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نيازمندى هاى صبح استان همدان

تلفن تماس: 8264400

تبريك و تهنيت
توليدى فرش برادران جهانى و عبادى بوكان
پيشاپيش ضمن تبريك فرا رسيدن عيد نيمه شعبان

به مردم شريف استان همدان  
مقدم شما را در نمايشگاه 

بين المللى همدان سالن الوند 
گرامى مى دارد

ديـانـي، رضايى و محمدى

تبريك و تهنيت

جناب آقاي

نماينده محترم مردم شريف شهرستان 
تويسركان در مجلس شوراي اسالمي

انتخاب شايسته شما  را در خانه ملت تبريك مي گوييم. تبريك و تهنيت

ضمن تبريك فرا رسيدن ميالد منجي عالم 
بشريت حضرت صاحب الزمان(عج) 

انتخاب شايسته و بحق 
برادر ارجمند جناب 

آقاي دكتر
محمدمهدي 

مفتح 
را به سمت 

نماينده محترم مردم شريف 
تويسركان در مجلس شوراي 

اسالمي و عضو شوراي شهر تهران
 صميمانه تبريك و تهنيت عرض 
نموده، اميد است در سايه الطاف

 الهي همواره موفق و سربلند باشيد.
شركت آرد نوين (مال اميرى)

تبريك و تهنيت
سروران گرامي

سركار خانم نرگس نورا... زاده
 و جناب آقايان 

حسين قراباغى،سيداحمد حسني حلم
رضايي علي  گردان،  كامران   

علي اكبر نظري، محمد تبريزي شهروي
 علي رحيمي فر، ابراهيم مولوي

محمدرضا  الياسي، سيدمجيد موسوي
رضا ميرزائي، رضا غالمي خجسته

طبي مسرور، ابوالقاسم 
عباسي پرزاد محمدعلي   

منجي  ميالد  رسيدن  فرا  تبريك  ضمن 
شما  شايسته  انتخاب  بشريت  عالم 
عزيزان را به عنوان اعضاي محترم شوراي 
و  تبريك  صميمانه  همدان  شهر  اسالمي 
سايه  در  است  اميد  نموده،  عرض  تهنيت 

الطاف الهي موفق و مؤيد باشيد.
مديريت بنياد قرآن استان همدان

تبريك و تهنيت
جناب آقاي 

دكترمفتح
نماينده محترم 

منتخب مردم تويسركان
با سپاس بيكران به درگاه ايزد 

منان و تحيت اعتماد ملت سربلند 
تويسركان به حضرتعالي، موفقيت آن جناب در 

انتخابات ميان دوره نهمين دوره مجلس را تبريك 
عرض مي نماييم. عزم راسخ ملت شريف تويسركان در 

لبيك به فرمان رهبر حكيم فرزانه انقالب مبني بر خلق 
حماسه سياسي شايسته بزرگ ترين تقديرها و سزاوار 

خالصانه ترين درودها مي باشد.
هيئت مركزي مردمي شهر سركان

آغاز هفته آغاز هفته 
صرفه جويي در مصرف آبصرفه جويي در مصرف آب
 (يكم تا هفتم تيرماه)  (يكم تا هفتم تيرماه) 

گرامي بادگرامي باد

روابط عمومي 
شركت آب و فاضالب استان همدان

هر قطره آبي كه تلف مي شود
 قطره اي است كه به آن نيازمنديم
ود

تبريك و تهنيت
جناب آقايان 

محمد افشارى، محمود شوندى
 نعمت عليخانى، مهندس مصطفى 
مددى و سركار خانم شيرخانى خرم

انتخاب شايسته شما را به عنوان
اعضاى محترم شوراى اسالمى شهر رزن

تبريك عرض نموده و توفيق روزافزون 
شما عزيزان را از درگاه ايزد منان خواهانيم

هيئت مديره و پرسنل
 شركت شارفن غرب

موافقت رهبر معظم انقالب با عفو محكومان       عقب نشينى كانادا در مقابل انتخابات ايران

جهان در انتظار جهان در انتظار 
قدم توستقدم توست
يا مهـدىيا مهـدى(عج)(عج)
جشن منتظران در كوى و برزن 

همدان برپا مى شود

استاندار بدنبال بحران آب مطرح كرد:

نجات كشاورزي همدان 
با تغيير الگوى كشت

■ با ادامه وضعيت فعلى بارندگى، كشاورزان تا 6 سال ديگر مى توانند كشت و كار كنند
■ در هفته جهاد كشاورزى از 28 كشاورز نمونه تقدير شد

ديدار منتخبان شوراى شهرهاى همدان با خجسته:

مردم با انتخاب چهره هاى جديد 
تحول مى خواهند
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بحران آب جدي است 
فقط كشاورز مدرن 

چاره ساز است
ــدان به عنوان  ــتان هم همدان پيام: اس
ــاط خوش آب و هوا و معتدل  يكي از نق
ــال است كه به  ــورمان بيش از 30 س كش
ــوي و كاهش  ــرايط ج لحاظ تغييرات ش
بارندگي هاي فصلي دچار خشكسالي هاي 

متوالي و بحران كم آبي است.
ــدت  بلندم ــاي  بارندگي ه ــن  ميانگي
ــدود 2700 ميليمتر  ــتان همدان ح در اس
ــه دهه  ــود كه در طول س ــزارش مي ش گ
گذشته بندرت ميزان بارندگي هاي ساالنه 
ــتان به رقم ميانگين نزديك شده است  اس
ــت كه خبري  و در همين حال، سال هاس
ــرف و  ــنگين ب ــاي س ــم از آن بارش ه ه

يخبندان هاي طوالني ...

تذكري براي 
ريخت و پاش و اسراف 

در تبليغات شوراها
همدان پيام: انتخابات شوراهاي شهر و 
روستا با همه شكوه و جاللي كه از كثرت 
ــليقه هاي گوناگون و  نامزدان و حضور س
ــد؛ با پديده اي زشت و  متفاوت برگزار ش
غير قابل دفاع در زمينه اسراف در تبليغات 
و نيز زير پا گذاشتن صراحت هاي قانوني 

در اين باره مواجه بود.
ــتن  ــم بربس ــدان با چش ــهر هم در ش
ــي بر تبليغات  ــئوالن نظارتي و اجراي مس
ــن حال اغواكننده  پرزرق و برق و در عي
ــر بمباران تبليغاتي، نمره خوبي در  از منظ

زمينه تبليغات بر جاي گذاشته نشد.
ــام نامزداني كه از  به مصاديق و ذكر ن
چشم پوشي قانون و غمض عين مجريان 

سوء استفاده كردند...

شكست سنگين پاس مقابل ذوب آهن

پاس براى ليگ برترى 
شدن برد مى خواهد

شفيعى كدكنى 
نامزد دريافت جايزه قلم 
زرين شد
ــات» محمدرضا  ــتاخيز كلم كتاب «رس
شفيعى كدكنى به عنوان كانديداى دريافت 

يازدهمين جايزه قلم زرين معرفى شد.

كشف 36 كيلوگرم 
شمش طالي قاچاق 
در همدان

ــال جاري  ــه 31 خردادماه س روز جمع
يكي از بزرگترين محموله هاي قاچاق كاال 

در همدان كشف شد.

اصولگرايان مى خواهند 
احمدى نژاد را 
خوش بدرقه كنند
ــى دولت؛ معموالً در چنين  روزهاى پايان
روزهايى جريانات سياسى به تجزيه و تحليل 

آنچه در دولت گذشته مى پردازند.
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ميالد باسعادت منجى عالم 
بشريت مبارك باد
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اخبار

يادداشت

shenide@hamedanpayam.com

شنيده

خبر

بحران آب جدي است 
فقط كشاورز مدرن چاره ساز است

مهدي ناصرنژاد

ــتان همدان به عنوان يكي از نقاط خوش آب و هوا و معتدل  همدان پيام: اس
ــت كه به لحاظ تغييرات شرايط جوي و كاهش  ــورمان بيش از 30 سال اس كش

بارندگي هاي فصلي دچار خشكسالي هاي متوالي و بحران كم آبي است.
ــدود 2700 ميليمتر  ــتان همدان ح ــاي بلندمدت در اس ــن بارندگي ه ميانگي
ــود كه در طول سه دهه گذشته بندرت ميزان بارندگي هاي ساالنه  گزارش مي ش
استان به رقم ميانگين نزديك شده است و در همين حال، سال هاست كه خبري 
هم از آن بارش هاي سنگين برف و يخبندان هاي طوالني كه قبل از آغاز زمستان 
تا واپسين روزهاي سال بسياري از نقاط اين استان را در بر مي گرفت، نيست. در 
اين مدت همچنين اگر سالي هم مجموع بارندگي هاي استان خوب بوده و حتي 
ــوده كه پراكنش و ريزش  ــت، به گونه اي ب ــن بلندمدت هم باال زده اس از ميانگي
ــته و خارج از زمان بندي طبيعي و عرف اقليمي منطقه در يك دوره  بهنگام نداش

كاشت و داشت محصوالت بومي بوده است.
اينكه چه عوامل جوي و تحوالت آب و هوايي در كره زمين باعث تغييرات 
شرايط طبيعي در همدان شده است، نه در توان علمي اين نگارنده است و نه در 
ــتار امروز ما كه به آن بپردازيم، وليكن از بسياري نظريه هاي علمي  حوصله نوش
ــده چنين برمي آيد كه عوامل انساني هم  ــي كه مطالعه ش و ديدگاه هاي كارشناس
در به وجود آمدن شرايط كنوني و بحران آب در ايران و از جمله همدان بسيار 
ــت. در تمام مدت 30 سالي كه تغييرات محسوس آب و هوايي را  تأثيرگذار اس
ــتيم، جمعيت كشور و استان هم به  ــورمان و در استان همدان شاهد هس در كش
ــت. الگوهاي مصرف، نوع تغذيه و بينش هاي  حدود 2/5 برابر افزايش يافته اس
فرهنگي نيز باعث شده است تا نياز انسان به آب و غذا به سمت افزايش تقاضا 
ــدگان داخلي نيز براي  ــوري و توليدكنن ــئوالن كش تغيير يابد. اصرار بجاي مس
ــاورزي و دامي وارداتي با  ــاختن بسياري اقالم و فرآورده هاي كش جايگزين س
ــاورزي و صنعت  ــدات داخلي باعث افزايش مصرف آب و نياز بخش كش تولي

به آب است.
ــنتي به مدرن به نسبت  ــاورزي س ــير تبديل كش ــفانه در اين رهگذر س متأس
ــاورزي ما هنوز  ــت و بخش اعظم كش ــيار كند اس افزايش تقاضا و مصرف بس
ــي دوام و بقاي  ــود كه در عرصه هاي ــنتي و بومي انجام مى ش ــه روش هاي س ب
ــت و مصرف خارج از ضابطه  ــاورزي به روش هاي غرق آبي زراع اين گونه كش
ــتگي دارد. در همين همدان و دشت هاي كشاورزي، شهرستان هاي بهار،  آب بس
اسدآباد، رزن، كبودراهنگ، مالير و بخش هاي قهاوند، شراء و فراهان (در استان 
ــال به علت رويكرد  ــراء) در طول كمتر از 10 س مركزي و همجوار با بخش ش
ــيب زميني، چغندرقند، دانه هاي روغني و علوفه  ــاورزان به زراعت س جديد كش
يونجه و شبدر، بيش از 15 هزار حلقه چاه عميق حفر شد كه همزمان و در يك 
ــو، تقريبًا باعث تخليه شدن سفره هاي آب هاي  ــتر زيرزميني مشترك و همس بس
ــد؛ به گونه اي كه هم اينك در نقاط وسيعي از مناطق ذكر شده حتي  زيرزميني ش

روستانشينان براي مصرف شرب خود دسترسي به آب ندارند.
ــيعي از روستاها و مناطق كشاورزي و باغداري نقاط  هنوز در بخش هاي وس
باالدست شهر همدان و سد اكباتان كه از قديم از نقاط پرآب و حاصلخيز استان 
ــيم عادالنه آب و روش هاي  ــد هيچ ضابطه و قانوني براي تقس ــوب مي ش محس
ــئوالن مانده اند كه آب هاي  ــطحي وجود ندارد و مس ــي مصرف آب هاي س علم
روان دامنه هاي شمالي الوند را براي آب شرب 600 هزار نفر جمعيت همدان به 
سد اكباتان هدايت كنند يا براي مصارف كشاورزي و باغداري در اختيار چندين 

روستاي مد نظر بگذارند.
ــال است كه آب كشاورزي روستاهاي سيمين و انجالس بر اساس  صدها س
ــود. اما اكنون كه با دلسوزي برخي از مسئوالن  ــيم مي ش يك عرف قديمي تقس
ــكل آب اين روستاها براي هميشه و  ــاركت مردم انجالس قرار است مش و مش
ــود، يك روش عادالنه و منصفانه و مدبرانه براي  ــل هاي آينده حل ش براي نس
حل اين مشكل وجود ندارد. در حالي كه از قديم مشخص است كه آب اين دو 
روستا از سرشاخه هاي الوند بر اساس چه ضوابط و عرف محلي تقسيم مي شده 
است. حل مشكل آب روستاهاي اين منطقه بر اساس نيازسنجي واقعي و اسناد 
ــتاييان، از هدر رفتن  ــد عالوه بر جلب رضايت روس ــدارك موجود مي توان و م

ميليون ها متر مكعب آب در سال از اين منطقه جلوگيري كند.
متأسفانه در بخش مصرف شهري و بخش هاي صنعتي، تجاري و خدماتي نيز 
هيچ قاعده و اصول صحيح براي مصرف آب وجود ندارد و فرهنگ صرفه جويي 
ــت. در بسياري از ادارات ما با اين استدالل  ــده اس هنوز در بين مردم نهادينه نش
ــود! و به عهده صندوق دولت  ــي پرداخت نمي ش غلط كه پول آب از جيب كس
است، واقعًا اسراف كاري مي شود و حتي برخي از كاركنان خودروهاي شخصي 

خود را هم با آب اداره تميز مي كنند! 
ــازمان هاي مرتبط با تشكيل پليس آب و با يك روش  جا دارد تا ادارات و س
ــبت به جلوگيري از مصرف بي رويه آب شرب در تمام بخش ها  مردم پسند، نس
ــازي راهكار هاي اصولي براي  اقدام كنند و در درازمدت نيز عالوه بر فرهنگ س

نحوه مصرف آب در بخش هاي خانگي، تجاري و ادارات انديشيده شود.

ــدگان به محل  ــات علني نماين 1- جلس
ــود به  ــس قديم بازمي گردد. گفته مي ش مجل
ــازي ساختمان  ــاخت و ساز و بازس دليل س
ــت  ــتان قرار اس ــس در بهارس ــي مجل فعل
ــات علني خود را در محل  نمايندگان جلس
سابق مجلس برگزار نمايند. گويا در صورت 
ــاز، ممكن است  ــدن ساخت و س طوالني ش
ــتان و پاييز مجلس در  جلسات فصول تابس

ساختمان قديم برگزار شود.
ــوراي  ــد انتخابات ش ــم تأيي 2- علي رغ
ــهر تهران و ميان دوره اي تويسركان مفتح  ش
ــر خود را در خصوص تعيين آينده  هنوز نظ
ــت. گويا با وجود  كاري خود اعالم نكرده اس
رأي آوري در دو انتخابات شوراي شهر تهران 
و ميان دوره اي مجلس در تويسركان وي هنوز 
نظر خود را در خصوص گزينش يكي از اين 
دو پست اعالم نكرده است. گفتني است قانون 
ــوراي  در خصوص عضويت همزمان در ش

شهر و مجلس سكوت كرده است.
ــيد محمد خاتمى عصر روز گذشته  3- س
به ديدار روحانى رفته است. گويا در اين ديدار 
خاتمى ضمن تبريك به روحانى به گفتگو در 
خصوص مسائل مختلف پرداخته است. گفته 
ــود كه در اين ديدار على خاتمى برادر  مى ش

سيد محمد خاتمى نيز حضور داشته است.

2500 دانش آموز در 
اردوهاى رهپويان واليت در 

همدان شركت مى كنند
ــداد امام  ــركل كميته ام ــام: مدي همدان پي
ــدان گفت: اردوهاى  ــتان هم خمينى(ره) اس
رهپويان واليت از اول تيرماه در همدان آغاز 
ــهريور 2500 دانش آموز در  شده و تا 27 ش
اردوهاى رهپويان واليت در همدان شركت 

مى كنند.
ــا ابراهيمى در  ــر، عليرض به گزارش مه
ــاى  ــن دوره اردوه ــى و يكمي ــه س افتتاحي
ــه در اردوگاه فرهنگى  ــت ك ــان والي رهپوي
ــا حضور 2500  ــر همدان و ب ــى فج و تربيت
ــتان البرز برگزار شد با بيان  دانش آموز از اس
اينكه اين اردوها به منظور غنى سازى اوقات 
ــود،  فراغت جوانان و نوجوانان انجام مى ش
ــزارى اردوها همدان  ــدت برگ ــزود: در م اف
ــوز از 25  ــزار و 200 دانش آم ــان دو ه ميزب

استان كشور است.
وى با بيان اينكه يك دوره اردوى 10روزه 
ــژه 240 نفر در ماه مبارك رمضان برگزار  وي
مى شود، ادامه داد: استان همدان هزار و 830 
ــگرى را به خود اختصاص داده  مركز گردش
است و يكى از برنامه ها بازديد دانش آموزان 

از مراكز گردشگرى استان همدان است.
ــام خمينى(ره)  ــه امداد ام مديركل كميت
ــت: 17 كانون  ــار داش ــدان اظه ــتان هم اس
ــده كه در  فرهنگى و تربيتى تدارك ديده ش
ــتا از پنج هزار نفر ثبت نام به عمل  اين راس

آمده است.
ابراهيمى با بيان اينكه 10 دوره اعزامى به 
استان هاى ديگر در برنامه است، عنوان كرد: 
ــنواره قرآنى و فرهنگى با 953 نفر،  دو جش
28 كانون پيروان واليت با 700 نفر، دو دوره 
ــرآن و اذان با 350 نفر، اردوى يك روزه با  ق
ــج دوره اردوى خانوادگى با  ــر و پن 450 نف

هزار نفر در برنامه هاى امسال است.
به مناسبت والدت امام زمان (عج)؛

360 گفتمان دينى در 
همدان برگزار مى شود

همدان پيام: سرپرست اداره تبليغات اسالمى 
شهرستان همدان از برگزارى 360 گفتمان دينى 

ويژه ايام ميالد امام زمان (عج) خبر داد.
ــيدى در  ــد جمش ــالم محم حجت االس
ــان اعزامى از  ــر، افزود: مبلغ ــو با مه گفتگ
ــالمى شهرستان همدان  ــوى تبليغات اس س
ــدى (عج) به  ــرت مه ــالد حض در روز مي
ــاى دينى  ــام گفتمان ه ــه انج ــور ويژه ب ط

خواهند پرداخت.
ــه برگزارى هر چه  ــا تأكيد بر اينك وى ب
ــن ميالد منجى عالم بشريت  باشكوه تر جش
ــت  ــرت صاحب الزمان (عج) تيرى اس حض
ــت، عنوان  ــمنان حق و حقيق ــم دش بر چش
ــالد امام  ــه در مي ــغ و مبلغ ــت: 45 مبل داش
ــات گفتمان هاى دينى را در  زمان(عج) جلس
ــينيه هاى شهرستان  مساجد و هيئات و حس
ــالم  همدان برگزار خواهند كرد. حجت االس
جمشيدى ادامه داد: موضوع گفتمان ها شامل 
مهدويت، جنگ نرم، تبيين زواياى مهدويت 

و تأثير آن در قشر جوان و... خواهد بود.
ــان مهدويت  ــت: گفتم ــار داش وى اظه
توسط 35 مبلغ و 10 مبلغه به طور تخصصى 
ــرف اداره تبليغات  به مدت چهار روز از ط
اسالمى شهرستان همدان برگزار خواهد شد.

وى عنوان داشت: مبلغان اعزامى از سوى 
تبليغات اسالمى شهرستان همدان به طور ويژه 
ــه مهدويت و  ــى به بحث مربوط ب و تخصص

جايگاه آن در اسالم خواهند پرداخت.

شهردارى همدان به هم ريخت
ــهردار همدان در آخرين تغييرات و در آستانه حضور شوراى  همدان پيام: ش

شهر چهارم در شهردارى 7 نفر از مديران خود را تغيير داد.
ــن  ــهردارى همدان حس ــدان پيام  در آخرين تغييرات در ش ــه گزارش هم ب
ــت   ــهردارى همدان را برعهده  داش محمدى كه پيش از اين معاونت فرهنگى ش
دوباره به سمت خود بازگشت. عباس صوفى معاون فرهنگى سابق به استاندارى 
نقل مكان  كرد. همچنين محمود حضرتى به عنوان مدير عامل سازمان تاكسيرانى 

عهده دار مسئوليت محمد جواد زارعى شد.
ــرانى همدان  ــازمان اتوبوس ــرا كار نيز به عنوان  مدير عامل س ــد صح  محم
ــازمان به عنوان رئيس  ــابق اين س ــد و ايرج ملك محمدى رئيس س منصوب ش

سازمان پايانه هاى مسافربرى شهردارى همدان منصوب شد.
ــگاه فرهنگى شهردارى  ــمت رئيس باش در اين تغييرات پيمان صادقى به س
منصوب شد. همچنين مهدى بيات مسئول دفتر شهردار به عنوان رئيس سازمان  
تاكسى بار انتخاب شد و قيماقيان به عنوان مسئول دفتر شهر دار همدان منصوب 
گرديد. الزم به ذكر است در اين چينش همچون دوره هاى گذشته نه تنها شاهد 
خانه تكانى و ورود نيروهاى جديد نيستيم بلكه نيروهاى وفادار به شهردار فعلى 

اتاق هاى خود را با يكديگر تعويض كرده اند.

15 تيرماه نتايج نقل و انتقاالت فرهنگيان در 
همدان اعالم مى شود

همدان پيام: معاون توسعه منابع و پشتيبانى اداره كل آموزش و پرورش استان 
همدان گفت: نتايج نقل و انتقاالت فرهنگيان 15 تيرماه اعالم مى شود.

ــت: دستورالعمل نقل و انتقاالت  محمد بداغى در گفتگو با فارس، اظهار داش
ــتان همدان در اسفندماه ابالغ شده كه قرار بود نتيجه را اول تيرماه  فرهنگيان اس
ــياران نتايج 15 تير  ــل نيروهاى تبديل وضعيت و آموزش ــالم كنيم، اما به دلي اع

مشخص مى شود.
ــال ششم ابتدايى هيچ مشكلى نداريم،  ــاره به اينكه در خصوص س وى با اش
ــم ابتدايى دومين سال اجرايى آن است،  ــال شش عنوان كرد: با توجه به اينكه س

نياز هاى ما برطرف شده و مشكلى نداريم.

تذكري براي 
ريخت و پاش و اسراف 
در تبليغات شوراها

توكل دارائي

ــهر و  ــوراهاي ش ــام: انتخابات ش همدان پي
ــه از كثرت  ــكوه و جاللي ك ــتا با همه ش روس
ــون و  ــليقه هاي گوناگ ــور س ــزدان و حض نام
ــد؛ با پديده اي زشت و غير  متفاوت برگزار ش
ــراف در تبليغات و نيز  ــل دفاع در زمينه اس قاب

زير پا گذاشتن صراحت هاي قانوني در اين باره 
مواجه بود.

ــم بربستن مسئوالن  در شهر همدان با چش
ــات پرزرق و برق  ــي و اجرايي بر تبليغ نظارت
ــر بمباران  ــال اغواكننده از منظ ــن ح و در عي
تبليغاتي، نمره خوبي در زمينه تبليغات بر جاي 

گذاشته نشد.
ــي كه از  ــام نامزدان ــق و ذكر ن ــه مصادي ب
ــن مجريان  ــون و غمض عي ــي قان چشم پوش
ــاره نمي كنم و پس  ــتفاده كردند، اش ــوء اس س
ــرداد  ــك خ ــات دموكراتي ــزاري انتخاب از برگ
ــورى اعتدال گرا و  ــش رئيس جمه 92 و گزين

شوراهايي كه برگزيده اكثريتند؛ خاطر شريف 
مخاطبان را مالل آور نخواهم كرد؛ اما اگر قرار 
ــد كساني كه مي خواهند "شهر را بسازند"،  باش
و "آباداني و قانونمندي" برايش ارمغان آورند؛ 
روي آوردن به چنين سيئاتي، نامقبول و ناپسند 

است.
ــهر و مديريت آن در  بگذريم كه حافظان ش
ــتي قانون رابه  اين زمينه انگار نه انگار كه بايس

طور يكسان براي همگان اجرا كنند.
ــاد انتخاب  ــارك ب ــال ضمن مب ــا اين ح ب
ــهروندان به منتخبان آنان كه عمدتًا  اكثريت ش
چهره هايي جديد و با ايده و انرژي نو هستند؛ 

ــهري كه در چند ماه  ــوراهاي ش اميدواريم ش
ــينند، منافع عمومي و  گذشته بر كرسي مي نش
ــنجي هاي  ــهروندان را با مصلحت س مصالح ش
نادانسته و نامربوط فداي منافع قدرت و ثروت 
ــده حق مطبوعات  ــال آين نكنند. البته در 4 س
ــران  ــاهدان و صاحبنظ ــران و ش ــد و ناظ منتق
ــهر و يادآوري  ــين، جيم" شوراي ش براي "س
ــوظ و غير قابل  ــان محف وعده هاي رنگارنگش
ــت. باشد كه منتخبان پس از تحليف  كتمان اس
ــوگند، پاسدار سوگندي باشند كه در  و اداي س
ــتاي عمل به وظايف خود خواهند خورد.  راس

همين.

ــي كه رهبر  ــه سياس همدان پيام: بعد از حماس
ــوروزي و نام گذاري  ــام ن ــالب در پي معظم انق
ــتند و مردم با حضور  ــال 92 بر آن تأكيد داش س
ــاندند  ــري خود آن را به منصه ظهور رس حداكث
ــه اقتصادي رسيده است تا  حاال نوبت به حماس
ــات مقام معظم رهبري  بخش ديگري از فرمايش
ــئوالن به تحقق برسد و كشور را به  با تالش مس

سمت توسعه و افق توسعه آن پيش ببرد.
ــه  ــه به تحقق حماس ــي ك ــي از زمينه هاي يك
اقتصادي كمك قابل توجهي خواهد كرد توسعه 
ــاخت هاي  ــاورزي و توجه به زيرس ــش كش بخ
ــي با وجود  ــرايط فعل ــت اما در ش اين حوزه اس
خشكسالي و خسارتي كه به كشاورزي استان در 
سال زراعي وارد شد مسئوليت بخش كشاورزي 
سنگين تر شده است و اين شرايط بايد به نحوي 
ــد مگر با  ــر نخواهد ش ــود و آن ميس ــران ش جب
برنامه ريزي و يافتن راه هايي كه مي تواند راهكار 
ــئوالن بخش كشاورزي  تازه اي را پيش روي مس

و مردم بگذارد.
 نوبت حماسه اقتصادي است

ــتاندار همدان روز گذشته (اول تيرماه) در  اس
ــم تجليل از 28 كشاورز نمونه استان گفت:  مراس
به رغم آنكه بسياري مي خواستند انتخابات برگزار 
نشود و مردم هم حضور نيابند اما حماسه سياسي 
ــود با حضور  ــام معظم رهبري ب ــه فرموده مق ك
ــت و مردم  ــتان به تحقق پيوس ــور مردم اس پرش
نشان دادند كه هر جا نياز باشد پشت سر رهبري 
ــان خواهند ايستاد براي همين هم  و پاي نظامش
ــه سياسي  بايد از مردم تقدير كرد؛ چرا كه حماس
ــاز حماسه اقتصادي است را به وجود  كه زمينه س

آوردند.
علي محمد آزاد مجموعه دست اندركار جهاد 
ــربازان عرصه توليد دانست و  ــاورزي را س كش
ــت و با  ــه اقتصادي اس گفت: حاال نوبت حماس
وجود شرايط خاصي كه كشور در آن قرار گرفته 
است، از جمله تحريم و فشارهاي اقتصادي بايد 

براي حماسه اقتصادي تالش كرد.
 كاهش سطح آب هاي زيرزميني استان

ــرايط بحراني خود  آزاد از كم آبي گفت كه ش
ــد و اينكه هر  ــي مي كن ــدان ط ــتان هم را در اس
ــطح آب هاي زيرزميني استان همدان در  ساله س
ــك اتفاق ناگواري  ــت و آن را ي حال كاهش اس
دانست كه چاره اي جز برنامه ريزي و يافتن فكر 
ــنهاد نشد،  و راهكاري براي حل اين بحران پيش
ــاورزان خواست با تغيير  ــاس از كش بر همين اس
ــتفاده از آب را كمتر كنند  ــت خود اس روش كش
ــتفاده از روش هاي آبياري تحت  ــمت اس و به س
ــته  ــش بروند تا نياز كمتري به آب داش ــار پي فش
ــاع بارندگي  ــان اينكه اگر اوض ــند. وي با بي باش
ــاورزان نهايتًا تا 6  ــرايط پيش برود كش با اين ش
ــت و كار كنند، گفت:  ــال آينده مي توانند كش س
ــال  ــرايط كنوني و وضعيت بارندگي در س در ش
ــرايط بحراني و نگران كننده اي  زراعي جاري ش

استان را تهديد مي كند.
ــتان هاي كم آب كشور  آزاد همدان را جزو اس
ــكل  ــرب نيز با مش ــوان كرد كه در بخش ش عن
ــت و بسياري از روستاهاي آن با تانكر  مواجه اس
آبرساني مي شوند و كشت هاي كشاورزان نيز در 
ــك شدن هستند كه اين شرايط ايجاب  حال خش
ــاورزي در  ــراي نجات محصوالت كش مي كند ب
استاني كه يكي از مهمترين ويژگي هاي آن توليد 
در بخش كشاورزي است روش و الگوي كشت 
ــبب كاهش درآمد كشاورز  ــرط اينكه س را به ش

نشود، تغيير داد.
ــتاندار همدان در بحث توليدات دامي هم  اس

شرايط را در استان مطلوب ارزيابي كرد و گفت: 
ــته ايم خوب مديريت كنيم و  با اين وجود نتوانس
ــود تا برخي محصوالت  ــبب مي ش همين امر س
ــرغ و... را با وجود  ــت قرمز و تخم م مانند گوش
ــرايط براي توليد در استان يا كشور، از خارج  ش

وارد كنيم.
 محصوالت كشاورزي را برندسازي كنيد

ــيب زميني، گردو، سير و  ــتان همدان س در اس
ــياري از محصوالت ديگري كشت مي شوند  بس
كه آنچنان كه بايد در كشور شناخته شده نيستند، 
ــده كيفيت  ــوالت توليد ش ــه محص ــي ك در حال
ــفانه توليدكنندگان  ــاص خود را دارند و متأس خ
ــان برندي در نظر نگرفته اند و  براي محصوالتش
ــدان، محصوالت با كيفيتي  ــتاندار هم به گفته اس
ــتان توليد مي شوند بدون برند و شناسه  كه در اس
ــتان خارج مي شوند؛ بر همين اساس ايجاد  از اس
ــتان را به  ــته بندي در اس ــي و بس ــع تبديل صناي
ــاورزي  منظور تقويت صادرات محصوالت كش
ــنهاد داد؛ چرا كه با اين اقدام عالوه بر اينكه  پيش
ــود،  ــي محصوالت جلوگيري مي ش از خام فروش
ــاورزي افزايش  ــزوده محصوالت كش ارزش اف

ــتغال و افزايش  ــد و در نتيجه به ايجاد اش مى ياب
توليد نيز كمك مى شود.

 افتتاح 129پروژه در هفته جهاد كشاورزي
با توجه به برگزاري انتخابات در 24 خردادماه 
ــاورزي در روز گذشته  برنامه هاي هفته جهاد كش
ــت. اين پروژه ها  ــا افتتاح 129پروژه قوت گرف ب
ــر را فراهم مى كند و  ــتغالزايي 414 نف ــه اش زمين
ــزار و 968 ميليون ريال را  ــاري برابر 189 ه اعتب
به خود اختصاص داده است كه شامل 84 پروژه 
در حوزه آب و خاك، 30 پروژه در حوزه توليدات 
ــدات گياهي 3 پروژه، صنايع  ــي، در حوزه تولي دام
ــتايي2 پروژه، صنايع  تبديلي 3 پروژه، تعاون روس
طبيعي 3 پروژه و امور عشايري هم 4 پروژه است.

ــتان همدان هم  ــاورزي اس ــس جهاد كش رئي
گفت: استان همدان با بيش از 5 ميليون تن توليد 
ــاورزي 4/5 تن توليدات  ــوالت كش انواع محص
كشور را با تأمين يك سوم اشتغال استان، به خود 
اختصاص داده است كه در زمان خشكسالي 23 
تا 28 درصد ارزش افزوده استان كاهش مى يابد.

 28 كشاورز نمونه استان تجليل شدند
ــداف تجليل از 28  ــا رنجبرضرابي اه عليرض
كشاورز نمونه استان را ايجاد انگيزه براي رقابت 

ــالم، تجليل از ارزش آفرينان بخش كشاورزي،  س
ــت، داشت و  تبادل تجربيات و... در مراحل كاش
ــاله از 30  ــت عنوان و تصريح كرد: هرس برداش
ــاورز نمونه كشوري حداقل 2 نفر آن مربوط  كش

به استان همدان است.
رنجبرضرابي برخي محصوالت توليدي استان 
ــوري بيشتر  ــبت كش ــت آنها به نس كه ميزان كش
ــي همچنين چغندر  ــت را گندم آبي و جو آب اس
قند، كلزا، سيب زميني، ذرت دانه اي، گردو، انگور 

و سيب درختي دانست.
  تجـارب بخش هاي مختلف كشـاورزي به

بهره برداران انتقال داده شود
ــور  ــاورزان نمونه كش نايب رئيس مجمع كش
ــال تجارب  ــع را تأكيد بر انتق ــن مجم هدف اي
ــه بهره برداران  ــاورزي ب بخش هاي مختلف كش
ــع خبرگان (خبره)  ــت و تصريح كرد: مجم دانس
ــتان ها به نام كانون و در شهرستان ها به نام  در اس
انجمن است كه يك مجمع غير انتفاعي و مستقل 

است.
محمدي گفت: اگر با اين برنامه ها پيش برويم 
ــال آينده به ركوردي برابر  مي توانيم در افق 5 س

300 ميليون تن توليد برسيم.
  -كشـاورزان نمونـه، مركز آمـوزش علمي

كاربردي ايجاد مي كنند
ــت از ايجاد يك  ــدي در ادامه اين نشس محم
مركز آموزشي علمي- كاربردي توسط كشاورزان 
نمونه در استان خبر داد كه هر يك از كشاورزان 

برتر مي توانند يك مركز كشاورزي ايجاد كنند.
ــعه صادرات  ــتين مركز توس وي ايجاد نخس
كشاورزي را هم پيشنهاد داد كه در استان همدان 
انجام شود كه در نتيجه آن صادرات محصوالت 
ــد و تقويت كيفيت و  ــاورزي افزايش مى ياب كش

كميت را نيز تحت تأثير خود قرار خواهد داد.
ــور  ــاورزان نمونه كش نايب رئيس مجمع كش
را  ــاورزي  كش ــش  بخ ــكالت  مش ــن  بزرگتري
ــت  ــت كه به دس ــاني دانس نبود امكان بازار رس
ــده است.  ــطه ها و دالالن افتاده و بلعيده ش واس
ــركت  ــاورزان مي توانند با ش ــه عنوان مثال كش ب
ــگاه هاي بين المللي به سمت صادرات  در نمايش
ــتعد بروند كه به گفته  ــايي بازارهاي مس و شناس
ــگاه بين المللي همدان فقط نامي  محمدي، نمايش
ــد و كشاورزان نتوانسته اند  از آن را يدك مي كش

در نمايشگاه هاي بين المللي حضور پيدا كنند.

  بهره بـردارى از كارخانـه صنايـع تبديلى 
شوريجات بهار

ــا ظرفيت  ــال 89 ب ــن واحد توليدى در س اي
ــول آغاز به كار  ــزار و 700 تن توليد محص 5 ه
ــال 91 با ظرفيتى افزون بر 6 هزار و  كرد و در س
ــال توليد داشت و سال گذشته به  500 تن در س
عنوان واحد نمونه كشورى انتخاب شد و حدود 
2 ميليارد ريال صادرات به خارج از كشور داشته 

است.
ــاورزى  ــن آيين مدير صنايع كش ــه اي در ادام
ــتان همدان  ــازمان جهاد كشاورزى گفت: اس س
ــى با ظرفيت 3  ــد صنايع تبديل داراى 161 واح
ــت كه با افزوده شدن يك ميليون  ميليون تن اس
ــه اين صنايع اين ميزان به 4  تن ظرفيت جديد ب

ميليون تن ظرفيت ايجاد شده رسيده است.
ــالش ما بر  ــوارى افزود: ت ــا شهس محمدرض
ــت كه محصوالتى ظرفيت سازى شود كه  اين اس
ــند؛ چرا كه حدود 60 تا 70 درصد  تكرارى نباش
توليدات لبنى استان از 51 واحد در استان، مشابه 

است.
شهسواري گفت: صنايع تبديلى استان همدان 
ــرمايه در گردش دارند نه سرمايه  نياز مبرم به س
ــه نوعى به  ــرمايه در گردش ب ــت؛ چرا كه س ثاب
عنوان نفس واحدهاى تبديلى محسوب مى شود.

 كلنگ زنى گلخانه سبزى و صيفى بهار
  گلخانه سبزى و صيفى با مساحت 3 هكتار 

در بهار كلنگ زني شد.
ــاورزى  ــازمان جهاد كش مدير امور باغبانى س
ــرانه توليد محصوالت باغى  استان همدان هم س
در دنيا را به ازاى هر نفر 80 كيلوگرم، در كشور 
به ازاى هر نفر 226 كيلوگرم و در استان همدان 
366 كيلوگرم اعالم كرد و گفت: استان همدان به 
دليل شرايط اقليمى، آب و خاك مناسب، نيروى 
ــالق و فعال در بخش توليدات باغى وضعيت  خ
ــبى دارد و رتبه نخست كشور با 16 درصد  مناس

توليد را به خود اختصاص داده است.
ــهبازى، تصريح كرد: همدان در  حجت ا... ش
توليد انگور رتبه سوم با بيش از 11 درصد توليد 
ــورى، در كشمش با 34 هزار تن بيش از 18  كش
ــورى و در بعضى محصوالت  ــد توليد كش درص
رتبه هاى بين چهارم تا هشتم كشورى را دارد و در 
ــتان همدان با بيش  بخش گلخانه 74 هكتار در اس
از 26 هزار تن محصوالت گلخانه اى فعال است.

ــا 29 هزار و  ــار ب ــه هكت ــن گلخانه در س اي
ــاحت و سرمايه اى كه از محل  250 مترمربع مس
ــده  ــال 91 براى آن در نظر گرفته ش اعتبارات س
ــان بوده كه يك  ــك ميليارد و 400 ميليون توم ي
ميليارد و 250 ميليون تسهيالت براى آن در نظر 
گرفته شده است كه با احتساب ارزش زمين بالغ 
ــرمايه گذارى  بر 2 ميليارد و 20 ميليون تومان س
ــته و بيش از يك هزار تن توليد ساالنه براي  داش
ــت؛ ظرفيت اشتغالزايى در  آن پيش بيني شده اس

هر يك هكتار گلخانه 33 نفر است.

استاندار بدنبال بحران آب مطرح كرد:

نجات كشاورزي همدان 
با تغيير الگوى كشت

■ با ادامه وضعيت فعلى بارندگى، كشاورزان تا 6 سال ديگر مى توانند كشت و كار كنند
■ در هفته جهاد كشاورزى از 28 كشاورز نمونه تقدير شد

حكمتانه (1)

  صنايع تبديلى استان همدان نياز مبرم به سرمايه در گردش دارند نه سرمايه ثابت؛
چرا كه سرمايه در گردش به نوعى به عنوان نفس واحدهاى تبديلى محسوب مى شود

  محصوالت با كيفيتي كه در استان توليد مي شوند بدون برند و شناسه از استان
خارج مي شوند؛ بر همين اساس ايجاد صنايع تبديلي و بسته بندي در استان را به 

منظور تقويت صادرات محصوالت كشاورزي پيشنهاد داد؛ چرا كه با اين اقدام عالوه بر 
اينكه از خام فروشي محصوالت جلوگيري مي شود، ارزش افزوده محصوالت كشاورزي 

افزايش مى يابد و در نتيجه به ايجاد اشتغال و افزايش توليد نيز كمك مى شود
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ارتـبـاطـ بـا سـرويـس مادسـتـان
 madestan@hamedanpayam.com

ــيون شوراها و امور  همدان پيام: رئيس كميس
ــه وحدت بايد  ــا تأكيد بر اينك ــي مجلس ب داخل
ــوراي شهر باشد، اظهار  سرلوحه كار منتخبان ش
داشت: وجود اختالف بين اعضاي شوراي شهر 

مردم را نااميد مي كند.
ــاي منتخب  ــه در جمع اعض ــته ك امير خجس
ــهر مريانج، فامنين، قهاوند و جورقان  شوراي ش
سخن مي گفت، افزود: كساني كه به شوراي شهر 
راه يافته اند بايد شكرانه اين توفيق و اينكه مورد 

اعتماد مردم قرار گرفته اند را به جا بياورند.
ــنايي  ــه با هدف آش ــت ك ــن نشس وي در اي
اعضاي منتخب اين شهرها انجام شده بود، گفت: 
خيلي خوشحالم كه چهره هاي جوان و جديد به 

ــهر راه يافته اند و اين امر نشانگر آن  ــوراي ش ش
است كه مردم به دنبال تحول هستند.

ــهر  ــوراي ش ــته خطاب به منتخبان ش خجس
گفت: مردم به دنبال كار و برنامه هستند؛ بنابراين 

بايد عاشقانه كار كنيد.
وي با بيان اينكه با تمام توان درخواست هاي 
ــهر را پيگيري خواهد كرد،  ــوراي ش اعضاي ش
افزود: اعضاي شوراي شهر قانونگذار هستند آنها 
ــاوران  مي توانند با خرد جمعي و به كارگيري مش
ــهر گام  ــف براى آباداني ش ــاي مختل در زمينه ه

بردارند.
خجسته از شوراي شهر به عنوان پارلمان هاي 
محلى نام برد و گفت: اعضاي شوراي شهر نبايد 

اجازه دهند مسائل كوچك و ناچيز باعث شكاف 
بين آنها بشود.

ــهردار تنها يكي از  وي با بيان اينكه انتخاب ش
ــوب مي شود، اظهار داشت:  كارهاي شوراها محس
بر اساس قانون بررسي مسائل فرهنگي، اجتماعي، 
خدماتي، بهداشتي و... به شوراي شهر بازمي گردد.

ــته با تأكيد بر پيگيري اجراي مديريت  خجس
ــهر بايد به  ــت: كليد ش ــهري اظهار داش واحد ش
ــوراي شهر بايد  ــورا باشد و اعضاي ش دست ش
تالش كنند خودشان جايگاه شورا را ارتقا دهند.
ــت از اختصاص 20  ــن نشس ــته در اي خجس
ــي به ارزش 30  ــتگاه ست كامل وسايل ورزش دس
ميليون تومان به عنوان هديه به شوراهاي شهرهاى 

فامنين، جورقان، مريانج و قهاوند خبر داد. 
ــالم كرد  ــته اع ــت خجس در ادامه اين نشس
ــراى پيگيرى و  ــنبه هر هفته ب كه روزهاى سه ش
ــتان هاى همدان، فامنين،  ــكالت شهرس رفع مش
ــد در خدمت اعضاى  ــان، مريانج و قهاون جورق

شوراى شهر خواهم بود.
در پايان اعضاي شوراي شهر فامنين، قهاوند، 
جورقان و مريانج به بيان ديدگاه ها و دغدغه هاي 
شهر خود پرداختند؛ بيشترين نكاتي كه اين افراد 
ــتند ارتقاي جايگاه شوراي شهر  بر آن تأكيد داش
ــدت و همدلي بين  ــد بر وح ــتان ها، تأكي شهرس
ــورا و توجه به  ــل قوانين ش ــا، اجراي كام اعض

شوراهاي كوچك بود.

ديدار منتخبان شوراى شهرهاى 
همدان با خجسته:

مردم 
با انتخاب 
چهره هاى 
جديد تحول 
مى خواهند

نخستين نماز جماعت دانشگاه آزاد اسالمى رزن 
بعد از 5 سال اقامه شد

ــالمي واحد رزن بعد از گذشت 5 سال به  ــگاه آزاد اس ــتين نماز جماعت دانش همدان پيام: نخس
امامت حجت االسالم عيدي اقامه شد.

محمد حبيبي، رئيس دانشگاه آزاد اسالمي واحد رزن با بيان اين خبر گفت: به حول و قوه الهي 
ــگاه با حضور  ــتين نماز جماعت اين دانش ــالم عيدي امام جمعه دمق نخس و با حضور حجت االس

جمعي از دانشجويان برگزار شد.
حبيبي اظهار داشت: اميدواريم كه با حضور حجت االسالم عيدي كه در اين دانشگاه به تدريس 
ــته باشد و كاركنان و دانشجويان از  ــالمي مي پردازد اين كار ارزشمند ادامه داش دروس معارف اس
ــت، دانشگاه آزاد  ــوند. الزم به ذكر اس ــگاه و نماز جماعات آن بهره مند ش وجود وى در اين دانش
ــته هاي حسابداري پيوسته، حسابداري ناپيوسته، تربيت بدني و علوم  اسالمي واحد رزن داراي رش
ورزشي، كامپيوتر، برق و معماري است و بيش از 170 دانشجو در آن مشغول به تحصيل هستند.

نخستين نماز جمعه دهستان اسالم آباد مالير اقامه شد
ــتان اسالم آباد كه به امامت  ــد با نخستين نماز جمعه دهس ــته مصادف ش همدان پيام: آدينه گذش
حجت االسالم عبدالملكى برگزار شد. آخرين نماز جمعه اي كه در اين دهستان برگزار شده بود به 

سال 76 باز مي گردد كه به امامت حجت االسالم طيبي برگزار مي شد.
ــتان 22 و در  ــان اينكه در حال حاضر روزهاي جمعه در اس ــه موقت مالير با بي ــام جمع ام
ــت و  ــالم و انقالب و نظام دانس ــود آن را از بركات اس ــور 735 نماز جمعه برگزار مي ش كش
ــامن و اسالم آباد  ــهرهاى مالير، ازندريان، س ــتان مالير نيز 4 نماز جمعه در ش گفت: در شهرس
ــين آباد  ــتاهاى على آباد و حس ــود، همچنين آمادگى برگزارى نماز جمعه در روس برگزار مي ش

ناظم را اعالم مي كنيم. 
حجت االسالم سيد حسن فاضليان اظهار داشت: روزهاي پاياني خردادماه امسال با دو حادثه به 
ياد ماندنى همراه شد اول حماسه سياسى كه مردم ما پاى صندوق هاى رأى به نحو احسن آفريدند 

و ديگرى حماسه ورزشى - صعود تيم ملى به جام جهانى- كه كار ساده اى نبود.

فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر
در جامعه احيا شود

ــگ- عمران مينايي- خبرنگار همدان پيام: امر به معروف و نهي  كبودراهن
ــتاد امر به  ــود و اعضاي س ــئوالن و مردم احيا ش از منكر بايد در ميان مس

معروف و نهي از منكر زمينه ساز اين فرهنگ خواهند بود.
ــتاد احياي امر به  ــه  س ــتاد امر به معروف كبودراهنگ در جلس رئيس س
ــروف و نهي از منكر با بيان اين مطلب گفت: با احياي امر به معروف و  مع
ــتن از آلودگي ها و پليدي ها همه در  نهي از منكر و جاودانگي و دوري جس

سايه اين امر مهم زنده و جاودان مي مانند.
حجت االسالم يوسف روحاني در ادامه افزود: امنيت  و آسايش  با وجود 
ــردي كه با  ــق مي يابد و ف ــت كه تحق ــن اين فريضه الهي اس ــق گرفت رون
ــاه و عصيان مي گذرد  ــچ عكس العملي از كنار گن ــي و بدون هي بي تفاوت
ــت و به تبعيت اين امر نيز جامعه اي زنده و  ــك مرده اي متحرك اس بي ش
ــت كه مردم، مسئوالن و مديران نسبت به ناهنجاري ها عكس العمل  پوياس

نشان دهند.
ــه  ــام جمعه كبودراهنگ، در حال حاضر و در اين زمان ريش ــه گفته ام ب
ــالمي و ايجاد اختالف،  ــهم خواهي اعضا و گروه ها از نظام جمهوري اس س

پيروي از هواي نفس و تكبر و غرور است.
ــين(ع) همدان نيز در اين  ــپاه انصارالحس غالمعلى ابوحمزه، فرمانده س
ــه گفت: براي اينكه استان در يك سمت و سو حركت كند 8 اولويت  جلس
ــتاد امر به معروف و نهي از منكر در استان و شهرستان ها  را براي اجراي س
ــت به عنوان اولين  ــرار داده ايم و بحث خانواده كه ركن اصلي جامعه اس ق
ــگاه ها در  ــرار دارد و آموزش و پرورش و آموزش عالي و دانش ــت ق اولوي
ــي فرصت ها،  ــي و كارشناس ــاى بعدي اهميت قرار دارند كه بررس درجه ه
ــيب ها و تهديدات براي اين اولويت ها در زمينه امر به معروف و نهي از  آس

منكر از درجه اهميت زيادي برخوردار است.
ــان،  بازاري و  ــاف  اصن ــات،  كارخانج ادارات،  ــن  همچني ــزه  ابوحم
ــر اولويت ها خواند  ــكل هاي مردمي را از ديگ ــاي مذهبي و تش هيأت ه
ــدات و فرصت ها  ــيب ها، تهدي ــا توجه به اولويت ها بايد آس ــزود: ب و اف
ــت موجود جامعه و با  ــخص كرد و با توجه به واقعي ــايي و مش را شناس
ــن اولويت ها براي احياى امر به معروف و نهي  ــاي روز دنيا با اي روش ه

ــت.  از منكر گام برداش
وي گفت: با مشخص شدن تهديدها به طور كارشناسي به راهكارهاي 
ــن نتيجه مطلوب در اين امر  ــيم كه مي توان به بهتري قابل توجهي مي رس

رسيد.
ــيج مي تواند  ــت پايگاه هاي مقاومت بس ــزه اضافه كرد: ظرفي ابوحم
ــتفاده باشد، همچنين در عرصه هاي  براي همگاني كردن اين امر قابل اس
ــردي مديريت  ــي و ف ــي، خانوادگ ــي، علم ــي، اجتماع ــف فرهنگ مختل
ــن موارد را در بر  ــه گونه اي عمل كنند كه همه اي ــتادهاي احيا بايد ب س

بگيرند.
ــتفاده از ظرفيت زمان با پيش رو بودن ماه مبارك  وى در ادامه گفت: اس
رمضان، تولد امام حسن مجتبي(ع) و عيد فطر نيز از ديگر مواردي است كه 
ــتادها براي اجراي امر به معروف و نهي از منكر و تذكر لساني مي توانند  س

از آن بهره مند شوند.

نصب 15 هزار و 500 
برچسب شبنم در فامنين

همدان پيام: فرماندار فامنين در جلسه 
ــيون مبارزه با قاچاق كاال و ارز از  كميس
ــب  ــب 15 هزار و 500 قطعه برچس نص
ــمول  ــر روي كاالهاي مش ــبنم ب طرح ش
ــراي طرح در  ــداي اج ــرح از ابت اين ط

شهرستان ها خبر داد.
ــزود: 843 واحد  ــيني اف ــول حس رس
ــتان مورد بازرسي قرار  صنفي در شهرس
ــن تعداد 52 واحد  ــت كه از اي گرفته اس
مشمول استفاده از طرح شبنم شده است.

ــده  ــره پرون ــت: 54 فق ــيني گف حس
ــه ارزش 93 ميليون و  ــان صنفي ب متخلف
ــكيل شده است  94 هزار و 100 ريال تش
ــي همراه، لوازم  ــوازم خانگي، گوش كه ل
ــتي و مواد دخانيات از  آرايشي و بهداش
ــبنم در  ــمول طرح ش جمله كاالهاي مش

شهرستان هستند.

رسالت تبليغات اسالمى 
احياى فرهنگ دينى و 

اسالمى است
ــام جمعه نهاوند گفت:  همدان پيام: ام
ــه  ــالمى از جمل ــات اس ــازمان تبليغ س
ــدف اعتالى  ــه با ه ــت ك ــى اس نهادهاي
ــالم  فرهنگ  دينى و ترويج آموزه هاى اس
ــادى و معنوى در  ــاخصه هاى اعتق و ش

كشور بنا نهاده شده است.
ــعلى مغيثى در  ــالم عباس حجت االس
ــنل و كاركنان اداره تبليغات  ديدار با پرس
ــالمى نهاوند گفت: زمانى كه دشمنان  اس
ــالمى جنگ و شبيخون فرهنگى  نظام اس
ــرفته  را با تمام امكانات و تجهيزات پيش
ــانه اى  روز در عرصه هاى تكنولوژى رس
ــردم ايران  ــى عليه جوانان و م و تبليغات
ــالمى بايد با  به كار گرفته اند تبليغات اس
ــيارى و اجراى برنامه هاى مناسب  هوش

تبليغات دشمنان را خنثى كند.
امام جمعه نهاوند اضافه كرد: اين نهاد 
بايد بدون توجه به فعاليت ها و اقدامات 
ــاير نهادهاى متولى حوزه فرهنگ، به  س
ــوزه فرهنگ دينى را  عنوان يك اصل ح

مورد توجه جدى ترى قرار دهد.
به گزارش مهر، حجت االسالم مغيثى 
ــى زيربناى ديگر  ــت: فعاليت فرهنگ گف
فعاليت هاست و آنچه در فعاليت فرهنگى 
ــى  ــت آسيب شناس بايد به آن توجه داش
فرهنگى است و تبليغات اسالمى بايد با 
ــايى و معرفى نيروهاى ارزشى در  شناس
ــب و مطلوب از  ــتفاده مناس جامعه و اس
آنان از تبليغات غير اسالمى و ضد دينى 

در كشور جلوگيرى كند.
 

كنگره شهداى هفتم تير
در بام مالير

همدان پيام: كنگره بزرگداشت شهداى 
هفتم تير با نام 1100 شهيد اين شهرستان 
ــنبه  همراه با اقامه نماز مغرب  روز پنجش
ــا در كنار شهداى گمنام شهرستان  و عش
ــخنران و مداح  ــام مالير همراه با س در ب

كشورى برگزار مي شود.
معاون استاندار و فرماندار ويژه مالير 
ــوراى ادارى اين شهر با بيان اينكه  در ش
ــهدا  ــالمى ش ــدرت نظام جمهورى اس ق
ــاى ما مرهون  ــتند و همه موفقيت ه هس
ــت خون  ــت، گفت: در پاسداش آنان اس
ــوده و با انگيزه  ــهيدان بايد پيش قدم ب ش
ــتفاده  ــل كنيم و از نهايت ظرفيت اس عم

كنيم 
ــر  ــد ب ــا تأكي ــت ب ــى آزادبخ مصطف
اطالع رسانى در برگزاري يادواره شهداي 
ــه به اينكه ما در  ــم تير گفت: با توج هفت
ــالمى زندگى مى كنيم  نظام جمهورى اس
ــت؛ بنابراين  ــن اس ــخصه آن دي كه مش
ــانى در مساجد و حسينيه ها كه  اطالع رس
تبليغات اسالمى مسئوليت آن را بر عهده 
ــت و مكاتبه با تمام ادارات  خواهد داش
ــزارى اين كنگره از  و ارگان ها براى برگ

ديگر نكات قابل توجه است. 
ــاس  اس ــرد:  ك ــح  تصري ــت  آزادبخ
ــالمى  اس جمهورى  اخير  ــاى  موفقيت ه
ــه واليت  ــى ب ــه سياس ــه حماس در زمين
ــكل اين  فقيه بازمى گردد كه به بهترين ش
ــرده و امت به خوبى  ــه را تبيين ك حماس
ــمن شكست خورد.  پيروى كردند و دش
ــدت و هماهنگى با  ــن عرصه وح در اي
ــه در ادارات مالير  ــت امام جمع محوري
ــدت بايد پاس  ــت و اين وح ــدى اس ج
داشته شود كه با 6 هزار نفر برگزاركننده 
ــه بهترين وجه وظيفه خود را  در مالير ب
انجام دادند و باالتر و بهتر از همه وظيفه 
شناسى مردم و حضور پاى صندوق هاى 
رأى بود كه نداى رهبرى را لبيك گفته و 

حماسه آفريدند.

 89 مدل  خاكسترى  سمند  خودرو  كوثر  نامه  بيمه 
به   1391/1010/102517 بيمه نامه  شماره  به 
شاسى  شماره  به   14789010608 موتور  شماره 
NAACJIJc3BF266813  به نام حسين حيدرى بدخشان 
فرزند حيدر مفقود گرديده و  از درجه اعتبار ساقط مى باشد

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه 
شركت تعاوني مصرف جهاد كشاورزي همدان  نوبت دوم

مصرف  تعاوني  شركت  محترم  اعضاء  كليه  اطالع  به   
مجمع  جلسه  مي رساند  همدان  كشاورزي  جهاد 
عمومي عادي ساليانه شركت در روز يكشنبه مورخه 
92/4/16 رأس ساعت 5 بعدازظهر در محل نمازخانه 
سازمان جهاد كشاورزي استان همدان واقع در ميدان 
برگزار  عمران  كوچه  كوچه مشكي،  خيابان  بعثت، 
عمل  به  دعوت  محترم  اعضاي  تمامى  از  لذا  مي شود. 
مي آيد در تاريخ و ساعت مقرر حضور به هم رسانيده 
كتبًا  اساسنامه   28 ماده  توجه  با  را  خود  وكالي  يا  و 

معرفي نمايند.
دستور جلسه:

1- گزارش كتبي هيأت مديره و بازرسان در مورد عملكرد سال 
1391

2- طرح و تصويب صورت هاي مالي سال 1391
3- طرح و تصويب پاداش اعضاء هيأت مديره

4- طرح و تصويب بودجه پيشنهادي سال 1392
5- طرح و تصويب تغييرات سرمايه تعاوني

6- انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل
آگهي هاي  درج  جهت  كثيراالنتشار  روزنامه  تعيين   -7

شركت
هيأت مديره شركت تعاوني 
مصرف جهاد كشاورزي همدان

تاريخ انتشار: 92/4/2 ميالد با سعادت ميالد با سعادت 
منجى عالم بشريت منجى عالم بشريت 

برپاكننده قسط و عدل برپاكننده قسط و عدل 
حضرت ولى عصرحضرت ولى عصر(عج)(عج)  

بر عموم شيعيان جهان
 مبارك باد 

 اتحاديه خدمات كشاورزى شهرستان همدان

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
 شركت تعاوني مصرف فرهنگيان
 و كاركنان دولت شهرستان بهار

طبق تصميم هيأت مديره جلسه مجمع عمومي عادي ساالنه 
نوبت دوم شركت تعاوني مصرف فرهنگيان شهرستان بهار 
محل  در   92/4/17 مورخه  دوشنبه  روز  عصر   6 ساعت  در 
برگزار  بهار  شهرستان  پرورش  و  آموزش  اداره  نمازخانه 

مي گردد.
لذا از تمامى اعضاي محترم «صاحبان سهام» دعوت مي شود 
در روز و ساعت مقرر در مجمع عمومي فوق  حضور به هم 
اساسنامه  ماده 28  به  توجه  با  را  خود  وكالي  يا  و  رسانند 

كتبًا از بين اعضا يا خارج از اعضا شركت معرفي نمايند.
دستور جلسه:

عملكرد  مورد  در  بازرس  و  مديره  هيأت  كتبي  گزارش   -1
سال  مالي  صورت هاي  تصويب  و  طرح  شركت 2-   91 سال 
91 3- طرح و تصويب بودجه و تعيين خط مشي شركت در 
سال 92 4- انتخابات بازرس اصلي و علي البدل 5- طرح و 
تصويب تغييرات سرمايه و اعضا6- طرح و تصويب پاداش 
هيات مديره و بازرس  7- اتخاذ تصميم در خصوص اخذ وام 
از بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري 8- انتخاب روزنامه 

كثيراالنتشار محلي جهت درج آگهي هاي شركت 
اكبر غالمي- رئيس هيأت مديره تعاوني مصرف فرهنگيان 
و كاركنان دولت شهرستان بهار

تاريخ انتشار 
92/4/1 

نوبت دوم

ــتاندار همدان  ــي امنيتي اس همدان پيام: معاون سياس
ــكالت سازمانى  گفت: مديران روابط عمومى ها بايد مش

را آسيب شناسى كنند.
ــه شوراي  ــمى فرزاد در دوازدهمين جلس عليرضا قاس
روابط عمومي هاي دانشگاه هاي علوم پزشكي منطقه يك 
ــت: آسيب شناسي، تبيين و اطالع  رساني  كشور اظهار داش
مسائل مردم به مسئوالن بايد در دستور كار روابط عمومي ها 

باشد
به گزارش مهر، قاسمي فرزاد با اشاره به نقش روابط 
ــت:  ــگاه اظهار داش عمومي ها در انعكاس عملكرد دانش
ــگاه در  ــا بدنه مردم و دانش ــاط روابط عمومي ها ب ارتب
ــط عمومي ها پل  ــت و رواب ــا موثر اس ــبرد برنامه ه پيش
ــوب  ــي مديريت، مجموعه اجرايي و مردم محس ارتباط

مي شوند.
وي افزود: خدمات گسترده اي در روابط عمومي هاي 
ــگاه هاي علوم پزشكي ارائه مي  شود كه از اقدامات  دانش
ــائل بهداشتي و درماني را در بر  جزئي تا كالن ترين مس

مي گيرد.
ــتاندار همدان تربيت كادر  ــي امنيتي اس معاون سياس
پزشكي، پرستاري و نيروهاي مرتبط و خدمات دهي در 
شهرها و روستاها را از جمله وظايف بهداشتي و درماني 
ــد عالوه بر تبيين و  ــت و گفت: روابط عمومي باي دانس

اطالع رساني، مسائل را به خوبي آسيب شناسي كند.
وي ابراز اميدواري كرد با چشم اندازهاي پيش  روي 
كشور در مسائل بهداشتي و درماني شاهد موفقيت هاي 

بيشتري باشيم.
ــردم ايران  ــه م ــن تبريك حماس ــمي فرزاد ضم قاس
اسالمي و تجديد ميثاق آنان با آرمان هاي انقالب گفت: 
هم اكنون با وجود تحريم ها , شرايط كشور نقطه اميدي 

در ايران اسالمي ايجاد شده است.
ــاره به فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر  وي با اش
ــردم را باالترين و  ــاليق در انتخابات، م حضور همه س

ارزشمندترين سرمايه كشور دانست.
ــتاندار همدان اضافه كرد:  ــي امنيتي اس معاون سياس
ــب  ــت جمهوري با برنامه ريزي مناس در انتخابات رياس
ــدند و فرآيند تبليغات با  افراد پايبند به قانون انتخاب ش

رعايت كامل اخالق انجام شد.
  80 درصد مصوبات شوراي روابط عمومي 

دانشگاه هاي علوم پزشكي منطقه يك كشور اجرا 
شد

ــگاه هاي علوم  ــوراي روابط عمومي دانش  رئيس ش
ــور از عملياتي شدن 80 درصد  پزشكي منطقه يك كش
ــوراي روابط عمومي دانشگاه هاي  مصوبات جلسات ش
ــكي منطقه يك خبر داد.  علي افشاني گفت:  علوم پزش

ــته در  ــته و بايس ــوراي روابط عمومي به طور شايس ش
اجراي برنامه ها موفق بوده است.

ــوراي روابط عمومي منطقه يك را در اجراي  وي ش
ــتين دستورالعمل  ــت و افزود: نخس برنامه ها موفق دانس
ــوراها  ــط ش ــت بحران در روابط عمومي ها توس مديري

تدوين شد و بررسي هاي الزم در حال انجام است.
رئيس شوراي روابط عمومي دانشگاه هاي علوم پزشكي 
ــور برگزاري منظم جلسات شوراي روابط  منطقه يك كش
عمومي را موجب قوت قلب و بهبود عملكردها خواند و 
ــورا با سرلوحه قرار دادن " وامر شورا بينهم"  گفت: اين ش
با قوت و قدرت بيشتر براي رفع مشكالت تالش مي كند.

وي با اشاره به روند تشكيل شوراهاي روابط عمومي 
ــور به مناطق مختلف گفت: شوراي  ــيم بندي كش و تقس
روابط عمومي منطقه يك از سال 89 با حمايت روساي 
ــگاه ها و مديران روابط عمومي دوازدهمين جلسه  دانش

برگزار شد.
ــت: روابط عمومي دانشگاه ها با  ــاني اظهار داش افش
ــابهت مسائل و مشكالت مختلف، با تعامل  توجه به مش
ــرد منطقه نقش ايفا  ــه منظور ارتقاى عملك ــته و ب شايس

مى كنند.
ــك در بين روابط  ــوراي منطقه ي ــا بيان اينكه ش وي ب
ــد، گفت: ايجاد  ــرف اول را مي زن ــور ح عمومي هاي كش

وفاق و همدلي اين دانشگاه ها براي اطالع رساني در حوزه 
سالمت در دستور كار است.

ــگاه هاي علوم  ــط عمومي دانش ــوراي رواب رئيس ش
ــكي منطقه يك كشور اين شورا را نخستين شوراي  پزش
ــت و به  ــده پايگاه هاي خبري وب دا دانس ــل كنن تكمي
ــده شامل كسب رتبه برتر در سه سال  اقدامات انجام ش
ــگاه هاي علوم پزشكي منطقه  اخير و موفقيت هاي دانش

يك اشاره كرد.
 مصرف دارو در ايران با چين برابر است 

ــت:  ــدان گف ــكى هم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئي
ــور مظلوم  ــكى همواره در كش ــگاه هاى علوم پزش دانش

واقع شده اند.
ــاني به مردم و  ــا صفى آريان  بر لزوم اطالع رس  رض
ــگاه هاي علوم پزشكى  ــئوالن در مورد فعاليت دانش مس

تأكيد كرد.
ــه وظيفه  ــكى س ــگاه هاى علوم پزش وى گفت: دانش
ــان را برعهده دارند اما  ــت و درم عظيم آموزش، بهداش
بسيارى از مردم و مسئوالن از وسعت كار اين دانشگاه ها 

آگاه نيستند.
ــگاه هاى علوم  ــه اينكه دانش ــاره ب ــان با اش صفى آري
ــور مظلوم واقع شده اند، گفت:  ــكى همواره در كش پزش
30 درصد وظيفه درمان كشور برعهده وزارت بهداشت، 
ــكي و 70 درصد آن برعهده ساير  درمان و آموزش پزش
دستگاه هاى علوم پزشكى است و روابط عمومى ها بايد 
ــعت وظايف دانشگاه هاى  ــيدن وس براى به تصوير كش

علوم پزشكى بيش از پيش تالش كنند.
ــه  ــور را از جمل ــه دارو در كش ــرف بى روي وى مص
ــت: روابط عمومى ها  ــت و اظهار داش ــكالت دانس مش
ــوارض مصرف بى رويه  ــاد افراد جامعه را با ع بايد آح
ــنا كرده و علت برابرى مصرف دارو در ايران با  دارو آش
مصرف دارو در كشور بزرگ چين و دليل برابرى ام آر آى 
انجام شده در استان تهران در سال 2012 را با كل ام آر 

آي انجام شده در اتحاديه اروپا ريشه  يابى كنند.
ــاره به  ــكى همدان با اش ــگاه علوم پزش رئيس دانش
ــراز اميدواري كرد  ــردم در صحنه انتخابات اب حضور م
ــور شروع شده فصلى نو براى  فصل جديدى كه در كش
ــهدا  ــدارى از خون ش حركت رو به جلو انقالب و پاس

باشد.
ــاور رئيس دانشگاه علوم  مدير روابط عمومى و مش
پزشكى همدان نيز گفت: روابط عمومى ها به عنوان مغز 

سازمان تلقى مى شوند.
ــليمانى ابراز اميدوارى كرد با برگزارى  على اصغر س
ــرى از روابط عمومى هاى  ــه برگ زرين ديگ اين جلس
ــب گام هاى  ــا با تبادل نظر مناس ــق رقم مى خورد ت موف

موثرى برداشته شود.
ــليمانى افزود: روابط عمومى در گذشته به عنوان  س
ــدند در حالى كه  ــم و گوش سازمان معرفى مى ش چش
ــازمان تلقى  ــوان مغز س ــط عمومى به عن ــروزه رواب ام
ــازمانى و برون سازمانى  ــوند كه با تعامل درون س مى ش

نقش خود را ايفا كنند.

معاون سياسى استاندار:

مديران روابط عمومى ها مشكالت سازمانى را آسيب شناسى كنند

مبارزه با مواد مخدر مختص به نيروي انتظامي نيست
ــرد در مبارزه با مواد مخدر،  ــد آباد گفت:مهم ترين راهب همدان پيام: فرماندار اس
ــتگاه هاي متولي بايد در  ــوم است  ودس ــگيري از ابتالي جامعه به اين پديده ش پيش
ــوان تالش و آنان را از پيامدهاي  ــل ج ارتقاي فرهنگ عمومي جامعه به ويژه در نس

خانمان سوز استفاده از مواد مخدر آگاه كنند.
ــوراي هماهنگي مبارزه با مواد  ــه گزارش روابط عمومي  حمزه عبد كوند در ش ب
ــتان بر اجراي هر چه سريعتر طرح و راه اندازي مركز نگهداري، درمان  مخدر شهرس

و كاهش آسيب معتادين متجاهر تاكيد كرد.

مهمترين هدف اردوهاي جهادي توجه به برنامه هاي 
فرهنگي است

همدان پيام: فرماندار رزن در ستاد پشتيباني از اردوهاي طرح هجرت 3 اين شهرستان 
گفت: در اردوهاي جهادي بحث پيمانكاري نيست،بلكه هدف انتقال ارزشها وپر كردن اوقات 

فراغت جوانان وهمچنين استفاده از ظرفيت بسيج براي آباداني كشور مد نظر است.
ــود و منفعت نيست وهدف آن  ــيج سازندگي به دنبال س كرم اصفهاني افزود: بس
انجام دادن كار عام المنفعه است وهمچنين عرصه ها توسط دولت تعيين توسط جهاد 

سازندگي هدايت ميشود.
اصفهاني، مهمترين هدف در اردوهاي جهادي را توجه به برنامه هاي فرهنگي به 

خصوص براي دانشجويان ودانش آموزان عنوان كرد.
ــازمان بسيج سازندگي استان  به گزارش روابط عمومي فرمانداري رزن، رئيس س
ــركت  ــجويي ش ــال 91، 71 گروه در اردوهاي جهادي دانش ــدان نيز گفت:در س هم
ــاجد ومحالت ،244 تيم در عرصه بهداشت،11 هزار و  ــته اند، 149 گروه در مس داش
ــه در عرصه  ــتغال موقت در حوزه هاي مختلف و299 مدرس 868 نفر به صورت اش

هاي مختلف فعاليت كرده اند.
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ايران و جهان
گزيده اخبار خبر

مجلس گزينه اى براى 
وزارتخانه ها ندارد

ــنيم خبر داد: باهنر نايب رئيس مجلس  تس
با تأكيد بر اينكه مجلس گزينه اى براى تصدى 
وزارتخانه ها پيشنهاد نمى كند، گفت: انتخاب 
وزرا از حقوق مسلم شخص رئيس جمهورى 
ــد وزرا را  ــخص وى باي ــت و ش منتخب اس
ــنهاد دهد. وى با  انتخاب كند و به مجلس پيش
اشاره به اينكه قوه مجريه و دولت جديد براى 
انتخاب وزرا نياز به همكارى و مشورت دارد، 
گفت: اين همكارى مى تواند حتى در صورت 
نياز دولت جديد، به اصالح برخى قوانين نيز 

منجر شود.

عقب نشينى كانادا
در مقابل انتخابات ايران

ــه كانادا كه  ــت: وزير خارج فارس نوش
ــت  جمهورى  ــته انتخابات رياس هفته گذش
ــاركت مردم در اين انتخابات را  ايران و مش
ــاده  «بى معنا» خوانده بود در يك نامه سرگش
ــته  ــران عذرخواهى كرد. به نوش از مردم اي
ــان برد» در  ــوب اند ميل»، «ج ــه «گل روزنام
ــران از موضع  ــاده به مردم اي نامه اى سرگش
ــت   ــود درباره انتخابات رياس هفته پيش خ
ــرد. وى در  ــران عذرخواهى ك جمهورى اي
نامه خود اينگونه نوشت: كانادا به صداهاى 
ــد و آينده  ــران به امي ــل اي ــى كه داخ آنهاي
ــت  جمهورى  ــن تر در انتخابات رياس روش
ــد. تنها مردم  ــران رأى دادند گوش مى ده اي
ــات را تعيين  ــد مفهوم انتخاب ايران مى توانن

كنند. من به آنها تبريك مى گويم.

سفر غير رسمى روحانى
به مشهد 

ــن  ــالم حس فارس خبر داد: حجت االس
ــفرى غير رسمى  روحانى عصر ديروز در س
وارد مشهد مقدس شد. يك منبع آگاه اظهار 
داشت: حجت االسالم روحانى پس از ورود 
ــهد مقدس به زيارت بارگاه ملكوتى  به مش
على بن موسى الرضا(ع) رفت. روحانى پس 
از زيارت حرم مطهر رضوى با آيت ا... واعظ 
طبسى توليت آستان  قدس رضوى و نماينده 
ــان بدون  ــتان هاى خراس ــه در اس ــى فقي ول

پوشش خبرى ديدار و گفتگو كرد.

مبارك آزاد مى شود
تسنيم اطالع داد: منابع وابسته به وكالى 
ــابق از احتمال  ــورى س ــع رئيس جمه مداف
ــى كه اتهامات ديگرى  آزادى وى در صورت
ــود ظرف 30 روز آينده  عليه وى مطرح نش
خبر داد. روزنامه القبس كويت گزارش داد: 
ــنى مبارك  حقوقدانان با توجه به تبرئه حس
رئيس جمهورى سابق مصر در سومين اتهام 
ــد و پس  ــه وى كه دو روز قبل انجام ش علي
ــدن دوره حبس احتياطى از حتمى  از گذران
بودن خروج مبارك خبر مى دهند. اين منابع 
ــر اتهامات  ــتانى مص ــان كردند: اگر دادس بي
ــت 30 روز  ــرح نكند با گذش ــرى را ط ديگ
ــت  از دوره حبس احتياطى پس از دادخواس

وكالى مدافع مبارك مى تواند آزاد شود.

انتقاد عفو بين الملل از 
برخورد تركيه با معترضان

ايسنا نوشت: دبيركل عفو بين الملل در آلمان، 
ــه اعتراضات و اقدامات  واكنش دولت تركيه ب
ــدگان را  ــونت آميز پليس عليه تظاهركنن خش
ــلمين كاليسكان،  "ننگى براى تركيه" خواند. س
ــه گفت: اكنون  ــوص اعتراضات تركي در خص
ــر بر اين كشور حاكم است.  بحران حقوق بش
وى در پايان سفر خود به استانبول، از كشورهاى 
خارجى خواست تا در آينده گازهاى اشك آور 
ــركوب  ــتفاده در س ــايل مورد اس و ديگر وس
معترضان را وارد تركيه نكنند. وى در مصاحبه 
ــان تصريح كرد: اكنون نقض  با خبرگزارى آلم
شديد حقوق بشر در تركيه رخ مى دهد كه تمام 

جهان آن را محكوم مى كند.

هكرها به وزارت نفت حمله كردند
ــايت هاى اصلى و اينترنت  ــايبرى به س ــام: همزمان با آغاز موج جديد حمالت س همدان پي
ــترده  ــبكه اينترنتى و اينترانتيريال اين حمله گس وزارت نفت، به دليل افزايش ضريب ايمنى ش
ــده  ــت اطالعات محرمانه و طبقه بندى ش ــت و هكرها موفق به درياف ــايبرى ناكام مانده اس س

صنعت نفت نشدند. 
به گزارش مهر، ساعت 12 روز جمعه 31 خردادماه يك گروه ناشناس يكسرى حمالت سايبرى 
ــايت هاى اصلى وزارت نفت و شركت ملى نفت ايران طرح ريزى كرده اند كه اين حمالت  را به س
ــايت اصلى وزارت نفت و شركت ملى نفت  ــدن فعاليت هاى مجازى س ــايبرى منجر به قطع ش س
ــركت ها شده است. مهر نوشته است اين حمله سايبرى  ــايت زيرمجموعه اين ش ايران و چندين س
از طريق تعدادى از سرورهاى اصلى شركت ملى نفت ايران و توسط يك بدافزار انجام شده كه با 
ــان فناورى اطالعات وزارت نفت هم اكنون اين هجوم رايانه اى به طور  حضور و فعاليت كارشناس

كامل مهار و كنترل شده است.

اعالم آمادگى عارف براى همكارى با روحانى
همدان پيام: معاون اول دولت اصالحات در ديدار با روحانى با تأكيد بر 
ــور به وجود آمده  همكارى با دولت يازدهم گفت: فضاى خوبى كه در كش
ــود تا بتواند  ــاس بداريم و همه بايد تالش كنيم دولت يازدهم موفق ش را پ

مشكالت را كم كند.
به گزارش مهر، محمدرضا عارف روز شنبه در ديدار با رئيس جمهورى 
منتخب درباره وضعيت كشور و شكل دولت جديد بحث و تبادل نظر كرد.

ــاله اش با  ــا رئيس جمهورى منتخب به رفاقت 40 س ــريح ديدارش ب ــا عارف در تش محمدرض
روحانى اشاره كرد و گفت: اين جلسه، جلسه دوستانه اى بود و نظراتم را درباره دولت مطرح كردم 
ــخيص بدهد هم خودم و هم تيمى كه با  ــد در هر زمينه اى كه دكتر روحانى تش و اعالم آمادگى ش
ــتقبال كرد. روحانى نيز با  ــكارى مى كند به دولت كمك كنيم و وى هم از اين موضوع اس ــن هم م

تشكر و تقدير از عارف براى وى آرزوى موفقيت كرد.

ــى:  روزهاى پايانى  ــام- گروه سياس همدان پي
ــى جريانات  ــوالً در چنين روزهاي ــت؛ معم دول
سياسى به تجزيه و تحليل آنچه در دولت گذشته 
ــرد آن به قضاوتى  ــته به عملك مى پردازند و بس
مى رسند كه مى تواند نوع ديدگاه آنها را نسبت به 

جريان دولت روشن كند.
ــى  ــن روزهاي ــش در چني ــال پي ــت س هش
ــناس در سپهر سياسى ايران، در  احمدى نژاد ناش
آستانه رقابت در دور دوم انتخاباتى بود در حالي 
كه هيچ كسي فكر نمى كرد او حتي جزو پنج نفر 

دور اول باشد. 
ــهردار گمنام تهران اما به گفته اصولگرايان  ش
ــات انتخاباتى دوره دهم  ــه روز آخر تبليغ در س
ــت جمهورى ورق را به نفع خود برگرداند  رياس

تا به پديده تيرماه 84 تبديل شود. 
ــاق تصميم  ــده از اين اتف ــان وامان اصولگراي
گرفتند در دور دوم تمام قد پشت احمدى نژادى 
ــتند كه به فاصله چند ماه بعد از آن مستقل  بايس

بودن خود از هر حزب و جناح را اعالم كرد.
ــت  ــر كار در دوره اول رياس ــژاد پ احمدى ن
ــه و مدح قرار  ــدر مورد توج ــورى خود آنق جمه
گرفت كه در جايى به خير الموجودين معروف شد. 
اين خير الموجودين جريان اصولگرا هر چند كه با 
پر كارى و تالش بى وقفه خود توانسته بود تحولى 
ــور  ــزرگ در عرصه هاى عمرانى و اقتصادى كش ب
ــردش در خصوص حمايت  ــاد كند، اما عملك ايج
ــانيد كه  از برخى اطرافيان خود، كار را به آنجا رس
مجموعه اصولگرايان در سال 88 با سختي به اجماع 
بر روي او رسيدند و مجبور به حمايت تمام قد از 

وي در مقابل جريان رقيب شدند. 
با تمديد دولت احمدى نژاد در خرداد ماه 88 
ــر  ــتان تنازع وى با اصولگرايان بر س باز هم داس
ــات و جانبدارى ها و مواضع ادامه  برخى انتصاب
يافت تا نام مشائى به ديوار بلند بين اصولگرايان 
ــود. اما در روزهاى آخر  و احمدى نژاد تبديل ش
ــرا و ريش  ــاى اصولگ ــت، اكنون زعم ــن دول اي

ــا على رغم همه  ــفيدكردگان اين جريان، گوي س
ــبت به عملكرد  انتقادات و اعتراض هايى كه نس
ــته اند به دنبال  ــال ها داش ــژاد در اين س احمدى ن

بدرقه اى نيكو از دولت وي هستند.
ــينيان،  ــه روح ا... حس ــد روز پيش بود ك چن
ــدارى در خصوص آينده  ــد جبهه پاي عضو ارش
ــك اصولگرا  ــود كه وى ي ــه ب ــژاد گفت احمدى ن
ــراى باقى ماندن  ــينيان ب باقى مى ماند. دليل حس
ــان هم رفتار  ــژاد در اردوگاه اصولگراي احمدى ن
ــم او عاقالنه احمدى نژاد در روزهاى آخر  به زع

دولت بوده است.
ــالمى  ــر، دبيركل جامعه اس ــا باهن محمدرض
ــندى از آنچه وى  ــا اظهار خرس ــين هم ب مهندس
ــان دولت خوانده  ــرود آرام احمدى نژاد در پاي ف
ــكوت خيلى  ــت:  اتخاذ رويه س ــت، گفته اس اس
خوب است، احمدى نژاد با تمام اختالف نظرهاى 
ــردى متدين و  ــى كه با مجلس دارد، ف كارشناس

دلسوز انقالب است.
ــن ظنى كه به احمدى نژاد داريم  بر اساس حس
ــكوت  ــيد كه بايد س وى با تحليل به اين نقطه رس

كند، ما از پيش هم دعا مى كرديم كه اين هواپيما به 
ــود و آرام بر باند فرود آيد  موقع چرخ هايش باز ش
و االن احمدى نژاد هم همين مسير را دنبال مى كند. 
ــد جريان  ــر مى رس ــارات به نظ ــن اظه با اي
ــه وى را به عنوان  ــد ك اصولگرايى عالقه مند باش
يك اصولگرا در جمع خود حفظ كند و شايد در 
آينده اى نزديك دوباره با وي به ميدان بازگردد. 

ــگراوالدى،  ــاط حبيب ا... عس ــن ارتب در همي
ــالمى و دبيركل  ــابقه حزب مؤتلفه اس عضو با س
جبهه پيروان خط امام و رهبرى با اذعان به اينكه 
رهبر معظم انقالب از احمدى نژاد رضايت دارند 
ــت:  احمدى نژاد در  ــه اس ــع اصناف گفت در جم
هشت سال گذشته خدمات زيادى را انجام داده  
ــت،  ــه اين امور مورد رضايت رهبرى بوده اس ك
ــم و دهم خدمات  ــه دولت هاي نه ــه نحوى ك ب

فوق العاده اى در زمينه هاى مختلف داشته اند.
ــه  ــد ب ــه باي ــت ك ــه اس ــن گفت وى همچني
ــژاد تبريك گفت كه اين دوره را با تمام  احمدى ن
فراز و نشيب ها به نحوى به پايان رساند كه مورد 

رضايت ولى فقيه است.

ــان اصولگرايان به  ــى جري ــره قديم اين چه
ــهامت رئيس جمهور مورد حمايت  جرأت و ش
ــال هاى 84 و 88 اشاره داشته و گفته  خود در س
است:  دولت هاشمى هدفمندى را طراحى كرد و 
تا پاي اجرا برد، اما اجرا نكرد، دولت خاتمى هم 
هدفمندى را به سمت اجرا برد، اما جرأت نكرد 
كه اجرا كند، ولي شجاعت احمدى نژاد ستودنى 
ــن  ــه قطعى آن هنوز روش ــه نتيج ــت اگر چ اس
ــايد تا 10 سال ديگر به اهداف  ــده است و ش نش

هدفمندى برسيم. 
ــت  مثب ــاى  ويژگى ه ــمردن  برش ــا  ب وى 
ــژاد، از روحانى به عنوان رئيس جمهور  احمدى ن
منتخب هم خواسته است كه به اصولگريان توجه 

داشته باشد.
ــگر اوالدي در همين رابطه افزوده است:  عس
ــاى دولت در اعماق  حضور احمدى نژاد و اعض
ــابقه بوده در  ــور بى س ــور در تاريخ اين كش كش
بعضى از سفرها احمدى نژاد بيش از يك ميليون 

نامه دريافت كرده است. 
وى به خانه دار شدن 85 درصدى افراد تحت 
ــت احمدى نژاد هم  ــت كميته امداد در دول حماي

اشاره كرده است.
ــاى عديده خود  ــگراوالدى البته به نامه ه عس
به احمدى نژاد در خصوص مسائل اقتصادى هم 

اشاره كرده كه گويا بى جواب هم مانده است. 
عسگراوالدى كه به مناسبت روز ملى اصناف 
سخن گفته است در خصوص انتخابات يازدهم 
ــته  ــوى مردم هم اظهار داش و فرد برگزيده از س
ــت:  من بيش از 40 سال است كه روحانى را  اس
ــم، روحانى در دورانى كه نايب رئيس  مى شناس
ــراط و تفريط  ــا از اف ــعى  كرد ت ــس بود س مجل

جلوگيرى كند.
ــا را با  ــعار نامزده ــان اينكه من ش ــا بي وى ب
ــه كردم، تصريح كرده كه من  ــته آنها مقايس گذش
ــى رأى دادم، اما  ــه روحانى رأى ندادم به واليت ب

خيرالموجودين انتخاب شد.

اصولگرايان مى خواهند احمدى نژاد را خوش بدرقه كنند
تحليل حسينيان، باهنر و عسگر اوالدى درباره پايان خوش احمدى نژاد

ــن روحاني، رئيس جمهوري  همدان پيام: حس
ــا آيت ا...  ــته ب ــران، روز گذش ــب مردم اي منتخ

هاشمي رفسنجاني ديدار و گفتگو كرد.
ــخيص  ــع تش ــس مجم ــدار، رئي ــن دي در اي
ــن  ــام، با تبريك مجدد پيروزي حس مصلحت نظ
ــت  ــن دوره انتخابات رياس ــي در يازدهمي روحان
جمهوري، براي وى و دولت آينده، آرزوي توفيق 
ــزارش آفتاب،  ــرد. به گ ــت روزافزون ك و موفقي
ــر از گفتمان اعتدال و  ــنجاني، با تقدي هاشمي رفس
ــن روحاني كه آغاز  ــي تدبير و عقالنيت حس مش
ــور را نويد مي دهد،  فصلي نو در روند اجرايي كش

ــه بويژه در دل  ــور و اميدي كه در جامع گفت: ش
ــه سياسي 24  جوانان اين مرز و بوم پس از حماس
خرداد ايجاد شده است، سرمايه و پشتوانه اي عظيم 

و بي بديل براي دولت يازدهم است.
وى افزود: مشي اعتدال، عقالنيت و استفاده از 
خردجمعي كه شعار دولت روحاني است، مي تواند 
ــي و وحدت  ــجام مل ــن حفظ و تقويت انس ضم
همه جانبه كشور، در كمك به حل مشكالت عديده 
داخلي بويژه شرايط اقتصادي كشور و ايجاد تعامل 
ــورهاي دنيا در عرصه هاي  ــازنده و مفيد با كش س

بين المللي، مؤثر و كارگشا باشد.

ــكر و قدرداني  روحاني نيز در اين ديدار، با تش
ــورت هاي خوب و مفيد آيت ا...  ــاعي و مش از مس
ــده برآمده  ــت: دولت آين ــنجاني گف هاشمي رفس
ــه سياسي آحاد مردم  ــور، اميد و خلق حماس از ش
ــت كه براي ايجاد تحول در نظام  بويژه جواناني اس

اجرايي كشور و آغاز شرايطي نو به عرصه آمده اند 
ــم در دولت يازدهم، با كمك  ــن اميدوارم بتوان و م
ــالمي و دلسوزان كشور از  همه بزرگان انقالب اس
ــت و  ــي به خواس همه طيف ها و گروه هاي سياس

تقاضاهاي بحق مردم جامه عمل بپوشانم.

هاشمى: مشى اعتدال روحانى مشكالت كشور را حل مى كند

ديدار رئيس جمهور منتخب 
با هاشمى رفسنجانى

رئيس قوه قضائيه خبر داد:
اعتماد عمومى به دستگاه 

قضا رو به رشد است
ــام: رئيس قوه قضائيه از روند رو به  همدان پي
ــتگاه  ــبت به دس بهبود جلب اعتماد عمومى نس

قضا خبر داد.

ــادق  ص ــت ا...  آي ــارس،  ف ــزارش  گ ــه  ب
ــا حضور در مرقد  ــته ب آملى الريجانى روز گذش
ــا آرمان هاى  ــالب ب ــذار كبير انق ــر بنيانگ مطه

امام(ره) تجديد ميثاق كرد.
ــور در جمع  ــا حض ــم ب ــان مراس وى در پاي
ــام عصر(عج) از  ــگاران با تبريك ميالد ام خبرن
ــطه خلق حماسه عظيم  ــورمان به واس مردم كش

ــاد و خاطره  ــكر كرد و ي ــر و تش ــى تقدي سياس
شهداى هفتم تير خصوصًا آيت ا... شهيد بهشتى 

را گرامى داشت.
آملى الريجانى تصريح كرد: حضرت امام(ره) 
ــان كه براى ادامه راه ما  با آرمان هاى بلند خودش
ــيم كردند وظايف مهمى را برحسب قانون  ترس

اساسى و شرع مقدس برعهده ما قرار دادند.

ــاره به اين نكته  آيت ا... آملى الريجانى با اش
ــى وجود  ــتگاه قضاي ــتى هايى در دس ــه كاس ك
ــه به طور  ــوه قضائي ــف ق ــزود: وظاي دارد، اف
ــى تبلور يافته و براساس  كامل در قانون اساس
ــى كه از جانب همكاران من صورت  تالش هاي
ــاهد  ــتاوردهاى خوبى را هم ش ــرد دس مى گي

بوده ا يم.

درآستانه نيمه شعبان انجام شد
موافقت رهبر معظم انقالب با عفو محكومان

همدان پيام: رهبر معظم انقالب اسالمى در آستانه نيمه شعبان با پيشنهاد عفو 
يا تخفيف و تبديل مجازات تعدادى از محكومان موافقت كردند.

ــعبانيه و در آستانه فرا رسيدن  ــنا، به مناسبت اعياد فرخنده ش به گزارش ايس
ــن  ــريت حضرت حجت بن الحس ــعادت منجى عالم بش ــالروز والدت با س س
ــكرى(عج)، رهبر معظم انقالب اسالمى با پيشنهاد عفو يا تخفيف و تبديل  العس
ــازمان  ــازات يك هزار و 249 نفر از محكوماِن محاكم عمومى و انقالب، س مج

تعزيرات حكومتى و سازمان قضايى نيروهاى مسلح موافقت كردند.
ــه در نامه اى به رهبر معظم  ــت ا... صادق آملى الريجانى رئيس قوه قضائي آي
ــنهاد عفو يا تخفيف و  ــبت اعياد فرخنده شعبانيه، پيش ــالمى به مناس انقالب اس
ــيون مركزى  ــل مجازات يك هزار و 249 نفر از محكومانى را كه در كميس تبدي
ــودگى قوه قضائيه واجد شرايط تشخيص داده شده اند، ارائه كرد كه  عفو و بخش
اين پيشنهاد مورد موافقت حضرت آيت ا... خامنه اى رهبر معظم انقالب اسالمى 

قرار گرفت.

تأكيد احمدى نژاد بر استقالل كانون وكال 
ــتور خارج شدن پيشنهاد قوه قضائيه  همدان پيام: رئيس جمهور با صدور دس
براى قرار گرفتن كانون وكال در زير مجموعه دستگاه قضايى كشور، بر استقالل 

كانون وكال صحه گذاشت.
به گزارش ايسنا، در متن دستور رئيس جمهور كه در پاسخ به نامه غالمرضا 
طيرانيان وكيل دادگسترى صادر شده آمده است: همانگونه كه قبًال تأكيد كرده ام 
ــته باشد، قاضى،  ــه ركن مستقل وجود داش ــى عادالنه حداقل بايد س در دادرس
دادستان و وكيل مدافع بايد از سه موضع مستقل رفتار كنند تا اين امر امكان دفاع 
از حق و احقاق حقوق مردم را بيشتر نمايد. متأسفانه امروز قاضى و دادستان از 
يك موضع برخورد مى كنند و از يك مرجع منصوب مى شوند كه شرايط تحقق 
ــت و حقوق مردم را تضعيف مى نمايد. اگر وكيل مدافع هم تحت امر همان  عدال
مرجع قرار گيرد يا به نوعى مديريت شود زمينه احقاق حق تقريبًا از بين خواهد 

رفت و خدا مى داند چه بر سر ملت خواهد آمد.
ــط قوه قضائيه براى دخالت اين قوه در  ــت پيشنهاد ارائه شده توس  الزم اس
ــيون هاى مربوط خارج  ــتور دولت و كميس امور وكالت و كانون وكال را از دس
كنيد. ما سوگند خورده ايم كه مدافع حقوق مردم و حافظ قانون اساسى باشيم و 

اين پيشنهاد با هر دو مغايرت اساسى دارد.
آيت ا... نورى همدانى با تأكيد بر اولويت معيشت:

رفاه عراق جنگ زده، از ما باالتر است 
ــت مردم در  ــا تأكيد بر اولويت معيش ــت ا... نورى همدانى ب ــام: آي همدان پي
ــاهده  ــتم مش ــفرى كه به عتبات عاليات داش برنامه هاى دولت آينده گفت:  در س
ــت، اما رفاه مردم اين كشور  ــورى جنگ زده اس كردم با وجود اينكه عراق كش
ــم  ــت در حالى كه همين مردم روزگارى پول ايران را روى چش از ما باالتر اس

خود مى گذاشتند.
ــه گزارش فارس، اين مرجع تقليد در ديدار با هيأت نمايندگى رئيس جمهور  ب
منتخب با تأكيد بر ارتباط بيشتر ميان دولت و مراجع تقليد عنوان كرد: الزم است چند 
نفر واسطه ميان حوزه علميه قم و رئيس جمهور باشند؛ براى رئيس جمهور با كثرت 
اشتغاالت فرصت زيادى براى سفر به قم وجود نخواهد داشت بنابراين افراد واسطه 
ــته باشند. استاد برجسته حوزه  مى توانند نقش مهمى در ارتباط دولت و حوزه داش
ــاره به مشكالت كنونى در كشور گفت: معضالت اقتصادى زيادى  علميه قم با اش
براى مردم به وجود آمده؛ زيرا اقتصاد زودتر از ساير مشكالت خود را نشان مى دهد؛ 

نخستين گام كارى دولت آينده بايد رفع مشكالت اقتصادى باشد.
ــتند با وجود سرمايه گذارى هاى مختلف در  وى اضافه كرد: مردم انتظار داش
ــكالت اقتصادى امروز مربوط به  ــند؛ همه مش ــور شاهد رفاه اقتصادى باش كش
ــت زيرا زمانى كه نظارت  ــت بلكه سوء مديريت هم تأثيرگذار اس تحريم ها نيس

كافى وجود نداشته باشد قيمت كاال و خدمات افزايش مى يابد.
ــت ا... نورى همدانى با تأكيد بر انجام تمام كارها زير نظر واليت فقيه بيان  آي
ــت مردم دارند  كرد: رهبر معظم انقالب نيز نگرانى هايى در مورد اقتصاد و معيش

و اميدواريم نتيجه مثبت كار دولت را در اين زمينه مشاهده كنيم.
ــى از كثرت آراي روحانى تعجب  ــتاد حوزه علميه با بيان اينكه برخ اين اس
ــار ديگر به روحانيت  ــًا اين امر تعجبى ندارد؛ زيرا مردم ب ــد، گفت: اتفاق مى كنن
ــادى و مذهبى به  ــاد كرده اند؛ ملت ايران نگاهى اعتق ــخصى حوزوى اعتم و ش

روحانيون دارند و اين يك جريان بسيار خوب است.
ــكالت كنونى  ــا را مورد توجه قرار داد و افزود: مش ــأله رب وي در ادامه مس
ــر جهان به دليل رباخوارى بانك ها و مؤسسات مالى است و  اقتصادى در سراس
سياست هاى رياضت اقتصادى هم تأثيرى بر روى حل مشكالت نداشته است.

ــت و پول هايى را كه در  ــه داد: بايد ربا را از ميان برداش ــوري همداني ادام ن
ــتاى توليد و اشتغال به كار  ــت جمع آورى كرد و آنها را در راس اختيار مردم اس
ــود و ارزانى را به  گرفت؛ اين امر موجب رونق اقتصادى و افزايش نعمت مى ش

دنبال خواهد داشت و مملكت ايران آبادتر و مرفه تر مى شود.

احتمال آغاز به كار شوراى چهارم از 25 تير
همدان پيام: رئيس هيأت مركزى نظارت بر انتخابات شوراهاى اسالمى كشور 
ــهر تهران از 25 تيرماه خبر داد و  ــوراى ش ــى دو فوريت آغاز به كار ش از بررس
ــوراى چهارم شهر و روستا 12  ــمى ش ــاس قانون، آغاز به كار رس گفت: بر اس

شهريور ماه و يك ماه بعد از تنفيذ حكم رياست جمهورى است.
محمدجواد كوليوند در گفتگو با مهر با اشاره به طرح دو فوريت آغاز به كار 
شوراى شهر چهارم در تاريخ 25 تيرماه از سوى نمايندگان تهران گفت: اين دو 

فوريت در صحن علنى  مجلس بررسى مى شود.
ــاس قانون، شوراهاى شهر و روستا يك ماه بعد از تنفيذ  وى ادامه داد: بر اس

حكم رياست جمهورى يعنى 12 شهريورماه آغار خواهد شد.

آگهي حصر وراثت
آقاي حميد نوري زرين داراي شناسـنامه شماره 402/008499/8 
به شرح دادخواست به كالسه111/17/92ح از اين حوزه درخواست 
گواهـي حصر وراثت نمـوده و چنيـن توضيح داده كه شـادروان 
قاسـم علي نـوري زريـن بـه شناسـنامه شـماره 1668 در تاريخ 
1391/5/14 در اقامتـگاه دائمي خود بـدرود زندگي گفته ورثه آن 
مرحوم منحصر است به: 1- حميد نوري زرين به شماره شناسنامه 
402/008499/8 فرزنـد متوفـي، 2- مجيد نوري زرين به شـماره 
شناسـنامه 402/015783/9 فرزند متوفي، 3- موسي نوري زرين 
به شماره شناسنامه 402/011122/7 فرزند متوفي، 4- حامد نوري 
زرين به شماره شناسنامه 402/070309/4 فرزند متوفي، 5- وحيد 
نوري زرين به شـماره شناسـنامه 402/040183/7 فرزند متوفي، 
6- اكرم نوري زرين به شـماره شناسـنامه 402/035100/7 فرزند 
متوفي، 7- رقيه نوري زرين به شـماره شناسنامه 402/051084/9 
فرزنـد متوفـي، 8- افسـانه نـوري زرين به شـماره شناسـنامه 
402/040182/9 فرزند متوفي، 9- معصومه نوري زرين به شـماره 
شناسـنامه 402/064120/8 فرزند متوفـي، 10-  فانوس غالمى به 
شماره شناسنامه 6 همسـر متوفى 11- خوشقدم زماني سزاوار به 

شماره شناسنامه 1621 همسر متوفي.
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 باشـد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه 

تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضى حوزه 111 شوراي حل اختالف گل تپه

آگهي تأسيس شركت خدمات مشاوره اي و فني 
ـ مسئوليت محدود مهندسي و كشاورزي شفاژن الوند 

شماره ثبت 795 شناسه ملي 14003461869
شـركت مذكور تحت شـماره 795 مورخه 92/3/20 در دفتر ثبت شركت هاي اين 
اداره به ثبت رسـيده كه اينك خالصه اي از اظهارنامه و اساسـنامه شركت جهت 

اطالع عموم آگهي مي گردد.
1- نام و نوع شـركت: خدمات مشـاوره اي و فني مهندسـي و كشـاورزي شفاژن 

الوند با مسئوليت محدود
2- هويت مؤسسـين: آقايان ميثم بسـطامي فرزند حسن آقا به شماره شناسنامه 
ـ  حسـن آقا بسـطامي فرزنـد قدرت ا... به  2316 اسـدآباد كد ملي 4011716715 
شـماره شناسـنامه 1035 كد ملي 4010747072 همگي سـاكن اسدآباد، شهرك 

فرهنگيان، كوچه نيلوفر 2، پالك 19، كدپستي 6541956463
3- موضوع شركت: مطالعه، طراحي، ارائه خدمات مشاوره اي و فني مهندسي، بهره برداري، 
اجراء، احداث، نظارت توليدي و خدماتي در بخش كشـاورزي، منابع طبيعي و زيسـت 

فن آوري در داخل و خارج از كشور و ساير موارد طبق بند دو اساسنامه شركت.
4- مركز شـركت: اسـدآباد، بلوار بهشـتي، روبـروي بانك انصار، طبقـه فوقاني، 

كدپستي 6541956463
5- سرمايه شركت: مبلغ ده ميليون ريال بصورت نقدي

6- مدت شركت از تاريخ ثبت بمدت نامحدود
7- مديران شـركت و دارندگان امضاء مجاز:  آقايان ميثم بسـطامي به سـمت رئيس 
هيئت مديره و مديرعامل و حسـن آقا بسـطامي به سـمت نايب رئيـس براي مدت 
نامحدود انتخاب شدند. كليه اسناد رسمي و اوراق بهادار مالي و بانكي و نيز نامه هاي 

عادي با امضاء منفرد آقاي ميثم بسطامي همراه با مهر شركت معتبر مي باشد.
محمدعلي جليلوند- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد

اجرائيه
مشخصات محكوم له: 1- تاج دولت زيوري دالور 
2- رحمن 3- هـادي 4- عليرضا 5- حميد 6- 

مريم 7- زهرا همگي با شهرت بابايي 
نـام پدر: ولي ا... نشـاني محل اقامت: اسـدآباد، 
خيابان امام، كوچه زمرد، پالك 37 مشـخصات 

محكوم عليه: ابراهيم حموتي
اقامـت:  محـل  نشـاني  روح ا...  پـدر:  نـام 

مجهول المكان 
محكوم به:

به موجـب رأي شـماره 734 تاريـخ 91/11/29 
حـوزه 113 شـوراي حـل اختالف اسـدآباد كه 
قطعيت يافته اسـت، محكوم عليه محكوم است 
بـه حكم بـر محكوميـت خوانده بـه حضور در 
دفترخانه رسـمي اسـناد رسـمي و انتقال سند 
مالكيت بـه پـالك 154 منزل مسـكوني به نام 
خواهـان رديف اول خانم تاج دولت زيوري دالور 

صادر و اعالم مي دارد.
به اسـتناد ماده 34 قانون شوراهاي حل اختالف 
مصوب سـال 1387 محكوم عليه مكلف اسـت: 
پس از ابالغ اين اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن را 
به موقـع اجرا بگذارد و يا ترتيبي براي پرداخت 
محكوم بـه و يا انجام تعهد و مفاد رأي بدهد واال 

اقدامات الزمه قانوني معمول خواهد گرديد.
رئيس حوزه 111 شوراي حل اختالف اسدآباد

آگهي مزايده 
در پرونده كالسه 1652/91 اجرايي طي 
رأي صادره از شـعبه 1 محاكم حقوقي 
دادگسـتري اسـتان همـدان محكوم 
له: ام ليال صدر  محكوم عليه:شـركت 
گلپرسينا با مديريت چرائى محكوم به 
18/950/000 نيم عشـر دولتي 500/000 
لـذا بـا توجه بـه اينكه محكـوم عليه 
نسـبت به برائت ذمه خويـش اقدامي 
نكـرده  اسـت اين اجرا به درخواسـت 
(محكوم لـه) اقدام بـه توقيف خودرو 
وانت پيكان سـفيدرنگ مـدل 1385 
سـالم و السـتيك ها 50 درصد قيمت 
67/000/000 ريـال لـذا ايـن اجرا به 
تاريـخ 1392/4/17 سـاعت 8/30 تا 
9 اقدام به برگـزاري عمليات مزايده 
جهـت تاديه دين محكوم له مي نمايد 
ضمنـًا محل برگزاري مزايده در واحد 
دادگسـتري  مدنـي  احـكام  اجـراي 
مي باشـد. برنده  همكف  طبقه  همدان 
مزايده كسـي است كه باالترين قيمت 
پيشنهادي را ارائه مبلغ پيشنهادي را 

في المجلس واريز نمايد.  
 دادورز اجراي احكام مدني دادگستري 
همدان- زائري

آگهي مزايده 
در پرونـده كالسـه 181/92 اجرايـي طـي رأي صادره 
از شـعبه 1 محاكم حقوقي دادگسـتري اسـتان همدان 
محكـوم لـه: يـزدان فعله گـري  محكـوم عليه:علـي 
حسـين پور محكوم بـه 52/315/600 نيم عشـر دولتي 
500/000 لـذا بـا توجـه به اينكـه محكوم عليه نسـبت 
بـه برائت ذمه خويـش اقدامـي نكرده اند ايـن اجرا به 
درخواسـت (محكوم لـه) اقدام به توقيـف مازاد دوم 3 
دانـگ از 6 دانـگ پالك ثبتي 65 فرعـي از 137 اصلي 
مورد ثبـت 20754 واقـع در همدان، جاده كرمانشـاه، 
روبـه روي پادگان قهرمان، شـهرك مهدي آبـاد، كوچه 
شـهيد حسـيني، پالك 171 كه داراي عرصـه 152/26 
مترمربـع و اعيان يك طبقه 80 مترمربع داراي امكانات 
خدمـات شـهري ارزش 6 دانـگ 530/000/000 اعـالم 
گرديـده اسـت. مبلغ ها به ريال اسـت و مـورد فروش 
فقـط به ميزان محكوم به اسـت. لذا ايـن اجرا به تاريخ 
1392/4/17 ساعت 9/30 تا 10 اقدام به برگزاري مزايده 
مي نمايد محل برگزاري مزايده دادگسـتري كل اسـتان 
طبقه همكف دفتر مزايده مي باشـد. مورد مزايده 5 روز 
قبل از تاريخ مندرج قابل مشـاهده اسـت.برنده مزايده 
كسـي اسـت كه باالترين قيمـت پيشـنهادي را ارائه و 
ده درصد مبلغ پيشـنهادي را في المجلـس واريز نمايد 
و جهت الباقي در مهلت قانوني اقدام نموده در غير اين 

صورت ده درصد به نفع دولت ضبط خواهد شد.
 دادورز اجراي احكام مدني دادگستري همدان- زائري

شماره آگهى 13920
آگهي مزايده اموال غير منقول

6 دانـگ يك قطعه زمين مزروعي كه در آن جهت تأسـيس يك واحد مرغداري 
و احداث بنا شـده است به مسـاحت 8/000 مترمربع پالك 8/41 واقع در بخش 5 
تويسركان ذيل ثبت 29452 صفحه 34 دفتر 42 به نام شركت مرغ صحرانورد با 
حدود اربعه شماالً اول به طول 41/50 متر پي به پي باقيمانده پالك 8 اصلي دوم كه 
غربي است به طول 17/50 متر پي به پي باقيمانده پالك مذكور سوم به طول هاي 
17/50 متـر و 87/20 متـر و 28/50 متر پي به باقيمانده پالك 8 اصلي شـرقاً به 
طول هاي 40 متر و 59 متر به آبرو جنوباً به طول هاي 40 متر و 90/50 متر و 63 متر 
راه عمومي غرباً فاقد حد است حقوق ارتفاقي ندارد به نشاني تويسركان روستاي 
قلعه بختيار به نام شـركت مرغ صحرانورد مديون كالسـه اجرايـي 152/8855 
اداره ثبت اسـناد و امالك تويسـركان صادر و تسـليم كه به موجب سند شماره 
114455 مورخه 90/3/24 دفتر 5 تويسـركان در قيد رهن بانك كشـاورزي قرار 
گرفته با جميع متعلقات و ملحقات شرعيه و عرفيه آن از طريق مزايده حضوري 
به فروش خواهد رسيد. ملك مذكور طبق گزارش كارشناسان رسمي دادگستري 
به مبلغ 2004000000 ريال ارزيابي گرديده كه جلسه مزايده از ساعت 9 الي 12 روز 
چهارشـنبه 92/4/26 در شعبه اجرا اداره ثبت اسناد و امالك تويسركان تشكيل 
خواهد شد. مزايده از مبلغ ارزيابي شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي فروخته 
خواهد شد. كساني كه تمايل به خريد داشته باشند مي توانند در وقت مقرر فوق 
به شعبه اجرا ثبت تويسركان مراجعه نمايند. ضمناً بدهي هاي مربوط به آب و برق 
و گاز و تلفن و بدهي ماليات و عوارض شهرداري و ساير هزينه هاي قانوني ديگر تا 
تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قعطي آن معلوم شده يا نشده بر عهده برنده مزايده 

مي باشد و مبلغ فروخته شده نقداً و في المجلس اخذ خواهد شد.
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك تويسركان- سيروس قلي زاده

آگهي مزايده 
در پرونده كالسه 213/92 اجرايي 
طي رأي صادره از شعبه 13 محاكم 
همدان  استان  دادگستري  حقوقي 
محكوم له: سـاحله فرجي  محكوم 
بـه  محكـوم  قمـري  عليه:بهـروز 
69/680/192 نيم عشر دولتي برابر 
قانون لذا با توجه به اينكه محكوم 
عليه نسـبت به برائت ذمه خويش 
اقدامي نكرده  اسـت ايـن اجرا به 
درخواسـت (محكوم عليـه) اقدام 
به توقيـف 800 كيلو برنج ايراني با 
قيمت 65/000 ريـال. لذا اين اجرا 
به تاريخ 1392/4/17 ساعت 8/30 
تـا 9 اقدام بـه برگـزاري عمليات 
مزايده جهـت تاديه ديـن محكوم 
لـه مي نمايـد ضمناً محـل برگزاري 
مزايده در واحد اجراي احكام مدني 
دادگسـتري همـدان طبقه همكف 
مي باشـد. برنده مزايده كسي است 
كه باالتريـن قيمت پيشـنهادي را 
ارائه مبلغ پيشنهادي را في المجلس 

واريز نمايد.  
 دادورز اجراي احكام مدني 
دادگستري همدان- زائري
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جامعه

نيش و نوش

خبر

گزيده اخبار

انتظار فرج از نيمه شعبان 
است،  فرج يعنى تمام 
قفل ها شكسته شود و 

درهاى بسته  گشوده شود 
تا جايى كه همه مردم از 
رنج ، فقر و بدبختى رها 

شوند

ــعبان در شمار شريف ترين  همدان پيام: ماه ش
ــريف  ــال قرار دارد كه نه تنها خود ش ماه هاي س
ــق الهي،  ــتر والدت ولي مطل ــه بس ــت؛ بلك اس
ــت. از اين روست  حضرت بقيه ا...(عج) نيز هس
ــرم(ص) و اهل بيت(ع)  ــخنان پيامبر اك كه در س

نيز به اهميت اين ماه اشاره شده است.
ــعادت قائم آل  ــعبان والدت با س ــام ش در اي
ــه تاريخ  ــج) را داريم ك ــام مهدي (ع ــد ام محم
ــب  والدت حضرت مهدى صاحب الزمان در ش
ــا 256 هجرى  ــال 255ي ــعبان س جمعه، نيمه ش
ــرن و اندى از  ــه دو ق ــت. پس از اينك ــوده اس ب
ــت به امام  ــت و امام ــرت پيامبر(ص) گذش هج
ــادى(ع) و امام يازدهم حضرت  دهم حضرت ه
ــيد، كم كم در بين فرمانروايان و  عسكرى(ع) رس

دستگاه حكومت جبار، نگراني هايى پديد آمد.
ــنيده  ــاري بود كه ش ــن نگراني اخب ــت اي عل
مي شد؛ «از امام حسن عسكرى(ع) فرزندى تولد 
خواهد يافت كه تخت و كاخ جباران و ستمگران 
ــين  را واژگون خواهد كرد و عدل و داد را جانش

ظلم و ستم ستمگران خواهد نمود.»
زماني كه امام مهدي(عج) كودك بود شيعيان 
ــكري(ع)  ــن عس ــور امام حس ــه حض خاص ب
مي رسيدند و از امام  مي خواستند تا حجت و امام 
ــند  پس از خود را به آنها بنماياند تا او را بشناس
ــرى را ديدند كه بيرون  و امام چنان كرد. آنان پس

آمد، همچون پاره ماه .
ــس از من اين  ــود: پ ــكرى(ع) فرم ــام عس ام
ــت و خليفه من است در ميان  ــر امام شماس پس
ــد، از گرد رهبرى او  ــما، امر او را اطاعت كني ش
ــويد و دينتان تباه  پراكنده نگرديد كه هالك مي ش
ــما او را پس از  مي گردد. اين را هم بدانيد كه ش
ــروز نخواهيد ديد، تا اينكه زمانى دراز بگذرد؛  ام
بنابراين از نايب او، عثمان بن سعيد اطاعت كنيد.

ــن تصريح به  ــه، امام يازدهم ضم ــن گون بدي
ــام مهدى(عج) را به  ــدن غيبت كبرى، ام واقع ش
جماعت شيعيان معرفى فرمود و استمرار سلسله 

واليت را اعالم داشت.
ــت تا پدر  حضرت مهدى (عج) پنهان مي زيس
ــكرى(ع)  ــن عس ــوارش حضرت امام حس بزرگ
ــال 260 هجرى  ــتم ماه ربيع االول س در روز هش
ــن روز بنا به  ــت. در اي ــان فرو بس ــده از جه دي
سنت اسالمى، حضرت مهدى(عج) بايد بر پيكر 
ــود نماز گزارد تا خلفاى  مقدس پدر بزرگوار خ
ــت را نتوانند تمام  ــى جريان امام ــتمگر عباس س
ــان مردم ديدند كودكى  شده اعالم كنند. بدين س
ــيد تابان با شكوه هر چه تمامتر  همچون خورش
ــدن مطهر پدر  ــرون آمد و بر ب ــراى امام بي از س

نماز گزارد.
ــر  حضور حضرت مهدى(عج) همه جا منتش
ــى به خانه امام حسن  شد. مأموران معتمد عباس
ــتر  ــد، اما هر چه بيش ــكرى(ع) هجوم بردن عس
ــرايطى بود  ــد و در چنين ش ــتند كمتر يافتن جس
ــاى حجت حق تعالى، امر غيبت امام  كه براى بق
ــز اين راهى براى حفظ  ــم پيش آمد و ج دوازده
ــان نبود؛ زيرا ظاهر بودن حجت حق و  جان ايش
حضورش در بين مردم همان بود و قتلش همان.

ــن تعلق  ــت الهى بر اي ــيت و حكم پس مش
ــه حضرتش را از نظرها پنهان نگه دارد  گرفت ك
ــمنان از وى كوتاه گردد و واسطه  ــت دش تا دس

فيوضات ربانى بر اهل زمين سالم ماند.
نيمه شعبان (15 شعبان در گاهشمارى هجرى 
ــن هاى مسلمانان شيعه است  قمرى) يكى از جش
ــيعيان،  ــه همزمان با روز تولد امام دوازدهم ش ك

امام زمان(عج) است.
ــعبان فقط مختص  ــم نيمه ش برگزارى مراس
ــورهايى كه چنين  ــت. از ديگر كش به ايران نيس
مراسمى را برگزار مى كنند، مى توان به كشورهاى 
ــن و آذربايجان  ــان، مصر، بحرين، يم عراق، لبن
ــورهايى مانند هند،  ــن كش ــرد. همچني ــاره ك اش
ــتان، امارات متحده عربى، تونس و مراكش  پاكس
كه در آنها شيعيان در اقليتند مراسم با شكوهي به 

همين مناسبت برگزار مى شود. 
■ امام جمعه همدان:

  جشن نيمه شعبان هرچه باشكوه تر بايد
برگزار شود

ــدان در نماز  ــن زمينه امام جمعه هم در همي
ــته بر برگزارى هرچه  پر فيض جمعه  هفته گذش

باشكوه تر جشن نيمه شعبان تأكيد كرد.
ــن طه محمدى گفت: مردم  آيت ا... غياث الدي
ــا، ميادين و به طور كلى  ــد كوچه ها، خيابان ه باي
ــعبان  ــن بزرگ نيمه ش ــهر را براى جش ــه ش هم

آذين بندى كنند.
ــعبان  ــا بيان اينكه انتظار فرج از نيمه ش وى ب
است، افزود: فرج يعنى تمام قفل ها شكسته شود 
ــود تا جايى كه همه  ــوده ش ــته  گش و درهاى بس

مردم از رنج ، فقر و بدبختى رها شوند.
خطيب جمعه همدان با بيان اينكه افضل ترين 
ــت: در  ــت، اظهار داش ــا انتظار فرج اس عبادت ه
ــت، يكى اينكه  ــى دوگونه تفكر اس ــار منج انتظ
ــراى ظهور منجى بايد در  برخى گمان مى كنند ب
ــود و به همين دليل كارى  ــتر ش جهان گناه بيش
ــتباه  ــا آن نمى كنند كه تفكرى اش ــراى مقابله ب ب

است.

وى با اشاره به اينكه نمى شود فساد را با فساد 
ــرد: در جهان 313 نفر  ــان ك از بين برد، خاطرنش
ــند كه زمانى كه  همانند امام خمينى(ره) بايد باش
ــند و  امام زمان(عج) ظهور كرد نزد حضرت باش
بايد بدانيم كه دولت و حكومت امام زمان، دولت 

صلح، عدل و خوبى هاست.
ــازنده  ــدى افزود: انتظار صحيح انتظار س محم
است كه تمام بدى ها را در كره زمين از بين مى برد 
چرا كه در اين انتظار هر فرد منتظر مى گويد امام من 
ــاه بدش مى آيد، پس انجام نمى دهم و تالش  از گن

مى كنم كه ديگران هم انجام ندهند.
ــان اينكه  ــتان با بي ــى فقيه در اس ــده ول نماين
ــهيل در امر  ــراى جلوگيرى از انجام گناه و تس ب
ــاد در جامعه  فرج، بايد با مظاهر بى حجابى و فس
مقابله كرد، گفت: فتنه ها همه از اين گناهان آغاز 

مى شود؛ بنابراين بايد فكرى به حال آنها كرد.

  جشن ويژه مهدوى به مناسبت نيمه
شعبان برگزار مى شود

ــتان همدان  مديركل اوقاف و امور خيريه اس
ــن ويژه مهدوى به مناسبت  نيز از برگزاري جش
ــعبان در امامزاده عبدا...(ع) همدان براى  نيمه ش

عموم مردم خبر داد.
حجت االسالم محمد صالحى گفت: مهدويت 
ــاكله هاى اساسى در تشيع و دين مبين  يكى از ش
اسالم است كه جايگاه ويژه اي در جامعه اسالمى 

دارد.
وي با اشاره بر لزوم بصيرت افزايى مهدوى در 

بين قشر نوجوان و جوان اين كار را گامى ارزشمند 
ــان در برابر تهاجم  ــردن جوان ــتاى بيمه ك در راس

فرهنگى و جنگ نرم دشمنان اسالم دانست.
ــت و  ــن مهدوي ــرد: تبيي ــه ك ــى اضاف صالح
مؤلفه هاى جامعه منتظر ظهور در همه ابعاد امرى 

مهم است.
ــعبان  وي گفت: در ايام خاصى چون نيمه ش
ــا بايد  ــزارى همايش ه ــن و برگ ــالوه بر جش ع
ــائلي چون مهدى شناسى و جامعه مهدويت  مس

نيز مورد تبيين و تأكيد قرار گيرد.
ــن  ــرد: ويژه برنامه جش ــح ك ــى تصري صالح
مهدوى به مناسبت نيمه شعبان امسال سوم تيرماه 
ــزاده عبدا...(ع)  ــاعت 18و30 دقيقه در امام از س

همدان برگزار خواهد شد.
ــدوى كه در  ــن مه ــن جش ــت: در اي وى گف
ــود  ــدان برگزار مى ش ــدا...(ع) هم ــزاده عب امام
ويژه برنامه شادى نيز با حضور «عموحميد» براى 

اين قشر تدارك ديده شده است.
  ابعاد مختلف مهدويت و مهدى شناسى

در جامعه تبيين شود
ــين(ع)  ــپاه انصارالحس نماينده ولى فقيه در س
ــيدن به جامعه  ــتان نيز گفت: در راستاى رس اس
منتظر واقعى بايد ابعاد مختلف مهدويت و مهدى 

شناسى در جامعه تبيين شود.
ــوى راد اظهار  ــالم محمدولى رض حجت االس
ــت: نيمه شعبان به دليل تولد امام زمان(عج)  داش
ــيار بااليى براى شيعيان برخوردار  از اهميت بس

است.
ــر لزوم و اهميت غيرقابل  وي گفت: عالوه ب
ــن در اعياد شعبانيه  ــم جش انكار برگزارى مراس
ــعبان، ابعاد مختلف مهدويت و  خصوصًا نيمه ش
ــر واقعى نيز بايد در  ــاخصه هاى انتظار و منتظ ش

جامعه تبيين شود.
ــكيل  تش ــخنانش  س ــان  پاي در  ــوي راد  رض
ــالمى ايران را از نقاط قوت جامعه  جمهورى اس
كنونى عنوان كرد و آن را مقدمه اى براى تشكيل 

جامعه مهدوى دانست.

جهان در انتظار قدم توست يا مهدى(عج)

جشن منتظران در كوى و برزن همدان برپا مى شود

پذيرش 63 درصد داوطلبان كنكور 92 در دانشگاه ها
ــاره به افزايش 15 درصدى پذيرش  ــور با اش ــنجش آموزش كش ــازمان س همدان پيام: رئيس س

دانشجو در كنكور 92، از پذيرش 63 درصدى داوطلبان خبر داد.
ــركت يك  ــال 92 در روزهاى 6، 7 و 8 تيرماه با ش ــرى س ابراهيم خدايى گفت: آزمون سراس
ــور خارجى در 5 گروه آزمايشى برگزار  ــتان و 14 كش ميليون و 83 هزار و 571 نفر در 358 شهرس
ــد. به گزارش تابناك، وى افزود: توزيع اينترنتى كارت شركت در آزمون از طريق پايگاه  خواهد ش
اينترنتى سازمان سنجش آموزش كشور به نشانى www.sanjesh.org آغاز و داوطلبان مي توانند 

با مراجعه به سايت سازمان  نسبت به پرينت كارت شركت در آزمون خود اقدام كنند.
ــن درباره زمان اعالم نتايج اوليه آزمون گفت: نتيجه اوليه اين آزمون 12 مردادماه از  وى همچني
طريق پايگاه اينترنتى سازمان سنجش به صورت كارنامه قابل مشاهده است. همچنين داوطلبان در 
ــته اقدام كنند. نتيجه نهايى آزمون سراسرى سال 92 نيز در  17 مردادماه مى توانند براى انتخاب رش

21 شهريورماه اعالم مى شود.

جديدترين آمار ضريب نفوذ اينترنت
همدان پيام: جديدترين آمارهاى ارائه شده در زمينه ضريب نفوذ اينترنت گوياى آن است كه تا 
پايان سال گذشته 61/06 درصد از افراد، كاربر اينترنت بوده اند. اينگونه اعالم شده است كه تا پايان 
ــد و ضريب نفوذ اينترنت در ميان مردم به  ــال 1391 حداقل 61 درصد مردم كاربر اينترنت بوده ان س
61/06 درصد رسيده است كه اين آمار نسبت به سال 1390 كه اينترنت ضريب نفوذ 43/23 درصدى 
داشت رشدى 83/17 درصدى داشته است. به گزارش ايسنا، آمار جديد ضريب نفوذ در حالى ارائه 
مى شود كه همچنان تلفن همراه به عنوان يكى از برترين شيوه هاى دسترسى به اينترنت شناخته شده 
و اينگونه عنوان مى شود كه حداقل 30 درصد از اين جمعيت از طريق تلفن هاى همراه خود به دنياى 
ــيوه اتصال از طريق ADSL  حدود 10/89 درصد از كاربران  ــوند. همچنين ش مجازى متصل مى ش
ــه خود اختصاص مى دهد. اما نكته جالب تر آنكه با وجود اعالم اين آمارها هنوز اتصال از طريق  را ب
شيوه سنتى دايل آپ كه گفته مى شود به خاطره ها پيوسته همچنان 9/23 درصد از كاربران را به خود 

اختصاص داده كه البته اين شيوه در آمار شش ماه اول سال 91 دومين راه اتصال به اينترنت بود.

9 درصد از معتادان كشور 
را زنان تشكيل مى دهند

ــعه  ــا و توس ــش تقاض ــاون كاه ــام: مع همدان پي
مشاركت هاى مردمى ستاد مبارزه با مواد مخدر با بيان 
اينكه اعتياد زنان پيچيده تر و خطرناكتر از مردان است، 
ــر چه در خصوص درمان اعتياد تفاوتى بين  گفت: اگ
ــاس آمار  درمان زنان و مردان وجود ندارد ليكن براس
اعالمى، وزارت  بهداشت 21 مركز و سازمان بهزيستى 

45 مركز مجاز درمان  ويژه زنان دارند. 
ــا تأكيد بر  ــت ب ــنا، بابك دين پرس به گزارش ايس
ــر از مردان  ــان پيچيده تر و خطرناكت ــه اعتياد زن اينك
ــكالت و  ــى از  مش ــت، افزود: اعتياد در زنان ناش اس
ــت و  ــاى اجتماعى و فرهنگى جامعه اس ناهنجارى ه
ــاهده مى كنيم كه  بخش قابل توجهى  در عمل نيز مش
ــتند كه درگير مشكالت و  ــانى هس از زنان معتاد، كس

آسيب هاى اجتماعى مى باشند. 
وى با بيان اينكه حدود 9 درصد از معتادان كشور 
ــرد: درمان اعتياد به  ــكيل مى دهند، بيان ك را زنان تش
ــان و مردان تفاوت چندانى   عنوان يك بيمارى در زن
ــروه  در مراكز مجاز درمان و  ــدارد و درمان هر دو گ ن

ــيب (مراكز هشت گانه تعريف شده) انجام  كاهش آس
ــاوت ايجاد  ــن اين دو گروه  تف ــود، اما آنچه بي مى ش
ــت زنان  ــات حمايتى ويژه براى بازگش مى كند اقدام
بهبوديافته از اعتياد به جامعه و  توانبخشى آسيب هاى 
اجتماعى است كه بايد توسط متخصصان مرتبط مانند 
ــك و روانشناس در مراكز تخصصى   مددكار، روانپزش

صورت پذيرد.
ــرد: البته اين  ــتاد بيان ك معاون كاهش تقاضاى س
ــتگاه هايى مانند بهزيستى،  مراكز در حوزه  فعاليت دس
ــد از اين زنان فارغ از  ــتند كه باي كميته امداد و... هس
ــان حمايت كنند، با اين حال ستاد در  ــأله  اعتيادش مس
چارچوب ضوابط، به صورت مستقيم يا با حمايت از 
ــات غير دولتى فعال در اين حوزه، از اقدامات   مؤسس

درمانى اين افراد حمايت مى كند.
ــت با اشاره به مراكز درمانى مجاز درمان    دين پرس
اعتياد زنان در سطح كشور افزود: اگر چه در خصوص 
ــن درمان زنان و مردان وجود  درمان اعتياد تفاوتى بي
ندارد و هر دو گروه  مى توانند به مراكز درمان موجود 
در كشور مراجعه نمايند. ليكن براساس آمار اعالمى، 
ــازمان بهزيستى 45  ــت 21 مركز و س وزارت  بهداش

مركز مجاز درمان ويژه زنان دارند.

اعالم 6 استان  برتر در رشد 
شاخص هاى خونگيرى

ــازمان  ــنا: مديركل روابط عمومى س ايس
ــا ذخيره دو  ــان اينكه ب ــا بي ــال خون ب انتق
ــزار و 858 واحد خونى در  ــون و 49 ه ميلي
ــد 3/16 درصدى  ــته، شاهد رش ــال گذش س
ــد  ــال 90 بوديم، گفت: رش خونگيرى در س
ــتان هاى  ــداى خون در اس ــرى و اه خون گي
البرز، هرمزگان، بوشهر، قم، كرمان و همدان 
ــير حاجى با اشاره به  ــت. بش ــمگير اس چش
ــازمان انتقال خون  ــالت اصلى س ــه رس اينك
ــت، عنوان  تأمين خون و فرآورده هاى آن اس
ــالت على رغم همه تحريم ها به  كرد: اين رس
ــازمان انتقال خون ايران  ــن در س نحو احس

انجام شد.

ايرانيان بيشترين هزينه 
درمان را پرداخت مى كنند

ــيون بهداشت و   مهر: نايب رئيس كميس
ــان اين مطلب كه بيمه ها  درمان مجلس با بي
ــار تجميع نمى روند، گفت: مردم ايران  زير ب
ــترين هزينه درمان را در بين كشورهاى  بيش

خاورميانه پرداخت مى كنند.
ــه دليل  ــزود: امروزه ب ــدى اف ــى كائي عل
افزايش قيمت دارو، سهم مردم در پرداخت 
ــت.  هزينه دارو بيش از پيش فزونى يافته اس
ــردم در اين  ــهم م ــه بايد س ــود آنك ــا وج ب
ــد، اما اين  پرداخت ها كمتر از 30 درصد باش
ــش از70 درصد  ــهم در حال حاضر به بي س
ــده بى توجهى  ــان دهن ــش يافته كه نش افزاي

دولت به سالمت مردم است.

نبود آمار دقيق از جراحى 
زيبايى در كشور

ــى از جمله  ــى بين ــى زيباي ــر: جراح مه
جراحى هاى شايع در ايران است كه متأسفانه 
ــكالت زيادى به  روند رو به افزايش آن، مش
دنبال داشته است. اما آنچه در اين بين بيش 
ــورد توجه قرار  ــر موضوعى مى تواند م از ه
ــيب هاى روحى و روانى ناشى از  گيرد، آس

جراحى هاى ناموفق است.
ــايعترين  جراحى زيبايى بينى يكى از ش
ــت كه  ــتيك در ايران اس جراحى هاى پالس
ــه افزايش آن به خصوص در بين  روند رو ب
زنان و مردان ميانسال، شرايط ناخوشايندى 
ــت كه تبعات اجتماعى آن به  را رقم زده اس
مراتب نگران كننده تر از آسيب هاى پزشكى 

آن است.
ــدى، متخصص گوش و  على اصغر پيون
ــا در مورد هزينه هاى جراحى  حلق و بينى ب
ــان كرد: چون  ــور نيز بي زيبايى بينى در كش
جراحى زيبايى تحت پوشش بيمه ها نيست، 
ــه واحدى براى آن  در نتيجه نمى توان هزين
ــرايط،  ــاس ش ــف كرد و اصوالً بر اس تعري

توافقى دريافت مى شود.
ــتند و  ــت كه آمار مس ــن در حالى اس اي
دقيقى از انجام جراحى زيبايى بينى در كشور 
ــكان و  وجود ندارد و هر آنچه از زبان پزش
دست اندركاران نظام سالمت عنوان مى شود، 
ــاهدات و  ــاس مش ــت كه بر اس ــارى اس آم
ــود. محسن  گزارش هاى تقريبى اعالم مى ش
ــات راينولوژى  نراقى، رئيس انجمن تحقيق
ــش از 90 درصد  ــه بي ــت ك ــز معتقد اس ني
ــور مربوط به  ــى در كش ــاى زيباي جراحى ه

جراحى پالستيك بينى است.
ــاى جراحى  ــاره به روش ه وى با اش
ــازى صورت  و غيرجراحى براى جوان س
ــى، تزريق  ــر جراح ــت: در روش غي گف
ــج كننده عضالت براى رفع چين  مواد فل
ــانى و تزريق مواد پر  و چروك ناحيه پيش
ــروك و خطوطى كه  ــده براى رفع چ كنن
ــمت تحتانى صورت ديده  ــتر در قس بيش

مى شود، انجام مي شود.

ــداد روز جمعه 31  ــاعت 3 و نيم بام ــام: س همدان پي
ــي از بزرگترين محموله هاي  ــال جاري يك خردادماه س
ــهيد زارعي همدان توسط يكي  قاچاق كاال در گلوگاه ش

از مأموران نيروي انتظامي كشف شد.
ــدان در اين رابطه گفت:  ــتان هم فرمانده انتظامي اس
ــتند  36 كيلوگرم شمش طالي 24  قاچاقچيان قصد داش
عيار ساخت كشور امارات عربي را  همراه 30 هزار دالر 

از استان همدان به سمت تهران انتقال دهند.
ــع خبرنگاران افزود: اين  مهدي معصوم بيگي در جم
ــتگاه خودروى  محموله كه به طور حرفه اي در يك دس
ــواري جاسازي شده بود كشف شد و در اين رابطه 2  س

نفر دستگير شدند.
ــن محموله بيش از  ــه وي، ارزش تقريبي اي ــه گفت ب
ــه در تاريخ  ــف اين محول ــت و كش 5 ميليارد تومان اس

انتظامي استان بي سابقه بوده است.
ــه  ــد: به منظور تحقق حماس معصوم بيگي يادآور ش
ــات مقام معظم رهبري، نيروي انتظامي  اقتصادي و منوي
ــراي مبارزه با قاچاق كاال معطوف  تمام تالش خود را ب
ــت؛ به طوري كه در 3 ماهه ابتداي امسال 3  ــته اس داش

ــف و  ــط اين نيرو كش ــه بزرگ قاچاق كاال توس محمول
ضبط شده است.

ــال تا كنون 700  ــاره به اينكه از ابتداي امس وي با اش
ــده اند،  ــتگير ش ــر قاچاقچي در حوزه قاچاق كاال دس نف

اظهار داشت: در اين رابطه 600 پرونده متخلف تشكيل 
شده و به مراجع قضايي ارجاع شده است همچنين 400 
ــكيل  پرونده قاچاق كاال افزون بر يك ميليون تومان تش

شده است.
ــته نيروي انتظامي  ــال گذش به گفته معصوم بيگي، س
استان رتبه اول كشف كاالي قاچاق را كسب كرده است 
ــبت به مدت مشابه سال گذشته 40  كه در اين رابطه نس

درصد افزايش كشف داشته است.
فرمانده انتظامي استان همدان ضمن قدرداني از مردم 
ــه  ــتان همدان به خاطر خلق حماس فهيم و فرهنگي اس
ــهروندان در موفقيت هاي  ــاركت ش ــي گفت: مش سياس
ــن از مردم  ــت؛ بنابراي ــر بوده اس ــه موث ــده هميش يادش
ــه اطالعاتي در خصوص  ــت مي نماييم هرگون درخواس
ــاق كاال دارند با اداره مبارزه با  قاچاق كاال و ارز در  قاچ
ــن 2183367 اين موارد را اطالع  ميان بگذارند يا با تلف

دهند.
وي در پايان ضمن قدردانى از رسانه ها براى انعكاس 
بموقع اخبار انتظامي از روزنامه همدان پيام به عنوان يك 

رسانه حرفه اي در انعكاس اخبار ياد كرد.

تعرفه يك متخصص50 برابر 
پزشك عمومى است

ــكان عمومى  ــكي گفت: پزش ــت، درمان و آموزش پزش فارس: وزير بهداش
ــان را باور ندارند،  ــان هم خودش ــتند حتى خودش نه تنها مورد اقبال مردم نيس
ــتان هاى آموزشى به مردم ضرر مى زند،  ــتورات منتاقض پزشكان در بيمارس دس

تعرفه پزشكان متخصص نيز 50 بر ابر پزشكان عمومى است.
ــوزش تحقيقات و  ــوزش بالينى با آم ــرد گفت: آم ــن طريقت منف محمدحس
ــوزش را موضوع  ــتان ها آم ــفانه در برخى بيمارس ــت متأس پژوهش متفاوت اس

جدايى مى دانيم يا آن را اصل ماجرا مى پنداريم كه اشتباه و غيرانسانى است.
ــار و حفظ كرامت او بر  ــالمت حضور بر بالين بيم ــفه س وى ادامه داد: فلس
ــاس آموزه هاى دينى و فرهنگى ما بايد باشد اما متأسفانه حاصل اين آموزش  اس

رضايت بخشى بيمار نيست.

كشف 36 كيلوگرم شمش طالي قاچاق در همدان آگهي مزايده 
در پرونـده كالسـه 105/92 و 106 اجرايـي طـي رأي 
صادره از شـعبه 1 محاكم حقوقي دادگسـتري استان 
همـدان محكـوم لـه: خانـم مرضيـه نـوروزي و ليال 
كيهانـي احمـدي  محكـوم عليه:كريم نـوري محكوم 
به جمعـًا در دو كالسـه 51/000/000 نيم عشـر دولتي 
1/000/000  لـذا با توجه به اينكه محكوم عليه نسـبت 
بـه برائت ذمه خويـش اقدامي نكرده انـد اين اجرا به 
درخواسـت (محكـوم لها) اقـدام به توقيـف اقالم 9 
طاقـه پارچه رونيزا كـره اي 27/000/000 4 طاقه كتان 
مانتوي طرح تـرك 24/000/000 لذا اين اجرا به تاريخ 
1392/4/17 سـاعت 10/30/تـا 11 اقدام بـه برگزاري 
عمليات مزايده جهت تاديـه دين محكوم له مي نمايد 
ضمنـًا محل برگـزاري مزايده در واحـد اجراي احكام 
مي باشـد.  همكف  طبقـه  همـدان  دادگسـتري  مدني 
مـورد مزايـده 5 روز قبـل از مزايـده قابل مشـاهده 
اسـت. برنده مزايده كسـي اسـت كه باالترين قيمت 
پيشـنهادي را ارائـه مبلغ پيشـنهادي را في المجلس 

واريز نمايد.  
 دادورز اجراي احكام مدني دادگستري همدان- زائري

آگهي تغييرات شركت توليدي 
فرآورده هاي لبني پرند الوند ـ 

سهامي خاص
شـماره ثبت 367 شناسه ملي 10861097090 به استناد 
 92/3/28 مورخـه  فوق العـاده  مجمـع  صورت جلسـه 
سـرمايه شـركت از مبلـغ 741,500,000 ريـال به مبلغ 
 4 مـاده  بدينوسـيله  و  افزايـش  ريـال   1,900,000,000

اساسنامه اصالح گرديد.
محمدعلي جليلوند- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك 
اسدآباد

وزير بهداشت:
يارانه داروى بيماران خاص
به حسابشان واريز مى شود

ــك مركزى براى  ــهيالت بان ــت با اعالم خبر تس ــام: وزير بهداش همدان پي
ــه داروى بيماران خاص  ــرك گفت: ياران ــص آن از گم واردات دارو و ترخي
ــمند به دستشان  ــت خانوار يا كارت هوش ــاب سرپرس بزودى از طريق حس

مى رسد.
ــك مركزى  ــرد گفت: بان ــن طريقت منف ــارس، محمدحس ــزارش ف به گ
ــت تا هر كسى بتواند دارو را وارد گمرك كند و بر اساس  مجوزهايى داده اس
ــده يا نشده، مى توان آنها را  ــتانداردهاى ما در مواردى كه ارز آنها تأمين ش اس

نيز از گمرك ترخيص كرد.
ــواد اوليه دارويى  ــتور رئيس جمهورى براى تأمين م ــرد از دس طريقت منف
ــت: مابه التفاوت داروهاى وارداتى را از طريق  ــراى 6 تا 9 ماه خبر داد و گف ب
ــه  ــاى قانون بودجه مى گيريم اما يارانه اين داروها به دليل بودجه س رديف ه

دوازدهم هنوز تأمين نشده كه البته بزودى تأمين مى شود.
ــت گفت: سامانه كارت هوشمند دارويى طراحى شده است و  وزير بهداش
ــت آنها برسانيم. هزينه  آماده ايم داروى بيماران خاص را تأمين كنيم و به دس
ــاب آنها واريز  ــد يا به حس ــت بيماران مى رس دارو از طريق اين كارت به دس

مى شود.
ــاران را تأمين كنيم. تفاوتى  ــت كه داروى بيم وى افزود: هدف ما اين اس
ــود يا از طريق كارت هوشمند به  ــاب بيمار واريز ش ندارد كه اين رقم به حس

وى داده شود.
ــود ندارد بلكه  ــك خانواده اقمارى وج ــت گفت: طرح پزش وزير بهداش
ــرانه دريافت كند و  ــكى وجود دارد كه به ازاى ارائه خدمت بايد س تيم پزش
ــود تا تيم پزشكى از حداكثر اعتبارات  ــرانه نيز بايد بموقع پرداخت ش اين س

برخوردار شود.

ايسنا: اعمال مجازات هاى بازدارنده براى متكديان
 چيزى كه اثر نداره!

تابناك: 30 هزار و 600 ميليارد تومان، بودجه سال 92 تأمين اجتماعى
 چقدرشو خرج دعواهاى جناحى و ضبط فيلم از مذاكرات خصوصى شون 

مى كنند.
ايسنا: 9 درصد از معتادان كشور را زنان تشكيل مى دهند

 پس زياد جاى نگرانى نيست!
ــى سطحى ترين  ــاختار نظام آموزش ــابق آموزش و پرورش: تغيير س وزير س

برداشت از سند تحول بود
 حاال بايد بگيم!

مهر: ايرانى ها بيشترين هزينه درمان را در خاورميانه پرداخت مى كنند
 دارندگى و برازندگى!

فارس: واريز آخرين دوره يارانه مطبوعات در دولت دهم
 اين بار هم سهم دوستاشون بيشتره؟!

ايسنا: افزايش 46 درصدى قيمت داروها در سال جارى
 اصًال جاى نگرانى نيست همش رو بيمه ها مى پردازند!

فارس: قيمت سكه 25 هزار تومان ديگر كاهش يافت
 پس جوونا ميتونن واسه ازدواج اميدوارتر بشن!

ايسنا: اعالم 6 استان  برتر در رشد شاخص هاى خون گيرى
 اگه تو زمينه هايى كه فقط به مردم ارتباط داره اول بشيم!
تابناك: پذيرش 63 درصد داوطلبان كنكور 92 در دانشگاه ها

 بقيه هم ميرن دانشگاه آزاد!
ــت مرغ در ماه  ــاورزى: قيم ــور طيور وزارت جهاد كش ــارس: مديركل ام ف

 رمضان افزايش نمى يابد
 ببينيم و تعريف كنيم!

مهر: مشاور امور بانوان استانداري تهران: تشكيل وزارت زنان دردي را دوا نمي كند
 شما كه نفوس بد مى زنيد واى به حال آقايون!

فارس: احتمال آغاز به كار شوراى چهارم از 25 تير
 احتمال كاهش عمر شهرداران محترم!

فارس: نرخ ارز باز هم كاهش مى يابد
 ايشاال كه مقطعى نباشه!
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ــال خبرى كه رئيس ميراث  همدان پيام: به دنب
ــازمان به بخش  ــن س ــذارى اي ــى از واگ فرهنگ
ــيون ميراث  ــت رئيس فراكس خصوصى داده اس
فرهنگى و گردشگرى مجلس گفت: دستگاه هاى 
ــتند تا اقدامات خالف قانون  نظارتى مراقب هس
ــكلى براى ميراث فرهنگى و  ــود و مش انجام نش

گردشگرى به وجود نيايد.
ــزود: برخى مى خواهند  جبار كوچكى نژاد اف
ــان در سازمان به ميراث  بعد از اتمام دوره كارش

فرهنگى و گردشگرى چنگ بيندازند. 
ــگرى  وي بيان كرد: ميراث فرهنگى و گردش
ــرمايه گذارى در  ــت كه اصوالً س ــتگاهى اس دس
بسيارى از بخش هاى آن مانند بخش هاى مربوط 
ــده بخش خصوصى  ــگرى برعه به عرصه گردش

است. 
ــارات عجيب رئيس  ــژاد درباره اظه كوچكى ن
ــاره واگذارى تمامى  ــازمان ميراث فرهنگى درب س
اختيارات تصديگرى سازمان، به بخش خصوصى، 
ــازمان ميراث فرهنگى و  ــح كرد: آنچه در س تصري
ــون واگذار  ــذارى بوده تاكن ــگرى قابل واگ گردش
ــت. آنچه كه امروز در سازمان باقى  است،  شده اس
ــمار مى رود و مديران دولتى  از وظايف دولت بش

موظف هستند كارشان را انجام دهند. 
و  ــن  تازه تري در  ــك زاده  مل ــريف  محمدش
ــالم كه تمامى  ــن اظهاراتش اع ــه عجيب تري البت
اختيارات تصديگرى در سازمان ميراث فرهنگى 
و گردشگرى را يكجا به بخش خصوصى واگذار 
خواهد كرد و اين كار را انجام مى دهد چون اين 
ــا طرح اين دليل كه  ــت. ملك زاده ب «اعتقاد» اوس
استاد دانشگاه و كارش تخصصى و علمى است، 
گفته است: به دولت هاى قبل و بعد فكر نمى كنم، 
ــد راه من را در  ــتمى باي چون هر دولت و سيس

سازمان ادامه دهد.
ــى  ــراث فرهنگ ــيون مي ــس فراكس ــا رئي  ام
ــيدگى  ــت و رس ــس مديري ــگرى مجل و گردش
ــراث فرهنگى و  ــى مي ــات مديريت ــه موضوع ب
گردشگرى را از جمله وظايف دولت مى داند كه 

قانون آن را مشخص كرده است. 
ــش ميراث  ــژاد، در بخ ــه كوچكى ن ــه گفت ب
ــگرى چيزى قابل واگذارى به  فرهنگى و گردش

بخش خصوص نيست.

ــا طرح  ــى وي ب ــزارش ميراث فرهنگ ــه گ ب
ــازمان ميراث  ــايد مسئوالن س اين احتمال كه ش
ــان ثبت  ــركت هايى را براى خودش ــى ش فرهنگ
كرده اند، ادامه داد: قصدشان اين است كه بعد از 
اتمام كار در سازمان ميراث فرهنگى، همچنان بر 
اين سازمان سلطه داشته باشند. اين موضع گيرِى 
ــد  ــازمان، تنها مى تواند به اين معنا باش رئيس س
ــت كرده اند و  ــركت هايى را ثب ــئوالن، ش كه مس
آماده مى شوند كه همچنان به سرمايه هاى ميراثى 
ــى از  ــور چنگ بزنند و بخش ــگرى كش و گردش
ــد و براى  ــراث فرهنگى را جدا كنن ــازمان مي س

خودشان نگاه دارند.
ــگرى درباره وظيفه  ــيون گردش رئيس فراكس
ــه مجلس در مقابله  ــتگاه هاى نظارتى از جمل دس
ــراث فرهنگى  ــازمان مي ــا اين تصميم رئيس س ب
ــت  ــس مراقب اين موضوع اس ــت: مجل نيز گف
ــود.  ــالف قانون انجام ش ــذارد كارى خ و نمى گ
ــى همچون  ــتگاه هاى نظارت ــن ديگر دس همچني
ــى مراقب  ــازمان بازرس ــبات و س ــوان محاس دي

ــالف قانونى  ــا چنين اقدامات خ ــد بود ت خواهن
ــراى ميراث  ــكل خاصى ب ــود و مش ــام نش انج

فرهنگى و گردشگرى به وجود نيايد. 
ــرار بود امورى از  ــان افزود: اگر ق وي در پاي
ــش خصوصى  ــراث فرهنگى به بخ ــازمان مي س
ــت سال گذشته اتفاق  ــود، بايد در هش واگذار ش
ــاه به اتمام  ــى كه حدود يك م ــاد، نه زمان مى افت
دولت باقى مانده است. چنين تصميم گيرى هايى 

ــودجويى برخى مديران سازمان ميراث  شائبه س
فرهنگى و گردشگرى را افزايش مى دهد.

  انتقاد از واگذارى مجوز آژانس ها به
بخش خصوصى

ــره انجمن  ــه عضو هيأت مدي ــن زمين در اي
ــى و  ــافرت هواي ــات مس ــر خدم ــى دفات صنف
ــوز دفاتر  ــت: صدور مج ــز گف ــردى ني جهانگ
ــه بخش  ــگرى ب ــافرتى و گردش ــات مس خدم
ــى به اتحاديه  ــي و تبديل انجمن صنف خصوص

خالف قانون است.
ــر گفت:  ــو با مه ــت در گفتگ ــر گلدوس ناص
ــت سال  ــازمان ميراث فرهنگى هش ــاى س رؤس
ــگرى را  ــتند تا برخى از امور گردش فرصت داش
ــد، اما چرا اين  ــى واگذار كنن به بخش خصوص
ــر دولت به اين  ــاد و در روزهاى آخ ــاق نيفت اتف
فكر افتاده اند كه انجمن هاى صنفى را به اتحاديه 
ــر خدمات  ــوز دفات ــد و صدور مج ــل كنن تبدي
ــه بخش  ــردى را ب ــى و جهانگ ــافرت هواي مس
خصوصى واگذار كنند و آن هم بخش خصوصى 
كه نمى دانيم چه كسانى و از چه جناحى هستند. 
ــى متولى اصلى  ــت: مگر انجمن صنف وى گف
ــات  ــر خدم ــوزه دفات ــى در ح ــش خصوص بخ
مسافرتى نيست پس چرا هيچ وقت در جلسات 
داده  ــت  دخال ــا  تصميم گيرى ه و  ــا  برنامه ه و 

نمى شود.
ــاده 2 قانون  ــرد: تبصره م ــت بيان ك گلدوس
ــافرتى  ــامل انجمن دفاتر خدمات مس صنوف، ش
ــش هيچ  ــود و اعالم مى كنند زير پوش نيز مى ش
ــون جزو صنوف  ــد چ اتحاديه اى نمى تواند باش
ــتند حتى چند سال پيش هم براى از  خاص هس
ــكل، تالش هايى شد،  ــيده شدن اين تش هم پاش
ــاس همين قانون صنفى، توانستيم از آن  اما براس
ــرى كنيم، اما دوباره چهار ماه پيش بحث  جلوگي
ــيدند و اعالم كردند كه بايد  اتحاديه را پيش كش

زير پوشش اتحاديه ها قرار گيريد. 
گلدوست تصريح كرد: گردشگرى جزو صنوف 
ــامل قوانين اتحاديه ها نمى شود  ــت و ش خاص اس
چون طبق قانون، صنوفى از جمله گردشگرى  كه 
جزو صنوف خاص هستند از شمول ماده 2 قانون 
ــتثنا مي شوند، اما اكنون مى خواهند اين  صنوف مس

كار غيرقانونى را انجام دهند.

هزينه اعزام به عتبات عاليات هشدار براى واگذارى تصدى گرى ميراث فرهنگى به بخش خصوصى
15 دالر كاهش مى يابد

ــا در  ــر عمليات شمس ــام: مدي همدان پي
ــركت در كاهش  عراق، از تالش هاى اين ش
ــت كاهش  ــر و در نهاي ــذاى زائ ــت غ قيم
ــات عاليات  ــزام زوار به عتب ــاى اع هزينه ه

حدود 15 دالر خبر داد. 
ــارس، محمدعلى قهوه چى  به گزارش ف
ــركت  ــاره به تالش هاى ش ــا اش ــى ب تهران
ــر خدمات  ــركت مركزى دفات ــا (ش شمس
ــش هزينه هاى  ــراى كاه ــى ايران) ب زيارت
اعزام زائران به عتبات عاليات گفت: قصد 
داريم مواد غذايى را از ايران وارد كنيم كه 
ــذاى زائر خواهد  ــب كاهش قيمت غ موج

شد.
ــبب خواهد  ــه داد: اين اقدام س وى ادام
ــد حداقل 15 دالر از هزينه هاى دريافتى  ش
ــر كاهش يابد و اعزام با قيمت كمترى  از زائ

صورت گيرد. 
ــى از  ــه يك ــى در ادام ــي  تهران قهوه چ
مشكالت اصلى اعزام زائران را تأخيرهاى 
ــدازه هواپيمايى ايران اير (هما)  بيش از ان
ــأله باعث  ــت: اين مس ــرد و گف ــوان ك عن
ــود اينكه  ــا وج ــده و ب ــى زوار ش ناراحت
ــت  ــر پرداخ ــه زائ ــه ب ــاى مربوط هزينه ه
ــى وجود  ــم نارضايت ــود، ولى باز ه مى ش

دارد.
ــاره به اينكه تأخيرها و معطلى  وى با اش
ــز از نظر فرهنگى  ــا ني ــران در فرودگاه ه زائ
ــرد: با  ــان ك ــي ندارد، خاطرنش وجهه خوب
ــق كرده ايم كه مكانى به  فرودگاه بغداد تواف
زوار ايرانى هنگام تأخير پروازها اختصاص 
ــز غذاى آنها را  ــتوران فرودگاه ني يابد و رس

تأمين كند. 
ــه در نيمه  ــي  تهرانى با بيان اينك قهوه چ
ــود ندارد،  ــان، اعزام وج ــت ماه رمض نخس
ادامه داد: در بحث حمل و نقل داخل عراق 
ــزار تومان از  ــا 70 ه ــالش كرده ايم ت نيز ت
هزينه هاى زائران را كاهش دهيم و براى ايام 
نيمه شعبان كه كاروان هاى زيادى وارد عراق 
مى شوند نيز تدابير ويژه اى اتخاذ كرده ايم تا 

آسايش زوار فراهم شود.

دو اثر ايران در فهرست ميراث مستند حافظه 
جهاني يونسكو ثبت جهاني شد

ــت دو اثر جديد ايران در  ــكو از ثب ــيون ملي يونس همدان پيام: دبيركل كميس
ــتند حافظه جهاني يونسكو خبر داد و گفت: با ثبت اين دو  ــت ميراث مس فهرس

اثر تعداد آثار ثبتي ايران در اين بخش به عدد هفت رسيد.
ــت اخير شوراي  ــعيدآبادي در اين باره افزود: اين آثار در نشس محمدرضا س
ــورتي برنامه حافظه جهاني كه 28 خرداد به ميزباني كره جنوبي برگزار شد،  مش

به فهرست حافظه جهاني اضافه شدند. 
ــور  ــت در مجموع 54 اثر جديد از 40 كش ــت: در اين نشس وي اظهار داش
ــت حافظه جهاني راه يافتند كه دو اثر پيشنهادي ايران با نام هاي  جهان به فهرس
ــه هاي تاريخي ايران در عصر  ــاهي» و مجموعه برگزيده «نقش «ذخيره خوارزمش

قاجار» در بين آنها بود.
ــتند  ــن دو اثر جديد، تعداد آثار ميراث مس ــان كرد: با ثبت اي ــعيدآبادي بي س
حافظه جهاني به عدد 299 افزايش يافت كه هفت اثر آن متعلق به ايران است.

ــرار دارد، اضافه كرد: به لحاظ  ــيا ق ــوم آس وي با بيان اينكه ايران در رتبه س
رتبه جهاني نيز ايران با هفت اثر ثبت شده جزو 10 كشور نخست جهان است. 
ــعيدآبادي درباره ويژگي هاي اين دو اثر گفت: ذخيره خوارزمشاهي نوشته  س
«زين الدين اسماعيل بن جرجاني» است كه در كتابخانه شهيد مطهري نگهداري 
مي شود و مهمترين كتاب پزشكي و دايره المعارف كاملي از اطالعاتي چون علل 

بيماري ها، درمان، چون گياهان دارويي و ... است.
به گفته وي، ترجمه اين اثر به زبان فارسي در 900 سال گذشته نشان دهنده 

اهميت اين زبان در علوم است.
به گزارش ايرنا، سعيدآبادي درباره نقشه هاي ايران در زمان قاجار نيز گفت: 
ــامل بيش از 400 نقشه و سند  ــه هاي دوره قاجار ايران ش مجموعه برگزيده نقش
ــناد و ديپلماسي وزارت امور  ــت كه در مركز اس مربوط به اين دوره تاريخي اس

خارجه نگهداري مي شود.
ــكو، اين اثر نشان دهنده تحوالت اجتماعي  ــيون يونس به گفته دبيركل كميس
سياسي ايران، روش هاي نقشه نگاري و تحوالت درون مرزي و تاريخ تحوالت 

كشور است كه قدمتي معادل 240 تا 90 سال دارد. 
ــامل 500 نقشه دست نگار يا چاپ  ــعيدآبادي يادآور شد: اين مجموعه ش س
ــاخص هاي رايج اندازه گيري در آن  ــت كه با توجه به ش ــنگي دوره قاجار اس س
زمان به موضوعاتي چون نقشه شهرها و آبادي ها، منابع آب و روش هاي انتقال 

آن و خطوط مرزي مي پردازد.
وي درباره برنامه جهاني آثار مستند در يونسكو نيز گفت: اين برنامه از سال 
1992 ايجاد شد كه به كشورها فرصت مي دهد هر دو سال يك بار آثار خود را 
ــته نيز از ايران آثاري چون شاهنامه بايسنقري، وقف نامه ربع  ثبت كنند؛ در گذش

رشيدي، خمسه نظامي، التفهيم ابوريحان بيروني به ثبت رسيده اند.
ــت بايد داراي دو ويژگي  ــده در اين فهرس ــعيدآبادي، آثار ثبت ش به گفته س
ــت نخوردگي باشد و در نتيجه ثبت آنها سه رويكرد بهبود شرايط  قدمت و دس
نگهداري، ارتقاي شناخت انسان نسبت به آنها و همچنين گسترش دسترسي به 
ــتي از آثار براي ثبت در دست  ــود. وي اعالم كرد كه فهرس اين آثار محقق مي ش

تهيه داريم كه با توجه به معيارهاي مورد نظر يونسكو انتخاب شده اند.

شايد مسئوالن سازمان 
ميراث فرهنگى شركت هايى 

را براى خودشان ثبت 
كرده اند و قصدشان اين 
است كه بعد از اتمام كار 

در سازمان ميراث فرهنگى، 
همچنان بر اين سازمان 
سلطه داشته باشند

تأمين معيشت مردم نوعى عدالت اقتصادى است
ضرورت احياى سازمان برنامه و بودجه

همدان پيام: يك اقتصاددان بر ممانعت از فساد و اختالس مالى، بهبود فضاى 
ــب و كار و تأمين حداقل معيشت مردم به منظور برقرارى عدالت اقتصادى  كس

در دولت آينده تأكيد كرد.
ــين باهر در گفتگو با ايسنا، اظهار داشت:  عدالت اقتصادى، بهبود فضاى  حس
كسب و كار و رفع مشكالت معيشتى سه محور اساسى برنامه هاى روحانى براى 
دولت خود بود اما بايد گفت كه ايجاد اشتغال و ارتقاى وضعيت معيشتى مردم 

خود نوعى از عدالت اقتصادى است.
وى در ادامه افزود: هر چند يارانه هاى نقدى نيز به عنوان برقرارى عدالت به 
تمامى دهك ها پرداخت شد اما در واقعيت بايد يارانه ها را تنها به گروه هايى كه 
از درآمد كمترى برخوردار بودند پرداخت كرد؛ از اين رو عدالت ايجاب مى كند 

تا يارانه دهك هاى بااليى را حذف و به گروه هاى پايينى منتقل كرد.
ــگاه شهيد بهشتى همچنين با اشاره به افزايش بهبود  عضو هيأت علمى دانش
ــت آينده توضيح  ــه عنوان اولويت هاى اصلى دول ــتى مردم ب در وضعيت معيش
ــاماندهى مراكز تأمين معيشتى از نظر پرداخت  داد: ايجاد بيمه هاى گوناگون، س
حقوق، به كار گماردن افرادى كه به هر دليلى از كار بيكار شده اند، ارائه وام هاى 
ــتغال و حمايت از توليد در حمايت از مردم و  ــم بهره براى ازدواج، ايجاد اش ك

ايجاد رونق در زندگى آنها بى تأثير نيست.
وى در ادامه مبارزه با فساد مالى و اختالس را از الزمه هاى برقرارى عدالت 
ــتى مصرف  اقتصادى عنوان كرد و گفت: وقتى اموال دولتى و بيت المال به درس
ــرهاى كم  ــده به صورت كااليى به قش ــود مى توان از بودجه صرفه جويى ش ش
ــه كارگيرى آن بنگاه هاى زودبازده به طور تعاونى فعال  ــد كمك كرد يا با ب درآم

و اشتغال ايجاد كرد.
ــان كرد: در صورتى كه قدرت خريد مردم و قدرت  ــناس خاطرنش اين كارش
توليد توليدكنندگان همگام با يكديگر افزايش نيابد به رشد تورم خواهد انجاميد؛ 
ــچ اقتصادى بخصوص  ــوردن معادله عرضه و تقاضا براى هي ــرا كه بر هم خ چ

اقتصاد ايران كه از ثبات و تعادل كافى برخوردار نيست خطرناك خواهد بود.
ــه و بودجه را براى به كارگيرى نيروهاى  ــازمان برنام باهر در پايان احياى س
متخصص و كارشناس در برنامه ريزى و طراحى مسائل اقتصادى كشور ضرورى 
ــكيل شود مى تواند  ــد: وقتى چنين سازمانى فراجناحى تش ــت و يادآور ش دانس
ــا تجربه و در  ــاى متخصص و ب ــا مجموعه اى از نيروه ــر ب ــر و دقيق ت راحت ت
ــت هاى كالن اقتصادى تصميم گيرى  ــوب قانون در مورد متغيرها و سياس چارچ
ــازمان ها با يكديگر هيچ گاه نتيجه مورد  ــت كه تركيب س كند؛ اين در حالى اس

انتظار را به همراه نخواهد داشت.

همدان پيام: پس از 3 ماه چانه زنى و گفتگو بر 
ــكن و حق بن نقدى امسال  سر افزايش حق مس
ــد هزار تومان، مقامات  كارگران البته در حد چن
ــوراى  ــت ش كارگرى مى گويند هفته آينده نشس
ــراى اتخاذ تصميم نهايى  عالى كار در اين باره ب
ــا روندى كه اين  ــود. با اين حال ب ــزار مى ش برگ
ــت، به نظر  پرونده در ماه هاى اخير طى كرده اس
مى رسد پرونده نيمه كاره دستمزد سال 92 نيز به 

دولت يازدهم خواهد رسيد.
ــران در حالى  ــزارش همدان پيام، كارگ ــه گ ب
حقوق سومين ماه امسال خود را گرفتند كه هنوز 
ــكن سر  با وعده هاى افزايش بن نقدى و حق مس
ــد هم اكنون در حكم كارگران و كارمندان  مى كنن
ــكن 10 هزار تومان و حق بن  قراردادى حق مس
ــت كه با  ــا خواروبار 35 هزار تومان اس نقدى ي

وضعيت اقتصادى امروز بسيار ناچيز است.
ــدن موضوع  ــال با مطرح ش ــل بهار امس فص
ــكن و بن نقدى امسال كارگران  افزايش حق مس
و مشموالن قانون كار گذشت اما تاكنون شوراى 
ــت در اين زمينه به نتيجه  ــته اس عالى كار نتوانس
ــون مباحث و  ــد. در اين باره تاكن ــنى برس روش
ــران، كارفرمايان و  ــاى زيادى بين كارگ گفتگوه
دولت انجام شده است. با اين حال اصل موضوع 
مطرح شدن افزايش دوباره در حق مسكن و حق 
بن نقدى كارگران در سال جارى پس از تصويب 
حداقل دستمزد 487 هزار و 125 تومانى امسال؛ 
با چراغ سبز و همراهى دولت اتفاق افتاده است.
ــر قرار بود وعده  ــى كار و كارگ در روز جهان
ــش حقوق آنها  ــه كارگران افزاي خوش دولت ب
ــد كه با گذشت بيش  در حد 25 هزار تومان باش
ــئوالن محقق نشده و  از 50 روز هنوز وعده مس

ــش كه باز هم  ــن ميزان افزاي ــد اي به نظر مى رس
ــكالت اقتصادى كارگران  نمى تواند گرهى از مش

باز كند به چالش بزرگى تبديل شده است.
ــات دولتى از جمله رئيس جمهور و وزير  مقام
تعاون، كار و رفاه اجتماعى در اين زمينه به صراحت 
سخن گفته اند و اعالم كرده اند با اعمال افزايش در 
ــكن و حق بن نقدى كارگران و مشموالن  حق مس
ــزان آن را بايد نمايندگان  ــون كار موافقند اما مي قان
ــتركى كه  ــت مش ــران و كارفرمايان در نشس كارگ

شوراى عالى كار برگزار مى كند، مشخص كنند.
ــن مذاكرات  ــت 3 ماه از اي ــون با گذش تاكن
ــنى در  ــته اند به توافق روش هنوز گروه ها نتوانس
ــت آخر  ــد اما پس از نشس ــت يابن اين باره دس
شوراى عالى كار در هفتم خردادماه امسال برخى 
مقامات كارگرى اعالم كرده اند حق مسكن با 10 
ــزار تومان افزايش  ــن نقدى نيز با 15 ه و حق ب
نسبت به سال گذشته نهايى شده و تنها مخالفت 
كارفرمايان باعث شده تا اين موضوع هنوز قطعى 

شده تلقى نشود.
آنچه كه از آن به عنوان مخالفت شديد كارفرمايان 
با هرگونه افزايش دوباره در بسته دستمزد امسال نام 
ــود، تاكنون مذاكرات شوراى عالى كار  برده مى ش
درباره افزايش تنها 10 هزار تومانى حق مسكن به 
بن بست رسيده و اين شورا نتوانسته است مصوبه 

جديدى را در اين زمينه ارائه كند.
ــئول كارگرى در گفتگو با مهر،  يك مقام مس
با بيان اينكه هفته آينده شوراى عالى كار نشست 
ــته  ــدى را در زمينه دو جزء باقيمانده از بس جدي
ــال يعنى تعيين تكليف افزايش حق  دستمزد امس
ــزار مى كند،  ــدى كارگران برگ ــكن و بن نق مس
ــوراى عالى كار  ــت: انتظار مى رود اين بار ش گف
ــن زمينه ارائه و آن  ــد مصوبه نهايى را در اي بتوان
را براى اجرا توسط بنگاه ها و واحدهاى مشمول 

قانون كار ابالغ كند.
ــل برگزارى  ــته نيز به دلي ــه گذش در دو هفت
ــى كار و حضور  ــد و دومين اجالس جهان يكص

برخى نمايندگان اصلى كارگران و كارفرمايان و 
ــتى در شوراى عالى  دولت در اين اجالس، نشس
ــت. با اين حال، با روندى  ــده اس كار برگزار نش
ــته طى كرده است به  كه مذاكرات در 3 ماه گذش
نظر مى رسد شورا نتواند در نشست هاى آتى نيز 
مصوبه اى را در اين بخش ارائه كند و اين پرونده 

نيز سهم دولت يازدهم خواهد شد.
ــراى كارگران و  ــه ب ــكنى ك آخرين حق مس
ــموالن قانون كار تصويب شده است مربوط  مش
ــت كه از آن زمان تاكنون هر  ــال پيش اس به 7 س
ــمول قانون كار ماهيانه 10 هزار تومان  كارگر مش
ــكن دريافت مى كند. متأسفانه  به عنوان حق مس
ــر به اين مبلغ  ــش تنها 10 هزار تومان ديگ افزاي
ــديد نمايندگان كارفرمايان در  باعث مقاومت ش

شوراى عالى كار شده است!
همچنين آخرين افزايشى كه در حق بن نقدى 
ــال  ــت مربوط به س ــران صورت گرفته اس كارگ
گذشته است كه هر كارگر ماهيانه 35 هزار تومان 
ــه اين عنوان از كارفرماى خود دريافت مى كند.  ب
ــنهاد دولت در شوراى عالى كار افزايش اين  پيش

رقم به 50 هزار تومان بوده است.
البته الزم به ذكر است كه در صورت تصويب 
ــى كارگران و  ــى كار و توافق نهاي ــوراى عال ش
ــكن، موضوع  كارفرمايان درباره افزايش حق مس
بايد از سوى وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
به هيأت وزيران ارائه شود و در آنجا در اين باره 
ــود چون اين موضوع از وظايف  تصميم گيرى ش
ــوراى عالى كار نيست و بايد در دولت درباره  ش
ــه نزديك  ــود كه با توجه ب ــرى ش آن تصميم گي
ــدن به روزهاى پايانى كار دولت دهم، به نظر  ش

مى رسد اين كار به دولت يازدهم سپرده شود.

سند توسعه اشتغال 
ابالغ شد

ــعه كارآفرينى و  ــام: معاون توس همدان پي
ــتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى  اش
ــتغال به همه  ــند توسعه اش با اعالم ابالغ س
ــوراى عالى  ــور از سوى ش ــتان هاى كش اس
ــه تمام باالى  ــت: طرح هاى نيم ــتغال گف اش
ــى كه به دنبال  ــد ظرفيت، بنگاه هاي 30 درص
ظرفيت هاى خالى هستند و واحدهاى داراى 
ــت معرفى  ــعه اى؛ 3 اولوي ــاى توس طرح ه

طرح هاى كارآفرينى هستند.
ــر لبافى با اعالم  به گزارش مهر، على اكب
ــند توسعه  ــتغال س ــوراى عالى اش اينكه ش
ــالغ كرده  ــتان ها اب ــه همه اس ــتغال را ب اش
ــت، گفت: اين سند بايد نقشه راه توسعه  اس
ــود. معاون توسعه  ــور ش كارآفرينى در كش
ــتغال وزارت تعاون، كار و  ــى و اش كارآفرين
ــاه اجتماعى با بيان اينكه بحث كارآفرينى  رف
و اشتغال يك بحث زيربنايى است و امروزه 
بحثى مهمتر از كارآفرينى و اشتغال در كشور 
ــتغال باعث رفع  ــت: اش ــم، اظهار داش نداري

مشكالت اجتماعى كشور مى شود.
ــتغال  ــى و اش ــعه كارآفرين ــاون توس مع
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى پيگيرى 
ــتغال را از برنامه ها و  ــائل مربوط به اش مس
ــت و افزود:  دغدغه هاى همه دولت ها دانس
ــاى  ــتم بنگاه ه ــم و هش ــاى هفت در دولت ه
كوچك در قالب خويش فرمايى مطرح شد و 
در دولت هاى نهم و دهم نيز طرح بنگاه هاى 
ــس جمهورى  ــد و رئي اقتصادى پيگيرى ش
ــب و كار را  منتخب نيز بهبود بازارهاى كس

در برنامه هاى خود دارد.
ــاوره و كارآفرينى  لبافى ايجاد مراكز مش
ــاى اقتصادى  ــه مفقوده طرح بنگاه ه را حلق
ــد و با تأكيد بر ايجاد اين مراكز يادآور  خوان
ــى  ــد: هدف از ايجاد اين مراكز كارشناس ش
ــت. وى با اعالم اينكه  ــدن فرايند كار اس ش
ــور ايجاد شده  ــتان كش اين مراكز در 17 اس
است، تأكيد كرد: مراكز مشاوره و كارآفرينى 
ــرح، مراكز اجرايى و  مى توانند به مجرى ط
ــى هاى دقيق ترى  بانك ها كمك كند تا بررس

روى طرح ها صورت گيرد.
ــب آيين نامه  ــه تصوي ــان اينك ــا بي وى ب
اجرايى تأسيس مراكز مشاوره و اطالع رسانى 
و خدمات كارآفرينى در استان ها گامى مهم 
به سمت جلو محسوب مى شود، خاطرنشان 
ــور اجرايى  ــرد: همه طرح هايى كه در كش ك

مى شوند بايد از مراكز مشاوره عبور كنند.

گوشت مرغ در رمضان بايد كمتر از 6000 تومان باشد

ــرى مرغداران گوشتى گفت: هر كيلوگرم  همدان پيام: مديرعامل اتحاديه سراس
گوشت مرغ در ماه رمضان نبايد بيش از 6000 تومان به دست مصرف كننده برسد.

حسين مقدم نيا اظهار داشت: با توجه به كافى بودن ميزان ذخيره گوشت مرغ 
ــكلى در تأمين گوشت مرغ ماه رمضان  ــته، مش و جوجه ريزى در ماه هاى گذش
وجود ندارد و با توجه به اينكه در حال حاضر مرغداران هر كيلوگرم مرغ زنده 
ــند اين فرآورده پروتئينى نبايد در ماه رمضان  را 3900 تا 4000 تومان مى فروش

بيشتر از كيلويى 6000 تومان به دست مصرف كننده برسد.
وى در گفتگو با ايسنا، گفت: بايد براى تثبيت توليد و قيمت گوشت مرغ و 
ــه گونه اى برنامه ريزى كرد كه نهاده هاى  ــگيرى از ايجاد تنش در اين بازار ب پيش
ــودگى خاطر  ــد تا آنها بتوانند با آس ــان برس مورد نياز مرغداران بموقع به دستش

بيشترى به توليد ادامه دهند.

بانك مركزى بايد مستقل شود
ــتقالل بانك مركزى و شوراى  ــت دولت منتخب مبنى بر اس همدان پيام: يك اقتصاددان از سياس

پول و اعتبار حمايت كرد.
ــران پس از انقالب تغييرات  ــازمانى در اي ــد باقرى صدرى با بيان اينكه گرچه نهادهاى س محم
ــت:  در اين ميان بانك مركزى و  ــاختار سرمايه اى دارند، اظهار داش ــتند اما همچنان س عظيمى داش

شوراى پول و اعتبار حتى شبيه آن چيزى كه در كشورهاى سرمايه دارى وجود دارد نيز نيستند.
ــار از دولت افزود: تركيب  ــوراى پول و اعتب ــتقالل بانك مركزى و ش ــا تأكيد بر لزوم اس وى ب
ــت و اغلب براساس سمت هايى كه افراد  ــوراى پول و اعتبار كارشناسى و تخصصى نيس كنونى ش
ــنا ادامه داد: در تركيب كنونى اين دو نهاد اغلب  ــوند. صدرى در گفتگو با ايس دارند انتخاب مى ش
ــاس حفظ منافع سازمان و مديران مافوقى كه تحت تأثير  ــاركت در رأى براس تصميم گيرى ها و مش
آنها قرار دارند انجام مى شوند كه به هيچ عنوان جامعه بخصوص در حوزه پولى و مالى نيست. وى 
گفت: بانك مركزى بايد مستقل باشد اما اين بدان معنا نيست كه از دولت در هيچ جايى فرمان نبرد.

با كاهش نرخ ارز حباب قيمت مسكن هم مى تركد
ــاهد از بين رفتن حباب قيمت  ــكن گفت: با كاهش نرخ ارز ش ــناس مس همدان پيام: يك كارش

مسكن و شكست قيمت هاى فعلى خواهيم بود.
محمد عدالتخواه اظهار داشت: بايد در نظر داشت كه رئيس جمهورى منتخب هنوز برنامه كاملى 

از مسكن را ارائه نكرده اما اصالحات مسكن مهر از برنامه هاى اوليه وى است.
ــرهاى كم درآمد و دهك هاى پايين  است،  ــكن مهر براى قش به اعتقاد وى، با توجه به اينكه مس

بهتر است در دولت هاى بعدى نيز اين پروژه ادامه  يابد.
اين كارشناس در گفتگو با ايسنا، با تأكيد بر اينكه بودجه زيادى صرف مسكن مهر شده است، 
ــكن مهر فشار اقتصادى زيادى به دولت وارد كرده و حتى  ــده در مس افزود: مبالغ در نظر گرفته ش

اعتباراتى بيش از توان نيز صرف پروژه هاى مسكن مهر شده است.
ــد رئيس جمهورى منتخب با اصرار بر اصالحات مسكن مهر بر  عدالتخواه گفت: به نظر مى رس

جانمايى، امكانات، زمين و ... نيز نظارت بيشترى داشته باشد.

پرونده افزايش حقوق كارگران به دولت روحانى مى رود؟
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سليمان رحيمى
ــتين بازي مرحله  ــرانجام نخس همدان پيام: س
پلي آف ليگ برتر انجام شد و دو تيم پاس همدان 
ــهر  ــگاه فوالدش و ذوب آهن اصفهان در ورزش

اصفهان به مصاف هم رفتند.
ــن ديدار پاس فوتبال ضعيفي ارائه داد و  در اي
خيلي زود پرچم سفيد را باالي سر برد و با قبول 
ــنگين 4 بر 2 راه خود را براي صعود  شكست س

به ليگ برتر سخت و ناهموار كرد.
ــود را معطوف  ــام افكار خ ــي ها كه تم پاس
ــروع ضعيفي داشتند و  ــائل مالي كردند ش مس
ــي يكديگر بودند  ــوز دو تيم در حال ارزياب هن
ــنه چرخيد تا  كه دروازه پاس دو بار روي پاش
همداني ها شروع بدي داشته باشند. ذوب آهن 
با هدايت محمود ياورى شروع توفاني داشت. 
ــازي و در پي يك ضربه  ــدا در دقيقه اول ب ابت
ــپهر حيدري در ميان بي تفاوتي مدافعان  كرنر س
ــر، گل اول بازي را به ثمر  پاس با يك ضربه س
ــي ها كه از دريافت اين گل شوكه  ــاند. پاس رس
ــتباه محرز  ــده بودند در دقيقه 5 بازي با اش ش
ــز تقديم ذوب  ــيري دومين گل را ني مجتبي ش
ــماعيل فرهادي اختالف را به  آهن كردند تا اس

دو گل برساند.
ــير  ــه مات و مبهوت اس ــم فوتبال پاس ك تي
ــده بود پس از دقايقي به خود آمد و با  حريف ش
عقب نشيني حريف فرصت ميدان داري پيدا كرد 
ــت گرفت اما در نواختن  و نبض بازي را در دس
ــم آورد. در حالي كه پاس براي  ــات آخر ك ضرب
زدن گل تالش مي كرد در يك ضد حمله محسن 
ــايد مدافعان پاس گريخت و  بياتي نيا از تله آفس
ــومين گل را به نام خود ثبت كرد تا نيمه اول  س
را پاس با شكستي سنگين 3 بر صفر سپري كند.
ــان دادند كه در حد  ــي ها در اين نيمه نش پاس
و اندازه هاي خود نيستند و مقداد قباخلو مهاجم 
گلزن پاس كه هفته هاست گلزني نمي كند در اين 
ــد و همچنان در  بازي نيز كمتر از انتظار ظاهر ش

امر گلزني ناكام نشان داد.
ــال بهتري ارائه داد و  ــه دوم پاس فوتب در نيم
ــيني و حفظ  ــم ذوب آهن اصفهان با عقب نش تي
ــم دوخته بود.  ــد حمالت چش ــوپ تنها به ض ت

ــاس در نيمه دوم يكي پس از ديگري  حمالت پ
ــا ذوب آهن در يك ضد حمله  ــت رفت ت از دس
ــماعيل فرهادي به گل چهارم برسد  ــط اس توس
ــرا گرفت.  ــذف، اردوي پاس را ف ــوس ح و كاب
ــيدي كه ديگر چيزي براي از  ــاگردان خورش ش
دست دادن نداشتند در دقايق باقي مانده يكپارچه 
ــدند و سرمربي تيم نيز تمام نيروهاي  حمله ور ش
ــتاد. در دقيقه  ــدان فرس ــود را به مي تهاجمي خ
ــركش ربيع خواه از  ــوت سنگين و س 70 بازي ش
فاصله 40 متري اميد را به اردوي پاس برگرداند 
ــنگربان ارمني حريف مغلوب شوت محكم  و س

مدافع پاس شد.
ــتر بازي  پاس پس از اين گل با اميدواري بيش
ــال كرد و در دقايق پاياني يك بار ديگر به  را دنب
ــن  ــيد. خطاي مدافعان ذوب آهن، محس گل رس
ــي داور بازي را مجبور كرد تا نقطه پنالتي را  ترك
ــان بدهد و وحيد علي آبادي با ضربه اي دقيق  نش
ــا اختالف به دو گل  ــاند ت گل دوم را به ثمر رس

كاهش پيدا كند.
پاس با قبول شكست سنگين 4 بر 2 اصفهان 

ــا دو گل زده در خانه حريف،  ــرد ام ــرك ك را ت
پاسي ها را براي ديدار برگشت اميدوار كرد.

ــرش گل هاي  ــا پذي ــازي ب ــن ب ــاس در اي پ
زودهنگام شيرازه اش از هم پاشيد. در اين ديدار 
ــت و آنها بيش از  تيم اصفهاني انگيزه بااليي داش
پاسي ها براي رسيدن به ليگ برتر انگيزه داشتند.

ــكالت مالي چند  ــان پاس به دليل مش بازيكن
ــد و اين  ــم كردن ــم را تحري ــات تي روزي تمرين
ــن كامًال از نوع  ــي در بازي با ذوب آه بي تمرين

بازي تيم مشهود بود.
ــدر يك فصل تالش  ــي ها در اين بازي ق پاس
خود را ندانستند و با اين شكست اميدهاي خود 

را براي صعود كم رنگ كردند.
ــاند و  تيم پاس دو گل در اصفهان به ثمر رس
اگر در بازي برگشت در حد و اندازه خود ظاهر 
ــود اين دو گل مي تواند كمك شاياني به پاس  ش
داشته باشد. پاسي ها در ديدار برگشت كه در روز 
چهارشنبه در همدان انجام مي شود بايد با دو گل 

به پيروزي برسند و گلي دريافت نكنند.
كادر فني و بازيكنان پاس بايد ديدار رفت را 

كامًال فراموش كنند و خود را براي ديدار برگشت 
آماده نمايند. حضور تماشاگران و هواداران پاس 
در اين بازي مي تواند انگيزه بازيكنان را دوچندان 
ــتانه اين ديدار  ــئوالن استان نيز در آس كند و مس
ــگاه را رصد كنند و  ــم از نزديك اتفاقات باش مه
ــاعدت خود زمينه ليگ برتري شدن تيم را  با مس

مهيا كنند.
هرچند پاس شكست سنگيني را متحمل شد 
ــد بااليي براي صعود دارد و  ــوز اين تيم امي و هن
ــن را با دو گل  ــد در همدان، ذوب آه ــر بتوان اگ
شكست دهد آنگاه به لطف گل هاي زده در خانه 
ــال ليگ برتر را  ــه س حريف مي تواند پس از س

تجربه كند.
در اين ديدار علي آبادي، تبريزي و ربيع خواه 
ــد و بازيكناني چون  ــه دادن ــري ارائ فوتبال بهت
ــدي خيلي كمتر از  ــيري و جليل احم قباخلو، ش
اندازه هاي خود ظاهر شدند. پاس نيمه اول بازي 
پلي آف را واگذار كرد و بايد حاال هر چه در توان 
دارد در نيمه دوم استفاده كند تا با تغيير نتيجه راه 

صعود خود را هموار كند.

شكست سنگين پاس مقابل ذوب آهن

پاس براى ليگ برترى شدن برد مى خواهد

ليگ برتر به تعويق افتاد
همدان پيام: ليگ برتر فوتبال جام دوازدهم كه قرار بود از 21 تيرماه آغاز شود 

10 روز به تعويق افتاد.
ــود اما در  ــت از 21 تير آغاز ش ــل جديد ليگ برتر قرار اس ــاي فص رقابت ه
ــيد  ــته خبرهايي مبني بر تعويق زمان آغاز رقابت ها به گوش رس روزهاي گذش

و احتمال اينكه اين رقابت ها با تأخير 10 تا 15 روزه برگزار شود زياد است.
ــتراحت كنند و  ــان اس مهدي تاج گفت: با برنامه ريزي و براي آنكه ملي پوش
باشگاه ها نيز متضرر نشوند تصميم داريم تا ليگ را با 10 روز تأخير و از اوايل 
مردادماه آغاز كنيم. اين در حالي است كه هنوز چهره تيم شانزدهم معلوم نيست 

و پنجم تيرماه بليت آخرين مسافر ليگ برتر صادر مي شود.
تأخير 10 روزه ليگ برتر فرصت مناسبي براي تيم صعودكننده خواهد بود تا 

با آمادگي بيشتري خود را به مسابقات برساند.

كشتي گيران استان از تيم ملي دور شدند
ــتي آزاد با حضور  همدان پيام: رقابت هاي مرحله پاياني انتخابي تيم ملي كش
ــد و كشتي گيران برتر معرفي  ــتي گير در سالن هفتم تير تهران برگزار ش 89 كش

شدند.
ــتان نمايش خوبي نداشتند و از رسيدن به  ــتي گيران اس در اين رقابت ها كش

دوبنده تيم ملي دور ماندند.
صادق گودرزي نايب قهرمان ماليرى المپيك به راحتي از اين رقابت ها كنار 
كشيد تا عمًال حضور در مسابقات جهاني بوداپست را از دست بدهد. گودرزي 
ــب مدال نقره المپيك اشباع شده است مشكالت درسي و مسائل مالي  كه با كس
را بهانه كرده و دل به تمرين نمي دهد. وي با غيبت در مسابقات انتخابي شانس 

خود را براي پوشيدن دوبنده تيم ملي از دست داد.
ــه ناآماده بودن به رقابت هاي  ــعيد ابراهيمي نايب قهرمان جهان نيز به بهان س

انتخابي پشت كرد تا از دنياي قهرماني خداحافظي كند.
ــتي گير آماده  ــن رقابت ها ميثم مصطفي جوكار و جمال ميرزايي دو كش در اي
استان به رغم تالش نتوانستند جايگاه مناسبي كسب كنند. جوكار در 84 كيلوگرم 
چهارم شد و جمال ميرزايي نيز در 96 كيلوگرم در جاي سوم ايستاد. ميرزايى در 
ــتى را ادامه نداد.  ــيب ديد و كش اين رقابت ها و در ديدار با عليرضا گودرزى آس
ــاير كشتي گيران استان نيز نتوانستند كشتي هاي خوبي بگيرند و پس از سال ها  س

استان در صف اول كشتي گيران كشور جايگاهي پيدا نكرد.

در هفته سيزدهم ليگ دسته دوم فوتسال 
عليصدر ميهمان برناى خوزستان

ــيزدهم رقابت هاى ليگ  ــال عليصدر همدان در هفته س همدان پيام: تيم فوتس
ــوم جدول گروه جنوب برناى  ــور برابر تيم رده س ــگاه هاى كش ــته دوم باش دس

خوزستان براى تثبيت صدرنشينى در اهواز به ميدان مى رود.
ــال دسته دوم باشگاه هاى دسته دوم كشور در گروه جنوب  رقابت هاى فوتس

بعد از 17 روز تعطيلى از امروز يكشنبه بار ديگر از سر گرفته مى شود.
ــالى هاى همدانى در 12 هفته قبل موفق شدند با 10 پيروزى و تنها دو  فوتس
ــب 30 امتياز و 16 تفاضل مثبت و با هفت امتياز  ــت خارج از خانه با كس شكس

اختالف از تيم رده دوم گروه، صدر جدول را به خود اختصاص دهند.
نماينده فوتسال استان در حالى خود را براى رويارويى با تيم برناى خوزستان 
آماده مى كند كه در ديدار رفت در همدان در يك بازى نزديك موفق شد دو بر 

يك برابر حريف اهوازى خود به برترى برسد.
امروز با توجه به هواى گرم شهر اهواز و اختالف ارتفاع و حضور تماشاگران 

پرشور اهوازى، عليصدرى ها بازى سختى را پيش رو خواهند داشت.
ــده تا اين  ــالف دو پله اى دو تيم در جدول رده بندى باعث ش ــن اخت همچني

بازى از حساسيت بااليى برخوردار باشد.
ــيزدهم در چهار بازى ديگر گروه جنوب رقابت هاى فوتسال ليگ  در هفته س
دسته دوم مقاومت چهارمحال و بختيارى از كيان سپهر اصفهان پذيرايى مى كند، 
ــترانكوه ازنا به مصاف مس رفسنجان مى رود، شاهين لردگان ميزبان آذرخش  اش
ــاهين كرمانشاه به ميدان  ــت و در اراك ميالد نور مركزى برابر ش بندرعباس اس

خواهد رفت.

سرمربي پاس كجاست؟
ــزار مي كند كه هدايت تيم را مجتبي  ــم پاس در حالي رقابت هاي پلي آف را برگ ــام: تي همدان پي

خورشيدي به عهده دارد و خبري از طيري سرمربي تيم نيست. 
ــيون فوتبال، تعدادى از  ــهرداري تبريز، كميته انضباطى فدراس ــدن تباني تيم ش پس از محرز ش
ــري و خلف با  ــگاه پاس رمضاني، طي ــز محروم كرد كه از باش ــگاه ها را ني ــان و مديران باش مربي
ــت و  ــده اس ــتيناف صادر نش ــدند؛ در حالي كه هنوز حكم كميته اس محروميت 6 ماهه مواجه ش
محرومان حق فعاليت دارند اما خبري از طيري نيست و سرمربي تيم همچنان در خانه بسر مي برد.
سازمان ليگ براي فعاليت اميد طيري منعي قائل نشده است و اين مربي مي تواند تا صدور حكم 
ــد. مسئوالن پاس مدعي هستند كه با هماهنگي كميته  ــتيناف هدايت پاس را به عهده داشته باش اس
ــت كه تاج عنوان كرده  ــت اما ركني معاون اجرايي پاس مدعي اس انضباطي طيري از تيم دور اس
ــيت بازي با ذوب آهن بهتر  ــتن در روي نيمكت پاس را دارد. با توجه به حساس طيري حق نشس

است مديران پاس از تجربيات و دانش طيري استفاده كنند.

در مرحله يك چهارم نهايى ليگ قهرمانان آسيا 
استقالل ايران حريف بوريرام يونايتد شد

همدان پيام: تنها نماينده ايران در رقابت هاى ليگ قهرمانان آسيا در مرحله يك چهارم نهايى اين 
مسابقات به مصاف نماينده تايلند خواهد رفت.

مراسم قرعه كشى مرحله يك چهارم نهايى ليگ قهرمانان آسيا برگزار شد كه تيم فوتبال استقالل 
بايد در اين مرحله روز 30 مرداد به مصاف تيم بوريرام تايلند برود. ديدار برگشت اين دو تيم نيز 

27 شهريورماه برگزار خواهد شد.
ــيون فوتبال آسيا در مالزى برگزار شد، در  ــاس قرعه كشى اين مرحله كه در مقر كنفدراس بر اس

اين مرحله هشت تيم حاضر به مصاف هم خواهند رفت.
ــاگردان امير قلعه نويى كه با قرعه نسبتًا آسانى در مرحله يك چهارم نهايى مواجه شده اند در  ش
صورت پيروزى برابر نماينده تايلند در مرحله نيمه نهايى به مصاف برنده ديدار االهلى عربستان و 

اف سى سئول كره جنوبى خواهد رفت.

ــاس همدان گفت: ما  همدان پيام: مربى تيم پ
ــاوى  ــًال ضد فوتبال بازى نكرديم و براى تس اص
ــتيم ضد  به اصفهان نيامده بوديم و اگر مى خواس
ــت  ــم مطمئنًا اين نتيجه به دس ــال بازى كني فوتب

نمى آمد.
ــت خبرى پس از  ــيدى در نشس مجتبى خورش
ــن و پاس در مرحله رفت  بازى تيم هاى ذوب آه
ــر 2 نماينده  ــا برترى 4 ب ــى آف ليگ برتر كه ب پل
ــت: ما در اين بازى  اصفهان همراه بود، اظهار داش
ــازى نكرديم كه اگر اين كار را  اصًال ضد فوتبال ب
مى كرديم اين نتيجه به دست نمى آمد. در پنج دقيقه 
اول روى اشتباهات فردى دو گل دريافت كرديم و 
من بالفاصله تغيير سيستم دادم؛ به طورى كه با دو 
فوروارد حمله مى كرديم كه متأسفانه گل هاى سوم 

و چهارم را هم دريافت كرديم.
وى افزود: بازيكنان ما از نظر روحى و روانى 
خوب نبودند؛ چرا كه االن فصل تمام شده و تنها 
20 درصد قراردادهاى بازيكنان ما پرداخت شده 
ــكالت اقتصادى موجود طبيعى  است. با اين مش

ــت كه بازيكن فوتبالى كه تنها شغلش همين  اس
است تمركز نداشته باشد.

ــك تيم صنعتى  ــيدى تصريح كرد: ما ي خورش
ــتاندارى همدان حمايت  ــوى اس ــتيم و از س نيس
مى شويم اما استاندارى هم نتوانسته تا كنون پولى به 
تيم تزريق كند؛ به طورى كه بچه هاى ما شش روز 
اعتصاب كردند و بر سر تمرينات حاضر نشدند و 

به همين دليل از لحاظ بدنى آماده نبوديم.
مربى تيم پاس همدان افزود: ما امروز گل هاى 
ــدى دريافت كرديم. در ليگ يك بهترين خط  مبت
ــتيم اما امروز به دليل نداشتن تمركز  دفاع را داش
ــد بگويم اين  ــت كرديم اما باي ــار گل درياف چه
ــت  ــى كه در اصفهان زديم در بازى برگش دو گل
خيلى به ما كمك مى كند و با يك سيستم خوب 

مى توانيم نتيجه  الزم را در همدان بگيريم.
وى خاطرنشان كرد: بچه هاى ما توپ و ميدان 
را در اختيار داشتند و توانستيم روى نقطه ضعف 
ذوب آهن كه در قلب دفاع آنها وجود داشت دو 

گل خوب به ثمر برسانيم.

محمود ياورى:
انتظار اين بازى خوب را 

از پاس نداشتم
همدان پيام: سرمربى تيم فوتبال ذوب آهن بازى 
پلى آف با پاس را انتحارى توصيف كرد و گفت: 

انتظار اين بازى خوب را از تيم پاس نداشتم.
ــرى پس از  ــت خب محمود ياورى در نشس
ــاى ذوب آهن و پاس همدان اظهار  بازى تيم ه
ــاوت را در مرحله   ــروز فوتبالى متف ــت: ام داش
ــازى انتحارى بود  ــاهد بوديم، يك ب پلى آف ش
ــابقه به خود گرفت. تيم  ــكل مس كه به مرور ش
ــاس امروز آن قدر خوب بازى كرد كه ما اصًال  پ

انتظار نداشتيم.

ــتباه از دفاع حريف را  ــزود: انتظار اش وى اف
داشتيم؛ به طورى كه در همان دقايق ابتدايى دو 

گل را به ثمر رسانديم. 
ــرايط بدنى بازيكنان ما  ياورى تصريح كرد: ش
ــب بهتر خواهد بود،  ــت به مرات براى بازى برگش
البته دروازه بان ما گئورگ كاسپاروف در بسيارى از 
صحنه ها خوب كار كرد اما دروازه بانى در اين حد 

نبايد گل اول را آن گونه دريافت مى كرد.
ــه 4 بر 2  ــن نتيج ــرد: اي ــان ك وى خاطرنش
ــت اما در بازى برگشت ما به طور  خطرناك اس
قطع مى توانيم تيم پاس همدان را متوقف كنيم.  
اعتقاد دارم كه پنالتى تيم پاس همدان در دقايق 
ــكوك بود كه اگر پنالتى نباشد به تيم  پايانى مش

ما ظلم بزرگى شده است.

برگزارى همايش پياده روى
قروه در جزين به مناسبت 

نيمه شعبان
همدان پيام: همايش پياده روى خانوادگى 
شهر قروه در جزين به مناسبت نيمه شعبان 
ــتداران محيط  و با همكارى خيرين و دوس

زيست اين منطقه برگزار مى شود.
ــت: اين  ــن گف ــروه درجزي ــهردار ق ش
ــوم تيرماه با حضور مردم قروه  همايش س
ــاعت  7صبح از محل خيابان  در جزين س
ــمت پارك گلستان  ــهردارى قروه به س ش

شهر برگزار مى شود.
ــرد: اين  ــح ك ــلطانى تصري ــن س حس
ــاط اجتماعى  ــدف ايجاد نش همايش با ه
ــداى  ــراه اه ــه هم ــهروندان ب ــان ش در مي
ــك هزينه اقامت در  جوائزى همچون، كم
ــهد مقدس، لباس ورزشى، دوچرخه و  مش

كارت هاى هديه است. 

كوهنوردى جوانان همدانى 
در بزرگداشت روز جوان 

ــعود  ــبت ميالد مس ــام: به مناس همدان پي
ــرت على اكبر(ع) و روز جوان همايش  حض
ــر از جوانان  ــا حضور 250 نف كوهنوردى ب

همدانى برگزار شد.

قضاوت داور استان
در قهرمانى كشور

اكرم زندى داور بين المللى واليبال استان 
ــابقات قهرمانى كشور را سوت مى زند.  مس
اين مسابقات در رده سنى جوانان در استان 

كرمانشاه برگزار مى شود.

تيم واليبال استان
در قهرمانى كشور

ــتان راهى  ــم واليبال اس ــام: تي همدان پي
ــور شد. تيم واليبال  مسابقات قهرمانى كش
ــركت در مسابقات  ــتان براى ش جوانان اس
ــزى راهى  ــتان مرك ــور در اس قهرمانى كش
ــه مربيگرى  ــد. اين تيم 12 نفره ب اراك ش
ولى ا... گل محمدى و سرپرستى محمدرضا 

فتوت در اين مسابقات حاضر شد.

هادي بلوري مورد توجه 
صباي قم

ــرايطي كه اين روزها  همدان پيام: در ش
ــواداران فوتبال معطوف به  ــواس همه ه ح
ــه ليگ برتر  ــال پاس ب ــت تيم فوتب وضعي
ــت، خبري در خصوص قرار گرفتن نام  اس
ــت  ــك بومي تيم الوند همدان در ليس هافب

خريد صباي قم منتشر شد.
شنيده مي شود كه نام هادي بلوري نوين 
ــگ برتري  ــگاه لي ــد باش ــت خري در ليس
ــال دارد كه  ــرار گرفته و احتم صباي قم ق
ــن بازيكن خوب همداني در فصل آينده  اي

فوتبالش را در اين باشگاه ادامه دهد.
ــور  حض ــان  زم در  ــه  ك ــن  بلوري نوي
علي اصغر مديرروستا در رأس هدايت فني 
ــن تيم اضافه  ــاس به تركيب ثابت اي تيم پ
شد، بازي هاي درخشاني را در ليگ برتر از 
خود به نمايش گذاشت و فصل گذشته نيز 
بازيگردان اصلي تيم الوند در ميانه زمين و 

يكي از اركان موفقيت اين تيم بود.
اگر مصدوميت هاي متوالي اين بازيكن 
ــا كه وي خيلي زودتر از اينها  نبود، چه بس

به تيم هايي بزرگتر از صبا منتقل مي شد.

بازيكن همدانى تيم ملى واليبال:
صرب ها را

امروز شكست مى دهيم
همدان پيام: عضو تيم ملى واليبال گفت: 
چون از صرب ها چيزى كم نداريم، اطمينان 

دارم كه امروز شكستشان خواهيم داد.
ــكرى اظهار داشت: در بازى  آرمين تش
ــا را اذيت كرديم،  ــى قهرمان اروپ اول خيل
ــم و باالخره اين  ــه پاى هم پيش رفتي پا ب
ــت  ــى بايد يك برنده داش ــن واليبال مارات
ــد. وى اضافه كرد:  ــه آن صرب ها بودن ك
ــت با اختالف دو امتياز در گيم پنجم  باخ
ــطح هم  ــت كه دو تيم در س به آن معناس

بودند. 
تشكرى خاطرنشان كرد: امروز فقط براى 
برد به ميدان مى رويم و اميدوارم با انگيزه اى 
متفاوت و با حضور مجدد هواداران صربستان 
ــت دهيم. بازيكن همدانى تيم ملى  را شكس
ــتر از ما  ــايد تجربه آنها بيش تصريح كرد: ش
ــت ما شد  بود و همين موضوع باعث شكس
ــحالم كه راحت نباختيم و با اين  اما خوش
نتيجه برابر هر تيمى از پيش باخته نيستيم. 
تشكرى يادآور شد: واليبال مساوى ندارد، 
ــد و در پايان  ــال را مى فهمن ــردم ما واليب م

بازى ما را تشويق كردند.

مربى پاس:

در ضدحمالت گل خورديم
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1- از شهرهاي آذربايجان شرقي - كثرت آمد و شد - شعله آتش - 
عدد روستا 2- آش - عدد منفي - از رنگدانه هاي تنفسي در خون

3- رقص مذهبي آفريقاييان - عرب 4- گذران زندگي - حنا 5- از 
ــاقه برنج 6- چوب  ــريعتي - بتها - س اثرهاي معروف دكتر علي ش
ــبو - محلي در مكه - آخور متحرك چارپايان 7- حرف دهان  خوش
ــطرنج - بازداشت شده - بيماري 8- ديو شاهنامه  كجي - بازنده ش
- سالح كاشتني - پنهان كردن 9- عالمت مفعولي - چراغ آويز - 
رتبه بندي كاراته - از شهرهاي تهران 10- بهانه - ثار - بخار دهان 
11- سياره بهرام - نامي پسرانه - ارض 12- موزه پاريس - سانس 
ــزار - دانه به دانه 14- ولرم - لحظه كوتاه - آب آذري 15-  13- اب
بدن - دويار هم قد - اداره كردن امور مملكت - از شهرهاي بوشهر

افقـى

1- مايع حيات - صدمه و آسيب - هم - آسمون جل 2- ساز دهني 
- فرمان خودرو - پايتخت ريشه اي 3- سياهرگ - تراس 4- ستون 
دين - بيماري رواني 5- ليدر - رزمايش - خداي هندوان 6- سپرده 
ــره خونخوار - آخر چيزي 7- دود دل - چوبدستي  و وديعه - حش
ــو 8- ماه روزه گرفتن - آقا - چارقد  ــران - دين دار - مزه خرمال پي
9- ضمير فراسوي - دسته پيستون - نيكو - ضمير جمع 10- نام 
ــهرهاي  ــي - ود 11- آب گل - از ش ــزد - كند ذهن ــهر ي قديم ش
ــي - نكته ها 12- صيام - وقت 13- منحرف - علي  آذربايجان غرب
اي ..... رحمت 14- ماه سرد - صابون خياطي - مايملك 15- كشور 

عجايب - برد معروف - سايه گاه - سخن ياوه
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 روزنامه صبح استان 
اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي

صاحب امتياز و مدير مسئول: 
نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه

روبروي دبيرستان شريعتي، ساختمان پيام
صندوق پستي: 666 - 65155    

سردبير: سردبير: 0918315143709183151437تلفن:تلفن:82644338264433 (ويژه) (ويژه)
آگهي: آگهي: 82644338264433نمابر: نمابر: 82790138279013

پيام تاريخ 
تمدن 

و فرهنگ 
مادستان

ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه (8274082 - 0811)

 اوقات شرعياوقات شرعي
اذان ظهر                      13:18
غروب خورشيد             20:33
اذان مغرب                   20:54
نيمه شب شرعي           00:26
اذان صبح فردا               04:19

طلوع خورشيد فردا         06:04  
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جشنواره منطقه اي پيشگيري 
از اعتياد و آسيب هاي 
اجتماعي برگزار مي شود

ــگيري از اعتياد و  ــئول دبيرخانه پيش ــام: مس همدان پي
ــاد اسالمي  ــيب هاي اجتماعي اداره كل فرهنگ و ارش آس
ــس، فيلم و  ــنواره منطقه اي عك ــدان از برگزاري جش هم
ــگيري از اعتياد و آسيب هاي اجتماعي در  كاريكاتور پيش

همدان خبر داد.
ــا خبرنگار ما بيان  ــد گل محمدي در گفت وگو ب محم
ــته به  ــال گذش ــنواره بهمن ماه س كرد: فراخوان اين جش
ــتان هاي همدان،  ــگاهي اس ــز فرهنگي هنري و دانش مراك
ــتان، كرمانشاه، لرستان و مركزي ابالغ شد كه  ايالم، كردس
در پي آن، نهم تيرماه اين جشنواره در مجتمع شهيد آويني 

همدان برگزار خواهد شد.
وي با اشاره به آثار ارسالي به دبيرخانه جشنواره، تصريح 
ــه اي و آماتور از 43  ــس، 431 اثر حرف ــرد: در بخش عك ك
ــنواره رسيد كه بعد از داوري 35 اثر  عكاس به دبيرخانه جش

به بخش نمايشگاه راه يافت و نفرات برتر انتخاب شدند.
ــه داد: در بخش كاريكاتور نيز 110 اثر از 40  وي ادام
ــت به دبيرخانه جشنواره ارسال شد كه 34  كاريكاتوريس
اثر براي نمايشگاه انتخاب شد، عالوه بر آن نفرات اول تا 
ــدند. همچنين در بخش فيلم 5 اثر ارائه  سوم مشخص ش

شد كه يك برگزيده خواهد داشت.
ــتان  ــوع 17 نفر از خارج اس ــرد: در مجم ــان ك وي بي
ــگيري از اعتياد و آسيب هاي اجتماعي  ــنواره پيش در جش

شركت كرده اند كه حدود 70 اثر را ارائه داده اند.
گل محمدي اظهار داشت: در كنار جشنواره پيشگيري 
از اعتياد و آسيب هاي اجتماعي نمايشگاه آثار برگزيده به 
مدت يك هفته در معرض ديد عموم قرار خواهد گرفت. 
وي يادآور شد: همزمان با جشنواره، همايش تخصصي 
ــي با حضور  ــيب هاي اجتماع ــاد و آس ــگيري از اعتي پيش
ــندگان و  ــدان، اصحاب فرهنگ، خبرنگاران، نويس هنرمن
ــيت آنها و  ــه به منظور ارتقاى حساس ــان قلم و انديش باني

خلق آثار در اين زمينه برگزار مي شود.
وي بيان كرد: در كنار نمايشگاه، آثار ارائه شده توسط 
ــازمان بهزيستي و پليس مواد مخدر در زمينه پيشگيري  س

از اعتياد به نمايش گذاشته مي شود.

همدان پيام: مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان 
ــن «گلواژه هاى  ــعبان جش ــبت نيمه ش گفت: امروز به مناس
ــهرى استان  ــتايى و ش ــاجد روس انتظار» در 438 كانون مس

همدان برگزار مى شود.
ــات  ــتمرار و بيان جلس ــرو بيات با تأكيد بر لزوم اس خس
ــال، عنوان كرد: اين  ــث مهدويت در جامعه در طول س مباح
ــيعيان است و در نيمه  ــال مورد توجه ش مهم در همه ايام س

شعبان نمود بيشترى به خود مى گيرد.
ــاد جوانان  ــه در جان و اعتق ــت ريش ــزود: مهدوي وى اف
ــت كه جوانان ايران  ــاس اس اين مرز و بوم دارد و بر اين اس
ــه علم و دين  ــه عرصه هاى مختلف از جمل ــالمى در هم اس

سرآمد هستند.
ــالمى  به گزارش مهر، بيات با بيان اينكه جوانان ايران اس
در عرصه مبارزه با خرافات و دفاع از اصول دين و مهدويت 
ــگامان اين عرصه بوده و هستند، اظهار داشت: بر اساس  پيش
ــايان  ــا كنون موفقيت ها و توفيقات ش ــن اعتقاد و بينش ت اي
ــى و مهدويت در جامعه رقم  ــى در عرصه شيعه شناس توجه

خورده است.

ــم  و جشن هاى مختلف  ــاره به برگزارى مراس وي با اش
ــن نيمه  ــبت هاى دينى و ملى از جمله جش ــى به مناس مردم
شعبان گفت: در اين راستا نيز اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 
ــن «گلواژه هاى انتظار» را در 438  استان همدان مراسم جش
ــتان همدان، به  ــهرى در اس ــتايى و ش ــاجد روس كانون مس

ميزباني شهرستان رزن برگزار مى كند.
ــعر با موضوع حضرت ولى  بيات با بيان اينكه 11 قطعه ش
عصر(عج)، روز دوم تيرماه در همايش استانى شعر «گلواژه هاى 
ــد، افزود: اين آثار از  ــتان رزن ارائه خواهد ش انتظار» در شهرس
تازه ترين سروده هاى شاعران استان همدان با موضوع مهدويت 

است كه از ميان 40 اثر انتخاب شده است.
ــار»  ــاى انتظ ــش «گلواژه ه ــرد: هماي ــان ك وي خاطرنش
ــعبان و ميالد منجى عالم بشريت حضرت  همزمان با نيمه ش
مهدى(عج) در مجتمع فرهنگى و هنرى انديشه رزن برگزار 
ــال پياپى همزمان  ــد. اين همايش براى سومين س خواهد ش
ــترش فرهنگ مهدويت و  ــعبانيه و به منظور گس ــا اعياد ش ب
ــتان در اين خصوص،  ــعار شاعران اس گردآورى بهترين اش

برگزار مى شود.

ــبكه كتاب چيترا به منظور  همدان پيام: ش
ــاوره كتاب  ــار مكتوب و ارائه مش تبادل آث
ــر  ــاى مجازى فعاليت خود را از س در فض

مى گيرد.
ــبكه  ــرا در نظر دارد با راه اندازى ش چيت
ــازى در زمينه  ــرا در فضاى مج ــاب چيت كت
ــان ايجاد  ــوب براى مخاطب ــادل آثار مكت تب

نمايد.
برنامه ديگر اين طرح، تشكيل يك گروه 
ــان فرهنگى براى مشاوره كتاب  از كارشناس

در فضاى مجازى است. اين كارشناسان خدمات مشاوره اى 
ــؤاالت آنها  ــردم و بازديدكنندگان ارائه مى كنند و به س به م
ــخ مى دهند. اين سايت مخاطبان را راهنمايى مى كند كه  پاس
منابع را از كجا تهيه كنند و امكان ارتباط مخاطبان اهل كتاب 

براى مبادله آثار مكتوب را فراهم مى آورد.
ــارس، جايگزينى فايل هاى  ــه گزارش ف ب
ــذى رويكرد ديگر  صوتى به كتاب هاى كاغ
ــش كتابخوانى  ــركت در بخش افزاي ــن ش اي
ــت. اين كتاب ها براى استفاده مديرانى كه  اس
فرصت كمى براى مطالعه دارند يا افرادى كه 
ــير طوالنى را طى مى كنند، با  ــين مس در ماش
ــش آگاهى و اطالعات عمومى از طريق  افزاي
ــك مى كند.  ــاب صوتى، كم ــنيدن يك كت ش
ــرده،  كتاب هاي ديجيتالى به صورت لوح فش

فلش، بلوتوث و pdf تهيه خواهند شد.
ــزه بين  ــدف ايجاد انگي ــرا با ه ــى كتاب چيت ــرح امان ط
ــت منتظر  مراجعه كنندگان و در مكان هايى كه افراد مى بايس
بمانند يا وقت كافى براى مطالعه داشته باشند، طراحى شد. 

شفيعى كدكنى نامزد دريافت جايزه 
قلم زرين شد

ــات» محمدرضا  ــتاخيز كلم ــاب «رس ــام: كت همدان پي
ــت يازدهمين  ــوان كانديداى درياف ــفيعى كدكنى به عن ش

جايزه قلم زرين معرفى شد.
ــدن  ــر يازدهمين دوره جايزه قلم زرين از نهايى ش دبي
ــامى كانديداهاى اين جايزه ادبى در بخش نقد ادبى و  اس
پژوهش خبر داد و گفت: هيأت داوران اين دوره از جايزه 
ــتاخيز كلمات» اثر محمدرضا شفيعى كدكنى،  سه اثر «رس
ــى» اثر محمود فتوحى و «روايات شناسى  ــبك شناس «س
ــميرا بامشكى را نامزد دريافت  ــتان هاى مثنوى» اثر س داس

اين جايزه اعالم كرده است.
ــماعيلى افزود: مراسم اختاميه  به گزارش مهر، رضا اس
ــامى هيأت داوران اين  اين جايزه روز 15 تير برگزار و اس

جايزه نيز همزمان با مراسم اختتاميه منتشر خواهد شد.

«غنچه ياس كبود» 
ــريفى، تازه ترين اثر  ــام: هادى ش همدان پي
ــى امام  ــا موضوع زندگ ــود را ب ــتانى خ داس
حسن مجتبى(ع) در قالب كتاب «غنچه ياس 
ــيد مهدى شجاعى منتشر  كبود» با ويرايش س

كرد.
ــوى انتشارات كتاب نيستان  اين كتاب از س
ــمين اثر از مجموعه  ــت و شش و در قالب بيس

ادبيات برتر اين موسسه منتشر شده است.
ــتان ازدواج حضرت على(ع)  اين اثر از داس
با حضرت فاطمه(س) آغاز مى شود و در ادامه 

ــد، اين اثر در ادامه با روايت  ــن(ع) ادامه پيدا مى كن با ماجراى والدت امام حس
ــر اكرم(ص)، حضرت فاطمه  ــاى تاريخى مانند غدير خم، رحلت پيامب ماجراه
ــد و در فصول پايانى نيز به  ــهادت حضرت على(ع) ادامه پيدا مى كن (س) و ش

شهادت امام حسن(ع) مى پردازد.
شريفى در اين كتاب در كنار بهره مندى از شيوه بيان راوى براى بيان داستان 
ــدى، احاديث و روايات و  ــرى موزون، با توانمن ــتفاده از نث ــود و در كنار اس خ
ــى درباره زندگى ائمه را در خدمت  ــده در منابع دينى و تاريخ نقل هاى ارائه ش
ــت و همين مسأله منجر به اين شده كه داستان  ــتانى كتاب درآورده اس متن داس
ــده اى دارد، براى مخاطب  ــنيده ش ــن كتاب با وجود اينكه روايت تاريخى ش اي
ــالم را در ديد  ــده و نگاه تازه اى به اين بخش از تاريخ اس ــيار خواندنى ش بس

مخاطبان ايجاد كند. 
ــريفى براى روايت تاريخى خود در اين كتاب مخاطبش را به بيش از 75  ش
ــت كه در آنها منابع روايى اهل  اثر دينى و تاريخى در اين زمينه ارجاع داده اس
ــنت نيز به چشم مى خورد و از ويژگى هاى اين كتاب مى توان ارجاع احاديث  س

پيرامون فضايل اهل بيت(ع) را به كتب اهل سنت دانست.
ــارات نيستان در شمارگان1200 نسخه و با  كتاب «غنچه ياس كبود» را انتش

قيمت9500 تومان منتشر كرده است.

فاصله زانو تا زمين!
روزى دو مرد جوان نزد استادى رفتند و از او پرسيدند: فاصله بين دچار يك 

مشكل شدن تا راه حل يافتن براى حل مشكل چقدر است؟
ــتاد اندكى تأمل كرد و گفت: فاصله مشكل يك فرد و راه نجات او از آن  اس

مشكل براى هر شخصى به اندازه فاصله زانوى او تا زمين است!
ــه با  ــفته از نزد او بيرون آمدند و در بيرون مدرس آن دو مرد جوان گيج و آش

هم به بحث و جدل پرداختند اما منظور استاد را متوجه نشدند.
ــد و از خود او معناى جمله اش  ــتاد بازگردن آن دو تصميم گرفتن نزد اس
ــدى زد و گفت: وقتى يك  ــتاد با ديدن مجدد دو جوان لبخن ــند. اس را بپرس
ــود، بايد ابتدا خود را به نقطه صفر برساند. نقطه  ــكل مى ش ــان دچار مش انس
ــتى زانو مى زند و از او مدد  ــان در مقابل خالق هس ــت كه انس صفر وقتى اس

مى جويد.
ــرد مى تواند برپا خيزد و با اعتماد به يارى  ــت كه ف بعد از اين نقطه صفر اس
ــت به عمل زند. بدون اين اعتماد و توكل براى هيچ  خدا و همراهى كائنات دس

مشكلى راه حل پيدا نخواهد شد. باز هم مى گويم...
فاصله بين مشكلى كه يك انسان دارد با راه چاره او، فاصله بين زانوى او و 

زمينى است كه بر آن ايستاده است.

همدان پيام: اين روزها بحث سرمايه گذاري در محصوالت 
ــانه اي توسط دولت و بخش خصوصي به يكي از مباحث  رس
ــت. آنچنان كه بسياري از اهالي  ــده اس داغ فرهنگي تبديل ش
ــتند كه فرهنگ و توليدات وابسته به  فرهنگ بر اين باور هس

آن، اين روزها بشدت به سرمايه گذاري نياز دارد. 
ــياري از صاحبنظران، در صورت رشد نيافتن  به اعتقاد بس
ــه افزايش توليدات  ــوان اميد چنداني ب ــرمايه گذاري نمي ت س
ــت. اين در حالي مطرح  ــاي مختلف فرهنگي داش در حوزه ه
مي شود كه اين روزها سرمايه گذاري براي اين گونه توليدات 

بشدت كاهش يافته است.
  اقتصاد فرهنگ، پله توليد فرهنگي بومي

ــي، كارشناس ارتباطات بر اين باور است كه اين  پيام بخش
ــانه و فرهنگ با مشكالت گوناگوني دست  روزها اقتصاد رس

و پنجه نرم مي كند. 
ــد: قبل از هر  ــگاه، در ادامه عنوان مي كن ــتاد دانش اين اس
ــمگير  ــند كه كاهش چش چيز بايد بانيان فرهنگي متوجه باش
سرمايه گذاري در فرهنگ مي تواند روي ابعاد گوناگون جامعه 
ــود كه حتي در  ــكلي خواهد ب ــر بگذارد. اين تأثير به ش تأثي
ــد داد. جامعه جوان  ــان خواه كوتاه مدت هم آثار خود را نش
ــاز دارد؛ در غير اين  ــن گونه توليدات ني ــي امروزه به اي ايران
ــوراك فكري و ذهني خود را از جاي ديگر تأمين  صورت خ

خواهد كرد.
ــت كه  ــد: تأكيد همه اهالي فرهنگ بر اين اس وي مي افزاي
ــرمايه هاي توليدي  ــرمايه گذاري بيشتر در اين باره جزو س س
ــكلي كه دولت بعدها از اين مسأله  ــود. به ش محسوب مي ش

مي تواند برداشت هاي الزم خود را انجام دهد.
ــريالي سرمايه گذاري صورت  به عنوان مثال وقتي در س
ــريال مي تواند درباره بحران هاي اجتماعي  مي گيرد و اين س
ــي از هزينه هاي  ــع بخش ــب دهد، در واق ــي به مخاط پيام
ــش خواهد داد. با  ــازي كاه ــر دولت را با فرهنگ س كالن ت
ــاهد افت چشمگير سرمايه گذاري  اين وجود اين روزها ش
ــه برخي از  ــتيم به گونه اي ك ــراي توليدات فرهنگي هس ب
ــيل  ــت ندارند يا با نيمي از پتانس ــاي توليد يا فعالي بنگاه ه

خود كار مي كنند. 
  رسانه هاي بيروني توليد مي كنند و ما پول توليد

نداريم! 
ــاي مالي  ــت از تنگناه ــوان آنالين، صحب ــزارش ج به گ
ــانه ملي هم اين روزها به يكي از مباحث مهم ديگر مبدل  رس

ــگر فرهنگي، در اين باره  ــت. احمد ميرابي، پژوهش ــده اس ش
ــانه هاي خارجي وارد يك فضاي  ــازد: رس ــان مي س خاطرنش
فرسايشي شده اند؛ چراكه از يكسو محصوالت خاص آن هم 
ــوي ديگر به  ــي غربي توليد مي كنند و از س ــا فرهنگ تبليغ ب
ــخ شايسته آنها نيستيم.  دليل بحران هاي مادي، ما قادر به پاس
ــته باشد كه در  به همين علت هم دولت آينده بايد توجه داش
ــيري بايد منتظر بروز نتايج بيشتري از  صورت ادامه چنين مس

حضور محصوالت فرهنگي غربي در كشور بود. 
  ثبات در قوانين و اطمينان بازگشت سرمايه؛ چه

وقت؟ 
به عقيده پيام بخشي، استاد دانشگاه و كارشناس ارتباطات، 
ــد و قوانين به  ــات رون ــتري از ثب ــد اطمينان بيش ــت باي دول
ــرمايه گذار فرهنگي بدهد، تا اين سرمايه گذار  توليدكننده و س
ــج توليدكنندگان  ــود تا بتدري ــدي وارد عرصه ش ــه طور ج ب
فرهنگي و سرمايه گذاران با استفاده از متدهاي جامعه شناسي 
نبض جامعه را بفهمند و محصوالتي توليد كنند كه با استقبال 
ــن صورت روند فعلي  ــرمايه را بازگرداند. در غير اي مردم س

ــد  ــته باش ــًا اين انگيزه را داش ادامه مي يابد. بايد جامعه اساس
ــت كه  ــوالت فرهنگي را بخرد و به اين ترتيب اس ــه محص ك
سرمايه گذار بخش خصوصي مي تواند با اطمينان در يك فيلم 
يا هر محصول فرهنگي ديگري سرمايه گذاري كند. الزمه اين 
ــناخت هم چيزي نيست جز استفاده از افراد متخصص در  ش

حوزه پژوهش هاي اجتماعي! 
  گام به گام تا بخش خصوصي

احمد ميرابي، استاد دانشگاه و كارشناس فرهنگي، در اين 
ــت و تأكيد دارد كه در  ــه ادامه كمك دولت اس ــاره معتقد ب ب
شرايط فعلي دولت بايد بيش از گذشته ادامه بدهد تا بتدريج 
ــا را در اختيار بخش خصوصي قرار دهد؛ چراكه اگر اين  فض
ــياري  دولت به يكباره بخواهد كمك هاي خود را قطع كند بس
از توليدكنندگان فرهنگي به بحران هاي جدي دچار مي شوند 
كه اين بحران ها منجر به رهايي اين كار از سوي آنها مي شود. 
ــت  ــه همين دليل دولت در ابتدا بايد تالش كند تا از شكس ب
ــوالت فرهنگي جلوگيري  ــل بنگاه هاي توليدكننده محص كام
كند و در ادامه بتدريج فضا را كامًال در اختيار آنها قرار دهد.

ــت هاي خاص  ــد: بايد با سياس ــان مي كن ــي خاطرنش ميراب
ــده هم جامعه را به سمت استفاده از محصوالت  ــي ش كارشناس
توليدي بومي سوق داد. به شكلي كه جامعه از اينكه براي استفاده 
ــد؛ زيرا در اين صورت  ــن محصوالت هزينه كند آماده باش از اي

مي توان خيلي سريع كار را به بخش خصوصي واگذار كرد. 
ــر جوان در اين باره يكي از پتانسيل هاي فوق العاده  قش
هستند كه مي توانند با استفاده از محصوالت فرهنگي بومي 
ــازه اي به اقتصاد  ــون فرهنگي خون ت ــاي گوناگ در حوزه ه
ــاي ذهني مورد توجه  ــق كنند. منتها بايد فض ــگ تزري فرهن
ــناخت و بر اين اساس توليدات داشت تا  ــر جوان را ش قش
ــه طور جدي تري  ــوان اقتصاد فرهنگ را ب ــن طريق بت از اي

سازماندهي كرد.
ــهروندان رواج  ــن فرهنگ بتدريج در بين ش حتي بايد اي
ــوالت فرهنگي و بنگاه هاي  ــود آنها بايد از محص ــد كه خ ياب
ــته  ــده در اين حوزه حمايت  كنند تا توليد ادامه داش توليدكنن
ــوان به رعايت  ــه حتي مي ت ــت ك ــد. در اين صورت اس باش

مباحثي مانند كپي رايت هم از سوي شهروندان اميد داشت.

«اتوبوس» در حوزه هنرى استان 
همدان به حركت درآمد

ــاخت مستند اتوبوس در واحد هنرهاى  همدان پيام: س
تصويرى حوزه هنرى استان همدان آغاز شد.

ــتان همدان،  به گزارش روابط عمومى حوزه هنرى اس
ــه كارگردانى  ــتند كوتاه تجربى «اتوبوس»، ب ــاخت مس س

منصور رضانيا آغاز شد.
ــتان همدان  ــى و هنرى حوزه هنرى اس معاون فرهنگ
ــتند به دليل نگاه نو به موضوع  در اين باره گفت: اين مس
ــاگر با خود در سفرى ذهنى به تأييد  و همراه كردن تماش

شوراى فيلمنامه حوزه هنرى استان همدان رسيد.
تيمور آقامحمدى افزود: مستند كوتاه تجربى «اتوبوس» 
ــردارى پويا دايلر،  ــه كارگردانى منصور رضانيا، تصويرب ب
ــاور كارگردانى منصور  ــردارى على زارع كار و مش صداب

صفايى  جلوى دوربين رفته است.
ــتان  ــرد: حوزه هنرى اس ــان ك ــان خاطرنش وى در پاي
ــت  همدان توجه خود را بر فيلمنامه هايى متمركز كرده اس
ــتن نگاهى خالقانه، از  كه ضمن ارائه موضوعى نو و داش
ــاختارى قوى برخوردار باشد. اين فيلمنامه هاى  فرم و س
ارزشمند داستانى، مستند و پويانمايى مورد حمايت مالى 

و تجهيزاتى قرار مى گيرد.

اين روزها اقتصاد فرهنگ مريض است
■ اقتصاد فرهنگي و چالش هاي پيش روي اميدهاي آينده

به مناسبت نيمه شعبان

برگزاري «گلواژه هاى انتظار»
در كانون هاي مساجد استان

راه اندازى شبكه كتاب چيترا در فضاى مجازى
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