش��گاه ها و مغازه ها 
قرار دارد یا تعریف ش��ده اس��ت؟ و چه کسي 
باید در این باره چاره اي بیندیشد هنوز معلوم و 

مشخص نیست؟
و اگ��ر در روال همی��ن روزمرگي ه��ا نیز به 
نوع��ي دچ��ار بیماري ه��اي مختلف ف��ردي یا 
جمعي شویم طبعًا مقصر اصلي و زیان دیده اول 
و آخ��ر خود ماییم و بس؛ چرا که همیش��ه این 
س��رمایه و سالمت افراد جامعه است که قرباني 

منافع و مطامع فروشنده است.

برخورد بيش از 10 خودرو در همدان
همدان پیام: رئیس پلیس راه اس��تان همدان از برخورد بیش از 10 خودرو در 

جاده روعان کبودراهنگ در صبح روز گذشته خبر داد.
محمد خیری گفت: صبح روز گذش��ته بی��ش از 10 خودرو در جاده روعان 

کبودراهنگ ساعت هشت صبح در دو مرحله با یکدیگر برخورد کردند.
وی افزود: علت این تصادف زنجیره ای مه غلیظ و فعالیت نیروگاه این منطقه 
بوده که بخارهای تولید شده ناشی از فعالیت نیروگاه بر زمین نشسته و موجب 

یخ زدگی زمین شده که در نهایت موجب لیز خوردن خودروها شده است.
خیری در گفت وگو با ایس��نا بیان کرد: در روزهایی که مه غلیظ وجود دارد، 
شهروندان باید از مس��افرت های غیر ضروری خودداری کنند تا با حوادث این 

چنینی مواجه نشوند.

شرور با شليک پليس، زمين گير شد 

همدان  پیام: فرمانده انتظامي شهرس��تان بهار از مجروحیت 2 مأمور پلیس در 
مبارزه با یکي از اشرار و همچنین دستگیري وي خبر داد.

رض��ا زارعي با اع��الم این خبر گفت: ی��ک ت��ن از اراذل و اوباش متواري 
شهرستان بهار که داراي س��ابقه عربده کشي، شرارت و تهیه و توزیع مشروبات 

الکلي در سطح شهرستان بود با اقدام مقتدرانه پلیس دستگیر شد.
این مقام انتظامي افزود: مأموران گش��تي پلیس که قصد دستگیري فرد شرور 
مت��واري را داش��تند وي را در داخل تاکس��ي رویت و خ��ودرو حامل متهم را 

متوقف کردند.
وي ادامه داد: فرد شرور پس از پیاده شدن از تاکسي با قمه به سمت مأموران 

پلیس حمله و دو تن از آنان را مجروح، سپس اقدام به فرار کرد. 
فرمانده انتظامي شهرس��تان بهار تصریح کرد: افس��ر گشت با بررسي اوضاع 
و براي جلوگیري از فرار فرد ش��رور، با اس��تفاده از قانون به کارگیري سالح، با 
ش��لیک 2 تیرهوایي و در نهایت با ش��لیک به پاي متهم فراري، وي را زمین گیر 

و دستگیر کرد.
زارعي به انتقال فوري فرد ش��رور به بیمارس��تان اش��اره کرد و گفت: حال 

مأموران پلیس مجروح در این عملیات نیز رضایت بخش است.

سارق گستاخ قمه به دست در همدان دستگير شد 

همدان پیام: فرمانده انتظامي شهرستان همدان از دستگیري سارق گستاخ قمه 
به دست خطرناك در این شهرستان خبر داد.

رس��ول مرادي با اعالم این خبر گفت: عوامل کالنتري 16 ش��هرك مدني در 
زمان گش��ت زني به یک دس��تگاه خودروي پراید که در انتهاي باغي پارك شده 

بود مشکوك شدند. 
وي افزود: مأموران در بررس��ي خودرو ش��اهد مردي بودند که روي صندلي 

عقب خودرو خوابیده بود.
وي با اش��اره به اینکه خودروي مذکور ش��ب قبل در یکي از ش��هرك هاي 
همدان به س��رقت رفته بود، تصریح کرد: وقتي مأموران پلیس قصد دس��تگیري 
س��ارق را داش��تند وي با حالتي غیرطبیعي به مأموران حمله ور شد که مأموران 

پلیس متهم را با ابزارهاي قانوني کنترل و مهار کردند.
مرادي ادامه داد: متهم به دلیل اس��تفاده زیاد از موادمخدر صنعتي به کالنتري 
منتقل شد، اما تالش پزشکان اورژانس براي مداواي سارق اثربخش نبود و فرد 
دس��تگیر شده با حاالت رواني خطرناك به وسیله دستبند و پابند و با آمبوالنس 
به بیمارستان منتقل شد. وي افزود: با تحقیقات پلیس مشخص شد متهم دستگیر 
ش��ده از سارقان س��ابقه دار است که با تش��کیل پرونده در این خصوص وي به 

مرجع قضایي معرفي شد.

سالمت جامعه يا منفعت فروشنده
مسأله اين است 

آخرين آمار معتادان اعالم شد؛

یک میلیون و 325 هزار 
ایرانی معتادند

21 سال میانگین شروع مصرف مواد مخدر

همدان پیام: شورای شهر همدان 15 نفره شد.
 ایش��اال که اینجوری، مشکل کم تحرکی و بی س��ر و صدایِی این شورا 

هم، حل بشه!
آفتاب یزد؛ معصومه ابتکار: کاهش سن ابتال به سرطان، هشدار دهنده است.

 کیه که گوش بده به این حرفا؟!
همدان پیام؛ برنج در همدان نایاب شد: بحران این بار دامن برنج هندی را گرفت.

 خب فعال برنج ایرانی بخرین تا بعد!
تهران امروز: براساس بخشنامه جدید رئیس اتحادیه طال و جواهر و طبق دستور 

دولت؛ ارز مبادالتی مبنای تعیین قیمت طال در کشور شد.
 اینم که تکذیب شد!

قدس: تغییر ش��یوه قیمت گذاری قیمت ها را می ش��کند؛ بخشنامه طالیی برای 
طال

 فعال که خود بخشنامه، شکست و رفت پِی کارش!
رسالت؛ دکتر دستجردي: هیچ داروي بیهوشي از چین وارد نمي شود.

 کاش سرپرست و وزیر بعد از ایشون هم، موافق همین نظر باشه!
دنیای اقتصاد: کم فروشي به بازار مسکن سرایت کرد.

 تازه فهمیدین؟!
جام جم: مصرف گاز در مرز هشدار

 حاال که یک پنجم روسیه هم، هوا سرد نشده!
جام جم: تصمیم تازه دولت براي بازار طال

 تازه تراز اون، لغو همون تصمیم تازه س!
کیهان؛ حاجي بابایي: معلمان حق التدریسي به زودي استخدام مي شوند. 

 باز هم وعده!   
همدان پیام: جرائم خشن در کشور 47 درصد کاهش یافته است.

 منظور همون زورگیری و قمه کشیه که این روزها، اخبارش زیاد شده؟!
تابناك: 12 معدن طال در ایران فعال است.

 اینا رو هم تعطیل کنین تا شر طال از زندگی مردم کنده بشه!
مهر: مسافران حج عمره ارز مرجع نمی گیرند.
 اینم بهترین دلیل واسه نیاوردن سوغاتی!
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همدان پی��ام: همای��ش عملک��رد اس��تفاده از 
مصالح نوین س��بک در صنعتی س��ازی ساختمان 
به همت نماینده انحصاری شرکت صنعتی فوالد 
بافت در اس��تان همدان و شرکت تبلیغاتی اهورا 

در سالن ابن سینا برگزار شد.
معاون آموزش��ی دانش��گاه فن��ی و حرفه ای 
کش��ور در این همایش با اش��اره ب��ه تفاوت  بین 
کش��ورهای توسعه یافته و توسعه نیافته بیان کرد: 
بر اس��اس تحقیقات انجام گرفت��ه، اتکا به منابع 
طبیع��ی از جمله دالی��ل عقب افتادگی برخی از 
کش��ورها محسوب می شود؛ چرا که این امر مانع 
از پیش��رفت آن��ان از لحاظ مهارتی و پیش��رفت 
می ش��ود. بر همین اس��اس باید برای پیش��رفت 
و توس��عه کش��ور اتکای خود را به منابع طبیعی 

کشور مانند نفت کم کرد.
عل��ی خاکی اف��زود: پش��تکار و صداقت دو 
عاملی است که با رعایت آن می توان به توسعه و 
پیش��رفت دست یافت و از کشورهایی که دارای 

منابع خوب هستند جلوتر افتاد.
وی عنوان کرد: اگر می خواهیم کشوری بالنده 
داشته باشیم الزم است مهندسان نقش خود را به 

درستی ایفا کنند.
خاک��ی با اش��اره ب��ه س��اخت و س��ازهای 
س��اختمانی اظهار داشت: امروزه با وجود دانش، 
مصالح و مهندس��ان خوب،  باز هم شاهد خرابی 
ساختمان ها و تلفات جانی و مالی بر اثر تخریب 
ساختمان ها در بالیای طبیعی مانند زلزله هستیم 
که دلیل آن جدا از بحث فرسودگی ساختمان ها، 
استفاده نکردن از تکنولوژی های روز دنیا در امر 

ساختمان سازی است.
وی ب��ا بیان اینکه رعایت بحث سبک س��ازی 
در زمین��ه ساختمان س��ازی از بروز بس��یاری از 
خس��ارات و تلفات جلوگی��ری خواهد کرد، بر 
ل��زوم بهره گی��ری مهندس��ان از تکنولوژی های 

جدید مبتنی بر بوم تاکید کرد.
وی اضافه کرد: مهندس��ان بای��د تعهد کاری 
داشته باشند؛ زیرا در صورت نبود تعهد و تمرکز، 
ساختمان هایی س��اخته خواهد شد که به راحتی 

آسیب می بینند.
وی با تاکید بر لزوم رعایت اس��تانداردها در 
امر ساختمان س��ازی بیان کرد: باید توجه داشت 
که این اس��تانداردها حداقل هایی هستند که باید 
انجام ش��وند. عالوه بر آن باید آموزش های فنی 
و حرفه ای کش��ور و مهارت ها هدایت ش��وند و 
در آم��وزش این مهارت ها به بحث آمایش بومی 

نیز توجه شود.

وی برگ��زاری چنی��ن همایش هایی را مهم و 
موث��ر خواند؛ چرا ک��ه باعث ایج��اد ارتباط بین 
مهندس��ان و تبادل اطالع��ات و تجربه های آنها 

می شود.
مع��اون عمرانی اس��تانداری هم��دان، در این 
همای��ش مس��کن را مس��اله ای مه��م و کاالیی 
سرمایه ای برای خانواده ها دانست و بیان کرد: در 
دولت های نهم و دهم نهض��ت بزرگی در زمینه 

ایجاد مسکن در کشور صورت گرفته است.
خس��رو س��امری با تاکید بر کیفی��ت مصالح 
س��اختمانی افزود: در ساخت مساکن باید به دو 
مقوله امنیت و قیمت توجه ویژه داشت؛ چرا که 
استفاده از مصالح خوب، با دوام و سبک می تواند 

وضعیت ساخت مسکن را بهبود بخشد.
وی با اش��اره به نقش مصالح ساختمانی در 
پدافن��د غیر عام��ل اعالم کرد: بر اس��اس آمار 
ارائه ش��ده از سوی شهرداری همدان، تا اوایل 
آذرماه س��ال جاری بیش از یک میلیون و 400 
مورد پروانه ساخت در شهر همدان صادر شده 

است.
س��امری خاطرنش��ان کرد: بهره وری از دانش 
بوم��ی و جدی��د ساختمان س��ازی می توان��د به 
افزای��ش کیفیت، حفظ س��رمایه مل��ی و تحرك 

اقتصادی منجر شود.
وی ب��ا تاکی��د بر اهمی��ت اس��تفاده از مصالح 
خوب در س��اخت مس��کن، تصریح کرد: بسیاری 
از کش��ورهای جه��ان اهمی��ت خاص��ی ب��رای 
ساختمان س��ازی و مصالح ساختمانی قائل هستند. 
خوش��بختانه در سال های اخیر نیز این امر در نقاط 

مختلف کشور ایران مورد توجه قرار گرفته است.
وی اظهار داش��ت: به مصالح ساختمانی نباید 
تنه��ا به عنوان کاری اقتص��ادی نگاه کرد؛ چراکه 
اس��تفاده از مصالح ساختمانی خوب باعث حفظ 

سرمایه های ملی خواهد شد. 
وی ی��ادآور ش��د: هم��دان، ته��ران، تبری��ز، 
مش��هد، ش��یراز و اصفهان به عنوان مناطق مبتنی 
ب��ر فناوری های نوین کش��ور تعریف ش��ده اند 
ک��ه در این میان همدان در بح��ث مصالح نوین 
س��اختمانی معرفی شده اس��ت. بر همین اساس 
همدان می تواند استانی پیشتاز و پیشرو در زمینه 

استفاده از مصالح نوین سبک در کشور باشد.
در ادام��ه مدیرعام��ل ش��رکت صنعتی فوالد 
باف��ت بیان ک��رد: این ش��رکت در س��ال 1380 
راه اندازی شد و از س��ال 1383 تولید آن شروع 
ش��ده است که در این سال ها با توجه به عملکرد 
خود توانسته است بین ش��رکت های دیگر فعال 
در ای��ن رش��ته، پیش��تاز ب��وده و گواهینامه های 

مختلفی را کسب کند.
ماشاءا... س��بحانی افزود: ما عقیده داریم این 
خود ملت ایران هس��تند که می توانن��د به تولید 
پایدار در کشور دست یابند. بر همین اساس باید 
نیازه��ا و س��ابقه ملت را شناس��ایی کرد و مورد 

توجه قرار داد.
مدی��ر مس��کن و س��اختمان اداره کل راه و 
شهرس��ازي اس��تان همدان نیز حرکت به سوی 
صنعتی س��ازی واقعی در زمینه ساختمان س��ازی 
را راه��کاری برای مقابله با آم��ار باالی تقاضای 
مس��کن دانس��ت و بیان ک��رد: مهندس��ان ناظر 

ساختمانی باید تالش کنند مالکان پروژه ها را به 
سمت صنعتی ساختن تشویق کنند.

حسین جاللیان با بیان اینکه هنوز ساختمان ها 
به روش س��نتی س��اخته می ش��وند، افزود: ایران 
از جمله کش��ورهایی اس��ت که بر روی کمربند 
زلزل��ه ای ق��رار دارد ب��ا این وج��ود هنوز بحث 
سبک س��ازی در ام��ر ساختمان س��ازی رعای��ت 
نمی ش��ود؛ به طوری که دیوارهای ساختمانی با 
مصال��ح با وزن باال تهیه می ش��وند که این موارد 
با توجه به مش��کالتی که ب��ه دنبال دارند نیازمند 

بررسی است.
وی اظهار داشت: صرفه جویی در وقت، حفظ 
سرمایه ملی و مردمی و رفع حجم باالی تقاضای 
مس��کن از مواردی اس��ت ک��ه ما را به س��مت 
سبک س��ازی و مقاوم س��ازی مصالح ساختمانی 

سوق می دهد.
جاللیان در ادامه با اش��اره به آمار مسکن مهر 
در همدان، عن��وان کرد: در حال حاضر 36 هزار 
و 808 مس��کن مهر در همدان ساخته شده است 
و با اینکه پروژه از اواخر س��ال 89 اجرایی شده 
اما س��رعت آن چندان مطلوب نبوده که علت آن 

را باید وجود مشکل در صنعتی سازی دانست.
در پایان این مراسم از نمایندگان برتر شرکت 

صنعتی فوالد بافت تقدیر شد.
گفتنی است، این همایش با اجرای محمدرضا 
حیاتی، قدیمی ترین اخبارگوی صداوسیما برگزار 
ش��د و حضور دانش آموزان به عنوان پیش��گامان 
ه��الل  احمر ب��رای خوش��امدگویی و احترام به 

مدعوین قابل توجه بود.

همدان پیام: قیمت های س��که و طال در اوج بسر می برند بدون 
آنکه مش��خص باش��د قیمت گذاری انجام ش��ده برای این فلزات 
گران به��ا چگونه و بر چ��ه معیاری صورت می گیرد. بس��یاری از 
م��ردم از  اینکه قیمت جهانی طال کاه��ش می یابد اما قیمت طال 
در بازارهای داخلی همان لحظه باال می رود متعجب می ش��وند. اما 

دلیل اصلی نوسانات قیمت ها بازار داخلی طال قیمت ارز است.
 برخ��ی مواقع نیز افزایش تقاضا در بازار اس��ت که قیمت طال 

و سکه را باال می کشد.
در روز ه��ای اخیر گفته های قابل توجهی از س��وی مس��ئوالن 
صنف طال و جواهر کش��وری مطرح می ش��ود که بر اس��اس این 
گفته ه��ا بزودی قیمت طال و س��که کاهش قاب��ل توجهی خواهد 

یافت.
 رئی��س اتحادی��ه طال و جواهر اس��تان تهران درب��اره تصمیم 
جدید دولت مبنی بر تغییر نحوه قیمت گذاری طال و س��که گفت: 
بانک مرکزی باید مکانیزمی برای نحوه خرید و فروش سکه و طال 

با ارز مبادله ای از سوی مردم و همچنین فروشندگان تعیین کند.
احم��د وفادار درباره تصمی��م جدید دولت مبنی بر محاس��به 
قیمت س��که و طال ب��ا ارز مبادله ای به ج��ای ارز آزاد، گفت: در 
صورت اجرای درس��ت، این تصمیم باع��ث ایجاد رونق در بازار 

سکه و طال خواهد شد.
رئی��س اتحادی��ه ط��ال و جواهر اس��تان تهران اظهار داش��ت: 
بانک مرکزی باید مکانیزمی برای نحوه خرید و فروش سکه و طال 

با ارز مبادله ای از سوی مردم و همچنین فروشندگان تعیین کند.

وف��ادار در گفتگ��و ب��ا مه��ر ب��ا تأکید ب��ر اینکه ای��ن روش 
قیمت گ��ذاری می تواند درباره س��که های پیش فروش و یا هر نوع 
دیگر عرضه توس��ط بانک مرکزی اعمال ش��ود، ادامه داد: روش��ن 
ش��دن ابعاد ای��ن موضوع باعث جلوگیری از س��ردرگمی مردم و 
فروش��ندگان و همچنین ممانعت از سوء استفاده های احتمالی در 

بازار خواهد شد.
این مقام مس��ئول در اتحادیه طال و جواهر اس��تان تهران ادامه 
داد: فروش��ندگان ط��ال و س��که امیدوارند با ای��ن تصمیم جدید 

بانک مرکزی، رونق دوباره به بازار سکه و طال بازگردد.
وی در این زمینه که آیا قیمت س��که دوباره به زیر یک میلیون 
توم��ان بازگردد؛ خاطر نش��ان ک��رد: در صورت اعم��ال صحیح 
نرخ ه��ای مبادله ای، این احتمال وجود دارد و می توان امیدوار بود 

که سکه از قیمت های فعلی به کمتر از 1 میلیون تومان برسد.
در همین حال، فعاالن بازار طال و س��که پیش بینی می کنند که 
ب��ا اجرای درس��ت این تصمیم، قیمت هر گ��رم طال از 128 هزار 

تومان فعلی به حول حوش 100 هزار تومان کاهش یابد. بر اساس 
تصمیم ویژه دولت، قیمت گذاری طال و س��که که تاکنون برمبنای 

ارز آزاد بود، از این پس برمبنای ارز مبادالتی خواهد شد.
همچنین در این زمینه رئیس اتحادیه کشوری طال و جواهر در 
نامه ای به روس��ای اتحادیه طال و جواهر در استان های کشور خبر 
تصمیم ویژه دولت مبنی بر تغییر نحوه قیمت گذاری طال و س��که 

را اعالم کرده است.
در نامه محمد کش��تی آرای آمده اس��ت: باتوجه به حساسیت و 
جایگاه صنف طال و جواهر در نظام اقتصادی کشور و باتوجه به اعالم 
نرخ های مختلف توس��ط رسانه ها و دستگاه های ارسال کننده قیمت؛ 
حسب دستور مقامات اقتصادی کشور، کلیه اتحادیه های کشور ملزم 

به رعایت و دستورالعمل و پیروی از نرخ های رسمی کشور هستند.
در این نامه می خوانیم: در حال حاضر شرکت های ارسال کننده 

پی��ام نرخ و دس��تگاه های اعالم نرخ ملزم ب��ه رعایت موارد فوق 
هستند، بنابراین، با توجه به دستورالعمل اعالم شده، نرخ ارزهای 
خارجی مطابق با نرخ اتاق مبادالتی ارزی اس��ت و اعالم نرخ های 

طال و سکه بر این اساس خواهد بود.
در پای��ان نامه رئیس اتحادیه کش��وری ط��ال و جواهر تصریح 
ش��ده است: خواهش��مند اس��ت ضمن اعالم به کلیه همکاران و 
ش��هرهای تابعه نص��ب هرگونه نرخ خارج از ضواب��ط به تابلوها 

جدا خودداری کنید.
فعاالن بازار طال و س��که پیش بینی می کنن��د در صورت رعایت 
مکانیزم های اجرایی شدن این تصمیم، قیمت سکه و طال در بازار که 

تاکنون بر مبنای ارز آزاد تعیین می شد، سقوط شدید خواهد کرد.
در روزهای اخیر با توجه به اینکه در آغاز سال نو میالدی بسر 
می بری��م و در ای��ن مدت قیمت هر اونس طال در ثبات نس��بی و 
افزایش محدود قیمت ها در حدود 1655 دالر اعالم شده است، با 
این حال طی هفته گذش��ته به دنبال افزایش قابل توجه قیمت دالر 
آزاد ت��ا حدود 3400 تومان قیمت هر گرم ط��ال در بازار به 134 
هزار تومان رس��ید. با این حال از سه ش��نبه هفته گذشته و ابتدای 

هفته جاری  قیمت طال سیر نزولی در پیش گرفت.
در صورت عملی ش��دن گفته های مس��ئوالن مبنی بر محاسبه 
قیمت طال بر اس��اس نرخ ارز مبادالتی پیش بینی شده است قیمت 
هر گرم طالی 18 عیار به حدود 100 هزار تومان و س��که به مرز 
یک میلون تومان برس��د. این امر می توان��د رونق را به بازار طال و 

بخصوص سکه بازگرداند. 

ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه بانک مرک��زی روز گذش��ته ای��ن 
تصمیم گیری را به شدت تکذیب کرد.

مدیر اداره بررس��ی ها و سیاس��ت های اقتصادی بانک مرکزی 
نرخ گذاری جدید قیمت طال بر اس��اس نرخ ارز مبادله ای را رد و 
تأکید کرد که نرخ ارز مبادله ای برای کاالهایی موضوعیت دارد که 
آنها ارز مبادله ای گرفته باش��ند، در حالی ک��ه این نوع ارز به طال 

تعلق نمی گیرد.
پیم��ان قربانی گفت: ض��رورت دارد نگاهی دوب��اره به نحوه 
دیدگاه بانک مرکزی به بازار طال و سکه داشته باشیم، بانک مرکزی 
ب��ه عن��وان نه��اد نظارت��ی و تنظیم کننده ب��ر اس��اس وظایف و 
مسئولیت هایی که قانون پولی و بانکی به او محول کرده؛ سیاستش 
در خصوص بازار طال بر این اس��اس است که قیمت طال در بازار 
تعیین می ش��ود. منتهی برای ما این مهم است که این قیمت حبابی 

نبوده و در واقع دارای حباب مثبت نباشد.
وی ادامه داد: تعیین و مس��یر حرکت قیمت در راستای عوامل 
بنیادین تعیین کننده و براساس قیمت جهانی طال و قیمت نرخ ارز 
تعیین می ش��ود. بنابراین هر زمانی که قیمت جهانی طال کاهش و 
یا نرخ ارز هم کاهش یابد هر دو بر بازار تأثیر گذاش��ته و عکس 

آن نیز صادق است.
با توجه به گفته های مس��ئوالن اتحادیه طال و جواهر و ارسال 
نام��ه ب��دون هماهنگی ب��ه بانک مرکزی، باید دی��د در نهایت این 
تصمیم که به سیاس��تگذاری های دولت باز می گردد، تا چه اندازه 

قابلیت اجرایی دارد.

در همايش عملکرد استفاده از مصالح نوين سبك در صنعتی سازی ساختمان مطرح شد

ملت ایران می توانند
به تولید پایدار در کشور دست یابند

بهبهانهخبریکهبيشازصدساعتدوامنداشت

با محاسبه نرخ طال با ارز 
مبادالتی قیمت ها می شکند 
تصمیم دولت که بانك مرکزی آن را رد کرد  

ممنوعيت ارائه دسته چک به توليدكنندگان معوقه بانكی
همدان پیام: عضو هیأت مدیره انجمن قطعه س��ازان ایران از ممنوعیت ارائه دس��ته چک به تولیدکنندگان دارای 
معوقات بانکی خبر داد. محمدرضا نجفی منش در گفتگو با ایسنا، اظهار داشت: همزمان با تشدید محدودیت های 
بین المللی، فشارهای برخی سازمان های داخلی بر تولیدکنندگان نیز افزایش یافته است. وی با بیان اینکه در ادامه 
این فش��ارها؛ اخیراً بانک مرکزی به بانک ها ابالغ کرده که از ارائه دس��ته چک به تولیدکنندگان دارای اقساط معوق 
بانکی خودداری کنند، خاطرنشان کرد: این در حالی است که تمام امور داد و ستد و تهیه مواد اولیه تولیدکنندگان 
از طریق چک های بانکی صورت گرفته و با اجرایی ش��دن بخش��نامه جدید، مش��کالت دیگری به مشکالت فعلی 
تولیدکنندگان اضافه خواهد شد. وی ادامه داد: این وضعیت در حالی است که بیشتر تولیدکنندگان داخلی نتوانسته اند 

مطالبات معوقه خود را دریافت کنند و به همین دلیل در پرداخت اقساط تسهیالت بانکی دچار مشکل شده اند.

بازار جهانی خودرو رونق می گيرد
همدان پیام: شرکت خودروسازی تویوتا پیش بینی کرد که فروش خودروهایش در سال آینده میالدی دو درصد 
افزایش یافته و به یک رکورد جدید برس��د. به گزارش ایسنا، تویوتا که در تالش است بار دیگر عنوان بزرگترین 

خودروساز جهان را به دست آورد، امیدوار است تقاضا در بازارهای جهانی طی سال آینده افزایش یابد.
پیش بینی می ش��ود فروش جهانی تویوتا ش��امل زیرمجموعه های هینو موتورز و دایهاتسو موتور مي باشد، در 
سال 2013 به 9/91 میلیون دستگاه برسد. سازنده خودروهای کروال و کمری تخمین می زنند که فروششان امسال 

با افزایش 22 درصدی به 9/7 میلیون دستگاه برسد که بیشترین رقم از سال 2000 تاکنون است.
به گزارش بلومبرگ، تویوتا بر روی افزایش فروش در آمریکا طی س��ال آینده حساب ویژه ای باز کرده است. 

در حالی که پیش بینی می شود فروش در ژاپن 15 درصد کاهش یابد.

افزايش تعرفه گازبهای مشتركان پرمصرف 
همدان پیام: در صورتی که مشترکان بدهکار شرکت ملی گاز نسبت به پرداخت گازبهای خود اقدام نکنند، گاز 
آنها قطع می شود. مدیر امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اعالم این که شرکت ملی گاز برای اعمال مدیریت 
مصرف گاز در بخش خانگی، قبوض گاز بها را در سه رنگ صادر  می کند، گفت: این امر شرایطی را فراهم کرده 
است که مشترکان با رویت قبض گاز، مصرف فعلی خود را متوجه شده و با الگوی مصرف صحیح تطبیق دهند. 
محمدرضا غروی در گفتگو با ایسنا، وی افزود: در این اقدام قبوض مشترکانی که الگوی مصرفشان در پله های 
اول و دوم طرح تفکیک ثبت ش��ده اس��ت با رنگ سبز نشان داده می شود و قبوض آنهایی که می توانند با مصرف 
بهینه به الگوی مصرف نزدیک ش��وند با رنگ زرد صادر می ش��ود و آنهایی که بیش از الگو، گاز مصرف کرده اند 

قبوضی با رنگ قرمز دریافت می کنند. 

ايران سيزدهمين توليدكننده سير در جهان
همدان پیام: ایران با تولید س��االنه بیش از 100 هزارتن س��یر، رتبه س��یزدهم 

تولید این محصول در جهان را به خود اختصاص داده است.
کش��ور چین با تولید حدود 12/5 میلیون تن س��یر، بزرگترین تولیدکننده این 

محصول در جهان است.
ایران در گذش��ته یکی از صادرکنندگان سیر به کشورهای اروپایی بوده اما به 
علت بی توجهی به این محصول، امروز س��ایر کشورهای جهان مانند چین، کره، 
اس��پانیا، مصر، تایلند، آرژانتین و آمریکا با تولی��د باالی این محصول و ارائه به 

موقع به بازار جزو صادرکنندگان اصلی این گیاه هستند.
به گزارش ایس��نا، کشورمان س��االنه حدود هزارتن س��یر به ارزش بیش از 
300 هزار دالر به کش��ور های آذربایجان، بلغارس��تان، عراق، روس��یه، آلمان و 

امارات متحده عربی صادر می کند.
در نقاط مختلفی از ایران مانند استان های خراسان، همدان، سمنان، مازندران، 
خوزس��تان، هرم��زگان، مرک��زی، کش��اورزان به کش��ت گیاه س��یر پرداخته اند 
اما س��یرهای محلی هم��دان، اهواز، مازندران و مش��هد از معروفیت بیش��تری 

برخوردارند و استان همدان در تولید سیر رتبه اول کشور را دارد.
اس��تان های دیگ��ر معموال س��یر تولیدی خ��ود را به صورت س��بز و برای 
تازه خوری در بازار عرضه می کنند، اما استان همدان بیشتر تولیدش را به صورت 
س��یر خشک عرضه می کند. طبق اعالم س��ازمان جهاد کشاورزی استان همدان، 
س��طح زیر کش��ت سیر در این اس��تان در س��ال جاری به بیش از 3200 هکتار 

افزایش یافته و بیش از 40 هزارتن سیر از مزارع برداشت شده است.
وج��ود کش��اورزان توانمند، تولید ادوات مکانیزه س��یر در اس��تان همدان و 
اس��تقبال از کش��ت مکانیزه و کیفیت باالی س��یر از مزیت های استان همدان در 

کشت این محصول است که باعث شده سیر همدان شهرت جهانی پیدا کند.
مناطق طارم )اس��تان زنجان(، دزفول، استان های مازندران و گیالن در فصل 
بهار س��یر برداش��ت می کنند و اس��تان های همدان، آذربایجان ش��رقی، فارس و 

خراسان رضوی تولیدکننده تابستانه سیر در کشور هستند.

امسال 111 راس گاو آلوده به سل گاوي به 
كشتارگاه اعزام شدند

همدان پیام: مدیرکل دامپزش��کي اس��تان همدان از مایه کوبي هفت میلیون و 
674 ه��زار و 55 نوبت س��ر دام علی��ه بیماري هاي واگیر دام��ي و بیماري هاي 

مشترك در هشت ماهه امسال خبر داد.
احمد کریمي مخصوص در گفتگو با ایس��نا، عنوان کرد: هفت میلیون و 674 
هزار و 55 نوبت س��ر دام علیه بیماري هاي واگیر دامي و بیماري هاي مش��ترك 
از جمله بیماري ش��اربن، تیلریوز، ت��ب برفکي، آبله، آنتروتوکس��مي، قانقرایا، 

آگاالکسي و بروسلوز مایه کوبي شدند.
وي افزود: عملیات خونگیري و توبرکولیناسیون علیه دو بیماري مهم سل و 
بروس��لوز در گاو و گوساله به تعداد هش��ت هزار و 362 رأس انجام شد که از 

این تعداد 10 رأس راکتور آلوده تشخیص داده شد.
دکتر کریمي مخصوص اظهار داشت: امسال در راستاي مبارزه با سل گاوي تعداد 
36 ه��زار و 248 رأس دام تح��ت تس��ت توبرکولین قرار گرفت ک��ه از این تعداد 
111 رأس آلوده تش��خیص داده شد و طبق مقررات به کشتارگاه اعزام شدند. مدیرکل 
دامپزش��کي استان همدان وضعیت سالمت طیور در استان را خوب ارزیابي کرد و 
گفت: در سال جاري 46 درصد کانون بیماري هاي طیور نسبت به سال گذشته کاهش 

یافته که این کاهش آمار ناشي از کنترل و مراقبت هاي قرنطینه اي بوده است.
وي اضافه کرد: ش��ایع ترین بیماري موجود در بین طیور بیماري هاي تنفسي به 
ویژه نیوکاس��ل و برونش��یت اس��ت که در این خصوص مرغداران باید تمامي 

اصول و قوانین بهداشتي و محیط داخلي مرغداري را پاك نگه دارند.
کریمي مخصوص تصریح کرد: بیماري خاصي در بین دام هاي اس��تان وجود 
ندارد، اما به صورت موردي در برخي دام هاي اس��تان بیماري سل و تب برفکي 

وجود داشت که بر اساس مقررات به کشتارگاه اعزام شدند.

مدیرکلمنابعطبيعیاستانهمدان:

نسبت دام به مراتع سه 
برابر ظرفيت مجاز است

همدان پی��ام: مدی��رکل مناب��ع طبیع��ی و 
آبخی��زداری اس��تان همدان اظه��ار کرد: در 
سطح اس��تان نس��بت دام به مراتع سه برابر 
ظرفیت مجاز است که باید ساماندهی شود.

محمدرضا همتی اف��زود: در حال حاضر با 
توجه به سه برابر بودن نسبت دام به ظرفیت مراتع، 
باید مجموعه وزارت جهادکشاورزی به کمک 
دس��تگاه های دولتی از جمله نف��ت، بازرگانی، 
تعاون و امور عشایر که ذی نفع هستند، وارد عمل 
شوند و سیاست ها را به سمتی پیش برند که تعادل 

دام و مراتع به نتیجه مطلوبی برسد.
وی در گفتگو با ایس��نا خاطرنشان کرد: 
تع��ادل بین دام و مرتع در اس��تان و کش��ور 
سیاس��ت های اجرایی خاصی را می طلبد که 
زمان بر اس��ت و مجموعه دستگاه های متولی 
و ذی رب��ط باید ب��ا اتخاذ سیاس��ت هایی در 
راس��تای تحقق این هدف که نهایتًا منجر به 
حفظ آب و خاك، پوشش گیاهی و استمرار 
تولید در بخش کشاورزی می شود، اقدامات 

اجرایی خود را هماهنگ و همسو کنند.
همتی تصریح کرد: قانون افزایش بهره وری 
برای هر یک از دستگاه های ذی ربط تکالیفی را 
تعیین کرده است که با اجرای آن نیل به هدف 
فوق امکان پذیر خواهد بود، چراکه بسیاری از 
دس��تگاه ها را ملزم به انجام کارهای سخت و 

ریشه ای مي کند.
وی ادام��ه داد: یکی از اه��داف واگذاری 
اراضی در قالب طرح توسعه بخش کشاورزی 
عالوه بر ایجاد اشتغال، افزایش تولید و کاهش 
فش��ار دام بر مراتع را پی خواهد داشت، با این 
توضیح که به ازای هر مورد واگذاری یک فقره 

پروانه چرا باطل می شود.
همتی بیان کرد: بح��ث دامداری صنعتی 
نی��ز به نوعی کاهش وابس��تگی دام به مرتع 
اس��ت؛ چراکه در این روش دامداری، تولید 
علوفه از طریق زراعت علوفه انجام و فشار 

بر مراتع کمتر می شود.
وی عن��وان ک��رد: همچنی��ن واگ��ذاری 
زمین برای اجرای فعالیت های کش��ارزی و 
باغداری به عشایر و صاحبان پروانه چرا در 
اس��تان های ییالقی و قشالقی نیز در راستای 
کاهش فشار بر مراتع بوده و وابستگی عشایر 
را به اس��تفاده بیش از ح��د از مراتع کاهش 
می دهد و شغل جایگزین ایجاد می کند. وی 
در پایان گفت: اتخاذ سیاس��ت های تشویقی 
از س��وی دولت، اهدای تسهیالت برای تغییر 
معیشت دامداران و عشایر و نیز انجام طرحها 
و پروژه هایی که به معیش��ت این اقشار جامعه 
کمک کند، می تواند در راس��تای نیل به هدف 

اقدام موثری از ناحیه دولت باشد.

آگهي ابالغ وقت دادرسي 
در خصوص دادخواست پرونده به کالسه 187/91/

ح151 خواه�ان محس�ن خواج�وي به خواس�ته 
مطالب�ه وجه ب�ه طرفیت ابوالحس�ن صفدري با 
عنايت به اينكه آدرس نامب�رده مجهول المكان 
مي باشد لذا تاريخ رس�یدگي مورخه چهارشنبه 
91/11/11 س�اعت 10 در ش�وراي ح�ل اخت�الف 
ش�عبه 151 وي�ژه ايثارگران واقع در س�اختمان 
بنیاد ش�هید پش�ت برج پاس�تور براي هر گونه 
دفاعي در موعد مقرر در جلس�ه حاضر ش�وند. 
در غی�ر اينص�ورت رأي به ص�ورت غیابي صادر 

خواهد شد. م الف 3640
شعبه 151 ویژه ایثارگران

آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت اول 
به موجب دادنامه ش�ماره 300514 صادره در پرونده کالس�ه 3/900201 شعبه سوم دادگاه 
عمومي شهرس�تان مالي�ر موضوع پرون�ده اجرايي کالس�ه 3/900102 اي�ن اجراي حكم 
ب�ر حاکمی�ت خانم محكوم ل�ه )زهرا قمري( به وص�ول مهريه 414 عدد س�كه مقوم برابر 
50.010.000 ري�ال از محك�وم علیه )خديجه فرنی�ان( که محكومند به ف�روش موارد ذيل 
در ح�ق محك�وم له خانم قمري باب�ت مهريه نظر به اينكه ابالغ ب�ه محكوم علیه از طريق 
نش�ر آگهي اقدام گرديده و در مهلت مقرر قانوني نس�بت به اجراي حكم اقدامي ننموده 
بن�ا به درخواس�ت وکیل محكوم له به منظور اس�تیفاء محكوم به و هزين�ه اجرايي اموال 
متعلق به محكوم علیه از س�وي اين اجرا توسط کارشناس رسمي دادگستري به شرح زير 
توصیف ارزيابي ش�ده و مقرر است از ساعت 9/30 الي 10/30 صبح مورخ 1391/10/24 در 
محل ش�عبه سوم دادگس�تري مالير از طريق مزايده به فروش برسد مزايده از قیمت پايه 
کارشناس�ي شروع و به هر ش�خص حقیقي يا حقوقي که باالترين قیمت را پیشنهاد دهد 
فروخته خواهد ش�د. ده درصد وجه مزايده في المجلس به صورت وجه نقد يا چك بانكي 

تضمیني از خريدار اخذ و مابقي ظرف مدت يك ماه از خريدار وصول و پس از انجام مراحل 
قانوني و صدور دس�تور تملیك از س�وي دادگاه مربوطه مورد مزايده به نام خريدار منتقل 
خواه�د ش�د در صورتي که خري�دار در مهلت يك ماه مقرر بقیه وج�ه مزايده را پرداخت 
ننماي�د س�پرده وي پس از کس�ر هزينه هاي مزاي�ده به نفع دولت ضب�ط و مزايده تجديد 
مي گ�ردد در صورت اعتراض از ناحیه اش�خاص ذينفع ظرف يك هفت�ه از تاريخ مزايده 
نس�بت به نحوه انجام مزايده تا رس�یدگي به اعتراض از س�وي دادگاه مورد مزايده به 
خري�دار تحويل نخواهد ش�د. ضمنًا متقاضیان به ش�رکت در مزايده مي توانند در مدت 
5 روز قب�ل از مزاي�ده با هماهنگي اين اج�را از مال مورد مزايده بازدي�د نمايند اموال 
مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر کارش�ناس به ش�رح ذيل مي باشد: 1- ارزش سرقفلي 
مغازه ش�ماره يك به مس�احت تقريبي 9/30 متر مربع، واقع در خیابان ش�هید وفايي، 
بازار روز، نبش کوچه کیقباد با سازه فلزي، پوشش سقف ترکیبي از آهن و طاق ضربي، 
کفپوش و نماي داخلي س�نگ و نماي بیرونش درب و کرکره، داراي انش�عابات آب، برق 
و تلف�ن مس�تقل و فاقد امتی�از گاز، قیم�ت 1.000.000.000 ريال يكص�د میلیون تومان. 

2- ارزش س�رقفلي مغازه شماره شش به مس�احت 10 متر مربع، واقع در خیابان شهید 
وفايي، بازار روز، با س�ازه فلزي، پوش�ش س�قف ترکیبي از آهن و طاق ضربي، کفپوش 
و نم�اي داخل س�نگ و نم�اي بیرونش درب و کرکره، داراي انش�عاب تلفن مس�تقل و 
فاق�د امتیاز گاز، ب�رق و آب، قیمت 900.000.000 ريال )ن�ود میلیون تومان(. 3- ارزش 
س�رقفلي مغازه شماره هشت به مساحت 10/60 مترمربع، واقع در خیابان شهید وفايي، 
بازار روز با س�ازه فلزي، پوش�ش س�قف ترکیبي از آهن و طابق ضربي کفپوش و نماي 
داخلي کاش�ي و نماي بیرونش درب و کرکره، داراي انش�عابات آب، برق، تلفن مستقل 
و فاق�د امتیاز گاز، قیم�ت 900.000.000 ريال )نود میلیون تومان(. 4- ش�ش دانگ يك 
باب منزل مس�كوني واقع در بلوار شهید مدرس، کوچه شهید داود وفايي با پالك ثبتي 
2043/297 به مس�احت 196 مترمربع عرصه ک�ه محدوده اين ملك يك باب عمارت قا 
قدمت بیش از 25 س�ال در يك طبقه به مس�احت 196 مترمربع به انضمام 14 مترمربع 
زيرزمین با اس�تفاده از مصالح آجر، آهن، گج، سیمان، سینگ و سرامیك احداث شده 
اس�ت، سازه بنا آجري پوشش سقف ترکیبي از آهن و طاق ضربي و نماي بیرونش سنگ 

و س�رامیك مي باشد اين ملك از امتیازات آب، برق، گاز، تلفن نیز برخوردار مي باشد. لذا 
با در نظر گرفتن جمیع ش�رايط قانوني و اوضاع و احوال موثر بر موضوع از جمله موقعیت 
و م�كان ملك، عرص�ه اوقافي، نوع مصالح ب�ه کار رفته در آن قدمت س�اخت، کیفیت بنا 
و ع�دم واگ�ذاري حقوق انتفاع�ي و ارتفاقي آن به غیر ضمن اس�تعالم از صاحبان حرفه و 
مالحظه عرف حاکم بر بازار نقل و انتقاالت محل بدينوسیله ارزش عادله شش دانگ حقوق 
و مناف�ع اعیاني مل�ك فوق الذکر با احتص�اب کلیه امتیازات، متعلق�ات و منصوبات آن به 
روز 2.400.000.000 ريال )دويس�ت و چهل میلیون تومان( برآورد مي شود. 5- ارزش شش 
دانگ يك قطعه زمین مس�كوني با پالك ثبتي 1083/1 به مساحت 220مترمربع عرصه که 
ح�دوداً 11 مترمربع از عرصه ملك مذکور در طرح تعريض کوچه قرار دارد با در نظرگرفتن 
جمی�ع ش�رايط قانوني و اوضاع و اح�وال موثر بر موضوع از جمل�ه موقعیت و مكان ملك، 
ضمن اس�تعالم از صاحبان حرفه و مالحظه عرف حاکم بر نقل و انتقاالت محل به روز مبلغ 

800.000.000 ريال )هشتاد میلیون تومان( برآورد مي شود.
مدیر اجراي احکام شعبه سوم محاکم عمومي مالیر 
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خبرخبر     کوتاه همدان پیام: رقابت هاي لیگ برتر فوتبال استان 
به روزه��اي پایاني خود نزدیک مي ش��ود و تیم 
فوتبال ش��هرداري هم��دان با مربیگ��ري هادي 
گل محم��دي در آس��تانه قهرماني ای��ن رقابت ها 

قرار دارد.
در هفت��ه گذش��ته 4 دیدار از ای��ن رقابت ها 
برگزار شد و چهره مدعیان بیش از گذشته نمایان 
ش��د. در انتهاي جدول نیز اتحاد جوان در آستانه 

سقوط قرار دارد.
رقابت هاي لیگ برتر اس��تان با شرکت 10 تیم 
آغاز ش��د، اما در دور برگش��ت تختي نهاوند به 
دلیل مش��کالت مالي از این رقابت ها کنار کشید. 
هفته شانزدهم این مسابقات انجام شد و تیم هاي 
تاالر وحدت، بهاران اللجین، ش��هرداري مالیر و 
ش��هرداري رزن مقابل حریف��ان خود به پیروزي 

رسیدند.
مرصاد با گل به خودي تسلیم شد ]

تی��م فوتبال ت��االر وحدت این هفت��ه میزبان 
مرصاد مریانج بود. در این دیدار تاالر براي آنکه 
در ک��ورس قهرماني باقي بماند به دنبال پیروزي 
و کس��ب 3 امتیاز بود. ش��اگردان مهدي مرشدلو 
فوتبال را تهاجمي آغاز کرده و سعي داشتند تا با 
فوتبالي سرعتي از کمند مدافعان مرصاد بگذرند. 
تیم مرصاد نیز براي آنکه جایگاه خود را در میانه 
جدول محکم کند تالش کرد تا به حداقل امتیاز 
دس��ت یابد. ت��الش دو تیم در نیم��ه اول راه به 

جایي نبرد و آنها بدون گل تساوي کردند.
با ش��روع نیم��ه دوم، آهنگ حم��الت تاالر 
وحدت تندتر ش��د و چندب��ار فرصت گلزني به 
دست آورد تا س��رانجام در یکي از این حمالت 
علیرضا نائیني یکي از مدافعین مرصاد به اش��تباه 

دروازه خودي را باز کرد.
مرصاد ک��ه تا این لحظه خوب مقاومت کرده 
بود، گزن��دي از مهاجمان حریف ندید و در این 

بازي با خودزني بازي را واگذار کرد.
این دی��دار را پیام حیدري به همراه حس��ین 

کمکي و محمود معیني قضاوت کردند.
بهاران كارناوال گل به راه انداخت ]

تیم نگون بخ��ت اتحاد جوان این هفته میزبان 
به��اران اللجین بود. بهاران ک��ه در صدر جدول 
رقاب��ت ش��انه به ش��انه اي با ش��هرداري و تاالر 
وحدت ب��راي قهرماني دارد؛ ب��ازي را هجومي 
آغاز کرد و از همان دقایق اولیه حمالتي را روي 
دروازه حری��ف تدارك دید. در این دیدار بهاران 
6 بار موفق ش��د دروازه اتحاد جوان را باز کند و 
کارناوال��ي از گل به راه ان��دازد. در این کارناوال 
گل، بهزاد صفري نقش پررنگي داش��ت و موفق 

شد با 3 گل هت تریک کند.
صف��ري در دقای��ق 11 و 19 به��اران را پیش 
انداخت و س��پس فرشید چاپي سومین گل را به 
ثمر رساند، اما قبل از پایان نیمه اول، علي طاهري 
یکي از گل ها را پاس��خ داد. با ش��روع نیمه دوم 
باز هم این بهاران بود که تش��نه گل نش��ان داد و 
توس��ط محمد میهن��ي دو گل و بهزاد اصغري 3 

گل، اتح��اد جوان را مجبور به تس��لیم کرد و در 
پایان 1-6 به پیروزي رس��ید تا همچنان در یک 
قدمي ش��هرداري امید به اتفاقات جدول بدوزد. 
این دیدار را رحمان راس��تین، مصطفي روستایي 

و احمد احمدوند سوت زدند.
شهرداري فاتح دربي مالیر ]

دو تیم همش��هري ش��هرداري و وحدت مالیر 
دربي این شهر را برگزار کردند. این بازي با قضاوت 
مصطف��ي فراهاني، حامد عبدي و حس��ین عارفي 
داوران مالی��ري آغاز ش��د و دو تی��م در نیمه اول 

فوتبال سرد و کسل کننده اي را به نمایش گذاشتند.
در این نیمه توپي از خط دروازه ها نگذش��ت 
و توپ بیش��تر در میانه میدان بی��ن بازیکنان رد 

و بدل شد.
با ش��روع نیمه دوم تیم ش��هرداري بهتر آغاز 
کرد و برتري محسوس��ي به حریف داشت که از 
این برتري در نهایت س��ود برد و مهران حیدري 
در دقیق��ه 58 گل پیروزي بخ��ش ب��ازي را براي 
شهرداري به ثمر رس��اند. در ادامه بازي وحدت 
براي جب��ران گل خورده تالش ک��رد، اما راه به 
جایي نبرد و در نهایت تیم شهرداري به پیروزي 

رسید. شهرداري رزن به بقا امیدوار شد.
شهرداری رزن به بقا امیدوار شد ]

در یکي دیگر از این رقابت ها تیم ش��هرداري 
رزن میزبان ش��هید امیني همدان بود. این بازي به 
قضاوت حامد رنجبرصولتي، سعید اسفندیاري و 
وحید نداکریمیان آغاز شد. تیم شهرداري که در 

انتهاي جدول حال و روز چندان مناسبي نداشت 
ب��راي آنکه امیدهایش به بقا زنده ش��ود، در این 

بازي محکوم به برد بود.
بازي با برتري نسبي شهید امیني آغاز شد که 
حاصل آن گل دقیقه 20 حسین یادگار بود و این 
برتري تا پایان نیمه اول علي رغم حمالت میزبان 

تداوم یافت. 
با ش��روع نیمه دوم تیم شهرداري نبض میدان 
را در دست گرفت و خیلي زود به بازي برگشت. 
در دقیق��ه 55 بازي رضا غالمي گل تس��اوي را 
به ثمر رس��اند تا یاران ش��هرداري ب��ا انگیزه اي 
بیش��تر بازي را دنب��ال کنند. حم��الت رزني ها 
ادامه داشت و ش��هید امیني نیز در ضدحمالت 
خطرناك نش��ان م��ي داد و در حال��ي که بازي 
دقای��ق پایاني را س��پري مي ک��رد و دو تیم به 
تقسیم امتیاز رضایت داش��تند. ابوالفضل براتي 
ناجي تیم ش��هرداري شد و در دقیقه 86 اقدام 
به گلزني کرد تا شهرداري به بقا در لیگ امیدوار 
باشد. شهرداري با این پیروزي 12 امتیازي شد و 
حداقل به ی��ک امتیاز از دو بازي باقي مانده نیاز 

دارد تا در لیگ باقي بماند.
شهرداري همدان یک قدم به قهرماني  ]

نزدیک شد
تیم فوتبال ش��هرداري همدان مدعي ش��ماره 
ی��ک قهرماني در دیداري عقب افتاده موفق ش��د 
وحدت مالیر را دو بر یک شکس��ت دهد و یک 
قدم به قهرماني نزدیک ش��ود. ش��هرداري که در 

هفته گذش��ته راهي مالیر شده تا مقابل وحدت 
این ش��هر قرار بگیرد، با اقدام ناظر مسابقه که به 
دلیل مهیا نبودن ش��رایط مسابقه و نبود انتظامات 
و اورژان��س از برگزاري ب��ازي ممانعت به عمل 
آورده بود مواجه ش��دند تا پرون��ده این بازي به 

کمیته انضباطي ارجاع شود.
 با آنک��ه طبق قوانین بازي مي توانس��ت با 3 
گل به سود شهرداري اعالم شود، کمیته انضباطي 
در اقدامي جالب رأي ب��ه تکرار بازي داد و تیم 
میزبان را به س��ود هیأت جریمه کرد؛ در حالیکه 
تیم شهرداري متضرر ش��ده بود دیدار تجدیدي 
هفته گذشته انجام شد و تیم شهرداري موفق شد 

دو بر یک پیروز شود.
در ادام��ه این رقابت ها امروز تیم ش��هرداري 
هم��دان در دیداري عقب افت��اده به مصاف اتحاد 
جوان مي رود. ش��هرداري براي رس��یدن به قباي 

قهرماني باید از مانع اتحاد جوان عبور کند.
در حال حاضر و پس از پایان هفته شانزدهم 
تیم بهاران اللجین با دو بازی بیش��تر نس��بت به 
شهرداری همدان بازي بیشتر 33 امتیازي است 
و در صدر ج��دول قرار دارد. تیم ش��هرداري 
همدان از 14 بازي 31 امتیازي است و در رده 
دوم ق��رار دارد که با توجه ب��ه بازي هاي عقب 
افتاده این تیم شانس بیشتري براي قهرماني دارد.
تیم تاالر وحدت نیز با 30 امتیاز در رده سوم 
مي باشد. در انتهاي جدول نیز اتحاد جوان همدان 
و شهرداري رزن در لبه پرتگاه قرار دارند. سقوط 
اتحاد جوان قطعي اس��ت و شهرداري رزن براي 
بقا نیاز به کس��ب حداقل یک امتی��از دارد. البته 
ش��نیده مي ش��ود که هیأت فوتبال در نظر دارد با 
نتیج��ه اي تخت��ي نهاوند را به لی��گ برگرداند و 

سهمیه این تیم را در فصل آینده حفظ کند.
تختي که در نیم فصل دوم از لیگ کنار کش��ید 
13 امتیازي اس��ت و در انتظار چراغ س��بز هیأت 
قرار دارد که البته با حضور عیوقیان بعید اس��ت 

چنین تبصره هایي اجرایي شود.

ادامه از صفحه یک: بلکه حرف سر آن است 
که استان همدان در هیچ مقامي نتوانسته است با 
استراتژي و برنامه پیش برود و در نهایت دیگران 
را مقصر کرده اس��ت و وقتي چش��م انداز، برنامه 
اساس��ي و کارشناسي شده نباش��د نتیجه همین 
اس��ت که دائم درگی��ر مباحثي ش��ویم که آن را 

حاشیه مي نامند.
تغییر افراد بي نتیجه اس��ت هر چند که مردود 
نیست باید تغییر برنامه و تاکتیک داد و مشکالت 
را از جاي دیگر و اساسي حل کرد وگرنه داستان 
همان است و مشکالت و حرف و حدیث همان!
حال مدیرعامل باش��گاه پاس هم��دان که از 
نتایج ضعیف تیمش ناراضي است، شب گذشته 

با س��رمربی اتمام حجت کرد واز وي توضیح 
خواست.

مدیرعامل باشگاه پاس در این خصوص 
اظهار داشت: وقتی در آستانه آغاز رقابت ها 

تی��م را تحویل گرفتم بگوویچ به 
عن��وان س��رمربی ب��ا باش��گاه 
قرارداد داش��ت و در جلسه با 
هیأت مدیره و صاحب نظران 
توافق کردیم که با وینگو ادامه 

همکاری دهیم.
وی تأکی��د ک��رد : نح��وه 
بگووی��چ  ب��ا  م��ا  هم��کاری 
باش��گاه  که  بوده  بدین صورت 
در ام��ور تی��م یعن��ی ج��ذب 
بازیکن، نقل و انتقال، تمرینات 
اردوه��ا، م��کان  آماده س��ازی، 
تمری��ن، خوراك و پوش��اك و 

س��ایر اقدامات وابسته به وینگو اختیار تام داده و 
خواسته های وی تمام و کمال اجرا  گردد.

البت��ه م��ن نمي گوی��م ک��ه کار فوق العاده ای 
کرده ای��م، بلکه اعتق��اد دارم در عرصه حرفه ای، 
حرف��ه ای گام برداش��ته و اصولی عم��ل کردیم؛ 
چراک��ه الزم و ضروری اس��ت که هر باش��گاه 
حرفه اي از صفر تا صد مسایل فنی را به سرمربی 
واگ��ذار کند و به ف��رد اول خ��ود در رأس تیم 

اعتماد کامل داشته باشد.
رمضان��ی تصریح کرد: در طول نیم فصلی که 
گذش��ت بارها حمایت قاطع خ��ود را از وینگو 
اع��الم کرده ام و در نیم فصل نیز تمام تالش��م را 
به کار بس��تم تا علی رغم مشکالت عدیده مالی، 
توقعات وی را برای ایام تعطیلی برآورده 
کنم، مثل ابت��دای فصل حتی بازی های 
تدارکاتی را نیز با نظر وی تدارك دیده 
و انجام دادیم و همه این کارها را برای 
اینکه دین خود را به سرمربی تیم 
ادا کرده باشیم انجام دادیم تا 
موف��ق  کارش  در  ایش��ان 

باشد.
وی با اش��اره به اینکه 
انجام  اقدام��ات  قبال  در 
امکان��ات فراهم  ش��ده و 
ش��ده برای وینگ��و، نتایج تیم 
قابل قبول نیس��ت، افزود: حتی 
علی رغم مشکالت عدیده مالی 
که در باش��گاه وجود داش��ت، 
تعه��دات مالی در قب��ال وینگو 
بگووی��چ ص��ورت پذیرفته و به 

لحاظ تس��ویه مالی به هیچ وجه در مطالبات وی 
عقب نیستیم، برای همین حق خود می دانیم تا از 

سرمربی خود توضیح بخواهیم.
وی گف��ت : پ��اس هرچند هن��وز در کورس 
قهرمانی است، اما دیگر فرصتی برای امتیاز سوزی 
ندارد به همین منظور برای بهبود اوضاع تیم و بر 
خالف میل باطنی خود را ملزم دیدم تا مس��تقیمًا 

ورود کنم از وینگو بگوویچ توضیح بخواهم.
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی پاس بیان 
داشت: متأس��فانه پاس از 4 بازی اخیر خود سه 
شکست و یک پیروزی کسب کرده است که این 
نتیجه به هیچ وجه خوش��ایند نیست و این نتایج 
یک هش��دار جدی برای فرد اول باش��گاه است. 
هرچند امور فنی تیم به وینگو بر می گردد، اما در 
مجموع در خصوص نتایج تیم تنها کسی که باید 

پاسخگو باشد من مدیرعامل هستم.
رمضان��ی با اش��اره ب��ه اینکه جلس��ه وی با 
بگوویچ اهمیت باالیی دارد خاطرنش��ان کرد: در 
این جلسه من قصد دارم صحبت های بگوویچ را 
بش��نوم تا در خصوص عملک��رد وی به صورت 

احساسی تصمیم گیری نکنم.
خروجی این جلسه هر چیزی باشد به صالح 
پاس خواه��د بود و تالش م��ن و همکارانم در 
باش��گاه نیز برای ریکاوری تیم و بازگش��تش به 

شرایط مطلوب ابتدای فصل است.
گف��ت:  پای��ان  در  رمضان��ی  عبدالحمی��د 
امشب)ش��ب گذش��ته(  با وینگ��و اتمام حجت 
خواه��م کرد وتصمی��م نهای��ي را در خصوص 
همکاري یا قطع همکاري با وي خواهم گرفت.

به هر حال وینگو دیروز اس��تعفا داد اما قرار 
بود در جلسه ای که ش��ب برگزار  شد نتیجه این 
موضوع مشخص شود که آیا وینگو خواهد ماند 

یا نه؟ که آن هم امروز مشخص می شود.

كشتي گير نهاوندي نايب 
قهرمان جام جهاني كودك شد
همدان پی��ام: علي ش��هبازي ک��ه در رده 
نوجوانان در وزن 63 کیلوگرم در مس��ابقات 
بین الملل��ي روز جهاني کودك که به میزباني 
کش��ورمان در ش��هر جلفا برگ��زار گردید، 
شرکت کرده بود؛ توانست عنوان دومي این 
دوره از مس��ابقات را ب��ه دس��ت آورده و با 
درخشش در این مس��ابقات از سوي مربیان 
تیم ملي نوجوانان به اردوي تیم ملي دعوت 

شود.

معرفی آزادكاران برتر 
كشتی استان 

همدان پیام: مسابقات کشتی آزاد انتخابي 
اس��تان در هم��دان،  نف��رات برت��ر خود را 

شناخت.
مس��ابقات کش��تی آزاد انتخابی اس��تان 
 8 از  91 کش��تی گیر  ب��ا حض��ور  هم��دان 
شهرس��تان با انجام 89 کش��تی در 2 روز در 

سالن انقالب همدان برگزار شد.
در پای��ان و در وزن ه��ای 42 ت��ا 100 
کیلوگرم حمیدرضا مقیم، مرتضی اسماعیلی، 
مصطفی فرزین فر، پژمان گرگر، امیر غالمی و 
جمال خدابنده لو همگی از همدان، رسول زارع 
از اس��دآباد، دانیال شریعتی نیا از همدان، صابر 
کولیوند از تویسرکان و مهدی ساکی از نهاوند 

به عنوان قهرمانی وزن خود دست یافتند.
نفرات برتر، سهمیه حضور در مسابقات 

قهرمانی کشور را بدست آوردند.

مسابقات طناب زنی 
در كبودراهنگ

همدان پیام: به مناس��بت گرامیداش��ت 9 
دی، ی��ک دوره مس��ابقات طناب زن��ی بین 
دانش آموزان دبس��تانی در س��طح شهرستان 
از س��وی هیأت همگانی و همکاری بس��یج 
ورزشکاران س��پاه ناحیه کبودراهنگ برگزار 
ش��د ک��ه در نهای��ت تیم دبس��تان ش��هید 
رجایی اول و دبس��تان 17 ش��هریور به مقام 

نایب قهرمانی دست یافتند.

مسابقات كشتی دوستانه 
در تويسركان

همدان پیام: مس��ابقات کشتی دوستانه در 
شهرس��تان هرس��ین با نمایندگی تویسرکان 

برگزار شد.
تیم کش��تي تویس��رکان در یک مس��ابقه 
دوستانه در هرس��ین کرمانشاه برگزار شد و 

به پیروزي 7 بر 5 رسید. 
رض��ا اس��دپور، حم��دا... عبدالملک��ی، 
احس��ان عبدالملکی، امی��د کولیوند و فرزاد 
میرزایی نفرات برتر در اوزان مختلف شدند.

سه بانوي نهاوندي
در كالس مربيگري A فوتسال 

همدان پیام: س��ه تن از مربیان خانم فعال 
فوتسال شهرستان نهاوند در کالس مربیگري 
A فوتسال که در همدان زیر نظر فدراسیون 

فوتبال برگزار شد، شرکت کردند.
آرزو ش��هبازي، س��میه روزبهاني و شیوا 
کولیون��د در این کالس حض��ور پیدا کرده 
و زیر نظر چین س��ري مدرس فدراسیون و 
کمک مربي تیم ملي فوتسال بانوان این دوره 

را با موفقیت پشت سر گذاشتند.
 

كاراته نهاوند در حال پيشرفت 

همدان پیام: دبیر هیأت کاراته شهرس��تان 
نهاوند گفت: هم اینک در شهرس��تان در دو 
بخش کاتا و کومیته در حال فعالیت هس��تیم 
و توانس��ته ایم در بخش کومیته در اس��تان و 

کشور مقام هاي خوبي به دست بیاوریم. 
مهدي س��اکي افزود: کارات��ه در نهاوند 
در حال پیش��رفت اس��ت و در حال حاضر 
بانوان نهاوند توانسته اند در کشور نهاوند را 
تبدیل به یک قطب نمایند و در کاتا و کومیته 

عنوان هاي خوبي به دست بیاورند.
س��اکي امکانات هیأت کاراته در نهاوند 
را مناس��ب دانس��ت و از مس��ئوالن استاني 
خواس��ت بیش��تر از این هیأت در شهرستان 

حمایت نمایند.

نایبقهرمانکشتیالمپيک

اعالم حضورم در جام جهانی كشتی 
برای كمک به تيم ملی بود

همدان پیام: نایب قهرمان کشتی آزاد 2012 المپیک لندن گفت: اعالم حضورم 
در جام جهانی کشتی برای کمک به تیم ملی کشتی آزاد کشور بود.

صادق گودرزی افزود: امس��ال در لیگ برتر حضور نداش��تم و تصمیم گرفتم 
از این فرصت برای ریکاوری بدنی و ش��روع دوباره تمرین آماده سازی استفاده 

کنم و اکنون نیز آماده حضور در تیم ملی برای شرکت در جام جهانی هستم.
وی تصریح کرد: البته حضورم در جام جهانی کشتی امسال بستگی به موافقت 

کادر فنی دارد و اگر مربیان صالح بدانند در این رقابت ها شرکت می کنم.
گودرزی بیان داش��ت: در خصوص حضور در مسابقات جام جهانی با رسول 
خادم مدیر تیم ملی گفتگو داش��ته ام و هر زمان که کادر فنی الزم بداند به میدان 

می روم.
این قهرمان مالیری کش��تی افزود: تمرین آماده س��ازی خود را همراه با تیم 
ثامن الحجج سبزوار گذرانده ام و از شرایط بدنی بسیار خوبی برخوردار هستم.

رقابت های جام جهانی کشتی آزاد روزهای سوم و چهارم اسفندماه امسال در 
سالن 12 هزارنفری مجموعه آزادی تهران برگزار می شود.

كياني 
قهرمان مسابقات جهاني پاورليفتينگ گرجستان

همدان پی��ام: مصیب کیاني بعد از کس��ب عن��وان قهرماني جهان در رش��ته 
پاورلیفتینگ در رده س��ني زیر 23 سال در میان استقبال همشهریان عالقه مند به 
ورزش به نهاوند بازگش��ت. این قهرمان در مسابقات جهاني گرجستان در وزن 

120 کیلوگرم مدال طال را به دست آورد.
مصی��ب کیاني مي گوید: در مس��ابقات جهاني گرجس��تان 11 تی��م برتر دنیا 
حضور داش��تند که حریفان اصلي من از امریکا، روسیه و گرجستان بودند که به 
لطف خدا و دعاي خیر مردم توانس��تم مدال طالي این دوره را به دست بیاورم 
و جواز حضور در مسابقات پاورلیفتینگ حرفه اي هاي جهان را که سال آینده در 

مسکو برگزار مي شود، کسب کنم.
کیان��ي در مورد امکانات این رش��ته در نهاوند گفت: در شهرس��تان نهاوند 
متأسفانه امکانات بسیار محدود است و بیشتر وسایل ما غیر استاندارد هستند و 
ما مجبوریم بدون وس��ایل مانند هالتر و صفحه هاي استاندارد به تمرینات خود 

ادامه بدهیم.
ای��ن قهرم��ان می افزاید: در حال حاضر در نهاوند مربي که ش��رایط و دانش  
آم��وزش به بچه ها را داش��ته باش��د نداریم و م��ا مجبوریم با مربی��ان خارج از 
شهرس��تان کار کنیم که در حال حاضر رحیم عس��گري و مجتبي ملکي مربیان 

من هستند.
دارنده مدال طالي جهاني پاورلیفتینگ ادامه مي دهد: اگر مس��ئوالن حمایت 
کنند شهرس��تان نهاوند اس��تعدادهاي خوبي در پاورلیفتین��گ دارد که در آینده 

مي توانند حرف هاي زیادي براي گفتن داشته باشند. 
کیانی در پایان خاطرنش��ان می کند: به هم استاني ها و نهاوندی ها قول مي دهم 
به خواس��ت خدا سال آینده در مسابقات قوي ترین مردان ایران حضور پیدا کنم 
و در ح��ال حاض��ر زیر نظر مجتب��ي ملکي مربي سختکوش��م تمریناتم را براي 
حض��ور در این مس��ابقات آغاز کرده ام تا س��ال آینده حض��وري موفق در این 

مسابقات داشته باشم.

اوایلسالآینده؛

آكادمي تخصصي تنيس همدان 
به بهره برداري مي رسد

همدان پیام: سرپرس��ت هیأت تنیس استان همدان از افتتاح آکادمي تخصصي 
تنیس در اوایل سال آینده خبر داد.

امیر برقعي اظهار داش��ت:  آکادمي تنیس باش��گاه سعیدیه همدان اوایل سال 
آینده با مساعدت اداره کل ورزش و جوانان استان به بهره برداري خواهد رسید.

وي ادام��ه داد: ای��ن مجموعه داراي س��ه قس��مت س��الن اداري، یک زمین 
اس��تاندارد تنیس و همچنی��ن یک زمین دیگر مخصوص آم��وزش به افراد زیر 

10 سال است.
برقعي خاطرنش��ان کرد: بخش خصوصي در حال حاضر قادر نیس��ت به جز 
فوتبال در رش��ته  دیگري سرمایه گذاري کند، اما ما موفق شده ایم که با همکاري 
بخ��ش خصوصي اقدام ب��ه احداث این آکادم��ي کنیم که با افتت��اح آن همدان 

صاحب آکادمي تخصصي تنیس خواهد شد.
سرپرس��ت هیأت تنیس بیان کرد: این مجموعه در حال س��اخت است و در 
حال حاضر 40 درصد پیشرفت داشته، اما هم اکنون بدلیل شرایط نامساعد جوي 
کار به کندي پیش مي رود. رئیس کمیته آموزش فدراسیون تنیس در ادامه اضافه 
ک��رد: تنیس همدان حرف هاي زیادي ب��راي گفتن دارد و با افتتاح این مجموعه 

راه پیشرفت، هموارتر از گذشته خواهد شد.
وي در پایان عنوان کرد: با مساعدت بخش خصوصي و همچنین حمایت هاي 
اداره ورزش امیدواریم اوایل س��ال آینده آکادمي تنیس همدان در استادیوم ملت 

مجموعه ورزشي سعیدیه به بهره برداري برسد.

جدول رده بندي لیگ برتر استان)هفته شانزدهم(
امتیازتفاضلخوردهزدهباخت مساويبردبازينام تیمرديف

733+1610333831بهاران اللجین1
1531+149413419شهرداري همدان2
1330+159332916تاالر وحدت همدان3
1025+157442717شهرداري مالير4
21-165652424وحدت مالير5
18-155371818مرصاد مريانج6
1214-154291527شهید امیني همدان7
1812-111634-154شهرداري رزن8
226-121234-142اتحاد جوان همدان9

وينگو از پاس استعفا داد

سرمربیماشينسازیتبریز:

داور برنامه های تاكتيكی ما را به  هم ريخت
همدان پیام: سرمربی ماشین سازی تبریز بعد از باخت در برابر تیم الوند همدان گفت: ما به خاطر داوری باختیم 

چون تمام برنامه های تاکتیکی ما را به  هم ریخت.
حسین  خطیبی درباره شرایط بازی در نیمه اول گفت: در نیمه اول بازی ما دو گل خوردیم اما دیدید که چهار 
یا پنج گل را هم نزدیم. ما در این نیمه موقعیت های صد درصد زیادی را از دس��ت دادیم، متأس��فانه بدشانسی ما 
و عملکرد خوب دروازه بان الوند مانع از گلزنی در این نیمه ش��د. س��رمربی ماشین س��ازی تبریز با بیان اینکه نیمه دوم 
برای جبران به میدان آمدیم به فارس گفت: ما وقتی دو بر صفر به رختکن رفتیم برای نیمه دوم برنامه ریزی کردیم تا 
در این نیمه نتیجه را تغییر دهیم، اما اخراج بازیکن ما در آغاز نیمه دوم تمام برنامه های تاکتیکی ما را به  هم ریخت.

دانش آموزان نهاوند در حسرت شنا
همدان پیام: بعد از گذش��ت چهار ماه از س��ال تحصیلي جدید هنوز دانش آموزان پایه س��وم ابتدایي در نهاوند 
نتوانسته اند براي آموزش شنا به استخر بروند و تعطیلي همزمان دو استخر قدیر و خسروي در نهاوند عماًل آسیبي 

جدي به این دانش آموزان وارد نموده و خانواده ها از این امر ناراحت مي باشند.
عباس رس��ولي مسئول انجمن شنا تربیت بدني مدارس در این باره مي گوید: متأسفانه هنوز ما نتوانسته ایم طبق 
برنامه طراحي شده پیش برویم و به خاطر تعطیلي استخرها در سطح شهرستان در سال جدید با وجود اینکه همه 
هماهنگي هاي الزم از سوي مسئوالن تربیت بدني آموزشگاه ها انجام گرفته به دلیل این معضل هنوز نتوانسته ایم که 
کار آموزشي را شروع کنیم. رسولي افزود: به احتمال زیاد با بازسازي استخر خسروي از اسفندماه آموزش شنا را 

به دانش آموزان شهرستان شروع خواهیم کرد.

دووميدانی كار همدان نايب قهرمان
همدان پیام: مسابقات ماراتن چابهار که در مسیر ساحلی دریای عمان برگزار شد با مشخص شدن نفرات برتر 

به پایان رسید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان : احسان زینی وند از منطقه آزاد چابهار قهرمان شد، 

ابراهیم آقاجانی از استان همدان نایب قهرمان شد و محمد جعفر مرادی از تهران در جایگاه سوم ایستاد.
علی اصغر لطیفی دیگر دونده همدان هم در جایگاه ششم این رقابت ها قرار گرفت.

ش��ایان ذکر اس��ت این رقابت ها در منطقه آزاد چابهار در دو دور برگزار ش��د و از طرفی ورزشکاران تنها در 
صورتی جواز حضور در رقابت های جهانی ماراتن را بدس��ت می آورند که در مس��ابقات بین المللی که در تقویم 

فدراسیون جهانی به ثبت رسیده، حد نصاب های الزم را کسب کرده باشند.

احیای ورزش 
در روستاهای مالير

همدان پیام: رئیس اداره ورزش و جوانان 
مالی��ر از احیای ورزش در روس��تاهای این 
شهرس��تان و توج��ه وی��ژه ب��ه ورزش های 

روستایی عشایری خبر داد.
مهدی رضایی درباره اقدامات اداره ورزش 
و جوان��ان مالیر در ورزش روس��تایی گفت: 
انجام س��فرهای روس��تایی به همراه اعضای 
برخی از هیات های ورزشی و تشکیل شورای 
ورزش روس��تاها برای شناسایی استعدادهای 

ورزشی از جمله این اقدامات است.
وی از اهدای وسایل و امکانات ورزشی 
و احی��ای برخی از رش��ته های غیرتوپی در 
روس��تاها، برگزاری مس��ابقات ورزش��ی و 
توس��عه ورزش همگان��ی در 43 روس��تای 
شهرس��تان به عنوان دیگر اقدامات این اداره 
در روستاها نام برد و گفت: اختصاص سالن 
ورزشی ولیعصر مالیر برای تأمین هزینه های 
ورزش روس��تایی عش��ایری و ورزش های 
س��نتی و بازی های بوم��ی و محلی از دیگر 
اقدامات ما برای ورزش روس��تایی عشایری 
است. سالن ولیعصر یک روز در هفته میزبان 
روس��تاهای مختلف اس��ت و هزینه رفت و 
آمد تیم های روس��تایی به این س��الن نیز از 

محل درآمدهای آن تأمین می شود.
رئی��س اداره ورزش و جوانان مالیر افزود: 
هم اکنون روس��تای علی آباد در رشته ووشو، 
روس��تای جوزان در رش��ته فوتسال، روستای 
ازناول��ه در والیبال و کاراته، روس��تای نامیله 
در کش��تی و روستاهای کلیل آباد و توجغاز به 
ترتیب در سوارکاری و والیبال پایلوت هستند.

در لیگ برتر فوتبال استان

بهاران و شهرداري
مدعیان قهرماني
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اجتماعي، سیاسي، فرهنگي، اقتصادي

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: 
نصرت ا... طاقتي احسن

سردبیر: یدا... طاقتي احسن
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حکمت
مدارا با دیگران از خردمندی است

امام حسين)ع(

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture
 farhang@hamedanpayam.com
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طال و ارز
نرخ فروش )ریال(نوع ارز

آزاددولتي
1626432745یورو

1229024776دالر آمریکا
-19706پوند انگليس
-12336دالر كانادا

-3285ریال عربستان
12800000-سکه تمام بهار طرح قدیم
12930000-سکه تمام بهار طرح جدید

6450000-سکه نيم بهار
3320000-سکه ربع بهار
51029-یك گرمي

1306616-یك گرم طالي ساخته نشده 18 عيار

نکته: در جدول 
فوق قیمت طال ، 

سکه و نرخ ارز ها 
از سایت خبرگزاری 

فارس وبانک مرکزی 
جمهوری اسالمی 

ایران استخراج شده 
است.

سینما و تئاتر
 سینما

قدس: 
سالن شماره یک: یک فراری از بگبو

سالن شماره دو: بی خداحافظی 
کانون پرورش فکری:  تو و من

بهمن مالیر: تو و من
تویسرکان: کاله قرمزی و بچه ننه

تئاتر  
 تاالر فجر: -

رادیو و تلویزیون

چهره
مرتضي بیات

 از نحوه آشنایی خود با تئاتر بگویید. ]
فعالیت خود را در سال 1355 و در مرکز آموزش هنرهای 
نمایش��ی فرهنگ و هنر س��ابق و زیر نظر استاد رضا کشانی 
آغاز کردم. استاد کشانی اصفهانی االصل بوده و براي تدریس 
دانش��جویان هن��ر مرکز نمایش��ی فرهنگ و هن��ر به همدان 
می آم��د که در یکی از این دوره ها بنده نیز افتخار ش��اگردی 
وي را یافتم و به مدت ش��ش ماه با تعدادی از هم دوره های 
خود از شهرس��تان های همدان، مالیر، نهاوند و... در خدمت 
وي بودی��م. در آن زمان مرس��وم بود ک��ه هنرجویان بعد از 
فارغ التحصیل��ی به مدت یکی دو س��الی به عنوان هنرجو در 
س��ایر اجراها حضور داشته باش��ند که این امر باعث کسب 
تجربه و ارتقای س��طح کیفی حرفه ای آنها در اجرای نقش ها 

می شد.
پس از طی این مراحل برای نخستین بار با اجرای نمایش 
»مس��تأجر« به نویس��ندگی رضا همراه و کارگردانی نصرا... 
عب��ادی به روی صحنه رفتی��م و بعدها در قالب گروه هنری 
»شبگرد« به سرپرستی رضا کشانی)که یکی از دو گروه تئاتر 
مط��رح آن زمان بود( به ایفای نقش ه��ای متعدد پرداختیم و 
نمایش ه��ای بس��یار خوبی از جمله »آنک��ه گفت آری، آنکه 
گفت نه!« نوشته »بِِرش��ت« که سبک بسیار جذاب و خاصی 
اس��ت مورد توجه عالقه مندان ق��رار گرفت، اجرا کردیم. در 
این س��بک بازیگر با س��بک  فاصله گذاری، در اجرا تس��لط 
پی��دا خواه��د کرد و مجدداً ب��ا القای حس ب��ه اجرای خود 
ادامه می دهد که این س��بک کمک فراوانی به تجربه بازیگران 

می کند.
 چه زمان به طور جدي وارد عرصه تئاتر شدید؟ ]

پس از پیروزی انقالب اس��المی احساس می شد که باید 
کاره��ای هنری ب��ه ویژه تئات��ر را ادامه داد ب��ه خصوص با 
آغاز جن��گ تحمیلی، هنرمندان وظیفه خود می دانس��تند که 
ب��رای تقویت روحی��ه رزمندگان باید اجراهای قوی داش��ته 
باش��ند؛ بنابراین گروه ما هم با اعزام ب��ه مناطق جنگی مانند 
س��رپل ذهاب چند اج��را از جمله نمایش »در ش��هر خبری 
نیس��ت« به نویس��ندگی و کارگردانی عباس شیخ بابایی را به 

سبک سیاه بازی و کمدی به نمایش گذاشت. 
پس از جنگ نیز جش��نواره های مختلف به ویژه جشنواره 
»امید« برای نخس��تین بار در همدان ش��کل گرفت که باعث 
توجه بیش��تر به تئاتر ش��د و کارها مورد نقد و بررسی قرار 
گرفته و به تدریج موجب رش��د و پیشرفت هنر تئاتر همدان 
ش��د؛ به طوری که در طول س��ال هاي اخیر گرو های خوبی 
از اس��تان به خصوص شهرس��تان ها حائز رتبه های کشوری 

می شوند.
 با توجه به اینکه شما از هنرمندانی هستید كه هم  ]

قبل از انقالب و هم پس از پیروزی انقالب اسالمی 
فعالیت هنری داشته اید، تفاوت تئاتر همدان در این دو 

دوره چگونه است؟
اوای��ل مثل زم��ان حال هر کس��ی تئات��ر کار نمی کرد و 
ابت��دا بای��د از آموزش های الزم ش��امل جامعه شناس��ی هنر، 

آناتومی جس��مانی، زیبایی شناس��ی هنر و... 
به ص��ورت کامل بهره مند می ش��د و بعد از 
موفقی��ت در این دوره ها، چند س��الی هم به 
عن��وان هنرج��و و به نوع��ی گذراندن دوره 
کارورزی تجرب��ه پی��دا می ک��رد و پ��س از 
یادگیری کامل الفب��ای تئاتر وارد این حرفه 
می ش��د که در این صورت ه��ر کارگردانی 
به راحت��ی می توانس��ت بازیگر م��ورد نیاز 
خود را انتخاب کند. متاس��فانه در سال های 
اخیر علی رغم امکان��ات مطلوب و فراوانی 
ک��ه در اختی��ار گروه ه��ا می باش��د از جمله 
س��الن های نمای��ش، تجهیزات صوت و نور 
م��درن، به جرأت می توان گفت که به ندرت 

نمایش های مطلوب و قابل ارائه داریم.
 چه راهکاری را در این زمینه پیشنهاد  ]

می كنید؟
اس��تان،  مس��ئوالن  که  پیش��نهاد می کنم 
نس��بت به ایج��اد مرکز هنرهای نمایش��ی 
در هم��دان اق��دام نماین��د؛ چراک��ه ای��ن 
مرک��ز می تواند به ص��ورت کامال حرفه ای 
و آکادم��ی نس��بت ب��ه آم��وزش و تربیت 
عالقه مندان فعالیت داش��ته باش��د که قطعًا 
ب��ه نفع جوان��ان و عالقه من��دان به هنر در 

این اس��تان خواهد بود.

 به نظر شما در همدان  ]
سالن های مطلوب و فضاهای هنری 

مناسب وجود دارد؟
اگ��ر امکانات��ی هس��ت قطع��ا نمی تواند 
پاسخگوی تقاضای این همه جوانان عالقه مند 
باش��د که مسئوالن باید بیش��تر و بیشتر به فکر 
س��اخت س��الن های مخصوص تئاتر به ویژه 
تئاتر کودك باشند. در باالی تپه مصال این شهر 
تابلویی نصب ش��ده که بیانگر احداث س��الن 
نمای��ش اس��ت و 20 درص��د از کار نیز انجام 
ش��ده، ولی متاسفانه شاهد هستیم که عمال این 
پروژه تعطیل شده که دالیل آن برای اهالی هنر 
مشخص نیس��ت؛ بنابراین برای مقابله با خیل 
عظیم رس��انه های رنگارنگ غرب��ی ما نیز باید 
خود را به سالح هاي فرهنگی مجهز کنیم و این 
امکان پذیر نیست مگر با احداث مراکز فرهنگی 

و هنری تخصصی، گالری نقاشی و ... 
 چه تدابیری باید اندیشه  ]

شود تا جشنوار بین المللی تئاتر كودک 
تاثیرات كودكانه خود را القا كند؟

برای رس��یدن به این هدف باید جشنواره 
ک��ودك کامال کودکانه و برای کودکان باش��د 
البته با انتخاب متن های نمایش��ی بسیار قوی؛ 
زی��را کار کودك بس��یار کار س��ختی اس��ت 

و نیازمن��د این اس��ت که همه عوام��ل آن در جهت برآورده 
س��اختن و رضای��ت ک��ودکان ت��الش کنند؛ به ط��وری که 
نویس��نده کودك باید با جامعه شناس��ی کودك آشنایي داشته 
باش��د، کارگردان آن باید دنبال ظرفیت هایی باشد که مقبول 
تماش��اچی کودك باش��د، طراح صحنه، موزی��ک و... نیز به 
همین ترتیب که در جشنواره  سال هاي اخیر سعی بر آن بوده 
که این موارد رعایت ش��ود و دست اندرکاران تئاتر کودك از 
نویسنده، کارگردان و... نباید بپندارند چون کار کودك است؛ 
بنابراین کار آسان بوده و نسبت به آن می توان بی توجه بود.  

 تاثیر برگزاری این جشنواره بر تئاتر استان را  ]
چگونه ارزیابی می كنید؟ 

این جش��نواره عنوان بین المللی دارد، ولی غافل از اینکه 
اکثر شهرس��تان های اس��تان از برگ��زاري آن خبری ندارند و 
اگر هم اجرایی هس��ت در حد بسیار محدود می باشد که این 
مس��تلزم برنامه ریزی مناسب و تقسیم امکانات و مهیا نمودن 
ش��رایط الزم برای سایر شهرستان هاست. که در این صورت 
می توان انتظار داش��ت همچون گذشته هنرمندان شهرستانی 
مانند جعفری جوزانی، پرویز  پرستویی و... خود را در سطح 

کشور مطرح کنند.
 چه پیشنهادی برای جذب و استفاده مجدد از  ]

پیشکسوتان تئاتر استان دارید؟
یکی از مشکالت چند سال اخیر بهره نبردن از پیشکسوتان 
در ام��ور داخلی تئات��ر از جمل��ه داوری و بازبین��ی اجراها و 
بکارگیری همیش��گی افراد خاص در این زمینه است، لذا اداره 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان باید با دعوت از هنرمندان و 
پیشکسوتان فراموش شده تئاتر استان، آنها را با واحد هنری تئاتر 
آش��تی دهد؛ البته از حق نگذریم که ساالنه در روز بزرگداشت 
تئاتر چند نفر از بزرگان این هنر مورد تجلیل قرار می گیرند، ولی 
این بسیار ناچیز و کمرنگ است و امید که هنرمندان پیشکسوت 
پای بر عرصه گذاشته و جوانان عالقه مند را مورد هدایت خود 

قرار داده و چراغ راه آنها باشند.
 میزان رضایتمندی شما از حمایت دستگاه های  ]

مرتبط چیست؟
تنها کانون امید هنرمندان اس��تان؛ صندوق اعتباری حمایت از 
هنرمندان می باشد که چندسالی است سعی دارد چتر حمایتی خود 
را در امور بیمه، وام و... برای اهالی فرهنگ و هنر و رس��انه استان 
بگس��تراند، لذا جا دارد از زحمات مسئوالن آن تشکر و قدردانی 
داش��ته باشیم، ولی مسلماَ این به تنهایی کفایت نکرده و باید سایر 

دستگاه ها و نهادهای مرتبط نیز در این زمینه وارد عمل شوند.
 حرف آخر  ]

اگر جوانان عالقه مند فعالیت های هنری را انتخاب می کنند 
این انتخاب آگاهانه و به گونه ای باش��د که ش��غل اصلی آنها 
نباشد؛ زیرا در حال حاضر فعالیت های هنری در شهرستان ها 
نمی تواند تامین کننده هزینه های س��نگین زندگی باشد؛ بلکه 
با داشتن تحصیالت الزم و شغل مناسب به فعالیت های خود 
ادامه دهند. فعالیت هنري را به صورت تخصصي انجام دهند 
تا نقطه عطفي در زندگیش��ان باش��د و هنر را فداي پر کردن 

اوقات فراغت خود نکنند.

گفت وگو با هنرمند تئاتر استان

تجربه پیشکسوتان را برای تئاتر 
دريابید

همدان پیام: جای��گاه هنری هنرمندان تئاتر اس��تان همدان 
ویژه است. هنرمندان قشر وسیعی از افراد جامعه ما را تشکیل 
داده و دارای مطالباتی هس��تند که از جمله آن برآورده ش��دن 

مطالبات هنری آنهاست. 
اس��تان همدان در زمره استان هایی است که در زمینه تئاتر 
حرفی برای گفتن دارد و جایگاه هنری هنرمندان تئاتر استان، 
ویژه اس��ت که در این راس��تا یکی از ن��کات اصلی توجه به 

جامعه هنری به ویژه هنرمندان تئاتر است.
در همین راس��تا بر آن شده ایم تا هراز گاهي فرصت معرفي 
بیش از پیش را براي هنرمندان این عرصه در رسانه ایجاد کنیم. 

گفت وگوي همدان پیام با هنرمند تئاتر استان محسن)ایرج( 
رنجبر را در ادامه بخوانید. محسن رنجبر بازیگر و پیشکسوت 
تئاتر و س��ینما متولد 1337 در همدان است که از سال 1355 
فعالی��ت هن��ری خود را آغاز و از آن زمان ب��ه بعد تئاتر را به 

عنوان شغل اصلی خود انتخاب کرد.

اداره فرهنگ و ارشاد  ]
اسالمی استان باید با 
دعوت از هنرمندان و 
پیشکسوتان فراموش 
شده تئاتر استان، آنها 
را با واحد هنری تئاتر 
آشتی دهد؛ البته از حق 
نگذریم كه ساالنه در 
روز بزرگداشت تئاتر 
چند نفر از بزرگان 
این هنر مورد تجلیل 
قرار می گیرند، ولی 
این بسیار ناچیز و 
كمرنگ است و امید كه 
هنرمندان پیشکسوت 
پای بر عرصه گذاشته و 
جوانان عالقه مند را مورد 
هدایت خود قرار داده و 
چراغ راه آنها باشند

»سنجد« پيش قراول 
خبرگزاری كودك و نوجوان می شود

گ��روه  مدی��ر  همدان پی��ام: 
ک��ودك و خردس��ال ش��بکه دو 
س��یما  به بهانه بازگش��ت سنجد 
به تلویزی��ون با برنامه »س��نجد 
ش��خصیت  ای��ن  خبرن��گار« 
ایجاد  پیش قراول  را  عروس��کی 
خبرگزاری کودك و نوجوان در 

کشور دانست. 
عل��ی زارعان در گفت وگو با 

مهر با اعالم اینکه »سنجد« شخصیت محبوب بچه ها از دهه فجر در قالب برنامه 
»س��نجد خبرنگار« به خانه مخاطبان خود بازمی گردد، اف��زود: ایده های تازه ای 

برای این سری از برنامه سنجد طراحی شده است. 
وی افزود: سنجد شخصیت محبوبی برای بچه ها و حتی بزرگترهاست که تا 

امروز فقط از 30 درصد ظرفیت آن استفاده شده است.
نمی گذاریم خبرهای حوزه کودك و نوجوان بمیرند

مدی��ر گروه کودك و خردس��ال ش��بکه دو س��یما با بیان اینک��ه از فرصت 
خبرس��ازی و خبرنگاری کودك غفلت شده است، ادامه داد: در حوزه کودك و 
نوجوان خبرهاي تولید نش��ده  بسیاری وجود دارد که در اتمسفر عمومی جامعه 
می میرند، اگر به این خبرها اکس��یژنی به نام تلویزیون برسانیم می توانیم آن ها را 

زنده و پویا کنیم.
زارعان یادآور شد: ظرفیت سنجد را فعال کردیم و قصد داریم با استفاده از 
این شخصیت عروسکی پرطرفدار خأل های موجود در حوزه خبرهای کودك و 

نوجوان را برطرف کرده و برای این گروه تولید محتوا کنیم.
انتظار یک مدیر تلویزیونی از سنجد!

وي با بیان اینکه می توان از دل خبرهای مربوط به این گروه س��نی به اندازه 
یک شبکه برنامه استخراج کرد، گفت: توقع من این است که سنجد خبررسانی 

کودك را واقعی کند.
زارعان همچنین این ش��خصیت عروس��کی را پیش قراول ایجاد خبرگزاری 

کودك و نوجوان در کشور دانست.
وی در پاس��خ به اینکه نمی ترسید س��نجد تکراری شده باشد، تأکید کرد: 
معتقدم س��بک عروسک های دست کش��ی به ذات تکراری نمی شوند، عالوه 
بر این س��نجد محصول ذهن خالق نگار اس��تخر اس��ت. همین مسأله خیال 
ما را راحت کرده و اگر هم نگرانی وجود داش��ته باش��د متوجه نویس��ندگی 

کار خواهد بود.

منتقدسينما:

 »میلیاردر« بین فضای طنز و جدی معلق است

همدان پی��ام: منتقد س��ینما و تلویزیون گف��ت: بزرگترین اش��کال مجموعه 
تلویزیونی »میلیاردر« معلق ماندن بین فضای جدی و طنز است، اما با این حال 

توانسته مخاطبان خوبی جذب کند.
محمدرضا لطفی در نقد این مجموعه تلویزیونی که هر ش��ب از ش��بکه یک 
س��یما پخش می ش��ود، اظهار داش��ت: علیرضا امینی  کارگردان این سریال کار 
خود را با س��اخت آثار جدی از سینما آغاز کرد، سپس به سینمای اجتماعی که 

مخاطبان بسیاری دارد، تغییر مسیر داد.
این روزنامه نگار افزود: امینی پس از س��اخت چند تله فیلم برای تلویزیون، 
مینی س��ریال پلیسی »س��قوط آزاد« را تولید کرد و اکنون با مجموعه تلویزیونی 

»میلیاردر« در این رسانه حضور دارد.
وی در گفت و گ��و با ایرنا با بیان اینکه این کارگردان هنوز دغدغه س��اخت 
آثاری با موضوعات اجتماعی و فرهنگی را دارد، اظهار داشت: نداشتن شناخت 
کافی کارگردان از مقوله طنز، بیشترین آسیب را به میلیاردر زده است؛ زیرا طنز 

در تلویزیون یک تخصص می خواهد.
لطفی یادآور شد: برای تولید آثار طنز باید فیلمنامه  آنقدر پتانسیل داشته باشد 
که فقط متن را به تصویر تبدیل کرد که در این راس��تا می توان به فیلم سینمایی 
"ورود آقایان ممنوع"  اش��اره کرد؛ اما برخی متن ها کش��ش کافی برای تولید یک 

اثر طنز را ندارند و تنها با اشراف و توانایی کارگردان می توانند موفق باشند.
وی ب��ا بیان اینکه میلی��اردر از یک متن قوی طنز برخوردار نیس��ت، اظهار 
داش��ت: با اینکه امینی کارگردان خوبی اس��ت، اما تخصص خ��ود را در تولید 

آثار اجتماعی دارد.
ای��ن منتقد س��ینما و س��یما داس��تان »میلی��اردر« را رویارویی انس��ان های 
فرصت طل��ب با یک مدینه فاضله )با محوریت خانواده ولی( دانس��ت و گفت: 
با وجود این داس��تان س��اده، مجموعه ارائه ش��ده یک س��ریال سطحی نیست 
و اس��تانداردهای قاب��ل قبول و رن��گ و لعاب خود را دارد. لطف��ی تاکید کرد: 
کارگردان این مجموعه توانسته است ریتم سریال را حفظ کند و به همین خاطر 

تماشای آن، بیننده را خسته نمی کند.
وي در عی��ن حال قصه های فرعی این مجموع��ه را پررنگ ارزیابی کرد که 
گاهی به قصه اصلی تبدیل می شوند و به همین خاطر بیننده خط اصلی داستان 

را گم می کند.
لطف��ي درباره توانمندی بازیگ��ران در ایفای نقش ها نیز گفت: نقش اول این 
مجموعه به س��امان گوران واگذار شده است که کار خود را در عرصه هنرهای 

نمایشی با تیپ سازی شروع کرد و هنوز در یک تیپ خاص جا افتاده است.
وی ادام��ه داد: با گذش��ت زم��ان و نقش آفرینی گ��وران در نقش های دیگر 

می توان درباره توانمندی او در عرصه بازیگری را به بوته نقد گذاشت.
لطف��ی بیان ک��رد: در مجموع بای��د گفت ک��ه دس��ت اندرکاران » میلیاردر« 
توانس��ته اند یک مجموعه تلویزیونی با رعایت استانداردهای الزم به بیننده ارائه 

کنند و همین موضوع سبب همراهی مخاطب با آن شده است.


