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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

يادداشتيادداشت

ديدگاهديدگاه

جناب آقاى

احمد تـوانا 
بدينوسيله انتخاب بجا و شايسته شما را 

به عنوان 
رئيس محترم اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى

 شهرستان نهاوند
شما  براى  منان  خداوند  درگاه  از  و  نموده  عرض  تبريك 

موفقيت و سربلندى بيش از پيش را خواستاريم.

جهانيان، كيانى، خويشوند، زنگنه و على مرادى

جناب آقاي

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

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

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

باشيد.
روابط عمومى آموزش و پرورش شهرستان رزن

جناب آقاي 
شكـرا... كياني 

رياست محترم اداره روابط عمومي آموزش و پرورش
استان همدان 

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

 را به جنابعالي و ساير همكاران زحمت كش در آن حوزه 
تبريك و تهنيت عرض مي نمائيم. موفقيت و سربلندى شما 

را از درگاه حضرت حق خواهانيم.
اداره آموزش و پرورش 

شهرستان نهاوند

سايـت
 اطالع رسانى 

روزنامه 
همـدان پيـام

www.Hamedanpayam.com

اطـالعيـه
سازمان حج و زيارت 

استان همدان

صفـحه 12

در خصوص نحوه تشرف متقاضيان 
سفر زيارتي عمره مفرده 

روزنامه هـمدان پيـام
پرتيـراژترين نشـريه محلى اسـتان

در دنـياى حـرفه اى با ما به روز باشـيد

8264400 - 8264433
www.HamedanPayam.com

حضور كانديداها 
به همراه افراد سرشناس

 در مراكز ثبت نام
ــوم تا نهم  ــه س ــام: در فاصل همدان پي
ــام كانديداهاي  ــاهد ثبت ن ــاه كه ش دي م
ــاي  ــراد و چهره ه ــم، اف ــات بودي انتخاب
مختلفي با تخصص ها، تجربيات و ساليق 
گوناگون وارد عرصه شدند و آمادگي خود 
ــاي انتخاباتي  ــراي حضور در رقابت ه را ب
ــد.  هر چند بر  ــم اعالم نمودن مجلس نه
ــده از سوي  ــاس آمار و ارقام اعالم ش اس
ــداد ثبت نامي هاي اين  ــور، تع وزارت كش
ــش  ــته كاه ــه دوره گذش ــبت ب دوره نس
ــأله باعث  ــت اما اين مس محسوسي داش
ــور و نشاط سياسي در ايام  نگرديد كه ش

ثبت نام كانديداها كم رنگ شود.

سخنى با مردم داناى نهاوند
آگاه  و  ــريف  ش ــردم  م ــام:  همدان پي
شهرستان نهاوند، خداي را سپاس مي گويم 
كه توفيق خدمتگزاري به شما خوبان را در 
ــتاني و تاريخي نهاوند  ــهر باس وكالت از ش
ــش در  ــه و داناي ــردم آزاده و فرهيخت و م
ــتمين دوره از انتخابات مجلس شوراي  هش
اسالمي، عطا كرد و به عنوان عضوي كوچك 
از انجمن مهربانيتان، به لطف خداوندگار، در 
گشودن گره هاي فراروي توسعه و پيشرفت، 
ــودم.  گمان مي كردم كه  ــعي و تالش نم س
ــام داده ام و  ــم را در مورد نهاوند انج تكليف
ــنگري ديگر در داخل يا خارج از كشور  در س
ــرار و محبت  ــود، اما اص ــت خواهم نم خدم
ــار مختلف مردم شهر و روستا  ــائبه اقش بي ش
كه بارها اشك از چشمانم جاري كرد و اعتماد 

بزرگان و اهل فرهنگ و دانش...

همه انديشه ها متوجه 
ساختن ايران باشد
رئيس جمهوري با بيان اين كه «امروز 
ــرعت خوبي در حال  ــرفت با س قطار پيش
ــا افزايش  ــت: هنر م ــت» گف حركت اس

سرعت و پيشرفت است. 

امكان تغيير حوزه انتخابيه 
كانديداها تا 15 روز 
مانده به انتخابات

ــور گفت: آن  ــتاد انتخابات كش رئيس س
دسته از كانديداهايى كه تمايل دارند حوزه 

انتخابيه خود را تغيير دهند...

على رغم اظهار نظر يك عضو شوراى شهر 
در خصوص تعيين مكان جديد ميدان بار در جاده تهران

مكان ميدان بار هنوز 
قطعى نشده است
■ 5 بهمن ماه روز تعيين قطعى مكان جديد

شعب اخذ رأى
در حوزه هاى فرعى تعيين شدند

هواى 
همدان سردتر 

مى شود

اللجين در انتظار 
توسعه 

زيرساخت هاى 
گردشگرى

فرماندار مالير:

3 داوطلب نمايندگى در مالير 
انصراف دادند

ــدان بار همدان از  ــام: بحث جابجايى مي همدان پي
ــد كه اعضاى صنف بارفروشان در  ــروع ش نقطه اى ش
جلسه اى با معاون امور عمرانى استاندار همدان به بيان 
ــكل اين اتحاديه  ــكالت خود و به منظور حل مش مش
ــليقه اى كه بين  ــى ميدان بار و اختالف س در جابجاي
شهردارى هاى همدان و بهار در خصوص تعيين مكان 
مورد نظر وجود داشت، پرداختند. اما اختالف سليقه اى 
ــهردارى هاى  ــدان بار بين ش ــه در تعيين مكان مي ك
ــان بود،  ــود اتحاديه صنف بارفروش ــدان، بهار و خ هم
ــهردارى بهار از  ــاخت. ابتدا ش ــكل س كار را كمى مش

ــر داد كه مورد  ــهر بهار خب ــد زمينى نزديكى ش خري
ــت؛ به گونه اى كه  ــهردارى همدان قرار گرف انتقاد ش
ــهردار همدان در بازخورد اين موضوع اعالم كرد كه  ش
شهردارى بهار حق تصميم گيرى براى همدان را ندارد.  
در همين حال شهردارى همدان نيز زمينى را واقع در 
ــت زندان همدان- جاده تهران تعيين كرد كه اين  پش
ــان قرار نگرفت و  محل هم مورد قبول صنف بارفروش
ــافتى اين محل با مكانى بود  دليل اتحاديه نيز بعد مس
كه توسط اتحاديه در ابتداى حسين آباد عاشورى شهر 

بهار خريدارى شده بود...

ــام نامزدهاى  ــام: با پايان ثبت  ن همدان پي
ــتان همدان روند  احتمالى مجلس نهم در اس
اجرايى در ستادهاى انتخاباتى مبنى بر تعيين 

صالحيت كانديداها آغاز شده است. در آخرين 
ــى انتخابيه در حال  ــاى اجراي اخبار، هيأت ه

تعيين تعداد شعب اخذ رأى هستند.
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ــر از ثبت نام 25  ــدار ويژه مالي ــام: فرمان همدان پي
ــى ماندن 22  ــه نفر از آنها و باق ــب، انصراف س داوطل
ــى دور نهم مجلس  ــورى نمايندگ ــب كانديدات داوطل
ــتان خبر داد. حسن  ــالمى در اين شهرس شوراى اس

خيريانپور گفت: تمامى داوطلبان مرد هستند و هيچ 
داوطلب زن يا روحانى در بين آنها وجود ندارد. معاون 
استاندار همدان درباره محدوده سنى داوطلبان بيان كرد: 

در محدوده سنى 30 تا 35 سال...

همدان پيام: ساعات پايانى كار روزنامه 
ــته براى تعيين تيترها و عكس  روز گذش
ــى  ــروز در حال بررس ــه ام ــك روزنام ي
ــر المان ميدان  ــات بوديم كه تصوي صفح
ــتاهاى  ــن در يكى از روس ــؤى بحري لؤل
ــتان در صفحه مادستان روزنامه جلب  اس
توجه كرد. نماد ميدانى در كشور كوچك 
ــيعه بحرين كه به دست عامالن آل  و ش
ــد تا مبادا  ــعود تخريب ش خليفه و آل س
يادآور الگوى شجاعت و شهامت فرزندان 
شيعه در اين كشور باشد. مشابه اين المان 
ــت اندركاران و مسئوالن  كه به همت دس
مربوطه در روستاى قايش از توابع بخش 
سردرود شهرستان رزن با 2 هزار جمعيت 
ــدان  ــن در مي ــون كف ــهيد گلگ و 27 ش
ــده از آنجا براى ما  مركزى آن ساخته ش
ارزش مضاعف خبرى پيدا كرد كه با نگاه 
تيزبين و انقالبى تصميم گيرندگان آن در 
شرايطى در اين روستا نصب شده تا ضمن 
ــالمى ايران  يادآورى الگو بودن انقالب اس
ــلمان عربى و بيدارى  براى ملت هاى مس
ــالمى نمادى براى حمايت و يادآورى  اس
ــن عليه  ــيعه بحري ــردم ش ــه م از حماس
ــت جبار آنان بگردد. نمادى كه در  حكوم
زادگاه شهيد حاج ستار ابراهيمى (فرمانده 
ــكر انصارالحسين(ع)) با  گردان 155 لش
پرچم قرمز "يا الثارات الحسين(ع)" يادآور 
حماسه هاى مردمانى در تاريخ خواهد بود 
ــاالر و سرور خود را به مردانگى  كه راه س

پيمودند.
درباره اطالعات بيشتر از اين نماد و اين 

روستا صفحه 4 روزنامه امروز را بخوانيد.

نگاه تيزبين اهالى روستاى قايش رزن 
به بيدارى اسالمى

المان لؤلؤ بحرين 
در زادگاه شهيد ابراهيمى

رهبر هم رياست دانشگاه آزاد را نپذيرفت                                                                        خريد و فروش رأى باعث سلب صالحيت نامزد هاست
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اخبار

همدان پيام: بحث جابجايى ميدان بار همدان از 
ــروع شد كه اعضاى صنف بارفروشان در  نقطه اى ش
ــه اى با معاون امور عمرانى استاندار همدان به  جلس
ــكل اين  ــكالت خود و به منظور حل مش بيان مش
اتحاديه در جابجايى ميدان بار و اختالف سليقه اى 
ــهردارى هاى همدان و بهار در خصوص  كه بين ش

تعيين مكان مورد نظر وجود داشت، پرداختند.
اما اختالف سليقه اى كه در تعيين مكان ميدان 
ــهردارى هاى همدان، بهار و خود اتحاديه  بار بين ش
ــان بود، كار را كمى مشكل ساخت.  صنف بارفروش
ــهردارى بهار از خريد زمينى نزديكى شهر  ابتدا ش
بهار خبر داد كه مورد انتقاد شهردارى همدان قرار 
ــهردار همدان در بازخورد  گرفت؛ به گونه اى كه ش
ــهردارى بهار حق  ــرد كه ش ــوع اعالم ك ــن موض اي

تصميم گيرى براى همدان را ندارد. 
ــهردارى همدان نيز زمينى را  در همين حال ش
ــدان- جاده تهران تعيين  ــت زندان هم واقع در پش
ــان  كرد كه اين محل هم مورد قبول صنف بارفروش
ــافتى اين  ــرار نگرفت و دليل اتحاديه نيز بعد مس ق
ــه در ابتداى  ــط اتحادي محل با مكانى بود كه توس
ــده  ــهر بهار خريدارى ش ــورى ش ــين آباد عاش حس
ــأت امناى صنف  ــه به گفته نماينده هي بود؛ چراك
بارفروشان همدان اين زمين به مساحت 16 هكتار 
از نظر بعد مسافتى از ميدان بار 14 كيلومتر فاصله 
ــهردارى همدان از  ــنهادى ش ــا زمين پيش دارد ام
ــه دارد و اين فاصله از  ــدان بار 16 كيلومتر فاصل مي
ــل براى اتحاديه  ــى و كرايه حمل و نق نظر دسترس

به صرفه نيست.
ــت عمرانى  ــرف معاون ــال از يك ط ــن ح با اي
ــاماندهى اين  ــئول س ــوان مس ــه عن ــتاندارى ب اس
ــدان بار بايد  ــاب محل مي ــالم كرد كه انتخ امر اع
منطقه اى ديده شود از آن طرف واكنش مجمع امور 
ــئوالن  صنفى نيز به اين موضوع آنگونه بود كه مس
ــدان بار خود مجمع  ــد درباره انتقال مي اجازه دهن
ــهردارى هم به عنوان طرف  تصميم گيرى كند و ش
سوم اين موضوع در احداث ميدان بار در حومه شهر 
ــت و از آن طرف شهردارى بهار كه اقدام  مصمم اس
ــهر بهار كرده است،  به خريد زمينى در نزديكى ش

ــاله و  ــرد كه انتقال ميدان بار اقدام چندس اعالم ك
بى نتيجه مسئوالن همدان را زير سوال خواهد برد.

با اين حال با باالگرفتن اختالف نظرها در خصوص 
تعيين مكان ميدان بار معاون عمرانى استاندار نتيجه 
نهايى را از تاريخ20 آذرماه سال جارى به 45 روز بعد 
ــروز 22 روز از مهلت مورد نظر  ــول كرد كه تا ام موك
ــت دارند تا اين  ــذرد و اعضا تا 5 بهمن ماه فرص مى گ

موضوع را تعيين تكليف كنند.
قرار شده زمين هاى مختلفى كه از سوى شهردارى  
همدان، شهردارى بهار و اتحاديه ميوه و تره بار بررسى 
شود و بعد از امتيازدهى به آنها نتيجه نهايى اعالم شود.

ــوراى شهر همدان  با اين حال يكى از اعضاى ش
ــنا، از تعيين نهايى ميدان بار خبر  در گفتگو با ايس
ــه جاده تهران  ــرده كه ميدان بار ب ــالم ك داده و اع

منتقل مى شود.

ــى عنوان كرده كه محل جديد مورد نظر  الياس
ــت كه اين منطقه  براي ميدان بار جاده تهران اس
ــد،  ــعت كافي باش ــد از نظر مكاني داراي وس باي
ــراي تحويل دادن بار خود  ــن كاميون ها ب همچني
ــهر نمي شوند و  ــطح ش ديگر مجبور به ورود به س
ــهرداري در  ــنهاد ش محل جديد مورد نظر با پيش
ــهر همدان بررسي شده  ــه شوراي اسالمي ش جلس

است.
ــد مورد نظر ميدان  طبق گفته وى، محل جدي
بار در جورقان و شهرستان بهار نيست اما منطقه اي 
ــدان قرار گرفته  ــتگاه راه آهن هم در نزديكي ايس
ــت كه در صورت تخصيص اعتبار و تعلق بودجه  اس
امور مربوط به حوزه ميدان بار آغاز مي شود و ساير 
ــت مجوز از ادارات  ــا و امور مربوط به درياف برنامه ه
ــت در حال پيگيري  ــف از قبيل محيط زيس مختل

است. اين عضو شوراى شهر همچنين از احداث پل 
ــت. به  ــذر ديگرى در همدان هم خبر داده اس روگ
گفته وى، با توجه به اين كه روگذر پژوهش مراحل 
ــوار آيت ا...  ــي كار خود را طي مي كند بايد بل پايان
ــل روگذرى در اين  ــود و پ نجفي تعيين تكليف ش

مكان احداث شود.
ــوراى شهر، معاون امور  با اظهار نظر اين عضو ش
ــتاندار همدان در گفتگو با همدان پيام،  عمرانى اس
ــورت گرفته، گفت: قرار  ــوص اظهار نظر ص در خص
بوده پيشنهادها در شهردارى و شوراى شهر بررسى 
شود اما هنوز مكان مورد نظر براى ميدان بار تعيين 

نشده و قطعى نيست.
ــامرى، اظهار نظرها ممكن  ــرو س  به گفته خس
است صورت بگيرد اما قطعى بودن مكان ميدان بار 

جديد هنوز اعالم نشده است.

شنيده هايادداشت
 shenide@hamedanpayam.com

خبر

همدان پيام: با پايان ثبت  نام نامزدهاى احتمالى 
ــد اجرايى در  ــتان همدان رون ــم در اس مجلس نه
ــن صالحيت  ــى مبنى بر تعيي ــتادهاى انتخابات س

كانديداها آغاز شده است.
در آخرين اخبار، هيأت هاى اجرايى انتخابيه در 

حال تعيين تعداد شعب اخذ رأى هستند.
جانشين رئيس ستاد انتخابات استان در گفتگو 
با همدان پيام، در خصوص آخرين وضعيت كارهاى 
ــعب اخذ رأى در حوزه هاى  ــتاد گفت: ش اجرايى س
ــعبه ها به  ــده اند و نتايج در تمام ش فرعى تعيين ش

حوزه هاى اصلى ستاد ارسال شده اند.
ــب، در مرحله بعد  ــه گفته مهدى فتحيان نس ب
ــده و بعد از تأييد حوزه اصلى  نتايج بايد بررسى ش
ــتاد وارد  ــبكه اصلى س صندوق هاى اخذ رأى در ش
خواهد شد كه در اين زمينه هيأت هاى اصلى فرصت 

زيادى براى تأييد آمار نهايى در اختيار دارند.

وى در خصوص كار اجرايى انتخابات نيز گفت: 
ــوراى  ــى نهمين دور انتخابات مجلس ش كار اجراي
ــت مردم انجام مى شود كه 30 نفر  ــالمى به دس اس
ــوى فرماندار به هيأت  از افراد معتمد و با نفوذ از س
ــده و پس از تأييد صالحيت آنها  نظارت معرفى ش
ــت نفر از اين تعداد با  ــوى هيأت نظارت، هش از س
رأى گيرى خودشان به عنوان اعضاى هيأت اجرايى 

تعيين شدند. 
ــس اداره ثبت  ــت: فرماندار، رئي وى اظهار داش
احوال و نماينده شوراى اسالمى شهرستان به همراه 
ــى انتخابات  ــت نفر از معتمدين، هيأت اجراي هش
شهرستان را تشكيل مى دهند، همچنين پنج نفر به 
عنوان عضو على البدل از بين اين 30 معتمد انتخاب 
ــرد: 275 نفر از اعضاى هيأت  ــدند.  وى اضافه ك ش
ــتان، كار  اجرايى در 25 حوزه اصلى و فرعى اين اس

اجرايى انتخابات را بر عهده دارند. 

ــعب اخذ رأى و شمار صندوق هاى  وى گفت: ش
تمامى 18 شعب فرعى حوزه هاى اصلى تعيين شده 
ــت و طى صورت جلسه اى به هيأت هاى اجرايى  اس

حوزه هاى اصلى ارسال شده است. 
مدير كل سياسى و انتخابات استاندارى همدان 
ــت حوزه اصلى  ــات در هف افزود: اين صورت جلس
ــى و در صورت نبود هر گونه مشكل اين آمار  بررس
ــرد: اعضاى  ــب بيان ك ــود. فتحيان نس اعالم مى ش
ــى از  ــأت اجرايى همزمان با اتمام زمان نام نويس هي
ــى  داوطلبان و طبق ماده 49 قانون انتخابات بررس

صالحيت نامزدهاى انتخاباتى را آغاز كردند. 
ــام مهلت 10 روزه و  ــه كرد: بعد از اتم وى اضاف
استعالم از مراجع چهارگانه، نتايج بررسى صالحيت 
ــه نامزدهاى  ــور در انتخابات آتى ب متقاضيان حض

انتخاباتى اعالم مى شود. 
وى با ذكر اينكه بررسى صالحيت افراد بر اساس 

هيأت اجرايى، شناخت داوطلبان و استعالم مراجع 
ــرد: در صورت  ــورت مى گيرد، بيان ك چهارگانه ص
ــه همراه علت رد  ــت داوطلبى موضوع ب رد صالحي

صالحيت به او اعالم مى شود. 
ــتاندارى  ــات اس ــى و انتخاب ــر كل سياس مدي
ــر دليلى  ــه به ه ــى ك ــت: داوطلبان ــدان گف هم
ــار روز مهلت دارند تا  ــده چه صالحيت آنها رد ش
به هيأت هاى نظارت استان شكايت ارسال كنند. 
ــت، 133 داوطلب در اين استان براى  گفتنى اس
ــتان نام نويسى كردند كه  تصدى 9 كرسى بهارس
ــرد و پنج نفر از آنان زن  ــر از داوطلبان م 128 نف
ــداد 38 داوطلب در حوزه  ــتند كه از اين تع هس
ــب در  ــن، 26 داوطل ــدان و فامني ــه هم انتخابي
ــركان، 25 نفر مالير، نهاوند 18 نفر، بهار و  تويس
ــدآباد 7 نفر و رزن نيز 7  كبودراهنگ 12 نفر، اس
نفر براى حضور در مجلس نهم ثبت نام كرده اند.

ــامگاه  ــام: با آغاز بارش برف و باران ش همدان پي
ــنبه در استان همدان و ادامه بارش ها در روز  يك ش
ــتان در اكثر نقاط كاهش  ــنبه دماى هواى اس دوش

يافته است.
ــتان در گفت وگو با  ــى اس ــناس هواشناس كارش
همدان  پيام اعالم كرد كه با ادامه بارش پراكنده برف 
ــتان همدان تا پايان امشب(سه شنبه)  و باران در اس
از فردا (چهارشنبه) سامانه بارشى از استان همدان 
ــمان  ــود به نحوى كه تا پايان هفته آس خارج مى ش

استان جوى آرام و پايدار را شاهد خواهد بود.
ــواى همدان در  ــادر پيرتاج دماى ه ــه گفته ن ب
روزهاى آينده و تا پايان هفته كاهش مى يابد كه با 

وزش باد شاهد سرد شدن هوا خواهيم بود.
ــاعت  ــتان را در 24 س ــردترين هواى اس وى س

گذشته با 1- درجه سانتيگراد مربوط به شهرستان 
اسدآباد و گرم ترين هوا را با 7 درجه سانتيگراد باالى 
صفر متعلق به شهرستان نهاوند عنوان كرد. پيرتاج 
ــال زراعى امسال را تا  همچنين بيشترين بارش س
امروز در شهرستان اسدآباد با 183 ميلى متر بارش 
ــال زراعى همدان  ــت و گفت: ميزان بارش س دانس
ــده است. همچنين به  نيز 145 ميلى متر گزارش ش
دنبال بارش پراكنده برف و باران در همدان معاون 
راهدارى همدان در خصوص وضعيت راه هاي استان 

گفت: راه هاى مواصالتى استان باز است.

محمد رودباري با اشاره به بارش برف از ساعات 
ــان كرد: تردد در  ــنبه خاطرنش ــب يك ش پاياني ش
تمامي محورهاي مواصالتي استان همدان به راحتي 

در حال انجام است.
ــنبه در محورهاى  ــاعات پاياني شب يك ش از س
مواصالتى استان به جز مالير و نهاوند در ساير نقاط 

استان شاهد بارش خفيف برف بوده ايم.
وي اعالم كرد: محورهاي همدان- بيجار (گردنه 
ــدآباد)  ــاه (گردنه اس ــي)، همدان -كرمانش سوباش
ــي) و رزن(گرمك)  ــنندج (همه كس و همدان- س

ــي به صورت متناوب  عمليات برف روبي و نمك پاش
ــت  ــط همكاران در راهداري طي عمليات گش توس
ــده و همدان-تهران حد فاصل رزن به  زني انجام ش
سمت آوج بارش برف شدت بيشتري داشته است .

وي تاكيد كرد: از رانندگاني كه قصد تردد در 
ناحيه كوهستاني و برف گير دارند تقاضا مي شود 
ــيله نقليه  ــطح راه ها وس ــه علت لغزنده بودن س ب
ــايل زمستاني همچون زنجير چرخ  خود را به وس

ــد. ــي كنن مجهز كرده و با احتياط كامل رانندگ
ــان كرد: رانندگان  ــاري در پايان خاطر نش رودب
ــاير نقاط  ــل از حركت براي اطالع از وضعيت س قب
ــور مي توانند با دو شماره  88925252- 021  كش
ــبانه روز  ــه به صورت ش و 2546005 – 0811 ك

پاسخگوي هموطنان است، تماس حاصل نمايند.

درخواست اصالح 
مطلب

ــير از استان قاچاق  احتراما در بيان تيتر «ش
ــه محترم چاپ  ــود» مندرج در آن روزنام مي ش
ــيله درخواست دارد  مورخه 90/10/11 بدينوس
ــير  ــور را با توجه به اينكه ش ــب تيتر مذك مطل
ــه گونه اي اصالح  ــت ب از جمله اقالم قاچاق نيس
ــم و محترم و  ــان مردم فهي ــد تا در اذه فرمايي
ــبهه ننمايد و در عين حال  ــئوالن ايجاد ش مس
مطلب (قيمت فرآورده هاي لبني جلو دِر كارخانه 
ــت)  ــور اس ــط قيمت كش ــد از متوس 10 درص
ــه در متن  ــت ك ــه اي ناقص و بي معني اس جمل
ــنا چنين جمله اي بيان نگرديده  مصاحبه با ايس

كه به هر طريق جاي اصالح دارد.
محمود رشادي - مديرعامل تعاوني توليدكنندگان 
فرآورده هاي لبني پاستوريزه استان همدان

■ توضيح همدان پيام
ــت كه خبر مربوط به قاچاق  الزم به ذكر اس
ــنا درج  ــتان عينا از خبرگزاري ايس ــير در اس ش
ــانه هيچ گونه دخل و تصرفى  گرديده و اين رس

در آن نداشته است.

طرح ارزشيابى 77 شركت تعاونى روستايى، 
كشاورزى و زنان در استان 

همدان پيام: مدير سازمان تعاون روستايى استان همدان گفت: طرح ارزشيابى 77 شركت  
ــاورزى و زنان در 4 شهرستان از 9 شهرستان استان همدان صورت  ــتايى، كش تعاونى روس
پذيرفت. رضا عباسى افزود: در راستاى نظارت، راهنمايي و مراقبت در فعاليت هاي اقتصادي، 
اجتماعي و كشاورزي شركت ها و اتحاديه هاي تعاون روستايي و كشاورزي استان همدان اين 

سازمان از اواخر آذرماه اقدام به اجراى طرح ارزشيابى شركت ها كرده است.
ــركت هاى تعاونى روستايى، كشاورزى و زنان  ــيابى  ش وى ادامه داد: در طرح ارزش
ــركت هاي تحت پوشش اقدام  ــبت به ارزشيابي از ش ــخص شده نس طبق فرم هاي مش

خواهد شد. عباسى ادامه داد: در فرم هاى تهيه شده براى اجراى طرح ارزشيابى ميزان 
دارايى هاى جارى و غير جارى، ميزان بدهى، سود يا زيان شركت و وضعيت پرسنل در 

شركت هاى تعاونى روستايى، كشاورزى و زنان مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
ــرح در قالب ميزان  ــركت ها را در اين ط ــاى اقتصادى ش ــر فعاليت ه ــارت ب وى نظ
ــيون واحد هاى  ــين آالت و ... همچنين اجراى طرح هاى مكانيزاس مالكيت اراضى، ماش
دامداراى، زنبوردارى و ميزان درآمدزايى شركت دانست و افزود: در اين طرح ارزشيابى 
ــركت ها امتيازدهى خواهند شد. مدير سازمان تعاون روستايى استان  با نمره گذارى ش
ــدان، هدف از اجراي اين طرح، ايجاد زمينه هاي نظارتي الزم براي تحقق مأموريت  هم
ــاورزي، توليد و زنان، شناخت نقاط قوت و ضعف  ــتايي، كش و وظايف تعاوني هاي روس

تعاوني ها، تشخيص نيازها و اولويت بندي آنها عنوان كرد. 

14 دى ماه برگزار مى شود؛
نخستين همايش استانى مديران و معاونان 

حوزه هاى علميه همدان 
ــتين همايش  ــغ و تهذيب حوزه علميه همدان گفت: نخس ــام: معاون تبلي همدان پي
ــتان 14دى ماه جارى در همدان  ــتانى مديران و معاونان حوزه هاى علميه سراسر اس اس
ــود. حجت االسالم على اصغر گرجى اظهار داشت: نخستين همايش استانى  برگزار مى ش
ــدان در مركز مديريت حوزه هاى علميه برادران  ــران و معاونان حوزه هاى علميه هم مدي

(واقع در حوزه علميه مرحوم آخوند همدانى) برگزار مى شود.
ــتانى مديران و معاونان حوزه هاى  وى در گفت وگو با فارس با بيان اينكه همايش اس

علميه همدان همايشى دو روزه است، به استانى شدن حوزه هاى علميه از سال گذشته 
اشاره كرد و گفت: از سال گذشته در هر استانى، مركز مديريت حوزه هاى علميه تشكيل 
ــتان زير نظر اين مركز مديريت، اداره  ــده كه بر اين اساس، همه حوزه هاى علميه اس ش
ــالم گرجى تصريح كرد: هدف از برگزارى همايش استانى مديران  ــوند. حجت االس مى ش
ــاى مختلف توجيهى و به روز كردن  ــان حوزه هاى علميه همدان، انجام كالس ه و معاون

اطالعات اين قشر است.
وى با بيان اينكه 50  نفر از مديران حوزه هاى علميه شهرستان ها و معاونان مختلف 
آن ها در  اين همايش حضور دارند، خاطرنشان كرد: هر حوزه علميه سه معاونت تهذيب 
ــخوراك  ــغ، معاونت آموزش و پژوهش و معاونت ادارى و مالى دارد كه نيازمند س و تبلي

فكرى مشخص و مختص به خود هستند.

على رغم اظهار نظر يك عضو شوراى شهر در خصوص تعيين مكان جديد ميدان بار در جاده تهران

سامرى: مكان ميدان بار هنوز قطعى نشده است
■ 5 بهمن ماه روز تعيين قطعى مكان جديد

جانشين رئيس ستاد انتخابات استان:

شعب اخذ رأى در حوزه هاى فرعى تعيين شدند
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كارشناس هواشناسى استان:

هواى همدان سردتر مى شود

اختصاص 20 ميليارد ريال براى 
هوشمندسازى مدارس استان 

ــوزش و پرورش  ــام: مديركل آم همدان پي
ــيوه نامه  ــاس ش ــدان گفت: بر اس ــتان هم اس
هوشمندسازى مدارس،20 ميليارد ريال اعتبار 
ــتان همدان  ــازى مدارس اس براى هوشمندس
ــم افزود:  اختصاص يافت. عباس حسنى محتش
ــده صرف تجهيز، نرم افزار  اعتبار پيش بينى ش

و آموزش مى شود.
ــق  طب ــال جارى  س در  ــرد:  ك ــان  بي وى 
برنامه ريزى انجام شده 870 مدرسه در استان 

همدان هوشمند مى شود.
ــن مدارس  ــم اضافه كرد: اي حسنى محتش
ــه  ــاص، 253 مدرس ــه خ ــامل 412 مدرس ش
ــه دولتى  غيردولتى، 69 مجتمع و 136 مدرس

غيرمجتمع و عادى است.
ــراى برنامه  هاي  ــا اج ــت: ب وى اظهار داش
ــدارس به يكى از مراحل اول  مورد نظر، اين م
تا سوم هوشمندسازى؛ يعنى نيمه الكترونيك، 

الكترونيك يا نيمه هوشمند مجهز مى شوند.
در  ــرد:  ك ــان  خاطرنش ــم  حسنى محتش
ــتعدادهاى  ــدارس اس ــرح به ترتيب م اين ط
ــاهد، نمونه دولتى، هيات امنايى،  درخشان، ش
ــتان  هاي فنى و حرفه اى و  شبانه روزى، هنرس
كاردانش، مجتمع ها و ساير مدارس در اولويت 

هوشمندسازى هستند. 

افتتاح پايگاه كارمندى شهيد سعيد دوروزى 
در جهاد دانشگاهى همدان

ــتان همدان در آيين افتتاح پايگاه  ــازمان بسيج ادارات اس همدان پيام: رئيس س
ــگاهى  ــگاهى همدان گفت: جهاد دانش ــاد دانش ــهيد دوروزى در جه ــدى ش كارمن
مجموعه اى است كه هميشه همراه و همگام انقالب بوده و نام سنگرسازان بى سنگر 

را در ذهن تداعى مى كند.
سيدرضا موسوى بيان كرد: بحث تشكل بسيج بحث پرونده ها و تشكيالتى نيست 
ــر را در كل جامعه  ــالمى اين تفك ــت كه بنيانگذار جمهورى اس بلكه نوعى تفكر اس

ايجاد كرد.
وى اظهار داشت: از صدر اسالم بسيجى بودن و تفكر بسيجى مطرح است. پيامبر 
اكرم (ص) در جايي مي فرمايند روزگاري خواهد آمد، عده اي در كنار يكديگر جمع 
ــن آنها كم و هيچ نسبت فاميلى با هم ندارند پيرو و شيعه امام علي  ــوند كه س مي ش

(ع) هستند و مرگشان شهادت در راه رضاى خداست.
ــرورم كه تفكر بسيجى در  ــيار مس ــوى بيان داشت: بس ــنا، موس به گزارش ايس
جهاددانشگاهى حاكم است، اين تحول در ساير ادارات هم آغاز شده است به گونه اى 
ــات مقام معظم رهبرى تحول ادارى و جهاد  ــال جارى با توجه فرمايش كه ابتداى س

اقتصادى در ادارات در حال انجام است.
سرپرست جهاددانشگاهى همدان نيز گفت: جهاد و جهادگرى تفكر ارزشمندى 
ــود، موجبات حركت هاى بزرگ را فراهم  ــيجى آميخته ش ــت كه اگر با تفكر بس اس
خواهد كرد. محمدمهدى گودرزى سروش افزود: برخى تصورات از بسيج وجه نظامى 
ــيجى نوعى تفكر است، چنانكه رهبر معظم  ــت در صورتى كه چنين نيست و بس اس

انقالب و رئيس جمهور نيز خود بسيجى هستند.
رئيس جهاددانشگاهى همدان در ادامه به معرفى بخش هاى مختلف جهاد شامل 

آموزش، پژوهش و فرهنگى پرداخت.
وى با بيان اينكه در مركز آموزش عالى و مؤسسه علمى كاربردى جهاددانشگاهى 
همدان دو هزار دانشجو در حال تحصيل است، افزود: بسيج دانشجويى فعاليت خوبى 
در اين مركز علمى انجام مى دهد كه در آينده اى نزديك بسيج خواهران نيز فعاليت 
خود را آغاز خواهد كرد. گودرزى سروش به فعاليت هاى پژوهشى اين واحد كه شامل 
آزمايشگاه تشخيص پزشكى، مركز خدمات طب كار و نمايندگى خون بند ناف است، 
ــاره كرد. وى با معرفى حوزه فرهنگى جهاددانشگاهى از خبرگزارى ايسناو ايكنا  اش
ــرد و گفت: به زودى خبرگزارى  ــه عنوان مركز خبرى مطرح در اين معاونت نام ب ب
قرآنى ايران(ايكنا) با ايجاد دفاتر و لينك هايى براى مراكز قرآنى و دفتر نماينده ولى 
ــده، با قوت به فعاليت  فقيه و امام جمعه همدان كه مراحل اجرايى كار نيز انجام ش

خود ادامه خواهد داد.
گودرزى سروش با معرفى مركز افكارسنجى دانشجويان ايران(ايسپا)، اعالم كرد: 
اين مركز مى تواند به عنوان بازوى كمكى همكارى خوبى با سپاه و بسيج در خصوص 

بررسى افكار عمومى در زمينه هاى مختلف داشته باشد.

حضور كانديداها به همراه افراد سرشناس
 در مراكز ثبت نام

محمد سهرابى
همدان پيام: در فاصله سوم تا نهم دي ماه كه شاهد ثبت نام كانديداهاي انتخابات 
ــاليق گوناگون وارد  ــراد و چهره هاي مختلفي با تخصص ها، تجربيات و س بوديم، اف
ــاي انتخاباتي مجلس نهم  ــود را براي حضور در رقابت ه ــدند و آمادگي خ عرصه ش
اعالم نمودند. هر چند بر اساس آمار و ارقام اعالم شده از سوي وزارت كشور، تعداد 
ــي داشت اما اين  ــته كاهش محسوس ــبت به دوره گذش ثبت نامي هاي اين دوره نس
مسأله باعث نگرديد كه شور و نشاط سياسي در ايام ثبت نام كانديداها كم رنگ شود.

ــي از جلوه هاي مهم اين دوره از انتخابات، حضور برخي از كانديداها به همراه  يك
ــكار عمومي، در مراكز  ــاي مقبول و داراي جايگاه در ميان اف ــخصيت ها و چهره ه ش
ثبت نام بود كه گرچه چندان هم بي سابقه نيست، اما در ايام ثبت نام اين دوره، نمود 
ــت. از اين رو هم در ستاد انتخابات وزارت كشور و هم فرمانداري هاي  ــتري داش بيش
ــتان همدان نيز در برخي حوزه ها ديده شد. از جمله  ــور شاهد بوديم كه در اس كش
ــهداي بزرگوار در  در حوزه هاى همدان و فامنين، كانديدايي به همراه پدر يكي از ش
ــاهد بوديم كه يكي از  ــدان براي ثبت نام حضور يافت. در بهار نيز ش ــداري هم فرمان
كانديداها پس از حضور در مراسم زيارت عاشورا به همراه پدران شهدا ثبت نام كرد. 
ــهدا  همچنين در رزن يكي از داوطلبان نمايندگي به همراه برخي از خانواده هاي ش
ــده به محل ثبت نام رفت. موارد  ــتان ياد ش ــناس شهرس و بعضي از چهره هاي سرش

مشابهي نيز در ديگر نقاط مشاهده گرديد.
اين گونه حركت ها از جانب كانديداهاي انتخاباتي از نگاه ها و زواياي مختلفي قابل 
ــي است. هر چند در نگاه كلي حضور يك كانديدا در مراكز ثبت نام به  توجه و بررس
همراه فرد يا افرادي شاخص و شناخته شده، نوعي احترام بدانها بوده و رفتاري نيكو 
ــط  ــاب مي آيد. به عنوان مثال همراهي برخي كانديداها توس و اخالق مدارانه به حس
پدران بزرگوار شهداي گرانقدر، نشانگر توجه و اهتمام فرد داوطلب به شأن و جايگاه 
واالي خانواده هاي معظم شهدا بوده و دقت نظر آن فرد در اين خصوص را مي رساند. 
كما اينكه چنين حركتي نوعي كسب اجازه از بزرگان و چهره هاي سرشناس به ويژه 

خانواده هاي شهدا نيز محسوب مي شود.
ــخاص و چهره هايي در مراكز ثبت نام و همراهي  از جهت ديگر حضور چنين اش
ــع از آن كانديدا بوده و از  ــان دهنده حمايت قاط ــي خاص از طرف آنها نش كانديداي
ــهر و منطقه خود  ــان و بزرگان ش ــده از معتمدان، سرشناس آنجايي كه افراد ياد ش
هستند، با اين اقدام مي توانند در ميزان موفقيت كانديداي مورد نظر مؤثر واقع شوند. 
هر چند مالك ارزيابي ها و تشخيص ميزان اصلح  بودن يك كانديدا چيزهاي ديگري 
ــت اما به هر حال در يك فضاي انتخاباتي، اين گونه حركت ها مي تواند به عنوان  اس

يك تاكتيك انتخاباتي نيز به حساب آيد.
ــرهاي  ــناخته و معتمدان محلي از قش موضوع ديگر اينكه همراهي چهره هاي ش
ــرها نيز بوده و تا حدود  مختلف، به معناي وزن و جايگاه كانديداها در ميان آن قش
ــن كانديداها در فضاي  ــاري از اي ــدس زد كه چه گروه ها و اقش ــادي مي توان ح زي
تبليغاتي حمايت خواهند كرد. از اين رو حضور داوطلبان نمايندگي به همراه اشخاص 
سرشناس، عالوه بر اينكه مي تواند نوعي تاكتيك انتخاباتي به حساب آيد، در بردارنده 
اين پيام واضح و روشن است كه حاميان و طرفداران وي چه كساني هستند و بدين 
ترتيب آن كانديدا مي خواهد اين گونه نشان دهد كه از مقبوليت بااليي در ميان اقشار 
مختلف به ويژه بزرگان محلي و شخصيت هاي قابل احترام و مردمي، برخوردار است.

به هر حال همراهي برخي كانديداها از سوي چهره هاي شاخص و شناخته شده 
ــي به هنگام ثبت نام، از جمله ويژگي هاي اين دوره از ثبت نام ها براي نمايندگي  محل
مجلس بود كه نه تنها در نوع خود اقدامي مؤثر و داراي بازخورد فراوان مي باشد، بلكه 
چنين حركتي از جهات گوناگون داراي اهميت است كه كانديداهاي مورد نظر با علم 

به اين جهات و درك اهميت آن، اقدام به چنين حركتي نموده اند.

مديركل امور اجتماعى استاندارى همدان:
مراكز مشاوره استان 
ساماندهى مى شود

ــور اجتماعي  ــر ام ــركل دفت ــام: مدي همدان پي
ــيب هاي جدي  ــتانداري همدان طالق را از آس اس
ــند كاهش طالق در  ــمرد و گفت: س ــتان برش اس
كميته تخصصي امور اجتماعي در سال 85 مطرح و 
تصويب شد اما تا به امروز فعاليت قابل مالحظه اي 

در خصوص آن انجام نشده است.
ــي زنان و  ــه تخصص ــتنده در كميت ــد رس احم

ــرح تحرك اجتماعي كه به منظور  خانواده افزود: ط
ارزيابي عملكرد دستگاه ها مطرح است مي تواند برنامه 
هاي مخصوص سند كاهش طالق را نيز در بر بگيرد 
ــاس آن ارزيابي مناسبي از دستگاه ها  تا بتوانيم بر اس
داشته باشيم. وي تصريح كرد: متأسفانه موازي كاري 
در سيستم هاي اداري ما بسيار است كه به كمتر شدن 
ــود و از كميته هاي تخصصي  ــر مي ش خروجي منج
ــه كارهاي  ــند كاهش طالق ب ــمنديم در س خواهش

سطحي نپردازند و كارها را جدي تر پيگيري كنند.
ــه 50 درصد از  ــه با بيان اينك ــتنده در ادام رس
جمعيت استان را بانوان تشكيل مي دهند، ابراز كرد: 

با دانستن اين مطلب، مسؤوليت سنگيني بر دوش 
دستگاه ها گذاشته مي شود كه بايد با همكاري، هم 
انديشي و تصميم سازي هاي درست در كميته هاي 
ــود در زمينه بانوان  ــي، بتوانيم به اهداف خ تخصص

برسيم.
ــركل دفتر امور اجتماعي  ــنا مدي به گزارش ايس
از  را  ــتان  اس ــيب هاي  آس ــش  كاه ــتانداري  اس
ــت و عنوان كرد: اعتياد،  ــتان دانس اولويت هاي اس
طالق و خودكشي از جمله آسيب هاي بزرگ استان 
ــت كه براي رفع  و كاهش اين آسيب ها هر يك  اس
ــتگاه ها وظايفي دارند كه بايد به خوبي آنها  از دس

ــتنده با تاكيد بر اينكه بسياري  را اجرايي كنند. رس
ــيب ها قابل پيشگيري است، بيان كرد: در سند  از آس
ــان، مهارت اندوزي و مهارت  كاهش طالق، ازدواج آس
زندگي به صورت كالن ديده شده است اما ارائه نظرات 
كارشناسانه و ارئه پيشنهادات دستگاه هاي اجرايي مي 

تواند تاثير بسزايي در تحقق آن داشته باشد.
ــان كرد: درصدد هستيم كه تا پايان  وي خاطرنش
سال جاري مراكز مشاوره در استان را ساماندهي كنيم 
و مشاوران با صالحيت و تخصص كافي وارد اين حرفه 
شوند تا مشاوره هاي درست و به جا صورت گيرد چرا 

كه اگر غير از اين باشد نتيجه معكوس خواهد بود.

1- تعدادي از كارگران شاغل در يكي از 
كارخانجات مالير تجمع اعتراضي در مقابل 
فرمانداري اين شهر داشته اند. گفته مي شود 
پرداخت نشدن 6 ماه حقوق و نداشتن بيمه 
ــت. گفتني  علت اعتراض كارگران بوده اس
ــت اين دومين تجمع اعتراضي كارگران  اس

در يك ماه گذشته بوده است.
ــيماي مركز استان تاكنون  2- صدا و س
ــي در خصوص  ــي و تحليل برنامه كارشناس
ــس  ــن دوره مجل ــات نهمي ــت انتخاب اهمي
ــت. گفتني  ــته اس ــالمي نداش ــوراي اس ش
ــي تبيين  ــانه مل ــت يكي از وظايف رس اس
ــات و تالش در جهت حضور  اهميت انتخاب

حداكثري مردم است.
ــتان همزمان با  ــارت اس ــأت نظ 3- هي
پايان ثبت نام كانديداها، بررسي غيررسمي 
صالحيت كانديداها و شرايط قانوني آنها در 
هيأت هاي اجرايي را آغاز كرده است. گفته 
ــي دقيق صالحيت داوطلبان  مي شود بررس
ــت.  ــراي عدالت دليل اين امر بوده اس و اج
گفتني است هيأت هاي نظارت در استان ها 
بررسي هاي نهايي خود به همراه مستندات 
براي احراز صالحيت كانديداها را به شوراي 

نگهبان ارسال مي كنند.
ــه  خان ــزى  مرك ــوراى  ش ــه  جلس  -4
ــيه  ــتاندار با حاش ــتان با اس ــات اس مطبوع
هايى برگزار شده است. گويا در اين جلسه 
طرفين انتقاد هاى تندى از يكديگر داشته 
ــب! عليه  ــى جمالتى نا مناس ــد و پيرياي ان

رسانه ها گفته است. 
ــان همدانى  ــرد جه ــن م 5- بلندقدتري
ــانتى مترى نوجوان  ــت. مهدى 205 س اس
14 ساله مهاجرانى ركورد بلند قدترين مرد 

را شكست.
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ايران و جهان

انتخاباتاخبار كوتاه
سخنان رئيس جمهورى 
در كميسيون اصل 90 

ــل 90 از نهايى  ــيون اص ايلنا: دبير كميس
ــورد  ــيون در م ــن كميس ــزارش اي ــدن گ ش
صحبت هاى احمدى نژاد مبنى بر اينكه مجلس 

در رأس امور نيست، خبر داد. 
ــان  ــوى افزود: كار شناس ــيدفاضل موس س
ــتندات اين  ــى مس ــيون در حال بررس كميس
ــتند و با رايزنى با معاونان رئيس  پرونده هس
ــا را در اين زمينه  ــارات آن ه ــورى اظه جمه
ــوند و پس از آماده شدن گزارش  جويا مى ش
ــب نهايى به صحن عمومى مجلس  براى تصوي

مى آيد.
 

آماده باش رژيم اسرائيل 
در مرز با سوريه

ــتين روزهاى سال جديد  تابناك: در نخس
ــغالگر تحركات نظامى قابل  ميالدى، رژيم اش
ــاش نيروهاى خود در  ــى را براى آماده ب توجه
ــوريه آغاز كرده  ــق نزديك به مرزهاى س مناط

است.
 با اين حال ارتش رژيم اشغالگر اعالم كرده 
ــت كه هيچ تغييرى در فعاليت هاى ارتش  اس
سوريه در مناطق مرزى مشاهده نكرده و هيچ 
موردى درباره پناهنده شدن سورى ها به اراضى 

اشغالى گزارش نشده است.

درخواست عالوى 
براى حل بحران از تهران  

ــى آگاه اعالم كرد  ــك منبع سياس ــا: ي ايلن
ــت «العراقيه»  ــالوى رئيس فهرس كه «اياد ع
ــتار  ــزام نماينده اى به تهران خواس عراق با اع
ــئوالن ايرانى براى حل بحران  ميانجيگرى مس
سياسى كنونى عراق شده است  محمد عالوى 
ــت العراقيه  ــتور رئيس فهرس هم اكنون به دس
درحال ديدار از تهران است و با مسئوالن ايرانى 
مالقات كرده و از آن ها خواسته است درباره دو 
پرونده طارق الهاشمى معاون رئيس جمهور و 
ــت وزير اين كشور  صالح المطلك معاون نخس

ميانجيگرى كنند.

دستگيرى سه مرزبان ايرانى 
توسط پاكستان 

ــتان از دستگيرى  خبرآنالين: پليس پاكس
ــت. به گفته  ــان ايرانى خبر داده اس ــه مرزب س
منابع پليس پاكستان، اين افراد با عبور از مرز 
ــور، يك شهروند پاكستانى را  مشترك دو كش

كشته و يك نفر ديگر را مجروح كرده اند. 
ــتانى گفته اند مرزبانان ايرانى  مقامات پاكس
ــه ظن عبور از مرز و ورود غيرقانونى به خاك  ب
ــهروند اين كشور  ــتن يك ش ــتان و كش پاكس
دستگير شده اند. هنوز در مورد واكنش مقامات 
ــبت به اين گزارش واكنشى منتشر  ايرانى نس

نشده است.

نظرات متفاوت 
در جبهه اصولگرايي

فارس: مدير دفتر سياسى جامعه روحانيت 
مبارز گفت: جبهه متحد و جبهه پايدارى يكى 
هستند و در واقع جبهه پايدارى دايره اى وسط 

جبهه اصولگرايى است. 
حجت االسالم ابوالحسن نواب اظهار داشت: 
يك جبهه مى گويد اصولگرايى هرچه فراگيرتر 
ــى مى گويد هر چه  ــد) و يك بهتر(جبهه متح
ناب تر بهتر(جبهه پايدارى)، ما به قدرى دشمن 
ــترك داريم كه نمى توانيم اينقدر دايره را  مش

تنگ كنيم.

همايش سراسري 
بانوان اصولگرا

ايسنا: نخستين هم انديشي بانوان فرهيخته 
ــدف تصميم گيري براي  ــه اصولگرا با ه و نخب
ــري بانوان  ــش سراس ــن هماي ــزاري اولي برگ

اصولگرا، روز گذشته برگزار شد. 
ــورد محورهاي مورد  ــه در م در اين جلس
ــوان اصولگرا،  ــري بان ــش سراس ــث هماي بح
راهكارهاي افزايش مشاركت جامعه زنان در 
ــيوه هاي حضور پررنگ تر  ــات آتي و ش انتخاب
ــي و كيفي در  ــه لحاظ كم ــان نماينده ب زن
ــادل نظر صورت  ــده، بحث و تب ــس آين مجل

گرفت.

اروپا خواهان ارائه پناهندگى به منافقين نيست
همدان پيام: نماينده دبيركل سازمان ملل در عراق اظهار داشت: متاسفانه كشورهاى زيادى به ويژه در اروپا خواهان 
پناه دادن به ساكنان اردوگاه اشرف نيستند. به گزارش مهر"مارتين كوبلر" درگفتگو با العربيه اظهار داشت: سازمان ملل 
ــاكنان اردوگاه اشرف است، اما به كمك دولت عراق نياز داريم تا اين افراد كه  ــالمت آميز براى س در پى يك راه حل مس
تعدادشان سه هزار و 300 نفر است تا پايان سال به منطقه اى ديگر منتقل نشوند. ما همچنين در تالش هستيم مقامات 
ــرف  ــتا ما به همكارى مقامات اردوگاه اش عراق را به تمديد مهلت 6 ماهه قانع كنيم. وى تاكيد كرد: البته در اين راس
هم نياز داريم. من اخيرا به اين اردوگاه رفتم و جريانات خشونت آميز درون آن را ديدم. ما اخيرا پيشنهادى 8 بندى به 
ــخى از سوى اردوگاه دريافت نكرده ايم. ما از آنها  ــان به جايى ديگر ارائه كرده ايم ولى تاكنون پاس آنها در زمينه انتقالش

مى خواهيم با اين پيشنهاد موافقت كنند.

رهبر هم رياست دانشگاه آزاد را نپذيرفت
همدان پيام: رئيس دانشگاه تهران از ليست كانديداهاي رياست دانشگاه آزاد اسالمي خارج شد. فرهاد رهبر رئيس دانشگاه 
تهران با عدم پذيرش كانديداتوري رياست دانشگاه آزاد و ارسال نكردن سوابق خود، پيشنهاد كانديداتوري رياست دانشگاه آزاد 
ــنا، فرهاد رهبر، پس از فرهاد دانشجو دومين فردي است كه از كانديداتوري رياست دانشگاه آزاد  را نپذيرفت. به گزارش ايس
انصراف داده است. همچنين به گزارش مهر، غالمعلى افروز رئيس دانشكده روانشناسى و علوم تربيتى دانشگاه تهران نيز گفت: 
رياست من براى دانشگاه تهران و آزاد مطرح شده بود اما من جواب قطعى ندادم و طى نامه اى به وزير علوم نوشتم كه وزير علوم 
بررسى هاى الزم را انجام دهد. وي افزود: شخصا انگيزه اى براى پست و مقام ندارم اما كشورم را دوست دارم و به دانشگاه نيز 
عالقه دارم. وي در ادامه اظهار داشت: استاد ممتاز دانشگاه تهران هستم و دانشگاه آزاد را نيز به خوبى مى شناسم و اگر ضرورت 

ايجاب كند تا در هر كدام از اين دانشگاه ها خدمت كنم، شرايط خاص خودم را اعالم مى كنم.

در آستانه انتخابات از دعواهاى بى خودى اجتناب كنيم 
همدان پيام: نايب رئيس مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه در آستانه انتخابات دنيا نظاره گر ايران اسالمى است، 
خواستار پرهيز جريان هاى سياسى و افراد از دعواهاى بى خودى شد. به گزارش مهر، سيد شهاب الدين صدر در همايش بيدارى 
اسالمى در خرم آباد با تأكيد بر برگزارى انتخابات پر شور و گسترده مجلس شوراى اسالمى اظهار داشت: امروز جريان فتنه 
كه گره خورده به آمريكا و بازى خوردگان داخل است اين موضوع را مطرح مى كند كه مردم ديگر در انتخابات مشاركت نمى 
كنند. وى تأكيد كرد: وظيفه تك تك ما با هر سليقه، خط و جهت گيرى حضور با نشاط و گسترده در انتخابات مجلس شوراى 
اسالمى است .صدر با تأكيد بر اينكه در آستانه انتخابات مجلس شوراى اسالمى بايد از حرف هاى بى جهت و دعواهاى 
ــترين وحدت و يكپارچگى در كشور ايجاد شود.نايب رئيس  ــود تا بيش بى خودى اجتناب كرد، ادامه داد: بايد تالش ش

مجلس شوراى اسالمى افزود: اختالفات دولت و مجلس در اين شرايط حساس به صالح كشور نيست.

ــوه قضاييه گفت: هم  ــخنگوي ق همدان پيام: س
ــكايت  نماينده  مجلس و هم نماينده  دولت از هم ش
متقابل كرده اند و هر دو شكايت به دستگاه قضايي 

واصل شده است. 
  متفاوت بودن انتخابات مجلس با  

انتخابات رياست جمهوري 
ــلمين  ــالم والمس ــزارش مهر، حجت االس به گ
غالمحسين محسني اژه اي در نشست با خبرنگاران 
ــوالي تصريح كرد: اوال ان شاءا... اين  ــخ به س در پاس
ــور و  ــته پرش انتخابات هم مثل انتخابات هاي گذش
ــاط خواهد بود و البته طبيعي است انتخابات  بانش
ــوري متفاوت  ــت جمه ــا انتخابات رياس مجلس ب
ــاني بيايند و تحريم كنند به نظر  ــد. اينكه كس باش
مي رسد چيزي جز روسياهي براي خودشان ذخيره 

نمي كنند.
ــوال كه «آيا اظهار نظر  ــخ به اين س وي در پاس
ــيوني كه چه در زندان چه در بيرون از زندان  سياس
ــت؟»، اظهار  ــات را تحريم مي كنند، جرم اس انتخاب
كرد: مصاديق جرم در اين موارد در قانون انتخابات 
ــده است. اگر مسائلي به نحوي از انحا  پيش بيني ش
ــود يا دعوت  ــور ضربه بزند، تهديد ش به امنيت كش
ــود، طبيعتا جرم است اما اگر فردي  به اغتشاش ش
ــش را درباره  انتخابات مطرح  تصميم خود يا گروه

كند بحث ديگري است.
  پاسخ سريع به استعالم وزارت 

كشور
ــخنگوى قوه قضائيه در ادامه از ارسال پاسخ  س
استعالم وزارت كشور درباره سوابق كانديدا خبر داد 
ــاده 48 قانون انتخابات  ــاس م و تصريح كرد:  براس
ــوراى  يكى از مراكزى كه به هيأت هاى اجرايى و ش

ــتعالم بدهد دادستانى است  ــخ اس نگهبان بايد پاس
ــتانى سوابق آنها  پس از ثبت نام كانديداها از دادس
استعالم مى شود كه پس از بررسى هاى الزم نتيجه 
مستند به مراجع مربوط اعالم مى شود. امسال نيز از 
ــد ماه قبل از ثبت نام كارگروهى به اين موضوع  چن
ــام كانديداها  ــد و پس از ثبت ن ــاص داده ش اختص
موضوع به صورت آنالين به دادستانى اعالم مى شد 
ــاس  ــه بالفاصله نتيجه آن  را اعالم كرديم. بر اس ك
ــتعالم 5 روزه پاسخ داده شود كه  قانون بايد اين اس
ما امسال در كمتر از 5 روز به اغلب اين استعالمات 
ــخ داديم و فقط تعدادى باقى مانده كه نياز به  پاس

بررسى دقيق دارد.
ــگيرى  ــه داد: موضوع ديگر بحث پيش وى ادام
ــن وظيفه را  ــاده 67 قانون انتخابات اي ــت كه م اس
ــت. در اين زمينه  ــول كرده اس ــه قوه قضائيه مح ب
ــنامه اى را به روساى  ــت قوه قضائيه بخش نيز رياس
ــور صادر كرده تا ستاد  دادگسترى هاى سراسر كش

ــكيل شود. در اين  ــتان ها تش ويژه اى در مركز و اس
زمينه از دستگاه هاى مختلف مانند وزارت كشور و 
شوراى نگهبان نيز دعوت شد تا راهكارها و چگونگى 

ارتباط دستگاه ها در اين زمينه مشخص شود.
ــاى كل  ــى با حضور روس ــن در همايش همچني
دادگسترى استان ها، دادستان هاى مراكز استان ها، 
آيت ا... جنتى دبير شوراى نگهبان و معاون سياسى 
ــن زمينه مورد  ــرات در اي ــور نقطه نظ وزارت كش
ــى قرار گرفت و بخشنامه رياست قوه قضائيه  بررس

نيز در اين زمينه تبيين شد.
  شكايت متقابل دولت و مجلس به 

دستگاه قضايي
ــوال خود را اين گونه مطرح  خبرنگار ديگري س
كرد كه «بعد از حوادث هفته  گذشته مجلس، رئيس 
ــرد از طرف نمايندگان مجلس  قوه مقننه عنوان ك
ــكايت مي كنند و نمايندگان  عليه نماينده  دولت ش
ــري به خاطر اظهار  ــكايت عليه علي مطه هم از ش

ــخن گفته اند. آيا  نظرش درباره  برخي نمايندگان س
ــكايات به قوه قضاييه ارجاع شده است؟» كه  اين ش
سخنگوي قوه قضاييه پاسخ داد: هم نماينده  مجلس 
ــكايت متقابل كرده اند  و هم نماينده  دولت از هم ش
و هر دو شكايت به دستگاه قضايي واصل شده و به 
دادسراي كاركنان دولت ارجاع شده است اما مورد 

دوم را من نشنيده ام.
  داليل فيلتر شدن سايت هاشمى 

رفسنجانى
ــش كه چرا سايت  ــخ به اين پرس اژه اى در پاس
ــمى رفسنجانى رئيس مجمع تشخيص  آيت ا... هاش
ــت، گفت: اين سايت  مصلحت نظام فيلتر شده اس
ــاس  ــت و بر اس ــده اس ــمى در داخل نش ثبت رس
ــايت وى به نام محسن هاشمى  اطالعات واصله س
ــده است. سخنگوى قوه قضائيه  رفسنجانى ثبت ش
ــخ به خبرنگارى كه سوال كرد كه آيا انتشار  در پاس
ــمى دليل فيلتر  آخرين خطبه هاى نماز جمعه هاش
شدن بوده، گفت: خير، برخى تيترها و زيرنويس ها 

عنوان مصاديق مجرمانه دارد.
 سرنخ هاي جديد اختالس بزرگ 

ــوه قضاييه در  ــگاري به اظهارات رئيس ق خبرن
ــاره كرد و  ــرنخ هاي جديد اش ــدن س مورد پيدا ش
ــپه  ــارگاد يا بانك س ــيد كه «چرا از بانك پاس پرس
ــاد  ــه حدود 100 ميليارد تومان را در پرونده فس ك
ــد، هيچ كس احضار  ــارج كرده ان ــي از بانك خ بانك
نشده است؟» كه محسني اژه اي پاسخ داد: از بانك 
پاسارگاد فردي احضار شده و با قرار آزاد شده است؛ 
ــه لحاظ تخلفات فردي و نه  البته احضار اين فرد ب
ــوده و چيزي درباره  تخلفات بانكي  تخلفات بانك ب

اين دو بانك از مراجع رسمي گزارش نشده است. 

سخنگوي قوه قضاييه:

شكايت متقابل دولت و مجلس به دستگاه قضايي رسيد

ــش واليت 90  ــخنگوي رزماي ــام: س همدان پي
ــتين بار موشك هاي ساحل  گفت: امروز براي نخس
به درياي برد بلند "قادر" و برد كوتاه "نصر" شليك 
و يك فروند موشك سطح به سطح "نور" نيز از يگان 

شناور پرتاب شد.
ــنا، امير دريادار دوم سيدمحمود  به گزارش ايس
ــريح عمليات آخرين روز از مرحله  ــوي در تش موس
ــامانه فوق  قدرت رزمايش واليت 90 اظهار كرد: س
ــرفته خوداتكاي قادر در بخش رادار، ماهواره،  پيش
ميزان دقت در انهدام اهداف و ميزان برد و مسافت 
ــمند ضد رهگيري و اختالل  و نيز مكانيزم هاي هوش
در هدايت مسير در مقايسه با نسل قبل از خود ارتقا 
يافته است. وي در مورد سامانه فوق پيشرفته نور نيز 
گفت: سامانه فوق پيشرفته نور نسبت به نسل قبلي 
ــتم ضد  راداري،  تعقيب هدف،  خود در بخش سيس
هدايت و كنترل و ضد جنگال، ارتقا يافته است و به 
راحتي پس از يافتن هدف مورد نظر مي تواند آن را 

رهگيري كند و مورد اصابت قرار دهد.
 حضور ناظران خارجي در رزمايش 

ــه با  ــت 90 در ادام ــش والي ــخنگوي رزماي س
ــوي  ــي ناظران خارجي از س ــاره به حضور برخ اش
ــت و هم پيمان تصريح كرد: امروز  ــورهاي دوس كش
ــك عمليات  ــت 90 از نزدي ــي والي ــران خارج ناظ
تجسس و نجات، هلي برن و مقابله با دزدان دريايي 
ــط دريادالن نيروي دريايي جمهوري اسالمي  توس
ــرد. بنا بر اين گزارش،  ــاهده خواهند ك ايران را مش

ــت 90 در آخرين روز از  ــش دريايي والي رژه رزماي
رزمايش با حضور تمامى يگان هاي شركت كننده در 

اين رزمايش برگزار مي شود.
  بازتاب آزمايش موشك دوربرد 

ــك دوربرد در  ــش موش ــران در آزماي ــدام اي اق
ــترده اى  ــه فارس بازتاب گس آب هاى خليج هميش
ــورى كه اغلب  ــته به ط ــانه هاى جهان داش در رس
ــش و  ــانه هاى غربى با آب و تاب فراوان به پوش رس

تحليل آن پرداخته اند.
ــد:  ــه گزارش مهر، رويترز در اين باره مى نويس ب
ايران از آزمايش دو موشك دوربرد جديد در خليج 
فارس خبر داد. اين خبرگزارى در ادامه مى نويسد: 

ايران با اين كار قدرت خود را به رخ ديگران كشيد 
ــدف حمله قرار گيرد  ــالم كرد درصورتى كه ه و اع
ــرائيل و آمريكا را در منطقه  مى تواند پايگاه هاى اس
هدف قرار دهد. شبكه خبرى يورونيوز نيز با پوشش 
ــك  اين خبر از قدرت ايران درآزمايش اين دو موش
ــى ان ان آمريكا نيز در  ــبكه خبرى س خبر داد. ش
گزارشى اعالم كرد: ايران در آخرين روز از رزمايش 
ــك دوربرد  ــود در خليج فارس دو موش ــى خ درياي
ــنگتن  ــا را آزمايش كرد. روزنامه واش زمين به دري
پست نيز با پرداختن به اين موضوع نوشت: ايران در 
روزهاى اخير خبرهاى متعددى را از موفقيت خود 
از آزمايش موشك گرفته تا توليد سوخت هسته اى 

مخابره كرده است. اين اخبار عالوه بر آنكه افزايش 
توانايى هاى ايران را به تصوير مى كشد سبب افزايش 

دشمنى آمريكا و متحدانش با تهران نيز مى شود.
  استفاده قطعي ايران از ظرفيت 

دفاعى تنگه هرمز
ــيون سياست خارجى مجلس  سخنگوى كميس
ــران در صورت مواجهه  ــن رابطه گفت: اي نيز در اي
با تهديد قطعاً از ظرفيت دفاعى "تنگه هرمز" استفاده 
ــاهرود و  ــد كرد. كاظم جاللى نماينده مردم ش خواه
سخنگوى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى 
ــالمى در گفت وگو با فارس گفت:  مجلس شوراى اس
جمهورى اسالمى ايران با برگزارى اينگونه مانورها به 
ــمنان اعالم مى كند كه اگر هر گونه دست اندازى  دش
يا چشم طمعى به جمهورى اسالمى ايران و مرزهاى 
ــند، با عواقب سوئى  ــالمى داشته باش ايران پهناور اس
ــوند و ايران با توانمندى باالى دفاعى كه  مواجه مى ش

دارد، دست هر گونه متجاوزى را قطع مى كند.
ــى در خاتمه با تأكيد بر اينكه تنگه  كاظم جالل
ــتراتژيك انرژى منطقه و دنياست،  هرمز گلوگاه اس
يادآور شد: ايران بالذات خواهان اين است كه تنگه 
ــا و يك منطقه  ــوان گلوگاه انرژى دني ــز به عن هرم
استراتژيك، مورد بهره بردارى باشد و همه بتوانند از 
اين گذرگاه استفاده كنند، اما اگر قرار باشد روزى، 
نگاه تهديدآميزى به جمهورى اسالمى ايران وجود 
ــد، ايران حتماً از همه ابزار قدرت خود  ــته باش داش

براى دفاع استفاده خواهد كرد.

سخنگوي رزمايش واليت 90 خبر داد 

حضور ناظران خارجي در رزمايش واليت 90

ــازمان بازرسي كل كشور  همدان پيام: رئيس س
ــال ايران يك  ــاذ مواضع راديكالي در قب گفت: اتخ
ــاي انتخابات آمريكا  ــابقه بين نامزده رقابت و مس

شده است. 
ــالم و المسلمين  ــنا، حجت االس به گزارش ايس
مصطفي پورمحمدي در ادامه درس اخالق هفتگي 
ــاره به موافقت رئيس جمهور آمريكا با تحريم  با اش
ــا در اولين  ــران تصريح كرد: اوبام ــك مركزي اي بان
ــال نو ميالدي و هنگامي كه در تعطيالت به  روز س
ــر مي برد، به عنوان عيدي مردم آمريكا قطع نامه  س
مجلس سناي اين كشور درباره تحريم بانك مركزي 
ــت اين تحريم ها  ايران را تصويب كرد. البته قرار اس
ــش ماه بعد اعمال شود. از طرفي به خاطر برخي  ش
ــده و  مقاومت ها تغييراتي در اين قطع نامه اعمال ش
ــان مقداري از تندي آن گرفته شده  به قول خودش
ــده كه اگر  ــه رئيس جمهور داده ش ــي ب و اختيارات
مصلحت نباشد دستور لغو اين تحريم ها داده شود. 
ــت مقداري روي اين  ــا تمامي اين اوصاف بد نيس ب

اقدام اوباما دقيق شويم و آن را تحليل كنيم.
ــت كه اين  ــي اوليه اين اس ــه داد: تلق وي ادام
ــدام مصرف داخلي خود را دارد و به جهت رقابت  اق
ــكا جريان دارد،  ــم اكنون در آمري ــي كه ه انتخابات
ــي از اقدامات  ــت. االن يك ــأله طبيعي اس اين مس

ــب حمايت هاي مالي  ــاي آمريكا براي جل كانديداه
البي هاي صهيونيستي و صاحبان نفوذ، اتخاذ مواضع 
راديكالي است كه يكي از آنها موضع گيري در قبال 
ــت. در اين عرصه نيز يك رقابت و مسابقه  ايران اس

بين نامزدهاي انتخابات آمريكا وجود دارد.
ــا بيان اينكه نكته ديگري كه از اقدام اخير  وي ب
ــا تحريم بانك مركزي  اوباما در خصوص موافقت ب
ــائل  ــرد مي تواند ناظر به مس ــت ك مي توان برداش
ــورمان باشد، خاطرنشان كرد: اين اعالم  داخلي كش
ــور فشار رواني وارد مي كند و  موضع مقداري بر كش
فضاي كار را سخت تر مي كند. اين فضا مي تواند منجر 
ــف روحيه و ترديد  ــري بگو مگوها و تضعي به يك س
ــت ها، اقدامات و مواضع باشد. نكته  در برخي از سياس
بعدي تاثير گذاري در انتخابات ايران است. كشورمان 
انتخابات مجلس نهم را پيش دارد و اين تصور مي رود 
كه رئيس جمهور آمريكا كه مي توانست شش ماه ديگر 
با قطع نامه مجلس سنا مبني بر تحريم بانك مركزي 
موافقت كند، االن اين كار را انجام داد تا بر انتخابات 
ــت  ــذارد. او مي خواس ــورمان تاثير بگ ــده كش آين
يك سري كشمكش ها و اختالف ها را در داخل ايران 
ــديد كند زيرا هميشه فضاي انتخابات ها فضاي  تش
رقابت و اختالف است و مي تواند اين مقوله موجب 

اختالف و بگو مگوها شود.

موضع گيري در قبال ايران هدف نامزدهاي انتخابات آمريكا

رئيس ستاد انتخابات كشور خبر داد
امكان تغيير حوزه انتخابيه كانديداها

 تا 15 روز مانده به انتخابات
همدان پيام: رئيس ستاد انتخابات كشور گفت: آن دسته از كانديداهايى كه تمايل 
ــد حوزه انتخابيه خود را تغيير دهند طبق قانون تا 15 روز قبل از روز انتخابات  دارن

فرصت دارند اين كار را انجام دهند.
ــتاد انتخابات در  ــى وزير كشور و رئيس س ــيد صولت مرتضوى معاون سياس س
گفت وگو با فارس درخصوص آن دسته از داوطلبانى كه خارج از شهر خود در مناطق 
ديگر اقدام به نام نويسى براى نهمين دوره انتخابات مجلس كرده اند و تمايل به تغيير 
آن دارند، گفت كه تمام داوطلبان طبق قانون در صورت تمايل فرصت دارند تا حوزه 

انتخابيه خود را تغيير دهند.
ــوى  ــده براى تغيير حوزه انتخابيه از س وى همچنين درباره مدت زمان تعيين ش
داوطلبان در صورت تمايل به اين كار تصريح كرد: كانديداها اگر بخواهند حوزه انتخابيه 
ــا 15 روز قبل از روز انتخابات فرصت دارند تا حوزه انتخابيه خود  ــود را تغيير دهند ت خ
را تغيير دهند. شايان ذكر است، 12 اسفندماه سال جارى انتخابات نهمين دوره مجلس 
ــومين ميان دوره اى چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبرى به  ــوراى اسالمى و س ش

ترتيب در سراسر كشور و استان هاى كردستان و خراسان رضوى برگزار مى شود.

 تعيين تعداد شعب اخذ رأى در هيأت هاى اجرايى 
ــت: هيأت هاى اجرايى  ــور گف ــتاد انتخابات كش ــين رئيس س همدان پيام: جانش
ــر كشور در حال تعيين مكان و تعداد شعب  حوزه هاى انتخابيه اصلى و فرعى سراس

اخذ رأى نهمين دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى هستند.
ــى نهمين دوره  ــا افزود: هيأت هاى اجراي ــورى در گفت و گو با ايرن ــنعلى ن حس
انتخابات مجلس شوراى اسالمى از پنج شنبه گذشته (هشتم دى ماه) فعاليت خود 

را در تمامى حوزه هاى انتخابيه اصلى و فرعى آغاز كرده اند.
ــى حوزه هاى انتخابيه اصلى و  ــت: در حال حاضر هيأت هاى اجراي وى اظهارداش
ــى صالحيت هاى داوطلبان نمايندگى دوره نهم  ــر كشور در حال بررس فرعى سراس
ــالمى هستند. جانشين رئيس ستاد انتخابات كشور تصريح كرد:  مجلس شوراى اس
ــى همچنين بحث تعيين مكان  ــاى اجرايى حوزه هاى انتخابيه اصلى و فرع هيأت ه
ــعب اخذ رأى در حوزه هاى  ــعب اخذ رأى را دنبال مى كنند كه تعداد ش و تعداد ش
انتخابيه فرعى بايد به تاييد حوزه هاى انتخابيه اصلى برسد. نورى يادآور شد: بررسى 
ــالمى روز دوشنبه 19  ــوراى اس صالحيت داوطلبان نمايندگى دوره نهم مجلس ش
ــتاد انتخابات كشور به  ــد و نتايج آن 20 دى ماه از طريق س دى ماه به پايان مى رس
داوطلبان اعالم مى شود. وى ادامه داد: پس از اعالم نتايج بررسى صالحيت ها در 20 
دى ماه، داوطلبان رد صالحيت شده چهار روز فرصت دارند اعتراض خود را در اين 

زمينه به مراجع قانونى اعالم كنند.

ائتالف جنجالي انتخاباتى در همايش مشهد 
ــركت در  ــب به دولت با دعوت از اصالح طلبان براى ش ــام: گروه منتس همدان پي

همايش انتخاباتى مشهد، رسماً ائتالف انتخاباتى را اثبات كرد.
يك منبع آگاه در گفت وگو با فارس اظهار داشت: اخيراً جريان منتسب به دولت 
ــدارك برگزارى يك  ــى با اصالح طلبان اقدام به ت ــتاى ايجاد ائتالف انتخابات در راس
ــت. وى افزود: در اين راستا با عنوان  ــهد مقدس كرده  اس همايش انتخاباتى در مش
ــيون مهرورزى" مجلس شوراى اسالمى از شخصيت ها و سياسيونى از حزب  "فراكس
ــخصيت هايى كه به اين حلقه عالقه دارند، با توزيع دعوت نامه هايى،  كارگزاران و ش
ــد،  ــهد مقدس برگزار خواهد ش از آنها براى حضور در اين همايش كه بزودى در مش
دعوت شده است. وى همچنين گفت كه گروه ياد شده براى انتقال ميهمانان خود از 

تهران به مشهد مقدس،  يك هواپيماى چارتر هم اختصاص داده است.
 

خريد و فروش رأى باعث سلب صالحيت 
نامزد هاست

ــى از هزينه هاى  ــتم به بعض ــده مردم تهران در مجلس هش ــام: نماين همدان پي
تبليغاتى كانديداها در بعضى شهرهاى كوچك اشاره و اظهار كرد: مشخص نيست كه 
ــود؛ به طورى كه در  ــت آمده و چگونه هزينه مى ش اين هزينه ها از چه محلى به دس
يكى از نشريه ها به موضوع هزينه 900 ميليارد تومان براى جذب آراء مردم از سوى 
ــاره شده است كه اين موارد عالوه بر مخدوش كردن افكار  تعدادى از نمايندگان اش

مردم، به سالمت انتخابات ضربه وارد مى كند.
ــن غفورى فرد در گفت و گو با ايسنا، با تاكيد بر لزوم تعيين منابع درآمدى  حس
ــوى كانديداها، گفت: طبق عرف تمام  و روش هاى هزينه كرد تبليغات انتخاباتى  از س
ــلب  ــود، صالحيت كانديداها س ــن هزينه ها صرف خريد آراى مردم ش ــا، اگر اي دني
ــت،  ــى خريد و فروش رأى ممنوع اس ــود. وي با بيان اين كه طبق قانون اساس مى ش
ــون تهديد و دادن رانت هاى مختلف  ــت آوردن آرا از طرق مختلف همچ گفت: بدس
ــوال مى برد كه در اين رابطه شوراى نگهبان  صالحيت نامز د هاى انتخاباتى را زير س

بايد نظارت جدى ترى داشته باشد.

رئيس مركز تحقيقات راهبردى دفاعى نيروهاى مسلح: 
آمريكا در اقدامى هدفمند پهپاد را به ايران فرستاد 

همدان پيام: رئيس مركز تحقيقات راهبردى دفاعى نيروهاى مسلح با بيان اينكه 
ــه هايى كه در هواپيماى جاسوسى آمريكا بكارگرفته شده دليل بر تجاوز  نوع حساس
به حريم هوايى كشور است، گفت: آمريكا دچار خطاى غير محاسبه اى نشد بلكه در 

اقدامى هدفمند پهپاد جاسوسى را به ايران فرستاد.
ــمخانى وزير اسبق دفاع در گفتگو با مهر، در خصوص پيگيرى  امير دريابان على ش
حقوقى ورود غيرقانونى پرنده جاسوسى آمريكا به ايران گفت: آمريكا در ابتدا تأييد نمى كرد 
كه يك هواپيماى جاسوسى فوق پيشرفته خود را از دست داده است درحالى كه امروز 
ــت بازپس گيرى پرنده جاسوسى خود را دارد و اين موضوع  به صراحت از ايران درخواس

مفهومش اين است كه آمريكا بايد نسبت به اعمالش پاسخگو باشد.
ــى  ــتان به جاسوس ــرد: طبيعتا هواپيمايى كه در مرز افغانس ــان ك وى خاطرنش
ــه اش حساسه عكسبردارى باشد چون در افغانستان نيازى به  مى پردازد بايد حساس
ــتم شنود، حساسه گرما سنج و طيف سنج خاصى ندارد كه در اين هواپيماى  سيس
ــى از آن استفاده شده است، ضمن اينكه چنين هواپيماى فوق پيشرفته اى  جاسوس
ــازمان جاسوسى سيا قرار داشت و حتى وزارت دفاع آمريكا يعنى  صرفا در اختيار س

پنتاگون چنين پهپادى در اختيار ندارد.

ــى «ديلى استار»  همدان پيام: روزنامه انگليس
ــور طرح هايى  فاش كرد كه وزارت دفاع اين كش
ــرواز ممنوع بر فراز خاك  را براى ايجاد منطقه پ

سوريه با هدايت ناتو تدوين كرده است.
ــل از القدس العربى،  ــزارش ايلنا به نق به گ
اين روزنامه در شماره روز يكشنبه خود نوشت 
ــه انگليس براى عملى كردن اين طرح ها نياز  ك
ــازمان ملل متحد  ــوراى امنيت س به حمايت ش

دارد.
ــن به نقل از يك  ــتار همچني روزنامه ديلى اس
ــت: «مأموران  ــى نوش ــته امنيت ــئول برجس مس
 (MI6) ــرويس هاي اطالعات خارجي انگليس س
ــيا) براى  ــازمان اطالعات مركزى آمريكا (س و س

ارزيابى اوضاع در خاك سوريه هستند .
ــاي ويژه خارجي در حال   عالوه بر آن نيروه
ــد»  ــار اس مذاكره با نيروهاي مخالف دولت «بش

رئيس جمهوري سوريه در اين كشور هستند. 
ــاره تجهيزات  ــا درب ــت ت ــدف آنها اين اس ه
ارتباطي و سالح هايي كه نيروهاي مسلح مخالف 
ــد به آن احتياج دارند، اطالعات كسب  ــار اس بش
ــزوم از آن  ــس در موقع ل ــت انگلي ــد تا دول كنن

استفاده كند.»
ــى افزود: برقرارى منطقه  اين روزنامه انگليس

پرواز ممنوع با حمايت ناتو در شوراى امنيت ملى 
انگليس مورد بررسى قرار گرفته و وزارت دفاع نيز 
ــتور  طرح هاى موقتى را براى اجراى هر گونه دس

دولت تدوين كرده است.
ــى همچنين به  ــى انگليس ــع امنيت يك منب
ــت: «برنامه ريزان نظامى  ــتار گف روزنامه ديلى اس
ــادو  ــاى «تورن ــتفاده از هواپيماه ــى اس انگليس
GR4» و ديگر هواپيماهاى بمب افكن را بررسى 

مى كنند.»
  ارتش سوريه از شهرها بيرون 

رفته است
«نبيل العربي» دبيركل اتحاديه عرب اعالم 
ــهرها بيرون رفته  ــوريه از ش ــرد كه ارتش س ك

است.
ــت كه نيروهاي  ــتا گف العربي نيز در اين راس
ــوريه بيرون از شهرها مستقر شده است  ارتش س
اما تك تيراندازها هنوز در شهرها هستند و تهديد 
ــزود: «با وجود اين،  ــمار مي روند. العربي اف به ش

تيراندازي ها هنوز ادامه دارد.»
ــه گفت كه  ــرب در ادام ــركل اتحاديه ع دبي
ــاري گزارش نهايي  ــه عرب پايان هفته ج اتحادي
ــوريه را  خود در مورد عملكرد ناظران عرب در س

ارائه مي كند.

طرح سري انگليس عليه سوريه
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اخبار ديدگاه

ــژه مالير از ثبت نام 25  همدان پيام: فرماندار وي
ــه نفر از آنها و باقى ماندن 22  داوطلب، انصراف س
ــورى نمايندگى دور نهم مجلس  داوطلب كانديدات

شوراى اسالمى در اين شهرستان خبر داد.
ــى داوطلبان مرد  ــن خيريانپور گفت: تمام حس
ــتند و هيچ داوطلب زن يا روحانى در بين آنها  هس

وجود ندارد.
ــدان درباره  ــتاندار هم به گزارش ايرنا، معاون اس
ــنى داوطلبان بيان كرد: در محدوده سنى  محدوده س
30 تا 35 سال چهار نفر، در سنين 36 تا 40 سال 9 
نفر، 41 تا 45 سال شش نفر، 46 تا 50 سال چهار نفر 
ــنى 51 تا 55 سال دو نفر  و در نهايت در محدوده س

داوطلب نمايندگى شده اند.
وى خاطرنشان كرد: افراد خوب و واجد شرايطى 
در مالير ثبت نام كرده اند كه اميدوارم مردم شايسته ترين، 
بهترين و توانمندترين افراد را انتخاب كنند. فرماندار 
ويژه مالير گفت: بيشترين ميزان مشاركت مردمى 
ــوراى  ــن دور انتخابات مجلس ش ــر در دومي مالي

اسالمى اتفاق افتاد.

ــت: در اولين دور انتخابات  خيريانپور اظهار داش
ــد، 13 داوطلب  ــال 58 برگزار ش مجلس كه در س
ــك نفر و رد  ــد كه با انصراف ي ــام كرده بودن ثبت ن
صالحيت يك نفر، در نهايت تعداد 11 كانديدا تأييد 
صالحيت شدند و در دور اول مردم مالير مشاركتى 

41/4 درصد داشتند.
ــال 63 برگزار شد و از  وى ادامه داد: دور دوم در س
13 داوطلب با رد صالحيت يك نفر، 12 كانديدا باقى 
ــترين ميزان  مشاركت در  ماندند و مردم مالير با بيش
ــا 71/8 درصد در انتخاب  ــهر  ب تمامى ادوار در اين ش
ــد، اما در دور دوم هيچ كدام از كانديداها   حضور يافتن
ــب حد نصاب نشدند و انتخابات با چهار  موفق به كس
ــد كه تعداد رأى  ــيده ش داوطلب به مرحله دوم كش

دهندگان در مرحله دوم 57 هزار و 411 نفر بودند.

ــوم انتخابات  ــرد: دور س ــوان ك ــور عن خيريانپ
ــش داوطلب كه همگى  ــال 67  با ش مجلس در س
ــاركت 58/5  ــدند و با ميزان مش تأييد صالحيت ش
درصد برگزار شد، در دور چهارم در سال 71، هشت 
ــده بودند كه با رد و انصراف دو نفر  نفر داوطلب ش
ــدا باقى ماند كه با  ــش كاندي از داوطلبان، تعداد ش
ــاركت 45/5 درصد مردم اين دوره از انتخابات  مش
نيز صورت گرفت. وى با اشاره به انتخابات دور پنجم 
مجلس شوراى اسالمى ابراز كرد: در سال 74 تعداد 
ــر و براى اولين بار يك زن در مالير داوطلب  25 نف
نمايندگى شدند و 17 نفر مورد تأييد قرار گرفتند، 
اما به دليل بحث تخلف، انتخابات مالير در اين دوره 
ــط شوراى نگهبان ابطال شد و به همين دليل  توس
ــال 75 با 30  انتخابات ميان دوره اى در بهمن ماه س

داوطلب و انصراف 10 نفر از آنها با تعداد رأى 112 
هزار و 396 نفر انجام شد و براى اولين بار يك زن از 

مالير به مجلس شوراى اسالمى راه يافت.
معاون استاندار همدان  افزود: دور ششم انتخابات 
مجلس در سال 78 با ثبت نام 40 نفر و تأييد صالحيت 
34 نفر و با مشاركت 66/3 درصد مردم صورت گرفت، 
ــد، 33  ــال 82 برگزار ش ــم نيز كه در س در دور هفت
داوطلب كه چهار نفر آنها زن بودند ثبت نام كردند و در 
نهايت 23 نفر باقى ماندند كه ميزان مشاركت مردمى 

در دور هفتم 46/92 درصد بود.
ــر انتخابات  ــتم و اخي ــريح دور  هش وى در تش
مجلس خاطر نشان كرد: در سال 86 تعداد 36 نفر 
كه دو نفر آنها زن بودند، داوطلب نمايندگى شدند و 
در نهايت 19 كانديدا باقى ماندند و  ميزان مشاركت 
ــد بود. خيريانپور  ــى در اين دور 56/86 درص مردم
گفت: در دور  هشتم يك نفر در مرحله اول انتخاب 
شد و انتخاب نفر دوم به مرحله بعد كشيده شد كه 
ــاركت 29/3  مرحله دوم با حضور دو كانديدا با مش
درصد مردم در ارديبهشت ماه سال 87 برگزار شد. 

دهياران در آگاه سازي 
روستائيان نقش دارند

ــاران مي توانند با برگزاري  همدان پيام: دهي
جلسه هايي روستاييان را در زمينه برنامه هاي 

مختلف آگاه سازند. 
ــدار مركزي فامنين در جلسه نشست  بخش
ــورتي دهياران كه در روستاي نگارخاتون  مش
ــب گفت: طرح  ــان اين مطل ــد با بي برگزار ش
ــان به  ــي با تالش كارشناس تحول نظام آموزش
دقت طرح ريزي شده و دهياران مي توانند مردم 

روستا را از مزاياي اين طرح آگاه سازند.
ــاران  دهي ــت:  گف ــدي  حمي ــي  احمدعل
ــد راهنمايي و  ــراي قانون جدي ــث اج در بح
ــت راهور  ــد از ظرفي ــز مي توانن ــي ني رانندگ
ــتفاده كنند و به مردم آموزش  شهرستان اس
ــد تا جريمه و مورد اعمال قانون  الزم را بدهن

قرار نگيرند.
وي از دهياران خواست در دوره انتخابات از 
حمايت و تبليغ كانديداي خاصي پرهيز كنند 
ــري در انتخابات  ــركت حداكث و مردم را به ش

تشويق كنند.
ــه داريم  ــا وظيف ــرد: م ــان ك ــدي بي حمي
انتخابات را به نحو شايسته برگزار كنيم و مردم 
ــته را به مجلس  نيز با آگاهي كامل افراد شايس

خواهند فرستاد.
ــرورش فامنين نيز گفت:  مدير آموزش و پ
ــايي افراد خير و ايجاد انگيزه  دهياران با شناس
ــتايي خود را  ــان مي توانند مدارس روس در آن
ــه دهيار فيض آباد  ــز كنند، در اين زمين تجهي
ــتگاه رايانه براي مدارس تهيه  توانسته  30 دس

كند.
ــتان را  ــوادي اس ــتمي رقم بي س علي رس
ــر از 3 درصد عنوان و تصريح كرد: نهضت  كمت
سوادآموزي با برنامه اي ويژه قصد دارد اين رقم 
را در سال آينده به صفر برساند و اين برنامه ها 

بايد به اطالع مردم رسانده شود.
ــروي  ــاظ ني ــتان از لح ــزود: شهرس وي اف
ــم از 25 هزار  ــكل دارد كه اميدواري بومي مش
ــگاه  ــال آينده به دانش ــه در س ــجويي ك دانش
جامع فرهنگيان راه مي يابند، سهم شهرستان 
ــد و دانش آموزان با تالش خود در اين  باال باش

دانشگاه پذيرفته شوند.

اجراى 16 پروژه از محل اعتبارات زكات 
در همدان

ــروژه از محل اعتبارات  ــال 16 پ ــتان همدان گفت: امس همدان پيام: فرماندار شهرس
زكات در اين شهرستان در دست اجراست. حسن قهرمانى مطلق در ستاد احياى زكات 
ــود هيچ فقيرى را در جامعه  ــتان همدان گفت: اگر زكات در جامعه پرداخت ش شهرس

نخواهيم داشت. 
فرماندار شهرستان همدان افزود: اگر در زمينه پرداخت زكات و خمس فرهنگ سازى 
ــتفاده شود، بهترين شرايط را خواهيم داشت. وى  ــده و اين عايدات در جاى خود اس ش
بيان كرد: با توجه به اينكه مبلغ زكات جمع آورى شده در سال 83، يك ميليون و 300 

هزار تومان بوده است، اين رقم در سال 89 به 100 ميليون تومان رسيده كه رشد صد 
درصدى داشته است. 

ــيده  ــال جارى نيز اين رقم به 240 ميليون تومان رس قهرمانى مطلق ادامه داد: در س
ــت كه فقط به  ــده به فقرا و مراجع تقليد اس ــت؛ البته اين مبلغ به جز مبلغ ارائه ش اس

كميته امداد پرداخت شده است.
ــته از محل اعتبارات زكات 12 پروژه داشتيم كه 90  ــال گذش ــت: س وى بيان داش
درصد آن انجام شده و 10 درصد آن باقى مانده است. فرماندار شهرستان همدان افزود: 
ــت اجرا داريم كه 70 درصد فرهنگى و 30 درصد عمرانى  ــال نيز 16 پروژه در دس امس
ــت كه اين پروژه ها در ارتباط با آسفالت خيابان، ساخت مجتمع فرهنگى، غسالخانه  اس

وكمك به مسجد بوده است.

برگزاري انتخابات سالم
نماد دموكراسي است

همدان پيام: انتخابات يك پديده سياسي، اجتماعي امروزه كشورها و ملت ها است كه 
ــور ما به عنوان آئينه تمام قد مردم ساالري ديني از  ــاالري اداره مي شوند و كش با مردم س
بدو تشكيل جمهوري اسالمي ايران باحضور گسترده، مستقيم و موثر مردم شهيدپرور در 
مسير اعتالي اهداف واالي انقالب اسالمي، پيروي از فرامين واليت و رهروي از شهداي 

گرانقدر قدم برداشته است. 
ــالم از  ــت: برگزاري انتخابات س ــلمان در گفتگو با خبرنگار ما گف ــدار پيرس بخش
ــن فرآيند مردم حق  ــمار مي آيد كه در اي ــر جامعه به ش ــي در ه ــاي دموكراس نماده

تأثيرگذاري و تعيين سرنوشت خويش را بر عهده دارند.
محمدرضا شعباني، نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران را نظامي پايبند و مردم مدار 
ــاركت، جلب رضايت  ــالمي ايران هدف از مش ــد: در جامعه اس توصيف كرد و يادآور ش
ــوز به شهروندان است و  حداكثري مردم و افزايش خدمات دولت مردان و كارگزاران دلس
در اين راستا انتخابات مهمترين و اصلي ترين ساز و كاري است كه باعث اعمال حاكميت 

مردم بر سرنوشت خود مي شود.
بخشدار پيرسلمان ارتباط مناسب و متقابل بين دولت و ملت را يك مشاركت سياسي 
موثر دانست و افزود: مشاركت سياسي حداكثري مردم در انتخابات در برهه هاي مختلف 
ــزايي در  ــالمي بوده و نقش بس تاريخي، دژ محكمي در جهت دفاع از نظام جمهوري اس

پيشبرد اهداف و در برنامه هاي دولتمردان داشته است.

ــومين دور  ــتاندار همدان در س همدان پيام: اس
ــفرهاي شهرستاني خود، چهارشنبه هفته جاري  س
ــراى اطالع از  ــرد، لذا ب ــفر خواهد ك به فامنين س
ــكالتى كه سد راه توسعه است، شهردار فامنين  مش
در گفت وگويى ضمن ارائه گزارش برخي پروژه ها و 
اقدامات انجام شده در اين شهر، به بيان مشكالت و 

موانع توسعه شهري فامنين پرداخت.
ــن رجبي در گفت وگو با همدان پيام اجراي  حس
ــت و  ــهر را از ضروريات فامنين دانس ــدي ش كمربن
ــردد كاميون ها و  ــا توجه به اينكه ت ــح كرد: ب تصري
ــتان هاي شمال غرب به  ــايط نقليه سنگين اس وس
ــتان مركزي از اين مسير انجام مي پذيرد،  مقصد اس
ــت كه  ــذا اجراي اين كمربندي امرى ضروري اس ل
تاكنون 50 درصد اين پروژه انجام و بحث زيرسازي 
ــفالت آن نيز انجام شده است كه در حال حاضر  و آس

در حال تملك زمين هستيم. 
ــد باقيمانده نيازمند  ــت:50 درص وى بيان داش

كمك هاي مالي استانداري و بخش عمراني است.
 رجبي اجراي طرح آزادراه و راه آهن در فامنين 
ــت و از  ــهر دانس ــني براي اين ش ــز افق روش را ني

ــيمي  موافقت هاي اصولي براي احداث كانال پتروش
منطقه ويژه اقتصادي فامنين خبر داد.

ــكالت و موانع توسعه شهري  وى مهمترين مش
فامنين را خاكي بودن حدود 100 كوچه و خيابان 
اين شهر اعالم كرد كه براي آسفالت ريزي آن 800 
ميليون تومان اعتبار به همراه يك ميليارد تومان نيز 
براي تكميل و ساماندهي بلوار 60 متري و ميادين 

شهر الزم است.
ــهردار فامنين از 90 درصد پيشرفت فيزيكي  ش
ــارك ملت كه مراحل نهايي خود را طى مى كند،  پ
ــايل  ــراي تكميل و تجهيز وس ــر داد و گفت: ب خب

شهربازي پارك مشكل اعتباري داريم.
ــتگاه  ــن با بيان اينكه وجود دو دس وي همچني
ــاف نمي دهد و  ــهر كف ــراي اين ش ــاني ب آتش نش
ــاني  ــهر فامنين تنها مركز آتش نش ــاني ش آتش نش
ــت، افزود: براي پوشش شهرستان به  شهرستان اس
تعداد بيشتري از ماشين آالت آتش نشاني نياز است.
وي نگاه ويژه استاندار و معاونان استاندار را براي 

رفع اين موانع و مشكالت خواستار شد.
ــيه شهر را  رجبي در ادامه بحث توانمندي حاش

ــهر عنوان كرد  نيز از عمده موارد مورد توجه در ش
ــتاي ماماهان به فامنين مسائل  و گفت: الحاق روس
ــتر كرده و از طرفي نيز با  ــكالت شهر را بيش و مش
ــه نگاه ويژه  ــتيم ك ــي مالي مردم مواجه هس ناتوان

استاندار و تخصيص اعتبارات را مي طلبد.
شهردار فامنين با توجه به اينكه منابع و محل هاي 
ــاري، تفكيك زمين  ــهرداري از خودي ــدزاي ش درآم
ــب درآمد  ــت، گفت: كس ــاخت اس و صدور پروانه س
شهرداري از خودياري مردم به نسبت بيشتر از درآمد 

حاصل از صدور پروانه و تفكيك زمين بوده است.
ــال زراعى 90 با توجه به  رجبي تصريح كرد: در س
كم بودن منابع آب  كشاورزي، وضعيت درآمد مردم از 
اين راه چندان مطلوب نبود، همچنين با توجه به گراني 
ــاز، امسال شهرداري  ــاخت و س مصالح و ركود در س
درآمد آنچناني را نتوانست از محل هاي درآمدزاي خود 
ــب كند و نبود يك منبع درآمد ثابت مهمترين  كس

مشكل در بحث مالي است.
ــتان را  وي اعتبارات تخصيص يافته از محل اس
ــه 50 درصد آن  ــون تومان اعالم كرد ك 270 ميلي

محقق شده است.

ــوص فعاليت ها و اقدامات  ــه در خص وى در ادام
انجام شده، بيان داشت: ساماندهي بلوار 60 متري، 
ــيل، تكميل ساختمان آتش نشاني  اجراي كانال س
ــاري بالغ بر 200  ــن با اعتب ــع زمي در 925 مترمرب
ــتگاه آتش نشاني،  ميليون تومان و مجهز به دو دس
ــتان، بلوار  ــاي مفتح، گلس ــفالت ريزي خيابان ه آس
ــفالت ريزي در  ــزار تن آس ــهدا و همچنين 8 ه ش
ــاير خيابان ها و معابر شهر از عمده ترين اقدامات  س

شهرداري در سال 90 است.
ــهردار فامنين در خصوص مسكن مهر فامنين  ش
ــكن مهر 338 واحدي در حال  نيز گفت: فاز يك مس
اجراست و با 40 درصد پيشرفت فيزيكي همراه است.

همچنين فاز 2 مسكن مهر نيز با 8 و نيم هكتار 
زمين در ضلع جنوبي شهر فامنين آماده تفكيك و 

واگذاري است.
ــهردارى براى  ــاط با خدمات ش ــى در ارتب رجب
مقابله با حوادث فصل زمستان از آمادگي 25 نيروي 
كارگري به همراه ذخيره 50 تن ماسه، نمك و شن 
و نيز تجهيزات زمستاني از جمله گريدر، ميني لودر، 

لودر و ماشين برف روب خبر داد.

اجراى كمربندى شهر از ضروريات فامنين

فامنين براى توسعه نياز به پروژه هاي بزرگ دارد

ــان نرفته كه در كتاب  ــام: هنوز يادم همدان پي
ــعرى بود كه در آن  دوران كودكى هايمان قطعه ش

چنين آمده بود: 
ــتايى، چه شاد و خرم  خوشا به حالت اى روس

چه باصفايى
ــهر ما نيست جز دود ماشين، دلم گرفته   در ش

از آن از اين 
ــادمانى پر  ــن هم پرنده بودم، با ش اى كاش م

مى گشودم 
ــتايى، آن جا كه دارد  ــهر به روس مى رفتم از ش

آب و هوايى
سخن گفتن از روستا و روستايى سخن گفتن 
ــاك و با قلبى پر از  ــت كه با دلى پ از مردمانى اس
ــا كار و تالش و  ــغولند تا ب عطوفت به زندگى مش
ــواده به آرامش  ــالل در كنار خان ــب روزى ح كس

رسند.
اهالى روستا صبح زود با بانگ خروس از خواب 
ــود را اولين كار  ــد و نيايش با خداى خ برمى خيزن
ــفره  ــر س ــه خود قرار مى دهند پس از آن س روزان
ــدا براى يك روز تالش  ــوند و با نام خ حاضر مى ش
ــپس مردان خانه را به قصد كار  قوت مى گيرند س

ترك مى كنند.
ــتانى پر  ــته اما با دس عصر هنگام هم كه خس
ــجد  ــوند، با بانگ ا... اكبر به مس ــه مى ش وارد خان
ــوت گفتنى دوباره  ــد و ضمن خدا ق محل مى رون
ــتانه و در  ــان خود در يك جمع دوس به هم كيش
صفى منظم، خداى خود را ستايش مي كنند و چه 
ــه همه رو به يك  ــت اينگونه صحنه هايى ك زيباس
ــت نياز به سوى پروردگارشان دراز  قبله واحد دس

مى كنند.
 از شهر رزن 24 كيلومتر و از بخش سردرود 7 
كيلومتر فاصله دارد. روستاي قايش داراي مردماني 
ــت، چرا كه 27 شهيد  ــهيدپرور اس واليتمدار و ش
ــالمي كرده است كه در  واالمقام تقديم انقالب اس
ــتار ابراهيمي (فرمانده  ــهيدان حاج س رأس آن ش
ــين(ع))، روحاني  ــكر انصارالحس ــردان 155 لش گ
شهيد ابراهيم دادگر و دانشجوي شهيد علي ادياني 

قرار دارند.
اين روستا داراي 426 خانوار و نزديك به 2 هزار 
ــت كه شغل اكثر اهالي كشاورزي  نفر جمعيت اس

است و بيشتر گندم و سيب زميني كشت مي كنند.
ــس ديگري در  ــوي ح ــه مي ش ــتا ك وارد روس
ــود همه اهالي روستا به نحوي  وجودت پيدا مي ش
ــد ابراز مهر و محبت خود را به غريبه اي  قصد دارن
ــان دهند خصوصاً اين امر در  كه وارد مي شود نش
ــتا هميشه بوده و  وجود مردمان زحمت كش روس
ــت، فرهنگ غني پايبندي به اصالت و نجابت  هس

باطن در بين خانواده ها نمايان است.
ــتا همچون  ــتر در ورودي روس اما آنچه كه بيش
نگيني مي درخشد المان ميدان روستاي قايش است. 
بهروز ملكي كرميان دهيار روستا ست بي مقدمه 

از المان و وضعيت روستا از وي سوال مي كنم.
ــتا به نام  ــي مي گويد: خيابان ورودي روس ملك
رهبر كبير انقالب اسالمي امام خميني(ره) مزين 
ــتا به دليل پشتيباني  ــده و ميدان ورودي روس ش
ــه وجود آمده  ــالمي كه در منطقه ب از بيداري اس
و همچنين اعالم حمايت از انقالب و مردم بحرين، 
ــر چكمه هاي  ــيعه بودن زي ــروز به دليل ش كه ام
ــمنان آل خليفه و آل سعود هستند از ميدان  دش

لؤلؤ بحرين اقتباس و ساخته شده است.
ما با اين حركت قصد داريم كه نشان دهيم هر 

ــعود، المان بحرين را نابود  چند آل خليفه و آل س
ــتا اين المان را  ــد اما به ياد آنان در اين روس كردن
مستقر كرديم تا از اين طريق پشتيباني خود را از 

ملت قهرمان بحرين اعالم نماييم.
ــه به واليتمدار  ــي در ادامه مي گويد: با توج ملك
ــون و چراي آنان  ــتا و تبعيت بي چ بودن مردم روس
ــر بودن مردم  ــه و مرجعيت و مطيع ام از ولي فقي
ــه اين موضوع را  ــبت به مقام معظم رهبري ك نس
ــدس و همه فراز و  ــال دفاع مق ــالب و 8 س در انق
ــهيد و 12 جانباز ثابت  ــيب ها با تقديم 27 ش نش
ــيس شده است  كردند، ميدانى را كه به تازگى تاس
با نام «واليت» مزين نموديم، كه اميدواريم همواره تا 

انقالب مهدي(عج) استوار باشد.
ــته "يا  ــان نيز پرچم قرمز با نوش ــاالي الم در ب
ــت خون شهيد  ــين(ع)" به پاسداش الثارات الحس
كربال حك گرديده كه تا ابد در اذهان باقي بماند.

ــوص ميدان  ــي كه در خص ــد از گفت وگوي بع
واليت، المان و خيابان ورودي روستا انجام داديم، 
ــالم شيخ  ــت: حجت االس ملكي چنين اظهار داش
ــت  ــتازان و اولين افراديس ــريفي از پيش محمد ش
ــروع انقالب در اين منطقه نقش بسزايي  كه در ش
داشت كه بعدها وي به امامت جمعه رزن منصوب 
ــالمي شهيد  ــهداي انقالب اس ــد و از اولين ش ش

حجت ا... سلطاني نيز افتخار اين روستا مي باشد.
ــالمي در اين  همچنين اولين كميته انقالب اس
روستا تأسيس شد كه خود نشان از روحيه انقالبي 

و ايثار در اين روستاست.
ــال 64 طرح  ــت: در س ــه بيان داش وي در ادام
ــاز اول طرح  ــد كه در ف ــروع ش ــتا ش هادي روس
ــازندگي وقت و در حال  ــازي توسط جهاد س بهس
حاضر چندين خيابان در فاز دوم در سال 86-87 
ــكن انجام شد. اما همچنان مردم  توسط بنياد مس
ــان در عبور و مرور  ــل نيمه كاره بودن خياب به دلي
ــتند كه اين خيابان ها توسط  ــكل روبرو هس با مش
ــاري پروفيل برداري  ــئول فني دهي دهياري و مس
ــازي و جدول گذاري آن به 9  ــده كه براي بهس ش

ميليون تومان اعتبار نياز دارد.

ــتا فاصله  ــكالت اين روس ــه ديگر مش از جمل
ــاورزي از روستاست كه بسياري از  زمين هاي كش
ــير جاده  ــتايي جريانلو و در مس آنها در جاده روس
ــاورزان توان مالي براي  ــاريجلو قرار دارند و كش س
ــد تا مجهز به  ــه اين زمين ها را ندارن ــي ب برق كش
ــتم آبياري باراني شوند كه خود اين اقدام در  سيس
ــاورزي و در نهايت  ــورت تحقق باعث رونق كش ص
ــر جوانان  ــد، چون اكث ــتغال جوانان خواهد ش اش
ــد تهران  ــهرهاي بزرگي مانن ــه ش ــاي كار ب جوي

مهاجرت مي كنند.
ــتا  ــتا قنوات روس ــكالت اين روس از ديگر مش
ــش از 10  ــالي، بي ــد كه به دليل خشكس مي باش
هكتار باغ انگور و جنگل از بين رفته و چندين بار 
با مسئوالن مربوط مكاتبه شده و هيچگونه جواب 

مثبتي دريافت نگرديده است.
نبود سالن ورزشي براي جوانان فوتبال دوست 
و ورزشكار يكي ديگر از نيازهاي اهالي مي باشد كه 

ــن نيز اهالي به امر اختصاص داده اند  2 هكتار زمي
ــوص اقدام  ــئوالن در اين خص ــه اميدواريم مس ك

شايسته اي انجام دهند.
ــاخت  ــت: س ــروز ملكي در پايان اظهار داش به
ــا اعتبار دهياري به متراژ 360  جايگاه نماز ميت ب
ــط راه و  ــن جايگاه توس ــفالت اي مترمربع كه آس
ــده كه  ــكن رزن تهيه و اجرا ش ترابري و بنياد مس

جاي تقدير و تشكر دارد.
گفتنى است از ديگر اقدامات انجام شده دهياري 
و شوراي اسالمي روستا، اليروبي رودخانه معروف به 
سيالب قزلجه كه هر ساله در مواقع بارندگي روستا را 
ــت كه مبلغ يك ميليون و پانصد  تهديد مي كرد، اس

هزار تومان براي آن هزينه شده است.
ــتا كه با ساخت گارد  همچنين ورودي پل روس
ريل و اصالح آن توانسته ايم حوادث ناشي از سقوط 
ــانيم تنها گوشه اي  عابران و راكبان را به صفر برس
ــوراي  از فعاليت ها و اقدامات دهياري و اعضاي ش
ــهيدپرور و واليت مدار  ــردم ش ــالمي به اين م اس
مي باشد كه اميدواريم خداوند توفيق خدمت گزاري 

بيشتر را به ما عطا نمايد.

گزارش

نماي ميدان لؤلؤبحرين در روستاي قايش رزن ساخته شد 

اعالم نتايج آزمون پاياني دوره تربيت معلم 
همدان پيام: نتيجه آزمون پاياني دوره تربيت معلم قرآن (روخواني و روان خواني) 
ــئول كانون قرآن اداره تبليغات اسالمي  ــد. مس ــتان مالير اعالم ش خوهران شهرس
ــتقبال  ــتان مالير با اعالم اين خبر گفت: دوره تربيت معلم قرآن كريم با اس شهرس

بسيار گسترده اي از سوي خواهران ماليري مواجه شده است.
ــن يادگيري فنون معلمي با ديگر  ــرج يارمحمدي ادامه داد: قرآن آموزان ضم اي
روش هاي آموزش از جمله تدريس حفظ، روانشناسي تربيتي و رشد، اخالق و تربيت 

اسالمي، احكام شرعي و رسم الخط قرآن كريم به طور عملي نيز آشنا شدند. 
ــت: در اين آزمون تعداد 16 نفر  ــوص برگزاري اين آزمون اظهار داش وي در خص
پذيرفته شدند كه به زودي مدرك گواهينامه پايان دوره تربيت معلم روخواني قرآن 

توسط سازمان دارالقرآن كريم كشور به آنها اعطا خواهد شد.

زمينه هاى حضور حداكثرى مردم در انتخابات 
فراهم شود

همدان پيام: فرماندار نهاوند گفت: در انتخابات آتى مجلس، آنچه مهم است حضور 
ــت اندركاران امر بايد موجبات حضور با نشاط  ــت و تمامى دس مردم در انتخابات اس

مردم را فراهم سازند.
ــترك هيأت هاى  ــت مش ــا در اولين نشس ــماعيل زارعى كوش به گزارش ايرنا اس
ــتان نهاوند كه در سالن اجتماعات  ــهر و بخش هاى تابعه شهرس اجرايى و نظارت ش
ــرايط كنونى كشور  ــد با مهم خواندن بحث انتخابات در ش اين فرماندارى برگزار ش
گفت: انتخابات يكى از صحنه هاى پرشورى است كه فرصت هاى زيادى را براى نظام 
اسالمى جلوه گر مى سازد كه مردم با درك شرايط اين فرصت ها را به نفع جمهورى 
ــالمى رقم مى زنند. وى نقش مردم را در صحنه هاى مختلف انقالب مهم ارزيابى  اس
ــى حساسيت هر مقطع زمانى را در  ــعور باالى سياس كرد و گفت: مردم با اراده و ش
ــالمى درك كرده و در طول اين سال ها حماسه حضور در انتخابات  طول انقالب اس

را پر شورتر از قبل به نمايش گذاشته اند.
ــه ها و  ــت بر دسيس ــور مردم در انتخابات خط بطالنى اس وى گفت: حضور پرش
ــمنان لذا هر كس كه بخواهد حضور مردم را خدشه دار كند بايد  ــيطنت هاى دش ش

با او برخورد شود.

فرماندار مالير:

3 داوطلب نمايندگى در مالير 
انصراف دادند

سخنى با مردم داناى نهاوند
ــپاس مي گويم  ــتان نهاوند، خداي را س ــريف و آگاه شهرس همدان پيام: مردم ش
ــتاني و تاريخي  ــهر باس ــما خوبان را در وكالت از ش ــق خدمتگزاري به ش ــه توفي ك
ــتمين دوره از انتخابات مجلس  ــردم آزاده و فرهيخته و دانايش در هش ــد و م نهاون
ــوراي اسالمي، عطا كرد و به عنوان عضوي كوچك از انجمن مهربانيتان، به لطف  ش

خداوندگار، در گشودن گره هاي فراروي توسعه و پيشرفت، سعي و تالش نمودم. 
ــنگري ديگر  ــه تكليفم را در مورد نهاوند انجام داده ام و در س ــان مي كردم ك گم
ــائبه اقشار  ــور خدمت خواهم نمود، اما اصرار و محبت بي ش در داخل يا خارج از كش
مختلف مردم شهر و روستا كه بارها اشك از چشمانم جاري كرد و اعتماد بزرگان و 
ــئوالن كشوري كه تكليف  اهل فرهنگ و دانش، نخبگان نهاوندي مقيم تهران و مس
بر حضور در صحنه انتخابات نهم مجلس را برگردنم گذاشتند، باعث  شد براي به ثمر 
نشستن پروژه هاي بنيادي و اساسي توسعه كه با پشتوانه حمايت شما مردم شريف 

اجرايي شده، به صحنه انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسالمي وارد شوم.
ــدگار همچون احداث  ــدن طرح هايي مان ــيدم كه با اجرايي ش ــا خود مي انديش ب
ــگاه دولتي، چهار بانده كردن جاده ها،  ــدگرين، ايجاد و احداث بيمارستان و دانش س
ــال كه در تاريخ نهاوند بي سابقه است، اتصال  ــاني به 50 روستا در طول 4 س گازرس
به راه آهن غرب كشور، بهره برداري از تصفيه خانه، جذب ده ها ميليارد تومان بودجه 
ــي از  ــاورزي، حل كردن بخش ــتان، تكميل كانال هاي كش ــراي شهرس ــاده ب فوق الع
ــكالت و گره هاي ده ها ساله در شهرستان، حضور معاون رئيس جمهورى و ده ها  مش
ــايي براي سرمايه گذاري  وزير و معاونان آنان و جذب اعتبارات براي طرح ها و راهگش
در پروژه هاي صنعتي و نيز ارتقاي نام بلند نهاوند در مجلس و رسانه ها، اين بار گران 

را به شخص ديگري بسپارم. 
ــت بر اين قرار گرفت كه با نظر لطف همشهريان عالقه مند و  اما تقدير و سرنوش
ــتان،  گام هاي خود را استوارتر از گذشته به بلنداي  ــتدار توسعه و تعالي شهرس دوس
ــد؛ براي خدمت به شهر  ــرزمين  نهاوند خواهد ش ــدي كه موجب آبياري همه س س

آرزوهايمان با پشتوانه رأي و نظر شما آغاز نمايم. 
بي ترديد ناماليماتي كه در اين دوره 4 ساله بر اثر سنگ اندازي هاي مخالفان ترقي 
و توسعه كشيديم، كم نبود، اما يقيناً براي فرزندتان، هر لحظه اش افتخار و سعادتي 
ــهمتان از پيشرفت فرهنگي،  ــي نمايندگي تان در مجلس، مدافع س بود كه بر كرس

اجتماعي و اقتصادي كشور باشم.
مي دانم كه با آمدنم همچون دوره گذشته؛ آماج تخريب و حرمت شكني از سوي 
ــرار مي گيرم و انواع تير  ــان چيزي نمي بينند، ق ــده اندكي كه جز منافع شخصيش ع
ــتوار تن به تقدير قدرت اليزالي سپرده  تهمت ها را روانه خواهند كرد؛ اما مصمم و اس
و با استعانت از حضرت ربوبي و در چارچوب رهنمودهاي مقام معظم رهبري و در سايه 
ــئوالن شهرستان؛ آمده ام كه با قدرتي مضاعف، كسوت نمايندگي  وحدت و همدلي مس

نهاوند را از مردم شريف امانت بگيرم و براي توسعه و ترقي اش تالش نمايم. 
ــتداران، صاحب نظران، انديشمندان و  ــير توسعه نهاوند، دست همه دوس در مس
ــار مختلف را براي رسيدن به آرمان هاي مشترك به گرمي مي فشاريم و در اين  اقش
آمدن، ايستادن بر سر ارزش هاي انقالبي و آرمان هايي كه براي آن بسياري جان هاي 
ــتن تالش هاي قبلي، بدون هرگونه تعلق گروهي و  ــته اند، تا به ثمرنشس عزيز فداگش

جناحي؛ اهدافي همگاني خواهد بود.
■ تا روزي كه دشت هاي سرسبزمان با سدگرين آبياري شود...

■ نهاوندي ها آب شرب خود را از سد گرين بنوشند...
■ سفر زيارتي به عتبات عراق و مشهد مقدس با قطار نهاوند باشد...

ــور در  ــي غرب كش ــدن نهاوند به قطب آموزش ــياري با تبديل ش ــجويان بس ■ دانش
دانشگاه هاي شهرمان تحصيل كنند...

■ وحدت و روند توسعه شهرستان تثبيت شده و غيرقابل بازگشت شود...
■ چهره شهر نهاوند با اجرايي شدن برنامه هاي مصوب تغيير نمايد...

■ مشكالت حوزه درمان شهرستان با راه اندازي بيمارستان 160 تختخوابي مرتفع شود...
ــي و فرهنگي به  ــاورزي، آموزش ــادي، صنعتي، كش ــرح و پروژه اقتص ــا ط ■ و ده ه

بهره برداري برسد.
■ و سهم خود را از توسعه شتابناك ايران اسالمي و استان به نحو شايسته به دست آوريم. 
و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا
مهدي سنايي، نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراي اسالمي
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عطارباشى علمى

توصيه هاى بهداشتى؛
دور كمر بيش از 88 در خانم ها 

خطرناك است
همدان پيام: يك كارشناس تغذيه گفت: اندازه دور كمر بيش از 88 در خانم ها و 

120 سانتى متر در آقايان اضافه وزن به حساب مى آيد و خطرناك است.
ــت: يكى از توصيه هاى كليدى  ــف نقيايى با بيان اين مطلب اظهارداش يوس
ــت به طورى كه شخص بتواند  به منظور كاهش وزن ارزيابى وضعيت بدنى اس
پى به وضعيت چاقى يا عدم چاقى خود ببرد و در صورت نياز اقدامات ضرورى 
ــزود: بهترين روش براى ارزيابى وضعيت  ــام دهد. به گزارش مهر، وى اف را انج

بدنى استفاده از شاخص توده بدنى است كه در آن نسبت وزن به مجذور وزن 
محاسبه مى شود كه اگر عدد بدست آمده بيش از 25 باشد شخص دچار اضافه 

وزن يا چاقى است.
اين كارشناس تغذيه در ادامه تصريح كرد: اگر در خانم ها اين عدد بيش از 
ــد شخص دچار اضافه وزن و خصوصا  ــانتى متر باش 88 و آقايان بيش از 120س
چاقى شكمى است. نقيايى خاطرنشان كرد: روشى ساده تر براى تعيين تقريبى 
اضافه وزن و چاقى، تفاوت بين قد با عدد 100 است كه محدوده وزن طبيعى را 
نشان مى دهد. به عنوان مثال اگر فردى داراى قد 170 سانتى متر باشد محدوده 
ــه اين عدد تقريبى بوده و براى  ــى وى 70 كيلوگرم خواهد بود البت وزن طبيع

تعيين دقيق بايد از ساير روش ها استفاده كرد.

عجيب ترين گياهان دنيا
گول ظاهر زيبا را نخوريد

همدان پيام: عجيب ترين گياهان دنيا اغلب گياهانى گوشتخوار با ظاهرى فريبنده 
هستند.

ــكارگر است كه بر  ــهورترين گياهان ش به گزارش مهر، ونوس تله اى يكى از مش
ــت و مدت ها به حالت شكفته براى  ــابه يك صياد واقعى اس خالف ديگر گياهان مش

طعمه اش منتظر مى ماند و ناگهان با بسته شدن مانند يك تله عمل مى كند.
ــنيا: يك گياه شكارگر اندونزيايى است كه رنگ زيبا و بوى منحصر به  ■ ساراتس

فردش حشرات كوچك را جذب و به دام مى اندازد.
ــتى: يك زيرگونه سمى از كاكتوس هاست كه ظاهرش شبيه يك  ■ فرفيون گوش

توپ است.
ــت يك ميوه غير  ــكل عجيب، اين كاكتوس قادر اس ■ ميوه هيواليى: عالوه بر ش

عادى بسيار خوشمزه كه طعمى مخلوط از توت فرنگى و گالبى دارد توليد كند.
ــهورترين گياهان گوشتخوار است كه در سراسر  ــانديو: اين گياه يكى از مش ■ س

جهان مى رويد و بيش از 100 گونه دارد كه بيشتر آنها در استراليا و نيوزلند مى رويند.
■ آمورفوفالوس: اين گياه يكى از بزرگترين و بدبوترين گل هاى جهان است كه در 
اكثر جزاير اندونزى وجود دارد و مردم به آن اسامى مانند گل الشه اى، نخل مارپيچ 

يا سوسن جادوگر مى دهند.
■ كلم بروكلى رومانسكو: اين گياه يك زيرگونه از كلم معمولى است كه ظاهرش 

مقدارى عجيب است.
ــگفت انگيزترين گياهان سياره ماست و در بسيارى افسانه ها  ■ بائوباب: يكى از ش
و ادبيات دنيا وارد شده و شكلش را روى بسيارى از تمبرها، نقاشى ها و پوسترها به 

تصوير كشيده اند.
ــيار  ــت كه در جنوب آفريقا مى رويد و قطر تنه اى بس ■ ولويچيا: گياه بيابانى اس
ضخيم و حدود 3 فوت دارد ولى بيشتر قسمت هاى آن در زير زمين پنهان شده است 

و در واقع يك گونه زيرزمينى با طول ريشه اى بالغ بر 3 متر است.
ــت نه تنها ظاهر بسيار عجيبى دارد بلكه  ■ رافلزيا: اين گياه كه يك نوع انگل اس
بوى بسيار متعفن و غير قابل باورى از خود ساطع مى كند كه بسيار وحشتناك است.

تحول در درمان ضايعات پوستى
با استفاده از ليزر

همدان پيام: يك متخصص پوست با بيان اينكه ليزرهاى فراكشنال تحول 
ــتى ايجاد كرده است، اظهارداشت: ليزرهاى  عظيمى در درمان ضايعات پوس
فراكشنال با كاربردهاى فراوان و عوارض كم، جاى خود را در درمان ضايعات 
ــيه  ــت در حاش ــت. كامران جزايرى متخصص پوس ــتى ايجاد كرده اس پوس
ــمين كنگره انجمن پزشكى ليزرى ايران گفت: ليزرهاى فراكشنال يك  شش
ــت،  ــتى، پيرى پوس تحول عظيم و جديد در درمان چين و چروك هاى پوس

اسكارها، جوش گاه هاى ناشى از آكنه سوختگى و آبله مرغان هستند.

به گزارش مهر، وى افزود: اين ليزرها به اين دليل داراى كاربردهاى فراوان 
هستند زيرا بيمار كمتر دچار عوارض پس از درمان مى شود و دوران نقاهت 

كمى را طى مى كند.
ــا احتياج به تكرار در چند  ــت تصريح كرد: اين ليزره اين متخصص پوس
جلسه دارند و داراى كاربردهاى فراوانى كه دارند امروزه مورد استقبال زيادى 
ــوش خيم در لكه هاى  ــت.همچنين در بعضى از ضايعات خ ــرار گرفته اس ق

پوستى هم مورد درمان قرار مى گيرد.
ــرى در ادامه تاكيد كرد: مهمترين ويژگى و نقطه قوت اين نوع ليزر  جزاي
در اين است كه در پوست هاى تيره تاثيرات قابل مقايسه با ليزرهاى متعارف 

و قديمى بدون اينكه بيمار دوره نقاهت خيلى طوالنى را طى كند، دارد.

ــن  انجم ــره  مدي ــأت  هي ــو  عض ــام:  همدان پي
ــت با بيان اين كه تماس مداوم با  متخصصان پوس
كرم هاي آرايشي يا بدليجات موجب تشديد اگزماي 
ــد، گفت: هرگونه تماس با مواد  ــي خواهد ش تماس
شيميايي ممكن است ايجاد حساسيت كند، تماس 
با فلزات نيكلي نيز همين گونه اند با تشخيص صحيح 
و رفع اين عوامل شاهد بهبودي اگزما خواهيم بود.

حبيب انصارين در گفت وگو با ايسنا، در تعريف 
ــت  ــرد: اگزما يك اصطالح كلي اس ــا اظهار ك اگزم
ــت شناخته مي شود و  كه تحت عنوان التهاب پوس
مشخصات ويژه آسيب شناسي و بافت شناسي دارد.

وي با اشاره به اين كه اگزما به دو دسته اگزماي 
سرشتي و اگزماي تماسي تقسيم مي شود، گفت: در 
اگزماي سرشتي افراد داراي زمينه آلرژيك هستند.

ــت و مو ضمن بيان اين كه  اين متخصص پوس
اگزماي سرشتي تحت تاثير عواملي ايجاد مي شود، 
ــتي از 2  ــروع اگزماي سرش ــرد: امكان ش اظهار ك
ــالگي  ــي وجود دارد و مي تواند تا 50ـ  40 س ماهگ

ادامه يابد.
وي اضافه كرد: اگزما مي تواند به تنهايي بر روي 

ــيت فصلي و  ــت نمود يابد يا اين كه با حساس پوس
آسم همراه شود.

ــم به  به گفته انصارين، امكان تبديل اگزما و آس
ــت  ــود دارد. به اين معنا كه ممكن اس يكديگر وج
ــود يا شخصي كه  ــم دچار اگزما ش فرد مبتال به آس
ــيت هاي آلرژيك است، اگزما  گرفتار آسم و حساس

را نيز تجربه كند.
ــت  ــأت مديره انجمن متخصصان پوس عضو هي
ــمت هاي پشت ساق پا  ادامه داد: اگزما صورت، قس

و مانند آن را درگير مي كند. 
ــت  بدن اين افراد از لحاظ ايمني به گونه اي اس
ــدت  كه برخي عوامل داخلي يا خارجي اگزما را ش
مي بخشند اما در نهايت عالمت هاي اگزما با افزايش 
سن محدود مي شود. البته ممكن است اين التهاب 

پوستي در پشت دست ها ادامه پيدا كند.
ــي مبتاليان به اگزما  ــاره تظاهرات بالين وي درب
ــت اين افراد خشك شده و زمينه  توضيح داد: پوس
ــل عوامل عصبي،  ــيت در مقاب ــراي ايجاد حساس ب
ــل محيطي، تعريق زياد  مصرف برخي غذاها، عوام
ــت در  و برخي داروها را فراهم مي كند يا ممكن اس

طوالني  مدت تبديل به آسم يا آلرژي شود.
اين متخصص پوست و مو درباره اگزماي تماسي 
ــي به دنبال تماس با  ــز اظهار كرد: اگزماي تماس ني
مواد شوينده و مانند آن در دست ها و بويژه در زنان 
ــوال با قطع و كنترل تماس با  خانه دار ايجاد و معم

مواد آسيب رسان، درمان شده و بهبود مي يابد.
ــخ به اين پرسش كه آيا تماس  انصارين در پاس
مداوم با كرم هاي آرايشي يا بدليجات موجب تشديد 

ــد، گفت: هرگونه تماس  اگزماي تماسي خواهد ش
ــيت  ــت ايجاد حساس ــيميايي ممكن اس با مواد ش
ــد موجب  ــه تنهايي مي توان ــي آب نيز ب ــد حت كن
ــود، تماس با فلزات نيكلي نيز  ــيت ش ايجاد حساس
ــخيص صحيح و رفع اين  همين گونه اند، البته با تش

عوامل شاهد بهبودي اگزما خواهيم بود.
ــراد مبتال به اگزما  ــان توصيه كرد اف وي در پاي
ــز و حتي المقدور  ــوينده پرهي از برخورد با مواد ش
ــتفاده  ــاي مرطوب كننده و چرب كننده اس از كرم ه
ــمي نپوشند و محيط  ــعي كنند لباس پش كنند. س
ــترس نگه  اطراف خود را آرام و به دور از تنش و اس
ــي نيز حتما با  ــراد مبتال به اگزماي تماس دارند. اف
ــات، علت حساسيت را كشف و آن را  انجام آزمايش

كودكانتان را با لباس هاي پشمي، دستكش، كنترل نمايند.
كاله و چكمه بپوشانيد!

ــين خود را  ــما خانه و ماش همدان پيام: يك متخصص مي گويد همان طور كه ش
براي زمستان آماده مي كنيد، نياز است تا فرزندان خود را نيز آماده كنيد.

ــص اطفال در نظام  ــكي تهران، كارن جودي، متخص ــگاه علوم پزش منطقه دانش
ــتاد طب اطفال در دانشكده پزشكي دانشگاه لويوال در  ــالمت دانشگاه لويوال و اس س
ــتر به آب و هواي سرد  ــتريتچ گفت: كودكان نسبت به بزرگساالن بيش ــيكاگو اس ش

حساس هستند و بيشتر در معرض آسيب ديدگي هاي فصل سرد زمستان هستند.
به گزارش ايسنا، وي راهنمايي ها و نكاتي را براي حفظ راحتي و امنيت كودكان 
در خارج از منزل در آب و هواي سرد ارائه كرد و گفت: لباس بچه ها را اليه اليه در 
ــد، كودك بتواند آن را در آورده و رطوبت را از  نظر بگيريد تا اگر يك اليه خيس ش
خود دور كند. از لباس هاي پشم گوسفند و جانوران ديگر استفاده كنيد و سعي كنيد 
به جاي لباس هاي پنبه اي از پشمي استفاده كنيد چون لباس هاي پنبه اي در صورتي 

كه خيس شوند عايق مناسبي ندارند.
ــتفاده از چكمه و دستكش گرم ضروري است؛ زيرا اين اندام  به گفته جودي، اس

هستند كه بيشتر مستعد ابتال به سرمازدگي هستند. 

راه هاي جلوگيري از افشاي 
اطالعات در فضاي مجازي 

همدان پيام: به سرقت رفتن اطالعات فلش 
يا هارد ديسك افراد و افشاي اطالعات شخصي 
ــان در شبكه هاي  ــرار كاري و سازماني ش و اس
ــان را با  ــايت هاي اينترنتي آن ــي و س اجتماع
ــيار زيادي مواجه كرده  است، اما  مشكالت بس
ــاي اطالعات شخصي  راه هاي جلوگيري از افش

در فضاي مجازي چيست؟ 
ــت  ــناس معاون ــجودي، كارش ــعود س مس
ــگيري پليس فتا در گفت وگو  تشخيص و پيش
ــياري از دعاوي  ــنا، در اين باره گفت: بس با ايس
ــتفاده از اطالعات شخصي  ــوء اس مربوط به س
ــران در نگهداري  ــي از ناآگاهي كارب افراد، ناش
ــت كه اين امر موجب  و حفظ اطالعاتشان اس
ــودجويان و فرصت طلبان از آن سوء  شده تا س

استفاده كرده و اتفاقات ناگواري رخ دهد.
ــت  از داده هاي  ــجودي، مراقب ــه گفته س ب
شخصي توسط خود افراد اولين و اساسي ترين 
نكته ايمني قابل تذكر به تمامى كاربران است.

اين كارشناس معاونت تشخيص و پيشگيري 
پليس فتا، درباره حفظ اطالعات شخصي كاربران، 
ــخصي  به  آنان توصيه كرد از ذخيره اطالعات ش
خود به روي رايانه هايي كه با آنها به طور مستقيم 
ــوند، خودداري كنيد و  به اينترنت متصل مي ش
ــراي تعمير به افراد  ــه هيچ وجه رايانه خود را ب ب

ناشناس تحويل ندهيد.
ــران گفت: تا حد  ــجودي خطاب به كارب س
ممكن در هنگام تعمير يا نصب هرگونه برنامه 
توسط مراكز تعمير، در كنار رايانه  خود حضور 
داشته باشند و اطالعات مربوط به حساب هاي 

بانكي خود را بر روي رايانه ذخيره نكنند.
  با نام كاربري تحريك آميز به  

اينترنت وصل نشويد 
ــهروندان نبايد آدرس و  ــا بيان اينكه ش وي ب
تلفن خود را بر روي رايانه يا در صفحات اينترنتي 
شخصي يا عمومي ثبت كنند، گفت: كاربران با نام 
كاربري كه هويت واقعي شان را نشان مي دهد يا 
تحريك آميز است، به اينترنت وصل نشوند و هرگز 

كلمه عبور خود را به نمايش نگذارند.
ــخيص و پيشگيري  كارشناس معاونت تش
ــر اينكه كاربران اطالعات  پليس فتا با تاكيد ب
نشان دهنده هويت شان را نبايد ارسال كنند، از 
ــت تصاوير نامناسب ارسال نكنند و  آنان خواس
از بازكردن فايل هاي ناشناس خودداري كنند.

ــهروندان تا حد امكان  ــح كرد: ش وي تصري
ــذاري و براي نگهداري  اطالعات خود را رمزگ
از اطالعات خود از هاردهاي اكسترنال استفاده 

كنند. 

كم ترين و بيش ترين
سرعت دانلود اينترنت 
در كشور چقدر است؟

ــرويس 64 كيلوبيت بر  همدان پيام: يك س
ثانيه در كشور بين 10 نفر به اشتراك گذاشته 
مي شود و سرعت دانلود 0/8 كيلوبايت بر ثانيه 
تا حداكثر هشت كيلوبايت بر ثانيه متغير است.

 مدير كل نظارت بر سرويس هاي فن آوري 
ــازمان تنظيم مقررات و ارتباطات  اطالعات س
ــا بيان اين  ــنا، ب ــي در گفت و گو با ايس راديوي
ــرعت دانلود  ــط س ــار كرد: متوس مطلب اظه
ــدود 3 تا 4 برابر  ــرويس هاي ADSL ح در س

دايل آپ است.
ــه از نظر ما  ــا اصغريان با بيان اينك عليرض
نرخ اشتراك پهناي باند 1 به 10، بسيار خوب 
است، ابراز كرد: شاهديم كه در برخي كشورها 
ــتراك هاي بسيار باالتر از اين مقدار هم  نرخ اش
ــتراك هاي 1 به 16 يا 1 به 18  وجود دارد و اش
ــم مي خورند كه كيفيت هاي خوبي  نيز به چش

نيز دارند.
اصغريان در ادامه اظهار كرد: ما حداقل سرعت 
ــرويس 128 كيلو بيت بر ثانيه،  دانلود را براي س
در نرخ اشتراك 1 به 10، حدود 1/6 كيلوبايت بر 
ثانيه عنوان كرده ايم و اين در حالي است كه طبق 
ــط  آمار هاي موجود در رگوالتوري، به طور متوس
ــرويس هاي 128  ــرعت دانلود در س كم ترين س
ــت بر ثانيه، بين 7 تا 9 كيلوبايت بر ثانيه  كيلوبي
ــت و در شرايط بهتر نيز اين ميزان بين 14 تا  اس

16كيلوبايت بر ثانيه است.
به گفته وى، طبق تعرفه مصوب كميسيون 
ــرعت 128  ــررات ارتباطات، در س ــم مق تنظي
ــتراك 1 به 10،  ــه و نرخ اش ــت بر ثاني كيلوبي
ــود، 1/6 كيلوبايت  ــرعت دانل بدترين حالت س
ــت؛ در حالي كه با اينترنت دايل آپ  بر ثانيه اس

سرعت دانلود 3 تا 4 كيلو بايت بر ثانيه است.

ــيده  ــال 2011 ميالدى به پايان رس ــام: در حالى كه س همدان پي
ــال 2012 آغاز شده،  گمانه زنى در مورد رويدادهاى مهم فناورى در س
ــدام يك از اين  ــت كه ك ــه در اين مورد وجود دارد اين اس ــؤالى ك س

رويدادها بيش از بقيه خبرساز خواهد شد.
ــه گزارش فارس، برخى از رويدادهاى تاثيرگذار عرصه فناورى در  ب
سال 2012 كه يا به طور قطع اتفاق خواهند افتاد يا احتمال وقوع آنها 

وجود دارد به شرح زير است.
  المپيك لندن زيرسايه دستاوردهاى تازه صنعت 

آى تى
ــركت هاى بزرگ فناورى  ــك برگزارى المپيك لندن به ش بدون ش
ــرفته ترين  ــه تازه ترين و پيش ــكان خواهد داد ك ــر جهان ام در سراس

فناورى هاى خود را در معرض ديد عالقه مندان قرار دهند.

ــده و 7  ــال قبل آغاز ش برنامه ريزى براى برگزارى اين رويداد 7 س
ــاهد كليد خوردن المپيك خواهيم بود. شركت هاى بزرگ  ماه ديگر ش
 اى سى تى تمام تالششان را به عمل آورده اند تا المپيك بدون مشكل 
ــود، اما شكى نيست كه هكرها هم در كمين  فنى و تكنيكى برگزار ش
نشسته اند و نهايت تالش خود را براى سرقت اطالعات حساس مربوط 
ــابقات، دستبرد زدن به حساب هاى بانكى آنالين مردم، اختالل  به مس

در شبكه اينترنت و تلفن همراه و ... به عمل خواهند آورد.
  IPv6 مهاجرت به 

ــرت به IPv6 براى  ــاى IPv4 چاره اى جز مهاج ــا اتمام آدرس ه ب
ــى نمى ماند.IPv6 كه  ــايت ها و مردم عادى باق ــركت ها، مديران س ش
ــاورى متفاوت طراحى  ــد به دليل فن ــدود يك دهه قبل طراحى ش ح

مى تواند جلوى كمبود آدرس هاى اينترنتى را بگيرد.
ــن آدرس هاى 32 بيتى باقى مانده IPv4 اين روزها به پايان  آخري
ــركت هاى سرويس دهنده  ــتيبانى و تاكيد جدى ش ــد و با پش مى رس
ــته تعقيب مى شود. البته  اينترنت مهاجرت به IPv6 جدى تر از گذش
ــانى زيرساخت ها هم ضرورى تر  براى موفقيت در اين زمينه به روزرس

ــته به نظر مى رسد و دولت هاى جهان بايد بودجه كافى به اين  از گذش
امر اختصاص دهند.

خبرسازى هاى تازه اپل 
بيش از يك سال است كه شايعاتى در مورد راه اندازى نسل جديدى 
ــد. پيش از اين اپل با  ــط شركت اپل به گوش مى رس از تلويزيون توس
ــيقى و سبك مشاهده فيلم و گوش كردن به  عرضه اى پاد دنياى موس
ــد منتظر ماند و ديد  ــر قرار داده بود و حال باي ــيقى را تحت تاثي موس
ــوب مى شود چه  Apple TV كه تركيبى از تلويزيون و اينترنت محس

تاثيراتى به همراه مى آورد. همچنين در سال 2012 اى پد 3  و آيفون 
5 هم قرار است عرضه شوند.

شبكه هاى نسل چهارم تلفن همراه 
ــدادى از اپراتورهاى تلفن همراه  ــال 2011 تع در روزهاى پايانى س
تالش براى راه اندازى شبكه هاى نسل چهارم تلفن همراه را آغاز كردند. 
ــكالت فنى متعددى هم به وجود آمد كه  در اين زمينه تاخيرها و مش

اميد مى رود در سال 2012 برطرف شود.
ــورهايى مانند انگلستان در اين زمينه از رقبا عقب  در حالى كه كش
ــورهاى اروپاى غربى و همين طور  ــرق آسيا، برخى كش افتاده اند در ش

آمريكا گام هاى عملى زيادى در اين زمينه برداشته شده است.
 و نوكيا RIM احياى 

ــال تلخى براى دو پيشكسوت دنياى  ــال 2011 س در حالى كه س
ــان مى دهد اين  تلفن همراه يعنى نوكيا و RIM بود، پيش بينى ها نش
ــال 2012 نفسى تازه كرده و با قدرت بيشتر در  ــته در س دو غول خس

عرصه رقابت حاضر مى شوند.
ــركت كه زمانى نبض بازار گوشى هاى همراه و هوشمند  اين دو ش
ــر عرصه فناورى  ــكارى با قدرت هاى ديگ ــتند با هم را در اختيار داش
مانند مايكروسافت تالش خواهند كرد در سال 2012 بر اپل، گوگل و 

سامسونگ غلبه كنند.
  باترى با عمر طوالنى 

اگر چه اين مورد يكى از پيش بينى هاى هميشگى پايان سال براى 
ــه بتواند بدون  ــت، اما اميد به عرضه باترى ك ــال آينده ميالدى اس س
ــر انرژى برق مورد نياز يك لپ تاپ يا نوت بوك را براى كل روز  دردس

تامين كند، در سال 2012 بيشتر از گذشته شده است.
ــارژ نگهداشتن يك لپ تاپ در كل روز بايد  در حال حاضر براى ش
ــرى به اندازه يك جعبه كفش را به آن وصل كنيد، اما اميد مى رود  بات

باترى هاى جديد بتوانند على رغم ابعاد كوچكى كه دارند انرژى بيشترى 
در خود ذخيره كنند. در اين ميان تغييرات نرم افزارى هم در طراحى 

سيستم عامل هاى جديد بى تاثير نخواهد بود.
  فروش ياهو 

ــايعاتى در مورد فروش ياهو به گوش  ــال است كه ش بيش از دو س
ــركت روزهاى خوبى را سپرى  ــد. واقعيت اين است كه اين ش مى رس
نمى كند و كارول بارتز آخرين مديرعامل پرسروصداى اين شركت هم 
ــد بايد منتظر  ــت آن را نجات دهد. با اخراج وى از ياهو ثابت ش نتوانس
ــركت بزرگ ديگرى در دنياى فناورى با  ــافت يا ش ــيم تا مايكروس باش
صرف چند ميليارد دالر پول آن را خريدارى كند. مايكروسافت در سال 
2008 براى خريد ياهو 44,6 ميليارد دالر پيشنهاد داده بود. البته اين 
ــديد نشده بود و ياهو  رقم مربوط به زمانى بود كه بحران اقتصادى تش

هم شرايط نااميدكننده امروز را نداشت.
ــط مايكروسافت شنيده  ــايعه خريد ياهو توس اين روزها باز هم ش
مى شود و هيچ بعيد نيست اين شايعه در سال 2012 به واقعيت مبدل 

شود.

استفاده مداوم 
از لوازم آرايشي 

موجب تشديد 
اگزما مي شود 

■افراد مبتال به اگزما لباس پشمي نپوشند

7  رويداد خبرساز دنياى 
فناورى در سال 2012
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سواالت افقى:

ــيره گون  ــراب - ش ــزرگ ده - ت 1- ب
ــرق - تازه كار 3- ترنجبين  2- مستش
ــروف يوناني  ــيمي درماني - از ح - ش
ــاره  ــه - آقا 5- مال مرده - اش 4- خراب
ــي - فرودگاه  ــهر خوردن - خالي 6- ش
ــه 7- از غصه مردن -  ــس - جاذب پاري
مجلس اعيان - مخترع بمب 8- خلبان 
ــخانه  ــار - جاسوس ــور 9- انفج - مذك
ــرب 10- يكي از  ــي - مادر ع آمريكاي
انواع شمشير در مسابقات شمشير بازي 
ــخت  - بدون آن غذا خوردن خيلي س
ــت! - روز جشن 11- شگون - كرم  اس
ــي 12- از لبنيات  حشره - ميله ورزش
ــمان  ــرف - خداي طوفان و آس پرمص
ــزه -  ــتين - كانالي ــدوان 13- پوس هن
بيماري 14- رنگ دهنده معطر و گران! 
ــل مخصوص حمل بيمار 15-  - اتومبي
اگرا - انجام دهنده - واحد پول فنالند
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سؤاالت عمودي:

ــل - مفقود - مافياي ژاپن 2- تله - نوعي سنگ قيمتي - لرزان 3- كنايه از  ــف س 1- كاش
ــارم 4- باب - توقف ناگهاني قلب - جرقه  ــخص مهربان و رئوف - همت قوي - نت چه ش
آتش 5- آب چشم - دومي - برقرار 6- رشد - آشنا به كار - شايد 7- تخم ماهي - كنگره 
ــر ديوار 8- عاري از ميكروب - پلكان چوبي 9- از توابع گنبد كاووس - پرسپكتيو 10-  س
الهه ماه سومريان - سازمان فضايي آمريكا - آموختني لقمان 11- سالن قطار - الرو - امروز 
تازي 12- زبان مردم كشور تايلند - آشفته - نت ششم 13- درياي عرب - سپاسگزار - از 
ــتان - راهنمايي - سرب 15- رب النوع مصري -  ــور 14- واحد پول هندوس كوه هاي كش

شريك در غصه و غم - پسوند شباهت

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15



Y K

سه شنبه66
13 دى ماه1390
شماره 1408

پيام 
 The Message Of                 مادستان    تاريخ ،  تمدن و فرهنگ 

 Madestan's 
                   History & Civilization & Culture

گزارش
gozaresh@hamedanpayam.com

عكسعكس روز

پيام مردمپيام مردم
mardomi@hamedanpayam.com

پستي: 65155-666 صندوق 

همشهريان عزي
را در هر زمين
روزنا

يادگارى از سين

خبر

همدان پيام: ساعت شش و نيم صبح است و نيم 
ــت، اما به  ــان خوابتان باقيمانده اس ــاعت از زم س
ــه يادتان رفته بوده كه تلفن همراه تان  دليل اينك
ــگ پيامك بيدارتان  ــوش كنيد، صداى زن را خام
ــروع  ــت و اين اصًال حس خوبى براى ش كرده اس

روز نيست. 
به گزارش تابناك، سيل پيامك هاى مختلف به 
ــت مشكالتى است كه اغلب  تلفن همراه از آن دس
ــتند. پيامك هايى  مردم، كم و زياد با آن مواجه هس
ــاز هم طبق  ــه تبليغاتى دارند و ب ــتر جنب كه بيش

معمول توسط بخش دولتى بنيانگذارى شده اند! 
ــتان  ــط تابس ــه اواس ــت ك ــى اس ــن در حال اي
ــال جارى، يك مقام مسئول در شركت مخابرات  س
براى بار چندم تأكيد كرد كه پيامك هاى تبليغاتى 
ــكايات مشتركان را در پى داشته باشد!  نمى تواند ش
ــال پيامك انبوه و تبليغاتى براى  وى ميانگين ارس
ــترك را كمتر از 2 پيامك در هفته دانسته  هر مش
ــتركان مى توانند با درخواست دريافت  و گفت: مش
نكردن پيامك تبليغاتى نسبت به قطع اين سرويس 

اقدام كنند. 
ــركتى صورت  مزاحمت هايى كه از جانب هر ش
گرفته باشد، چون مخابرات و دو اپراتور بزرگ تلفن 
ــريك  همراه زمينه اش را فراهم آورده اند، آنها هم ش
جرم محسوب شده و بايد محاكمه شوند، اما حيف 

كه قانونى در اين زمينه وجود ندارد!
ــم تا  ــماره گيرى مى كني ــن 09990 را ش تلف
ــض پيامك هاى مختلف  ــه ما را از في بخواهيم ك
ــان معاف كنند. پس  ــى و غير تبليغاتى ش تبليغات
ــان را به اين  ــده ورودم از اينكه صدايى ضبط ش
ــه معرفى  ــت، به دقت ب ــتم خوش آمد گف سيس
خدمات گوش فرا مى دهيم، اما خبرى از دريافت 

نكردن پيامك هاى مزاحم نيست!
وقتى از اپراتور مى پرسيم كه مگر تعهدى براى 
دريافت تبليغات از سوى بنده داريد كه بايد هزينه 
ــخى  كرده و زنگ بزنم تا آن را لغو كنيد؛ هيچ پاس
ــس او هم جوابى  ــدارد! احتماالً رئي ــراى عرضه ن ب

نداشته باشد. 
در انتهاى پيام؛ تازه آموزش مى بينيم كه چگونه 
ــى پيدا كرد؛ پاسخگوى  مى توان به اپراتور دسترس
ــيده و منتظر مى ماند تا  ــممان را پرس شماره... اس
ــماره پرونده تلفن همراه مان را برايش بخوانيم تا  ش
ــايد از هفت روز  ــكيل دهد و ش برايمان پرونده تش

بعد، الزم نباشد روزى يكبار صندوق دريافت پيامك 
تلفنمان را پاك كنيم! 

ــوز آرزويمان  ــته و هن ــاال زمان زيادى گذش ح
ــيل پيامك ها روز به روز در  ــده است. س محقق نش

حال افزايش است. 
ــتريانش را  اپراتورى كه با بمباران تبليغاتى، مش
ــارژ  ــب مى كند تا مثًال از ويژگى هايى مثل ش ترغي
ــوى ديگر  ــتفاده كنند و از س ــگفت انگيزش اس ش
ــا چند ده هزار تومان  ــتفاده از آن حتى ب هنگام اس
 please ... شارژ شگفت انگيز هم مجبور به شنيدن

recharge to continue … خواهيد بود! 

ــا اين گونه  ــه برخورد ب ــت ك ــن در حالى اس اي
ــيار  ــت؛ حجم بس ــركت ها، عمًال غير ممكن اس ش
زيادى از اين دست اطالعات تنها روى يك ديسك 

فشرده قابل انتقال و كپى بردارى است!
ــبكه مخابراتى   ــا محرمانه ش ــات چه بس اطالع
ــوكه  ــود. گزارش ش به راحتى خريد و فروش مى ش
ــاى خبرى صدا و  ــده اى كه در يكى از بخش ه كنن
ــيما پخش شد، شايد براى فهميدن عمق فاجعه  س
ــگام برگزارى  ــى كه در آن هن ــد؛ گزارش كافى باش
ــركت هايى رفتند  ــراغ ش ــگاه الكامپ به س نمايش
ــاى تبليغاتى  ــوه پيامك ه ــال انب ــان ارس كه كارش

ــته به بخش خصوصى كه  ــركت هايى وابس بود. ش
ــماره هاى  ــت ش به صراحت از خريد و فروش ليس
ــم آدرس  ــه ه ــد ك ــخن مى گفتن ــتركانى س مش
ــان را در اختيار داشتند، هم جنسيت شان  پستى ش
را مى دانستند و هم همه ريز و درشت اطالعاتشان 

را از مخابرات خريدارى كرده بودند.
ــاله  مجموعه اى از اطالعات با دقت باال كه هر س
ــانى مى شود و  و در ازاى پرداخت مبلغى به روز رس
ــان براى بركنارى و  ظاهراً با وجودى كه لو رفتن ش
محاكمه چند مدير موجه به نظر مى رسد، اما هنوز 
ــت؛ انگار كه براى كسى اهميت  ــده اس خبرى نش

ندارد!
ــركت بين المللى مشاوره  تحقيقات اخير يك ش
ــان مى دهد كه هرزنامه (spam) عالوه  امنيتى نش
ــوده مى كنند، يكى از  ــر اينكه فضاى مجازى را آل ب
ــار گاز CO2 در دنياى واقعى نيز  منابع اصلى انتش
به شمار مى روند. محققان با ارزيابى انرژى مصرفى 
ــرور ها و كامپيوتر ها براى دريافت حجم اطالعات  س
ــه هرزنامه ها منبع اصلى  ــت دريافته اند ك در اينترن

مصرف انرژى هستند. 
ــه 62 تريليون  ــه اگر فرض كنيم ك ــا جايى ك ت
ــال 2008 ارسال شده، با يك حساب  هرزنامه در س
ــال، 17  ــتى درمى يابيم كه تنها در اين س سرانگش
ــپمر ها  ميليون تن گاز CO2 حاصل از فعاليت اس
ــده كه اين ميزان 2 دهم درصد انتشار  ــر ش منتش
ــكيل مى دهد. اما آيا اين اعداد و  كل اين گاز را تش
ــبه  ارقام براى پيامك هاى هرزنامه گونه قابل محاس

نيست؟
ــن و اطالعات  ــماره تلف ــد كه ش به نظر مى رس
ــتاوردى را براى برخى از  ــخصى مردم حكم دس ش
ــت آوردنش  ــا مى كند كه براى بدس ــئوالن ايف مس

زحمت كشيده اند. 
ــود نصيب آنها  ــارغ از اينكه در اين بازى پر س ف
تنها استهالك دستگاه هاى مخابراتى شان است كه 
ــتركان دريافت مى كنند و در سوى  پولش را از مش
ــه در اين راه هم عصبى  ــر مردمى قرار دارند ك ديگ
ــارژ باترى تلفن  ــد و هم مجبورند از ش خواهند ش

همراه شان مايه بگذارند! 
ــى امر  ــئوالن متول ــد كه مس ــر باش ــايد بهت ش
ــكارى زير  ــركت هاى پيمان ــترى مدارى را از ش مش
ــان ياد بگيرند كه حاضرند با اندك قيمتى،  دستش
همه جور امكانات را براى مشتريانشان فراهم كنند! 

تاخت و تاز تبليغاتى در حريم خصوصى مردم! 

  پرداخت حقوق معلمان براساس مدرك تحصيلى
جزئيات تحصيل در دانشگاه فرهنگيان

ــند تحول راهبردى  همدان پيام: قائم مقام وزير آموزش و پرورش درس
ــت: مدرك تحصيلى در نظام جديد آموزش و پرورش مبناى پرداخت  گف
حقوق معلمان است و تفاوتى بين يك دكتراى شاغل در مدرسه با استاد 

دانشگاه وجود نخواهد داشت. 
ــا مهر با  ــرام محمديان در گفت و گو ب ــالم محى الدين به حجت االس
ــده، افزود:  ــان اينكه در نظام جديد رتبه بندى معلم ها پيش بينى ش بي
ــابه تدريس  ــانس تا دكترا در كالس هاى مش معلم هايي با مدرك ليس

خواهند كرد، ولى از لحاظ حقوق و دستمزد براساس مدرك خود دريافتى 
دارند.

وى با اشاره به راه اندازى دانشگاه فرهنگيان گفت: دانشجويان دانشگاه 
فرهنگيان در ابتدا موفق به كسب دانش نامه كارشناسى خواهند شد و در 
صورت تمايل به ادامه تحصيل پس از دو سال تدريس مى توانند در دوره 
كارشناسى ارشد ادامه تحصيل دهند و پس از چهارسال تدريس نيز امكان 

تحصيل تا مقطع دكترا براى آنها وجود خواهد داشت.
قائم مقام وزير آموزش و پرورش در سند تحول راهبردى تصريح كرد: 
در اجـراى نظام آموزشى جديد در آينده معلم هايي با مدرك دكترا حتى 

در مقطع اول ابتدايى بكار گرفته مى شوند.

ايدز در زنان رو به افزايش است
ــناس ايدز و بيماري هاي آميزشي معاونت بهداشت  همدان پيام: كارش
ــگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز با اشاره به اينكه امروزه الگوي  دانش
ــن عامل اصلي انتقال  ــر يافته گفت: پيش از اي ــال بيماري ايدز تغيي انتق
ــرنگ هاي آلوده بين معتادان  بيماري تزريقات آلوده به ويروسHIV و س
ــروس ايدز روابط  ــه يكي ديگر از عامل انتقال وي ــت، در حالي ك بوده اس

جنسي محافظت نشده است. 
ــهرام ابراهيمي تصريح كرد: طبق آمار 93 درصد از مبتاليان به اين  ش
بيماري را مردان و هفت درصد آن را زنان تشكيل مي دهد؛ البته جمعيت 

زنان مبتال به ايدز در حال افزايش است. 
ابراهيمي گفت: براساس آمار 230 هزار نفر در كشور ناقل ويروس ايدز 
ــكيل مي دهد.  ــتند، ولي اين آمار تنها 25 درصد همه بيماران را تش هس
ــياري از مبتاليان از بيماري خود مطلع نيستند يا به مراكز بهداشتي  بس

مراجعه نمي كنند. 
ــنا، وي افزود: بيشتر مبتاليان به ايدز در رده سني 25  به گزارش ايس
ــان مي دهد شيوع اين بيماري در جوانان  ــالگي قرار دارند كه نش تا 35 س
بيشتر است. ابراهيمي خاطرنشان كرد:  در حال حاضر اين بيماري فقط در 
افرادي كه رفتارهاي پرخطر دارند، مشاهده مي شود و افراد معمولي كمتر 

دچار اين بيماري مي شوند. 

معاون حمايت و سالمت كميته امداد: 
وظيفه اي در قبال سكونت گاه هاي غيررسمي، 

متكديان و زنان خياباني نداريم 
همدان پيام: معاون حمايت و سالمت كميته امداد گفت: براساس قانون در ارتباط 
با سكونت گاه هاي غيررسمي، متكديان، كودكان كار و زنان خياباني وظيفه اي متوجه 

كميته امداد نيست. 
ــكل برخي از اين افراد به تخصص هاي  علي محمد ذوالفقاري اظهاركرد: رفع مش
ــده است،  خاصي نياز دارد كه اين تخصص ها در حوزه وظايف كميته امداد ديده نش
ــي كه در حوزه وظايف اش قرار  اما كميته امداد آمادگي دارد تا در ارتباط با آن بخش

مي گيرد، سرمايه گذاري الزم را انجام دهد. 
ــاكن  ــمي س ــكونت گاه هاي غيررس ــزود: جمعي از مددجويان امداد در س وي اف
ــتا و مسكن مهر از آنان  ــتفاده از امكانات بهسازي روس ــتند و كميته امداد با اس هس
حمايت الزم را انجام مي دهد. همچنين اعتبارات اشتغال را در اختيار افرادي كه در 

سكونت گاه هاي غيررسمي ساكن هستند قرار مي دهد. 
به گزارش ايسنا، ذوالفقاري در ادامه با تأكيد بر اينكه سامان دهي سكونت گاه هاي 
غير رسمي عزم ملي را مي طلبد، اظهار داشت: سازمان هاي مختلفي بايد در ساماندهي 
سكونت گاه هاي غيررسمي به وظايف سازماني خود عمل كنند و اگر منابع مالي طرح 

در اختيار امداد قرار گيرد، اين ارگان قادر است در اين زمينه ايفاي نقش كند. 
معاون حمايت و سالمت كميته امداد همچنين در خصوص ساماندهي متكديان 
گفت: مسئوليت ساماندهي و نگهداشت متكديان به عهده  كارگروه مربوط در وزارت 
كشور و استانداري ها گذاشته شده است و كميته امداد در اين ميان وظيفه مساعدت 
و اسكان موقت موارد شهرستاني را بر عهده دارد و همواره پس از اعالم مراجع قضايي 

اقدامات الزم انجام مي شود. 

رئيس كميته آموزش و پرورش: 
نبايد در اجراي سند تحول بنيادين افراط و تفريط كنيم  
 همدان پيام: عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با تأكيد بر اينكه تحول 
بنيادين آموزش و پرورش بايد تحولي جامع نگر، هدفمند و برمبناي آموزه هاي ديني 
ــفانه هم اكنون ردپاي فرهنگ غربي در متون آموزشي مشاهده  ــد، گفت: متأس باش
ــود كه در اين تحول محتواي فعاليت هاي آموزشي و پرورشي بايد رنگ و بوي  مي ش

قرآن و عترت بگيرد. 
ــتاي تحقق  ــند تحول بنيادين در راس ــي كريمي فيروزجايي با بيان اينكه س عل
ــول بنيادين در آموزش و پرورش به  ــات مقام معظم رهبري مبني بر ايجاد تح منوي
تصويب رسيده است، تصريح كرد: ضرورت تحول در نظام آموزشي مورد اجماع تمام 
ــت، چراكه نظام فعلي آموزش و  ــران داخل و خارج آموزش و پرورش اس صاحب نظ
پرورش پاسخگوي مطالبات مردم و مقام معظم رهبري از آموزش و پرورش نيست. 
وي اظهار داشت: به هرحال آموزش و پرورش بايد در مقطعي اين تحول را تجربه 
مي كرد، هرچند خيلي ديرهنگام است، اما كليد خورده و اميدوارم در مرحله اجرا هم 

آموزش و پرورش از پس اجراي اين مهم برآيد. 
ــبه  ــنا، رئيس كميته آموزش و پرورش با بيان اينكه تحول يك ش به گزارش  ايس
امكان پذير نيست، گفت: سند تحول بنيادين در اجرا حتماً بايد با حوصله و همكاري 
ــد در اجرا تعجيل كنيم،  ــود، نباي ــاد جامعه از جمله معلمان و خانواده ها اجرا ش آح
ــت كه در  كمااين كه مقام معظم رهبري هم فرمودند: «تحول يك فرآيند زمان بر اس

طول زمان بايد انجام شود.» 
ــند رونمايي  ــده مردم بابل در خانه ملت ادامه داد: كليت مجلس موافق س نماين
شده تحول بنيادين در آموزش و پرورش است؛ چراكه اين سند پشتوانه ساعت ها كار 
ــي است، منتهي دغدغه در اجراست؛ بنابراين در اجرا نبايد افراط و تفريط  كارشناس
كنيم، نه اينكه آن قدر طوالني شود كه از موضوعيت بيفتد و نه اينكه خيلي تعجيل 

شود، چراكه صدمات و آسيب هاى بسياري به آموزش و پرورش وارد خواهد كرد. 
ــان را اصلي ترين راهبران تحول در آموزش و  ــي فيروزجايي در پايان معلم كريم
پرورش دانست و خاطرنشان كرد: توانمندسازي معلمان فعلي و تربيت معلمان آينده 
بايد برمبناي شاخص ها و مواردي كه در سند تحول گنجانده شده، باشد و اگر بدنه 
فرهنگيان و معلمان همراهي نكنند، بديهي است كه سند تحول در حد يك نوشته 

باقي خواهد ماند. 

امنيت غذايي، نگراني اصلي جهان در سال 2012
همدان پيام: در حالي كه سال 2011 ميالدي با خاطرات تلخ بحران غذايي سال 
2008 آغاز شد، در واپسين روزهاي آن نيز مي توان به صراحت مشاهده كرد كه آغاز 

سال 2012 ميالدي نيز با همين نگراني توأم خواهد بود.
در سال 2008 ميالدي، موج افزايش ناگهاني قيمت غذا به سرعت سراسر جهان 
ــوند، موانع و محدوديت هاي تجاري  ــد تا ناآرامي ها تشديد ش را فراگرفت و باعث ش

افزايش يابند و احتكار مواد غذايي به شكلي بي سابقه رواج پيدا كند.
ــختي خود را به سطح  ــياري از مردم جهان كه به س ــانات، بس بر اثر همين نوس
ــانده بودند، به دليل بحران غذايي به زير خط فقر سقوط كردند  متوسط جامعه رس
ــياري از آنان چهره زشت و تهديدآميز سوء تغذيه و گرسنگي دوباره خود  و براي بس

را نمايان ساخت.
ــال جاري ميالدي، شاخص قيمت مواد غذايي كه توسط سازمان  در ماه فوريه س
خواروبار و كشاورزي ملل متحد (فائو) محاسبه مي شود، به باالترين حد خود از زمان 

ثبت آن براي نخستين بار در سال 1990 تاكنون رسيد.
ــعه و  ــورهاي در حال توس ــه گزارش موج، در اين ميان، دولت ها در اغلب كش ب
ــدند، چون قيمت باالي مواد غذايي  ــايرين متضرر ش ــعه يافته بيش از س كمتر توس
ــود را بي اثر كرد و از طرفي  ــور خ ــن دهه تالش آنان براي كاهش فقر در كش چندي
نيز با برانگيختن خشم عمومي و خيزش هاي مردمي بر ضد آنان، سبب ناآرامي هاي 

گسترده اجتماعي و سقوط برخي از آنان شد.
ــي از افزايش بي رويه قيمت نان  ــياري از تحليلگران بر اين باورند كه نارضايت بس
يكي از داليل اصلي خيزش هاي مردمي و ناآرامي هاي خاورميانه و شمال آفريقا بود 
ــتن اسالم خواهان و هدفمند شدن اين اعتراضات، تبديل به موج بيداري  كه با پيوس

اسالمي در منطقه شد.
در سال هاي اخير افزايش بي رويه قيمت غذا ثابت كرد كه قيمت هاي ارزاني كه از 

دهه 1970 ميالدي براي مواد غذايي رايج بود ديگر به تاريخ پيوسته اند.
ضمن اين كه انتظار مي رود جمعيت زمين از 7 ميليارد نفر در سال جاري به بيش 

از 9 ميليارد نفر تا سال 2050 افزايش يابد.
لذا بدون هيچ ترديدي مي توان گفت كه در سال جديد ميالدي هم مسأله امنيت 
ــنگان جهان از  ــان قيمت مواد غذايي و تالش براي نجات گرس غذايي و به ويژه نوس

دغدغه هاي اصلي جهان خواهد بود.

مربيان پرورشى در مدارس 
هوشيارتر باشند. فرزندم در 

مدرسه با يكي از همكالسي هايش 
درگيري پيدا كرده بود با حالي 
نامساعد به خانه آمد و او را به 

بيمارستان برديم. 
گويا مسئوالن مدرسه اصًال 

متوجه اين موضوع نشده اند اگر 
زودتر خبر مي دادند زودتر به 

حال پسرم رسيدگي مي كردم. پس 
وظيفه مدير و مربي پرورشي 

چيست؟
 وقتي بچه ها تقريباً نصف روز 

در مدرسه هستند مسئوليت آنها 
با معلمان، مدير و مربيان است كه 

بايد بيشتر هوشيار و گوش به 
زنگ باشند.

ساكن شهرك مدني 

دانشجوي اين مملكت هستم ساكن 
منطقه اي ضعيف موسوم به پايين 

شهر به نام خضريان.
مسئوالن عصر روز سه شنبه به 
محل ما آمدند و بازديد داشتند با 

اهالي ديدار كردند حرف  هايي زدند 
و دردهايي شنيدند.

اي كاش اين بازديدها كارساز و 
نتيجه بخش باشد نه اينكه فقط 

حضوري تشريفاتي و بي اثر...
اگر زماني واقعاً حرف ها و 

وعده هاي داده شده عملي بشود 
آن وقت مي توان گفت عدالت هنوز 

وجود دارد.
ايميل ارسالي

پل فرهنگيان هيچ فايده اي جز 
صرف هزينه نداشت نه ترافيك 

كم شده نه در جاي مناسب تعبيه 
شده است؛ چرا كه اصل ترافيك از 
سمت جاده فرودگاه است (ورودي 

– خروجي) و ترافيك همچنان پا 
برجاست.

شهروندي از شهرك فرهنگيان 

اين همه مسئول مي آيد و مي رود 
رئيس جمهور در سفر چهارم 

ــى؛ حسرت  همدان پيام: " مبارزه با گران فروش
ــدون اين كه به  ــن را مى گويد و ب ــگى! " اي هميش
ــخنان ما گوش بدهد، به راهش ادامه مى دهد.  س
ــوق اجتماعى اش بى خبر  ــايد اصًال از حق و حق ش
ــا اين معضل را  ــايد هم راه كار مقابله ب ــت و ش اس
ــانى بوده كه پيشتر  ــا هم از كس نمى داند! چه بس
ــكايتش را روى  ــن 124 اقدام و ش ــق تلف از طري

پيغامگير اين سازمان ضبط كرده و بى نتيجه ...
ــت، سيگار  ــال اس    مردى كه ظاهرش ميانس
ــى دور مى شود و  ــت از دكه روزنامه فروش به دس
ابرو هايش گره خورده است. با اين كه پاكت سيگار 
ــهر به  دلخواهش را خريده، مى گويد: «هر جاى ش
يك نرخ مى فروشند؛ اصًال نظارتى وجود ندارد. باور 
كنيد گران خريدن، حتى وقتى مى دانيد قرار است 

پولتان دود شود، باز هم «زور» دارد».
به گزارش «تابناك»، گران فروشى از آن دست 
پديده هايى است كه جداى از بحث هاى اقتصادى، 
تأثير بسيارى روى روان جامعه مى گذارد؛ تأثيرى 
كه بيشتر در طوالنى مدت نمايان مى شود و براى 

جبرانش سال ها زمان الزم خواهد بود.
ــال و روز جامعه امروز ما  ــبيه به ح چيزى ش
ــى تطبيق پيدا كرده  ــه ظاهر با گران فروش كه ب
ــت؛ جامعه اى كه  ــى برايش متصور نيس و درمان
ــى، يا  ــتر افرادش در رويارويى با گران فروش بيش
ــان از حد غرولند  ــكوت مى كنند و يا برخوردش س
ــنده فرا تر نخواهد  ــايد هم جر و بحث با فروش و ش

رفت. 
ــم كه به  ــر و كار داري ــانى س ــا اينجا با كس ت
بى تفاوتى رسيده اند؛ اما تأسف بار اينجاست كه برخى 
از افراد متضرر شده از گران فروشى، تالش خواهند كرد 

كه اين ضرر را در جاى ديگرى جبران كنند.
ــبى كه  گاه، آغاز كننده چرخه  واكنش نامناس
ــاس و خدمات  ــه در نرخ اجن ــود ك معيوبى مى ش
ــرد؛ زنجيره اى از  ــدا خواهد ك ــر هم نمود پي ديگ
ــت دولت شروع  ــتر به دس ــى كه بيش گران فروش
ــت براى  ــوع، عاملى اس ــن موض ــود و همي مى ش
ــل تأثيرات گران  ــتباهى؛ چيزى مث توجيه هر اش
ــتاويزى بود براى  ــدن جزيى نرخ بنزين كه دس ش

گرانفروشى در همه چيز. 

  چرا كسى اعتراض نمى كند؟ 
وقتى از پيرمردى كه واكنشش به مغبون واقع 
ــدن تنها گاليه بود، مى پرسيم، پاسخ مى دهد:  ش
ــران فروخته  ــت كه گ ــك چيز اس ــر همين ي مگ
ــيگار، برنج، لباس و بسيارى چيزهاى  مى شود؟ س
ديگر كه نرخ مصوب شده اى ندارد كه به آن استناد 
ــان نرخ  ــى كه رويش ــم. اصال خيلى از اجناس كني
ــت را دارند. هر مغازه اى  خورده، نيز همين وضعي
معيار نرخ گذارى اش، خودش است. مگر اصالح كل 
اين معضل با بنده است؟ پس سازمان هاى نظارتى 

چكاره اند؟!
اين را مى گويد و بدون اين كه به حرف هايمان 
گوش بدهد، به راهش ادامه مى دهد. شايد اصًال از 
حق و حقوق اجتماعى اش بى خبر است و شايد هم 
راه كار مقابله با اين معضل را نمى داند! چه بسا هم 
از كسانى بوده كه پيشتر از طريق تلفن 124 اقدام 
ــازمان ضبط  ــكايتش را روى پيغامگير اين س و ش

كرده و بى نتيجه ...!
ــته به وزارت صنعت، معدن و  ــامانه اى وابس س
تجارت كه به ظاهر تفاوت بسيارى با گذشته پيدا 
ــاعت 8  ــرده و حاال اپراتورهاى متعدد آن، از س ك
ــكايات  ــب، آماده ثبت گزارش ها و ش صبح تا 9 ش

افراد هستند كه به گران فروشى اعتراض دارند. 

ــماره 124 را با تلفن  ــت كه ش اكنون كافى اس
شماره گيرى كنيد و پس از مطرح كردن مشكلتان، 
ــنده متخلف را دقيق بيان كرده و كد  آدرس فروش
ــما در اختيار  ــكايت ش پيگيرى دريافت كنيد. ش
ــاعت بعد، پيگيرى  ــان قرار گرفته و از دو س بازرس

مى شود.
ــى وزارت صنعت،  ــان بازرس يكى از كار شناس
ــن باره به خبرنگار ما گفت:  معدن و تجارت در اي
ــكايات مردم، بازرسان در قالب  پس از دريافت ش
ــتى و  ــرده و درس ــل مراجعه ك ــترى به مح مش
ــى مى كنند و در صورت  ــتى ماجرا را ارزياب نادرس
اثبات تخلف، پرونده اى تشكيل و براى صدور رأى، 

به سازمان تعزيرات حكومتى ارجاع مى شود.
 اينجاست كه اگر براى بار نخست، دوم يا سوم 
ــد، خاطى جريمه شده و دفعه چهارم با پلمب  باش
ــد و اگر بيشتر از چهار بار  مغازه روبه رو خواهد ش
ــد، پروانه كسب وى باطل خواهد  تخلف كرده باش

شد. 
وقتى از كار شناس سامانه شكايات مردمى 124 
ــيم كه چگونه بايد از آخرين نرخ هاى هر  مى پرس
محصول آگاه شويم، آدرس سايت اينترنتى سامانه 
را داده و مى گويد: «مى توانيد در اين سايت، نرخ به 
روز شده همه چيز را ببينيد و هنگام خريد به كار 

بگيريد» سايتى كه چنگ زيادى به دل نمى زند ...!
وقتى از وى درباره نحوه برخورد با گران فروشى 
در اجناسى كه نرخ مصوب ندارند پرسيديم، گفت: 
ــى براى نمونه، لباسى خريده كه مطمئن  اگر كس
ــه كيفيت،  ــده، يعنى با توجه ب ــت ارزان خري اس
ــت، مى تواند با  ــش پرداخته اس ــاى زيادى براي به
ــكايت كند.  ــامانه 124 تماس گرفته و طرح ش س
ــرى اين گونه  ــه براى پيگي ــت ك البته ممكن اس
ــكايت ها، الزم باشد كه جنس خريدارى شده را  ش

به كار شناسان ارائه كنيد. 
ــت كه در هنگام خريد  وى افزود: البته بهتر اس
ــور دريافت  ــت ندارند، فاكت ــى كه نرخ ثاب اجناس
كنيد. فروشنده نيز بر پايه قانون، موظف به صدور 
ــماره تلفن  ــت كه بايد در زير آن، ش فاكتورى اس

124 قيد شده باشد. 
ــردم از اين  ــتر م ــت كه بيش اين در حالى اس
ــل  ــى از دالي ــايد يك ــتند و ش ــوع آگاه نيس موض
گران فروشى هاى متعدد، همين موضوع باشد؛ افراد 
يا بى تفاوت شده اند و يا رسيدگى به موضوعاتى از 

اين دست را وظيفه خود نمى دانند. 
اين را مى شود از پاسخ دو جوانى دريافت كه از 
يك مغازه شارژ تلفن همراه خريده اند و مى گويند: 
شما كل شهر را بچرخيد تا ببينيد چند فروشنده پيدا 
مى شود كه كارت شارژ را به نرخ اصلى بفروشند. به 
ــت اين موضوع را به 124  ــما، باز هم الزم اس نظر ش

اطالع دهيم يا خودشان خبر دارند؟ 
حل مشكل گران فروشى در كوتاه، ميان و بلند 

مدت، راه كارهاى متفاوتى مى طلبد. 
ــد دولت مردان قوانين  گويا، در كوتاه مدت باي
سخت گيرانه ترى براى گران فروشى تدوين كنند تا 
ــك گران فروشى افزايش يابد. در ميان  هزينه ريس
ــكيل اتحاديه هاى قوى، اصناف را  مدت بايد با تش
نظام مند و قانونمند كرد تا دست كم از اين طريق، 
ــت و در بلند مدت، بايد  بتوان كنترل بر بازار داش
ــام توزيع و عرضه را به گونه اى طراحى كرد كه  نظ
كمترين هزينه از توليد تا عرضه به مصرف كننده 
تحميل شود؛ برنامه اى كه براى اجرايش زمان الزم 

است؛ شايد چندين سال...!
گويا درخت آرزو هميشه از انسان بلند تر است!

مبارزه با گران فروشى؛ حسرت هميشگى! 
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ميراث وگردشگرى

از درمان تا سفر 
با گردشگري سالمت

همدان پيام: گردشگري سالمت موضوعي است كه اين 
ــياري برخوردار است و در كشورهايي  روزها از اهميت بس
ــاخه از  ــند، اين ش ــگري مي انديش ــعه گردش كه به توس
گردشگري نيز مانند ساير زمينه ها در اين صنعت جايگاه 

ارزنده اي دارد.
ــاخه اي از گردشگري  ــالمت در واقع ش گردشگري س
ــگران از طريق عرضه  ــالمت گردش ــت كه بر تأمين س اس
ــاده در  ــت، اما اين تعريف س ــتوار اس خدمات درماني اس
شكلي وسيع تر مي تواند شاخه هايي ديگر از گردشگري را 
ــازد؛ اَشكالي كه محتواي آن  نيز در درون خود مستقر س
ــالمت گردشگر را در پي دارد و توسعه آن ها مي تواند بر  س

سالمت جامعه تأثيرگذار باشد.

ــمي، روحي و  ــالمت را در ابعاد جس چنانچه مفهوم س
ــايد بتوان به واژه گردشگري  ــويم، ش اجتماعي يادآور ش
ــاخه هاي  ــيع تر داد و برخي از ش ــي وس ــالمت مفهوم س
گردشگري طبيعت مدار و حتي شاخه هايي از گردشگري 
ــدن  ــز در اين مقوله گنجاند؛ اما محدود ش ــي را ني ورزش
ــالمت  ــگري به تأمين س ــاخه از گردش ــن ش ــري اي ظاه
ــگران از طريق مراجعه به مراكز خدمات بهداشتي  گردش
ــت تا آن ها كه  و درماني خاص، فرصتي را فراهم كرده اس

ــفر  به قصد دريافت اين خدمات از جايي به جاي ديگر س
مي كنند نيز در زمره گردشگران قرار بگيرند.

گردشگري سالمت تنها عرضه خدمات درماني نيست؛ 
بلكه عرضه خدمات درماني در كنار رعايت اصول زيربنايي 
ــت. براي اين كار بايد در برنامه ريزي هاي  ــگري اس گردش
خود مراكز عرضه اين خدمات را به عنوان جاذبه هاي اوليه 
ــا در كنار آن به خلق جاذبه هاي ثانويه  در نظر بگيريم، ام

نيز بپردازيم.

ــگر به  ــت كه گردش ــه اوليه جاذبه اي اس ــوالً جاذب اص
ــفر مي كند، از طرفي، در گردشگري  قصد بازديد از آن، س
ــفر كرده  ــگر براي درمان س ــالمت از آن جا كه گردش س
ــد كه بتواند  ــاي ثانويه بايد به گونه اي باش ــت، جاذبه ه اس
ــوع را برطرف كند  ــن موض ــارهاي مرتبط با اي ــام فش تم
ــا بتوانند در كنار  ــكان را بدهد ت ــگران اين ام و به گردش
ــالمت را نيز  ــاي درماني خود، آرامش دوران س فعاليت ه

تجربه و حس كنند.
براي اين منظور شايد اصولي تر آن باشد كه گردشگري 
ــگر به منطقه اي خاص در اختيار  ــالمت و ورود گردش س
ــور خاص متولي اين كار  ــي قرار بگيرد كه به ط بخش هاي

در كشور باشند.
ــهيل  ــي به اين منظور ضمن تس ــود دفاتر خدمات وج
ــكان برنامه ريزي هاي الزم  ــگران، ام در رفت و آمد گردش
ــط با امور درماني فراهم  ــازمان هاي مرتب را در تعامل با س
ــكي نيز بايد دفاتري مستقر باشند  مي كند. در مراكز پزش
ــگري را براي  ــا در كنار فعاليت هاي خود امكانات گردش ت

ــان نيز بايد در اين  ــگر فراهم كنند.  حتي راهنماي گردش
ــيرهاي ويژه  خصوص آموزش ببينند تا ضمن تعريف مس
ــالمت در زمان  ــب با نياز گردشگر س گردشگري، متناس
حضور بيمار در مراكز درماني با توجه به خواسته او امكان 

انجام فعاليت هاي پزشكي مجاز را براي او فراهم كنند.
ــت خدمات  ــش و در دوران درياف ــن بخ ــايد در اي ش
درماني نيز بتوان از طريق گردشگري مجازي گردشگر را 
با فضاهاي گردشگري آشنا كرد تا پس از دوره بهبود خود 

انگيزه سفرهاي واقعي را داشته باشد.
شايد بهتر باشد تعريف درستي از اين شاخه گردشگري 
ــاي الزم در كنار آن  ــات و توانمندي ه ــود و امكان ارائه ش

سنجيده شده و مورد برنامه ريزي قرار بگيرد.
ــد درمان  ــه صرفاً به قص ــگري ك ــه طور حتم گردش ب
ــت تا در  ــگري كه خود طالب اس ــفر مي كند با گردش س
ــود،  ــگري نيز به او عرضه ش ــن درمان خدمات گردش حي
ــكل برنامه ريزي  ــي دارد كه اين تفاوت ها در ش تفاوت هاي

براي آن ها تعريف مي شود.

چشم انداز

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

كه به همدان آمده بود بيكاري 
و رفع آن را در بين مردم فرياد 

زد... اما چه شد... نه تحصيلكرده 
و نه بي سواد، هيچ كدام وضع 

خوبي ندارد... بيكاري بيداد 
مي كند... بيكاري كه ريشه خيلي از 

ناهنجاري هاست.
نقوي 

مثل ديگر مناسبت هاي تقويمي، 
هفته پژوهش هم آمد و رفت، 
خيلي حرف ها زده شد، خيلي 

شعارها داده شد. اما تا چه حد 
اين حرف ها عملياتى شود و 

از دانشجو، پژوهشگر و محقق 
حمايت شود! بنياد نخبگان كي 

تشكيل شود؟!
 در آينده معلوم مي شود... شايد 
سال ديگر، هفته پژوهش كه باز 

هم مديران و مسئوالن دور هم 
جمع شوند... يادي از پژوهشگر و 

محقق و تحقيق شود شايد...
يك دانشجو

همزمان با اجراي تحول بنيادين 
در آموزش و پرورش، به روز 

شدن معلمان هم از نظر علمي و 
مهارتي و هم از لحاظ اصول و 

فنون ارتباط با دانش آموزان بايد 
مورد توجه باشد. بچه هاي اين 

دوره و زمانه با گذشته خيلي فرق 
دارند بايد به همين نكته توجه 

كرد.
يعقوبي

در برنامه هاي فوق العاده زنگ 
تفريح در مدارس، بازي هايي كه 

در قديم وجود داشت را بايد احيا 
كرد. تنبلي، چاقي و بي حوصلگي 

در بچه ها مشهود است چون خيلي 
از ساعات روز بچه ها در مدرسه 

هستند متوليان امر تعليم و 
تربيت بايد به اين نكته توجه كنند 

و غافل نباشند.
تماس تلفنى

كشف گورستان دسته جمعي 
هزار ساله در پرو 

همدان پيام: كاوش هاي باستان شناسان در نزديكي يكي از 
ــتاني پرو در منطقه «سيكان» به كشف گورستاني  اهرام باس

دسته جمعي با قدمت هزار سال انجاميد.
ــتان كه حفره اي به ابعاد 15 در 15 متر بوده    اين گورس
ــيكان  ــي هرم « هواكا الي ونتاناس»  در منطقه س در نزديك
ــف شده و قدمت آن به  كه پايتخت اقوام المبايك بوده، كش

سال هاي 900 تا 1100 ميالدي مي رسد.

به گفته باستان شناسان، اجساد حدود 100 نفر كه برخي 
ــتان كشف  ــر بوده اند در اين حفره يا گورس از آن  ها بدون س
ــت تيم باستان شناسي  ــت.  هاگان كالوس  سرپرس شده اس
ــيكان ها افرادي جنگ طلب نبودند و فرهنگ آن ها  گفت:  س
ــوده آنها امپراتوري عظيمي كه  مبتني بر اقتصاد و تجارت ب

امروزه اكوادور و پرو را شامل مي شود،  تشكيل دادند.
ــيكان  ــان،  س ــزارش ميراث آريا، به گفته كارشناس به گ
ــمار مي رفته و به نظر مي رسد، تمام  منطقه اي مقدس به ش
اجساد كشف شده در اين گورستان دسته جمعي، قربانياني 

بودند كه در مراسم مذهبي كشته مي شدند.

كاهش رونق صنعت گردشگرى جهان 
در سال 2012

همدان پيام: سازمان جهانى گردشگرى با اشاره به چشم انداز تيره و تار اقتصاد جهان 
در سال 2012، پيش بينى كرد كه صنعت گردشگرى جهان رشد 3 تا 4 درصدى را در 
اين سال تجربه كند. سازمان جهانى گردشگرى در جديدترين گزارش خود پيش بينى 
كرد كه گردشگرى جهان در سال 2012 رشد كمترى را نسبت به گذشته تجربه كند.
در شرايطى كه كارشناسان اقتصادى سال 2012 را سال تداوم بحران اقتصادى در 
غرب دانسته اند، سازمان جهانى گردشگرى نيز انتظار دارد كه صنعت گردشگرى جهان 

از اين بحران متأثر شود و در بهترين حالت، رشد باالتر از 4 درصد را تجربه نكند.

ــال 2012 همچنان ادامه  ــان، بحران بدهى منطقه يورو در س ــه عقيده كارشناس ب
ــاير نقاط جهان به ويژه  ــدن اين بحران به س ــيده ش خواهد يافت و حتى احتمال كش
ــم انداز اقتصاد جهان در  انگليس و آمريكا وجود دارد. صندوق بين المللى پول نيز چش
ــد اقتصادى جهان به زير 4  ــته و از احتمال كاهش رش ــال 2012 را تيره و تار دانس س

درصد در اين سال خبر داده است.
به گزارش فارس، در سال 2011 نيز رشد صنعت گردشگرى جهان با كاهش شديد 
ــال 2010 رشد 7 درصدى را تجربه كرده بود كه  ــت. اين صنعت در س مواجه بوده اس
ــت. انتظار مى رود روند نزولى  ــيده اس ــال 2011 به 4 تا 4,5 درصد رس اين رقم در س
ــال 2012 نيز ادامه پيدا كند و رشد آن به 3 تا  ــد صنعت گردشگرى جهان در س رش

4 درصد برسد.

ديار سيدجمال الدين 
ــتانى و بر سر راه اصلى و  ــدآباد در يكى از نواحى باس همدان پيام: قرار گرفتن اس
ــته اهميت منزل گاهى و ارتباطى به اين  قديمى ايران مركزى به بين النهرين،  پيوس

شهر كوچك داده است. 
ــدآباد  ــرو پرويز در دهى به همين نام در ناحيه اس به روايت مورخان، مطبخ خس
ــدآباد در 811 ميالدي صحنه نبرد ميان لشگريان مأمون و  ــت. اس ــته اس قرار داش
ــران هارون الرشيد بود كه به پيروزى طاهر، فرمانده سپاه مأمون انجاميد و  امين، پس
ــدآباد به روايت مورخان، تا كنون  ــت مأمون افتاد. اس به دنبال آن ايالت جبال به دس
صحنه كارزارهاى زيادى بوده و در دوره قاجار يكى از توابع همدان بوده است. در اين 
زمان دو راه اين شهر را به همدان، از طريق گردنه اسدآباد متصل مى كرد كه عبور از 

هر دو راه، به ويژه در زمستان با مشكالتى همراه بوده است. 
 باغات دربند اسدآباد 

دربند، منطقه سرسبز و با صفايى است كه در 12 كيلومترى غرب اسدآباد بر فراز 
ــتاى گذركجين قرار گرفته است.  دربند اسدآباد با دارا بودن  ــرف به روس كوهى مش
ــم اندازهاى زيبا، هواى ييالقى و آب جارى يكى از تفريح گاه هاى اين شهرستان  چش

به شمار مى رود.
 تاالب و امامزاده پيرسلمان اسدآباد 

اين تاالب در 15 كيلومترى غرب شهر اسدآباد قرار گرفته و 12 كيلومتر از جاده 
آن آسفالت مى باشد. بناي امامزاده پيرسلمان در نزديكي اين تاالب قرار دارد.

 منطقه حفاظت شده دشت اسدآباد 
ــبتاً هموارى در غرب پناهگاه حيات وحش خان گرمز  ــت اسدآباد منطقه نس دش
به ارتفاع متوسط 1752 متر از سطح دريا به وسعت 164 هكتار است كه كوه هايى 
ــروف فصلى به نام  ــت رودخانه مع ــع آن را احاطه كرده اند. در اين دش ــبتاً مرتف نس
"دربند" جارى است كه در باالدست شهاب و در پايين دست قره چاى ناميده مى شود.

 حمام گلستان اسدآباد 
حمام گلستان در محله "درب كاروان سراى" اسدآباد واقع شده است و به حمام 
قديمى بازار نيز شهرت دارد. در ورودى حمام به محوطه اى شش ضلعى باز مى شود 
ــاوى به نظر مى رسد. طاق اين محوطه، گنبدى است و سربينه آن  كه اضالع آن مس
ــمت جلويى راهروي ورودى قرار دارد. سربينه اين حمام هم محوطه اى است  در قس

هشت ضلعى كه در شش ضلع آن شش صفه تعبيه شده است. 
سقف همه اين صفه ها جناغى و گرمخانه نيز داراى سقفى با طاق جناغى است و 
از سه قسمت مشتمل بر بخش مركزى، بخش سمت راست كه خزينه آب سرد قرار 
ــكيل شده است. مصالح  ــمت چپ كه خزينه آب گرم قرار دارد، تش دارد و بخش س
اصلى بنا آجر،  مالت گچ و سنگ تراشيده مرمر مى باشد و قدمت تاريخى آن احتماالً 

به زمان سلسله صفويه مى رسد.

ــوخته،  ــهر س همدان پيام: آثار به جا مانده از ش
تپه هاي باستاني هگمتانه و تخت جمشيد سندهاي 
ــان مي دهند؛ ظروف  ــتند كه نش انكارناپذيري هس
ــتفاده ايرانيان بوده  است،  سفالي از ديرباز مورد اس
ــروف  گوناگون با كاربردهايي متنوع كه تا همين  ظ
دهه هاي اخير هم استفاده از آنها در خانه هاي ايراني 
ــفال جايش را  ــت كه س رايج بود؛ اما حاال سال هاس
به بشقاب هاي چيني وارداتي و ظرف هاي كريستال 

داده است.
ــروف گرفته  ــنده هاي ظرف و ظ ــاال از فروش ح
ــان جهيزيه آماده  ــه براي فرزندانش تا مادرهايي ك
ــي به دنبال سفال است؛ سفال  مي كنند، كمتر كس
ــفال  ــن و كارگاه هاي توليد س ــي هاي اللجي فروش
ــيه مي روند و تنها نامي كه از سفال  كم كم به حاش
ايراني برده مي شود يا در جشنواره هاي هنري است 
ــئوالن گمرك مي خواهند آماري از  يا زماني كه مس

صادرات آن بدهند. 
ــت، چه اتفاقي افتاده كه  سؤال اساسي اينجاس
ــفالي  ــاي ايراني اثري از ظروف س ــر در خانه ه ديگ
ــتفاده از  ــليقه ايراني ها ديگر با اس ــت؟ چرا س نيس

ظروف سفالي سازگار نيست؟
  گسترش سفال، نيازمند افزايش 

دانش و انگيزه سفالگران است
ــناس صنايع دستي نيز كه بخشي از   يك كارش
ــازي  دوره تحصيلي خود را در كارگاه هاي سفال س
ــود دانش و تالش كافي  ــت، نب اللجين گذرانده اس
ــاخت سفال را دليل اصلي محو  براي نوآوري در س
ــفال در بازار مي داند و مي گويد: متأسفانه  شدن س
ــداوم ظروف  ــر واردات م ــان به خاط ــليقه ايراني س
خارجي تغيير يافته و هنرمندان اللجيني هم دانش 

كافي براي به روز كردن كارهاي خود ندارند.
ــد ظروف مصرفي  ــواد ابراهيميان، عرصه تولي ف
براي مردم را متفاوت از آنچه در اللجين مي گذرد، 

مي داند.
ــن  اللجي ــفالگران  س ــد:  مي كن ــح  تصري وي 
ــتند، اما متأسفانه از علم  چرخكارهاي ماهري هس
ــيمي دارد،  لعاب كاري كه رابطه عميقي با دانش ش
ــگاه  آنها به  ــوي ديگر ن ــي ندارند و از س ــره كاف به
بازاريابي براي فروش سفال، نگاهي است كه موجب 
مي شود سفال از محدوده شهر همدان فراتر نرود و 
آنجا هم كه از سفال استفاده مي شود، سفال جنبه 

تزييني پيدا مي كند.
  واردات ظروف خارجي، علت اصلي 

فراموش شدن سفال ايراني است
ــار و كبودراهنگ در مجلس  ــردم به نماينده م
ــدد خود به  ــالمي  نيز از نامه هاي متع ــوراي اس ش
ــازمان  ــئوالن وزارت صنعت، معدن، تجارت و س مس
ميراث فرهنگي درباره تهديد واردات براي توليد سفال 
ايراني خبر مي دهد و مي گويد: واردات ظروف خارجي 
و گستردگي استفاده از آنها علت اصلي تغيير سليقه 
ــت و متأسفانه امروز كار به جايي رسيده  مردم ماس
ــفالگران اللجيني هم بايد  در  ــه حتي در خانه س ك
ظروف چيني وارداتي يا ظروف كريستال چك غذا 

خورد.
ــراث  ــازمان مي ــال س ــري از انفع ــي جعف عيس
فرهنگي، ترويج استفاده از ظروف سفالي ايراني نيز 
ــد بر اين كه نگاه به توليد و  انتقاد مي كند و با تأكي
عرضه سفال به عنوان ظروف مصرفي، نبايد نگاهي 
از جنس نگاه به كارخانه هاي توليد ظروف آشپزخانه 
باشد، گفت: سفال حتي اگر توليد انبوه شود و تنها 
كاربرد آن به عنوان ظرف باشد، باز هم يك صنعت 
دستِي برآمده از تاريخ و هنر ايراني ماست و نبايد به 

آن نگاه تجاري داشت.
  تغيير سليقه مردم در استفاده از 

ظروف
ــفال را به عنوان وسيله اي زينتي  اغلب مردم س
ــند و از همين رو در زمان مراجعه به بازار  مي شناس
ــود، به دنبال ظروف  براي خريد ظروف مصرفي خ

سفالي نمي گردند.
ــفالي ايراني  ــري از نگاه مردم به ظروف س جعف

انتقاد مي كند و با تأكيد بر اين  كه حركت مشتريان 
ايراني به سمت خريد از بازار سفال موجب نوآوري و 
گسترش توليد ظروف كارا در واحدهاي توليد سفال 
مي شود، مي گويد: بايد متأسف بود براي كشوري كه 
هنرمندان و صنعتگران آن، ظرفيت توليد زيباترين 
و كارآمدترين ظروف را دارند و مردم آن در بازار به  

دنبال كريستال چك مي گردند.
ــفال هاى  ــده كه وجود ردپاى س بارها عنوان ش
چينى در شهر اللجين كه عنوان شهر سفال كشور 
را يدك مى كشد، باعث نارضايتى و ايجاد مشكالتى 
براى شاغالن اين حرفه شده، اما اين نكته همچنان 

با بى توجهى مسئوالن همراه است.
ــهر اللجين كه با سفالگرى امرار معاش  مردم ش
 مي كنند، هر بار با مشكلى روبه رو مى شوند كه اين 

بار مشكل آنها فراتر از يك رويداد كوچك است.
سفالگران اللجين كه سينه به سينه اين صنعت 
ــل بعدى انتقال مى دادند، اكنون به  تدريج  را به نس

دِر كارگاه هايشان را مى بندند؛ زيرا بازار آنها از رونق 
ــراميك هاى چينى  ــت آن نيز وجود س افتاده و عل
ــدان و اللجين جا  ــگاه هاى هم ــت كه در فروش اس

خوش كرده است.
هرچند بارها درباره هجوم سراميك هاى چينى 
ــفال ايران (اللجين) مطالبى عنوان شده،  به بازار س
ــلم است اينكه گويا مسئوالن چشم بر  اما آنچه مس
ــته اند تا به تدريج شاهد نابودى اين  اين واقعيت بس

هنر اصيل باشيم.
ــهر اللجين بيش از 16  ــه گزارش مهر، در ش  ب
هزار نفر سكونت دارند و بيش از 80 درصد جمعيت 
فعاالن از طريق اشتغال در رشته سفال و سراميك 
ــر 700 كارگاه  ــال حاض ــد. در ح روزگار مى گذرانن
ــفال و سراميك در اللجين فعال  سنتى و مدرن س
ــت و 200 فروشگاه و نمايشگاه بزرگ و كوچك ،  اس
ــاخته هاى هنرمندان و صنعتگران را عرضه  دست س
مى كنند. اللجين از معدود مناطقى است كه مردم 

آن به صورت سنتى و خانوادگى به يك حرفه و هنر 
ــتغال دارند و پيشه اصلى زنان و مردان اين شهر  اش

از ديرباز سفالگرى و سراميك سازى بوده است .
واضح است كه بى توجهى به نجات شهر اللجين 
از محاصره كاالهاى چينى، ضربه اى جبران ناپذير به 
صنعت و سنت همدان است كه در درازمدت جبران 
آن خيلى سخت خواهد بود. نگاهى به وضعيت اين 
ــت كه صنعت سفال و سراميك  شهر بيانگر آن اس
ــه  و به تدريج  ــدار قرار گرفت ــن در وضع هش اللجي
ــفالگرى با ركود  فعاليت در واحدها و كارگاه هاى س

مواجه مي شود.
  موقعيت ويژه اللجين با ورود كاالهاى 

نامرغوب چينى به بازى گرفته شده است
يكى از كارشناسان هنرهاى دستى استان همدان 
ــهر اللجين با  ــان اينكه نبايد موقعيت ويژه ش با بي
ورود كاالهاى نامرغوب چينى به بازى گرفته شود، 
ــاندن سفال  ــرايط بايد براى شناس گفت: در اين ش

همدان، تبليغات گسترده انجام شود.
به گزارش جام جم آنالين، مراد تيمورى تأكيد 
كرد: بايد نمايشگاه هايى از توليدات داخلي در كشور 
ــود تا مردم به استفاده از توليدات كشورمان  داير ش
ــوند. چنانچه در زمينه سفال و سراميك  تشويق ش
ــترى  ــاى توليد كاهش يابد، بازار هاى بيش هزينه ه
ــر راه را بر توليدات  ــد آمد و اين ام ــت خواه به دس
ــفالگرى و  چينى مى بندد. وى بيان كرد: صنعت س
هنر سفال و سراميك نسل به نسل منتقل مى شود 
ــد ديگر جوانان  ــى در آن به  وجود آي ــر انقطاع و اگ
استقبالى از اين هنر نخواهند داشت و خطرى جدى 

اين صنعت را تهديد مى كند. 
ــتان همدان بايد با واردات در اين  مسئوالن اس
ــند و به  ــته باش زمينه برخورد جدى و قانونى داش
سوداگران اجازه ندهند كه اين صنعت را از اللجين 

گرفته و بعدها به نام خودشان ثبت كنند.
ــراث فرهنگى تنها  ــزود: وظيفه مي ــورى اف تيم
ــت؛  ــت، نيس نگهدارى از آنچه زيرخاك مدفون اس
ــور كلي  ــد از ميراث به ط ــازمان باي ــن س ــه اي بلك

محافظت كند.
واضح است كه حفظ و نگهدارى ميراث فرهنگى 
ــت  ــالمى امرى ضرورى اس در جاى جاى ايران اس
ــمار  ــواره صيانت از آنها مهمترين اصل به ش و هم

مى رود.
ــهر اللجين كه با مسائل و  ــير در ش با اين تفاس
مشكالت بسيارى دست و پنجه نرم مى كند، وجود 
مشكل واردات كاالهاى چينى نگرانى ها را دوچندان 

كرده است. 

اللجين در انتظار اللجين در انتظار 
توسعه زيرساخت هاى گردشگرىتوسعه زيرساخت هاى گردشگرى

گردشگران در اللجين 
نمي مانند

ــود برخورداري  ــن با وج ــام: اللجي همدان پي
ــراميك و وجود بيش از 700  ــفال و س از هنر س
ــي نه تنها  ــار ميراث فرهنگ ــره آث كارگاه در زم
ــت توفيق  ــذب توريس ــت ج ــته در صنع نتوانس
ــد؛ بلكه در سال هاي اخير با  چنداني داشته باش
سير نزولي در زمينه جذب گردشگر مواجه بوده 

است.
ــا وجود  ــن ب ــه اللجي ــت ك ــن در حاليس اي
ــيل هايي مي توانست  برخورداري از چنين پتانس
عنوان قطب گردشگري را تنها يدك نكشد؛ بلكه 

اين انتظار را به معناي واقعي تحقق بخشد.
ــاس تحقيقات ميداني، متوسط اقامت  بر اس
ــه 1/5  ــاعت ب ــن از 4 س ــگران در اللجي گردش
ــت؛ گرچه در برخي ايام سال  ــاعت رسيده اس س
ــتان ورودي  مانند تعطيالت نوروزي و فصل تابس
گردشگر به اللجين تا حدودي قابل توجه است، 
ــود چنداني براي  ــور با افزايش س ــي اين حض ول
ــگري در اين منطقه همراه نيست؛  بخش گردش
ــگران به جاي اقامت در  چراكه اغلب اين گردش
هتل، به توقفي چند ساعته اكتفا مي كنند و يا در 
ــدون هزينه در خيابان ها يا پارك به  پي اقامت ب

زدن چادر اقدام مي كنند.
ــياري از آنان بخش اعظمي از مواد   حتي بس
مورد نياز و مايحتاج خود را از محل سكونت شان 
ــاخت هاي  ــود مي آورند. نبود زيرس ــه و با خ تهي

ــي يكي از  ــي تفريح ــات رفاه ــب و امكان مناس
ــگران در اين  عوامل كاهش ورود و اقامت گردش
ــاي به روز  ــت و همچنين نبود جاذبه ه ــهر اس ش
ــتي مثل  ــگري و اماكن تفريحي و توريس گردش
ــرگرمي  از  ــهر بازي و س مراكز خريد بزرگ و ش

ديگر عوامل است.
ــگري اللجين و  ــه وضعيت گردش در مقايس
ــتان همدان با ساير استان ها بايد گفت كه در  اس
حالي بخش اعظم درآمدهاي استان به دليل نبود 
امكانات و زيرساخت هاي الزم از جمله فرودگاه و 
راه آهن كاهش يافته است كه استان هاي ديگر با 
ايجاد امكانات بهتر توانسته اند در جذب گردشگر 
ــگر  ــد؛ به طوري كه هر گردش ــق عمل كنن موف
ــتان هاي همجوار روزانه 600 دالر  خارجي در اس
ــت كه همان  ــد و اين در حالي اس ــرج مي كن خ
ــتان همدان و اللجين بر اساس  ــگر در اس گردش
آماري كه اتحاديه سفال اللجين اعالم كرده است 

شايد تنها60 دالر در روز هزينه كند.
بايد توجه داشت كه توسعه امكانات تفريحي 
ــه بايد  ــه ك ــهر آنگون ــن ش ــگري در اي و گردش
ــعه  ــت به فكر توس صورت نگرفته و اگر قرار اس
ــاخت ها و افزايش زمان حضور گردشگران  زيرس
ــتگاه ها و  ــيم بايد تمامي دس ــهر باش در اين ش
ــازمان هاي دولتي و خصوصي همكاري الزم را  س
ــند و مطمئناً با ايجاد تنوع و افزايش  داشته باش
ــوزه و ايجاد بازارها و  ــت خدمات در اين ح كيفي
بسترهاي جديد مي توانيم باعث رونق گردشگري 

در اللجين و استان همدان باشيم.

افتتاح دو كمپ گردشگري در استان همدان 
در آينده  نزديك

ــراث فرهنگي و  ــام: مديركل مي همدان پي
ــت:  به  زودي  ــتان همدان گف ــگري اس گردش
ــدآباد و  ــگري در گردنه  اس ــپ گردش دو كم

شهرستان تويسركان افتتاح مي شوند.
اسدا... بيات در گفت وگو با ايسنا بيان كرد: 
ــاخت  در حال حاضر چهار پروژه مربوط به س
ــگري در استان همدان در دست  كمپ گردش
اجراست كه دو كمپ در شهرستان تويسركان 
ــك افتتاح  ــده  نزدي ــدآباد در آين ــه  اس و گردن

مي شوند.
ــتند نمازخانه ، سرويس  ــه هزار مترمربع هس وي افزود: اين دو كمپ كه حدود س
ــگري  ــكوي چادر دارند.  عالوه بر اين، كمپينگ هاي گردش ــتي ، آالچيق و س بهداش

ديگري در كبودراهنگ و سامن به  زودي كلنگ زني مي شوند. 
ــود؛  ــتان همدان پيگيري مي ش ــات افزود:  يكي ديگر از برنامه هايي كه در اس بي
ــي براي كاركنان تأسيسات گردشگري در ماه آينده است.  برپايي يك برنامه  آموزش
ــي شامل 120 ساعت است كه براي كاركنان تأسيسات خدماتي و  اين دوره  آموزش

پذيرايي برگزار مي شود.
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ادب و هنر

نگاه نكته
روزنامه نگارى از منظر امام خميني(ره)

ــت و چنانچه بر خالف مسير  ــت و براي ملت اس همدان پيام: «روزنامه از ملت اس
ــود ملت با او مخالفت  ــا چيز ديگري رفتار بكند، خ ــت بخواهد يك روزنامه اي ي مل

مي كنند.
 الزم هم نيست كه مخالفتش اين باشد كه بريزد و بزند و بشكند، نه اينها اين 
ــد روزنامه  ــت، وقتي خواننده نباش كار را نمي كنند، لكن روزنامه براي خواننده اس

نيست...» 
«...امروز هم كه اقشار براي رسيدن به آزادي و استقالل به پا خاسته اند، مسئوليت 
ــئول به مرحله بسيار حساسي رسيده است. انحراف از راه  نويسندگان محترم و مس
ملت اگرچه يك قدم باشد، كمك به تباهي و نيستي ملت شجاع و خيانت به اسالم و 
مسلمين است. نويسندگان محترم بطور شايسته خواسته هاي ملت را منعكس كنند 

و به جنبش بزرگ اسالمي كمك نمايند...» 
ــيد كه به روي همين مسير  ــته باش ــما از اين به بعد توجه به اين معنا داش «ش
رفتار كنيد، همانطوري كه ملت دارد مي رود رفتار كنيد نه اينكه به اسم آزادي قلم 

برخالف مسير ملت مشي كنيد...» 
«مطبوعات بايد به اين ملت خدمت كند و بايد همان راه را پيش بگيرند كه ملت 

داشته و بواسطه آن پيروز شده است...» 
 مصلحت كشور و انقالب 

ــه محترم و بسيار موثرند لكن بايد روي  «مطبوعات در عين حال كه يك موسس
موازين مطبوعاتي و خدمت به ملت رفتار كنند، آزادي قلم و آزادي بيان معنايش اين 
نيست كه كسي بر ضد مصلحت كشور قلمش آزاد است كه بنويسد، بر خالف انقالبي 

كه مردم خون پايش داده اند بنويسد، همچو آزادي صحيح نيست.
 قلم آزاد است كه مسائل را بنويسد لكن نه اينكه توطئه بر ضد انقالب بكند. بيان 
آزاد است كه مطالبي اگر دارد بنويسد آن هم مطالبي كه به او داده مي شود، از همه 

اشخاص بنويسد بدون توطئه...» 
 مصالح عليه اسالم و كشور 

ــار را اكيدا مي كنم، آزادي  ــانه هاي جمعي همين اخط «و نيز به مطبوعات و رس
ــور و ملت جدا  ــالم و كش ــت و از توطئه هاي خالف مصالح عليه اس غير از توطئه اس
ــاس خطر جدي، مسائل را با ملت عزيزم  ــود و من در صورت احس جلوگيري مي ش
ــائل  در ميان مي گذارم تا ملت دلير خود تصميم الزم را بگيرد كه تا به حال در مس

مختلف، تصميم قاطعانه گرفته است...» 
 جايگاه خطير مطبوعات در هدايت و ضاللت جامعه 

ــما بلغزد و از تعهدي كه براي خدا تبارك و  ــته قلم هاي ش «اگر خداي نخواس
ــيد غفلت بكنيد، اينجور نيست كه تنها به شما و دوستان  ــته باش تعالي بايد داش
ــد، پس يك ضرر  ــه همه ضرر مي زن ــما ضرر بزند، ب ــب و هم دين ش ــم مذه و ه

كوچك نيست.
 شما كه روزنامه كثيراالنتشاري در دستتان است، بايد توجه كنيد كه مسئوليت 
بسيار خطيري پيش مردم و ملت هاي جهان داريد كه اگر ارشاد كنيد مردم را باالتر 
ــتند  ــه خانه يا يك مجلس كه چند هزار نفر هس ــت كه در گوش از طاعت هايي اس
مي باشد. قلم شما اگر ارشادي باشد، ملت را به راه راست هدايت مي كند و مي تواند 

مردم را از انحراف نجات دهد...»
ــاپ كنيد، الاقل پنج هزار نفر اين مجله را  ــد بدانيد كه اگر دو هزار مجله چ «باي

مي خواهند و يك عده كثيري هم آن را مطالعه مي كنند. 
ــت هزار باشد، پانصد هزار نفر آن را مطالعه مي كنند و  اگر تيراژ روزنامه اي دويس
اگر انحراف باشد، پانصد هزار نفر را منحرف مي كند و اين مسئوليت كوچكي نيست.

 اين غير از معصيتي است كه در خانه است. 
آن هم معصيت است اما نه بزرگي اين. هر چه تيراژ شما بيشتر باشد، بايد بيشتر 

توجه به اصالح آن بكنيد.
 آنها كه مي گويند تيراژ بيشتر، توجه مردم بيشتر است، پس هر چه مي خواهيم 

مي نويسيم؟ اشتباه مي كنند. آنها مسئوليت بيشتر دارند...» 
«مجله نوشتن مسئوليتي بزرگ دارد، هم پيش خداي تبارك و تعالي، هم پيش 
ــاد بكشانند، اگر كوشش نكنند در اينكه  ــت اينها مملكتي را به فس مردم. ممكن اس
ــاني و رسوا  ــد از روي صالحديد و مباني غير نفس اصالح كنند و اگر آن كه مي نويس
ــد، مجله ها مفيد خواهند بود و مردم رو به  ــائل باش ــلمانان و اينطور مس نكردن مس

تباهي نمي روند...» 
 نقش مهم مطبوعات در رشد و صالح كشور 

ــوري از همه  ــريات در هر كش ــريات، خودتان مي دانيد كه نقش نش «در باب نش
ــت. روزنامه ها و مجالت مي توانند كه يك كشوري را رشد بدهند به  چيزها باالتر اس

راهي كه صالح كشور است و مي توانند كه به عكس عمل بكنند...» 
«...نشريه بسيار خوب است و در صورتي كه محتواي آن محتواي آموزنده باشد و 

دست اندركاران آن متعهد باشند، اين نشريه رأس همه امور مي شود. 
ــان اگر انصاف داشته باشد، بايد به خاطر مردمي كه قلم ها را براي اينها آزاد  انس
ــته اند، از قلم و قدمش استفاده كند و ديانت هم اقتضاي همين را مي كند. ما  گذاش

بايد نشرياتمان مفيد باشد و اخالق جامعه را اصالح كنيم...» 
 ضرر رسانه هاي گروهي مخرب بيشتر از سالح هاي نظام 

ــياه اخير گرفتار مجالت و روزنامه هاي تخريب  ــال س «ملت عزيز در طول 50 س
ــل جوان او از آنها بدتر سينماها و راديو تلويزيون بود كه با  ــد كننده نس كننده و فاس
برنامه هاي خود، ملت را به حد وافر در آغوش غرب و غرب زده ها غلتانيد و ضررهاي 
ــالح هاي مخرب باالتر و بدتر  ــانه هاي گروهي از خرابي هاي توپ و تانك ها و س رس
است، چه كه ضررهاي سالح ها گذراست و ضررهاي فرهنگي باقي و به نسل هاي بعد 

انتقال پيدا مي كند. چنانچه ديديد و مي بينيد...» 
  انتقاد اصالحي 

ــند بلكه صورت ارشادي  ــته باش ــي صورت مخاصمه نداش «روزنامه ها بايد با كس
ــد زيرا يك جامعه تا انتقاد نشود  ــته باشند، مطالب  را بگويند. انتقادها بايد باش داش
اصالح نمي شود عيب هم در همين جاست چون سر تا پاي انسان عيب است و بايد 

اين عيب ها را انتقاد كرد تا جامعه اصالح بشود..» 
 تشويق تالشگران عرصه هاي مختلف 

ــد كه مفيد  ــرد و بايد اخبار به صورتي باش ــا اخبار مردم را تعليم ك ــد ب «... باش
ــد، بايد كاري شده باشد تا اخبار باشد. آن اشخاصي كه در اطراف ايران زحمت  باش
مي كشند، وقتي خبرشان را داديد تشويق مي شوند. اين طور نيست كه چه بنويسيد 

و چه ننويسيد، فرقي نكند.
 ما مكلفيم تا افراد را در هر رشته تشويق كنيم تا امثالشان زياد بشود. اگر مطلبي 

از اين طبقه ها در روزنامه آبروي خوبي پيدا مي كنند. 
ــت و اين هم نيست كه از  ــت، مال طبقه اول نيس ــوم اس روزنامه ها مال طبقه س
چيزهاي حكومتي بنويسيد، اين صحيح نيست. به نظر من روزنامه ها براي همه مردم 

منبع:پايگاه اطالع رسانى حوزه هنرىاست و همه مردم حق دارند...»

ــادي كه اين روزها براي  همدان پيام: اصغر فره
ــه به سر  ــاخت فيلم جديدش در فرانس مقدمات س
مي برد درباره  حاشيه هاي «جدايي نادر از سيمين» 
ــخن  ــاخت فيلم جديدش در اروپا س ــرايط س و ش
گفت. وى در گفت وگو با ايسنا، تاكيد كرد كه پس 
از ساخت فيلم جديدش به كشور بازخواهد گشت 
ــم جديد خود را هم در ايران  و تمايل دارد كه فيل

اكران كند.
متن كامل گفت و گو به اين شرح است.

  با توجه به موفقيت حضور «جدايي  
نادر از سيمين» در گلدن گلوب و معرفي 
فيلم به عنوان نماينده  سينماي ايران در 

مراسم اسكار امسال، چقدر به گرفتن 
جايزه  اسكار اميدواريد؟

همه  فيلم ها را نديده ام. از طرفي اسكار چندان 
ــت. قبًال هم فيلم هايي بوده اند  قابل پيش بيني نيس
ــت نهايي  ــدس و گمان ها در ليس ــه علي رغم ح ك
ــم، ميزان  ــر خود فيل ــته اند. عالوه ب ــور نداش حض
ــازان چند ماه  ــات نقش موثري دارد. فيلمس تبليغ
ــال صحبت و مصاحبه درباره   پياپي، بي وقفه در ح
ــان اند. چند هزار نفر براي انتخاب يك فيلم  فيلمش
ــد و مصاحبه ها غالباً در جهت معرفي  رأي مي دهن

فيلم است.
ــتم براي  ــفر كوتاه توانس ــن تنها در چند س  م
ــي از صبح تا  ــد روز پياپ ــروم. چن ــي فيلم ب معرف
ــوال هاي مشابه و اجباراً  ــب مصاحبه كردن با س ش
ــته كننده ايست. گاهي  پاسخ هاي مشابه، كار خس
ــد از چند بار ترجمه، اينجا  بعضي مصاحبه ها را بع
ــن و ادبياتش در اين  ــا مي خوانم. آن قدر لح و آنج
ــدن تغيير كرده كه برعكس آن  دست به دست ش

چيزي شده كه منظور بوده.
ــا و مصاحبه هاي جعلي  ــواي نقل قول ه  اين س
ــم. به هر  ــم خودم مي خوان ــت كه گاهي به اس اس
حال نياز بود كه مثل ديگر فيلمسازها چند ماه در 
ــوم، كه اين امكان به خاطر نوشتن  آنجا مستقر ش

فيلمنامه  جديدم، وجود ندارد.
  جدايي نادر از سيمين» در» 

كشورهاي زيادي به نمايش درآمد، آيا از 
واكنش تماشاگران در كشورهاي مختلف 

اطالعي داريد؟
ــاگران را تنها در كشورهايي مثل  واكنش تماش
ــادا از نزديك ديده ام.  ــه، آلمان، آمريكا و كان فرانس
ــه در ايران اتفاق  ــا چندان متفاوت با آنچ واكنش ه

افتاده نيست. 
ــنيده ام،  ــان را ش ــي كه از نزديك نظراتش آنهاي
ــخصيت ها  ــتان، رفتار ش موقعيت هاي داس ــاً  غالب
ــارغ از جغرافيا و  ــان را همه گير و ف ــط بينش و رواب

شرايط محيطي خاص مي دانستند. اين جمله را كه 
ــان ملموس و آشناست،  شخصيت هاي فيلم برايش

زياد شنيده ام.
  تاثير موفقيت هاي «جدايي نادر از  

سيمين» بر مسير فيلمسازي شما چه 
خواهد بود؟

ــه مي توانند باعث  اين موفقيت ها همان قدر ك
ــوند، به   ــراي ادامه  كار ش ــتر ب ــزه و اراده  بيش انگي
ــاز را اسير رقابت  همان اندازه هم مي توانند فيلمس
ــيب، به زعم  با خود كنند و براي رهايي از اين آس
ــريع تر فيلم قبلي  من يك راه وجود دارد: هر چه س
ــه فيلم بعدي دل  ــش را بگذاريم و ب و موفقيت هاي
ــم با «جدايي نادر  ــم. بعد از «درباره  الي» ه ببندي
ــدا كردم. اين  ــيمين» خودم را از آن فيلم ج از س
ــيب هاي  ــت براي در امان ماندن از آس راه خوبيس

نا خواسته اي كه موفقيت به بار مي آورد.
  چه شد كه تصميم گرفتيد فيلم  

بعدي تان را خارج از ايران بسازيد؟
ــن: قصه در پاريس  ــاده و روش به يك دليل س
ــتان سفر چند روزه  كسي است  اتفاق مي افتد. داس

به پاريس. اين قصه را كجا بايد ساخت؟
  آيا فيلمنامه   فيلم جديدتان همان 

فيلمنامه ايست كه با پيمان معادي نوشته 
بوديد؟

نه. ارتباطي ميان اين دو فيلمنامه نيست. من و 
پيمان در دوره اي كه «درباره الي» در مرحله  تدوين 
ــتن فيلم نامه اي كرديم. حاصل  ــروع به نوش بود ش
ــاخت  ــم قابل قبول از آب در آمد. قرارداد س كار ه
ــد، اما با پيش  ــته ش آن هم براي كار در برلين بس
آمدن ايده  «جدايي نادر از سيمين» علي رغم همه 

برنامه ريزي ها، از ساخت آن منصرف شدم.
  اين سال ها، تمايل به ساخت فيلم  

در خارج از كشور زياد شده. فكر مي كنيد 
علتش چيست؟

ــاختن فيلم در خارج از  حتماً هر كس براي س
ــودش را دارد. همه به يك  ــاص خ ــران دليل خ اي
ــاخت فيلم در خارج از  ــترك دست به س دليل مش

ايران نمي زنند.
  آيا ساخت فيلم در خارج از كشور  

امكان بيشتري براي جهاني شدن به 
فيلمساز مي دهد؟

تصور من اين نيست. تجربه نشان داده ساخت 
ــتري در جلب  ــاي بومي قابليت بيش ــم در فض فيل
مخاطب گسترده جهاني دارد. ولي يك چيزي اين 

ميان فراموش نشود. 
ــد و شب و  ــما مي رس وقتي قصه اي به ذهن ش

ــار از شوق نوشتنش مي كند، ديگر  روزتان را سرش
اين حرف ها و حساب گري ها كنار مي رود. اين قصه 
ــت كه شما را به دنبال خود مي كشد و نه اينكه  اس

شما قصه را به دنبال خود.
  واكنش شما به حاشيه ها و حرف و  

حديث هايي كه در ارتباط با ساخت فيلم 
جديدتان در خارج از كشور به وجود 

آمده چيست؟
ــتر بر فيلم بعديم  ــم تمركز و دقت بيش واكنش

است.
  ولي گاهي بي پاسخ گذاشتن اين  

گونه صحبت ها به نوعي باعث قوت 
گرفتن و جدي شدن اين شايعات براي 

عموم مي شود.
يا باور داريم مردم باهوشند يا نه. اگر باور داريم، 
خيلي جاي نگراني نيست. خودشان مي توانند سره 

را از ناسره تشخيص بدهند.
 خبر مهاجرت شما واقعيت ندارد؟  

ــت كه نه. من نه مهاجرت كرده ام و نه  واضح اس
ــار هم خبر مهاجرتم  ــد مهاجرت دارم. اولين ب قص
ــدان هفت تير تهران  ــت چراغ قرمزي در مي را پش
ــت كه براي تحقيق و  ــنيدم. كمتر از دو ماه اس ش
آشنايي با فضا به پاريس آمده ام تا نوشتن فيلمنامه 
ــنده اي كه در پاريس ساكن است  را با همكار نويس
ــغول پيش  آغاز كنم و بعد از اتمام نگارش هم مش
ــد. بالفاصله بعد از  توليد و فيلمبرداري خواهيم ش
آماده شدن فيلم هم با خانواده ام، كه نمي خواستم 
اين مدت را از آن ها دور باشم، به ايران باز خواهيم 
ــما فيلمي  ــت ش ــت. به هر حال وقتي قرار اس گش
ــت مدتي آنجا  ــوري ديگر بسازيد، الزم اس در كش
ــنا  ــتان با محيط آش بمانيد و در حد ضرورت داس
ــتاني امروز آمد  ــود براي چنين داس شويد. نمي ش
ــا دو ماه بعد  ــش توليد كرد و يك ماه ي ــردا پي و ف

فيلمبرداري. زمان نياز است.
  در ماه هاي گذشته اظهارنظرهاي  

مختلفي درباره  فيلم شما ابراز شده كه 
گاه به شدت متضاد و حتي غيرمنتظره 
بودند در اين بين معدودي هم صفت 

«سياه نمايي» را به فيلم نسبت داده اند. 
نظرتان در مورد اين اظهارات چيست؟

همانطور كه اشاره كرديد، عده  معدودي چنين 
ــرف كه به فيلم  ــرح كرده اند، اين ح چيزي را مط
ــت  ــل حكايت  مهاجرتي اس ــبت مي دهند، مث نس
ــبت بدهند. اين  ــه مي خواهند به زور به من نس ك
ــت كه مي شود  ــبي اس دور ترين و بعيد ترين برچس

به فيلم زد.

  شايد حجم موفقيت هاي فيلم در 
خارج از ايران باعث چنين نظري شده؟

ــه بيرون از  ــتناد اتفاقاتي ك ــه. به بهانه و اس بل
ــن نظري را مي دهند.  ــران براي فيلم افتاده چني اي
يعني اگر همين فيلم، با همين مختصات، بيرون از 
ايران تماشاگري نداشت و به جشنواره اي نمي رفت، 
ــان فيلم نيست، جوايز  ــياه نما» نبود. موضوعش «س
ــت. اول جوايز را مي بينند و بعد در فيلم دنبال  اس

دليل جوايز مي گردند. 
  برخي هم ايراد مي گيرند كه چرا  

فيلم «جدايي نادر از سيمين» فضاي 
توأم با اميد را به مخاطب منتقل 

نمي كند؟
من اين مثال را قبال هم زده ام. بدون آنكه قصد 
مقايسه باشد. وقتي يك بيمار نزد پزشكي مي رود و 
ــك متوجه بيماري او مي شود يا مي تواند براي  پزش
دلخوشي بيمار از بيماري و عواقب آن چيزي نگويد 
ــحال و دعاگو مطب را ترك كند  و بيمار هم خوش
يا صريح و روشن به بيمار درباره بيماريش توضيح 
ــار اميدوار و راضي  ــد، در حالت اول ظاهرا بيم ده
ــر از بيماري كه  ــرك مي كند اما بي خب ــب را ت مط
ــر خواهد كرد، در حالت  ــدي بعد او را زمين گي چن
ــران مطب را ترك  ــه بيمار ناراحت و نگ دوم اگرچ
ــد آن را دارد كه به دليل آگاهي بر  مي كند اما امي
بيماريش راه درماني پيدا كند، در كدام يك از اين 
حالت ها اميد واقعي و عميق تري به بيمار داده شده 

و در كدام يك اميدي جعلي و پوچ؟
  پيش بيني مي كنيد فيلم جديدتان در  

ايران هم به نمايش در خواهد آمد؟
ــران آن وجود  ــرم هيچ ممانعتي براي اك به نظ
ــركت «ممنتو»، تهيه كننده فيلم هم اين  ندارد. ش
ــل ايران  ــي اكران داخ ــراي هماهنگ ــي را ب آمادگ
ــرارداد قيد  ــالم كرده و در ق ــور اع ــارج از كش و خ

كرده ايم.
 عنوان اين فيلم چيست؟  

هنوز اسم قطعي فيلم انتخاب نشده.
 كسي از بازيگران انتخاب شده؟  

ــران به طور ضمني صحبت  با تعدادي از بازيگ
ــده، ولي همه چيز منوط به اتمام نگارش اولين  ش
نسخه از فيلمنامه است و بعد از اتمام فيلمنامه، كار 
انتخاب بازيگر در تهران و اينجا شروع خواهد شد.

  چه تعدادي از گروه ايراني و چه  
تعداد اروپايي خواهند بود؟

ــتند. بازيگران  گروه تركيبي از هر دو طرف هس
ــورت. گروه كارگرداني هم كه اين  هم به همين ص

روز ها مشغول كارند ايراني هستند.

كارگردان "جدايى نادر 
از سيمين":

مهاجرت 
نمى كنم

نگاهى به موسيقى نواحى ايران؛ 
لرستان(2)

ش، سرنا، كمانچه 
نوايى در دامنه هاى 

زاگرس
ــازى در ميان اين  همدان پيام: موسيقى س
قوم، ريشه آيينى و اساطيرى دارد و همان گونه 
كه در مكتوبات تاريخى ديده مى شود، برگزارى 
ــم آيينى با موسيقى به  ــوم و مراس آداب و رس

عنوان يك ركن اصلى برگزارى همراه بود.
طبل و شيپورهاى جنگى، نخستين دسته 
ــازهاى بدوى بودند كه در جنگ ها مورد  از س
ــتفاده قرار مى گرفتند و بايد به اين موضوع  اس
ــورنا و دهل كه به  ــازهاى س ــاره كرد كه س اش
ــتان از  ــازهاى منطقه لرس عنوان مهمترين س
ــود، بر اثر تكامل همين سازهاى  آنها ياد مى ش

باستانى به وجود آمده اند.
ــاز بادى  ــوان مهمترين س ــه عن ــورنا ب س
ــى رود و در منطقه  ــمار م ــرزمين به ش اين س
ــورنا هم خانواده هايى دارد كه  خاورميانه نيز س
ــاختار مورد  ــاوت در صدادهى و س با كمى تف

استفاده قرار مى گيرد.
ــتان از شاخ ساخته  اين ساز در دوران باس
ــد، اما با گذشت زمان و باال رفتن انتظار  مى ش

موسيقايى، چوب جاى شاخ را گرفت.

ــاز مهم اين منطقه است كه  دهل، ديگر س
ــازهاى كوبه اى قرار مى گيرد. اين  در دسته س
ساز متشكل از يك طوقه چوبى است كه از دو 
طرف با پوست كه اغلب پوست گاو و گاوميش 
است پوشيده شده و با دو وسيله جانبى عصا و 

تركه نواخته مى شود.
از كمانچه مى توان به عنوان اصلى ترين ساز 
ــيقى نواحى لرستان ياد كرد كه در دسته  موس
سازهاى زهى قرار مى گيرد و بيشترين رپرتوآر 

موسيقى سازى اين منطقه را داراست.
ــتره جغرافياى فالت  اين ساز در تمام گس
ــود، اما در هر قومى از لحاظ  ايران يافت مى ش
ــاوت دارند و اين تفاوت به  ظاهر با يكديگر تف
سبب نوع صدادهى و لهجه كمانچه است كه از 
ذائقه موسيقايى هر منطقه سرچشمه مى گيرد.

ــت باز  ــتان كمانچه پش براى مثال در لرس
ــرد كه مختص اين  ــتفاده قرار مى گي مورد اس

منطقه است.

يادگيرى نوازندگى كمانچه در همان دوران 
ــينه به سينه از نسلى به نسل ديگر  كودكى س
ــود و در اغلب خانواده ها يك نفر از  آغاز مى ش
ــانگر  ــا كمانچه مى نوازند كه اين مهم نش اعض
ــت،  ــيقى در بين اقوام لر اس جايگاه ويژه موس
زيرا بيشتر آداب و رسوم و آيين هاى كهن اين 

سرزمين با موسيقى همراه است.
ــاخصه موسيقى سازى منطقه  مهمترين ش
ــيقايى با  ــل موس ــتفاده از فواص ــتان اس لرس
ــى و چرخش هاى ملوديك  پرش هاى پى در پ
ــت و با تكرارهاى مكرر سعى بر ايجاد يك  اس
ــر پايه دورهاى  ــك دارد كه اغلب ب دور ريتمي
ــود كه از اين  ــى اجرا مى ش 2/4 ، 6/8 و 7 تاي
ــاى پايكوبى اين منطقه  بين مى توان به فرم ه
اشاره كرد كه با ضرباهنگ هايى با سرعت باالى 

ريتميك همراه است.
فواصل موسيقى سازى اين منطقه همچون 
ــيقى آوازى، بيشتر از فواصل دستگاه هاى  موس
ــت، با اين  ــتى اس ــور، چهارگاه و آواز دش ماه
ــيقى  ــاوت كه نيم پرده هاى متوالى در موس تف

سازى بيشتر استفاده مى شود.
غناى موسيقى نواحى اين سرزمين موجب 
ــيقايى  ــيارى از نغمه هاي موس ــه بس ــده ك ش
لرستان به عنوان گوشه هاى مختلف در مكاتب 
رديف دستگاهى موسيقى ايرانى مورد استفاده 

قرار گيرد.

«گل پونه ها» ايرج بسطامي تصويري منتشر شد
همدان پيام: آلبوم تصويري «گل پونه ها» با صداي ايرج بسطامي و با آهنگسازي حسين پرنيا از سوي انتشارات «آواز 
بيستون» منتشر شد. سبزعلي عزيزي درباره اين آلبوم تصويري به ايسنا توضيح داد: اين دي وي دي شامل كنسرت ايرج 
بسطامي در سال 78 مي شود كه در استان البرز اجرا شده بود و امسال همزمان با سالروز زلزله بم، روانه  بازار موسيقي 
ــده بود،  كه امسال تنها قسمت اول كنسرت در  ــرت در دو دستگاه همايون و شور اجرا ش ــد. وى ادامه داد: اين كنس ش
ــتگاه همايون تحت عنوان «گل پونه ها(1)» منتشر شده است و دي وي دي دوم كه در دستگاه شور تهيه شده، پنج  دس
ماه ديگر منتشر خواهد شد. عزيزي اين دي وي دي تصويري را شامل هشت قطعه دانست و افزود: اين اثر شامل هشت 
قطعه مي شود و داراي چند تصنيف، آواز و همچنين تصنيف معروف «گل پونه ها» است. مدير انتشارات آواز بيستون، از 

حسين پرنيا به عنوان آهنگساز اثر ياد كرد و افزود: اشعار متعلق به حافظ و رهي معيري است.

سومين جشنواره فصلى مطبوعات تا 20 دى برگزار مى شود
همدان پيام: دبير جشنواره فصلى مطبوعات و خبرگزارى ها با اعالم پايان داورى سومين دوره آن از برگزارى مراسم 
ــومين  ــنواره تا روز 20 دى ماه خبر داد. محمود اكرامى فر در گفتگو با مهر، درباره مراحل ارزيابى آثار در س پايانى جش
جشنواره فصلى مطبوعات و خبرگزارى ها گفت: داورى اين دوره از جشنواره پايان يافته و ما در حال تهيه كتاب مربوط 
به آن هستيم. دبير جشنواره فصلى مطبوعات و خبرگزارى ها افزود: امروز زمان برگزارى اين جشنواره با معاون مطبوعاتى 

وزير ارشاد نهايى مى شود و جشنواره حداكثر تا 20 دى ماه برگزار خواهد شد.
وى درباره تاخير صورت گرفته در برگزارى اين دوره از جشنواره مطبوعات هم گفت: با توجه به اينكه ما بايد تمام 
ــده اند، بررسى و در عين حال گروه هاى داورى را تعيين  ــر ش آثارى را كه تا 30 آذر در مطبوعات و خبرگزارى ها منتش

مى كرديم، اين كار خود به خود دو سه هفته اى زمان مى برد.

نام گرافيست ايرانى در كتاب جديد طراحى پوستر دنيا
همدان پيام: مهدى سعيدى از انتشار كتابى با عنوان "استادان جديد طراحى پوستر" در دنيا خبر داد كه نام وى به 

عنوان 30 طراح گرافيك مطرح شده است.
مهدى سعيدى، طراح گرافيك در گفتگو با ايلنا در اين باره گفت: كتابى باعنوان "استادان جديد طراحى پوستر" به 
ــط انتشارات راكپورت منتشر خواهد شد كه فقط از 30 طراح گرافيك بين المللى  از كشورهاى مختلف دنيا  زودى توس
براى اين كتاب دعوت به عمل آمده كه خوشبختانه من يكى از اين 30 نفر هستم. از ويژگى هاى اين كتاب مى توانم به 

مصاحبه هاى جذابى كه با موضوع گرافيك و به ويژه طراحى پوستر با هريك از اين هنرمندان شده اشاره كنم.
ــى، فرانسه، اسپانيايى و آلمانى" منتشر خواهد شد،  ــاره به اينكه اين كتاب به چهار زبان مهم دنيا "انگليس وى با اش

گفت: اين كتاب قرار است در 40 هزار نسخه چاپ و در سراسر جهان توزيع شود.

ــرزمين اهورايى كه  ــر س همدان پيام: مدير نش
ــابقه «زيباترين كتاب هاى  ــوان اثر در مس با 4 عن
جهان» شركت كرده است، ابراز اميدوارى كرد نام 
ــاب ايرانى به عنوان زيباترين كتاب جهان  يك كت

رقم بخورد.
ــار عنوان از كتاب هاى  مجيد ضرغامى كه چه
ــگاه كتاب  ــراى نمايش ــارات از ايران ب ــن انتش اي
ــده است،  «زيباترين كتاب هاى جهان» انتخاب ش
به مهر گفت: 105 ناشر از سراسر كشور كتاب هاى 
ــن كتاب هاى جهان  ــابقه  زيباتري ــود را در مس خ
ــركت دادند و از ميان كتاب هاى منتشرشده در  ش
ــال هاى 1389 و 1390، تعداد 24 عنوان از 15  س
ــر ايرانى به آلمان رفتند تا به عنوان نمايندگان  ناش

ايران در اين مسابقه حضور يابند.
ــرزمين اهورايى  ــارات س وى ادامه داد: از انتش
ــراى جاويدان»، «اصفهان  نيز كتاب هاى «ايران س
ــيد» و «اسم اين  ميراث اهـورايى»، «حلقه خورش
ــلطنت اردى بهشت نيست» براى نمايش  كتاب س
ــن كتاب هاى  جهان  ــاب زيباتري ــگاه كت در نمايش

انتخاب شده است.
ــاره به اينكه كتاب هاى اشاره  ــر با اش اين ناش
شده از سوى دبيرخانه اين جايزه انتخاب شده اند، 
بيان كرد: آنچه در اين جايزه مد نظر قرار مى گيرد 

ويژگى هاى بصرى و ظاهرى كتاب ها شامل چاپ، 
ــاپ و كاغذ، خالقيت  ــس، گرافيك، كيفيت چ عك
ــق متن و عكس و  ــوآورى، نفيس بودن، تطبي و ن

گرافيك، شكيل بودن و ... است.
ــره اى با دبيرخانه  ــى افزود: البته ما مذاك ضرغام
ــت كتاب هايمان را به  ــزه براى اينكه آيا الزم اس جاي
آلمانى ترجمه كنيم يا خير؟ داشتيم كه گفتند الزم 
نيست و با همين ويژگى هاى ظاهرى داورى را انجام 
مى دهند. وى كسب رتبه در اين جايزه را براى ايران 
ــته و تشريح كرد: تاكنون از ايران  حائز اهميت دانس
ــده است و اميدوارم در  كتابى برگزيده اين جايزه نش

اين دوره يك برگزيده ايرانى داشته باشيم.
ــرزمين اهورايى در پايان گفت:  ــر س مدير نش
ــت كه  ــراى جاويدان» از جمله آثار ماس «ايران س
ــگاه كتاب هم با اقبال خوبى روبه رو شد  در نمايش
ــورد توجه قرار  ــزه هم م ــدوارم در اين جاي و امي
ــار بصرى جايزه  ــن در بخش آث ــرد. ما همچني گي
ــركت كرده ايم كه در آنجا مجموعه اى از كارت  ش

ــه و مخمل دارد و  ــتال هايمان را كه قابى ترم پس
ــايرى نيز در آن به كار رفته است، ارائه  دوخت عش

داده ايم.
جايزه ويژه  را كتابى از كشور هلند دريافت كرد. 
ــورى چك گرفت، دو  ــدال طال را كتابى از جمه م
مدال نقره به  دو كتاب هلندى و سوئيسى اهدا شد. 
پنج مدال برنز را كتاب هايى از كشورهاى هلند (2 
مدال)، اتريش، لهستان و سوئيس دريافت كردند. 
همچنين، ديپلم افتخار به  كتاب هايى از كشورهاى 

چين، آلمان (3 ديپلم) و سوئيس داده شد.
ــران  ــابقه كه با همكارى اتحاديه  ناش اين مس
آلمان، كتابخانه ملى آلمان، شهردارى فرانكفورت و 
شهردارى اليپزيك به  وسيله بنياد هنر كتاب آرايى 
ــود، براى نخستين بار در سال  آلمان برگزار مى ش

1963 در شهر اليپزيك برگزار شد.
ــه  ــز ب ــورت ني ــهر فرانكف ــال 1991 ش از س
ــت. از آن زمان تاكنون همه  ساله  ــابقه  پيوس  مس
ــر جهان در  ــده از سراس ــاى برگزي ــام كتاب ه تم
ــورت  ــك و فرانكف ــاب اليپزي ــگاه هاى كت نمايش

به نمايش درمى آيند.
ــك كتاب ها در زير  ــگاه كتاب اليپزي در نمايش
ــته  ــال كننده به نمايش گذاش ــورهاى ارس نام كش
ــاب فرانكفورت،  ــگاه كت ــوند، اما در نمايش مى ش
ــب موضوع به نمايش درمى آيند و  كتاب ها برحس
پس از پايان نمايشگاه كتاب فرانكفورت، كتاب ها 
ــرار مى گيرند تا  ــاب آلمان ق ــار موزه كت در اختي

هميشه محفوظ بمانند.
ــگاه كتاب اليپزيك از 15 تا 18 مارس  نمايش
2012 برابر با 25 تا 28 اسفند ماه 1390 در شهر 
اليپزيك و نمايشگاه كتاب فرانكفورت از 10 تا 14 
ــا 18 تا 22 مهرماه 1391 در  اكتبر 2012 برابر ب

شهر فرانكفورت آلمان برگزار خواهد شد.

مدير نشريه زمين اهورايى:

اميدوارم جايزه 
«زيباترين كتاب هاى جهان» به ايران برسد
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جامعه

نيش و نوشاخبار

از دل برآمده

همدان پيام: در گذشته اي نه چندان دور، مجرم 
ــد.  ــى واقعى تافته اي جدا بافته تلقى مي ش به معن
ــتانه، تحوالت حقوق جزا و  وانگهى افكار بشر دوس
ــوق كيفرى كه به جرم  ــاخه اي از حق پديدآمدن ش
ــهرت يافت، نگرشى ژرف تر در ارتباط با  شناسى ش
اين موضوع پيش رو گذاشت. شايد نگاه جمع گرايانه 
به اعضاى يك اجتماع موجب شد كه مسئوليتى كه 
ــا پيش از اين به طور مطلق بر عهده مرتكب جرم  ت
گذاشته مي شد، مورد ترديد واقع شود. جرم شناسى 
ــگاه حقوق دانان كيفرى را به تكوين جرم متمركز  ن
ــائل مربوط به  ــود و پيچيدگى غير منتظره مس نم
ــن ديدگاه ها آن جا به  ــكار كرد. اي جرم را بر ما آش
اوج خود رسيد كه مكتب اثباتى مجرم را به عنوان 
ــرايط خود نگريست. اما فارغ از  قربانى محيط و ش
ــى بگو مگوهايى كه در خصوص ميزان و تأثير  تمام
ــان حقوقدانان وجود دارد،  اين عوامل هنوز هم مي
امروزه اكثر حقوقدانان عرصه حقوق كيفرى بر اين 
نكته توافق دارند كه شرايط اجتماعى تأثير اساسى 
ــرم يك فرد  ــازى مي كند و مج ــكاب جرم ب در ارت
ــت كه هنجارهاى جامعه خود را به  ضداخالق نيس
ــتر و دليل  ــد بدون آن كه هيچ بس بازى گرفته باش
ــته باشد. به طور  ديگرى براى اين رفتار وجود داش
ــكار اگرچه توصيه  ــه رفتار ضداجتماعى بزه خالص

جامعه به او نيست اما زاييده شرايط آن است.
 فقر، تبعيض و نابرابرى 

اگر فقر را از نظر واژه شناسى به معنى كمبود در 
نظر بگيريم، هم چنان كه امروزه رايج است مي توان 
تركيب هاي مختلفى از اقتصاد، فرهنگ و... به همراه 
آن در نظر گرفت. اما آنچه در اين نوشتار موردتوجه 
بوده است اين معنى گسترده از فقر نيست بلكه به 
ــت كه در تعبير  طور خاص تركيب فقر و اقتصاد اس
ــه فقر معادل فقراقتصادى در نظرگرفته  عام هميش
ــى تركيب هاي  ــى و عاطف ــر فرهنگ ــود. فق مي ش
ــت كه به دايره واژگان زمانه ما اضافه  جديدترى اس
ــت. بنابراين فقر مقوله ديگرى است كه به  شده اس
نوعى شكاف در توزيع ثروت اشاره مي كند اين تعبير 
ــه اي از جامعه از امكانات  ــت كه طبق بيانگر اين اس
ــه محروم و در عوض طبقه ديگر داراى بهترين  اولي
ــت يافتن به ثروت  ــتند و البته راه دس امكانات هس
ــيار محدود و  ــز دراين جامعه براى طبقه اول بس ني
ــا مرزى ميان  ــت. در اينج ــواردى ناممكن اس در م
تبعيض و نابرابرى طبيعى ترسيم مي شود. بنابراين 
نابرابرى در جامعه زمانى به تبعيض منجر مي شود 
ــانى به خاطر برخوردارى از ويژگى هايى كه  كه انس
اكتسابى نيستند، از منابع ثروت برخوردار مي شود. 
اين حالت باعث مي شود كه وقتى فردى در خانواده 
ــود اميدى نداشته باشد كه بتواند  فقيرى متولد ش
ــطح زندگى خود را افزايش دهد. اين تركيب فقر  س
و تبعيض است كه پيامدهاى وسيع و دشوارى هايى 
ــت كه در ادامه به آن خواهيم  به دنبال خواهد داش

پرداخت.
 پيامدهاى فقر 

ــد. اين تعبير به  ــان گرسنه خدا نمى شناس انس
اشكال مختلف در بيان مصلحان اجتماعى، علماى 
ــان مردم عادى به كار رفته است؛ كه  دينى و در لس
ــى از يك تجربه جمعى انسانى است كه به آنها  ناش

نشان داده فقر مي تواند به هر جا سر بكشد.
ــرار گرفته اند با  ــه در طبقه ضعيف ق ــرادى ك اف
مشكالت وسيعى رو به رو هستند كه تامين معاش 
ــت  ــت. بايد به ياد داش روزمره جزئى ترين آن هاس

ــكم  ــيركردن ش كه امروزه دولت ها تنها در قبال س
شهروندان خود مسئوليت ندارند آن ها موظف اند كه 
رفاه اجتماعى و اقتصادى به وجود آورند و اين تعبير 
ــاك، بهداشت،  به معنى فراهم آوردن خوراك، پوش
ــى براى تمام  ــوزش،كار، امنيت و تفريح حداقل آم
ــن تعيين خط فقر به  ــت. بنابراي اعضاى اجتماع اس

اقتضائات زمان بستگى دارد.
ــكالتى از قبيل مشكالت خانوادگى، فحشا،  مش
ــكالت فرهنگى، و  ــرت و پيامدهاى آن، مش مهاج
ــرايط اجتماعى و سياسى از جمله  بى توجهى به ش
ــت كه در فقدان اقتصادى سالم  ــوارى هايى اس دش
ــراد ضعيف و كل  ــى، گريبان گير اف ــاه اجتماع و رف

اجتماع خواهد شد.
 رابطه فقر و جرم 

ــت كه چنان كه پيش از اين نيز  بايد توجه داش
ــكل گيرى رفتارهاى  ــاره كرديم، امروزه علل ش اش
ــكنانه اي مانند جرم بيش از گذشته مورد  هنجارش
ــت. آن ها به اين  ــوق دانان قرارگرفته اس توجه حق
ــكل گيرى جرم تحت تأثير  نتيجه رسيده اند كه ش
عواملى است كه با از بين بردن آن ها مي توان ميزان 

اين رفتارها را در جامعه كاهش داد. 
ــوع نگاه دو پيامد مثبت به همراه  در واقع اين ن
ــى كه براى  ــئوليت مطلق ــت؛ اول اين كه مس داش
ــد، مورد تعديل قرارگرفت. دوم  بزهكار فرض مي ش
ــكاب جرم را به  ــاي كاهش ميزان ارت اين كه راه ه
ــكلى متفاوت از گذشته، در پيش گرفت. به بيان  ش
ــن تر به اين نتيجه رسيد كه انسانى كه داراى  روش
مشكالت معيشتى و اقتصادى است را نمى توان تنها 
با چوبه دار و زندانى كردن از ارتكاب جرم بازداشت.

 فقر و جرائم خشونت آميز 
ــطح زندگى و تعريف  بايد پذيرفت كه امروزه س
ــيارى دارد. اگر در  ــته تفاوت هاي بس رفاه، با گذش
ــنگى و بعضا پوشيدن  ــته، فقر به معنى گرس گذش
ــد،  ــرپناه تلقى مي ش ــتن س جامه مندرس و نداش
انسان امروز را نمى توان تنها با داشتن اين حداقل ها 
ــت، چرا كه وقتى سطح زندگى در  راضى نگاه داش
اجتماع به طور كلى باال مي رود، انسان ها ناخودآگاه 
ــات ديگر زندگى هم  ــاس با يكديگر از امكان در تم

ــوند و به طور طبيعى به مقايسه خود و  مطلع مي ش
ديگران مي پردازند.

ــه انگيزه رفع  ــرف ديگر بعضى از جرائم، ب از ط
ــكالت اقتصادى اتفاق نمى افتند، بلكه معموال  مش
ــونت نهفته است  در اين جرائم بيش از هرچيز خش
ــت مورد تحليل حقوقدانان  كه چرايى آن مي بايس
قرار بگيرد. درجرائمى مانند سرقت به طور معمول 
ــت و مجرمان در جرائم  ــه اقتصادى مطرح اس صرف
ــبه  مالى به اين انگيزه عمل مي كنند كه در محاس
ــت يابند كه به دردسر  ــود و زيان، به بهره اي دس س
آن بيارزد!. اما به راستى مجرمانى كه مرتكب جرائم 
ــبه اي را انجام  ــوند، چه محاس ــونت بار مي ش خش
مي دهند و يا به عبارتى بهتر آيا انگيزه اي به غير از 

خشونت ورزى در اين جرائم وجود دارد؟
ــونت آميزى  ــود از جمله جرائم خش ــاوز، خ تج
ــدن واژه گروهى به آن حكايت  ــت كه اضافه ش اس
از خشونت مضاعفى است كه در آن تحميل خواهد 
شد. اين عمل چه از نظر اخالق و چه از نظر اديان، 
ــت. اخالق عمومى تجاوز را  ــده اس عملى تقبيح ش
ــتن حريم و  ــانى شكس بر نمى تابد چرا كه هيچ انس

تماميت جسم خود را تاب نمى آورد. 
ــا اتفاق افتادن چنين جرائمى در اجتماع، نظر  ب
ــان به تعيين  حقوقدانان و به طور ويژه جرم شناس
علل آن معطوف خواهد شد و اين كه اين متجاوزان 

اصوال چه محاسبه اي در ذهن داشته اند؟
ــد كه در جامعه ما كه اكثريت   به نظر ما مي رس
ــكيل داده است، اين عمل از  آن را افراد مذهبى تش
ديد اجتماع به اندازه كافى قبيح است و مجرمان از 
ــتى عمل خود به اندازه كافى مطلع هستند. به  زش
عالوه كم نبودند متجاوزانى كه در سال هاي گذشته 
ــزاي كار خود  ــه دار و اعدام در مالعام به س با چوب
ــيده اند، بنابراين اين فكر كه اين افراد از شدت  رس
مجازاتى كه در انتظار آن هاست مطلع نبوده اند، نيز 
ــد. بنابراين محاسبه اي براى  صحيح به نظر نمى رس
ــا مطرح نبوده است يا اگر هم بوده  بزهكار يا اساس
است، بعيد به نظر مي رسد كه او را به نتيجه اي قانع 
ــانده باشد. به  كننده  براى ارتكاب چنين عملى رس
اين ترتيب به نظر مي رسد در چنين جرائمى، نوعى 

ــان گير مرتكبين  ــونت بار گريب هيجان آنى و خش
مي شود.

اما رابطه اين مبحث با موضوع اصلى اين نوشتار 
چيست؟اين كه چنين خشونتى را معلول فقر بدانيم 
ــه علت تامه در نظر بگيرم، به هيچ  و فقر را به مثاب
ــانى  ــت چرا كه در علوم انس ــه قابل دفاع نيس وج
تشخيص علل پديده هاي اجتماعى به مثابه همين 
و ديگر هيچ غيرممكن است. اما خشونت، هيجانى 
است كه جامعه و اعضاى آن در توليد آن با يكديگر 
ــى پديده هاي  ــد، بنابراين تمام ــاركت مي كنن مش
ــونت در جامعه  ــى مي توانند در باز توليد خش جمع

موثر باشند.
 نتيجه گيرى 

ــونت بار  ــان فقر و جرائم خش ــه اي كه مي رابط
وجود دارد، رابطه غيرمستقيم اما به مراتب عميق تر 
ــوان نتيجه گرفت كه اگر  ــت. از اين بحث نمى ت اس
ــه اي وجود  ــى در جامع ــادى و اجتماع ــاه اقتص رف
داشته باشد، جرائم خشونت بار نظير تجاوز جمعى 
ــد، اما قطعا در چنين  ــه طوركلى حذف خواهد ش ب
ــدار فراوان  ــه جرائم به مق ــه اي نرخ اين گون جامع
ــه افراد در جامعه از  ــش خواهد يافت. زمانى ك كاه
ابتداى تولد آموزش و تربيت صحيح دريافت كنند 
ــود، امكان  ــب براى آن ها فراهم ش ــغل مناس و ش
ــى را بيابند، امكان  ــى و جنس ــع نيازهاى عاطف رف
ــى داشته باشند،  ــاركت هاي اجتماعى و سياس مش
ــالم و تخليه كننده هيجان هاي درونى  تفريحات س
براى آن ها فراهم باشد از روانى سالم تر و احساساتى 
ــد و در  ــانى تر برخوردار خواهند ش ــه مراتب انس ب
ــونت  چنين حالتى نمى توان انكار كرد كه بروز خش
ــد و اين امكان  در اجتماع به مراتب كم تر خواهد ش
ــار بروز يابند به  ــونت ب كه جرائمى اين چنين خش

حداقل خود خواهد رسيد.
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2- كلى، جان، تاريخ مختصر تئورى حقوقى در غرب، 
ترجمه محمد راسخ، نشرطرح نو، چاپ دوم، 1388

3- مجموعه نويسندگان، آسيب هاي اجتماعى در ايران( 
مجموعه مقاالت)، نشرآگهي، چاپ سوم، 1388

مرگ خاموش 2 زن همدانى 
در حمام

ــانى  اطالع رس اداره  ــس  رئي ــام:  همدان پي
ــدان از مرگ  ــتان هم ــى انتظامى اس فرمانده

خاموش دو زن همدانى خبرداد.
ــنا،  ــان در گفت و گو با ايس ــن اقبالي محس
ــاله كه  ــاله و زيبا 42 س ــت: مهرى 43 س گف
ــان يك واحد  ــب صاحب خانه و مهم ــه ترتي ب
ــكونى در كوى رضا واقع در شهرك مدنى  مس
ــته يازدهم دى ماه به  همدان بودند، روز گذش
ــان باختند.وى  ــت گازگرفتگى در حمام ج عل
ــكونى با  ــايگان اين واحد مس اظهاركرد: همس
ــمام بوى گاز، نيروهاى امدادى را مطلع  استش
ــكونى فوت  كردند كه پس از ورود به واحد مس

دو نفر مشاهده شد.
اقباليان تصريح كرد: جدا شدن لوله بخارى 
از ديوار و نشت گاز مونوكسيد كربن علت اين 

حادثه اعالم شده است.
ــف يك محموله 26 و  وى همچنين از كش
ــازى شده در يك  نيم كيلوگرمى ترياك جاس

تريلى خبر داد.
ــرد: پس از اطالع پليس  اقباليان اعالم ك
ــى مورد نظر در  ــود اين محموله، تريل از وج
ــهرك فرهنگيان متوقف و مواد مخدر كه  ش
به صورت حرفه اى جاسازى شده بود، كشف 

شد.

شناسايى 330 هزار معلول 
روستايى در كشور

همدان پيام: معاون توانبخشى و پيشگيرى 
ــور از  ــتى كش ــازمان بهزيس ــت س از معلولي
ــتايى خبر  ــزار معلول روس ــايى 330 ه شناس
داد و گفت: 67 درصد مناطق روستايى كشور 
تحت پوشش طرح توانبخشى مبتنى بر جامعه 

CBR قرار دارند.

ــخنگوى افزود:  ــزارش ايلنا، يحيى س به گ
ــايى معلوالن مناطق  ــن طرح با هدف شناس اي
روستايى و دورافتاده كه به خدمات توانبخشى 

دسترسى ندارند، اجرا مى شود.
ــده را  ــرح ياد ش ــراى ط ــدف از اج وى ه
ــايى معلوالن در روستاها و ارائه آموزش  شناس
ــان و اظهار كرد: با اجراى  توانمندى به آنها بي
طرح توانبخشى مبتنى بر جامعه، مناسب سازى 
ــود تا آنها را وارد  خانه فرد معلول انجام مى ش

جامعه  كنيم.

250 تا 400 نمونه از 
هر زندان براي پايش ايدز

همدان پيام: رئيس سازمان زندان ها در مورد 
پايش وضعيت شيوع ايدز در زندان هاى كشور 
ــه از هر زندان  ــن 250 تا 400 نمون ــت: بي گف
ــورد پايش قرار  ــروس ايدز م ــيوع وي از نظر ش
ــيوع ايدز در  ــاس آن ميزان ش مى گيرد و براس

زندان ها برآورد مى شود.
ــين اسماعيلى در  به گزارش ايلنا غالمحس
ــا 400 نفر براى  ــن 250 ت ــورد علت تعيي م
ــدى آمار مبتاليان به ايدز گفت:   اين  جمع بن
ــاخص ها از طريق وزارت بهداشت، درمان  ش
ــب جمعيت  ــه تناس ــكى و ب ــوزش پزش و آم
ــر جمعيت  ــت. اگ ــده  اس هر زندان تعيين ش
ــد از 400  ــا  زياد و زندان بزرگ باش زندانى ه
ــر از زندانيان نمونه مى گيرند و اگر زندانمان  نف
ــد از 300 نفر نمونه گرفته  زندان كوچكى باش

مى شود.

اعزام چهار هزار دانش آموز 
به عمره مفرده

ــازمان دانش آموزى  ــام: معاون س همدان پي
ــور از اعزام چهار هزار دانش آموز به عمره  كش
ــت: اعزام عمره گذاران ياد  مفرده خبرداد و گف
شده به سرزمين وحى از بهمن ماه امسال آغاز 

مى شود.
ــنى اظهار داشت:  به گزارش ايرنا، على حس
ــم جديد عمره، چهار هزار دانش آموز  در موس
ــن منتخبان  ــى و علمى و همچني ــه قرآن نخب
تشكل هاى دانش آموزى در قالب 34 كاروان به 

عربستان اعزام مى شوند.
ــراى هر گروه،  ــش از اعزام ب ــزود: پي وى اف
ــتان هاى مربوطه با  ــه روزه اى در اس اردوى س
ــوزان و عوامل كاروان ها برگزار  حضور دانش آم
ــركت كنندگان آموزش هاى  مى شود كه به ش
ــالم ارائه  ــا تاريخ اس ــنايى ب ــره و آش الزم عم

مى شود.

رشد باالتر از ميانگين جهانى ايران در شاخص هاى آموزش 
ــاخص هاى  ــازمان ثبت احوال گفت: در زمينه ش ــام: مديركل دفتر آمار، اطالعات جمعيتى و مهاجرت س همدان پي
ــعه يافته فاصله داريم كه ميانگين آن از  ــورهاى توس آموزش 36 درصد و در زمينه درآمد ناخالص ملى 38 درصد با كش
متوسط جهانى نيز بيشتر است. على اكبر محزون در گفت و گو با مهر گفت: شاخص توسعه انسانى به عنوان شاخص ارزيابى 
كيفيت جمعيت جوامع توسط برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) سنجيده مى شود كه در آخرين ارزيابى ايران از شاخص 
توسعه انسانى متوسط به توسعه انسانى باال صعود پيدا كرده است. وى تأكيد كرد: ارزيابى توسعه انسانى براساس شاخص هاى 
سالمت، آموزش و درآمد ناخالص ملى انجام مى شود كه كشورهاى نروژ و استراليا و نيوزلند بر اين اساس جزو كشورهاى اول 
تا سوم كشورهاى توسعه يافته قرار دارند. مديركل دفتر آمار، اطالعات جمعيتى و مهاجرت سازمان ثبت احوال كشور گفت: در 

مجموع ايران با كشورهاى توسعه يافته مانند نروژ و استراليا 26 درصد در شاخص هاى مختلف فاصله دارد.

تمديد اشتغال به كار اساتيد در دانشگاه بوعلى
همدان پيام: رئيس دانشگاه بوعلى همدان با بيان اينكه ميزان سال هاى اشتغال به كار استادياران در دانشگاه بوعلى همدان تا 34 
سال و دانشياران تا 37 سال تمديد شد، گفت: تعداد محدودى از استادان دانشگاه بوعلى همدان بازنشسته شدند. محمد على زلفى 
گل در گفت و گو با مهر، گفت: تعداد محدودى از استادان دانشگاه بوعلى همدان بازنشسته شدند. برخى از اين استادان داراى سابقه 
آموزش و پرورش بودند كه البته سوابقشان هم از آموزش و پرورش به دانشگاه بوعلى همدان منتقل شد. وى اضافه كرد: اين استادان 
مربى يا استاديار بودند و تنها يك استاد تمام داشتيم كه با اصرار خود بازنشسته شد و يكى ديگر از استادان هم به تازگى تقاضاى 
بازنشستگى داده كه هر چند مخالفت كردم، اما به علت شرايط حاكم بر زندگى شخصى اش، اين استاد هم بازنشسته مى شود. رئيس 
دانشگاه بوعلى همدان  اظهار داشت: با وجود ابالغ شدن آيين نامه جديد اعضاى هيأت علمى، سن بازنشسته شدن استادان افزايش 

يافته است و استادانى كه در دانشگاه بوعلى همدان بازنشسته شده اند، سنشان را بيشتر از حد هم تمديد كرده بوديم.

ميزان تأثير سوابق تحصيلى دركنكور91 مشخص شد
ــازمان سنجش با اشاره به مصوبات كارگروه ماده 4 قانون حذف كنكور گفت: براساس تصميم  همدان پيام: رئيس س
كارگروه، وزن سابقه تحصيلى 25 درصد درنظر گرفته شده است، البته اين 25 درصد به شرط تأثير مثبت براى داوطلبان 

كنكور در نظر گرفته مى شود.
ــرورالدين در گفت و گو با مهر افزود: تصميم كارگروه براى سال 91 تفاوتى با سال 90 ندارد و وزن  ــين س محمدحس
ــت. وى اضافه كرد: امسال نيز حدود 20  ــرى 91 ، 25 درصد به شرط تأثير مثبت اس ــابقه تحصيلى در كنكور سراس س
هزار نفر كد سوابق تحصيلى دريافت نكرده اند كه اين افراد فرصت دارند تا زمان مهلت مجدد ثبت نام كنكور، كد سوابق 
ــفند فرصت  ــته از داوطلبان در روزهاى 30 بهمن تا 3 اس تحصيلى را از مناطق آموزش و پرورش دريافت كنند. اين دس

دارند، پس از دريافت كد سوابق تحصيلى در آزمون سراسرى سال 91 ثبت نام كنند.

بخشى از جرائم خشونت بار حاصل فقر و تبعيض است

بوق زدن هم آدابى دارد
ــهرهاي كشور خصوصاً پايتخت صحبت از  همدان پيام: اين روزها در بعضي از ش
ــت كه نفس كشيدن دشوار  ــدت اين آلودگى به حدى اس ــت و گاه ش آلودگى هواس
ــخن گفت كه نقش  ــود، اما در كنار آلودگى هوا بايد از آلودگى ديگرى هم س مى ش

منفى كمترى از آلودگى هوا ندارد.
بله درست حدس زديد؛ آلودگى صوتى، البته منظور ما آن دسته از آلودگى هاى 
صوتى  است كه آگاهانه يا ناآگاهانه به دست برخى شهروندان ايجاد مى شود. بچه كه 
بوديم، همين كه در ماشين مى نشستيم، خواه ناخواه دستمان به سمت بوق مى رفت 
و اگر دعوايمان نمى كردند دوست داشتيم چندين بار آن را به صدا درآوريم و از اين 
ــذت مى برديم. اما نمى دانيم برخى از رانندگان چه لذتى از بوق زدن هاى  كار كلى ل

نابجا و مكرر مى برند؟
درست است كه بوق يكى از وسايل خودرو است، اما استفاده از آن جز در مواقع 
ضرورى و هشدارگونه توصيه نشده است. خدا نكند كه خودرويى وسط خيابان خراب 
شود يا راننده اى به داليلى در رفتن كمى مكث كند، آن وقت مى بينيم كه رانندگان 

پشتى چه همنوايى  با بوق زدن هاى ممتد خويش به راه مى اندازند!
تازه اگر بخت با آن راننده بينوا يار باشد كه اين اتفاق موقع سبز  شدن چراغ نيفتد 
و گرنه... . يك مورد مهم در ارتباط با اين بوق زدن هاى بيجا، داشت يادمان مى رفت 
و آن هنگامى است كه ميهمانان خانه اى پس از خداحافظى هاى طوالنى- كه گاهى 
اوقات با شوخى هاى پر سروصدا همراه است- با ميزبان و حين سوارشدن به ماشين، 
ــا هنگام ظهر، با بوق زدن هاى مكرر  ــب ي خواب و آرامش ديگران را در نيمه هاى ش

خود به نشانه قدردانى يا وداع، برآشفته مى سازند.
در اين وضعيت چه بسا خواب بيمار و كودكى تلخ شود. آيا با خود هيچ انديشيده ايم 
كه اين نحوه بوق زدن ها، جز پريشان كردن روان و اعصاب همشهريانمان، چه فايده 
ــته باشد؟ بايد بدانيم كه بوق زدن هم فرهنگ و آدابى دارد كه  ديگرى مى تواند داش

آموختن آن براى زندگى در يك شهر آرام و دلپذير ضرورى است.

همدان پيام: رئيس مركز بهداشت استان همدان 
گفت: در حال حاضر به باغ رستوران هاي گنجنامه 
همدان فرصت مى دهيم كه موارد درخواست شده 

حوزه بهداشت را انجام بدهند.
محمدمهدى مجذوبى افزود: وضعيت بهداشتي 
ــى از مباحث مورد  ــت، يك گنجنامه مطلوب نيس
ــتوران هاى  ــدن قليان در باغ رس تأكيد عرضه نش
گنجنامه است كه در نتيجه باغ رستوران هايى كه 
مبادرت به عرضه قليان كنند به طور جدى نسبت 
به پلمب آن ها اقدام مى شود و در اين زمينه تذكر 

دادن مطرح نيست.
ــالت و  ــتاى معض ــت: در راس ــار داش وى اظه
مشكالت گنجنامه جلسه اى در استاندارى برگزار 
شد كه بر اساس آن راهكارهاى اجرايى و عملياتى 
ــه مطرح و  ــتى اين منطق ــكالت بهداش ــع مش رف

بررسى شد.
ــزود: در حال  ــنا، مجذوبى اف ــزارش ايس به گ
ــه همدان به  ــود در گنجنام ــر وضعيت موج حاض
لحاظ فضاهاى فيزيكى مورد استفاده كه به شكل 
ــت، آب مصرفى اين محل و نيز نحوه دفع  دكه اس
ــت استان نيست  فاضالب مورد تأييد حوزه بهداش

كه در صدد رفع مشكالت آن هستيم.
ــنهادها و نقطه  ــد  پيش ــرد: باي ــح ك وي تصري
نظرها در رابطه با وضعيت بهداشتى گنجنامه، در 
ــالمت و امنيت غذايى استان  كارگروه تخصصى س
مطرح و به تصويب برسد و در يك زمانبندى شش 

ماهه اقدامات مؤثرى در اين زمينه انجام شود.
مجذوبى با بيان اينكه برخورد بهداشتى ما در 
راستاى حفظ سالمتى مردم استان انجام مى شود، 
بيان كرد: با توجه به عدم رضايت بهداشتى از آب، 
فاضالب و فضاى فيزيكى گنجنامه در حال حاضر، 
ــاعدى از طرف مسئوالن داده شده و  قول هاى مس
ــت در يك زمان بندى شش ماهه همه اين  قرار اس
ــبى  موارد مورد توجه قرار گرفته و اقدامات مناس
انجام شود كه اين زمانبندى نيز از اواخر اين ماه يا 

اوايل بهمن ماه آغاز مى شود.
مجذوبى با بيان اينكه سال گذشته در منطقه 
ــى صورت  ــدان اقدامات اساس ــبزه ميدان هم س
گرفت، يادآور شد: در ارتباط با بحث گنجنامه نيز 
ــت انجام اقدامات اساسى  هدف ما در مرحله نخس
ــكالتي هم وجود  ــت؛ اگرچه ممكن است مش اس

داشته باشد.

ــام: مديركل دفتر اموربانوان و خانواده  همدان پي
ــناخت  ــتاندار همدان گفت: تحكيم و ارتقاي ش اس
مهارت هاي زندگي در خانواده ها براساس آموزه هاي 
اسالمي و ايراني از اهداف امور بانوان استانداري در 

سند كاهش طالق است.
ــى زاده در كميته تخصصي زنان و  ــه رضا قل پروان
خانواده با بيان اينكه پنج سياست كالن را مركز امور 
ــند كاهش طالق دنبال  ــان و خانواده در جهت س زن
مي كند، افزود: اهداف ما در اين سند، تصحيح و ارتقاي 
ــام حقوقي، اخالقي و تربيتي خانواده ها مبتني بر  نظ
اصول و مباني فرهنگ اسالمي ايراني، تحكيم و ارتقاي 
ــناخت مهارت هاي زندگي تمام اعضاي خانواده بر  ش

اساس آموزه هاي اسالمي و ايراني است.
ــتعدادها  ــازي تبلور اس وي اضافه كرد: زمينه س
ــاي رواني، عاطفي و اجتماعي اعضاي  و توانمندي ه
خانواده و بهبود وضعيت معيشتي آنها و نظام تأمين 
ــت ارائه خدمات به  ــعه و تقوي رفاه اجتماعي و توس
ــت هاي  ــر از ديگر سياس ــيب پذي خانواده هاي آس

ترسيم شده در اين سند است.
ــح كرد: براي تحقق  ــنا وي تصري به گزارش ايس
ــده در اين  ــت هاي درنظرگرفته ش اهداف و سياس

سند، برنامه هايي از طريق مجموعه ها و دستگاه هاي 
ذي ربط برگزار مي شود و اين دستگاه ها نيز موظف 
به ارائه برنامه ها و طرح هاي پيشنهادي خود در اين 

زمينه هستند.
ــي زاده با اعالم اينكه آمار ازدواج در 9 ماهه  رضاقل
امسال نسبت به سال 89، رشد منفي دارد، عنوان كرد: 
ازدواج آسان و پايدار را بايد بيش از پيش جدي گرفت 
و با خيرين و تشكل هايي كه در اين زمينه كار مي كنند 
جلساتي برگزار كرد تا در امر ازدواج فرهنگسازي هاي 
ــم اقدامات مفيدي در اين  ــورت گيرد و بتواني الزم ص

خصوص انجام دهيم.
ــتانداري  ــركل دفتر اموربانوان و خانواده اس مدي
ــت:  ــاوره اظهار داش ــا تأكيد بر تقويت مراكز مش ب
ــاوره دهي به  ــتري يكي از دستگاه هاي مش دادگس
ــود كه انتظار داريم اين  ــوب مي ش خانواده ها محس
ــد از مراجعه  ــه 10 درص ــال ب ــز حداقل در س مرك
كنندگان و خانواده هاي داراي مشكل مشاوره دهد.

ــان كرد: دولت موظف است طبق  وي خاطرنش
ــم انداز 20 ساله در سال 1404، نسبت  افق و چش
طالق به ازدواج را به 10 برساند و از هر هزار ازدواج 

تنها يكي منجر به طالق شود.

63  تيم پليس محورهاى مواصالتى همدان 
را پوشش مى دهند

ــام: رئيس پليس راه همدان گفت: 63 تيم پليس خودرويى محورهاى  همدان پي
مواصالتى و سه گردنه مهم و برفگير همه كسى، آوج و اسدآباد اين استان را پوشش 

داده و همچنين در نقاط حادثه خيز سوباشى و دخان حضور فعال و دائم دارند.
محمد خيرى در گفت و گو با ايرنا افزود: با توجه به اينكه همدان از استان هاى 
ــافران عبورى و رانندگان بايد تجهيزات  ــت، مس ــير كشور اس ــتانى و سردس كوهس

زمستانى را به همراه داشته باشند.
ــتن  ــافرت و همراه داش اين مقام انتظامى تأكيد كرد: بازديد فنى خودرو قبل از مس
وسايل گرمايشى و همچنين تجهيزاتى نظير الستيك يخ شكن و زنجير چرخ ضرورى 
است. وى تأكيد كرد: بارش متناوب برف موجب لغزنده شدن جاده هاى برون شهرى اين 
استان شده به همين منظور و براى جلوگيرى از بروز سوانح دلخراش، رانندگان بايد بيش 
از گذشته احتياط كنند. وى گفت: با توجه به بارش متناوب برف در 24 ساعت گذشته 
هيچگونه سانحه فوتى در محورهاى مواصالتى استان رخ نداده است و تنها يك خودرو 

واژگون شده كه در اين سانحه يك نفر مجروح شده است.
ــتان باز است توصيه كرد: با  خيرى با ذكر اينكه تمامى محورهاى مواصالتى اس
توجه به لغزنده بودن برخى از جاده ها و گردنه هاى هاى برفگير رعايت فاصله طولى، 
ــرعت مجاز ضرورى  ــه قوانين راهنمايى و رانندگى و همچنين حركت با س توجه ب
ــت: حضور فعال و مؤثر پليس در محورهاى مواصالتى استان،  است. وى اظهار داش
رعايت قوانين راهنمايى و رانندگى از سوى رانندگان و همچنين اجراى قانون جديد 
ــيدگى به تخلفات رانندگى، موجب كاهش 12 درصدى متوفيان ناشى از سوانح  رس

رانندگى برون شهرى در 9 ماه سال جارى شده است.

وضعيت بهداشتى گنجنامه مطلوب نيستآمار ازدواج امسال همچنان رو به كاهش است

همدان پيام: همدانى ها با خودپردازها، دوست نيستند.
 خب از قديم هم گفتن دوستى كه در مواقع سختى، تنهات بذاره، به درد دوستى 

نمى خوره!!
ــت: اگر همكارى  ــوخى گف ــژاد درباره كوچك كردن دولت به ش ــارس؛ احمدى ن ف

مى كردند، 6 وزارتخانه ديگر را هم ادغام مى كرديم!
 به نظر ما ايشون، اصال اهل شوخى موخى هم نيستن!

همدان پيام: ثبت 108 ميليارد ريال تخلف صنفى در استان همدان
 ببين چقدر جريمه از اين ناحيه مى ره تو حساب دولت! 

ــد بگويد در يك استان، بيكار  ــنا؛ احمدي نژاد: خيلي اوقات آدم خجالت مي كش ايس
داريم.

ــوى بعضى مسئولين، همين  ــتكارى آمار بيكارى و كتمانش از س  پس دليل دس
خجالتى بودنشونه!!

همدان پيام: پرداخت 2صدم درصد تعهدات اشتغال، نتيجه 10 ماه تسهيالت دهى 
بانك ها

ــئولين استان زودتر از موعود، شغل هاى متعهد شده رو ايجاد كردن،   وقتى مس
ديگه كسى دنبال دريافت تسهيالت نمى ره كه!

فارس؛ معاون فرهنگى و اجتماعى وزير علوم: تعداد دانشجويان معتاد، ناچيز است. 
 ولى يه دانشجوى معتاد هم، فاجعه س!

همدان پيام: آيا مأموران راهنمايى و رانندگى، همه مواد قانون را اجرا مى كنند؟
 بستگى به شانس تون داره!

مهر: دالر همچنان مى تازد! 
 مگه كسرى بودجه دولت، جور نشد؟!

ــنبه هفته جارى ساعت هشت صبح، به حساب خانورا ها  فارس: يارانه نقدى، چهارش
واريز مى شود.

 حواسمون هست كه تاريخ رو، از يكم به چهاردهم و ساعت واريزش رو، از نيمه 
شب به 8صبح رسوندين ها!!

ايران: چهره هاى شاخص جناح ها در انتخابات
 جناح ها؟!!

ــارس؛ احمدى نژاد87: همه يارانه  را به مردم نمى دهيم/ احمدى نژاد90: همه يارانه    ف
را به مردم مى دهيم. 

 خب بد كرده ايثار كرده؟!
تفاهم: تمام تهرانى ها بيمه مى شوند.

ــين ها،  ــال قبل، بيمه بودن و فقط پايتخت نش ــى هم كه از هزاران س  غيرتهران
محروم مونده بودن از اين موهبت!!
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اقتصاد

طال و ارزخبر  اقتصادى

خبر

نوع ارز
نرخ خريد

(ريال)
نرخ فروش 

(ريال)
 آزاددولتىآزاددولتى

14418205001446820750يورو
11160161001119516400دالر آمريكا
17338248001739825200پوند انگليس
10967158001100416300دالر كانادا

2982375029923950ريال عربستان
3042430030524400درهم امارات

6300000---سكه تمام بهار طرح قديم
6170000---سكه تمام بهار طرح جديد

2960000---سكه نيم بهار
1530000---سكه ربع بهار
780000---يك گرمي

يك گرم طالي
593000--- ساخته نشده 18 عيار

همدان پيام: طبق آخرين مصوبه سازمان حمايت 
ــروه كنترل بازار،  ــدگان و تأكيد كارگ از مصرف كنن
ــيرخام را بيش از 600  ــداران نبايد هر كيلو ش دام
ــند و صنايع لبني نيز نبايد هيچ گونه  تومان بفروش
ــند، اما  ــته باش ــبت به قبل داش افزايش قيمتي نس
همچنان شيرخام بيش از اين مبلغ فروخته مي شود 
ــازمان حمايت بر بازگشت نرخ  و علي رغم اخطار س
فرآورده هاي لبني، برخي كارخانه ها محصول خود را 

همچنان با 10 درصد افزايش مي فروشند. 
طبق مصوبه  كارگروه كنترل بازار و تأكيد معاون 
ــس جمهوري به عنوان رئيس اين كارگروه؛  اول رئي
سقف قيمت شيرخام با بهترين برند و با 3,2 درصد 
ــت و با قيمت هاي  ــر 600 تومان اس چربي حداكث

بيش از اين ميزان بايد برخورد شود. 
ــت فرآورده هاي  همچنين هرگونه افزايش قيم
لبني غيرقانوني است تا اين كه در پايان هفته جاري 
ــوي دامداران، به  ــيرخام از س ــده  ش قيمت تمام ش
سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان 
ــازمان پس از بررسي قيمت ها  ــود و اين س اعالم ش
ــيرخام و فرآورده هاي لبني  ــراي اصالح قيمت  ش ب

تصميم گيري كند. 
ــازمان حمايت مصرف كنندگان  در حالي كه س
ــان ظفرى  و توليدكنندگان در نامه اي به على احس
توليدكنندگان  ــاي  تعاوني ه ــه  اتحادي مديرعامل 
ــدداً تأكيد كرده  ــران مج ــي اي ــاي لبن فرآورده ه
ــيرخام ممتاز  ــر قيمت خريد ش ــت كه حداكث اس
ــا حداقل بار ميكروبي)  ــت پايه 3,2 چربي ب (قيم
ــت كارخانه هاي لبني  600 تومان بوده و الزم اس
ــازمان هاي صنعت،  ــيرخام و س در زمان خريد ش
ــتقرار كارخانه  ــتان محل اس ــدن و تجارت اس مع
ــود تا برخورد قانوني الزم صورت پذيرد  ارجاع ش
ــش قيمت فرآورده هاي  و همچنين هرگونه افزاي
لبني فاقد وجاهت قانوني بوده و سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان ها مكلف به برخورد قانوني 
ــداران و  ــرانه دام ــش قيمت هاي خودس ــا افزاي ب
ــتند.» در حال حاضر هم  ــاي توليدي هس واحده
ــر از 600 تومان فروخته  ــيرخام به قيمت باالت ش
مي شود و هم صنايع لبني با توجيه خريد شيرخام 
ــه قيمت باالي 600 تومان، نرخ فرآورده هاي خود  ب

را افزايش داده اند. 
ــنا، در اين زمينه رئيس اتحاديه   به گزارش ايس
ــيرخام اظهار  ــاره  باال  بودن قيمت ش دامداران درب
ــازار و قيمت  ــرل و نظارتي بر ب ــد: هيچ كنت مي كن
ــود و نرخ نهاده هاي داخلي و وارداتي  علوفه نمي ش

صنعت دامپروري روز به روز رو به افزايش است. 
ــاي لبني نيز گفت:  ــس اتحاديه فرآورده ه رئي
ــته  ــه گذش ــي از هفت ــاي لبن ــي كارخانه ه برخ
ــوالت خود افزودند كه  ــد بر قيمت محص 10درص
ــد نرخ فروش را  ــازمان حمايت باي طبق اعالم س
ــيرخام و  ــل بازگردانند تا درباره ش ــه قيمت قب ب
ــود كه قيمت  ــي تصميم گيري ش محصوالت لبن
ــت قبل  ــا به قيم ــي كارخانه ه ــوالت برخ محص
ــي خود را  ــته و برخي هنوز قيمت افزايش بازگش

اعمال مي كنند. 
و  ــدگان  مصرف كنن از  ــت  حماي ــازمان  س

ــت، معدن و  ــازمان صنع ــدگان به 31 س توليدكنن
تجارت استان ها اعالم كرده است كه «ضروري است 
ــير و فرآورده هاي  ضمن كنترل و نظارت بر بازار ش
ــراي تثبيت قيمت  ــات كنترلي الزم ب ــي اقدام لبن
ــوارد تخلف برخورد  ــيرخام به عمل آمده و با م ش

قانوني الزم صورت پذيرد.» 
ــازمان حمايت از مصرف كنندگان  طبق اعالم س
و توليد كنندگان همه كارخانه ها عالوه بر خودداري 
ــت 600 تومان، در  ــيرخام باالتر از قيم از خريد ش
ــناد و  ــاي دامداري، اس ــتنكاف واحد ه ــورت اس ص
ــنده به  ــاني واحد هاي فروش ــدارك به همراه نش م

معاونت بازرسي و رسيدگي به تخلفات اين سازمان 
ارسال كنند تا اقدامات قانوني الزم انجام گيرد. 

بر اين اساس، هيچ گونه افزايش قيمت محصول 
به دليل خريد شيرخام باالتر از قيمت فوق پذيرفته 
ــوده و با متخلفان احتمالي برخورد صريح قانوني  نب

صورت خواهد پذيرفت. 
ــت؛ قيمت محصوالت از جمله شير  گفتني اس
ــوي چندين كارخانه  ــت از س ــتوريزه و ماس پاس
ــازمان حمايت  ــته و پس از اخطار س افزايش داش
همچنان با قيمت افزايش يافته و جديد به فروش 

مي رسند. 

رئيس اتحاديه سراسري مرغداران: 
جايزه صادراتي در حد حرف باقي مانده است 

ــتي گفت:  ــري مرغداران گوش ــس هيأت مديره اتحاديه سراس ــام: رئي همدان پي
ــزه صادراتي در حد حرف  ــت مرغ، وعده هاي جاي ــدن صادرات گوش علي رغم آزاد ش
ــاالنه 400 هزار تن  ــت كه اگر پرداخت شود س ــده اس باقي مانده و هنوز اجرايي نش

صادرات گوشت مرغ خواهيم داشت. 
ــن زاده در جمع خبرنگاران افزود: امسال يك ميليون و 650 هزار تن  عطا ا... حس

گوشت مرغ توليد مي شود كه بيش از نياز و مصرف سرانه  كشور است. 
ــاز جامعه از طريق  ــش از 33 درصد پروتئين مورد ني ــاره به اين كه بي ــا اش وي ب
ــور 23 كيلوگرم بوده كه از  ــرانه كش ــود، گفت: مصرف س ــت مرغ تأمين مي ش گوش

متوسط جهاني باالتر است. 
به گفته  حسن زاده، ايران رتبه  هفتم توليد گوشت مرغ را در جهان دارد و با توجه 
به وجود ظرفيت هاي خالي براي توليد، توانايي توليد دو ميليون تن گوشت مرغ در 
ــرف جامعه بوده و قابليت  ــدود 400 هزار تن آن مازاد مص ــور وجود دارد كه ح كش

صادرات را دارد. 
ــدن صادرات گوشت مرغ،  ــنا، تصريح كرد: علي رغم آزاد ش وي در گفت وگو با ايس

وعده هاي يارانه هاي صادراتي در حد حرف باقي مانده و هنوز اجرايي نشده است. 
حسن زاده تأكيد كرد: در صورتي كه 500 تومان جايزه صادراتي هر كيلو گوشت 

مرغ پرداخت شود، توانايي صادرات را خواهيم داشت. 
ــت مرغ وارد كشور هاي حاشيه  ــاالنه بيش از دوميليون تن گوش به گفته  وي، س
ــال سه ميليون تن صادرات گوشت مرغ به  ــود و كشور برزيل امس خليج فارس مي ش
اين كشور ها خواهد داشت كه با توجه به نزديكي قومي و مذهبي و همچنين مزيت 
ــير اگر از نظر قيمتي قابل رقابت باشيم، مي توانيم جايگزين كشور هاي  كوتاهي مس

صادر كننده شويم. 
حسن زاده خاطرنشان كرد: در حال حاضر 30 درصد ظرفيت سالن هاي مرغداري 
ــت كه اگر جايزه صادراتي عملياتي شود، اين ميزان ظرفيت مورد استفاده  خالي اس
قرار خواهد گرفت و توانايي صادرات محصول به كشور هاي همسايه را خواهيم داشت؛ 
چراكه شرايط كشتار، بسته بندي، فرآوري، قطعه بندي و انجماد در سطح جهاني است 

و قابليت ارائه  محصول كيفي و صادراتي را داريم. 
وي تأكيد كرد: علي رغم اين كه توليد كنندگان براي تأمين نياز و تقاضاي ماه هاي 
پاياني سال، جوجه ريزي را افزايش داده اند و ميزان جوجه ريزي به 100 ميليون قطعه 
در ماه رسيده است، نه تنها مرغ منجمد در بازار همزمان با توليد باال عرضه مي شود؛ 
ــوي وزارت  ــده از س بلكه قيمت خريد هر كيلو مرغ زنده كمتر از قيمت كف اعالم ش

جهاد كشاورزي است. 
ــن زاده خاطرنشان كرد: شش ماه پيش قيمت كارشناسي  شده هر كيلو مرغ  حس
زنده از سوي وزير جهاد كشاورزي دو هزار و 360 تومان اعالم شد، اما وزارت صنعت، 

معدن و تجارت به عنوان مسئول تنظيم بازار اين قيمت را اعمال نكرده است. 
ــرغ زنده دو هزار تا دو هزار و 100  ــا بيان اينكه در 9 ماهه اخير هر كيلو م وي ب
ــت، گفت: اگر هر كيلو مرغ زنده به قيمت كف اعالم شده  ــده اس تومان خريداري ش
ــود، مرغ گرم در بازار مصرف سه هزار و 300 تومان  ــاورزي خريداري ش وزارت كش

عرضه خواهد شد. 

يك كار شناس اقتصادى: 
دولت با ايجاد شغل هاى كاذب تبليغات سياسى مى كند 
ــغل هاى كاذب  ــت: دولت با ايجاد ش ــناس اقتصادى گف ــام: يك كارش همدان پي

تبليغات سياسى مى كند. 
ــدگان  ــاره به تناقض آمار افزايش 60 هزار نفري تعداد بيمه ش علي قنبرى با اش
سازمان تأمين اجتماعى و ادعاي ايجاد يك ميليون فرصت شغلى جديد، يادآور شد: 
تعداد بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعى زمانى با فرصت هاى شغلى جديد همتراز 
خواهد شد كه دولت نسبت به ايجاد مشاغل پايدار اقدام كرده باشد، اين در حاليست 
ــوند؛ مستند  ــده، آمارهايى كه ارائه مي ش ــاغل ايجاد ش كه به دليل كاذب بودن مش
ــتند.  وى در گفت وگو با ايلنا، يكى از وظايف اصلى دولت را تثبيت نرخ اشتغال  نيس
ــان كرد: اعمال سياست هاى نادرست اقتصادى موجب شد  موجود عنوان و خاطرنش

كه به دليل بحرانى شدن وضعيت واحدهاى توليدى، مشاغل پايدار از ميان بروند. 
قنبرى با اشاره به عدم توازن در عرضه و تقاضاى نيروى كار تصريح كرد: ساالنه 
ــوند، اين در حاليست  ــور مى ش بين 800 تا 900 هزار نفر آماده ورود به بازار كار كش

كه مشاغل پايدار كشور از بين رفته اند. 
ــغل را امرى محال از  ــناس اقتصادى، ايجاد دو ميليون و 500 هزار ش اين كارش
سوى دولت عنوان كرد و افزود: به دليل پايين بودن نرخ رشد اقتصادى، ايجاد مشاغل 
جديد از سوى دولت امكان پذير نيست، از اين رو اعالم مشاغل جديد از سوى دولت 

تا پايان سال اقدامى تبليغاتى و سياسى است. 

آگهي حصر وراثت
خانم قدم خير همائي فرجي داراي شناسـنامه شماره 746 به شرح دادخواست 
بـه كالسـه113/282/90 از ايـن حوزه درخواسـت گواهي حصـر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شـادروان خدايار همائي فرجي به شناسـنامه شـماره 
315 در تاريـخ 48/4/2 در اقامتـگاه دائمي خود بـدرود زندگي گفته ورثه آن 
مرحوم منحصر اسـت به: 1-زرين طـال قرباني واال فرزند قربـان متولد1304 به 
شـماره شناسـنامه126 صادره از بهارهمسـر متوفي 2-ابراهيـم فرزند خدايار 
متولد1316/10/7 به شماره شناسنامه315 صادره از بهارپسر متوفي 3-عزت ا... 
خدايـاري حسـان فرزند خدايار متولد1325 به شـماره شناسـنامه4 صادره از 
بهارپسـر متوفي 4-جـان ا... فرجي هما فرزنـد خدايار متولد1333 به شـماره 
شناسنامه683 صادره از بهارپسر متوفي 5-مرضيه همائي فرجي فرزند خدايار 
متولد1342 به شـماره شناسـنامه829 صادره از بهار دختـر متوفي 6-جيران 
فرجي نيـك فرزنـد خدايار متولـد1336 به شـماره شناسـنامه745 صادره از 
بهاردختر متوفي 7-قدم خير همائي فرجي فرزند خدايار متولد1337 به شماره 
شناسـنامه746 صـادره از بهاردختر متوفـي والغير اينك با انجام تشـريفات 
مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشـد از تاريخ نشـر نخسـتين آگهي ظرف 

يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف 4475
قاضي حوزه 113 شوراي حل اختالف بهار

آگهي مزايده 
در پرونـده كالسـه1362/90/اج اجرايي طـي رأي صادره از شـعبه119 اجراي 
احكام شـوراي حـل اختالف همـدان خانم مهنـاز علي محمدلـو محكومند به 
پرداخـت مبلغ 58/161/113 ريـال به عنوان اصل خواسـته در حق امير بابائي 
و مبلغ 2,300,000 ريال به عنوان نيمعشـر دولتي لـذا با توجه به اينكه محكوم 
عليه- عليهما- عليهم نسـبت به برائت ذمه خويش اقدامي نكرده اند اين اجرا 
به درخواسـت محكوم له، لهما، لهم اقدام به توقيف اموالي به شـرح ذيل نموده 
كه در تاريخ 90/11/9 سـاعت 10/30 صبح اقدام به عمليات مزايده جهت تأديه 
دين محكوم عليه، عليهما، عليهم مي نمايد معهذا كسـاني كه تمايل به شركت 
در مزايده دارند مي توانند در مدت پنج روز قبل از روزي كه براي فروش معين 
شـده است اموال مشروحه ذيل را مالحظه نمايند ضمنًا مزايده در دايره اجراي 
احكام مدني شـوراي حل اختالف همدان برگزار مي گـردد.14 قلم اجناس پلي 
پروپلين معروف به لوله هاي سـبز شـامل لوله و اتصاالت با مارك A.S.Pشيراز 
طي ليسـت تفكيك شـده بـه مبلغ 38,956,690 ريال معادل سـي و هشـت 
ميليون و نهصد و پنجاه و شـش هزار و ششـصد و نود ريال بديهي است برنده 
مزايده كسي تلقي مي گردد كه بيشترين قيمت پيشنهاد نمايد و مي بايست ده 

درصد في را في المجلس و مابقي را ظرف مدت يك ماه تأديه كند. م الف 4472
مدير اجراي احكام مدني شوراي حل اختالف همدان 

آگهي حصر وراثت
خانم مولود زين العابديان داراي شناسـنامه شـماره 869 به شـرح دادخواست 
به كالسـه119/900571ح از اين حوزه درخواسـت گواهي حصـر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شـادروان بتول گل خاصيان به شناسنامه شماره 66340 
در تاريـخ 90/8/1 در اقامتگاه دائمي خود بـدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم 
منحصر اسـت به: سـه نفر دختر به شـرح و مشـخصات ذيل مي باشد 1-مولود 
زين العابديان فرزند علي به شـماره شناسـنامه869 متولد1338/1/1 صادره از 
حـوزه 18 همدان دختـر متوفي 2-خديجه زين العابديان فرزند علي به شـماره 
شناسـنامه2270 متولـد1340/11/1 صـادره از حـوزه 18 همـدان دختر متوفي 
3-مهين زين العابديان فرزند علي به شـماره شناسـنامه566 متولد1342/8/1 
صـادره از حـوزه 18 همـدان دختر متوفي اينـك با انجام تشـريفات مقدماتي 
درخواسـت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسـي اعتراضي دارد و 
يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشـد از تاريخ نشـر نخستين آگهي ظرف يك ماه 

تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف 4487
قاضي حوزه 119 شوراي حل اختالف همدان

آگهي فقدان سند مالكيت 
آقاي ابوالفضل عزيزي با تسليم دو برگ استشهادمحلي مصدق به مهر دفترخانه 
24 مدعي اسـت كه سند مالكيت شش دانگ پالك 66/20  واقع در بخش چهار 
ذيل ثبت 23522 صفحه229 دفتر 32 سابقه ثبت دارد و نزد كسي در بيع شرط 
نيسـت به علت نامعلوم مفقود گرديده لذا به استناد تبصره الحاقي به ماده 120 
آيين نامه قانون ثبت بدين وسيله آگهي مي شود تا هر كس مدعي انجام معامله 
و يا وجود سـند مالكيت نزد خود باشـد از تاريخ انتشار اين آگهي طي مدت ده 
روز به اداره ثبت اسناد و امالك مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالكيت و يا سند 
معامله  اعتراضي كتبي خود را تسـليم نمايد در صورت انقضا مدت واخواهي و 
نرسـيدن اعتراض و يا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالكيت ارائه نشود 

سند المثني به نام متقاضي صادر و تسليم خواهد شد. م الف 4481
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك همدان- هادي يونسي عطوف

آگهي فقدان سند مالكيت 
آقاي ابوالفضل عزيزي با تسـليم دو برگ استشهاد محلي مصدق به مهر دفترخانه 
24 مدعي است كه سند مالكيت شش دانگ پالك 66/21  واقع در بخش چهار ذيل 
ثبت 23523 صفحه232 دفتر 32 سابقه ثبت دارد و نزد كسي در بيع شرط نيست 

بـه علت نامعلوم مفقود گرديده لذا به اسـتناد تبصره الحاقي به ماده 120 
آيين نامه قانون ثبت بدين وسـيله آگهي مي شود تا هر كس مدعي انجام معامله و 
يا وجود سند مالكيت نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي طي مدت ده روز به 
اداره ثبت اسـناد و امالك مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالكيت و يا سند معامله  
اعتراضي كتبي خود را تسـليم نمايد در صورت انقضا مدت واخواهي و نرسـيدن 
اعتراض و يا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالكيت ارائه نشود سند المثني 

به نام متقاضي صادر و تسليم خواهد شد. م الف 4484
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك همدان- هادي يونسي عطوف

آگهي فقدان سند مالكيت 
آقـاي ابوالفضـل عزيزي بـا تسـليم دو برگ استشـهاد محلي مصـدق به مهر 
دفترخانه 24 مدعي اسـت كه سند مالكيت شـش دانگ پالك 66/22  واقع در 
بخش چهار ذيل ثبت 23521 صفحه226 دفتر 32 سـابقه ثبت دارد و نزد كسي 
در بيع شرط نيست به علت نامعلوم مفقود گرديده لذا به استناد تبصره الحاقي 
به ماده 120 آيين نامه قانون ثبت بدين وسـيله آگهي مي شود تا هر كس مدعي 
انجام معامله و يا وجود سـند مالكيت نزد خود باشـد از تاريخ انتشار اين آگهي 
طي مدت ده روز به اداره ثبت اسـناد و امالك مراجعه و ضمن ارائه اصل سـند 
مالكيت و يا سـند معامله  اعتراضي كتبي خود را تسليم نمايد در صورت انقضا 
مدت واخواهي و نرسـيدن اعتراض و يا در صورت اعتراض چنانچه اصل سـند 
مالكيت ارائه نشـود سـند المثني به نام متقاضي صادر و تسـليم خواهد شد. م 

الف 4483
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك همدان- هادي يونسي عطوف

آگهي مزايده 
در پرونـده كالسـه1888/89 اجرايـي طـي رأي صـادره از شـعبه2 محاكـم 
عمومي همدان محكوم عليه سيدحسـن موسـوي  محكومند به پرداخت مبلغ 
74,972,300 ريـال به عنوان اصل خواسـته در حق محكوم لـه حميد پرچمى 
دلير، و نيمعشـر دولتي و مبلـغ 3,750,000 ريال لذا با توجـه به اينكه محكوم 
عليه نسـبت به برائت ذمه خويش اقدامي نكرده اسـت اين اجرا به درخواسـت 
محكوم عليه اقدام به توقيف اموالي به شـرح ذيـل نموده به ميزان 70,200,000 
ريـال ارزيابى گرديده اسـت اين اجـرا در تاريخ 90/10/14 سـاعت 12 تا 11/30 
اقـدام به برگـزارى عمليات مزايده جهت تأديه دين محكـوم له مي نمايد ضمنًا 
مزايده در دايره اجراي احكام مدني دادگستري همدان برگزار مي گردد. بديهى 
اسـت برنده مزايده كسى تلقى مى گردد كه بيشـترين قيمت را پيشنهاد نمايد 
1-تلويزيون ال سي دي، به تعداد 1 دستگاه  مبلغ كل 10,000,000ريال 2-يخچاپ 
سـايت سامسـونگ، به تعداد 1 دسـتگاه مبلـغ كل 15,000,000 ريـال 3-فرش 

ماشـيني 12 متري، به تعداد 2 تخته مبلغ كل 25,000,000 ريال 4- يك دستگاه 
تردميـل، به تعداد 1 دسـتگاه  مبلغ كل 7,000,000ريـال  5-كامپيوتر، به تعداد 
يك دسـتگاه مبلـغ كل 4,000,000 ريال  6-پكيج، به تعداد يك دسـتگاه مبلغ 
كل 5,000,000 ريال 7-گاز 5 شـعله، به تعداد يك دسـتگاه مبلغ كل 1,500,000 
ريـال  8-ضبـط صوت سامسـونگ، بـه تعداد 1 دسـتگاه مبلـغ كل 1,500,000 
ريـال  9-ماشـين لباسشـويي ، به تعـداد يك دسـتگاه  مبلـغ كل 2,000,000 
ريال  10-سـرويس آركوپال، به تعداد يك سـرويس مبلـغ كل 2,000,000 ريال  
11-مايكروفر پاناسـونيك، به تعداد 1 عدد مبلغ كل 2,500,000 ريال  12-آرام پز 
و پلوپـز فلر، بـه تعداد يك عدد مبلغ كل 1,000,000 ريـال  13-جاروبرقي 2200 
ولت پاناسونيك ژاپن، به تعداد يك عدد مبلغ كل 2,000,000 ريال  14-سرويس 
بلور چك ، به تعداد يك سـرويس مبلغ كل 500,000 ريال  15-سرويس 12 نفره 
يونيك، به تعداد 3 سـرويس مبلغ كل 1,500,000 ريال  16-رو تختي كره اي، به 
تعـداد يك عدد مبلـغ كل 300,000 ريال  17-رنده برقي سامسـونگ، به تعداد 
1 عـدد مبلـغ كل 1,000,000 ريال 18-جارو شـارژي ال جي، بـه تعداد يك عدد 
مبلغ كل 400,000 ريال  19-سـه كاره پاناسـونيك ، به تعداد يك عدد مبلغ كل 
1,000,000 ريال  20-چرخ گوشت پاناسونيك، به تعداد 1 عدد مبلغ كل 1,200,000 
ريـال 21-سـرويس قابلمه كـره اي 24 پارچـه، به تعـداد يك عـدد مبلغ كل 
1,500,000 ريـال  22-زودپز پارس، بـه تعداد يك عدد مبلغ كل 8,000,000 ريال  
23-سـرويس آشـپزخانه نوين، به تعداد يك دسـت مبلغ كل 1,500,000 ريال  
24-سـرويس نقره ، به تعداد يك دسـت  مبلـغ كل 5,000,000 ريال 25-آيينه 
و شـمعدان نقره ، به تعداد يك دسـت  مبلـغ كل 1,500,000 ريـال  جمعا مبلغ 
كل بدهي هفتاد ميليون و دويسـت هزار ريال تمام مي باشد بديهي است برنده 
مزايده كسـي تلقي مي گردد كه بيشترين قيمت را پيشنهاد نمايد و مي بايست 

ده درصد في را في المجلس و مابقي را ظرف مدت يك ماه تأديه كند.
دادورز اجراي احكام مدني دادگسترى همدان- زائرى

آگهي حصر وراثت
آقاي مجتبي نوروزي فرزند علي داراي شناسـنامه شماره 1838 متولد 1361 به 
شـرح دادخواست به كالسـه 90/900626/ح121 از اين حوزه درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان علي نوروزي فرزند حسين 
به شناسنامه شماره 1115 متولد 1325 در تاريخ 90/8/9 در اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر اسـت به دو فرزند يك پسـر و يك 

دختر و يك همسر دائمي و الغير.
1. مجتبي نوروزي فرزند علي به شماره شناسنامه 1838 صادره از همدان متولد 
1361 پسـر متوفي 2. مژگان نوروزي فرزند علي به شـماره شناسـنامه 13052 
صـادره از همـدان متولد 1366 دختـر متوفي 3. زهرا نوروزي فرزند حسـن به 

شماره شناسنامه 1577 صادره از همدان متولد 1339 همسر متوفي.
اينـك با انجـام تشـريفات مقدماتي درخواسـت مزبور را در يـك نوبت آگهي 
مي نمايـد تا هر كسـي اعتراضي دارد و يـا وصيتنامه از متوفي نزد او باشـد از 
تاريخ نشـر نخسـتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. م الف 4464
قاضي حوزه 121 شوراي حل اختالف همدان

آگهي مزايده
در پرونده كالسـه 1516/90 اجرايي طي رأي صادره از شـعبه 4 محاكم حقوقي 
دادگسـتري اسـتان همدان محكوم عليه محمد كاونـدي محكومند به پرداخت 
مبلـغ 277/746/000 در حـق محكوم لـه مهـدي بهرامـي، و نيم عشـر دولتي 
13/226/000 ريال لذا با توجه به اينكه محكوم عليه نسـبت به برائت ذمه خويش 
اقدامي نكرده اسـت اين اجرا به درخواسـت مالك (محكوم له) اقدام به توقيف 
6 دانـگ پالك ثبتي 1108 فرعـي از 1 اصلي مورد ثبت 35477 واقع در همدان 
شـهرك فرهنگيان كوچه 22 پالك 16 كـه داراي عرصه 200 مترمربعي و اعيان 
220 مترمربع داراي امكانات خدمات شـهري نماي سـراميك و 22 سال ساخت 
ارزش 6 دانـگ 982/000/000 ريـال اعالم گرديده اسـت لذا ايـن اجرا به تاريخ 
1390/11/10 سـاعت 10 تـا 9/30 اقدام به برگزاري عمليـات مزايده جهت تأديه 
دين محكوم له مي نمايد. ضمنا مزايده در واحد اجراي احكام مدني دادگسـتري 
همدان برگزار مي گردد ملك 5 روز قبل از مزايده قابل بازديد مي باشـد. بديهي 

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

افزايش قيمت لبنيات و فروش شيرخام 
بيش از600 تومان «ممنوع» 
■ بناست با متخلفان احتمالي برخورد قانوني شود

ظرفيت توليد فوالد به 21,7 ميليون تن مى رسد 
ــال به 21,7 ميليون تن  ــور تا پايان امس ــام: وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: ظرفيت توليد فوالد كش همدان پي

مى رسد.
مهدى غضنفرى در مراسم افتتاح بزرگترين مجتمع توليد شمش فوالد كشور با حضور رئيس جمهورى، پيش بينى 

كرد كه ظرفيت توليد فوالد كشور تا پايان سال 94، به 45 ميليون تن افزايش يابد. 
وى با استناد به گزارش هاى جهانى افزود: در 11 ماه سال گذشته ميالدى رتبه ايران در زمينه توليد فوالد در جهان 

15 بوده كه اين رقم نسبت به جايگاه 21 ايران در سال هاى گذشته نشان از صعود شش پله اى دارد. 
به گزارش ايرنا، وي اظهار داشت: مجتمع توليد فوالد شمش كشور يادگار روزهاى سخت تحريم است كه با تأكيد 

بر توان باالى مهندسان و متخصصان ايرانى به بهره بردارى رسيده است. 

خود تحريمى بانك ها پس
 از فساد مالى اخير 

ايرنا: يك كارشناس ارشد مسائل بانكى 
ــد از جريان  ــور بع ــت: نظام بانكى كش گف
ــه خود تحريمى كرده  اخير بانكى، اقدام ب

است.
ــاد  ــد قجاوند افزود: پس از فس تاج محم
اخير در سيستم بانكى، مديران ارشد، ميانى 
و حتى كارشناسان بانك ها نيز شهامت انجام 

امور را ندارند. 
ــيدگى و پيگيرى قوه قضاييه به  وى، رس
پرونده فساد بانكى را مناسب ارزيابى كرد و 
اظهار داشت: در صورتى كه ميزان نظارت ها 
ــته افزايش  ــور بانكى در گذش ــام ام در انج
مى يافت؛ چنين مشكلى گريبانگير سيستم 

بانكى نمى شد.  
ــان بانك ها  ــرد: كارشناس وي تصريح ك
حتى با وجود مجوزهاى قبلى بانك مركزى 
ــهيالت به طرح ها نيز تمايلى  براى ارائه تس

نشان نمى دهند. 

هزار وعده خوبان يكى وفا نكند
 دالر 1640 تومان شد

ــراوان  ــاى ف ــد از افت وخيره ــارس: بع ف
ــا نرخ 1640  ــون دالر در بازار آزاد ب هم اكن

تومان فروخته مى شود.
ــازار آزاد ديروز  ــا و فعاالن در ب صرافى ه
ــاعت انتشار گزارش دالر  (دوشنبه) و در س

آمريكا را با قيمت 1640 تومان فروختند.
ــت كه بانك مركزى نرخ  اين درحالى اس
ــان تعيين كرده  ــمى دالر را 1118 توم رس
ــمى با نرخ هاى 1116  و اين ارز در بازار رس
ــرخ 1119 تومان  ــا ن ــان خريدارى و ب توم

فروخته مى شود.
ــاى  ــت ارزه ــه در ليس ــت دالر البت قيم
ــد قيمتى همراه  ــافرتى نيز ديروز با رش مس
بوده و با نرخ 1351 تومان به متقاضيان ارز 

مسافرتى فروخته شد.
ــته فقط  افزايش قيمت ارز در روز گذش
ــاير ارزهاى  منوط به دالر نبوده؛ چراكه س
ــر نيز در بازار افزايش قيمت را تجربه  معتب

كردند.
پوند انگليس در بازار آزاد با قيمت 2490 
تومان و يورو با قيمت 2057 تومان فروخته 
ــد، اين در حالى  است كه نرخ مرجع اين  ش
ارزها به ترتيب 1733 تومان و 1444 تومان 

تعيين شده است.

سهم صفر جايگاه داران از درآمد هدفمندى يارانه ها 
ــد و تنها  ــام: از محل درآمدهاى هدفمندى يارانه ها، هيچ بودجه اى براى جايگاه داران در نظر گرفته نش ــدان پي هم

هزينه هاى سرسام آور اين طرح و در   نهايت نارضايتى مردم به ما منتقل شد. 
ــال، هر روز  ــا در ماه هاى باقيمانده س ــراى قانون هدفمندى يارانه ه ــال اجراى فاز دوم اج ــدت گرفتن احتم ــا ش ب
ــتر اين واكنش ها با  ــود كه البته بيش ــنيده مى ش ــوى جايگاه داران مبنى بر كمبود قيمت كارمزد ش واكنش هايى از س

بى تفاوتى مقامات دولتى روبه رو شده و در   نهايت جايگاه داران را به ورطه نابودى خواهد كشاند. 
 رئيس اتحاديه جايگاه داران در همين باره در گفت و گو با ايلنا در خصوص ميزان اصالح كارمزد جايگاه داران گفت: 
ــگاه داران با اجراى فاز اول هدفمندى متحمل  ــده و با توجه به هزينه هايى كه جاي ــرخ كارمزد جايگاه داران اصالح نش ن

شده اند بسيار ناچيز است. 

ــان اين كه  ــوري با بي ــام: رئيس جمه همدان پي
ــي در حال  ــرعت خوب ــرفت با س «امروز قطار پيش
ــرعت و  ــر ما افزايش س ــت» گفت: هن حركت اس
پيشرفت است.  ملت 75 ميليوني و سرزميني وسيع 
ــار از نعمت داريم، خيلي اوقات آدم خجالت  و سرش

مي كشد بگويد در يك استان بيكار داريم.
ــمي  ــم افتتاح رس ــود احمدى نژاد در مراس محم
پيشرفته ترين كارخانه توليد فوالد كشور در هرمزگان 
ــال در ايران تبليغ كردند كه كار عنصر  گفت: 150 س
بي ارزشي است و خود ما را مسخره كردند و اكنون نيز 

مسخره مي كنند كه چرا اين قدر كار مي كنيد.
ــحالي و  ــرد: امروز خوش ــژاد اظهار ك احمدي ن
سپاسگزاري ما به دو دليل مضاعف است، نخست به 
ــتان هرمزگان كه داراي مردمي  خاطر حضور در اس
ــت و در طول  مؤمن، انقالبي، پرتالش و پراميد اس
تاريخ همواره خط مقدم مبارزه با استعمار و استكبار 
ــد و دليل ديگر به علت افتتاح كارخانه توليد  بوده ان

فوالد كشور است.
ــم، با بيان  ــنا، رئيس دولت ده ــه گزارش ايس ب

ــت بلند مردم، تحقق اهداف  اين كه «همدلي و هم
ــرد: افتتاح  ــد» تصريح ك ــزرگ را تضمين مي كن ب
ــيار پيشرفته است،  اين كارخانه كه مجموعه اي بس
ــمار مي رود كه با همت، دانش  اقدامي ارزنده به ش
ــان  ــت و اين ها نش ــده اس و كار ايراني راه اندازي ش
ــان ايراني در هر زمينه اي كه  مي دهد كه متخصص
وارد شوند حرف تازه اي دارند. هنوز خيلي نگذشته 
از زماني كه اگر به عده اي مي گفتيم قرار است توليد 
فوالد به فالن ميزان برسد، يك نگاه عاقل اندر سفيه 
ــوم بود كه آن ها به  ــد و همان گونه نيز معل مي كردن

توانمندي ايراني اعتماد ندارند.
ــتان هرمزگان را مورد  احمدى نژاد سازندگي اس
ــروژه از نظر كيفيت،  ــت: اين پ ــاره قرار داد و گف اش
سرعت و كنترل هزينه ها الگو محسوب مي شود. ديگر 
پروژه ها نيز بايد به همين كيفيت و سرعت انجام شود 

ــد: اگر  ــار مردم قرار گيرد. وي يادآور ش و در اختي
پااليشگاه بزرگ خليج فارس آماده شود ما به يكي 
از صادركنندگان درجه اول بنزين تبديل مي شويم. 
ــه با بيان اين كه «همه  ــس قوه مجريه در ادام رئي
انديشه ها و دل ها بايد متوجه ساختن ايران باشد» ادامه 
داد: زمان به سرعت مي گذرد و هر كسي مي تواند زمان 
خود را آن طور كه مي خواهد بگذارد، ولي قطعاً روزي 
محاسبه مي شود. ديگران به خاطر ما صبر نمي كنند و 
دلشان براي ما نمي سوزد و تمام اين هياهوها براي اين 
است كه مانع ساختن ايران شوند؛ بنابراين ما در نقطه  

مقابل بايد دست به دست هم دهيم.
ــردي، هر  ــان كرد: هر ف ــژاد خاطرنش احمدي ن
ــازنده اي دارد در پناه پيشرفت و ساختن  آرزوي س
ايران قابل تحقق است. آن هايي كه انديشه  آرماني و 
انقالبي دارند پشتوانه آن، ساختن ايران است. اگر ما 

پيشرفته و مقتدر باشيم هم حرف ما در دنيا خريدار 
ــيب پذيري ما كاهش مي يابد  دارد و هم اين كه آس
و هيچ كسي نمي تواند چيزي را به ما تحميل كند.

ــا بيان وجود بهترين مردم و بهترين منابع  وي ب
ــرد كه چرا بايد فقير و بيكار  ــؤال را مطرح ك اين س
ــته باشيم و ادامه داد: البته بخشي از اين موضوع  داش
به اجراي عدالت بر مي گردد. سنگين ترين دشمني ها 
عليه عدالت است. در گذشته نيز تا زماني كه پيامبران 
به دنبال اجراي عدالت نبودند با آن ها كاري نداشتند، 
ــد، دعواها و  ــا وقتي صحبت از اجراي عدالت مي ش ام
ــه از عدالت هراس  ــاني ك ــد. كس هياهو ها آغاز مي ش
ــه بهانه هايي  ــرح نمي كردند؛ بلك ــتند آن را مط داش

مي آوردند و مي گفتند پيامبر(ص) ساحر است.
احمدى نژاد با بيان اين كه «عدالت زماني مستقر 
ــود»  ــود كه به يك مطالبه عمومي تبديل ش مي ش
تصريح كرد:  البته اصل و مطلق عدالت بايد به دست 
ــود و هر قدر  صاحبش حضرت مهدي (عج) پياده ش
ــويم از ناحيه اوست و در اين  در اين زمينه موفق ش

مسير ما بايد در حد توان خود تالش كنيم.

احمدى نژاد در افتتاح كارخانه توليد فوالد كشور

همه انديشه ها متوجه ساختن ايران باشد

شب عيد امسال ميوه ارزان تر از سال گذشته خواهد بود 
 همدان پيام: در روزهاى اخير با ورود محصول جديد گوجه فرنگى به بازار، نرخ اين محصول حدود 40 درصد كاهش 
يافته است.  رئيس اتحاديه ميوه و تره بار در خصوص تدابير صورت گرفته براى تأمين ميوه شب عيد گفت: هم اكنون 
ــران تأمين ميوه مذاكراتى داشته ايم، اما هنوز در  ــت در اين خصوص با مباش ــب عيد اس بازار در تدارك تأمين ميوه ش
مورد قيمت ها توافقى صورت نگرفته است.  حسين مهاجران در گفت و گو با ايلنا با اشاره به اختصاص نيافتن يارانه در 
سال جارى براى تأمين ميوه شب عيد افزود: هم اكنون ذخاير پرتقال تامسون براى شب عيد به ميزان كافى موجود است 
ــت. قيمت سيب نيز در حال حاضر پايين تر از قيمت زمان برداشتش  ــكلى وجود نخواهد داش و در تأمين اين ميوه مش
ــاره به اينكه در تأمين سيب براى شب عيد نيز هيچ مشكلى وجود ندارد، اظهارداشت: قيمت سيب و  ــت.  وى با اش اس

پرتقال به عنوان مهم ترين ميوه هاى شب عيد، امسال از شب عيد سال گذشته با نرخ پايين ترى عرضه خواهد شد. 

جناب آقاى سيد كريم حسينى
با نهايت تاسف و تاثر درگذشت همسر گراميتان را خدمت 
شما بزرگوار تسليت عرض نموده و از درگاه خداوند منان 

براى آن مرحومه مغفوره رحمت الهى را مسئلت داريم.
خانواده مرحوم حاج مراد سيف- نهاوند
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يادداشت روى خط روابط عمومى
با شعار خليج هميشه فارس

دوچرخه سوار همدانى مسير دو 
هزار كيلومترى را ركاب خواهد زد

ــوار همدانى با  ــه س ــام: دوچرخ همدان پي
ــير 2 هزار  ــعار «خليج هميشه فارس» مس ش

كيلومترى همدان تا بوشهر را ركاب مى زند.
ــوار همدانى  ــين مهدوى دوچرخه س حس
ــير 2  ــه فارس» مس ــعار «خليج هميش ــا ش ب
ــهر را از طريق  ــرى همدان تا بوش هزاركيلومت
ــتان هاى همدان، مركزى، اصفهان، فارس،  اس

بندرعباس و بوشهر ركاب خواهد زد.
ــنبه 10 دى ماه  ــود را از روز ش وى كار خ
ــير را در 12  ــت اين مس آغاز نموده و قرار اس

روز ركاب بزند.

دومين مرحله كالس مربيگرى 
بازآموزى واليبال بانوان

همدان پيام: دومين مرحله كالس بازآموزى 
مربيگرى واليبال بانوان برگزار شد.

ــوزى مربيان  ــه كالس بازآم دومين مرحل
ــالن  ــه 3 و 2 مربيان واليبال بانوان در س درج

فردوسى برگزار شد.
ــور 30 مربى  ــن دوره از كالس ها با حض اي
ــس زهرا  ــا تدري ــتان ب ــتان هاى اس از شهرس
حجت االسالمى به منظور سطح ارتقاى كيفى 
مربيان برگزار شد. شايان ذكر است اين كالس 
ــان از درجه 2 و 3 به درجه  ــراى ارتقاى مربي ب

2 و 1 مى باشد.

آقامحمدى
 به نفت تهران پيوست

ــته اولى  ــم دس ــن تي ــام: بازيك همدان پي
آلومينيوم هرمزگان با حضور در هيأت فوتبال 

تهران تا پايان فصل به نفت پيوست.
ــته  مهدى آقامحمدى، بازيكن فصل گذش
ــد و به  ــل از پاس جدا ش ــه اوايل فص پاس ك
ــته  ــته اولى آلومينيوم هرمزگان پيوس تيم دس
ــري نفت تهران  ــورد توجه تيم ليگ برت بود م
ــت. آقا محمدي  قرار گرفت و به اين تيم پيوس
ــل اول را براى آلومينيوم توپ زده  كه نيم فص
ــتان تهران،  بود، با حضور در هيأت فوتبال اس
قراردادش را تا پايان فصل جارى با نفت تهران 

به ثبت رساند.

مسابقات ووشوى بانوان 
در شهرستان مالير

ــوى بانوان در  ــابقات ووش همدان پيام: مس
شهرستان مالير برگزار شد.

ــوى بانوان  ــابقه انتخابى ووش يك دوره مس
ــاالن و جوانان در سالن  ــنى بزرگس در رده س
ــوكار برگزار شد  ــتقالل با شركت 22 ووش اس
كه در رده سنى جوانان فاطمه رحيمى، مهسا 
ــا پاپى مطلق نفرات  بيات، ريحانه باللى و صب
برتر در چهار وزن مختلف شدند و در رده سنى 
ــيم منصورى نيا،   ــاالن مريم ملكى، نس بزرگس
ــا پاپى  ــان، عاطفه حيدرى و نس ــه لطفعلي اله

مطلق در 5 وزن نفرات برتر شدند. 

همايش دو همگانى
 در شهرستان كبودراهنگ

در  ــى  همگان دو  ــش  هماي ــام:  همدان پي
شهرستان كبودراهنگ برگزار شد.

ــالروز حماسه بزرگ 9 دى  به مناسبت س
ــاق با واليت، همايش  ــاه روز بصيرت و ميث م
ــكار از پارك  ــى با حضور 50 ورزش دو همگان
ــتان تا سالن واليت به مسافت 4  الله شهرس
ــه در پايان به 30 نفر  ــد ك كيلومتر برگزار ش
ــم  ــر و 10 نفر به قيد قرعه جوايزى به رس برت

يادبود اهدا شد. 

تيم ووشوى بانوان تيم اخالق 
در مسابقات ليگ برتر

همدان پيام: تيم ووشوى بانوان در مسابقات 
ليگ برتر تيم اخالق شناخته شد.

ــابقات ليگ  ــوى بانوان كه در مس تيم ووش
برتر كشور در هفته سوم و چهارم به مربيگرى 
فريبا شادمانى و سرپرستى نيره پاژنگ شركت 
ــه عنوان تيم اخالق  ــرده بود، در اين دوره ب ك
ــت، در اين دوره  ــناخته شد. شايان ذكر اس ش
ــك همدانى فريبا  ــه ي ــابقات داور درج از مس

شادمانى از همدان به قضاوت پرداخت.

ــام: هفته نوزدهم از رقابت هاي فوتبال  همدان پي
ــد و تيم  ــتان با انجام 4 بازي دنبال ش ليگ برتر اس
مهر همدان در حالي كه يك هفته به پايان رقابت ها 

باقي است قهرمان ليگ استان شد.
تيم فوتبال تاالر وحدت اميدهاي نهاوندي ها را براي 

قهرماني بر باد داد تا مهر به قهرماني دست يابد.
در اين هفته و در حالي كه مهر استراحت داشت 
تيم احسان سپيده نهاوند به مصاف تيم تاالر وحدت 
همدان رفت تا بلكه اميدهايش به قهرماني را افزايش 
دهد و تكليف قهرماني را به روز آخر برساند. اما تاالر 
ــه در نيم فصل دوم بازي هاي خوبي انجام  وحدت ك
ــت كاخ آرزوهاي نهاوندي ها را فروريخت و  داده اس

حريف خود را با شكست سنگين بدرقه كرد.
ــه توقف مهر  ــپيده نهاوند با توجه ب ــان س احس
مقابل شهرداري رزن كه به صعود اميدوار شده بود 
ــاگردان  با انگيزه اي باال به مصاف تاالر وحدت و ش
ــي رفت؛ دو تيم در اين بازي فوتبال  محمود الماس
ــتند. تاالري ها كه اميدي  پرگلي را به نمايش گذاش
به صعود نداشتند به كام ديگر نماينده همدان بازي 
ــت 2-5 به پيروزي  ــداري ارائه دادند و در نهاي جان
ــيدند. احساس سپيده با اين شكست از گردونه  رس
ــد.  ــد و عمًال از قهرمانى دور ش ــا عقب مان رقابت ه
ــر در يك هفته  ــن تيم با مه ــه 4 امتيازي اي فاصل
ــا قهرمانى زودهنگام مهر را  مانده به پايان رقابت ه
ــيريان يكي  ــين ش رقم زد و اين تيم با هدايت حس
ــي و با مديريت مصطفي  ــان پرتالش همدان از مربي
اميري نيك قهرمان زودهنگام ليگ برتر استان شد 
ــابقات ليگ 3 كشور راه يافت تا سال آينده  و به مس

نماينده استان در اين رقابت ها باشد.
ــاالر وحدت  ــگزار بازيكنان ت مهري ها بايد سپاس
باشند كه اين قهرماني را به آنها ارزاني داشتند. در ديگر 
ــهيد اميني همدان با يك  ديدارهاي اين هفته تيم ش
ــازي را شكست داد. تيم تختي نهاوند با  گل تيم نوس
3 گل ميهمان خود شهرداري رزن را با شكست بدرقه 
ــيرودي اللجين و خانه جوانان مالير  كرد و دو تيم ش

به تساوي يك بر يك دست يافتند.
در پايان هفته نوزدهم تيم فوتبال مهر همدان با 
ــب 38 امتياز از 18 بازي قهرمان ليگ شد و به  كس

رقابت هاي دسته سوم كشور راه يافت.
مهر حتي اگر در آخرين بازي نيز ببازد قهرمان 

ــريفاتى است. تيم فوتبال  ــت و ديدار پاياني تش اس
ــادي براي  ــه تالش زي ــپيده نهاوند ك ــان س احس
ــت  ــت در مقابل تاالر وحدت شكس ــي داش قهرمان
ــاد رود و به نايب قهرماني  ــورد تا آرزوهايش بر ب خ
بسنده كند. اين تيم 34 امتيازي است و بازي آخر 

در سرنوشت نماينده نهاوندي تأثيري ندارد.
تاالر وحدت همدان با اين پيروزي 31 امتيازي 
ــد و خود را تا پله سوم باال كشيد و عنوان سومي  ش

خود را قطعي كرد.
در انتهاي جدول سقوط شيرودي اللجين قطعي 
ــاز در انتهاي جدول جاي  ــد. اين تيم با 14 امتي ش
ــابقات سقوط خود را مسلم  دارد و قبل از پايان مس

كرد.
وحدت مالير، نوسازي مدارس و شهرداري رزن 
ــد و هفته  ــاس مي كنن ــقوط را احس نيز كابوس س
ــت آنها را رقم خواهد زد. در بين اين  پاياني سرنوش
ــازي مدارس نسبت به ديگر تيم ها  تيم ها بخت نوس

براي سقوط بيشتر است.
اين رقابت ها اين هفته با انجام ديدارهاي پاياني 
ــه انصراف ذوالفقار  ــيد. با توجه ب به آخر خواهد رس
تويسركان و سقوط قطعي شيرودي اللجين احتماالً 

تيم  ديگري سقوط نخواهد كرد.

تاالر وحدت، مهر را قهرمان ليگ استان كرد
■ سقوط ذوالفقار تويسركان و شيرودى اللجين به ليگ يك 

ــتى همدان گفت:  همدان پيام: رئيس هيأت كش
ــتى  ــى ليگ برتر كش ــى دور نهاي ــته ميزبان شايس

كشورمان در اين استان هستيم.
جالل صابريون افزود: نمايندگان كشتى استان 
ــش خوبى داشته اند و  ــور درخش در ليگ برتر كش
ــى دور نهايى اين  ــت ميزبان ــز درخواس ــون ني اكن

مسابقات را به فدراسيون ارائه كرده ايم.
وى بيان داشت: همدان سال هاى اخير فرصت 
ــابقات را نداشته است و امسال با  ميزبانى اين مس
ــهردارى  ــه به حضور تله كابين گنجنامه و ش توج
ــى دور نهايى  ــر در رقابت ها، خواهان ميزبان مالي

هستيم.
ــت: تمامى امكانات الزم از  صابريون اظهار داش
جمله سالن شش هزار نفرى، محل اسكان تيم ها و 

ديگر تجهيزات در همدان مهياى برگزارى مناسب 
مسابقات است.

ــان كرد: همدان از انبوه عالقه مند  وى خاطرنش
ــت و به طور حتم با  ــته كشتى برخوردار اس به رش
ــاهد  ــگ با ميزبانى همدان، ش ــازمان لي موافقت س

حضور انبوه تماشاگر در سالن خواهيم بود.
ــد: سال هاى اخير استان هاى  صابريون يادآور ش
ــابقات  ــى مس ــهد ميزبان ــدران و مش ــران، مازن ته
ــته اند و امسال بايد به لحاظ  مختلف كشتى را داش
ــتان  ــاى موجود اين فرصت در اختيار اس ظرفيت ه
ــرد. وى گفت: همدان در ليگ برتر  همدان قرار گي
ــتى گيران مطرحى در تيم هاى مختلف  امسال كش
ــگ برتر حق مردم  ــا اين حال، ميزبانى لي دارد و ب

كشتى دوست اين استان است.

همدان پيام: سرمربى پاس همدان گفت: صعود 
ــم فوتبال پاس در  ــدول هدف اصلى تي به صدر ج

نيم فصل دوم ليگ دسته اول است.
ــاس در نيم فصل اول  ــراز كمالوند افزود: تيم پ ف
ــيب هايى همراه بود و برخى ضعف هاى  با فراز و نش
ــب شد اما  موجود در تيم مانع از نتيجه گيرى مناس

در نيم فصل دوم شرايط تيم متفاوت خواهد بود.
ــراى تمرين  ــت: برنامه ويژه اى ب ــان داش وى بي
ــه طور حتم با  ــازى تنظيم كرده ايم و ب ــاده س و آم
تغييراتى در تيم به دنبال كسب نتايج درخشان در 
ــتيم. سرمربى پاس اظهار داشت:  نيم فصل دوم هس
ــتند  ــان پاس از توانايى خوبى برخوردار هس بازيكن
ــرا كه فقط  ــالش كنند؛ چ ــتر ت ــى بايد بيش منته

صدرنشينى در ليگ دسته اول مهم است.

ــب  ــه الزم را براى كس ــد: تجرب ــادآور ش وى ي
ــابقات دارم و به طور  ــت در اين عرصه از مس موفقي
حتم با حمايت مسئوالن تيم و تالش بيشتر نفرات 
ــيم. كمالوند با قدردانى از  ــرايط انتظار مى رس به ش
ــابقات و حمايت از  هواداران در حضور فعال در مس
تيم گفت: قطع و يقين تيم پاس با تشويق و حمايت 
ــان  ــا اخالق همدانى به نتايج درخش ــاگران ب تماش

خواهد رسيد. 
وى با اشاره به برپايى اردوى آماده سازى تيم پاس 
ــتاى  ــازى در راس در تهران گفت: اين اردوى آماده س

تقويت تيم و قرار گرفتن در شرايط آرمانى است.
ــم اينك با 20 امتياز در رتبه پنجم  تيم پاس ه
ــته اول كشور  جدول رده بندى گروه دوم ليگ دس

قرار دارد.

 (هفته نوزدهم)جدول رده بندي ليگ برتر استان 
امتيازتفاضلخوردهزدهباخت مساويبردبازينام تيمرديف

2138+1812245029مهر همدان1
2134+1811165635احسان سپيده نهاوند2
531+189454439تاالر وحدت همدان3
30-199373333تختي نهاوند4
329+197843128خانه جوان مالير5
426+188283228شهيد اميني همدان6
820-195592937شهرداري رزن7
518-194692732نوسازي مدارس همدان8
718-164662128وحدت مالير9
2214-1835102648شيرودي اللجين10

تفاوت هاي شوراي شهر شيراز و همدان 
ــهر شيراز در اقدامي  ــتيم كه شوراي ش ــته در خبرها داش همدان پيام: روز گذش
ــده كه  ــته و مدعي ش ــهر خود برخاس جالب توجه به حمايت از قهرمانان ورزش ش
ــب عنوان در مسابقات آسيايي، المپيك و جهاني  ــيرازي در صورت كس قهرمانان ش

سكه باران خواهند شد.
ــراى قهرمانان و  ــهر چقدر ب ــوراي يك ش ــي اين خبر را خواندم از اينكه ش وقت
ورزشكارانش ارزش قائل است را به فال نيك گرفتم اما در مقايسه با حركات و رفتار 
شوراي شهر همدان و برخورد آنها با مقوله ورزش حسرت خوردم كه چرا ما بايد در 

تمامي ابعاد از استان هاي ديگر عقب باشيم.
چرا شيرازي ها مي توانند چنين تصميمات كالني را بگيرند اما شوراي ما نه تنها 

توجهي به ورزش ندارد بلكه در بعضي مواقع عليه آن نيز اقدام مي كند.
ــوراي شهر شيراز انگيزه و تالش كاكوها را در كسب عناوين قهرماني دو  حركت ش
ــرت به اينگونه اخبار نگاه مي كنند و افسوس  چندان مي كند آنگاه قهرمانان با آه و حس
مي خورند. شوراي شهر همدان هزينه در ورزش حرفه اي و تشويق قهرمانان را از وظايف 
خود نمي داند و به سالمت جامعه توجهي ندارد. شوراي شهر همدان از حضور در ليگ 
كشتي كه بودجه اش را استانداري مي داد امتناع و امتياز تيم فوتبالش را واگذار كرد.
ــنوند و تفاوت ميان ماه من و ماه  ــي ما اين اخبار را مي ش وقتي قهرمانان ورزش
گردون را فاصله اي به بلنداي زمين تا آسمان مي  دانند با چه انگيزه اي ورزش قهرماني 
را دنبال كنند. مگر شيرازي ها بودجه خود را از چه منابعي تأمين مي كنند كه همدان 
ــيراز مي توانند تصميمات بزرگ بگيرند اما  ــت، چرا شورا و شهرداري ش فاقد آن اس

شوراى شهر همدان از كوچكترين تصميم نيز واهمه دارند.
مگر اين شورا نماينده مردم شهر نيست مگر اين قهرمانان شهروند همدان نيستند 
پس چگونه به موكالن خود پشت مي كنند و براي رضايت مندي شهروندان حركتي 
انجام نمي دهند؛ البته اينگونه تصميم گيري ها در انتخابات آينده برمال خواهد شد و 
جوانان و مردم شهر كساني را به شورا خواهند فرستاد كه به مسائل شهر، اجتماعي و 
سالمت شهروندان توجه داشته و بتوانند رسالت خود را به نحو احسن اجرايي كنند.

ــد و در راه  ــيراز درس بگيرن ــكاران خود در ش ــورايي ها از هم ــم كه ش اميدواري
رضايت مندي شهروندان قدم هايي بردارند.

برنامه مسابقات ليگ دسته اول
 از هفته چهاردهم تا هجدهم اعالم شد

همدان پيام: برنامه مسابقات ليگ دسته اول از هفته چهاردهم تا هجدهم و معوقه 
ــد. بنا بر اعالم سازمان ليگ،  ــازمان ليگ آزادگان اعالم ش ــوى س هفته يازدهم از س
ــنبه 26 دي ماه در ياسوج  ــوج روز دوش ــهرداري ياس ديدار معوقه پاس همدان و ش
انجام مي شود. تيم پاس پس از ديدار با استقالل صنعتي در 22 دي به ديدار معوقه 
خود با شهرداري ياسوج مي رود و سپس اول بهمن ماه در قائم شهر با نساجي بازي 
مي كند آنگاه در هفته شانزدهم درهفتم بهمن پذيراي برق شيراز خواهد بود. پاسي ها 
در هفته هفدهم 14 بهمن راهي بندر عباس مي شوند تا با آلومينيوم اين شهر ديدار 

كنند و در هفته هجدهم در 20 بهمن در همدان از تربيت يزد پذيرايي مي كند.
 برنامه كامل ليگ دسته اول تا هفته هجدهم 

هفته چهاردهم- پنجشنبه 90/10/22 
*ماشين سازى تبريز ................................ شهردارى ياسوج – ورزشگاه يادگارامام تبريز
*صنعتى كاوه تهران ..................................... نيروى زمينى تهران – ورزشگاه هما تهران
*نفت مسجد سليمان .................................. تربيت يزد – ورزشگاه نفت مسجدسليمان
*پاس همدان .................................................. استقالل صنعتى – ورزشگاه قدس همدان
*گل گهر سيرجان .......................... آلومينيوم هرمزگان – ورزشگاه گل گهر سيرجان
* نساجى مازندران.................................. گهر زاگرس – ورزشگاه شهيد وطنى قائمشهر
*شيرين فراز كرمانشاه ...................................... برق شيراز – ورزشگاه انقالب كرمانشاه

■ دوشنبه 90/10/26-معوقه يازدهم
*شهردارى ياسوج.......................................................پاس همدان- ورزشگاه تختى ياسوج
*گهر زاگرس درود................................................نساجى مازندران- ورزشگاه تختى درود

هفته پانزدهم - پنجشنبه 90/10/29
*آلومينيوم هرمزگان..............شيرين فراز كرمانشاه- ورزشگاه خليج فارس بندر عباس

■ جمعه 90/10/30
*ماشين سازى تبريز......................................نفت مسجد سليمان- ورزشگاه تختى تبريز
*استقالل صنعتى.............................................صنعتى كاوه تهران- ورزشگاه تختى اهواز
*تربيت يزد................................................گل گهر سيرجان- ورزشگاه شهيد نصيرى يزد

■ شنبه 90/11/1
*شهردارى ياسوج.........................................نيروى زمينى تهران- ورزشگاه تختى ياسوج
*نساجى مازندران.......................................پاس همدان- ورزشگاه شهيد وطنى قائمشهر
*برق شيراز.................................................................گهر زاگرس- ورزشگاه حافظيه شيراز

■ هفته شانزدهم- جمعه90/11/7
*نفت مسجد سليمان...........................شهردارى ياسوج- ورزشگاه نفت مسجد سليمان
*نيروى زمينى تهران.............................استقالل صنعتى- ورزشگاه شهداى نزاجا تهران
گل گهر سيرجان...................................ماشين سازى تبريز- ورزشگاه گل گهرسيرجان
*صنعتى كاوه تهران..........................................نساجى مازندران- ورزشگاه هماي تهران
*شيرين فراز كرمانشاه............................................تربيت يزد- ورزشگاه آزادى كرمانشاه
*پاس همدان.................................................................برق شيراز- ورزشگاه قدس همدان
*گهر زاگرس درود...........................................آلومينيوم هرمزگان- ورزشگاه تختى درود

■ هفته هفدهم - پنجشنبه 90/11/13
*نساجى مازندران.........................نيروى زمينى تهران- ورزشگاه شهيد وطنى قائمشهر
*برق شيراز....................................................صنعتى كاوه تهران- ورزشگاه حافظيه شيراز
*تربيت يزد.................................................گهرزاگرس درود- ورزشگاه شهيد نصيرى يزد

■  جمعه 90/11/14
*شهردارى ياسوج...............................گل گهر سيرجان- ورزشگاه نفت مسجد سليمان
*ماشين سازى تبريز....................................شيرين فراز كرمانشاه- ورزشگاه تختى تبريز
*آلومينيوم هرمزگان.............................پاس همدان- ورزشگاه خليج فارس بندرعباس

■ هفته هجدهم- پنجشنبه 90/11/20
*گل گهر سيرجان..................................شهردارى ياسوج- ورزشگاه گل گهر سيرجان
*استقالل صعنتى...............................................نساجى مازندران- ورزشگاه تختى اهواز
*شيرين فراز كرمانشاه.........................نفت مسجد سليمان- ورزشگاه آزادى كرمانشاه
*نيروى زمينى تهران.......................................برق شيراز- ورزشگاه شهداى نزاجا-تهران
*گهر زاگرس درود...........................................ماشين سازى تبريز- ورزشگاه تختى درود
*صنعتى كاوه تهران.......................................آلومينيوم هرمزگان- ورزشگاه هماي تهران
*پاس همدان.................................................................تربيت يزد- ورزشگاه قدس همدان

تمامي اين ديدارها رأس ساعت 14 برگزار مي شود.

هزينه 65 هزار دالرى براي كشتى گيران خارجى مالير
همدان پيام: كشتى گيران خارجى تيم شهردارى مالير براى هر مسابقه خود 13 هزار دالر دريافت مى كنند. گئورگى 
ــهردارى مالير به ازاى هر پيروزى خود 6 هزار  ــليدزه و ديويد خنچيگاشويلى، دو كشتى گير گرجستانى تيم ش گوگش
دالر و هر شكست سه هزار دالر دريافت مى كنند. از آنجايى كه كشتى گيران گرجستانى تيم شهردارى مالير در بيشتر 
مسابقات خود به پيروزى رسيده اند و با توجه به اين موضوع براى هر بار حضور در ايران و با هزينه بليت مبلغى حدود 
13 هزار دالر دريافت كرده اند. به اين ترتيب با توجه به پنج بار حضور در كشور آنها حدود 65 هزار دالر كسب كرده اند.
روح الدين حسينى، مديرعامل شهردارى مالير با بيان اين مطلب به مهر گفت: با توجه به اين موضوع تصميم گرفتيم در 
دو ديدار باقى مانده خود در مرحله مقدماتى از اين كشتى گيران استفاده نكنيم و اين نفرات در مسابقات نيمه نهايى و نهايى 

در روز 26 دى ماه به ايران سفر كنند.

كارگاه آموزشى مكمل ها و نقش آن در ارتقاى عملكرد ورزشكاران در نهاوند
ــكاران به همت هيأت  ــوان مكمل ها و نقش آن در ارتقاى عملكرد ورزش ــى تحت عن همدان پيام: يك دوره آموزش

پزشكى ورزشى شهرستان نهاوند برگزار شد.
ــى كه بر اساس برنامه ريزى هاى صورت گرفته در تقويم آموزشى ساليانه هيأت و با مساعدت اداره  اين دوره آموزش
ــد با استقبال بسيار پرشور مربيان، ورزشكاران و دانشجويان  ــكده تربيت بدنى نهاوند برگزار ش ورزش و جوانان و دانش
نهاوندى مواجه گرديد. در اين دوره آموزشى كه با حضور حيدرى مقدم رئيس هيأت پزشكى ورزشى استان همدان و 
عضو هيأت رئيسه فدراسيون پزشكى ورزشى برگزار گرديد مفاهيم اوليه و دسته بندى مكمل هاى ورزشى، مكمل هاى 
موثر بر تركيب وزن در دو بخش مكمل هاى كاهش وزن بدن و مكمل هاى افزايش وزن بدن، مكمل هاى موثر بر عملكرد 

ورزشى و ساير موارد الزم در خصوص ايمنى و عوارض مكمل ها به شركت كنندگان آموزش داده شد.

تيرانداز همدانى نامزد دريافت تنديس چهره اخالق سال ورزش شد
همدان پيام: بانوى المپيكى تيراندازى همدان نامزد نهايى دريافت تنديس چهره اخالق سال ورزش شد.

نامزدهاى نهايى دريافت تنديس چهره اخالق سال ورزش كه قرار است در پنجمين همايش فرزندان آفتاب از آنان تجليل 
شود، معرفى شدند و در اين بين، مه لقا جامه بزرگ بانوى المپيكى تيراندازى همدان نيز در بخش بانوان قرار دارد. جامه بزرگ 
به عنوان نخستين بانوى رشته تيراندازى همدان در سال 2012 توانست سهميه المپيك لندن را كسب كند. موسسه فرهنگى، 
هنرى و ورزشى نسل آفتاب پس از برگزارى چهارمين دوره همايش فرزندان نسل آفتاب (معرفى چهره هاى برتر اخالق مدار 
ورزش كشور) امسال نيز همزمان با ايام سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختى، پنجمين دوره اين همايش را برگزار مى كند. بر 
اين اساس، پس از فراخوان و نظرسنجى از اهالى ورزش و جمع آورى فرم ها، شوراى سياستگذارى اين مراسم نامزدهاى نهايى 

شش بخش ورزشكار مرد، زن، رئيس فدراسيون، مدير كل ورزش و جوانان و مربى آقايان و بانوان را برگزيد.

سليمان رحيمى
ــردم فاصله گرفته و  ــام: چرا پاس از م همدان پي
ــود؟ اين  ــه بايد از اين تيم حمايت نمي ش آنطور ك
ــگاه محكمي در دل  ــال پاس جاي ــا تيم فوتب روزه
همداني ها ندارد و هواداران با رغبت كمي نتايج اين 

تيم را دنبال مي كنند.
ــل متفاوتي  ــاس از مردم دالي ــه گرفتن پ فاصل
دارد و پاس وقتي به همدان منتقل شد با استقبال 
گسترده همداني ها روبرو شد. مديريت وقت همدلي 
ــود و به خاطر  ــي را در تيم حاكم كرده ب و همرنگ
ــم و  ــرد با حضور در مراس ــودن تالش مي ك ــي ب بوم
برنامه هاي استان اين همدلي و نزديكي را بيشتر كند. 
پاس در فصول اول و دوم پس از انتقال جايگاه ويژه اي 
ــت و حتي مسئوالن در ادارات مختلف  نزد مردم داش
ــي ها در نوبت قرار مي گرفتند و به  براي دعوت از پاس
مناسبت هاي مختلف ضيافت شام ترتيب مي دادند.

ــگاهي  ــن تيم هاي باش ــه تمري ــان تيم ب مربي
ــار آنها قرار  ــد و تجربيات خود را در اختي مي رفتن
ــد تا دل ها به هم  مي دادند. اين نزديكي باعث مي ش
نزديك شود و استاديوم از حضور هواداران پر شود.

عالقه مندان به فوتبال نه تنها از شهرهاي استان 
ــتان هاي مجاور براي تماشاي بازي هاي  بلكه از اس
ــم را با جان و  ــدان مي آمدند و اين تي ــاس به هم پ

دل مي پذيرفتند.
ــال هاي اوليه در بازي هاي خارج از استان  در س
ــفر مي بستند و  ــاگران فراواني بار س اين تيم تماش
ــتند حتي  ــهرها تنها نمي گذاش پاس را در ديگر ش
خبرنگاران نيز راهي شهرهاي ديگر شده و از نزديك 

مسابقات پاس را پوشش مي دادند.
ــده بود كه مردم پاس را از خود  اين روند باعث ش
بدانند و با تعصب خاصي نتايج اين تيم را دنبال كنند.

ــود كه پاس تنها مانده  اما امروز احساس مي ش
ــد و در برابر هر  ــت مخالفان پاس قدرت گرفتن اس
نتيجه ضعيف واكنش نشان مي دهند. انجام تمرين 
ــي متعصب ترين  ــگاه دورافتاده حت ــم در ورزش تي
ــواداران را نيز طرد كرده اين تيم نيز حكم پيكان   ه
ــه تنها هنگام  ــم را پيدا كرده ك ــن و صباى ق قزوي

مسابقات از هواداران خود پذيرايي مي كنند.
ــه  ــد توج ــاس باي ــران پ مدي
بيشتري به اين تيم داشته باشند 
ــكالت آن را بررسي نمايند،  و مش
ــه تيم ها  ــكالت مالي در هم مش
ــائل  وجود دارد اما مي توان با مس
ــه هم  ــا را ب ــي دل ه ــي روان روح
نزديك كرد تا هواداران با عشق و 
عالقه بيشتري تمرين و مسابقات 

اين تيم را دنبال كنند.
بازيكنان و كادر فني برخورد خشكي با هواداران 
ــا ارتباط  ــد تا مردم با آنه ــد و اجازه نمي دهن دارن

عاطفي برقرار كنند.
ــته كادر فني و بازيكنان  در مديريت هاي گذش
ــه با حضور  ــردم بودند بلك ــاس نه تنها در بين م پ
ــتاني  اس ــاي  روزنامه ه و  ــا  هفته نامه ه ــر  دفات در 
ــاط را نزديكتر كنند  ــالش مي كردند كه اين ارتب ت

ــان و  ــود را از بازيكن ــواالت خ ــدان س و عالقه من
ــروز ديگر چنين  ــيدند اما ام ــان پاس مي پرس مربي
ــرمربي تيم حتي پاسخ تلفن خبرنگاران  نيست. س
ــه بايد از  ــام يك مصاحب ــراي انج ــد و ب را نمي ده

هفت خان رستم گذشت.
اين تيم كه با بودجه همين مردم زندگي مي كند 
ــد پيش از اين با هواداران ارتباط برقرار كند و با  باي
نزديكتر كردن دل ها از هواداران در هنگام مسابقات 

به عنوان يك مكمل انرژي زا استفاده كند.
وحدت و يكپارچگي مي تواند باعث رشد تيم شود 
ــد از طريق  ــئوالن پاس باي و مس
رسانه ها مشكالت خود را با مردم 
ــرپوش  ــد و با س ــان بگذارن در مي
ــود را از  ــتن بر واقعيت ها خ گذاش

هواداران دور نگه ندارند.
ــاس در نيم فصل اول آنطور  پ
كه انتظار مي رفت ظاهر نشد اما 
اين تيم اين توانمندى را دارد كه 

در دور برگشت جبران كند.
ــتر كند  پاس اگر ارتباط خود را با هواداران بيش
ــت و نظر آنها بها دهد دوباره مي تواند با  و به خواس
حمايت آنها احيا شود به همان پاس سال هاي قبل 

تبديل شود.
اين تيم بايد به ليگ برتر برگردد و تمام هواداران 
و دست اندركاران در اين راه بايد بسيج شوند، اهالي 
فن، كارشناسان و هواداران در اين برهه از زمان بايد 

اين تيم را حمايت كنند و راه را براي صعود پاس به 
ليگ برتر هموار كنند.

ــي در نزديك كردن  مديريت پاس نقش پررنگ
ــويق  هواداران و تيم دارد و مي تواند هواداران را تش
به حضور در ورزشگاه و حمايت از پاس كند. پاس و 
كادر فني نبايد از تماشاگران فرار كنند بلكه با انجام 
ــگاه  بازي هاي قابل قبول آنها را به حضور در ورزش
ــت و همه  ترغيب نمايند. پاس متعلق به همدان اس

بايد براي سربلندي اين تيم تالش نمايند.
ــد اگر  ــاره مي تواند پاس بزرگ باش ــاس دوب پ
ــد مديرعامل  ــئوالن همت كنند اين تيم فاق مس
ــف مديريت تيم  ــه زودتر تكلي ــت و بايد هرچ اس
ــترس كمتري مسابقات  معلوم شود تا پاس با اس

را دنبال كند.
كادر فني و بازيكنان بايد تمام توان خود را براي 
صعود پاس به كار ببندند و با صعود پاس براي خود 
ــب نمايند. اختالف سليقه ها را  اعتبار بيشتري كس

بايد كنار گذاشت و پاس را حمايت كنيم.
ــوي اين تيم و بازيكنان  ــا توجه به كادر فني ق ب
شايسته اي كه در كنار تيم حضور دارند پاس توانايي 
بازگشت به ليگ برتر را دارد و بايد با دوري جستن 

از حواشي اين فرصت را ايجاد كرد.
ــتان نتايج خوبي مي گيرند  ــال تيم هاي اس امس
ــن و ذوب  فلزات بهار  ــاس نيز در كنار پاس نوي و پ
ــه تيم به ليگ هاي باالتر  بايد نتيجه بگيرد و هر س
ــود كه توان آن را داريم،  صعود كنند. اگر چنين ش
سالي رويايي براي فوتبال استان رقم خواهد خورد. 

ان شاءا...

رئيس هيأت كشتى همدان:

همه امكانات را براى ميزبانى فينال داريم
كمالوند:

صعود به صدر جدول هدف اصلى پاس است

چرا پاس از مردم فاصله گرفته است

  بـا وحـدت و صعـود 
رويايـي  سـالي  تيم هـا 
براي فوتبال استان رقم 

بزنيم
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 اوقات شرعياوقات شرعي
اذان ظهر                      12:20
غروب خورشيد             17:17
اذان مغرب                   17:37
نيمه شب شرعي           23:36
اذان صبح فردا               5:55

طلوع خورشيد فردا         7:24 
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 روزنامه صبح استان 
اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي

صاحب امتياز و مدير مسئول: 
نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان 

شريعتي، ساختمان پيام، صندوق پستي: 666 - 65155    
سردبير: سردبير: 0918315143709183151437تلفن:تلفن:82644338264433 (ويژه) (ويژه)

آگهي: آگهي: 82644338264433نمابر: نمابر: 82850488285048

پيام تاريخ 
تمدن 

و فرهنگ 
مادستان

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه (8281577 - 0811) سه   شنبه  13 دى ماه 1390  9 صفر 1433  3 ژانويه 2012
سال هفتم  شماره 1408

حكمت
آدمى ساخته  افكار خويش است فردا همان خواهد شد كه امروز مى انديشيده 

است
مترلينگ

www.Hamedanpayam.com
Hamedanpeyam@yahoo.com
litohoma@yahoo.com

پايگاه اينترنتي
ارتباط با روزنامه

چاپخانه پيام رسانه

جدول شماره 2– اسامي دفاتر و شركتهاي خدمات زيارتي مجاز جهت ثبت نام عمره سال 90 ، 91 در سطح استان همدان - مرحله اول

نام رديف
شهرستان

كد 
نام و نام خانوادگى مدير نام دفتر/ شركت كارگزاري

تلفن آدرس دفتر / شركت دفتر
(با كد شهرستان)

08112513171خيابان خواجه رشيد روبروى اداره گذرنامهمنوچهر احقرهگمتانه پرواز73501همدان1
08112526133خيابان شريعتي مقابل مسجد حاج احمد 12 متري شهيد نبويمحمود مسگريانميعادگاه پرديس73502همدان2
08112515551بلوار خواجه رشيد الدين باالتر از شركت گاز پالك 171حسين يونسىوادي خضراء73503همدان3
08118281001انتهاي خيابان هنرستان روبروي كوچه مديريت دولتيمهدى محمدىفجر رضوان 73505همدان4
08118270852خيابان بين النهرين باالتر از حسينيه بختياريهارضا عزيزيان مصلحعترت همدان 73507همدان5
08118322400خيابان ميرزاده عشقي روبروي تاالر حافظ ساختمان سپهرمحمد فيضىاحرار فراز73508همدان6
08118281353خيابان صدف مقابل مسجد اميرالمومنينعلى سلطانى قادرىبيت الفاطمه73509همدان7
سرمدهمدانى/گرجى ائمه بقيع 73510همدان8

08112531153خيابان شريعتي چهارراه خواجه رشيد پشت بانك ملتازندريانى
08112516969خيابان تختي روبروي اداره تاكسيرانيحسين رستگاررستگار همدان 73511همدان9

08112519767خيابان شريعتي چهارراه كبابيان 18مترى مهر  ساختمان كاجغالمحسين ميرزائىمحبين اهل واليت73512همدان10
سيدعلى حسينى زمزم همدان 73513همدان11

3-08112512101خيابان بوعلي جنب پاساژ هماارزانفودى
08118276222انتهاي خيابان هنرستان طبقه همكف ساختمان زيتوناكبرنورىصراط نور 73514همدان12
08118273330انتهاى هنرستان روبروى كوچه مديريت دولتى مصطفى وزينىزائران بقيع 73520همدان13
08513350800مالير ميدان امام حسين خيابان بالل حبشيپرويز سليمىسياح سير سبا73504ماليــر14
08512240040مالير خيابان اراك خيابان صارمى روبروى حسينيه ارشادطاهر روستائىطاهر مالير73517ماليــر15
08512255130مالير بلوار پارك خيابان زريني كوچه حكيم 4عزيزاله بهزادىبهزاد مالير73524ماليــر16
08125224433كبودرآهنگ خيابان مطهري روبروى موسسه قواميننبى اله نورىايليا73522كبودرآهنگ17
08125225165خيابان سپاه جنب دفتر امام جمعهمنصور ساعدىباقر العلم73525كبودرآهنگ18
08524245515ميدان جانبازان ابتداي بلوار جانبازان محمد حسين نورىسجده گاه نور73519تويسركان19
08524240044تويسركان خيابان حافظ  باالتر از بانك مسكنمحمد رضا اعتمادمصباح المنير73523تويسركان20
08523245032نهاوند ميدان بسيج بلوار شاهد جنب نمايشگاه اتومبيل كالسكهمحمد شجاعيانمحبان ائمه اطهار73521نهاونــد21
08123222269اسدآباد – خيابان فرهنگ روبروى بانك تجارتاسماعيل نورىصفا اسدآباد73526اسدآبــاد22

جدول شماره يك - تاريخ پرواز و هزينه كاروانهاى عمره - مرحله اول سال 90، 91- استان همدان

بحساب هزينه سفرتاريخ پروازظرفيترديف
كارگزار

گروه 
قيمتى

شركت 
مدت مقصدهواپيمايى

سفر
12جدهماهان3ب11101390/11/1210833000250000
12جدهماهان3ج21201390/11/1610745000250000
12جدهماهان3ج31201390/11/2210745000250000
12مدينهسعودي2الف41461390/11/2314058000250000
12جدهماهان3ج51201390/11/2810745000250000
12مدينهسعودي2د61531390/12/0211833000250000
12جدهماهان3ج71201390/12/0410745000250000
12جدهماهان3ج81201390/12/1010745000250000
12مدينهسعودي3ب91531390/12/1011746000250000

12جدهايران اير3ب101201390/12/1510833000250000
12مدينهسعودي3د111561390/12/1811146000250000
12جدهماهان2د121361390/12/2110920000250000
12جدهماهان3ج131201390/12/2210745000250000
12جدهماهان3ج141201390/12/2811095000250000
12جدهماهان3د151291390/12/2810495000250000
12مدينهسعودي2الف161461390/12/2914833000250000
12جدهماهان3ج171201391/01/0511095000250000
12مدينهسعودي3ب181531391/01/0512121000250000
12جدهماهان2د191361391/01/1010920000250000
12جدهماهان3ج201201391/01/1110745000250000
12جدهماهان3ج211201391/01/1710745000250000
12جدهماهان3ج221201391/01/2310745000250000
12جدهماهان3ج231201391/01/2910745000250000
12مدينهسعودي3ب241531391/01/2911746000250000
12مدينهسعودي2د251531391/02/0211833000250000
12جدهايران اير3ب261201391/02/0910833000250000
12مدينهسعودي3د271561391/02/1211146000250000
12جدهايران اير3ب281201391/02/1510833000250000
12مدينهسعودي3د291561391/02/1811146000250000
12جدهايران اير3ب301201391/02/2110833000250000
12مدينهسعودي3د311561391/02/2411146000250000

اطالعيه مديريت حج و زيارت استان همداناطالعيه مديريت حج و زيارت استان همدان
در خصوص نحوه تشرف متقاضيان سفر زيارتي عمره مفرده در خصوص نحوه تشرف متقاضيان سفر زيارتي عمره مفرده 

مديريت حج و زيارت استان همدان با استعانت از درگاه 
خداوند متعال ، به استحضار شهروندان ارجمند استان 
مي رساند: اعزام متقاضيان داراي اولويت تشرف انشاءا... 
از نيمه بهمن  ماه  1390 آغاز و گروهها در دو مرحله  اعالم  

مى گردند.

از  يك  شماره  جدول  برابر  اعزامى  اول:گروه هاى  مرحله 
90/11/12 لغايت دهه سوم جمادى الثانى تا  1391/02/21  
مرحله دوم: گروههاى اعزامى در دهه سوم جمادى الثانى 
حدودا از 1391/02/27  لغايت دهه سوم شعبان حدودا تا 

1391/04/28
توجه: اعالم جزئيات گروههاى مرحله دوم،  بهمراه ضوابط 
و شرايط ثبت نام مربوطه حدودا در نيمه  دوم فروردين 

ماه 1391برابر اطالعيه هاى اعالم خواهد شد

فهرست كارگزاران « برابر جدول پيوست شماره دو » و 
نيز شرايط مشمولين ثبت نام وتشرف مرحله اول عمره 

1390/91عالوه بر اين اطالعيه، در پايگاه اينترنتي  
http://www.hajhamedan.ir

قابل دسترس بوده و زائرين محترم واجد شرايط تشرف 
مي توانند با توجه و رعايت  دقيق به كليه نكات قيد شده 

، برنامه ريزي و اقدام فرمايند .
 ■ تذكر مهم : اعزام پذيرش شدگان محترم منوط به 

صدور بموقع رواديد (ويزا) توسط سفارت عربستان در 
ايران مي باشد و در صورت  بروز هر گونه موارد پيش بيني  
نشده ، تأخير ويا عدم تائيد وانجام پروازدر زمان ومقصد 
مقرر مسئوليتي متوجه مديريت حج و زيارت استان نمي 

باشد.

الف) مشمولين تشرف مرحله اول: 
1- دارندگان اولويت هاى 1 تا230 بانك ملت كه در ثبت نام عمومى 
سال 1387 شركت نموده و كارت ثبت نام داراى اعتبار را در دست 

دارند.
از  گذشته   سنوات  طى  سازمان  مكرر  هاى  فراخوان  به  توجه  با   -2
كليه دارندگان قبوض بانك ملى مربوط به ثبت نام هاى سنوات1363 
براى  جارى  سال  در   ، آنان  تشرف  عدم  و   1386 تا  ،1376و1382 
بديهى  آيد  مى  بعمل  دعوت  قبوض  اينگونه  دارندگان  از  بار  آخرين 
است عدم مراجعه وثبت نام آنان در عمره جارى به منزله انصراف از 

سفر عمره مى باشد. 
■ توجه:متقاضيان به منظور اطالع از اولويت تشرف خود  مي توانند 
  www.bankmellat.ir: آدرس  به  ملت  بانك  سايت  به  مراجعه  با 
تلفن 1556(مركز  شماره  با  تماس  ويا  مربوطه  شعب  به  مراجعه  يا  و 
ارتباطات مردمى بانك ملت) و يا ارسال شماره ثبت نام خود به مركز 
پيام بانك ملت به شماره 200034 (از طريق پيامك)از اولويت تشرف 

خود مطلع گردند.وآنرا روى كارت ثبت نام ثبت نمايند.
ب) نحوه پذيرش و ثبت نام : 

با  واجدالشرايط  متقاضـي  ابتـدا  در  اوليه:  (رزرو)  ذخيـره  الف- 
 ( يك  شماره  جدول  (برابر  مجاز  كارگزاريهاي  از  يكي  به  مراجعه 
 ) ذخيره  و  انتخاب  به  نسبت  الزم  مدارك  ارائه  با  و  استان  سطح  در 
رزرواسيون ) در يكي از گروههاي اعزامي اقدام نموده و درانتها برگه 
به  مربوط  پروازي  گروه  مشخصات  حاوي  را  اوليه  رزرواسيون  انجام 
همراه نام و نشاني كارگزار عامل(مقصد) و كد پيگيري دريافت نمايد.

اوليه  نام  نام  ثبت  انجام  از  پس  كارگزاران  از  يك  هر   :1 توجه   ■
(رزرواسيون ) براي زائر (انفرادي يا گروهي ) مي بايست برگه انجام 

رزرواسيون به زائران تحويل نمايد .
توجه 2:هر يك از زائران مي بايست با مطالعه دقيق مفاد و مندرجات 
اين برگه در زمان و مهلت مقرر به كارگزار مبدأ براي قطعي نمودن 

ثبت نام خود و دريافت برگه واريز هزينه سفر اقدام نمايند .
تائيد  متقاضي  ملي  بانك  سند  مذكور،  برگه  در  چنانچه   :3 توجه   ■
با  بايست  مي  زائر  باشد  شده  درج  مغايرت  و  نگرديده  سيستمي 
مستندات مربوطه و مندرج در برگه در ابتدا سريعٌاٌ به يكي از شعب 
بانك ملي مراجعه و رفع مغايرت نمايد سپس به كارگزارعامل (مقصد) 

مراجعه نمايد .
كليه  طريق  رزروجا)از    ) اوليه  نام  ثبت  آنجائيكه  از  مهم:  تذكر 
از  شد  خواهد  اجرا  همزمان  بصورت  استان  سطح  مجاز  كارگزاران 
مجاز به دريافت مدارك  بدون درج اطالعات  كارگزاران اكيداٌ  اينرو 

در سيستم نمي باشد .
■  توجه: مبلغ دريافتي از هر زائر جهت انجام رزروجاى اوليه و صدور 

رسيد20000(بيست هزار ريال ) ريال خواهد بود.
ب- ثبت نام قطعي: بعد از انجام رزرواسيون اوليه الزم است هر يك 

از متقاضيان در مدت زمان تعيين شده (در برگه رزروجا) با ارائه اصل 
و رونوشت مدارك مورد نياز و اشاره شده  جهت انجام ثبت نام قطعي 
به كارگزار عامل(مقصد) مراجعه و نسبت به دريافت قبض هزينه مابه 
التفاوت سفر و واريز آن در مدت مقرر(72ساعت) اقدام نمايد.بديهي 
است در صورت عدم مراجعه متقاضي در مهلت مقرر ثبت نام اوليه 
بايست  مي  زائر  و   ، حذف  نام  ثبت  سامانه  از  خودكار  صورت  به  وي 

جهت ثبت نام مراحل قبلي را مجددا طي نمايد.
جهت  مقدماتي(مبدأ)  كارگزار  در  نام  ثبت  نياز  مورد  مدارك 

رزرواسيون: 
1- اصل و تصوير قبض سپرده گذاري اوليه (بانك ملي )يا كارت ثبت 

نام بانك ملت 
2-اصل و تصوير صفحه اول شناسنامه 

3-اصل و تصوير كارت ملي و يا شماره ملي 
4-همراه داشتن اصل و تصويرصلحنامه براي دارندگان اسناد انتقالي 

بانك ملي 
نام  ثبت  جهت  عامل(مقصد)  كارگزار  در  نام  ثبت  نياز  مورد  مدارك 

قطعي:
1-برگه رزرواسيون اوليه ممهور به مهر كارگزار مقدماتي

2- اصل و تصوير قبض سپرده گذاري اوليه (بانك ملي )يا كارت ثبت 
نام بانك ملت 

3-اصل و كپي صفحه اول شناسنامه 
با  كه  افرادى  براى  نامه)  عقد  يا  (شناسنامه  زوجيت  مدرك  4-ارائه 

همسرشان در گروه ثبت نام مينمايند
4-اصل كارت و يا شماره ملي وكپي آن

5-همراه داشتن اصل و كپي صلحنامه براي دارندگان اسناد انتقالي 
دريكى  بايست  مى  بعد  به  بهمن387  از  انتقالى  ملي(اسناد  بانك 

ازكارگزاران به ثبت وسامانه درج وسندتغييريافته باشد) 
6-داشتن گذرنامه معتبر با حداقل 6 ماه اعتبار از تاريخ پرواز(ارائه 
لغايت   90/11/12 از  درپروازهاى  نام  ثبت  براى  معتبر  گذرنامه  اصل 

90/12/12الزامى مي باشد)
5-عكس 4*6 رنگي ،زمينه روشن 1 قطعه مطابق با عكس گذرنامه

6-عكس 4*3 رنگي ،زمينه روشن 2 قطعه
 تذكر مهم : متقاضيان محترم باتوجه به مفاد جدول شماره دو (هزينه 
قيد  كارگزاران  از  يك  هر   به  توانند  پرواز) مي  تاريخ  و  مقصد  سفر، 
شده در جدول شماره يك مراجعه و نسبت به ثبت نام اوليه (ذخيره 

جا)اقدام نمايند.
■ توجه : ترتيب قرار گرفتن اطالعات در رديفهاي جدول شماره 1 و 2  

هيچ ارتباطي با يكديگر ندارند.
تشرف  هزينه  واريز  از  قبل  بايست  مي  محترم  متقاضيان  توجه1:   ■
نسبت به صحت مشخصات خود در قبض واريز هزينه سفر اطمينان 
حاصل نموده و در صورت هرگونه مغايرت حتما نسبت به اصالح آن 

توسط كارگزار عامل (مقصد) اقدام نمايند تا دچار مشكل نشوند.
■ توجه2:  منظور از كارگزار مقدماتي(مبدأ)، دفتر يا شركت زيارتي 
است كه عمل ذخيره جا (رزرو) را انجام داده و كارگزار عامل (مقصد) 
دفتر يا شركتي است كه مسئوليت  عمليات ثبت نام قطعي ، آموزش 

زائر و اعزام را بر عهده خواهد داشت. 
د) زمان پذيرش و ثبت نام : 

1- انشاءا... ثبت نام مرحله اول همزمان ازساعت 8 صبح ( با رعايت 
تكميل  تا  و  شد  خواهد  آغاز  مورخ 90/10/14  چهارشنبه  روز  نوبت) 
ظرفيت هريك از كاروان ها حداكثر تا ساعت 16  روز  سه شنبه مورخ 

90/10/20  بمدت يك هفته  ادامه خواهد داشت.
2- ثبت نام همه روزه از ساعت 8 صبح لغايت 16 انجام خواهد شد .

توجه  : در صورت عـدم تكميل ظرفيت گروههـاي اعالمي بعـد از 
تاريخ فوق نحوه و چگونگي دعـوت از اولويت 230 به بـعـد از طريق 
عموم  اطالع  به   1390/10/  25 مورخ  يكشنبه  روز  در  جرائـد  همين 

خواهد رسيد.
هـ) توضيحات مهم : 

اسكان  محل  شرايط   ، تشرف  تاريخ  به  توجه  با  سفر  هزينه  مبلغ   -1
و مقصد پرواز ( جده – مدينه ) متفاوت مي باشد . ضمنا در شرايط 
خاص، احتمال تغيير مقصد پروازى از مدينه به جده ويا بلعكس وجود 

دارد.
2- عدم ارائه هر يك از مدارك الزم هنگام ثبت نام و عدم پرداخت 
مابه التفاوت هزينه هاي سفر و ارائه فيش بانكي تأييد شده ، ظرف 
و  شده  تلقي  سفر  از  انصراف  منزله  به   ،( ساعت   72) مقرر  مهلت 
مديريت  طريق  از  جديد  افراد  جايگزيني  به  مجاز  محترم  كارگزاران 

استان تهران خواهند بود .
3-  تكميل ،تنظيم  وتحويل قرارداد مربوطه،بين متقاضي و كارگزار 
الزامى است وزائرين    مى بايست پس از ثبت نام قطعى  در كارگزار 

نسبت به دريافت  ، مطالعه ورعايت دقيق مفاد آن اقدام فرمايند. 
مابه  پرداختي  قبوض  طريق  از  زائرين  سفر  هزينه  عمده  بخش   -4
هاي  هزينه  فقط  شود   مي  واريز  مربوطه  بانكي  حساب  به   ، التفاوت 
تكليفي همچون پذيرش، آموزش و . . . ( جدول شماره 2 ) به حساب 
بانكي كارگزار واريز  مي شود . الزم است هزينه هاي مذكور به طور 
مشخص در قرارداد درج شود و به جز هزينه هاي ياد شده و نيز هزينه 
ذخيره جا(20/000 ريال نقدي در هنگام ثبت نام مقدماتي) ،كارگزاران 

مجاز به دريافت هيچ وجهي تحت هيچ عنواني نخواهند بود. 
5- تشرف معتمرين با گذرنامه عادي (بين المللي) خواهد بود . 

به  واكسيناسيون  و  خروج  عوارض  پرداخت   ، گذرنامه  دريافت   -6
عهده متقاضي است . 

خانواده  افراد  ساير  براي   ، گذرنامه  صاحب  همسر  از  غير  به   -7
 ، باشند  داشته  تمام  سال  پرواز 17  زمان  كه  اناث)  و  ذكور  (فرزندان 

ارائه گذرنامه انفرادي ضروري است.

8- عكس فرزندان زير 2 سال كه به همراه والدين خود نامنويسي مي 
شوند بايد در گذرنامه الصاق شده باشد .

نيروهاي  پرسنل  و  عمومي  وظيفه  مشمولين  كشور  از  خروج   -9  
مسلح تابع مقررات مربوطه مي باشد و پذيرش آنان درپروازهاى از 
90/11/12 لغايت 90/12/17  ، منوط به ارائه گذرنامه معتبر و اطمينان 

از  داشتن اجازه خروج از كشور خواهد بود . 
10- مسئوليت ممنوع الخروج بودن ) تشابه اسمي  ، بدهي مالياتي و 

. . . )  برعهده شخص زائر خواهد بود . 
11- منظور از كارگزار ، دفاتر و شركتهاي خدمات زيارتي ذكر شده 
در اين اطالعيه مي باشد ( فهرست اسامى ومشخصات ذكر شده در 

جدول شماره   مى باشد )  
12- قبل از تاريخ اعالم شده ، كارگزاران ، مجاز به پذيرش متقاضيان 
به هيچ وجه تحت عناوين رزرو ، ليست انتظار و .... نبوده و ثبت نام 
فقط در روز و ساعت اعالم شده با حضور ناظرين اين مديريت مجاز 

خواهد بود . 
خدمات   شركتهاي  و  دفاتر  طريق  از  محترم  متقاضيان  اعزام   -13
زيارتي مجاز اعالم شده در اين اطالعيه (جدول شماره    ) خواهد بود. 
لذا هرگونه ثبت نام در غير از دفاتر و شركتهاي مذكور فاقد اعتبار 
هيچگونه  متقاضيان  اينگونه  قبال  در  زيارت  و  حج  مديريت  و  بوده 
مسئوليتي نداشته و با افراد و شركتهاي غير مجاز كه اقدام به ثبت 

نام نمايند ، برخورد قانوني صورت خواهد گرفت . 
14- متقاضيان گرامي مي توانند فقط براي خود و همراهان درجه اول 
(همسر ، فرزندان ، پدر ، ماد ر، خواهر و برادر ) ثبت نام كنند و هر 
يك از منسوبين ديگر ايشان بايد شخصًا جهت ثبت نام حضور يافته 

و با رعايت نوبت و شرايط الزم نامنويسي نمايند . 
15- حضور متقاضيان محترم با توجه به شرايط ذكر شده  هنگام ثبت 

نام ضروري است 
16- گروه بندي هتلهاي محل استقرار زائرين در مكه مكرمه و مدينه 
اساس  بر  و  نبوده  منطبق  المللي  بين  رايج  هاي  استاندارد  با  منوره 

امكانات موجود در كشور عربستان تنظيم شده است. 
17-مدت سفر بسته به زمان اعزام از مقصدمتناسب با گروه انتخابى 
يا  كاهش  ساعت  مربوطه 12  ايستگاه  از  وبرگشت   رفت  زمانبندى  و 

افزايش ميتواند داشته باشد.
ز) انتقال سند عمره به ديگري :

 1386/01/05 هاى   نام  ثبت  به  (مربوط  ملي  بانك  اسناد  انتقال 
رعايت  با  بار  يك  براي  گيرنده  و  دهنده  انتقال  حضور  با  وماقبل) 
مجاز   زيارتى  خدمات  /شركتهاى  دفاتر  در  مربوطه  ضوابط  و  شرايط 

قابل انجام مي باشد .
پدر،مادر،  به  كارت  ظهر  مندرجات  برابر  ملت  بانك  كارتهاي  انتقال 
استان  وزيارت  حج  دفتر  به  مراجعه  با  و  ،خواهر  برادر  همسر،فرزند، 

امكان پذير مي باشد.

 مديريت حج و زيارت استان همدان


