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با نهايت ادب و احترام، بدين وسيله از ابراز 
همدردي و تشريف فرمايي 

استاندار محترم استان همدان، امام جمعه محترم كبودراهنگ و روحانيت 
ارزيابي  كل  مدير  و  پرورش  و  آموزش  وزير  محترم  مشاور  معظم، 
كبودراهنگ،  و  بهار  شهرستان هاي  مردم  محترم  نماينده  عملكرد، 
فرمانداران محترم همدان و كبودراهنگ، فرماندهي محترم و مسئوالن 
غرب  پدافند  و  نوژه  شهيد  هوايي  پايگاه  سياسي  عقيدتي  محترم 
معاونين  نوسازي،  پرورش،  و  آموزش  كل  محترم  مديران  كشور، 
پاسداران  سپاه  محترم  فرماندهي  محترم،  بخشداران  كاركنان،  و 
كبودراهنگ، روسا، معاونان و كاركنان آموزش و پرورش مناطق تابعه 
استان، شهرداران محترم كبودراهنگ و اسدآباد، مديران محترم ادارات 
و نهادها، روساي محترم بانك ها، مدير مسئول و كاركنان رسانه ها، 
ودانشجويان،  دانشگاه ها  اساتيد  و  روسا  و  استان  محلي  نشريات 
خانواده هاي محترم شهدا و ايثارگران، دهياران و شوراهاي اسالمي 
و  دبيران  معاونين،  مديران،  دادگستري،  محترم  قضات  روستاها، 
آموزگاران محترم مدارس و مجتمع هاي آموزش و پرورش، همكاران 
اصناف،  كبودراهنگ،  پرورش  و  آموزش  مديريت  در  اداري  محترم 

دوستان آشنايان و اقشار مختلف مردم
كه در مراسم تشييع، تدفين، مجالس ترحيم و بزرگداشت 

پدر اينجانب مرحوم

حاج رجب عسگري(خادم الحسين(ع))
ابراز  و...  پرده  نصب  تلفن،  آگهى،  طريق  از  و  برداشته  دلجويي  قدم 
لطف  ابراز  بي شك  مي آيد  عمل  به  قدرداني  و  تشكر  نموده  همدردي 
بي شائبه شركت كنندگان در مراسم موجبات تسلي خاطر بازماندگان را 
فراهم نموده از خداوند متعال سالمت، سعادت و شادكامي را براى شما 

عزيزان و خانواده هاي محترمتان مسألت دارم.

رضا عسگري

دير
و تق

س 
سپا جناب آقاي ناصر محبعلي ئي

مصيبــت درگذشت بـرادر بزرگوارتــان را خــدمت 
حضرتعالي تسليت عرض نموده و از درگاه حضرت 
حق براي آن مرحوم رحمت و مغفرت و براي جنابعالي 

و ساير بازماندگان صبر و اجر مسألت داريم.
روابط عمومي شهرداري و شوراي اسالمى شهر كبودراهنگ

آگـهي مزايده

هوشنگ كياني- شهردار گيان 

شهرداري گيان در نظر دارد
به استناد مجوز شماره 2378/ش/گ مورخه 1390/10/1 
مالي  آيين  نامه   13 ماده  اساس  بر  شهر  اسالمي  شوراي 
شهرداري ها اقدام به فروش چهار قطعه از زمين هاي عمراني 
شهرداري به مساحت 800 متر مربع با شرايط و مشخصات 

ذيل نمايد.
لذا از تمامى متقاضيان دعوت به عمل مي آيد براى شركت در 

مزايده به شرح ذيل اقدام نمايند.
تاريخ  از  مزايده  در  شركت  براى  مي توانند  متقاضيان   -1
90/10/18 لغايت 90/10/27 با واريز 5 درصد مبلغ پيشنهادي 
به حساب 0102523438008 به نام شهرداري گيان به عنوان 
سپرده شركت در مزايده، فيش واريزي را در پاكت به همراه 
رسيد  و  تحويل  شهرداري  دبيرخانه  به  پيشنهادى  قيمت 

دريافت نمايند.
2- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

3- قيمت پايه كارشناسي به ازاي هر مترمربع 620,000 ريال 
مي باشد.

4- به درخواست هاي مخدوش، مشروط و بدون فيش واريزي 
سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5- تمامى هزينه آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.
6- كميسيون عالي معامالت شهرداري روز 90/10/29 در محل 
شهرداري گيان تشكيل و به پاكت هاي واصله رسيدگي خواهد 
شد و نفرات اول تا سوم مشخص و در صورت انصراف نفر اول 
نفر  با  و  ضبط  شهرداري  نفع  به  قانوني  مفاد  طبق  وي  سپرده 

دوم عقد قرارداد مي گردد.

نوبت دوم

جناب آقاى خلوجينى 
رياست محترم بانك سينا شعبه شريعتى

 بدينوسيله از زحمات صادقانه حضرتعالى و ساير 
كاركنان بانك سينا در امر تكريم ارباب رجوع كمال 

تقدير و تشكر را داريم.
جمعى از مشتريان بانك

جناب  آقاى رضا اسكندرى 
انتصاب بجا و شايسته شما را به عنوان 

رياست محترم اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
شهرستان رزن

تبريك عرض نموده موفقيت و سربلنديتان را از خداوند 
منان خواستاريم.

شركت توليدى صنعتى قطعه سازان رزن

          نام بزرگت همه را ياد باد                                           روح شريفت به جنان شاد باد
برخوردار  وسيع  سطحي  در  مختلف  اقشار  پرمهر  و  بيكران  الطاف  از  كه  را  خداي  بي پايان  سپاس 
لذا  گرديد  تحمل  قابل  بازماندگان  كام  بر  رفته  دست  از  عزيز  آن  تلخ  شرنگ  كه  آنجا  تا  شديم 
بدينوسيله از تمامى سروران ارجمند و گرامي كه با شركت در مراسم تشييع، تدفين و مجلس ختم 
و ياد بود همچنين با ارسال فكس، تاج گل، نصب پرده، با تماس تلفني و آگهي روزنامه ابراز همدردي 

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي همدانفرمودند باالخص 
اتحاديه صنف چاپخانه داران همدان و كسبه 12 متري صفا 

و  گماشتند  همت  بايسته اي  و  شايسته  نحو  به  سعيد  فقيد  آن  هفت  شب  مراسم  برگزاري  با  كه 
ابراز  را  قدرداني  مراتب  خود  وسيع  شركت  با  كه  همدان  شريف  و  عزيز  مردم  قاطبه  همچنين 
فرمودند و همانطور عزيزاني كه به هر نحوي از انحا ء عنايتي مبذول داشته كه به علت وسعت اكرام 

يا در اثر نسيان ناشي از پريشاني خاطر ذكري به ميان نيامده و نيز شعراي گرانمايه و پزشكان عالي مقام و ساير دوستاني 
كه در دوران نقاهت با عنايت و دلجويي موجبات تسلي خاطر بازماندگان و شفاي دل داغداران را فراهم فرمودند تشكر 
تألمات  علت  به  چنانكه  و  داريم  آرزو  منان  ايزد  درگاه  از  را  محترم  ذوات  و سالمت تمامى  سعادت  سپاسگذاري نموده  و 
روحي و وسعت اكرام همه جانبه سروران معظم نتوانستيم حضوراً اداي دين و رفع تكليف نماييم اميد عفو و بخشش داريم.

خانواده حاجيلو

آگـهي مـزايـده عمومى
صفـحه 10

بانـك ملت استان همـدان

نيازمندى هاى صبح استان همدان

تلفن تماس: 8264400

برآيند كمي و كيفي نامزدهاي ثبت نام شده بسيار خوب بودشكايت دولت از احمدى نژاد 
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رئيس هيأت نظارت بر انتخابات استان:

در انتخابات "ساالر"  نداريم
■ خدمت بايد جاى فاميل ساالرى، همكار ساالرى، رفيق ساالرى و همشهرى ساالرى را بگيرد

■ ادامه بررسى صالحيت نامزدها تا 2 اسفند
حقوق معوقه كاركنان فوالد مالير 

پرداخت مى شود

اعتصاب كارگران 
ذوب آهن مالير

ــركت ذوب و  ــام: كاركنان ش همدان پي
فوالد مالير(ذوب  آهن آلياژى) در اعتصابى 
ــت از كار كشيده و خواستار  24 ساعته دس
ــدند. به گفته  پرداخت حقوق معوقه خود ش
ــت كه  ــى كاركنان، آنها مدت 6 ماه اس برخ
ــكل مواجه  ــت نكرده و با مش حقوق درياف
شده اند كه در نهايت منجر به اعتصاب شد. 
مدير شركت ذوب و فوالد مالير در خصوص 
ــركت  گفت:  علت اعتصاب كاركنان اين ش
ــت، مشكل كوچكى  اصال اعتصابى نبوده اس
ــد و  ــه در صحبت با كاركنان حل ش بود ك
قرار شد حقوق معوقه آنان به صورت هفتگى 
ــن 6 ماه  ــود. جعفرى نپرداخت ــت ش پرداخ
حقوق را تأييد نكرد و در توضيح گفت: تنها 
4 ماه از حقوق افراد پرداخت نشده است كه 
طبق توافقى كه صورت گرفت قرار شد در 4 
هفته حقوق معوقه 4 ماه پرداخت شود. وى 
ــط توليد جديد ذوب  ــت: با راه اندازى خ گف
ــكل هزينه ها مرتفع شده و ديگر  فلزات مش
مشكلى پيش نخواهد آمد. حسن خيريانپور 
ــدار مالير نيز گفت: به محض اطالع از  فرمان
اعتصاب افراد با آنان وارد مذاكره شده و در 

توافقى با مدير شركت مشكل مرتفع شد.

انتخابات 
واقعاً سرنوشت ساز 

و حياتي است

اظهارنظر فرماندار نهاوند 
درباره شكل گيرى 

فضاى تخريب  در استان 
خبرگزارى ايرنا: فرماندار نهاوند با انتقاد از 
ــكل گيرى فضاى تخريب و ساختار شكنى  ش
در استان همدان گفت: نبايد اجازه داد عده اى 
معدود از افراد با اقدامات خود سرانه و خالف 
ــكنند و  ــاختارها و حرمتها را بش ــق س منط

موجب دلسردى مردم شوند. 

استاندار و قدردانى 
تعدادى از رسانه ها!

ــئوالن  ــى از مس ــا: جمع ــزارى ايرن خبرگ
ــتان همدان با ارسال  رسانه ها و مطبوعات اس
نامه اى از "كرم رضا پيريايى" استاندار همدان 
ــكيل جلسات خصوصى جدا گانه با  بخاطر تش
اصحاب رسانه و توجه به مشكالت مطرح شده 

آنان تقدير كردند.

شيوه تعامل با رسانه ها تجديدنظر 
مى خواهد

گوش پر مستأجران از طرح هاى دولتى

وعده هاى سر خرمن!

شير 715 تومان شد
گفت:  ــداران  دام ــه  اتحادي ــل  مديرعام
ــيرخام 715  ــده هر كيلو ش ــت تمام ش قيم
تومان به سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليد كنندگان اعالم شده و منتظر بررسي و 

تعيين قيمت اين سازمان هستيم. 

باز سكه 
گران شد

 قيمت سكه ديروز در بازار افزايش يافت، 
به طورى كه نرخ سكه طرح قديم 635 هزار 

تومان و طرح جديد 616 هزار تومان شد.

نامزدهاى انتخاباتى 
با برنامه وارد عرصه 
انتخابات شوند

ــه اينكه  ــاره ب ــدآباد با اش ــدار اس فرمان
ــراى ارائه به  ــى كه برنامه مدونى ب نامزدهاي
ــت  ــب آرا ممكن اس مردم ندارند براى كس

تخريب دولت را در پيش بگيرند...
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ــام: اگر از اتفاقات حدود يك ماه پيش  همدان پي
در برخورد با خبرنگاران و محوريت شوراى مركزى 
خانه مطبوعات استان در تشكيل جلسه اضطرارى با 
حضور تمام قد مديران و سرپرستان نشريات محلى، 
ــرى و خبرگزارى ها بگذريم مى توان به موج  سراس
دوم تقابل استاندارى با رسانه ها در 10 روز گذشته 

اشاره كرد.
ــر از عوامل  ــه متاث ــش از آن ك ــه بي ــى ك تقابل
ــى و نگاه هاى غرض ورزانه! باشد بى تاثير از  سياس
عملكرد نامناسب استاندارى همدان در نحوه ورود 
ــده نبود و فرصتى  ــت بحران به وجود آم و مديري
براى دفاع تمام قد صنفى رسانه ها از حقوق خويش 
ــتاندار و زيرمجموعه وى  ــراض به عملكرد اس و اعت

بوجود آورد.
با نگاهى به رخدادهاى ده روز گذشته كه شروع 
آن به اواسط هفته اول دى ماه سال جارى برمى گردد 

به وضوح مى توان اينگونه تحليل كرد كه على رغم 
ــتاندارى در دعوت  ــوزه روابط عمومى اس تالش ح
ــت هاى اختصاصى  ــانه ها براى برگزارى نشس از رس
ــتان و خبرگزارى ها  ــريات محلى اس پيريايى با نش
ــت و  اين دعوت در اعتراض به ده ها برخورد ناشايس
مشكالت و بدقولى ها و اجحاف در حقوق خبررسانى 
ــانه ها با اكثريت آرا در پنج شنبه 8 دى ماه با رد  رس
پيشنهاد استاندارى براى مالقات خصوصى به نقطه 
ــالش تمام قد  ــد تا ت ــانه ها تبديل ش اتحاد بين رس
ــدان در تماس ها و  ــتاندارى هم ــط عمومى اس رواب
ــال پيامك هاى تفرقه انگيز بين رسانه ها نتواند  ارس
ــتان را  ــانه اى اس ــش از 10 درصد از جامعه رس بي
ــه اكثر آنها نيز با  ــاند كه البت به ديدار پيريايى بكش
تصميم روز پنج شنبه اهالى رسانه درباره رسانه هاى 
ــى و به منظور جلوگيرى از عواقب تنبيهى آن  دولت

به ديدار استاندار رفتند.

تاكتيك تفرقه به اتحاد رسيد
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اخبار

شنيده هايادداشت
 shenide@hamedanpayam.com

ــالب و فضالي  ــي از ط ــه جمع 1- بياني
ــم در 6 بند  ــوزه علميه ق ــي مقيم ح همدان
ــه 9 دي همدان  ــون حوادث نماز جمع پيرام

صادر شده است. 
گفته مي شود در اين بيانيه انتقادات تندي 
نسبت به عملكرد استاندار صورت گرفته است.

ــم نماز جمعه 16  اين بيانيه در پايان مراس
ــده  ــن نمازگزاران توزيع ش ــاه همدان بي دي م

است. 
ــوزه انتخابيه  ــاي ح ــي از كانديداه 2- يك
ــود  نهاوند كناره گيري خواهد كرد. گفته مي ش
ــت به اين اقدام  ــاوران خود دس وي با نظر مش

زده است. 
ــن از كانديداهاي حوزه  ــت 3 ت گفتني اس
ــوزه همدان و  ــر و يك نفر از ح ــه مالي انتخابي

فامنين نيز از ادامه رقابت انصراف داده بودند.
ــدآباد بيانيه اي  ــوزه انتخابيه اس 3- در ح
ــن دوره از  ــرد كانديداهاي اي ــد عملك در نق
ــه طور  ــه و ب ــتان تهي ــات آن شهرس انتخاب

ــت. ــده اس ــترده توزيع ش گس
ــورد نقد و  ــن بيانيه م ــود اي  گفته مي ش
ــانه اي در اين  ــي و رس تحليل محافل سياس

ــت. ــتان قرار گرفته اس شهرس
گفتني است حوزه انتخابيه اسدآباد همواره 
ــاركت هاي  ــات يكي از باالترين مش در انتخاب

مردمي را داشته است.
ــار خبر روزنامه كيهان از اظهارات  4- انتش
ــتان روزنامه  ــر سرپرس ــتاندار درباره تغيي اس
ــورى داشته  ــرى در همدان بازتاب كش سراس
ــبكه هاى مختلف  ــن خبر در ش ــت. گويا اي اس

رسانه اى باز نشر شده است.
ــتانى كانديداى  5- يكى از مديران شهرس
مورد عالقه خود را توصيه كرده است. گويا وى 
دهياران را براى تبليغ و فعاليت كانديداى مورد 

نظر تشويق كرده است.
6- مرتضى فضلعلى از حوزه انتخابيه تهران 
براى انتخابات ثبت نام كرده است. گويا وى در 
دقايق پايانى نام نويسى كرده تا از فرصت قانونى 

جابجايى حوزه انتخابيه به تويسركان برود.

بارش 167 ميليمتر باران از ابتداي سال آبي 
در استان

ــاس گزارش  ــركت آب منطقه اي همدان گفت: براس ــام: مديرعامل ش همدان پي
ايستگاه هاي مبنا از ابتداي مهرماه امسال تاكنون به طور ميانگين 167 ميليمتر بارش 
در سطح استان داشته ايم. علي كمنداني افزود: اين در حالي است كه در زمان مشابه 

سال آبي 90-89 ميزان متوسط بارندگي در سطح استان 90 ميليمتر بوده است.
وي متوسط درازمدت استان را در همين زمان 136 ميليمتر عنوان كرد و اظهار 
داشت: بارش هاي امسال نسبت به ميانگين درازمدت 23 درصد افزايش داشته است.

ــركت آب منطقه اي همدان با اشاره به اينكه در زمان حاضر ذخيره  مديرعامل ش
آب سد اكباتان 16/7 ميليون مترمكعب است، ابراز اميدواري كرد با تداوم بارش ها در 

سال آبي جاري ذخيره آب مناسبي در مخازن سدهاي استان داشته باشيم.

 همدان پيام: در پنجاه و دومين اجالس عمومى 
شوراى عالى استان ها از 4 نماينده مردم در مجلس 
ــوراى اسالمى به عنوان نمايندگان حامى شوراها  ش

در خانه ملت تجليل و قدردانى شد. 
ــيد كاظم دلخوش نماينده  در اين اجالس از س
ــيد محمد كاظم حجازى نماينده  ــرا، س صومعه س
مردم همدان و فامنين، حميد رضا فوالدگر نماينده 
ــيراز  مردم اصفهان و جعفر قادرى نماينده مردم ش
ــالمى به عنوان نمايندگان  ــوراى اس در مجلس ش

حامى شوراها در مجلس تجليل به عمل آمد. 
سيد محمد كاظم حجازى نماينده مردم همدان 
و فامنين در مجلس شوراي اسالمي در اين رابطه 
گفت: براى نخستين بار در تاريخ مجلس شوراى 
ــالمى، نمايندگان دوره هشتم توانستند اصول  اس
ــترش برنامه هاى  ــتقيمى را در حمايت و گس مس

شوراهاى سراسر كشور تنظيم و تصويب كنند كه 
اين اصول در شناسايى و تأثيرگذارى شوراها بسيار 

ضرورى بود. 
ــتين گام مجلس هشتم كه در اصالح  وي نخس
ــالمي صورت گرفت،  ــوراي اس آيين نامه مجلس ش
ــوراها دانست كه  ــيون امور ش لحاظ نمودن كميس
ــتقيما موضوعات مرتبط با انتظارات شوراهاي  مس

اسالمي را در دستور كار خود قرار مي دهد. 
ــوراى  ــدان در مجلس ش ــردم هم ــده م نماين
ــوراها را نهادى متفاوت از ساير نهادها و  اسالمى ش
دستگاه هاى تقنينى، اجرايى و نظارتى كشور خواند 

ــا ايفاي نقش صحيح  ــوراها مي توانند ب و افزود: ش
ــامان بخشي نهادهاي اجتماعي  خود در جايگاه س
مطالبات عموم مردم را به نحو مناسبتري پيگيري 
ــوان برگزيدگان  ــد و با عنايت به اينكه به عن نماين
ــي مانوس  ــارات اجتماع ــك با انتظ ــردم، از نزدي م
ــطه  ــند، مي توانند به خوبي نقش حلقه واس مي باش
ــكل هاي اجتماعي را  بين مردم و ديگر نهادها و تش

به انجام برسانند. 
وي همچنين اظهار داشت: بايد بتوانيم جايگاه 
ــر كشور بيش از ساير نهادها و  اين نهاد را در سراس
دستگاه ها براى مردم بشناسانيم تا  اقشار مختلف به 

منظور حل مشكالت خود به شوراها رجوع نمايند. 
وى در ادامه با بيان اينكه ارزش واقعى و قداست هر 
ــت اعضاى آن وابسته است،  شورا به ارزش و قداس
تصريح كرد: مجلس قائل به اين نيست كه اثربخشى 
ــته به شهردارى هاست و مطالبات آنها  شوراها وابس

بايد از طريق شهردارى ها وصول شود. 
عضو كميسيون عمران مجلس شوراى اسالمى 
ــته هاى شوراها در كالن شهرها  گفت: يكى از خواس
موضوع توسعه حمل و نقل عمومى است كه مجلس 
ــالمى با تصويب اعتبارات مناسب براى  ــوراى اس ش
مترو و اتوبوس هاى شهرى تالش كرد اين خواسته 
ــد؛ با اين وجود هنوز مشكالتى در  ــرانجام رس به س
اين مسير ميان دولت و شهردارى ها وجود دارد كه 
اميدواريم با گفت وگوى ميان طرفين اين مشكالت 

نيز برطرف شود. 

برگزارى دوره منطقه اي مديريت و راهبري 
در هالل احمر استان 

ــتان هاي  ــركت اس ــام: دوره منطقه اي مديريت و راهبري تيم و گروه با ش همدان پي
كردستان، همدان و كرمانشاه در همدان برگزار شد.

رئيس اداره آموزش و پژوهش هالل احمر استان با اشاره به برگزاري اين دوره منطقه اي 
و مباحث آموزشي آن گفت: از آنجا كه راهبري پايه و اساس مديريت است، اداره آموزش 
و پژوهش هالل احمر كشور براي تقويت اين موضوع، دوره مديريت و راهبري تيم و گروه 
را به صورت دوره اي و منطقه اي برگزار مي كند. ليال اظهري افزود: مديريت و همراه كردن 
ــيدن به اهداف مشخص، الزمه كار تمامي پست هاي مديريتي  اعضاي يك گروه براي رس

ــتان،  ــد . به گزارش روابط عمومي جمعيت هالل احمر اس به ويژه تيم هاي امدادي مي باش
ــاني و فوري بدست نمي آيد و داشتن  اظهري اضافه كرد: مهارت رهبري و مديريت به آس
مهارت آموزشي، سازماندهي، انتقاد پذيري، مهارت فني، فكر باز و دورانديشي، ايجاد انگيزه، 

پيگيري و ارزشيابي امور انجام شده الزمه كار اين مهارت است.
ــان شركت  ــتان همدان تعداد كارشناس رئيس اداره آموزش و پژوهش هالل احمر اس
ــراز اميدواري كرد با برگزاري چنين دوره هاي  ــده در اين دوره را 30 نفر خواند و اب كنن
ــخص كردن وظايف، جايگاه افراد در عمليات هاي امدادي، بررسي نقاط  ــي و مش آموزش
ــگيري و مقابله با حوادث احتمالي، تيم هاي  ضعف و قوت اين عمليات ها در مراحل پيش
ــتراتژي هدفمند به مقابله با  ــوند و با يك برنامه ريزي دقيق و اس امدادي موفق ظاهر ش

حوادث و سوانح بروند.

27 منطقه نمونه گردشگرى همدان مشمول 
طرح تفصيلى مى شود 

همدان پيام: مدير كل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى همدان گفت: 27 
منطقه نمونه گردشگرى همدان مشمول طرح تفصيلى مى شود.

ــتان همدان از  ــگرى اس ــدا... بيات افزود: تهيه طرح تفصيلى مناطق ويژه گردش اس
ــت سفر هيأت دولت به اين استان با 90 درصد پيشرفت فيزيكى در  مصوبات دور نخس
ــفر هيأت دولت به استان  ــت. وى اضافه كرد: در جريان دور نخست س ــت انجام اس دس
همدان مبلغ 16 ميليارد ريال براى احياى مناطق ويژه گردشگرى تخصيص داده شد. 

وى در گفت و گو با ايرنا، از غار عليصدر، منطقه گردشگرى سركان، منطقه گردشگرى 

گاماسياب، محور حيدره به امامزاده محسن، اللجين و ارگ نوشيجان مالير به عنوان مناطق 
ــتان نام برد.  بيات ادامه داد: هم اكنون تهيه طرح تفصيلى گردشگرى  ــگرى اس ويژه گردش
حوزه سد اكباتان، محور حيدره به امامزاده محسن و مطالعات امكان سنجى 27 منطقه نمونه 
گردشگرى مصوب دورهاى اول و دوم سفر دولت به استان انجام شده است.  گفتنى است، 
غار على صدر تنها غار تاالبى ايران و از معدود غارهاى آبى جهان است،  همچنين اين غار  در 
75 كيلومترى شهر همدان واقع در ارتفاعات سارى قيه نزديك روستاى على صدر شهرستان 
كبودراهنگ (استان همدان) واقع شده  است.  سراب گاماسياب نيز (بزرگترين چشمه ايران) 
ــده است و از دره هاى  ــتان نهاوند به سمت نورآباد واقع ش در 20 كيلومترى جنوب شهرس
ــمه مى گيرد (منشأ آب اين يخچال  ــمالى رشته كوه گروين(كوه چهل نابالغان) سرچش ش
طبيعى است) و داراى آبدهى 5 متر مكعب در ثانيه و دماى متوسط 5 درجه سانتيگراد است. 

ــأت نظارت بر انتخابات  همدان پيام: رئيس هي
ــات  ــه در انتخاب ــان اينك ــا بي ــدان ب ــتان هم اس
ــاالرى و  ــاالرى، رفيق س ــاالرى، همكارس فاميل س
همشهرى ساالرى نداريم، گفت: انتخاب افراد باتقوا 

موجب خدمات رسانى بهتر مى شود.
ــلمين محمد جوادى در  حجت االسالم و المس
همايش ناظران شوراى نگهبان شهرستان اسدآباد 
با اشاره به حديثى از امام كاظم (ع) اظهار داشت: 
ــد دين و ايمان خود را به  يك مؤمن واقعى نباي
ــد؛ چرا كه با داشتن عمل  دنياى ديگران بفروش
ــراى آخرت خود  ــه اى خوب ب صالح مى توان توش

اندوخت. 
ــان اينكه در  ــا بي ــارس، وى ب ــزارش ف ــه گ ب
انتخابات ناظران به طور قانونى و شرعاً حق ندارند 
ــن تبليغ و حمايت خاصى از كانديداها  كوچك تري
ــرد: در انتخابات فاميل  ــند، تصريح ك ــته باش داش
ساالرى، همكارساالرى، رفيق ساالرى و همشهرى 
ساالرى نداريم، بلكه تقواساالرى، فعاليت ساالرى 
و دلسوزى و خدمت به جامعه را بايد مد نظر قرار 

دهيم. 
رئيس هيأت نظارت بر انتخابات استان همدان 
ناظران شوراى نگهبان را پاسداران حريم انتخابات 
خواند و افزود: ناظران بايد با آشنايى كامل به قانون 
انتخابات، نظارت و اجراى آن بتوانند وظيفه خود را 

به خوبى انجام دهند. 

ــوراى  ــران ش ــى كار ناظ ــت و بزرگ وى، عظم
ــنگين تر از حضور  نگهبان را در حريم انتخابات س
ــال دفاع مقدس دانست و  در جبهه هاى هشت س

ــتاى مقابله با جنگ نرم  ــت كه اين امر در راس گف
و عليه توطئه هاى دشمنان اسالم و نظام است. 

ــد ناظران  ــه نباي ــاره به اينك ــوادى با اش ج

ــاى صندوق  ــده كانديداها پ ــازه دهند نماين اج
ــت با  ــات يا تخلف كنند از آنان خواس آرا تبليغ
رعايت نظم، دقت و نظارت دقيق حتى در زمان 
ــا نكنند و هيچ  ــز صندوق ها را ره ــتراحت ني اس
ــائل اجرايى  ــه دخالتى به جز نظارت در مس گون

نداشته باشند. 
ــا برخورد  ــران بايد ب ــرد: ناظ ــه ك  وى اضاف
اسالمى با ديگران تخلفاتى كه مشاهده مى كنند 
ــئوالن مربوط گزارش  ــب به مس ــله مرات را سلس

دهند. 
سرپرست هيأت نظارت بر انتخابات شهرستان 
اسدآباد نيز با بيان اينكه در نهمين دوره انتخابات 
ــتان اسدآباد  ــالمى در شهرس ــوراى اس مجلس ش
ــارت را پاى صندوق هاى  ــداد 400 ناظر امر نظ تع
آرا به عهده دارند، گفت: آنچه ناظران در انتخابات 
ــل نظام، واليت و  ــد مالك عمل قرار دهند اص باي
رهبرى، عمل به قانون، صيانت و پاسدارى از آراى 

مردم است. 
عليرضا قيصرى اظهار داشت: سالمت و صحت 
انتخابات به نظارت ناظران بستگى دارد و مردم از 
ــوراى نگهبان به عنوان امين و امانت دار  ناظران ش

آراى خود انتظار بيشترى دارند. 
ــان گفت: براى برگزارى اين دوره از  وى در پاي
ــه توجيهى و آموزشى نيز  انتخابات دو دوره جلس

براى ناظران برگزار مى كنيم. 

رئيس هيأت نظارت بر انتخابات استان:

در انتخابات "ساالر" نداريم
■ خدمت بايد جاى فاميل ساالرى، همكارساالرى، 

رفيق ساالرى و همشهرى ساالرى را بگيرد

شوراها حلقه واسط 
مردم و نهادهاي اجتماعي هستند

انتخابات واقعاً سرنوشت ساز و حياتي است
مهدي ناصرنژاد

ــالمي در مرحله  ــوراهاي اس ــام: روند نهمين دوره انتخابات مجلس ش همدان پي
ــي صالحيت حدود 133 داوطلب نمايندگي در استان همدان (فعال  كنوني كه بررس
3 نفر در مالير و يك نفر از حوزه انتخابيه همدان و فامنين انصراف داده اند)، توسط 
ــد، حساسيت خاص خود را دارد و اين  هيأت اجرايي انتخابات در حال انجام مي باش
ــاس مي باشد، بلكه براي  مرحله نه تنها براي خود داوطلبان كه ثبت نام كرده اند، حس
مردم نيز حائز اهميت است كه سرانجام چه كساني پا به عرصه رقابت هاي انتخاباتي 
مي گذارند؟ و سكان هدايت قوه قانون گذاري كشور براي چهار سال آينده در اختيار 

چه افرادي خواهد بود؟ 
بنابراين انتخابات در هر دوره و هر مرحله آن حساسيت هاي خاص خود را دارد و 
حساسيت نسبت به اين رفراندوم مهم وظيفه شهروندان و هم استاني هاي عزيز مي باشد. 
ــود انسان در كنار  ــت و چگونه مي ش انتخابات جلوه اي از حيات اجتماعي هر ملت اس

زندگي فردي و خانوادگي، نسبت به زندگي اجتماعي خويش بي تفاوت باشد!؟
خوشبختانه با توجه به حساسيت و عالقه مندي قشرهاي غالب كشورمان به تكاپوي 
ــيار سريع است و تحوالت جديد  ــي، گردش اطالعات و خبر هم در اين حوزه بس سياس
سياسي به سرعت در سطح جامعه انعكاس پيدا مي كند، بنابراين تجربه نشان مي دهد در 
جريان تمام تحوالت سياسي مربوط به انتخابات مختلف كشورمان در طول سي و اندي 
سال گذشته به رغم اينكه اطالعات ضد و نقيض و مختلفي در جريان هر انتخابات ساري و 
جاري بوده است وليكن مردم در آستانه انتخابات و بيشتر از هر زمان، شايد روز رأي گيري 

انتخابات به اجماع نهايي رسيده و تصميم مي گيرند. 
ــي و اجتماعي حسابگران خوبي هستند و  در واقع مردم ما، در عرصه هاي سياس
در حساس ترين زمان ممكن، سره از ناسره را تشخيص مي دهند و تصميم مي گيرند. 
با اين حال و با وجود اينكه خودباوري و اعتماد به نفس در نزد جامعه ايراني، ويژگي 
ــت، اما در عرصه انتخابات و در هنگامه اي كه موضوع  ــته اي اس ــيار مثبت و برجس بس
سرنوشت يك جامعه و كشور در بين است، استفاده از ايده و تجربه مفيد افراد قابل اعتماد 
ــات در روزهاي اوج رقابت  ــدان بي فايده نخواهد بود. كما اينكه جو تبليغات و انتخاب چن
كانديداها، هميشه شرايطي به وجود مي آورد كه تب انتخابات در جامعه فراگير مي شود. 

ــدن جو انتخابات هم يكي از خصلت هاي بارز جامعه اسالمي ما است و  فراگير ش
همين خصلت برجسته همواره روند انتخابات را در ايران پررنگ كرده و اكثريت مردم 

را پاي صندوق هاي رأي مي كشاند . 
ــران بيانگر حضور  ــته در جامعه اي ــروري بر تاريخچه 30 دوره انتخابات گذش م
حداكثري مردم در انتخابات است و سواي انتخابات 12 فروردين ماه سال 1358 كه 
ــالمي حضرت امام خميني(ره) حدود 99 درصد  ــتور بنيان گذار جمهوري اس به دس
ــاي صندوق هاي رأي گيري  ــالمي به پ ــردم انقالبي ايران براي تأييد جمهوري اس م
آمدند، در ساير انتخابات نيز حضور مردم باالي 60 درصد و در مواردي نيز در استان 
خودمان حدود 80 درصد بوده است، كه در دنيا بي نظير است و همين حركت توفنده 
ــالمي را در نزد افكار عمومي جهان متمايز  ــي مردم ايران است كه انقالب اس سياس

ساخته و دشمنان جمهوري اسالمي را نيز زمين گير كرده است.

ــات به عنوان  ــانه ها و مطبوع ــام: رس همدان پي
ــا داراي جايگاه  ــي نه تنه ــارم دموكراس ــن چه رك
ــوده و از قدرت  ــاالر ب مهمي در نظام هاي مردم س
ــي و  ــذاري بااليي در حوزه مختلف سياس تأثيرگ
اجتماعي برخوردارند، بلكه نقش مؤثر و پررنگي در 
ــعه جامعه در ابعاد گوناگون دارند. از اين  روند توس
ــت كه توجه به رسانه ها و تالش براي افزايش  روس
و تقويت ميزان تعامل و همكاري با آنها بخش قابل 
توجهي از سياست ها و برنامه هاي مسئوالن اجرايي 

و مديران سياسي را تشكيل مي دهد.
ــرفته نيز حاكي از آن است  تجربه جوامع پيش
ــاال و وجود  ــانه اي ب ــورداري از قدرت رس كه برخ
ظرفيت هاي ارزشمند در حوزه مطبوعات، شرايط 
ــبي را براي تحقق اهداف مهم توسعه  بسيار مناس
ــايه تعامل و همكاري  ايجاد مي كند. چرا كه در س
ــانه و مديران  ــازنده و مستمر ميان اصحاب رس س
ــطوح مختلف، حركت هاي بسيار  ــي در س سياس
ــكالت و  ــمندي در جهت حل مش ــت و ارزش مثب
ــرفت و توسعه شكل  ــتن موانع پيش از ميان برداش

مي گيرد.
در  ــانه ها  رس ــگي  هميش و  ــگ  پررن ــور  حض

ــا در  ــي آنه ــون و نقش آفرين ــاي گوناگ صحنه ه
روندهاي مختلف، فضاي مناسبي را براي پرداختن 
ــاد كرده و كمك  ــوت و ضعف امور ايج به نقاط ق
ــت اندركاران و مسئوالن بخش هاي  فراواني به دس
مختلف براي پيشبرد صحيح امور و تحقق اهداف 
ــر خواهد نمود. در اين ميان وجود تعامل  مورد نظ
ــانه ها از  ــان مديران و رس ــكاري متقابل مي و هم
ــت و در صورت  اهميت قابل توجهي برخوردار اس
ــتاي  ــوان گام هاي مثبتي در راس ــداوم آن مي ت ت
توسعه برداشت. امري كه متأسفانه مدتي است در 
ــتان كمرنگ شده و مسائل و چالش هاي  فضاي اس
گوناگوني مانع از شكل گيري يك تعامل همه جانبه 
ــد استان و  ــتمر ميان مديريت ارش و همكاري مس

رسانه ها و مطبوعات گرديده است.
اتفاقات هفته گذشته به ويژه موضوع فراخوان 
ــت  ــگاران براي حضور در نشس ــتاندار از خبرن اس
ــرد و استقبال كمرنگ  ــترك كه با برخورد س مش
ــد و در نهايت  ــتان مواجه ش ــانه اي اس فعاالن رس

ــاده خانه مطبوعات خطاب به پيريايي  نامه سرگش
ــائل و مشكالتي مانند  ــد كه در آن مس منتشر ش
برخورد ناشايست با خبرنگاران، تبعيض، دخالت در 
گزينش اخبار، يكسونگري، اعمال شيوه مستبدانه 
در برخورد با رسانه ها، عدم تحقق وعده ها و مانند 
آنها مطرح و از مديريت ارشد استان خواسته شده 
ــكالت اقدام شود.  ــبت به رفع اين مش بود كه نس
ــه  ــن خبرها حاكي از آن بود كه در جلس همچني
ــي كه هفته  ــات و پيرياي ــه مطبوع ــترك خان مش
ــته برگزار شد، اين نشست به چالش كشيده  گذش

شده و نتيجه خاصى را در بر نداشته است.
ــت كه نحوه  ــانگر آن اس ــن موارد نش ــام اي تم
ــتان و به تبع آن مديران  تعامل مديريت ارشد اس
ــانه ها همانطور كه در نامه شوراى  زيردست با رس
مركزى خانه مطبوعات هم مطرح شده مورد قبول 
ــانه ها نبوده و نيازمند بازنگرى و تجديدنظر بر  رس
ــه از ابعاد مختلف اين  ــت ك نحوه اين تعامالت اس
ــتان بوده و  ــه ضرر اس ــل غيرمتعارف ب ــوع تعام ن

ــيب هاي فراواني را به دنبال دارد. ضمن اينكه  آس
ــن  ــن وضعيتي به صورت كامًال واضح و روش چني
حاكي از موفق نبودن پيريايي در همكاري و تعامل 
ــازنده با رسانه ها و مطبوعات و استفاده نادرست  س
ــعه  ــد و توس ــت باالي آنها در جهت رش از ظرفي

همه جانبه استان است.
نكته قابل تأمل اينكه پيريايي به عنوان مديرى 
ــوابق  ــودن خود اصرار دارد و س ــانه اى ب كه بر رس
ــان مى دهد كه  ــي و فعاليت هاي وي نيز نش اجراي
ــال  ــانه ها و در اين يكس تجربه كارى در حوزه رس
ــته گرفتن مجوز ماهنامه به نام خود است و  گذش
ــخصي در زمينه  به طور طبيعي انتظار از چنين ش
ــتر  ــانه ها و تعامل با آنها بيش برقراري ارتباط با رس
بوده و برخي مسائل و چالش ها نبايد مانع از تداوم 

چنين تعاملي گردد.
ــرايط و اقتضائات فعلي استان، هم  از طرفي ش
ــعه،  به لحاظ ضرورت هاي مطرح در خصوص توس
ــيت انتخابات مجلس نهم كه اين  اهميت و حساس

روزها فضاي سياسي استان را همچون ساير نقاط 
كشور به شكل قابل توجهي تحت شعاع خود قرار 
ــانه ها و مطبوعات نقش بي بديل  ــاً رس داده و اتفاق
ــق آن دارند،  ــور و موف و فراواني در برگزاري پرش
ــتان  ــد اس همگي ايجاب مي كند كه مديريت ارش
ــانه ها  ــظ تعامل و تقويت همكاري ها با رس در حف
ــد، نه اينكه با در پيش  ــته باش اهتمام ويژه اي داش
گرفتن رويه اي غيراصولي، موجب چالش ها و بعضاً 
تنش هايي شود كه فقط باعث دور شدن از اهداف 

توسعه و آسيب ديدن منافع استان مي شود.
ــدن همكاري ها و  ــورت كمرنگ ش ــر ص در ه
ــتان و رسانه ها  ــد اس تعامالت ميان مديريت ارش
ــفانه اين روزها  ــه متأس ــت ك اتفاق نامباركي اس
ــاهد آن هستيم و در صورت تداوم روند فعلي  ش
باكالف در هم پيچيده اي مواجه خواهيم شد كه 
ــوده و هزينه هاي فراواني  ــان نب باز كردن آن آس
ــرد. از اين رو تا دير  ــتان خواهد ك ــه اس را متوج
ــت حوزه استاندارى و شخص آقاى  نشده بهتر اس
ــتاندار حركتي انجام دهد تا مسائل و مشكالت  اس
ــير تعامل سازنده ميان استاندار و  فعلي رفع و مس

رسانه ها هموارتر گردد.

شيوه تعامل با رسانه ها تجديدنظر مى خواهد

ادامه از صفحه يك: به گزارش ايرنا اسماعيل 
ــوراى ادارى نهاند در  ــا در جلسه ش زارعى كوش
جمع مديران شهرستان با اعالم اين مطلب افزود: 
ــايندى  ــاهد اتفاقات ناخوش ــتان ش اخيرا در اس
ــاى وفاق و  ــده اى معدود كه فض ــم كه ع بودي
ــر نمى تابند  ــتان ب ــدت و برادرى را در اس وح
اقدام به رفتارهاى غير قانونى و ساختار شكنانه 
اى كردند كه اگر با موضعگيرى نخبگان و بزرگان 
ــاى بعدى  ــود مقدمه فتنه ه ــتان مواجه نش اس

خواهد بود. 
ــع پيش آمده در روز نهم  وى با انتقاد از وقاي
ــدان و نيز مطالب برخى  ــاز جمعه هم دى در نم
ــريات استان افزود:عده اى به نام  روزنامه ها و نش
اصولگرايى و به بهانه دلسوزى براى نظام مديران 
ــتان را آماج اتهامات ناروا و  ــى و خدوم اس ارزش
ادعاهاى سراسر كذب قرار مى دهند كه اين اقدام 
ــى و منش  ــالم و انقالب و با مش آنان با اصول اس

ــتى اعمال و  ــر معظم انقالب كه معيار درس رهب
مواضع هستند كمترين سنخيتى ندارد. 

ــتاندار  ــدار نهاوند با دفاع از عملكرد اس فرمان
ــه دهها  ــت ك ــى اس ــدان گفت:پيريايى كس هم
شهيد نامدار و افتخار آفرين استان لرستان را در 
ــالهاى دفاع مقدس پرورش داد و آن روزى كه  س
ــه دوم خردادى ها  ــى جرات حرف زدن علي كس
ــنگرانه خود پايه هاى  ــت با مقاالت روش ر ا نداش
ننگين و فريبكارانه دولت اصالحات را افشا نمود 
ــيارى را متحمل شد  و در اين راه هزينه هاى بس
ــتاندارى نيز حركت هاى ارزنده اى  و در دوره اس
ــعه استان برداشته است كه از نگاه  در جهت توس

مردم عزيز استان دور نيست . 
ــتيم كه  ــزود : ما مدعى نيس ــا اف زارعى كوش
ــتان كامل و بى عيب  عملكرد مديران اجرايى اس
ــاد و ابراز نظر راههاى  ــت امابراى انتق و نقص اس
ــوع اقدامات به دور از  ــى وجود دارد و اين ن قانون

منطق هيچگاه مورد تائيد امام راحل عظيم الشان 
(ره) و مقام معظم رهبرى نبوده است . 

ــروى از واليت و عمل  ــاى پي ــت: ادع وى گف
برخالف منويات ولى امر مسلمين تناقضى بيش 
ــر و واليى ما اين  ــت و در محضر مردم بصي نيس

اقدامات جايگاهى ندارد . 
ــتاندار باعث جهش در  وى گفت: عملكرد اس
ــت و برخى از برنامه هاى  ــعه شده اس روند توس
ــتانى در نوع خود بى  وى مانند سفرهاى شهرس
نظير بوده و به الگوى كشورى تبديل شده است . 
ــر حاكميت قانون در  ــا با تاكيد ب زارعى كوش
ــتان گفت: براى برخورد با اين  فضاى عمومى اس
ــر قانونى بزرگان و  ــرانه و غي گونه اعمال خود س
ــف دارند تا با  ــتان بيش از بقيه تكلي نخبگان اس
ــاهد اينگونه  ــده ش ــته در آين ــوردى شايس برخ
ناماليمات كه باعث كندى حركت توسعه استان 

مى شود نباشيم. 

ــه كه گويا  ــك: در اين نام ــه از صفحه ي ادام
ــاره اى به امضا كنندگان آن نشده است اعالم  اش
ــنبه در اختيار  ــخه آن روز ش ــده كه يك نس ش
ــت به بذل توجه  ــت: "با عناي ايرنا قرار گرفته اس
ــعه همه جانبه استان ،  ــبت به توس جنابعالى نس
ضمن تقدير و تشكر از برگزارى نشست صميمانه 
ــيله از  ــانه ها، بدينوس با اصحاب مطبوعات و رس
ــته جنابعالى به منظور ايجاد فرصتى  اقدام شايس
ــائل و مشكالت و نيز هم انديشى  براى طرح مس
ــون برخى موضوعات فرهنگى قدردانى مى  پيرام

شود.
در ادامه اين نامه آمده است : اين ديدارها كه 
ــتين بار در تاريخ استان همدان انجام  براى نخس
شده نشانگر اهميت مطبوعات و رسانه ها از منظر 
ــتاندار همدان است و دستاوردهاى مطلوبى را  اس
ــا در آينده  ــن ره آورده ــت كه اي ــه همراه داش ب
نزديك در ارتقاى جايگاه مطبوعات استان نقش 

اساسى ايفا مى كند.

در ادامه اين نامه ذكر شده: تداوم نشست هاى 
ــى كه در ادامه سياست هاى حمايتى  هم انديش
ــوراى ادارى استان  جنابعالى همچون برگزارى ش
ــات، تبليغات براى قرار گرفتن  با موضوع مطبوع
نشريات در سبد خريد خانوار و حمايت از مراسم 
خبرنگاران براى رشد و تعالى جايگاه مطبوعات و 
خبرنگاران برنامه ريزى شده ، اميد به حل و فصل 

بسيارى از مشكالت صنفى را ايجاد مى كند.
ــريات و خبرگزارى هاى استان  مسووالن نش
ــكالت  ــد: به طور حتم مش ــدان تاكيد كردن هم
ــات در تعامل و همفكرى  ــى جامعه مطبوع صنف
ــده و زمينه الزم براى  با مديران فرهنگى رفع ش
تحقق اهداف توسعه گراى اين مجموعه را فراهم 

مى كند.
ــج ديدارها  ــدوارى كردند نتاي ــان ابراز امي آن
ــطح  ــرات صورت گرفته موجب ارتقاى س و مذاك
كيفى رسانه ها شده و مردم استان همدان از آثار 

مثبت آن بهره مند شوند."

يادداشت

اظهارنظر فرماندار نهاوند درباره شكل گيرى 
فضاى تخريب  در استان 

استاندار و قدردانى تعدادى از 
رسانه ها!

تاكتيك تفرقه به اتحاد رسيد
ادامه از صفحه يك: اين اتحاد رسانه اى در استان در روز يك شنبه هفته گذشته 
ــوراى مركزى خانه مطبوعات استان با آقاى پيريايى داد تا بهترين  حكم به ديدار ش
فرصت براى مردى پيش بيايد كه خود را فردى رسانه اى و تعامل گرا معرفى مى كرد.

اما گويا ناف استاندارى همدان در سال جارى به ياس و نا اميدى بسته شده است 
ــود و با اصطالحى ناشايست(.....) به  ــته ش تا حتى در آن حرمت ميهمان هم شكس
استقبال بيانيه اى تند از طرف جامعه رسانه اى استان برود كه گويا سبزنشينان بعثت 

پيش بينى كرده بودند اين بار با ايجاد تفرقه در بين رسانه ها راى نمى آورد.
ــتان با تعداد 23 نفر براى بيانيه اى عليه  ــانه اى اس اما حضور تمام قد مديران رس
ــت پيريايى براى بار دوم به راى  ــتاندار كه يكبار راى آورده بود و بنا به درخواس اس
ــد و راى 17 نفرى در موافقت بر صدور بيانيه  و رأى 6 نفره ممتنع و  ــته مى ش گذاش
مخالف كه بعدها نام "نامه سرگشاده" به خود گرفت نشان داد كه التماس و فشار بر 
مديران دولتى براى حضور عوامل خبرى زيرمجموعه خود در ديدار با استاندار و البته 
تعريف و تمجيد مديران اين رسانه هاى دولتى و شبه دولتى از زبان پيريايى نيز چاره 
ــتاندارى در برخى تصميمات احساسات را بر تعقل حاكم  ــاز نيست و مجموعه اس س

كرده است و هنوز شناخت كافى از فضاى بيرون به وجود نيامده است.
ــفانه در يك ماه گذشته و به خصوص ده روز اخير بيشتر انرژى  در اين كه متاس
استاندار و زير مجموعه رسانه اى اش به اجراى تاكتيك هاى غلط تفرقه اندازى صرف 
شده و از اين فضاى حاكم بر استان مردم ضرر كرده اند بر هيچ كسى پوشيده نيست.

اما تعجب از اينجاست كه چرا على رغم تحريم ديدار صميمى! استاندار با رسانه ها از 
سوى قاطبه رسانه ها و مكمل آن توسط اكثريت سرپرستان نشريات سراسرى و انتشار 
نامه سرگشاده به استاندار چرا همچنان مجموعه استاندارى تشنه ديدار با اصحاب رسانه 
استان هستند نكته اى كه نشان دهنده اتحاد و جايگاه موثر و قدرتمند رسانه  هاى استان در 
برابر مديرانى است كه تالش مى كنند تا هر حركتى را در استان يا به بازى هاى پشت پرده 

سياسى گره بزنند يا از باج گيرى و مهره اين و آن شدن سخن به ميان آورند.
ــانه ها اگرچه به موقع مديريت نشد و  ــتاندار با رس به هرحال تجربه تلخ تقابل اس
ــار نامه  ــس لرزه هاى آن و موج هاى حمايتى از طرف ياران نزديك پيريايى و انتش پ
تقدير از استاندار از طرف جمعى از مديران رسانه اى! توسط خبرگزارى ايرنا همچنان 
ــد آن را به فال نيك گرفت تا بياموزيم در هر جايگاه و مقامى كه  ــه دارد. اما باي ادام
ــت ها و  ــيم كه اين پس ــيم بايد به عنوان خادم و كوچك مردم و براى مردم باش باش
سمت ها چند روزى است و دير يا زود بايد به نفر بعدى تحويل دهيم و تهديد و تذكر 

به رسانه ها امروز ديگر نمى تواند كارساز باشد!
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ايران و جهان

انتخاباتاخبار كوتاه

رجوى: آمريكا مسئول حفظ جان نيروهاى ما در عراق است
ــان اعضاى اين گروه  ــئول حفظ ج ــخنانى، آمريكا را مس ــركردگان گروهك منافقين در س ــام: يكى از س همدان پي
تروريستى در عراق دانست. به گزارش مهر به نقل از رويترز، مريم رجوى در سخنان خود اعالم كرد: آمريكا مسئول هر گونه 
آسيبى كه به هر يك از سه هزار نيروى ما در عراق برسد، خواهد بود. وي در ادامه با انتقاد از اقدامات عراق و آمريكا در برخورد 
با ساكنان اردوگاه عراق جديد (اشرف سابق) گفت: آمريكا در برابر رفتار غير قانونى[!] حكومت عراق با ساكنان كمپ اشرف، 
غير مسئوالنه برخورد كرد. بر اساس برنامه قرار بود اردوگاه اشرف در پايان سال 2011 ميالدى برچيده شده و اعضاى گروهك 
منافقين نيز از عراق اخراج شوند، اما با فشارهاى آمريكا، بغداد مدت حضور منافقين در عراق را به مدت شش ماه ديگر تمديد 
كرده و توافقى نيز براى انتقال اعضاى گروهك منافقين از اردوگاه اشرف به پايگاه "ليبرتى" كه پيشتر در اختيار نظاميان 

آمريكايى بود، به دست آمد. با اين وجود سازمان ملل متحد براى يافتن مكان جديد براى آنها در حال فعاليت است.

اعتراف آمريكا به قدرت موشكى ايران
همدان پيام: شوراى روابط خارجى آمريكا در گزارشى با عنوان "هشدار ايران چقدر مى تواند جدى باشد؟" به گفت وگو با مايكل 
اِلمن، عضو انستيتوى بين المللى مطالعات استراتژيك آمريكا پرداخته است. وي در بخشى از اين گفت وگو با اشاره به رزمايش 
اخير نيروى دريايى ارتش جمهورى اسالمى ايران در درياى عمان و خليج فارس مى گويد: ايران اين رزمايش ها را براى اين منظور 
برگزار مى كند كه ظرفيت بازدارندگى خود را به رخ آمريكا و همسايگان خود بكشد. به گزارش فارس، وى همچنين با بيان اينكه 
از سال 2003 هيچ شواهدى در دست نيست كه ايران مشغول توسعه فناورى هاى هسته اى خود باشد به قدرت موشكى جمهورى 
اسالمى ايران اشاره مى كند و مى گويد: ايران قطعا پيشرفت هاى فراوانى در فناورى هاى موشك بالستيك داشته است. موشك هاى 
ايران مى توانند هر دشمنى را مورد هدف قرار دهند. وي همچنين علت حضور ناوهاى هواپيمابر آمريكا را در آب هاى خليج فارس 

اينگونه بيان مي كند: حضور ناوگان ارتش آمريكا براي مقابله با دزدان دريايي و همكاري با ارتش هاى دنياست.

ميزباني همزمان مجلس و آمريكاي التين از رئيس جمهورى
همدان پيام: كميسيون امنيت ملى مجلس از محمود احمدي نژاد رئيس جمهورى كشورمان خواست براي توضيحاتي 
ــيون امنيت ملى گفت كه عزل حجت االسالم مصلحى و منوچهر متكى  ــيون برود. نايب رئيس دوم كميس به اين كميس
ــيون امنيت ملى است. حسين ابراهيمى در  ــت اين هفته كميس موضوع فراخوان از رئيس جمهور براى حضور در نشس
گفت وگو با فارس، افزود: احمدى نژاد قرار است به آمريكاى التين سفر كند، لذا در ايران حضور ندارد اما قاعدتاً نماينده 
وى در نشست اين هفته كميسيون امنيت حضور پيدا خواهد كرد. وي تصريح كرد: در صورت حضور نداشتن، گزارش 
ياد شده را كميسيون مستقًال به هيأت رئيسه تقديم مى كند. در اين راستا على اكبر اوليا عضو فراكسيون خط امام (ره) 
نيز در گفت و گو با ايلنا، گفت: به نفع احمدى نژاد است كه خود يا نماينده اش در كميسيون حاضر شود؛ چرا كه در غير 

اين صورت محورهاى مورد نظر در صحن علنى بررسى مى شود.

ــا تاكيد بر لزوم  ــام: رئيس جمهورى ب همدان پي
ــاختن همه جانبه در كشور، تالش در  تمركز بر س
ــه همه، بخصوص افرادي كه در  اين جهت را وظيف

قوه مجريه مشغول به كار هستند، دانست.
به گزارش ايسنا، محمود احمدي نژاد در مراسم 
ــتيار ويژه  ــه علي اكبر محرابيان به عنوان دس معارف
ــورى با بيان اين مطلب اظهار كرد: هر  رئيس جمه
ــا هر ايده و اعتقادي كه دارد و متعلق به هر  كس ب
ــهم خود را در ساختن  ــت بايد س جناحي كه هس
ــور به نفع  ــاختن كش ــران ايفا نمايد؛ چرا كه س اي

آرمان ها و همه ملت ايران است.
ــه برخي در  ــاره به اين ك ــورى با اش رئيس جمه
ــو و جنجال قصد  ــا هياه ــات دولت ب ــير اقدام مس
ــت: بدترين مديريت  ــكني و اخالل دارند، گف كارش
براي كسي است كه مديريت زمان و انديشه خود را 
در اختيار عده اي قرار دهد كه با انتشار يك روزنامه 

يا يك مطلب بخواهند كارهاي او را هدايت كنند. 
ــه اگر بخواهيم در  رئيس جمهورى با بيان اين ك
ــيم كه اين اثرگذاري  ــبات جهاني اثرگذار باش مناس

ــت، بايد به عنوان يك كشور  حق ملت ايران هم هس
ــرفته در صحنه هاي جهاني حضور  ــد و پيش قدرتمن
پيدا كنيم،  گفت: ما بايد جهاني فكر كنيم تا بتوانيم 
ــاق خواهد افتاد كه  ــيم و زماني اين اتف اثرگذار باش
ــرفته و آباد داشته باشيم؛ چرا كه يك  كشوري پيش
كشور ضعيف، با وجود هزاران مشكل، هرگز نمي تواند 

در مناسبات جهاني و اجتماعي اثرگذار باشد.
ــاختن  ــاره به اين كه تاكيد بر س احمدي نژاد با اش
ايران پافشاري بر انجام كاري اعتقادي، انقالبي، ديني 
ــور از  ــت، گفت: اينكه بخش هايي از كش و آرماني اس
لحاظ عمران و آباداني در فقر بوده و فرصت شكوفايي 
براي مردم نباشد و فاصله طبقاتي وجود داشته باشد، 

ــور بزرگي مثل ايران مناسب نيست.  هرگز براي كش
ــور به اين شكل  احمدي نژاد تصريح كرد: آباداني كش
نيست كه هرگاه عده اي به رفاه نسبي رسيدند از ادامه 
ــيم بلكه بايد آن قدر ادامه دهيم تا با  ــت بكش كار دس
ظهور حقيقت عدالت، تمام ذخاير زمين به روي انسان 
باز شده و درهاي علم و دانش براي بشر گشوده شود.

احمدي نژاد با بيان اينكه بنا داريم تمام پروژه هاي 
اصلي كشور را تا پايان اين دولت به نتيجه برسانيم، 
گفت: بايد همت كنيم و در راه سازندگي ايران تالش 
داشته باشيم؛ چرا كه لحظه به لحظه خدمت به مردم 
داراي اهميت است و مي خواهيم يادگارهاي خوبي از 

ما براي نسل هاي آينده ملت ايران باقي بماند.
احمدي نژاد با اشاره به مخالفت هاي بسياري كه در 
برابر سفرهاي استاني دولت از ناحيه برخي افرادي كه 
ــالً در درون دولت بودند و امروز تبديل به مدعيان  قب
ــده اند، صورت مي گرفت،  انقالب و مخالفان دولت ش
ــفر استاني در كشور انجام شده  گفت: تا امروز 97 س
كه اگر 60 درصد پروژه هاي مصوب هم به انجام رسيده 

باشد كار بزرگي در كشور انجام شده است.

از  ــدت  وح ــهداي  ش ــش  رزماي ــام:  همدان پي
روزگذشته (شنبه) در منطقه شرق كشور آغاز شد.  
به گزارش ايسنا، فرمانده نيروي زميني سپاه در 
گفت وگويي اظهار داشت: مرحله اصلي اين رزمايش 

دوشنبه برگزار مي شود.
محمد پاكپور با تشريح اهداف برگزاري رزمايش 
ــه منظور  ــت: اين رزمايش ب ــهداي وحدت، گف ش
ــالمي ايران و  ــت امنيت مرزهاي جمهوري اس تقوي
ــتاي انجام رزمايش هاي تقويمي نيروي  نيز در راس
زميني سپاه در جهت حفظ و ارتقاى آمادگي رزمي 

و يگاني اين نيرو برگزار مي شود.
ــل دفاع مقدس  ــزود: انتقال تجربه از نس وي اف
ــران جوان، همچنين تمرين  ــل جديد و افس به نس
استراتژي هاي تاكتيكي نيروي زميني در بخش هاي 
ــون از ديگر اهداف  ــي در نبرد ناهمگ ــف رزم مختل

برگزاري رزمايش شهداي وحدت است.
ــي از  پاكپور تصريح كرد: در اين رزمايش بخش
ــد نيروي زميني  ــا و نوآوري هاي جدي توانمندي ه
ــي و تجهيزاتي به نمايش در  ــپاه در ابعاد تاكتيك س

مي آيد.
ــي و تمرين نيروها در  ــظ آمادگي دفاع وي حف
شرايط سخت جوي را از ديگر اهداف برگزاري اين 
رزمايش خواند و گفت: رزمايش شهداي وحدت در 
ــرايطي برگزار مي شود  منطقه عمومي خواف در ش
كه برودت و سرماي هوا در آن منطقه به 15 تا 21 

درجه زير صفر مي رسد. فرمانده نيروي زميني سپاه 
كه با خبرنگار سپاه نيوز گفت وگو مي كرد، در پايان 
در خصوص يگان هاي عمل كننده رزمايش شهداي 
ــي از يگان هاي  وحدت گفت: در اين رزمايش بخش
عملياتي قرارگاه ثامن االئمه (ع) نيروي زميني سپاه 

شركت مي كنند.
  افزايش سرعت عمل در بستن تنگه 

هرمز در رزمايش سپاه 
ــيون امنيت ملى  ــن رابطه عضو كميس در همي
ــالمى در  ــوراى اس ــت خارجى مجلس ش و سياس

خصوص برگزارى رزمايش سپاه گفت: اين رزمايش 
براى ارتقاى آمادگى نيروهاى مسلح برگزار مى شود 
ــتور داده شد بتوانند  تا در موقع لزوم كه به آنها دس

در كوتاه ترين زمان ممكن اين تنگه را ببندند.
ــرى نماينده  ــماعيل كوث ــر، اس ــه گزارش مه ب
ــالمى در جمع  ــوراى اس مردم تهران در مجلس ش
ــپاه  ــوص برگزارى رزمايش س ــگاران در خص خبرن
عنوان كرد: انجام اين رزمايش ها تعريف شده است 

و در برنامه ساليانه نيروهاى مسلح قرار دارد.
ــت خارجى  ــيون امنيت ملى سياس عضو كميس
ــزود: اين رزمايش ها براى ارتقاى آمادگى  مجلس اف
ــا در موقع  ــود ت ــلح برگزار مى ش رزم نيروهاى مس
ــد تنگه هرمز بسته  ــتور داده ش لزوم كه به آنها دس
ــن زمان ممكن اين تنگه  ــود بتوانند در كوتاه تري ش

را ببندند.

ــابق بهار و كبودراهنگ  همدان پيام: نماينده س
مجلس شوراي اسالمي گفت:  متناسب با معيارهاي 
ــد  ــي و افزايش يك مقطع تحصيلي براي رش قانون
ــي نامزدهاي ثبت نام  ــزدي، برآيند كمي و كيف نام

شده بسيار خوب بود.
ــنا، درباره  ــا طاليي نيك در گفت وگو با ايس رض
ــام در انتخابات  ــراي ثبت ن ــان ب ــتقبال داوطلب اس
ــالمي اظهار كرد:  ــوراي اس نهمين دوره مجلس ش
ــاهدات عيني از فرآيند ثبت نام نامزدها و آماده  مش
شدن مردم براي شركت در انتخابات مجلس، نشان 
دهنده فرآيند منطقي و فعال براي تحقق مشاركت 
حداكثري و امكان اصلح گزيني از سوي مردم است.

ــكال  ــان اين كه هيچ گونه تخلف و اش ــا بي وي ب
ــد،  ــاهده نش قانوني در فرآيند ثبت نام نامزدها مش
ــام نامزدها، حاكميت قانون  افزود: در مرحله ثبت ن
به عنوان يكي از اساسي ترين مساله فرآيند ثبت نام 

نامزدها قابل مشاهده بود.
ــوراي اسالمي با  ــابق مجلس ش اين نماينده س

ــا در برخي حوزه ها  ــاره به كاهش تعداد نامزده اش
ــرط  ــبت به دوره هاي قبلي با توجه به تغيير ش نس
ــد تصريح كرد: اين  ــي ارش تحصيالت به كارشناس
ــرا اكثريت  ــد زي ــل پيش بيني مي ش ــش از قب كاه
ــته مجلس با  ــام كنندگان در دوره هاي گذش ثبت ن

تحصيالت كمتر از كارشناسي ارشد بودند.
ــان كرد: كمتر شدن تعداد نامزدها  وي خاطرنش
ــطح تحصيالت به  ــرط س ــه افزايش ش ــا توجه ب ب
ــد كامال طبيعي است، همين طور  ــي ارش كارشناس
برخي از رد صالحيت شدگان در دوره هاي گذشته 
ــه عدم امكان احراز صالحيت، به  با آگاهي قطعي ب

طور طبيعي در انتخابات نهم شركت نكردند.
وي در ادامه افزود: در انتخابات سطوح پايين تر 

ــبكه نظارت و عوامل اجرايي انتخابات در  و بدنه ش
حوزه ها و شعب اخذ رأي و نهادهاي فرادستي دقت 
ــند. طاليي نيك تصريح  ــته باش عمل قانوني را داش
كرد: هرگونه رفتار مغاير قانون و سوء استفاده براي 
ــا به طور طبيعي و منطبق با  جانب داري از نامزده
كنترل هيات مركزي نظارت، قابل پيشگيري است.

وي با بيان اين كه قبل از وقوع تخلف يا جانبداري 
احتمالي از سوي عوامل اجرايي و نظارتي از سطوح 
پايين تر، نبايد با پيش داوري غلط به اعتماد و جايگاه 
قانوني و كارآمد نهادهاي نظارتي و اجرايي انتخابات 
ــار و رويكرد خارج از  ــيب زد، گفت: تاكنون رفت آس
قواعد قانوني و مخل سالمت انتخابات در اين دوره 
مشاهده نشده است. وي با تاكيد بر اين كه مجريان 

و به ويژه نهادهاي نظارتي انتخابات بيش از ديگران 
ــند، تصريح  ــراي صيانت از قانون مصمم باش بايد ب
كرد: تاكنون گفتار و رفتار مسئوالن اصلي نهادهاي 
نظارتي انتخابات نشان دهنده مقدمات قانوني براي 

صيانت از سالمت و آراي مردم است.
طاليي نيك با اشاره به اين كه برخي رفتارها مانند 
ــازي  قبل و پس از انتخابات در دوره گذشته  شبهه س
ــردم و نظام  ــراي م ــي ب ــد هزينه هاي سياس مي توان
ــاي پيش داوري هاي غلط و  ــد، گفت: به ج ايجاد كن
شبهه سازي هاي غيرمنطقي بايد التزام به قانون در همه 

عوامل موثر در انتخابات اصل قرار بگيرد.
ــح كرد:  ــس تصري ــابق مجل ــده س ــن نماين اي
ــا، احزاب،  ــي، نامزده ــارت و اجراي ــاي نظ هيات ه
ــانه ها بايد بدون استثنا در انتخابات  تشكل ها و رس
به قانون مقيد باشند و عالوه بر انتظار از هيات هاي 
ــي و نظارت براي رعايت قانون بايد از نامزدها  اجراي
ــانه ها هم التزام به  ــان آن ها و نخبگان و رس و حامي

قانون مطالبه شود.

آغاز عضوگيرى قرارگاه 
عمار

همدان پيام: رئيس ستاد قرارگاه راهبردى عمار 
از آغاز عضوگيرى اين قرارگاه خبر داد و گفت كه 
24 كارگروه تخصصى به منظور جذب نيرو در اين 

مجموعه فعال شده است.

ــالم على ثمرى درباره "آغاز فرايند  حجت االس
ــردى عمار" به فارس  ــذب نيرو در قرارگاه راهب ج
ــه حق مقام معظم  ــت: در پى طرح مطالبات ب گف
ــاره بصيرت افزايى و احياى ارزش هاى  رهبرى درب
ــروف و نهى از منكر،  ــالب و واليت و امر به مع انق
ــالش براى تحقق  ــيارى تكليف خود را ت افراد بس
ــان مى دانند. وى با بيان اينكه محور  مطالبات ايش

ــالم،  ــار در صدر اس ــت حضرت عم ــى فعالي اصل
بصيرت زايى و شبهه زدايى بود، از تبيين مطالبات 
حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبرى و روشنگرى 
و بصيرت افزايى و شبهه زدايى را از اهداف قرارگاه 

عمار ياد كرد. 
رئيس ستاد قرارگاه راهبردى عمار با اعالم اينكه 
ــتار  ــتان ها خواس ــاير اس افراد زيادى در تهران و س

همكارى با اين قرارگاه هستند، خاطرنشان كرد: هر 
چه جمعيت قرارگاه عمار بيشتر باشد، تأثيرگذارى 
ــتر خواهد بود. رئيس ستاد  آن در جامعه نيز، بيش
ــت: كارگروه هاى ويژه  ــردى عمار گف قرارگاه راهب
ــخصى در مركز استان ها و  ــئوالن مش قرارگاه، مس
ــتان ها دارند و پس از عضوگيرى، نيروها به  شهرس

پيش بردن اهداف اين كارگروه ها كمك مى كنند.

ادامه بررسي صالحيت نامزدها تا 2 اسفند
همدان پيام: جانشين ستاد انتخابات كشور با اشاره به اينكه تا 2 اسفند هيات هاى 
ــند، گفت: هيات هاى  ــته باش ــى مى توانند بر صالحيت كانديدا ها نظارت داش نظارت
ــى نهايى را تا 20 دى ماه به داوطلبان و هيات  ــتانى موظف هستند بررس نظارت اس
نظارت استان ها اعالم كنند. حسنعلى نورى در گفت و گو با ايلنا، با اشاره به اينكه فرصت 
ــى صالحيت ها تا 19 دى ماه است، گفت: كسانى كه رد صالحيت شده اند  قانونى بررس
ــكايتى از هيات هاى نظارت دارند پس از تاريخ 20 دى به مدت 4 روز  يا به هر دليلى ش
ــتان اعالم كنند. وى با بيان  ــكايت خود را به هيات هاى نظارت هر اس فرصت دارند تا ش
اينكه تا 2 اسفند هيات هاى نظارتى مى توانند بر صالحيت كانديدا ها نظارت داشته باشند، 
ادامه داد: اگر شوراى نگهبان مستنداتى را دال بر صالحيت نداشتن داوطلبى به دست آورد 
ولو اينكه داوطلب در همه مراحل گذشته تاييد صالحيت شده باشد مى تواند داوطلب را 
ــفند اين فرصت را دارد كه  رد صالحيت كند. نورى افزود: هر داوطلب نيز تا تاريخ 2 اس
شكايت خود را پيگيرى كند، بعد از اين تاريخ هيات هاى نظارتى موظف هستند نتيجه 
ــور اعالم كنند تا اطالعيه و آگهى هاى الزم براى سراسر كشور  نهايى را به وزارت كش
ارسال شود. جانشين ستاد انتخابات كشور افزود: بعد از اين تاريخ داوطلبان مى توانند 

تا 24 ساعت قبل از شروع رأى گيرى تبليغات خود را انجام دهند.

همايش تجملي قبل از رسيدن به شغل نمايندگي
ــهد مقدس برگزار  ــى تحت عنوان عدالت و مهرورزى در مش همدان پيام: همايش
ــى با عنوان "عدالت و  ــنبه هفته گذشته همايش ــد. به گزارش فارس، روز پنج ش ش
مهرورزى" در مشهد مقدس برگزار شد كه دعوت نامه هاى اين همايش در تهران، با 

سربرگ فراكسيون مهرورزى مجلس شوراى اسالمى توزيع شده بود.
 در اين همايش از 160 شخصيت دعوت شده بود اما حدود 100 نفر در همايش 
ــده فعلى مجلس نيز جزء حاضران  ــتند كه از اين ميان حدود 28 نماين حضور داش
ــتگاه قضايى  ــته دس بودند. بر پايه اين گزارش، در اين همايش برخى قضات بازنشس
ــته اند. سرو چند نوع غذا از جمله كباب بره،  ــيون ديگر نيز حضور داش و برخى سياس
جوجه كباب، ماهى نيز جزء نكات ديگر اين همايش بوده است.  مسئوليت و مديريت 
برگزارى اين همايش با سعيدى دبير فراكسيون مهرورزى مجلس شوراى اسالمى بود، 
به نحوى كه دعوتنامه هاى ارسالى به شخصيت ها نيز با امضاى سعيدى به آنها داده شده 
است. همچنين انتقال ميهمانان با هواپيماى چارتر و اسكان مدعوين در هتل 5ستاره 
ــهد مقدس هم از جمله ديگر نكات اين همايش است. در اين همايش  ــان مش پرديس
جعفرى مسئول دفتر على الريجانى رئيس مجلس شوراى اسالمى نيز حضور داشت. 

در اين همايش همچنين از سايت مهرورزى آن الين رونمايى شده است.

جلسه انتخاباتى فراكسيون اقليت مجلس
همدان پيام: فراكسيون اقليت مجلس شوراى اسالمى امروز يكشنبه براى بررسى 
ــه مى دهد. به گزارش مهر، محمدرضا  ــكيل جلس ــائل انتخابات مجلس نهم تش مس
ــيون اقليت مجلس شوراى اسالمى هفته گذشته از برگزارى جلسه  تابش رئيس فراكس
اين فراكسيون در هفته جارى خبر داده و گفته بود: هرگونه تغيير در راهبرد انتخاباتى 
ــت و در داخل  ــوط به نظر بزرگان اصالح طلب اس ــان، در بيرون مجلس من اصالح طلب
مجلس و فراكسيون اقليت نيز موكول به جلسه شوراى مركزى فراكسيون اقليت يا احياناً 
مجمع عمومى فراكسيون مى شود كه هفته آينده برگزار خواهد شد.  على اكبر اوليا عضو 
فراكسيون اقليت مجلس شوراى اسالمى زمان برگزارى جلسه فراكسيون اقليت را يكشنبه 
اعالم كرد و گفت: در اين جلسه درباره مسائل انتخابات مجلس نهم بحث مى شود. اعضاى 
ــده فراكسيون اقليت مجلس شوراى اسالمى در روزهاى اخير اظهار نظرهاى  شناخته ش
ــان در انتخابات مجلس نهم ارائه كرده اند.  به  ــى درباره آرايش حضور اصالح طلب متفاوت
عنوان مثال يوسف نژاد نماينده اصالح طلب مردم سارى گفته است كه به صورت مستقل 
ــود و از طرف  و بدون تابلوى اصالح طلبى وارد رقابت هاى انتخاباتى مجلس نهم مى ش
ــز مى گويد قطعاً با تابلوى  ــر داريوش قنبرى نماينده اصالح طلب مردم ايالم ني ديگ
اصالح طلبى وارد رقابت ها خواهد شد. با توجه به اظهارنظرهاى متفاوت اصالح طلبان 
ــتم درباره چگونگى حضور در انتخابات مجلس نهم، بررسى تناقض هاى  مجلس هش
موجود توسط فراكسيون اقليت مجلس در دستور كار جلسه اين فراكسيون قرار دارد.

اعالم موجوديت مجمع وبالگ نويسان حامى دولت
همدان پيام: مجمع وبالگ نويسان حامى دولت در آستانه انتخابات مجلس نهم به 
پيشنهاد على اكبر جوانفكر در روزنامه دولت اعالم موجوديت كرد. به گزارش فارس، 
ــوم به جبهه حاميان دولت در آستانه ثبت نام از  پس از اعالم موجوديت گروهى موس
ــالمى، جمعه نيز تشكلى موسوم به مجمع  ــوراى اس داوطلبان نهمين دوره مجلس ش
وبالگ نويسان حامى دولت كه اغلب از حاميان درون دولت هستند، در روزنامه دولت 
ــتر در  ــتگى و همدلى بيش اعالم موجوديت كرد. اين گروه هدف خود را ايجاد همبس
ــان حامى گفتمان انقالب" خوانده است. شايان ذكر  فضاى مجازى ميان "وبالگ نويس
است، جمعه گذشته نيز همزمان با آخرين روز از ثبت نام داوطلبان نمايندگى نهمين 
دوره مجلس شوراى اسالمى دومين نشست انتخاباتى حاميان دولت، موسم به "حاميان 
ــانه ها و با حضور  ــخنرانى محمود احمدى نژاد بدون حضور رس گفتمان انقالب" با س
ــمى، ابوالحسن  افرادى چون على اكبر جوانفكر، محمدجعفر بهداد، مجتبى ثمره هاش
ــيدى، عباس اميرى فر، اميدى شهركى و عليرضا احمدى نژاد در  فقيه، مهدى خورش
مجلس قديم برگزار شد. اولين نشست انتخاباتى حاميان دولت نيز نزديك 2 ماه پيش با 
سخنرانى محمود احمدى نژاد در سالن كنفرانس كشورهاى اسالمى برگزار شده بود.

تاكتيك اصولگرايان، رسيدن به استراتژي هميشگي 
همدان پيام: دبير اجرايي جبهه متحد اصولگرايان گفت: وحدت، يك تاكتيك سياسي 
نيست بلكه يك استراتژي هميشگي براي امروز و فرداي اصولگرايان و همه كساني است 
ــتند. به گزارش ايسنا، منوچهر متكي در  ــالمي پايبند هس كه به آرمان هاي انقالب اس
همايش هيات هاي داوري و اجرايي جبهه متحد اصولگرايان با بيان اينكه مباني وحدت در 
آموزه هاي اسالمي ماست، افزود: برخي با ارائه تحليل هاي غلط اظهار مي كنند كه چون 
جبهه دوم خرداد در انتخابات نيامده، پس خوب است كه به يك وزن كشي، زورآزمايي 
و رقابت بين اصولگرايان روي آوريم ولي اين تلقي درست و واقعي نيست؛ چراكه آنها با 
چراغ خاموش آمده اند و به اصطالح با مهره هاي سفيد ليست خواهند داد. وي اضافه كرد: 
دوستان ما مي توانند ده سال به عقب برگردند و يكي از داليل شكست اصالح طلبان را در 
همين نكته جستجو كنند. خداوند با هيچ قومي عقد اخوت خاص نبسته است و تاريخ 
هميشه ظرفيت تكرار را دارد. اصالح طلبان اگرچه مشكل ناكارآمدي گفتمانشان را دارند 

ولي با تابلوهاي متفاوت در انتخابات مجلس نهم شركت مي كنند.

رئيس جمهورى:

برخي با هياهو و جنجال قصد كارشكني و اخالل دارند
■ بازگشت محرابيان به دولت

آغاز رزمايشى ديگر در شرق كشور:

اين بار سپاه آماده بستن 
تنگه هرمز مى شود

شكايت دولت از احمدى نژاد 
ــايى و معاونت  ــفنديار رحيم مش فارس: اس
حقوقى رياست جمهورى از بازرس ويژه سابق 
ــر اكاذيب  رئيس جمهورى به اتهام افترا و نش

شكايت كردند. 
ــرادر رئيس جمهورى  ــژاد ب داوود احمدى ن
ــان انحرافى  ــه جري ــايى را ب ــا رحيم مش باره
ــوب كرده و به طرح ادعاهاى اثبات  نشده  منس

درباره وى پرداخته بود.

آغاز سفر 5 روزه رئيس 
جمهورى به آمريكاى التين 

ــر: محمدرضا فرقانى مديركل بين الملل  مه
ــت: رئيس  ــت جمهورى اظهار داش نهاد رياس
ــران را به مقصد  ــنبه ته جمهورى امروز يكش
ــال ترك خواهد كرد و  كاراكاس پايتخت ونزوئ
ــاى ويزوئاليى خود ديدار و  با هوگو چاوز همت

گفتگو خواهد داشت. 
ــرد و  ــوان ك ــفر را دوره اى عن ــن س وى اي
ــس جمهورى به ترتيب به  گفت: در ادامه رئي

نيكاراگوئه، كوبا و اكوادور سفر مى كند.

خانه نشينى هوشمندانه 
فارس: على اكبر جوانفكر مشاور مطبوعاتى 
رئيس جمهورى در پاسخ به سؤالى در مورد 11 
روز خانه نشينى احمدى نژاد، گفت: اول اين كه 
ــود زيرا جنس  ــينى نب ــوع، خانه نش اين موض
ــينى  ــنخيتى با خانه نش ــژاد هيچ س احمدى ن
ــت نه  ــدارد، دوم اين كه تنها 7 روز مطرح اس ن
11روز. وى در ادامه افزود: اين كار احمدى نژاد 
ــاب بود تا  ــاب و كت ــمندانه و داراى حس هوش
هجمه ها را به سوى رهبر معظم انقالب خنثى 
كند كه سكوت الهام بخش وحدت احمدى نژاد 

نيز بر همين مبناست.

استعفاى سقاي بي ريا از 
جامعه مدرسين

ــئول دفتر  ــقاي بي ريا مس ــنا: ناصر س ايس
ــين حوزه علميه قم براي حضور  جامعه مدرس
ــوراي  ــس ش ــن دوره مجل ــات نهمي در انتخاب
ــين حوزه علميه قم  ــالمي از جامعه مدرس اس
ــتا محمد يزدي  ــرد. در همين راس ــتعفا ك اس
ــين حوزه  ــوراي عالي جامعه مدرس رئيس ش
ــالم علي  ــي حجت االس ــم در حكم ــه ق علمي
ــت دفتر جامعه  ــي را به عنوان سرپرس ابراهيم

مدرسين منصوب كرد.

اصولگرايان همچنان
بدنبال يارگيري 

ــه  ــركل جبه ــى دبي ــدا... حبيب ــارس: ي ف
ايستادگى گفت: منوچهر متكى از طرف جبهه 
ــره با جبهه  ــئول مذاك متحد اصولگرايان مس
ايستادگى است. وي گفت: اگر مذاكرات منتج 
ــود،  ــتادگى نش ــه تحقق مطالبات جبهه ايس ب
جبهه ايستادگى قطعا ليست جداگانه اى براى 

انتخابات آتى مجلس ارائه خواهد كرد.

آمادگى 5 استان 
براى ميزبانى دولت

ــاور ارشد  ــمى مش ايرنا: مجتبى ثمره هاش
ــال حاضر  ــه در ح ــت ك ــورى گف رئيس جمه
ــفر  ــور آمادگى خود را براى س ــتان كش 5 اس
ــالم كرده اند. وى  ــورى اع ــدى رئيس جمه بع
ــتان ها در برنامه سفر  ــد: همه شهرس يادآور ش
ــه آنها  ــتند و وى از هم ــورى هس رئيس جمه

بازديد مى كند.

آمادگي ايران براي گفتگو
ــس  ــى رئي ــى دوان ــدون عباس ــر: فري مه
ــازمان انرژى اتمى ايران با اشاره به اينكه  س
ــأت نمايندگان  ــاده پذيرايى از هي ــران آم اي
ــت،  گفت: پس از پايان  ــته اى اس آژانس هس
گفتگوهاى نماينده ايران در وين با مسئوالن 
ــه ايران  ــأت نظارت ب ــان ورود هي آژانس، زم

مشخص خواهد شد. 
ــران در وين  ــرد: نماينده اي ــح ك وي تصري
ــخص  ــو براى تنظيم زمان مش در حال گفتگ
ــت، ايران  ــدگان آژانس اس ــأت نماين ورود هي
ــى را دارد در آينده نزديك پذيراى  اين آمادگ

نمايندگان آژانس باشد.

حضور قوى ترين 
ناوشكن انگليس 
در خليج فارس

همدان پيام: روزنامه انگليسى «ديلى تلگراف» 
ــد دارد  ــى بريتانيا قص ــروى درياي ــت كه ني نوش
قوى ترين ناوشكن خود را به آب هاى خليج فارس 

بفرستد.
به گزارش ايلنا، نيروى دريايى سلطنتى بريتانيا 
ــچ» را در  ــكن «اچ ام اس ديرن ــد دارد كه ناوش قص
نخستين ماموريت خود به منطقه خليج فارس اعزام 
كند. اين روزنامه افزود: «ناوشكن ياد شده از نوع 45 
است كه با هزينه يك ميليارد دالرى ساخته شده و 
مجهز به پيشرفته ترين رادار دريايى در جهان است 
ــت كه تهديدات دوگانه  و از اين توان برخوردار اس

موشكى و جنگنده ها را رصد كند.»
ــان نيروى  ــت: «فرمانده ــى تلگراف نوش ديل
دريايى انگليس معتقدند كه استقرار اين ناوشكن 

ــرفته آن پيام  به علت قدرت آتش و فناورى پيش
مهمى به ايرانى ها خواهد فرستاد.» به نوشته اين 
ــده چهارشنبه آينده بندر  روزنامه، ناوشكن ياد ش
ــا 190 خدمه ترك خواهد كرد و  «پورتموس» را ب
ــارى ميالدى وارد  ــوئز در ماه ج با عبور از كانال س
خليج فارس خواهد شد تا جاى ناو جنگى انگليس 
از نوع 23 مستقر در آنجا را بگيرد. در همين حال، 
سخنگوى وزارت دفاع انگليس با تاييد خبر استقرار 
ناوشكن ياد شده در خليج فارس در عين حال گفت: 
«استقرار اين ناوشكن از مدت ها پيش برنامه ريزى 

شده بود و اقدام روزمره به شمار مى رود.»

ــابق  همدان پيام: رئيس جمهوري س
ــن گفت وگوي خود با  ــتان در اولي پاكس
ــتي اظهار داشت:  يك روزنامه صهيونيس
روابط با اسرائيل، به نفع پاكستان است.

ــرف،  ــنا، پرويز مش ــزارش ايس به گ
ــه هاآرتص اظهار  ــه با روزنام در مصاحب
داشت: ما در پاكستان به خاطر فلسطين 

ــرائيل بوده ايم زيرا مردم پاكستان  ــه ضد اس هميش
ــتند و نگران موقعيت آنها  طرفدار فلسطينيان هس
مي باشند. از همان ابتدا يعني زماني كه ما در سال 
ــب كرديم و يك سال  ــتقالل خود را كس 1947 اس
ــا طرفدار  ــرائيل موجوديت يافت، م ــد از آن اس بع

فلسطين بوديم.
ــرف ادامه داد: اما من معتقد به واقع گرايي و  مش
ارزيابي واقعيت هاي موجود هستم. به نظر من درك 
تغييرات محيطي، ارزيابي  آنها و پاسخ به آنها بسيار 

مهم است. 

ــياري در جهان اسالم  وي افزود: بس
ــلمان  ــورهاي مس دريافتند برخي از كش
ــرائيل  ــط پنهاني يا علني با اس داراي رواب

هستند. 
ــت كه در  ــن تغييري اس ــن اي بنابراي
واقعيت وجود دارد و من درباره آن صحبت 
مي كنم. پاكستان بايد همچنان خواستار 
حل و فصل مناقشه فلسطين با اسرائيل باشد. پاكستان 
ــرائيل را  ــع ديپلماتيك خود در قبال اس بايد موض

تعديل كند و بداند كه اسرائيل وجود دارد.
ــخ به اين كه آيا افراد زيادي در  ــرف در پاس مش
پاكستان داراي اين نقطه نظر هستند يا خير، اظهار 
ــت: من اينگونه فكر مي كنم. من چندين سال  داش
پيش با چنين موضعي شروع به سخن گفتن كردم. 
ــپس در رسانه ها  من در كنگره يهوديان آمريكا و س
ــع صحبت كردم و واكنش ها  در خصوص اين موض

مثبت بود. 

روابط با اسرائيل به نفع پاكستان است

رضا طاليي نيك: 

برآيند كمي و كيفي نامزدهاي ثبت نام شده 
بسيار خوب بود
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يادداشت آدينه
 همدان: رزمايش واليت 90 ارتش دنيا را متوجه اقتدار ايران كرد 

ــدان گفت: رزمايش افتخارآميز نيروى دريايى ارتش  همدان پيام: امام جمعه هم
جمهورى اسالمى ايران با عنوان واليت 90 دنيا را متوجه اقتدار خود كرده است.

آيت ا... غياث الدين طه محمدى در خطبه هاى عبادى سياسى نماز جمعه همدان 
ــت كه بايد مورد اهتمام ويژه  ــيار مهمى اس ــت: بصيرت از موضوعات بس اظهار داش

قرار گيرد.
ــه مانند مرده هاى  ــيارى از افراد جامع ــت: بس ــب جمعه همدان بيان داش خطي
متحركى هستند كه تنها در جامعه حركت مى كنند، اما بصيرتى در درون آنها ديده 
ــود. وى در بخش ديگرى از سخنان خود بيان داشت: تقواى واقعى بصيرت زا  نمى ش
است و در هفته پيش رو سالروز گراميداشت شهداى هويزه با عنوان شهداى دانشجو 

قرار دارد كه در دوران رياست جمهورى بنى صدر به شهادت رسيدند.
به گزارش فارس، محمدى تصريح كرد: رزمايش افتخارآميز نيروى دريايى ارتش 
ــالمى ايران با عنوان واليت 90 دنيا را متوجه اقتدار خود كرده است و  جمهورى اس
ــلط ايران به تنگه هرمز قيمت نفت را  خروج ناو دريايى آمريكا از خليج فارس و تس

در جهان هر روز باالتر مى برد.
وى بيان داشت: همچنين در اين هفته سالروز فرمان ننگين كشف حجاب توسط 
رضاخان قرار دارد كه تبعات اين فرمان تا امروز هم ادامه يافته و ما شاهد بد حجابى 

برخي زنان و مردان در جامعه هستيم.
 مالير: قيام 19 دي ماه نقطه عطف نهضت اسالمي ايران است 

ــالمي  ــال 1356 نقطه عطفي در تاريخ نهضت اس همدان پيام: قيام 19 دي ماه س
ايران است. امام جمعه مالير با بيان اين مطلب در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته 
ــالم است، براي  ــان دهنده عظمت و مجاهدت و قيام اس گفت: از آنجا كه اين روز نش

همه جوانان و خصوصاً جوانان قم روز پربركتي است.
آيت ا... سيدرضا فاضليان به تشريح حوادث پس از 19 دي ماه 1356 پرداخت و 
افزود: به دنبال انتشار مقاله توهين آميز در روزنامه اطالعات نسبت به امام خميني(ره) 

در سالروز كشف حجاب مردم بار ديگر حماسه اي ماندگار را خلق كردند.
ــت:  ــط رضاخان اظهار داش ــف حجاب توس وي در ادامه در خصوص قانون كش
ــتان بود قانون كشف حجاب را تصويب كرد كه با واكنش  رضاخان كه نوكر دنياپرس
و اعتراضات مردمي روبرو شد و در نهايت 17 دي 1356 سرنوشت مردم به گونه اي 

ديگر رقم خورد.
ــت و  وي 17 دي ماه را يادآور مبارزات عليه حجاب و تالش براي بي عفتي دانس
ــش زنان در تاريخ معاصر ايران داراي جريان هايي است  افزود: موضوع حجاب و پوش

و تصويب اين قانون ها توسط كساني بود كه با هويت و فلسفه حجاب بيگانه بودند.
 كبودراهنگ: بدحجابى آثار و تبعات منفى بااليى را در پيش دارد 

ــانى كه با مظاهر  ــه كبودراهنگ در خطبه هاى نماز جمعه گفت: كس ــام جمع ام
بدحجابى در معابر و محافل ظاهر مى شوند، كار رضاخانى و شيطانى انجام مى دهند 

و اين آثار منفى بااليى در پيش دارد.
ــالم يوسف روحانى(بيات) اظهار داشت: اگر بخواهيم مشكالت مردم  حجت االس
ــود بايد پيگير باشيم و با تالش مضاعف براى شكوفايى منطقه گام  و منطقه حل ش

برداريم و مسئوالن نيز وظيفه دارند در راه دفاع از حقوق مردم تالش كنند.
ــالم روحانى با اشاره به حادثه تلخ ولى عبرت آموز كشف حجاب در  حجت االس
ــال 1314 افزود: رضاخان در ابتداى امر كه مى خواست به قدرت برسد در مراسم  س
ــيد به جنگ  ــالمى بودن مى كرد، ولى تا به قدرت رس مذهبى حاضر و تظاهر به اس
ــتين قدم رضاخان در راستاى مبارزه با  ــالم آمد. وى تصريح كرد: نخس مذهب و اس

اسالم جنگ با عزادارى و روضه اباعبدا... بود و روحانيت را به انزوا كشيد.
 تويسركان: مسلمانان در شناخت رهبر خود كوتاهى نكنند 

امام جمعه تويسركان گفت: مسلمان واقعى بايد در شناخت رهبر خويش از هيچ 
كارى كوتاهى نكند.

حجت االسالم محمدعلى ارزنده با بيان اينكه لباس براى انسان زينت و پوشاننده 
عيوب است، اظهار داشت: قرآن كريم بهترين جامه و لباس را تقوا مى داند كه زيبا و 
باشكوه نيز هست. وى با اشاره به آن كه مسلمان واقعى بايد در شناخت رهبر خويش 
از هيچ كارى كوتاهى نكند، افزود: اميرالمؤمنين على(ع) فرمود اگر در پيكار با دشمن 
آرزوى شهادت نبود و خود را براى مرگ آماده نكرده بودم دوست نداشتم حتى يك 
ــم و آنان را ببينم، جماعتى كه حجت خدا را تنها مى گذارند و  روز با اين مردم باش

مى دانند چه كردند.
ــان كرد: چرا بايد براى چهار روز دنيا حق و  ــركان خاطرنش خطيب جمعه تويس
ــت را زير پا بگذاريم، مگر چه چيز از دنيا مى خواهيم كه به هر درى مى زنيم،  حقيق

تقواست كه جايگاه واقعى به هر فردى مى دهد.
وى با گراميداشت 19 دى روز قيام مردم قم گفت: مردم قم با توهين يك روزنامه 
به امام به خيابان ها ريختند و خون خود را نثار كردند و قيام 19 دى، 17 شهريور و 

22 بهمن حامل اين پيام است كه انقالب با خون شهدا پيروز شد.
ــهدا را براى رسيدن انقالب به صاحب اصلى  ارزنده ادامه داد: اگر ما اين خون ش
ــرمنده شهدا نخواهيم بود،  آن و حمايت از رهبرى هزينه كنيم و بكار گيريم فردا ش
اما اگر در ظاهر همراه با انقالب باشيم اما در عمل براى مقام و منصب و اهداف غير 

انقالبى كار كنيم شرمنده شهدا مى شويم.
  اسدآباد: مشاركت حداكثرى مردم در انتخابات توطئه هاى نرم 

دشمن را خنثى مى كند
ــدآباد گفت: مشاركت حداكثرى مردم در نهمين دوره از انتخابات  امام جمعه اس
مجلس شوراى اسالمى همراه با انتخاب افراد اصلح در حقيقت توطئه هاى نرم دشمن 
ــى حسينى مجد با اشاره  ــه خنثى مى كند. حجت االسالم  سيد موس را براى هميش
ــمنان در امور داخلى ايران تصريح كرد:  ــيطانى و مداخله جويانه دش به ترفندهاى ش
ــا در پاى صندوق ها را  ــن كردن مردم از نظام، حضور آنه ــمن مى خواهد با بدبي دش
كمرنگ كند كه در اين خصوص همه دلسوزان انقالب بايد مراقب و هوشيار باشند.

وى هر رأى ملت ايران را تير خالصى به پيكره دشمنان قسم خورده اين انقالب 
دانست و تأكيد كرد: امروز ملت ايران در يك آزمايش بزرگ سياسى و اجتماعى قرار 

دارد و بايد به وظيفه دينى خود عمل كند.
  فامنين: رزمايش واليت 90 ترس و وحشت را بر پيكره آمريكا 

و انگليس گذاشت
ــت: رزمايش واليت 90 اعتراف بيگانگان به قدرت نظامى  امام جمعه فامنين گف

ايران و همچنين ترس و وحشت آمريكا و انگليس را به دنبال  داشت.
ــاره به رزمايش بزرگ واليت 90 اظهار داشت:  ــالم مهدى ثابتى با اش حجت االس
دوستان و دشمنان مملكت ايران اسالمى بايد بدانند ما قصد تعرض به هيچ كشورى 
ــور اسالمى را داشته  ــى قصد تجاوز به مرزهاى اين كش را نداريم، اما اگر بدانيم، كس

باشد با تمام قوا پاسخى كوبنده مى دهيم.
ــانه هاى بيگانه به قدرت نظامى ايران اعتراف  وى افزود: با انجام اين رزمايش، رس
كردند و راديو رژيم صهيونيستى اعالم كرد كه بستن تنگه هرمز براى ايران مانند آب 
ــت.  امام جمعه فامنين بيان داشت: اين رزمايش، قدرت و بزرگى ارتش  خوردن اس

ايران را نسبت به ارتش دشمن، به دنيا نشان داد.
  صالح آباد: بردباري و مقاومت در سختي ها در زندگي شيعيان 

نمود يابد
ــمنان، تالش  همدان پيام: خطيب جمعه صالح آباد گفت: چگونگي برخورد با دش
ــختي ها، طريقه رفتار با مردم از جمله  ــتضعفان، بردباري و مقاومت در س براي مس
ــروزه در زندگي ما  ــام علي(ع) و اصحابش بود كه ام ــح پيامبر اكرم(ص) به ام نصاي
ــلطاني نيا اظهار داشت: از بدو اسالم  ــيعيان بايد نمود پيدا كند. حجت االسالم س ش
ــا كرده اند كه انتظار  ــش زيادي را در جنگ ها ايف ــالم نق تاكنون زنان در جوامع اس
مي رود زنان جامعه ما نيز با حفظ حجاب و عفت در جامعه نقش خود را ايفا كنند. 
وي در بخش ديگري از سخنان خود لزوم گسترش مصالي امام رضاي شهر صالح آباد 
ــد و افزود: با توجه به كمبود فضا براي اقامه نماز جمعه اميدواريم  ــان ش را خاطرنش
به كمك و همدلي اهالي خيرانديش گسترش مصالي نماز جمعه به سرانجام برسد.

ــام: تمامي پروژه هايي كه در دهه فجر  همدان پي
آماده بهره برداري يا كلنگ زني هستند بايد با جديت 
ــتري پيگيري و موانع و مشكالت آنها برطرف  بيش

شود.
ــوراي اداري  ــت ش ــد در نشس ــدار نهاون فرمان
شهرستان با محوريت دهه فجر و انتخابات مجلس 
ــالمي ضمن اعالم اين مطلب گفت: هر  شوراي اس
ــان معقولي دارد و  ــرداري زم ــروژه اي براي بهره ب پ
پروژه هايي كه بيشتر از ظرفيت خود زمان بر بوده اند 
نشان دهنده ضعف مديريتي در اجراست و بايد براي 
رفع مشكالت اين پروژه ها توسط مسئوالن ذي ربط 

تالش مضاعف شود.
ــكيل  ــا همچنين از تش ــماعيل زارعي كوش اس
كميته هاي 19گانه ستاد دهه فجر خبر داد و افزود: 
با توجه به پايان ايام محرم و صفر و فرارسيدن دهه 
ــر، اين كميته ها بايد تالش كنند تا ضمن ايجاد  فج
فضاي با نشاط، دستاوردها و افتخارات انقالب را به 

شهروندان، خصوصا نسل جوان انتقال دهند.
ــردم نهاوند در مبارزات  ــاره به نقش م وي با اش
ستم شاهي و نقش شهيدان گرانقدر اين شهرستان 
ــاندن انقالب گفت: اين كميته ها بايد  در به ثمر رس

آينه تمام نماي اين فعاليت ها باشد.
وي همچنين در بحث انتخابات مجلس شوراي 
ــجام و  ــد با توجه به انس ــزود: در نهاون ــالمي اف اس
وحدتي كه بين مجموعه مديريتي شهرستان وجود 
دارد مرحله اول انتخابات مجلس شوراي اسالمي و 
نام نويسي داوطلبان به خوبي و در شرايط مساعدي 

برگزار شد.
ــوراي اسالمي  وي ادامه داد: انتخابات مجلس ش
با توجه به شرايط ويژه كشور و هجمه هاي فرهنگي 
ــيت قابل مالحظه اي برخوردار  ــمنان از حساس دش
است و مسئوالن بايد تالش نمايند كه اين فعاليت 
مهم اجتماعي در شرايط مناسب و به خوبي برگزار 

شود.

ــا حضور مردم را در صحنه انتخابات  زارعي كوش
ــئوالن نيز بايد به  ــا عنوان كرد و گفت: مس گره گش
گونه اي عمل كنند كه كوچكترين شبهه اي در بين 
ــئوالن از حزب و  ــردم در خصوص جانبداري مس م

گروه خاصي به وجود نيايد.
زارعي كوشا همچنين با توجه به اتفاقات اخير در 
نماز جمعه هفته گذشته در همدان گفت: متأسفانه 
در سطح استان بعضا شاهد اتفاقاتى هستيم كه در 

شأن انقالب و كشور اسالمي ايران نيست.
ــران را متهم به  ــي به بهانه اصولگرايي ديگ برخ
ــئوالن  ــت با واليت مي كنند كه از طرف مس مخالف

قطعا اين اتفاقات بايد سركوب شود.
ــه نهاوند  ــت نيز امام جمع ــه اين نشس در ادام
ــالمي را يك  ــام و جامعه اس ــت كردن به نظ خدم

ــت: اگر خدمت  ــل عنوان كرد و گف ــت بي بدي فرص
ــي و جلب رضايت خدا  ــه جامعه با هدف قرب اله ب
ــئولي در انجام وظيفه خود كوتاهي  باشد هيچ مس

نخواهد كرد.
ــالم عباسعلي مغيثي نيا تصريح كرد:  حجت االس
ــائلي كه بايد سرلوحه كار مسئوالن قرار  يكي از مس
ــب با ارباب رجوع است. در  گيرد نحوه برخورد مناس
ــود  ــر اداره اي هرگونه برخوردي با ارباب رجوع ش ه
ــري  ــئوالن نظام تس قطعا آن را به تمام نظام و مس
مي دهند، بنابراين هر مسئولي در هر جايگاهي بايد 
ــالمي تالش  براي حفظ نظام مقدس جمهوري اس

كند.
ــت: انتخابات از  ــث انتخابات نيز گف وي در بح
ــيت ويژه اي برخوردار است مسئوالن بايد با  حساس

بكارگيري تذكرات و مسائل انتخابات تالش كنند با 
برگزاري مناسب و باشكوه انتخابات مجلس شوراي 
ــمن را از رسيدن به اهداف شوم خود  اسالمي، دش

مأيوس نمايند.
در ادامه معاون فرماندار از تشكيل پايگاه انتقال 
ــر داد و گفت: با كمك  ــتان نهاوند خب خون شهرس
ــبكه بهداشت به زودي  مسئوالن، هالل احمر و ش
شاهد بهره برداري و ارائه خدمات اين مركز خواهيم 

بود.
ــاز به كار  ــي همچنين از آغ ــان رزاق علي احس
ــكده پيراپزشكي در ترم بهمن در اين  فعاليت دانش
شهرستان خبر داد و گفت: اميدواريم اين مجموعه 
ــتان را به دنبال  ــطح علمي شهرس بتواند ارتقاي س

داشته باشد.

تشييع پيكر پاك شهيد زماني بر دستان مردم مالير
ــق، ايثار و شهادت به كاروان مردان خدا پيوست. دِر باغ شهادت همچنان باز و  ــل عش همدان پيام: مردي ديگر از نس

سيل عاشقان به سمتش روان است و امروز در خود را به روي مردي از جنس شهادت گشوده است. 
شهيدي كه دفتر زندگي اش از فرش زمين در 29 سالگي به امضاي عرشيان رسيد، صبح ديروز بر دستان پرمهر مردم 
شهيدپرور مالير در مقابل چشمان داغ ديده تنها دخترش تشييع شد و براي هميشه جسم پاكش در زادگاهش آرميد و 
دل به آسمان سپرد. حسين زماني متولد 1361 راننده بلدوزر از نيروهاي كاروان طلوع نور غرب، هنگام انجام مأموريت 
ــاعت 11 صبح در منطقه نفت شهر از توابع استان كرمانشاه بر اثر انفجار مين  ــازي ميادين مين روز چهارشنبه س پاكس
ضدتانك و اصابت آن به قفسه سينه به درجه رفيع شهادت نائل شد. پيكر پاك اين شهيد امروز بر روي دستان پرمهر 

مردم مالير به سمت زادگاهش پيرميشان تشييع شد.

دامداران با زيان كار مي كنند
همدان پيام: مدير عامل تعاوني دامداران شهرستان همدان گفت: هزينه توليد و درآمد دامداران با هم سازگاري ندارد. مجيد 
احمدي افزود: دامداران شهرستان با زيان كار مي كنند و چون منبع درآمدي ديگري ندارند، نمي توانند از اين كار دست بكشند. 
وي ادامه داد: براي بهبود وضعيت دامداران بايد بسته هاي حمايتي در اختيار اين بخش قرار گيرد. وي در گفت و گو با ايسنا، 
تصريح كرد: همدان قطب توليد يونجه است، ولي اين محصول به ساير استان ها از جمله يزد، اصفهان و تهران انتقال مي يابد. 
احمدي با بيان اين كه قيمت علوفه نسبت به سال گذشته افزايش داشته است، خاطر نشان كرد: قيمت جو 70 درصد، يونجه 
ــت. وي يادآور شد: پس از هدفمندي يارانه ها ميزان توليد كاهش داشته كه  ــته اس 70 درصد و كاه 120 درصد افزايش داش
علت آن افزايش قيمت علوفه بوده است. مدير عامل تعاوني دامداران شهرستان همدان گفت: چهار هزار نفر دامدار به صورت 
صنعتي و سنتي در سطح شهرستان فعاليت مي كنند كه از اين تعداد 15 واحد دامداري صنعتي و مابقي به صورت سنتي است.

تبليغات پيش از موعد كانديداها دور از اخالق و قانون است
همدان پيام: فرماندار كبودراهنگ گفت: كانديداهاى نهمين دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى كه تبليغات را پيش 
از موعد مقرر آغاز مى كنند، عملى به دور از اخالق و قانون انجام داده اند. عبدالحسين مرادى افزود: تبليغات قبل از موعد 

و هزينه هاى فراوانى كه برخى از كانديداها در اين زمينه صرف مى كنند در رد صالحيت آنان تأثير دارد.
ــالمى انتظار دارند كه با رعايت  ــوراى اس ــت: مردم از كانديداهاى نهمين دوره انتخابات مجلس ش مرادى اظهار داش
احترام به يكديگر قانون را رعايت كنند تا شاهد يك انتخابات ايده آل با حضور سالم كانديداها و مردم هميشه در صحنه 
كشور باشيم. به گزارش ايرنا، وى تصريح كرد: دشمن در شرايط حساس فعلى با ايجاد يأس و نااميدى در جامعه به دنبال 
خالى جلوه دادن ميدان انتخابات هستند كه بايد با اعتماد سازى و ايجاد اميدوارى در بين مردم با رعايت اصل بى طرفى 

و امانتدارى و برخورد با تخلفات زمينه حضور حداكثرى مردم را در عرصه انتخابات فراهم كنيم.

همدان پيام: معاون سياسى اجتماعى فرماندارى 
ويژه مالير گفت: تاكنون 279 طرح با اعتبارى بيش 
ــاح و آغاز عمليات  ــارد ريال براى افتت از 500 ميلي
ــوى دستگاه هاى اجرايى به فرماندارى  اجرايى از س

اعالم شده است.
رسول حسينى در نشست هماهنگى ستاد دهه 
فجر شهرستان مالير افزود: از اين تعداد، 170 طرح 
مربوط به مسكن و شهرسازى، شش طرح دانشگاه 
ــاورزى، 55 طرح مربوط  مالير، 20 طرح جهاد كش
ــركت توزيع برق و ساير دستگاه هايى اجرايى  به ش

است. 
وى كميته هاى 19 گانه ستاد دهه فجر در مالير 
را شامل اطالع رسانى، اصناف، افتتاح طرح ها، تعاون 
و تشكل هاى مردمى، دانشجويى، جوانان، تبليغات، 

راهپيمايى، ارزيابى و كميته بانوان عنوان نمود.
ــتگاه هاى اجرايى موظف  وى اظهار داشت: دس
ــه قابليت افتتاح و  ــتند پروژه ها و طرح هايى ك هس

بهره بردارى دارند را به فرماندارى معرفى كنند.
ــى اجتماعى فرماندارى ويژه مالير  معاون سياس
ــروع افتتاح طرح ها و  افزود: به طور حتم، تا زمان ش
پروژه ها در ايام دهه فجر، تعداد اين طرح ها افزايش 

قابل توجهى خواهد داشت.
ــران  ــالمى اي ــالب اس ــروزى انق ــينى، پي حس
ــل(ره) و  ــام راح ــرى ام ــا رهب ــن 57 ب را در بهم
ــت و گفت: بعد از انقالب،  ــتوانه مردمى دانس پش
ــال جنگ  ــت س دگرگونى هاى ديگرى چون هش
تحميلى از سوى دشمنان عليه ايران شكل گرفت 
ــوم آنها عليه كشور ما  و همچنان نيز توطئه هاى ش

وجود دارد.
ــور حتم با درايت و  ــينى تصريح كرد: به ط حس
ــيارى  بصيرت مقام معظم رهبرى و آگاهى و هوش
ــه هاى شوم دشمنان  ــته، نقش مردم همچون گذش
خنثى شد و كشور هم اكنون از نظر سياسى، علمى 

و فرهنگى جايگاه خوبى در جهان دارد.

ــدآباد با اشاره به اينكه  همدان پيام: فرماندار اس
ــراى ارائه به مردم  ــى كه برنامه مدونى ب نامزدهاي
ندارند براى كسب آرا ممكن است تخريب دولت را 
ــت و  در پيش بگيرند گفت: اين كار بد اخالقى اس

بجاى آن با برنامه وارد انتخابات شوند.
مصطفى آزاد بخت با تاكيد بر ضرورت توجه به 
ــن در زمان انتخابات افزود: متقاضيان حضور  قواني
در انتخابات مجلس نهم، بايد در عمل ثابت كنند 
ــخصى آنها  ــح نظام و مردم بر مصالح ش كه مصال

ارجحيت دارد.
ــا ايرنا به  ــت و گو ب ــدآباد در گف ــدار اس فرمان
نامزدهاى انتخاباتى توصيه كرد با احترام گذاشتن 
به قانون در زمان تعيين شده اقدام به تبليغ، ارائه 

برنامه و توانمندى هاى خود كنند.
ــه كارى بدون زير  ــرد: ارائه برنام وى اضافه ك
ــوى  ــورت گرفته از س ــردن اقدامات ص ــوال ب س
ــن تخريب رقبا  ــان و دولتمردان و همچني مجري

بهترين روش و شيوه تبليغ است. وى تصريح كرد: 
متوليان نهمين دوره انتخابات مجلس نظير هيأت 
نظارت، اجرايى و بازرسى به صورت كامل فعاليت 
ــاى زودهنگام تبليغاتى داوطلبان مجلس نهم را  ه

رصد مى كنند.
وى با بيان اينكه مردم صاحبان اصلى و تعيين 
ــتند گفت: ملت ايران  كننده نتيجه انتخابات هس
ــات اقتدار نظام  ــور خود در انتخاب ــواره با حض هم

اسالمى را به نمايش گذاشته اند.
ــت اضافه كرد: مردم بايد با نگاه ملى و  آزاد بخ
يك وظيفه شرعى به مسأله انتخابات نگاه كنند تا 
ــه اى ماندگار در انتخابات آتى  شاهد خلق حماس

باشيم.
ــاركت مردم  ــزان مش ــى مي ــت: بررس وى گف
ــده حضور  ــان دهن ــته نش در انتخابات هاى گذش
ــتان اسدآباد در مهمترين  حداكثرى مردم شهرس

رويداد سياسى كشور است.

انتخابات و فضاى حاكم 
بر اسدآباد

زهرا زارعى
ــت، هر  ــان داده اس همدان پيام: تجربه نش
ــده داراى  ــور برگزار ش ــى كه در كش انتخابات
ــت، چرا كه نگاه كل دنيا به  اهميت ويژه اى اس
ــده است.  روند انتخابات ما ايرانى ها دوخته ش
ــال الدين  ــيد جم ــن باور مردم زادگاه س با اي
ــدآبادى هم به تبع شرايط سياسى كشور و  اس
ــتان، خود را براى برگزارى انتخابات نهمين  اس
دوره مجلس شوارى اسالمى در 12 اسفندماه 

آماده مى كنند.
ــوش نامزدهاى احتمالى اين دوره  جنب و ج
ــا در محافل مختلف مردمى و در كنار  از رقابت ه
ــه گاه از يكديگر در  ــواالت ذهنى مردم ك آن س
ــند، خود  خصوص كانديداهاى اين دوره مى پرس
نشان از شور انتخابات و جدى بودن حضور مردم 
در انتخابات شهرستان است. اين فضاى پرشور در 

ميان روستاها بيشتر از مركز شهر است.
نامزدهاى احتمالى با علم به اين موضوع كه 
50 درصد از جمعيت 106 هزارنفرى شهرستان 
ــت، سركشى از روستاها و  در روستا متمركز اس
ــه كارى خود  ــردم را در اولويت برنام ــدار با م دي
ــيوه هاى مختلف در جهت جلب  قرارداده و با ش
آراى عمومى مردم برآمده اند. برخى از كانديداها 
نيز فرصت را غنيمت شمرده و با حضور در بين 
اين توده هاى مردمى از كمك هاى كوچك مردم 
ــتفاده  براى تأمين هزينه هاى انتخاباتى خود اس
مى كنند و خود را متعلق به افرادى مى دانند كه 

با سرمايه هاى كوچك آنها وارد مجلس شده اند.
هرچند معتقديم كه كمك هاى مردمى منابع 
پاكى براى ورود به انتخابات است، اما با مرورى بر 
اوضاع و احوال نمايندگان فعلى شايد اگر كانديداها 
با تكيه برسرمايه خود ولو اندك و ناچيز، وارد عرصه 
ــالمى  ــوراى اس تبليغات و پس از آن مجلس ش
شوند از آزادى عمل بيشتر برخوردارخواهند بود! 
ــر از نامزدها نيز تنها چند ماه پس از  برخى ديگ
ــتم فعاليت هاى  برگزارى انتخابات مجلس هش
ــرگرفته  ــمى خود را براى دور نهم از س غير رس
ــد. در مجموع، هر چه به  ــدان را رها نكردن و مي
زمان برگزارى انتخابات نزديك تر مى شويم اين 

فعاليت ها نمود بيشترى پيدا مى كند.
ــدآباد كه آوازه  ــتان اس هم اكنون در شهرس
ــوى مرزهاى شرق  منادى بيدارگرى آن تا آن س
ــت،  ــيده اس ــرب عالم به گوش جهانيان رس و غ
ــركت پررنگ در جلسات، محافل،  داوطلبان با ش
مراسم  خصوصى و عمومى، حضور در عرصه هاى 
مطبوعاتى و رسانه اى و همچنين مالقات با افراد 
ذى نفوذ و بزرگان و ريش سفيدان اقوام مختلف 
ترك و كرد و لر، ابعاد گسترده ترى به فعاليت هاى 

انتخاباتى خود بخشيده اند.
و  ــه كار  محافظ ــاى  كانديداه از  ــى  برخ  
ــا اتمام روند تأييد  ــاط نيز ترجيح داده اند ت محت
ــدن رقبا و همچنين  ــخص ش صالحيت ها، مش
ــى شهرستان به  شفاف تر شدن وضعيت سياس
ــه ورود پيدا نكنند .  ــورت جدى به اين عرص ص
ــى فضاى انتخاباتى  ــر بخواهيم وضعيت كنون اگ
شهرستان را با چهار سال پيش در همين روزها 
قياس كنيم، تغيير خاصى را در اين حوزه مشاهده 
نمى كنيم، نه از جنب وجوش هاى انتخاباتى كاسته 
شده و نه تعداد نامزدهاى انتخاباتى نسبت به دوره 
قبل كمتر شده ، البته فضاى انتخاباتى در محافل 
ــگاهى هنوز سرد است، چرا كه  فرهنگى و دانش
بسيارى از اين افراد هنوز برآورد روشنى از رفتار 
ــى و... مشخص نكرده اند  انتخاباتى، جناح سياس
كه دانشگاهيان و افراد نخبه بر اساس آن تحرك 

داشته باشند.
و اما اين نكته حائز اهميت است كه به گواه 
ــتان متأسفانه اغلب كسانى كه به  مردم شهرس
عنوان نماينده به مجلس راه پيدا مى كنند، به 
ــاى انتخاباتى خويش عمل نمى كنند و  وعده ه
به محض ورود به مجلس، پايتخت نشين شده 
و ارتباط خود را با مردم، رسانه ها، مجامع علمى 
ــگ و محدود مى كنند. به  ــزرگان قوم كمرن و ب
ــريع  همين خاطر در انتخابات بعدى مردم س
جذب افراد جديد با شعارهاى جديد مى شوند. 
ــا ارتقاى  ــانى كه ب ــتند كس ناگفته نماند هس
ــا مردم قطع  ــود ارتباط خويش را ب جايگاه خ
ــانس بااليى  ــرده و به همين خاطر هم از ش نك

براى انتخاب مجدد برخوردارند.
ــز براى هر  ــتر از هر چي ــا آنچه كه بيش ام
اسدآبادى و هر ايرانى بايد مهم باشد، گزينش 
ــور و  ــراد اصلح و كارآمد و نيز حضورى پرش اف
ــت؛ چرا كه  ــه پاى صندوق هاى رأى اس آگاهان
ــه انتخابات ما  ــتكبار ب ــم اس اعتقاد داريم چش

دوخته شده است. 

مدير شبكه بهداشت 
بهار معرفى شد

همدان پيام: مراسم توديع و معارفه رئيس شبكه 
بهداشت و درمان شهرستان بهار برگزار شد.

ــكي  ــگاه علوم پزش ــم رئيس دانش در اين مراس
ــتان در  ــت: در حال حاضر 22 بيمارس همدان گف

ــغول خدمات رسانى به  ــتان همدان فعال و مش اس
ــتقيم  ــتند كه 16 مورد آن زير نظر مس مردم هس
ــورد ديگر بر  ــكي و نظارت 6 م ــگاه علوم پزش دانش

عهده دانشگاه است. 
رضا صفي آريان افزود: در هر 35 كيلومتر يك 
مركز اورژانس وجود دارد يا در حال احداث است.

ــان اينكه مديران بايد  ــام جمعه بهار نيز با بي ام
ــته  ــت به مردم به نحو شايس ــاي خدم از فرصت ه
ــتفاده كنند، گفت: مديران بايد خدمات خود را  اس

ــراى ارزش هاي  ــا كيفيت  ارائه دهند و ب دقيق  و ب
ــتر  معنوي خدمت به مردم و مديريت مطلوب، بيش
از ارزش هاي مادي، اهميت قائل شوند؛ چراكه هنر 
ــار ماندگارى از خود بر  ــت كه آث مديريت در آن اس

جاي بگذارند.
ــي زاده ادامه داد:  ــد عظيم ــالم احم حجت االس
ــي از  ــان يك ــت و درم ــه بهداش ــت در عرص فعالي

با ارزش ترين و مؤثرترين خدمات به مردم است.
وى بر پيگيرى احداث بيمارستان 64 تختخوابي 

شهرستان تأكيد كرد و افزود: بهار در حال حاضر از 
ــتي درماني  لحاظ درماني نيازمند يك مركز بهداش
ــت. لذا پيگيرى ساخت  ــگاه تخصصي اس و آزمايش
اين پروژه حياتى بايد در اولويت كارهاى مسئوالن 

ذى ربط قرار گيرد.
ــم آرش مفرح ذات به عنوان   در پايان اين مراس
ــبكه بهداشت و درمان بهار معرفي  رئيس جديد ش
ــني رئيس سابق اين اداره  و از زحمات مجيد گلش

تقدير شد.

فرماندار نهاوند:

جديت در پيگيري پروژه هاي قابل افتتاح دهه فجر الزامي است

279 طرح در دهه فجر مالير در مالير 
افتتاح يا اجرا مى شود

نامزدهاى انتخاباتى با برنامه 
وارد عرصه انتخابات شوند

ــتقرار مراكز صنعتي  همدان پيام: با توجه به اس
در حواشي شهر ها و روستا ها و خطراتي كه آلودگي  
هوا براي افراد ساكن در اين مناطق دارد، شناخت و 
آگاهي نسبت به جوانب مختلف اين مسأله و تالش 
به منظور كاهش آلودگي هوا يك ضرورت است كه 

آموزش و افزايش آگاهي عمومي را مي طلبد. 
بر اين اساس 25 دي ماه تا يكم بهمن ماه به عنوان 
ــت. در اين روز  ــده اس هفته هواي پاك نامگذاري ش
فعاليت ها و اقدامات نماديني به منظور آگاهي دادن به 
مردم در خصوص مشكالت آلودگي هوا انجام مي شود. 
در واقع اين هفته فرصت مناسبي براي تجديد نظر در 
رفتارها و شيوه زندگي كنوني افراد جامعه در حفاظت 

از محيط زيست و كاستن از آلودگي هاست.
ــي  ــور هماهنگ ــه منظ ــوص ب ــن خص در همي
برنامه هاي اجرايي هفته پاك در شهرستان، نشستي 

در فرمانداري بهار برگزار شد.

ــه با بيان اينكه  معاون فرماندار بهار در اين جلس
در سال هاي اخير كارگاه ها و مراكز صنعتي متعددي 
در اطراف شهرستان ايجاد شده است، گفت: استقرار 
ــتان آلودگي هواي  مراكز صنعتي در اطراف شهرس
ــال هاي آينده به همراه خواهد  اين منطقه را در س
ــت، پس جلوگيري از آلودگي هواي شهرستان  داش
برنامه ريزي و همكاري و مشاركت بلندمدت مديران 
ــتگاه هاي اجرايي و استقرار اداره محيط زيست  دس

در اين منطقه را مي طلبد.
ــتقرار اداره  ــزود: اس ــلطاني راد اف ــر س علي اكب
ــت و برقراري  ــار براي حفاظ ــت در به محيط زيس
استانداردهاي الزم محيط زيست به ويژه در مناطق 

صنعتي شهرستان الزم است.

ــراي برنامه هاي  ــلطاني راد همچنين براي اج س
ــكيل 9 كميته  ــه هواي پاك از تش ــوع در هفت متن
ــناس اداره كل حفاظت از  ــر داد. كارش اجرايي خب
محيط زيست استان نيز گفت: فرهنگ سازي براي 
ــري از تبديل  ــت و جلوگي ــت از محيط زيس حفاظ
ــوا به يك بحران جدي يكي از مهم ترين  آلودگي ه

برنامه هاي اجرايي در هفته هواي پاك است.
ــتان  عباس ايزدي در ادامه افزود: هواي شهرس
بهار هنوز به وضعيت ناسالم نرسيده، ولي جلوگيري 
از ايجاد بحران آلودگي در مناطق صنعتي شهرستان 
يك وظيفه است كه همكاري و مشاركت همه جانبه 
ــاره به عناوين  ــد. ايزدي با اش ــئوالن را مي طلب مس
ــال جاري اعالم داشت:  روزهاي هفته هواي پاك در س

هفت روز اين هفته با عناوين روز صنعت و هواي پاك، 
فضاي سبز و هواي پاك، سوخت و هواي پاك، دولت 
الكترونيك و هواي پاك، خودرو و هواي پاك، حمل 
و نقل و هواي پاك و پايش آلودگي محيط زيست و 

هواي پاك نامگذاري شده است.
وي همچنين بيان كرد: صبح روز 25 دي ماه كه 
مصادف است با اولين روز از هفته هواي پاك، زنگ 
هواي پاك همزمان در تمامي مدارس استان نواخته 
ــد. ايزدي عنوان كرد: آموزش هاي حفاظت  خواهد ش
از محيط زيست به منظور جلوگيري از آلودگي هواي 
شهرها و روستاها در مدارس بسيار حائز اهميت است، 
لذا اداره كل محيط زيست استان اقدام به تدوين 120 
عنوان كتابچه آموزشي و سي دي  آموزشي براي اين 
ــتيباني  ــت و آمادگي حمايت و پش ــروه كرده اس گ
ــجويان با  ــاي تحقيقاتي دانش ــا و پروژه ه از طرح ه

محوريت حفظ هواي پاك را دارد.

معاون فرماندار بهار:

جلوگيري از آاليندگي واحدهاي بهار ضروري است
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سواالت افقى:

1- رب النوع مصري - بيماري واگيردار - 
زندان پرنده 2- منقار - آدرس ترسيمي 
- دارايي سابق 3- بالكن - بناي گچ بري 
ــيده 4- لوله تنفسي - دماپا  شده - كش
ــب چاپار - قاره زرد  5- مايع حيات - اس
-  خاك صنعتي 6- جايگاه خداوند - ريز 
ــده دار 7- خطاي  ــرات - نمايش خن نم
ــاور قلبي 8-  ــكتبال - ب ــگ در بس رانين
گريختن - غم واندوه - همراه پشتك 9- 
ــق - خوشبخت 10- از دهستانهاي  عاش
ــه  فومن - كرم روده اي - خاطر و انديش
ــانه  ــالن هتل - ش 11- راه ميان بر - س
ــاي راز 12- حكومت مردم  فلزي - افش
ــي 13- مقدار برق يك  بر مردم - بيهوش
ــوي - سخن چين  ــتگاه - دندان ش دس
14- صفت و چگونگي چيزي - برعكس 
- زمين دور از آب 15- درل - شب زنده 
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سؤاالت عمودي:

1- سود بري - سنگيني بر روي چيزي - بطن 2- قوي و نيرومند - مزيت - راهنمايي 3- آحاد 
- بلند قدي - در رفاه و آسايش 4- از حروف يوناني - مفصل شناسي 5- عدد قهرمان - اسب 
باركش - نيستي - عيد ويتنامي ها 6- غذاي تزريقي - صاحب - محكم و ثابت 7- زمان معين 
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دانشمندان سيگار سالم ابداع كردند
ــمندان متوجه شده اند كه عصاره ليكوپن و هسته انگور ميزان راديكال هاي آزاد سرطان زا را كه در  همدان پيام: دانش
سيگار توليد مي شود به شدت كاهش مي دهد. بوريس دزيلكوويسكى و كولسكى آندراكو از دانشگاه كورنل در نيويورك 
ــمى باشد مي تواند ساالنه به  ــيگار است، اما سيگارى كه كمتر س ــيدن س ــتى بهترين كار نكش گفتند: از ديدگاه بهداش

ميليون ها نفر كه سعى در ترك سيگار دارند، كمك كند.
به گزارش ايرنا اين روش مي تواند به كاهش اثرات خطرناك دود تنباكو كمك كند، زيرا راديكال هاي آزاد خود گروه 
ــرطان زا هستند ليكوپن رنگدانه قرمز روشن و فتوشيميايى است كه در گوجه فرنگى و ساير ميوه ها  بزرگى از عوامل س
ــتفاده از عصاره هاي طبيعى اين آنتى اكسيدان (ليكوپن) در  ــبزيجات قرمز و عصاره هسته انگور يافت مي شود. اس و س

فيلترهاى سيگار، به شدت ميزان راديكال هاي آزاد سرطان زا را كه از فيلتر سيگار مي گذرند، كاهش مي دهد.

سينوزيت مزمن عامل ايجاد سردرد و دردهاى چشمى 
همدان پيام: عضو هيأت مديره انجمن چشم پزشكى با بيان اينكه برخى از بيمارى هاي چشمى موجب بروز سردرد 

مي شوند، گفت: سينوزيت مزمن هم موجب سردرد و ناراحتى چشمى مي شود.
ــگاه خبرنگاران گفت: برخى از بيمارى هاي چشمى موجب بروز سردرد مي شوند و  ــمس در گفت وگو با باش هرمز ش
گاهى اوقات باال رفتن نمره چشم منجر به بروز سردرد در فرد مي شود كه اين حالت بيشتر در افراد دوربين اتفاق مي افتد 
و زمانى كه اقدام به مطالعه مي كنند به چشم آنها فشار وارد مي آيد و دچار سردرد مي شوند، اين افراد بايستى به چشم 
ــكل آنها برطرف شود.  اين عضو هيأت مديره انجمن چشم پزشكى  ــك مراجعه كنند تا با اصالح نمره دوربينى مش پزش
تأكيد كرد: گاهى با بسته شدن عروق بزرگ پيشانى كه همراه با سردرد است، انحراف چشم و نهايتا كورى ناگهانى چشم 

رخ مي دهد كه اقدام سريع براى درمان مي تواند از گرفتارى چشم جلوگيرى كند،

رژيم پروتئين ؛ عامل چاقى نيست
ــتگى دارد و باال بودن ميزان  ــدن افراد به ميزان كالرى دريافتى آنها از غذا بس همدان پيام: به گفته محققان، چاق ش
پروتئين غذاى مصرفى به تنهايى، به افزايش وزن فرد منجر نمى شود. به گزارش واحد مركزى خبر دانشمندان دريافتند 
كسانى كه رژيم هاي غذايى با كالرى باال مصرف مي كنند بيشتر از مصرف كنندگان غذاهاى پر پروتئين، چاق مي شوند.

ــمندان مي گويند، در صورت تمايل به كاهش وزن و حل كردن مشكل چاقى، بايد از مصرف غذاهاى پركالرى  دانش
خوددارى كرد.

عوامل مؤثر در ايجاد چاقى شامل عوامل ارثى، پرخورى، تغيير سوخت و ساز بافت چربى، كاهش توليد گرما، كاهش 
فعاليت جسمى بدون كاهش مقدار غذاى دريافتى و برخى از داروهاست.

برخى بيماران از افزايش پيش رونده وزن شكايت مي كنند، حال آنكه مقدار غذاى دريافتى آنها افزايش نيافته است.

خانم ها 
كفش هاي پاشنه بلند نپوشند

ــك پژوهش  ــام: نتايج ي همدان پي
ــتفاده  ــان داد كه اس ــد نش جدي

ــد با  ــنه بلن ــاي پاش از كفش ه
ــيميايى كه در  ــرات ش تغيي

ايجاد  ــدن  ب
 ، ــد مى كن
مت  ــال س

ــا آ نان  عقلى زنان را به خطر مي اندازد و چه بس
ــيزوفرنى و جنون سوق  را به سمت ابتال به ش

مى دهد. 
به گزارش فارس يارل فلينز مارك در اين 
پژوهش كه در كشور سوئد انجام شده است، 
ــد باعث ابتالى  ــنه بلن گفت: كفش هاي پاش
ــود، زيرا اين كفش ها به  زنان به جنون مي ش
ــى آورد و باعث لرزش  ــار م ــف و مچ پا فش ك
ــا و در نتيجه راه رفتن  ــى زياد پاه و بى ثبات

نادرست مى شود. 
ــوى گيرنده هاي  ــت: همچنين جل وى گف
ــراى آزاد كردن تركيب  عصبى ماهيچه پاها ب
ــيميايى) را كه براى  ــل ش ــن (يك ناق دوپامي
سالمت عقلى مهم است مى گيرد و در نهايت، 
ــش ميانگين بيمارى  ــان را به جنون و افزاي زن

شيزوفرنى دچار مى كند.

نقش مثبت بادام زمينى
در كاهش كلسترول بد خون 
ــادام زمينى ميزان  ــرف ب همدان پيام: مص
ــريد خون را  ــار و ترى گليس ــترول زيان ب كلس

كاهش مي دهد.
ــگاران، چند تن  ــگاه خبرن ــه گزارش باش ب
ــگاه علوم پزشكى شهيد  ــگران دانش از پژوهش
ــرم بادام  ــرف روزانه 50 گ ــتى، تأثير مص بهش
ــان 4 هفته اى بر  ــى را در يك مدت زم زمين
ــترول خون  ــش كلس ــار افزاي ــار دچ 37 بيم
بررسى كردند. بر پايه يافته هاي اين تحقيق، 
ــرف بادام زمينى به ميزان 15 درصد كل  مص
ــترول  ــاز روزانه، ميزان كلس ــرژى مورد ني ان
ــا ال.دى.ال و ترى  ــترول زيانبار ي تام، كلس
ــش مي دهد. پيش از  ــريد خون را كاه گليس
ــى ها تأثير مفيد آجيل از جمله  اين نيز بررس
ــى را در كاهش چربى هاي زيانبار  بادام زمين
ــگيرى از بيمارى هاي قلبى نشان  خون و پيش

داده بود.

با پايين آمدن دما
ميزان سكته قلبي باال مي رود

همدان پيام: با توجه به اينكه سرما، گرفتگي 
عروق را تشديد مي كند هر چه هوا سردتر شود 

ميزان بروز سكته هاي قلبي بيشتر مي شود.
ــروق در گفت وگو با  ــب و ع ــص قل متخص
ــگاه خبرنگاران گفت: فصل زمستان براي  باش
ــاني كه از ناراحتي هاي قلبي رنج مي برند  كس

كمي نگران كننده است.
نيك پژوه اظهار داشت: در فصل سرما بروز 
ــكالت  ــكته هاي قلبي براي افرادي كه مش س
ــتر مي شود و اين به  زمينه اي قلب دارند، بيش
علت افزايش گرفتگي عروق كرونر خون رسان 

به قلب در فصل زمستان است.
وي تصريح كرد: همچنين در فصل زمستان 
ــتر مي شود كه بروز  ميزان آلودگي هوا نيز بيش
سكته ها و ناراحتي هاي قلبي را تشديد مي كند.

كشف اولين كوسه دورگه 
در دنيا

ــمندان  دانش از  ــى  گروه ــام:  همدان پي
ــراى اولين بار  ــتراليايى گزارش دادند كه ب اس
در دنيا در سواحل اين كشور اولين نمونه هاي 

كوسه دورگه را مشاهده كرده اند.
به گزارش مهر، محققان دانشگاه كوئينزلند 
مطمئن هستند كه اولين كوسه هاي دورگه در 
دنيا را كشف كرده اند. به اعتقاد اين دانشمندان، 
مشاهده اين كوسه دورگه نشانه مشخصى است 
كه بيان مي دارد اين آبزيان شكارچى به وضوح 
ــا تغييرات آب و  ــازگار كردن خود ب درحال س

هوايى هستند. 
ــتند كه اين  ــگران اظهار داش ــن پژوهش اي
كوسه هاي دورگه حاصل جفت گيرى گونه كوسه 
باله سياه كوچك كه در تمام دنيا زندگى مي كند 

با گونه كوسه باله سياه بومى استراليا است.
ــتند: اين  ــتراليايى اظهار داش محققان اس
نمونه هاي جديد نماينده يك تكامل در حركت 

در دنياى كوسه ها است.

شبه كريستال ها 
از فضا به زمين آمده اند

همدان پيام: بررسى هاي جديد نشان مي دهند كريستال هاى بسيار 
ــف شده و كاشف آن نوبل شيمى  ــيه كش نادرى كه اولين بار در روس
ــط شهاب سنگها  را به خود اختصاص داد، به زمين تعلق ندارند و توس

به زمين آمده اند.
به گزارش مهر، پس از كشف شبه كريستال ها در منطقه كورياك 
روسيه، ابتدا اعالم شد كه تشكيل چنين كريستال هايى بر روى زمين 
ــد كه اين  ــت آنها در البراتوار اعالم ش ــت، پس از كش غير ممكن اس
ــتند و نوبل شيمى به اين  ــيار جديد و ناشناس هس ــتال ها بس كريس

كريستال ها اختصاص داده شد.
اكنون مشخص شده است كه شبه كريستال ها، كريستال هايى با 
ساختار غيرطبيعى كه چندين قانون تقارن كريستالى را نفى كرده و 

از ويژگى هاي فيزيكى عجيبى برخورداراند، از فضا به زمين آمده اند.

ميوه اى كه بمب انرژى است
ــواع ويتامين ها و قندهاى  ــيار غنى از ان همدان پيام: موز منبع بس

طبيعى است .
ــا، موز منبعى غنى از ويتامين، فيبرهاى محلول در  به گزارش پان
ــيم و قندهاى طبيعى است كه وجود اين مواد در كنار هم  آب، پتاس

سبب باال رفتن انرژى مي شود.
ــودن از انواع  ــبب غنى ب ــات محققان، موز به س ــاس مطالع براس
ويتامين ها و پتاسيم از بروز افسردگى و ناراحتى هاي روحى جلوگيرى 

مي كند.
ــيار انرژى زا و  ــيم خوراكى بس ــبب غنى بودن از پتاس  موز به س
طبيعى براى ورزشكاران است. فيبرهاى محلول موجود در موز، باعث 
تغذيه و حفظ سالمت فلور ميكروبى روده مي شوند. اين فيبرها، انواعى 
از باكترى ها را كه سبب تقويت سيستم ايمنى بدن و كمك به هضم 

غذا مي  شوند را نيز مورد حمايت قرار مي دهند.

تازه وارد دنياي ديجيتال

كوچك تر از لپ تاپ؛ 
بزرگ تر از موبايل 

همدان پيام: وقتى استيوجابز در آوريل سال 2010 محصول شگفت 
ــى فكر مي كرد آي پد 2 به  انگيز خود را به دنيا معرفى كرد كمتر كس
بازار آيد، اما اين اتفاق افتاد و تعريف جديدى در دنياى كامپيوتر به نام 
ــت است كه آي پد اولين تبلت ارائه شده به دنيا  تبلت بوجود آمد. درس
ــت چند ماه همه به  نبود اما اولين محصول تجارى بود كه بعد از گذش

فكر كپى زدن از آن افتادند .
حاال يك تبلت چيست ؟ به زبان ساده تبلت يك وسيله الكترونيكى 
محاسباتى با صفحه نمايش لمسى است كه از گوشى هاى هوشمند و يا 
PDA ها بزرگ تر است. در اندازه تبلت ها قاعده و قانون خاصى رعايت 

ــود. براى مثال آى پد با 9.7 اينچ و تبلت هاي ديگر كوچك تر يا  نمى ش
بزرگ تر از آى پد ارائه شده اند .

ــتگاه هايى مي سازند كه نه  ــركت هاي توليد كننده، دس برخى از ش
تبلت هستند و نه لپ تاپ. در واقع يك تبلت به همراه يك كيبورد كه 
شكل لپ تاپ را به خود مي گيرد. همه تبلت ها از يك صفحه نمايشگر 
لمسى و يك سيستم عامل براى اجراى اپليكيشن هاي كوچك استفاده 

مي كنند اما هيچ وقت جاى كامپيوترهاى قوى را نتوانستند بگيرند .
 كار با تبلت ها 

ــام كار با يك تبلت  ــا به عبارت بهتر تم ــى اطالعات ي ورودى اصل
ــگر از نوع  ــود، زيرا اين نمايش از طريق صفحه نمايش آن انجام مي ش
لمسى است و تنها كافى است با نرمى نوك انگشت به صفحه آن اشاره 
ــتور مورد نظر را انجام دهد. تايپ و كليك روى موضوعات  كنيد تا دس
ــود زيرا اين صفحات از نوع خازنى  مختلف از همين طريق انجام مي ش
ــيت بااليى در مقابل لمس دارند. صفحه  ــتند و حساس يا حرارتى هس
ــى ساخته مي شوند، يعنى در يك  نمايش تبلت ها به صورت چند لمس
ــت را براى اجراى دستورهاى مختلف  لحظه مي توانيد دو يا چند انگش
روى صفحه قرار دهيد. مثال زمانى كه مي خواهيد يك عكس را در ابعاد 
ــاهده كنيد كافى است دو انگشت را روى صفحه گذاشته  بزرگ تر مش
ــت و چرخاندن آن در  و آنها را از يكديگر دور كنيد. با قرار دادن انگش

محيط يك دايره فرضى جهت عكس تغيير خواهد كرد.
 سيستم عامل در تبلت ها 

ــت و نرم افزار نيز  ــى يك تبلت به نرم افزارهاى درون آن اس تواناي
ــود. اين محيط  ــتم عامل مخصوص خود اجرا ش بايد در محيط سيس
مي تواند سيستم عامل اندرويد باشد با انبوهى از نرم افزارها كه توسط 
كاربران توليد شده است و يا سيستم عامل IOS شركت اپل كه فقط 
روى تبلت هاي مخصوص خودش به نام آي پد اجرا مي شود. بيشترين 
تبلت هاي موجود در بازار مجهز به اندرويد هستند، با اين حال سيستم 
ــخه هاي متعددى است و مي توان گفت هرچه  عامل اندرويد داراى نس
نسخه اين سيستم عامل باالتر باشد كارايى و انعطاف آن بيشتر است.

 پشتيباني از زبان فارسي در تبلت ها 
ــتيبانى از زبان فارسى در تمام  ــته باشيد كه توانايى پش توجه داش
نسخه هاي اندرويد، مخصوصا نسخه هاي اوليه وجود ندارد. زبان فارسى 
را مي توان با كمك برخى برنامه ها و تنظيمات يا با تغيير نسخه سيستم 
عامل به تبلت افزود، ولى اين كار نيز دردسرهاى خود را دارد پس بهتر 

است از همان ابتدا، زبان فارسى روى دستگاه باشد.
 توانايي هاي نرم افزاري 

ــر را دارند. البته نه با  ــاده يك كامپيوت تبلت ها اغلب كاربردهاى س
ــرا مي كند اما از طريق  ــكتاپ برنامه ها را اج ــى كه يك رايانه دس قدرت
آنها مي توانيد به مرور اينترنت بپردازيد، اسناد متنى را ويرايش كنيد، 

ايميل ها را پاسخ دهيد و بسيارى موارد ديگر. اغلب نرم افزارهاى ادارى 
و حتى برخى از نرم افزارهاى مهندسى روى تبلت ها قابل اجرا هستند 
و به عنوان مثال اخيرا نرم افزار نقشه كشى اتوكد هم معرفى شده است. 
ــرم افزارهاى مختلف اهميت دارد توان  ــى از مواردى كه در كار با ن يك

پردازشى دستگاه است.
 سرگرمي و تبلت 

ــرگرمى است، در واقع  يكى از مهم ترين كاربردهاى تبلت ها نيز س
مي توان گفت مهم ترين كاربرد فعلى تبلت براى اغلب كاربران سرگرمى 
است. بازى هاي زيادى وجود دارند كه مي توانيد آنها را روى يك تبلت 
كوچك اجرا كنيد با اين حال همچنان هيجان يك بازى سرگرم كننده 
ــد، ضمن اينكه بازى در يك  ــت را دارن مانند آنچه كه در كامپيوتر اس
تبلت بسيار جذاب است، زيرا با تكان دادن آن مي توانيد بازى را كنترل 
ــته بازى عمل خواهد كرد. با اين  ــتگاه مانند يك دس كنيد و اين دس

تفاوت كه يك صفحه نمايش بزرگ در ميان دستان شماست.
 صفحه نمايش تبلت ها 

ــايز هفت يا 10 اينچى توليد  صفحه نمايش اغلب تبلت ها در دو س
ــى  ــود و مي توانيد بين مدل هاي هفت اينچى مانند مدل گالكس مي ش
ــونيك و مدل هاي 10 اينچى مانند  ــونگ يا ويوپد شركت ويوس سامس
ــور معمول هرچقدر صفحه  ــركت اپل  را انتخاب كنيد. به ط آي پد ش
ــد كار با آن راحت تر است و خواندن صفحات وب  نمايش بزرگ تر باش
يا مشاهده برنامه ها به آسانى انجام مي شود، اما در مقابل مواردى مثل 
عمر باترى كاهش پيدا مي كند. اگر هم دنبال سايز كوچك تر هستيد تا 
بتوانيد آن را به راحتى در كيف و كوله پشتى رها كنيد مدل هاي هفت 

اينچى مناسب تر هستند.
 امكانات جانبي تبلت ها 

تبلت ها مجهز به گيرنده هاي موقعيت هستند يعنى زماني كه آنها 
ــمت متمايل مي كنيد دستگاه اين تغيير  را تكان مي دهيد و به يك س
ــيت اين موقعيت ياب به حدى است كه  ــد. حساس را متوجه خواهد ش
حتى با كمك برخى نرم افزارها مي توانيد همچون يك شاقول بنايى، از 
تراز بودن سطوح مطمئن شويد. گيرنده هاي تبلت در سه جهت طول، 
ــتند و موقعيت فضايى را بررسى مي كنند. از  عرض و ارتفاع فعال هس
اين قابليت مي توانيد در برنامه هاي مختلف هم كمك بگيريد. به عنوان 
ــين رانى مي كنيد خم كردن دستگاه به جلو  مثال زمانى كه بازى ماش
مانند گاز است و با متمايل كردن آن به چپ و راست، فرمان را كنترل 
مي كنيد. در برنامه هاي مختلف نيز اين ويژگى كاربرد دارد و زمانى كه 
عكس ها را مشاهده مي كنيد مي توانيد با متمايل كردن دستگاه به يك 

سمت عكس هاي بعدى يا قبلى را هم ببينيد.
 موقعيت ياب جغرافيايى 

ــتند و با  اغلب تبلت ها داراى موقعيت ياب جغرافيايى (GPS) هس
ــير به شما كمك كنند.  كمك نرم افزارها مي توانند در پيدا كردن مس
ــود دارد و پس از  ــادى براى اندرويد در ايران وج ــه هاي زي اكنون نقش
ــان خواهد داد و  ــما را نش ــتگاه با اتصال به ماهواره محل ش نصب، دس
ــير پيشنهادى عبور كنيد.  پس از آن مي توانيد با تعيين مقصد، از مس
ــتند و برخالف برخى نرم افزارها،  اين ويژگى ها در ايران هم فعال هس

محدوديتى ندارند.
 ورودي ها و خروجي هاي تبلت 

ــا محدوديت هايى روبرو  ــا و خروجى ها ب ــا از نظر ورودى ه تبلت ه
ــتيبانى  ــا از درگاه يو.اس.بى پش ــب آنه ــه عنوان مثال اغل ــتند. ب هس
ــت از روش هاي ديگر استفاده  نمى كنند و براى انتقال فايل ها الزم اس
ــد. به عنوان مثال مي توانيد آنها را به كارت حافظه منتقل كنيد يا  كني
ــويد. معموال تبلت ها  ــق بلوتوث به كامپيوتر يا موبايل متصل ش از طري
داراى يك ورودى براى كارت حافظه هستند و از اين طريق مي توانيد 
ــه كنيد. حجم  ــت را به آنها اضاف ــا ظرفيت 32 گيگاباي ــى ت كارت هاي
ــترين ظرفيت را مدل هاي  ــازى تبلت ها محدود است و بيش ذخيره س
ــت آنها نيز در مقابل مدل هاي 16 يا 32  ــى دارند كه قيم 64 گيگابايت

گيگابايتى بيشتر است.
 تجهيزات ارتباطي سازگار با تبلت ها 

تجهيزات ارتباطى نيز يكى ديگر از ويژگى هاي اصلى تبلت هاست. 
ــبكه هاي كابلى سازگار نيستند، زيرا پورت شبكه  اين محصوالت با ش
ــيم پشتيبانى مي كنند. بعضى  ــبكه هاي بى س ندارند اما به خوبى از ش
ــيم كارت به اينترنت متصل شوند  از آنها نيز مي توانند از طريق يك س
البته فناورى هاي نسل جديد اينترنت روى شبكه هاي مخابراتى مانند 
ــل سوم و بعد از آن در ايران فعال نيست و به اميد سال هاي آينده  نس

هزينه نكنيد.
منبع : سايت پي سي مديا 

اين مواد غذايى باعث سوزش معده مى شوند
همدان پيام: بايد بدانيد كه قهوه، غذاهاى تند، مركبات و غيره باعث سوزش و اسيدى 

شدن معده مى شوند.
  .هضم غذا: سوزش معده يكى از مشكالتى است كه براى بيشتر افراد پيش مى آيد 

حتماً مى دانيد كه نوع تغذيه و عادت هاى غذايى روى اين مسأله تأثير مى گذارد. در اين 
جا شما را با اين مواد غذايى آشنا مى كنيم. با ما همراه باشيد.

  ــكين سوزش معده  مراقب مواد غذايى خيلى چرب باشـيد: اولين قدم براى تس
ــت. مواد چرب باعث كاهش ديناميك عضله اى  كاهش مصرف غذاهاى خيلى چرب اس
مى شود كه وظيفه دارد نگذارد مواد غذايى از داخل معده دوباره به سمت مرى برود. در 
ــت غذا به سمت مرى باعث سوزش معده مى شود. مواد غذايى خيلى چرب  واقع بازگش
ــترى در معده باقى مى مانند، بنابراين احتمال  ترش  ــتند و به مدت بيش دير هضم هس
ــردن معده را افزايش مى دهند. توصيه مى كنيم مصرف مواد غذايِى حاوى چربى هاى  ك
ــيس و كالباس يا سيب زمينى سرخ كرده را  ــباع شده مثل كره، گوشت قرمز، سوس اش
ــار از پروتئين كم چرب ميل كنيد. به عنوان  كاهش دهيد. در عوض مواد غذايى سرش
مثال گوشت مرغ بدون پوست، ماهى، سبزيجات يا ماست كم چرب ميل كنيد. همچنين 
ــت نيز با التهاب هاى ناشى از برگشت  ــار از امگا 3 اس بايد بدانيد كه روغن كلزا كه سرش

غذا به مرى مقابله مى كند.
  شكالت، چاى و قهوه: نقطه  مشترك اين سه ماده  غذايى در وجود موادى به نام 

متيل گزانتين است. اين مواد، به عنوان آرام بخش عضالت عمل مى كند. براى همين در 
كار دريچه  بين مرى و معده كه وظيفه  ممانعت از ورود غذا به مرى را دارد اختالل ايجاد 
ــد. به اين حالت رفلكس معده مى گويند. براى همين بايد در مصرف مواد غذايى  مى كن
ــترس  ــيدن قهوه باعث باال رفتن اس حاوى متيل گزانتين پرهيز كرد. از طرف ديگر نوش

مى شود و استرس نيز يكى از عوامل تشديد كننده  رفلكس معده محسوب مى شود.
 تا جايى كه مى توانيد مصرف چاى و قهوه را كاهش داده به جاى آن از عرق كاسنى 
يا دم كرده هاى ماليم ديگر استفاده كنيد. در مصرف شير نيز دقت كنيد. اگر سوزش معده 
داريد بايد بدانيد كه نوشيدن شير زياد، مشكل را تشديد مى كند. درست است كه شير 
در كوتاه مدت سوزش معده را تسكين مى دهد اما بايد بدانيد كه در طوالنى مدت باعث 

افزايش ترشحات معده شده و آن را اسيدى مى كند.
  امان از غذاهاى تند: ادويه  كارى، فلفل، فلفل سياه و ادويه هاى تند ديگر سوزش 

ــده و ترشح اسيد  ــتر مى كنند. غذاهاى ادويه دار تند باعث تحريك مرى ش معده را بيش
 RGO ــده و خطر رفلكس معده ــتر مى كنند، بنابراين اسيد معده زياد ش معده را بيش
ــوزاند  ــواد غذايى تند كه دهان را مى س ــد. توصيه مى كنيم از مصرف م ــش مى ياب افزاي
خوددارى كنيد. مى توانيد براى خوش طعم كردن غذايتان از جعفرى و پيازچه استفاده 
كنيد. مصرف ادويه هايى مانند زردچوبه مانعى ندارد. اين ادويه حاوى تركيبات ضدالتهابى 
نيز مى باشد. از اين گذشته از مصرف مواد غذايى شور نيز بپرهيزيد، زيرا به نظر مى رسد 

نمك نيز باعث ورود دوباره غذا به مرى شده و سوزش معده ايجاد مى كند.
  ــت است كه نعنا عطر و طعم فوق العاده اى  در مصرف نعنا زياده روى نكنيد: درس

به غذا مى دهد اما اگر شما سوزش معده داريد بهتر است از مصرف آن پرهيز كنيد. نعنا 
ــت كه باعث ايجاد حالت رفلكس معده RGO مى شود. همچنين از  ــيدى اس داراى اس
خوردن آب نبات، نوشيدنى يا آدامس ها نعنايى نيز بپرهيزيد. آدامس اين بدى را نيز دارد 

كه باعث ورود هوا به داخل معده مى شود.
  ،ــد در مصرف پرتقال، گريپ فروت ــوزش معده داري  مركبات: احتياط كنيد: اگر س

ليموترش احتياط كنيد. طعم اسيدى اين ميوه ها مى تواند باعث تحريك مرى شود. توصيه 
مى كنيم در مصرف آن ها دچار افراط نشويد. روزانه مصرف يكى از مركبات كافى است.

  امان از پياز: اگر از سوزش معده رنج مى بريد عطاى پياز را به لقايش ببخشيد. پياز 
به دسته  مواد غذايى قابل تخمير تعلق دارد. اين ماده غذايى باعث مختل كردن مقاومت 
عضله اى مى شود كه راه باال آمدن اسيد را سد مى كند. به اين ترتيب مصرف پياز باعث 
سوزش معده و احساس درد در مرى مى شود. غذاهاى ادويه دار تند باعث تحريك مرى 
شده و ترشح اسيد معده را بيشتر مى كنند، بنابراين اسيد معده زياد شده و خطر رفلكس 
معده RGO افزايش مى يابد. توصيه مى كنيم پياز پخته استفاده كنيد كه زودهضم است، 

اما نه بيش از يك يا دو بار در هفته.
  نوشابه هاى گازدار را ترك كنيد: مصرف نوشيدنى هاى گازدار مثل ريختن بنزين 

ــيدنى هاى گازدار ميزان هواى داخل معده را افزايش مى دهد. در  ــت. نوش روى آتش اس
نتيجه معده پرتر از حد الزم مى شود و روى عضله  محافظ ورود غذا به مرى فشار مى آورد 
ــيدنى ها خوددارى كنيد. به  و معده ترش مى كند. تا مى توانيد از مصرف اين قبيل نوش

جاى آن آب يا آب ميوه هاى طبيعى كم اسيدتر استفاده كنيد.
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كيوسك

كاروان پياده هيأت رزمندگان

ــس اطالعات و امنيت  ــام: رئيس پلي  همدان پي
استان همدان در خصوص رواج استفاده از ماهواره و 
آسيب ها و تهديدهاى اين تكنولوژى براى خانواده ها 
با بيان اينكه هم اكنون در استان همدان استفاده از 
ــت، مى گويد: دشمنان  تجهيزات ماهواره اى زياد اس
ــال جنگ تحميلى نتوانستند با  ــت س نظام در هش
همه امكانات و تجهيزات در مقابل رزمندگان اسالم 
ــر ايادى كفر و  ــتادگى كنند، اما در عصر حاض ايس
ــى درصدد  ــا هجمه هاى فرهنگ ــتكبار جهانى ب اس

شكستن حريم خانواده  در اشكال مختلف هستند.
على اصغر خرمرويى مى افزايد: مرجعيت و اعتقاد 
ــالمى حربه هاى  ــخ مردم در قبال جمهورى اس راس
ــه همين دليل  ــت؛ ب ــته اس ــمن را ناكام گذاش دش
ــايبرى،  ــگ به فضاى س ــام براي جن ــمنان نظ دش

اينترنت و ماهواره روى آورده اند.
ــاي ماهواره،  ــتفاده از برنا مه ه وي مى گويد: اس
ــا را به حداقل  ــى و كالمى خانواده ه ــاط عاطف ارتب

رسانده است.
به اعتقاد خرمرويى، بخش قابل توجهى از جرائم 
ــت، لذا  ــه دليل پيگيرى برنامه هاى ماهواره اى اس ب
ــبت  ــتاى ايجاد امنيت پايدار نس خانواده ها در راس
ــى توجه بيشترى داشته  به مبانى اعتقادى و ارزش

باشند.
ــتان در حال  ــد: نيروى انتظامى اس وي مى افزاي
جمع آورى ماهواره  به صورت سخت افزارى از منازل 
است، اما در وهله نخست فرهنگ سازى و همچنين 
ــن امر يك ضرورت  ــتگاه ها در اي همكارى همه دس

مهم تلقى مى شود.
ــه  ــه ب ــا توج ــود: ب ــادآور مى ش ــى ي خرمروي
ــاى صورت گرفته در اين زمينه، همه  برنامه ريزى ه
ــبت به انجام وظايف قانونى خود  مسئوالن بايد نس

اهتمام بورزند.
ــمن را  ــا تأكيد بر اينكه بايد ابزارهاى دش وي ب
در جنگ نرم شناسايى كرد، مى گويد:  شبكه سازى 
ــت و ماهواره  ــتر اينترن ــتفاده از بس اجتماعى با اس
بيشترين تأثير را در حوزه اجتماعى دارد كه موجب 

تغيير ارتباط اعضاى خانواده ها با يكديگر مى شود.
ــاط تكنولوژى را  ــت كه بس صحبت از زمانى اس
ــى در بطن يك  ــتر فرهنگى و آموزش ــش از بس پي
ــى را بدون  ــه نحوى يك ــترانيم و ب ــه مى گس جامع
ديگرى در نظر مى گيريم و تازه چندين سال بعد از 
ورودش مدام سعى درجا انداختن فرهنگ خاص آن 

تكنولوژى دربين اذهان عموم مردم جامعه داريم. 
ــيوه  ــه اگر به ش ــم ك ــش مى روي ــا پي ــا آنج  ت
ــردن مردم براى  ــالمت آميز موفق به مجاب ك مس
ــازنده و اخالقى از آن تكنولوژى  ــتفاده مفيد، س اس
نشديم، نهايتاً متوسل به قوانين، مقررات و ضوابطى 
ــويم كه معموالً تحت عنوان حفظ حاكميت  مى ش

ملى از آن ياد مى شود.
ــئوالن مملكتى معتقدند  ــكل كه مس به اين ش
ــا و برنامه هاى هر يك از فناورى هاى روز  اگر پيام ه
دنيا برطبق اصول اخالقى و قوانين عرفى آن كشور 
ــظ و صيانت از حاكميت  ــد، مى توان براى حف نباش

ــور جلوى  ــل احكام در آن كش ــى و اجراى كام مل
دريافت محتواى توليد شده توسط كشورهاى غربى 
ــا فيلترينگ  ــور ي ــالمى را به طريق سانس و غيراس
ــعى در پاك سارى فضاى هاى  گرفت و از اين راه س

مجازى  داشت.
ــص در امر  ــراد متخص ــه اف ــا اين هم ــه ب البت
ــكنى آن اصل دوام چندانى نخواهد داشت  فيلترش
ــتمر از هر دو  ــب يك تالش مداوم و مس ــه مرات و ب

طرف را مى طلبد.
ــه با نازل ترين قيمت و به  در مورد ماهواره ها ك
ــرار بگيرد  ــترس همگان ق راحتى مى تواند در دس
وضع به گونه ديگرى است، شايد بتوان گفت خريد 
آن مساوى با استفاده از همه شبكه ها و محتواهاى 
ــه در اين حالت چون  ــد ك موجود در آن ها مى باش
ــور و فيلتر كردن وجود ندارد، عده اى  امكان سانس
ــت جمع آورى  ــزم مى كنند در جه ــزم خود را ج ع
ــقاب هاى ماهواره هايى كه مى توان گفت امروزه  بش
كمتر خانه يا  آپارتمانى را مى توان يافت كه برباالى 

پشت بامش اثرى از آن نباشد.
به راستى چقدر دور از انصاف است اگر ما ذهن 
ــوق دهيم و  ــه درجهت نامطلوب س خود را هميش
ــوژى را كه به  ــى هر تكنول تصور كنيم كه اگر كس
خانه مى آورد حتماً و بال استثنا مصرف غيراخالقى 
ــاب بايد همه را به  ــر دارد و با اين حس آن را در نظ
ــم ديد و انگشت اتهام را به سمت تك تك  يك چش
افراد يك جامعه نشانه رفت كه اين عمل نه قانوناً و 
نه شرعاً پسنديده نيست، چراكه مطمئناً امكان دارد 
از هر تكنولَوژى كه ايجاد مى شود به شيوه مطلوب 

استفاده كرد.
ــعى كنيم  اگر ما غير از اين فكر مى كنيم بايد س
فرهنگ بهينه زيستن و زيبا انديشيدن را در جامعه 
رواج دهيم وكارى كنيم كه مردم خود ميل و رغبتى 
به شكستن تعهدات وجدانى و اخالقى خود نداشته 
باشند، حتى با وجود فراهم بودن همه شرايط براى 

ــه حكم قانون  ــهروند، او خود ب ــتفاده ش هر نوع اس
نانوشته وجدانش راهى را انتخاب كند كه نهايتش 
ــد كماالت روحى و باال رفتن ظرفيت هايش به  رش
بلنداى مقام انسان و انسانيت باشد كه خالق تواناى 
ــتى در وجودش به وديعه نهاده  است، نه اينكه  هس
با زور و اجبار آن ها را پايبند به اصولى كرد كه گاهاً 
ــى از ضعف  ــادى به آن ندارند و اين ناش هيچ اعتق
نظام آموزشى كشور است كه نتوانسته افرادى مقيد 

پرورش دهد.
 چراكه اين تقصير مردمى كه استفاده كننده و 
بهره بردار تكنولوژى هستند, نيست كه راه درستش 
را نمى دانند و مصرف سالم آن را نياموخته اند؛ بلكه 
ــت كه  ــور از وارد كننده فناورى هاى روز دنياس قص
ــط به آثار آنى و كوتاه مدت ورود يك تكنولوژى  فق
ــند يا تصور مى كنند مردم خود  به جامعه مى انديش
در جريان كاربرد هر ابزارى بهترين راه آن را انتخاب 

مى كنند.
البته در اين كه اگر افراد يك جامعه به اندازه 
ــالم و  ــه هاى س ــى داراى افكار و انديش الزم وكاف
ــزارى ناخودآگاه  ــند در برخورد با هر اب مثبت باش
ــت و مفيد آن معطوف  ــان به جنبه هاى مثب ذهنش
ــكى نيست و همه معتقدند كه بهترين  مى شود؛ ش
ــده از هر امرى  ــش برنده  و بازدارن ــن پي و مؤثرتري
ــخصي  ــان ها وجود دارد، هيچ ش دردرون خود انس
ــود آن ها توان تغيير بينش و نگرش آدمى را  جز خ
ــى همه قدرت هايى كه از خارج بر  ندارد و به عبارت
ــتولى مى شود در مقابل اراده و وخواست  انسان مس
ــت، در واقع خود اوست كه  ــخص بى تأثير اس آن ش
ــيرى مى باشد.  ولى  انتخاب كننده ورونده در هر مس
اگر همه تقصيرها برگردن همين انسان صاحب اراده 
ــت؛ چراكه  ــود به كلى دور از انصاف اس انداخته ش
ــى و فرهنگى در هر  ــره دولت و نظام آموزش باالخ
ــت كه نمى تواند به  ــورى عهده دار وظايفى اس كش
ــئوليتى كه  ــن چنينى از زير بار مس بهانه هاى اي

ــانه خالى كند. ــت ش متوجه او و حرفه اوس
اگر برنامه شبكه هاى داخلى كمى انعطاف پذيرى 
ــش هاى  ــان دهند و توان مقابله با كش ــود نش از خ
دروغين برنامه هاى ماهواره را در خود تقويت كنند 
و به خصوص جوانان بتوانند آنچه را كه مى خواهند 
ــد در كانال هاى  ــرعى بدانن در چارچوب قوانين ش
ــى به سمت ماهواره  داخلى پيدا كنند، ديگر كشش

و برنامه هاى آن پيدا نمى كنند. 
ــاعه دهندگان  ــزارش تبيان، طراحان و اش به گ
ــوال كه  ــن س ــه اي ــخ ب ــواره در پاس ــاورى ماه فن
ــيب پذيرى  ــواره اى باعث آس ــاى ماه ــا برنامه ه آي
ــوند؟ به اين نكته  ــاى ملى و بومى مى ش فرهنگ ه
اشاره مى كنند كه اگر دستگاه هاى فرهنگى بومى و 
داخلى آنقدر ضعيف هستند كه توان مقابله و حضور 
ــر كانال هاى خارجى و ماهواره اى و مبادالت  در براب
ــت كه فعاليت  ــد، همان بهتر اس ــى را ندارن فرهنگ
ــه را مطرح  ــأله اى قابل توج ــخ مس نكنند. اين پاس
ــبكه هاى  ــت كه اگر برنامه ش مى كند و آن اين اس
ــان دهند  ــى انعطاف پذيرى از خود نش داخلى كم
ــن برنامه هاى  ــش هاى دروغي ــوان مقابله با كش و ت
ماهواره را در خود تقويت كنند و افراد و به خصوص 
جوانان بتوانند آنچه را كه مى خواهند در چارچوب 
ــد، در كانال هاى  ــرعى بدانن ــن ش ــن و موازي قواني
ــى به سمت ماهواره  داخلى پيدا كنند ديگر كشش

و برنامه هاى آن پيدا نمى كنند.
ــه خوبى نقش پررنگ و  ــن جا مى توان ب از همي
اساسى توليدكنندگان برنامه هاى داخلى را مشاهده 
ــى در فرهنگ و آموزش  ــرد؛ زيراكه هركجا خالئ ك
ــور وجود داشته باشد،  و نظام برنامه ريزى يك كش
مطمئناً از خارج  از جامعه براى ايجاد تغيير و تحول 
ــتند كه كمر همت  ــده كساني هس فرهنگ ياد ش

بسته و آستين باال بزنند. 
سال ها دل طلب جام جم از ما مى كرد                                 

آنچه خود داشت زبيگانه تمنا مى كرد....

موج سوم ايدز در راه است
همدان پيام: دبير علمى همايش ايدز و نوزاد با بيان اينكه قربانى اصلى 
شيوع بيمارى ايدز زنان هستند، گفت: براساس آمار جهانى هر يك ساعت، 

يك نوزاد آلوده به ويروس ايدز - اچ.آى.وى - در جهان متولد مى شود.
ــت هزار مورد  ــق آمار جهانى هر روز، هف ــور  افزود: طب ــه كدي   مليح
جديد ابتال به ايدز شناسايى مى شود و آمارهاى سال هاى اخير افزايش 55 

درصدى ايدز در منطقه خاورميانه را گزارش مى دهد. 
ــكى نيست؛ بلكه  كديور گفت: ايدز فقط پديده اى مربوط به حوزه پزش
تمام ابعاد اجتماعى و اقتصادى جوامع را دربرمى گيرد، اما با اين حال قابل 

پيشگيرى است. 
به گفته وى موج دوم ايدز يعني ايدز ناشى از اعتياد تزريقى در جامعه 
ــيوع مصرف مواد مخدر صنعتى و  ــت كه كنترل ش ــت اس در حال بازگش

روانگردان يكى از عوامل مؤثر در كاهش شيوع ايدز است. 
دبير علمى همايش ايدز و نوزاد افزود: ايدز به حوزه رفتارى نيز ارتباط 
ــوان انتقال و  ــواده و ارزش هاى اخالقى مى ت ــا تقويت نهاد خان دارد و ب
ــيوع اين بيمارى را كنترل كرد.  به گزارش ايرنا، وى درباره به صدا  ش
درآمدن زنگ خطر موج سوم ايدز نيز هشدار داد و گفت: بايد در برابر 
ــن صورت، ايدز  ــود؛ چراكه در غير اي ــدز مقابله جدى ش ــوم اي موج س

همه گير مى شود. 

ابزارهاى ارتباطى امروز
فضاى خانواده را سرد كرده است

ــاخت  ــوم اجتماعى گفت: زير س ــگر عل ــناس و پژوهش ــام: يك كارش همدان پي
ــادمانى خانواده ها جستجو كرد؛ چراكه هميشه  ــاط اجتماعى را بايد در ش نظام نش

خانواده هاى شاد، جامعه با نشاطى را مى سازند. 
ــى هاى معنوى غلبه مى كند و به  جعفرباى گفت: وقتى لذت هاى مادى به خوش
علت پديدار شدن انقالب تكنولوژى ارتباطات و انتشار علم و دانش مهار نشدنى به 
ــانه ها، زمينه فروپاشى نظام اخالقى و غلبه ميزان خواسته ها بر داشته ها  وسيله رس

در خانواده ها ايجاد مي شود.
وى افزود: انگيزه و تالش فراوان به صورت شبانه روزى و چند شيفته محيطى را 
براى اعضاى خانواده ها فراهم مى سازد كه موجبات كم رنگ شدن و حذف گفتگوهاى 

خانوادگى و كاهش ديدارهاى چهره به چهره اعضاى خانواده ها با يكديگر مى شود.
جعفرباى تصريح كرد: وقتى روابط بين فردى اعضاى خانواده به حداقل ممكن تقليل 
يابد بيگانگى بين اعضاى تشكيل دهنده نهاد خانواده آغاز مى شود زمانى كه گرايشات 
ــن نهاد مقدس فراهم  ــى اي ــادى برتمايالت معنوى غلبه مى كند، زمينه هاى فروپاش م

مى شود.
ــادابى  ــاط و ش ــوم موجبات كاهش نش ــد كرد: تمامى اين پديده هاى ش وى تأكي
خانواده هايى مى شود كه مى توانند با زندگى خوش همه اعضاى خويش را تضمين نمايند.

  ابزارهاى ارتباطى امروزه به سردى ارتباطات خانوادگى 
انجاميده است

ــناس و پژوهشگر علوم اجتماعى گفت: گاهى ابزارهاى ارتباطى مانند  اين كارش
تلفن همراه و اينترنت نيز به سردى روابط اعضاى خانواده مى افزايد و موجب كاهش 

ارتباطات افقى بين اعضاى خانواده با يكديگر مى شوند.
جعفرباى  افزود: متأسفانه شكاف نسلى نيز بين اعضاى خانواده بيگانگى ديگرى 

را فراهم ساخته كه گويا آنان هيچ گونه غم، شادى و آرزوى مشتركى ندارند.
ــرايطى را در خانواده  ــگاه خبرنگاران جوان، وى تصريح كرد:  بايد ش به گزارش باش
فراهم كرده تا ارتباطات افقى بين اعضاى خانواده به صورت چهره به چهره افزايش يابد، 
كثرت ارتباطات بين فردى در خانواده زمينه هاى بيشترى را براى گفتگو خانوادگى فراهم 
مى كند و مديريت دقيق گفتمان خانوادگى مى تواند مقدمات تفاهم بيشتر بين اعضاى 

خانواده ها را با يكديگر افزايش داده و زمينه هاى نشاط در خانواده ها را تقويت كند.
ــان كرد: هر قدر شناخت در خانواده نسبت به يكديگر بيشتر باشد  باى خاطرنش
ــتگى و تعلقات  ــد و اين امر موجبات هم بس ــجام و اتحاد نيز قوى تر خواهد ش انس
ــروزى با يكديگر  ــش داده و اين پديده زمينه هاى مه ــاى خانواده را افزاي ــن اعض بي
ــد. وى تأكيد كرد: جبران فقدان محبت  ــتحم تر مى كن را بين اعضاى خانواده ها مس
ــتيبان يكديگر  ــود تا اعضاى خانواده غم خوار و پش بين اعضاى خانواده باعث مى ش
شوند. باى اظهار داشت: اعضاي خانواده  بايد از يكديگر در شرايط خاص دفاع كنند، 
بيگانگى اعضاى خانواده از همديگر نشان بيمارى نهاد خانواده است و انسجام، اتحاد، 

مهر و محبت، نشاط و شادى از ويژگى هاى خانواده هاى سالم است.

ــوع جرايم مختلفى كه  همدان پيام: در پى وق
ــطح جامعه رخ مى دهد اعم از كالهبردارى،  در س
ــود اراذل و اوباش دولت  ــلحانه و وج ــرقت مس س
ــت،  ــر افراد افتاده اس به تكاپوى مبارزه با اين قش
ــر  ــت كه اگر به خوبى با اين قش اين در حالى اس
ــود، همچنان ناامنى، آشوب و  از جامعه مبارزه نش
ــرج و به ويژه بى اعتمادى جامعه و دولت  هرج و م
و دستگاه هاى مربوطه همچنان به قوت خود باقى 

خواهد ماند. 
ــائل اجتماعى  ــوكت ناظرى كارشناس مس ش
ــع و حوادث  ــت: از آنجا كه وقاي ــگر گف و پژوهش
پيرامون ما در طول روز كم نيست و ما دست كم 
در جامعه شاهد اتفاقات ريز و درشت اعم از قتل، 
ــرقت هاى خرد  غارت، اختالس و كالهبردارى س
ــلحانه هستيم، اين خود  و كالن مثل سرقت مس
هم احساس امنيت در بين اجتماع را كم مى كند 
ــبت به جامعه، افراد و  و هم اعتماد عمومى را نس
مسئوالن كشور سلب مى كند و چه بسا پيامدهاى 

ناگوارى را هم به دنبال خواهد داشت. 
ــرد: اگر قوه قضاييه در  وى در ادامه تصريح ك
ــخت گيرى هايى  خصوص كالهبردارى و جعل، س
ــت به خود  ــناد ثب ــال كند هرگز دفتر اس را اعم
ــن حيطه تخلف كند يا  ــازه نمى دهد كه در اي اج
ــاى كالن صورت بگيرد، قطعاً افراد  زمين خوارى ه
عادى درگير زمين خوارهاى ميلياردى نمى شوند، 
ــى برخوردارند يا  ــوش باالي ــا از ه ــرادى كه ي اف
ــت به  ــى دارند بدون واهمه  دس ــتوانه محكم پش

كالهبردارى هاى كالن يا قاچاق مى زنند. 
ــوان،  ج ــگاران  خبرن ــگاه  باش ــزارش  گ ــه  ب
ــك جعل،  ــه چه طور ي ــه يابى كرد ك ــد ريش باي
ــلحانه و قتل صورت  ــرقت مس ــردارى، س كالهب
ــن زمينه داده  ــر آگاهى هايى در اي مى گيرد و اگ

شود و افراد از امنيت، تأمين اجتماعى و معيشتى 
برخوردار شوند كمتر كسى مرتكب جرم و خالف 
مى شود و حيثيت انسانى خود را زير سوال مى برد. 
ــيف ا... رشيدى، حقوق دان نير در اين رابطه  س
ــه يابى كردن جرايم و تخلفات افراد  مى گويد: ريش
مجرم، بخشى از آن به اعتقادات و باورهاى دينى 
ــه اين معنى كه فردى كه  و مذهبى برمى گردد ب
ــت هرگز به خود اجازه نمى دهد كه  مذهبى تر اس
ــى را به  ــنگين بزند، مال كس ــت به خالف س دس
ــن حالتى وى خود  ــق بخورد؛ چراكه در چني ناح
را در ورطه گناه و اسير عذاب وجدان مى پندارد. 

ــرد: در حالى كه  ــان ك وى در ادامه خاطرنش
ــاص افراد  ــم و خالف، خ ــرم و جراي ــز از ج پرهي
ــه خود را  ــا افرادى ك ــت و فرد ي ــر نيس مذهبى ت
درگير و دار گناه و خالف اسير مى كنند، خالفكار 
ــر زندگى و  ــرايط و جو حاكم ب ــتند، بلكه ش نيس

جامعه آن ها را وادار به عمل خالف مى كنند. 
ــتر و در  ــات عصيان در برخى بيش حال درج
برخى كمتر است، بايد با اين نقطه نظر به موضوع 
نگاه شود كه تا زمانى كه آگاهى نباشد فرد در خود 
اسير است و سره را از نا سره تشخيص نمى دهد، پس 
ــا كار كرد و از اين طريق  ــد ابتدا بر روى بينش ه باي

مي توان از وقوع جرائم جلوگيرى كرد. 
ــى  ــال عبدالله ــه لي ــن رابط ــن در اي همچني
ــناس اجتماعى و روانشناس معتقد است  آسيب ش
ــادهاى  ــت با جرايم و فس ــا زمانى كه از باال دس ت
ــود اين موريانه به همه  اخالقى و مالى مبارزه نش
ــارو پود جامعه و اجتماع  جا رخنه خواهد كرد، ت
ــزى جز هرج و مرج و  ــه تدريج مى بلعد و چي را ب
آشوب به جاى نمى گذارد؛ بنابراين با دادن آگاهي، 
ــازى بايد درصدد جبران مافات بود نه  فرهنگ س
ــتر دامن زد و زندان  ــه به جرايم هر چه بيش اينك

ــت، پس  ــم تنها راه مبارزه با جرم و جرايم نيس ه
ــرى بود تا امنيت به  ــيوه هاى بهت بايد به دنبال ش

جامعه لبخند بزند. 
ــه يك  ــل پاي ــى وكي ــل الله ــى فض محمد عل
دادگسترى گفت: وضعيت ايران از نظر فساد مالى 
و اقتصادى در بين 130 كشور رتبه 38 است، اگر 
چه وضع ما از نظر ارزشى از تركيه بهتر است، اما 
اين رتبه پذيرفتنى نيست در حالى كه در آمريكا 
ــفيرها  ــط بقيه س 300 تا 600 ميليارد جرم توس
ــان مى دهد كه در اين  صورت مى گيرد و اين نش
ــت، اما با آن ها برخورد  ــاد پر رنگ اس ــور فس كش

مى شود و مفسدين را به مردم معرفى مى كنند. 
وى گفت: مردم داوطلب امنيت، اعتبار افزايش 
ــر از آن ها گرفته  ــتند اگر اين عناص و اعتماد هس
ــاد هرج و مرج يقه آن ها را رها نخواهد  ــود فس ش
ــاز خود را مى زند و احساس  ــى س كرد و هر كس
ــر و بى توجهى  ــود را به تنف ــاى خ ــئوليت ج مس

مى دهد كه اين بسى فاجعه بار است. 
رعنا ناصرى جامعه شناس گفت: در ماجراهاى 
ــاى صورت  ــادهاى بانكى و اختالس ه ــر فس اخي
ــه اين قضيه و  ــبت ب گرفته اعتماد عمومى را نس
ــت و برخى سود  ــئوالن دولت سلب كرده اس مس
جويان كه اين رفتار را از باال دستى ها ديدند خود 
درصدد پياده كردن راه هاى ديگرى برآمدند مانند 
زمين خوارى هاى كالن، قاچاق، قتل، غارت، تجاوز 

و سرقت هاى مسلحانه. 
ــى ديگر  ــاى ناهنجار كس ــى اين رفتاره در پ
ــود  ــى گوش نخواهد كرد؛ چراكه س به حرف كس
جويان متوليان را مجرم مى دانند و همين دم راه 

را براى خالف آن ها بيشتر و بيشتر باز مى كند. 
وى افزود: وقتى نظارتى نباشد نا امنى تيشه به 

ريشه آرامش زندگى مردم خواهد زد.

 خورشيد غرب؛ سوپر انقالبي هاي حرمت نماز جمعه را شكستند 
ــي نماز جمعه نهم دي ماه، هفته نامه خورشيد غرب همزمان با تولد  در پي حواش

يك سالگي اش تيتر  يك خود را به اين موضوع اختصاص داد.
ــتان و به نشانه اعتراض به  ــي از اين خبر از قول نماينده ولي فقيه در اس در بخش
ــمبل اتحاد، صفا و  ــت: «نماز جمعه س اتفاق رخ داده در نماز جمعه آن روز، آمده اس
ــت. حاال گاهي به عامل نفاق، دودلي و كينه توزي مبدل مي شود. اين  صميميت اس
ــتند بروند و هر جاي شهر آقاي  ــوپرانقالبي هستند، مي خواس عزيزاني كه خيلي س
استاندار را ترور كنند، ما حرفي نداشتيم، اما حرمت نماز جمعه را نبايد مي شكستند.»
ــليقه ها، تمام  آيت ا... غياث الدين طه محمدي مي افزايد: «در نماز جمعه تمام س
گرايش ها و تمام اشخاص، يك به يك حق آب و گل دارند، چه حقي داريد مردم را 

دلزده كنيد، دلسرد كنيد؟»
ــر بلند كنيم توي استان هاي  ــان مي كند: « امروز ما حاال چطور س وي خاطرنش

ديگر كه ما دارالمؤمنين و دارالمجاهدين هستيم؟»
زورگويي كالمي فساد و تفرقه مي آورد

در ستون گزارش خورشيد غرب و به نقل از تابناك نيز به نماز جمعه نهم دي ماه 
ــتان همدان و حواشي آن پرداخته شده بود. در بخشي از اين گزارش آمده است:  اس
ــاله، رخدادي  « از چهاردهم خرداد 89 تا 9 دي90؛ يعني در فاصله اي يك و نيم س
ــه بار در سطح باالي  ــي نماز جمعه نهم دي ماه همدان، متأسفانه س ــابه حواش مش
ــن نبوده و پس از اين  ــت. نه اين كه پيش از اين چني ــت ايران روي داده اس سياس
چنين نخواهد بود؛ بلكه اين سه بار متأسفانه نشان  دهنده آغاز دوره جديدي از اين 

شكل زورگويي و بي خردي هاست.»
ــعاري در اجتماعات بزرگ كه روش  ترس و ناراحتي از اين زورگويي كالمي و ش
ــت به رويه مكرري  ــدي اس ــدت تفرقه انگيز و فاس غيرمنصفانه و در عين حال به ش
تبديل شود كه اين و آن براي رسيدن به مقاصد سياسي و جناحي چه بسا نا به حق 

خود از آن استفاده كنند.»
 سپهر غرب؛ انجام كار اجرايي انتخابات توسط مردم 

در روزنامه سپهر غرب روز 
ــاه از قول  ــنبه 13 دي م سه ش
جانشين رئيس ستاد انتخابات 
مجلس شوراي اسالمي استان 
همدان اعالم شده است: «كار 
ــن دور انتخابات  اجرايي نهمي
به  ــالمي  اس ــوراي  ش مجلس 

دست مردم انجام مي شود.»
ــوي فرماندار  مهدي فتحيان ادامه مي دهد: «30 نفر از افراد معتمد و بانفوذ از س
ــت  ــوي هيأت نظارت هش به هيأت نظارت معرفي و پس از تأييد صالحيت آنها از س
نفر از اين تعداد با رأي گيري خودشان به عنوان اعضاي هيأت اجرايي تعيين شدند.»

 همشهري همدان؛ وضعيت محدود سد اكباتان بحراني است 
ــد اكباتان از نظر  ــهري 14 دي ماه از وضعيت بحراني محدوده س تيتر يك همش
ــائل طبيعي خبر داده است. مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان با اعالم  مس

اين خبر مي افزايد: «بهتر است مجوز برداشت سيليس از اين منطقه صادر نشود.»
ــعه فعاليت هاي معدني در اين منطقه با  ــا همتي با بيان اين كه «توس محمدرض
مصالح و منافع ملي سازگاري ندارد مي گويد: اين منطقه از نظر خاك، آب، فرسايش 

و رسوب در حد بحران است.»
ــدار داده است: «در صورت تشديد استخراج سنگ، تعادل منطقه به هم  وي هش

مي خورد كه در اين صورت منابع طبيعي پاسخگو نخواهد بود.»

ماماهان 2 باشگاه رزمي و يك 
باشگاه كشتي كوچك بدون 

سالن ويژه دارد كه به دليل نبود 
سالن ويژه رزمي و كشتي در 
اين باشگاه ها ورزشكاران اين 
رشته مجبورند در سالن هاي 

ديگري كه مخصوص ساير 
رشته هاي ورزشي است در 

وقت هاي نامناسب تمرين  كنند. 
يك باشگاه مجهز ورزشي رزمي 

نياز شهرستان است كه از مسئول 
تربيت بدني استان مي خواهيم در 

سفر استاندار به شهرستان فامنين 
اين موضع را بررسي نمايد.

محبى

وقتي وارد خيابان هاي اصلي شهر 
مي شويم شاهد حضور متكدياني 

هستيم كه در فاصله  هاي كوتاهي، 
در خيابان خيام مالير قرار دارند 

و هر كدام با آه و ناله و عجز خود 
از مردم درخواست كمك مي كنند 

در بين اين افراد كودكاني هستند 
كه به ناچار در كنار افراد متكدي 

حضور مي يابند كه احساسات هر 
شخصي را جريحه دار مي كنند، 
خواهشمنديم متوليان اين امور 
كاري براي كودكان انجام دهند.

تماس تلفنى

براي چندمين بار است كه از نحوه 
برخورد كارمندان بهزيستي مالير 

گله مي كنم ولي متأسفانه آنها 
گوششان بدهكار نيست و اصًال 

برايشان فردي كه خود داراي نقص 
عضو است و با سختي به بهزيستي 

مي رود مهم نيست خواهشمنديم 
الاقل به جاي چسباندن برگه توهين 

به كارمند دولت از تكريم ارباب 
رجوع بهره ببرند تا شاهد كم لطفي 
و بدخلقي پرسنل بهزيستي نباشيم.

ايميل دريافتى

ماهواره قوى نيستماهواره قوى نيست
ما ضعيفيم!ما ضعيفيم!

آموزش و پرورش ما وارداتى است
همدان پيام: دبيركل شوراي عالي وزارت آموزش و پرورش گفت: نگاه 
ــه ديني وجود دارد،  ــود در آموزش و پرورش با نگاهي كه در انديش موج
خيلي متفاوت است. مهدي نويد ادهم با بيان اينكه فلسفه تعليم و تربيت 
ــفه تعليم و تربيت غربي متفاوت است، افزود: در مكاتب  ــالمي با فلس اس
غربي انسان برآمده از خاك و فرو رونده در خاك است و تمام تصويري كه 
از دنيا دارند همين دنياي امروزي است. نويد ادهم با اشاره به اينكه آموزش 
و پرورش ما وارداتي است، افزود: مشكالت آموزش و پرورش امروزه ايران 
ــورهاي دنيا اين است كه با تحوالت محيطي همخواني ندارند.  و اكثر كش

ــوراي عالي وزارت آموزش و پرورش تصريح كرد: در زماني به  دبير كل ش
سر مي بريم كه جامعه ما در تمام عرصه هاي زندگي به  شدت متحول شده 
ــوزش و پرورش بايد اين تحوالت محيطي را به زبان كودك و نوجوان  و آم

ترجمه و آن ها را براي زندگي آينده آماده كند.
نويد ادهم افزود: البته در تمام دنيا معلمان و خانواده ها در بخش تكنولوژي 
و فن آوري، دانش كمتري نسبت به دانش آموزان شان دارند. به گزارش ايسنا، 
دبيركل شوراي عالي وزارت آموزش و پرورش تأكيد كرد: بچه ها تحوالت 
ــت مي كنند، لذا  ــان درياف ــتر از معلمان و خانواده هايش ــي را بيش محيط
ــكاف نسل ها در اين ميان وجود دارد كه نمي توانيم  فاصله اي به عنوان ش

همپاي آن ها حركت كنيم.
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يز نكته نظرات، مشكالت، انتقادها و پيشنهادهاي خود 
نه اي كه وجود دارد مي توانند از طريق شيوه هاي زير با 
مه در ميان گذاشته و خواستار پيگيري موضوع باشند
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 ثارا... همدان به سمت كربال
عكس ها: بهزاد على پور

چشم انداز

نگاه

gallery@hamedanpayam.com 

ــه همزمان با  ــت ك ــالي اس همدان پيام: چند س
ــتان مردم همدان منتظر برپايي  ــروع فصل زمس ش
جشنواره زمستاني در استان مي شوند، اين جشنواره 
ــال برگزاري را در  ــت ششمين س در حالي قرار اس
دامنه هاي الوند تجربه كند كه هنوز برنامه ها و زمان 

آن مشخص نشده است.
ــت جهانگردي  ــناس مديري زهرا مرادي، كارش
ــتان و يا  ــا در اس ــنواره ها و همايش ه ــي جش برپاي
ــه همگان به نام  ــتان ها را موجب جلب توج شهرس

آن منطقه مي داند.
ــنواره هاي فصلي را از جمله بهانه هايي  وي جش
عنوان كرد كه براي فع ركود كاري در نواحي متعدد 

برگزار مي شود.
ــنواره  ــه برگزاري جش ــاره ب ــرادي پس از اش م
ــت: در حالي كه  ــتان همدان گف ــتاني در اس زمس
ــتاني در همدان  ــنواره زمس ــالي است جش چند س
ــود اما به نظر مي رسد هنوز اين استان  برگزار مي ش
نتوانسته باشد عنوان جشنواره را هدف بسته شدن 
يك تور گردشگري از سوي دفاتر خدمات مسافرتي 

استان هاي ديگر قرار دهد.
ــاره به جشنواره تابستاني جزيره كيش  وي با اش
ــنواره كه در دماي باالي 40  ــد: اين جش يادآور ش
ــود به اين دليل  ــه در آن منطقه برگزار مي ش درج
ــگران متعدد از اقصي نقاط دنيا است  پذيراي گردش
ــفر به كيش در  ــه همگان مي دانند در صورت س ك
ــاالي دما  ــل درجه ب ــتان و تحم ــاي تابس اوج گرم

خواهند توانست از تخفيف براي اقامت در هتل هاي 
پرستاره و صرف غذا در رستوران هاي برتر بهره مند 
شوند، اما هتل هاي استان همدان هنوز نتوانسته اند 
ــاً در اين فصل اعمال  ــاي خود را كه قطع تخفيف ه
ــامانه هاي اطالع رساني و يا تبليغاتي  مي كنند در س

براي جذب گردشگر ارائه دهند.
ــد توريسم نيز  ــعود ملكي، كارشناس ارش مس

ــتاني  ــنواره زمس ــت جش در اين زمينه معتقد اس
ــدان با دنبال كردن 2 هدف در همدان برگزار  هم
ــادي و نشاط در بين مردم كه  ــد. اول ايجاد ش ش
ــطح  ــا برپايي  برنامه هاي مردمي و خاص در س ب
ــرار بود پس از  ــد و دوم اينكه ق ــهر برپا مي ش ش
ــتاني، همدان به عنوان  ــنواره زمس برگزاري جش
يكي از قطب هاي گردشگرپذير در فصل زمستان 

به طراحان بسته هاي سفري معرفي شود.
اين كارشناس در ادامه عنوان كرد اما در رسيدن 
ــده در  ــه اين اهداف و اجراي برنامه هاي مطرح ش ب
اين چند سال نتوانست خواسته فعاالن گردشگري 

را در استان به عمل برساند.
ــد جغرافيا و  ــناس ارش ــد، كارش ــو ارجمن مين
ــه برنامه هاي  ــاره ب ــم پس از اش برنامه ريزي توريس
ــنواره زمستاني استان در سال هاي اخير گفت:  جش
ــتان  ــورهاي مختلف در اس ــفيران از كش حضور س
ــنواره هاي زمستاني سال هاي  همدان در طول جش

1387 و 1388 اتفاق كمي نبود. 
ــات بازاريابي براي جذب  ــرايطي كه تبليغ در ش
ــاي گزافي را به  ــك منطقه هزينه ه ــگر به ي گردش
ــتاني  ــئوالن اس خود اختصاص مي دهد اين كه مس
ــنواره ميزبان مهم ترين  به راحتي در قالب يك جش
افراد از يك كشور خارجي باشند فرصتي بودكه بايد 

غنيمت شمرده مي شد.
ــل بين فعاالن  ــهيل در ايجاد تعام ارجمند تس
ــبت هايي  ــادي و اجتماعي را در چنين مناس اقتص
ــرايط مطلوب تري ارزيابي كرد و گفت استان  در ش
ــيار در زمينه گردشگري  همدان با قابليت هاي بس
ــوي  ــاخص هاي انتخاب از س بايد بتواند از جمله ش
ــن ابراز  ــد و اي ــور باش ــگري در كش فعاالن گردش
ــتاي اجراي  ــد در راس ــا مي توان ــا تنه اميدواري ه
ــز و تعامل بين بخش خصوصي و  برنامه هاي متماي

دولتي به عمل برسد.

همدان پيام: گردشگري ايران در بين 139 كشور 
ــت آورد؛ اين در حالي است كه  رتبه 114 را به دس
ــور برتر جهان از نظر جاذبه هاي  ايران جزو 10 كش

گردشگري است.
ــم در سال  ــفر و توريس گزارش رقابت پذيرى س
ــر  ــوى مجمع جهانى اقتصاد منتش 2011 كه از س
ــان مى دهد كه رتبه ايران از نظر  ــت، نش ــده اس ش
ــاخص رقابت پذيرى در ميان 139 كشور جهان  ش

114 است!
ــوئيس، آلمان و  ــورهاى س در اين گزارش، كش
فرانسه به  عنوان 3 مقصد پرجاذبه براى گردشگران 
جهانى در صدر فهرست رقابت پذيرى قرار دارند. نام 
ــورهاى اتريش، سوئد، انگلستان، آمريكا، كانادا،  كش
اسپانيا و سنگاپور نيز در رده هاى بعدى اين فهرست 
ديده مى شود كه در كنار 3 كشور مذكور، ده نقطه 
ــگرى  ــر جذابيت هاى گردش ــان را از نظ ــر جه برت

تشكيل مى دهند.
ــرى در زمينه رويه ها  ــاخص رقابت پذي 14 ش

ــالمت  ــى، پايدارى محيطى، س ــررات سياس و مق
ــازى  ــت و درمان، خصوصي س ــت، بهداش و امني
ــل و بانكدارى، فناورى  ــم مانند هت صنعت توريس
ــانى،  ــات، قيمت ها، منابع انس ــات و اطالع ارتباط
ــفر، منابع طبيعى و  ــم و س ــتگى به توريس وابس
ــى و واكاوى قرار  ــورد بررس ــع فرهنگى، م مناب
ــورها شده  گرفته  و نهايتاً منجر به رتبه بندى كش
ــت كه در منطقه  ــت. نكته قابل  توجه اين اس اس
ــارات متحده عربى  ــمال آفريقا و ام خاورميانه ش
ــت  ــر فهرس ــى در آخ ــت و ليب ــگاه نخس در جاي

رقابت پذيرى منطقه اى قرار دارند.
 يك رتبه باالتر از ليبى 

ــتان 62 عنوان  بر پايه اين رده بندى، رتبه عربس
ــده است در حالى كه نام ايران يك رتبه باالتر از  ش

ليبى و پس از الجزاير ديده مى شود. 

در اين گزارش، رتبه كشورهاى تركيه، گرجستان، 
ــه ترتيب در  ــتان ب ــتان و تاجيكس آذربايجان، ارمنس

رده هاى50، 73، 83، 90، 118 آمده است.
ــم،  ــازمانى جهانى توريس ــاس گزارش س بر اس
ــال 2010 درآمد چهار مقصد اصلى گردشگرى  س
ــه، آمريكا، چين و اسپانيا به  در جهان؛ يعنى فرانس
ترتيب باالتر از 78، 60، 55، 53 ميليارد دالر برآورد 

شده است.
 10 كشور برتر جهان 

ــازمان جهانى گردشگرى،  ــاس ارزيابى س بر اس
ــان از نظر  ــر جه ــور برت ــمار 10 كش ــران در ش اي

جاذبه هاي گردشگرى قرار دارد.
حامد روحانى مدير مركز تحقيقات و بررسى هاى 
اقتصادى در اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران با 
بيان اينكه ضريب نفوذ شركت هاى خارجى در ايران 
ــگر، مديريت و سرمايه مى آورند،  كه با خود گردش
پايين ترين در جهان است، مى گويد: در نظرسنجى 
ــى از فعاالن  ــاق بازرگان ــات ات ــر مركز تحقيق اخي
اقتصادى كشور، بيش از 80 درصد پاسخ دهندگان 
ــت بااليى براى  ــد كه اين صنعت قابلي معتقد بودن

درآمدزايى و اشتغال آفرينى در ايران دارد.
 فراتر از حد انتظار 

ــگرى جهان در چهار ماه نخست  صنعت گردش
ــفرهاى  ــزان س ــت و مي ــق گرف ــال 2011، رون س
گردشگرى بين المللى نسبت به سال قبل از آن 4/5 
ــفرهاى  ــمار س درصد افزايش يافت. در حالى كه ش
ــمال آفريقا، در اثر  ــه و ش ــگرى در خاورميان گردش

ناآرامى هاى اخير تنزل پيدا كرد.
ــل 2011 (دى ماه  ــه تا آوري ــن ماه هاى ژانوي بي
ــاى مختلف  ــن1390) مقصده ــا فروردي 1389 ت
توريستى جهان، جمعاً، 268 ميليون سفر را به ثبت 
رساندند كه اين رقم در مقايسه با سال 2010 بيش 

از 12 ميليون افزايش مقصد را نشان مى دهد.
روند افزايش سفرهاى گردشگرى و تفريحى به 
اروپا در چهار ماه نخست سال گذشته ميالدى با 6 
درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن به حد فراتر 

از حد انتظار رسيد.
ــتر از  ــه در غرب اروپا به علت فوران خاكس البت
ــاهد افت سفرهاى  ــانى ايسلند ش كوه هاى آتشفش
ــاير بخش هاى اروپا شاهد  گردشگرى بوديم، اما س

رشد مطلوب نرخ گردشگرى بودند.
 فراتر از يك ميليارد 

ــاس پيش بينى  ــر آنالين، بر اس ــه گزارش خب ب
ــگرى، شمار  ــازمان جهانى گردش ــان س كارشناس
ــه به روند  ــال نو ميالدى با توج ــگران در س گردش
كنونى، از مرز يك ميليارد نفر نيز فراتر خواهد رفت.

ــگرى در  با توجه به آغاز صعودى، تبادل گردش
ــورد 940 ميليون  ــطح بين المللى كه با ثبت رك س
گردشگرى در سال 2010 شكل گرفت، كارشناسان 
ــال آينده  بين المللى، آينده اين صنعت را تا 20 س
ــمگير آن  ــد چش اميدواركننده اعالم كرده و از رش

خبر داده اند.
طبق بررسى هاى صورت گرفته، گردشگرى در 
سال 2012 بين 4 تا 5 درصد افزايش خواهد داشت 
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ميليون نفر براى هر سال خواهد شد.
ــورهاى  ــان معتقدند، اين روند در كش كارشناس
ــعه دو برابر بيشتر از كشورهاى توسعه  در حال توس
ــورهاى آمريكاى  ــت كه در اين ميان كش يافته اس
التين، اروپاى شرقى و مركزى، خاورميانه، آفريقايي 
و آسيايي به صورت ميانگين 30 ميليون گردشگر را 

جذب خواهند كرد.
ــى  جهان ــازمان  س ــركل  دبي ــى  ريفاي ــب  طال
ــال آينده رشدى پايدار  جهانگردى نيز گفت: 20 س
براى اين بخش به همراه خواهد داشت و از رشدى 
ــر  ــته تاريخ بش ــام دوران گذش ــمگيرتر از تم چش

برخوردار خواهد شد.

بررسي پرونده اعطاي درجه هنري
به صنعتگر برجسته همدان

همدان پيام: پرونده اعطاي درجه هنري به صنعتگر برجسته همداني 
در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي بررسي مي شود.

ــتان  ــگري اس ــتي و گردش ــركل ميراث فرهنگي، صنايع دس مدي
همدان گفت: عباس دل زنده هنرمند فعال در عرصه نازك كاري چوب 
همدان تمام آيتم هاي مورد نياز را براي دريافت درجه هنري داراست. 
ــدا... بيات افزود: پيش بيني مي شود اين صنعتگر گواهي نامه درجه  اس
ــاص دهد. وي با  ــدرك دكتري را به خود اختص ــك هنري معادل م ي

ــت، ادامه  ــده دارنده مهر اصالت اس ــتاد عباس دل زن ــان اين كه اس بي
ــان  ــيار درخش ــن هنرمند در خلق آثار مبتكرانه و بي نظير بس داد: اي
عمل كرده است. مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
ــگاه هاي داخلي و خارجي را از  ــدان حضور اين صنعتگر در نمايش هم
ديگر توانمندي هاي وي برشمرد و بيان داشت: اين نازك كار، موفق به 

ــت. ــده اس آموزش اين هنر به تعدادي از هنرجويان ش
ــت و اين  ــوري اس ــات، اين صنعتگر داراي رتبه هاي كش ــه گفته بي ب

موضوع شانس او را در دريافت درجه هنري دوچندان مي كند.
ــي در معرق كاري،  ــده از مهارت خاص ــتاد دل زن ــد: اس وي يادآور ش

گره چيني و ساخت وسازهاي سنتي برخوردار است.

طرح جامع كاهش آلودگى هواى 8 كالنشهر 
كشور ظرف چند روز آينده ابالغ مى شود

ــازمان حفاظت محيط زيست گفت: ظرف چند  همدان پيام: رئيس س
روز آينده طرح جامع آلودگى هواى 8 كالنشهر كشور ابالغ خواهد شد.

ــازمان حفاظت  ــه گزارش فارس، محمدجواد محمدى زاده رئيس س ب
محيط زيست در افتتاحيه واحد پسآب صنعتى و سيستم آنالين پااليشگاه 
نفت پارس كه امروز در اين پااليشگاه برگزار شد، در خصوص زمان ابالغ 
ــور اظهار داشت: بنده  ــهر كش طرح جامع كاهش آلودگى هواى 8 كالنش

اعتقاد ندارم طرحى كه قبال مصوب شده بود، شكست خورده است.

وى ادامه داد: طرح قبلى كاهش آلودگى هوا در برخى از آيتم ها توفيق 
صددرصد داشت مانند برنامه گازسوز كردن موتورهاى دو زمانه اين طرح موفق 
ــردن واحدهاى صنعتى و خودروهاى  ــوز ك بود. همچنين در خصوص گازس
ــده است.محمدى زاده افزود: در  عمومى بالغ بر 2 ميليون خودرو گازسوز ش
ارتباط با از رده خارج كردن خودروهاى فرسوده تاكنون يك ميليون و 200 
هزار خودرو از مدار خارج شده است، بنابراين بنده اعتقاد دارم كه طرح قبلى 
كاهش آلودگى هوا در برخى بخش ها ضعيف عمل كرده است و در مجموع ما 
توفيق اين طرح را 40 تا 45 درصد ارزيابى مى كنيم.محمدى زاده تاكيد كرد: 
ما فقط در خصوص ريزگردها و تنها در موردى كه شاخص زير 2.5 ميكرون 

مشكل آاليندگى داريم و آيتم هاى ديگر همگى وضع بهترى دارند.

نقش كوچ عشاير
در جذب گردشگران

ــگري ايران به شمار  ــاير يكي از زيباترين جاذبه هاي گردش همدان پيام: كوچ عش
ــگري عايد  ــي رود و اگر مورد توجه قرار گيرد؛ مي تواند درآمد عمده اي را از گردش م

كشور كند.
ــاك و صنايع دستي به همراه  ــيقي، غذاهاي محلي، پوش نوع زندگي، زبان، موس

آيين هاي محلي از مهم ترين جاذبه هاي ايالت به شمار مي روند.
ييالق و قشالق و مناظر طبيعي زيباي مسير كوچ از جمله آبشارها، تنگه ها، جنگل ها و 

مراتع سرسبز و رودخانه ها از ديگر جاذبه هاي گردشگري مناطق عشايري است.
ــر جهان تمايل دارند از نزديك سبك زندگي اين  ــگران بسياري از سراس گردش
ــاهده كنند و چند روزي را كنار آنان نظاره گر فعاليت هايي  مردمان زحمتكش را مش
چون دوشيدن شير، تهيه ماست، كره گيري، پشم چيني، قالي بافي و بسياري كارهاي 

ديگر باشند.
عشاير كه در بخش وسيعي از كشور پراكنده اند، بر اساس ويژگي هاي جغرافيايي 
ــت خود داراي فرهنگ، گويش، آداب و رسوم، پوشش و حتي  و اقليمي محيط زيس
نوع كوچ (عمودي و افقي) خاص خود هستند و اين سبب شده  كه جامعه عشايري 
ــد. اين امر زمينه پويايي هر چه بيشتر گردشگري  ــيمايي متنوع داشته باش ايران س
عشايري را براي متوليان امر فراهم مي كند تا برنامه هاي گوناگوني را بر حسب سليقه 

گردشگران تنظيم كنند.
آنچه در صنعت گردشگري اهميت زيادي دارد؛ تنوع و گوناگوني فرهنگ عشاير 

است كه زمينه بسيار مناسبي را براي استقبال گردشگران فراهم مي كند.
براي نمونه، گردشگري كه يك  بار به مناطق عشايري استان بوشهر يا خوزستان 
ــفر بعدي حضور در ميان عشاير  ــد، عالقه مند خواهد بود كه در س ــفر كرده باش س
ــتلزم رضايت از  ــگر مس ــفر دوباره گردش آذربايجان يا اردبيل را تجربه كند؛ البته س
ــفر قبلي، احساس امنيت و برنامه ريزي صحيح و از همه مهم تر تبليغات درست و  س
ــت و در صورت نبود اين موارد نه  تنها بازگشت صورت نخواهد گرفت؛  ــترده اس گس

بلكه سبب تبليغات منفي نيز خواهد شد.
تصور همراه شدن با انسان هايي كه ساده سفر مي  كنند و هر روز با طي مسيري 
ــت و صحرا برپا مي كنند براي بسياري از  ــياه چادر خود را در دش ــخي س چند فرس

گردشگران هيجان انگيز است و آنان عالقه مند تجربه كردن اين سبك زندگي اند.
اقامتگاه عشاير با هتل هاي امروزي تفاوت هاي بسيار دارد و آنچه جذابيت زندگي 

در چادر را براي گردشگران صد چندان مي كند؛ نوع خاص زندگي عشايري است. 
ــئوليت هاى زندگي  ــد كه بخش عمده اي از مس ــايري زناني قدرتمندن زنان عش
ــئوليت هايى مانند تربيت كودكان، قالي بافي، جاجيم بافي،  ــت؛ مس بر دوش آن هاس

شير دوشي، ماست زني، كره گيري و بسياري فعاليت هاي ديگر.
براي گسترش گردشگري عشايري بايد به زنان عشاير آموزش هاي كافي را داد و 
بر اساس نقش مهم و موثرى كه در خانواده و ايل دارند به بهبود كيفيت گردشگري 
ــياري از موارد در ذهن مردم كوچ نشين، تصوير  ــايري كمك كرد؛ چراكه در بس عش
مناسبي از «گردشگر» وجود ندارد و گردشگر بيگانه اي تصور مي شود كه قصد حضور 

در زندگي شخصي آنان را دارد. 

منطقه حفاظت شده "لشگردر" 
11 چشمه دائمى دارد 

ــعتى حدود 15550 هكتار در  ــده لشگردر با وس همدان پيام: منطقه حفاظت ش
مجاورت شرق و جنوب شرقى مالير قرار دارد و داراى 11 چشمه دائمى است. 

تعداد 16 روستا در اطراف اين منطقه وجود دارد.  
منطقه لشگردر به علت برخورداري از شرايط الزم در سال 1363 به عنوان منطقه 
شكار ممنوع اعالم شد و سپس به دليل بهبود شرايط اكولوژيكى و خصوصاً زيستى 

در اسفندماه سال 1369عنوان منطقه حفاظت شده را از آن خود كرد.
266  گونه گياهى در منطقه حفاظت شده لشگردر شناسايى شد

بر اساس مطالعه منطقه، تاكنون 266 گونه گياهى از 184 جنس و 43 خانواده 
شناسايى شده اند و از اين تعداد 28 گونه اندميك ايران هستند.

ــورت پراكنده ديده  ــگردر درختچه هايى در ارتفاعات ميانى به ص ــه لش در منطق
مى شوند از درختچه هاى مهم منطقه گونه هاى زالزالك، انجير، بنه، سماق، زرشك و 

بادام كوهى را مى توان نام برد.
ــن، انواع گون،  ــز عبارتند از كاله مير حس ــه اى و علفى منطقه ني ــاى بوت گونه ه
ــى، شكر تيغال، الله واژگون، ريواس، كاروان كش،  علف بادبزنى، نخود و زنبق وحش

بومادران و آويشن. 
ــگردر زندگى  ــده لش ــتاندار و 75 گونه پرنده در منطقه حفاظت ش 18 گونه پس

مى كنند.
در منطقه حفاظت شده لشگردر 18 گونه پستاندار از 11 خانواده و پنج راسته و 

75 گونه پرنده از 23 خانواده و هفت راسته زندگي مى كنند.
اين منطقه به لحاظ موقعيت طبيعى و توپوگرافى داراى سه وضعيت كوهستانى، 
تپه ماهورى و دشتى است. مناطق كوهستانى زيستگاه كل و بز و مناطق تپه ماهورى 

زيستگاه گونه حمايت شده قوچ و ميش است. 
ــى،  ــغال، روباه، تش ــه مى توان كل، بز، قوچ، ميش، گرگ، ش ــات منطق از حيوان
ــار، رودك، كبك، تيهو، باقرقره، عقاب طاليى، قرقى، فاخته،  خرگوش، گوركن، كفت

دليجه، كمر كلى، پرى شاهرخ، چيچك و انواع مار را نام برد.

جشنواره زمستاني، هدف ارتقا گردشگري همدان

ــگري در هفته گذشته با  همدان پيام:گردش
ــيار همراه بود.  ــتعفاهاي بس فراز و فرودها و اس
ــت معاونت گردشگري و  ــتعفاي سرپرس از اس
معاون سرمايه گذاري و رئيس اتحاديه هتلداران 
ــتعفاي روح ا... احمدزاده  ــان گرفته تا اس اصفه
ــازمان ميراث فرهنگي، صنايع  كرماني رئيس س

دستي و گردشگري كشور.
ــا و مديران  ــي در رؤس ــرات پياپ ــن تغيي اي
سازمان متولي گردشگري، انجمن صنفي دفاتر 
خدمات مسافرتي ايران را بر آن داشت، مسايل 
ــت جمهوري و مجلس  و راهكارهايي را با رياس
ــد و به دنبال  ــازمان هواپيمايي مطرح كن و س
تعاملي هر چند اندك باشد، اما تاكنون پاسخي 
دريافت نكرده است. چنانچه به اعتقاد بسياري 
ــگري، اين به قولي صنعت، در  از فعاالن گردش

بايگاني مانده و مختومه شده است. 
ــته به معاونت گردشگري  زنجيره هاي وابس
ــون هتل داران و  ــاي خصوصي همچ و بخش ه
آژانس داران ديگر نمي دانند بايد با چه كسي به 
ــگري تعامل داشته باشند.  عنوان معاون گردش

ــازمان  ــتعفاها و تغييرات پياپي در س ــن اس اي
ميراث و گردشگري منجر به بي ثباتي غير قابل 

جبران در اين سازمان مي شود.
ــر از 3 هفته تا  ــت كه كمت  اين درحالي اس
ــگري فيتور مادريد باقي  ــگاه گردش آغاز نمايش
ــن اعتبار براي  ــأله تأمي ــده و همچنان مس مان
حضور در اين نمايشگاه، احتمال غيبت فعاالن 

گردشگري ايران را جدي تر از قبل كرده است.
  بي ثباتي بازار گردشگري ايران 

در سردرگمي سازمان ميراث و 
گردشگري

ــورهاي واقع  ــه كش ــت ك ــن درحالي اس اي
ــاي اقتصادي  ــه در تنگناه ــه يورو ك در منطق
ــال  ــرار دارند، احتماال قادر خواهند بود در س ق
ــت هاي بريتانيايي  جديد تعداد بزرگي از توريس
ــود  را به خود جذب كنند، چنانچه گفته مي ش
ــافران  ــوع مس ــد از مجم ــدود 11 درص درح

ــال نو به  ــام تعطيالت آغاز س ــي در اي بريتانياي
ــور ايتاليا، 2  ــپانيا و 3 درصد به كش كشور اس
درصد به پرتقال سفر مي كنند. فرانسه نيز براي 
استفاده از آثار تاريخي به جا مانده از دو جنگ 
ــدي در جذب  ــه عنوان جاذبه اي كلي جهاني ب
توريست، با نزديك شدن به هفتادمين سالگرد 

تالش هاي گسترده اي را آغاز كرده است.     
ــرمايه گذاري كه  ــز، مجموع س ــيا ني در آس
ــور عضو شوراي همكاري هاي  توسط شش كش
خليج فارس در تركيه صورت گرفته، بالغ بر 10 
ميليون دالر برآورد شده كه شامل 6,5 ميليارد 
ــت.  ــي 2004 تا 2011 اس ــه زمان دالر درفاصل
ــرمايه گذاري ها  ــترين س ــور امارات با بيش كش
ــم تركيه،  در بخش هاي مختلف به ويژه توريس
ــه از ميان  ــاري تركي ــريك تج ــن ش بزرگ تري
ــورهاي عضو اتحاديه خليج فارس به شمار  كش

مي رود.

ــرايط اقتصادي  ــود ش ــز براي بهب  مصر ني
ــه عنوان يكي  ــم ب خود در وضعيتي كه توريس
ــور در اثر  ــع درآمد اين كش ــن مناب از مهمتري
ــده، 270  ــاي داخلي دچار بحران ش ناآرامي ه
ميليون دالر صندوق اعتباري عربAMF وام 

گرفته است.
ــرايطي است كه بي ثباتي بازار   در چنين ش
ــفر در ايران به دنبال نوسانات شديد نرخ ارز  س
بروز پيدا كرده. بي ثباتي حاكم بر بازار ارز سبب 
ــفرهاي خارجي تا آخرين لحظه  شده هزينه س
ــاعت  ــوم باقي بماند و در كمتر از يك س نامعل
ــدا كنند. طبيعي  ــزار تومان اختالف پي 400 ه
ــفرهاي خارجي با  ــت درچنين شرايطي س اس
ــده و آژانس  داران با وضعيتي  چالش روبه رو ش

ناپايدار مواجه مي شوند.
ــراي خريد  ــه آغاز رقابت ب ــا 11 روز ب  تنه
سهام شركت هواپيمايي ايران اير باقي مانده و 
ــيت هاي ويژه اين خريد، ممكن  به علت حساس
ــاز رقابت به يكديگر  ــت خريداران تا روز آغ اس

معرفي نشوند.

هفته استعفاها و گردش در گردشگري 

ايران كجاي گردشگري جهان قرار دارد 

رتبه 114 گردشگري ايران در بين 139 كشور!!

بارها و بارها به كتابخانه هاي 
سطح شهر نهاوند مراجعه كرده ام 

و با كمبود كتاب در قفسه هاي 
كتابخانه مواجه شده ام. با توجه 

به اينكه در شهرستان نهاوند 
چندين مجتمع و مركز آموزش 

عالي فعاليت مي كنند و دانشجويان 
بومي و غيربومي فراواني در اين 
شهر هستند لطفاً مسئوالن سعي 

در رفع اين مشكل نمايند و با غني 
نمون قفسه كتابخانه ها به توسعه 

و ترويج علم كمك  نمايند.
مسلم علومى

گر چه فصل زمستان است و افراد 
كمتر براي تفريح به فضاهاي 

بيرون شهر مي روند، اما امامزاده ها 
از جمله مكان هايي هستند كه 

هميشه مورد توجه خاص قرار 
گرفته و مي گيرند. مدت زمان 
زيادي است كه اكثر بقعه هاي 

زيارتي نهاوند در دست تعمير و 
مرمت است، از مسئوالن ذي ربط 

تقاضا داريم هر چه سريع تر 
اقدامات الزم در اين خصوص را 
انجام داده و مرمت و بازسازي 
امامزاده ها را به تأخير نيندازند.

محمدي از نهاوند

بارها از طريق جرايد و نشريات 
مختلف شاهد خبر «افزايش آمار 
اشتغال» در نهاوند بوده ايم، اما 
متأسفانه باز هم بيكاري در اين 

شهرستان خصوصا در بين نسل 
جوان بيداد مي كند آيا مسئوالن 

شغل هاي فصلي از جمله كارهاي 
ساختماني، برداشت محصوالت 
كشاورزي و... را نيز اشتغال به 

حساب مي آورند؟! اگر اينطور است 
آمار اشتغال در نهاوند نسبت به 

قبل تغيير نكرده است
رضا مرادي بيكار 
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ادب و هنر

معرفس ــي امين بازتاب ــنواره فيلم فجر به س همدان پيام: جش
ــنواره اي كه  ــود. جش ــتگاه خود نزديك مي ش ايس
ــواره بحث چگونگي انتخاب برگزيدگانش محل  هم
ــئوالن  ــتان و مس ــينما دوس ــراب منتقدان و س اع
ــنواره بوده است. گاهي اين انتخاب ها  برگزاري جش
ــدر دور از ذهن  ــك و در دوره هايي آنق به هم نزدي
ــر را دچار نگاه  ــنواره فج ــيد كه جش به نظر مي رس
ــه جريان اصلي  ــب ب ــويه به فيلم هاي منتس يك س

مي كرد.
ــنواره فيلم فجر در دهه  مرور ده دوره اخير جش
ــي برگزيدگان جشنواره با آنچه كه  ــتاد و بررس هش
توجه منتقدان و دوستداران سينما را به خود جلب 
ــي بين اين  ــان مي دهد كه رابطه  سينوس كرده نش
ــأت مي گيرد كه هرگاه  انتخاب ها همگي از آنجا نش
مسئوالن جشنواره در صدد هدايت توليدات يكساله 
ــتند نتيجه عكس گرفته و هر بار كه  سينما را داش
ــدان به آنان اعتماد كردند حاصل كار  همراه هنرمن
ــاوي در نظر هر دو نگاه ياد  فيلم هايي با كيفيت مس

شده بوده است.
 در دوره بيستم جشنواره فيلم فجر كه در اولين 
ــال دهه هشتاد به دبيري محمدمهدي عسگرپور  س
ــه اي روي آب»  ــينمايي «خان ــد فيلم س برگزار ش
ــاخته بهمن فرمان آرا و « كاغذ بي خط » ساخته  س
ــيمرغ  ــترك برنده س ــر تقوايي به صورت مش ناص
بلورين بهترين فيلم جشنواره شدند. جشنواره اي كه 
ــتم برگزار شد. در اين جشنواره  در آغاز دولت هش
ــتودن فيلم سينمايي «كاغذ  منتقداين عالوه بر س
ــينمايي «من ترانه 15 سال دارم»  بي خط» فيلم س
دومين ساخته از سه گانه رسول صدرعاملي را فيلم 
ــنجي ماهنامه  ــتند و در نظر س محبوب خود دانس
ــزان رأي را به خود  ــترين مي ــينمايي فيلم بيش س

اختصاص داد.
ــنواره در بهمن ماه 81  ــت ويكم جش  دوره بيس
ــازان نسل  ــد كه حضور فيلمس در حالي برگزار ش
ــل اولي ها حسابي پررنگ  دوم انقالب در غياب نس
و اميدبخش بود. فيلم سينمايي «ديوانه اي از قفس 
پريد» ساخته احمدرضا معتمدي در حالي سيمرغ 
ــر را به خود  ــنواره فج ــن فيلم جش ــن بهتري بلوري
ــينمايي  ــاص داد كه تقريبا تمام منتقدان س اختص
ــنواره  ــود را در جش ــاي باليني خ ــي از فيلم ه يك

بيست ويكم كشف كردند. 
ــهبازي آنقدر  ــاخته پرويز ش «نفس عميق» س
ــين شد و آنقدر مورد توجه منتقدان و سينما  تحس
ــتان قرار گرفت كه تقريبا هر فيلمي با همان  دوس
سبك و سياق ساخته شد با تاثير از موجي كه فيلم 

شهبازي ايجاد كرد مورد ارزيابي قرار گرفت.
ــت ودوم جشنواره  ــال 82 در حالي دوره بيس س
ــي از پربارترين  ــا يك ــه تقريب ــد ك ــر برگزار ش فج
ــم بود، عليرضا  ــاي آن در مقياس تنوع فيل دوره ه
رضاداد دبير جديد جشنواره بود و تقريبا نمايند گان 

تمام فيلمسازان نسل هاي مختلف حضور داشتند. 
ــان مامان»اش  ــوش مهرجويي با « مهم از داري
ــا «دوئل» و اصغر فرهادي با  تا احمدرضا درويش ب
ــهر زيبا» هر چند در يك  دومين فيلمش يعني «ش
ــال بخت با  رقابت جذاب بين فيلم هاي خوب آن س
ــيمرغ بهترين فيلم  ــان مامان» يار بود كه س «مهم
ــتند از ويژگي هاي  را به خانه ببرد اما داوران نتوانس
بديع فيلم درويش بگذرند و «دوئل» را از جوايزشان 

بي نصيب نگذارند. 
ــاد با «ننه  ــان بني اعتم ــن ميان اما رخش در اي
ــا» و كمال  ــهر زيب ــه»، اصغر فرهادي با «ش گيالن
ــا «مارمولك» فيلم هاي محبوب منتقدان  تبريزي ب

و سينما دوستان بودند. 
ــتعداد حميد   ــا روي اس ــن ميان خيلي ه در اي
نعمت ا... و «بوتيك » حساب ويژه اي باز كردند كه به 
دليل مخالفت هيأت داوران با ورود صنعت ديجيتال 

ــينما از كنار يكي از استانداردترين فيلم هاي  به س
ــراغ فيلم هايي  ــت  و دوم گذشت و به س دوره بيس
ــمي  ــت ها و نگاه رس رفت كه فرق چنداني با سياس
ــتند و همان مقدار قدر ديده شدند  جشنواره نداش
ــنواره يعني «مهمان مامان»  كه بهترين فيلم جش

مورد توجه قرار گرفت.
ــال  ــن س ــت در آخري ــوم درس  دوره بيست وس
ــتم برگزار  ــينمايي دولت هش ــت معاونت س مديري
ــاز مستعد در  ــد. دوره اي كه اگر يكي دو فيلمس ش
ــايد كم رونق ترين جشنواره  آن حضور نداشتند ش
ــد. رضا ميركريمي با «خيلي دور،  فجر برگزار مي ش
خيلي نزديك» توانست در دوره متوسط ها هم نظر 
داوران جشنواره را به خود جلب كند و هم منتقدان 

فيلم را پسنديدند.
ــر «كافه  ــان اتفاق هاي خوبي نظي ــن مي  در اي
ترانزيت» ساخته كامبوزيا پرتوي، «ما همه خوبيم» 
ــاخته بيژن ميرباقري و «بيدار شو آرزو» ساخته  س
ــتر در دل  كيانوش عياري فيلم هايي بودند كه بيش

منتقدان جا باز كردند تا در بين داوران جشنواره.
 دوره بيست و چهارم در بهمن 84 برگزار شد. در 
زمان مديريت محمدرضا جعفري جلوه و در آغازين 
ــم. دوره اي كه  ــدن دولت نه ــاي روي  كار آم ماه ه
ــايد بتوان گفت آخرين رگه هاي سينماي دوران  ش
ــود و تمامي محصوالت  ــات در آن معلوم ب اصالح
ــده در اين دوره در آخرين جشنواره در  ــاخته ش س

جابجايي بين دو دولت نمايش داده شد.
 ابراهيم حاتمي كيا كه خسته و دلزده از توقيف 
ــراغ ساخت  فيلم  قبلي اش بود با بي ميلي تمام به س
ــئوالن جشنواره در حيرت  «به نام پدر» رفت و مس
كامل به يكي از بي مايه ترين فيلم هاي فيلمساز مهم 
ــيمرغ بلورين بهترين فيلم را دادند تا  نسل دوم س
ــف «به رنگ ارغوان»  ــه نحوي از او به خاطر توقي ب

دلجويي كنند. 
ــي اين اتفاق افتاد كه فيلم هايي همچون  در حال
«عصر جمعه» ساخته مونا زندي حقيقي؛ «تقاطع» 
ــن داوودي آثار مهم جشنواره به  ــاخته ابوالحس س
ــنبه سوري» سومين  ــاب مي آمدند و «چهارش حس
ــنواره و  ــاخته اصغر فرهادي غافلگيري مهم جش س
فيلم محبوب منتقدان به حساب مي آمد. فيلمي كه 
ــرآغاز فصل جديدي از فيلمسازي براي فيلمساز  س

مهم نسل سوم به حساب مي آيد.

ــم  ــت و پنج ــي دوره بيس ــن 85 در حال  بهم
ــنواره فيلم فجر برگزار شد كه عليرضا رضاداد  جش
ــال  ــنواره آخرين س پس از چهار دوره دبيري جش
ــال   ــت را تجربه مي كرد. س ــورش در اين پس حض
ــا. هنوز هم مخاطبان تصوير  جنجال ها و اعتراض ه
ــال زارعي و ديگر  ــعود ده نمكي؛ مري فرياد هاي مس

سينماگران را از ياد نبرده اند. 
ــينما سعي كرد با  ــالي كه مديريت جديد س س
ــت هاي دولت  ــو با سياس ــاب يك فيلم همس انتخ
ــت كرده و تكليف اش را با  نهم مواضع خود را تثبي

سينماي ايران روشن كند.
 هيأت داوران «با توجه به برخي شتاب زدگي ها» 
و در ميان حيرت همه سينماگران در حالي سيمرغ 
بهترين فيلم را به فيلم سينمايي «روز سوم» دادند 
ــد فيلم جديد  ــوب و قدرتمن ــه حريف هاي محب ك
ــر و گردن از او باالتر  ــين لطيفي يك س محمدحس
ــاخته رخشان بني اعتماد و  بودند. «خون بازي» س
ــد و  ــن عبد الوهاب بهترين فيلم منتقدان ش محس
ــاخته داريوش مهرجويي عاشقان  ــنتوري» س «س

جديدي پيدا كرد كه او را مي ستودند.
دوره بيست وششم جشنواره فيلم فجر فقيرترين 
جشنواره در دهه هشتاد به لحاظ حضور سينماگران 
و فيلم هاي مهم و خوب است. جشنواره اي كه بسيار 
ــد و در اختتاميه  ــان برگزار ش ــرد و بدون هيج س
ــينماگران يك جايزه  جشنواره تقريبا به تمامي س
ــل اولي  ــازان نس اختصاص يافت! در غياب فيلمس
ــف  ــل دومي ها و كش ــور پر رنگ نس ــينما حض س
ــن اتفاقات  ــايد از مهم تري ــتعداد هاي جديد ش اس

جشنواره در دوره بيست وششم باشد. 
ــاخته مجيد  ــك ها» س ــاي «آواز گنجش فيلم ه
ــادگي» بهترين فيلم هاي  ــدي و «به همين س مجي
جشنواره بيست وششم بودند كه جايزه هاي اصلي را 
از آن خود كردند و اين در حالي است كه فيلم هاي 
خوب و مهمي چون «تنها دو بار زندگي مي كنيم» 
ــاخته ماني  ــزادي و «كنعان» س ــاخته بهنام به س
ــاي محبوب منتقدان بودند كه  حقيقي جزء فيلم ه
ــنواره  ــمي جش اين فيلم ها فاصله زيادي با نگاه رس

داشت.
 سال 87 و برگزاري دوره بيست و هفتم جشنواره 
ــينمايي دولت نهم  ــعار توسط معاونت س با يك ش
ــد. برداشت چهار ساله محمدرضا جعفري  برگزار ش

ــت هاي دولت نهم در ميان فيلم هاي  جلوه از سياس
ــاخته شده و حاضر در جشنواره مهم ترين انگيزه   س

برگزاري جشنواره بيست و هفتم بود. 
ــل هاي  ــي نس ــا از تمام ــه تقريب در دوره اي ك
ــت فيلم  ــور داش ــده حض ــك نماين ــازان ي فيلمس
ــيحي  ــاخته واروژ كريم مس ــينمايي «ترديد» س س
ــاخته  ــد. «عيار 14» س ــنواره ش بهترين فيلم جش
پرويز شهبازي را منتقدان دوست داشتند و «درباره 
الي ...» ساخته اصغر فرهادي را ستودند. فيلمي كه 
ــينماي ايران يك سر و گردن  ــتاندارد هاي س از اس
ــينماگران و مخاطبان سينما را  باالتر بود و توقع س

يك پله باالتر برد.
ــنواره توقيفي ها  ــنواره بيست و هشتم جش  جش
ــمقدري در پست جديد خود سياست  بود. جواد ش
اصلي اش را تنها بر روي رضايت فيلمسازان و اعتماد 
آنان به سيستم مديريتي معاونت سينمايي معطوف 
ــا اتفاق خيلي عجيبي  ــرد و در دوره اي كه تقريب ك
نيفتاد؛ «به رنگ ارغوان» ساخته ابراهيم حاتمي كيا 
پس از شش سال توقيف هم رنگ پرده را ديد و هم 

بهترين فيلم جشنواره شد.
ــاخته بهرام  ــه در مه» س  در دوره اي كه «پرس
ــعديان  ــاخته همايون اس توكلي و «طال و مس» س
ــدان بودند. فيلم هايي  محبوب ترين فيلم هاي منتق
كه باز هم با نگاه رسمي جشنواره در تناقض زيادي 
ــم ابراهيم  ــد كه فيل ــود و همانقدر قدر ديده ش نب

حاتمي كيا مورد توجه قرار گرفت.
ــت و نهم آخرين جشنواره دهه  ــنواره بيس  جش
ــنواره اي كه با يك سنت شكني  ــتاد بود. جش هش
جالب هم براي مسعود كيميايي بزرگداشت برگزار 
ــنواره  ــرد و هم فيلم «جرم» را بهترين فيلم جش ك
ــازان سينماي  عنوان كرد. حضور مهمترين فيلم س
ــتر  ــدن آثاري كه بيش ايران در يك قاب و ديده ش
ــر بود  ــنواره فج ــكني در جش ــنت ش ــبيه به س ش
ــت و نهم را يكي از پرحاشيه ترين  ــايد فجر بيس ش

جشنواره هاي سينمايي ايران كرد. 
در دوره اي كه منتقدان «جدايي نادر از سيمين» 
ــنديدند؛ دهه  ــي فراتر از «درباره الي ...» پس را حت
هشتاد سينماي ايران با تمام فراز و نشيب هايش به 
اتمام رسيد تا بزرگترين رويداد سينمايي كشور وارد 

چهارمين دهه فعاليت خود بشود.
منابع: سينما پرس - خبرگزارى هنر 

مرور جشنواره فجر در دهه هشتاد

برخورد نزديك از نوع سوم!

برگزيدگان دوره پنجم جشنواره شعر فجر عازم هند مى شوند
همدان پيام: برگزيدگان دوره پنجم شعر فجر بر اساس وعده داده شده اواخر دى يا اوايل بهمن ماه عازم هند مى شوند 

و در برنامه هاى ادبى ويژه نيز شركت خواهند كرد.
ــيدمحمد حسينى وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى در گفت وگو با  ــاور و مسئول پيگيرى هاى ويژه س رضا حميدى مش
فارس، درباره وعده اهداى هداياى پنجمين دوره جشنواره شعر فجر كه در آن عنوان «سفر خارج از كشور» آمده بود، 
توضيحاتى داد و گفت: برگزيدگان پنجمين جشنواره شعر فجر در اواخر دى ماه و اوايل بهمن جارى، عازم خارج از كشور 
ــئول برنامه ها و پيگيرى هاى ويژه وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى ضمن اشاره به اين مهم كه اين سفر  ــد. مس خواهند ش
هديه برگزيدگان دوره گذشته شعر فجر است، تاكيد كرد: از امروز پيگير ويزاى شاعران برگزيده اين جشنواره هستيم 

كه بالفاصله پس از صدور ويزا، اين گروه عازم هند خواهند شد.

نرم افزار آموزشى موسيقى كودكان توليد شد
ــورمان، نخستين نرم افزار آموزشى موسيقى  ــيقى اصيل ايرانى به نونهاالن كش ــتاى معرفى موس همدان پيام: در راس

كودكان از سوى مؤسسه «افرارايان» ساخته شد.
ــاعه فرهنگ هنرى ايران زمين، شركت  ــيقى اصيل ايرانى و همچنين اش ــتاى معرفى موس به گزارش فارس، در راس

«افرارايان» نخستين نرم افزار آموزشى موسيقى كودكان را توليد كرد كه به زودى روانه بازار خواهد شد.
ــيقى، از جمله كمبود نرم افزارهاى فرهنگى،  اين نرم افزار به منظور رفع كمبودهاى گوناگون در زمينه آموزش موس
ــيقى در اقصا نقاط كشور، به خصوص در زمينه آموزش  ــى مناسب و نداشتن دسترسى به استادان مجرب موس آموزش
ــيقى به كودكان توليد شده است.  اخبار كامل تر از مراحل توليد نخستين نرم افزار آموزشى موسيقى كودكان طى  موس

نشست خبرى از سوى شركت توليد كننده اين نرم افزار هفته آينده اعالم خواهد شد.

رونمايى از مجسمه خيام همزمان در ايران و ايتاليا
همدان پيام: مجسمه خيام ساخته حسين فخيمى به طور همزمان در ايران و ايتاليا رونمايى مى شود. حسين فخيمى 

خالق مجسمه خيام است كه قرار است به گفته وى به زودى در ايران و ايتاليا به صورت همزمان رونمايى شود.
ــكالتى كه در راه ساخت مجسمه خيام وجود داشت،  ــمه خيام توضيح داد: با مش به گزارش فارس، فخيمى درباره مجس
ــمه نزديك 11 سال به طول انجاميد، به اين ترتيب كه هشت ماه شبانه روز در تالش بوديم تا سنگى كه  ــاخت اين مجس س
مناسب ساخت اين مجسمه است را بيابيم. براى اين كار به كشورهايى كه داراى سنگ هايى مناسب هستند مانند ايتاليا، يونان، 
افغانستان و تايلند رفت و آمد كرديم و نهايتا سنگ چينى ازناى لرستان را مناسب اين كار يافتيم كه البته پيدا كردن اين معدن 
هم چندين ماه به طول انجاميد. اولين قطعه اين سنگ 18 تن وزن داشت كه دو قطعه ديگر با اين مشخصه نيز توانستيم بيابيم. 

اين مجسمه در دو نمونه ساخته شد كه قرار است يكى در تهران و ديگرى در ايتاليا به صورت هم زمان نصب شود. 

معرفى كانون هاى فرهنگى هنرى 
همدان(6)

برگزارى كالس هاى 
تقويتى ويژه دانش آموزان 
در كانون شهيد آوينى

ــون فرهنگى هنرى  ــام: مدير كان همدان پي
ــت: برگزارى  ــهيد آوينى منطقه صدف گف ش
ــه  ــى از جمل ــى و آموزش ــاى تقويت كالس ه
ــى اين كانون در ايام امتحانات  مهمترين ويژگ

دانش آموزان است.
ــون فرهنگى  ــت: كان ــود رجبى گف محم
ــه در منطقه صدف  ــهيد آوينى ك ــرى ش هن
ــال 83 تحت نظر دبيرخانه  ــت از س واقع اس
ــمى فعاليت  ــاجد به طور رس كانون هاى مس

خود را آغاز كرد.
ــون 600 نفر  ــه اين كان ــان اينك ــا بي وى ب
ــو برادر دارد، افزود: آموزش قرآن هر هفته  عض
ــنى مختلف،  ــراى گروه س ــاى جمعه ب صبح ه
برگزارى جلسه پرسش و پاسخ ويژه دانشجويان 
ــگاه در  ــاتيد مجرب حوزه و دانش با حضور اس
موضوع هاى مختلف از جمله مهدويت، واليت 
ــه برنامه هاى  ــورت هفتگى از جمل فقيه به ص

كانون در طول سال است.
ــهيد آوينى براى  وى با بيان اينكه كانون ش
ــوزان در زمان نزديك  ــت دروس دانش آم تقوي
ــدن به امتحانات كالس هاى تقويتى برگزار  ش
ــت: اين برنامه خود موجب  مى كند، اظهار داش
ــود تا در ايام  آرامش خاطر دانش آموزان مى ش
ــه امتحان  ــترس در جلس ــات بدون اس امتحان

شركت كنند.
ــى در ادامه گفت: برگزارى كالس هاى  رجب
متنوع آموزشى، علمى، فرهنگى و تفريحى در 
ــازى  ــتان به منظور غنى س ايام تعطيالت تابس
اوقات فراغت جوانان، برگزارى دعاى آل ياسين 
ــورت هفتگى  ــخنرانى هاى مذهبى به ص و س
ــهادت بزرگان دين از ديگر  برگزارى اعياد و ش

برنامه هاى اجرايى كانون است.
ــه 10  ــون ك ــه كان ــورد كتابخان وى در م
ــات مختلف دارد،  ــزار جلد كتاب در موضوع ه
ــه مى خواهند  ــان كنكورى ك ــان كرد: جوان بي
ــوند،  ــوزش عالى پذيرفته ش ــات آم در موسس
ــالن  مى توانند از منابع غنى اين كتابخانه و س

مطالعه آن نيز استفاده نمايند.
رجبى با اشاره به اينكه اعضاى كانون افراد 
نخبه و جوانان سالم و مبتكرى هستند، افزود: 
كسب رتبه هاى برتر كنكور از جمله رتبه 200 
ــرادى از موفقيت هاى كانون  ــط حميد م توس

است.
ــاره كرد و گفت: با  وى به كمبود بودجه اش
ــاد كانون از نظر مالى  توجه به فعاليت هاى زي
مسئوالن استان خواستاريم بيشتر كانون هاى 

مساجد را از نظر مالى حمايت كنند.

همدان پيام: يك شاعر گفت: جشنواره شعر فجر 
ــد تا از  ــد داراى ويژگى هاى منحصر بفردى باش باي
ــود؛ از اين رو، برنامه اى  ساير جشنواره ها متمايز ش
چالشى چون هفت يا 90 در عرصه شعر نياز است.

به گزارش فارس، محمدحسين جعفريان يكى از 
شاعران مطرح كشور با تأكيد بر اينكه جشنواره شعر 
فجر نيازمند ويژگى هاى منحصر بفرد است، گفت: 
مسئوالن برگزارى بايد ساز و كارى را فراهم كنند تا 

اين جشنواره بتواند از همتايان خود متفاوت باشد.
ــود تا  ــان كرد: راهكارى بايد ارائه ش وى خاطرنش
جشنواره بين المللى شعر فجر محدود به روزهاى اندكى 
در سال نشود و اين جريان در طول سال، جارى باشد.

ــاعر برجسته كشور، رصد جريان شعرى   اين ش
ــنواره  جهان را از ديگر فعاليت هايى خواند كه جش
ــود ببيند و اظهار  ــم انداز خ ــعر فجر بايد در چش ش
ــت: مى توان افراد مطرح در عرصه شعر جهان  داش
ــاعران  را به ايران دعوت كرد و در اين محافل به ش
ــوگ و مباحثه براى  ــرارى ديال ــت برق جوان فرص

ــه را ارائه  ــات تبادل انديش برگزارى كارگاه و جلس
كرد تا از اين طريق بتوان شاعران شركت كننده در 
ــنواره فجر را اندك اندك در محافل بين المللى  جش

مطرح كرد.
وى در ادامه وجود قائم مقام شعر در وزارت ارشاد 
را بازويى كمكى در جهت معرفى هر چه بيشتر شعر 
امروز ايران به جهان خواند و تصريح كرد: رهبر فرزانه 
ــاعران  ــاله در ماه مبارك رمضان با ش ــالب، هر س انق
جلسه اى برگزار مى كنند كه اين نشانه توجه ايشان به 
ــعر است اما متأسفانه اين پويايى و عالقه در  حوزه ش

رده هاى پايين مديريتى ديده نمى شود.
ــود برنامه اى  ــزوم وج ــان بر ل ــان در پاي جعفري
چالشى همچون 7 يا 90 در عرصه شعر تأكيد كرد و 
گفت: مسلما اين برنامه مى تواند مخاطبان زيادى را 
به خود جذب كرده و اين وظيفه رسانه هاى مكتوب 
ــانه ملى است كه براى شعر به عنوان  و به ويژه رس
ــالب بدان عالقه و توجه  هنرى كه رهبر معظم انق

نشان مى دهند اهميت ويژه اى قائل شوند.

ــالمي  ــاد اس ــام: وزير فرهنگ و ارش همدان پي
ــاس و دشوار توصيف  مميزي كتاب را كاري حس
ــا نمي خواهيم  ــت: م ــال گف ــن ح ــرد و در عي ك

سخت گيري كنيم؛ ولي ضوابط بايد رعايت شود.
از  ــي  بعض ــاره   درب ــيني  سيدمحمدحس
ــخت گيري ها در صدور مجوز نشر كتاب، گفت:   س
ــر بر اين است كه بر اساس  تأكيد ما در حوزه  نش
ضوابط شوراي عالي انقالب فرهنگي عمل كنيم و 
تمامي چارچوب ها در اين حوزه بايد رعايت شوند.

به گزارش ايسنا، وزير ارشاد كه در يك برنامه  
ــؤال  ــخ به س ــخن مي گفت، در پاس تلويزيوني س

ــليقه اي  ديگري مبني بر اين كه چرا مميزي ها س
ــوردي از نظر يك  ــايد م ــده اند، توضيح داد: ش ش
ــكال باشد و از نظر ناظر ديگر بدون  نفر داراي اش
اهميت باشد. به هر حال، اگر مؤلفان در اين زمينه 
ــد نزد ما بيايند و اعتراض خود  انتقادي دارند، باي

را بيان كنند.
وى در ادامه گفت: بعضي  از نويسندگان در اين 
ــه هيچ پيگيري  انجام نمي دهند و موضوع را  زمين

زود رها مي كنند.
حسيني در عين حال گفت : به هر حال، بعضي 
ــندگان  ــط نويس ــوارد بايد به طور قطع توس از م
ــائلي در  ــي از كتاب ها مس ــود. در بعض رعايت ش
ــود و  ــي و هويتي مطرح مي ش ــاي مذهب زمينه ه
ــائل يك قوم مورد  ــات و مس گاهي برخي مقدس

هجمه قرار مي گيرد.
وزير ارشاد همچنين تأكيد كرد: از نويسندگان 
و مترجمان درخواست مي كنيم به جاي اين كه از 

نشريات و مطبوعات به عنوان تريبون هاي عمومي 
براي طرح مشكالت شان در زمينه  مميزي استفاده 
ــان را بيان كنند.  ــد، نزد ما بيايند و مشكل ش كنن
مدير اداره  كتاب هميشه در دسترس است و بارها 
هم اعالم كرده ام كه اگر كسي مشكلي داشت، به 

دفتر خود من مراجعه كند.
ــپس درباره  فعاليت هاي چاپ و نشر در  وى س
ــال جاري، گفت:  پس از نام گذاري اين سال با  س
ــندگان  عنوان «جهاد اقتصادي»، تعدادي از نويس
به ما مراجعه كردند و گفتند مي خواهند براي اين 
ــورد حمايت قرار  ــاب چاپ كنند كه م عنوان كت

گرفتند.
ــورد كتاب  ــزود:  21 م ــه اف ــيني در ادام حس
ــال تأليف شده است.  درباره  جهاد اقتصادي در س
همچنين برگزاري نشست هاي تخصصي با عنوان 
ــاد اقتصادي و قرآن» از ديگر فعاليت هاي ما  «جه

در اين راستا بوده است.

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي:

نمي خواهيم در مميزي كتاب سخت گيري كنيم
در حوزه مديريتى شعر، پويايى 

وجود ندارد

20 كتاب پرفروش جهان در سال 2011
همدان پيام: موسسه تحقيقاتي «نيلسن بوك اسكن» فهرستي از پرفروش ترين 

كتاب هاي سال 2011 ارائه كرده است.
با فرا رسيدن سال نو ميالدي، موسسه  تحقيقاتي نيلسن بوك اسكن ، فهرستي 
ــت كه در آن نام رمان هاي  ــال 2011 تهيه كرده اس از پرفروش ترين كتاب هاي س

معروفي چون «كمك»، «يك روز» و سه گانه  استيك الرسن به چشم مي خورد.
ــنا، رتبه  اول اين فهرست با فروشي 935 هزار و 355 نسخه اي  به گزارش ايس

به «يك روز» ديويد نيكوالس رسيد.
ــي اوليوير با 484 هزار  ــاي30 دقيقه اي جيمي» به قلم جيم ــاب «وعده ه  كت
ــومين كتاب  ــت را از آن خود كرد. س ــخه فروش رتبه  دوم اين فهرس و 338 نس
پرفروش سال 2011 «يك ذره  كوچك شگفت انگيز» بود كه توسط داون فرنچ به 
نگارش درآمده بود. رمان «اتاق» اما دونوگ كه در سال گذشته جايزه  كشورهاي 
ــنده اش به ارمغان آورد،  با 402 هزار و 108 نسخه  ــترك المنافع را براي نويس مش

فروش در مقام چهارم نشست.
رمان معروف كاترين استاكت هم در رتبه  پنجم اين فهرست نشست. «كمك» 
ــال گذشته ميالدي  ــده است ، در س ــاخته ش ــينمايي آن س كه اخيرا اقتباس س
ــال 2009 يكي از  ــته است. «كمك» در س ــخه فروش داش 382 هزار و 468 نس

پرفروش ترين آثار داستاني دنيا بود.
ــه در خانه   ــت ك ــكاران آفريقايي ـ آمريكايي اس ــاره  خدمت ــان درب ــن رم  اي

سفيدپوستان كار مي كنند. 
داستان در دهه  160 در شهر جكسون مي سي سي پي آمريكا رخ مي دهد. كتاب 

استاكت تاكنون به سه زبان و در 35 كشور جهان منتشر شده است. 
ــط كمپاني «دريم وركس» از  ــخه  سينمايي اين اثر ادبي پرفروش كه توس نس
ــتون»، «آليسون جيني» و  ــده، ميزبان «اما اس ــاخته ش طريق «والت ديزني» س
ــر» كارگرداني اين پروژه را  ــت. «تيت تيل ــس هوارد» در نقش هاي اصلي اس «بري
ــه اي 9 ميليون و 400 هزار دالري  بر عهده دارد كه در دو روز اول اكران به گيش

دست پيدا كرد.
ــال  ــمين كتاب پرفروش س «كتاب ركوردهاي جهاني گينس2012» نيز شش
ــروف آمريكايي با فروش 314  ــام جنايي نويس مع 2011 لقب گرفت. جان گريش
هزار و 471 نسخه از رمان «اعترافات» خود توانست در ششمين رتبه  اين فهرست 

بنشيند.
ــن يعني «دختري كه به النه  زنبور  ــه گانه  معروف استيگ الرس دو رمان از س
ــب نهمين و دهمين كتاب  ــه با آتش بازي كرد» به ترتي ــد زد» و «دختري ك لگ
ــتيگـ  ارالند الرسن (2004 - 1954) كه  ــال 2011 شدند. كارل اس پرفروش س
ــن آثار خود را به فروش مي رساند، نويسنده و  ــتيگ الرس ــتعار ادبي اس با نام مس
روزنامه نگار معروف سوئدي بود كه شهرت خود را با سه گانه  جنايي خود، «هزاره»، 

به دست آورد.

ــته همواره يكي از پرفروش ترين كتاب ها در  ــال گذش  اين رمان ها در چند س
ــطح جهان بوده اند. وي در سال 2008 بعد از «خالد حسيني»، نويسنده  افغان،  س

به عنوان دومين نويسنده  پرفروش در سطح دنيا معرفي شد. 
ــر شد، تا ماه مارس 2010  ــه گانه  «هزاره» كه پس از مرگ وي منتش كتاب س
به 40 زبان دنيا ترجمه شده است. چندي پيش «گاردين» اعالم كرد نسخه هاي 
ديجيتالي «دختري با خالكوبي اژدها»، يكي از سه رمان سه گانه  «هزاره»، با فروش 
بيش از يك ميليوني اش ركورد فروش نسخه هاي ديجيتالي را در انگليس شكست. 
ــينمايي «دختري با خالكوبي اژدها» نيز به تازگي اكران مى شود. اين  فيلم س
فيلم كه توسط ديويد فينچر، خالق آثاري چون  «بازي»، «هفت» و «مورد عجيب 

بنجامين باتن»، ساخته مي شود، در دسامبر 2011 ميالدي به روي پرده رفت.
ــمان» به قلم ماريا كيز فروشي 277 هزار و 947  ــن ترين ستاره در آس «روش
نسخه اي داشت و عنوان يازدهمين كتاب پرفروش را از آن خود كرد. كتاب ديگري 
از جيمي اوليوير به نام «بريتانياي كبير جيمي» با فروش 260 هزار و 61 نسخه اي 

در رتبه  دوازدهم اين فهرست قرار گرفت.
«ترانه  يخ و آتش»، كتاب اول مجموعه  «بازي براي تخت ها»، اثر جي.آر.آر. مارتين 
كه سريال اقتباسي آن در حال پخش است ، به فروشي 255 هزار 726 نسخه اي دست 
پيدا كرد و سيزدهمين كتاب پرفروش 2011 لقب گرفت. سريالي به همين نام توسط 
ــاخته مي شود. شبكه  تلويزيوني  «ديويد بنيوف» و «دي. بي. ويس» از روي اين اثر س

«اچ.بي.او» اين سريال قرون وسطايي را از 17 ماه آوريل به روي آنتن برده است. 
با اين كه مدت زيادي از پخش «بازي براي تخت ها» نگذشته، اين سريال توجه 
ــريال «بازي براي  ــت. س ــياري را به خود جلب كرده اس منتقدان و مخاطبان بس
ــومين دوره  برگزاري جوايز «امي»،  كه به اسكار تلويزيوني  تخت ها» در شصت و س
معروف است، نامزدي بخش هاي كارگرداني سريال هاي درام،  بهترين سريال درام 

و بهترين بازيگر نقش مكمل مرد (پيتر دينكلج) را به دست آورده است.
مارتينا كول با كتاب «خانواده»اش در رتبه  چهاردهم نشست و پس از او جف 
ــهور با «قوانين رودريك: دفترچه خاطرات بچه  بزدل» مقام  كني رمان نويس مش
ــخه از اين كتاب معروف در سال  ــت آورد. 252 هزار و 751 نس پانزدهم را به دس

2011 به فروش رسيد.
 when God) «رتبه  شانزدهم اين فهرست به رمان «وقتي ارباب خرگوش بود
was a rabbit) نوشته  سارا وينمن رسيد و لي چايلد با فروش 251 هزار و 931 

نسخه از رمان «چيزي كه ارزش مردن را دارد» خود در هفدهمين رتبه  فهرست 
پرفروش ترين كتاب هاي سال 2011 قرار گرفت.

ــته  روزنامه  گاردين، «مادلين: ناپديد شدن دخترمان و جست وجو براي  به نوش
يافتن H» در سال 2011 به فروشي 246 هزار و 896 نسخه اي دست پيدا كرد و 

هجدهمين كتاب پرفروش لقب گرفت.
ــي» نوزدهمين كتاب پرفروش  ــه خاطرات بچه بزدل» به قلم «جف كن «دفترچ
ــناخته شد و پس از آن لقب بيستمين كتاب پرفروش سال 2011 با 239  2011 ش
هزار و 307 نسخه فروش به «زود شروع كرد و سگ مرا برد» اثر كيت اتكينسون رسيد.
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نيش و نوشاخبار

حوادث

ــينى با  ــر دورانى كه اجاره نش همدان پيام: ديگ
ــته است. اين روزها  خوش نشينى همراه بود، گذش
ــن دغدغه هاى  ــودن يكى از مهمتري صاحب خانه ب
ــت كه زندگى در  ــت. چند سال اس ــده اس مردم ش

رهن و اجاره، هيچ تضمين و تأمينى ندارد.
ــان زير بار اجاره امسال   مستأجرانى كه كمرش
ــقفى كه  ــتند و س ــده، نگران فردايى هس ــم مان خ

قيمتش سال به سال گزاف تر مى شود. 
ــينى اين سال ها، مسئوالن  در گرداب اجاره نش
ــد كه  ــده  مى دهن ــتاده اند و وع ــود ايس ــرون گ بي
ــتأجران را نجات خواهند داد. هر از گاه تالشى  مس
ــكن مى كشند  مى كنند و پاى طرحى را به بازار مس
ــروز، آن طور كه بايد موفق  ــى هيچ كدام تا به ام ول

نبوده است.
اگر شما هم از جمله كسانى هستيد كه در به در 
ــهر همدان  دنبال اجاره يك خانه  يا  آپارتمان در ش
ــد بود كه وضعيت  ــتيد با ما هم عقيده خواهي هس
فعلى، آن گونه اى نيست كه با دخل و خرج مردم به 

ويژه قشر متوسط و زيرخط فقر بخواند.
ــينى به عنوان يكى  هر چند از پديده اجاره نش
از عوارض شهرهاى بزرگ ياد مى شود،  اما شرايط 
ــه اگر تدبيرى  ــمتى مى رود ك امروز جامعه به س
ــيده نشود ؛ عده بسيار  براى حال و روز آن انديش
ــط به انواع و  ــار كم درآمد و متوس زيادى از اقش
ــهرى حذف  ــف از چرخه زندگى ش ــاي مختل انح

خواهند شد.
ــى به دفاتر امالك و مشاوران مسكن  با سركش
در شهر همدان به خوبى نمايان مى شود كه نظارت 
ــوى متوليان صورت نمى گيرد و مالكان  كافى از س
آپارتمان ها و خانه هاى مسكونى در بيشتر موارد به 

صورت دلخواه نرخ اجاره بها را تعيين مى كنند.
ــئوالن  ــت كه تمام تالش مس اين در حالى اس
استان همدان كه در جلسات مختلف شوراى تأمين 
ــط در تكميل  ــوند، فقط و فق ــكن حاضر مى ش مس
ــكن مهر و حل مشكالت و معضالت  پروژه هاى مس

پيش روى آن خالصه مى شود.
ــكوه هاى مردم از  ــال، به محض آن كه ِش هر س
ــكن، باال مى گيرد،  ــيختگى نرخ هاى مس افسارگس
ــود و براى  ــه كار مى ش ــت ب ــه دولت دس بالفاصل
ــاندن فضاى ملتهب، وعده هايى مى دهد كه  فرونش
ــى از آن ها  ــوند و حرف ــدى بعد فراموش مى ش چن

ــتأجرانى كه كمرشان زير بار  به ميان نمى آيد. مس
ــود، همچنان اميدوار  ــنگين اجاره بها خم مى ش س

مى مانند تا سال بعد و وعده هاى مجدد.
  طرح تعزيراتى؛ اعمال قدرتى كه 

جواب نداد
ــال، دولت طرح  ــتان امس ــاز تابس ــش از آغ  پي
تعزيراتى خود را به بنگاه هاى امالك، ابالغ كرد تا از 

افزايش قيمت هاى نجومى مسكن، جلوگيرى كند.
بر اساس اين طرح، افزايش مجاز اجاره بها؛ حداكثر 
ــد و قرار شد سازمان تعزيرات  7 تا 9 درصد تعيين ش

حكومتى با افزايش بيش از اين ميزان برخورد كند.
ــاوران امالك و بسيارى از مالكان،  از سويى مش
اجراى اين روش را موثر نمى دانستند و معتقد بودند 
كه مالكان حاضر نمى شوند با رقم هاى تعيين شده، 

ملك خود را اجاره دهند.
اگرچه طرح پيشنهادى توانست به داد عده اى از 
ــتأجران برسد، ولى در 2 ماه، بيشتر مستأجران  مس
ــدند. به  ــاره بها روبه رو ش ــش 2 برابرى اج با افزاي

ــكان و متقاضيان  ــن مال ــب درگيرى بي ــن ترتي اي
ــيارى از مردم نتوانند خانه هاى  شدت گرفت تا بس
ــاى خود را  ــدا كنند يا قرارداده ــان را پي دلخواهش

تمديد كنند.
ــترى خبر داد كه اين  ــا اين حال، وزير دادگس ب
ــيار موفقيت آميز بوده است و به استثناى  طرح بس
ــت تا حدود زيادى،  ــته اس تخلفاتى محدود، توانس

اجاره هاى بى رويه را كنترل كند.
با اين حال، گاليه هاى خانواده هايى كه تابستان 
فرصت نقل و انتقالشان بود، همچنان ادامه داشت؛ 
ــاى ديگرى براى  ــه صاحبان خانه ها روش ه چرا ك
ــه يكى از آن ها  ــن قانون پيدا كردند ك دور زدن اي
پشت نويسى قول نامه ها بود. به اين ترتيب نه نيازى 
ــى از تهديدات  ــاوران امالك بود و نه هراس به مش

سازمان تعزيرات.
 ماليات هايى كه گرفته نمى شوند 

ــرارو؛ طرح اخذ ماليات از خانه هاى  به گزارش ف
ــده است كه هر  خالى، از ديگر طرح هاى اجرايى نش

از گاه بحث هايى پيرامونش شكل مى گيرد و بعد به 
فراموشى سپرده مى شود.

ــالم كرده بود  ــكن اع پيش از اين، وزارت مس
ــوند خانه هاى خالى  براى اينكه مالكان ترغيب ش
ــات مضاعف اجرا  ــود را اجاره دهند، طرح مالي خ
ــود. مردادماه امسال نيز رئيس سازمان امور  مى ش
ــاس  ــى از تدوين اليحه اى خبر داد و بر اس ماليات
ــكونى خالى ماليات بيشترى  آن از واحدهاى مس

دريافت شود.
با اينكه وزارت نيرو اعالم آمادگى كرده است تا 
ــى از روى قبض برق، با  ــايى خانه هاى خال با شناس
وزارت مسكن همكارى كند، اما مشخص نيست كه 
ــت چندين ماه، هنوز اين طرح به اجرا  چرا با گذش

نرسيده است.
 مسكن مهر و پافشارى دولت 

هم اكنون اجاره نشينى از دردهاى سخت درمان 
ــكلى كه  ــت. مش ــده اس و گاه بى درمان اجتماع ش
ــدن طرح هاى  ــان تنها با قانونى ش به باور كارشناس
ــامان خواهد گرفت. همان طور كه رئيس  دولتى س
ــاوران امالك گفته است، طرح هايى كه  اتحاديه مش
ــوى دولت مطرح مى شوند، بايد در مجلس به  از س
ــند و قانونى شوند؛ نه اينكه تنها براى  تصويب برس

كنترل جو روانى مطرح گردند.

گوش پر مستأجران از طرح هاى دولتى

وعده هاى سر خرمن!

قرعه كشى دور جديد اعزام 
به عمره، 11 روز ديگر

ــى دور جديد  همدان پيام: زمان قرعه كش
ــا هماهنگى هاى  ــرده، ب ــه عمره مف اعزام ب
ــن دو بانك ثبت نام كننده  صورت گرفته بي
ــنبه 28 دى ماه انجام  ــت؛ چهارش ملى و مل

مى شود.
ــازمان حج و  ــزارش ايلنا، رئيس س به گ
ــى فقط  ــارت در اين باره گفت: قرعه كش زي
ــال ظرفيت اعزام انجام خواهد  ــه س براى س
شد و اعزام انتخاب شدگان در اين مرحله، از 

سال 1393 خواهد بود.
ــراى دوره جديد  ــزود: ب ــى اف ــى ليال عل
ــون و 400 هزار نفر  ــزام به عمره، 6 ميلي اع
ــان آنها دو ميليون  ــام كردند كه از مي ثبت ن
و 400 هزار نفر از طريق قرعه كشى انتخاب 

مى شوند.

25 دى ماه
آغاز ثبت نام آزمون دكتراي 

نيمه متمركز 91
ــازمان سنجش آموزش  فارس: معاون س
ــون دكتراي  ــور، زمان آغاز ثبت نام آزم كش

نيمه متمركز 91 را 25 دى  ماه اعالم كرد.
ــيدجالل طباطبايى، دفترچه  به گفته س
ــون 22 دي  ماه  ــام اين آزم ــاى ثبت ن راهنم
ــايت سازمان سنجش  به صورت pdf در س

آموزش كشور قرار مى گيرد.
طباطبايى همچنين در خصوص ضريب 
ــان ضريب 2،  ــرد: زب ــان ك دروس خاطرنش
دروس  و   1 ــب  ضري ــى  تحصيل ــتعداد  اس

اختصاصى ضريب 4 مى گيرند. 
وى اعالم كرد كه سؤاالت آزمون دكتراى 
ــى، از دروس اختصاصى  ــته تحصيل هر رش
ــى و كارشناسى ارشد مرتبط با آن  كارشناس

رشته خواهد بود.

 الگوي تعيين شهريه 
مدارس غيردولتي

در حال بررسي است
ــازمان مدارس غيردولتي،  ايلنا: رئيس س
توسعه مشاركت هاي مردمي و خانواده گفت: 
ــهريه مدارس غيردولتي در  الگوي تعيين ش

شوراي نظارت در حال بررسي است.
ــمتيان افزود: ما در تالش  ــته حش فرش
هستيم كه الگوي شهريه مدارس غير دولتي 
ــود، در اين صورت، سال آينده بر  تعيين ش

مبناي اين الگو شهريه دريافت خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: شوراي نظارت، الگوي 
ــي را تدوين  ــهريه مدارس غيردولت تعيين ش
ــب به مدارس ابالغ  مي كند كه بعد از تصوي

مي شود.

كنترل قند خون ديابتى ها 
قبل از سفر به كربال 

الزامى است
ــام: معاون عتبات عاليات مركز  همدان پي
پزشكى حج و زيارت گفت: كنترل نهايى قند 
خون بيماران مبتال به ديابت قبل از سفر به 

كربال الزامى است. 
ــدرى در گفت وگو با ايرنا، افزود:  على حي
بيماران ديابتى كه قصد سفر به كشور عراق 
ــورت هاى  ــك خود مش را دارند، بايد با پزش

الزم را انجام دهند.
ــورت  ــاران در ص ــن بيم ــت: اي وى گف
ــن دارو را در داخل  ــولين، بايد اي تزريق انس
محفظه هاى خنك بگذارند تا در طول مسير 

اين سفر معنوى، با مشكل مواجه نشوند.
ــران كربال توصيه كرد چنانچه  وى به زائ
از بيمارى و ناراحتى هاى مزمن رنج مى برند، 
قبل از سفر با پزشك خود مشورت كنند تا در 

طول سفر با مشكالت عديده روبه رو نشوند.

30 بهمن
زمان ثبت نام دوره دوم 

آزمون سراسرى91
فارس: دوره دوم ثبت نام آزمون سراسرى 

91 از 30 بهمن ماه آغاز مى شود.
ــرادى كه به داليل  ــن دوره تمام اف در اي
ــام در دوره اول  ــه ثبت ن ــق ب ــف موف مختل
نشدند؛ مى توانند با مراجعه به سايت سازمان 

سنجش ثبت نام  كنند.

ميزان مصرف نمك در كشور دو تا سه برابر استاندارد جهانى
همدان پيام: كارشناس دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى گفت: مصرف نمك به ويژه 

در غذاهاى آماده به ميزان زياد مورد استفاده قرار مى گيرد كه اين ميزان 2 تا 3 برابر استاندارد جهانى است.
ــوخت و ساز موادغذايى در بدن، انتقال پيام هاى عصبى و  ــعيده معانى افزود: نمك يكى از مواد مورد نياز براى س س
كاركرد صحيح عضالت است. وى با بيان اينكه اين ماده به مقدار محدود مورد نياز بوده و مصرف متعادل آن الزم است، 
گفت: به طور مثال هنگام ابتال به اسهال و استفراغ يا فعاليت شديد بدنى و در هواى گرم با مصرف كمى نمك مى توان 

امالح از دست رفته بدن را جبران كرد.
 به گزارش فارس، معانى تصريح كرد: بر اساس توصيه سازمان بهداشت جهانى، حداكثر مقدار مصرف روزانه نمك 5 

گرم است و اين در حالى است كه ميزان مصرف نمك در كشور 2 تا 3 برابر اين مقدار برآورد شده است.

12 بهمن برگزار مى شود؛

كارگاه آموزش 
خانواده ويژه متأهل ها 

در همدان
ــتاد ازدواج دانشجويى  همدان پيام: دبير س
ــى كارگاه هاى آموزش  ــتان همدان از برپاي اس
خانواده ويژه مزدوجين دانشگاه هاى پيام نور در 

بهمن ماه امسال خبر داد.
ــت پرور گفت:  ــالم محمد دوس حجت االس
ــواده ويژه  ــوزش خان ــاى آم ــه كارگاه ه برنام
ــگاه هاى پيام نور استان همدان  مزدوجين دانش
ــال عالوه بر مركز  ــفندماه امس در بهمن و اس
ــركان، بهار،  ــتان هاى تويس ــتان در شهرس اس
ــد، رزن و فامنين  ــدآباد، كبودراهنگ، نهاون اس

برپا خواهد شد.
ــا بيان اينكه هر كارگاه در تاريخ مقرر  وى ب
ــود، افزود:  ــاعت اجرايى مى ش ــار س و در چه
ــترك،  ــاى ايجاد جاذبه در زندگى مش روش ه
ــالف و ايجاد تفاهم مهم ترين  مهارت حل اخت
ــا ارائه  ــه در اين كارگاه ه ــتند ك ــم هس مفاهي

مى شوند.
كرد:  تصريح  ــت پرور  دوس ــالم  حجت االس
ــده تنها در دانشگاه  در حال حاضر طرح يادش
ــت و همه  ــده اس ــرح و ارائه ش ــام نور مط پي
ــى  ــگاه ها موظف به اجراى كارگاه آموزش دانش
ــفندماه امسال  ويژه مزدوجين خود تا اواخر اس

هستند.
ــدى  ــور 90 درص ــه حض ــاره ب ــا اش وى ب
ــوزش خانواده  ــاى آم ــجويان در برنامه ه دانش
تأكيد كرد: دانشگاه پيام نور داراى 531 زوج در 
ــتان است كه حضور و فعاليت بيش از 400  اس
نفر در كارگاه هاى آموزشى خانواده پيش بينى 

مى شود.
ــت پرور افزود: حضور  ــالم دوس حجت االس
ــجويى  تمام ثبت نام كنندگان در ازدواج دانش
دوره پانزدهم مزدوجين امسال در كارگاه هاى 
آموزشى الزامى بوده و در صورت تكميل نشدن 
ــجويان متأهل و  ــاير دانش ــركت س ظرفيت ش

عالقه مند بالمانع است.
ــه در ازدواج هاى  ــان با بيان اينك وي در پاي
دانشجويى معضل طالق در كمترين ميزان قرار 
ــان كرد: ارسال عكس، فيلم و...  دارد، خاطرنش
به  منظور مستندسازى كارگاه هاى آموزشى نيز 

امسال انجام خواهد شد.

ــكى  ــگاه علوم پزش ــتاديار دانش همدان پيام: اس
ــاالى كرم هاى ضد  ــدان گفت: با وجود قيمت ب هم
آفتاب  خارجى نسبت به نوع ايرانى، تفاوت چندانى 

بين كيفيت اين ضد آفتاب ها وجود ندارد.
ــد آفتاب ها گروهى  ــقى افزود: ض غالمرضا عش
ــورت ژل يا  ــتند كه به ص ــتى هس از كرم هاى پوس
ــيون و براى حفاظت از پوست در مقابل آفتاب  لوس

مورد استفاده قرار مى گيرند.
ــت: SPF (فاكتور حفاظتى ضد  وى اظهار داش
ــود به مصرف  آفتاب) كه بر روى كرم ها درج مى ش
ــيدن به مرحله آفتاب  ــان مى دهد از رس كننده نش
ــوختگى تا چه اندازه مى تواند زير نور آفتاب قرار  س

بگيرد.
وى ادامه داد: بهترين كرم ضدآفتاب كرمى است 
كه در كنار ايجاد ايمنى كافى كمترين آسيب را به 

پوست وارد كند.
ــه كه براى  ــرد: اغلب افراد جامع ــح ك وى تصري
ــوختگى، ايجاد كك و مك  ــرى از آفتاب س جلوگي
ــتفاده  ــورت از ضد آفتاب اس ــن و چروك ص و چي
ــد از ضد آفتاب هاى معادل 30- مى كنند، مى توانن
25 بهره خوبى ببرند و نيازى به استفاده از كرم هاى 

با SPF 90 و 100 نيست.
ــل از يك تا دو  ــرد: كودكان تا قب ــه ك وى اضاف
سالگى كمتر در معرض آفتاب هستند و بهتر است 
كه بعد از اين سنين از كرم هاى ضد آفتاب مختص 

اطفال براى آنها استفاده شود.

عشقى گفت: در مورد بالغان نيز آنچه از مقاالت 
مختلف نتيجه گرفته مى شود اين است كه استفاده 
ــاعات بين 10 تا  كافى از كرم هاى ضد آفتاب در س
16 كه بيشترين شدت اشعه آفتاب وجود دارد براى 
ــت و به افراد توصيه مى شود  تمامى افراد الزامى اس
ــيد قرار  ــاعت در معرض نور خورش ــه در اين س ك

نگيرند.
ــتفاده از ضد آفتاب  وى با بيان اينكه هنگام اس
ــتفاده شوند،  ــم اس اين كرم ها نبايد براى دور چش
ــاعت يك بار پوست بايد  ــه تا چهار س گفت: هر س
به صورت كامل و با آب و صابون شسته شده و ضد 
ــود؛ چرا كه باقى ماندن اليه زيرين  آفتاب تمديد ش
مى تواند باعث ايجاد حساسيت و خارش پوست در 

بعضى افراد شود.
ــكى همدان عنوان  استاديار دانشگاه علوم پزش
ــتفاده از ضد  ــراد به اس ــورت تمايل اف ــرد: در ص ك
آفتاب هاى خارجى براى اطمينان بايد از نوع معتبر 
ــب تأييد وزارت بهداشت  و مارك هاى داراى برچس

ايران استفاده شود.
ــتفاده از كرم هاى بى رنگ  ــا بيان اينكه اس وى ب
ــوان كرد:  ــت، عن ــوع رنگى اس ــر از ن ــفيد بهت و س
ــاى رنگى در  ــاى موجود در ضد آفتاب ه رنگدانه ه
دراز مدت مى توانند باعث ايجاد تغيير رنگ پوست 
و لك هاى خفيف شوند.، به ويژه اگر رنگدانه داخل 
ضد آفتاب تركيباتى از جيوه داشته باشد كه در دراز 

مدت تيرگى پوست را به دنبال دارد.

غير حضورى شدن 
پرداخت قبوض تلفن

ــركت  ــام: مدير روابط عمومى ش همدان پي
مخابرات همدان گفت: قبوض تلفن مشتركان 
ــتان همدان تا پايان امسال تنها به صورت  اس

غيرحضورى پرداخت مى شود.
محسن ترانيان در گفتگو با ايرنا، افزود: در 
ــد  آينده نزديك قبوض تلفن چاپ نخواهد ش
ــهروندان براى پرداخت بايد به صورت غير  و ش

حضورى اقدام كنند.
ــتاى پرداخت  ــت: در راس وى اظهار داش
ــزودى توزيع قبوض  ــر حضورى قبوض، ب غي
ــركت مخابرات  ــردش كارى ش كاغذى از گ
ــى پرداخت ها از طريق  ــتان حذف و تمام اس
09990 و 1818 و ATM و اينترنت انجام 

مى شود.
ــهروندان با پرداخت  ــان اينكه ش وى با بي
ــهر  ــاز به تردد در ش ــوض ني ــورى قب غيرحض
ــزود: انجام  ــا را ندارند، اف ــور در بانك ه و حض
ــب ارائه خدمات  ــر حضورى موج پرداخت غي

بيشتر به شهروندان مى شود.
ــرات همدان  ــركت مخاب ــان افزود: ش تراني
ــازى در اين  ــانى و فرهنگ س براى اطالع رس
ــاخت برنامه اى 35 دقيقه اى  زمينه اقدام به س
ــوان «خدمات غير حضورى مخابرات  تحت عن
همدان» تهيه كرده كه از سيماى مركز استان 

همدان پخش شد.

تغيير تاريخ برگزاري آزمون دوره هاي فراگير پيام نور
همدان پيام: معاون سازمان سنجش آموزش كشور از تغيير زمان برگزاري آزمون دوره هاي مختلف فراگير دانشگاه 

پيام نور خبر داد.
سيدجالل طباطبايي در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه قرار بود آزمون دوره هاي مختلف پيام نور 23 دي ماه برگزار 
ــت مكرر داوطلبان آزمون دوره هاي كارشناسي، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي  ــود، اظهار كرد: به دليل درخواس ش

ارشد؛ زمان برگزاري اين آزمون به روز جمعه 30 دي ماه موكول شد.
ــور، گفت: قرار بود از 20 دي  ــگاه پيام ن ــوص زمان توزيع كارت آزمون دوره هاي مختلف فراگير دانش وي در خص
ــود ولي با توجه به تغيير در زمان برگزاري اين آزمون، كارت ورود به  ــه اين آزمون ها توزيع ش ماه كارت ورود به جلس
جلسه در روزهاي 27 تا 29 دي ماه از طريق سايت سازمان سنجش به نشاني www.sanjesh.org  توزيع مي شود.

حذف درس تنظيم خانواده از واحدهاى درسى
همدان پيام: سرانجام پيگيرى هاى زهرا سجادى معاون مركز امور زنان و خانواده رياست جمهورى نتيجه داد.

ــوراى عالى برنامه ريزى آموزش عالى وزارت علوم گفته است درس تنظيم خانواده  ــعيد قديمى دبير ش  آنطور كه س
ــكوه زندگى به عنوان يكى از منابع درسى آن در كميته هاى  ــگاه ها براى مهرماه سال بازنگرى مى شود و درس ش دانش
ــت كه سعى مى كنيم در صورت رسيدن به نتيجه  ــود. وى در گفت و گو با مهر، اعالم كرده اس ــى مى ش تخصصى بررس

نهايى براى سال تحصيلى آينده اين درس به روزرسانى و در دانشگاه ها تدريس شود.
پيش از اين زهرا سجادى در گفت وگو با خبر آنالين گفته بود كه كتاب «روانشناسى ازدواج و شكوه همسردارى» 
توسط غالمعلى افروز رئيس سازمان نظام مشاوره و روانشناسى كشور تدوين شده است. دانشگاه ها بايد قانع شوند كه 

كتاب «روانشناسى ازدواج و شكوه همسردارى» براى گنجاندن در محتواى طرح درس مناسب است.

كشف يك تن مواد غذايى غيربهداشتى در همدان
ــانى و  ــواد غذايى فاقد صالحيت مصرف انس ــزار و 745 كيلوگرم م ــام: ه همدان پي
غيربهداشتى در همدان كشف و ضبط شد. بنابر اعالم مركز بهداشت شهرستان همدان، 
ــطح توزيع و  ــانى در س هزار و 745 كيلوگرم انواع مواد غذايى فاقد صالحيت مصرف انس
فروش مواد غذايى و كارخانجات مواد غذايى كشف و ضبط شده است. براساس اين گزارش، 
اين مقدار مواد غذايى غيربهداشتى در راستاى اجراى طرح توسعه و تشديد كنترل و نظارت 
بهداشتى از مراكز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايى و اماكن عمومى جمع آورى شده است.

كشف بيش از 13 هزار حلقه سي دي 
و 281 قبضه سالح سرد غيرمجاز در همدان

ــتان  همدان پيام:  مأموران انتظامي پليس اطالعات و امنيت عمومي انتظامي اس
ــرد ضمن  ــالح س ــتاي اجراي طرح امنيت اخالقي و جمع آوري س ــدان در راس هم
ــرد  ــالح س ــي دي و 281 قبضه س پلمب 17 واحد صنفي، 13 هزار و 516 حلقه س
ــف و ضبط كردند. خرم روي رئيس پليس اطالعات و امنيت عمومي  غيرمجاز را كش
انتظامي استان همدان در تشريح خبر فوق گفت: در هفته گذشته طرح جمع آوري 

سي دي هاي غيراخالقي و سالح سرد در استان همدان به اجرا گذاشته شد.
ــدند 13 هزار و 516 حلقه  وي افزود: در نتيجه اجراي طرح مأموران پليس موفق ش
سي دي غيرمجاز، 281 قبضه سالح سرد، 659 صور غيراخالقي، 7 دستگاه كيس رايانه، 

57 عدد داروى غيرمجاز و 31 عدد اقالم شيطان پرستي را كشف و ضبط كنند.

هم افزايي و تعامل پليس هاي اجرايي
گامي مهم در جهت كاهش جرايم خواهد بود

همدان پيام: جانشين انتظامي استان همدان هم افزايي، تبادل اطالعات و اخبار و 
تعامل بين پليس هاي اجرايي را گامي مهم در جهت كاهش جرايم دانست.

در جلسه تعاملي بين پليس آگاهي و پليس پيشگيري تأكيد كرد: ارتباط نزديك 
ــاي اجرايي در انجام امور انتظامي و همچنين به روز بودن اطالعات و اخبار  پليس ه
ــگرد مجرمان مي تواند طرح هاي مقابله با جرم را  آنان آگاهي از نحوه وقوع جرم و ش

افزايش دهد و در كاهش حوادث مؤثر باشد.
وي گفت: قطعاً يكي از داليل وقوع جرم در شرايط كنترلي بكارگيري شگردهاي 
دشمن در جنگ نرم است كه نهادهاي اجتماعي ما از جمله خانواده و جوانان را هدف 

قرار داده و براي تحقق خواسته هاي خود از هيچگونه اقدامي فروگذار نخواهد بود. 
ــتي با اقدامات پيشگيرانه اجتماعي و فرهنگي و انتظامي باعث شكست  لذا بايس
ــه هاي دشمن، توسل به  ــويم. اين مقام انتظامي براي خنثي نمودن نقش ــمن ش دش
ــيره و سنت معصومين را توصيه كرد و گفت: بنا به سفارش حضرت رسول(ص)،  س
ــد و بايستي آموزه هاي ديني قيام عاشورا  ــين(ع) كشتي نجات بشر مي باش امام حس
در جامعه تدوين و تبليغ شود تا بتوان جامعه اسالمي را از گزند انحرافات اخالقي و 

اجتماعي فرهنگ ابتذال غرب نجات داد.

دستگير سارقي كه البه الي خودروهاي پارك شده 
پرسه مي زد

همدان پيام: با هوشياري گشت كالنتري 15 همدان، سارقي كه در البه الي خودروهاي 
ــد. به گزارش پايگاه  ــه مي زد شناسايي و دستگير ش ــرقت پرس ــده به قصد س پارك ش
اطالع رساني پليس، مأموران گشت كالنتري 15 رسالت همدان حين گشت زني در حوزه 
ــخصى كه البه الي خودروهاي پارك شده پرسه مي زد مشكوك  استحفاظي خود به ش
شدند و اين فرد با ديدن مأموران با يك دستگاه خودرو سواري رنو از محل متواري شد 

كه با تالش مأموران دستگير و تحويل مراجع قانونى داده شد.

ــكان متخصص  همدان پيام: رئيس جامعه پزش
ــكالت پزشكان براى  ــاره به مش داخلى ايران با اش
تامين هزينه هاى مطب پس از هدفمندى يارانه ها، 
ــفانه اين وضعيت باعث شده تا تعدادى  گفت: متأس
از پزشكان به سراغ ساختمان سازى، موبايل فروشى 

و گاهى اوقات مسافركشى بروند.
ــرونيا در گفت وگو با مهر به وضعيت  ايرج خس
ــاره كرد و افزود: پس از  ــكان اش ــتى پزش معيش
ــا، هزينه بخش  ــون هدفمندى يارانه ه اجراى قان
ــه برخى از  ــه طورى ك ــش يافت ب ــالمت افزاي س
ــان را  ــكان توانايى تأمين هزينه هاى مطب ش پزش

ندارند.
ــب نبودن افزايش تعرفه ها  وى با انتقاد از متناس
ــد  ــور، گفت: آنچه به عنوان رش و نرخ تورم در كش

ــر 10 درصد و بعضا  ــا اتفاق مى افتد حداكث تعرفه ه
ــت، در حالى كه نرخ تورم به  بين 5 تا 6 درصد اس

مراتب باالتر از اين اعداد و ارقام است.
ــش تعرفه ها با  ــه افزاي ــا اعالم اينك ــرونيا ب خس
ــه داد: اين وضعيت  ــا جور در نمى آيد، ادام هزينه ه
ــكان كه نمى توانند  ــته از پزش ــده آن دس باعث ش
ــيس مطب را تامين كنند، به سراغ  هزينه هاى تأس

مشاغلى غير از پزشكى مى روند.
ــكان متخصص داخلى ايران،  رئيس جامعه پزش
ــى و گاهى اوقات  ــازى و موبايل فروش ساختمان س
مسافركشى را از جمله مشاغلى دانست كه پزشكان 

براى بيكار نماندن به سراغ آنها مى روند.
ــكان اگر  ــا تأكيد بر اينكه 50 درصد پزش وى ب
ــب محتاج خواهند  ــته باشند به نان ش مطب نداش

ــكان كشور ثروتمند  بود، افزود: تنها 10 درصد پزش
ــتند و 40 درصد نيز همتراز ساير اقشار جامعه  هس

قرار دارند و اوضاع خوبى دارند.
خسرونيا به وضعيت نامناسب پزشكان عمومى 
در كشور اشاره كرد و گفت: حدود 60 هزار پزشك 
ــه تنها 10 هزار نفر از آنان به طور  عمومى داريم ك

كامل فعال هستند.
رئيس جامعه پزشكان متخصص داخلى ايران 
ــن باال در شيفت  ــكان س همچنين از حضور پزش
ــتان ها انتقاد كرد و افزود: چرا يك  ــب بيمارس ش
ــن دارد بايد براى  ــال س جراح عمومى كه 60 س
ــيك شب  ــود كش تأمين هزينه زندگى مجبور ش
ــد، در حالى كه بايد در اين سن  ــتان باش بيمارس

ــتراحت كند. اس

هدفمندى يارانه ها پزشكان را مسافركش كرده است!

كرم هاى ضدآفتاب داخلى و خارجى هيچ تفاوتى
 با هم ندارند

همدان پيام: مشكالت محله منوچهرى زيرذره بين توانمندسازان حاشيه شهر
 بـه زودى كانديداهاى مجلس هم، به جمع اين توانمندسـازها خواهند 

پيوست!
جذاب نيوز: مالك شركت بزرگ فروش موتورسيكلت در ايتاليا به دليل اينكه مجبور 

شد در شب سال نو ميالدى، برخى از كارمندانش را اخراج كند، خودكشى كرد.
 مدير يعنى اين!!

همدان پيام: سالن اختصاصى اجراى نمايش كودك به كجا رسيد؟
 اگه جشنواره فيلم كودك برگشت، اينم يه فكرى براش ميشه!

ايسنا: استفاده همزمان راديو و تلويزيون از يك كارشناس تغذيه، به نيمه كاره ماندن 
گفت وگوي وي در راديو منجر شد.

 چى كنيم، تو كل كشور، فقط يه همين كارشناس تغذيه رو داريم ديگه!
همدان پيام: جلوى خيلى از گرانى ها را مى شود گرفت.

 ولى نمى گيرن!
ــور را، كاالهاى  ــور: 20 درصد واردات كش واحد مركزى خبر؛ رئيس كل گمرك كش

قاچاق تشكيل مى دهد.
 اشتباه به عرض نرسوندن؟!

همدان پيام: فال بينى و طالع بينى پيامكى به راه افتاده است.
 قابل توجه نامزدهاى محترم انتخاباتى!

ــال؛ برنامه دولت براى اين دالرها  ــان: 100 ميليارد دالر درآمد نفتى در يك س جه
چيست؟

 آخه اين مبالغ ناقابل هم، ارزش برنامه داشتن رو داره؟!
ايسنا: اليحه بودجه 91 پيش از انتخابات به مجلس خواهد رسيد.

 اون وقت هم كه اغلب نماينده ها، سـرگرم تبليغات انتخاباتى هستن و 
وقت رسيدگى به اين اليحه رو ندارن كه!

تابناك: يك پايگاه خبرى كه نرخ ارز، طال، فلزات گرانبها و ...، را به صورت لحظه اى 
اعالم مى كرد، فيلتر شد.

 احتماال به خاطر اعالم قيمت «و ...» فيلترش كردن!
فرهيختگان: ارز دولتى واردات خودرو، قطع مى شود.
 پس تا حاال به اينا هم، يارانه هم مى دادن؟!

قانون؛ ونايى، نماينده مالير: رييس كل بانك مركزى، پول ملى كشور را به يك كاغذ 
پاره تبديل كرده است.

 البد بايد جايزه نوبل شيمى رو بدن بهش!!
ايلنا؛ معاون سينمايي وزير ارشاد: ازنظر ما، كاِر خانه سينما، تمام است. 

 كاِر سينما هم!
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اقتصاد

طال و ارزخبر

نوع ارز
نرخ خريد

(ريال)
نرخ فروش 

(ريال)
 آزاددولتىآزاددولتى

14253208001430321200يورو
11210160001124516200دالر آمريكا
17248250001730826000پوند انگليس
10926160001096316500دالر كانادا

2995375030053950ريال عربستان
3056430030664350درهم امارات

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

3000000---سكه نيم بهار
1520000---سكه ربع بهار
780000---يك گرمي

يك گرم طالي ساخته 
608000---نشده 18 عيار

اخبار كوتاه

شير 715 تومان شد
ــازمان حمايت  ــيرخام 715 تومان به س ــده هر كيلو ش همدان پيام: مديرعامل اتحاديه دامداران گفت: قيمت تمام ش

مصرف كنندگان و توليد كنندگان اعالم شده و منتظر بررسي و تعيين قيمت اين سازمان هستيم. 
ــاره به اين  كه 65 تا 70 درصد قيمت تمام شده شيرخام را نرخ علوفه تشكيل مي دهد، اظهار  ــعيد سلطاني با اش س
ــيرخام 715 تومان اعالم شده است، البته مشروط بر اين كه هرگونه نوسان قيمت نهاده ها در  ــت: قيمت هر كيلو ش داش
ــنا اظهار كرد: بر اساس قانون افزايش بهره وري در بخش  ــد.  سلطاني در گفت وگو با ايس ــيرخام تأثير گذار باش قيمت ش
كشاورزي بايد قيمت كف براي شير و گوشت تعيين شود و در صورتي كه قيمت بازار از نرخ كف كارشناسي شده پايين تر 
ــته باشد كه اكنون قيمت كارشناسي شده  هر كيلو شير در وزارت جهاد كشاورزي  ــود، دولت بايد خريد تضميني داش ش

بيش از 700 تومان تعيين شده، اما هر كيلو شير 540 تومان در كشور به طور ميانگين خريداري مي شود. 

فرزين:  افزايش يارانه نقدي متناسب با اصالح قيمت هاست
همدان پيام: دبير ستاد هدفمندي يارانه ها ميزان افزايش يارانه نقدي در مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه ها 

را متناسب با ميزان اصالح قيمت ها عنوان كرد. 
ــا فرزين درباره ميزان يارانه نقدي در مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه ها گفت: اگر اصالح قيمت  محمدرض

داشته باشيم اصالح نظام پرداختي هم خواهيم داشت يعني هر دوي اين ها با همديگر اتفاق مي افتد. 
ــانه ها، افزايش قيمت حامل هاي انرژي، يارانه پرداختي هم افزايش  وي ادامه داد: قطعا با اصالح قيمت يا به قول رس
ــت مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تا  ــنا، بنا بر اظهارات رئيس جمهور قرار اس پيدا مي كند.  به گزارش ايس
ــال انجام  شود و به تبع افزايش قيمت حامل هاي انرژي، يارانه نقدي هم افزايش مي يابد. همچنين قرار است  پايان امس

خانواده هاي پردرآمد هم از دريافت يارانه نقدي محروم شوند. 

باز سكه گران شد
ــكه طرح قديم 635 هزار تومان و طرح  ــكه ديروز در بازار افزايش يافت، به طورى كه نرخ س  همدان پيام: قيمت س
ــكه تمام بهار آزادى طرح قديم ديروز 635 هزار تومان،  ــد.  به گزارش مهر قيمت هر قطعه س جديد 616 هزار تومان ش
طرح جديد 616 هزار تومان، نيم سكه 300 هزار تومان، ربع سكه 153 هزار تومان و هرگرم طال 77 هزار تومان است.
ــته به ترتيب 625  ــنبه گذش ــاس اعالم اتحاديه طال و جواهر در روز پنج ش ــت كه اين نرخ ها بر اس اين در حالى اس
ــكه به  ــاس نرخ انواع س هزارتومان، 615 هزار تومان، 299 هزار تومان، 150 هزار تومان و 78 هزار تومان بود. بر اين اس
جز گرمى در روز جارى با افزايش مواجه شد. نرخ هر اونس طال ديروز در بازارهاى جهانى 1617 تومان و هر گرم طالى 
زرد 18 عيار در بازار داخلى 60 هزار و 150 تومان است، نرخ طالى داخلى ديروز افزايش يافته است، نرخ هر گرم طالى 

18 عيار روز پنج شنبه 59 هزار و 100 تومان بود.

34 درصد خانوارهاي 
شهري خانه ندارند

ــال گذشته حدود 66  همدان پيام: در س
درصد خانوارهاي شهري داراي مسكن ملكي 

بوده اند.
ــه و درآمد  ــرح آمارگيري هزين نتايج ط
ــوي  ــه از س ــال 1389 ك ــا در س خانواره
ــر شده  است، نشان  مركز آمار ايران منتش
ــتايي  روس خانوارهاي  ــش  بخ در  مي دهد 
84,9 درصد اين خانوارها نيز داراي مسكن 

ملكي بوده اند.
ــال گذشته 23,5  ــاس در س بر اين اس
ــين و 5,3  ــينان اجاره نش ــد شهرنش درص
ــكن  مس داراي  ــز  ني ــتاييان  روس ــد  درص
ــهري و  ــد. بقيه مردم ش ــاره اي بوده ان اج
ــي با عناوين "در  ــتايي نيز از خانه هاي روس
ــكن رايگان" برخوردار  ــر خدمت يا مس براب

بوده اند.
ــاس در سال  ــنا بر اين اس به گزارش ايس
ــته تعداد افراد داراي مسكن ملكي در  گذش
ــال قبل آن 3,7  ــهري نسبت به س بخش ش
ــكن  ــد افزايش و تعداد افراد داراي مس درص
ــت. در  اجاره اي 3,9 درصد كاهش يافته اس
بخش روستايي نيز تعداد افراد داراي مسكن 
ملكي 1,7 درصد افزايش و تعداد افراد داراي 
ــد كاهش يافته  ــكن اجاره اي 6,4 درص مس

است.

ــه مجلس گفت:  ــام: عضو هيأت رئيس همدان پي
ــوى دولت مبنى بر  ــون تصميم و مطلبى از س تاكن
ارائه اليحه بودجه 91، به مجلس اعالم نشده است.

 حجت االسالم حسين سبحانى نيا نماينده مردم 
نيشابور و عضو هيأت رئيسه مجلس شوراى اسالمى 
ــاره به اليحه بودجه 1391 كه بايد دولت تا 15  با اش
ــيدگى تقديم مجلس مى كرد، اظهار  آذرماه براى رس
داشت: تاكنون تصميم و مطلبى از سوى دولت مبنى 
بر ارائه اليحه بودجه 91، به مجلس اعالم نشده است.

ــبحانى نيا در ادامه با اشاره به  ــالم س حجت االس
طرح سؤال از رئيس جمهور كه به شش كميسيون 

ــيدگى ارائه شده است،  تخصصى مجلس براى رس
ــيون ها  ــه طبق قانون، كميس ــت: در اين مرحل گف
ــؤاالت  ــخگويى به س بايد از رئيس جمهور براى پاس
ــخص  مطروحه دعوت كنند، اما لزومى ندارد كه ش
ــات كميسيون ها حضور يابد  رئيس جمهور در جلس
ــخگويى به  اما نماينده رئيس جمهور بايد براى پاس

سؤاالت در كميسيون ها حاضر شود.
ــه مجلس بر همين اساس  اين عضو هيأت رئيس
متذكر شد: بعد از ارائه گزارش كميسيون ها از بررسى 
طرح سؤال از رئيس جمهور به هيأت رئيسه، سؤاالت 
در صحن علنى با حضور رئيس جمهور مورد رسيدگى 
ــدام در صورتى انجام  ــن اق ــرد، البته اي ــرار مى گي ق

مى شود كه سؤال كنندگان از پاسخ هاى رئيس جمهور 
يا نماينده او در كميسيون ها قانع نشوند.

به گزارش فارس، طرح سؤال از رئيس جمهور در 
ــه مجلس  10 محور با 79 امضا تقديم هيأت رئيس
ــى  ــد و اين هيأت نيز طرح مذكور را براى بررس ش
ــيون هاى امنيت ملى و سياست خارجى،  به كميس
برنامه و بودجه، عمران، اقتصاد، اصل 90 و فرهنگى 
ــيون مذكور نيز اين هفته  ــش كميس ارجاع داد. ش
بررسى اين سؤال را در دستور كار خود قرار داده اند 
ــخگويى به سؤاالت،  و از رئيس جمهور نيز براى پاس

دعوت كردند تا در مجلس حاضر شود.

واريز 90درصد قبض گاز زمستانى به خزانه
 همدان پيام: در هفته ابتدايى دى ماه بيش از 91 ميليون متر مكعب گاز به طور 
ميانگين به صنايع تحويل داده شده و در فصل سرما بيش از 90 درصد از قبوض گاز 
ــت. با اجراى قانون هدفمندي يارانه ها و كاهش بين  ــاب خزانه واريز شده اس به حس
ــا 20 ميليون متر مكعبى مصرف گاز در بخش خانگى، اين امر موجب افزايش  15 ت
ــت، به همين دليل كاهش  ــور شده اس ــانى به نيروگاه ها و صنايع عمده كش گازرس

مصرف سوخت مايع در صنايع و نيروگاه ها مشاهده مى شود.
به گزارش فارس، قبل از اجراى قانون هدفمندي يارانه ها به طور ميانگين 70 ميليون 
متر مكعب گاز به صنايع عمده كشور تحويل داده مى شد، اما در هفته ابتدايى دى ماه 
به طور ميانگين 91 ميليون متر مكعب گاز به صنايع تحويل داده شده است. اين گزارش 
ــود كه  اضافه مى كند، اين ميزان گاز تحويلى به نيروگاه ها و صنايع درحالى انجام مى ش
نيروگاه ها هنوز بدهى خود را به شركت گاز تحويل نداده اند و شنيده ها حاكى از آن است 
كه رقم اين بدهى نزديك به 700 ميليارد ريال مي باشد. در ادامه اين گزارش آمده است، 
در زمستان سال جارى بيش از 90 درصد مردم گازبهاى خود را پرداخت كرده اند و تمامي 

وجوه پرداختى به طور مستقيم به حساب خزانه واريز شده است.

 بحران ارز، نشان دهنده اقتصاد مسموم كشور است
ــام و افزايش هزينه ها در  ــردرگمى، ابه ــناس اقتصادى، س همدان پيام: يك كار ش
ــكه و ارز  ــموم كننده توصيف كرد و گفت: بحران بازار س ــور را مس اقتصاد فعلى كش

نمونه تبلور يافته اقتصاد مسموم كشور است.
ــت: بانك مركزى بر مبناى  ــايان آرانى در گفت و گو با ايلنا اظهار داش ــاهين ش ش
ــكه  ــات بايد در اين مدت بازار ارز و س ــف، اقتدار، وظيفه و ثب ــور مهم تكلي 4 فاكت
ــته تاكنون  ــرد، اما به دليل نبود اقتدار الزم در اين حوزه نتوانس ــاماندهى مى ك را س

توانايى هاى مديريتى خود را در بازار سكه و ارز ايجاد كند.
وى علت اين امر را به عوامل گوناگونى نسبت داد و گفت: از يك سو تحريم هاى 
ــويى ديگر نبود ابزارهاى الزم در اختيار بانك مركزى و  ــترده عليه كشور و از س گس
ــده تا بانك مركزى نتواند با  ــور، باعث ش همچنين عدم ورود دالرهاى نفتى به كش

فاكتورهاى مناسب خود، بازار ارز و سكه را كنترل كند.
ــكه و ارز كشور با  ــايان آرانى ادامه داد: در صورت تداوم روند موجود در بازار س ش
يك بحران جدى مواجه شده و به عبارت ديگر به يك آفت بزرگ تبديل خواهد شد.

ــتاى اتخاذ يك سياست  ــت پولى، بانكى و مالى را در راس ــويى سياس وى همس
همگون براى ثبات در بازار ارز و سكه خواستار شد.

افزايش 6 درصدي نرخ روغن نباتي
ــش درصدي  ــن صنفي صنايع روغن نباتي از افزايش ش ــام: دبير انجم همدان پي

قيمت هر كيلو روغن نباتي خبر داد. 
ابوالحسن خليلي در گفت وگو با ايسنا، گفت: از نيمه مهرماه قيمت هر كيلو روغن 
ــش درصد كاهش يافته بود كه به دليل افزايش هزينه ها از سازمان حمايت  نباتي ش
ــد اين ميزان كاهش به حالت اوليه  ــت ش مصرف كنندگان و توليد كنندگان درخواس
ــدگان و توليد كنندگان با  ــازمان حمايت از مصرف كنن ــود بازگردد.  وى گفت: س خ
پيشنهاد بازگشت شش درصدي قيمت روغن نباتي موافقت كرده و اين افزايش نرخ 

از نيمه دي ماه اعمال شده است. 

ــاي افزايش ماليات  همدان پيام: پس از ماجراه
ــن بار نرخ  ــد قيمت ديه، اي ــر ارزش افزوده و رش ب
ــومين بار زمزمه گراني  ارز افزايش يافته تا براي س

خودروها بر سر زبان ها بيفتد.
ــت در اجراي  ــود قاطعي ــنا، نب ــه گزارش ايس ب
ساماندهي بازار ارز و وجود واسطه ها به التهاب بازار 
ــور دامن زده است؛ به طوري كه هر دالر  ارز در كش
ــد. اين  ــكا به مرز دو هزار تومان هم نزديك ش آمري
ــت كه توليدكنندگان و صنعتگران  در شرايطي اس
ــي معتقدند كه با دالر1500 يا 1700 توماني  داخل

هم نمي توان ادامه حيات داد.
اين افزايش قيمت به طور حتم روي مواد اوليه 
توليد اثر خواهد گذاشت. در صنعت خودرو نيز اين 
ــودرو اثرگذار خواهد بود و  موضوع روي قطعات خ
ــاي داخلي دامن  ــع آن نيز بر گراني خودروه به تب

خواهد زد.
ــفتگي بازار ارز شايد بتواند نفس هاي  تداوم آش
ــه صنعتگران با  ــماره بيندازد؛ چراك ــد را به ش تولي
ــوند و مواد اوليه گران تر  افزايش هزينه روبرو مي ش
ــرايطي كه همين  ــد كرد؛ آن  هم در ش وارد خواهن
ــازي  ــراي قانون هدفمندس ــدگان در اج توليدكنن
ــه قيمت  ــول داده بودند ك ــت ق ــه دول ــا ب يارانه ه
ــش ندهند و در اين زمينه  محصوالت خود را افزاي
ــفته بازار ارز  ــفانه آش ــند، ولي متأس يار دولت باش

زمينه ساز گراني محصوالت توليدكنندگان شد.
ــوي ديگر پيداست كه بيشتر صنايع كشور  از س
ــي قانون  ــاي جبران ــره اي از يارانه ه ــر به كه كمت
هدفمندي يارانه ها برده و فشار سنگيني را متحمل 

شده اند، تاب تحمل ضربه افزايش نرخ دالر را ندارند.
ــوان برنامه اي براي  ــرخ ارز به عن ــه اصالح ن اگرچ
اصالح ساختار اقتصادي محسوب شده و مورد تأييد 
برخي از كارشناسان است، اما افزايش ناگهاني نرخ ارز، 

بنگاه هاي اقتصادي را با تهديد مواجه كرده است.
ــت اين كه  ــخص اس در اقتصاد ايران آنچه مش
حجم صادرات به واردات وابسته است و بيش از 85 
ــرمايه اي و واسطه اي  درصد از واردات را كاالهاي س
ــاالنه چند 10  ــكيل مي دهد و از طرف ديگر س تش
ميليارد دالر واردات به كشور صورت مي گيرد كه در 
ــدن  واقع افزايش نرخ ارز مي تواند از طريق گران ش
ــت توليد يا افزايش قيمت  ــن نهاده ها منجر به اف اي

محصوالت توليدي شود.

ــرخ ارز تمام  ــازان، افزايش ن ــه گفته خودروس ب
ــا را براي تثبيت قيمت  ــا و برنامه هاي آن ه تالش ه
ــاالن اين صنعت،  ــه مي كند. طبق اظهارات فع پنب
ــي و  ــاي دالر 1050 تومان ــر مبن ــازان ب خودروس
براساس نرخ ارز در بودجه 1390 برنامه ريزي كرده  
ــت ارز تا اين حد  ــد و فكر نمي كردند كه قيم بودن

گران شود.
ــازان قطعاتي را كه هم اكنون سفارش  خودروس
مي گيرند، چند ماه بعد به دستشان مي رسد و آن را 
ــب با  وارد خط توليد مي كنند، اما چون بايد متناس
قيمت فعلي ارز، پول به گمرك بدهند، لذا افزايش 
نرخ ارز زودتر از اينها بر هزينه تمام شده خودرو اثر 
ــور  مي گذارد. به عبارت ديگر قطعاتي كه وارد كش

مي شوند، بين 25 تا 64 درصد تعرفه گمركي دارند؛ 
ــه گمرك طبق  ــازان ب بنابراين پرداختي خودروس
ــت فعلي ارز خواهد بود و هرچه ارزبري خودرو  قيم
ــري آن از افزايش نرخ ارز نيز  ــد، تأثير پذي باال باش

بيشتر خواهد بود.
ــان بر اين باورند كه افزايش  برخي از كارشناس
ــه قيمت خودروهاي  ــرخ ارز حداقل پنج درصد ب ن
ــن موضوع به ضرر  ــه خواهد كرد و اي ــي اضاف داخل
ــن نكته توجه  ــود. بايد به اي ــتريان تمام مي ش مش
ــاز يك بنگاه اقتصادي است و  ــت كه خودروس داش
ــهامداران خود مسئول؛ لذا براي جبران  درمقابل س
ــي از افزايش نرخ ارز  افزايش هزينه هاي توليد ناش

چاره اي جز باال بردن قيمت نخواهد داشت.

معاون اول رئيس جمهور:

براي 15 سال ذخيره 
طال در كشور وجود 

دارد
ــاون اول رئيس جمهور با بيان  همدان پيام: مع
ــور در بخش ارزي  اين كه مجموع هزينه هاي كش
ــت، گفت:  با  ــارد دالر اس ــا 100 ميلي ــن 90 ت بي
ــده، كشور  توجه به درآمدهاي ارزي پيش بيني ش
ــازاد خواهد  ــا 35 ميليارد دالر ارز م ــال30 ت امس
ــور  ــت و با توجه به وجود منابع كافي در كش داش
ــري نخواهد  ــمن تأثي ــاي احتمالي دش تحريم ه

داشت.

ــا رحيمي كه در  ــنا، محمدرض به گزارش ايس
ــت ملي صادرات كاالها و خدمات  ــيه نشس حاش
ــخن مي گفت،  دانش بنيان در جمع خبرنگاران س
ــان كرد: پيش بيني مي شود در سال 90  خاطرنش
ــته باشيم.  بيش از 90 ميليارد دالر صادرات داش
ــال  ــده كه تا پايان س ــزي ش ــن برنامه ري همچني
ــر نفتي در  ــارد دالر صادرات غي ــاري 45 ميلي ج
كشور داشته باشيم كه با توجه به اين كه مجموع 
ــور در بخش ارزي بين 90 تا 100  هزينه هاي كش
ميليارد دالر است، 30 تا 35 ميليارد دالر ارز مازاد 

خواهيم داشت.
ــران حداقل براي  ــه اي ــي با بيان اين ك رحيم
ــال طال ذخيره دارد، گفت: در حال حاضر  15 س
ــور  ــارد دالر ارز اضافي در كش ــا وجود 30 ميلي ب

ــگاه ها و  نگراني از حمايت از توليدكنندگان، دانش
محصوالت دانش بنيان وجود ندارد.

ــان كرد: به  معاون اول رئيس جمهور خاطرنش
مردم بزرگ ايران مژده مي دهيم كه تحريم ها هيچ 
مشكلي براي روند توسعه كشور ايجاد نكرده است؛ 
ــت كرده اما مانع  البته زحمت هاي زيادي را درس

پيشرفت و توسعه كشور نخواهد شد.
ــمندان و پژوهشگران  وي با بيان اين كه دانش
ــاي علم و  ــال هاي اخير در بخش ه ــور در س كش
ــاي بزرگي را به وجود آورده اند،  فن آوري جهش ه
ــان بزرگي براي  ــت: نتيجه زحمات آن ها ارمغ گف
ــرافزاري ملت ايران داشته و دولت وظيفه دارد  س
همه جانبه از دانش، فكر و محصوالت علمي آن ها 

حمايت كند.

سبحانى نيا:

فعًال خبرى از بودجه 91 نيست

تداوم آشفتگي بازار ارز

زمزمه افزايش قيمت خودروها به گوش مي رسد

بيمه نامه شركت نوين متعلق به خودرو پرايد 
نام  به  ايران 18  پالك  28د442-  شماره  به 
 227 شناسنامه  شماره  به  خوشرقم  حميد 
اعتبار  درجه  از  و  گرديده  مفقود  اصغر  فرزند 

ساقط مي باشد.

كارت پايان خدمت متعلق به پيام طالبى ازندريانى 
فرزند ابوالقاسم متولد 1363/4/28 به شماره 
شناسنامه 139 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

رنگ  مشكى  سابين  سيكلت  موتور  به  متعلق  رازى  نامه  بيمه 
SABIN- موتور  شماره  به   498 كد   -74638 شماره  به 
 NEZ**125S9009790 157 به شماره تنهFMI010616775
متعلق به پرويز طاووسى به شماره شناسنامه 7 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگـهي مزايده

شهرداري قروه درجزين 

شهرداري قروه درجزين 
به استناد مجوز شماره 273 مورخه 

90/9/10 شوراي اسالمي شهر 
در نظر دارد

تعداد چهار قطعه از زمين هاي 
فرهنگيان  شهرك  دوم  فاز 
به  كتبي  مزايده  طريق  از  را 

فروش برساند.
تاريخ  تا  حداكثر  مي توانند  متقاضيان 
90/10/28 با مراجعه به شهرداري نقشه 
و اطالعات مورد مزايده را دريافت نمايند.

شماره تلفن تماس: 08126562993

جناب آقاي

شكرا... كياني 
رياست محترم اداره روابط عمومي آموزش و پرورش

استان همدان 
توسط  كشوري  برتر  رتبه  كسب 
آن اداره در بين روابط عمومي هاي 

آموزش و پرورش كشور
را به جنابعالي و ساير همكاران زحمت كش در آن 
حوزه تبريك و تهنيت عرض مي نماييم. موفقيت و 

سربلندي شما را از درگاه حضرت حق خواهانيم.
اصولگرايان شهرستان نهاوند

شماره 90/03 آگـهي مزايده عمـومى 
بانك ملت

بانك ملت استان همدان

بدينوسيله به اطالع عموم مي رساند بانك ملت استان همدان در نظر دارد
امالك مازاد بر نياز خود را از طريق مزايده عمومي به فروش رساند.

لذا تمامي متقاضيان مي توانند ضمن بازديد از امالك، براي دريافت 
اوراق شركت در مزايده به اداره امور اداري مديريت شعب بانك 
ملت استان همدان واقع در چهارراه خواجه رشيد همدان مراجعه، 
يا براي كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن هاي 2525301-4 

و 2525324-0811 تماس حاصل نمايند.
 شرايط و مهلت شركت در مزايده:

1- واريز مبلغ 5 درصد قيمت پايه به صورت نقدي به حساب 
بستانكاران مديريت شعب بانك استان همدان (قابل پرداخت 
در تمامى شعب بانك ملت استان همدان) بابت سپرده شركت 

در مزايده
2- بانك ملت استان همدان در رد يا قبول يك يا تمامي پيشنهادها 

مختار است.
3- هزينه نشر آگهي ارزيابي (كارشناسي) امالك به عهده برنده 

مزايده خواهد بود.
4- مهلت شركت در مزايده تا ساعت 12/30 مورخه 90/11/9 

خواهد بود.
 90/11/10 روز  صبح   8 ساعت  پاكات  بازگشايي  تاريخ   -5

خواهد بود.
امالك عبارتند از: 

1- سه باب مغازه تجاري به مساحت (عرصه و اعيان) حدوداً 
بانك  سابق  (ملك  خيام  خيابان  مالير،  در  واقع  متر   122/84

ملت شعبه مركزي مالير) به قيمت پايه 29/500/000/000 
ريال

حدوداً 250  (عرصه)  مساحت  به  مسكوني  منزل  باب  يك   -2
مترمربع واقع در تويسركان شهرك فرهنگيان نبش تقاطع 18 

متري به قيمت پايه 700/000/000 ريال
3- يك باب كارگاه بسته بندي به مساحت (عرصه) حدوداً 7550 
مترمربع واقع در كيلومتر 20 جاده نهاوند، فيروزان به قيمت پايه 

3/100/000/000 ريال
(عرصه)  مسات  به  چرم  مصنوعات  توليد  كارگاه  باب  يك   -4
حدوداً 14276 مترمربع واقع در شهرك صنعتي ويان به قيمت 

پايه 3/380/000/000 ريال
5- يك باب كارگاه نمك كوبي به مساحت (عرصه) حدود 511 
مترمربع در رزن- جاده قروه روستاي فارسجين به قيمت پايه 

360/000/000 ريال
6- يك باب مرغداري به مساحت (عرصه) حدوداً 6000 مترمربع 
واقع در مالير- روستاي كساوند به قيمت پايه 720/000/000 

ريال
7- يك باب كارگاه توليد مصنوعات چوبي به مساحت (عرصه) 
حدوداً 2880 مترمربع واقع در تويسركان شهرك صنعتي فرسفج 

صنايع چوب افرا به قيمت پايه 900/000/000 ريال

آگهي مزايده نوبت دوم
در پرونده كالسـه 900500 اجرايي طي رأي صادره از شـعبه 10 محاكم عمومي 
خانـواده همدان محكوم عليه كامـران بني اردالن محكومندبـه پرداخت مبلغ 
176997103 ريـال و 12 عدد سـكه بهـار آزادي مبلـغ 4,089,942 ريال بابت 
هزينه دادرسـي در حق محكوم له سـهيال اردالني و نيم عشـر دولتي - ريال 
لذا با توجه به اينكه محكوم عليه نسبت به برائت ذمه خويش اقدامي نكرده اند 
اين اجرا به درخواسـت محكوم له اقدام به توقيف 6 دانگ پالك ثبتي شـماره 
12742 فرعي از 1/4141 اصلي حومه بخش 3 همدان خانه ايسـت سـه طبقه با 
مسـاحت (در دو طبقه) 28/7 مترمربع داراي امتيازات شهري، مشتمل بر راه پله 
و آشـپزخانه و يك هال و اتاق خواب و هال و توالت و حمام توامان نوسـاز و نماي 
سـنگ داراي يك باب مغازه در طبقه اول كه در صورت تعلق ملكيت و سـر قفلي 
به محكوم عليه ارزش 820,000,000 ريال اعالم گرديده است لذا اين اجرا به  تاريخ 
1390/11/15 ساعت 11 تا 10/30 اقدام به برگزارى عمليات مزايده جهت تأديه دين 
محكوم له مي نمايد. ضمنا مزايده در دايره اجراى احكام مدنى دادگسترى همدان 
برگزار مى گردد. ملك 5 روز قبل از مزايده قابل بازديد مي باشد. بديهي است برنده 

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

آگهي مزايده نوبت دوم
در پرونـده كالسـه1888/89 اجرايـي طـي رأي صـادره از شـعبه2 محاكـم 
عمومي همدان محكوم عليه سيدحسـن موسـوي  محكومند به پرداخت مبلغ 
74,972,300 ريـال در حق محكوم له حميد پرچمى دلير، و نيمعشـر دولتي و 
مبلـغ 3,750,000 ريال لذا با توجه به اينكه محكوم عليه نسـبت به برائت ذمه 
خويش اقدامي نكرده است اين اجرا به درخواست محكوم عليه اقدام به توقيف 
اموالي به شـرح ذيل نموده به ميـزان 70,200,000 ريال ارزيابى گرديده اسـت 

اين اجرا در تاريخ 90/11/15 سـاعت 12 تا 11/30 اقدام به برگزارى عمليات مزايده 
جهـت تأديه دين محكـوم له مي نمايد ضمناً مزايده در دايـره اجراي احكام مدني 
دادگستري همدان برگزار مي گردد. بديهى است برنده مزايده كسى تلقى مى گردد 
كه بيشـترين قيمت را پيشـنهاد نمايد 1-تلويزيون ال سي دي، به تعداد 1 دستگاه  
مبلغ كل 10,000,000ريال 2-يخچاپ سايت سامسونگ، به تعداد 1 دستگاه مبلغ كل 
15,000,000 ريال 3-فرش ماشيني 12 متري، به تعداد 2 تخته مبلغ كل 25,000,000 
ريـال 4- يـك دسـتگاه تردميل، به تعـداد 1 دسـتگاه  مبلـغ كل 7,000,000ريال  
5-كامپيوتر، به تعداد يك دستگاه مبلغ كل 4,000,000 ريال  6-پكيج، به تعداد يك 
دسـتگاه مبلغ كل 5,000,000 ريال 7-گاز 5 شـعله، به تعداد يك دستگاه مبلغ كل 
1,500,000 ريال  8-ضبط صوت سامسونگ، به تعداد 1 دستگاه مبلغ كل 1,500,000 
ريال  9-ماشـين لباسشـويي ، به تعداد يك دسـتگاه  مبلـغ كل 2,000,000 ريال  
10-سرويس آركوپال، به تعداد يك سرويس مبلغ كل 2,000,000 ريال  11-مايكروفر 
پاناسـونيك، به تعداد 1 عدد مبلغ كل 2,500,000 ريـال  12-آرام پز و پلوپز فلر، به 
تعداد يك عدد مبلغ كل 1,000,000 ريال  13-جاروبرقي 2200 ولت پاناسونيك ژاپن، 
به تعداد يك عدد مبلغ كل 2,000,000 ريال  14-سـرويس بلور چك ، به تعداد يك 
سرويس مبلغ كل 500,000 ريال  15-سرويس 12 نفره يونيك، به تعداد 3 سرويس 
مبلغ كل 1,500,000 ريال  16-رو تختي كره اي، به تعداد يك عدد مبلغ كل 300,000 
ريال  17-رنده برقي سامسونگ، به تعداد 1 عدد مبلغ كل 1,000,000 ريال 18-جارو 
شـارژي ال جي، به تعداد يك عدد مبلغ كل 400,000 ريال  19-سه كاره پاناسونيك 
، به تعداد يك عدد مبلغ كل 1,000,000 ريال  20-چرخ گوشت پاناسونيك، به تعداد 
1 عـدد مبلغ كل 1,200,000 ريال 21-سـرويس قابلمه كـره اي 24 پارچه، به تعداد 
يـك عدد مبلـغ كل 1,500,000 ريـال  22-زودپز پارس، به تعـداد يك عدد مبلغ 
كل 8,000,000 ريال  23-سـرويس آشـپزخانه نوين، به تعداد يك دست مبلغ كل 
1,500,000 ريال  24-سـرويس نقره ، به تعداد يك دسـت  مبلغ كل 5,000,000 ريال 
25-آيينه و شـمعدان نقره ، به تعداد يك دسـت  مبلغ كل 1,500,000 ريال  جمعا 
مبلغ كل بدهي هفتاد ميليون و دويسـت هزار ريال تمام مي باشـد بديهي است 

برنـده مزايده كسـي تلقـي مي گردد كه بيشـترين قيمت را پيشـنهاد نمايد و 
مي بايست ده درصد في را في المجلس و مابقي را ظرف مدت يك ماه تأديه كند.
دادورز اجراي احكام مدني دادگسترى همدان- زائرى

آگهي حصر وراثت
آقاي سـعيد نـوروزي داراي شناسـنامه شـماره 42 به شـرح دادخواسـت به 
كالسـه117/328/90ش ح از اين حوزه درخواسـت گواهي حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شـادروان حاجيعلي نوروزي به شناسـنامه شـماره 625 
در تاريـخ 83/12/5 در اقامتگاه دائمي خود بـدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم 
منحصر اسـت به: 1-سـليمه نوروزي فرزند حاجعلي به شـماره شناسـنامه852 
متولد1329 فرزند متوفي 2-مليحه نوروزي فرزند حاجعلي به شماره شناسنامه5 
متولد1331 فرزند متوفي 3-شـعبانعلي وجداني شايسته فرزند حاجعلي به شماره 
شناسنامه23 متولد1322 فرزند متوفي 4-سعيد نوروزي فرزند حاجعلي به شماره 
شناسـنامه42 متولد1324 فرزند متوفي 5-شـيرعلي نوروزي فرزند حاجعلي به 
شـماره شناسـنامه993 متولد1339 فرزند متوفي ندارد اينك با انجام تشريفات 
مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك 

ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف 4549
قاضي حوزه 117 شوراي حل اختالف بهار

آگهي مزايده 
بـا توجه به اينكه در پرونده كالسـه 900164 اجراي احكام حقوقي محكوم عليهم 
آقايان 1- قربان تحسيني فرزند حسين 2- كوكب حسيني فرزند حسين 3- كوثر 
رحماني فرزند رحمان محكوم به تقسـيم و تحويل ماترك در حق محكوم له آقاي 
1- عابدين حسـيني 2- آسيه حسيني 3- جمشيد تحسـيني گرديده و تاكنون 

اقدامـي جهت اجراي حكم انجـام نداده اند و طبق نظريه كارشناسـي اموال قابل 
تقسيم نمي باشد و بايد از طريق فروش آنها نسبت به اجراي حكم اقدام گردد لذا ما 
ترك شامل: اراضي ديم متوفي به شرح ذيل شامل 10 قطعه:1- ميراخور به مساحت 
17 جريب حدود اربعه شـماالً راه روستاي قايش- شرقاً امالك ابراهيم گاوسواري- 
جنوباً ملك مرشـد عزتي و غربا  راه غربي.2- قيقانلخ به مسـاحت 5 هكتار حدود 
اربعه شماالً ملك احمد آقا و حسين آقا اسكندري شرقاً ملك محمد جعفر صفايي، 
شرقاً ملك محمد جعفر صفايي، جنوباً زمين عابدين حسيني و سيالب غرباً ملك 
عبـاس نور محمـدي.3- نخود يـري به مسـاحت 2 هكتار، شـماالً زمين عابدين 
حسيني- شـرقا ملك يقين علي  نورمحمدي، جنوباً ملك حاج اكبر اميريان، غربا 
راه عمومي.4- آقا ير پائين به مسـاحت 8 جريب شـماالً عباس نورمحمدي، شرقًا 
ملك آقايان سـليمي و عباس نورمحمدي جنوباً ملك صفاري و شـوندي، غربا راه 
عمومي سـاريجلو.5- آق ير باال به مسـاحت 7 جريب شـماالً علي صادقي- شرقًا 
قربان سليمي، جنوباً هدايت فتاحي و غرباً راه عمومي ساريجلو.6- اور تا دره بزرگ 
در حدود يك هكتار شـماالً جعفر صفايي و شـوندي- شرقا قربان سليمي- جنوبا 
هدايت فتاحي و غرباً راه باريكه.7- قيرخش به مسـاحت يك هكتار شـماالً ملك 
حاج يونسـعلي نورمحمدي- شرقاً ملك حاج مراد توكلي جنوباً ملك حسينعلي و 
مشهدي رجب، غرباً ملك روستاي خورونده.8- حاتم يري پايين- شماال ميرزا آقا 
عيوضي- شرقا راه عمومي- جنوباً حاج يونس شفيعي- غرباً حاج يونس شفيعي به 
مساحت 5 جريب.9- زه به مساحت 3 جريب شماالً عزيز خدابنده لو، شرقاً محمد 
خدابنده لو، جنوباً گلچين مرادي، غربا راه عمومي.10- خرمن يري به مسـاحت 1/5 
جريب شـماال ملك حاج يونس نورمحمدي، شرقاً راه غربي (جاده آسفالته)، جنوبًا 
كرباليي حبيب و حاج اكبر اميريان و غرباً عابدين و قربان تحسـيني.ب) سه دانگ 
تراكتور روماني مدل 650. ج) يك دوم جريب باغ انگور كه به علت عدم مراقبت از 
آن متروكه شـده است.د) يك باب خانه مسكوني كه بناي آن از حيز انتفاع افتاده 
و فقط عرصه آن مورد نظر اسـت.ارزش كل ماترك متوفي (مرحوم يوسف حسني) 
جمعـاً بالغ بر يكصد ميليون و ششـصد و پنجاه هزار ريال مي گـردد (100,650,000 

ريال) از مبلغ مذكور مبلغ سـي و سـه ميليون و سـيصد و هفتاد و پنج هزار ريال 
(33,375,000 ريال) سهم آقاي عابدين حسني خوانده رديف يك مي باشد و بقيه 
امـوال طبق توافـق به عمل آمده و وصيت متوفي متعلق بـه خانم كوثر رحماني و 
جمشـيد تحسيني دادگر مي باشد كه محكوم له تقاضاي فروش آنها نموده است و 
اجراي احكام در تاريخ 1390/11/8 سـاعت 10 صبح در دايره اجراي احكام حقوقي 
اقـدام به برگزاري عمليات مزايده و فروش اموال توفيقي را خواهد نمود اين آگهي 
جهت اطالع عموم نشـر مي گردد لذا كسـاني كه تمايل به شركت در اين مزايده را 
دارند مي توانند ظرف يك هفته قبل از روز مزايده از اموال واقع در روستاي كهريز 

بغازي بازديد نمايند. قيمت پايه به مبلغ 100,650,000 ريال تعيين گرديده است.
دفتر اجراي احكام حقوقي دادگاه عمومي بخش سردرود

آگهي مزايده 
در پرونده كالسه 399/81 اجرايي طي رأي صادره از شعبه 3 محاكم حقوقى خانواده 
استان همدان محكوم عليه مهدى حبيبى ثمريان محكومندبه پرداخت مبلغ 124 
عدد سـكه بهار آزادى در حق محكوم له خانم نرگس شمس، و نيم عشر دولتى - 
ريال لذا با توجه به اينكه محكوم عليه نسبت به برائت ذمه خويش اقدامي نكرده اند 
اين اجرا به درخواست محكوم له اقدام به توقيف 6 دانگ يك واحد آپارتمان قطعه 
84 تفكيكى با شماره 84 از 109 اصلى مفروز مجزا شده از پالك اصلى با مساحت 
53 متـر مربع واقـع در همدان بلوار شـاهد خيابان 18 متـرى زرين كوچه بينش 
مجتمـع 12 واحدى زرين طبقه اول فاقد پاركينگ و انبارى داراى امكانات خدمات 
شهرى ارزش 6 دانگ 344,500,000 ريال اعالم گرديده است  لذا اين اجرا به  تاريخ 
1390/11/15 سـاعت 9 تا 8/30 اقدام به برگزارى عمليات مزايده جهت تأديه دين 
محكوم له مي نمايد. ضمنا مزايده در دايره اجراى احكام مدنى دادگسترى همدان 
برگزار مى گردد. ملك 5 روز قبل از مزايده قابل بازديد مي باشد. بديهي است برنده 

مزايده كسي تلقي مي گردد كه بيشترين قيمت پيشنهاد نمايد.
دادورز اجراى احكام مدنى دادگسترى همدان- زائرى
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اخبار ورزشى سليمان رحيمىخبر
ــي رقابت هاي  ــه ماقبل پايان ــام: هفت همدان پي
ــابقه در شهرهاي  ــتي با انجام 4 مس ليگ برتر كش
ــد كه در  تهران، زنجان، بروجرد و همدان دنبال ش
اين رقابت ها تيم هاي ثامن الحجج، شهرداري مالير، 
آبفاى زنجان و نيروي زميني بر حريفان خود غلبه 
ــم صعودكننده به مرحله نيمه  كردند و چهره 3 تي

نهايي نمايان شد.
تيم كشتي شهداي مالير كه از ميزباني رقابت ها 
محروم بود در بروجرد از تيم خونه به خونه پذيرايي 
ــال خوش  ــه در رقابت هاي امس ــرد. ماليري ها ك ك
ــيدند با بهترين نفرات خود مقابل حريف تا  درخش
ــلح و مربي تيم ملي صف آرايي كردند و  دندان مس
ــب فراموش ناشدني موفق شدند حريف  در يك ش
قدر خود را با شكست بدرقه كنند و جواز صعود به 

مرحله نيمه نهايي را كسب كنند. 
ــه به خونه از  ــتي هر چند تيم خون در اين كش
ــود نبرد اما نام مازندران براي  تمامي نفرات خود س
هر حريفي كافي است و اين استان آنقدر كشتي گير 

دارد كه با ذخيره هايش نيز مدعي باشد.
ــرمربي تيم ملي هيچگاه فكر نمي كرد كه با   س
شكستى سنگين بدرقه شود و به همين جهت وقتي 
اوضاع را بر وفق مراد نديد ضعف داوري را بهانه قرار 

داد و از ادامه رقابت ها خودداري كرد. 
تيم شهداي مالير در يك كشتي خوب در حالي 
ــه 1-3 از حريف خود پيش بود و در 3 وزن باقي  ك
مانده تنها يك پيروزي مي خواست با اعتراض مربي 
ميهمان روبرو شد و مسابقات نيمه كاره تعطيل شد 

تا پيروزي 1-6 به نام شهرداري مالير ثبت شود.
ماليري ها با اين پيروزي صعود خود را به جمع 
4 تيم برتر كشتي جشن گرفتند تا در كشتي آخر با 

ذخيره هاي خود به مصاف حريف بروند.
ــته هاي ورزشى يك  ــتي برخالف ساير رش كش
ــراض مربيان  ــم در صورت اعت ــاز دارد و آن ه امتي
ــد و با قضاوت  ــتي را دوباره دي مي توان فيلم كش
ــأت داوران رأي صادر كرد اما مربي تيم خونه  هي
ــت با  ــت را نداش ــه تاب قبول شكس ــه خونه ك ب
ــرمربي تيم ملي بعيد بود از ادامه  حركتي كه از س
ــابقات كنار كشيد؛ به راستي غالمرضا محمدي  مس

ــاي المپيك و جهان نيز مي تواند مقابل  در رقابت ه
ــد؟ ضعف  ــته باش ناداوري ها چنين برخوردي داش
ــيون، مربيانى چون محمدي را گستاخ كرده  فدراس
و به خود اجازه مي دهند تا در روند مسابقات اخالل 

كنند.
ــد و به  ــته باش ــتقالل داش ــيون اگر اس فدراس
سفارشات گوش نكند مي تواند غالمرضا محمدي را 
ــخت تنبيه كند و بابلي ها را از ميزباني رقابت ها  س

محروم نمايد.
ــوب در ليگ  ــال خ ــتي مالير كه امس تيم كش
ــراج امير  ــس از اخ ــت پ ــرمايه گذاري كرده اس س
ــه محمد اصالني  ــكان هدايت تيم را ب ــان س توكلي

سپرد تا با اين مربي پله هاي ترقي را بپيمايد.
اما در همدان تيم تله كابين گنجنامه از نداشتن 
سرمربي رنج مي برد و چندگانگي در تصميم گيري 
مانع از موفقيت اين تيم مي شود. تيم تله كابين كه 
ــتي دوست همداني مسابقه  مقابل تماشاگران كش

ــود ببرد  ــت از مزيت ميزباني خود س مي  داد نتوانس
و مقابل حريف شكست خورد.

ــت با تركيبي بهتر كار را  تله كابين كه مي توانس
ــت خود را به كشتي  در همدان تمام كند و سرنوش
ــت از اين موقعيت سود ببرد و  آخر گره نزند نتوانس
ــت مقابل تيم بي انگيزه ثامن الحجج  با قبول شكس

سبزوار صعود خود را به روز آخر كشاند. 
ــعيد رضايي از رهبري  ــتن س پس از كنار گذاش
ــود و  ــورايي اداره مي ش ــم تله كابين اين تيم ش تي
ــينا خود  ــالن ابن س ــتن يك تفكر واحد در س نداش
ــته را براي كشتي  ــان داد و شكستي ناخواس را نش

همدان به ارمغان آورد. 
ــه داورى  ــه هنگام اعتراض ب ــان همدان ب مربي
ــتند و اين تصميمات ناهماهنگ  نظر واحدى نداش
ــبزوار مشهود بود. وقتى  كامًال در مسابقه با تيم س
يونسي نيا مكعب مستطيل را به هيأت داوران نشان 
مى داد سامعى مانع از بازبينى فيلم مى شد و وقتى 

ــى نيا مكعب را پس  ــامعى اعتراض مى كرد يونس س
مي گرفت. 

داد و بيداد جواد نوروزي سرپرست تيم و برافروخته 
شدن چهره او از خشم تماشايي بود و سرانجام در يك 
ــود تله كابين اعالم شود  كشتي كه مي توانست به س
ــد و  ــن اختالف رأي به زيان تله كابين تمام ش همي

همداني ها 3-4 كشتي را واگذار كردند.
تله كابين اگر از صادق گودرزي و سعيد ابراهيمي 
ــود مي برد به راحتي مي توانست  در تركيب خود س
ــن صعود راه بيندازد ولي حاال بايد  در همدان جش
ــاف با نيروي زميني  ــك هفته صبر كند و در مص ي

ارتش بخت خود را براي صعود بيازمايد.
در روي كاغذ در كشتي با نيروي زميني برتري 
از آن تله كابين است اما در مسابقات نمي شود از قبل 
پيش بيني كرد و امكان هر حادثه و نتيجه اي وجود 
دارد. با شكست تيم تله كابين حاال سايپا شمال نيز 

اندكي شانس پيدا كرد تا به صعود اميدوار باشد.

مهاجم تربيت به پاس پيوست 
ــام: مهاجم تيم فوتبال تربيت يزد با عقد قراردادي به تيم پاس همدان  همدان پي
پيوست. قاسم اكبري مهاجم تيم تربيت يزد در نيم فصل از اين تيم جدا شد و مورد 

پسند كمالوند سرمربي پاس قرار گرفت و به اين تيم پيوست.
ــد در نيم فصل اول  ــكالت مالي تربيت از اين تيم جدا ش اكبرى كه به داليل مش

گلي براي تربيت به ثمر نرسانده است.

كمالوند، تبريزي را به پاس نوين نداد
ــي ها در  ــه مرتضي تبريزى هافبك بلندقامت پاس ــام: با توجه به اينك همدان پي
ــئوالن پاس نوين سخت تالش  ــت مس ــت كمالوند جايي نداش نيم فصل اول در ليس
ــد و  كردند تا اين بازيكن را در نيم فصل جذب كنند. رايزني ها در اين رابطه آغاز ش
حتي تبريزي نيز موافقت خود را براي بازي در پاس نوين اعالم داشت اما مسئوالن 
ــدند كه در نيم فصل دوم به اين  ــدند و مدعي ش پاس و كمالوند راضي به جدايي نش

هافبك بومي سخت نياز دارند و تبريزي در پاس ماندني شد.

مدافع پاس به شاهين پيوست 
همدان پيام: مدافع جدا شده تيم پاس به تيم شاهين بوشهر پيوست. مهرزاد رضايي 
مدافع مسجد سليماني پاس كه در نيم فصل اول نتوانست انتظارات كمالوند را برآورده كند 

در نيم فصل از اين تيم كنار گذاشته شد. 
مسئوالن باشگاه پاس نوين نخست به دنبال جذب اين مدافع بودند اما گويا مشكالت 
سربازي مانع از پيوستن وي به پاس نوين شد اما روز گذشته شنيديم كه اين بازيكن راهي 

بوشهر شد و به تيم شاهين پيوست.

با پايان اردوي يك هفته اي تهران
پاس از امروز در قدس تمرين مي كند

ــته با انجام يك ديدار  همدان پيام: اردوي يك هفته اي پاس در تهران روز گذش
ــان به همدان  ــته بازيكن ــب گذش ــيد و ش ــه تهران به پايان رس تداركاتي با پارس

برگشتند.
پاس يك هفته در تهران اردو زد و در اين مدت تمرينات منسجمي انجام داد. در 
اين اردو چند بازيكن از تيم هاي مختلف تست دادند كه حضور دو بازيكن قطعي شد.
كمالوند سرمربي پاس در اين اردو نيك نهاد و قاسم  اكبري مهاجمان نفت تهران 

و تربيت يزد را پسنديد و پاس با اين دو بازيكن قرارداد بست.
دو بازيكن زير 23 سال نيز از تيم هاي نيروي زميني و پرسپوليس به همراه يدا... 
اكبري كاپيتان اسبق پاس در اردوي پاس حضور دارند كه كادر فني پس از سنجش 

ميزان آمادگي آنها نظر نهايي را خواهد داد.
پاسي ها در فضايي آرام اردوي خوبي داشتند كه اميد است با شروع ليگ چهره اي 

متفاوت از پاس را ببينيم.
ــت كه با پيوستن قاسم اكبري و نيك نهاد  تيم فوتبال پاس چند جاي خالي داش
ــد و امير محبي مهاجم فصل گذشته پاس نيز كه به دليل پارگي  اين تيم تقويت ش
ــالمتي در نيم فصل دوم با پاس به ميدان  ــت آوردن س رباط از تيم دور بود با به دس
ــيدن به  ــواه ديگر مهاجم مصدوم پاس با رس ــد رفت. همچنين فرهاد خيرخ خواه

سالمتي كامل به ليست بازيكنان اين تيم اضافه خواهد شد.
ــود در نيم فصل دوم  ــاگران عجين ش ــتر با تماش تيم فوتبال پاس براي آنكه بيش
تمرينات خود را در قدس انجام خواهد داد تا با روحيه اي مضاعف به مصاف حريفان 
ــگاه قدس تمرين مي كند تا از پاس نيم فصل  ــاعت 12 در ورزش برود. پاس امروز س
دوم رونمايي شود. بازيكنان خارجي پاس نيز كه براي گذراندن تعطيالت كريسمس 
ــتند تا در همدان همراه با پاس  ــورهاي خود شده بودند به همدان بازگش راهي كش

تمرينات خود را شروع كنند.
ــا كلونيجا بازيكنان خارجي پاس بودند كه روز  تياگو فراگا، اكمل هلماتف و ساش
گذشته به همدان برگشتند. كمالوند ديروز در آخرين روز اردو بازيكنان خود را مقابل 
تيم دسته اولي پارسه تهران محك زد تا دستاورد اردو برايش عيان شود.در اين بازى 

پاسى ها نتيجه را 2 بر صفر به پارسه تهران واگذار كردند.

ضيافت نيم فصل پاس نوين
با حضور پيشكسوتان فوتبال

ــگاه پاس نوين فرا رسيدن نيم فصل رقابت هاى ليگ دسته دوم  همدان پيام: باش
ــتان همدان  ــوتان فوتبال اس را كه با قهرمانى اين تيم همراه بود در حضور پيشكس

جشن مى گيرد.
ــام  ــگاه با اعالم اين خبر تصريح كرد: اين ضيافت ش بهرام يدى، مديرعامل باش
ــت رقابت هاى ليگ دسته دوم فوتبال و با  ــنبه آينده در آستانه آغاز دور برگش يكش
حضور پيشكسوتان فوتبال استان، مديران باشگاه، اعضاى كادر فنى و بازيكنان تيم 

برگزار مى شود تا از زحمات بازيكنان و حاميان تيم قدرداني كنيم.

عفراتى:
ميزبان فينال ليگ با خرد جمعى انتخاب شود

ــگاه تله كابين گنجنامه همدان با اشاره به اينكه قرار  همدان پيام: مديرعامل باش
است جلسه اى با حضور نمايندگان تيم هاى حاضر در مرحله نيمه نهايى روز يكشنبه 
در فدراسيون برگزار شود، گفت: ميزبان فينال ليگ برتر بايد با خرد جمعى انتخاب 

شود.
ــن مطلب افزود: در  ــم تله كابين گنجنامه با بيان اي ــر عفراتى، مديرعامل تي امي
ــتى انجام و ميزبان فينال ليگ بدون  ــتباه در ليگ كش ــته اين اش ــال هاى گذش س

نظرخواهى از تيم ها انتخاب مى شد.
ــا بابل را به عنوان  ــيون بدون نظرخواهى از تيم ه ــاره به اينكه فدراس وى با اش
ــت: در  ــت، اظهار داش ــان اين رقابت ها در روز 26 دى ماه انتخاب كرده اس ميزب
ــيون  ــئوالن فدراس ــت رقابت ها از مس ــه هماهنگى پيش از آغاز دور برگش جلس
ــتيم براى انتخاب ميزبان با تشكيل جلسه اى از تيم ها نظرخواهى شود ولى  خواس

اين امر اتفاق نيفتاد.
به گزارش مهر، عفراتى با تاكيد بر اينكه به دليل اين موضوع به فدراسيون كشتى 
ــدان دو تيم در مرحله نيمه نهايى دارد و  ــتان هم اعتراض كرده ايم، تصريح كرد: اس

ما بايد ميزبان باشيم.
وى در پايان با اشاره به برگزارى جلسه اى در اين مورد روز يكشنبه در فدراسيون 
كشتى خاطرنشان كرد: مسلما در اين جلسه نمايندگان تمامى تيم ها حضور دارند و 

بايد بهترين تصميم در اين مورد گرفته شود.

ــته فدراسيون كشتي و  همدان پيام: هفته گذش
سازمان ليگ ميزباني مرحله نيمه نهايي رقابت هاي 
ــك بار ديگر  ــتان بابل داد و ي ــتي را به شهرس كش
ــينان نشان دادند كه چقدر نسبت به  فدراسيون نش

استان مازندران مهربان هستند. 
ــل 3 تيم ديگر حاضر  ــس از اعالم ميزباني باب پ
ــترده اي به  ــي اعتراض گس ــه پايان ــه نيم در مرحل
فدراسيون داشتند و نارضايتي خود را از فدراسيون 
ــينان كه اين  ــيون نش ــتي اعالم كردند. فدراس كش
ــيني  ــتند با يك قدم عقب نش اعتراض را بحق دانس
ــورت با مديران تيم هاي  اعالم كردند كه پس از مش
صعود كننده ميزبان قطعي رقابت هاي نيمه نهايي 

را اعالم خواهند كرد.
ــر كل اداره  ــدان و مدي ــتي هم ــئوالن كش مس
ــيون  ــتان كه از تصميم  فدراس ورزش و جوانان اس
ــن رأي را  ــراي آنكه اي ــد ب ــي بودن ــخت عصبان س
ــام دادند و نظر موافق  ــل كنند رايزني هايى انج باط
ــهداي مالير و ثامن الحجج(ع) سبزوار را  تيم هاي ش
ــراي ميزباني همدان جلب كردند و در اعتراض به  ب
ــازمان ليگ را مجبور به عقب نشيني  فدراسيون س
كردند و فدراسيون نيز اعالم داشت تا امروز يكشنبه 

ميزبان قطعي اين رقابت ها را اعالم خواهد كرد.

ــه در رقابت هاي اين هفته  ــه دنبال اتفاقاتي ك ب
ــه در يك  ــم خونه به خون ــاد و تي ــرد افت در بروج
ــتي با مالير را به  ــي مسابقه كش حركت غير ورزش
ــل اعتراض به امر داوري نيمه كاره رها كرد يك  دلي
نمره فني براي تيم خونه به خونه مي باشد كه تأثير 

فراواني در اعالم ميزباني مرحله نيمه نهايي دارد.
ــم ملي و خونه  ــرمربي تي غالمرضا محمدي س
ــت در مقابل تماشاگران  ــتانى اس به خونه كه لرس
بروجردي مسابقات را نيمه كاره رها كرد تا جنجالي 

ديگر در ليگ كشتي ثبت شود. 
ــيون كشتي حركت تيم خونه به خونه را  فدراس
ــنديد و نسبت به آنها كينه گرفت. اين حركت  نپس
مازني ها تأثير منفي در ميزباني آنها خواهد گذاشت 
ــب شهري ديگر به عنوان ميزبان معرفي  و اگر امش
ــد يكي از داليلش حركت غير ورزشي تيم خونه  ش

به خونه خواهد بود.
ــم راه يافته به مرحله نيمه نهايي  در ميان 4 تي
ــتاق ميزباني  همداني ها بيش از ديگر تيم هاي مش
ــهرداري  مالير و  ــم ديگر چون ش ــتند و دو تي هس
ــبزوار نيز رأي بر ميزباني همدان  ثامن الحجج(ع) س
مي دهند و شانس همداني ها براي قبول ميزباني در 

روز 26 دي ماه قوت گرفت.

همدان پيام: مديرعامل تيم كشتى شهردارى 
ــه به خونه  ــه تيم خون ــاره به اينك ــر با اش مالي
ــاگران اين تيم  ــابقه به تماش ــل با ترك مس باب
ــت: مربيان اين  ــت، گف ــى كرده اس بى احترام
ــتند بازنده اند و به همين دليل به  تيم مى دانس

مسابقه ادامه ندادند.
ــينى با بيان اين مطلب  ــيد روح الدين حس س
افزود: در ديدار پنجشنبه شب تيم هاى شهردارى 
مالير و خونه به خونه بابل وقتى مربيان تيم خونه 
ــى براى پيروزى ندارند  به خونه ديدند كه شانس

سالن مسابقه را ترك كردند.
ــتى گير ما در  ــا پيروزى كش ــه داد: ب وى ادام
وزن 74 كيلوگرم و اينكه گوگشليدزه كشتى گير 
ــرم صددرصد برنده  ــتانى وزن 96 كيلوگ گرجس
ــتى ادامه ندادند و به تماشاگران  بود، آنها به كش
ــى بود كه  ــن در حال ــى كردند اي ــا بى احترام م
تماشاگران ما هيچگونه حركت غير ورزشى انجام 

ندادند.
ــا  ــاى غالمرض ــورد صحبت ه ــينى در م حس

محمدى سرمربى تيم بابل در مورد اينكه فضاى 
ــرد: در  ــود، تصريح ك ــالن حاكم نب ــى بر س خوب
ــور مازندران همين شرايط تيم  مسابقه با آسانس

بابل بوجود آمده و آنها به مبارزه ادامه ندادند. 
ــز رأى كميته انضباطى  در مورد تيم نفت ني
ــن كرد، ما در كشتى دور رفت  همه چيز را روش
ــن تيم احترام  ــاگر اي ــل نفت به 100 تماش مقاب
گذاشتيم و به مسابقه ادامه داديم، اما بابلى ها اين 

كار را نكردند.
وى با انتقاد از برنامه مسابقات ليگ گفت: اين 
ــته اند براى اينكه  ــه را مربيان تيم ملى نوش برنام
ــان براى مسابقه نهايى استراحت كنند  تيم هايش
ــتراحت داده اند و  ــه آخر به تيم هاى خود اس هفت
ما بايد به فاصله چهار روز در هفته آخر در فينال 

به ميدان برويم.
ــينى در پايان خاطرنشان كرد: همدان با  حس
توجه به اينكه دو تيم مرحله نيمه نهايى و نهايى 
ــد و ما ميزبانى  دارد بايد ميزبان فينال ليگ باش

بابل را قبول نداريم.

ــران همدانى  ــى قايق ــام: آرزو حكيم همدان پي
ــق در اين  ــل عملكرد موف ــيا به دلي ــان آس و قهرم
ــانس زيادى براى حضور در  مسابقات هم اكنون ش

المپيك لندن دارد.
ــى به رغم فعاليت دو  ــن قايقران جوان همدان اي
ــى توانسته مراحل  ــال و نيم در اين رشته ورزش س
ــپرى كند و كسب سه مدال  قهرمانى را به خوبى س
ــيا و مقام نهم مسابقات جهانى جوانان از  طالى آس

افتخارات ارزنده او به شمار مى رود.
ــيا  ــابقات قايقرانى قهرمانى آس حكيمى در مس
ــت و سوم  و انتخابى المپيك 2012 لندن كه بيس
مهرماه امسال به ميزبانى تهران برگزار شد، از سوى 
كنفدراسيون قايقرانى آسيا به عنوان ستاره رقابت ها 

انتخاب شد.
ــى در پايان رقابت هاى فوق  اين قايقران همدان
ــب كند تا با  ــدال طال و نقره كس ــت چهار م توانس
ــانى پيش  اين موفقيت ثابت كند كه آينده درخش

رو دارد.
ــه  ــا تصويت هيأت رئيس ــته ب ــه گذش در هفت
ــور مقرر شد اواسط بهمن  فدراسيون قايقرانى كش
ماه امسال دو قايقران زن به اردوى آماده سازى تيم 

ملى دعوت شوند.

ــى به همراه آرزو  ــه همين منظور، آرزو حكيم ب
معتمدى قايقران المپيكى كشورمان به اردو دعوت 
ــاس برنامه ريزى كادر فنى تيم ملى  ــدند و براس ش
ــت به مدت يك ماه در اردوى آماده سازى  مى بايس

كشور مالزى اعزام شوند.
ــان اين قايقران جوان مسئوالن  عملكرد درخش
ــت تا با  ــور را بر آن داش ــيون قايقرانى كش فدراس
ــوب بتوانند او را  ــرمايه گذارى و برنامه ريزى مطل س

براى حضور در المپيك 2012 لندن آماده كنند.
ــر توانمندى آرزو  ــيون قايقرانى ب اعتقاد فدراس
ــرفت او در اين مدت  ــان از رشد و پيش حكيمى نش

اندك از فعاليت در آب هاى آزاد همدان دارد.
ــدان زير  ــول حضورش در هم ــى در ط حكيم
ــه  ــينه واقع در س ــد آبش نظر مربيان خود در س
ــد و در اين  ــهر تمرين مى كن ــرى اين ش كيلومت
ــدان  ــان هم ــز اداره كل ورزش و جوان ــدت ني م

حمايت هاى مطلوبى را از اين قايقران داشته است.
همچنين، توجه و حمايت هاى ويژه خانواده آرزو 
حكيمى باعث شده تا وى مسير قهرمانى و حرفه اى 
ــپرى كند و از اين پشتوانه ها به نحو  را به خوبى س

احسن استفاده نمايد.
حكيمى هم اكنون به عنوان يكى از دو قايقران 
زن دعوت شده به اردوى تيم ملى بايد از اين فرصت 
ــت آمده نهايت استفاده را داشته باشد و بتواند  بدس

حضورش را در المپيك 2012 پكن هموار سازد.
ــانه ها  ــران همواره در گفت وگو با رس اين قايق
ــته كه آرزويش حضور در المپيك است  اعالم داش
ــقف  ــع و يقين اين رويداد مهم بين المللى س و قط

هنرنمايى او خواهد بود.
ــدان در اين باره  ــركل ورزش و جوانان هم مدي
ــارات ارزنده ورزش  مى گويد: آرزو حكيمى از افتخ

استان بويژه در بخش بانوان به شمار مى رود.

سيدعبدى افتخارى افزود: اين قايقران همدانى 
ــرى دانش مربيان  ــن منظم و فراگي ــا انجام تمري ب
ــت مراحل موفقيت را به خوبى  استعدادياب توانس
سپرى كند و اكنون يكى از بخت هاى اصلى كسب 

مدال هاى بين المللى اين رشته به شمار مى رود.
وى اظهار داشت: استان همدان به داشتن چنين 
ــى به خود مى بالد و قطع و يقين براى  قهرمانان مل
ــش و  ــن افتخارآفرينى ها از هيچ كوش ــتمرار اي اس

حمايتى فروگذار نخواهيم بود.
ــاره به برگزارى ساالنه  به گزارش ايرنا، وى با اش
آيين تجليل از قهرمانان ورزش استان گفت: عالوه 
ــم تجليل از  ــم از مراس ــر تجليل هاى مختلف اع ب
قهرمانان كشور و نيز تجليل هيأت قايقرانى و اداره 
كل ورزش و جوانان استان، از قهرمانانى كه مدال آور 
ــن تجليل از قهرمانان همدان به  ــتند در جش هس

صورت ويژه تقدير مى شود.
ــتان در  ــه اينكه بانوان اس ــاره ب افتخارى با اش
ــور  ــه اى حض ــى و حرف ــاى ورزش قهرمان عرصه ه
درخشانى داشته اند، گفت: جايگاه قهرمانان ورزش 
بانوان در كشور بسيار مناسب است و اميدواريم اين 
ــته هاى ورزشى به صورت  قهرمانى ها در تمامى رش

گسترده و پرشمار تداوم يابد.

مالير خواهان ميزبانى مرحله نهايى ليگ برتر كشتى در همدان
همدان پيام: رئيس اداره ورزش و جوانان مالير گفت: تيم شهردارى مالير خواهان ميزبانى مرحله نهايى رقابت هاى ليگ برتر 
كشتى آزاد كشور در همدان شد. مهدى رضايى افزود: اعضاى تيم شهردارى مالير در نشستى اعالم داشتند كه به دليل عالقه 
مردم كشتى دوست همدان و حمايت هاى مديريت ورزش استان، درخواست برگزارى مرحله نهايى مسابقات ليگ برتر كشتى 
كشور در شهر همدان را دارند. وى بيان داشت: حضور دو نماينده از كشتى استان در ليگ برتر كشور كه با حمايت هاى مسئوالن 
ارشد استان صورت گرفت، اين نياز را مى طلبد كه همدان ميزبان مسابقات نيمه نهايى و فينال ليگ برتر باشد. رضايى اظهار 
داشت: مديريت دستگاه ورزش استان همواره حمايت هاى الزم را از تيم هاى ورزشى داشته است و خواهان برگزارى مسابقات 
دور نهايى ليگ برتر كشتى در همدان هستيم. وى خاطرنشان كرد: نماينده تيم شهردارى مالير امروز يكشنبه با حضور در 

جلسه فدراسيون كشتى پيرامون انتخاب شهر ميزبان، حمايت خود را از ميزبانى شهر همدان اعالم خواهد كرد.

سرمربى تيم ملى كشتى اخالق مدارى را فراموش كرده است
همدان پيام: رئيس اداره ورزش و جوانان مالير گفت: غالمرضا محمدى سرمربى تيم ملى و مربى تيم خونه به خونه بابل 
ــت. مهدى رضايى ضمن ابراز تاسف از مسائل حاشيه اى در ليگ برتر كشتى كشور گفت:  اخالق مدارى را فراموش كرده اس
در مسابقه شهردارى مالير مقابل خونه به خونه بابل كه به ميزبانى شهر بروجرد برگزار شد، غالمرضا محمدى سرمربى خونه 
به خونه بابل در اعتراض به داورى صحنه مسابقه را ترك كرد كه اين حركت هيچ گاه زيبنده كشتى نبود. وى بيان داشت: 
اگر قرار به اشتباهات داورى باشد، تمامى تيم ها از اين قاعده مستثنا نيستند و نبايد با يك اشتباه حاشيه هاى اخالقى را وارد 
مسابقات كنيم.  رضايى اظهار داشت: تيم شهردارى مالير در دور برگشت مسابقات ليگ برتر كشتى حضورى مقتدرانه داشته 
و عملكرد اين تيم رضايت بخش بود و به همين دليل تيم هاى حريف با استرس مقابل ما ظاهر مى شوند. رئيس اداره ورزش و 
جوانان مالير افزود: تيم مالير شانس حضور در فينال مسابقات را دارد منتهى بايد با تالش بيشتر مجموعه به اين مهم برسيم.

افتخاري: ميزبانى دور نهايى ليگ برتر كشتى حق همدانى هاست
همدان پيام: مديركل ورزش و جوانان همدان با دفاع از اعتراض نماينده كشتى اين شهر در انتخاب ميزبان مسابقات 
دور نهايى ليگ برتر كشتى آزاد كشور با نظر مسئوالن تيم هاى راه يافته، گفت: ميزبانى دور نهايى ليگ برتر كشتى حق مردم 
كشتى دوست همدانى است. سيدعبدى افتخارى افزود: امسال با نظر مساعد استاندار همدان و تاكيد وى بر ايجاد شور و نشاط 
در بين ورزش دوستان، تدارك حضور دو تيم كشتى در رقابت هاى ليگ برتر را فراهم ساختيم و با حمايت تله كابين گنجنامه 
به عنوان بخش خصوصى و شهردارى مالير به عنوان ديگر اسپانسر توانسته ايم حضور سرافرازي در رقابت هاى ليگ امسال 
داشته باشيم و تماشاگران كشتى دوست استان نيز از برگزارى اين رقابت ها خشنود و خرسند هستند. افتخارى گفت: كشتى 
به عنوان ورزش پرمدال و قهرمان پرور استان همدان همواره در سطوح بين المللى بويژه جهانى افتخارآفرين بوده و امروز كه در 
آستانه حضور در دور نيمه نهايى ليگ برتر كشتى هستيم، اين حق تماشاگران همدانى است كه ميزبان مسابقات باشند.

صعود زودهنگام شهرداري مالير 

نداشتن سرمربي به تله كابين گنجنامه ضربه زد 

با عملكرد موفق در مسابقات آسيا

شانس حضور قايقران همدانى 
در المپيك لندن افزايش يافت

ابهام در انجام مسابقات ليگ كشتي در بابل

همدان شانس بااليي براي ميزباني پيدا كرد 
مديرعامل تيم كشتى شهردارى مالير عنوان كرد:

بى احترامى مسئوالن تيم خونه به خونه 
به تماشاگران

بانوان همدان فاتح مسابقات 
دوى صحرانوردى كشور شدند

ــتان همدان، در  همدان پيام: تيم بانوان اس
كرج فاتح مسابقات انتخابى دوى صحرانوردى 

كشور براى رقابت هاى آسيايى شد.
ــا 52 دونده از 16  ــن دوره از رقابت ه در اي
ــنى جوانان، مسافت  ــور در رده س استان كش
ــه منطقه  ــور قلع ــرى جاده ش ــش كيلومت ش
ــد. در اين رقابت ها  ــت تا كرج را دويدن ماهدش
دوندگان همدان زودتر از ساير دوندگان از خط 
ــتند و عنوان قهرماني را به نام خود  پايان گذش
ثبت كردند. پس از تيم همدان تيم هاى فارس 
ــوم  و مركزى نيز به ترتيب مقام هاى دوم و س
ــن رقابت ها در  ــب كردند. نفرات برتر اي را كس
قالب تيم ملى، چهارم فروردين ماه سال 91 به 
مسابقات قهرمانى آسيا در چين اعزام مى شوند.

بانوان شمشيرباز شهردارى 
همدان در جايگاه سوم ليگ

ــگاه  ــيرباز باش ــوان شمش ــام: بان همدان پي
شهداى شهردارى همدان در جايگاه سوم ليگ 

كشور قرار دارند.
ــيربازى بانوان  ــاى ليگ شمش در رقابت ه
ــابر، فلوره و اپه)  ــه اسلحه(س ــور در هر س كش
ــهردارى همدان پس از شركت  تيم شهداى ش
ــانه برتر  ــه رس ــى تابان و تيم موسس هواپيماي
ــرار گرفت. هفته دوم  ــوم ق اصفهان در مكان س
رقابت هاى شمشيربازى بانوان كشور هفتم بهمن 
ماه امسال برگزار مى شود؛ ضمن اينكه روز نوزدهم 
بهمن ماه نيز رقابت هاى شمشيربازى جايزه بزرگ 
بانوان در رده سنى بزرگساالن انجام خواهد شد. 
شمشيربازان زن همدانى همواره جزء برترين هاى 

كشور به شمار مى روند. 
ــوان با  ــيربازى بان ــاى ليگ شمش رقابت ه

شركت 10 تيم باشگاهى برگزار مى شود.

در ليگ دسته اول جودو كشور
همدان از صعود به مرحله 

نهايى بازماند
ــدان جودو در  ــام: تيم هيأت هم همدان پي
ــته اول جودو  چارچوب دور مقدماتى ليگ دس

كشور از صعود به مرحله نهايى بازماند.
هفته پايانى مرحله مقدماتى گروه ب ليگ 
دسته يك جودوى باشگاه هاى كشور به ميزبانى 
ــهر قزوين برگزار شد و تيم هيأت همدان به  ش

دو پيروزى و دو شكست دست يافت.
تيم همدان در نخستين گام در اين هفته، 
ــاگارد قم به  ــا نتيجه پنج بر چهار مقابل پاس ب
ــابقه دوم نيز با همين  ــيد و در مس برترى رس

نتيجه هيأت جودوى قزوين را برد.
ــازى مقابل  ــومين ب نماينده همدان در س
ــهررى هفت بر صفر باخت و در  چاى گلدان ش
برابر جوانان استقالل ايران نيز با نتيجه پنج بر 
دو شكست را پذيرا شد. به اين ترتيب تيم همدان 
ــوم گروه ب قرار  ــب 9 امتياز در مكان س با كس
ــت و با توجه به صعود دو تيم اول هر گروه  گرف

به دور نهايى، از صعود به دور نهايى بازماند.

تيم واليبال بانوان فردوسى 
همدان روى نوار ناكامى

ــى  ــام: تيم واليبال بانوان فردوس همدان پي
همدان با شكست مقابل تيم بانوان شهر تهران 
ــوار ناكامى قرار دارد. در هفته  همچنان روى ن
دوم دور برگشت ليگ برتر واليبال بانوان، فردوسى 
همدان در مقابل بانوان شهر تهران با نتيجه سه بر 
صفر شكست خورد. تيم فردوسى همدان با اين 
ــت در قعر جدول ليگ برتر واليبال بانوان  شكس
ــابقات ليگ  ــور قرار گرفت. اين تيم در مس كش
ــور تنها به يك برد دست يافته  برتر واليبال كش
است. مسئوالن اين تيم، كمبود اعتبار مالى در 
ــذب بازيكنان مطرح را از عوامل عدم  جهت ج

نتيجه گيرى تيمشان عنوان كردند.

شكست سنگين پاس همدان 
مقابل ملوان انزلى

همدان پيام: هفته پنجم دور برگشت ليگ 
برتر فوتبال بانوان كشور با شكست سنگين تيم 
پاس همدان همراه شد. تيم فوتبال بانوان پاس 
در هفته پنجم دور برگشت ليگ برتر ميهمان 
ملوان بندر انزلى بود كه با نتيجه شش بر يك 
شكست خورد. سارا قمى سه گل، افسانه اقبال 
ــز يك گل براى تيم  ــمى ني دو گل و مينا هاش

ملوان در اين بازى به ثمر رساندند.
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در حاشيه افزايش قيمت دالر!
طرح: طاهر شعبانى كاريكاتوركاريكاتور

سينما و تئاترسينما و تئاتر
 سينما

قدس: 
سالن شماره يك: اسب حيوان 

نجيبى است
سالن شماره دو: تعطيل

كانون پرورش فكرى: پيتزا مخلوط
بهمن مالير: پيتزا مخلوط
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عكاس ايراني بورسيه بنياد «مگنوم» را گرفت
ــيه سال 2012  همدان پيام: آژانس بين المللي عكس «مگنوم» چهار برگزيده بورس
ــم   ــالم كرد كه نام پويان طباطبايي از ايران در ميان برگزيده ها به چش ــي اع را در حال

مي خورد.
ــاله از هند، آرتور بوندار 28 ساله از اوكراين، ليو جي 30 ساله  ــو 29 س پولومي باس
ــي هستند كه از سوي بنياد  ــاله از ايران، چهار عكاس از چين و پويان طباطبايي 31 س

مگنوم اين بورسيه را از آن خود كردند.
ــيه عالوه بر برنامه آموزشي شش هفته اي در  به گزارش خبرگزارى هنر، اين بورس
آموزشگاه Tisch نيويورك، شامل برنامه هاي جانبي چون ديدار با سردبيران و ناشران 

بين المللي و بازديد از برخي از معتبرترين گالري ها و موزه ها نيز هست.
ــي و تصويربرداري آموزشگاه  ــط بنياد مگنوم و دپارتمان عكاس ــيه توس اين بورس
ــن (Fred Ritchin) از دپارتمان  ــرد ريتچي ــور ف ــت پروفس ــت هداي Tisch و تح

آموزشگاه و سوزان ميسالس (Susan Meiselas) از بنياد مگنوم دنبال مي شود.
سال گذشته نيز عكاساني از كنيا، اسلووني، ارمنستان و بنگالدش موفق به دريافت 
ــت كه امسال در  ــان ايراني اس ــدند. پويان طباطبايي از جمله عكاس ــيه ش اين بورس

اعتراضات كشورهاي عربي در مصر و ليبي عكاسي كرد.
ــت كه دو سال پس از پايان جنگ جهاني  مگنوم، يك آژانس بين المللي عكس اس
ــط گروهي از عكاسان تاسيس شد. مگنوم كه يكي از  ــال 1974 توس دوم، يعني در س
معتبرترين آژانس هاي عكس جهان محسوب مي شود كه توسط چهار عكاس با نام هاي 

رابرت كاپا، هانري كارتيه برسون، جورج راجر و ديويد سيمور تاسيس شد.

چگونه به خدا برسم؟
عارفى به همراه شاگردش از دهكده اى مى گذشت. پيرمردى از وى پرسيد: اى عارف 
چگونه به خدا برسم؟ عارف پاسخ داد: خوش بگذران و با شادى ات خدا را نيايش كن و 
به راه خود ادامه دادند. كمى بعد به مرد جوانى برخوردند. مرد جوان پرسيد: چه كنم 
تا به خدا برسم؟ عارف گفت: زياد خوش گذرانى نكن. جوان كه رفت، شاگرد از عارف 
ــيد: باالخره معلوم نشد كه بايد خوش بگذرانيم يا نه؟ عارف گفت: سير و سلوك  پرس
روحانى مثل گذشتن از يك پل بدون نرده است كه روى يك دره كشيده شده باشد.

ــمت راست كشيده شده باشد مى گويم به طرف چپ  ــى بيش از حد به س  اگر كس
برود و اگر بيش از حد به طرف چپ گرايش داشته باشد، مى گويم به سمت راست برود. 

اين باعث مى شود از راه منحرف نشويم و در دره سقوط نكنيم.
حكايات عاميانه

با نمايش فيلم هاي فرهادي، كيارستمي، ميركريمي و...
جشنواره  فيلم هاي ايراني در پراگ برپا مي شود

همدان پيام: جشنواره فيلم هاي ايراني در پراگ جمهوري  چك با نمايش فيلم هاي 
اصغر فرهادي، عباس كيارستمي، رضا ميركريمي و رخشان بني اعتماد برگزار مي شود.

به گزارش ايسنا، اولين جشنواره فيلم هاي ايراني در پراگ با محوريت زن در جامعه 
ايران از روز 11 ژانويه (21 دي) آغاز خواهد شد و در سه بخش مستند، فيلم هاي كوتاه 

و فيلم بلند برگزار مي شود.
ــتيوال به نمايش درخواهد آمد عبارتند از  ــه فيلم هاي ايراني كه در اين فس از جمل
ــت كه اين روزها با درخشش در  ــاخته اصغر فرهادي اس ــيمين» س «جدايي نادر از س
فصل جوايز سينمايي هاليوود، انتظارها براي موفقيت در جوايز اسكار  2012 را باال برده 

است، نامزد جايزه بهترين فيلم خارجي جوايز گلدن گلوب است.

انتشار منظومه «شهر آزاد» شاعر تويسركانى تا يكماه آينده
همدان پيام: عزت ا... الوندى شاعر تويسركانى از انتشار مجموعه شعر روايى با عنوان «شهر آزاد» تا يك ماه آينده براى گروه سنى 
ــاعر ادبيات كودك و نوجوان در خصوص اثر زير چاپ خود، بيان داشت: سال هاى  ــنده و ش نوجوانان خبر داد. عزت ا... الوندى، نويس

گذشته كتابى را با عنوان «شهر آزاد» را براى چاپ و انتشار به انتشارات «شاهد» سپردم كه هنوز اين اثر منتشر نشده است.
وى با بيان اينكه كتاب «شهر آزاد» منظومه اى بلند در حوزه دفاع مقدس است، اضافه كرد: اين اثر مجموعه شعر روايى براى 

گروه سنى نوجوانان است كه تا يكماه آينده از سوى نشر «شاهد» منتشر و به مخاطبان اين عرصه ارائه مى شود.
نويسنده كتاب «زرين  كوب» در پايان گفت: مدتى است كه درگير مسائل مختلف بوده و از نگارش كتاب غافل هستم و هنوز اثر 
جديدى را در دست نگارش ندارم. به گزارش فارس، چندى پيش از اين نويسنده كتابى با عنوان «بچه ها دلم برايتان تنگ مى شود» 

مجموعه اشعار كودكانه از سوى انتشارات «سوره مهر» براى چاپ سوم منتشر و روانه بازار نشر شد.

فانوس هاى بلورين جشنواره عمار در همدان
 همدان پيام: تعدادى از فيلم هاى برگزيده دومين جشنواره عمار، در سينما قدس حوزه هنرى همدان به روى پرده مى روند. به گزارش 
واحد فيلمسازى حوزه هنرى همدان، با گذشت سه روز از پايان جشنواره عمار، تعدادى از فيلم هاى برگزيده اين جشنواره در همدان به 
ــته شنبه 17 دى ماه ساعت 18 تا 21 در محل  ــنواره روز گذش روى پرده مى رود. بر پايه اين گزارش، 6 فيلم از 18 فيلم برگزيده اين جش

سالن شماره2 سينما قدس براى عالقه مندان، هنرمندان و فيلمسازان به نمايش درآمد.
جشنواره مردمى فيلم عمار به كوشش دفتر مطالعات جبهه فرهنگى و با هدف ايجاد پايگاهى براى سينماى پيشرو انقالب اسالمى و 
شناسايى و حمايت از فيلمسازان متعهد، همزمان با سالروز بزرگداشت حماسه نهم دى آغاز شد و در شب شهادت عمار ياسر خاتمه يافت كه 
در آن 120 فيلم در دو بخش اصلى و ميهمان به نمايش درآمد. بيش از 300 اثر در بخش هاى مستند، فيلم كوتاه و بلند، نماهنگ و تيزر، پويانمايى 

و فيلمنامه با موضوعات تاريخ انقالب، نقد درون گفتمانى، بيدارى اسالمى، فتنه هشتاد و هشت و جنگ نرم به دبيرخانه جشنواره رسيد.

نشست شوراى موسيقى كبودراهنگ برگزار شد
ــتان كبودراهنگ با هدف بررسى چالش ها و  ــيقى شهرس ــت شوراى موس همدان پيام: دومين نشس
ــيخ موسى نثرى كبودراهنگى  ــتان در سالن جلسات مجتمع ش ــكالت فعاالن اين عرصه در شهرس مش

برگزار شد. 
ــالمى استان همدان، در اين نشست موضوع  ــاد اس به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارش
تاسيس آموزشگاه هاى آزاد هنرى در كبودراهنگ و اجراى كنسرت در دهه فجر در اين شهرستان مورد 

بحث و بررسى قرار گرفت و شرايط متقاضيان تاسيس آموزشگاه هاى موسيقى تشريح شد.
 مدير فرهنگ و ارشاد اسالمى كبودراهنگ در اين نشست از رئيس اداره امور هنرى و مسئول واحد 
ــيقى اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى استان خواست شرايط براى تاسيس آموزشگاه هاى موسيقى در  موس

كبودراهنگ تسهيل و از هنرمندان حمايت ويژه اى شود.
سهيال اسدزاده گفت: اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى برحسب وظيفه و رسالتى كه در حوزه فرهنگ و 

هنر دارد خود را ملزم مى داند كه در همه حوزه هاى هنرى از هنرمندان حمايت كند.
ــت: هنر موسيقى با باورهاى دينى ايران پيوند تنگاتنگى دارد و به تبيين حضور  ــدزاده اظهار داش اس

انسان در درك جهان كمك كرده و آن را معنى دار ساخته است.
ــتان نيز گفت: براى كمك به انجمن هاى  ــالمى اس ــاد اس رئيس اداره امور هنرى اداره فرهنگ و ارش
فرهنگى و هنرى تمام تالش خود را مى كنيم و بايد در اين ميان از پيشكسوتان عرصه موسيقى كمك 
بگيريم. محمدعلى فرجى اظهار داشت: حمايت از موسيقى اصيل ايرانى جزء وظايف ذاتى اداره فرهنگ 

و ارشاد اسالمى است.
ــاد كبودراهنگ نيز در اين نشست با تاكيد بر اهميت  ــناس فرهنگى هنرى اداره فرهنگ و ارش كارش
ــت: موسيقى يكى از قديمى ترين هنرهاى بشرى است كه در فرهنگ هاى  ــيقى اظهار داش توجه به موس
اوليه بشرى شكل گرفته و توانسته است قلب و روح انسان ها را محصور وجود سحرآميز خود سازد. على 
سيف در خصوص رسيدگى به امور رفاهى و بيمه هنرمندان افزود: هنرمندان بايد قدم اوليه را بردارند تا 

در ادامه ما بتوانيم مشكالتشان را برطرف كنيم.
شايان ذكر است، در ادامه اين نشست موضوع فعال تر شدن هنرمندان موسيقى كبودراهنگ و بيمه 

هنرمندان در اين شهرستان مورد بحث و بررسى قرار گرفت.

فعاليت فرهنگى 276 مسجد در شهر همدان
ــدان از فعاليت فرهنگى  ــتان هم ــور دينى اداره اوقاف و امور خيريه شهرس ــئول ام همدان پيام: مس
ــاره به اينكه  ــگاه خبرنگاران، با اش ــهر همدان خبرداد. جواد بهادر در گفتگو با باش ــجد در ش 276مس
قديمى ترين مسجد اين شهر بيش از 650 قدمت دارد، افزود: مسجدهاى حاج كلبعلى، جامع، ميرزاتقى، 

ابراهيم بيگ، شريف الملك و علويان از مساجد قديمى شهر همدان هستند. 
ــكالت مساجد بيان و خاطرنشان كرد:  ــاجد را از مش وى كمبود اعتبارات براى تكميل و تجهيز مس
ــاجد پايگاه هاى مهمى براى تقويت باورهاى دينى جوانان است و توجه به اين پايگاه ها دشمن را در  مس

رسيدن به اهداف شومش نااميد مى كند.

راهيابى12 اثر از همدان  به مرحله كشورى جشنواره وقف
ــنواره فرهنگى هنرى وقف در همدان به مرحله  ــركت كنندگان دومين جش همدان پيام: 12 نفر از ش

كشورى اين جشنواره راه يافتند.
ــن تنالوا..." و  ــق ل ــياه مش ــادفتح به دليل اثر "س ــه گزارش روابط عمومى اداره اوقاف، مهدى ارش ب
ــر اول، هادى كردلو به  ــترك نف ــماعيلى به دليل اثر "چليپا ليس يتبع ..." بصورت مش محمدمهدى اس
ــوره نحل آيه 90 "و  ــق س ــياه مش دليل اثر (حب المال...) نفر دوم و بهزاد نوعى به دليل اثر "قطعه و س
ــوم اين بخش  ــترك به عنوان نفر س محمد بيگدلى به دليل اثر "قطعه اللهم ادخلنى..." نيز به صورت مش

برگزيده شدند.
همچنين امير يعقوبى با اثر "ليس يتبع..."نفر اول، حسن فرهادى به دليل اثر "چليپا هرگز به حقيقت 
..." نفر دوم و محمد پهلوانى به دليل ارائه اثر" سوره توبه آيه 103" نفر سوم بخش شكسته نستعليق، على 
سلطانى به دليل اثر" لن تنالوا..." نفر اول، جواد مؤمنى به دليل اثر "واقرضوا..." نفر دوم و على سردارزاده 
به دليل اثر "اهللا..." به عنوان نفر سوم بخش ثلث و آقاى سلطانى به دليل اثر "قال رسول ا..." به عنوان نفر 

اول بخش نسخ انتخاب شدند كه البته اين بخش نفر دوم و سوم نداشت.

همدان پيام: مصطفى رحماندوست، ضمن انتقاد 
ــر گرفتن  ــه بدون در نظ ــد مميزي هايي ك ــه رون ب
ــاب، لحاظ  ــي در اداره  كت ــان كنون ــات جه مختص
ــوند، عضويت در معاهده  جهاني كپي رايت را  مي ش

يك ضرورت انكار ناپذير مي داند.
ــا در صورت  ــه تنه ــت ك ــن باور اس ــر اي  وى ب
ــر  پذيرفتن اين معاهده مي توان توازن در عرصه  نش
را (در داخل و در ارتباط با نشر جهاني) ايجاد كرد. 
رحماندوست به تازگى در گفتگويى با ايرنا در پاسخ 

به سواالتى اينچنين اظهار كرده است.
  از فعاليت هاي اخيرتان چه خبر؟ آيا 

مشغول نگارش اثر تازه اي هستيد؟
ــومين  ــغول نگارش س ــه! در حال حاضر مش بل
ــترش  مجموعه  كتاب از كتاب هايي كه با هدف گس

قصه گويي در خانواده ها منتشر مي شود، هستم. 
ــتان» براي سنين  پيش از اين «بازي براي انگش
ــال از سوي نشر كانون پرورش فكري و نشر  خردس
ــده بود و همچنين،  ــر ش پيدايش در 7 جلد منتش
«قصه  ضرب المثل ها» توسط نشر محراب قلم روانه  
ــت. هم اكنون نيز داستان افسانه ها را  بازار شده اس
ــر  ــال) براي نش در 365 قطعه (به تعداد روزهاي س

پنجره مي نويسم.
 اين كتاب كه به احتمال قوي در 4 جلد منتشر 
ــنين پايين خواهم نوشت. اين  ــد براي س خواهد ش
مجموعه به دليل پيچيدگي هاي بخش چاپ؛ چون 
ــد از برگه ها و جلد  ــتند و باي ــا باليني  هس كتاب ه
ــد؛ به نمايشگاه كتاب تهران  محكمي برخوردار باش
ــاي بعد از  ــيد و در ماه ه ــال آتي نخواهد رس در س

ارديبهشت منتشر و روانه  بازار خواهد شد. 
  عرصه  نشر در ماه هاى اخير، پستى 

و بلندى هاى فراوانى را تجربه كرده 
است و بسيارى از مولفان و مترجمان 

به سختگيرى هاى اداره  كتاب در صدور 
مجوز معترض شده اند. اين روند در 

حوزه  ادبيات كودك و نوجوان چگونه 
بوده است؟

ــرد اداره  كتاب به  هرازگاهي خبرهايي از عملك
ــان از سخت گيري هاي بي مورد  من مي رسد كه نش
ــت. به زعم من اين  ــاد در صدور مجوز نشر اس ارش
ــختگيري ها كه با توجيه حساسيت كار در حوزه   س

كودك و نوجوان انجام مي گيرد، موجه نيست. 
از طرفى دلسوزان واقعي ادبيات كودك و مسائل 
ــي و تربيتي هرگز چنين برخوردهايي را از  آموزش
سوي مميزان اداره  كتاب برنمي تابند. به اعتقاد من، 
ــاري بر اين مواضع در زمانه اي كه رسانه هاي  پافش
ديجيتال و فضاهاي سايبري به شدت در حال رشد 
ــتند، كار عبثي  است؛ زيرا مخاطبان در هر رده   هس

ــي در پايگاه هاي اينترنتي  ــني مي توانند به راحت س
ــا در زمانه اي  ــتجو كنند. م ــات خود را جس مطالب
ــر الكترونيك موقعيت نشر  زندگي  مي كنيم كه نش
ــوال برده؛ -بحث اين است كه آيا  كاغذي را زير س
نشر الكترونيك مي تواند جاي چاپ كتاب را بگيرد 
ــرايط موجود، افزودن به موانع  يا نه!- بنابراين در ش
ــنگ اندازي ها پيش پاي مولف و ناشر كودك و  و س

نوجوان نمي تواند منطقي باشد.

ــار متعددي مبني بر  ــرف ديگر اخيرا اخب  از ط
انتشار كتاب هاي مختلف در خارج از كشور شنيده 
ــار در كشور با  ــود؛ كتاب هايي كه براي انتش مي ش

مشكل مواجه شده اند. 
ــار در خارج از  اين كتاب ها بالفاصله بعداز انتش
كشور، روي سايت هاي مختلف بارگذاري مي شوند 
ــن اعمال  ــود؛ بنابراي ــترس خواهند ب ــل دس و قاب

رويكرد هاي سختگيرانه در مميزى، بي فايده است.
  ،اينكه مى گوييد كار عبثى ا ست 

يعنى مسئوالن اداره  كتاب به جاى اينكه 
وظيفه  اصلى شان را انجام بدهند، دچار 

حاشيه ها و كج روى ها شده اند؟
ــت كه پايگاه هاي اينترنتي؛  بله! بايد توجه داش
ــودكان و نوجوانان  ــراى ك ــي ب ــاي خطرناك فضاه
ــه كنترلي صورت  ــر آن ها هيچگون ــتند؛ زيرا ب هس
نمي گيرد (امكان پذير نيست) به همين دليل معلوم 
ــان در اين پايگاه ها با چه  ــت كودكان و نوجوان نيس
ــوند و چه تاثيري از آن ها  متون و ادبياتي مواجه ش
ــئوالن اداره    ــد مس ــد. بنابراين به نظر مى رس بگيرن

ــاد، در چنين شرايطي به جاي  كتاب در وزارت ارش
ــش مميزي ها، به فكر  ــرف هزينه و انرژي در بخ ص
باال بردن كيفيت كتاب هاي چاپي و افزايش تيراژ ها 

براى مرتفع كردن مشكالت خانواده ها باشند.
  ،با اين تفاسير و رويكردهاى موجود 

موقعيت نشر كودك را چگونه ارزيابى 
مى كنيد؟ اين روند به كجا ختم خواهد 

شد؟
در  ــد  نمي توان ــخت گيري ها  س ــن  اي ــد!  ببيني
ــال در يك  ــدا كند و به هر ح ــه پي ــدت ادام درازم
ــود، زيرا عواقبي كه اين رويكرد  جايي متوقف مي ش
ــر به دنبال خواهد داشت، به هر تقدير  در حوزه  نش
ــش وا مي دارد و  ــر را به واكن ــوزان صاحب نظ دلس

موجبات تغيير رويكرد اداره  كتاب را مهيا مى كند.
  بسيارى از منتقدان معتقد هستند 

كيفيت آثار ترجمه اى در حوزه   كتاب 
كودك كه بسيار همه گير هم شده، بسيار 

پايين است. نظر شما در اين مورد 
چيست؟

ــنهاد پذيرفتن معاهده   ــال ها پيش پيش من س
ــا گويا ضرورت  ــت را داده  بودم ام ــي كپي راي جهان
ــران فرهنگي  ــن معاهده ؛ براي مدي ــتن به اي پيوس

كشور معنايي ندارد. 
ــدن در قانون كپي رايت، فوايد بسياري  عضو ش
ــن معاهده عضو  ــر روزي در اي ــه اگ دارد؛ اول اينك
شويم، ديگر اين امكان براي برخي مترجمان وجود 
ــه  متن هاي اينترنتي، كتاب هايي  ندارد كه با ترجم
ــي  هم از اين  ــر كنند و كس با عنوان تاليفي منتش
ــت كه  ــود. دومين فايده  اين اس موضوع مطلع نش
خواه ناخواه از آنجايي كه ناشران مجبور خواهند بود 

كه آثار خارجي را خريداري كنند.
ــا كاهش  ــه اي ب ــار ترجم ــم آث ــن حج  بنابراي
ــود و از اين حيث ميدان  ــمگيري روبرو مي ش چش
ــندگان داخلي باز مي شود. حاال  فعاليت براي نويس
ــن معاهده تنها از  ــتن در اي بماند كه عضويت نداش

سوي كشورهاي عقب مانده پذيرفته است.
  اگر روزى عضويت در اين معاهده 

ميسر شود، فكر مى كنيد مولفان ما 
ظرفيت هاى ورود به بازار هاى جهانى را 

خواهند داشت؟
ــبختانه آثار داخلي ما در حوزه  كودك  بله! خوش
ــرفت  ــد و پيش ــال هاي اخير رش ــوان، در س و نوج
چشمگيري داشته است و به اطمينان مي گويم كه 
ــندگان ما حتي بضاعت جهاني شدن را دارند.  نويس
ــه بازارهاي جهاني  ــر پاي ايران ب ــه اعتقاد من اگ ب
كتاب باز شود، بدون شك تحوالت بزرگي در عرصه  

نويسندگي و نشر ايران رخ خواهد داد. 

مصطفى رحماندوست:

مميزي ها، از سر دلسوزي نيست
■ ضرورت پيوستن به معاهده جهانى كپى رايت براي مديران فرهنگي كشور معنايي ندارد

بازگويى مفاسد اقتصادى در سرى جديد «جست و جوگران» 
همدان پيام: محمدعلى سجادى كارگردان سينما و تلويزيون از ساخت سرى دوم مجموعه تلويزيونى 
«جست و جوگران» خبر داد و گفت: تاكنون فيلمنامه 11 قسمت از اين مجموعه 26 قسمتى نهايى و 

به سيما فيلم تحويل داده شده است.
ــال 88،  ــت و جوگران» در س وى در گفت وگو با ايرنا گفت: پس از پخش مجموعه تلويزيونى «جس
ــكالت مالى تا امسال به  ــرى دوم اين مجموعه ارائه شد كه توليد آن به علت مش ــاخت س ــنهاد س پيش

تعويق افتاد.
ــت ماه نيز كار  ــجادى كه نگارش فيلمنامه اين طرح تلويزيونى را بر عهده دارد، افزود: از ارديبهش س

نگارش فيلمنامه و ساخت آن بطور جدى در دست پيگيرى است.
وى از منوچهر شاهسوارى به عنوان تهيه كننده اين مجموعه نام برد و گفت: داستان هاى سرى دوم 

«جست و جوگران» نيز با محوريت مفاسد اقتصادى پيگيرى مى شود.
ــتان ها به  ــت و جوگران»، داس ــت «جس ــينما و تلويزيون افزود: در بخش نخس كارگردان س
ــيوه در نگارش فيلمنامه سرى دوم مجموعه نيز رعايت  ــد كه اين ش صورت اپيزوديك روايت مى ش

شده است.
وى يادآور شد: «جست و جوگران» در سال 88 در 14 قسمت روى آنتن شبكه دو سيما رفت و سرى 

دوم اين مجموعه در حقيقت از قسمت 15 آن آغاز مى شود.
ــجادى درباره آنكه آيا قصد دارد در سرى دوم اين مجموعه تركيب بازيگران را تغيير دهد، گفت:  س

تالش خواهيم كرد كه بازيگران اصلى همان مجموعه در تركيب سرى دوم آن حفظ شوند.

همدان پيام: معاون فرهنگى اداره كل اوقاف و 
امور خيريه همدان گفت: يازدهم اسفندماه امسال 
در همدان نخستين كنگره ملى امام باقر(ع) برگزار 

مى شود.
ــد در ارتباط  ــد احمدون ــالم محم  حجت االس
ــر(ع) در همدان اظهار  ــا برگزارى كنگره امام باق ب
ــوم(ع) از  ــان معص ــره امام ــزارى كنگ ــرد: برگ ك
ــازمان اوقاف و امور خيريه  برنامه هاى شاخص س
ــت اين سازمان است كه  و از اولويت هاى سرپرس
در استان همدان با عنوان كنگره ملى امام باقر(ع) 
ــود. وى با بيان اينكه برگزارى كنگره  برگزار مى ش
ــاختارهايى در  ــرى س ــام باقر(ع) داراى يك س ام
ــت، گفت: اعضاى برگزارى اين كنگره  ــتان اس اس
ــتاندار، نماينده ولى فقيه،  نماينده تام االختيار اس
مديركل اوقاف و مسئول فرهنگى استان هستند؛ 
ــگاه ها و آموزش و پرورش و  البته از مجموعه دانش

سازمان تبليغات نيز نماينده داريم.
ــاون فرهنگى اداره كل اوقاف و امور خيريه  مع
ــتان همدان با بيان اينكه در راستاى برگزارى  اس
ــدان كميته هاى  ــى امام باقر(ع) در هم كنگره مل
ــده، افزود: كميته تبليغات و  ــكيل ش مختلفى تش
ــتيبانى، كميته  ــانى، كميته مالى و پش اطالع رس
ــارت و ارزيابى بر اجراى كنگره و كميته علمى  نظ
كه با حضور اساتيد حوزه و دانشگاه تشكيل شده 
ــت. وى با بيان اينكه در  ــه اين كميته هاس از جمل
ــن موضوعات فراخوان  ــر در حال تعيي حال حاض
مقاله در كنگره هستيم، عنوان كرد: اين نخستين 
گام در راستاى برگزارى كنگره است و پس از تعيين 
اين موضوعات، بحث تبليغات و اطالع رسانى شروع 
مى شود كه تا تاريخ اول اسفندماه امسال عالقه مندان 

از طالب، دانشجويان و عموم مردم مى توانند نسبت 
به ارسال مقاالت با موضوعات مشخص، به دبيرخانه 
ــع در اداره كل اوقاف و امور  كنگره امام باقر(ع) واق

خيريه استان، اقدام كنند.
احمدوند با بيان اينكه كنگره ملى امام باقر(ع) 
ــال در باشگاه معلمان  ــفندماه امس در يازدهم اس
همدان برگزار مى شود، تصريح كرد: در اين مراسم 
ــير داورى  از مقاالت برگزيده و منتخب كه در س
حائز رتبه شده اند، تجليل و تقدير به عمل مى آيد.
ــتاى برگزارى كنگره  وى با بيان اينكه در راس
ــيج دانشجويى و كانون  ــازمان بس امام باقر(ع) س
ــاجد استان همكارى دارند،  فرهنگى هنرى مس
گفت: موضوعات فراخوان اين كنگره ملى، امامت 
ــيره عملى امام  از نظر قرآن و روايت، زندگانى و س
ــى نظامى و اجتماعى عصر  باقر(ع)، جريان شناس
ــت؛  امام باقر و واليت پذيرى از منظر امام باقر اس
ــنايى با واليت  چرا كه در كنگره بحث واليت، آش
از منظر ائمه اطهار و بحث جريان شناسى برخورد 
با فتنه جويان در عصر امام (ع) نيز مورد توجه قرار 

گرفته است.
ــى اداره كل اوقاف  ــط عموم ــزارش رواب به گ
ــى اداره كل اوقاف و امور  ــاون فرهنگ همدان، مع
ــان اينكه در برگزارى  ــتان همدان با بي خيريه اس
ــدان از مباحث  ــام باقر(ع) در هم ــره ملى ام كنگ
سياسى غافل نشده ايم، عنوان كرد: با ورود كنگره 
ــيارى از افراد  ــائل اجتماعى و سياسى بس در مس
مى توانند شركت كنند البته اين به آن معنا نيست 
ــته باشد  ــى داش كه اين كنگره صرفاً جنبه سياس
ــى و فرهنگى زمان  ــه اوضاع اجتماعى، سياس بلك

امام معصوم نيز مورد توجه است.

به گفته وى، نقش امام باقر(ع) در ترويج اسالم 
ــيع، اوضاع اجتماعى، سياسى،  و مذهب حقه تش
فرهنگى عصر امام، سيماى اخالقى تربيتى امام 
ــى امام باقر و نيز كتاب هايى  باقر(ع)، كتابشناس
ــر خود امام  ــام باقر (ع) از عص ــه در مورد ام ك
ــده نيز از  باقر(ع) تاكنون تدوين و جمع آورى ش

ديگر موضوعات اين كنگره ملى است.
ــترك  ــوه مش ــن وج ــزود: تبيي ــد اف احمدون
ــان امام باقر تا عصر  ــاى ضد واليت از زم جريان ه
ــه سياسى امام  حاضر، جايگاه عقالنيت در انديش
ــر امام باقر،  ــى مذهبى عص باقر، مناظرات سياس
ــى  ــل محتواى روايات سياس ــدى و تحلي طبقه بن
امام، حقوق خانواده از منظر امام باقر، مهارت هاى 
ــيره  ــد، تحكيم خانواده، س ــى، تربيت فرزن زندگ
معنوى و عبادى امام و نيز تربيت علمى شاگردان 
و پرورش آنها نيز از ديگر موضوعات مورد توجه در 

كنگره ملى امام باقر(ع) است.
ــمندان اهل  ــتفاده علمى انديش وى گفت: اس
ــى علوم  ــر(ع) و بررس ــش امام باق ــنت از دان س
ــاب اين علوم  ــه هاى اكتس ــف امام و ريش مختل
ــه در موضوعات  ــت ك نيز بحث مهم ديگرى اس
ــره ملى امام باقر(ع) در نظر  فراخوان مقاالت كنگ

گرفته شده است.
ــاون فرهنگى اداره كل اوقاف و امور خيريه  مع
استان همدان با بيان اينكه انتخاب امام معصوم در 
كنگره ملى هر استان، اختيارى بوده است، گفت: 
موضوع امام باقر(ع) را تاكنون هيچ استانى انتخاب 
ــود و با توجه به ظرفيت حوزه هاى علميه  نكرده ب
در همدان و نيز بحث فقهى و اصولى در اين استان 

اين موضوع انتخاب شد.

نخستين كنگره ملى امام باقر(ع) در همدان
برگزار مى شود


