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حباب در باراز ارز و دالر!
طرح: جواد تكجو كاريكاتوركاريكاتور

ــزه ادبى  ــه دائمى «جاي ــام: دبيرخان  همدان پي
ــه» در دفتر آفرينش هاى ادبى حوزه هنرى  هگمتان
ــن جايزه را  ــتين دوره اي ــوان نخس ــدان، فراخ هم

منتشركرد.
سرپرست آفرينش هاى ادبى حوزه هنرى استان 
همدان در اين باره گفت: سال هاست كانون هاى شعر 
غزل، سپيد، ترانه، داستان و نيز برنامه  ماهانه «شب 
ــور  ادبيات كودك و نوجوان همدان» با حضور پرش
فعاالن ادبى در دفتر آفرينش هاى ادبى حوزه هنرى 
ــتان همدان و به منظور سنجش آثار توليدى در  اس
ــتين جايزه  ــود و «نخس كانون هاى ادبى برپا مى ش

ــكوه جشن هاى فصلى  ــكل باش ادبى هگمتانه»، ش
ــالى يك بار از سوى حوزه هنرى استان  است كه س

همدان در گستره استانى برپا مى شود.
ــداف «جايزه  ــه اه ــدى در ادام ــور آقامحم تيم
ــه» را اينگونه توصيف كرد: اين جايزه  ادبى هگمتان
ــويق و معرفى استعدادهاى  ــناخت، تش به دنبال ش
ــالش در جهت آفرينش آثار فاخر در  ادبى جوان، ت
ــالمى،  زمينه هاى انقالب، دفاع مقدس و بيدارى اس
ايجاد رقابت بين اعضاى كانون هاى ادبى، ارج نهادن 
به تالش هاى ادبى و تحقق جشن هاى فصلى حوزه 

هنرى است.

ــتان  ــزه ادبى هگمتانه» را مخصوص اس وى «جاي
ــركت كنندگان را 30-14 سال ذكر  همدان و سن ش
ــنواره پذيراى آثار شاعران  كرد و گفت: دبيرخانه جش
و نويسندگان استان همدان در دو بخش شعر (غزل، 
سپيد، ترانه، كودك و نوجوان) و داستان (داستان كوتاه، 
ــتانك، كودك و نوجوان) است و آثار دريافتى به  داس

تفكيك در هفت بخِش ذكرشده داورى خواهد شد.
سرپرست آفرينش هاى ادبى حوزه هنرى استان 
ــالمى،  ــنواره را انقالب اس ــدان موضوعات جش هم
ــاير  ــالمى،  خانواده و س ــدارى اس ــدس، بي دفاع مق
موضوعات نام برد و تأكيد كرد: همه آثار با هم مورد 

ارزيابى قرار خواهند گرفت.
وى در پايان مهلت ارسال آثار را 15 بهمن 1390 
و آيين اختتاميه را نيمه دوم اسفند سال جارى ذكر و 
اضافه كرد: عالقه مندان مى توانند آثار خود را از طريق 
ــانى همدان، خيابان شريعتى، روبه روى  پست به نش
ــت زرين، حوزه هنرى  ــك صادرات مركزى، بن بس بان
استان همدان، دفتر آفرينش هاى ادبى، دبيرخانه دائمى 
«نخستين جايزه ادبى هگمتانه» و يا پست الكترونيكى 
ــر  ــماره نماب j.a.hegmatane@gmail.com و ش

2528144-0811 ارسال كنند.
شايان ذكر است، اطالعات بيشتر اين رويداد در 
ــانى حوزه هنرى استان همدان به  پايگاه اطالع رس

نشانى www.arthamadan.ir موجود است.

ــه نقد فيلم  ــام: بابك رضاپور در جلس همدان پي
ــايد وقتى ديگر» در حوزه هنرى استان همدان   «ش
ــت كه توجه  ــردان آن اس ــام قصد كارگ ــت: تم گف
ــتر  ــن نكته جلب كند كه در بس ــب را به اي مخاط

فرهنگى ايران، هويت زنانه نقش مهمى دارد.
ــتان؛  به گزارش روابط عمومى حوزه هنرى اس
ــت خانه  ــينما و تلويزيون در نشس ــن منتقد س اي
ــدان بيان  ــتان هم ــوزه هنرى اس ــد ح ــم بلن فيل
ــايد وقتى ديگر»، براى  ــرد: كارگردان فيلم «ش ك
نخستين بار از تكنيك ديوار چهارم استفاده كرد 
ــد كه در  كه در آن دوربين از ديوارهايى رد مى ش
ــت و فضاى وهم آلودى بر فيلم  صحنه وجود داش

حاكم مى كرد.
وى درباره تكنيك هاى فيلم گفت: بهرام بيضايى 
ــش از تكنيك فاصله گذارى  در كارگردانى فيلم هاي
ــتفاده و بر اپيك بودن ماجرا تأكيد مى كند تا به  اس
ــتفاده  بيننده بفهماند به جاى توجه به زيورآالت اس

شده در صحنه، در متن داستان دقت كند.
ــازى حوزه هنرى همدان اظهار  مدرس فيلمس
ــت: در اين فيلم مادرى فرزند خود را به دليل  داش

ــه آن حتى پس از  ــت؛ اما دغدغ ــر رها كرده اس فق
مرگ هم رهايش نمى كند و وقتى آرامش بر زندگى 
دختر حاكم مى شود، در تراولينگ دوربين به سمت 
تابلويى نقاشى كه از چهره مادر كشيده شده، قطره 

اشكى مى چكد.
ــه اى از تجاربى ناميد  ــان را مجموع رضاپور انس
ــراد، مكان ها و زمان هاى مختلف  كه در تماس با اف
ــت مى آيد و بيان داشت: اگر انسان در زمان و  به دس
ــب قرار نگيرد، هويت انسانى اش شكوفا  مكان مناس
نمى شود و كسب اين تجارب به زمانى ديگر موكول 
شده و «شايد وقتى ديگر» بتوان آن را به دست آورد.
ــومين فيلم بهرام  ــايد وقتى ديگر» س فيلم «ش
ــينماى بعد از انقالب است و داستان  بيضايى در س
مردى را روايت مى كند كه در فيلم مستندى همسر 

خود را در ماشين مرد غريبه اى مى بيند و... .
ــايان ذكر است، نشست هفتگى نقد و بررسى  ش
ــتان همدان  ــه فيلم بلند حوزه هنرى اس فيلم خان
ــالن  ــاعت 15 و 30 دقيقه در س ــنبه ها از س پنج ش
اجتماعات حوزه هنرى استان و با حضور منتقدان و 

اعضاى اين خانه برپا مى شود.

معماري «تپه  نوشيجان» 
ترجمه شد

همدان پيام: كتاب معماري «تپه  نوشيجان» 
براي نخستين بار در ايران ترجمه شد.

ــگاه بوعلي  ــتاد دانش ــالزاده اس ــم م كاظ
ــيناي همدان دربار ه  اين كتاب گفت: نتايج  س
كاوش هاي «تپه  نوشيجان» كه در دهه  1970 
ــد،  در قالب چهار جلد كتاب  ميالدي انجام ش
تدوين شده است، اين كتاب ها به موضوع هايي 
ــياي كشف شده در اين  از جمله معماري و اش
ــا كه به  ــي از اين كتاب ه ــردازد. يك تپه مي پ
معماري «تپه  نوشيجان» مربوط مي شود سال 
2007 ميالدي توسط ديويد استروناخ و مايكل 

روف در انگليس منتشر شد. 
ــن ترجمه  آن  ــال، م ــس از حدود يك س پ
ــاندم. اين كتاب به  را مدتي پيش به پايان رس
ــه  بناهاي اصلي  ــاري بناهاي مادي و هم معم

كشف شده در اين تپه پرداخته است.
به گزارش ايسنا، اين باستان شناس و استاديار 
دانشگاه بوعلي سيناي همدان با اشاره به اين كه 
ــگاه  اين كتاب در 360 صفحه با همكاري دانش
بوعلي سينا منتشر شده است، بيان كرد: تالش 
ــن مجموعه كتاب ها را كه  مي كنيم جلد دوم اي
ــال 1984 ميالدي توسط جان كرتيس با  در س
موضوع اشياي «تپه  نوشيجان» در انگليس منتشر 

شد سال آينده ترجمه كنيم.
مالزاده همچنين گفت:  به دليل اين كه هيچ 
منبع اطالعاتي خاصي از دوره  ماد وجود ندارد 
با همكاري سازمان انتشاراتي «سمت» در حال 
تأليف يك كتاب درباره  اين دوره هستم كه آن 

كتاب نيز سال آينده به پايان خواهد رسيد.
شايان ذكر است، «تپه  نوشيجان» در استان 
همدان يك تپه  مهم باستاني است و اهميت آن 
بيشتر از اين نظر است كه به دوره  ماد تعلق دارد.

مينياتورهاى دفاع مقدس منتشر شد
همدان پيام: كتاب «در چشمه آفتاب» شامل مينياتورهاى دفاع مقدس به كوشش معاونت 

هنرى بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس منتشر شد.
به گزارش ساجد، اين مجموعه منتخبى است از آثار «مهدى فرخى» ، هنرمند جوان مينياتوريست 

كه در قالبى نفيس آراسته شده است.
ــت، در كنار هر كدام از مينياتورهاى اين كتاب ، يك رباعى از شاعران دفاع  ــايان ذكر اس ش
ــى آن آمده كه به نوعى در ارتباط معنايى با مينياتورهاى اين  مقدس همراه با ترجمه انگليس
ــد. كتاب «در چشمه آفتاب» در شمارگان 2000 نسخه و قطع رحلى در 80  مجموعه مى باش

صفحه منتشر شده است.

آواز، وسيله اى براى رسيدن به كمال مطلوب
ــان را به  ــت كه انس ــت كارگاه آواز حوزه هنرى همدان گفت: آواز، پلى اس ــوت در دهمين نشس  همدان پيام: يك خواننده پيشكس

خواسته هايش نزديك و به كمال مطلوب مى رساند.
ــيله اى باشد براى رسيدن به اهداف و اين اهداف عبارتند از  ــت كارگاه آواز بيان كرد: آواز بايد وس محمد بختيارى در دهمين نشس

ارتباط انسان با خداوند، خودش، ديگران و طبيعت.
به گزارش روابط عمومى حوزه هنرى استان، وى در جمع فعاالن و عالقه مندان موسيقى در حوزه هنرى  گفت: هنر آواز بايد مانند 

ادبيات، با زمان پيش برود و نبايد امروز همان طورى آواز بخوانيم كه صدسال پيش مى خوانديم.
ــعر نبايد فداى آهنگ شود، گفت: ويژگى آواز در دوران ما اين است كه شعر مورد استفاده پيچيده  ــاره به اين كه ش بختيارى با اش

نباشد، از تلفيق شعر و موسيقى استفاده شود و اشعار كوتاه باشند.

نمايش فيلم هاى دعوت و آقا يوسف در داكا
ــنواره  ــف» در دوازدهمين جش ــام: فيلم هاى ايرانى «دعوت» و «آقا يوس همدان پي

بين المللى فيلم داكا بنگالدش نمايش داده مى شود.
ــنواره بين المللى فيلم داكا در سال  ــانه هاى تصويرى، جش ــه رس به گزارش موسس
ــاچى برتر  ــعار «فيلم برتر، تماش ــا همكارى انجمن فيلم رنگين كمان و با ش 1992 ب
ــاالنه فعاليت خود را  ــال 1995 به صورت دوس ــه برتر» آغاز به كاركرد و از س و جامع
ــهر داكا  ــا 22 ژانويه -22 تا 30 دى- در ش ــنواره كه از 12 ت ــن جش ــه داد. در اي ادام
برگزار مى شود، فيلم  هاى سينمايى «دعوت» ساخته ابراهيم حاتمى كيا و «آقا يوسف» 
ــانه هاى تصويرى در بخش اصلى آثار  ــوى موسسه رس به كارگردانى على رفيعى از س
ــود. در اين دوره از جشنواره فيلم هاى ديگرى از سينماى  ــيايى نمايش داده مى ش آس
ايران همچون فيلم «يكى از ما دو نفر» تهمينه ميالنى، «آلزايمر» احمدرضا معتمدى، 
ــاخته محمدرضا  ــتند «دختران» س ــنده و مس ــاى دنباله دار» پوران درخش «خواب ه

عباسيان در بخش هاى مختلف اين جشنواره به نمايش گذاشته مى شود.

استفاده از بازيگران توانا در سرى «تند و خشن 7» 
ــد. ادامه اين سري  ــن 7» قطعي ش ــينمايي «تند و خش همدان پيام: حضور «ون ديزل» در پروژه س
ــته  ــت با فيلمنامه اي از كريس مورگان مقابل دوربين برود به زودي نوش ــن كه قرار اس از فيلم هاي اكش

مي شود.
به نوشته مووي وب، «تند وخشن 6 و 7» توسط «جاستين لين» ساخته خواهد شد وي كارگرداني 

سري سوم اين فيلم را نيز بر عهده داشته است.
ــري از راه هاي مختلف  ــم عقاب» از اين قرار است كه به پس ــتان فيلم «چش ــنا، داس به گزارش ايس
ــتوراتي كه منبع آن  ــود كه اگر از آنها پيروي نكند جانش به خطر مي افتد، دس ــتوراتي داده مي ش دس
ــت او در اين حين زني را مالقات مي كند كه او نيز چنين دستوراتي را دريافت مي كند و  ــخص نيس مش
اين دو با هم بايد به دستورات عمل كنند و در عين حال بفهمند كه چه كساني پشت اين ماجراها قرار 
دارند. اين فيلم به دليل تهيه كنندگي استيون اسپيلبرگ كارگردان شهير و تواناي سينماي جهان حائز 
اهميت است. چندي پيش اعالم شد، برايان اوكانر كه االن براي اف بي آي كار مي كند به همراه دومنيك 
تورتو تيمي  درست مي كند تا جلوي يك تاجر هروئين را كه در صدد نفوذ به دستگاه اوست را بگيرد كه ...

بر اساس اين گزارش، فروش بخش پنجم «تند و خشن» كه با فروش 350 ميليون دالري در گيشه 
سينماها موفق عمل كرد مقدمات ساخت نسخه ششم و هفتم آن را فراهم كرده است.

ــري قبلي اين درام (دامينيك) تبهكار، پس از انجام عملياتي جديد خود را پنهان كرده و طي  در س
تماس تلفني كه خواهرش ميا با او مي گيرد، متوجه مي شود كه همسرش لتي به دست تبهكاري به نام 

براگا كشته شده است.
ــابقات غيرقانوني اتومبيل سواري را نشان مي داد، «وين ديزل» و  ــمت پنجم اين فيلم كه مس در قس

«پائول واكر» هم چون قسمت هاي قبل نقش آفريني داشتند.
«يوآخيم دي آلميدا»، «مت شولز»، «السا پاتاكيو» و«پل والكر» از ديگر بازيگران اين پروژه سينمايي 

هستند. مت شولز در اولين قسمت از اين فيلم نيز حضور داشت.
ــدا»، بازيگر پرتغالي اين فيلم كه پيش از اين در دو فيلم «24» و «وداع» حضور  ــم دي آلمي «يوآخي
ــود. «السا پاتاكي» نيز در  ــته، در نقش يك توزيع كننده مواد مخدر قدرتمند و بي رحم ظاهر مي ش داش

كنار وي نقش يك زن جوان اسپانيايي را ايفا مي كند.
ــتفاده از هنرپيشه هاي خوب و توانا،  ــن» عبارت است از اس ــري فيلم هاي «تند وخش نكات مثبت س
ــاگر و همچنين  ــوب هيجان به تماش ــواي فيلم و القاي خ ــب با حال و ه ــن متناس ــن تند و خش تدوي

فيلم برداري مناسب و انتخاب لوكيشن هاي جالب.
نكات منفي فيلم عبارتند از نداشتن موسيقي متن جالب و هيجان انگيز، نداشتن فيلمنامه فاخر و در 

كل گيشه اي بودن فيلم و همانندسازي فيلم از روي اثر.

شبكه توزيع كتاب با ضعف جدي مواجه است
ــگاه هاي استاني كتاب  ــيون فرهنگي مجلس گفت: نمايش همدان پيام: عضو كميس
فرصتي براى توزيع عادالنه كتاب و دسترسي آحاد مردم به تازه هاي نشر و كتاب است.

ــي از چالش ها و نقصان هاي  ــت: يك جواد آرين منش با بيان اين مطلب اظهار داش
ــار يافته در  ــب كتاب هاى انتش ــود در زمينه كتاب و كتابخواني عدم توزيع مناس موج

سراسر كشور است و ما با ضعف جدي شبكه توزيع كتاب مواجه هستيم.
به گزارش ايسنا،  وي در خصوص راهكارهاي رفع اين مشكل افزود: توزيع كتاب و 
ــر در كتابخانه هاي عمومي، كتابخانه هاي مدارس، دانشگاه ها و حوزه هاي  تازه هاي نش
ــي ها در اقصا نقاط كشور، برپايي نمايشگاه هاي  ــعه و حمايت از كتابفروش علميه، توس
ــگاه هاي كتاب مدارس گامي مؤثر در جهت  ــتاني، شهرستاني و نمايش بين المللي، اس

دسترسي طالبان علم و مشتاقان كتاب محسوب مي شود.

قدرت انديشه
ــت مزرعه سيب زميني اش را  ــتايى زندگي مي كرد. او مي خواس پيرمردي تنها در روس
شخم بزند، اما اين كار خيلي سختي بود. تنها پسرش كه مي توانست به او كمك كند در 

زندان بود. 
پيرمرد نامه اي براي پسرش نوشت و وضعيت را براي او توضيح داد: پسر عزيزم! من حال 
خوشي ندارم چون امسال نخواهم توانست سيب زميني بكارم. من نمي خواهم اين مزرعه را 
از دست بدهم، چون مادرت هميشه زمان كاشت محصول را دوست داشت. من براي كار 
مزرعه خيلي پير شده ام. اگر تو اينجا بودي تمام مشكالت من حل مي شد. من مي دانم كه 

اگر تو اينجا بودي مزرعه را براي من شخم مي زدي. «دوستدار تو پدر»
فردا پيرمرد اين تلگراف را دريافت كرد: پدر به خاطر خدا مزرعه را شخم نزن من 
ــلحه پنهان كرده ام. صبح فردا 12 نفر از مأموران و افسران پليس تمام مزرعه  آنجا اس

را شخم زدند. 
پيرمرد بهت زده نامه ديگري به پسرش نوشت و به او گفت كه بدون اينكه اسلحه اي 

پيدا كنند مزرعه را شخم زدند. چه اتفاقي افتاده و مي خواهند چه كنند؟ 
ــخ داد: پدر برو و سيب زميني هايت را بكار، اين بهترين كاري بود كه  ــرش پاس  پس
ــتي نيست. يا راهي  خواهم  ــتم برايت انجام بدهم.در دنيا هيچ بن بس از اينجا مي توانس

يافت، يا راهي  خواهم ساخت.
حكايات عاميانه

14 تا 30 ساله ها شركت كنند

فراخوان نخستين جايزه ادبى هگمتانه در همدان

در بستر فرهنگى ايران
هويت زنانه نقش مهمى دارد

با 10 آيتم جديد
«خنده بازار» در 50 قسمت براى دهه فجر و نوروز توليد مى شود

ــرى جديد اين مجموعه در 50 قسمت  همدان پيام: تهيه كننده مجموعه طنز «خنده بازار» گفت: س
براى پخش در دهه فجر، نوروز و حتى پس از نوروز توليد مى شود.

فريد شب خيز گفت: پيش توليد سرى جديد مجموعه «خنده بازار» آغاز شده و كار تصويربردارى آن 
اين هفته آغاز مى شود. وى ادامه داد: سرى جديد با حضور بازيگران قبلى به همراه بازيگران جديد ساخته 

مى شود كه البته چون هنوز قراردادهايمان قطعى نشده از اعالم نام آنها معذورم.
ــت گروه نويسندگان مجموعه «خنده بازار» و  ــب خيز همچنين درباره رفتن آرش قادرى سرپرس ش
جايگزين او گفت: آرش قادرى به خاطر درگير شدن با يك سريال بزرگ و نوشتن فيلمنامه  آن گروه ما 
را ترك كرد البته او هر جا كه باشد دوست ما به شمار مى رود. در حال حاضر نيز گروه سرپرست خاصى 

ندارد و نويسندگان به روال هميشه كارهايشان را انجام مى دهند.
وى تصريح كرد: سرى جديد در 50 قسمت ساخته خواهد شد كه يكسرى از آن در دهه فجر پخش 
ــمت هم در ايام نوروز پخش مى شود و مابقى آن نيز به صورت هفتگى در سال  ــود، حدود 15 قس مى ش

91 روى آنتن خواهد رفت.
ــت كه اين  ــده اس وى در پايان گفت: حدود 10 آيتم جديد به مجموعه طنز «خنده بازار» اضافه ش

آيتم ها را مخاطبان در دهه فجر روى آنتن خواهند ديد.

برگزارى نمايشگاه كتاب التين در دانشگاه آزاد همدان
همدان پيام: رئيس اداره كتابخانه مركزى دانشگاه آزاد اسالمى همدان گفت: نمايشگاه تازه هاى نشر 
كتاب هاى التين در حوزه هاى علوم انسانى، علوم پايه و فنى و مهندسى، هنر و معمارى در دانشگاه آزاد 

اسالمى همدان برپا شد.
ساسان مرشدزادگان در گفت و گو با ايرنا گفت: در اين نمايشگاه بيش از سه هزار عنوان كتاب التين 

تازه منتشرشده به نمايش گذاشته شده است.
وى بيان داشت: اين نمايشگاه با هدف دسترسى آسان عالقه مندان به منابع التين روز و غنى سازى 

منابع كتابخانه اى برگزار شد.

نمايشگاه پدافند غيرعامل در اسدآباد داير شد
همدان پيام: نمايشگاه پدافند غير عامل با نمايش يكصد اثر دانش آموزى در شهرستان اسدآباد به مدت 
يك هفته داير شد. اين نمايشگاه به مناسبت گراميداشت حماسه نهم دى ماه با نقش آفرينى دانش آموزان 
دبستان هيأت امنايى مهديه اسدآباد با همكارى معاونت فرهنگى بسيج براى بازديد عالقه مندان به مدت 

يك هفته گشايش يافت.
ــگاه دانش آموزان مقاطع چهارم و پنجم ابتدايى پدافند غير عامل را به  به گزارش ايرنا، در اين نمايش
ــازى دانش آموزان  ــى و دكلمه براى بازديد و آشناس صورت عملى از طريق روزنامه ديوارى، ماكت، نقاش
ــرود «اى ايران» را به صورت  ــگاه دانش آموزان س ــتند و همچنين در ابتداى اين نمايش به نمايش گذاش

گروهى اجرا كردند.

ــتين نمايشگاه دائمى شهدا با  همدان پيام: نخس
نام "خاكيان افالكى" با حضور نماينده ولى فقيه در 
استان و امام جمعه همدان در مالير گشايش يافت.

ــدى در اين آيين  ــت ا... غياث الدين طه محم آي
ــهيد  گفت: طبق فرموده مقام معظم رهبرى، هر ش
ــت كه بايد اين پرچم هميشه  يك پرچم افتخار اس

به اهتزاز درآيد.
وى افزود: شهدا همواره حافظ ما بوده و حاجات 
ــد، در مقابل ما نيز  ــرآورده مى كنن ــات ما را ب و ني
ــده راه، اهداف و  ــد در تمامى مراحل ادامه دهن باي

آرمان هاى امام راحل و آنها باشيم.
ــتان  ــنا، وى تصريح كرد: شهرس به گزارش ايس

ــهيد واال مقام به  مالير با تقديم يك هزار و 100 ش
ــهيدپرور است و همواره  انقالب اسالمى، شهرى ش
ــهدا زبانزد  بايد در اجراى اهداف، آرمان ها و نيات ش

باشد.
ــرد: برپايى اين  ــان ك آيت ا... محمدى خاطر نش
ــت و  ــهادت اس ــهدا يك نوع ش ــگاه براى ش نمايش
نمايشگاه بايد ميعاد گاهى براى فرزندان، همسران، 

مادران و پدران شهدا باشد.
ــراى ايجاد باغ  ــتار اختصاص مكانى ب وى خواس
ــهردارى شد و گفت:  ــهداى شهرستان توسط ش ش
اين اقدام مى تواند الگويى براى ساير شهرستان هاى 
ــا و  ــق ايثارگرى ه ــن طري ــا از اي ــد ت ــتان باش اس

جانفشانى هاى شهدا هميشه باقى بماند.
در اين نمايشگاه كه به همت كانون انديشه هاى 
ــد، تصاوير و دست نوشته هاى شهدا در  پويا برپا ش
ــد به  معرض ديد عالقه مندان قرار گرفت و مقرر ش
ــهدا چون زندگينامه، خاطرات،  زودى آثار ديگر ش
ــاير ابزارهاى شهداى شهرستان در  وصيت نامه و س

اين نمايشگاه ارائه شود.
ــگاه دائمى شهدا همه روزه از ساعت 9 تا  نمايش
12 و 15 تا 17 در خيابان شهيد طلوعى مالير آماده 

بازديد عالقه مندان است.

تمديد مهلت ارسال آثار 
ادبى جشنواره "انتظار"

ــاد  جه ــى  فرهنگ ــاون  مع ــام:  همدان پي
ــگاهى همدان از تمديد مهلت ارسال آثار  دانش

ادبى جشنواره ادبى "انتظار" خبر داد.
ــتقبال  ــزود: به دنبال اس ــى اف ــواد تهذيب ج
دانشجويان از برگزاري اين جشنواره و درخواست 
ــتر، مهلت ارسال و  ــال آثار بيش تمديد براى ارس
تحويل آثار ادبي تا پايان دي ماه سالجارى تمديد 
شد. وى بيان كرد: دانشجويان مي توانند آثار ادبي 
خود را با موضوع "انتظار" از طرق زير براى شركت 
در جشنواره و طرح در كميته داوران به دبيرخانه 

جشنواره ارسال كنند:
 jashnvarehye.adabi.entezar@gmail.com

ــتقيم آثار  ــك تحويل مس ــت الكتروني پس
ــنواره واقع در راهروي اصلي  به دبيرخانه جش
ــينا،  ــگاه بوعلي س ــوم پايه دانش ــكده عل دانش

معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي همدان.
به گزارش ايسنا، دانشجويان و طالب عالقه مند 
ــب اطالعات بيشتر مي توانند به آدرس  براى كس
http://jashnvarehyeentezar. الكترونيكي
ــه يا با تلفن 8380571 -  blogfa.com مراجع

0811تماس حاصل فرمايند.

نمايشگاه"خاكيان افالكى" در مالير گشايش يافت
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

يادداشتيادداشت

يادداشتيادداشت

روزنامه هـمدان پيـام
پرتيـراژترين نشـريه محلى اسـتان

در دنـياى حـرفه اى با ما به روز باشـيد

8264400 - 8264433

www.HamedanPayam.com

نوبت دوم شماره 90/42 آگـهي تجديد 
منـاقصه عمـومى

روابط عمومي اداره كل پشتيباني امور دام استان همدان 

(فرودگاه)  بسيج  ميدان  از  بعد   2 كيلومتر  همدان:  نشاني  به  همدان  استان  دام  امور  پشتيباني  كل  اداره  مناقصه گزار:  نشاني  و  نام   -1
سردخانه دولتي بوعلي تلفن تماس 4373960-1(0811)

2- موضوع مناقصه: واگذاري مديريت و اداره امور سردخانه بوعلي همدان 
3- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: واريز وجه نقد به حساب شماره 2173985605002 سيبا بانك ملي و يا ارائه ضمانت نامه بانكي 

به نام مناقصه گزار و يا انواع اوراق مشاركت بانكي به مبلغ 12,500,000 ريال مي باشد.
4- زمان دريافت اسناد، تحويل پيشنهاد و گشايش پيشنهادهاي مالي:

1-4- مهلت خريد اسناد تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخه 1390/10/10 مي باشد.
2-4- مهلت تحويل پيشنهاد تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخه 1390/10/20 مي باشد.

3-4- زمان رسيدگي به پيشنهادهاي مالي ساعت 14/30 روز يكشنبه مورخه 1390/10/25 واقع در تهران، ميدان ونك، خيابان برزيل 
شرقي پالك 33 كميسيون معامالت مي باشد.

5- خريد اسناد: براى دريافت اسناد مناقصه با در دست داشتن معرفي نامه و فيش واريزي به مبلغ 100,000 ريال (غيرقابل استرداد) به 
حساب 2163985603006 بانك كشاورزي به نشاني مناقصه گزار مراجعه نمايند.

6- ساير اطالعات و جزييات مربوط به اسناد مناقصه مندرج است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت                       شركت پشتيباني امور دام كشور 

برادر ارجمند جناب آقاى 

رضا عسگرى
مدير محترم آموزش و پرورش كبودراهنگ

مصيبت درگذشت پدر بزرگوارتان را خدمت حضرتعالى 
تسليت عرض نموده و از درگاه حضرت حق براى آن 
مرحوم رحمت و مغفرت و براى جنابعالى 
و ساير بازماندگان صبر و اجر مسئلت داريم.
دانشگاه پيام نور مركز كبودراهنگ

به يك ويراستار مجرب 
نيازمنديم.

09183136066

تعداد داوطلبين مجلس نهم در كشور از 1000 نفر گذشت

ــوت آغاز  ــه صدا درآمدن س ــام: با ب همدان پي
ــوراى  ثبت نام كانديداهاى نهمين دوره مجلس ش
ــال جارى در  ــنبه 3 دى ماه س ــالمى از روز ش اس
ــن دوره از  ــور نامزدهاى احتمالى اي ــر كش سراس
ــاعات ثبت نام در ستادهاى  انتخابات از آغازين س

انتخاباتى مستقر در فرماندارى حاضر شدند.
ــن اطالعات  ــتان همدان نيز طبق آخري در اس
ــتاد انتخابات استان تعداد ثبت نام  كسب شده از س
ــوم 29  كنندگان از اولين روز ثبت نام تا پايان روز س
نفر بوده است. جانشين ستاد انتخابات نهمين دوره 
مجلس شوراى اسالمى در گفتگو با همدان پيام تعداد 
كل ثبت نام شدگان حوزه هاى انتخابيه كل استان را 

تا روز سوم ثبت نام، 29 نفر اعالم كرد.
ــب از تعداد افراد  ــدى فتحيان نس به گفته مه
ثبت نام شد در 3 روز اول زمان ثبت نام، 27 نفر آقا 

و 2 نفر از بانوان بوده اند.
ــده در  ــوع تعداد كل افراد ثبت نام ش در مجم

حوزه هاى شهرستانى استان به اين ترتيب است.
ــوزه  انتخابيه همدان و فامنين در مجموع 3  ح
ــر، نهاوند: 3 نفر، رزن: 2  ــر، مالير: 4 نف روز 10 نف
نفر به اضافه يك ثبت نام در وزارت كشور، اسدآباد: 

يك نفر، تويسركان: 5 نفر و بهار و كبودراهنگ 4 
نفر به اضافه يك ثبت نام در وزارت كشور.

البته آمار ستاد انتخابات استان تا لحظه پايانى 
ــده كه با  در طول 3 روز ثبت نام 29 نفر گزارش ش
اضافه شدن يك ثبت نام از حوزه انتخابيه رزن در 

وزارت كشور اين رقم به 30 نفر مى رسد.
ــتاد انتخابات استان  ــين س طبق گفته جانش
ــن 31  همدان جوان ترين فرد ثبت نام كننده با س
ــن ترين فرد با 61  ــال از شهرستان مالير و مس س

سال از شهرستان تويسركان بوده است.
ــام كانديداهاى  ــت، ثبت ن ــى وضعي ــا بررس ب
احتمالى مجلس نهم در استان همدان از روز اول 
ثبت نام تاكنون با احتياط و به آرامى بوده است. به 
نحوى كه در برخى حوزه هاى انتخابيه در روزهاى 
ــده است. اما از  اول و دوم هيچ ثبت نامى انجام نش
امروز كه روز چهارم ثبت نام مى باشد انتظار مى رود 

حضور افراد پررنگ تر از روزهاى قبل شود.  
ــده بايد منتظر  ــاى ثبت نام ش حال كانديداه
باشند كه مراجع ذي صالح، صالحيت آنان را تأييد 
كنند؛ بلكه بتوانند در رقابتي تنگاتنگ كرسي هاي 

مجلس را از آن خود نمايند.
ليست كانديداهاي ثبت نامي در انتخابات مجلس نهم

روز سومروز دومروز اولشهرستان
442همدان و فامنين
013بهار و كبودراهنگ

111رزن
003نهاوند

401تويسركان
112مالير
010اسدآباد

10812جمع كل كانديداهاي ثبت نام شده استان

 ثبت نام شدگان كانديداتورى مجلس 
به 29 نفر رسيد

ــه زمان بندي ■ جوان ترين كانديدا 31 ساله، مسن ترين 61 ساله ــاس برنام ــام: براس همدان پي
برگزاري انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي 
ــي انتخابات  ــاي اجراي ــد هيأت ه ــالمي باي اس
ــتناد  همزمان با آغاز ثبت نام از كانديداها به اس

ماده 31 قانون تشكيل شوند.
ــر از معتمدين هر  ــاس 30 نف ــن اس ــر اي ب
ــري، 8 نفر را  ــتان و يا بخش با رأي گي شهرس
ــار فرماندار، رئيس  انتخاب مي كنند كه در كن
ــتان و يا  ــوراي شهرس ثبت احوال و نماينده ش
بخش 11 عضو هيأت اجرايي را تشكيل دهند. 
اعضاي هيأت اجرايي انتخابات مركز حوزه 

انتخابيه همدان و فامنين انتخاب شدند 
ــي البدل عضو هيأت  معتمدين اصلي و عل
اجرايي انتخابات مجلس شوراي اسالمي مركز 
حوزه انتخابيه همدان و فامنين انتخاب شدند.

ــه اجرايي  ــاده 15 آئين نام ــراي م در اج
ــالمي،  ــوراي اس ــون انتخابات مجلس ش قان
ــي  ــي و عل ــن اصل ــاب معتمدي ــه انتخ جلس
ــي انتخابات مجلس  البدل عضو هيأت اجراي
ــالمي مركز حوزه انتخابيه همدان  شوراي اس
ــنبه مورخ 1390/10/05  و فامنين  روز دوش
ــتانهاي  ــور 30 نفر از معتمدان شهرس با حض
همدان و فامنين به رياست فرماندار شهرستان 

همدان برگزار شد.
فرماندار همدان در اين جلسه گفت : هيأت 
نظارت بر انتخابات، اسامي 30 نفر از معتمدان 
را براي انتخاب اعضاي هيأت اجرايي تاييد كرد 
كه از اين تعداد هشت نفر به عنوان عضو اصلي 
ــو علي البدل انتخاب  ــج نفر به عنوان عض و پن

شدند.
ــه امروز  ــه اي ك ــه كرد: در جلس  وي اضاف

(دوشنبه) با حضور اعضاي هيأت نظارت و و28 
نفر معتمد مدعو برگزار شد هشت عضو اصلي 
هيئت اجرايي و پنج عضو علي البدل اين هيأت 
با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب شد.

ــاس  ــن قهرماني مطلق افزود: بر اس  حس
ــالمي شهرستان و  قانون نماينده شوراي اس
ــتان نيز بايد  ــس اداره ثبت احوال شهرس رئي
ــن هيئت در آيند كه اين اعضا  به عضويت اي

نيز انتخاب شدند.
 قهرماني مطلق در مورد وظيفه اين هيئت 
ــي صالحيت ها، تامين شعب اخذ  گفت: بررس
ــي فعاليت هاي اجرايي انتخابات بر  راي و تمام

عهده هيأت اجرايي انتخابات است.
ــت در نتيجه اين انتخابات    الزم به ذكر اس

افراد زير:
1. بهرام تيموري

2. محمود مسگريان
3. محمدعلي بادامي

4. سيد علي اكبر فاميل روحاني 
5. سيد محسن قشمي

6. كبري بهمني
7. سيد مسعود عسگريان

8. حسين رستگار
ــي و پنج نفر به  ــوان معتمدين اصل  به عن

شرح زير :
1. سيد مصطفي رسولي
2. محسن جامه بزرگ
3. عبدالحميد ايزدي

4. سعيد نظري
5. محمد صيادزاده                         

به عنوان معتمدين علي البدل عضو هيأت 

ــز حوزه انتخابيه همدان و فامنين  اجرايي مرك
انتخاب گرديدند .

ــتاندار و فرماندار ويژه  همچنين معاون اس
ــر در اين  ــرى در مالي ــت خب ــر در نشس مالي
خصوص گفت: با تمهيدات فراهم شده توسط 
ــفند ماه نهمين  فرمانداري، روز جمعه 12 اس
ــوراي اسالمي برگزار  دوره انتخابات مجلس ش

خواهد شد.
ــس از دريافت  ــور افزود: پ ــن خيريانپ حس
ــروع انتخابات توسط وزير كشور در  دستور ش
ــراي ماده 31 و 32 قانون انتخابات، 30 نفر  اج
ــأت اجرايي طبق هماهنگي با  از معتمدين هي

هيأت نظارت تأييد صالحت شدند.
ــتاندار و فرماندار ويژه شهرستان  معاون اس
ــاس رأي گيري انجام  ــر اضافه كرد: بر اس مالي
ــي، علي تكلو، احمد  ــده حجت االسالم عباس ش
ــا تاجوك،  ــا امامي، محمدرض جابري، عليرض
ــي و  ــماعيل حمزه لوي ــي، اس ــت ا... نجف صحب
ــالم مجتبي نجفي مقدم به عنوان  حجت االس

اعضاي اصلي انتخاب شدند.
خيريانپور تصريح كرد: فرماندار شهرستان، 
ــزاري نهمين دوره  ــت هيأت اجرايي برگ رياس
ــات مجلس را در حوزه انتخابيه مالير به  انتخاب

عهده خواهد داشت.
ــتان فامنين نيز  ــن انتخابات در شهرس  اي
انجام شد و ابوالقاسم حسيني، مجتبي ايماني، 
ــتمي، برات اكبري،  عباس بشيري، محمد رس
محسن رباني، محمود كرمي و ابوالقاسم نقوي 
به عنوان اعضاي هيأت اجرايي برگزيده شدند.

همزمان اين انتخابات در بخش پيشخور نيز 
ــد و يحيي محمودي مقدم، محسن  برگزار ش

ــر چهره نژاد، فريدون  محمودي مقدم، علي اصغ
ــادق ابراهيمي، علي  محمودي مقدم، محمدص
ــعيد غالمي به  ــن سهامي و س آقايي، ابوالحس
عنوان اعضاي هيأت اجرايي حوزه فرعي ستاد 

انتخابات بخش پيشخور انتخاب شدند.
ــي تعدادي  ــدار اللجين در گردهماي بخش
ــت: نهمين دوره  ــن بخش گف ــن اي از معتمدي
ــالمي از اهميت  ــوراي اس انتخابات مجلس ش
ــژه اي برخوردار بوده و بايد تالش كرد تا اين  وي

انتخابات به نحو احسن برگزار شود.
ــري مردم،  ــاركت حداكث ــر غالمى مش اكب
ــدم جانب داري و عدالت محوري  قانونمندي، ع
و صيانت از آرا را از جمله اين محورها برشمرد.

وى از كانديداها خواست در چارچوب قانون 
ــر كانديدايي  ــات بپردازند چرا كه اگ به تبليغ
ــد، نمي تواند قانون گذار  ــرپيچي كن از قانون س

خوبي باشد.
وي در پايان بيان داشت: هزينه هاي گزاف 
مالك انتخاب شدن نيست بايد در نظر داشت 
ــتند و علت اين هزينه ها در  كه مردم آگاه هس

ذهن آنان تداعي خوبي نخواهد داشت.
ــه پس از رأي گيرى ،  آقايان  در پايان جلس
محمود گنجي راد، سيد مرتضي حسيني، بهرام 
ــين  ــدي، مرتضي اميني، امير پاكرقم، حس عب
ــي نجاري، عليرضا يادگاري و  نجفي، حمزه عل
ــا هيأت اجرايي  ــر ترابي به عنوان اعض جهانگي

انتخاب شدند.
ــارت بخش نيز با  در ضمن اعضا هيأت نظ
ــدي تراب، محمدعلي خاوري  نام هاي ذكريا اس
ــد به جامه به عنوان رئيس و اعضا هيأت  و محم

نظارت بخش اللجين به معرفي شدند.

ميني بوس هاي فرسوده اعالم اسامى هيأت اجرايى پنج ستاد انتخاباتى
استان از رده خارج

مي شوند
ــل و نقل اداره  ــدان پيام: معاون حم هم
كل حمل و نقل و پايانه هاي استان همدان 
ــهاي فرسوده استان از رده  گفت: ميني بوس

خارج مي شوند.
ــژه اي در  ــه وي ــك قهرماني در جلس باب
خصوص نوسازي ناوگان فرسوده ميني بوس 
ــوده باالي 30 سال  تاكيد كرد: ناوگان فرس
ــمند ناوگان  بايد از رده خارج و كارت هوش

ميني بوسها بايد باطل شود.
ــه داد:  خروج اين ناوگان از حمل  وي ادام
در  ــزايي   بس ــش  نق ــافري  مس ــل  نق و 
ــن ناوگان ميني بوسي  ــط س كاهش متوس
ــت . وي اضافه كرد:  نظر  استان خواهد داش
به قانون ممنوعيت تردد ناوگان ميني بوس 
ــيرهاي باالي  ــال عمر در مس باالي 30 س
ــركتها موظف به كنترل و  100 كيلومتر ش
ــارت الزم بر صدور صورت وضعيت براي  نظ
ناوگان فوق هستند و چنانچه تخلفي در اين 
زمينه صورت گيرد در كميته تخلفات طرح 

و مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
ــاره به  ــز با اش ــافر ني ــس اداره مس ريي
اجراي فاز اول طرح ساماندهي حمل و نقل 
ــتايي و اينكه بخش اعظم حمل و نقل  روس
روستايي با ميني بوس  انجام مي شود گفت: 
بحث نوسازي بايد با همكاري شركتها انجام 
ــاهد متوقف كردن ناوگان در اين  شود تا ش
مسيرها نباشيم. وحيد سخائيان در ادامه با 
توجه به اهميت نقش مديران فني شركتها 
ــث نظارت و كنترل  ــت در بح از آنان خواس

ناوگان دقت بيشتري داشته باشند.
در پايان جلسه مقرر شد با شناسايي سريع 
ناوگان فرسوده استان از سوي شركتها نسبت 
ــمند اين نوع  به تعويض و ابطال كارت هوش

ناوگان اقدام جدي به عمل آيد.

اعالم اسامى هيأت اجرايى پنج ستاد انتخاباتى
■ ثبت نام شدگان كانديداتورى مجلس به 29 نفر رسيد

نمايندگي مادام العمر 
شيوه مرسوم برخي 

كانديداها!
همدان پيام: داستان كانديداتوري مجلس 
ــواري اسالمي در مملكت ما براي آقاياني  ش
كه نماينده هستند و قصد دارند دوره بعدي 
ــباهت به داستان  ــوند، بي ش هم كانديدا ش
ــت. آن وقت ها كه  ــجويي نيس دوران دانش
ــرم يك هفته  ــجو بوديم ابتداي هر ت دانش
ــه هنوز  ــه بهانه اين ك ــم ب ــر مي رفتي ديرت
ــت، پيش و بعد از هر  كالس ها تق و لق اس
روز تعطيل هم خودمان كالس ها را تعطيل 
ــن كه بين التعطيالت  مي كرديم به بهانه اي
ــت روز قبل از امتحان به بهانه  ــت. بيس اس
فرجه روانه شهرستان خود مي شديم با اين 

توجيه كه مي خواهيم درس بخوانيم. 

انتخابات براى گروه هاى 
سياسى يا مردم!

ــمى انتخابات  ــد رس ــام: فرآين همدان پي
ــالمى، از  ــوراى اس ــن دوره مجلس ش نهمي
ابتداى هفته جارى و با آغاز ثبت نام نامزدهاى 
اين دوره از انتخابات، شروع شده است. بدون 
ترديد انتخابات مختلف در جمهورى اسالمى 
ــراي تعيين  ــه ابزارى ب ــران، عالوه بر آنك اي
تكليف نهادهاى قانوگذارى يا اجرايى و امثال 
ــواره از كاركرد فراترى نيز  ــد، هم آن مى باش
برخوردار بوده و فرصتى براى تقويت وحدت 
ملى و نمايش اراده و عالقه ايرانيان به كشور 
و حكومت خود و تقويت وجهه مردمى نظام 
و افزايش مشاركت مردم در تعيين سرنوشت 

خود و بيمه نمودن نظام...
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همين صفحه
دبير سياسى حزب عدالت طلبان استان

برخى نمايندگان 
نتوانستند خواسته هاى مردم 

را پاسخ دهند
معاون ادارى مالى بانك سپه همدان:

184 ميليارد ريال از مطالبات معوق 
وصول شد

عقال به مدعيان 
دموكراسى مى خندند

رئيس جمهور گفت: خنده دارترين لطيفه 
ــف بار اين است كه يك مشت ديكتاتور  تاس
ــوند و از آزادى و انتخابات  دور هم جمع ش
ــت و  حرف بزنند، اين جزو عجايب تاريخ اس

عقال به بى عرضگى آنها مى خندند.

اعتبار جوايز صادراتي 
واريز نشده است
ــن وعده وزارت  ــه ماه از آخري بيش از س
ــارت مبنى بر پرداخت  صنعت، معدن و تج
ــز معوق صادراتي مي گذرد و اين وعده  جواي

هنوز محقق نشده است.

ثبت احوال نقش مهمى 
در برنامه ريزى جامعه دارد
نماينده ولى فقيه در همدان گفت: ثبت 
ــش حياتى در جامعه ايفا مى كند؛  احوال نق
ــد،  ــه اگر آمار آن صحيح نباش به طورى ك

نمى توان برنامه ريزى صحيحى كرد.

برادرزاده خانواده 
عمويش را در رزن
به آتش كشيد

فراخوان نخستين 
جايزه ادبى 

هگمتانه در همدان

فرهنگفرهنگجامعهجامعه

ــپه همدان از وصول 184 ميليارد ريالى مطالبات معوق اين  همدان پيام: معاون ادارى مالى بانك س
بانك در ماه هاى اخير خبر داد و گفت: در حال حاضر 300 ميليارد ريال بدهي معوق باقي مانده است 
در صورتي كه بدهكاران نسبت به تسويه بدهى يا تعيين تكليف آن اقدام كنند، شامل بخشودگى 6 
درصدى در جرايم دير كرد خواهند شد. فرشاد فرهادى اظهار داشت: بانك سپه به عنوان نخستين 

بانكي كه در دنيا توسط شوراي امنيت و سازمان ملل مورد تحريم قرار گرفت...

به افراد مرفه نبايد يارانه داد 

تورم ترافيك و قانون گران تورم ترافيك و قانون گران 
راهنمايى و رانندگى راهنمايى و رانندگى 
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پيام 
 The Message Of                 مادستان    تاريخ ،  تمدن و فرهنگ 

 Madestan's 
                   History & Civilization & Culture

همدان پيام: دبير سياسى حزب عدالت طلبان استان همدان 
ــن دوره انتخابات مجلس  ــروع ثبت نام كانديداهاى نهمي با ش
شوراى اسالمى، در گفت وگو با همدان پيام به بررسى و تبيين 

انتخابات مجلس نهم در استان همدان پرداخت.
ــالمى كه  داوود ملكى گفت: حزب عدالت طلبان ايران اس
ــى و عدالت طلبى مردم انقالبى  ــده از آرمان عدالت خواه برآم
ــه در صحنه ايران اسالمى است در انتخابات مجلس  و هميش
نهم در اردوگاه اصول گرايى وارد شده و با ليست مجزا شركت 

خواهد كرد. 
ــت جمهورى در سال 88  وى افزود: پس از انتخابات رياس
ــتن يك مجلس قوى  و فتنه هاى به وجود آمده؛ اهميت داش
ــور بيش از پيش احساس مى شود و متأسفانه  برخي  در كش
ــتم نتوانستند خواسته هاى مردم را  از نمايندگان مجلس هش
به درستى برآورده كنند از جمله عملكردهاى ضعيف مجلس 
هشتم، مى توان به تحميل قانون ناصحيح يارانه ها اشاره كرد 
كه خود باعث تورم و بيكارى شديد در جامعه شده است و ما 
اميدواريم مجلس نهم، مجلس برآمده از تمام اضالع اصولگرايى 
باشد و بتواند به درستى مسائل كشور را تجزيه و تحليل كند. 
ملكى با اشاره به آغاز ثبت نام كانديداهاى نهمين دوره مجلس 
در خصوص فعاليت هاى حزب عدالت طلبان ايران اسالمى در 
استان گفت: كرسى نمايندگى مجلس، زمانى ارزش دارد كه 

ــخص بخواهد واقعاً خدمت گذار مردم و وكيل الرعايا باشد.  ش
ــوند و  ــد براى خدا وارد عرصه انتخابات ش ــزاب و افراد باي اح
ــان را مطرح كنند و مرام نامه، اساسنامه و  اصول و آرمان هايش
كانديداهايى را به جامعه معرفى كنند و هدفى جز خدمت به 
اسالم و مردم نداشته باشند؛ در اين صورت رقابت سالمى بين 

آنها شكل مى گيرد.
ــتان  ــالمى اس وي بيان كرد: حزب عدالت طلبان ايران اس
ــوع را مدنظر  ــك كانديدا چهار موض ــدان براى انتخاب ي هم
ــى افراد،   ــهرت و مقبوليت عموم ــن ش ــامل حس دارد كه ش
واليت مدارى و سوابق ارزشى افراد، داشتن طرح و برنامه براى 
حل مشكالت مردم و جامعه و داشتن زبانى رسا و نطقى گويا 

براى بيان خواسته هاى مردم مي شود.
ــتان همدان  به گفته ملكي، آفت انتخابات اين دوره در اس
ــى افراد از جريان انحرافى و جريان فتنه در محافل  نفوذ برخ
ــت كه با نام و نشان اصولگرايى كار خود را آغاز  اصولگرايى اس

كرده اند. 
ــور اصالح طلبان در  ــوص حض ــه در خص ــى در ادام ملك

انتخابات گفت: حضور اصالح طلبان با نام و نشان اصالح طلبى 
موضوعى است كه به داشتن مجلسى پويا كمك خواهد كرد. 
ــخصى با فتنه 88  در اردوگاه اصالح طلبان هنوز مرزبندى ش

صورت نگرفته است. 
بى شك اكثريت مجلس نهم را اصولگرايان تشكيل خواهند 
داد، ولى نبايد از نفوذ جريان انحرافى در سنگرهاى اصولگرايان 
ــد. وى با اشاره به حوزه انتخابيه همدان و فامنين اعالم  غافل ش
كرد: در اين حوزه كه مهمترين حوزه انتخابيه استان است با توجه 
به تعدد كانديداها به احتمال غريب به يقين انتخاب به دور دوم 
ــيده خواهد شد و نكته مهم در اين حوزه تأثيرگذار بودن  كش
ــر جوان در انتخاب نماينده است كه در اين  رأى اولى ها و قش
ــگاه در معرفى اصلح به جوانان به  ــتا نقش حوزه و دانش راس

چشم مى آيد.
ــراى اتحاد تمام  ــروه 8+7 ب ــى در خصوص دعوت گ ملك
ــيرى  گروه هاى اصولگرا، بيان كرد: حفظ منافع مردم در مس
كه مقام معظم رهبرى آن را ترسيم كرده اند براى همه گروه ها 
ــت. محوريت حضرات عظام آيت ا... مهدوى  و احزاب الزم اس

ــث دلگرمى تمام نيرو هاى  ــت ا... يزدى در 8+7 باع كنى و آي
ارزشى است، ولى برخى شخصيت ها و چهره هاى اصولگرايى 
ــخصى مايه مى گذارند  از رهبرى و مردم براى تأمين منافع ش
ــالمى در اين خصوص موضع  كه حزب عدالت طلبان ايران اس
خواهند داشت و مهمتر اين است كه اكثريت مجلس در دست 
ــف اصولگرا حائز اكثريت  ــد و اين كه چه طي اصولگرايان باش
ــوند در درجه بعدى اهميت قرار  ــى هاى مجلس مى ش كرس

مى گيرد.
ــتان  ــاره به تبليغات پيش از موعد كانديداها در اس وى با اش
همدان افزود: متأسفانه برخى كانديداها از كوچك ترين فرصتى 
برى تبليغات بهره مى گيرند؛ از مراسم ختم گرفته تا عزادارى و... 

ــوراى نگهبان در تأييد صالحيت افراد اين  ما اميدواريم ش
ــالمى  ــر بگيرد و حزب عدالت طلبان ايران اس موارد را مدنظ
استان همدان در همين راستا گزارش مستندى را  به شوراى 

نگهبان تقديم خواهد كرد. 
وي در پايان اظهار داشت: آقاي فتح ا... چمني، مسئول ستاد 
ــتان همدان،  حمايت مردمي احمدي نژاد در انتخابات 88 در اس
هيچ سمت و ارتباطي با حزب عدالت طلبان ايران اسالمي نداشته 
و ندارد و حزب عدالت طلبان ايران اسالمي هيچ ارتباطي با شوراي 
ــت كه از جريان انحرافي  راهبردي ندارد و جزو اولين احزابي اس

اعالم برائت كرده است.

khabar@hamedanpayam.com
اخبار

شنيده هايادداشت
 shenide@hamedanpayam.com

ــئول بنياد نخبگان استان مشخص  1- مس
ــده است. گويا قرار است يكى از اعضاى هيأت  ش
علمى دانشگاه بوعلى اين سمت را به عهده گيرد. 
دكتر اسماعيل فيضى هم اكنون مسئول هدايت 

استعدادهاى درخشان دانشگاه بوعلى مى باشد.
ــت پيش از اين مسئوليت دفتر  گفتنى اس

بنياد را دكتر زلفى گل بر عهده داشت.
ــر يكى از  ــى براى همس ــه رانندگ 2- حادث
كانديداهاى انتخابات مجلس روى داده است. گويا 
ــهر همدان و  در اين حادثه رانندگى در داخل ش
ــدت باال بوده است. خودروى سمند با 206  با ش
خانم تصادف كرده است. تحقيقات درباره احتمال 

عمدى بودن اين حادثه ادامه دارد.
ــي ثبت نام برخي چهره هاي گمنام  3- در پ
ــتان  ــتان هاي اس در حوزه هاي انتخابيه شهرس
براي نهمين دوره نمايندگي مجلس در روزهاي 
ــبات قبلي چهره هاي اصلي به  ــته محاس گذش
ــادالت تك مجهولي به معادله  هم ريخته و مع

چندمجهولي مبدل گشته است. 
ــن چهره ها  ــود گويا با ورود اي ــه مي ش گفت
رايزني هاي بيشتر پشت پرده براي يارگيري از 
ــاخص شدت  چهره هاي جديد به نفع افراد ش

يافته است. 
ــراي فعاليت  ــورايارها ب ــري از ش 4- يارگي
ــت. گفته  در صحنه انتخابات افزايش يافته اس
ــا و گروه هاي  ــي كانديداه ــود گويا برخ مي ش
ــزار  ــورايارها برگ ــا ش ــاتي را ب ــي جلس سياس
ــورايارها به عنوان  ــت ش ــد. گفتني اس مي كنن
ــتا  ــهر و روس ــالمي ش ــوراهاي اس بازوهاي ش

انتخاب شده اند.
5- ثبت نام تعداد انگشت شمار كانديداها در 
روزهاي دوم و سوم ثبت نام در شهرستان هاي 
ــتان با تحليل هاي متفاوتي روبه رو  مختلف اس

شده است. 
ــي از كانديداها به  ــود گويا برخ گفته مي ش
ــه؛ روز آخر ثبت نام  ــبت تقارن روز جمع مناس
ــه 9 دي، قصد دارند در  كانديداها با روز حماس
ــت ثبت نام  اين روز ثبت نام نمايند. گفتني اس
ــروع و تا ساعت 17  ــوم دي ش كانديداها از س

جمعه نهم دي ماه ادامه خواهد داشت.

نمايندگي مادام العمر 
شيوه مرسوم برخي كانديداها!

مهدى طاهرى
ــالمي در مملكت ما براي  ــتان كانديداتوري مجلس شواري اس همدان پيام: داس
آقاياني كه نماينده هستند و قصد دارند دوره بعدي هم كانديدا شوند، بي شباهت به 

داستان دوران دانشجويي نيست.
آن وقت ها كه دانشجو بوديم ابتداي هر ترم يك هفته ديرتر مي رفتيم به بهانه اين 
كه هنوز كالس ها تق و لق است، پيش و بعد از هر روز تعطيل هم خودمان كالس ها 
را تعطيل مي كرديم به بهانه اين كه بين التعطيالت است. بيست روز قبل از امتحان 
ــديم با اين توجيه كه مي خواهيم درس  ــتان خود مي ش به بهانه فرجه روانه شهرس
بخوانيم. خالصه اين كه سر و ته هر ترم را كه مي زدي جمعاً دو ماه كالس تشكيل 
مي شد و در اين دو ماه هم براي هر كالس 1/5 ساعته حداقل 20 دقيقه دير آمدن 
و زود رفتن عادتمان شده بود. همه اين ها به غير از حوادث غيرمترقبه مانند بيماري 

استاد، فوت بستگان، سرماخوردگي و گواهي پزشكي بود.
ــرفصل تنها چند ده صفحه را خوانده بوديم  با اين توصيف آخر هر ترم از هر س
ــت آن  و با نمره ناپلئوني آن را پاس مي كرديم، غافل از آن كه بعدها در حين كاربس

موضوعات درمانده و گنگ، استاد و دانشگاه را مقصر مي دانستيم.
اين حال و روز شباهت زيادي دارد به دوران نمايندگي وكالي مجلس محترم كه 
چند ماه اول را درگير و دار استوارنامه و سپس راه اندازي دفتر ارتباط با مردم، نقل و 
انتقال عيال و بچه ها، منزل مناسب در پايتخت، خريد ماشين و موبايل درخور شأن 
هستند و بعد از آن گرفتار آموزش راه و رسم نمايندگي، فوت و فن فراكسيون داري و 
ــته اين و آن مي شوند و خالصه در ابتداي سال دوم نمايندگي  عضويت در دار و دس
ــكالت حوزه انتخابيه سركشي كنند و در اين مرحله   فرصت پيدا مي كنند تا به مش
ــر و كله اعوان و انصار دوران تبليغات انتخاباتي پيدا مي شود و هر كدام  ــت كه س اس
ــئوليت مديريتي و اداري يا  يك دنيا توقع دارند كه كوچك ترين آن اعطاي يك مس

راه انداختن كار آن ها در اداره هاى دولتي است.
سال دوم به چانه زني و معامله با مديران دولتي مي گذرد تا در مقابل پذيرش هر كدام 
از اعضاي ستاد انتخاباتي، در مقابل نماينده محترم هم بعضي جاها كوتاه بيايد. سال سوم 
اگر به خير و خوشي در تعامل با دولتي ها سپري شده باشد به پيگيري و الصاق  نام نماينده 

بر روي پروژه هاي نيمه تمام گذشتگان و كلنگ زني طرح هاي آيندگان مي گذرد.
 اما سال چهارم شيرين ترين و پركارترين و رسانه اي ترين سال دوران نمايندگي 
است. روزهاي خوش جلوس بر صندلي سبز رو به اتمام است و از هر طرف تقاضاهاي 
ــود كه از نماينده موفق مي خواهند براي دور بعدي هم  ــرازير مى ش ــهريان س همش

ثبت نام كند تا شيريني اين موفقيت در كام همراهان تلخ نشود.
ــته باشد. حاال  نماينده محترم بايد حرفي براي گفتن و كارنامه اي براي ارائه داش
از كدام مصوبه، طرح و پروژه سخن بگويد تا مردم همواليتي اش با او تجديد پيمان 
كنند؟ به ناچار هر چه كاسه و كوزه دم دستش پيدا شود بايد بر سر دولت بكوبد و 

مقصر همه مشكالت حوزه انتخابيه خود را، آقايان وزرا معرفي نمايد.
ــاي منتهي به ثبت نام اندكي متفاوت از  ــال آخر نمايندگي و به خصوص ماه ه س
بقيه سال هاست؛ چراكه قانونگذاري در مجلس و پيگيري مشكالت ديگر، معوق مانده 
و همگي روانه حوزه  هاي انتخابيه خود مي شوند تا مقدمات تشكيل ستاد و تبليغات 

دوره بعد را فراهم سازند.
جالب آنكه در تمام اين مدت نمايندگان محترم از مرخصي بدون حقوق استفاده 
نكرده؛ بلكه به دنبال تصويب قانوني هستند كه حقوق مادام العمر براي خودشان به 
ــم به فعاليت ها، تالش ها و  ــان بياورد. تصور كنيد حال و روز مردمي را كه چش ارمغ
ــباب رفاه و  ــايد در چند ماه فعاليت مياني خود اس اقدامات وكيل مربوطه دارند، ش

آسايش مردم را هم در نظر بگيرند.
ــيد چه كسي و چه نهادي ناظر بر رفتار قانوني نمايندگان است و  حاال بايد پرس
آيا ملت حق دارند بپرسند كه تو براي ما چه كرده اي كه ما دوباره به تو رأي دهيم؟

ــمى انتخابات نهمين  همدان پيام: فرآيند رس
ــالمى، از ابتداى هفته  ــوراى اس دوره مجلس ش
ــاى اين دوره از  ــاز ثبت نام نامزده ــارى و با آغ ج

انتخابات، شروع شده است.
ــات مختلف در جمهورى  بدون ترديد انتخاب
اسالمى ايران، عالوه بر آنكه ابزارى براي تعيين 
ــاى قانوگذارى يا اجرايى و امثال  تكليف نهاده
ــرد فراترى نيز  ــواره از كارك ــد، هم آن مى باش
ــراى تقويت وحدت  ــوردار بوده و فرصتى ب برخ
ــور  ملى و نمايش اراده و عالقه ايرانيان به كش
ــه مردمى نظام  ــت خود و تقويت وجه و حكوم
ــاركت مردم در تعيين سرنوشت  و افزايش مش
ــمنان  ــه نمودن نظام در مقابل دش خود و بيم
ــت كه البته در  ــان، فراهم نموده اس و بدخواه
ــتر و در برخى از  ــن انتخابات، بيش برخى از اي
ــت.  آنها، كمتر از اين فرصت بهره برده شده اس

ــن حيث از  ــم نيز از اي ــات مجلس نه انتخاب
اهميت بسيار بااليى برخوردار است كه عمده اين 
حساسيت ها، به حوادث پس از انتخابات رياست 
ــوم  جمهورى دهم و همچنين ظهور جريان موس
ــى قبل به طور  ــى باز مى گردد. از مدت به انحراف
ــمى و از آغاز ثبت نام نامزدهاى انتخابات  غيررس
مجلس نهم به طور رسمى، فعاليت هاى مختلف 
ــن انتخابات، به  ــردن تنور اي ــتاى گرم ك در راس

تدريج آغاز شده و رو به رشد و توسعه است.
ــاهده و ملموس  آنچه در اين ميان، قابل مش
ــكيل  ــت و محتواى اكثر اين فعاليت ها را تش اس
ــت كه هدف نهايى غالب اين  ــت، آن اس داده اس
تالش ها، نهايتا به سر و سامان دادن به نامزدهاى 
ــت  ــاح خاص و تنظيم ليس ــه يك جن ــق ب متعل
انتخاباتى آنها است. فارغ از هر گونه پيش داورى 
ــزاب فعال در اين  ــاوت درباره گروه ها و اح و قض
دوره از انتخابات، گويى همگان فراموش كرده اند 
ــوم رأى دهندگان  ــل عم ــر انتخاباتى، اص در ه
هستند و نبايد فقط در انديشه حاميان يك جناح 
ــفانه حتى  خاص ولو جناح اكثريت بود اما متأس
برخى از شخصيت هاى بزرگ و مطرح نيز فقط در 

پى ايجاد وحدت در بين جناحى خاص هستند.
ــتار،  نگارنده تأكيد دارد كه بحث در اين نوش
ــر طرفدارى يا نقد يك جناح خاص نيست  بر س
و اساسا سخن درباره جناح هاى سياسى نيست؛ 
ــى  ــت و چه كس ــر «مردم» اس بلكه بحث بر س
است كه تأييد كند كه همه معتقدان و حاميان 
ــالمى و ايران بزرگ، فقط و  نظام جمهورى اس
فقط در زمره و حيطه يك جناح خاص سياسى 
مى گنجند؟ و اگر پذيرفته مى شود كه اينچنين 

ــات و تالش هاى انجام  ــت، چرا اغلب اقدام نيس
ــاركت طيف هاى  ــه، معطوف به تقويت مش گرفت
ــدان به نظام و قانون  ــف مردم و همه معتق مختل

اساسى و اصول مختلف آن نيست؟
ــته، حدود سى نفر در  تا پايان وقت روز گذش
ــتان همدان اعالم نامزدى  حوزه هاى انتخابيه اس
ــخصيت و سوابق  نموده اند كه ضمن احترام به ش
ــناخته اى  و انگيزه هاى همه آنها، بعضا افراد ناش
ــتند كه گرماى زيادى به فضاى رقابت هاى  هس
ــده از  ــند و آن ع ــتان نمى بخش ــى اس انتخابات
ــتند  نامزدهاى مطرح كه واجد اين ويژگى هس
ــى را در  ــان انتخابات ــور و هيج ــد ش و مى توانن
ــد، متعلق به يك  ــتان ايجاد كنن ــهرهاى اس ش
ــى هستند كه در نهايت، يك رقابت  جناح سياس
ــى را با يكديگر رقم خواهند زد.  اين  درون جناح
موضوع، فارغ از نتيجه آن، پيامدهايى احتمالى 
ــرايط در  ــاركت واجدان ش ــش مش ــر كاه نظي
ــردى فضاى انتخابات را به دنبال  انتخابات و س
خواهد داشت و با توجه به ميزان مشاركت رأى 
ــدگان در دو دوره قبل انتخابات مجلس به  دهن
ويژه در شهرستان همدان، اين موضوع بايد مورد 

توجه ويژه قرار گيرد. 
ــده تا پايان  ــا در روزهاى باقى مان البته قطع
ــر تعداد اين نامزدها  مهلت ثبت نام كانديداها، ب
افزوده خواهد شد، اما وظيفه مسئوالن در سطوح 
مختلف و همچنين شخصيت هاى ملى و مطرح، 
ــت كه زمينه حضور حداكثرى مردم در  آن اس
ــات آينده مجلس را فراهم آورند و زمينه  انتخاب
ــمنان و بدخواهان را در آينده  سوءاستفاده دش
ــت اين مقصود، حاصل  از بين ببرند. بديهى اس
ــوزان نظام و  ــه دلس ــر آنكه هم ــود، مگ نمى ش
ــر از گروه ها  ــع و مصالحى را فرات انقالب، مناف
ــى، مدنظر قرار داده  و جناح ها و احزاب سياس
ــاس، در تنور انتخابات مجلس نهم  و بر اين اس
ــد كه  ــرايط به گونه اى باش بدمند. يقينا اگر ش
ــته نظام  ــه اى كه دلبس همه مردم با هر انديش
ــى را قبول دارند،  ــور بوده و قانون اساس و كش
ــدگاه و گرايش خود  ــك به دي ــاى نزدي نامزده
ــور  ــات حاضر ببينند، با ش ــه انتخاب را در صحن
ــاركت  ــات، مش ــترى در انتخاب ــتياق بيش و اش
ــر از نتايج انتخابات،  ــت و صرفنظ خواهند داش
ــام تقويت خواهد  ــتوانه مردمى نظ بار ديگر پش
ــل از  ــتثنايى و بى بدي ــى اس ــد و صحنه هاي ش
ــتاى تحكيم وحدت  پيوند مردم و نظام در راس
ــم طمع  ــت ملى رقم خواهد خورد و چش و امني

بيگانگان و بدخواهان را كور خواهد نمود. 

براساس سند راهبردى آموزش و پرورش
بى سوادى تا سال 92 بايد ريشه كن  شود

ــند راهبردى آموزش و  همدان پيام: مديركل آموزش و پرورش همدان گفت: برنامه س
پرورش طورى تنظيم شده كه تا پايان سال 91 با تمام منابع و امكانات بتوانيم بى سوادى را 
به صفر برسانيم. عباس حسنى محتشم در جمع اصحاب رسانه به مناسبت هفته سوادآموزى با 
اشاره به نزديك بودن ايام انتخابات مجلس نهم اظهار داشت: فضاى آموزش و پرورش بايد دور 
از چالش هاى انتخاباتى باشد، اما به لحاظ زمينه حضور مردم و گزينش عقالنيت در استان، همه 

را تشويق مى كنيم تا در انتخابات هرچه پر شورتر حضور داشته باشند.
ــتان همدان، گفت: 97 درصد از جامعه از سن  ــواد در اس وى در خصوص وضعيت س

10 تا 49 سال در استان باسواد هستند و فقط سه درصد از اين تعداد بى سواد هستند.
مديركل آموزش و پرورش استان همدان عنوان كرد: در يك جامعه واليى و اسالمى 
ــت كه به  ــالمى ايران در عرصه بين المللى دارد براى ما مهم اس و ترازى كه جمهورى اس
لحاظ تأثيرگذارى بر ملت هاى ديگر داراى ايمان و باور، تفكر و تعقل و علم و دانشى زبانزد 
ــان كرد: بايد امكان ورود به عرصه سوادآموزى فراهم باشد تا آحاد  ــيم. وى خاطرنش باش
مردم بتوانند ورود پيدا كنند و اعضاى خانواده و مسئوالن همه تالش كنند تا ديو جهل 

و ظلمت را اول در خانواده و بعد در جامعه از بين ببريم.
ــخنان رهبر معظم انقالب مبنى بر اينكه بى سوادى در  ــم با اشاره به س حسنى محتش
ــند راهبردى آموزش و پرورش طورى تنظيم  ــت، تأكيد كرد: برنامه س جامعه ما ننگ اس

شده كه تا پايان سال 91 با تمام منابع و امكانات بتوانيم بى سوادى را به صفر برسانيم.

13 كمپينگ در استان همدان اجرايى مى شود
ــاخت 13 كمپينگ در  ــتان همدان از س ــام: مديركل ميراث فرهنگى اس  همدان پي

شهرستان هاى همدان در طول سال جارى خبر داد.
اسدا... بيات در گفت و گو با فارس، اظهار كرد: در برنامه سفرهاى دوم و سوم رئيس 
جمهورى به همدان احداث تعدادى كمپينگ به تصويب رسيد كه پس از تأمين اعتبار 
ــهرهاى مختلف استان اجرا شد و امسال نيز همين تعداد  مورد نظر 13 كمپينگ در ش
ــه روستاى خاكو،  ــتان همدان س ــود. وى تصريح كرد: در شهرس كمپينگ اضافه مى ش
ــتند كه در حال حاضر در روستاى هدف  ــگرى هس ــيمين ابرو هدف گردش وركانه و س
ــراث فرهنگى، صنايع  ــت. مديركل مي ــگرى خاكو يك كمپينگ در حال اجراس گردش

ــتى و گردشگرى استان همدان اظهار داشت: در شهر صالح آباد كمپينگى داريم كه  دس
ــتان تويسركان هم در منطقه گزنزر يك  ــت و در شهرس در حال حاضر در حال اجراس
ــاخت است. وى بيان داشت: تعدادى كمپينگ نيز در شهر سامن  كمپينگ در حال س
ــو نيز اجرا خواهد شد كه مقدمات كار براى سامن و  ــيرين س و يك كمپينگ نيز در ش
ــت كه در آينده نزديك شروع مى شود. بيات ادامه داد: در راستاى  ــيرين سو فراهم اس ش
دسترسى به منطقه گردشگرى باغ ميوه يكى دو سال است اقداماتى انجام شده است اما براى 
تكميل زيرساخت هاى آن نيز بايد اقداماتى انجام شود تا راه دسترسى آن به سرانجام برسد. 
وى با بيان اينكه برنامه هاى متنوعى در شهر همدان صورت مى گيرد، افزود: كمپينگى در 
همدان براى اجرا داريم و يك كمپينگ نيز در جنب دانشگاه پيام نور احداث شده است كه 

مراحل پايانى كار خود را مى گذراند و 98 درصد پيشرفت فيزيكى دارد.

همدان پيام: نماينده ولى فقيه در همدان گفت: 
ــه ايفا مى كند؛  ــوال نقش حياتى در جامع ثبت اح
ــد، نمى توان  به طورى كه اگر آمار آن صحيح نباش

برنامه ريزى صحيحى كرد.
ــدى در همايش  ــت ا... غياث الدين طه محم  آي
سالروز تأسيس ثبت احوال در استان همدان، اظهار 
ــرد: اگر ثبت احوال با تمام قدرت به وظايف خود  ك
ــتى به جامعه ارائه دهد،  عمل كند و آمارهاى درس
بسيارى از معضالت كه ناشى از آمار ناصحيح است، 

رفع مى شود.
نماينده ولى فقيه در همدان با اشاره به اهميت 
ــد: اگر نظم در جامعه به  ــم در اجتماع يادآور ش نظ
ــود  ــران و كارگزاران ايجاد ش ــئوالن، مدي ويژه مس

راندمان زندگى نيز ارتقا مى يابد.
ــت:  امروز چرخه اقتصاد با وصول  وى اظهار داش
چك و سفته انجام مى شود كه در اين راستا اگر يك 
ــكل  نفر به وعده خود عمل نكند، اين چرخه با مش

مواجه مى شود.
ــتان  ــه گزارش فارس، مديركل ثبت احوال اس ب
ــتان همدان در  ــت: ثبت احوال اس ــدان نيز گف هم
مهرماه 1304 نخستين سند سجلى را به نام بلديه 
ــال  ــت تنظيم كرد كه از آن زمان تاكنون 86 س وق

مى گذرد.
ــال 86  ــت: از س ــدا... مقصودى فر بيان داش عب
ــماره  ــين ش ــماره ملى جانش به بعد تا به امروز ش
ــنامه شده است كه كاركرد وسيعى نيز يافته  شناس
ــت و اگر فردى از شماره ملى برخوردار نباشد، با  اس

مشكل مواجه مى شود.
ــر يك ميليون و  ــد: در حال حاض وى يادآور ش
ــايى ملى  ــزار نفر از همدانى ها كارت شناس 475 ه

دارند كه از پوشش صددرصدى برخوردار است.

مديركل ثبت احوال استان همدان تصريح كرد: 
ــنامه نيست، بلكه  كار ثبت احوال فقط صدور شناس
ثبت احوال در بسيارى از امور اجتماعى دخالت دارد 
ــت يارانه نيز فعاليت هاى زيادى در ثبت  و در درياف

احوال صورت گرفت.
ــوال در  ــم ثبت اح ــه نقش مه ــاره ب وى با اش
ــوراى  ــات اظهار كرد:  در انتخابات مجلس ش انتخاب
ــت كه  ــالمى، ثبت احوال جزء چهار مرجعى اس اس

بايد تأييد صالحيت كانديداها را داشته باشند.
ــوال در  ــت اح ــت: ثب ــراز داش ــر اب مقصودى ف
ــى و فرهنگى  مقوله هاى اجتماعى، امنيتى، سياس
ــامانه  ــتگاه به س دخالت دارد به طورى كه 68 دس

الكترونيكى ثبت احوال متصل شده است.
ــيو اسناد  ــامانه الكترونيكى آرش وى از ايجاد س
ــامانه اطالعات والدت  ــر داد و افزود: در اين س خب
ــده وارد مى شود و تمام  و فوت به صورت اسكن ش
ــامانه متصل مى شوند كه در  ادارات تابعه به اين س
ــتا بايد 3 ميليون و 400 نفر والدت و يك  اين راس

ميليون نفر فوت اسكن شود.
مديركل ثبت احوال استان همدان بيان داشت: 
ــتان همدان به  ــمند در اس ــاد كارت ملى هوش ايج
صورت پايلوت انجام مى شود كه مقدمات زيرساختى 
آن انجام شده است و از سال آينده اجرايى مى شود.

ــده  وى با بيان اينكه ثبت والدت ها لحظه اى ش
است، افزود:  با همكارى علوم پزشكى همدان در دو 
بيمارستان شهر همدان مأموران ثبت احوال مستقر 
شده اند كه تنظيم شناسنامه نوزادان لحظه اى انجام 

مى دهند.
ــت  مقصودى فر در پايان اضافه كرد: در باغ بهش
ــت تا نسبت به ابطال  ــتقر شده اس نيز مأمورى مس
ــنامه متوفى اقدام كند و از مشكالتى كه در  شناس

اين زمينه به وجود مى آيد جلوگيرى شود.
معاون سياسى امنيتى استاندار همدان نيز گفت: 
ايجاد سامانه الكترونيكى آرشيو اسناد اتفاق مهمى 
در ثبت احوال است كه عمل جعل را بسيار كاهش 

داده است.
ــى اكبر فاميل كريمى اظهار كرد: حوزه كارى  عل
ــيارى برخوردار است؛ چرا  ثبت احوال از اهميت بس
ــأن و منزلت اجتماعى را  كه ثبت احوال مى تواند ش

ارتقا دهد.
ــه داد: ثبت احوال را مى توان از دو نگاه  وى ادام
ــى كرد يكى از اين دو نگاه سازمان حاكميتى  بررس
ــت و هر مجموعه اى  ــتى اس ــت كه نگاه باالدس اس
ــطح بندى شده  نمى تواند در آن مأموريت كند و س

است.

ــتاندار همدان بيان  ــى امنيتى اس معاون سياس
ــالمى كه  ــوراى اس ــت: در انتخابات مجلس ش داش
ــت، ثبت احوال جزء  از اهميت بااليى برخوردار اس
ــتگاهى است كه در تأييد يا رد صالحيت  چهار دس
ــى دارد و وضعيت خانوادگى  ــا نقش باالي كانديداه

افراد را رصد مى كند.
ــاس مناسبى  وى با بيان اينكه امروزه پايه و اس
در ثبت احوال شكل گرفته است، افزود: ثبت احوال 
ــا قدرت كارهاى  ــت كه ب يكى از مجموعه هايى اس
خود را دنبال كرده است؛ چرا كه براى ورود به يك 
ــه خوبى انجام  ــت و اين را ب حوزه كارى مرجع اس

داده است.
ــامانه الكترونيكى آرشيو  فاميل كريمى ايجاد س
ــيار مهمى دانست و افزود: اسكنى  اسناد را كار بس
ــيو صورت مى گيرد، عمل جعل را  كه براى اين آرش
بسيار كاهش داده است و ديگر اجازه خطا نمى دهد 
و اين مهم كار نهفته اى بود كه در ثبت احوال شكل 

گرفت.
وى تصريح كرد: در حوزه اجتماعى همه دغدغه 
ــت كه بر اساس آمار و ارقام حركت كنيم  ما اين اس
ــخص  ــى در برنامه هاى آينده نيز مش و اين اثربخش

خواهد شد.
معاون سياسى امنيتى استاندار همدان واقعيت 
آمار را نياز جامعه براى برنامه ريزى دانست و افزود: 
ــده  اين واقعيت ها مى تواند موجب آرامش مردم ش
ــه اين امر در  ــه را راحت تر كند ك ــت جامع و حرك

برنامه ريزى بسيار تأثيرگذار است.
وى اثربخشى ثبت احوال در برنامه هاى مختلف 
ــت و افزود: هر چه آمار و ارقام  ــيار مهم دانس را بس
ــند در حوزه هاى  ــت باش ــك به واقعي ــى نزدي واقع

اجتماعى نيز به وضوح مى توان برنامه ريزى كرد.

ساخت بيمارستان ويژه دامپزشكي در 
استان مقرون به صرفه نيست

ــدن  ــاخته نش ــتان همدان گفت: علت س ــكي اس همدان پيام: مديركل دامپزش
بيمارستان ويژه دامپزشكي در استان همدان مقرون به صرفه نبودن آن است.

ــتان ويژه دامپزشكي  احمد كريمي مخصوص عنوان كرد: اولويت احداث بيمارس
در استان همدان براي بخش خصوصي است اما به دليل اينكه بيمارستان ويژه دام 
مقرون به صرفه نبوده و به اندازه كافي دامپزشك در استان همدان وجود دارد كه در 

صورت نياز در محل حاضر مى شوند.
 كريمي مخصوص در گفتگو با ايسنا، اضافه كرد: پرورش دهندگان قناري كه به 
عنوان شغل اقدام به نگهداري قناري و ساير موجودات مي كنند به صورت منظم از 

واكسن هاي دامپزشكي استفاده مي كنند.
ــي اقدام به نگهداري و  ــي كه فردي براي زينت و زيباي ــه داد: در صورت وي ادام

پرورش قناري مي كند بايد به صورت موردي پيگير واكسيناسيون باشد.

نماينده ولى فقيه در همدان:

ثبت احوال نقش مهمى در برنامه ريزى جامعه دارد

انتخابات براى گروه هاى سياسى يا مردم!
ــم مانور خروج  ــالگرد زلزله ب همدان پيام: در س
اضطرارى و پناهگيرى در كل ادارات عضو كارگروه 
ــدان انجام  ــتان هم ــداد و نجات هالل احمر اس ام

گرفت.
ــالل احمر  ــات جمعيت ه ــداد و نج ــاون ام مع
ــت: مانور يادشده  ــتان در اين ارتباط اظهار داش اس
ــال هاى  ــد و از س در ادارات عضو كارگروه انجام  ش
ــى مديريت بحران در تمام ادارات  آينده با هماهنگ
و نهادهاى دولتى در روز پنجم دى ماه پناهگيرى و 

خروج اضطرارى را تمرين خواهند كرد.
ــط عمومى جمعيت هالل احمر  به گزارش رواب
ــرفى افزود: چگونگى  ــين اش ــتان همدان، حس اس
ــه ها و  ــرى در نقاط امن، دور ماندن از شيش پناهگي
شناخت مناطق امن در هنگام حوادث از اولويت هاى 

اين مانور بوده است.
 وى خاطرنشان كرد: روز گذشته مانور تخليه ايمن 
ــط  ــومين بار متوالى توس و خروج اضطرارى براى س
ــتان به اجرا در آمد.  كاركنان جمعيت هالل احمر اس

اين مسئول ابراز اميدوارى كرد كه با همكارى ديگر 
سازمان ها و تمرين هاى متوالى، آمادگى و مقابله با 
حوادث در بين كاركنان ادارات به سطح باال و قابل 

قبولى برسد.

در سالگرد زلزله بم انجام شد

مانور خروج اضطرارى در هالل احمر همدانمانور خروج اضطرارى در هالل احمر همدان

دبير سياسى حزب عدالت طلبان استان

برخى نمايندگان نتوانستند خواسته هاى مردم را پاسخ دهند

یادداشت

نمايشگاه صنايع دستى در 
تپه هگمتانه بالتكليف است

ــتى اداره كل  ــاون صنايع دس ــام: مع همدان پي
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان 
ــال صادرات صنايع دستى 36  همدان خبر داد: امس

درصد كاهش داشته است.
 بهجت عباسى افزود: در هشت ماهه امسال 16 
ــزار و 149 دالر به وزن دو هزار  ــون و 870 ه ميلي

ــده است. وى  ــتان همدان صادر ش و 969 تن از اس
ــاب فرش دستباف  ادامه داد: اين مقدار بدون احتس
ــاير گمركات صادر  ــوده كه از گمرك همدان و س ب

شده است.
ــورهاى  ــح كرد: اين مقدار كاال به كش وى تصري
ــوئد، قطر، عراق، هلند، امارات، تركيه،  ــه، س فرانس
ــتان و كويت صادر شده  ــتان، آلمان، پاكس بلغارس

است.
ــاره آمار صادرات  ــنا درب وى در گفت وگو با ايس

سال گذشته گفت: در هشت ماهه سال گذشته 26 
ــه  ــون و 448 هزار و 254 دالر كاال به وزن س ميلي

هزار و 591 تن صادر شده است.
ــگاه صنايع  ــاره به اينكه ايجاد نمايش وى با اش
ــتى در محوطه تپه هگمتانه دو ميليارد و 500  دس
ميليون تومان هزينه دارد، يادآور شد: اين نمايشگاه 
ــاركت بخش خصوصى احداث شود ولى  بايد با مش
به علت اينكه تاكنون بخش خصوصى اقدامى نكرده 

بالتكليف است.
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ورزش

اخبار ورزشى روى خط روابط عمومى
فوتباليست هاى روستايى 
استان نايب قهرمان كشور

همدان پيام: تيم فوتبال روستايى و عشايرى 
همدان نايب قهرمان مسابقات قهرمانى كشور 

شد.
ــتان  ــه ميزبانى شهرس ــن رقابت ها ب در اي
ــد از تيم هرمزگان  بندرعباس، تيم همدان بع
ــد. اين مسابقات از 29 آذرماه  نايب قهرمان ش
ــنى جوانان برگزار شد و تيم همدان  در رده س
ــتى فتاح  ــتى و سرپرس به مربيگرى على بهش

مظاهرى به نايب قهرمانى رسيد. 

نتايج ليگ برتر شمشيربازى
ــه پنجم ليگ برتر  ــام: نتايج هفت همدان پي

شمشيربازى كشور اعالم شد.
ــون  كان ــم  تي ــل  مقاب در  ــدان  هم ــم  تي
ــيربازى اردبيل در رشته سابر 45 بر 41  شمش
به برترى رسيد و نتيجه اپه را 45 بر 42 واگذار 
ــون بازيكن همدان  ــلحه فلوره چ كرد و در اس
ــم حريف رقم  ــت نتيجه به نفع تي غيبت داش
ــورد. تيم همدان در مقابل تيم پيكان تهران  خ
ــر 33 در دو  ــابر 45 ب ــلحه س 45 بر 32 در اس
ــلحه اپه و فلوره بازى ها را واگذار كرد. تيم  اس
ــيربازى همدان در مقابل تيم هم  هيأت شمش
نامش از زنجان در تمامى رشته ها 45 بر 44 و 

41 و 42 بازى را به نفع خود به پايان رساند.

شكست ذوب آهن اسدآباد 
در ليگ دو

ــن  ــكتبال ذوب آه ــم بس ــام: تي همدان پي
اسدآباد برابر تيم گاز فجر جم شكست خورد.

ــكتبال  ــته دوم بس ــم ليگ دس ــه ده هفت
ــگاه هاى كشور برگزار شد و تيم ذوب آهن  باش
ــاف گاز فجر اين  ــدآباد در جم به مص غرب اس
ــهر رفت و در پايان با نتيجه 70 بر 56 برابر  ش

حريف خود شكست خورد.
ــت از رده سوم  تيم ذوب آهن با اين شكس

جدول رده بندى به رده چهارم سقوط كرد.

قايقران همدانى 
در اردوى تيم ملى

ــى در دومين  ــام: قايقران همدان همدان پي
اردوى تيم ملى دعوت شد.

ــوب همدانى در  ــدى قايقران خ محمد ول
ــنى جوانان به دومين  ــته كاياك در رده س رش
ــاى آرام براى حضور در  اردوى تيم ملى آب ه
ــدن به مجموعه  ــابقات المپيك 2012 لن مس

ورزشى آزادى به مدت يك ماه دعوت شد.

صعود كوهنوردان ماليرى 
به قله الوند

همدان پيام: كوهنوردان ماليرى به قله الوند 
صعود كردند.

ــم  مراس در  ــرى  مالي ــورد  كوهن ــت  هف
ــه در اثر  ــوردان همدانى ك ــت كوهن بزرگداش
ــى را وداع گفتند عازم  ــن دار فان ــه بهم حادث

همدان شدند و قله الوند را صعود كردند.
ــايان ذكر است، گلزردى كوهنورد خوب  ش
ــتان در  ــكى كوهس ــرى در كالس پزش مالي
تهران شركت كرد همچنين نورا... وفايى ديگر 
كوهنورد خوب مالير در كالس بهمن شناسى 

در تهران شركت كرد.

درخشش كاراته كاهاى 
كبودراهنگى در مسابقات 

قهرمانى استان
ــگ از آن  ــان رنگارن ــام: 14 نش همدان پي
ــابقات  مس در  ــى  كبودراهنگ ــاى  كاراته كاه

قهرمانى استان شد.
تيم كاراته شهرستان كبودراهنگ متشكل 
از باشگاه هاى ويان، داق داق آباد و قباق تپه كه 
براى شركت در مسابقات كاراته قهرمانى استان 
ــده بود توانست در مجموع  به همدان اعزام ش
ــب 5 طال يك نقره و 8 برنز مقام  تيمى با كس

سوم اين مسابقات را كسب كند. 
ــتان هاى  ــا حضور شهرس ــابقات ب اين مس
ــگ و 6 تيم  ــن، بهار، كبودراهن ــد، اللجي نهاون
ــش از 150 كاراته كا در  ــدان و بي ــهر هم از ش
ــنى نوجوانان، جوانان و بزرگساالن  رده هاى س
برگزار شد. شايان ذكر است، همدان مقام اول 

اين مسابقات را كسب كرد.

ــام: هفته پاياني نيم فصل فوتبال ليگ  همدان پي
ــور جام آزادگان امروز با  دسته اول باشگاه هاي كش
ــود تا پرونده اين رقابت ها  انجام 6 بازي انجام مي ش
در نيم فصل اول بسته شود. در رقابت هاي امروز دو 

تيم براي قهرماني نيم فصل ديدار مي كنند.
تيم ماشين سازي تبريز كه روند يكنواخت و رو 
به رشدي داشته با 25 امتياز صدرنشين است و در 

يك قدمي قهرماني نيم فصل قرار دارد.
ــر ميثاقيان  ــا اكب ــزگان نيز ب ــوم هرم آلوميني
ــالش مي كند.  ــي نيم فصل ت ــب قهرمان ــراي كس ب
ماشين سازي و مهدي پاشازاده براي به دست آوردن 
قهرماني نيم فصل كار سختي پيش رو ندارند و امروز 
در ورزشگاه يادگار امام پذيراي تربيت يزد هستند.

تربيت يزد كه در ميانه جدول حال و روز چندان 
مناسبي ندارد نمي تواند در بازي امروز خطر جدي 
ايجاد كند و ماشين سازان به راحتي مي توانند پيروز 

ميدان شوند.
ــته نتوانسته مزه  نماينده تبريزي در هفته گذش
ــايد اين روند در بازي امروز  ــد و ش پيروزي را بچش

نيز تكرار شود.
آلومينيوم سازان هرمزگان راهي مسجدسليمان 
ــت هرچند در  ــا نفت ديدار كنند. نف ــوند تا ب مي ش
ــاي جدول قرار دارد اما دزفول جاي امني براي  انته
حريفان نيست و هواداران اين تيم شرايط بدي براي 

ميهمانان ايجاد مي كنند.
ــاگردان  ــط ش ــاز اين بازي توس ــب 3 امتي كس
ميثاقيان مي تواند شانس آلومينيوم را براي قهرماني 
ــب قهرماني  ــد و حداقل ناي ــل افزايش ده نيم فص

تثبيت مي شود.
تيم فوتبال پاس همدان امروز در ورزشگاه قدس 
پذيراي سربازان نيروي زميني است. پاس كه در دو 
هفته گذشته نتايج قابل قبولي كسب نكرده و مورد 
ــاد هواداران خود قرار دارد امروز محكوم به برد  انتق
ــه 3 امتياز اين بازي  ــرار از بحران ب ــت و براي ف اس

سخت نياز دارد.
ــاره جدايي  ــايعات زيادي درب ــي كه ش در حال
ــد اما  كمالوند و چند بازيكن پاس به گوش مي رس
مسئوالن اين تيم اوضاع را عادي مي بينند و مدعي 
هستند كه پس از اين بازي تكليف سرمربي معلوم 

خواهد شد.
اين ديدار براي پاسي ها حياتي است و براي آنكه 
ــند، چاره اي جز ارائه  همچنان اميدوار به صعود باش
فوتبال تهاجمي و كسب يك پيروزي شيرين ندارند. 
ــتي كند و با  ــاگران آش پاس مي تواند امروز با تماش
يك برد شيرين نيم فصل اول را به آخر برساند. تيم 
ــت و  ــروي زميني نيز يكي از تيم هاي مدعي اس ني
يك پله باالتر از پاس قرار دارد. آنها نيز براي كسب 
پيروزي به همدان لشكرشي كرده اند و قصد دارند از 

اوضاع نامساعد پاس نهايت سود را ببرند.

ــته نمايش  ــاس در بازي هاي گذش ــان پ بازيكن
ــل قبولي ارائه نداده اند و باعث آزردگي هواداران  قاب
ــا فوتبال  ــتند ت ــروز مصمم هس ــا ام ــده اند. آنه ش
تماشاگرپسندي ارائه دهند و با تقديم يك پيروزي 

شيرين دوباره اوج بگيرند.
تيم پاس در تمرينات روزهاي گذشته روي نقاط 
ــد و قصد دارند با  ــف و قوت حريف كار كرده ان ضع
ــند.  ــود بردن از نقاط ضعف به اهداف خود برس س
ــش دانگ رنج مي برد  ــه از فقدان مهاجم ش پاس ك
ــود  ــم بازي را هجومي آغاز مي كند و با س امروز ه
بردن از 3 مهاجم سعي دارد تا ضعف گلزني خود را 
برطرف كند. در بازي امروز علي نظرمحمدي درون 
ــدي قابل اعتماد  ــتاد. نظرمحم ــد ايس دروازه خواه
ــا گل هاي بدي  ــت؛ هرچند در بعضي از بازي ه اس
ــتون دفاعي محكم باشد وي نيز  مي خورد اما اگر س

مي تواند نمايش بهتري ارائه كند.
ــراي پاس  ــر بازيكنان ب ــي و قه ــكالت مال مش
دردسرساز شده است. اما پادرمياني مسئوالن باعث 
شد تا بازيكنان به تمرين برگردند ولي نادر احمدي 
هافبك مدافع كرمانشاهي پاس همچنان روي حرف 
خود ايستاده و تا زماني كه مطالبات خود را دريافت 

نكند راضي به بازگشت نيست.
ــد  ــتن از بن ــس از دوري جس ــه پ ــدي ك احم
مصدوميت بازي هاي قابل قبولي براي پاس ارائه داد 
حال به خاطر مسائل مالي در كنار تيم نيست كه در 

نهايت اين به ضرر پاس تمام خواهد شد.
ــن  ــيف پناهي، همت عابدي نژاد، محس ــا س پوي
ربيع خواه و علي ميرشفيعيان مدافعان پاس در بازي 
ــتند. هرچند احتمال اضافه شدن مسعود  امروز هس
ــفيعيان  ــط وجود دارد. ميرش ــي به اين خ ميكائيل
ــات حضور دارد  ــر در تمرين ــان تيم كه كمت كاپيت
ــد؛  ــازي آخرين بازي وي در پاس باش ــايد اين ب ش
زيرا وي قصد جدايي دارد و تيم هاي استيل آذين و 
صبا خواهان ميرشفيعيان هستند. وي درصدد است 
ــر حريف با خاطره اي خوش همدان  امروز با غلبه ب

را ترك كند.
ــوي امروز از  ــط مياني به احتمال ق پاس در خ
ــود در بازي هاي اخير  ــو فراگا بازيكن آماده خ تياگ
ــراه محمدجواد زارعي، اكمل هلماتف و علي  به هم

جليلي استفاده مي كند.
ــايد  اما در خط حمله كه نمايش خوبي ندارد ش
ــراوان از بين  ــيم اما به احتمال ف ــاهد تغيير باش ش
ــي دو نفر در  بيگدلي، طاهري، عابدي و احمد پاس

تركيب قرار خواهند گرفت.
پاس در بازي امروز حمله به دروازه حريف را در 
ــتور كار قرار خواهد داد و براي آنكه بار ديگر به  دس
ــب  باالي جدول برگردد چاره اي جز پيروزي و كس

3 امتياز ندارد.
ــز دارد كه  ــب افتاده ني ــم يك بازي عق اين تي
مي تواند قوت قلبي براي صعود به صدر جدول باشد.

ــند و  ــئوالن و كادر فني تيم اگر صادق باش مس
ــگاه آنها نيز  ــواداران صادقانه برخورد كنند آن ــا ه ب
ــويق مي كنند و براي اعتالي تيم خود  بي مهابا تش
با جان و دل به ورزشگاه مي آيند اما وقتي خبرهاي 
ــد و  ــد و نقيضي از اردوي پاس به گوش مي رس ض
ــدا مي كند  ــس از ديگري رواج پي ــايعات يكي پ ش
هواداران نيز به خشم مي آيند و نسبت به تيم شهر 

خود بي تفاوت مي شوند.
ــم بي بضاعت گهر  ــر بازي هاي امروز تي در ديگ
ــده و تا پله سوم صعود  ــگفتي ساز ش زاگرس كه ش
كرده است راهي اهواز مي شود تا با استقالل صنعتي 
ــاگردان داوود مهابادي بدون توجه به  ديدار كند. ش
ــان و دل بازي مي كنند و  ــگاه با ج اوضاع مالي باش

نتايج قابل قبولي كسب مي كنند.
شيرين فراز كرمانشاه كه در انتهاي جدول حال و 
روز چندان مساعدي ندارد ميزبان نساجي مازندران 
است. نساجي اين روزها آماده و سرحال است و آرام 

آرام خود را به نساجي واقعي نزديك مي كند.
ــه صعود به  ــم در انديش ــه هفت ــاجي در پل نس
ــيرين فراز با مربي جديد  ــت و ش رده هاي باالتر اس
ــران و فاصله گرفتن از  ــود به دنبال خروج از بح خ

انتهاي جدول است.
ــيراز پذيرايي  ــيرجان امروز از برق ش گل گهر س
مي كند. هر دو تيم از مدعيان محسوب مي شوند و 

براي كسب 3 امتياز بازي تالش مي كنند.

همدان پيام: رقابت هاي ليگ دسته دوم استان با 
انجام هفته هفدهم، ماقبل پاياني و با انجام سه ديدار 
حساس در باالي جدول دنبال شد كه در پايان اين 
بازي ها مهر بهار به رده دوم جدول برگشت و شهيد 
كريمي شانس نخست نايب قهرماني در ليگ ناكام 
ــته دوم لقب گرفت و با قرار گرفتن  بزرگ ليگ دس
ــته اول  ــارم جدول از صعود به ليگ دس در رده چه

استان بازماند.
ــهرداري  ــدار هفته تيم ش ــاس ترين دي در حس
قهاوند ميزبان شهيد كريمي همدان تيم دوم جدول 
رده بندي بود. شهرداري براي اين كه در پايان ليگ 
ــوم جدول قرار گيرد بايد اين ديدار  بتواند در رده س
را پيروز مي شد كه به اين مهم دست يافت. بازيكنان 
ــهرداري قهاوند با انگيزه فراواني راهي اين ديدار  ش
ــدند و در پايان با برتري دو بر يك مقابل شهيد  ش
ــتند. شهيد  ــت خوبي به جدول داش كريمي بازگش
كريمي نيزكه با پيروزي در اين ديدار مي توانست با 
ــانس خود را براي  قرار گرفتن در رده دوم جدول ش
ــتان تا حدود زيادي  ــته دوم اس صعود به ليگ دس

مسجل كند اما با قبول شكست رده دوم را از دست 
داد و در پايان بدون كسب جام به كار خود در ليگ 

دسته دوم استان پايان داد.
ــدار مهم اين هفته مهر بهار در يك  در ديگر دي
بازي خوب به روند پيروزي هاي خود تداوم بخشيد 
و به رده دوم بازگشت و موفق شد چيني نام اللجين 
را با شكست بدرقه كند. مهر تنها با شكست حريف 

خود مي توانست به صعود اميدوار باشد كه در پايان 
ــا برتري 2 بر صفر مقابل حريف به اين هدف خود  ب

رسيد و به در رده دوم جدول صعود كرد.
مهر در نهايت با اين پيروزي با 23 امتياز در رده 
دوم جدول قرار گرفت و با توجه به اينكه بازي هاي 
اين تيم پايان يافته است در هفته پاياني بايد منتظر 
ــايد با توقف عين آباد تويسركان حريف  ــد تا ش باش

ــب رده دوم، به عنوان  ــراي كس ــه يك خود ب درج
ــت هكمتان به ليگ دسته  دومين تيم بعد از گوش

اول استان صعود كند.
ــومين ديدار اين هفته با برتري قاطع عين آباد  س
تويسركان پايان يافت. عين آباد كه روند بسيار خوبي 
ــت در ادامه پيروزي هاي  در نيم فصل دوم داشته اس
ــت 6 بر 2  ــهرداري مريانج را با شكس خود اين بار ش
دست خالي از تويسركان بدرقه كرد. عين آباد كه جاي 
هيچگونه اشتباهي ندارد براي نايب قهرماني در ليگ 
نيمي از راه را با كسب اين پيروزي پشت سر گذاشت 
و اگر در بازي پاياني خود مقابل تيم شهرداري قهاوند 
موفق به كسب هر 3 امتياز ديدار شود با توجه به فاصله 
دو امتياز با تيم دوم جدول مي تواند در رده دوم جدول 

قرار بگيرد و به ليگ دسته اول استان صعود كند.
ــت هكمتان  ــن هفته از رقابت ها تيم گوش در اي
ــت  ــجل كرده اس كه قهرماني خود را در ليگ مس
استراحت داشت. شايان ذكر است كه تيم هاي پيام 
جوكار و الوند فامنين با كناره گيري از ليگ از جدول 

رده بندي كنار گذاشته شده اند.

دعوت از ورزشكار فامنيني
به مسابقات جهاني رزم پهلواني

همدان پيام: محمدحسين حسيني با اجراي حركات نمايشي در مراسم افتتاحيه 
ورزش هاي زورخانه اي جوانان آسيا به رقابت هاي جهاني در ليتواني دعوت شد.

ــعار «دوستي و  ــيا با ش ــابقات ورزش هاي زورخانه اي جوانان آس اولين دوره مس
رقابت» در شهر دوشنبه تاجيكستان برگزار شد.

در اين رقابت ها 70 ورزشكار از 9 كشور جهان حضور داشتند. در مراسم افتتاحيه 
اين رقابت ها رئيس كميته ملي المپيك جمهوري اسالمي ايران، رئيس كنفدراسيون 

آسيايي ورزش هاي زورخانه اي و دبيركل IZSF حضور داشتند.
ورزشكار فامنيني در اين مراسم با اجراي حركات نمايشي مورد تشويق مربيان و 
حاضران قرار گرفت و به پاس اجراي حركات زيبا از حسيني براي حضور در مسابقات 

جهاني كه تيرماه سال آينده در ليتواني برگزار خواهد شد، دعوت به عمل آمد.
ــابقه خود در اين رشته ورزشي گفت: حدود 6  ــين حسيني درباره س محمدحس

سال در اين رشته فعاليت كرده ام و در حال حاضر داور بين المللي هستم.
ــن جوانمردي عنوان و  ــوآ را برگرفته از آيي ــي رزم پهلواني پرث ــته ورزش وي رش
ــيوه سنتي كنگفوپرتوآ كه پرثوآ ناميده مي شود از مرام زورخانه  موال  تصريح كرد: ش

علي (ع) سرچشمه مي گيرد تا جايي كه 
ــته شلوار باستاني به  ورزشكاران اين رش

تن مي كنند.
ــته ورزشي  ــيني گفت: اين رش حس
ــتان فامنين در حال گسترش  در شهرس
است و در حال حاضر در چند روستا نيز 
ــود. وي در خصوص  ــوزش داده مي ش آم
ــي بيان كرد: اين رشته  ــته ورزش اين رش
جزء ورزش هاي باستاني و زورخانه اي به 
ــاب مي آيد و ورزشكار بايد در زمينه  حس
ــتاني و رزمي مهارت داشته  ــتي باس كش

باشد.

در نشست آزادانديشي فوتبال مطرح شد
پاس با بومي گرايي محبوب مي شود

همدان پيام: حميدرضا صدر، كارشناس و مفسر برنامه 90 و فوتبال برتر يكشنبه 
ــگاه علوم پزشكي همدان در نشست آزادانديشي فوتبال حضور  شب به دعوت دانش
ــور در اين نشست يك و نيم ساعته و در  ــناس برجسته فوتبال كش يافت. اين كارش
حضور دانشجويان عالقه مند به فوتبال به مباحث كلي در خصوص چگونگي حضور 
ــت و فوتبال رعايت  ــيون در ورزش و بايد و نبايدهايي كه بايد در مقوله سياس سياس

شود، پرداخت. 
ــي   مباحث صدر هر چند در البالي صحبت هاي گروه موافقان و مخالفان سياس
ــدن ورزش عنوان شد اما پاسخي كارشناسانه بر ديدگاه هاي متفاوت اين دو گروه  ش

در راستاي تفهيم كليات موضوع نشست براي حاضران بود.
صدر، حضور سياسيون در ورزش را پيشينه اي تاريخي عنوان كرد و اعالم داشت: 
در ورزش نبايد صرفا ورزشي ها در رأس باشند بلكه مديريت و اداره امور بسيار حائز 
ــت: امروزه ورزش و سياست زنجيره وار در سطح دنيا به  ــت. وي بيان داش اهميت اس
هم پيوسته اند و اغلب باشگاه هاي بزرگ دنيا كه سوابق درخشان در ورزش دارند نيز 

توسط افراد غير ورزشي و بعضا سياسي اداره مي شوند.
ــوان كرد و افزود:  ــت در ورزش را مديريت كالن و جامع عن ــدر، الزمه موفقي ص
ــب مي تواند در پيشبرد ورزش موثر و مفيد  ــيون با علم مديريتي مناس حضور سياس
ــد؛ چرا كه  ــت از ورزش جدا باش ــد. وي تاكيد كرد: نبايد عنوان كنيم كه سياس باش
ــلونا و حتي ميالن، چلسي و ديگر تيم هاي بزرگ  تيم هايي نظير رئال مادريد، بارس
دنيا هم توسط افراد سياسي مديريت مي شوند. صدر با اشاره به وضعيت تيم پاس در 
همدان گفت: بارها اعالم داشته ام كه انتقال اين تيم به همدان اشتباه بود. وي بيان 
ــت: در اين مدت كوتاه كه ميهمان همداني ها بودم، مردم اين شهر را نسبت به  داش
عملكرد تيم پاس ناراضي ديدم. وي افزود: به اعتقاد مردم همدان زماني پاس دوست 

داشتني است كه فرزندانشان در اين تيم باشند.
ــناس فوتبال اظهار داشت: بومي گرايي در اين تيم ديده نمي شود و هر  اين كارش
ــت؛  مربي كه در رأس قرار مي گيرد مهره هايي را جذب مي كند كه به دلخواهش اس

بنابراين، پروژه بومي سازي در اين تيم كم رنگ و حتي بي اثر مانده است.

مهاجم تيم فوتبال پاس:

دوست دارم در پاس به فوتبال خود ادامه دهم
همدان پيام: مهاجم تيم فوتبال پاس گفت: ابتداى فصل از چند تيم ليگ برترى 

پيشنهاد داشتم، اما دوست دارم در پاس به فوتبال خود ادامه دهم.
امير محبى افزود: با اين واقعيت كه وضعيت پاس در ليگ يك اصال مناسب نيست 
بايد كنار آمد؛ چراكه قرار گرفتن در ميانه هاى جدول براى اين تيم ريشه دار اتفاق جالبى 
ــكالت زيادى از همان ابتداى فصل گريبان پاس  ــوب نمى شود. وى ادامه داد: مش محس
ــكالت دست به دست هم دادند تا تمركز بازيكنان از بين رفته  را گرفت و همه اين مش
ــند. محبى اضافه كرد: خود  و نتوانند به خوبى در اكثر بازى هاى نيم فصل اول بدرخش
بازيكنان نيز از عملكردشان راضى نيستند و بر اين باورند كه نيم فصل دوم نبايد اشتباهات 

قبل را تكرار كنند؛ چراكه در نيم فصل دوم كار از كار گذشته و فرصت جبران نيست.
ــس از رهايى از بند مصدوميت نيز تصريح كرد: چند  ــاره وضعيت خود پ وى درب
ــان تمرين با پارگى رباط صليبى  ــه قبل از اتمام بازى هاى فصل قبل و در جري هفت
ــر گذاشته و با ساير  ــت س ــت كه دوران نقاهت را پش ــدم و چند وقتى اس مواجه ش
بازيكنان تمرين مى كنم. محبى خاطرنشان كرد: اين روزها گروهى تمرين مى كنم و 

اگر اتفاق خاصى رخ ندهد نيم فصل دوم مى توانم در خدمت پاس باشم.
وى اظهار كرد: ابتداى فصل از چند تيم ليگ برترى پيشنهاد داشتم، اما دوست 
ــخصى،  ــاس به فوتبال خود ادامه دهم. مهاجم پاس گفت: بنا به داليل ش دارم در پ
ــى خود ادامه دهم و قبل از آغاز نيم  مى خواهم در همدان و در پاس به دوران ورزش
ــرايط خود و ادامه همكارى صحبت خواهم  ــل دوم با رمضانى و صوفى درباره ش فص
ــر جدايى كمالوند از  ــايعاتى مبنى ب ــته و ش ــرد. وى درباره اتفاقات روزهاى گذش ك
ــرار دارم، اما تا جايى كه  ــرد: از بيرون در جريان اتفاقات پاس ق ــاس نيز تصريح ك پ
ــت دارد در جايى مربيگرى كند كه كم  ــخصيت كمالوند آشنا هستم، وى دوس با ش
حاشيه باشد، اما از ابتداى فصل حاشيه و مشكل هر دو يقه پاس را گرفت و كمالوند 

هم حق دارد جايى كار كند كه راحت باشد.
وى در پايان اظهار كرد: از اين پس و در بازى با نيروى زمينى بايد هرچه در چنته 

داريم رو كنيم تا بتوانيم به صعود به ليگ برتر اميدوار باشيم.

ــن با اقتدار  ــم فوتبال پاس نوي ــام: تي همدان پي
عنوان قهرماني نيم فصل اول ليگ دسته دوم كشور 

را كسب كرد.
اين تيم كه از بازيكنان بومي و بي ادعاي استان 
ــش موفق شد كارنامه  بهره مي برد با تالش و كوش
ــوان قهرماني  ــود ارائه دهد و عن ــل قبولي از خ قاب

نيم فصل را به خود اختصاص دهد.
مصطفي كاشي مربي دروازه بان هاي پاس نوين 
ــتران ورامين و  ــيان گس پس از ديدار اين تيم با آش
كسب پيروزي رمز موفقيت و قهرماني تيم را فضاي 
يكرنگي، يكدلي و اتحاد بين كادر مربيان و بازيكنان 
عنوان كرد و گفت: به كمك خداوند و ياري دوستان 
ــاد و اتحاد و يكدلي  ــت و تمرين زي ــا با ممارس تنه
موفق شديم و حمايت هاي مديريت باشگاه در اين 

قهرماني كامال محسوس بود.
ــن تيم  ــدار اي ــن دي ــروزي در آخري ــه پي وي ب
ــيار سخت  ــاره كرد و گفت: بازي در ورامين بس اش
ــگاه ورامين و حضور  ــي حاكم بر ورزش بود. حواش

ــدن طاليي قبل از  ــاگرنماها باعث مصدوم ش تماش
ــد و فضاي بدي را براي ما ايجاد  ــروع مسابقه ش ش

كردند.
ــي افزود: تيم حريف فوتبالي فيزيكي را به  كاش
نمايش گذاشت و قصد داشت با استفاده از توپ هاي 
ــيدن به پيروزي  ــيه ما را از رس ــد و ايجاد حاش بلن

بازدارند كه موفق شدند.
ــا ارائه يك  ــم پاس نوين ب ــه كرد: تي وي اضاف
ــاه روي زمين  ــي و پاس هاي كوت ــال منطق فوتب
ــرانجام علي رغم  ــه حريف را خنثي كرد و س نقش
ــديم با دو گل  ــد موفق ش ــائلي كه ايجاد ش مس
ــم آنكه يك  ــت دهيم و علي رغ ــان را شكس ميزب
ــوان قهرماني نيم فصل  بازي عقب افتاده داريم عن
ــا دارد اين قهرماني را  ــت آورديم كه ج را به دس

تقديم مردم خوب و فوتبال دوست همداني كنيم.
ــاي پاس نوين در ادامه گفت:  مربي دروازه بان ه

ــگاه هميشه در كنار ما بود و به خوبي  مديريت باش
ــا را حمايت كرد و بازيكنان نيز قدر اين محبت را  م
ــه اميدوارم اين  ــتند ك با ارائه بازي هاي خوب دانس
ــته  حمايت ها و نتايج خوب تا آخر فصل ادامه داش
باشد. وي تصريح كرد: دور برگشت رقابت ها سخت 
ــناخت از يكديگر به ميدان  خواهد بود و تيم ها با ش
ــتيم با تمرين زياد و  مي روند و ما نيز در تالش هس
حفظ آمادگي اين مسابقات را دنبال كنيم و ان شاءا... 

قبل از پايان فصل جشن صعود راه بيندازيم.
مصطفي كاشي گفت: در نيم فصل تنها 3 روز به 
بچه ها مرخصي مي دهيم و بالفاصله تمرين را آغاز 
مي كنيم و در تالش هستيم تا نقاط ضعف و قوت را 
شناسايي كرده و در زمان نقل و انتقاالت نسبت به 

جذب چند بازيكن و تقويت تيم اقدام كنيم.
ــه همدان پيام را  ــت روزنام ــان حماي وي در پاي
ــت و گفت:  ــن پررنگ دانس ــت پاس نوي در موفقي
همدان پيام با توجه ويژه خود به پاس نوين انگيزه را 

نزد بازيكنان دوچندان كرد.

پايانه هاي شهرداري نماينده استان در ليگ ساحلي فوتبال
همدان پيام: رقابت هاي فوتبال ساحلي ليگ دسته اول كشور با شركت 15 تيم در شيراز برگزار مي شود.

ــود و تيم ساحلي پايانه هاي شهرداري همدان به نمايندگي  ــيراز انجام مي ش اين رقابت ها از 10 الي 16 دي ماه در ش
ــركت دارد. تيم فوتبال پايانه ها در ليگ يك با تيم هاي پارسيان اهواز، كوثر اردكان يزد،  ــابقات ش ــتان در اين مس از اس
كشاورز رودسر و فائزكاران ساري هم گروه است. بهمني سرپرست اين تيم با ابراز گاليه از مسئوالن به خبرنگار ما، گفت: 
علي رغم وعده و وعيد مسئوالن در آستانه شروع اين رقابت ها كسي حال ما را جويا نمي شود و با مشكالت فراوان راهي اين 
رقابت ها مي شويم. اسامي تيم ساحلي پايانه ها: خليل مرادي، پدرام قادري، محمد نوروزي، عباس صحراكار، مسعود مقيمي، 
نصير تعميشي، بابك ساري اصالني، مجيد عزيزي، كامران صابري زاده، شاهين قادري، محمدجواد فرخي، هادي خجسته 

بصير، مصطفي حاجيلو و مهدي ولي خاني، سرپرست: محمد صحراكار، مربيان: حميدرضا بهمني و حامد سفوارتان

خيرخواه از نيم فصل دوم به پاس برمى گردد
همدان پيام: مهاجم خوش نقش تيم فوتبال پاس در فصل گذشته، دوران نقاهت را پشت سر گذاشته و از نيم فصل 

دوم مي تواند در تركيب تيم پاس قرار بگيرد.
فرهاد خيرخواه مهاجم سابق تيم فوتبال پرسپوليس كه در بازي آخر تيم پاس در فصل گذشته برابر استقالل تهران 
با پارگي رباط صليبي روبرو شد و شش ماه از ميادين دور بود، نزديك يك ماه است كه تمرينات انفرادي را آغاز كرده و 
اين روزها در حال دويدن به دور زمين است. فرهاد خيرخواه و امير محبي دو بازيكني هستند كه با مصدوميت طوالني 

مواجه شدند، اما با اين وجود در ليست تيم قرار گرفته و هر دو از نيم فصل دوم براي پاس مي توانند بازي كنند.
ــم فصل دوم بتواند براي تيم به  ــركت خواهد كرد تا در ني ــواه از هفته هاي آينده در تمرينات گروهي تيم ش خيرخ

ميدان برود.

محسن تركي داور پاس ـ نيروي زميني
همدان پيام: تيم فوتبال پاس همدان امروز ساعت 14 در ورزشگاه شهداي قدس ميزبان تيم نيروي زميني تهران از 

رقابت هاي ليگ دسته اول كشور است.
ــته اول از  ــيون فوتبال، با توجه به تعطيلي ليگ برتر براي هفته پاياني نيم فصل اول ليگ دس كميته داوران فدراس

بهترين و آماده ترين داوران خود استفاده مي كند.
كميته  داوران، محسن تركي داور بين المللي مشهدي را براي قضاوت ديدار پاس و نيروي زميني انتخاب كرده است 

كه در امر قضاوت مجيد ويشگاهي و سخاوت سليمان نژاد وي را همراهي مي كنند.
ــود تا به عنوان داور چهارم كمك احمد  ــيرجان مي ش همچنين داوود محرابي يكي از داوران خوب همداني راهي س

صالحي در ديدار گل گهر سيرجان و برق شيراز باشد.

مربي پاس نوين:

اتحاد رمز موفقيت تيم است

جدول رده بندي ليگ دسته دوم استان(هفته هفدهم)
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازينام تيمرديف

1829+129212810گوشت هكمتان1
223+147252220مهر بهار2
521+136342318شهداي عين آباد تويسركان3
121+146352019شهيد كريمي همدان4
319+135442421شهرداري قهاوند5
1112-133371425چيني نام اللجين6
204-1211101232شهرداري مريانج7

* در جدول رده بندي بازي هاي دور برگشت پيام جوكار و الوند فامنين منظور نشده است.

مهر بهار به رده دوم جدول ليگ دو بازگشت

در آخرين هفته نيم فصل دسته اولدر آخرين هفته نيم فصل دسته اول

پاس در تدارك حمله به نيروي زمينيپاس در تدارك حمله به نيروي زميني
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اقتصاد

طال و ارزخبر

خبر

نوع ارز
نرخ خريد

(ريال)
نرخ فروش 

(ريال)
 آزاددولتىآزاددولتى

14489190001453919500يورو
11100150001113515300دالر آمريكا
17363230001742323500پوند انگليس
10871149001090815100دالر كانادا

2965345029753550ريال عربستان
3025400030354100درهم امارات

6250000---سكه تمام بهار طرح قديم
6100000---سكه تمام بهار طرح جديد

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

يك گرم طالي ساخته 
565000---نشده 18 عيار

افزايش وام مسكن روستايى به 12/5 ميليون تومان
همدان پيام: معاون بازسازى بنياد مسكن از افزايش 2/5 ميليون تومانى وام مسكن روستايى خبر داد و گفت: هيأت 
ــكن روستايى را از 10 ميليون به 12/5 ميليون تومان افزايش داد كه احتماالً هفته جارى يا هفته  ــقف وام مس دولت س

آينده به بانك مركزى ابالغ مى شود.
عزيزا... مهديان در گفت وگو با فارس افزود: در جلسه شوراى عالى مسكن، هيأت دولت افزايش 2/5 ميليون تومانى 
وام ساخت مسكن روستايى را به تصويب رساند. وى ادامه داد: احتماالً اين هفته يا هفته آينده اين مصوبه قانونى شده و 
به بانك مركزى و بانك هاى عامل ابالغ مى شود. مهديان گفت: از 400 هزار واحد مسكونى برنامه سال 89 براى بازساى 
ــت كه با اين حساب اين 50 هزار واحد  ــكونى عقد قرارداد صورت گرفته اس و احداث، تاكنون براى 350 هزار واحد مس

مسكونى و 200 هزار واحد مسكونى سال قبل از تسهيالت 12/5 ميليون تومانى استفاده خواهد كرد.

دريافت ماليات مضاعف از مالكان بيش از 3 واحد
همدان پيام: معاون وزير راه و شهرسازى از دريافت ماليات مضاعف از افرادى كه بيش از 3 واحد مسكونى در اختيار 
دارند، خبر داد. ابوالفضل صومعلو درباره سرنوشت خانه هاى خالى از سكنه گفت: وزارت مسكن سابق با توجه به اينكه 

ماليات يكى از ابزارهاى كنترل و ثبات در قيمت مسكن و اجاره است، با جديت اين روش را در پيش گرفت. 
ــابق نظرات خود را به صورت مكتوب و كارشناسى به سازمان  ــكن س وي در گفت وگو با مهر با بيان اينكه وزارت مس
امور مالياتى اعالم كرد، افزود: اين موضوع مطرح شد؛ افرادي كه بيش از 3 واحد مسكونى در اختيار دارند، شامل ماليات 
ــويق كند. صومعلو بيان كرد: شناسايى واحدهاى  ــوند كه اين موضوع مى تواند آنها را براى اجاره و فروش تش مضاعف ش
ــكنه با روش هاى مختلفى مى تواند انجام گيرد كه كنترل قبوض آب و برق از طريق وزارت نيرو يكى از اين  خالى از س

روش هاست، همچنين شهردارى ها مى توانند در اين خصوص به وزارت راه و شهرسازى كمك كنند.

70 هزار ميليارد تومان يارانه انرژى هدفمند نشده داريم
ــدى يارانه ها هنوز بيش از 70 هزار  ــتاد هدفمندي يارانه ها گفت: با وجود اجراى قانون هدفمن ــام: دبير س همدان پي

ميليارد تومان يارانه حامل هاى انرژى در كشور پرداخت مى شود.
محمدرضا فرزين در گفت وگو با فارس در مورد حجم يارانه حامل هاى انرژى در كشور افزود: حجم يارانه ها بر اساس 
محاسبه قيمت هر بشكه نفت خام به نرخ فوب (تحويل روى عرشه كشتى) خليج فارس حساب مى شود و چون اين نرخ 

هر روز تغيير مى كند؛ بنابراين عدد كل يارانه ها در اقتصاد نيز متفاوت مى شود.
ــود و برعكس وقتى قيمت نفت و گاز  وى تصريح كرد: وقتى قيمت نفت كاهش مى يابد، حجم يارانه مى تواند كم ش
باال مى رود، حجم كل يارانه ها نيز افزايش مى يابد. فرزين تأكيد كرد: ارزيابى من اين است كه بيش از 70 هزار ميليارد 
تومان كل يارانه ها (فاصله بين قيمت داخلى حامل هاى انرژى و قيمت فوب خليج فارس) در اقتصاد كشور برآورد مى شود.

قيمت مسكن به صورت 
تدريجي افزايش مي يابد

ــناس بخش مسكن گفت: از  ايلنا: يك كار ش
آنجا كه 30 تا 35 درصد از قيمت مسكن متأثر از 
قيمت مصالح ساختمانى است؛ افزايش در بخش 
ــكن در چندماه آينده و به صورت تدريجى  مس
ــتاريان با بيان  ــت. بيت ا... س قابل پيش بينى اس
اينكه حداقل در 6 ماه آينده مى توان تأثير افزايش 

قيمت در بخش مسكن را مشاهده كرد.

درآمد 14 ميليارد توماني
از اينترنت تلفن همراه

ــركت  ــد صدوقي مديرعامل ش ــنا: وحي ايس
ــده بر روي  ــا بيان اينكه در آين ــيار ب ارتباطات س
ــم كرد، گفت:  ــوع رومينگ 3G كار خواهي موض
ــه ماهه  درآمد حاصل از GPRS همراه اول، در س
نخست سال گذشته 5 ميليارد تومان بوده است 
كه امسال به 14 ميليارد تومان افزايش يافته است. 

توليد سيمان به 80 ميليون تن 
افزايش مى يابد

مهر: رئيس جمهوري از افزايش حجم توليد 
ــور تا 80 ميليون تن خبر داد.  ــيمان در كش س
ــال هاى اوايل  ــود احمدى نژاد گفت: در س محم
ــادى در زمينه  ــكالت زي فعاليت دولت نهم مش
ــزود: هم اكنون  ــت. وي اف ــيمان وجود داش س
ــور از مرز 76  ــيمان در كش ــت توليد س ظرفي
ــت و اين مقدار تا پايان  ميليون تن گذشته اس

سال به 80 ميليون تن افزايش مى يابد.

همدان پيام: معاون ادارى مالى بانك سپه همدان 
ــى مطالبات معوق اين  ــول 184 ميليارد ريال از وص
ــر داد و گفت: در حال  ــك در ماه هاى اخير خب بان
ــال بدهي معوق باقي مانده  حاضر 300 ميليارد ري
ــويه  ــبت به تس ــت در صورتي كه بدهكاران نس اس
ــامل  ــف آن اقدام كنند، ش ــا تعيين تكلي ــى ي بده
ــودگى 6 درصدى در جرايم دير كرد خواهند  بخش

شد.
ــگاران اظهار  ــع خبرن ــادى در جم ــاد فره فرش
ــتين بانكي كه  ــپه به عنوان نخس ــت: بانك س داش
ــوراي امنيت و سازمان ملل مورد  در دنيا توسط ش
ــت ولي با وجود تمام محدوديت ها  تحريم قرار گرف
ــت در عرصه هاي اقتصادي و بازار توليد وارد  توانس

ــد فعاليت ارزي خود را به 200 درصد  ــود و رش ش
برساند.

ــتان همدان در  ــپه اس وي با بيان اينكه بانك س
ــال هاي 88 و 89  با بيشترين رشد منابع بانكي  س
روبرو بوده است، اظهار داشت: اين بانك در دو سال 
ــت رشد 20/1 درصدى را در سال 88 و  اخير توانس
ــال 89  در بخش منابع  ــد 40 درصدى را در س رش

بانكي را تجربه كند.
ــك  ــعب بان ــت ش ــى مديري ــاون ادارى مال مع
ــدي تعداد  ــد 24 درص ــپه منطقه همدان از رش س
ــپه در سال جاري خبر داد و  خودپردازهاى بانك س
ــتگاه هاى كارت خوان اين بانك در  افزود: تعداد دس

سال جارى 257 درصد رشد داشته است.
وي خاطر نشان كرد: بانك سپه منطقه همدان 
در سال جارى تاكنون افزون بر 122 ميليارد و500 
ميليون ريال به واحدهاى مسكونى فرسوده استان 

تسهيالت پرداخت كرده است.
ــزار و 496  ــادي تعداد ه ــارات فره ــر اظه بناب
ــوده در قالب 316 پرونده در  ــكونى فرس واحد مس
ــارد و 200 ميليون  ــپه به مبلغ 299 ميلي بانك س
ــيده كه تاكنون 122 ميليارد و  ريال به تصويب رس
ــال آن در مراحل مختلف در قالب  500 ميليون ري
ــده و باقى نيز  ــهيالت به متقاضيان پرداخت ش تس

متناسب با پيشرفت كار پرداخت خواهد شد.

ــپه همدان از وصول  معاون ادارى مالى بانك س
ــوق اين بانك در  ــارد ريالى مطالبات مع 184 ميلي
ماه هاى اخير خبر داد و ابراز داشت: در حال حاضر 
ــت  ــارد ريال بدهي معوق باقي مانده اس 300 ميلي
ــبت به تسويه بدهى يا  در صورتي كه بدهكاران نس
ــامل بخشودگى 6  تعيين تكليف آن اقدام كنند ش

درصدى در جرايم دير كرد خواهند شد.
ــهيالت پرداختى بانك  وي در ادامه به بيان تس
سپه استان به بخش هاى مختلف اشاره كرد و گفت: 
ــال جاري تا آذر ماه 9 هزار و 966 فقره  از ابتداى س
ــهيالت به مبلغ 696 ميليارد و 323 ميليون و   تس
ــف از جمله  ــال در بخش هاى مختل ــزار ري 828 ه
ــه، فروش  ــاركت مدنى، مضارب ــنه، مش قرض الحس
ــكن و معامالت سلف  ــاطى، جعاله تعمير مس اقس

تسهيالت پرداخت كرده است.
فرهادي درباره ميزان تسهيالت اعطايي زودبازده 
خاطر نشان كرد: از باقيمانده تسهيالت زودبازده كه 
به مبلغ دو ميليارد تومان بوده است در سال جاري 

70 درصد اين تسهيالت پرداخت شده است.
ــم و ملى خريد  ــذارى طرح عظي ــادى واگ فره
ــاورزى به  ــدم و ديگر محصوالت كش تضمينى گن
ــانه هاى حضور اثرگذار و  ــپه را از ديگر نش بانك س
ــه كالن اقتصادى  ــن بانك در عرص ــن اي نقش آفري
ــت: طرح استراتژيك و ملى  عنوان كرد و اظهار داش

ــيج تمام امكانات  فوق (خريد تضمينى گندم) با بس
بانك سپه و با مجاهدت و تالش مضاعف همكاران 
ــتان همدان به  ــور از جمله اس ــى نقاط كش در اقص
ــبى به اجرا درآمد و افتخار  ــكل مطلوب و مناس ش
خدمت رسانى به قشر زحمتكش و مولد كشور يعنى 

كشاورزان نصيب بانك سپه شد.
ــاره به اقدام بانك سپه منطقه همدان  وي با اش
ــت:  ــتان اظهار داش براى خريد تضمينى گندم اس
ــتاى نقش آفرينى اين بانك در عرصه كالن  در راس
ــراى خريد تضمينى گندم به عنوان  اقتصادى و اج
ــتان و  ــطح اس ــپه در س طرح عظيم ملى، بانك س
ــوان و امكانات خود  ــا بكارگيرى تمام ت در 3 ماه ب
ــدم را به ارزش  ــت 247 هزار و 477 تن گن توانس
854 ميليارد و 853 ميليون ريال خريدارى و كليه 

مطالبات كشاورزان را پرداخت كند.
ــتان همدان  ــپه اس معاون ادارى مالى بانك س
ــاره به پروژه هاى عظيم و استراتژيك  در پايان با اش
ــراى پل خليج فارس به عنوان  ديگرى همچون اج
ــور، بهره بردارى و استخراج  آرزوى چهل ساله كش
ــازى 60 درصدى  نفت در منطقه جفير، ظرفيت س
ــور و كمك به بخش معدن گفت: اين  سيمان كش
ــپه  حضور پررنگ بيانگر نقش آفرينى مؤثر بانك س
ــك دولتى در عرصه كالن  ــه عنوان يكى از دو بان ب

اقتصادى كشور است.

معاون ادارى مالى بانك سپه همدان:

184 ميليارد ريال از مطالبات معوق وصول شد

ــاه از آخرين وعده  ــه م همدان پيام: بيش از س
ــت، معدن و تجارت مبنى بر پرداخت  وزارت صنع
ــوق صادراتي مي گذرد و اين وعده هنوز  جوايز مع

محقق نشده است.
ــال  مجموع معوقات جوايز صادراتى تا پايان س
89، 400 ميليارد تومان است كه قرار بود كه اين 
معوقات به مبلغ 200 ميليارد تومان پرداخت شود، 
ــي اداري  ــا همچنان در كش و قوس بوروكراس ام

كشورمان سرگردان است.
ــعه مديريت و  ــه قائم مقام و معاون توس تا اينك
ــع وزير صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با  مناب
ــنا در مورد پرداخت مرحله اول جوايز صادراتي  ايس
معوقه كه پيش از اين خبر داده بود در هفته گذشته 
آغاز مي شود، گفت: پس از واريز شدن اعتبار مرحله 
ــاب وزارت  ــز صادراتي به حس ــت جواي اول پرداخ
ــعه تجارت  ــازمان توس صنعت، معدن و تجارت، س
ايران ميزان مورد نياز براي پرداخت مطالبات جوايز 

ــش از 105 ميليارد تومان  ــال 84 را بي صادراتي س
اعالم كرد كه در مقابل، ما هم 104 ميليارد تومان 
ــنبه (هفته جاري) به  ــم تا از روز يكش را آزاد كردي

حساب  استان هاي مختلف واريز شود.
ــدي اجازه پرداخت داده  به گفته فريدون احم
ــت و باقي مطالبات نيز در مراحل بعدي  ــده اس ش
پرداخت خواهند شد. فكر مي كنم طلسم پرداخت 

جوايز صادراتي شكسته شده است.
ــن اظهارات، اعتبارات مرحله اول  با توجه به اي
پرداخت جوايز صادراتي بايد روز يكشنبه اين هفته 
ــازمان هاي صنعت، معدن و تجارت  ــاب س به حس
ــتان ها واريز مي شد با اين حال در تماسي تلفني  اس

كه خبرنگار ما با سرپرست سازمان مذكور در استان 
همدان داشت، محمدمهدي فرشچي موحد اعالم كرد 
ــار پرداخت معوقات جوايز صادراتي  كه تاكنون اعتب

هنوز به حساب سازمان واريز نشده است.
معاون توسعه و تجارت سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان همدان نيز اظهار داشت: مطالبات 
ــتان در سال 88 از بخش جوايز  صادركنندگان اس
صادراتي 41 ميليارد ريال بوده است كه بخشي از 
اين مطالبات پرداخت شده و 21 ميليارد ريال آن 

باقي مانده است.
 مسعود بكايي تصريح كرد: پرونده هاي دريافت 
جوايز صادراتي سال 89 نيز توسط صادركنندگان 

ــت كه با جمع بندي اطالعات  در حال تشكيل اس
ميزان تعهد مشخص مي شود.

ــود كه  ــه پيش بيني مي ش ــان اينك ــا بي وي ب
ــال گذشته 40 ميليارد  تعهدات جوايز صادراتي س
ــد، افزود: با توجه به اينكه از سال 87 با  ريال باش
ــد فزاينده اي در ميزان صادرات كشور روبه رو  رش
ــارات جوايز  ــت اعتب ــي پرداخ ــم؛ پيش بين بوده اي
صادراتي با اين ميزان رشد نشده بود و اين مسأله 

باعث شد تأخير در پرداخت مطالبات رخ دهد.
ــي  ــا صادركنندگان ــرد: تنه ــه ك ــي اضاف بكاي
ــز صادراتي بهره مند  ــهيالت جواي مي توانند از تس
ــتان را به  ــوند كه كارت بازرگاني مربوط به اس ش

عناون مبدأ صدور كارت داشته باشند.
ــت، معدن  ــازمان صنع ــا به گفته معاون س بن
ــال حاضر 450  ــدان، در ح ــتان هم و تجارت اس
ــتند و 150 واحد  ــر دارنده كارت بازرگاني هس نف

صادركننده فعال در استان وجود دارد.

45 درصد بودجه عمرانى پرداخت نشد
همدان پيام: عضو كميسيون عمران مجلس از اختصاص 55 درصد بودجه عمرانى 
سال جارى در 8 ماهه خبر داد و گفت: چون درآمد دولت صرف پرداخت يارانه نقدى 

شده، اختصاص بودجه عمرانى با مشكل مواجه شده است.
ــاص بودجه عمرانى در  ــمى در گفت وگو با فارس، در مورد اختص ــت ا... هاش عناي
سال جارى افزود: گزارش مسئوالن دولتى در كميسيون عمران ارائه شده و اختصاص 
بودجه هاى عمرانى در موارد مختلف متفاوت بوده، اما در مجموع 55 درصد از بودجه 
ــى از آنها با وجود  ــت كه البته برخ ــده اس ــال جارى تخصيص داده ش عمرانى در س

اختصاص اعتبار، پرداخت نشده است.
ــى را با وجود اختصاص اعتبار  ــت:  مهم ترين بخش هايى كه بودجه عمران وي گف
دريافت نكرده اند، بنياد مسكن براى بهسازى روستاها و شركت آبفاى روستايى بوده 

است كه بودجه اين دو نهاد اختصاص يافته، اما پولى پرداخت نشده است.
هاشمى در پاسخ به اين سؤال كه چرا بودجه عمرانى با وجود تخصيص، پرداخت 
ــمت مهمى از بودجه هاى عمرانى در 27  ــال گذشته نيز قس ــده است؟ افزود: س نش
ــفندماه ابالغ شد و امسال نيز براى قضاوت در مورد بودجه عمرانى زود است، اما  اس
ــده اختصاص بودجه عمرانى به اين  چون درآمد دولت صرف پرداخت يارانه نقدى ش

دو بخش با مشكل مواجه شده است.

غضنفرى در همايش صادرات
بخش خصوصى خواهان تك نرخى شدن ارز است

همدان پيام: وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه بخش خصوصى خواهان 
شفافيت، تك نرخى و قابل پيش بينى بودن ارز است، افزود: خواسته رييس جهمورى 
از بانك مركزى نيز اين است كه نرخ ارز در چارچوب تعيين شده قبلى مديريت شود .

ــومين همايش صادرات گفت : توليد در  به گزارش ايرنا ، مهدى غضنفرى در س
ــى قرار دارد و از نظر فعاالن بخش خصوصى اين شرايط نه به  ــيار حساس مرحله بس

دليل بسته هاى حمايتى بلكه به دليل قيمت ارز و برخى نوسانات آن است.
ــهل ترى  ــير هاى س وزير صنعت ، معدن و تجارت با طرح اين جمله كه بايد مس
ــت جمهورى عرض كردم كه اين وزارتخانه  ــم كنيم ، ادامه داد : من به رياس را فراه

تا پايان اجراى قانون هدفمندى يارانه ها درحمايت از بخش توليد ايستاده است .
ــد در قالب قيمت گذارى ،  ــته حمايتى بحش تولي غضنفرى در ادامه گفت : بس
ــد و در اولين گام از اجراى قانون هدفمندى  اقدامات جبرانى و بهره ورى طراحى ش
يارانه ها قيمت گازوئيل با نرخ 350 تومان براى بخش صنعت 150 تومان محاسبه و 

نرخ گاز 260 تومانى براى بخش توليد 70 تومان در نظر گرفته شد .
ــى همچون گازوئيل و گاز  ــورد نرخ برق نيز قيمت هاى ترجيح ــزود: در م وى اف
اعمال شد به نحوى كه قيمت برق براى واحدهاى توليدى و صنعتى 77 تومان شد .
وزير صنعت ، معدن وتجارت در بخش ديگرى ازسخنان خود با اشاره به اينكه در 
شرايط حاضر نمى توان به بازار نگاه حاكميتى نداشت ، گفت : اما به تدريج بايد دخالت 

دربازار به حداقل ميزان خود برسد و كار به تشكل هاى اقتصادى سپرده شود .
ــزار ميليارد تومان  ــت : در بخش اقدامات جبرانى يك ه ــرى در ادامه گف غضنف
تسهيالت براى گروه هاى مختلف توليد كننده تخصيص يافت كه از اين طريق مازاد 

قبض پرداخت مى شد .
ــراى نفت كوره و 10 ميليارد  ــك بالعوض به ميزان 30 ميليارد تومان ب وى كم
تومان براى كمك هزينه گاز مايع را از ديگر بخش هاى بسته حمايتى توليد برشمرد .
ــزار واحد كوچك  ــازى كوچك دو ه ــن گفت كه براى اجراى باز س وى همچني

توليدى ثبت نام كرده اند ومراحل معرفى آنها به بانك ها در حال انجام است .

عليرغم وعده وزارت صنعت، معدن و تجارت

اعتبار جوايز صادراتي واريز نشده است

بيمه نامه و كارت موتور سيكلت راديسون مدل 1389 
تنه  شماره  به   51753-498 ايران  پالك  شماره  به 
 R8801646 و شماره موتور  NIY***200R8900592
متعلق به داود بهرامي زاده فرزند حيدر به شماره شناسنامه 

1 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

آرشيا  دوچرخ  ايران  سيكلت  موتور  بيمه:رازى)  بيمه نامه(نوع 
تنه  شماره  به    NBD156FMI*00057130 موتور  شماره  به 
NBD***125A9006583 مدل 1390 به شماره پالك 498-

86523 متعلق به افسر انتصامى به شماره شناسنامه 5776 
متولد 1347 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

فرزند  مكبر  رضواني  سعيد  دانشجويي  كارت 
رشته   6471 شماره شناسنامه  به  عبدالحسين 
شماره  به  بوعلي سينا  دانشگاه  دام  علوم 
از  و  گرديده  مفقود   8512212023 دانشجويي 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

به  منصور  فرزند  انبئي  سينا  دانشجويي  كارت 
رشته   052059402-9 شناسنامه  شماره 
مكانيك دانشگاه بوعلي سينا به شماره دانشجويي 
9032165004 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

آگهي مزايده 
در پرونده كالسـه1654/85 اجرايي طي راي صادره از شـعبه 2 دادگاه عمومي 
همـدان دسـتور فروش ششـدانگ پالك ثبتـي 4687 واقع در همـدان بلوار 
مدنـي بلـوار 15 فروردين كوچـه زندي ها پـالك 18 خواهان: فاطمـه زندي و 
خوانـدگان: مريم، فاطمه، پريـوش، پريچهره، فرح، اكبر، جابـر، محمدرضا و 
اردشـير شهرت همگي زندي فرزندان حسن و نيره قنبر زاده فرزند مرتضي 
طاهره، زهرا، محمود، يوسـف و مجيد شـهرت همگي حجازي  صادر گرديده 
كـه در اين اجـرا وفق مـواد 9 و 10 آيين نامـه قانون افراز و فـروش امالك 
مشـاع مصوب 1357 نسـبت به فروش مال غير منقول اقدام به كارشناسي 
پالك موصوف به شـرح ذيل نموده اسـت: وضعيت ملك: پالك ثبتي 4687 
واقـع در بخـش يك همـدان طي صـورت مجلـس تفكيكي شـماره 2325 
مـورخ 65/2/31 بـه دو پالك فرعـي تفكيك گرديده اسـت: 1- پالك يك 
فرعي مجزي شـده از 4687 به مسـاحت 290 مترمربع زميني است دو كله 
بـا كاربري مسـكوني كـه در برخيابان 12 متـري و كوچه 10 متري اسـتقرار 
دارد موقعيـت ملك جنوبي اسـت.2- پـالك باقيمانده 4687 به مسـاحت 
445 مترمربـع از سـمت غـرب در بر خيابان 12 متري و از سـمت شـرق و 
شـمال در بر كوچه 10 متري اسـتقرار دارد اعيان آن تشـكيل شـده از يك 
سـاختمان 2/5 طبقه با زيربناي تقريبي 705 مترمربع متشـكل از زيرزمين 
كه در حال حاضر به سـالن بدن سـازي اختصاص دارد و يـك خانه دوبلكس 
دو طبقه همكف شـامل هال و پذيرايي و آشـپزخانه و اتـاق خواب ميهمان 
و در طبقه اول شـامل پنج اتاق خواب اسـت داراي امتيـاز آب و برق و گاز 
مي باشـد. ارزش روز ملك: 1- پـالك 4687/1 به مسـاحت 290 مترمربع با 
ارزش كل سـه ميليارد و يكصد ميليـون ريال 3,100,000,000 ريال 2- پالك 
باقيمانـده 4687 عرصـه بـه مسـاحت 445 مترمربع از قـرار مترمربعي ده 
ميليـون و پانصـد هـزار ريـال 4,672,500,000=10,500,000×445 اعيان به 
زيربنـاي كل 705 مترمربـع از قرار متر مربعي يك ميليون و ششـصد هزار 
ريـال 1,128,000,000= 1,600,000×705 امتيـازات شـامل آب و برق و گاز و 
پـالك  دو  كل  ارزش   8,975,000,000 كل  جمـع   74,500,000 محوطه سـازي 
فوق به مبلغ هشـت ميليارد و نهصد و هفتاد پنج ميليون ريال برآورد و اعالم 
مي گـردد عمليات اجرايي مزايده به تاريخ 1390/10/17 سـاعت 9/30 تا 10 در 
محل اين اجرا برگزار مي گردد كسـاني كه مايل به شـركت در مزايده هسـتند 
مي تواننـد پنـج روز قبل از اين تاريخ از ملك فوق الذكـر بازديد نمايند بديهي 
اسـت برنده مزايده كسي تلقي مي گردد كه بيشترين قيمت را پيشنهاد نموده 
و 10 درصـد آن را في المجلـس و مابقي را ظرف يك ماه تأديه نمايد در غير اين 

صورت ده درصد واريز شده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
اجراي احكام حقوقي دادگستري همدان 

آگهي مزايده 
در پرونده كالسـه 216/90 اجـراي طي رأي صادره از شـعبه 4 محاكم حقوقي 
دادگسـتري اسـتان همدان محكوم عليه شـركت صنايع آسـفالت ايران يولر 
محكومند بـه پرداخت مبلغ 644,949,000 ريال در حـق محكوم له علي خرم 
و نيم عشر دولتي 32,247,450 ريال لذا با توجه به اينكه محكوم عليه نسبت 
بـه برائـت ذمه خويش اقدامي نكرده اسـت اين اجرا به درخواسـت محكوم له 
اقدام به توقيف سـه  دستگاه 1- يك دسـتگاه غلطك الستيكي زردرنگ مدل 
7510 سـاكايا بـه صورت مسـتعمل  2- يك دسـتگاه غلطـك آهني زردرنگ 
سـاخت ژاپن به صورت مسـتعمل مدل 7708WM 3- يك دسـتگاه فينيشر 
(پخش آسـفالت) سـبز رنگ Bar ber Green به صورت مستعمل. ارزش سه 
دستگاه در مجموع 450,000,000 ريال اعالم گرديده است لذا اين اجرا به تاريخ 

1390/10/17 سـاعت 9/30 تا 9 اقدام به برگـزاري عمليات مزايده جهت تاديه 
دين محكوم له مي نمايد ضمنًا مزايده در واحد اجراي احكام مدني دادگسـتري 
همدان برگزار مي گردد آدرس اسـتقرار دسـتگاه ها همدان جاده مالير نرسيده 
به سـرخ آباد سمت چپ، بديهي اسـت برنده مزايده كسـي تلقي مي گردد كه 

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

آگهي حصر وراثت
كامبيـز يـادگاري داراي شناسـنامه شـماره 1146 بـه شـرح دادخواسـت به 
كالسـه240/90/ش111ح از ايـن حوزه درخواسـت گواهي حصـر وراثت نموده 
و چنيـن توضيـح داده كه شـادروان اكـرم ذوالفقاري  به شناسـنامه شـماره 
1405 در تاريـخ 90/9/4 در اقامتـگاه دائمي خود بـدرود زندگي گفته ورثه آن 
مرحوم منحصر اسـت به: 1-حديثه يادگاري فرزند يوسف به شماره شناسنامه 
4040336895 متولـد1377 2-كامبيـز يـادگاري فرزنـد يوسـف به شـماره 
شناسنامه1146 متولد1360 اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور 
را در يـك نوبـت آگهي مي نمايد تا هر كسـي اعتراضي دارد و يـا وصيتنامه از 
متوفي نزد او باشـد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. م الف 4375
قاضي حوزه 111 شوراي حل اختالف اللجين

آگهي مزايده اموال غيرمنقول 
نظر به اينكه به موجب دادنامه شـماره 555 مورخ 89/6/22 صادره از شعبه 5 
دادگاه حقوقي همدان حكم ورشكسـتگي تاجر در حال تصفيه آقاي حميدرضا 
سالمت خواه شمايي فرزند محمدرضا صادر و قطعيت يافته است لذا در اجراي 
مواد 457 الي 510 قانون تجارت در امور ورشكستگي و ماده 6 نظامنامه قانون 
مذكور و نظامنامه و اجراي مفاد اسـناد رسـمي ثبت و مواد 122، 126 و 129 آن 

اموال تاجر فوق  از طريق مزايده به شرح زير به فروش مي رسد.
ششدانگ سـرقفلي يك باب مغازه طال فروشي واقع در خيابان باباطاهر كوچه 
پشـت مسـجد بهبهاني ها نبش كوچه بن بسـت طال فروشـي پرديس مساحت 
مغازه حدود 10/53 مترمربع كه داراي يك درب از داخل پاساژ طال و يك درب 
از داخل كوچه اسـت و داراي درب كركره اي ريموت دار و كولر گازي و دوربين 
مدار بسـته دزدگير امتياز برق و دو خط تلفن و شـوفاژ مشترك و گاو صندوق 
و ويتريـن و ميز و صندلي چوبي اسـت كه كارشناسـان رسـمي دادگسـتري 
ششدانگ سـرقفلي آن را مبلغ 1,900,000,000 ريال ارزيابي كرده اند كه مزايده 
از قيمت مذكور (پايه) شـروع خواهد شـد و سند عادي اسـت و اجاره ماهيانه 

طبق قرارداد مبلغ پانزده هزار ريال است.
سرقفلي سه دانگ يك باب مغازه طال و فروشي واقع در خيابان باباطاهر پاساژ 
طال طبقه هم كف شـماره 14 داخل پاساژ داراي مسـاحت تقريبي 13 متر مربع 
مي باشد و داراي امتيازات برق شوفاژ مشترك دو خط تلفن دوربين مدار بسته 
و گاو صندوق و دزدگير اسـت و كارشناسان رسمي دادگستري ارزش سرقفلي 
سـه دانگ مشاع از ششدانگ مغازه را مبلغ 650,000,000 ريال ارزيابي كرده اند 
كـه مزايده از قيمت مذكور (پايه) شـروع خواهد شـد و ميزان اجـاره ماهيانه 
سـه دانگ مبلغ يكصـد و پنجاه هـزار تومان طبـق قرارداد مـورخ 85/8/18 

مي باشد سند عادي است.
مزايده در روز سه شنبه مورخه 90/10/27 از ساعت 9 صبح الي 12 ظهر در محل 
همدان به نشاني بلوار شهيد رجايي نرسيده به ميدان بار مجتمع قضايي آخوند 
برگزار مي شـود فروش كًال نقـدي بوده وتمامي هزينه ها ماننـد هزينه آگهي و 
دسـتمزد كارشناسـان و هزينه هاي مربوط به اشتراك آب و برق و گاز و تلفن و 

همچنين بدهي مالياتي و عوارض شـهرداري كًال بر عهده برنده مزايده خواهد 
بود و شـركت در جلسـه مزايده براي عموم آزاد بوده و خريداران مي توانند در 

وقت مقرر در محل انجام  مزايده حاضر و در جلسه مزايده شركت نمايند.
متقاضيان مي توانند جهت كسـب اطالعات بيشـتر با شماره تلفن 8255545 
مدير تصفيه تماس حاصل نمايند و با هماهنگي از تاريخ نشـر آگهي ظرف يك 

هفته از ساعت 10 صبح الي 12 ظهر از اموال صدرالذكر بازديد بعمل آورند.
ابراهيم نورعلي - مدير تصفيه تاجر در حال تصفيه حميدرضا سالمت 

آگهي مزايده اموال غيرمنقول 
نظر به اينكه به موجب دادنامه شـماره 555 مورخ 89/6/22 صادره از شعبه 5 
دادگاه حقوقي همدان حكم ورشكسـتگي تاجر در حال تصفيه آقاي حميدرضا 
سـالمت خواه شمايي فرزند محمدرضا صادر و قطعيت يافته است لذا در اجراي 
مواد 457 الي 510 قانون تجارت در امور ورشكستگي و ماده 6 نظامنامه قانون 
مذكور و همچنين مفاد آيين نامه اجراي اسـناد رسمي الزم االجراي ثبت اسناد 
مصـوب 1387/6/11 مواد 122، 126 و 129 آن اموال تاجر فوق از طريق مزايده 

بشرح زير به فروش مي رسد.
1- ششـدانگ يك باب ساختماني مسـكوني پالك شـماره 10/2304/4581 
بخش يك همدان واقع در ميدان شيرسـنگي كوچه شـهباز بيگيان پالك 3 
حدود اربعه طبق سـند رسمي اسـت داراي 120 مترمربع عرصه و ساختمان 
2/5 طبقـه و زيربنـاي اعياني پالك مذكور در حدود 200 مترمربع مي باشـد 
طبقه زيرزمين كه مسـاحت آن 80 مترمربع اسـت و طبقه اول به مسـاحت 
80 متر مربع و طبقه آخر شـامل يك اطاق كنار خرپشـتي به مسـاحت 32 
مترمربع مي باشـد و نماي سـاختمان سـراميك و داراي امتيازات آب و برق 
و گاز و تلفن اسـت و كارشناسـان رسمي دادگسـتري بهاء كل ملك را مبلغ 
1,350,000,000 ريـال ارزيابي كرده اند كه مزايده از مبلغ ارزيابي (پايه) شـروع 

مي شود سند رسمي است.
2- سـه دانگ از ششـدانگ مشـاع يك قطعه بـاغ بدون مشـجر پالك ثبتي 
4/1426 حومـه بخش يـك همدان به مسـاحت 500مترمربع واقـع در انتهاي 
سـعيديه ضلع غربي بلوار ارم روبروي آموزشـگاه تيزهوشـان كه كارشـناس 
رسمي دادگستري بهاء هر مترمربع آن را دويست و پنجاه هزار تومان تعيين و 
بهاء 250 مترمربع سه دانگ مشاع ملك فوق را مبلغ 625,000,000 ريال ارزيابي 
كرده اسـت كه مزايده از قيمت مذكور (پايه) شـروع خواهد شد و حدود اربعه 

طبق سند رسمي است.
3- ششـدانگ يكبـاب مغـازه با ملكيـت و سـرقفلي و پاركينـگ اختصاصي 
بـه شـماره 56 در طبقـه اول از پـالك ثبتـي 2285 و 2286 و 3 و 1 و 4 از 
2276 بخـش يك همـدان خيابان بوعلي نبش ذوالرياسـتين (از مركز خريد 
مهسـتان) موضوع قـرارداد و خريد (مـورخ 85/9/30 تاجر) كل مسـاحت 
مغـازه حـدوداً 10/7 مترمربع مي باشـد و داراي برق مسـتقل و لوله كشـي 
سيسـتم هواساز اسـپليت سرد و گرم با حق اسـتفاده از سرويس بهداشتي 
احداثـي در مجتمع داراي پله برقي به طبقات و آسانسـور و سيسـتم اعالم 
حريـق، پيچينگ بـرق اضطراري فقط جهت روشـنايي مغـازه فوق دزدگير 
مركزي درب اصلي برقي شيشـه سـكوريت مي باشـد داراي يـك عدد گاو 
صندوق بزرگ و طبق نظر كارشناسـان رسـمي دادگسـتري همدان بهاء كل 
مبلغ 2,100,000,000 ريال ارزيابي گرديده اسـت كـه مزايده از مبلغ ارزيابي 
(پايه) شـروع و به باالترين قيمت پيشـنهادي فروخته مي شود (سند عادي 
اسـت مزايده هاي فوق الذكر در روز دوشنبه مورخ 90/10/26 از ساعت 9 صبح 
الي 12 ظهر در همدان به نشاني همدان بلوار شهيد رجايي نرسيده به چهار راه 
ميدان بار مجتمع قضايي آخوند برگزار مي شـود فروش كًال نقدي بوده و تمامي 

هزينه هـا مانند هزينه آگهي و دسـتمزد كارشناسـان و هزينه هـاي مربوط به 
اشـتراك آب و برق و گاز و تلفن و همچنين بدهي مالياتي و عوارض شهرداري 
كًال بـر عهده برنده مزايده خواهد بود و شـركت در جلسـه مزايده براي عموم 
آزاد بـوده و خريداران مي توانند در وقت مقرر در محـل انجام مزايده حاضر و 
در جلسـه شـركت نمايند. متقاضيان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر از 
سـاعت 9 صبح الي 12 ظهر با تلفن شـماره 8255545 تماس حاصل نمايند و 
با هماهنگي مدير تصفيه به نشـاني خيابان بوعلي، سـيزده خانه، مجتمع سينا، 
طبقه اول واحد 2 از تاريخ نشر آگهي ظرف يك هفته از ساعت 10 صبح الي 12 

ظهر از امور صدر الذكر بازديد به عمل آورند.
ابراهيم نورعلي - مدير تصفيه  تاجر در حال تصفيه حميدرضا سالمت خواه شمايي 

آگهي تشخيص مطالبات
آگهي تشـخيص مطالبات بسـتانكاران تاجـر در حال تصفيه آقـاي حميدرضا 
سـالمت خواه شـمايي به شـرح زيـر اعـالم مي گـردد و چنانچه بسـتانكاران 
بـه مبالـغ تصديق شـده يا رد شـد اعتـراض دارنـد از تاريخ نشـر اين آگهي 
ظـرف مهلـت 20 روز اعترض خود را بـه دفتر شـعبه 5 دادگاه حقوقي همدان 
تقديـم دارنـد و مـازاد مطالبات بسـتانكاران غير وارد تشـخيص و رد شـده 
اسـت.1فاطمه چوداريـان مبلـغ30,000,000 ريـال،2- نرگس حسـن طهراني 
ريـال4-  100,000,000 شـاه رضايي  مهـدي  ريـال،3-   40,000,000 مبلـغ 
جـواد يـادگاري مبلـغ 67,000,000 ريال5-علي اصغـر فاميل رسـتمى مبلغ 
930,311,000 ريال6-سـيدمهدي باقري مبلـغ 256,000,000 ريال7-كامران 
تفنگچي مبلـغ67,500,000 ريال8-شـكوفه كوكبي 9 نيم سـكه 9-محبوبه 
هزاوه مبلـغ150,000,000 ريال10-محمـد باقر سـمواتي مبلغ714,251,800 
ريـال11- فرهـاد شـاه رضايي مبلـغ170,000,000 ريـال12- زهـرا فريدوني 
مبلـغ88,000,000 يـال13- قزبس كشـاورز مبلغ9,500,000 ريـال14- علي 
عظيمي فخـر مبلـغ190,000,000 ريال15- نعيمه آدمي پـور 500 گرم طال16- 
جـواد موجود پناه 254/730گرم طـال 17- محمد روئيـده مبلغ91,819,000 
ريال18- سـكينه حلمـي مبلـغ135,000,000 ريـال19- قربانعلي رشـيدي 
كنعان مبلغ24,900,000 ريال و 60سـكه20- فاطمه بيـات مبلغ180,000,000 
ريال21- محمدابراهيـم بي نياز مبلغ109,000,000 ريال22- راضيه سـمواتي 
مبلغ411/830گرم طال23- ناصر درسـنگي مبلـغ100,000,000 ريال24- رضا 
حميدي مبلغ 70,843,800 ريال25- صديقه نيك سرشـت مبلغ100,000,000 
ريـال26- ذبيـح ا... اسـدي مبلـغ48,000,000 ريـال27- ماشـاا... اميـدي 
ريال29-  مبلـغ750,000,000  افتخـاري  اصغر  ريـال28-  مبلـغ100,000,000 
طاهـره عاقالن مبلـغ35,000,000 ريال30- هادي نعمتـي مبلغ55,830,000 
ليال  ريال32-   110,000,000 ريـال31- نعمـت ا... رنجبـران مبلـغ 
سرتيپي مبلغ72250000 ريال33- محمد ترابيان مبلغ20,000,000 ريال34- 
فاطمـه رضايي مبلغ277/070/000 ريـال و 226/130 95گرم طال35- حميد 
جنتي محـب 2538/90گرم طال36- خليـل زارعي، مراد حاصل هوشـمند، 
هـادي طهماسـبي مبلـغ165,750,000 ريـال37- مرتضـي محمدظاهـري 
مبلغ 75,000,000 ريـال38- مرضيه مطلوب مبلـغ 175,069,000 ريال39- 
حسـين كمرزاده مبلغ100,500,000 ريال40- زهره رضيئـي مبلغ10,000,000 
ريـال41- فرحناز شـهپور جزين مبلـغ20,000,000 ريـال42- جعفر صناعي 
مبلـغ 27,500,000 ريال43- معصومه محمودي مبلغ 102,022,000 ريال44- 
معصومـه جليلي مبلغ43,500,000 ريال45- طاهره زنديان مبلغ41,740,000 
ريـال46- حسـين موافـق مبلـغ248,000,000 ريـال47- مرضيـه جليلي 

مبلغ 152,000,000 ريال و 230,500 گرم طال48- محسـن عزيزي مبلغ 
ريـال50-   17,000,000 48,000,000 ريال49- صديقه شـكري نافع مبلغ 

وحيد غالمـي مبلغ469,202,600 ريال51- علـي غالمي مبلغ 26,227,600 
ريـال 52- مريـم احمـدي مبلـغ 445,060,000 ريـال53- مليحـه زنديان 
مبلـغ 107,500,000 ريـال54- مجيـد عطريـان مبلغ339/61گرم طـال55- 
محمد حسـين سـعيدي مبلـغ 458,951,900 ريال56- حجت ا... شـاهاني 
52 سـكه57- حسـين بطالني اصفهاني مبلغ9,142,400 ريال و 868/570 
 384/02 و  ريـال  مبلـغ6,275,000  اسـدپور  محمدتقـي  گرم طـال58- 
گرم طـال59- محسـن بطالئي اصفهاني مبلـغ 40,000,000 ريال و 2232/140 
گرم طـال60- طاهـره پاك بين محققـي مبلـغ 120,000,000 ريـال61- ايوب 
سـيفعلي  مقصـود  1214/500گرم طـال62-  ممقانـي  حسـني  حاجي محمـد 
مبلغ 19,000,000ريال63- ايمان روناسـي مبلـغ97,000,000 ريال64- امين 
روناسـي مبلـغ95,000,000 ريـال65- مهـدي جيحونـي مبلـغ17,041,000 
ريال66- علي اكبر باقيات مبلـغ3,021,000 ريال67- حبيب ا... فاضلي مبلغ 
520,000,000 ريـال68- طاهـره خالقي مبلـغ100,205,800 ريال69- صادق 
سـاعتي مبلـغ271,106,000 ريال70- اصغـر نوروزي مبلـغ 658,693,000 
ريـال71- توران خانعليان مبلغ 50,000,000 ريال72- فاطمه زارعي 6سـكه 
و1نيم سـكه و 2 ربـع سـكه73-محمدرضا شـيرافكن مبلـغ 233,000,000 
ريـال74- معصومه آييني مبلغ 15,000,000 ريـال75- زهرا كوچكعلي مبلغ 
90,800,000 ريـال76- مجيد مهرجو مبلغ 250,000,000 ريال77 - يوسـفي 
حشـمت 78- علي حيدر بيات مبلغ 180 گرم طال79- سـيدامين شـماعي 
مبلغ 108,024,000 ريال80- خليل ا... سـبحاني پرويزيان مبلغ 58,216,000 
ريـال81- تقـي كريمـي مبلـغ 34,000,000 ريال82- سـكينه قالبـي مبلغ 
10,000,000 ريال83- سعيد زريني مبلغ 40,000,000 ريال84- آسيه فرهاني 
مبلغ 50,000,000 ريال85- بهـزاد بانكي مبلغ 1279/750گرم طال86- مريم 
منيـري مبلغ 203,952,300 ريال87- عليرضـا منيري مبلغ 203,952,300 
ريـال88 - ساسـان ذوالفقـاري مبلـغ 100,002,600 ريال89- كـژال قمري 
مبلـغ 20,035,000 ريال90- جواد زنجبـر گل مبلغ 627,682,000 ريال91- 
شـهال عباسـيان مبلغ98/130 گرم طال92- جواد صدفـي مبلغ 300,000,000 
ريال93- سـيدعباس موسـوي (يزدي) مبلغ 23,200,800ريال و 1315/28 
 324,856,000 مبلـغ  اميـري)  (تـوران  حبيبيـان  حسـين  گرم طـال94- 
ريـال95- عليرضـا جمـال همدانـي مبلـغ 300,000,000 ريـال96- مليحه 
عالفيـان مبلـغ 110,000,000 ريـال97- رضا فرامـرزي مبلـغ 760,000,000 
علي رضـا  ريـال99-   96,919,000 مبلـغ  فتحـي  محمدحسـين  ريـال98- 
دي آبادي مبلغ 1,352,200 و 1000گرم طال100- سـيده معصومه باب الحوائجي 
مبلغ 71,426,000 ريال101- بانك رفـاه مبلغ 47,725,519 ريال102- علي 
ارشـاد فتح مبلـغ 377,431,000 ريال103- رويا چلوپـز مبلغ183,619,000 
ريـال104- مرجـان همايوني (احمـدي) مبلـغ 100,000,000 ريال105- حسـن 
علي پنـاه مبلـغ 34,780,000 ريـال106- حسـن علي پناه مبلـغ 38,030,000 
ريال107- مسـعود وهابي، سـليمان كاكاوند، يونس اكبـري مبلغ 2,810,800 و 
3811/18گرم طـال108- محمدرضـا هنري جواهـري مبلـغ 2,863,200 ريال و 
849/78 گرم طال109- عباس اخوان مبلغ 19,148,760 و 187گرم110- روح ا... 
هنـري جواهـري مبلـغ 2,863,600 و 2569/59 گرم طـال111- نرگـس حكيم 
روغني مبلغ 94,520,000 ريال112- بانك ملي شبعه همدان مبلغ 32,682,300 
ريال113- نرگس محمـدي اقدم مبلغ 200,000,000 ريال114- حسـن افتخاري 
مبلغ 666,810,000 ريال115- محمدرضا موسي پور مبلغ96,902,600 ريال116- 
محمدرضا عصاري ها (خزلي) مبلغ199,561,600 ريال117- مجيد ميرزايي مبلغ 
1110/580گرم طال118- محمدحسـن ناصرشريعتي مبلغ 693/510گرم طال119- 
احمـد حميدبيگي مبلـغ 36,788,600 و 1114/310گرم طال120- قاسـم آزادي 

مبلغ23171800 ريال و 3762/300 گرم طال
مدير تصفيه تاجر در حال تصفيه حميدرضا سالمت خواه شمايي- ابراهيم نورعلي
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ايران و جهان

يادداشت ميهماناخبار كوتاه
سومين روز از ثبت نام 

تعداد داوطلبين مجلس 
نهم در كشور از 1000 نفر 

گذشت
ــاعت  ــور گفت كه تا س ــر كش ــارس: وزي ف
15:45 ديروز در سراسر كشور 1020 نفر براى 
ــتقر  كانديداتورى مجلس ثبت نام كردند. مس
در ستاد انتخابات كشور، مصطفى محمد نجار 
ــور در حاشيه بازيد از فرايند ثبت نام  وزير كش
داوطلبان كانديداتورى انتخابات مجلس نهم به 
خبرنگاران گفت كه تا ساعت15:45دقيقه روز 
دوشنبه 1020 نفر براى كانديداتورى مجلس 

نهم در سراسر كشور ثبت نام كردند.

كشف سرنخ هاى مهم 
در پرونده فساد بانكى

ــه از به وجود آمدن  مهر: رئيس قوه قضائي
ــر در پرونده  ــى روزهاى اخي ــايش هايى ط گش
فساد بانكى خبر داد و خطاب به مردم گفت: اين 
اميدوارى را مى دهم كه قوه قضائيه در اين پرونده 
ذره اى عقب نشينى نخواهد كرد و برخورد قاطعى 
خواهد داشت. آيت ا... صادق آملى الريجانى گفت: 
ــه قوه بحث خاصى در اين  ــت سران س در نشس
ــد بگويم كه  ــورت نگرفت ولى باي خصوص ص
پرونده فساد اخير بانكى چيزى نيست كه قوه 

قضائيه بتواند در آن سهل انگارى بكند.

80 درصد داوطلبان مجلس 
مدارك باالتر از كارشناسى 

ارشد دارند
ــور گفت:  ــتاد انتخابات كش  ايرنا: رئيس س
80 درصد داوطلبان نمايندگى مجلس شوراى 
اسالمى مدارك باالتر از كارشناسى ارشد ارائه 

كرده اند. 
ــت نام  ــزود: ثب ــوى اف ــيدصولت مرتض س
ــات از همه  ــن دوره از انتخاب ــان در اي داوطلب
ــته متفاوت است. وى  جهات با دوره هاى گذش
ــت: از روز شنبه تا پايان روز يكشنبه  اظهار داش
ــت نام از داوطلبان،  639 نفر براى  دومين روز ثب
شركت در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراى 

اسالمى در سراسر كشور نام نويسى كرده اند.

محرابيان دستيار ويژه 
احمدى نژاد شد

ــود احمدى نژاد رئيس جمهورى  ايلنا: محم
ــمت  ــر محرابيان را به س ــى على اكب در حكم

«دستيار ويژه خود» منصوب كرد. 
ــه محرابيان آمده  ــم احمدى نژاد ب در حك
است: تكميل و به بهره بردارى رساندن طرح ها 
و پروژه هاى كالن ملى بويژه مصوبات سفرهاى 

استانى از اهم وظايف جنابعالى مى باشد.

حزب اعتماد ملى برنامه اى 
براى انتخابات ندارد

ــاد ملى اخبار  ــد حزب اعتم ايلنا: عضو ارش
ــده درباره فعاليت رسمى اين حزب  منتشر ش
ــاالرى در  ــتگى و مردمس در كنار حزب همبس

انتخابات مجلس نهم را تكذيب كرد.
ــت  ــا گفت: ممكن اس ــول منتجب ني رس
افراد به صورت مستقل فعاليت هايى داشته 
ــأله به منزله فعاليت هاى  باشند اما اين مس
ــمى حزب اعتماد ملى تلقى  تشكيالتى و رس
نمى شود، اما اين فعاليت ها با نظر حزب اعتماد 
ــت؛ چرا كه اين حزب برنامه اى براى  ملى نيس

انتخابات آتى ندارد.

ايران و روسيه تحوالت 
منطقه اى را بررسى كردند

ــين اميرعبداللهيان  ــدار حس ــا: در دي ايرن
ــا 'ميخاييل  ــورمان ب معاون وزير خارجه كش
ــى وى، طرفين در  ــاى روس ــف' همت بوگدان
ــوالت منطقه اى و اتخاذ مواضع  خصوص تح
سازنده در قبال آنها با همديگر ديدار و تبادل 

نظر كردند.
ــر امور خارجه  ــر عبداللهيان معاون وزي امي
كشورمان در امور خاورميانه عربى و آفريقا پس 
ــفر به مسكو و مذاكره  از اين ديدار هدف از س
ــتاى  ــا همتاى روس خود را اقدامى در راس ب
ادامه رايزنى هاى مستمر مقام هاى دو كشور 
درباره تحوالت منطقه اى و بين المللى عنوان 

كرد. 

همدان پيام: رئيس جمهور گفت: خنده دارترين 
ــف بار اين است كه يك مشت ديكتاتور  لطيفه تاس
ــوند و از آزادى و انتخابات حرف  ــم جمع ش دور ه
ــت و عقال به  ــب تاريخ اس ــن جزو عجاي ــد، اي بزنن

بى عرضگى آنها مى خندند.
ــم افتتاح 5 هزار و  محمود احمدى نژاد در مراس
830 واحد مسكن مهر و همچنين كارخانه سيمان 
نيزار قم با اشاره به ضرورت ساختن ايران اسالمى، 
گفت: اگر داراى هيچ آرمان و مكتبى نبوديم و براى 
خودمان زندگى مى كرديم حتما بايد كشور پيشرفت 

مى كرد و در بهترين وضع زندگى مى كرديم.
ــور بزرگ  به گزارش مهر، وى ادامه داد: يك كش
با اين حجم امكانات شايسته نيست كه در آن فقير 
ــته باشد يا  ــكاف طبقاتى و بيكارى وجود داش و ش
ــورها از پيشرفت كمترى  ــه با ديگر كش در مقايس
ــد به اينكه ملت ما داراى  ــد چه برس برخوردار باش

پيام و آرمان است.
رئيس جمهور تاكيد كرد: ما فرهنگى داريم كه 
ــى كنيم و معتقديم اين  بدون آن نمى توانيم زندگ

فرهنگ چاره دردهاى بشرى است.
ــا بيان اينكه هر مكتب و پيام بلندى براى  وى ب
ــود نيازمند پشتوانه  اينكه اثبات و باور و جارى بش
ــازى است، ادامه داد: اين مكتب بايد  عملى و الگوس
ــر را بهتر اداره  ــد كه مى تواند زندگى بش اثبات كن
ــور  ــد و اال اگر بهترين حرف ها را بزنيم و در كش كن
ــا تعداد زيادى فقير و همچنين عقب افتادگى در  م
ــته باشد آن حرف ها  بخش هاى مختلف وجود داش

خيلى در دنيا جا باز نمى كند.
احمدى نژاد علت از بين رفتن ماركسيست ها را 
فراموشى خداوند و خود دانست و گفت: بشريت 60 
الى 70 سال به ماركسيست ها نگاه كرد و چيزى به 
ــت نياورد و االن بعد از 30 سال كه آزاد شدند  دس
ــورهاى پيرامونى شوروى مراجعه كنيد  اگر به كش
ــتند. وى تاكيد كرد: در دنيا خيلى ها  دچار فقر هس
ــم، اومانيسم و دموكراسى غربى را فقط به  ليبراليس
ــادى آن مى پذيرند  ــرفت علمى و اقتص دليل پيش
مگر مى شود يك مكتب نفوذ پيدا كند بدون اينكه 

الگوهاى عينى داشته باشد.
ــد ايران  ــان اينكه باي ــوه مجريه با بي ــس ق رئي
ــالمى را بسازيم و در باالترين تراز پيشرفت قرار  اس
دهيم، تصريح كرد: اين مهم يك مأموريت همگانى 
ــت و همه بايد دست به دست هم دهند تا ايران  اس

اسالمى ساخته شود.
 تهيه 7 طرح بزرگ تحولى 

رئيس جمهور با بيان اينكه 7 طرح بزرگ تحولى 
در بخش اقتصاد تهيه شده است، تاكيد كرد: طرح 
ــد و مورد تصويب  اصالح گمركى به مجلس ارائه ش
قرار گرفت و اليحه مالياتى به زودى به مجلس ارائه 
مى شود و همچنين طرح نظام توزيع در دست اقدام 
است. وى يكى از مهمترين طرح هاى تحول آفرين 

ــدى يارانه ها عنوان كرد و گفت: اين  را قانون هدفمن
ــت و نوع نگاه  ــور داش طرح بركات فراوانى براى كش
ــردم را عوض كرد و اقتصاد را از پايه اصالح مى كند.  م
احمدى نژاد نتايج اوليه اجراى اين طرح را صرفه جويى 
ــر قرار بود مثل  ــت و گفت: اگ در مصرف انرژى دانس
ــال هاى گذشته در مصرف انرژى عمل شود امسال  س
15 ميليارد تومان بايد بنزين وارد مى كرديم ولى در 

حال صادر كردن بنزين به ديگر كشورها هستيم.
وى تاكيد كرد: قانون هدفمندى يارانه ها، طرح 

بسيار خوبى است و دنيا از ايران تمجيد كرد.
ــزود: خيلى ها ايراد مى گرفتند  رئيس جمهور اف
ــه چرا يارانه ها را هدفمند كرديم و اصل آن را در  ك
دست خود مردم داديم. در صورتى كه بهترين روش 
هدفمندى يارانه ها اين است كه به دست خود مردم 

بسپاريم.
رئيس جمهور تاكيد كرد: اقتصادى موفق است 
كه تك تك مردم در مديريت آن نقش آفرينى كنند 

و همه احساس مسئوليت داشته باشند.
احمدى نژاد افزايش توليد را از ديگر مزيت هاى 

اجراى اين طرح دانست و افزود: بر خالف حرف هايى 
ــور  كه برخى ها مى زنند در تمام كاالهاى اصلى كش
ــاهد افزايش باالى 10 درصدى توليد هستيم و  ش
اين نشان مى دهد كه مردم به خوبى مراقبت كردند.
وى افزود: قانون هدفمندى يارانه ها روش موفقى 

بود كه زبان دنيا را به تمجيد از ايران باز كرد.
 ملت هاى دنيا پناهگاهى ندارند 

رئيس جمهور در بخش ديگرى از سخنان خود 
ــت و افزود: امروز  ــرايط دنيا پرداخ به تحليلى از ش
ــى ندارند. مردم  ــاى دنيا پناهگاه و فرياد رس ملت ه
ــد و چگونه بايد بگويند  ــا چقدر بايد فرياد بزنن اروپ
ــان را نمى خواهند. آنها از شيوه  كه حاكمان خودش

سرمايه گذارى تبعيض آلود و آلوده بيزارند.
وى ادامه داد: غربى ها چند حزب ايجاد كرده اند 
ــى مردم فرياد  ــد و وقت ــى را روى كار مى آورن و يك
ــود را روى كار  ــس خ ــى ديگر از جن ــد يك مى زنن

مى آورند.
وى با بيان اينكه سيستم هاى دموكراسى كنونى 
ــخگو باشد، تصريح  ــعادت آفرين و پاس نمى تواند س

كرد: بايد انديشه ديگرى وارد اين كشورها شود.
  2 - 3 سال آينده اثرى از ديكتاتورها 

نخواهد ماند
رئيس قوه مجريه در بخش ديگرى از سخنانش 
ــت: غربى ها  ــرايط منطقه بيان داش با تحليلى از ش
ــيج كردند كه با  ــده اى از دولت هاى منطقه را بس ع
ــت آنها عده اى ديگر را از بين ببرند و به محض  دس

اينكه آنها را از بين بردند نوبت خودشان مى شود.
ــول نفت ملت هاى مظلوم  احمدى نژاد افزود: پ
ــند كه يك كشور ديگر را ساقط كنند و  را مى فروش

متوجه نمى شوند كه در نقشه دشمن افتادند.
ــال آينده  ــور تاكيد كرد: 2 - 3 س رئيس جمه

اثرى از مفت خوران ديكتاتور باقى نخواهد ماند.
 خنده دارترين لطيفه تأسف بار 

ــف بار  ــه تأس ــن لطيف ــزود: خنده دارتري وى اف
ــت ديكتاتور دور هم جمع  ــت كه يك مش اين اس
ــوند و از آزادى و انتخابات حرف مى زنند. اين  مى ش
ــت و وقتى عقال مى بينند به  جزو عجايب تاريخ اس
سفاهت و بى عرضگى آنها مى خندند. ما به آنها پيام 

داديم كه نوبت خودشان هم مى شود.
ــه  احمدى نژاد دنيا را نيازمند يك نظم و انديش
ــت و تاكيد كرد: اين نظم  ــگ جديدى دانس و فرهن
ــد و راه پيامبر و اهل بيت  ــر از توحي و فرهنگ غي

نيست.
وى با طرح اين سوال كه غير از حكومت جهانى 
ــراى وضع كنونى،  ــه جايگزينى ب عدل مهدوى چ
موجود است، تصريح كرد: تنها ملتى كه شايستگى 
ــگ را به دنيا معرفى كند  ــه اين فرهن آن را دارد ك
ــت و در بين ملت ايران علما بهترين  ملت ايران اس
افراد هستند و همچنين در بين شهرهاى كشور قم 

بايد پرچمدار حكومت مهدوى باشد.
ــدن  رئيس جمهور افزود: دنيا در حال آماده ش
پذيرش فرهنگ متعالى مهدوى مى شود و اميدوارم 
ــالمى پيشتاز بود در  همانگونه كه قم در انقالب اس
ــى خود را به خوبى  ــن زمينه هم ماموريت تاريخ اي

انجام دهد. 

احمدى نژاد در قم:احمدى نژاد در قم:

عقال به مدعيان دموكراسى عقال به مدعيان دموكراسى 
مى خندندمى خندند

ــتيباني نيروهاي مسلح  همدان پيام: دفاع و پش
گفت: بيش از بيست طرح دفاعي در زمينه هاي نانو 
فناوري، انرژي، دريايي، هوافضا، ميكروالكترونيك و 

اپتيك طي هفته آينده افتتاح خواهد شد. 
ــه كنكاش  ــور در برنام ــدي با حض ــد وحي احم
شبكه جهاني جام جم آخرين موفقيت هاي علمي و 
كاربردي صنايع دفاعي كشورمان و همچنين شرايط 
ــريح كرد و در  بين المللي در منطقه و جهان را تش
اين زمينه گفت: رژيم صهيونيستي در انزواي كامل 
است و تحت هيچ شرايطي توان اقدام نظامي عليه 
ــي  ــالمي را ندارد مگر آن كه قصد خودكش ايران اس
داشته باشد؛ چراكه ضربات مهلكي دريافت خواهد 

كرد كه قطعاً به ناپايداري آن منجر خواهد شد. 
ــنا، وي در اين برنامه به طرح ها و  به گزارش ايس
برنامه هاي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 
ــاره كرد و  ــورمان اش ــردن توان دفاعي كش در باالب
ــدون كوچكترين  ــالمي ايران ب افزود: جمهوري اس
ــورها راه پيشرفت و ترقي  كمكي از جانب ديگر كش
ــي بي نظير طي كرد  ــا قدرت و توان و با كيفيت را ب
ــاخت هواپيماهاي  و اكنون در همه زمينه ها چه س
ــي و تهاجمي و  ــايي، دفاع ــين شناس بدون سرنش

ــگ الكترونيك و  ــاخت و توليد فناوري جن ــه س چ
ــي، دريايي و  ــك، صنايع هواي ــد جنگ الكتروني ض
زيردريايي، موشكي و زميني به موقعيت منحصر به 
ــت يافته و در همه موارد توليد  فردي در جهان دس

محصول دارد. 
  تجاوز پهپاد جاسوسي آمريكا 

"نقض" حقوق ايران و افغانستان بود 
وزير دفاع، كنترل هواپيماي پيشرفته جاسوسي 
ــن آن را موفقيتي بزرگ  ــكا و در اختيار گرفت آمري
براي دانشمندان ايران توصيف و اظهار كرد: آمريكا 
ــكار، همه قوانين بين المللي را نقض و  با تجاوز آش
ــور ايران و افغانستان تجاوز آشكار  به حقوق دو كش
كرد كه متأسفانه با سكوت مجامع بين المللي بويژه 

سازمان ملل متحد مواجه شد. 
وحيدي با بيان اين كه «سازمان هاي بين المللي 
ــئوالن وابسته اين نهادها  قرباني عملكرد برخي مس
ــتند»، خاطرنشان كرد: چگونه است  به آمريكا هس
ــام دروغين عليه  ــك اته ــازمان ملل براي ي كه س
ــفير يك  ــالمي ايران مبني بر ترور س جمهوري اس
كشور در آمريكا قطعنامه صادر مي كند، ولي نسبت 
به تجاوز آشكار هواپيماي جاسوسي آمريكا به ايران 

ــالمي و نقض حاكميت دو كشور سكوت اختيار  اس
مي كند، اين در حالي است كه اتهام دروغين را خود 
مسئوالن آمريكايي هم قبول نداشتند، ولي نسبت 
به صحت تجاوز هواپيماي جاسوسي آمريكا به ايران 

اتفاق نظر دارند. 
ــه بكارگيري  ــدي بااليي در زمين  ايران توانمن
هواپيماهاي بدون  سرنشين و رمزگشايي آن ها دارد 
به گزارش ايسنا به نقل از سپاه نيوز، وي با اشاره 
ــورمان در استفاده از هواپيماهاي  به توان باالي كش
ــايي پهپاد آمريكا و نيز  ــين و رمزگش بدون سرنش
ــد كرد: نظام  ــكا عليه ايران تأكي ــگ پنهان آمري جن
ــاور كند يا  ــه نخواهد، چه ب ــلطه چه بخواهد و چ س
نكند، ايران اسالمي از توانمندي هاي بسيار بااليي در 
همه زمينه هاي دفاعي، بكارگيري هواپيماهاي بدون 
ــين و رمزگشايي آن و جنگ الكترونيك و ضد  سرنش
جنگ الكترونيك و همچنين مقابله با جنگ پنهان 
عليه جمهوري اسالمي ايران برخوردار است و خود 
در سخت ترين شرايط و تحريم همه جانبه و كامل 
به اين رده از موفقيت دست يافته است؛ بنابراين به 

راحتي آن را توسعه داده و حفظ خواهد كرد. 
ــاره به شهادت شهيد  وزير دفاع همچنين با اش
ــمندي  ــهيد واالمقام را دانش ــدم، آن ش تهراني مق
ــورمان  ــكي كش ــذار قدرت موش ــته و پايه گ برجس
ــخ به تبليغات گسترده غرب  توصيف كرد و در پاس
ــالمي گفت: آمريكا و  ــلطه عليه ايران اس و نظام س
متحدانش بايد بپذيرند كه در ايران قشر عظيمي از 
شهيد مقدم ها در زمينه هاي مختلف فعالند و مطمئناً 
مسير اعتالي نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران را 
طي كرده و هر روز دستاوردهاي فني و علمي بيشتر، 
ــد كرد.  اين در  ــر و با كيفيت تري توليد خواهن قوي ت
ــش نمي خواهند و  ــت كه آمريكا و متحدان حالي اس
نمي توانند اين موضوع را هضم كنند؛ چراكه تاكنون 
ناكارآمدي نظام را تبليغ كرده اند و اكنون با پذيرش 

اين دستاوردها عليه خود قدم برداشته اند. 

وزير دفاع تشريح كرد 

طرح ها و برنامه هاي وزارت دفاع در باالبردن توان دفاعي كشور

جبهه متحد اصولگرايان شفاف عمل نمى كند 
همدان پيام: عضو جبهه پايدارى در مجلس شوراى اسالمى گفت: جبهه پايدارى به مردم بصيرت مى دهد كه به چه 
كسانى رأى بدهيد و به چه كسانى رأى ندهيد. فاطمه آليا ضمن بيان اين مطلب يادآور شد: جبهه پايدارى رويكردش 
ــوراى اسالمى در گفتگو با ايلنا اظهار داشت: جبهه  ــالمى است.  نماينده تهران در مجلس ش ترويج گفتمان انقالب اس
پايدارى در سراسر كشور جست و جو مى كند تا نامزدهايى كه ويژگى هاى اعضاى جبهه پايدارى را دارا هستند، پيدا كند. 
ــاكتين  ــفاف بودن مرز با فتنه گران، حلقه انحرافى و س ــاره به اين ويژگى ها گفت: اين ويژگى ها از جمله ش وى با اش

انحراف است. جبهه پايدارى اين افراد را تقويت مى كند و برايشان كار مى كند. 
ــتى تهيه  ــت اگر چنين نامزدهايى را در حوزه هاى انتخابيه ببيند فهرس آليا ادامه داد: جبهه پايدارى اعالم كرده اس

مى كند و فهرست را در اختيار مردم قرار مى دهد. 

به افراد مرفه نبايد يارانه داد 
همدان پيام: رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در مورد زمان بررسي اليحه نظام صنفي در صحن علني مجلس اظهار 
ــانده و براساس ماده 102 آيين نامه قانون  ــيون اقتصادي مجلس، قانون نظام صنفي را به تصويب نهايي رس كرد: كميس
را با بيش از 100 امضا در فوريت قرار داديم و االن در رديف 23 هست كه ان شاءا... تا پايان دوره هشتم در مجلس به 
تصويب مي رسد. ارسالن فتحي پور در گفت وگو با ايسنا، در مورد گاليه اصناف از كمبود آموزش پيرامون قانون ماليات 
ــدند، يك سري از گروه ها آموزش  ديده اند و قانون اجرا مي شود،  بر ارزش افزوده نيز گفت: اصناف بايد گروه بندي مي ش
به برخي گروه ها نيز فرصت و سيستم داده مي شود و سپس برنامه آموزش آنها صورت مي گيرد؛ هر گروهي كه تا حاال 
ــت كه سازمان امور مالياتي سريع و  ــود و اين گونه نيس آموزش نديده مي تواند مراجعه كند، به آن ها فرصت داده مي ش

بدون آموزش وارد موضوع شود و قانون را اجرايي كند. 

بخشودگى اضافه خدمت سربازان تا 6 ماه پس از اجراى قانون جديد
همدان پيام: جانشين فرمانده نيروى انتظامى از بخشودگى اضافه خدمت سربازان تا 6 ماه پس از اجراى قانون جديد 
خدمت وظيفه عمومى خبر داد. به گزارش مهر، احمد رضا رادان در حاشيه مراسم افتتاح طرح تعويض كارت هاى پايان 
خدمت در جمع خبرنگاران در مورد قانون جديد وظيفه عمومى اظهار داشت: قانون جديد به نيروهاى مسلح ابالغ شده 
است و براى اجرا آماده است. در قانون جديد امتيازاتى براى مشموالن در نظر گرفته شده است كه محورى ترين آن تعويض 
سال به ماه است. بر اين اساس زمان مشموليت فرد از اين پس بر اساس ماه تولد محاسبه مى شود. وى ادامه داد: در گذشته 
افرادى كه مرتكب غيبت مى شدند تا سه ماه اضافه خدمت دريافت مى كردند اما بر اساس قانون اين اضافه خدمت در قانون 
جديد از سه ماه تا شش ماه است و حتى مشمول به مراجع قضايى معرفى مى شود اما با تصويب ستاد كل نيروهاى مسلح 

همزمان با اجراى قانون جديد تا 6 ماه كسانى كه داراى غيبت هستند اگر خود را معرفى كنند غيبت آنها بخشيده مى شود.

نماينده ولي فقيه در سپاه: 

اجازه نمي دهيم 
سپاه پرچمدار احزاب 

و گروه ها شود 
همدان پيام: نماينده ولي فقيه در سپاه گفت: 
مواضع سپاه مستقل است و سپاه در خط رهبري 
ــد و از هيچ حزب، گروه يا  ــا امام حركت مي كن ب

شخصي حمايت نمي كند. 
ــلمين علي سعيدي در  حجت االسالم والمس
ــت خبري اظهار كرد: سقف سپاه باالتر  يك نشس
از اين است كه از گروه ها يا اشخاص حمايت كند 
يا اين كه پرچمدار فالن حزب، گروه يا فرد شود. 
وي با تاكيد بر اين كه ما اجازه نخواهيم داد كه 
ــپاه پرچمدار احزاب و گروه ها شود،  افزود: اگر  س
برخي گروه ها مواضعي اعالم كردند كه با مواضع 
سپاه انطباق داشت، اين مسأله اشكالي ندارد؛ چرا 
كه وظيفه سپاه و بسيج اين بوده است كه مواضع 
20 ميليون نفر را با گفتمان امام همراه كند و ما 
خوشحال مي شويم كه مي بينيم مواضع گروه ها با 

مواضع ما انطباق دارد. 
ــنا، نماينده ولي فقيه در سپاه  به گزارش ايس
ــي از مهمترين نهادهاي  ــپاه يك با بيان اين كه س
ــت و اصول و مباني ثابتي دارد، گفت:  انقالبي اس
ــپاه، پاسداري از نظام و دومين  اولين اصل در س
اصل مهم براي سپاه، حركت بر محوريت رهبري 
است. حرف ما اين است كه مجلس بايد مجلسي 
ــالمي را اداره كند و  ــد جامعه اس ــد كه بتوان باش
ــالمي باشد.  دولت نيز بايد با معيارهاي دولت اس
ــت و ما از خدا  ــپاه اس ــعارها و اصول س اين ها ش
ــپاه  مي خواهيم كه احزاب و گروه ها با مواضع س
ــند و اين به معناي دخالت گروه ها در  همراه باش
سپاه يا دخالت سپاه در احزاب و گروه ها نيست. 

سعيدي در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران 
درباره وجود برخي رقابت ها در بين اصولگرايان و 
ــوي اين  ــت هاي متفاوت از س احتمال ارائه ليس
ــات صحنه   ــرد: انتخاب ــي، اظهار ك ــف سياس طي
رقابت هاست و جريانات مختلفي در آن ورود پيدا 
ــد. يكي از جرياناتي كه در يك دهه اخير  مي كنن
پا به عرصه گذاشت، جريان اصولگراست و اعتقاد 
ــاخص هاي امام، انقالب و  به حاكميت ديني و ش
رهبري از شاخص هاي اين جريان است و گفتمان 
ــام و رهبري و در  ــز منطبق بر گفتمان ام آن ني
ــت. اصولگرايي تنها يك  نتيجه گفتمان علوي اس
حزب يا گروه سياسي نيست و البته اين طيف در 
ــته و دارند ولي  ــان رقابت هايي داش درون خودش
ــار مربوط اين طيف  ــور كه از اظهارات و اخب آنط
ــد، اصولگرايان بناي اختالف ندارند بلكه  بر مي آي
ــتراك داشته  ــت در عرصه  ارائه ليست، اش بناس

باشند و از اختالف پرهيز كنند. 

مجلس نهم يقه قانون شكنان را 
خواهد گرفت

همدان پيام: رئيس كميسيون اصل 90 مجلس و نماينده گلپايگان كه براى ثبت 
نام در نهمين دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى حضور يافته بود، يكى از كارهاى 
بر زمين مانده مجلس هشتم را تصويب قوانين موثر در رفع مشكالت مردم خواند و 

گفت: مجلس نهم يقه كسانى كه قانون را زير پا بگذارند را خواهد گرفت. 
حجت االسالم محمدابراهيم نكونام با حضور در ستاد انتخابات وزارت كشور كه در 
محل اين وزارتخانه مستقر است براى شركت در نهمين دوره انتخابات مجلس ثبت 
ــتقل در عرصه نهمين دوره انتخابات  نام كرد. به گزارش مهر، وى اعالم كرد كه مس
ــوراى اسالمى شركت خواهد كرد و مطلع نيست كه كدام گروه يا جريان  مجلس ش
ــخ به اين سوال كه تمايل وى براى  ــت قرار خواهد داد. نكونام در پاس وى را در ليس
حضور در انتخابات از بين جبهه متحد اصولگرايان و جبهه پايدارى كدام گروه است، 
ــتم و اميدوارم جبهه پايدارى نيز به باقى اصولگرايان  گفت: من جزو اصولگرايان هس

بپيوندد و هر 2 روى احكام و موضوعات و مصاديق يكسان به توافق برسند.
نكونام با بيان اينكه تشنه ورود به مجلس نبودم، گفت: آرزو دارم قدمى در سطح 

كشور، استان و شهرستان خود بردارم.
ــوالى مبنى بر اينكه چه كار بر زمين  ــيون اصل 90 در پاسخ به س رئيس كميس
ــد آن را در مجلس نهم پيگيرى كند،  ــتم دارد كه مى خواه مانده اى در مجلس هش
ــته ايم در راستاى هدفمندى يارانه ها  ــت ما هنوز نتوانس گفت: خيلى كارها مانده اس

بيمه همگانى را تعميم و گسترش دهيم و تضمينى براى آحاد كشور ايجاد كنيم.
وى به تصويب طرح بيمه بيكارى در مجلس اشاره كرد و گفت: با اين وجود اميدواريم 

بيمه همگانى كه همه آحاد جامعه را در بر بگيرد هر چه زودتر كليد بخورد. 
ــوال كه مجلس قوانين زيادى تاكنون به تصويب  ــخ به اين س وى مجددا در پاس
رسانده است اما با مشكل اجرا روبروست و حتى دولت درباره طرح بيمه بيكارى نيز 
ــوراى نگهبان  ــالم كرده آن را غير قانونى مى داند، گفت: مصوبه اى كه از ش ــا اع باره
خارج شود كسى شهامت اجرا نكردن آن را نخواهد داشت. مجلس نهم و كميسيون 

اصل 90 يقه كسانى كه قانون را زير پا بگذارند و اجرا نكنند خواهد گرفت. 

رويكرد اقتصاد سياسى و توسعه استان
سيد مرتضى هزاوه اى*

همدان پيام: در مطالعه و تبيين توسعه نيافتگى، از رويكرد هاى مختلفى در علوم 
ــود؛ مانند رويكرد سياسى، فرهنگى،   ــى استفاده مى ش اقتصادى، اجتماعى و سياس

روانشناختى و... 
ــى» مورد  ــل دهه 1970، رويكرد جديدى با عنوان رويكرد «اقتصاد سياس از اواي
ــمندان علوم سياسى قرار گرفته است. رويكرد اقتصاد سياسى به مطالعه  توجه دانش
ــر يك مى پردازد. بر  ــاد و چگونگى تأثيرات متقابل ه ــت و اقتص ارتباط ميان سياس
ــت و اقتصاد به عنوان دو پديده مجزا و جدا از هم، در نظر گرفته  ــاس، سياس اين اس
نمى شوند؛ هر چند اقتصاد، در برگيرنده روابط قدرتى است اما اين، سياست است كه 
تعيين مى كند چه كسى بايد پرداخت كننده باشد و چه كسى از منافع توليد و توزيع 
كاالها، سود مى برد. به عبارت ديگر، نحوه تأثير تصميمات سياسى بر تخصيص منابع 
ــر ائتالفات و صف بندى هاى  ــادى و بالعكس، نحوه تأثير مالحظات اقتصادى ب اقتص

سياسى، مورد توجه قرار مى  گيرد. 
ــتقالل اقتصاد، معتقد است اقتصاد، در واقع يك محصول  اين رويكرد با انكار اس
ــه در انتخاب هاى سياسى،  ــعه در اقتصاد، قطعاً ريش ــت. تحول و توس اجتماعى اس
سازمان اجتماعى، فرهنگي، شرايط اجتماعى و تاريخى دارد. در حال حاضر، بسيارى 
از انديشمندان سياسى به اتخاذ چنين رويكردى، تمايل فراوان نشان داده اند. يكى از 
مباحث در اين رويكرد، اين است كه چگونه ثروت، رفاه و تخصيص منابع اقتصادى 
بر رفتارهاى سياسى طبقات مختلف اقتصادى در جوامع انسانى اثر مى گذارد. از ديگر 
مباحث اين رويكرد، آن است كه چگونه قوميت، خانواده، تبار و مذهب، باعث ايجاد 

شكل متمايز از سامان اقتصادى يا سياسى مى شود. 
ــندگان زيادى در علوم سياسى به كشف و بررسى تأثيرات  در حال حاضر، نويس
ــوى ديگر، مطالعه  ــى مى پردازند. از س ــل بازارها، فرهنگ ها و نهادهاى سياس متقاب
سياست هاى عمومى دولت، در كانون رويكرد اقتصاد سياسى قرار دارد و بدين سان، 
ــكل گيرى و اتخاذ تصميمات دولتى كه به تخصيص منابع درون جامعه  چگونگى ش
ــى كه احياناً اين تصميمات بر جاى مى گذارند، در  ــود و تأثيرات سياس منجر مى ش

حيطه قلمرو رويكرد اقتصاد سياسى واقع مى شود. 
در بسيارى از امور مانند سياست مالياتى، سياست رفاهى و...، نوعى تعامل نزديك 
ــت هايى را در  ــود. حكومت ها و قدرت ها، سياس ــت و اقتصاد ديده مى ش ميان سياس
ــتاى حمايت از اقتصاد اعمال مى كنند و براى توسعه و تنظيم آن مى كوشند اما  راس
ــه بحث  ــديد عوامل اقتصادى اند. در اين حوزه س در همان حال، خود تحت تأثير ش

عمده مطرح شده كه عبارتند از 
1- نقش سياست گذارى عمومى در شكل دهى و كارايى اقتصاد 

2- سياست اقتصادى خارجى هر دولت و چگونگى مديريت رابطه اش با اقتصاد جهانى 
ــت هاى اقتصادى مانند برابرى،  ــد در سياس ــتيابى به اهدافى غير از رش 3- دس

تحرك، محيط زيست، عدالت و... 
ــعه كشورها، حائز اهميت و  در هريك از اين مباحث، نقش دولت به ويژه در توس

مورد بررسى تفصيلى است. 
ــطح محلى، ملى و  ــه س ــى، در س نگارنده اعتقاد دارد مدل رويكرد اقتصاد سياس
ــعه يافتگى يا توسعه نيافتگى قابل تطبيق است.  بين المللى، براى تبيين وضعيت توس
از اين منظر، مدل سامان سياسى استان همدان و نيز صورت بندى اقتصادى آن، به 

نوعى درهم تنيده شده اند كه تفكيك آن دو از يكديگر، امكان پذير نيست. 
ــى و اجتماعى استان،  ــاس اين رويكرد، بايد براى توضيح پديده هاى سياس بر اس
ــتان، به عوامل سياسى و  به عوامل اقتصادى آن و براى توضيح پديده هاى اقتصادى اس
اجتماعى توجه نماييم. ساختار تصميم سازى هاى اقتصادى، رفاهى و معيشتى در استان 
همدان، به شدت تحت تأثير مؤلفه هاى سياسى، سامان قدرت و صورت بندى حاكميتى در 
سطح محلى و منطقه اى است. گرچه سياست هاى كلى اقتصادِى دولت، ملى است و طبعاً 
محور فعاليت هاى استانى هم قرار مى گيرند اما چگونگى تعامل مديريت با منابع اقتصادى 
ــعه اى در مركز استان ها، نقش تعيين  در مقياس محلى و روند اتخاذ تصميمات توس

كننده اى در روند جريان امور اقتصادى و سياسى استان دارد. 
از اين روست كه نويسنده ضمن اين كه به تمام رويكردهاى توصيفى، تبيينى و 
تجويزى در مقوله توسعه استان، به ديده احترام مى نگرد، اما بر اين باور است كه اين 
رويكرد ها، صرفاً بعدى از ابعاد اين وضعيت را تبيين و توصيف مى نمايند، اما مدل و 
رويكرد اقتصاد سياسى، مى تواند در اين امر، نتايج قابل توجه بيشترى را نشان دهد.
*دكتراى علوم سياسى 



Y K

سه شنبه44
6 دى ماه1390
شماره 1402

پيام 
 The Message Of                 مادستان    تاريخ ،  تمدن و فرهنگ 

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

مادستان

اخبار خبر
بيدارى رهبرى انقالب توطئه ها را خنثى كرد

همدان پيام - گروه شهرستان ها: نماينده ولى فقيه در همدان گفت: بيدارى رهبر 
انقالب در برابر نقشه هاى دشمن و نيز  اعتماد مردم به ولى فقيه عامل بسيار مهمى 

در خنثى شدن توطئه هاى دشمن محسوب مى شود.
آيت ا... غياث الدين طه محمدى با تاكيد بر گراميداشت 9دى افزود: تمام ملت هاى 
دنيا روزهاى تحول و تكامل خود را به عنوان يك عيد ملى يا مذهبى گرامى مى دارند 

چرا كه چنين روزهايى ممكن است سرنوشت يك ملت را تغيير دهد.
ــال 88  ــتان اضافه كرد: در س ــده ولى فقيه در اس ــزارش فارس، نماين ــه گ ب
ــرائيل، اروپا و  ــالمى ايران نظير آمريكا،  اس ــم خورده جمهورى اس ــمنان قس دش
برخى توطئه گران توطئه بسيار خطرناكى را براى براندازى نظام ترتيب دادند و براى 
ــت به آشوب هاى خيابانى و به چالش كشيدن  ــيدن به مقصود پليد خود نيز دس رس

امنيت اجتماعى زدند.
ــهدا، امدادهاى غيبى،  ــالمى با تقديم خون ش وى تأكيد كرد: نظام جمهورى اس
ــه هاى  ــبت به ولى فقيه همواره دسيس ــدارى رهبر انقالب و عالقه مندى مردم نس بي
ــمنان را خنثي كرده است. وى اضافه كرد: در حال حاضر انقالب هاى منطقه به  دش
دليل برخوردار نبودن از يك رهبر دينى و كامل با تقديم خون بسيارى از مسلمانان 

در اين كشورها به نتيجه نرسيده است.
ــه ادامه دارد و اين  نماينده ولى فقيه در همدان گفت: جنگ حق و باطل هميش
ــالمى ضربه خورده اند  ــه امروز از نظام اس ــانى ك ــد، لذا كس روند متوقف نخواهد ش

كينه توزتر شده و در مقام انتقام جويى برآمده اند. 
■ فرماندار نهاوند نيز گفت: 9 دى روز بيدارى، حماسه، بصيرت و ميثاق با واليت  
فقيه است. اسماعيل زارعى كوشا در نشست هماهنگى برنامه هاى بزرگداشت سالروز 
ــيارى و واليت مدارى ايران  ــد افزود: روز 9 دى اوج هوش ــتان نهاون 9 دى در شهرس
اسالمى عليه فتنه و استكبار است كه با تمام توان به حمايت از آرمان هاى انقالب و 
ــتند. زارعى كوشا از اجراى چندين برنامه فرهنگى، سياسى،  امام راحل(ره) به پاخاس
ــى در نهاوند در 9 دى ماه خبر داد و گفت: تبيين نقش رهبرى و  اجتماعى و ورزش
واليت در پديد آمدن رويداد 9 دى و نقش مردم به عنوان نيروى خودجوش از رئوس 

برنامه هاى نهم دى ماه در نهاوند است.
ــطه وجود ولى فقيه در رأس آن، انقالب ارزش ها  ــالمى را به واس  وى انقالب اس

خواند و ابراز كرد: حركت حول محور رهبرى به اين ارزش ها روز به روز مى افزايد.
ــدارس و اجراى  ــگاه هاى مختلف در م ــدار نهاوند همچنين برپايى نمايش فرمان
ــت  ــگاه ها را  ازديگر برنامه هاى گراميداش ــن برنامه فرهنگى به ويژه در دانش چندي

سالروز 9 دى در نهاوند اعالم نمود.
ــپاه ناحيه مالير از برگزارى همايش 3 هزار نفرى 9 دى در شهرستان  فرمانده س
ــماعيلى افزود: 9 دى ماه به تعبير رهبر معظم انقالب تجلى  مالير خبر داد. مراد اس
قدرت خداوند و حركتى ماندگار از سوى مردم انقالبى و واليتمدار ايران اسالمى بود 

كه برگى ديگر به تاريخ پرافتخار كتاب انقالب اضافه كرد.
ــه 9 دى را به نام پيوند امت با واليت مهم برشمرد و گفت:  وى نامگذارى حماس
ــلمان ايران در اين حماسه بزرگ نشان داد كه هرگز دست از حمايت ولى  ملت مس
ــاى انقالب و واليت در  ــهدا و آرمان ه ــير امام، ش فقيه بر نمى دارد و همواره در مس

حركت است.
■ فرمانده سپاه ناحيه مالير اظهار داشت: هر عزم و اراده اى كه ملت ايران در دفاع 

از ارزش هاى انقالب از خود به جاى مى گذارد پشت دشمن را مى شكند.
وى تصريح كرد: مردم واليت مدار مالير در گراميداشت حماسه 9 دى امسال نيز 
ــور اين روز بزرگ را گرامى داشته و نشان خواهند داد كه همواره  همراه با مردم كش

پيرو خط واليت و آرمان هاى نظام مقدس جمهورى اسالمى هستند.
■ بخشدار مركزى كبودراهنگ نيز گفت: عظمت و شوكت حماسه 9 دى كمتر از 

22 بهمن و حماسه پيروزى انقالب نبود و بايد قدردان چنين روزهايى بود.
يدا... ابراهيم خانى در جلسه هماهنگى برگزارى برنامه هاى 9 دى افزود:   9 دى 
ــيب كشورمان نقطه دلبستگى به آرمان نهضت سيدالشهدا(ع)  در تاريخ پرفراز و نش

است. 
وى اظهار داشت:2 سال پيش در اين روز ملت ايران در اوج وفادارى و دلدادگى به 
مكتب امام حسين (ع) در يك حماسه ماندگار به دنيا نشان دادند كه مكتب آزادى 

بخش اسالم و حضرت سيدالشهدا(ع) نه قابل انكار و نه قابل فراموش شدن است.
بخشدار مركزى كبودراهنگ تصريح كرد: اين خيزش عظيم مردم به دشمنان و 
توطئه گران نشان داد كه انقالب اسالمى با نهضت سيدالشهدا زنده است و به يقين 

استمرار اين نظام اسالمى نيز با پايبندى به مبانى آن امكان پذير است.
ــناخت حق و  ــه ش وى با يادآورى اينكه در طول تاريخ انحراف و كج روى هميش
حقيقت را در هاله اى از ابهام فرو برده است، خاطرنشان كرد: در فضاى غبارآلود آن 
ــيارى ملت مسلمان  ــائل متعدد ، بصيرت مقام معظم رهبرى و هوش ايام و بروز مس
ــتى تشخيص داده شود و با حضور  ــد كه راه حق و حقيقت به درس ايران موجب ش
قاطع در صحنه به دشمنان نشان دادند كه انحراف و باطل در انديشه و مرام مكتب 

انسان ساز اسالم جايگاهى ندارد.
وى بصيرت ملت ايران را عامل اصلى شكل گيرى حماسه ماندگار 9 دى توصيف 
كرد و افزود: خلوص مجاهدان دين و اسالم به معناى واقعى بصيرت و آگاهى را زمينه 

ساز شد تا از ارزش ها به خوبى دفاع كرده و با كج روى ها و نادانى ها مبارزه شود.
ــت روز 9 دى  در رزن اظهار  ــه هماهنگى بزرگداش ــر صفائى نيز در جلس ■ ناص
ــالمى ايران آن را فراموش  ــت كه تاريخ اسالم و انقالب اس ــت: 9 دى روزى اس داش
ــا بصيرت،  ــالمى ايران ب ــت مدار جمهورى اس ــردم بيدار و والي ــد، چون م نمى كن

توطئه هاى دشمنان انقالب را خنثى كردند.
ــالمى همواره در كنار مقام معظم رهبرى  ــت: ملت بيدار انقالب اس وى ابراز داش
ايستاده اند و آماده اند نهم دى هاى بسيارى ايجاد كنند و اگر بدانند جريانى بخواهد 
صدمه اى به انقالب اسالمى وارد كند آن جريان و توطئه ها را نابود و از صحنه روزگار 
ــه گزارش ايرنا، صفائى با بيان اينكه ملت فهيم و بزرگ ايران و در  ــو مى كنند. ب مح
ــه اى جاودان را آفريدند، تصريح  ــتان رزن در 9 دى ماه حماس كنار آن مردم شهرس
ــالم و قرآن به ويژه آمريكاى جنايتكار آمده بودند كه فرهنگ و  ــمنان اس كرد: دش
ــردم در برابر اين حركت به صحنه  ــى و دينى ملت را از بين ببرند ولى م ــت مل هوي
آمده و عالوه بر لبيك گفتن به واليت از نظام و جايگاه واليت فقيه پاسدارى كردند.
فرماندار رزن اضافه كرد: در 9 دى ملت رشيد ايران به آمريكا و دشمنان نه بزرگى 
گفت و به آنها ثابت كرد ملت آزاده ايران با امام و رهبرى عهدى ناگسستنى داشته 

و همچنان بر عهد و پيمان خود وفادار هستند.
نهم دي ماه براي ملت ايران درس بزرگي بود و اين حماسه مردمي در تاريخ نظام 

جمهوري اسالمي ثبت شد.
■ اكبر غالمي بخشدار اللجين  نيز در جلسه برنامه ريزي نكوداشت اين روز افزود: 
ــتند انقالب شكوهمند ايران اسالمي را  در 6 دي واقعه اي به وجود آمد كه مي خواس
از بين ببرند تا اينكه در 9 دي با آگاهي و بصيرت مردم  نقشه شوم آنها بر مال شد.

همدان پيام: رئيس اداره راه و ترابرى تويسركان 
ــتان از نظر  ــتانى، اين شهرس گفت: در مقياس اس

آسفالت راه روستايى رتبه دوم را دارد.
ــرما  عليرضا آزادى با بيان  به اينكه با آغاز فصل س
دو راهدارخانه در گردنه روستاى دواليى و مركز اداره 
راه شهرستان تويسركان ايجاد شده است، اظهار داشت: 
به منظور تسهيل تردد جاده اى در فصل زمستان 25 
دستگاه ماشين آالت برف روب با خدمات رسانى 40 نفر 
نيروى انسانى در قالب چهار اكيپ راهدارى و دو اكيپ 
ستادى و پشتيبانى محورهاى اصلى، فرعى و روستايى 

را پوشش مى دهند.
به گزارش فارس، رئيس راه و ترابرى تويسركان 
ــتخوره، خيرآباد با  ــفج، چاش از اصالح تقاطع فرس
ــزار مترمربع و  ــى 30 ه ــردارى حجم تقريب خاكب
ــزار مترمربع خبر  ــازى 17 ه ــتر س خاكريزى و بس
ــت: پل ارتباطى تويسركان فرسفج  داد و بيان داش
ــون و 200 هزار ريال  ــارى بالغ بر يك ميلي با اعتب

آسفالت و تعريض شده است.
ــفالت محورهاى روستاهاى  ــازى و آس وى از بهس
ــگاوى، كنجوران، سادات آباد با صرف اعتبارى بالغ  س
ــان كرد:  بر 12 هزار ميليون ريال خبر داد و خاطرنش
عمليات اجرايى اليه اصلى محور روستاهاى گل زرد، 
ابودردا و هرهره نيز به طول 9 كيلومتر آغاز شده است.
ــه تمامى محورهاى اصلى و  آزادى با بيان اينك
ــى 430 كيلومتر و  ــتايى به طول تقريب فرعى روس
ــده  ــى ش صرف اعتبار 452 ميليون ريال خط كش
است، يادآور شد: لكه گيرى و آسفالت راه هاى حوزه 

ــركان به متراژ 6 هزار  استحفاظى شهرستان تويس
ــر 910  ميليون  ــع با صرف هزينه اى بالغ ب مترمرب

ريال از ديگر فعاليت هاى اين نهاد است.
ــفالت  ــركان در آس وى از احراز رتبه دوم تويس
راه هاى روستايى خبر داد و تصريح كرد: از مجموع 
ــت  ــفالت هش ــتايى تنها آس 297 كيلومتر راه روس
ــه بختيار و قلى الله  ــتاهاى قلع كيلومتر از راه روس

عليا باقى مانده است.
ــزار و 125 عالئم  ــن از نصب يك ه وى همچني
اخبارى، انتظامى و اطالعاتى در جادهاى شهرستان 
ــال جارى  با هدف كاهش حوادث و تصادفات در س
خبر داد. وى با بيان اينكه عمليات اجرايى تعريض 
طرح پل مسير تويسركان جوكار به منظور جلوگيرى 
ــوع تصادف و انحراف خودروها با صرف هزينه  از وق
ــت، گفت:  ــون ريال در مرحله پايانى اس 130 ميلي
ــزاده ناصر(ع) نيز با 13  ــض راه هاى محور امام تعري
هزار متر مربع خاكبردارى، 2 هزار مترمربع مخلوط 
ــگ در ورودى اين مكان  ــداث پاركين ــزى و اح ري

متبركه در حال اجرا است.
ــال  ــزود: از ديگر اقدامات س ــان اف آزادى در پاي
ــيرهاى  ــانه راه ها در مس جارى اين اداره؛ رگالژ ش
ــركان جوكار به  ــگاور و تويس ــركان كن اصلى تويس
متراژ 49 كيلومتر، انجام مطالعه راه روستايى باباپير 
ــات خاكبردارى با هدف  ــه باباپير على، آغاز عملي ب
بسترسازى اين محور و تعريض و ايجاد باند سبقت 
در خروجى تونل واليت به سمت جوكار بوده كه به 

اتمام رسيده است.

معصومه كمالوند

همدان پيام: فلسفه قيام عاشورا و نهضت بزرگ 
امام حسين (عج)كه با هدف احياي دين رسول خدا 
(ص) و امر به معروف و نهي از منكر انجام شد، تنها 
در سينه زني و برگزاري مراسم  عزاداري در دهه هاي 

محرم و صفر خالصه نمي شود.
ــبت به  ــد نس ــواره مي كوش ــه هم ــخصي ك ش
ــت يابد، تمامي  ــين(ع) و خداي خويش معرف حس
وجود خود را در اين راه فدا مي كند و حضور خود را 

به نحو احسن نشان مي دهد.
مفهوم زمان ومكان در عاشورا نمى گنجد،  بلكه 
در همه زمان ها ومكان ها هميشه دستى هست كه 

يارى دوستداران اهل بيت(ع) را مى طلبد.
ــن از ياران باوفايش كه  ــين (ع) و 72 ت امام حس
ــه در تاريخ شجاعت و در  مردانگي شان براي هميش
ــت جوانمردان تاريخ ثبت شده است، به همراه  ليس
اهل بيتش(ع)  براى  اين كارزار رهسپار و آماده نبرد 
شد و هر لحظه از اين قيام را مى توان كتابي بزرگ با 
سرفصل هاي غني، مفاهيم و معاني عميق عنوان كرد.
آن زمان كه به نداي حزن انگيز دلت كه در رثاي 
ــاالر شهيدان مي گريد، لبيك مي گويي و در نماز  س
ــولش اقتدا مي كني و بر  ــورا به سنت رس ظهر عاش
ــينه مي زني، اين انتظار نيز وجود دارد كه آنچه  س
ــت مورد توجه قراردهى و  در محتواي اين قيام اس
ــي فردي و اجتماعي نيز  به آن عمل كنى  در زندگ

تا اسم مفاهيم نقش خود را  به واقع نشان دهند.
در اين ميان به دنبال مجموعه گزارش هاي خود 
ــردن فعاليت ها و  ــاي مذهبي و مطرح ك از هيأت ه
ــأت حضرت  ــا، مي توان هي ــا و اهداف آنه برنامه ه
فاطمه الزهرا(س) شهرك وليعصر(عج) را نام برد كه 
ــده را در مجموعه برنامه هاي خود  اهداف عنوان ش
ــرار داده و در ايفاي نقش خود در ترويج فرهنگ  ق

ايثار و نهادينه كردن آن مي كوشد.
و  ــتي  انسان دوس ــس  ح ــا  ب ــأت  هي ــن  اي

ــبت به جامعه و افراد محيط  ــئوليت پذيري نس مس
ــاي بزرگي  ــرار دادن عنوان ه ــرلوحه ق خود و با س
ــاد، كمك و دستگيري از نيازمندان  چون ايثار، ارش
ــعي در اجراي ترويج مفاهيمي دارد كه امام  و ... س

حسين (ع) براي زنده نگهداشتن آن قيام كرد.
ــبت به ساير كانون هاي  اين هيأت متفاوت تر نس
مذهبي و فرهنگي با توسعه بخشيدن به برنامه هاي 
ــم  مذهبي و برگزاري  خود و در كنار برگزاري مراس
ــورا، همچنين  ــل، كميل، زيارت عاش دعاهاي توس
آموزش مفاهيم قرآني، آموز فلسفه، قرآن و مراسم 
ــان، اقدام به  ــاي محرم و رمض ــوگواري در ماه ه س
ــايي افراد ضعيف و كم درآمد و بي سرپرست  شناس
شهرك وليعصر(عج) نموده و بحث مادي و معيشت 

زندگي آنها را در حد توان تأمين مي كنند.
اعضاي هيأت حضرت فاطمه (س) عالوه بر آنكه 
ــوگواري در رثاي امام حسين  مراسم عزاداري و س

(ع) را برپا مي دارند، اين مفهوم را در عمل نيز اجرا 
مي كند و با دستگيري از نيازمندان برنامه هاي خود 

را زينت بخشيده اند.
همچنين با دعوت از سخنرانان باتجربه، جوانان 
ــهرك وليعصر (عج) را در مناسبت هاي مختلف  ش

گردهم مي آورند.
ــوره نحل  ــكا به آيه 69 س ــئول هيأت با ات مس
ــان پذيرد و  ــت، پاي ــه نزد شماس ــد: «آنچ مي گوي
ــاني  ــت و كس ــت، ماندني اس آنچه نزد خداوند اس
ــان را بر پايه  ــكيبايي ورزيدند هر آينه مزدش كه ش
نيكوترين كاري كه مي كردند،  پاداش خواهيم داد».

وي مي گويد: هيأت حضرت فاطمه (س) نيز در 
كنار ساير هيأت ها و بر مبناي اداي تكليف و وظيفه، 

در برابر مردم احساس مسئوليت مي كند.
از آنجا كه مساجد مهمترين مراكز و پايگاه هاي 
ــتند و از طرفي نيز  فعاليت هيأت هاي مذهبي هس

ــبكه هاي فرهنگي  ــا به عنوان بزرگترين ش هيأت ه
ــاركت  ــتند كه همايش عظيم و مش و مذهبي هس
ــه نمايش مي گذارند،  فرهنگي مذهبي مردمي را ب
ــا برگزاري  ــا مي توانند ب ــت: هيأت ه ــوان گف مي ت
برنامه هاي فرهنگي جوانان را به اين مراكز از جمله 
ــاجد سوق دهند و با بهره گيري از فرهنگ غني  مس
عاشورا به عنوان پشتوانه عظيم براي مقابله با جنگ 
نرم دشمن و انتقال اين ظرفيت فرهنگي به جوانان 

موفق عمل كنند.
ــورا آن  ــفه قيام عاش اما به هر حال محتوا وفلس
ــينه زني نمود پيدا كند، بلكه  ــت كه تنها در س نيس
ــي افراد عمال خودش را  بايد در لحظه لحظه زندگ
ــان دهد تا عزاداري حسيني (ع) تنها محدود به  نش
ــال و  ــود و در همه روزهاي س ايام محرم و صفر نش
ــال هاي زندگي تأثير خاص خودش را بر  در همه س

جاي بگذارد.

  پرداخت زكات بايد 
در جامعه نهادينه شود

ــدآباد پرداخت  همدان پيام: امام جمعه اس
ــيج  ــه را نيازمند عزم ملى، بس زكات در جامع
همگانى و اعتقاد راسخ به مبانى دينى دانست 
ــر نهادينه كردن اين فريضه مهم در جامعه  و ب

تاكيد كرد.
ــيد موسى حسينى مجد  حجت االسالم س
ــتاها براى  ــن اعزام 40 روحانى به روس در آيي
ــزود: امروز روحانيون  ترويج فرهنگ زكات، اف
ــرار دارند،  ــن خدا ق ــدم تبليغ دي در خط مق
ــتفاده از توان  ــن بايد با هنرمندى و اس بنابراي
ــاى منطقه به منظور فراگير كردن  و ظرفيت ه

زكات در جامعه تالش كنند.
ــه گزارش ايرنا، وى با بيان اينكه پرداخت  ب
زكات يكى از دستورات مورد تاكيد خداوند در 
ــتگاه هاى مرتبط  ــت، افزود: دس قرآن كريم اس
بايد به موضوع مهم زكات توجه ويژه اى داشته 
ــبت به عملى كردن دستورات خداوند و  و نس
ــراى باقيات و صالحات هر  ائمه اطهار(ع) كه ب
ــت كوشيده و در  ــانى گره گشا و مفيد اس انس
ــه آن را به صورت  ــار جامع ــان تمامي اقش مي

فرهنگى به باور همگانى تبديل كنند.
حجت االسالم حسينى مجد اظهار داشت: 
هر انسانى به واسطه انجام دادن دستورات خدا 
ــعادتمند  ــاز، روزه، خمس و زكات س نظير نم
ــودن راه الهى هرگز به خطا  ــده و با طى نم ش

نرفته و دچار لغزش نخواهد شد.
وى با بيان اينكه زكات ريشه در اخالقيات، 
ــادات دارد،  افزود: كلمه  ــالمى و اعتق احكام اس
زكات 28 بار در قرآن به كار رفته است كه اين 
ــان از اهميت و ارزش واالى دين مبين  امر نش

اسالم به مسأله مهم و ارزشمند زكات است.
ــن آيين نقش  ــدآباد نيز در اي فرماندار اس
ــوراها را در همراهى روحانيون  دهيارى ها و ش
ــتاى  ــاعه فرهنگ زكات در جامعه روس در اش
ــت و افزود: همه كسانى كه به طور  مهم دانس
ــن فريضه مهم  ــتقيم با اي ــتقيم و غير مس مس
ــتاد زكات شهرستان به  ارتباط دارند بايد با س
ويژه روحانيون همكارى نزديكى داشته باشند.

ــام  ــدن از انج ــت دور ش ــى آزادبخ مصطف
ــان فراوانى براى  ــاز گناه واجبات را زمينه س
ــيارى از  ــت: بس ــت و بيان داش ــه دانس جامع
ــكالت اجتماعى و حتى  ــا و مش ــارى ه ناهنج
ــتورات دينى و  ــادى فاصله گرفتن از دس اقتص

قرآنى است كه بايد به فكر جبران بود.
وى همچنين كميته امداد امام خمينى (ره) 
ــان و افراد غنى و  ــل ارتباطى جامعه محروم را پ
توانمند دانست و تصريح كرد: اگر از مالى كه خدا 
به ما داده در راه خودش انفاق كنيم قطعا در ادامه 
راه خداوند ما را از لغزش ها نجات خواهد داد و با 

اين كار دنيا و اخرت ما آباد مى شود.

افتتاح اولين مدرسه 
كالس موضوعي مالير

همدان پيام: همزمان با اجراي شاخص هاي 
ــن در وزارت آموزش و  ــول بنيادي متفاوت تح
ــه كالس موضوعي مالير  پرورش، اولين مدرس
ــركل و مدير آموزش  ــد. معاون مدي افتتاح ش
ــب گفت:  ــان اين مطل ــر با بي ــرورش مالي و پ
ــاخص هاي تحول  ــياري از ش خوشبختانه بس
بنيادين در حال اجرا است و اين شاخص ها به 

نفع دانش آموزان و فرهنگيان است. 
ــن كالس ها خالقيت  ــي تكلو افزود: در اي عل
ــت و چون  ــتر اس ــران بيش ــوزان و دبي دانش آم
كالس ها به صورت اختصاصي براي هر درس اداره 
مي شود و دانش آموزان و همكاران سعي مي كنند 
ــالم علمي، چينش كالس هاي  با ايجاد رقابت س
خود را به صورتي انجام دهند كه عالوه بر نشاط، 
موضوعات علمي و سازنده اي در معرض ديد قرار 
ــد و طرح هاي ابتكاري خود را در زمينه هاي  دهن
ــي، حرفه  ــون رياضي، زبان انگليس مختلفي چ
ــتر در اين  ــن، ادبيات و ... عنوان كنند و بيش و ف
ــه فعاليت كنند كه اين خود زمينه تحقيق  زمين
و پژوهش را در بين دانش آموزان فراهم مي كند. 
به گزارش روابط عمومي آموزش و پرورش مالير، 
وي در ادامه در خصوص مزاياي اين طرح گفت: 
ــكاري و همفكري، خالقيت  نظم و انضباط، هم
ــاي نوين تدريس، الگوپذيري از روش  در روش ه
دانشمندان مختلف كه تصاوير و عملكرد آنان در 
معرض ديد است، تفكر گروهي، صميميت بين 
ــاگرد، در اختيار داشتن ابزار و امكانات  معلم و ش
ــاي اصلي اين طرح  ــاز درس و ... از مزاي مورد ني

به شمار مي آيد.

افزايش 40 درصد كمك به ايتام كميته امداد كبودراهنگ
همدان پيام: كمك حاميان و خيران به ايتام تحت حمايت كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان كبودراهنگ در 
ــبت به سال گذشته 40 درصد رشد داشته است. مدير كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان  ــال جاري نس 9 ماهه س
كبودراهنگ با اعالم اين خبر افزود: در 9 ماهه سال جاري حاميان و خيران مبلغ 2 ميليارد و 371 ميليون و 775 هزار ريال به 
ايتام تحت حمايت اين شهرستان به صورت نقدي و كااليي كمك كرده اند. جمشيد محمدي افزود: كميته امداد اين شهرستان 
در حال حاضر 576 يتيم را تحت حمايت دارد كه تعداد 505 نفر از آنان داراي حامي  اند و حمايت اين ايتام را تعداد 1829 نفر 
از خيران استاني و برون استاني بر عهده گرفته اند. به گزارش روابط عمومي كميته امداد، وي از مردم خير و نوع دوست شهرستان 
خواست تا به منظور حمايت ايتام به صورت حضوري و يا واريز كمك نقدي خويش به شماره حساب 0102238593000 در 

نزد بانك صادرات شعبه 124 كبودراهنگ در اين امر خداپسندانه مشاركت فعال داشته باشند.

اعزام 5 هزار نفر به مناطق عملياتى جنوب از مالير
همدان پيام: فرمانده سپاه ناحيه مالير از اعزام 5 هزار نفر به مناطق عملياتى جنوب در قالب كاروان راهيان نورخبر 
ــتند كه تا امروز 2 هزار نفر  ــتان هس ــماعيلى افزود: از اين تعداد 4 هزار نفر دانش آموزان از  پايه دوم دبيرس داد. مراد اس
اعزام شده اند و مرحله دوم اعزام نيز در اوايل بهمن ماه خواهد بود و تا پايان سال بقيه دانش آموزان نيز به مناطق عملياتى 

اعزام مى شوند. 
اسماعيلى تصريح كرد: 500 نفر از بسيج محالت در تعطيالت نوروز و يك هزار و 500 دانشجو نيز به مناطق عملياتى 

جنوب اعزام شدند كه يك روحانى و يك راوى در هر اتوبوس كاروان ها را همراهى مى كند.
وى در پايان خاطرنشان ساخت: اين كاروان ها از چهار منطقه شلمچه، اروندرود، هويزه و فتح المبين به منظور ترويج 

فرهنگ جهاد و شهادت بازديد مى كنند.

برگزارى كارگاه آموزشى جشنواره ياددهى- يادگيرى درقهاوند
همدان   پيام: معاونت آموزشى منطقه قهاوند گفت: كارگاه آموزشى جشنواره ياددهى- يادگيرى دروس ادبيات و علوم 
ــگاه شهيد  ــى ادبيات و علوم اجتماعى در محل آموزش ــئوالن آموزش اجتماعى با رويكرد فناورى اطالعات با حضور مس

مطهرى شهر قهاوند برگزار شد. 
ــازى  ــنى طباطبايى افزود: با توجه به اينكه هوشمند س به گزارش روابط عمومى آموزش و پرورش قهاوند،  اكبر حس
ــنايى  ــت، الزمه اجراى صحيح اين برنامه ها آش مدارس كه به منظور تحول بنيادين آموزش و پرورش صورت گرفته اس

هرچه بيشتر نيروهاى آموزشى با فن آورى روز و IT است.
ــركت كنندگان با اهميت و چگونگى استفاده از برخى  ــى يك روزه ش طباطبايى تصريح كرد: در اين كارگاه آموزش

فن آورى روز دنيا آشنا شده و روش هاى استفاده از نرم افزار PowerPoint را براى اجراى طرح درس فرا گرفتند.

تويسركان 
رتبه دوم در آسفالت راه روستايى

مفهوم زمان در هيأت فاطمه الزهرا(س) شهرك وليعصر(عج) نمي گنجد

ــه اينكه  ــا توجه ب ــت: ب ــار گف ــدار به  فرمان
در  ــى  باالي ــاى  ظرفيت ه داراى  ــتان ،  شهرس
ــاورزى، صنعتى و ... است  بخش هاى مختلف كش
ــتغال بايد  تالش هاى ادارات براى تحقق تعهد اش

مضاعف شود.
ــرت اهللا گلكارزاده در  ــه گزارش فارس ، نص  ب
كارگروه اشتغال و سرمايه گذارى شهرستان بهار 
اظهار كرد: يكى از دغدغه هاى مهم دولت، ايجاد 
ــتغال جوانان است و با توجه به افزايش تعداد  اش
متقاضيان جوياى كار، برنامه ريزى ها براى كاهش 

آمار بيكارى در شهرستان ضرورى است.
وى گفت: همه دستگاه ها موظفند در راستاى 
ــى نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت وارد كار  بررس

شوند تا مشكالت پيش رو رفع و رجوع شود.
ــه به اينكه  ــار اضافه كرد: با توج ــدار به فرمان
ــاى بااليى در  ــتان بهار، داراى  ظرفيت ه شهرس
بخش هاى مختلف كشاورزى، صنعتى و خدماتى 
است تالش هاى ادارات براى تحقق تعهد اشتغال 

بايد مضاعف شود.
ــد صد در  ــتگا ه هايى كه تعه ــزود: دس وى اف
ــازه زمانى  ــد در ب ــرا كرده ان ــود را اج ــدى خ ص
ــش درصد تحقق  ــال، براى افزاي باقى مانده از س
ــتغال خود را فراتر  اشتغال شهرستان، تحقق اش

برند و به رتبه بندى شهرستان كمك كنند.
ــى  ــاه اجتماع ــاون، كار و رف ــس اداره تع رئي
شهرستان بهار نيز ابراز كرد: تعداد تعهد اشتغال 

شهرستان بهار در سال جارى 5 هزار و 335 نفر 
ــت كه تاكنون براى 6 هزار و 417 نفر معادل  اس
120 درصد تعهد اشتغال شهرستان محقق شده 

است.
ــرد: طبق آخرين آمار  ــتمى اعالم ك اقبال رس
كسب شده شهرستان بهار از لحاظ ايجاد اشتغال 
رتبه ششم استان را دارد كه دستگاه   هاى اجرايى 
در راستاى ارتقاى رتبه بندى شهرستان در استان 

تالش كنند.
معاون اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان 
همدان بر تثبيت اشتغال موجود در استان تأكيد 
كرد و ابراز كرد: اولويت اشتغال در شهرستان  بهار 
حفظ اشتغال موجود است و سپس بايد به ايجاد 

اشتغال جديد انديشيده شود.
ــاغل  ــه مش ــه ب ــنى توج ــيدمجتبى حس س
ــرد و افزود: براى ايجاد  خانگى را مهم توصيف ك
ــاغل خانگى و صدور مجوز و ارائه تسهيالت  مش
ــى و تأييد  ــتگاه هاى مرتبط طرح هاى معرف دس
ــتان پيگيرى كنند و  ــده را از طريق مركز اس ش
براى بهره مندى متقاضيان جوياى كار از تسهالت 

مشاغل خانگى اطالع رسانى الزم صورت گيرد.
ــتار تسريع در  ــخنانش خواس وى در پايان س
ــان ايجاد  ــهيالت به متقاضي ــد پرداخت تس رون
ــد و بيان كرد: بانكها بايد تسهيل در  ــتغال ش اش
ــتاى  ــور را در رأس كارها قرار دهند و در راس ام

پيشبرد اهداف دولت گام بردارند.

90 
اى
شور

 عا
س:

عك

فرماندار بهار تأكيد كرد

لزوم بهره گيرى از ظرفيت هاى بهار 
براى اشتغالزايى

راه اندازى نخستين مدرسه 
كالس موضوعى در مالير

ــر آموزش و پرورش مالير از  همدان پيام: مدي
ــتين مدرسه كالس موضوعى در  راه اندازى نخس
ــاخص هاى  ــتان همزمان با اجراى ش اين شهرس
متفاوت تحول بنيادين در وزارت آموزش و پرورش 

خبر داد.
ــن افتتاح  ــو در آيي ــا على تكل ــزارش ايرن به گ
ــه عنوان  ــاهد دخترانه ب ــى ش ــگاه راهنماي آموزش
ــه جديد كالس موضوعى در مالير  نخستين مدرس
افزود: در حال حاضر، بسيارى از شاخص هاى تحول 
بنيادين آموزش و پرورش در حال اجرا است كه به 

نفع دانش آموزان و فرهنگيان است.
وى اظهار داشت: در اين مدارس به دليل اينكه 
كالس ها به صورت اختصاصى براى هر درس اداره 

ــود، خالقيت دانش آموزان و معلمان بيشتر  مى ش
ــور و نشاط بيشترى به  ــده و دانش آموزان با ش ش

تحصيل ادامه مى دهند.
ــو ادامه داد: دانش آموزان و معلمان با ايجاد  تكل
رقابت سالم علمى، نحوه برگزارى كالس هاى خود 
ــاط و  ــه نحوى انجام مى دهند كه عالوه بر نش را ب
ــادابى، موضوع هاى علمى و سازنده اى را ارايه و  ش
مى توانند طرح هاى ابتكارى خود را در زمينه هاى 
مختلف درسى براى ايجاد زمينه تحقيق و پژوهش 

بين دانش آموزان در معرض ديد قرار دهند.
ــاط، افزايش همكارى  ــرارى نظم و انضب وى برق
ــت در روش هاى نوين  ــاد خالقي ــرى، ايج و همفك
ــر  ــمندان، تفك ــرى از روش دانش ــى، الگوپذي درس
ــاگرد، در  ــى، ايجاد صميميت بين معلم و ش گروه
ــى و  ــتن ابزار و امكانات مورد نياز درس اختيار داش

غيره را از مزاياى مهم اين طرح عنوان كرد.

مشاركت حداكثرى مردم 
در انتخابات موجب 
اقتدار نظام مى شود

ــركان گفت:  ــدار تويس ــام: فرمان ــدان پي هم
ــالم  ــردم در فضاى س ــرى م ــاركت حداكث مش
ــالمى  ــوراى اس انتخابات نهمين دوره مجلس ش
ــتوانه، عزت و اقتدار نظام مى  موجب تحكيم پش

شود.
ــا در جمع  ــن رضاني ــا حس ــزارش ايرن به گ
ــزود: حضور حداكثرى  ــركان اف خبرنگاران تويس
ــز با رعايت  ــالمت انتخابات ج ــردم و تامين س م
كامل قوانين و ضوابط از سوى مجريان انتخابات، 
ــوم مردم محقق نمى  ــانه ها و عم داوطلبان، رس

شود.

وى با بيان اينكه انتخابات همواره در كشور از 
حساسيت هاى خاص خود برخوردار بوده اضافه 
ــه داليل متعدد و  ــن دوره از انتخابات ب ــرد: اي ك
ــال  به علت اينكه اولين انتخابات پس از فتنه س
ــمار مى آيد از حساسيت هاى ويژه اى  88 به ش

برخوردار است.
ــيارى از  ــالمى در بس ــدارى اس ــا بي ــا ني رض
ــل تاثير گذار بر  ــورهاى دنيا را از ديگر عوام كش
انتخابات مجلس شوراى اسالمى در ايران دانست 
ــا ايجاد  ــلطه جهانى ب ــت: نظام س ــار داش و اظه
ــال ايجاد  ــگى خود به دنب ــه هاى هميش دسيس

مشكل و اختالل در روند انتخابات است.
وى ادامه داد: بنابر منويات مقام معظم رهبرى 
همه مه بايد مراقب توطئه هاى دشمنان و ايجاد 
ــتم سياسى، امنيتى و اجتماعى  مشكل در سيس

كشور باشيم.
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جامعه

نيش و نوشاخبار

نگاه

ــى از انواع  ــا كك يك ــن ي ــام: كوكائي همدان پي
ــت نجومى اش در  ــه دليل قيم ــت كه ب مخدرهاس
ــال كمترى از  ــدر ديگر با اقب ــه با موادمخ مقايس
ــت، اما باندهاى مافيايى  سوى معتادان همراه اس
ــته اند؛ مصرف اين مخدر  در سال هاى اخير توانس
ــر مرفه جامعه و به ويژه جوانان رواج  را در ميان قش

دهند.
ــت كه اثر مخرب آن  كوكائين ماده مخدرى اس
ده ها برابر مخدرهاى سنتى است. ماده مخدرى كه 
ــر مرفه  ــرف آن از دهه 70 به بعد در ميان قش مص
ــت 20 سال  جامعه رواج پيدا كرد و اكنون با گذش
روند اعتياد به اين ماده كشنده افزايش بى سابقه اى 
يافته است. كوكائين كه از ماده كوكا گرفته مى شود 
بيشتر در كشورهاى حوزه آمريكاى جنوبى و التين 
كشت مى شود و در ايران به دليل مسافت طوالنى با 
محل كشت با قيمت هاى بسيار گرانى و در اماكنى 

خاص توزيع مى شود.
  كوكائين ماده مخدر قشر مرفه هر 

گرم 120 هزار تومان
ــازار ايران،  ــود در ب ــدر موج ــان موادمخ در مي
ــت. ماده اى كه  ــن گرانترين ماده موجود اس كوكائي
ــان هزينه دارد.  ــرف هر گرم آن 120 هزار توم مص
ــده در ميان معتادان  ــاس تحقيقات انجام ش بر اس
كوكائين 95 درصد آنها داراى وضعيت مالى بسيار 
ــتند و برخى از آنها تنها براى تفريح اين  خوب هس

ماده مخدر را مصرف مى كنند.
به گزارش مهر، رامتين يكى از جوانان معتاد به 
كوكائين مى گويد: ابتدا در ميهمانى هاى شبانه براى 
شاد شدن كوكائين مصرف مى كردم، اما كم كم به 
ــدم و ديگر نتوانستم آن را ترك  اين ماده معتاد ش
كنم. روزى 700 هزار تومان كك مصرف مى كنم تا 

بتوانم سرپا باشم.
ــت و ترك  ــاد به كوكائين مثل هروئين اس اعتي
ــت. اين ماده مخدر خطرناك  ــيار سخت اس آن بس
ــبانه در  به عنوان پاى ثابت برخى ميهمانى هاى ش
ــتفاده قرار مى گيرد و روزانه  ــهر مورد اس شمال ش
ــير مي كند.  چندين جوان ديگر را در دام اعتياد اس
ماده اى كه گفته مى شود تا 120 ميليون تومان در 

هر كيلو معامله مى شود.
ــه كوكائين  ــران معتاد ب ــى از دخت ــادى يك ش
ــرف حس خيلى  ــار پس از مص ــد: اولين ب مى گوي
ــاد  ــه روز در اين دنيا نبودم. ش ــتم و س خوبى داش
ــاد بودم و هيچ غمى نداشتم. وقتى مى خواستم  ش
ــم را فراموش كنم؛ مقدارى از اين ماده  ناراحتى هاي
ــد از مدتى فهميدم اعتياد  ــرف مى كردم، اما بع مص
ــر بى كوكائين نمى توانم زندگى كنم. دو  دارم و ديگ
بار براى ترك اقدام كردم، اما بازهم توسط دوستانم 

در ميهمانى معتاد شدم.
  آمريكا رتبه اول مصرف كوكائين در 

دنيا/ آمارى از معتادان ايرانى در دست 
نيست

ــر در جهان به  ــون نف ــه 15 ميلي ــى ك در حال
ــت  ــتند؛ آمريكا رتبه نخس ــاد هس ــن معت كوكائي
مصرف كنندگان كوكائين را دارد. همچنين اسپانيا 

ــتن سه معتاد در ميان  صد نفر، رتبه نخست  با داش
ــورهاى اروپايى  ــاد به كوكائين را در ميان كش اعتي
ــخص  ــه آمارها در مورد ايران هنوز مش دارد. اگرچ
ــن باره  ــناس اعتياد در اي ــك كارش ــت، اما ي نيس
ــد تعداد معتادان كوكائين  مى گويد: به نظر نمى رس
در ايران نگران كننده باشد، اما با توجه به رواج اين 
ماده در ميهمانى هاى شبانه و حجم ورود موادمخدر 
ــاى جهانى اين موضوع مى تواند در  جديد به بازاره

آينده نگران كننده باشد.
  آمارى از معتادان كوكائين در كشور 

وجود ندارد 
ــفانه  محمدعلى جعفرنژاد تأكيد مى كند: متأس
افراد معتاد به اين ماده مخدر پس از مدتى پرخاشگر 
ــازگار شده و اطرافيان از وضعيت آنها به تنگ  و ناس
ــده در مصرف كنندگان  ــد. توهمات ايجاد ش مى آين
كوكائين با شيشه يكسان است و نمى توان گفت كه 

اين ماده اعتياد ندارد.
  كوكائين دام موساد است/ افزايش 

نگران كننده اعتياد به كوكائين
اما با وجود اينكه جعفرنژاد آمار معتادان كوكائين 
را نگران كننده نمى داند؛ مجيد ابهرى استاد دانشگاه 
و آسيب شناس در اين باره مى گويد: كوكائين يكى 
ــت كه ريشه آن از  از موادمخدر گروه "هايپرها" اس
ــى از آمريكاى  ــاده كوال در كلمبيا و پرور و بخش م

ــاد  ــت مى آيد. هم اكنون مافياى موس التين به دس
در حال ترانزيت موادمخدر به ايران از طريق خاك 
ــتند. اين مواد بيشتر از طريق مسافران يا  عراق هس
از روش هاى غير متعارف وارد مى شود. قيمت باالى 
ــرده فروش، مواد  ــده تا خ اين ماده مخدر باعث ش

ديگر را با كوكائين و هروئين تركيب كند.
  شيوع مصرف كوكائين در ميان 

هنرمندان و ورزشكاران
و  ــدان  هنرمن ــان  مي در  ــن  كوكائي ــرف  مص
ــال هاى اخير افزايش يافته است.  ورزشكاران در س
ــون بارها اخبار مختلفى، از اعتياد هنرمندان و  تاكن
ورزشكاران ايرانى به كوكائين گزارش شده است. در 
آخرين مورد نيز تست يك فوتباليست ليگ برترى 

مثبت اعالم شد. 
  كوكائين در بزم هاى شبه  

روشنفكرى و هنرمندى بيشتر رواج دارد
ــيارى از هنرمندان نيز كه با  در همين حال بس
ــهور مى شوند براى نشان دادن حس  چند فيلم مش
ــه كوكائين پناه  ــنفكرى يا رهايى از تنهايى ب روش

مى برند. 
ابهرى در اين باره مى گويد: از آنجا كه استفاده از 
كوكائين در جامعه ايران امتيازى براى روشنفكرى 
ــطح باال تلقى مى شود در محافل  و هنرمندى در س
ــنفكرى يا بزم هاى شبه هنرى، كوكائين  شبه روش

ــى از هنرمندان نه  ــود. يك ــت مى ش ــت به دس دس
ــاره مى گويد: پس از چند  ــهور در اين ب چندان مش
بار حضور در ميهماني هاي هنرمندان، متوجه شدم 
ــى از آنها در ميهمانى ها كك مصرف مى كنند.  برخ
من نيز متأسفانه در اين ورطه غوطه ور شدم و امروز 
ــت چهار ماه از اعتياد،  كه آلوده اش شده ام با گذش

ديگر كسى سراغى از من نمى گيرد.
  تأثير كوكائين روى مغز و سيستم 

عصبى
ــيب هايى بر سالمت روان و  اما كوكائين چه آس

جسم مصرف كنندگان دارد؟ 
در خصوص عوارض كوكائين بايد گفت كوكائين 
ــده و باعث  ــد موجب بى نظمى هاى قلبى ش مى توان
مرگ ناگهانى شود. در واقع بسيارى از افراد مشهور 
ــت  ــن، جان خود را از دس ــرف كوكائي ــر مص در اث

داده اند.
ــاد شدن مردمك،  در مصرف طوالنى مدت گش
ــى، رنگ  ــم خون ــش وزن، ك ــتها، كاه ــش اش كاه
پريدگى، اختالل در هضم غذا، تهوع، اسهال، لرزش 
ــزش دائمى بينى  ــنج، پرش عضالت و آب ري و تش

بروز خواهد كرد.
ــاق  ــه فرد كوكائين را از راه بينى استنش چنانچ
ــد، در درازمدت امكان خونريزى مكرر از بينى و  كن

سوراخ شدن تيغه هاى بينى وجود دارد.
ــرف كوكائين در ميان  ــا اين همه افزايش مص ب
ــت كه  ــه واقعيتى انكارناپذير اس ــر مرفه جامع قش
نمى توان به دليل شيوع كمتر مصرف آن در مقايسه 
با مخدرهايى همچون ترياك، شيشه و كراك آن را 

ناديده گرفت. 
ــان  ــه آسيب شناس ــا به گفت ــه بن ــده اى ك پدي
ــال هاى اخير در ميان برخى اقشار  اجتماعى، در س
جامعه گسترش يافته و تهديدى جدى براى جوانان 

محسوب مى شود.

كوكائين؛ دام جديد مافيا 
براى طبقه مرفه

■ آمارى از معتادان كوكائين در كشور وجود ندارد

همدان داراى غنى ترين 
گياهان دارويى است

ــگاه علوم پزشكى همدان  ايرنا: رئيس دانش
ــتن 700 گونه  ــدان با داش ــتان هم گفت: اس
گياهى يكى از غنى ترين استان ها در اين زمينه 
است. رضا صفى آريان افزود: طبق اعالم وزارت 
ــه گياهى در  ــاورزى يك هزار و 300 گون كش
ــور وجود دارد كه 700 گونه از اين ميزان  كش

مربوط به استان همدان است.
وى تأكيد كرد: با ايجاد كارخانه  فرآورده هاى 
ــوالت مى توان  ــى براى تبديل اين محص گياه
بخشى از مشكل استان را حل كرد. صفى آريان 
ــگاه  افزود: تحقيق و پژوهش تنها مختص دانش
ــت؛ بلكه در همه امور بايد اين دو مقوله را  نيس

مد نظر قرار داد.

رئيس سازمان ثبت  احوال:
فعًال برنامه اي براي فراخوان 
تعويض شناسنامه نداريم

ــازمان ثبت احوال كشور  ــنا: رئيس س ايس
ــوان تعويض  ــًال برنامه اي براي فراخ گفت: فع
ــنامه  ــي و صدور شناس ــنامه هاي قديم شناس
ــتور كار قرار  مكانيزه براي همه ايرانيان در دس

ندارد. 
ــاره به اينكه  ــد ناظمي اردكاني با اش محم
ــت  احوال در  ــه ادارات ثب ــال حاضر هم در ح
ــنامه  ــور به امكانات صدور شناس ــر كش سراس
ــده اند، اظهار كرد: هيچ يك  مكانيزه تجهيز ش
ــنامه  از دفاتر ثبت  احوال مجاز به صدور شناس

دست نويس و قديمي نيستند.

مرگ 411 نفر بر اثر مسموميت 
با گاز منوكسيدكربن در كشور

ــال 411 نفر بر اثر  ايلنا: در هشت ماه امس
ــموميت با گاز منوكسيدكربن جان خود را  مس
ــت دادند؛ در حالي كه اين رقم در مدت  از دس

مشابه سال پيش 261 نفر بود.
ــار در حالي رخ مي دهد كه  اين افزايش آم
ــال هاي 1386 تا 1388 مرگ و مير ناشي  در س
ــيدكربن در حال  ــموميت با گاز منوكس از مس
ــازمان  كاهش بود. به گزارش روابط عمومي س
ــور، از كل متوفيان ناشي  ــكي قانوني كش پزش
ــال،  ــت ماه امس ــموميت با گاز در هش از مس
ــر زن و 286 نفر مرد بودند. همچنين  125 نف
ــترين آمار فوتي هاي ناشي از گاز گرفتگي  بيش
در اين مدت به ترتيب با 97 و 85 نفر در آبان 

و فروردين ماه امسال ثبت شده است.
ــته 216 زن و  ــال گذش به طور كلي در س
ــور جان  ــر اثر گازگرفتگي در كش ــرد ب 566 م
باختندكه تعداد آنان در مجموع 782 نفر بود.

رئيس جديد دانشگاه آزاد 
21 دى ماه معرفى مى شود

ــات و فناورى با  ــوم، تحقيق ــر:  وزير عل مه
ــه بعدى هيأت  ــاره به زمان برگزارى جلس اش
ــگاه آزاد گفت: جلسه بعدى هيأت  امناى دانش
امناى دانشگاه آزاد براى تعيين جانشين رئيس 
كنونى دانشگاه به طور قطع 21 دى ماه برگزار 

مى شود. 
ــزود: گزينه هايى در  ــجو اف ــران دانش كام
ــگاه آزاد  ــه هيأت امناى دانش ــتين جلس نخس
ــا تا زمان  ــد اين گزينه ه ــد، اما نباي مطرح ش

برگزارى جلسه بعدى مطرح شود.

توليد وانت پيكان
غيرقانونى است

مهر: هيأت بررسى و تطبيق مصوبات دولت با 
قوانين مجلس شوراى اسالمى، توليد وانت پيكان 
ــال را مغاير با قانون اعالم كرد. رأى  تا پايان امس
ــى و تطبيق مصوبات دولت با قانون،  هيأت بررس
رأى خود را در مورد شماره گذارى خودروي وانت 

پيكان به شرح زير صادر كرد.
ــون ارتقاي كيفى  ــاده (1) قان ــب م به موج
ــاير توليدات صنعتى داخلى مصوب  خودرو و س
26 ارديبهشت ماه سال 89 وزارت صنايع و معادن 
ــه ماه از تاريخ تصويب اين  مكلف است ظرف س
ــط با ارتقاي  ــت هاى مرتب قانون برنامه و سياس
كيفيت توليد خودرو، اجراى كامل استانداردهاى 
ــتانداردهاى مورد  اجبارى پنجاه و يك گانه و اس
نياز قطعه سازى، استانداردهاى ايمنى و آاليندگى 
ــس از فروش را تهيه و پس  و كيفيت خدمات پ
ــرا به تمامى  ــأت وزيران براى اج ــب هي از تصوي

خودروسازان و مراكز ذى ربط ابالغ كند.

يك هشدار جدى به مسئوالن
سن زنان مطلقه در ايران به 16 سال كاهش يافت

همدان پيام: سرپرست كميته امداد امام خمينى(ره) گفت: سن زنان مطلقه در كشور به 16 سال رسيده كه هشدارى 
براى دست اندركاران امور فرهنگى و خانواده است. پيش از اين، سن زنان مطلقه 18 سال بود.  

به گزارش خبرگزارى وفا، حسين انوارى افزود: مهريه زياد يكى از عوامل فروپاشى خانواده است و اين موضوع بايد در 
احكام قضايى و قوانين، اصالح شود. بر اساس آمار سازمان ثبت احوال كشور، هزار و 331 ازدواج در شش ماهه نخست 
ــازمان ثبت احوال كشور به ثبت رسيد كه در مقايسه با زمان مشابه سال گذشته دو درصد كاهش داشته  ــال در س امس
است. طالق زوج ها در شش ماهه نخست امسال در مقايسه با زمان مشابه سال گذشته، چهار و نيم درصد افزايش داشته 

است. در اين مدت بيشترين طالق ثبت شده مردان و زنان در گروه سنى 25 تا 29  ساله بوده است .

پژوهش بايد در راستاى حل مشكالت انجام شود
همدان پيام: فرمانده انتظامى استان همدان گفت: هدف از تحقيق بايد حل مسائل و مشكالت موجود به ويژه در زمينه 
فعاليت پليس باشد. مهدى معصوم بيگى در آيين تقدير از پژوهشگران و برگزاركنندگان همايش ملى پليس، فرهنگ، نظم و 
امنيت افزود: مجموعه انتظامى همدان در سال هاى اخير گام هاى خوبى در اين زمينه برداشته است كه با رويكرد علمى به 
مقوله فرهنگ و پژوهش و با برگزارى همايش پليس، فرهنگ، نظم و امنيت در سطح ملى و كالن خود را به عنوان پيشگام 
اين عرصه معرفى كرده است. وى اضافه كرد: مجموعه انتظامى در همايش ملى پليس، فرهنگ، نظم و امنيت به اين نكته 
دست يافت كه ظرفيت و انگيزه پژوهش در استان باال بوده و تمامى دستگاه ها، دانشگاه ها و استادان حداكثر همكارى را در 
برگزارى همايش داشتند. معصوم بيگى اين امر را نتيجه وجود پتانسيل مناسب در استان واليتمدار همدان دانست و بيان 

كرد: اگر با اين سرمايه و ابزار مطلوب، حمايت هاى الزم صورت گيرد، بسيارى از مشكالت مرتفع مي شود.

درخواست براى افزايش 30 درصدى حقوق بازنشستگان
ــتمرى بگيران صندوق تأمين اجتماعى گفت: با توجه به اينكه  ــتگان و مس همدان پيام: رئيس كانون عالى بازنشس
ــد به همين دليل انتظار داريم حقوق بازنشستگان در سال آينده 30  ــاس نرخ تورم باش ــتگان بايد بر اس حقوق بازنشس

درصد افزايش پيدا كند.  
ــتگان حداقل بگير هستند، افزود: از مسئوالن انتظار داريم به  ــاره به اينكه 80 درصد بازنشس على اكبر خبازها با اش
مستمرى بازنشستگان حداقل بگير توجه بيشترى كنند؛ چراكه حقوق آنان حتى پاسخگوى تأمين نيازهاى اوليه آنان 

نيز نيست. 
وي گفت: نرخ تورم سال آينده بيش از 30 درصد است؛ بنابراين انتظار داريم كه افزايش حقوق بازنشستگان در سال 

91 نيز همين مبلغ افزايش پيدا كند تا جبران سال هاى گذشته نيز شود. 

نقش بازدارنده بيمه بيكارى 
بر آسيب هاى اجتماعى 

همدان پيام: عضو هيأت رئيسه مجلس و يكى 
از پيشنهاد دهندگان طرح بيمه بيكارى و حمايت 
از بيكاران، اجراى اين طرح را عامل جلوگيرى از 

آسيب هاى اجتماعى توصيف كرد.
محمدحسين فرهنگى پس از تصويب نهايى 
ــكارى و حمايت از  ــه بي ــك فوريتى بيم طرح ي
ــس از تأييد  ــراى اين طرح پ ــكاران گفت: اج بي
ــوراى نگهبان عالوه بر نقش بازدارنده در بروز  ش
آسيب هاى اجتماعى، مى تواند از فشارهاى روحى 
ــكارى در خانواده ها بكاهد و  ــى از بي و روانى ناش
زمينه را براى اجراى برنامه هاى توسعه اى فراهم 

كند.
به گزارش مهر، وي از دولت خواست تا نسبت 
به اجراى قانون بيمه بيكارى و حمايت از بيكاران 

اهتمام جدى داشته باشد.
ــورت تأييد نهايى  ــه داد: در ص فرهنگى ادام
ــود كه در سال 91  اين طرح، دولت مكلف مى ش
ــكاران متقاضى كار را بر  ــل 20 درصد از بي حداق
ــش قانون بيمه  ــاس اولويت بندى تحت پوش اس
ــه سال مقررات اين  بيكارى قرار داده و ظرف س

قانون را به همه افراد واجد شرايط تعميم دهد.

ــتان رزن  ــام: فرمانده انتظامي شهرس همدان پي
ــود آثار خون در  ــي صحنه جرم و وج گفت: بازرس
ــبب شد كه راز مرگ اعضاي  صحنه آتش سوزي س
ــتان رزن همدان  ــتايي در شهرس يك خانواده روس

كشف شود.
مهرداد مرآت در تشريح جزييات اين خبر گفت: 
ــتان رزن در 24  ــردرود" شهرس ــس بخش "س پلي
آذر ماه سال جاري از طريق مركز فوريت هاي پليسي 
110 در جريان حريق منزل فردي به نام "قربانعلي" 
70 ساله قرار گرفت كه مأموران انتظامي شهرستان 

و پليس آگاهي در صحنه جرم حاضر شدند.
ــارات اهالي محل و اطالعات  وي ادامه داد: اظه
ــت كه منزل  اوليه صحنه حادثه حكايت از آن داش
قربانعلي دچار حريق شده و در نتيجه وي و همسر 
ــاله اش به نام  ــه همراه دختر 25 س ــاله اش ب 55 س

"مريم" در اين حادثه جان خود را از دست دادند.
مرآت با بيان اينكه با بررسي دقيق صحنه جرم 
ــوزي  و وجود عالئمي از آثار خون در محل آتش س
ــدند،  ــي مظنون ش ــتگان متوف ــه بس ــوران ب مأم
خاطرنشان كرد: مأموران با هماهنگي مقام  قضايي 

تحقيقات پليسي خود را آغاز كردند.
ــده حكايت از  ــان اينكه آثار به جا مان ــا بي وي ب
احتمال قتل و آتش سوزي عمدي را مي داد، گفت: 
اجساد براي بررسي دقيق تر به پزشكي قانوني منتقل 
و تحقيقات محلي آغاز شد تا اين كه سرانجام فردي 
ــاله كه برادرزاده قربانعلي بود  به نام "محمد" 30 س

شناسايي و دستگير شد.
مرآت اضافه كرد: متهم پس از چند روز بازجويي 
و تحقيق در برابر داليل محكم پليس و اعالم نظريه 
پزشكي قانوني مبني بر قتل مقتوالن لب به اعتراف 
گشود و اعالم كرد كه نقشه سرقت از منزل عمويش 
ــرده و پس از حضور در منزل  را از پيش طراحي ك
ــده و وي را با كوبيدن  ــر ش ــي با وي درگي قربانعل
سنگي بر سرش به قتل رسانده كه در همين لحظه 
ــر و دختر وي از ماجرا باخبر شدند كه آنان را  همس
نيز با ميلگرد به شدت مضروب و در نهايت منزل را 

به آتش كشيده و به خانه اش بازگشته است.
ــتان رزن گفت: متهم  ــده انتظامي شهرس فرمان
پس از تشكيل پرونده براي سير مراحل قانوني روانه 

زندان شد.

دستورالعمل اجرايى 
ممنوعيت واردات آزبست 

ابالغ شد
همدان پيام: رئيس مركز ملى هوا و تغيير اقليم 
سازمان حفاظت محيط زيست گفت: دستورالعمل 
ــد و  ــت ابالغ ش ــى ممنوعيت واردات آزبس اجراي
ــت از هر نوع در  ــاس به كارگيرى آزبس بر اين اس

ــر به هر  ــامل لنت، كالچ و واش قطعات خودرو ش
ميزان ممنوع است.

به گزارش روابط عمومى و امور رسانه سازمان 
ــت،  امير فاتح وحدتى افزود:  حفاظت محيط زيس
همچنين به كارگيرى آزبست از هر نوع در توليد 
ورق هاى صاف و موجدار تحت هر شرايط ممنوع 
است و تنها استفاده از آزبست سفيد خالص (فاقد 
ترموليت) فقط براى توليد لوله هاى فشارى آب و 

فاضالب با رعايت تمام ضوابط تا پايان شهريورماه 
سال آينده مجاز است.

ــرايط آب و  ــه داد: با توجه به ش ــى ادام وحدت
ــى و افزايش آلودگى  ــى و بروز پديده وارونگ هواي
ــهرهاى بزرگ به ويژه در كالن شهرها،  هوا در ش
ــارت بر حمل و نقل  ــت ويژه به منظور نظ مديري
ــهر  ــعه محدوده ترافيكى ش ــهرى و توس درون ش

ضرورى است.

مراكز رسمى همسرگزينى 
راه اندازى مى شود

همدان پيام: معاون امور فرهنگى و تربيتى 
وزارت ورزش و جوانان با اعالم اينكه از اين پس 
اين وزارتخانه پروانه مراكز مشاوره و تخصصى 
ــادر مى كند، گفت: آيين نامه ايجاد  ازدواج را ص
مراكز رسمى و تخصصى ازدواج را نهايى و براى 

تصويب به هيأت دولت ارسال كرده ايم.
ــنمازى در گفت وگو با مهر  ــيد باقر پيش س
ــاده 43 قانون برنامه پنجم  ــاره به مفاد م با اش
ــه "هرگونه صدور مجوز  ــعه مبنى بر اينك توس
ــهيل ازدواج  ــاوره منوط به تس براى مراكز مش
ــت"   ــان نيازمند مصوبه هيأت وزيران اس جوان
بيان كرد: آيين نامه اين ماده را تنظيم كرده ايم 
ــرح و يك آيين نامه را براى  و 15 آذرماه دو ط
سطوح باالتر وزارتخانه ارسال كرديم كه اعالم 
ــرار گرفته  ــه مورد موافقت ق ــد در وزارتخان ش

است.
وي اظهار داشت: طبق آيين نامه اى كه بايد 
ــد، داوطلبانى كه در  در دولت به تصويب برس
ــاوره و ازدواج هستند از  صدد ايجاد مراكز مش
سوى ما احراز صالحيت مى شوند و از آنها تعهد 

گرفته مي شود..
ــاره به جزييات ديگر اين  ــنمازى با اش پيش
آيين نامه افزود: برخى از اين مؤسسات كارشان 
ــت. عالوه بر  حضورى و برخى غيرحضورى اس
ــرادى كه به هر  ــن ازدواج به اف ــان در س جوان
دليلى همسرشان را از دست دادند نيز خدمات 

همسرگزينى ارائه مى شود.
ــه داد: آقايان و خانم ها مى توانند از  وى ادام
طريق سايت، همسر همتاي خود را جستجو و 

براى ازدواج اقدام كنند.

تا پايان سال 95؛
تمامى ايرانيان باالى 15 سال صاحب كارت هوشمند 

ملى مى شوند
ــى گفت: در حال حاضر  ــمند مل همدان پيام: قائم مقام مجرى طرح كارت هوش
ــتقرار دولت  ــاختى براى اس ــى از مهمترين مباحث زيرس ــمند ملى يك كارت هوش
ــود كه طبق قانون برنامه پنجم توسعه تا پايان سال 95  ــوب مى ش الكترونيك محس

براى ايرانيان باالى 15 سال صادر مى شود.
به گزارش مهر، محمدابراهيم طريقت افزود: كارت هوشمند ملى يكى از مهمترين 
ــت كه همزمان با برنامه دولت الكترونيك  پيش نيازهاى مديريت هويت ديجيتال اس

بايد به صورت وسيع و فراگير دنبال شود.
ــمند ملى داده  ــهروند ايرانى يك كارت هوش وى ادامه داد: در اين طرح به هر ش
مى شود كه به عنوان مرجع تشخيص و تصديق هويت افراد در فضاى ديجيتال قرار 

مى گيرد.

جريمه مى شوم، پس هستم
همدان پيام: شنبه سوم دى ماه، مصادف بود با روز اول اجراى طرح جديد پليس 
ــش موتور سواران و عابران  ــتاى افزايش جريمه ها و پوش راهنمايى و رانندگى در راس
توسط اين قانون جديد. به راستى اگر از همان روز اول نسبت به موفقيت اين طرح 
به عنوان ناجى كنترل رفتارهاى غلط ترافيكى، شك كنيم، شك بى جايى نكرده ايم.

ــت و  جريمه به عنوان يك عامل مهار كننده رفتار غلط اجتماعى گرچه الزم اس
ــورهاى پيشرفته اروپايى به اثبات رسيده است، اما شرط كافى مهار  لزوم آن در كش
ناهنجاري نيست. در اين ميان موضوع داشتن فرهنگ جريمه، گم شده اى است كه 
ــبت به فرهنگ رانندگى صحيح دچار تأخر  ــد. ما ايرانيان نس مكمل جريمه مي باش
ــبت به  ــبقت را آموخته ايم و نس ــتيم و از رانندگى تنها گاز، بوق و س فرهنگى هس

پديده اى مانند جرائم رانندگى نيز دچار اين تأخر فرهنگى هستيم.
ــتلزم چند عامل اجتماعى  روانى  ــت مس تأثيرگذارى جرائم در مهار رفتار نادرس

مهم است.
ــرش جريمه به عنوان عامل كنترل كننده؛ فرد جريمه را به عنوان يك  اول، پذي
پديده كنترل اجتماعى به رسميت بشناسد. بسيارى از ما جريمه را وسيله اى براى پر 
كردن جيب راهنمايى و رانندگى و دولت و مأموران را جوانان شهرستانى كه با برگ 

جريمه عقده هاى پنهان مى گشايند، مى پنداريم.
ــت، اما  ــورهاى اروپايى گرچه مبلغ جرائم باالس ــت؛ در كش دوم، پذيرش خطاس
عنصرى به نام پذيرش در ميان است. گرچه ممكن است فرد از پولى كه بايد بپردازد 

عصبانى شود، اما مى داند كه اين نتيجه مستقيم رفتار خود است. 
ــات آن از جمله جريمه ها؛  ــده ترافيك و متعلق ــرش روح جمعى پدي ــوم، پذي س
ــيار فردگرا هستيم و رانندگى ما نه  ــيارى از ما ايرانيان در برخورد با رانندگى بس بس
ملهم از قوانين ترافيكى كه متأثر از شخصيت درونى و اغلب عصبانى و برترى طلبانه 

ماست. 
ــيارى حقى  ــيم كه بس يا نظر اغلب مردان راننده را در مورد رانندگى زنان بپرس
براى رانندگى آنان در ذهن خود قائل نيستند؛ اگرچه ممكن است براى همسرانشان 

اتومبيل هاى گران قيمت نيز خريده باشند!
اين فردگرايى باعث مى شود ما روح حاكم بر جريمه ها (كه به نفع پديده جمعى 
ــى  ــت) را درك نكنيم و خود را با اقتصادى بودن يا سياس رفتار صحيح ترافيكى اس
ــرگرم كنيم و از هر فرصتى براى دور زدن پليس و  بودن اغراض پنهان اين طرح س

جريمه ها استفاده كنيم.
ــند افتخار و كم كردن  برخي افراد خالفى باالى پانصد هزار تومان را به عنوان س

آن در كميسيون را عملى شجاعانه مى دانند.
به نظر مى رسد اين طرح در مرحله اول، پاره اى از رفتارهاى غلط را اصالح كند، 

اما در بلندمدت تأثيرش را از دست داده و دوباره «همان آش و همان كاسه». 

برادرزاده خانواده عمويش را در رزن
به آتش كشيد

نى
زئي

س ت
عك

همدان پيام: ترافيك مسئوالن در شوراى ترافيك
 حاال اينو چه جورى درست كنيم؟!

خانه ملت: مسئوالن، خود را به جاى مردم بگذارند. 
 اصال امكان نداره كه مسئوالن، بار سنگين مسئوليت هاشون رو، روى دوش 

مردم بگذارن و آرامش اونا رو بگيرن!! 
همدان پيام: شرط برگزارى جشنواره زمستانى، آمدن برف است.
 اونم بياد، يه بهانه ديگه واسه برگزار نشدنش جور ميشه!

تهران امروز: تأخير در ارائه بودجه به بهانه فاز دوم يارانه ها
 باالخره هر بار واسه اينجور تأخيرها، يه بهونه جديد بايد جور كنن ديگه!

همدان پيام: دولت به بيكاران رحم كند.
 نمى خواد رحم كنه، وظيفش رو در قبال اونا انجام بده!

فارس: بر اساس آمارهاى مؤسسه بين المللى ECA، تهران صدو سى امين شهر گران 
جهان است.

 پس زندگى تو تهران هم، ديگه كالس نداره!
ايسنا: خيره شدن به تلفن همراه، افسرده كننده است. 

 مخصوصا وقتى پيامك اعالم مبالغ قبوض اومده!!
ــان، هرچه زودتر به خيمه وحدت وارد  ــه ملت؛ نماينده مردم تهران: اصولگراي خان

شوند. 
 بقيه هم فقط منتظر باشن تا به اينا رأى بدن!

مهر: افزايش دوباره قيمت دالر آغاز شد. 
 نگران نباش، مسئوالن اعمال مديريت مى كنن، جلوش رو مى گيرن!

تابناك: وقتى مالت هم ايران را تحريم مى كند! 
 مالت ديگه كدوم كوره دهاتيه؟!

واحد مركزى خبر: مذاكره ايران با روسيه براى خريد هواپيما 
 بازم توپولوف؟!!

ايسنا؛ وزير كشور: تا ساعت 15:45دقيقه سومين روز از ثبت نام داوطلبان انتخابات 
مجلس نهم، هزار و 20 نفر در سراسر كشور مراجعه داشتند كه 50 نفر از آنها خانم 

و 950 نفر از آقايان هستند.
 اون بيست نفر بقيه، چه جنسيتى دارن؟!!
ايران: منتقدان هدفمندى، توليد را نشانه رفتند.

 يعنى اونا كه يارانه توليد رو نمى دن؟!
فرهيختگان: دالر يك روزه 80 تومان گران شد.

 حاال يه روز دولت اعمال مديريت نكرد ها!
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ادب و هنر

خبر اخبار هنرى

مجموعه كامل اشعار نيما به چاپ يازدهم رسيد
ــعار نيما يوشيج از سوى انتشارات نگاه به  ــنايى غزنوى و مجموعه كامل اش همدان پيام: چاپ هاى تازه اى از ديوان س
بازار آمد. به گزارش مهر، اين ناشر مجموعه كامل اشعار نيما (گردآورى سيروس طاهباز) را تجديد چاپ و چاپ يازدهم 

آن را در 902 صفحه و بهاى 18 هزار تومان منتشر كرده است.
ــت هايى از محمد معين، جالل آل احمد و سيروس  ــاعران ايران است كه يادداش ــعرهاى ش اين كتاب از مجموعه ش
طاهباز را در آغاز خود دارد. انتشارات نگاه همچنين «ديوان سنايى غزنوى» را هم كه به كوشش پرويز بابايى و بر اساس 
ــده، به زير چاپ برده است. اين كتاب مقدمه اى از استاد بديع الزمان  ــخه هاى موجود از سنايى تدوين ش معتبرترين نس
ــيوه سخن اين شاعر كالسيك ايرانى ارائه داده است. اين كتاب به چاپ چهارم  ــرحى از زندگى و ش فروزانفر دارد كه ش

رسيده و در شمارگان 2000 نسخه با بهاى 14 هزار تومان در اختيار شعردوستان قرار گرفته است.

"دست بزنم به چاقو؟!" منتشر شد
همدان پيام: مجموعه شعر كودك "دست بزنم به چاقو؟!" سروده رودابه حمزه اى به همت انتشارات سوره مهر منتشر 

شد.
ــوره مهر، "دست بزنم به چاقو" يكى از كتاب هاى مجموعه 3 جلدى از اشعار كودك، سروده  ــارات س به گزارش انتش
رودابه حمزه اى است كه از سوي انتشارات سوره مهر منتشر شده است. "دست بزنم به كبريت" و "دست بزنم به قليون" 

عنوان 2 كتاب ديگر اين مجموعه است كه مانند اين كتاب، شامل اشعار آموزشى براى كودكان است.
تصويرگرى كتاب هاى اين مجموعه با نرگس دالورى و طراحى گرافيك آن با حبيب ايلون بوده است. مخاطبان اصلى 
ــنى «ب» هستند. "دست بزنم به چاقو؟!" با 24 صفحه  ــعار اين كتاب و 2 كتاب ديگر اين مجموعه، كودكان گروه س اش

مصور و رنگى، شمارگان 5 هزار نسخه و قيمت 3 هزار و 300 تومان منتشر شده است.

اختصاص اعتبارات فرهنگى براى توسعه كتابخانه هاى روستايى استان
همدان پيام: دو درصد اعتبارات فرهنگى استان همدان به توسعه كتابخانه هاى عمومى روستايى اختصاص يافت.

مدير كل كتابخانه هاى عمومى استان در اين خصوص گفت: متاسفانه فقط 10 درصد جمعيت روستاييان استان از امكان 
كتابخانه عمومى بهره مند مى باشند كه اين شايسته نام همدان پايتخت تاريخ و تمدن نيست. به گزارش روابط عمومى اداره 
كل كتابخانه هاى عمومى استان همدان، فاضل عبادى افزود: در سال جارى و با مساعدت مسئوالن استانى 2 درصد اعتبارات 
فرهنگى استان براى احداث، تعمير و تجهيز كتابخانه هاى روستايى  تخصيص يافت؛ هرچند اين گام اقدام مناسبى در اين 
خصوص مى باشد ولى تا رسيدن به وضعيت مطلوب فاصله زيادى وجود دارد. وى در ادامه بر احداث سه كتابخانه روستايى در 
روستاهاى قاسم آباد در شهرستان همدان و سيدشهاب از توابع شهرستان تويسركان و فيض آباد از توابع شهرستان فامنين تاكيد 

و خاطرنشان كرد: با نظر شوراى برنامه ريزى استان اين سه روستا نيز صاحب كتابخانه عمومى خواهند شد. 

همدان پيام: مؤلف فهرست واره دست نوشته هاى 
ــه دوم  ــار مجموع ــن و انتش ــا) از تدوي ــران (دن اي
ــوان «ذخاير  ــخ خطى ايران با عن ــت واره نس فهرس

مكتوب ايران» در بهمن ماه سال جارى خبر داد.
حجت االسالم مصطفى درايتى در گفتگو با مهر 
از انتشار مجموعه دوم فهرست واره نسخ خطى ايران 
ــوى سازمان  با عنوان «ذخاير مكتوب ايران»، از س
ــر داد و گفت:  ــران خب ــه ملى اي ــناد و كتابخان اس
ــامل 40 جلد است كه هم اكنون 5  مجموعه دوم ش
ــار به كتابخانه ملى  ــد آن را تأليف و براى انتش جل
ــى كه به من  ــا بر اعالم ــل داده ام و بن ــران تحوي اي

كرده اند در دهه فجر از آن رونمايى خواهد شد.
ــان اين مطلب كه در  ــالم درايتى با بي حجت االس
تالش هستيم تمام 40 جلد اين مجموعه تا دو سال 
ــود، افزود: اين اثر مجموعه  ــر ش آينده تأليف و منتش
كتابشناسى نسخه هاى خطى ايران است. در مجموعه 
نخست، ما اطالعات نسخه شناسى نسخه هاى خطى 
ــى وجود  ايران را ذكر كرديم، ولى اطالعات كتابشناس

ندارد كه در مجموعه دوم به اين مهم پرداخته ايم.
وى ادامه داد: مجموعه دوم، گزارش نسبتاً مختصر 
و مفيدى از محتواى نسخه هاى خطى موجود در ايران 
ــيه اى هم وجود داشته  ــده و اگر شرح يا حاش ذكر ش
باشد، در كنار اين اطالعات به آنها اشاره خواهيم كرد.

ــرد: به عبارت  ــالم درايتي تصريح ك حجت االس
ــى از چاپ هاى انجام  ديگر در مجموعه دوم، گزارش
ــده از يك نسخه خطى در طول ساليان نيز ارائه  ش
شده است و در كنار آن نام كتاب و مؤلف نيز براى 
ــور به  ــتفاده در خارج از كش خوانش صحيح تر و اس

صورت آوانگارى التين ذكر شده است.
ــگر، در مجموعه نخست، به  به گفته اين پژوهش
ــده  ــت افزايش حجم كار اين اطالعات ذكر نش جه
ــزى اجرايى براى توليد  ــت و در دو فاز برنامه ري اس
ــاله و كتاب خطى  اين مجموعه، حدود 70 هزار رس
ــت و در آن همه مخطوطات ايران  معرفى شده اس

معرفى و شرح داده خواهند شد.
ــى الجواد (ع) افزود: در  ــه پژوهش رئيس مؤسس
مجموعه دوم، اطالعات كامل ترى از اثر به مخاطب 
ــراف  ــه مى كنيم و محقق طبيعتاً مى تواند با اش ارائ
ــبت به اثر تصميم بگيرد. در حقيقت اين  كاملى نس
مجموعه كامل ترين و استانداردترين پژوهشى است 
كه در زمينه نسخ خطى صورت گرفته و زمينه اى را 

براى تحقيقات بيشتر فراهم مى كند.
ــت واره دست نوشته هاى  ــود؛ فهرس يادآور مى ش
ــزه كتاب  ــانزدهمين جاي ــا) برگزيده ش ــران (دن اي
ــر برگزيده حوزه  ــالمى ايران، اث فصل جمهورى اس

فهرست نگارى در جشنواره عالمه مرعشى است.

ــام: "خاتون در آينه" عنوان كتابى به  همدان پي
كوشش تورج رهنما، پژوهشگر و منتقد ادبى است 
كه به تازگى مجوز نشر دريافت كرده و در آن 10 
ــتانى معاصر ايران از  ــر از زن در ادبيات داس تصوي

زبان 10 نويسنده ايرانى ارائه شده است.
ــيماى زن را در  ــه گزارش ايبنا، اين كتاب س ب
ــندگان ايران مورد توجه  ــتانى از نويس 10 اثر داس
ــت. در اين داستان ها مى توان جوانب  قرار داده اس
ــل هاى  ــان را در آثار ادبى نس ــون حضور زن گوناگ

مختلف نويسندگان ايرانى بررسى كرد.
"گرگ" از هوشنگ گلشيرى، "زنى به ماه عسل 
مى رود" نوشته اميرحسين چهل تن، "بچه مردم" 
ــه مردش را گم  ــالل آل احمد، "زنى ك به قلم ج
ــاده"  ــادق هدايت، "آرزوى س ــته ص كرد" نوش
ــته  ــالم كنم" نوش اثر صادق چوبك، "به كى س
ــور، "خانه در آسمان" به قلم گلى  سيمين دانش
ــرو روانى پور، "پاييز قمر"  ترقى، "آبى ها" از مني
نوشته فرخنده آقايى و "پس فردا" اثر فريبا وفى 
ــده در كتاب "خاتون در  ــتان هاى بررسى ش داس

آينه" را تشكيل مى دهند.
ــت 5 داستان اين  همان  گونه كه مشخص اس
مجموعه متعلق به نويسندگان مرد و 5 داستان به 

قلم نويسندگان زن نوشته شده است.
ــرار دادن اين آثار و  ــورج رهنما با كنار هم ق ت

ــى جداگانه آنها، تفاوت ها و تشابهات ديدگاه  بررس
ــندگان را درباره زن ايرانى به مخاطب عرضه  نويس
ــناختى و  ــا بتواند تحليلى ادبى، جامعه ش كرده ت

روان شناختى از اين مقوله به دست دهد.
ــنده معتقد است كه ادبيات داستانى  اين نويس
ايران بيشتر جنبه گزارشگرى دارد و داستان هاى 

اين مجموعه نيز از اين ويژگى مستثنا نيستند.
ــوطى كه بر كتاب نوشته و  وى در مقدمه مبس
ــندگان و داستان هاى مورد بحث در كتاب را  نويس
ــنده حال حاضر كشورمان؛  معرفى كرده، دو نويس
يعنى فرخنده آقايى و فريبا وفى را بيش از ديگران 
ــخصيت و روحيات زن ايرانى موفق  در نمايش ش
ــت كه  ارزيابى كرده، اما در مجموع بر اين باور اس
ــتان ها به دليل  ــازى از زن ايرانى در داس تصويرس
واقع نمايى و حقيقت زندگى زنان، مضامينى عمدتاً 

غم انگيز و اندوه بار را پديد آورده است.
ــورج رهنما پيش تر كتاب هايى چون "ادبيات  ت
ــروز آلمان"، "چهره غمگين من" (نمونه هايى از  ام
داستان هاى كوتاه آلمانى)، "در سكوت گل سرخ" 
ــعر) و چند كتاب درباره ادبيات ايران  (مجموعه ش

به زبان آلمانى نوشته و منتشر كرده است.
ــر را  ــون در آينه" اخيراً مجوز نش ــاب "خات كت
ــط انتشارات كتاب  دريافت كرده و ماه آينده توس

پارسه وارد بازار مى شود.

ــا كارگردان  ــد مجيدي تنه ــام: مجي همدان پي
ــت كه تاكنون توانسته به عنوان  سينماي ايران اس
نماينده ايران، يك بار حضور در بخش نهايي اسكار 

را با فيلم "بچه هاي آسمان" تجربه كند.
ــتش از مراسم اسكار، در  مجيدي پس از بازگش
ــتي كه 25 فروردين سال 78 در خانه سينما  نشس
برگزار شد، جزييات اولين حضور سينماي ايران را 
ــم تشريح كرد و امروز در اين روزهاى  در اين مراس
ــتانى كه بعد از گذشت دوازده  ــبتاً خنك زمس نس
ــانس زيادي براي "جداي نادر از  ــال، بسياري ش س
ــرار اين موفقيت  ــيمين" اصغر فرهادى براي تك س
ــي پيش بيني مي كنند،  ــب جايزه نهاي و حتي كس
ــمان" را از  ــردان "بچه هاي آس ــاي كارگ صحبت ه

حضورش در اسكار بازخواني مي كنيم.
ــفر به  ــان اينكه ما دو س ــدي با بي ــد مجي مجي
ــفر  ــود: يكي س ــح داده ب ــتيم، توضي ــكا داش آمري
ــفر  ــمان" بود و ديگري س ــي "بچه هاي آس مقدمات
ــفر اول 21 دي ماه 77  ــكار. س ــراي حضور در اس ب
بود كه «ميراماكس» براي اكران عمومي "بچه هاي 
ــا در آنجا حضور  ــمان" تدابيري را اتخاذ كرد ت آس
داشته باشيم و در مصاحبه هاي مطبوعاتي شركت 
ــور فيلم هاي  ــق آمارهايي كه براي حض كنيم. طب
ــختي بين  ــكار وجود دارد. رقابت س خارجي در اس
ــكار  ــركت كننده در بخش خارجي اس فيلم هاي ش
ــود و اين باعث شده بود كه ميراماكس  حس مي ش
نسبت به حضور "بچه هاي آسمان" در اسكار اميدوار 

نباشد.
ــود از 15 فيلم  ــت خ ــات نيز در فهرس مطبوع
ــمي از  ــام مي بردند و در آنها اس ــرح خارجي ن مط
ــفر ما به  ــمان" نيامده بود. در اين س "بچه هاي آس
ــم. روز اول در نيويورك  ــفر كردي 6 ايالت آمريكا س
ــان عزيزمان هم بودند، ما در  كه جمعي از هم وطن
جمع مردم آمريكا و منتقدان حاضر شديم. نمي دانم 
ــا نامأنوس بود؟ محل اكران "بچه هاي  چرا آنجا فض
آسمان" مجموعه اي شامل 18 سالن نمايش همراه 
با مراكز فرهنگي و رفاهي بود. وقتي وارد پاساژ شدم 
ــيعي را ديدم كه به طور مستمر تيزر  پرده هاي وس

فيلم هاي آمريكايي را پخش مي كردند.
ــرباز  ــا اين تبليغات به فيلم هاي "س در آن روزه
رايان"، "شكسپير عاشق"، "اليزابت" و ... اختصاص 
ــدم. ترسيدم و فكر  ــت. وقتي وارد اين فضا ش داش
ــمان" در اين مجموعه  كردم كه ما و "بچه هاي آس
ــالن نمايش فيلم   ــت. س چه جايگاهي خواهيم داش
ــود و مدعوين  ــالن بزرگي ب ــمان" س "بچه هاي آس

زيادي هم به آن جا آمده بودند. 
ــروع  ــالن تقريباً پر از جمعيت بود. قبل از ش س
فيلم معرفي كوتاهي از ما انجام شد. ميراماكس قبل 
از پخش فيلم به ما اعالم كرده بود كه تغييراتي در 
صداي فيلم داده شده است. اول احساس كردم كه 
ــت و فكر مي كردم كه با اين  صداي فيلم ضعيف اس
ــالن صداي فيلم شنيده نمي شود،  وضعيت در ته س

اما وقتي سالن را بررسي كرديم. 
ــنيده  ديديم كه صدا در همه جا به يك انداز ش
مي شود. بعد از آن در يك فرصت يك ساعته گشتي 
در سينما زديم. اين بازديد را از طبقه باالي سينما 

كه سه بعدي بود آغاز كرديم.
 در آنجا يك فيلم سه بعدي به مدت 20 دقيقه 
ــد؛ البته من دو  ــورها پخش مي ش در مورد دايناس
ــم 20 دقيقه اي را ديدم و در بقيه  دقيقه از اين فيل
ــته بودم. هم از ترس و هم از  ــمانم را بس مدت چش
تشويش آنچه كه قرار است براي "بچه هاي آسمان" 
ــش "بچه هاي  ــتيم نماي ــد. وقتي برگش پيش بياي

آسمان" در حال اتمام بود. 
آمريكايي 65 ساله اي كه دكتراي جامعه شناسي 
ــت مي گفت: «من مي خواهم مانند آن ماهي ها  داش
كه برپاي علي بوسه مي زنند بر پاي تو بوسه بزنم.» 
ــود آمده تأثير  ــث و گفت وگوي به وج ــن در بح م
ــاهده كردم و  ــوي تمدن ها را مش ــت وگ و روح گف
ــه در مطبوعات به  ــن واژه را برخالف آنچ معني اي
شكل شعارزده مطرح مي شود با پوست و استخوان 

لمس كردم.
كارگردان "بچه هاي آسمان" با اشاره به سفر دوم 
توضيح داده بود: سفر دوم ما براي حضور در اسكار 
بود. ديداري با اعضاي پنج فيلم نامزد شده داشتيم 
كه ارتباط گرم و خوبي با كارگردان هاي آنها برقرار 
ــا حضور پنج  ــتي جمعي ب كرديم. همچنين نشس
ــراي معرفي به اعضاي آكادمي  كارگردان خارجي ب
ــاي آكادمي و  ــزار نفر اعض ــه ه در حضور دو يا س

رسانه هاي سراسر دنيا نيز داشتيم. 
ــب را به  ــي چند مطل ــس آكادم ــا رئي در آنج
ــرد:  بعد از  ــكار بيان ك ــوان اولين رويداد در اس عن
ــكار يك روز جلو افتاد (در  هفتادويكمين دوره، اس
ــنواره هاي خودمان افتادم كه دو  آن موقع ياد جش

ــد و يا اصًال تعطيل  ــه ماه جلو يا عقب مي افت يا س
ــور ايران و  ــن به اولين حض ــود) وي همچني مي ش
ــكار اشاره و آن را يكي از بهترين  فيلم ايراني در اس
ــده معرفي كرد. در آن  فيلم هاي خارجي مطرح ش
ــور  ــوتيتر مطبوعات خارجي بود و ش زمان ايران س
ــعف بسياري را در ايرانيان حاضر در آنجا ايجاد  و ش
كرده بود. وقتي كه معرفي پنج كارگردان شروع شد 
ــان و عواملشان توضيحاتي  هر كدام در مورد كارش

دادند. 
 روز مراسم اسكار 

به گزارش ايسنا، مجيدي با اشاره به روز مراسم 
ــده بود: روز مراسم از هتلي كه در  ــكار يادآور ش اس
ــه طرف محل  ــرون آمديم و ب ــس بود بي لس آنجل

برگزاري مراسم رفتيم. 
ــاختمان اسكار نزديك شديم  وقتي به محل س
ــه هاي  ــت شيش ــديدي بود همه به پش ترافيك ش
ــتند  ــا مي زدند و مي خواس ــگ ليموزين ه دودي رن
ــس بگيرند؛  ــيم تا عك ــه ها را پايين بكش كه شيش
البته ما در دل خودمان مي گفتيم كه خيلي نگران 
ــتيم كه  ــتاره هاي هاليوودي نيس ــيد ما آن س نباش
ــان مي گرديد؛ زيرا آنها منتظر چهره ها  شما دنبالش
ــگان بودند. وقتي به ساختمان رسيديم  و هنرپيش
حدود دو يا سه هزار نفر مراسم اسكار را برنامه ريزي 
مي كردند در همان جا جيمز كاربرن با اسفندياري 
ــالم و عليك حسابي كرد و اسفندياري گفت كه  س

احتماالً مرا اشتباه گرفته است.
ــاختمان فضايي بود  ــل از ورود به داخل س  قب
ــو از خبرنگاران بود اين فضا  ــدود دو متر كه ممل ح
ــكل نعل اسب پوشانده شده  با كفپوش قرمز و به ش
ــد يك ساعتي در  بود. هر فردي كه از آنجا رد مي ش
ــان مالقات كند؛  ــف بود تا با خبرنگاران و عكاس ص
ــتن ما از آنجا بيش تر از دو دقيقه طول  البته گذش
نكشيد و كسي از خبرنگاران ما را تحويل نگرفت و 

البته ما هم آنها را تحويل نگرفتيم.
داخل سالن فضايي مانند تاالر وحدت خودمان بود 
ــكار  و من فكر مي كردم كه آيا اين همه تعريف از اس
ــث اصلي من از همين  ــط همين بود؟ در واقع بح فق
جاست همه هم و غم دست اندركاران اين بود كه وجه 

سينماي ملي شان را به مردم جهان ارائه كنند. 

ــان اين است كه طوري  در ايران همه نگراني ش
ــزرگان نرود.  ــان جلوي ب برخورد كنند كه آبرويش
نگران آن نيستند كه اين جشنواره يك رويداد مهم 
ــينماي ايران است؛ در حالي كه تالش آنها  براي س

بر اين بود كه پوشش خبري خوبي داشته باشند.
در ميان سالن دوربيني با تجهيزات كامل بود كه 
ــد و در سالن حركت  هر بازوي آن پانزده متر مي ش
مي كرد و اين نقطه كوري براي مدعوين درون سالن 
ــالن هم دو پرده بود كه مراسم  بود. در دو طرف س

را پخش مي كرد. 
ــته بودم، اما بيشتر  من در رديف پانزدهم نشس
از روي پرده مراسم را نگاه مي كردم؛ به دليل اينكه 
ــت حتي فرداي آن روز  پرده عظمت بيشتري داش
كه مراسم را از تلويزيون ديدم خيلي با ابهت تر بود.

ــم فيلم كوتاه  از ديگر نكته هاي زيباي اين مراس
ــد از اهداي يك  ــد دقيقه بع ــن بود. هرچن انيميش
ــكار كار قطع مي شد و همه مي توانستند  جايزه اس
ــد از اين آيتم از  ــوند، وقتي بع ــان بلند ش از جايش
ــدند فكر مي كردم كه چگونه  ــان بلند مي ش جايش
ــا در حدود  ــا را جمع مي كنند، ام ــه اين آدم ه هم
دويست يا سيصد نفر سياهي لشكر بودند كه وقتي 
عده اي مي رفتند آن سياه لشكرها جاي آن افراد را 
پر مي كردند همين امر باعث مي شد تا وقتي دوربين 

در سالن مي چرخد از ابهت اسكار كم نشود.
در سه رديف اول تمام چهره هاي هاليوودي نشسته 
بودند تا مردم بهتر آنها را ببينند. باز ياد خودمان افتادم 
ــنواره هايمان چهار رديف اول را خالي نگه  كه در جش
ــتن نمي دهند و  مي دارند و به هيچ فردي اجازه نشس
تازه تا آخر كار تنها يك رديف از آن پر مي شود آن هم 
اختصاص به مسئوالن دارد كه ربطي به سينما ندارند و 

سه رديف ديگر خالي مي ماند. 
ــينماگران خارجي درباره  مجيدي درباره  نظر س
ــدت  ــمان" گفته بود: «"بنيني" به ش "بچه هاي آس
ــي تعريف و  ــمان" بود و خيل ــق "بچه هاي آس عاش
ــحالي مي كرد. "والتر ساين" كارگردان  اظهار خوش
برزيلي فيلم "ايستگاه مركزي" نيز روحيه اي بسيار 
ــت و عاشق "بچه هاي آسمان" شده بود  ايراني داش
ــما اين فيلم را  ــت: «كاش من به جاي ش و مي گف

ساخته بودم». 

ما بايد فيلم 
خودمان را 

بسازيم
روايت مجيد مجيدي از تنها حضور 

سينماي ايران در اسكار

مجموعه دوم فهرست واره
نسخ خطى ايران منتشر مى شود

تصوير زن در ادبيات داستانى ايران 
منتشر مى شود

عناوين نامزدهاى اسكار در بخش موسيقى
ــامى 97 اثر سينمايى رقيب در بخش بهترين موسيقى  همدان پيام: فهرست اس

فيلم اسكار 2012منتشر شد.
ــكار سال  ــيقى در اس ــت نامزدهاى موس به گزارش مهر، هاليوود ريپورتر فهرس
ــكار، " تن تن و تك  آينده را اعالم كرد. اعضاى آكادمى هنرهاى تصويرى و علوم اس
شاخ"(استيون اسپيلبرگ) به آهنگسازى جان ويليامز، "گل هاى جنگ" با موسيقى 
ــيقى فيلمى از  ــيزى) با موس كيگانگ چن از (ژانگ ييمو)، "هوگو" (مارتين اسكورس
هاوارد شور، "عيد مارس" (جرج كلونى) با موسيقى الكساندر دسپالت، "جى.ادگار" 
ــتى كه در آن زندگى مى كنم"  ــازى كلينت ايست وود، "پوس با كارگردانى و آهنگس
ــازى آلبرتو ايگلسياس، "ناآرام" (گاس ون سنت) و "هرى  (پدرو آلمادوار) به آهنگس
ــان مرگبار" الكساندر دسپالت را نامزدهاى بخش موسيقى اسكار سال  پاتر و مقدس

2012 اعالم كردند.
نامزدهاى نهايى هشتادوچهارمين دوره جوايز آكادمى اسكار روز 24 فوريه معرفى 
ــم اعطاى جوايز نيز روز 26 فوريه 2012 (ششم اسفند ماه) و  ــد و مراس خواهند ش
ــته در سالن تئاتر كداك لس آنجلس برگزار خواهد شد و از  همچون سال هاى گذش

شبكه تلويزيونىABC پخش مى شود.

جعفري جوزاني:
سينماگران ما فعال سياسى شده اند

ــعود جعفري جوزاني كارگردان ماليرى گفت:  در وضعيت فعلي  همدان پيام: مس
سينماگران ما بيشتر فعال سياسي شده اند و متاسفانه جنبه سرگرمي سينما از بين 

رفته است.
اين كارگردان سينما كه در برنامه  اين هفته «هفت» حضور داشت، اظهار كرد: 
ــي  ــاني درگير كارهاي سياس ــينماي ما وجود ندارد و كس ــي در س تعادل سياس
ــده اند كه زماني شعارهاي موافق مي دادند اما آدم هايي كه ريشه عميقي دارند  ش
ــان را كرده اند و با اين مسائل كاري  ــه كار خودش مانند داريوش مهرجويي هميش

ندارند.
ــوم تا ششم در اين برنامه  ــنواره فيلم فجر دوره س وي كه در بخش ارزيابي جش
حضور داشت، خاطرنشان كرد : جشنواره فيلم فجر هميشه مهمترين جشنواره فيلم 

كشور بوده كه پايان يك سال همراه با برداشت محصوالت فرهنگي بوده است.
ــر بودن يا نبودن  ــالمي در زماني كه بحث بر س ــل انقالب اس ــزود:  در اواي وي اف
سينما بود، براي اولين بار امكان فيلم سازي به جوانان داده شد و فيلمسازان زيادي 

وارد سينما شدند. 
ــينما با گذشته اشاره كرد و گفت: در  ــرايط متفاوت امروز س اين كارگردان به ش
زماني كه «شيرسنگي» را مي ساختيم همراه با عوامل در چادر زندگي مي كرديم يا 
در زمان ساخت «در مسير تندباد» همراه با ايل قشقايي بوديم و بازيگراني مانند علي 
نصيريان و عزت ا...  انتظامي هيچ توقع مادي از حضورشان در فيلم نداشتند اما امروز 

بازيگر قبل از امضاي قراردادش هتل محل اسكانش را مي پرسد.
اين كارگردان خاطرنشان كرد:  سينماگران بايد قلبشان را پاك كنند و همديگر را 
دوست داشته باشند و از افتخار هم خوشحال شوند. اگر كسي هم شكست مي خورد 

بايد نگرانش باشيم و اين بايد در جامعه فرهنگي به وجود آيد.
همچنين در بخشي از اين برنامه اين هفته «هفت» وضعيت حضور «جدايي نادر 

از سيمين» در اسكار توسط امير قادري مورد تحليل قرار گرفت.

183 فيلم متقاضي جشنواره  فيلم فجر

ــي امين دوره  ــور از س ــازان كش ــينمايي و فيلمس همدان پيام: تهيه كنندگان س
جشنواره بين المللي فيلم فجر استقبال كردند.

روابط عمومي سي امين جشنواره بين المللي فيلم فجر اعالم كرد: تا پايان مهلت 
اعالم شده براي ارائه فرم شركت در جشنواره سي ام، 183 فيلم و مستند سينمايي 

متقاضي شركت در جشنواره شدند.
اين آمار شامل90 فيلم سينمايي و 93 عنوان مستند سينمايي متقاضي شركت 

در بخش جستجوي  حقيقت «ويژه مسابقه آثار مستند سينمايي» مي شود.
بنا بر اين گزارش، سي ام آذرماه آخرين زمان اعالم شده از سوي ستاد جشنواره 
فيلم فجر براي تحويل فرم شركت به دبيرخانه جشنواره بوده است كه خوشبختانه با 
همكاري مناسب و قابل تقدير تهيه كنندگان و فيلمسازان 183 عنوان فيلم سينمايي 

و مستند به دبيرخانه ارائه شد. 
ــنواره همچنين ضمن سپاس و قدرداني از همه فيلمسازان و  روابط عمومي جش
ــنواره بازبيني آثار را  ــت كه هيأت انتخاب جش تهيه كنندگان ارجمند اعالم كرده اس
ــاند و بعد از اين تاريخ هيچ اثري مورد بازبيني  ــاز و تا 20 دي ماه به پايان مي رس آغ

قرار نمي گيرد.

به قلم فرزاد امامي،
«عكاسي ديجيتال براي نوآموزان» منتشر مي شود

همدان پيام: كتاب آموزشي "عكاسي ديجيتال براي نوآموزان" نوشته فرزاد امامي 
به زودي منتشر مي شود.

ــي  ــاني كه براي اولين بار دوربين عكاس امامي با بيان اين كه اين كتاب براي كس
ــان مي گيرند، چه بزرگسال و چه نوجوان، نگاشته شده است، گفت: يكي از  دست ش
ويژگي هاي اين كتاب، استفاده از واژه هاي فارسي است؛ به عنوان مثال، در اين كتاب 

از واژه "درخش" به جاي "فلش" استفاده كرده ام.
ــتفاده از واژه هاي فارسي را هدف خود از اين موضوع  وى ترغيب نوجوانان به اس
ــت از ميان چهار  ــيده و قرار اس ــوان و اضافه كرد: نگارش اين كتاب به اتمام رس عن
ــارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، قدياني، حرفه هنرمند و سوره  انتش

مهر، يكي از آن ها را براي انتشار كتابم انتخاب كنم.
ــروري در  ــاب "120 نكته ض ــكاس و مترجم كه كت ــنا، اين ع ــزارش ايس ــه گ ب
عكاسي"اش توسط انتشارات افراز به چاپ دوم رسيده است، از طرح 80 نكته ديگر 
ــي در يك كتاب جديد خبر داد و گفت: كتابي را با عنوان "200 آموزه  درباره عكاس
نخست در عكاسي" در دست نگارش دارم كه در واقع افزودن 80 نكته جديد درباره 
اخالق در عكاسي، مباحث نوين در عكاسي ديجيتال، نمايش عكس ها و موضوع هاي 

مربوط به نمايشگاه هاي عكس و... است.
ــي"، كتاب هاي مختلف 10  امامي افزود: در كتاب "120 نكته ضروري در عكاس

نويسنده برتر عكاسي در جهان را گردآوري و ترجمه كرده ام.
فرزاد امامي تاكنون نمايشگاه هاي عكس مختلفي را برگزار كرده است. همچنين 
ــي"، كتاب "500 نكته در  ــد از گردآوري و ترجمه "120 نكته ضروري در عكاس بع
تصويربرداري ديجيتال" را نيز با زباني ساده درباره رازهاي تصويربرداري، گردآوري و 

ترجمه كرده كه سال 89 توسط خودش منتشر شده است.

روش صحيح مطالعه
همدان پيام: يكى از شرايط اساسى مطالعه، 
ــوالً دانش آموزان،  ــت. معم ــز حواس اس تمرك
ــز حواس  ــدم تمرك ــا معلمان از ع ــن ي والدي
ــكوه مى كنند و همين امر باعث  ــاگردان ش ش
ايجاد افت تحصيلى در بين دانش آموزان ايرانى 
شده است. پس بر آن شديم تا مطالبى چند به 

منظور رفع اين مسأله ارائه دهيم:
1- دانش آموز بايد قبل از ورود معلم به كالس، 
آمادگى روانى و عصبى داشته باشد؛ در غير اين 

صورت در تمركز حواس خلل ايجاد مى گردد.
ــروع درس،  ــل از ش ــه قب ــج دقيق 2- پن
ــد تا تمركز  ــاكت و آرام باش دانش آموز بايد س

الزم به وجود آيد.
ــه  ــه بايد مدرس 3- والدين و اولياى مدرس
ــراى دانش آموز به صورت محيطى  و منزل را ب
خوش آيند، آرام بخش و شادى آفرين درآورند.

■ شيوه هاى مطالعه
ــيارى از  ــيوه هاى مطالعه علمى كه بس از ش
صاحب نظران به آن معتقد مى باشند، عبارتست از 
ــى: يعنى  ــى و پس خوان ــف- پيش خوان ال
ــك درس از معلم جلوتر  ــه ي دانش آموز هميش
ــراى فراگيرى درس  ــد تا آمادگى ذهنى ب باش
ــط  ايجاد گردد و بعد از فراگيرى هر درس توس

معلم يك بار ديگر آن را مطالعه كند.
ــيوه  ــوال كردن: بايد درس را به ش ب- س
سوالى مطرح كرد و پرسش ها را از خود پرسيد.
ج- خط كشيدن زير مطالب مهم: قابل ذكر 
است كه نبايد خط كشيدن ها بيش از ده درصد 

مطالب هر درس باشد.
ــم: بايد بعد از مطالعه  د- تكرار مطالب مه

درس، مطالب مهم را از حفظ تكرار كرد.
■ مقدمات مطالعه

ــراى مطالعه، فقط يك مكان انتخاب  1-  ب
شود و آن مكان تغيير نكند.

ــه عواملى كه باعث  ــط مطالع 2-  در محي
ــدن حواس مى شود، نباشد. مثًال كتاب  پرت ش

غير درسى، روزنامه، عكس و ... .
3-  محيط مطالعه آرام باشد.

4-  حين خستگى مطالعه نكنيد.
■ بهداشت مطالعه

ــراى  ــم ها: ب ــاوب چش ــتراحت متن 1- اس
ــت دقيقه  ــاعت مطالعه يك ربع تا بيس هر س
ــت. اين استراحت نه  ــتراحت مفيد الزم اس اس
ــز هم فرصت  ــم بلكه براى مغ ــا براى چش تنه
ــت كه يادگيرى خود را مرور كند.  مناسبى اس
ــتراحت بايد به فاصله دور و بدون  در زمان اس
ــرد، اين كار باعث تنوع و  ــه و دقت نگاه ك توج

تمدد اعصاب نيز مى شود.
ــط: نورهاى  ــت بودن نور محي 2- يكنواخ
ــم هاى  ــط خصوصا اگر در زاويه ديد چش محي
شما هستند بايد يكنواخت باشد. يكى از معايب 
استفاده از چراغ مطالعه اين است كه تمركز نور 
ــطح كتاب و تاريكى نسبى محيط اطراف  به س

باعث خستگى زودرس چشم ها مى شود.
ــم براى  ــه منظ ــات و برنام ــن اوق 3- تعيي
مطالعه: اگر مطالعه در ساعات معينى از شبانه 
روز انجام گيرد، آمادگى ذهنى و بدنى به هنگام 
ــه زمان مطالعه  ــه را مى كاهد، مگر اينك مطالع

كوتاه مدت باشد.
ــه: بالفاصله پس از  ــرف غذا و مطالع 4- ص
ــرا به علت  ــد مطالعه نمود، زي ــرف غذا نباي ص
ــروع فعاليت دستگاه گوارش پس از خوردن  ش
غذا و هجوم خون به معده و احشاى داخلى، از 
ــته مى شود و  ميزان جريان خون در مغز كاس

آمادگى براى مطالعه كاهش مى يابد.
ــه: انجام حركات  ــس هنگام مطالع 5- تنف
ــب در مطالعه بسيار مهم است.  تنفسى متناس
تنفس اگر نامنظم باشد، به تدريج باعث كاهش 
ــت خواب آلودگى  ــيژن خون و ايجاد حال اكس
ــى ذهنى براى  ــود و در نتيجه از آمادگ مى ش

مطالعه مى كاهد.
ــگام مطالعه بايد  ــش فكرى: در هن 6- آرام
ــت جلوگيرى  ــى و عصباني ــتغاالت ذهن از اش
ــى باعث از بين رفتن  ــود. اضطراب و ناراحت نم
ــانى كه  ــود و حافظه كس تمركز حواس مى ش
ــتند، به طور  ــراب و عصبانيت هس داراى اضط

محسوسى از افراد عادى كمتر است.
7- ورزش و مطالعه: يكى از مشكالت اساسى 
در مطالعات طوالنى اختالل در جريان خون است. 
افرادى كه ساعت زيادى در شبانه روز به مطالعه 
مى پردازند بايد فعاليت و حركات عضالنى كافى 
ــند؛ چرا كه در افراد پرمطالعه، خون  داشته باش
بيش از همه جا، در مغز و كاسه سر گردش كرده 
و اختالالتى در گردش خونشان به وجود مى آيد.
منبع: تبيان
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گوناگون

عطارباشى علمى

ــگيرى  ــركل فرهنگى و پيش ــام: مدي همدان پي
ــتاد مبارزه با مواد مخدر گفت: مؤثرترين راهبرد  س
ــازى افراد در مواجهه با آسيب هاى  براى توانمندس
ــت؛ چرا كه يك  ــگيرانه اس اجتماعى اقدامات پيش
ــاد از 20  ــگيرى اوليه از اعتي ــه در پيش دالر هزين
ــى از سوء مصرف مواد در جامعه  دالر خسارت ناش

جلوگيرى مى كند. 
ــگيرى اوليه  ــى در همايش پيش ــد صرام حمي
ــان عصر حاضر  ــت: نوجوانان و جوان ــاد گف از اعتي
همواره با تهديدات و چالش هاى گوناگونى همچون 
نوگرايى، فردگرايى، مدگرايى، تنوع طلبى، اختالالت 
روانى، خشونت، تغيير ساختار خانواده، عدم حمايت 
ــاى غلط و كنجكاوى هاى  عاطفى والدين، نگرش ه

هدايت  نشده روبرو هستند. 
ــگيرى  به گزارش ايلنا، مديركل فرهنگى و پيش
ــدر و  ــاد و موادمخ ــونامى اعتي ــزود: س ــتاد اف س
ــت؛ به  ــد پيش رونده اس ــا يك فرآين روان گردان ه
ــود بلكه از  ــود، نه نابود مى ش عبارتى نه خلق مى ش
ــكلى به شكل ديگر تغيير مى كند به همين علت  ش
ــاهد تغيير الگوى مصرف و مواد جديد در سطح  ش

جامعه جهانى هستيم. 

ــطح آگاهى  ــادآوري اهميت افزايش س وى با ي
ــبت به عوارض و پيامدهاى سوءمصرف  والدين نس
ــال، از  ــت: 55 درصد والدين پس از 5 س ــواد گف م
ــوند و اين موضوع  اعتياد فرزندان خود مطلع مى ش

حكايت از آموزش نديدن والدين دارد. 
و  ــى  بين بخش ــالت  تعام ــه،  ادام در  ــى  صرام
ــازمان هاى مردم نهاد در  ــى دستگاه ها و س فرابخش
ــگيرى، در اولويت قرار دادن پيشگيرى  عرصه پيش
ــتگاه ها،  ــاد در برنامه هاى اجرايى دس اوليه از اعتي
بهره گيرى جدى از تمام ظرفيت ها باالخص ظرفيت 
ــگيرى توسط سازمان ها،  باورهاى دينى در امر پيش
افزايش نرخ سطح پوشش برنامه هاى پيشگيرى در 
ــامل خانواده، محيط هاى كارى  كانون هاى هدف ش
ــش قرار دادن 40  ــى و محله ها با زير پوش و آموزش
ــالم و در معرض خطر تا پايان برنامه  درصد افراد س
ــعه، تقويت اتاق هاى فكر و بهره گيرى از  پنجم توس
نخبگان و مداخله جدى تر مراكز علمى و دانشگاهى 
ــه منظور  ــوم اجتماعى ب ــص متخصصان عل باالخ
پژوهش هاى كاربردى، بنيادى و توسعه اى در عرصه 
پيشگيرى را از ديگر ضرورت هاى عرصه پيشگيرى 

ذكر كرد. 

ــص تحقيقات  ــك فوق تخص ــام: ي  همدان پي
ــى  ــه در مصيبت هاي ــرادى ك ــت: اف ــكى گف پزش
ــكان  ــاوندان و نزدي ــت دادن خويش ــد از دس مانن
ــتر از ديگران به  ــد، در آينده بيش ــه نمى كنن گري

بيمارى هاى روانى مبتال مى شوند.
ــى در طول  ــزود: هر كس ــارده اف ــدى اخب مه
زندگى خويش خواسته يا ناخواسته به درجاتى از 
ناماليمات روزمره دچار مى شود كه در اين زمينه 
مغز راهكارها و سازوكارهاى دفاعى خاص خود را 

براى تخفيف اين دردها دارد. 
ــك از جمله ابزارهايى  به گفته وى، گريه و اش
است كه مغز انسان در تخفيف اين وقايع ناگوار به 
كار مى گيرد. تلخى حاصل از دست دادن خويشان 
ــزار طبيعى به  ــتفاده از همين اب ــكان با اس و نزدي

ميزان چشمگيرى كاهش مى يابد. 
ــه داد:  ــگر ادام ــزارش ايرنا، اين پژوهش ــه گ ب
ــازوكارها يا  ــتفاده نكردن از اين س ــورت اس در ص
ــل به كوه يخ  ــن وقايع تلخ تبدي ــركوب آنها، اي س

عظيمى مى شوند كه مقدار كمى از آن بر روى آب 
قابل ديدن است و قسمت عظيم آن در زير آب. 

به گفته وى، در اين حالت بخش زيادى از اين 
ــال ها در لباس  ــايد بعد از س غم، به مرور زمان ش

انواع بيمارى هاى روانى در فرد پديدار مى شود. 
ــات تغذيه بالينى  ــگر مركز تحقيق اين پژوهش
ــان از چند روز تا  ــا مرور زم ــد: ب آمريكا يادآور ش
ــودآگاه مغز  ــمت خ ــن هفته، تجارب از قس چندي
ــت كه  ــمت ناخوداگاه آن مى رود و اينجاس به قس
ــازوكارهاى دفاعى  ــتفاده از س اگر فردى بدون اس
يادشده، همين وقايع را بدون تخفيف به ناخودآگاه 
ــتد، در ميان مدت مستعد ابتال به انواع  مغز بفرس

بيمارى هاى اختالالت خلقى خواهد شد. 

ــرد از قدرت  ــرد: ولى اگر ف ــارده تاكيد ك اخب
ــا اين حوادث  ــع رويارويى ب ــى بدن در مواق دفاع
ــن دردها قبل از  ــد، باعث تخفيف اي ــتفاده كن اس

رسيدن آنها به قسمت ناخودآگاه مغز مى شود. 
ــه وى، فرد با گريه كردن مى تواند خود  به گفت
را تا ميزان زيادى در برابر ابتال به اختالالت خلقى 

بيمه كند. 
ــت كه بين  ــت: سال هاس ــارده اظهار داش اخب
ارتباط بيمارى هاى خلقى و هيپنوتيزم بحث هاى 
ــده  ــود دارد. گاهى فرد هيپنوتيزم ش فراوانى وج
ــط گروه درمانگر پس از هيپنوتيزم احساس  توس
ــى وضع برعكس  ــادى و رضايت مى كند و گاه ش

مى شود. 

ــگر گفت: درمانگران از توضيح اين  اين پژوهش
ــج اميدواركننده و در  ــه چرا در بعضى افراد نتاي ك

بعضى برعكس است، عاجز مانده اند. 
اخبارده خاطرنشان كرد: نتايج تحقيقات اخير 
ــان مى دهد كه در مواقع  در هيپنوتيزم درمانى نش
هيپنوتيزم فرد خاطرات سنگين و تلخ زندگى فرد 
هيپنوتيزم شده را به قسمت خودآگاه مى آورد، بار 
ــمت  ــد و دوباره اين خاطره را به قس آن را مى كاه
ناخودآگاه مى برد.  وى گفت: هيپنوتيزم گر در اين 
ــته بيمار را كاهش مى دهد  مرحله واقعه تلخ گذش
و آن را با شدت و حدت كمترى به ناخودآگاه مغز 
برمى گرداند؛ از اين رو، پس از هيپنوتيزم، شخص 

احساس سبكى و آسودگى خاطر مى كند. 
ــه گفته اخبارده، نتايج اين تحقيق كه در مركز  ب
تحقيقات تغذيه بالينى آمريكا انجام شده است، عالوه 
بر روشن كردن نحوه تاثير علمى هيپنوتيزم مناسب 
ــرده بيمار، باعث تأييد تاثير  بر روند درمان خلق افس

بخشى بيش از پيش اين نوع درمان است. 

شيوه جديد درمان ايدز
 به عنوان پيشرفت علمى 

2011 معرفى شد 
ــف درمان ايدز با داروهاى  همدان پيام: كش
ــه در واقع مانع از  ــى ( ARV ) ك ضد ويروس
انتقال ويروس اين بيمارى از فرد مبتال به فرد 
سالم مى شود از سوى نشريه ساينس به عنوان 

پيشرفت علمى سال 2011 معرفى شد.
ــش بالينى  ــل، آزماي ــزارش ديلى مي به گ
ــان داد، آغاز  ــه HPTN 052 نش ــوم ب موس
ــه ايدز، انتقال  ــان ARV در افراد مبتال ب درم
ــا 96 درصد  ــراد ديگر ت ــروس را به اف ــن وي اي

كاهش مى دهد. 
ــان  ــگاه ج ــگران دانش ــاى پژوهش يافته ه
ــاى طوالنى مدت در مورد  هاپكينز، به بحث ه
ــان ARV بر افراد مبتال به ايدز پايان داد.  درم
اين درمان براى بيماران بسيار مفيد بوده است؛ 
ــرا كه نه تنها ويروس را در بدن بيمار از بين  چ
مى برد بلكه به طور همزمان ميزان انتقال را نيز 

كاهش مى دهد. 

ارسال پيامك
 بدون تغيير گوشى

ــركت مخابرات  ــام: مديرعامل ش همدان پي
ــرويس ارسال پيام  ايران پيش بينى كرد كه س
كوتاه از طريق تلفن ثابت، طى چند ماه آينده 
ــت: در حال  ــود و گف به عموم مردم عرضه ش
تامين تجهيزات جنبى براى ارائه اين سرويس 

هستيم. 
صابر فيضى در گفتگو با مهر، با بيان اينكه 
ــرويس  ــى و حقوقى براى ارائه س ــات فن اقدام
پيام كوتاه تلفن ثابت تقريبا نهايى شده است، 
اظهار داشت: به دنبال عرضه تجهيزات جنبى 
ــرويس در بازار هستيم تا مردم راحت تر  اين س
ــاز به تغيير  ــرويس بدون ني ــد از اين س بتوانن

گوشى هاى تلفن ثابت خود استفاده كنند.
ــت برخى  ــان اينكه در حال تس ــا بي وى ب
ــده از نظر رعايت  ــى توليد ش ــزات جنب تجهي
استانداردهاى جهانى هستيم كه بزودى نهايى 
ــد، ادامه داد: اين تجهيزات جنبى،  خواهند ش
ــى تلفن نخواهد بود بلكه محصولى مانند  گوش
نمايشگرهاى شماره خواهد بود كه براى ارسال 
پيام كوتاه از تلفن ثابت، مشتركان مى توانند آن 
ــى تلفن ثابت خود متصل كرده و از  را به گوش

آن استفاده كنند.
 مديرعامل شركت مخابرات ايران در مورد 
تعويق در راه اندازى اين سرويس گفت: تا پيش 
از اين، مشكل حقوقى در اين رابطه مطرح بود 
كه به همين دليل كمتر استفاده مشترى مورد 
ــال حاضر تمامى  ــت اما در ح ــه قرار گرف توج
ــكل فنى و  ــا حل مش ــت كه ب ــالش اين اس ت
ــتانداردى را وارد بازار كنيم  حقوقى، كاالى اس
تا مشترك به راحتى و با كمترين هزينه بتواند 

از اين سرويس استفاده كند.

شناسايي دوقلوهاي 
داغ زمين در خارج از 

منظومه شمسي!
ــا موفق  همدان پيام: «فضاپيماي كپلر» ناس
ــتين سيارات هم اندازه با زمين  به كشف نخس
ــارج از  ــتاره اي در خ ــراف س ــده كه در اط ش

منظومه شمسي گردش مي كنند. 
ــر-20e» و «كپلر- ــد «كپل ــيارات جدي س

ــيار نزديكي از ستاره خود  20f» در فاصله بس

ــيار داغ  ــطح آنها را بس گردش مي كنند كه س
كرده و وجود آب مايع و قابل سكونت بودن آنها 

را غير ممكن مي كند. 
ــك جو ضخيم  ــر-20f» احتماال از ي «كپل
 «20e-بخار آب برخوردار بوده و سياره «كپلر
ــت،  سطحي  نيز كه كمي از زمين كوچكتر اس

بسيار داغ دارد. 
ــياره در فاصله  ــنا، هر دو س به گزارش ايس
بسيار نزديكي از ستاره خود گردش مي كنند و 
از سال هاي به ترتيب 9 و 16 روزه برخوردارند. 
از  ــي  يك ــين»،  فرس ــوا  فرانس ــر  «دكت
ــك نجومي هاروارد  ــان مركز فيزي ستاره شناس
ــون در كمبريج اظهار كرد: اين اولين  اسميتس
بار است كه بشريت موفق به شناسايي جسمي 
ــتاره شده و  ــبيه به زمين در اطراف يك س ش
ممكن است سيارات اين چنيني بيشتري وجود 

داشته باشد. 
ستاره «كپلر 20» كه ميزباني اين سيارات 
ــال نوري از  را بر عهده دارد، در فاصله 945 س

زمين قرار دارد. 

ــترك بين انسان و حيوان  همدان پيام: رئيس اداره بيمارى هاى مش
وزارت بهداشت گفت: جراحت ناشى از گزش حيوانات وحشى و احتمال 
انتقال هارى مهمترين خطرى است كه پرسه زدن حيوانات وحشى در 

مناطق مسكونى، مردم را تهديد مى كند.
 محمدرضا شيرزادى در گفت و گو با فارس افزود: مهمترين خطرى 
كه به علت پرسه زدن حيوانات وحشى در شهر مردم را تهديد مى كند 
ــى از گزيدگى اين حيوانات است و اگر حيوان اعم از شير،  جراحت ناش
ببر، ميمون، روباه و هر حيوان وحشى آلوده به ويروس هارى باشد بعد 

از گزش سريعاً اين بيمارى را منتقل مى كند.
ــأله آگاه باشند و در صورت هر گونه  وى گفت: مردم بايد به اين مس
ــتى  حيوان گزيدگى در كوتاه ترين زمان ممكن به يكى از مراكز بهداش
ــن و سرم هاى ضد هارى  ــتفاده از واكس و درمانى مراجعه كنند تا با اس

فرد نجات پيدا كند.
ــيرزادى افزود: معموالً كودكان و بچه ها بيش از بزرگساالن از اين  ش
ــت بخواهند با  ــتند زيرا به علت كنجكاوى ممكن اس نظر در خطر هس
ــوند و دچار گزش حيوان  ــى بازى كنند و به آن نزديك ش حيوان وحش

شوند.
رئيس اداره مبارزه با بيمارى هاى مشترك بين انسان و حيوان اضافه 
كرد: بيمارى هارى معموالً در مناطق شهرى ديده نمى شود مگر مواردى 

كه حيوانات وحشى وارد شهر بشوند. وى گفت: هارى فقط در حيوانات 
وحشى مانند شير، گرگ و شغال نيست بلكه تمام پستانداران مى توانند 
ــران منتقل كنند و  ــود و آن را به ديگ ــه اين بيمارى مهلك مبتال ش ب
ميمون نيز از اين دسته خارج نيست، روباه نيز يكى از مهمترين عوامل 

انتقال بيمارى هارى در اكثر كشورهاست.
ــاير بيمارى هاى منتقله از حيوانات  ــيرزادى ادامه داد: در مورد س ش
وحشى به انسان مانند بيمارى هاى قارچى و پوستى خطر زيادى وجود 
ندارد؛ زيرا معموالً حيوان وحشى در يك لحظه به فرد حمله مى كند و 
او را گاز مى گيرد و مى گريزد و تماس فيزيكى معموالً آن قدر نيست كه 

بيمارى قارچى منتقل شود.
ــت كه  وى گفت: بيمارى هارى يك بيمارى خطرناك و مرگ آور اس
ــد و عالئم بيمارى ظاهر شد مرگ وى حتمى  اگر فردى به آن مبتال ش
است و فقط در صورت مراجعه سريع فرد با شست و شوى محل زحم با 

سرم و واكسن ضد هارى امكان نجات بيمار وجود دارد.
وى ادامه داد: سال گذشته 13 هزار مورد حيوان گزيدگى در كشور 
داشتيم كه از اين تعداد 5 نفر به علت مراجعه نكردن به موقع به مراكز 

درمانى به بيمارى هارى مبتال شدند و جان باختند.
ــتان هاى كشور حداقل يك مركز مجهز به  وى گفت: در همه شهرس

سرم و واكسن ضد هارى وجود دارد.

انجير خيس كرده براى رفع يبوست زنان باردار مفيد است
همدان پيام: دستيار تخصصى دكتراى طب سنتى گفت: زنان باردار مى توانند چند عدد انجير را خيس كرده، قبل 

از هر وعده غذايى مصرف كنند تا يبوست آنان از بين برود.
ــايع در دوران باردارى است كه زنان شكايت زيادى  ــت اظهار داشت: يبوست يكى از مشكالت ش محمود خدادوس
ــكالت بعدى در زنان مى شود، همچنين يكى از  ــت موجب بروز مش از آن دارند.  وى در گفت وگو با فارس، گفت: يبوس
ــود، احتباس و استفراغ است؛ اگر مواد غذايى زائد از بدن خارج نشود، موجب  ــنتى بايد رعايت ش اصولى كه در طب س

بروز بيمارى در بدن مى شود، سموم از بدن خارج نمى شود و دوباره به خون بازمى گردد. 
ــت: استفاده از مواد غذايى مانند آلو  ــتيار تخصصى دكتراى طب سنتى دانشگاه علوم پزشكى تهران بيان داش دس

موجب لينت مزاج زنان باردار مى شود و مى تواند موجب بهبود يبوست آنها شود.

تشخيص ديرهنگام نارسايى قلب خطرناك است
ــود كه كار  ــخيص داده مى ش ــايى قلب آن قدر دير تش  همدان پيام: يك متخصص قلب و عروق، گفت: گاهى نارس
ــايى قلب را يكى از  ــدپور پيران فر، نارس ــت.  محمد اس ــيار خطرناك اس خاصى نمى توان انجام داد و اين موضوع بس
معضالت بسيار جدى دنيا دانست و گفت: ساالنه ميليون ها نفر در تمام دنيا به علت نارسايى قلب و عوارض ناشى از 

آن دچار زندگى سختى هستند؛ متأسفانه بيمارى نارسايى قلبى هزينه بسيار سنگينى بر دولت ها تحميل مى كند.
وى در گفت وگو با فارس در مورد علل بروز نارسايى قلب نيز اظهار داشت: عوامل متعددى موجب نارسايى قلب مى شوند 
كه تغيير در ساختار قلب ايجاد مى كنند، اين تغييرات بعد از مدتى عالئمى را در انسان ايجاد مى كند؛ بين آسيب هايى كه به 
ساختار قلب وارد مى شود و زمانى كه عالئم نارسايى قلب پيدا مى شود فاصله زمانى  وجود دارد كه امكان دارد حتى تا چند 

سال به طول بينجامد اما مهم آن است بدانيم از چه زمانى آغاز شده و روند آن با چه سرعتى بوده و علت آن چيست.

اعضاى خانواده در بازى ها با كودكان همراه شوند
همدان پيام: كارشناس توصيه كردند: اعضاى خانواده ها براى تقويت فرايند يادگيرى كودكان بايد در بازى هاى كودكانه 
با آنها همراه شوند. خانواده ها به طور معمول براى كودكان خود بازى هاى فرهنگى خريدارى مى كنند؛ زيرا معتقدند كه اين 
بازى ها براى آنها بيشترين فايده را دارد.  يك پژوهش جديد نشان مى دهد همه بازى هاى كودكان - در صورتى كه اعضاى 
خانواده با آنها در اين بازى ها همراه شوند - خوب است. كيث سوير، كارشناس دانشگاه واشنگتن در سنت لوئيس گفت: نتايج 
يك پژوهش جديد نشان مى دهد كه همه بازى ها براى كودكان خوب است؛ در صورتى كه اعضاى خانواده ها در اين بازى ها 
با كودكان شريك و با آنها همراه شوند. به گزارش فارس وى تصريح كرد: بازى ها چه بسا نقش مهمى در آگاهى و فرهنگ 
سازى كودكان و رشد آنها به ويژه قبل از ورود به مدرسه بازى مى كند. به نقل از خبرگزارى يونايتدپرس، اين كارشناس افزود: 

اكثر بازى هاى ويژه كودكان 6 سال يا پايين تر، بر تئورى فرهنگ سازى يا همان "تئورى آموزش سازنده" متمركز هستند.

55 درصد والدين
 5 سال بعد فرزند معتاد خود 

را مى شناسند

يك فوق تخصص تحقيقات پزشكى: 

گريه در مصيبت ها مانع
 از بروز بيمارى هاى روانى مى شود 

گزش و هارى مهمترين خطر پرسه زدن حيوانات وحشى 
در ميان مردم
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سواالت افقى:

ــي خطابه - چه  1- محل اقامت - كرس
وقت 2- حرف ندا - طراوت - سستي و 
سهل انگاري 3- طرف و جهت - پناهگاه 
- گروهي از مردم 4- پيشرو لشكر - شهر 
ــاني - ماده  توت - كمك كردن 5- نش
صابون 6- طايفه غرب ايران - شكستن - 
بهشت - درخت تسبيح 7- حشره چوب 
خوار - مادر عرب - حرف آخر 8- درفش 
معروف - زخم بندي 9- لحظه كوتاه - 
عدد منفي - برنج خرد شده 10- حمام 
ــان - دوربين فرنگي - موي گردن  كاش
اسب - جام معروف 11- نام قديم شهر 
ــنايي 12- ساربان -  مالير - جاي روش
اندازه قامت - كاربراتور 13- برد معروف 
- عضو بدن - حشره مزاحم 14- ناشي 
و ناوارد - دستگاه نمايش فيلم - خاندان 
ــي - داراي پيچ و خم  15- چاي انگليس
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سؤاالت عمودي:

1- پوست انار - خالق نامي ديوار چين - شيره خرما 2- كموتراپي - مادر بزرگ 3- 
عتاب و  پرخاش - ضمير فراسوي - پشيماني 4- رنگ موي فوري - خطاي سد كردن 
ــكتبال - سالروز تولد 5- پيك - از شهرهاي گيالن - جد و پدربزرگ 6- مضطرب  بس
ــاكي - جوانمرد - موسيقي مرثيه 8- سود  ــاك - ساز ش و دلواپس - پرهيزگار 7- بس
حرام - پسر خورشيد - خالص - خبر گزاري اتريش 9- حرف دهان كجي - از حروف 
ــي - از حروف يوناني - از اثرهاي معروف خواجه عبدا... انصاري 10- بچه در رحم  يونان
ــياه - نانوا 12- بازي فينال - خوش  ــوري در قاره س مادر - آرزومند 11- قرض - كش
ــم 14- تيغ موكت  رفتاري و صلح طلبي - حرارت بدن 13- مفاهيم - ترنجبين - اس

بري - پيروان ابو مسلم خراساني 15- پهلوان - دوستان - نامه نگاري  
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به ليمو
نام آن به علت بوى مطبوع برگ "به ليمو" است. 

اين درختچه بومى آرژانتين و شيلى است و در شمال كشور ما نيز در هواى آزاد 
به خوبى رشد مى كند و در نقاط سردسير در گلخانه نگهدارى مى شود.

ــد.  ــعب مى باش ــاقه دراز، زاويه دار و منش ارتفاع درختچه 1/5 تا 2 متر داراى س
برگ هاى ساده، خشن و مجتمع به تعداد 3 يا 4 تايى و به رنگ سبز روشن دارد. 

قسمت مورد استفاده گياه؛ برگ هاى آن است.
 روش كاشت و داشت 

ــيله قلمه زدن شاخه ها و يا خوابانيدن آنها در زمين هاى قابل  تكثير به ليمو به وس
ــيت  ــوذ و مرطوب صورت مى گيرد. ضمناً چون اين گياه در مقابل حرارت حساس نف

دارد آبيارى زمين زراعتى مخصوصاً در فصول گرم امرى الزامى است.
تكثير به وسيله قلمه زدن به اين صورت است كه شاخه هاى جوان گياه را كه در 
آغاز، رويش طولى دارند از ساقه قطع مى كنند و پس از جدا نمودن برگ ها آنها را به 
صورت قلمه درآورده و در نهالستان كه زمين آن قبًال آماده شده، مى كارند. قلمه ها 
تدريجاً در پاييز ريشه دار مى شوند و بر اثر رشد و نمو آمادگى انتقال به زمين زراعتى 
را پيدا مى كنند. زمين زراعتى بايد كم و بيش آفتاب گير و قابل نفوذ و داراى رطوبت 
كافى باشد و قبًال آن را به عمق 50-40 سانتى متر به خوبى شخم زده باشند. در غير 
اين صورت ريشه هاى گياه نمى توانند به سهولت در داخل خاك نفوذ كرده و رطوبت 
ــخم زده  ــت آورند. برخى نيز معتقدند كه دو مرتبه ديگر بايد زمين ش الزم را به دس
شود كه آخرين دفعه آن به منظور وارد كردن انواع كودها به درون خاك است. پس 
ــطح زمين زراعى خطوطى به فواصل يك متر ايجاد كرده،  از انجام اين كارها در س
سپس فواصلى به طول 60 سانتى متر در روى خطوط تعيين مى نمايند كه هر يك محل 
ــت قبل از انتقال قلمه هاى ريشه دار به زمين  ــه دار گياه اس انتقال يكى از قلمه هاى ريش
زراعى آنها را از ناحيه يك سانتى مترى يقه قطع مى كنند و ريشه هاى طويل گياه را نيز 

كوتاه مى نمايند تا با اين عمل ريشه هاى جانبى سريع تر آمادگى رويش پيدا كنند.
عمل انتقال آنها در اين هنگام بايد با دست به خوبى صورت گيرد كه پس از وارد 
ــمتى از خاك بر اثر فشار انگشتان بر روى گياه ريشه دار و  كردن به داخل خاك قس

عارى از ساقه به حالت فشرده درآيد. 
ــامل 200  ــات اصالحى مثل كود دادن به موقع به زمين زراعى ش ــي عملي تمام
ــود ميزان مصرف  ــر هكتار زمين بايد انجام ش ــديم ه ــرم كود ازته نيترات س كيلوگ
ــفات به مقدار 300 كيلوگرم و سولفات  ــوپر فس ــيميايى ديگر مانند س كودهاى ش

پتاسيم به مقدار 100 كيلوگرم مى باشد.
 زمان و روش برداشت 

ــوالً در ماه هاى خرداد، مرداد و  ــال و معم ــان جمع آورى گياه 2 تا 3 بار در س زم
ــاخه هاى برگ دار گياه را قطع  ــورت مى گيرد. پس از جمع آورى محصول ش مهر ص
ــه وضع آويخته در  ــته و ب ــپس آنها را به طور طبيعى به صورت دس مى نمايند و س
ــد.  انبارهاى مخصوص قرار مى دهند به نحوى كه جريان هوا در آن محل برقرار باش
ــاخه ها جدا مى نمايند. براي به دست آوردن  ــدن، برگ ها را از ش ــك ش پس از خش

اسانس معموالً از برگ هاى تازه و سرشاخه هاى جوان استفاده مى كنند.
 موارد مصرف 

ــردردهاى يك طرفه، دردهاى عصبى،  ــوءهاضمه، نفخ، س از به ليمو در درمان س
سرگيجه و سرماخوردگى استفاده مى شود. همچنين به عنوان ادويه مصرف مي شود.

ــوده و همچنين در  ــره كش ب ــو داراى خواص باكترى كش و حش ــانس به ليم اس
عطرسازى از آن استفاده مى شود.

 موارد منع مصرف 
در بيماران دچار نارسايى كليوى و همچنين در دوران بارداري و شيردهى بايد از 

مصرف مقادير زياد به ليمو اجتناب كرد.
 استفاده موضعى اسانس به ليمو ممكن است باعث حساسيت پوستى شود. برگ و 
اسانس به ليمو را بايد دور از نور، در جاى خنك و در ظروف دربسته نگهدارى كرد. 
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همدان پيام: ترافيك سنگين شايد برجسته ترين 
موردى است كه در آن، ساير شهر ها خيلى عقب تر 
ــتند. مشكل بزرگى كه مثل يك غده  از تهران نيس
سرطانى هر روز پيشرفت مى كند و تا كنون درمانى 
ــش نيافته ايم؛ نه خيابان هاى يك طرفه و طرح  براي
زوج و فرد عالجش بوده و نه دوربرگران و مسيرهاى 
ويژه توانسته كمكي كند، اما اين بار شرايط متفاوت 
است؛ قانونى به كمك آمده كه جنسش با روش هاى 

قبلى فرق مى كند.
  مشكل ترافيك ديگر مختص به پايتخت نيست. 
ــهرى را مى توان يافت كه خيابان گره  حاال كمتر ش
خورده نداشته باشد و ساكنانش حداقل چند ساعت 

در روز، از تردد در برخى مسير ها گريزان نباشند. 
ــال 1885ميالدى، با  به گزارش تابناك،  در س
اختراع موتور درون سوز بنزينى، چهره كلى حمل و 
نقل دگرگون شد. در حالى كه بر پايه آمار، در سال 
ــهر با جمعيت بيش از يك ميليون  1850 چهار ش
نفر در جهان وجود داشت. اين تعداد در سال 1950 
ــيد و در سال 2000، تعداد  به حدود صد شهر رس
ــك ميليون نفر، از  ــهرهاى با جمعيت بيش از ي ش
عدد هزار تجاوز كرد. بدين ترتيب در دهه هاى اخير، 

مهندسى ترافيك اهميت ويژه اى يافت.
ــد كه ريشه گرفتگى راه ها را فقط  به نظر مى رس
يك بعدى مى دانيم. در حالى كه ترافيك، مقوله اى 
چند بعدى است و عوامل زيادى در آن نقش دارند. 
ــت كه بهترين راه كنترل  ــى ها نشان داده اس بررس
ترافيك و به مفهوم ديگر به حداقل رسانيدن ضرر و 
زيان ناشى از آن، استفاده از سه گروه عواملى است 
ــايد بتوان آن ها را به صورت سه نوع راه براي  كه ش

بهبود ترافيك بيمار در اين جامعه تجويز كرد: 
ــى ترافيك: از احداث و مرمت راه ها  1. مهندس
ــطح گرفته تا نصب چراغ ها  و تقاطع هاى غير همس
ــورد نياز، به  ــى هاى م و عاليم راهنمايى و خط كش
ــه و مديريت كالن  ــت، بودج ــى هر آنچه وق عبارت

مى خواهد و متاسفانه ... 
2. اجراى مقررات: بايد قبول كنيم كه نبود جاى 

پارك، دليلى براى بستن راه ديگران نيست.
ــانه ها  ــترده كه از رس 3. آموزش: مقوله اى گس
ــه تا آموزش و پرورش و حتى خانواده ها را نيز  گرفت

شامل مى شود. 
ــايگان خود  ــى به همس ــد نگاه ــايد بد نباش ش

بيندازيم تا بيشتر به اهميت ماجرا پى ببريم. 
استانبول يكى از خواهر خوانده هاى شهر تهران 
است؛ شهرى با جمعيت بسيار زياد كه در مرز اروپا 
ــورش  ــه و با اينكه پايتخت كش ــيا قرار گرفت و آس
ــهر تركيه محسوب مى شود.  نيست، بزرگ ترين ش
ــزرگ در  ــه آبراه ب ــيع كه با وجود س ــهرى وس ش
ــيار به هم پيوسته تر از پايتخت كشور  ميانه اش، بس
ماست و از ترافيك بسيار روان ترى برخوردار است. 
چندين پل بزرگ، تراموا، مترو، اتوبوس هاى بزرگ 
(متروباس) و كوچك، انواع تاكسى هاى ون و سوارى 
و حتى كشتى هاى مسافربرى، امكاناتى هستند كه 

براى حمل و نقل عمومى مهيا شده اند. اين در حالى 
است كه ساختار قديمى شهر و هجوم توريست هاى 
ــده كه در  ــال، موجب ش ــراوان در همه فصول س ف
ــاعاتى از روز ترافيك سنگين شده و حمل و نقل  س
به كندى انجام شود. اما نكته اينجاست كه خيلى به 
ــايد به اين دليل كه  ندرت ترافيك گره مى خورد. ش
ــب و در  همه خودروها با رعايت فاصله طولى مناس
بين خطوط حركت مى كنند و به ندرت كسى پيدا 

مى شود كه قانون شكنى مشكل سازى انجام دهد. 
در آن سوى آب هاى خليج فارس اما نه خبرى از 
بافت هاى قديمى هست و نه مشكل كمبود بودجه 
ــهرهاى بزرگ اين كشور ها،  وجود دارد. در اغلب ش
ــاى عريض و طويل و مرغوب  خيابان ها و بزرگراه ه
ــت كه توجه تازه واردان را به خود  اولين چيزى اس
ــاخت  ــايد بزرگ ترين زيرس جلب مى كند و اين ش

ترافيكى آنان محسوب مى شود. 
زيرساختى كه با كيفيت بسيار باالى خودروهاى 
وارداتى تكميل شده و ترافيك روان را به جمعيتى 
اهدا مى كند كه زياد هم نيست. جمعيتى كه بسيار 
ــند و اگر تمايل به  ــر از ما به نظر مى رس قانونمند ت
ــت كه به  ــاس كنند، كافى اس ــيدن احس اليى كش
بيابان هاى اطراف شهرشان مراجعه كرده و هر طور 

كه مايلند برانند.
ــه قياس با ديگر نقاط  ــا آنچه اهميت دارد، ن  ام
ــت و نه كوچك كردن زحماتى كه براى حل  دنياس
ــت،  ــورمان انجام گرفته اس معضل ترافيك در كش
ــد كه در اغلب موارد سعى  گو اينكه به نظر مى رس
ــأله را پاك كنيم، اما با گذرى  كرده ايم صورت مس
كوتاه در خيابان ها با مفهوم عميق   «سيستم حمل 
ــنا مى شويم، سيستمى معيوب  و نقل عمومى»  آش

كه تاكسيرانى هم از آن مجزا نيست. 
ــايد تعريض معابر- مخصوصاً  ــت كه ش اينجاس
ــش از پيش اهميت پيدا  ــهرى- بي در نقاط مهم ش
ــه جز در مواردى  ــد كرد. فاكتورى مهم كه ب خواه

ــعه به خود نديده، بلكه گا هاً با  معدود، نه تنها توس
ــير ويژه اتوبوس،  طرح هايى مثل دوربرگردان و مس
ــت. تجويزى كه در بهترين  ــده اس محدود تر هم ش
ــكنى را دارد كه به بيمار تصادفى  حالت، حكم مس
مى دهند تا نتيجه آزمايشاتش آمده و به اتاق عمل 

راهنمايى شود. 
جالب اينجاست كه مشابه اين نسخه، به سرعت 
ــده و با كار بسته  ــور هم تجويز ش ــر كش در سراس
ــخه اى كه براى يك رنگ كردن  ــود. مثل نس مى ش
ــرعت  ــد و به س كركره دكان هاى تهران پيچيده ش

چند ماه در سراسر كشور بازنويسى و اجرا شد. 
ــت كه هرساله به تعداد  ــهرى هس حاال كمتر ش
خيابان هاى يك طرفه اش افزوده نشود. اين در حالى 
ــى هوا هم به  ــال اخير، آلودگ ــت كه در چند س اس
ــته و گره كور ترافيك به حدى  جناح دشمن پيوس
اهميت پيدا كرده كه منفعت بزرگ طرح هايى مثل 
ــك، دوركارى، خدمات الكترونيك  ــت الكتروني دول
شهر و غيره را مقابله با معضل ترافيك مى خوانند. 

ــايد در ترافيك  منفعت هاى درجه دومى كه ش
ــى  ــأله نقش اساس ــند اما در حل مس هم مؤثر باش

ندارند. 
ــك متولى  ــى پذيرفته ايم كه ترافي ــا همگ گوي
ــور.  ــهرهاى كش ندارد؛ نه در تهران و نه در ديگر ش
ــازى، واردكنندگان  ــركت هاى بزرگ خودروس از ش
ــوده  ــودرو، مجريان طرح خروج خودروهاى فرس خ
گرفته تا مسئوالن شهردارى، راهنمايى و رانندگى و 
ساير نهاد ها و ارگان هاى مرتبط، همه در اين مقوله 
ــهم واقعيشان  ــتند س نقش دارند، اما يا حاضر نيس
ــكنى در كار يكديگر  ــغول كارش را ادا كنند يا مش
هستند. برخوردى مشابه آنچه در مقابل فرزند خلف 
ترافيك - آلودگى هوا - رخ مى دهد يا همه خاموش 
ــى همديگر را  ــا در يك بحث تلويزيون ــتند و ي هس
مقصر مى خوانند جايى كه يك نفر براى حلش آب 
پاشى مى كند و سفارش فن براى تهويه هوا مى دهد 

(!) و ديگران هم به كمكش آمده و مانع معاينه فنى 
را از سر راه بر مى دارند! 

ــى ترافيك را  ــد فاكتور مهندس ــايد اصًال باي ش
بى خيال شده و به سراغ ديگر عوامل برويم. 

  راهكارى براى اصالح خشت هاى 
انسانى!

ــت، اين  برخالف آنچه در آلودگى هوا مطرح اس
ــت كه نياز  ــار صحبت از موتورهاى مكانيكى نيس ب
ــرويس دارند. ترافيك از خشت هايى  به تنظيم و س
ــى از آن ها نه  ــود كه برخ ــاخته مى ش ــانى س انس
مى خواهند نظم را رعايت كنند و نه حاضرند تاوان 
ــان را بدهند. آن دسته از رانندگانى كه  اشتباهاتش
ــان  ــتگاه فرضى ثبت تخلف روى خودروش اگر دس
ــود، بايد هر روز به دنبال خودرويى توقيف  نصب ش
ــش جريمه هاى  ــى از افزاي ــان بدوند و وقت شده ش
ــن و زمان  ــان مى گويى، يا به زمي ــى برايش رانندگ
ــمان و ريسمان مى كنند كه  فحش مى دهند يا آس

درآمد چقدر است و تورم چقدر و ... 
ــت و با  ــگار رانندگى بدون تخلف مقدور نيس ان

اجراى قانون، از حقشان محروم خواهند شد!
ــى افراد با  ــايد خيابان به دليل كوتاهى برخ ش
ــال پيش فرقى نكرده باشد و قانون جديد  پنجاه س
ــب نباشد، شايد بعضى  راهنمايى و رانندگى متناس
از افسران پليس خودشان به قوانين پايبند نباشند 
ــته باشد؛ اما حاال  ــايد همه چيز ايراد داش و اصًال ش
ــختگيرانه ترى اعمال شود،  كه قرار است قوانين س
ــت كه خودمان را اصالح كنيم.  بهترين فرصت اس
ــده و جريمه هاى  قانونى كه از (اول دى ماه) اجرا ش
گرانش تنها شامل حال متخلفان خواهد شد و بس.

ــار ترافيكى ما، متوليانى  ــد كه با اصالح رفت باش
ــى ترافيك را به حال خود   رها كرده اند،  كه مهندس
ــال آينده  ــراى چند س ــل ب ــده و الاق ــه خود آم ب
ــتان هايى بينديشيد كه كم مانده به سرطان  شهرس

تهران دچار شوند!

ــه منظور اعمال قانون  ــام: ظرفيت هاى قانونى ب همدان پي
براى عابران پياده در نظر گرفته شده ولى هنوز نحوه اجراى 

آن در دست بررسى است. 
ــا توجه به اينكه  ــاون حقوقى پليس راهور، گفت: « ب مع
ــتند و  ــاده يكى از كاربران مهم حوزه ترافيك هس عابران پي
ــت،  ــهرى تأثيرگذار اس تردد آنها در معابر به ويژه در معابر ش
ــس تكاليفى را در آيين نامه راهنمايى و رانندگى بر عهده  پلي
عابران گذاشته است كه در صورت رعايت نكردن آن، جريمه 

خواهند شد.» 
اصغر محبى، افزود: « عبور نكردن از محل هاى خط كشى 
شده يا عبور از عرض خيابان با وجود پل عابر پياده همچنين 
تردد در آزاد راه ها از جمله تكاليفى است كه عابران پياده در 

صورت بى توجهى به آن جريمه خواهند شد.» 
ــيت و نقش عابران  ــه گزارش ايلنا، وى با بيان حساس ب
پياده در تصادفات، اظهار داشت: « نحوه اجراى اين قانون 
ــرايط  ــت و با توجه به ش ــى و مطالعه اس ــت بررس در دس
ــون روش اجرايى آن  ــى و روش هاى ترافيكى تاكن فرهنگ
ــت ولى به طور حتم اين قانون بزودى  ــخص نشده اس مش

ــد.»  اجرا خواهد ش
 اجراي قانون جديد جرايم رانندگي چند روز است كه در 
كشور كليد خورده و مسئوالن راهنمايي و رانندگي اميدوارند 
ــن قانون كه در آن بر دو محور افزايش جريمه ها  با اجراي اي
ــده است، تخلفات رانندگي  و سيستم امتياز منفي تأكيد ش

كاهش يابد. 
ــم رانندگي، كمترين ميزان  ــاس قانون جديد جراي بر اس
جريمه تخلفات سه  هزار تومان، مربوط به تخلف عابران پياده 
ــان، براى رانندگى هنگام  ــترين جريمه 200 هزار توم و بيش

مستى يا استفاده از مواد روان گردان تعيين شده است. 
مسئوالن راهنمايي و رانندگي معتقدند قوانين و مقررات 
ــايل نقليه  راهنمايي و رانندگي فقط مختص رانندگان و وس
نبوده و ضروري است عابران پياده هم در اين قانون مستثني 

نباشند. 
براساس ماده 333 قانون مجازات هاي اسالمي اگر خودرويي 
با سرعت مطمئن در شهر حركت كند و نقص فني هم نداشته 
باشد و با عابر پياده اي در محل غيرخط كشي شده برخورد كند، 
عابر مقصر شناخته مي شود، اين ماده قانوني اكنون سال هاست 

در محاكم قضايي ايران به فراموشي سپرده شده است. 

ــيدگي به تخلفات و اخذ  ــت قانون نحوه رس در ماده هش
ــت: در  ــوب 1350/3/30 نيز آمده اس ــم رانندگي  مص جراي
ــواره   رو، معابر و خيابان ها  صورتي كه عابر پياده در عبور از س
جز از نقاطي كه  خط كشي شده و مخصوص عبور عابر پياده 
است (محل مجاز) از محل ديگري (محل هاي غيرمجاز) عبور 
ــود و مكلف به پرداخت جريمه  كند، متخلف شناخته مي ش
ــت و در صورتي كه در اين قبيل نقاط  مقرر در آيين  نامه  اس
ــاده تصادف كند  ــوري با عابر پي ــيله نقليه موت غيرمجاز وس
ــيله نقليه در صورتي كه تمامي مقررات راهنمايي  راننده وس

و رانندگي را رعايت كرده باشد، مسئول شناخته نمي شود. 

ــون به اين  موضوع مي توان  ــي به اين دو ماده قان در نگاه
پي برد كه جريمه عابران پياده كه در قانون جديد اخذ جرايم 
ــت در واقع پيشينه 40 ساله  ــده اس رانندگي بر آن تأكيد ش
ــت مسئوالن پليس  ــده اس دارد، اما چون تاكنون اجرايي نش
ــايد بتوانند با تصويب قانون جديد پس از  راهور اميدوارند ش
چهار دهه انتظار، عابران پياده را هم بيشتر به رعايت قوانين 

و مقررات ملزم كنند. 
ــال گذشته 23 هزار و 249 نفر در حوادث رانندگى  در س
جان خود را از دست دادند كه 22,9 درصد (پنج هزار و 319 

نفر) آن عابران پياده بودند. 

گرايش نوجوانان 
به قليان و سيگار در 

آستانه بحران قرار دارد 
ــيون آموزش و  ــام: رئيس كميس همدان پي
تحقيقات در مجلس شوراى اسالمى، گفت: هر 
ــور  چند آمارى از ميزان اعتياد در مدارس كش
ــيون ارائه شده است، اما آمار و ارقام  در كميس
مطرح شده به گونه اى نيست كه بتوان وضعيت 

موجود را بحرانى قلمداد كرد. 
على عباسپور تهرانى فرد، ضمن خوددارى 
از ذكر آمار ياد شده، افزود: هر چند اطالعات و 
ارقام اعالم شده بسيار محدود و جزيى ست اما 
ــيت در مدارس به قدرى زياد است كه  حساس
ــايى  بايد كوچك ترين زمينه هاى اعتياد شناس
ــود. وى تأكيد كرد: براساس گزارش  و مهار ش
ــت در  ــواد مخدر الزم اس ــارزه با م ــتاد مب س
ــال 91 اعتبار بيشترى براى آموزش  بودجه س

دانش آموزان و نوجوانان اختصاص پيدا كند. 
ــگاه همچنين، گفت: آنچه  اين استاد دانش
ــودكان و  ــالمت ك ــدى براى س ــون تهدي اكن
ــود شكسته  ــوب مى ش ــور محس نوجوانان كش
شدن تابوى استفاده از قليان به صورت سنتى 
در خانواده هاست كه خطر آن به مراتب بيشتر 
ــپور تهرانى فرد، تأكيد  ــيگار است. عباس از س
ــيگار در مدارس  ــان و س ــد قلي ــرد: هر چن ك
ــود، اما همه گير شدن استفاده  استفاده نمى ش
از آن، كودكان و نوجوانان را در معرض ابتال به 
اين وسايل و سپس ورود به حوزه مواد افيونى 

خطرناك ترى قرار مى دهد. 

 عضو كميسيون قضايى مجلس خبر داد:
بررسى سه ساله شدن معاينه فنى

براى خودروهاى عمومى
 همدان پيام: عضو كميسيون قضايى مجلس، گفت: در كميسيون 
قضايى بررسى شد كه معاينه فنى خودروهاى عمومى و دولتى 3 سال 
ــى قربانى، نماينده مردم قائنات در مجلس  ــته باشد. موس اعتبار داش
شوراى اسالمى با اعالم اين خبر، گفت: در حال حاضر طبق مقررات 
ــنبه اول دى ماه اجرايى  جديد راهنمايى و رانندگى كه از روز پنجش
شده است، معاينه فنى خودروها 5 سال اعتبار دارد. به گزارش فارس، 

ــئوالن ارائه شده بود،  ــوى مس ــاس طرحى كه از س وى گفت: بر اس
ــت شده بود تا اين اعتبار 5 ساله به 2 يا 3 سال كاهش پيدا  درخواس
كند. عضو كميسيون قضايى مجلس، تصريح كرد: در جلسه سه شنبه 
ــئوالن اعضاى  ــه توضيحات مس ــيون قضايى با توجه ب ــر كميس عص
كميسيون به اين نتيجه رسيدند كه معاينه فنى خودروهاى شخصى 

5 سال اعتبار داشته باشد.
ــيون قضايى مصوب  ــن حال نمايندگان كميس ــزود: در عي وى اف
ــى و خودروهاى  ــاى عمومى، دولت ــه معاينه فنى خودروه كردند ك
سنگين كه نسبت به خودروهاى شخصى در طول سال بيشتر فعاليت 

مى كنند 3 سال اعتبار داشته باشد.

يافته هاي پژوهشي نشان مي دهد
مادران شاغل در مقايسه با خانه دارها از سالمت بيشتري برخوردارند

همدان پيام: پژوهشگران دانشگاه كاروليناي شمالي آمريكا با انجام تحقيقي دريافتند: مادران شاغل در مقايسه با مادراني 
ــتري برخوردارند. به گزارش ايسنا، اين يافته شامل حال مادراني كه نوزاد يا كودك پيش  ــاغل نيستند از سالمت بيش كه ش

دبستاني دارند، نيز مي شود.
ديگر يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد: مادران شاغل پاره وقت اغلب از حس خوبي برخوردارند و عالئم افسردگي در 
ــتند. «چريل بولر» نويسنده اين تحقيق مي گويد: به رغم وجود مسائلي از قبيل  ــت كه شاغل نيس آن ها كمتر از مادراني اس
انجام وظايف مادري، بچه داري و بگو مگوهاي خانوادگي، مهم شاغل بودن مادران است و تمام وقت يا پاره وقت بودن شغل، 

اهميت چنداني ندارد.

به بهانه اجراى مرحله دوم قانون جديد راهنمايى و رانندگى:

تورم ترافيك و قانون گران راهنمايى و رانندگى 

معاون حقوقى پليس راهور: 

نحوه اعمال قانون براى عابران پياده متخلف در دست بررسى است 
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من دانشجوي دانشگاه پيام نور 
هستم. نيم سال 88-87 درسي 

به نام آسيب شناسي رواني 
(2) را انتخاب و در تاريخ مقرر 

در امتحان پاس كردم. نمره ام 
نيز در كارنامه ثبت شده است، 

اما حاال كه حدود يكسال است 
براي فارغ التحصيلي پيگيري 
مي كنم با وجود اينكه نمره ام 
اعالم و در كارنامه ثبت شده 

است، به من مي گويند كه برگه 
امتحاني ات گم شده، بايد دوباره 

امتحان بدهي. 
يكسال است كه فارغ التحصيلي 

مرا به تأخير انداخته اند، اگر 
برگه امتحانى ام گم شده پس 

نمره ثبت در كارنامه چيست؟ 
چه كسي پاسخگوي اين 

بي نظمي است؟
نام محفوظ

دختر من دانشجوي دانشگاه 
آزاد است هنوز امتحانات اين 
ترم را نداده و واحدهاي ترم 
بعد را انتخاب نكرده گفته اند 

بايد شهريه ترم بعد را پرداخت 
كند.

ما هنوز اقساط اين ترم را 
نداده ايم، چه طور شهريه ترم 

بعد را پرداخت كنيم؟ تازه 
معلوم نيست چند واحد است؟ 

چقدر مي شود؟ چرا رعايت مالي 
ما والدين را نمي كنند.

تماس تلفني

براي بعضي از بانك ها كلي 
هزينه شد و نظم و نظامي 

يافتند، باجه بندي شدند. بانك 
صادرات شعبه ايستگاه يكي 
از آنهاست كه خيلي هم شكيل 

شده است اما در حال حاضر از 
10 باجه موجود در اين بانك 
فقط 4 يا بعضاً 5 باجه كار ما 

را راه مي اندازند كه با توجه به 
مراجعات زياد مردم، مدت طوالني 

واشنگتن تايمز:
ايران با غنى سازى اورانيوم امريكا را سر خورده كرد

ــترش غنى سازى اورانيوم در  ــايه گس همدان پيام: اياالت متحده امريكا در س
ايران و تالش هايش براى رسيدن به توانايى هاى اتمى احساس مى كند كه هيبت 

و عظمتش در جهان هسته اى را از دست داده است.
ــهور امريكايى و رئيس  ــنده مش ــتين، نويس ــى ايرانى: نورمن آگوس ديپلماس
ــركت لوكهيد مارتين كورپ، در يادداشتى كه در  ــتگان ش ــوراى امور بازنشس ش
ــت، مى نويسد: اياالت متحده  ــنگتن تايمز منتشر كرده اس روزنامه امريكايى واش
ــران و تالش هايش براى  ــوم در اي ــازى اوراني ــترش غنى س ــايه گس امريكا در س
ــيدن به توانايى هاى اتمى و به طور عموم توسعه روزافزون تكنولوژى هسته اى  رس
ــاس مى كند كه هيبت و عظمتش در جهان  ــورهاى در حال توسعه، احس در كش

هسته اى را از دست داده است.
وى همچنين مى نويسد: در عين حال توفان بحران اقتصادى كه اياالت متحده 
امريكا را در نورديده، باعث شده است تا بازتاب هاى سلبى بر بودجه فدرال امريكا 
بگذارد و اين مساله مشكلى بزرگ در ايفاى نقش امريكا در رهبرى هسته اى آينده 
ــت. به ويژه اين كه مى بيند تكنولوژى هسته اى در كشورهاى  امريكا خواهد گذاش
در حال توسعه به شدت رو به رشد است و به دليل افزايش روزافزون انرژى رقابت 

تنگاتنگى ميان آنان براى ساخت ده ها نيروگاه هسته اى در گرفته است.
ــوش، رئيس جمهورى  ــت جمهورى جورج ب ــتين كه در دوره هاى رياس آگوس
ــوراى  ــور عضو ش ــبق اين كش ــابق امريكا و بيل كلينتون، رئيس جمهورى اس س
ــورتى علوم و تكنولوژى كاخ سفيد بوده است، همچنين مى نويسد: امريكا در  مش
حال حاضر به دليل بحران شديد اقتصادى نقش رهبرى خود را در جهان هسته اى 
ــت رفته مى بيند. كاهش نقش رهبرى در جهان هسته اى اين نگرانى براى  از دس
امريكا به وجود آورده است كه احساس مى كند در تامين امنيت هسته ايش ضعيف 
ــاس به امريكا دست داده است كه به طور كلى  ــده است. عالوه بر آن اين احس ش
ــالح هسته اى  ــعه س توانايى هايش در تامين انرژى و قدرت الزم براى كنترل توس

جهان كاهش يافته است.
ــاخت در جهان اشاره مى كند و  ــپس به تاسيسات هسته اى در حال س وى س
مى نويسد: نزديك 60 تاسيسات هسته اى در جهان در حال ساخت است كه بيشتر 
آنها در كشورهاى در حال توسعه هستند كه مى خواهند از طريق قدرت هسته اى 
9 گيگاوات برقى كه اكنون توليد مى كنند را تا سال 2030 به حدود 200 مگاوات 

برق توليدى برسانند.
ــوراى همكارى خليج فارس درصدد ورود  ــپس مى افزايد: كشورهاى ش وى س
ــان از قدرت هسته اى جهان  ــته اى هستند. آنها كه تاكنون سهمش به جهان هس
ــته اى  ــال 2030 نزديك 50 مگاوات انرژى هس ــت قصد دارند تا س صفر بوده اس
ــات هسته اى فعلى جهان تاسيسات هسته اى  توليد كنند و به تعداد 329 تاسيس

جديد بيفزايند.
ــته اى جهان طبيعتا نيازمند  ــپس تاكيد مى كند، تاسيسات هس آگوستين س
ــازى اورانيوم حاصل مى شود. اين در حالى  ــوختى هستند كه از طريق غنى س س
ــازى اورانيوم به راحتى مى توان سالح هسته اى توليد  ــت كه از طريق غنى س اس
ــيار بزرگ براى جهانيان است كه كشورهاى در  ــاله بغرنج بس كرد و اين يك مس
ــمالى از طريق غنى سازى اورانيوم بتوانند به  ــعه اى مانند ايران و كره ش حال توس

تسليحات هسته اى برسند.
وى در پايان مى نويسد: زمانى كه عصر جهان هسته اى آغاز شد اياالت متحده 
در راس كشورهاى هسته اى جهان بود و دنياى هسته اى را رهبرى مى كرد، امريكا 
ــات گرمايشى مورد  ــته اى خود را در توليد انرژى، برق و تاسيس ــتر توان هس بيش
ــز از آن بهره برد.  ــته اى صلح آمي ــه كار برد و عموما در فعاليت هاى هس ــازش ب ني
ــورهايى به تكنولوژى هسته اى دست يافته اند كه دشمنان  اما اكنون مى بيند كش
ــوند و هيچ اعتنايى هم به هشدارها و فشارهاى  ــم خورده آن محسوب مى ش قس
ــده است. به خصوص اين  ــرخوردگى امريكا ش ــاله باعث س آن نمى كنند. اين مس
ــته اى خورشيد تابان توليد سوخت  ــالح هاى هس كه امريكا در دوره اى با توليد س

هسته اى جهان بود در حالى كه اكنون مى بيند كه اين رهبرى بر باد رفته است.
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ميراث گردشگرى
gallery@hamedanpayam.com س روزعكس روز

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

پيامگير 24 ساعته 8280754 - 0811

gallery@hamedanpayam.com 

ن آشغال ها 21 است!

ادى در شهر!!!

چشم انداز

نگاه

ــام: آيا هيچ گاه به اين فكر كرده ايد كه  همدان پي
ــكالت زندگى  ــه بارتان را ببنديد و به همه  مش كول

روزمره پشت كنيد؟
ــورهاى زيادى  ــت داشتيد از كش آيا شما دوس
ــردن به هزينه ها به  ــد كنيد، اما بعد از فكر ك بازدي

كلى منصرف شده ايد؟ 
ــأله فكر  ــه كيچى ايوازاكى به اين مس زمانى ك
ــن آرزو را مثل خيلى از ما به ناخودآگاه  مي كرد، اي
ذهن خود نفرستاد و از آن صرف نظر نكرد. او كه در 
آغاز سفرش 28 سال سن داشت، 45 هزار كيلومتر 
ــال با  ــور در مدت بيش از 8 س ــان 37 كش را از مي
ــفر در آوريل 2001 و  ــرد. اين  س ــه طى ك دوچرخ
هنگامى آغاز شد كه كيچى از كار در كارخانه  تهويه 
مطبوع پدرش خسته شده بود، سوار بر دوچرخه و 
تنها با 160 ين (حدود 2 دالر) در جيب، خانه اش را 
در مائباشى ژاپن ترك كرد. او در اين باره مى گويد: 
ــى من بدون  ــردم به زودى زندگ ــا خودم فكر ك «ب
ــاً در زندگى مى خواهم را  ــه آن چيزى كه واقع اينك
انجام داده باشم به پايان خواهد رسيد، پس تصميم 
ــفرم را آغاز كنم!» در ابتدا او فقط قصد  گرفتم تا س

داشت سفرى به دور ژاپن داشته باشد. 
ــفر، به قدرى از آن لذت  اما  او  پس از پايان س
برد كه با يك قايق موتورى به كره جنوبى رفت و از 
آن هنگام تاكنون ديگر به خانه اش بازنگشته است.

ــفرش تجربياتى جالب داشته  كيچى در طى س
است؛ مورد حمله  دزدان دريايى قرار گرفت، توسط 
ــد، هنگامى كه در تبت  ــتگير ش پليس در هند دس
توسط يك سگ مورد حمله قرار گرفت، مرگ را در 

چند قدمى خود ديد. 

وي كه اكنون بر روى پنجمين دوچرخه اش (دو 
ــه او از كار افتاده  و دوتاى ديگر هم دزديده  دوچرخ
ــده ) سوار است، دوچرخه را تبديل به اصلى ترين  ش

وسيله  حمل و نقل خود در اين سفر كرده است. 
ــتم از  ــت نداش ــى مى گويد: هيچ گاه دوس كيچ
ــتم تمام  ــم؛ چراكه مى خواس ــتفاده كن هواپيما اس
مسير را با چشم خود ببينم. با دوچرخه من همواره 
ــتم را  مى توانم آب و هواى منطقه اى كه در آن هس
حس كنم.» طبق يادداشت هاى كيچى در وبالگش، 
به غير از چند موردى كه او از قايق موتورى استفاده 
ــت، تنها موردى كه از وسيله اى به غير از  كرده اس
ــتفاده كرده است، مربوط به  پاهايش يا دوچرخه اس
ــاز  ــود كه از يك قايق پارويى دست س زمانى مى ش
استفاده كرد. او براى اولين بار از قايق پارويى براى 

سفر از رودخانه گنگ در هند به دريا استفاده كرد؛ 
ــرى كه او در مدت  ــيرى حدوداً 1300 كيلومت مس

35 روز طى كرد.
به گزارش پاراتوس، كيچى ايوازاكى همچنين در 
مسيرش از ايران عبور كرد و تصميم گرفت تا عرض 
ــاى خزر را نيز بپيمايد. او كه از ابعاد بزرگ اين  دري
دريا (درياچه) متعجب شده بود تصميم گرفت تا از 
قايق دست ساز استفاده كند و اين مسير را در مدت 
25 روز طى كرد. او بزرگترين دستاوردش را صعود 
ــت از سطح دريا بدون هيچ گونه وسيله   به قله اورس
ــتاوردى كه او را تبديل به  حمل و نقل مى داند. دس
ــده  ــن ژاپنى كرد كه موفق به انجام اين كار ش اولي
ــت. كيچى همچنين موفق شد به تنهايى به قله   اس
مون بالن، بلندترين قله اروپا، صعود كند. وي در اين 

باره مى گويد: «هنگامى كه من به قله  اورست صعود 
كردم، همراه با من 17 نفر ديگر و تعداد زيادى شرپا 
(راهنما) بودند كه براى ما راه را باز و به اين ترتيب 
ــود ما را راحت تر مى كردند، اما در مون بالن من  صع
ــى مى گويد: صعود  ــردم. كيچ ــه تنهايي صعود ك ب
ــى براى سفت  ــت كه كس به تنهايى به اين معناس
ــتن طناب هاى كوهنوردى  همراه  كردن يا نگه  داش
ــتم؛ بنابراين بايد  ــود و هيچ راهنمايى نداش من نب
ــيرهايى كه از صعودكنندگان قبلى باقى مانده  مس

بود را مى يافتم كه البته كار آسانى نبود. 
ــد،  ــه نوك قله برس ــت ب ــبختانه او توانس خوش
ــان پنجمين  ــت، كيچى با هم ــس از اين موفقي پ
ــپانيا خريده  ــال پيش در اس دوچرخه اش كه دو س
بود، ليختن اشتاين، اتريش، فرانسه، موناكو، مالت و 
ــاس  ايتاليا را ركاب زد. كيچى مى گويد: گاهى احس
تنهايى ناشى از نبود خانواده و دوستان به من دست 
ــك مى كند تا با آنها ارتباط  مى دهد، اما ايميل كم
ــته باشم. والدينش تاكنون پنج بار با او مالقات  داش
كرده اند و برخى از دوستانش نيز در طول سفرش او 
را ديده اند. كيچى تصميم دارد كه به سفرش ادامه 
ــبت به ديدن  دهد؛ چراكه او فكر مى كند هنوز نس
ــت. او اميدوار است كه  ــتاق و كنجكاو اس دنيا مش
ــرود. كيچى براى ركاب زدن  ــس از آن به آفريقا ب پ
ــمالى برنامه دارد و پس از آن  آمريكاى جنوبى و ش
ــريع به ژاپن بازگردد تا  ــايد او با يك مسافرت س ش

پس از مدت ها از طعم غذاهاى ژاپنى لذت ببرد. 
ــا قايق به دور  ــت كه بتواند ب كيچى اميدوار اس
ــفرش كتابى در مورد  ــفر كند و در پايان س دنيا س

تجربياتي كه داشته، بنويسد.

برگزارى گردهمايي بين المللي باستان شناسي ايران
ــن گردهمايي بين المللي  ــزاري يازدهمي ــي از برگ ــكده باستان شناس همدان پيام: رئيس پژوهش

باستان شناسي ايران در خردادماه سال آينده خبر داد.
محمود ميراسكندري گفت: اين همايش با حضور باستان شناساني از سراسر دنيا از جمله آمريكا، 
ــورمان فعاليت هاي باستان شناسي انجام  ــه و همچنين افرادي كه در كش آلمان، ژاپن، ايتاليا، فرانس

داده اند، برگزار مي شود.
ــاالنه برگزار  ــا، وي در ادامه تصريح كرد: اين گردهمايي كه به صورت س ــه گزارش ميراث آري  ب

مي شد، با وقفه اي يك ساله و با برنامه ريزي هاي صورت گرفته، خردادماه سال آينده برگزار مي شود.
وي اظهار داشت: از ماه آينده برنامه ريزي  براي برگزاري اين همايش آغاز مي شود.

سير تحول سفال زرين فام به نمايش گذاشته مي شود
ــفال  ــران گفت: بي نظيرترين گنجينه آثار س ــفالينه هاي اي ــام: مدير موزه آبگينه و س همدان پي

"زرين فام"، دهه فجر به نمايش گذاشته مي شود.
مهدي نصيري اظهار داشت: سفال زرين فام از زيباترين آثار به جاي مانده از دوره اسالمي است كه 
در اين نمايشگاه سير تحول آن از سده هاي سوم تا دوازدهم در معرض نمايش گذاشته خواهد شد.
وي تصريح كرد: آثار بسيار نفيس و ارزشمندي در گنجينه موزه آبگينه و سفالينه وجود دارد. 

ــفال زرين فام موضوعاتي مانند زندگي  ــزارش ميراث  آريا، نصيري ادامه داد: تصاوير روي س به گ
درباريان و اشراف، صحنه هاي تاج گذاري شاهان و سواران در حال شكار هستند كه با نقوش گياهي، 

حيواني و خط تزيين شده است.

لزوم توجه به ظرفيت هاي اكوتوريسم
ــم از جمله  ــل توجه انواع اكوتوريس ــد قاب ــاره به رش ــت با اش همدان پيام: يك فعال محيط زيس

پرنده نگري در كشور، توسعه اين حوزه از گردشگري را ضروري دانست.
ناصر كرمي گفت: با توجه به قابليت و ظرفيت هاي كشور در اكوتوريسم، به خصوص پرنده نگري، 
ــته اند؛ به گونه اي كه در سال جاري  ــال هاي اخير گروه هاي مردم نهاد، فعاليت هاي خوبي داش در س
ــعه آن نيز مي تواند موجب جذب گردشگر شود. وي  ــد و توس يك روز به نام پرنده نگري نام گذاري ش
ــتان گذر پرندگان خواند و بيان كرد: ورود پرندگان مهاجر به تاالب و  ايران را يكي از مكان هاي زمس
درياچه هاي استان هاي جنوبي ايران صحنه هاي زيبايي را خلق و هر بيننده اي را به سوي خود جذب 

مي كند. گفتنى است تاالب شيرين سو يكى از مقاصد مورد توجه براى تورهاى پرنده نگرى است.

مريم مقدم

همدان پيام: صنعت سفالگري در اللجين قدمت 
ــتي از  ــتقبال خريداران صنايع دس ــيار دارد و اس بس
ــفال و سراميك اين منطقه، تأييد كننده  توليدات س

توليد آثار بي نظير توسط هنرمندان اللجينى است.
ــر، راه اندازي  ــال هاي اخي ــوى ديگر در س از س
ــراميك در  ــفالگري و س ــوزش س ــاي آم واحده
ــمنان و شاهرود موجب احيا و رشد اين صنعت  س
ــت. در حال حاضر هنرمندان  ــمنان شده اس در س
ــاخت  ــفالگري به س ــاي س ــمناني در كارگاه ه س
گونه هايي ارزشمند كاربردي و تزييني سفال مشغول 
هستند. خلق آثار سفالى شاخص توسط هنرمندان اين 
ــايد منجر به انتخاب سمنان به عنوان محل  استان ش
برگزاري دوساالنه سفال و سراميك كشور در سال هاى 

اخير شد.
ــاالنه سفال و سراميك به  در حاليكه يازده دو س
ــتان هاى مختلف تا به امروز برگزار شده  ميزبانى اس
ــان با هنر سفالگرى  است اما اللجينى ها كه دستش
ــام اين  ــه از غايبان بن ــت ك ــت سال هاس عجين اس

دوساالنه ها هستند.
ــفالگر و  ــه هنرمندان س ــد فراموش كرد ك نباي
ــت خواستار ميزباني  ــاز اللجين سالهاس سراميك س
ــاالنه سفال و سراميك شده اند كه اين خواسته  دوس

مدت هاست كه بى جواب مانده است.
ــفال  اللجيني ها كه بخش عمده اي از توليدات س
مورد نياز كشور را توليد و روانه بازار مي كنند، اكنون 

ــاالنه را بر  ــند كه ميزباني دوازدهمين دوس در تالش
ــابقه تاريخي توليد سفال  عهده بگيرند. قدمت و س
ــال پيش  ــراميك در اللجين به بيش از 700 س و س

مي رسد و اين پيشينه دليلى بر اين خواسته است.
اتحاديه صادركنندگان سفال و سراميك اللجين 
ــت و صادرات اين محصوالت به كشورهاي  فعال اس
ــه، انگلستان،  هلند، عراق، آلمان، قطر، ايتاليا، فرانس

كويت، تركيه و آمريكا انجام مي شود.
ــاالنه ملي سفال  در اين زمينه دبير دهمين دوس
ــاره به روند رو به رشد و پيشرفت  معاصر ايران با اش
ــفال از ابتدا تاكنون عنوان كرده بود كه  دوساالنه س
نخستين دوساالنه سفال با حضور 25 هنرمند برگزار 
شد، اما در دهمين دوساالنه 1025 اثر از حدود 200 

هنرمند به دبيرخانه رسيد.
با اين شواهد چنين به نظر مي رسد كه تعداد آثار 
نسبت به دوره قبل دوساالنه 250 درصد رشد داشته 
و هنرمندان برجسته سفال اللجين در اين رشد چند 

صددرصدي هيچ نقشي نداشته اند.
هنر سفال امروز در بين جوانان نفوذ كرده است و 
اين رشته هنري در بيشتر استان ها در حال آموزش 
و يادگيري است، اما منشأ سفال و مأمن اين هنر به 
ــئوالن استاني توجه  اللجيني تعلق دارد كه اگر مس
ــفال معطوف نكنند؛ اين هنر  ويژه خود را به ديار س
نيز از پايتخت سفال ايران زمين رخت برخواهد بست. 
ــاالنه در جاي جاي ايران و  ــايد با برپايي دوس ش

ــور پهناور،  ــفالگري در هر جاي اين كش آموزش س
اللجين نيز نامي باشد كه از خاطر همگان به راحتي 

پاك شود.
  دوساالنه انگيزه مضاعفى براى 

سفالگران
تداوم دوساالنه ها و نمايشگاه ها موجب مي شود؛ 
ــراي فعاليت در اين  ــزه مضاعفي ب ــدان انگي هنرمن
ــت كه هنرمندان  زمينه پيدا كنند. اين در حالي اس
ــته هاي نقاشي، خوشنويسي، نگارگري، چرم  در رش
ــا با تلفيق هنر خود به  ــي گليم بافي اين روزه و حت
ــفال اللجين  دنبال ايجاد نقش هاي برتر بر روي س
هستند، سفالي كه اگر به آن توجه ويژه اي از سوي 
ــود، يادي مي شود كه به  ــتاني نش تصميم گيران اس

مرور زمان از اذهان پاك خواهد شد.
ــراميك 80 درصد كارگاه ها به  ــفال و س توليد س
ــنتي و با استفاده از چرخ سفالگري است و  شكل س
هدف هنرمندان اللجينى و مسئوالن همدانى حفظ 
اصالت هنرهاي سنتي در راستاي رسيدن به اهداف 

هنرهاي تجسمي است.
وجود آموزشكده علمي كاربردي سفال و سراميك 
اللجين كه از سال 1372 به عنوان اولين مركز عالي 
سفال و سراميك تاكنون فعاليت آموزشي در سطح 
ــت نيز از ديگر ظرفيت هاي  عالي را عهده دار بوده اس

موجود در مهد سفال ايران محسوب مي شود.
ــياري  ــن از تنوع بس ــراميك اللجي ــفال و س س

ــفال لعاب دار، خام پخت، كاشي  برخوردار است و س
كتيبه، نقاشي رو لعابي، كتيبه هاي سفالي، سفال هاي 
تلفيقي با چرم، چوب و پارچه از جمله آثار توليد شده 
در كارگاه هاي اللجين به شمار مي روند كه مى تواند 
ــاالنه سفال و سراميك هنر  در صورت ميزبانى دوس

اللجين را به معناى واقعى به ايرانيان بنماياند.
 اللجين ميزبان شايسته دو ساالنه 

 بهجت عباسي، سرپرست معاونت صنايع دستي 
همدان با در نظر گرفتن قابليت هاي اللجين در تالش 
ــاالنه هاي بعدي سفال و سراميك را به  است تا دوس

ميزباني همدان برگزار كند.
ــده جمعي از كارشناسان  پيرو مكاتبات انجام ش
و  ــگ  فرهن وزارت  ــمي  تجس ــاي  هنره كل  اداره 
ــالمي به بازديد از اللجين و نقد و بررسي  ارشاد اس
ــي ها و  ــت با بررس ــرايط آن پرداختند. اميد اس ش
ــاد  ــتمر وزارت فرهنگ و ارش ــي هاي مس كارشناس
ــي كه  ــمند در فضاي ــداد ارزش ــن روي ــالمي اي اس

مناسب تر است، برگزار شود. 
كوتاه سخن آنكه نبودن نام اللجين و هنرمندان 
ــت؛ بلكه  ــاالنه نيس اللجيني تنها قصه تلخ اين دوس
حضور نداشتن سفالگران اللجيني پيامدهاي تلخ تري 
چون بى اطالعى آنها از تشكيل خانه سفال، برگزاري 
اكسپو يا حتي انجمن هاي مرتبط نيز براي سفالگران 
ــمگيري در جامعه هنري به  اللجيني كه تعداد چش

خود اختصاص مي دهند را به دنبال دارد.

فرصت هفت ماهه 
نهادهاي دولتي براي 

خريد آثار هنري
همدان پيام: پس از سال ها انتظار هنرمندان 
ــاه آبادي،  ــمي، حميد ش عرصه هنرهاي تجس
معاون امور هنري وزير ارشاد از ابالغ قانون الزام 
خريد آثار هنري به دستگاه ها و نهادهاي دولتي 
ــده در  خبر داد و گفت: مبلغ در نظر گرفته ش
اين قانون به خريد آثار هنري اختصاص دارد و 
صرف آن در امور ديگر يا كم كاري در هزينه اين 

بودجه تخلف محسوب مي شود.

قانون خريد آثار هنري با استفاده از يك دهم 
ــرمايه اي نهادها و  بودجه تملك دارايي هاي س
ــازمان هاي اداري كه ذيل قانون بودجه سال  س
90 پيش بيني شده بود، در نهايت روز سه شنبه 
ــد و  (29 آذر ماه) با تأخيري چندماهه ابالغ ش
ــه در عرصه هاي  ــال ها انتظار هنرمنداني ك به س
ــمي فعاليت مي كردند و  گوناگون هنرهاي تجس
منتظر حمايت شايسته اين بخش بودند، پايان داد. 

  سهم مساوي ارشاد و ميراث 
فرهنگي

ــاس يكي از بندهاي آيين نامه اجرايي  بر اس
ــازمان ميراث  ــري، س ــار هن ــد آث ــون خري قان
ــتي و گردشگري و وزارت  فرهنگي، صنايع دس

ارشاد اسالمي از اين بودجه سهم مساوي دارند 
و هيچ كدام از اين دو بخش، حق ورود به سهم 
ــت كه بر  ديگري را ندارند؛ اين به معناي آن اس
اساس اين قانون نيمي از مبلغ پيش بيني شده 
بايد به خريد صنايع دستي و نيم ديگر به خريد 
ــاد اختصاص  ــته به وزارت ارش آثار هنري وابس
ــتي  ــد؛ به اين ترتيب هنرمندان صنايع دس ياب
ــوند و  مي توانند از مزاياي اين قانون بهره مند ش
ــيون فرهنگي مي گويد: از  چنان كه عضو كميس

آنان در برابر واردات صنايع دستي دفاع شود.
ــا دهقان قانون خريد آثار هنري را از  عليرض
ــاعد تمام  جمله قوانيني مي داند كه با نظر مس
ــيون فرهنگي در دستور كار اين  اعضاي كميس

كميسيون قرار گرفته است و اعضاي كميسيون 
ــي اين موضوع در  فرهنگي در طول مدت بررس
كميسيون، تالش كرده اند كه اين قانون هرچه 

سريع تر اجرايي شود.
  فرصت هفت ماهه براي اجراي 

قانون خريد آثار هنري
معاون هنري وزير ارشاد كه خبر ابالغ قانون 
خريد آثار هنري را اعالم كرد، زمان بهره برداري 
ــن قانون را تا  ــده در اي از بودجه پيش بيني ش
ــال 91 اعالم كرد و به نهادهاي  پايان تير ماه س
دولتي هشدار  داد كه اگر در فرصت هفت ماهه 
از اجراي اين قانون تخلف كنند، اين بودجه به 
خزانه كشور بازمي گردد و مسئوالن متخلف بايد 

پاسخگوي اين كوتاهي باشند.
ــاه آبادي تصريح كرد: به محض ابالغ اين  ش
ــه تملك دارايي  ــم درصد بودج قانون، يك ده
ــار مديران اجرايي  ــازمان ها از اختي نهادها و س
ــت كه  ــه آن معناس ــن ب ــود و اي ــارج مي ش خ
مسئوالن نهادهاي دولتي اگر هم مايل به خريد 
آثار هنري نباشند، امكان استفاده از بودجه در 
نظر گرفته شده براي اين قانون را در زمينه هاي 

ديگر ندارند.
 نظارت بر خريد آثار هنري 

ــي مجلس با  ــيون فرهنگ يك عضو كميس
ــد بر اين كه با ابالغ قانون خريد آثار هنري  تأكي
مبالغ چشمگيري به بازار خريد كاالهاي هنري 

ــود، از امكان بروز تخلف در زمينه  تزريق مي ش
ــار خبر مي دهد و تصريح مي كند:  خريد اين آث
ــار هنري را  ــت موضوع خريد آث مجلس به دق
ــد و مكانيزم هاي نظارت بر خريد  دنبال مي كن
آثار هنري چنان دقيق است كه هرگونه تخلفي 

را آشكار و پيگيري مي كند.
عليرضا دهقان به ديوان محاسبات كشور نيز 
ــنهاد مي دهد كه با توجه به حساس بودن  پيش
ــري، در زمان اجراي اين  موضوع خريد آثار هن
قانون تيم ويژه اي را مأمور رسيدگي همزمان به 
ــتباه  اجراي اين قانون كند تا در صورت بروز اش
ــريع تر مسير اين اشتباهات  يا تخلف، هرچه س

سد شود.

اللجين 
غايب بزرگ 

دوساالنه هاى 
سفال

و سراميك

سفر به دور دنيا با دو دالر

قلعه مهرى خانم
ــتاى وركانه حدود 20  ــى يا مهرى خانم در نزديكى روس ــام: قلعه ارباب همدان پي

كيلومترى جنوب شرقى شهر همدان قرار دارد.
ساختمان اين قلعه با پالن چليپايى طراحى شده و متعلق به مهرى خانم، ارباب 
روستا بوده است. اين بنا در ابعاد 12×20 متر و با زيربناى 330 مترمربع در 2 طبقه 

ساخته شده و طبقه دوم در قسمت مركزى بنا ايجاد شده است.
ــتر سبز كوهپايه و  ــتا و در بس اين بنا در فاصله 100 مترى در ضلع جنوبى روس
مشرف به روستا است. از قلعه به هنگام جنگ ها استفاده مى شده و مردم تا زمانى كه 

بيم حمله دشمن وجود داشته در دژ مى ماندند. 
ــا را در همه دوره ها، در دورافتاده ترين و مرتفع ترين نقطه، بنا مى كردند تا  قلعه ه
به سبب وجود شيب هاى تند تپه يا كوه، دستيابى به آن دشوار باشد و مدافعان نيز 

در باال قرار گيرند و از لحاظ ديد مسلط باشند. 
در اوايل دوران تاريخى، در سبك استحكامات ايران باستان، آثارى از نفوذ سبك 

بين النهرين و ساير كشورهاى همسايه ديده مى شود. 
ــد، اين  ــيده مى ش در هزاره اول پيش از ميالد، پيرامون دهكده ها نيز حصار كش
ــى بود، ولى بعدها  ــت براى مصون ماندن از حمله دزدان و جانوران وحش كار نخس
عمدتاً براى دفاع در مقابل هجوم دشمنان صورت مى گرفت. در سراسر ايران بقاياى 
حصارهاى محكم دهكده ها و قلعه هاى مسكونى را مى توان يافت كه متعلق به هزاره 

سوم پيش از ميالد است.

گردشگرى جايگزينى مناسب براى درآمدهاى نفتى
ــام: اكثر قريب به اتفاق صاحب نظران عرصه اقتصادى بر اين باورند كه  همدان پي
ــزايى در توسعه اقتصادى يك كشور بازى كند.  صنعت جهانگردى مي تواند نقش بس
در واقع قابليت هاى صنعت جهانگردى همه را بر اين باور رسانده است كه اين صنعت 
راه ميانبرى براى توسعه هرچه بيشتر اقتصادى در كشورهاى در حال توسعه و توليد 

ثروت در كشورهاى صنعتى است. 
ــتثنايى و ممتاز از نظر جذب  ــيار اس ــور ايران در اين حوزه يك موقعيت بس كش
ــت و  ــى را به دنبال خواهد داش ــه آن درآمدهاى ارزى هنگفت ــته ك ــرد داش جهانگ
ــود، كه از جمله  ــورد عالقه جهانگردان در ايران به فراوانى يافت مي ش موضوعات م
ــى و آب و هوايى ويژه، مردمى با فرهنگ و تمدن  ــت زيبا با خصوصيات اقليم طبيع
كهن، آداب و رسوم و سنن باستانى و اسالمى و اماكن بسيار قديمى با سبك معمارى 
بى نظير، به ويژه در شمال ايران و در منطقه تالش نشين و شهرك تاريخى ماسوله با 
قدمتى چندين هزار ساله وجود دارد كه در كمتر كشورى مي توان پيدا كرد. از طرفى 
كشور ايران يكى از پنج كشور مهم جهان در عصر حاضر است كه آثار و آداب و سنن 
باستانى در حدى قابل توجه وجود دارد و تنها كشورى است كه با داشتن اين همه 
جاذبه هاى جهانگردى، بخش صنعت جهانگردى را به راحتى مي توان در آن مقبول 
ساخت. هم اكنون بخش عمده هزينه هاى اقتصاد ايران بر دوش بخش نفت و گاز و 
ــاير مواد خام و اوليه است. بى شك گسترش صنعت توريسم در ايران مي تواند به  س

راحتى جاى درآمدهاى نفتى در كشور را پركند. 
البته بايد گفت در سال هاى اخير نگاه ها به تدريج نسبت به اين صنعت در حال 
ــت. يكى از مهمترين داليل اين ادعا سند چشم انداز 20ساله كشور است.  تغيير اس
ــاس اين سند كه راهبرد استراتژيك ايران در سال هاي پيش رو و نمايانگر افق  بر اس
ــورمان بايد در اين صنعت به جايگاه ويژه و  ــال 1404است، كش و آينده ايران در س
درخور شانى برسد. بر اين اساس ايران بايد در سال 1404به قطب جهانگردى منطقه 
ــايد اين رقم با وضعيت  ــش از 20ميليون جهانگرد را جذب كند. ش ــود و بي بدل ش
فعلى جهانگردان در ايران تفاوت بيش از حدى داشته باشد اما بايد دانست كه ايران 
مي تواند با توجه به ظرفيت هاي بى بديل خود به سرعت در اين زمينه پيشرفت كند. 
ــود كه كشورهاى صنعتى اروپا و آمريكا تمام نيرو و  ــاهده مي ش اينكه امروزه مش
ــوان خود را در جهت جذب جهانگرد به كار مي گيرند، مويد جايگاه اين صنعت در  ت
اقتصاد است، عايدى حاصل از گردشگرى پايدار و در عين حال امكان بهره بردارى از 
آن در كوتاه مدت فراهم است. همچنين اشتغالزايى در اين صنعت باال بوده و نيروى 

انسانى موردنياز آن محتاج به آموزش بلندمدت نمى باشد.
ــته است  البته صنعت جهانگردى پيرايه هاى فرهنگى متعددى نيز به همراه داش
ــت را بزرگترين صنعت تعاملى – فرهنگى موجود در  ــه نحوى مي توان اين صنع و ب
ــال است و  جهان نام نهاد. هرچند قدمت صنعت جهانگردى در ايران بيش از 75 س
اولين ارگان رسمى در اين حوزه نيز با نام اداره جلب سياحان خارجى و تبليغات در سال 
1314 زير نظر وزارت داخله وقت(كشور ) تاسيس شده است اما بى شك رشد اين صنعت 
درايران به هيچ وجه مطلوب ارزيابى نمى شود. با اين حال در سال جهاد اقتصادى انتظار 
مي رود تا مسئوالن نگاه تازه اى به مقوله صنعت گردشگرى كشور داشته باشند و نقش 

اين صنعت را در دستيابى به نرخ رشد اقتصادى دست كم نگيرند. 
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بايد منتظر ماند چرا از تمام اين 
ظرفيت ها استفاده نمي شود؟

نعيمي 

در بانك بسيجيان شعبه 
سرپرستي، همزمان با اينكه 

نوبتت مي رسد فيش مورد نظر 
ارائه مى شود. كاري كنند كه 

فيش ها قبل از رسيدن نوبت در 
اختيار مراجعه كنندگان قرار 

گيرد تا تكميل و به گونه اى در 
وقت صرفه جويي شود.

يك شهروند

چرا براي پرداخت حق بيمه 
و تمديد اعتبار دفترچه كاري 

نمي كنند كه اين دو كار همزمان 
انجام شود؟ روزي كه پول 

را واريز مي كنيم و فيش 
ماشين نويسي شده را تحويل 

مي دهند، با همان اعتبار دفترچه 
را هم تمديد كنند. متأسفانه 

گفته مي شود روز بعد مراجعه 
كنيد و ما بايد دوباره وقت 

بگذاريم به اداره مراجعه كنيم 
كه خيلي وقت گير است.

محمدي

كلي هزينه شد و جايگاهي براي 
كارگران فصلي آماده كردند، اما 

همچنان ميدان شريعتي محل 
استقرار كارگران فصلي است. 

پس برنامه ساماندهي كارگران 
فصلي چه شد؟

ايميل ارسالي 

متأسفانه برخي از شهروندان، 
بر اساس ساعت اعالم شده 

آشغال هاي خود را بيرون 
نمي گذارند و صبح تازه يادشان 

مي افتد كه زباله ها را جلوي 
در بگذارند كه حيواناتي چون 

گربه ها اين زباله ها را پخش 
كرده و چهره شهر را نازيبا 

مي كند.
از اهالي خيابان مهديه، خيابان حق گويان


