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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

بيانيهبيانيه

يادداشتيادداشت

جناب آقاى حسين موميوند 
شهردار محترم فيروزان

مصيبت وارده را خدمت جنابعالى تسليت عرض نموده و از 
درگاه ايزد منان براى آن مرحوم رحمت و براى شما صبر 

و سالمتى مسلت داريم.
شهردارى و شوراى اسالمى شهر گيان

نوبت دوم آگـهي منـاقصه 
عمـومى

روابط عمومى شركت شهرك هاي صنعتي استان همدان

شركت شهرك هاي صنعتي استان همدان در نظر دارد 
پروژه هاي مندرج در جدول زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد صالحيت و داراي 

رتبه بندي از معاونت نظارت راهبردي رئيس جمهور واگذار نمايد. 
لذا از پيمانكاران واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد از تاريخ درج آگهي نوبت دوم به مدت چهار روز كاري براي خريد اسناد مناقصه 

به آدرس اين شركت واقع در همدان، خيابان جهاد، روبروي خيابان آزاد، پالك 137 مراجعه نمايند. 
(فروش اسناد از تاريخ 90/10/22 لغايت 90/10/26 مي باشد)

برآورد اوليه نام پروژهرديف
(ميليون ريال)

محل تأمين 
اعتبارات

مدت 
پيمان 
(ماه)

مبلغ تضمين 
شركت در 

مناقصه (ريال)

مبلغ فروش 
اسناد- بانك 
ملت (ريال)

رشته و پايه 
مورد نياز

فهرست بهاي پايه 
برآورد اوليه

شماره حساب براي واريز 
سپرده شركت در مناقصه 

(بانك ملي- سيبا)
نوع 
مناقصه

1
اجراي عمليات حفاري چاه با 

دستگاه ضربه اي در ناحيه صنعتي 
قهاوند

37,000,000200/000عمراني410
مجوز حفاري 

از مراجع 
ذيصالح

يك 2175675604008چاه و قنوات- 88
مرحله اي

اجراي عمليات تكميل تصفيه خانه 2
آب و 617,000,000500/000عمراني3,443فاضالب شهرك صنعتي مالير1

تاسيسات- 5

ابنيه، شبكه جمع آورى 
آب و فاضالب و  

تأسيسات مكانيكي و 
برقي 88

يك 2175675604008
مرحله اي 

خالصه شرايط شركت در مناقصه:
1- نوع تضمين شركت در مناقصه، ضمانت نامه بانكي معتبر سه ماهه و 
وجه نقدي واريزي طبق جدول فوق مي باشد. (ارائه هر نوع چك يا سند 

ديگري موجب رد پيشنهاد مي گردد)
2- ارائه فيش بانكي و معرفي نامه كتبي بابت بهاي خريد اسناد مناقصه 

واريز شده به حساب جام شماره 2567560393 بانك ملت.
3- پيشنهاددهندگان مي بايست داراي رتبه بندي و صالحيت فني و توان 
مالي و امكانات و ماشين آالت الزم و سابقه در اجراي پروژه هاي زيربنايي 

مرتبط باشند و مدارك و مستندات مربوطه را به اسناد مناقصه منضم نمايند.
مناقصات  ملي  پايگاه  كاربري  كد  همچنين  و  اقتصادي  كد  ارائه   -4
كشوري به آدرس http://iets.mporg.ir و شناسه ملي خدمات براي 

تمامى پيمانكاران الزامي است.
5- مناقصه گزار در قبول يا رد تمام يا هر يك از پيشنهادات مختار است.

6- ساير شرايط در اسناد مناقصه درج گرديده است.
7- براي كسب اطالعات بيشتر با تلفن هاي 8-8235806-0811 امور 

اجرايي يا مالي تماس حاصل فرمائيد.

مراسم تجمع بزرگ عزاداران حسينى به مناسبت اربعين 
سيد و ساالر شهيدان اباعبدا... الحسين(ع)

مورخهمورخه شنبه  شنبه 2424//1010//9090                         ساعت:                          ساعت: 1010 صبح صبح
مكان: مكان: ميدان امام خمينىميدان امام خمينى(ره)(ره)  

از هيأت هاى حسينى، روحانيت محترم و اقشار مختلف مردم دعوت مى گردد در اين 
شوراى هيات هاى حسينى انجمن يادآوران عاشوراعزادارى متمركز حضور به هم رسانند.

ه از

بــاز دگر بـاره رســيــد اربـعـيــن 
جوش زند خـون حـسـيـن از زميــن
شـد چـهـلـم روز عــزاى حـسـيــن 
جــان جــهــان بـــاد فداى حـسين 

فرارسيدن اربعين حسيني بر سوگواران 
سيد و ساالر شهيدان امام حسين(ع) تسليت باد.

مديرعامل موسسه قرض الحسنه مهر ميهن- دوست محمدى

يـه
الع

اط
يـه

الع
اط

و  نظري  آزمون  در  موفقيت  از  بعد  متقاضي  افراد  به 
عملي، گواهينامه مهارت اعطا مي گردد و با معادل سازي 
و  كار  ديپلم  استان،  پرورش  و  آموزش  طريق  از  آن 

دانش دريافت مي نمايند.

مراجعه    www.azmoonehonar.ir اينترنتي  نشاني  به  ثبت نام  براى  عالقه مندان 
نمايند يا براي كسب اطالعات بيشتر با واحد آموزش كار و دانش اداره كل فرهنگ و 

ارشاد اسالمى استان همدان تماس بگيرند.

چاپ دستي- هنر معرق كاري- مهره آرايي- سفالگري- چهره سازي- 
(اكسسوار)-  لباس  طراحي  دستيار  تصويربرداري-  جهاني-  آواز 
رايانه اي-  صفحه آرايي  خاتم كاري-  ديجيتال-  عكاسي  عكاسي- 
و  تذهيب  نگارگري-  ترميم)-  و  (دوخت  لباس  طراح  دستيار 
رسانه اي-  چند  توليد  خانواده-  امور  برنامه ريزي  و  مديريت  تشعير- 
سه تار)-  و  (سنتور  سازسازي  كامپيوتري-  تصويرسازي  منبت كاري- 
قلم زني-  كريستال-  و  شيشه  تزئين  و  تراش  وب-  صفحات  طراحي 
گرافيك  آينه كاري-  هنر  جهاني-  ساز  نوازندگي  بسته بندي-  طراحي 

كامپيوتري- گره چيني.

اداري  آزمون هاي  دوره  چهاردهمـين 
رشته هاي مهـارتي، فرهـنگي و هـنري 

كار و دانش سراسـر كشـور
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان همدان برگزار مي كند

زمان برگزاري آزمون روز جمعه مورخه: 1390/10/30 
مهلت ثبت نام تا ساعت 24 روز شنبه مورخه: 90/10/24

جامعه دانشگاهى 
استان ترور نخبه علمى 
كشور را محكوم كرد

ــالگرد شهادت  همدان پيام: در دومين س
ــتاد فيزيك  ــعود علي محمدي اس دكتر مس
ــدس مصطفي احمدي  ــگاه تهران، مهن دانش
ــل جوانان  ــد برومندى از خي ــن - فرزن روش
ــوء قصد  پرتالش و مخلص همدانى - مورد س
ايادي دشمنان تاريك انديش ميهن اسالمى 
ــهيد  ــمندان ش قرار گرفت و به كاروان دانش
ــگاه بوعلى سينا ضمن عرض  پيوست. دانش
ــه مردم  ــوز ب ــن ضايعه جانس ــليت اي تس
ــژه به  ــدان به وي ــتان هم ــهيدپرور اس ش
ــهيد  ــگاهي و  خانواده اين ش جامعه دانش
ــتى با  ــرافراز، تالقى اين اقدام تروريس س
ــب مقام اول علمي منطقه  اعالم خبر كس
ــانه  ــط ايران را، نش ــال 2011 توس در س

ــلطه و... هراس نظام س

مردم و 
وعده هاي انتخاباتي

ــذاري و نظارت دو  ــام: قانونگ همدان پي
ــدگان مجلس  ــي و مهم نماين ــه اصل وظيف
ــت كه در قانون اساسي  شوراي اسالمي اس
ــده و در اصول  ــه صراحت بر آنها تأكيد ش ب
ــت. وضع  متعدد مورد توجه قرار گرفته اس
ــائل و در حدود مقرر  ــوم مس ــون در عم قان
ــي، تحقيق و تفحص، تذكر،  در قانون اساس
ــف وظايف  ــتيضاح ابعاد مختل ــؤال و اس س

نمايندگي مجلس را تشكيل مي دهند.
ــري نيز بر  ــر اين ها وظيفه ديگ عالوه ب
ــت؛ گرچه  ــك از نمايندگان اس عهده هر ي
ــده و به نوعي  ــت نيام ــون به صراح در قان
نانوشته محسوب مي شود، اما از آنجايي كه 
نمايندگان در برابر ملت مسئول هستند، اين 
ــه وظايف نمايندگي قابل  مهم نيز در حيط

بررسي است.

■ ترور استاد ايرانى كار اسراييل بود
■ بيانيه دانش آموختگان دانشگاه صنعتى شريف 

■ زمان راهپيمايى دانشجويان 
■ طرح محافظت از نخبگان در مجلس 

ديدار مردمي منتخبان 
همداني با استاندار سابق 
در آستانه اربعين حسيني
 جمعي از نمايندگان گروه هاي مختلف 
مردم، روز گذشته و در آستانه اربعين حسيني 
ــازمان  با حضور در تهران مديرعامل فعلي س

هدفمندسازي يارانه ها ديدار كردند.

كاهش 20 درصدى 
وقوع جرايم
ــت  ــات و امني ــس اطالع ــس پلي  رئي
عمومي استان با بيان اينكه اجازه نخواهيم 
ــاش امنيت مردم را به خطر  داد اراذل و اوب

بيندازند.

نابساماني در دريافت
كارت ورود به جلسه
 آزمون شهرداري همدان

ــهرداري و  ــاس اعالم سازمان ش بر اس
ــور امروز آزمون استخدام  دهياري هاي كش
ــهرداري ها همزمان با سراسر كشور در  ش

همدان برگزار مي شود.

ــتي با  ــه پاياني ليگ برتر كش ــام: هفت همدان پي
پيروزي قاطع نمايندگان استان رقم خورد.

ــتي تله كابين براي دريافت  در اين هفته تيم كش
ــوز صعود به مصاف نيروي زميني تهران رفت. در  مج
اين كشتي همداني ها با سود بردن از تمامي سرمايه 
ــي پيروزي قاطعي  ــل جوانان نيروي زمين خود مقاب
ــور در مرحله نيمه نهايي  ــب كردند و مجوز حض كس
ــه بهترين  ــان تله كابين ك ــد. مربي ــت كردن را درياف
ــتاده بودند در  ــود را به ميدان فرس ــتي گيران خ كش

ــام كردند و صعود خود  ــان 4 وزن اول كار را تم هم
ــجل كردند. در اين رقابت ها حسين رحماني،  را مس
ــي، عليرضا گودرزي و صادق گودرزى به  عباس دباغ
ــه ميثم مصطفى جوكار و  ــيدند و در ادام پيروزي رس
خشايار دهستانى نيز پيروزي تيم تله كابين را تكميل 
ــران رقم بخورد  ــا پيروزي قاطع 1-6 در ته كردند ت
ــتي تله كابين به مرحله نيمه پاياني صعود  و تيم كش
ــد. در مرحله نيمه نهايي تيم تله كابين حريف تيم  كن

خونه به خونه بابل شد.

همدان پيام: مديركل گمرك استان گفت: حركت 
ــتاي گمرك نوين كه برگرفته از سياست هاي  در راس

گمرك ايران است از اهداف اصلي ما است.  
ــا كه طبق  ــت: از آنج ــي گف ــن جامه بزرگ محس
ــد  ــال طول مي كش ــت هاي گمرك ايران 3 س سياس
ــود لذا گمرك همدان از  ــكيل ش تا گمرك نوين تش
ــاخت ها سعي دارد چارچوب  هم اينك با تقويت زيرس

ــازد. وي با اشاره  ــتان پياده س گمرك نوين را در اس
ــه پيش از  ــاي مرزي ك ــت واحده ــه اينكه مديري ب
ــتگاه هاي اجرايي بود  ــدادي از دس ــه عهده تع اين ب
ــده است، گفت:  ــپرده ش ــور س به عهده گمرك كش
ــتاندارد براي  ــئوليت گمرك به همراه اس با اين مس
ــرزي اقدام  ــث م ــوص مباح ــري در خص تصميم گي

مي كند.

اعتراض بهارستانى ها 
به رد صالحيت ها

با پيروزي قاطع بر نيروي زميني

كشتى تله كابين به نيمه نهايي رفت

مديركل گمرك استان:

گمرك همدان 15 پست خالى دارد

روح تازه 
به گردشگرى
 استان بدهيم

تردد تاكسى هاى
10 ساله 

ممنوع ميشود

با 37 روز تأخير، بودجه 91 به مرحله تدوين رسيد دانشجو رئيس دانشگاه آزاد شد

شهيد احمدى روشن نخبه علمى كشور همدانى است

تعرض مزدوران به جامعه دانشگاهى بى پاسخ نماَند
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ــهيد  ــهادت اين ش همدان پيام در پى ش
ــى بودن وى، براى  ــوار و با اعالم همدان بزرگ
ــتان وى در  ــى ها و دوس گفتگو با همكالس
ــف با يكى  ــل در مقاطع مختل زمان تحصي
ــاس گرفتيم.  ــهيد تم ــگاهى ش از هم دانش
ــوى كه از همكالسى هاى دوران  آقاى موس
ــهيد احمدى روشن در دانشگاه  تحصيل ش
صنعتى شريف است اطالعاتى را در خصوص 

ويژگى هاى اخالقى اين شهيد همدانى االصل 
ــوى در اين  ــه داد. موس ــه همدان پيام ارائ ب
گفتگو اظهار داشت كه در دوران دانشجويى 
شهيد احمدى با وى در يك دانشگاه بوده و 
ــد. وى افزود: در دوران  هم خوابگاهى بوده ان
ــى من و شهيد  تحصيل در مقطع كارشناس
احمدى در جمع همدان هاى دانشگاه بوديم 
و با هم ارتباطى گرم و صميمانه اى داشتيم.

ــاره به خصوصيات اخالقى  موسوى با اش
ــهيد بزرگوار خاطر نشان كرد:  مثبت اين ش
ــهيد احمدى خيلى اهل معاشرت و بگو و  ش

بخند بود. 
و  ــع  خوش طب ــان  انس ــاده  فوق الع وى 
ــوى در ادامه با ذكر برخى  شوخى بود. موس
ــزود: احمدى  ــهيد اف ــاى علمى ش ويژگى ه
ــتكار بود در  ــا پش ــيار فعال و ب ــن بس روش

ــه فردى  كارهاى فرهنگى و مذهبى هميش
فعال و تاثيرگذار بوده است.

وى در پايان با ذكر اين نكته كه از دوران 
دانشجويى خود كه با شهيد احمدى روشن 
هم كالسى بوده خاطرات فراوانى دارد، گفت: 
ويژگى بارز شهيد آن بود كه على رغم هوش 
ــتعداد فراوان در زمينه هاى علمى،  باال و اس

همواره انسان متواضع و فروتنى بودند.

اربعين سرور و ساالر شهيدان
بر عموم شيعيان تسليت مى گوييم
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پيام 
 The Message Of                 مادستان    تاريخ ،  تمدن و فرهنگ 

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

اخبار

يادداشت

شنيده ها
 shenide@hamedanpayam.com

مردم و وعده هاي انتخاباتي
ــم نمايندگان مجلس  ــذاري و نظارت دو وظيفه اصلي و مه ــام: قانونگ همدان پي
شوراي اسالمي است كه در قانون اساسي به صراحت بر آنها تأكيد شده و در اصول 
ــائل و در حدود مقرر  ــت. وضع قانون در عموم مس متعدد مورد توجه قرار گرفته اس
ــؤال و استيضاح ابعاد مختلف وظايف  ــي، تحقيق و تفحص، تذكر، س در قانون اساس

نمايندگي مجلس را تشكيل مي دهند.
ــت؛ گرچه  ــا وظيفه ديگري نيز بر عهده هر يك از نمايندگان اس ــالوه بر اين ه ع
ــوب مي شود، اما از آنجايي كه  ــته محس در قانون به صراحت نيامده و به نوعي نانوش
ــئول هستند، اين مهم نيز در حيطه وظايف نمايندگي  نمايندگان در برابر ملت مس
ــكالت حوزه انتخابيه و طرح و پيگيري  ــائل و مش ــي است. توجه به مس قابل بررس
ــالمي انتظار مهمي است كه  ــوراي اس آن ها در محافل گوناگون از جمله مجلس ش
ــتقيم و كار اجرايي در حيطه وظايف و  ــيدگي مس از نمايندگان مي رود؛ هر چند رس
ــئوليت هاي نماينده نيست، اما به لحاظ جايگاه و قدرت نقش آفريني نمايندگان  مس
مجلس، مي توان از چنين موقعيت و ظرفيتي در جهت حل مشكالت مردم استفاده 
كرد. در همين راستا كانديداها و داوطلبان نمايندگي مجلس، در ايام انتخابات سعي 
ــائل و مشكالت شهرستان و منطقه، وعده ها و قول هايي  مي كنند ضمن تشريح مس
ــب آراي  ــياري از آن ها صرفاً با هدف جلب نظر مردم و كس ــردم دهند كه بس ــه م ب

بيشتر است.
در خصوص اين وعده ها و قول ها كه به طور طبيعي در ايام انتخابات و تبليغات، 
ــيار شاهد آن ها هستيم، نكات مهم و قابل توجهي مطرح است كه توجه به آن ها  بس
ــرايطي  براي هر يك از كانديداها ضرورت دارد. ضمن اينكه وعده دادن در چنين ش
ــئوليت هايي را متوجه فرد مي كند كه به ويژه در صورت پيروزي و  خود به خود مس

موفقيت در انتخابات و كسب آراي اكثريت مردم، بايد به آن ها عمل نمايد.
ــت كه نه تنها  يكي از اين نكات قابل توجه، موضوع خدمت به مردم و جامعه اس
ــوالً تمام نهادها  ــده؛ بلكه اص ــي و قوانين تأكيد فراواني بر آن ش ــاي دين در آموزه ه
ــاس  ــده اند و بر اس ــكيل ش ــتگاه هاي برآمده از نظام با همين هدف بزرگ تش و دس
ــطح و مقامي، نبايد با هدفي  ــئوليت در هر س ارزش هاي انقالب و نظام، پذيرش مس

غير از خدمت به مردم باشد.
اهميت چنين موضوعي ايجاب مي كند كه كانديداهاي انتخاباتي با نيت و هدف 
ــده باشند و نه براي كسب مقام و موقعيت مادي كه  خدمت به جامعه وارد عرصه ش
ــتيابي به آن به هر وعده و وعيدي ولو دروغ و غير قابل اجرا متوسل  ــتاي دس در راس
ــوند. به بيان ديگر، شيفتگان خدمت هيچگاه وعده دروغ نمي دهند و هر آنچه بر  ش
ــت و اگر وعده اي هم به مردم دهند،  ــتگويي توأم اس زبان مي آورند با صداقت و راس

قطعاً به آن عمل خواهند كرد.
ــت كه ايجاب  ــتن برنامه براي هر يك از كانديداهاس ــه بعدي، ضرورِت داش نكت
مي كند با چنين پشتوانه اي وارد عرصه رقابت  شوند. برنامه محوري يكي از معيارهاي 
ــت. مردم آگاه و باشعور جامعه نيز انتظار دارند، كساني  مهم يك كانديداي اصلح اس
ــاخصه هاي الزم،  كه خود را در معرض انتخاب قرار مي دهند عالوه بر ويژگي ها و ش
داراي برنامه اي منسجم و منطبق با واقعيات هم باشند و آن را به مردم عرضه كنند. 
ــتر بينديشند. در واقع مردم از  ــب رأي بيش نه اينكه صرفاً با دادن وعده هايي، به كس
ــت چگونه به آن ها  ــا برنامه مي خواهند نه وعده هاي متعدد كه معلوم نيس كانديداه

عمل خواهد شد.
توجه به شرايط، امكانات، نيازها و ظرفيت هاي هر منطقه و شهرستان، نكته مهم 
ديگري است كه كانديداها بايد آن را مد نظر داشته باشند تا وعده ها و قول هايي كه 
ــد. انتظار بر آن است كه با  ــرايط و اقتضائات، منطبق باش به مردم مي دهند، با آن ش
موفقيت يك داوطلب در انتخابات و ورود او به مجلس شوراي اسالمي، اهم مسائل و 
مشكالتي كه در ايام تبليغات وعده حل و رفع آنها داده شده بود، با جديت، پيگيري 
و در زمان خود متناسب با شرايط موجود، مرتفع گردند. نه اينكه پس از موفقيت در 
ــي سپرده شود و بهره گيري از موقعيت و قدرت  انتخابات، تمام اين موارد به فراموش

جاي خدمت به مردم و رسيدگي به امور آن ها را بگيرد.
ــكل هاي گوناگون در محافل  ــي، اين روزها به ش ــه هر حال وعده هاي انتخابات ب
ــدن به موعد انتخابات مجلس نهم، پررنگ تر  ــود و با نزديك ش مختلف ديده مي ش
نيز خواهد شد. وعده هايي كه ممكن است صرفاً وعده باشند و رنگ واقعيت به خود 
ــعار و وعده هاي كانديداها و  نگيرند. در اين ميان دقت و توجه عموم مردم به نوع ش
بي توجهي به وعده هاي انتخاباتي غيرمنطقي و در نظر گرفتن شاخص ها و معيارهاي 
اصلي انتخاب و گزينش داوطلبان نمايندگي مجلس داراي اهميت و ضرورت فراواني 
ــل كنند كه مردم به  ــاي انتخابات نيز طوري بايد عم ــت. ضمن اينكه كانديداه اس
ــعارهاي آن ها اعتماد كنند و در خصوص انتخاب نماينده خود تصميم  وعده ها و ش
بگيرند؛ چراكه رفتار انتخاباتي ملت آگاه و انقالبي ايران اسالمي نه بر اساس وعده هاي 
ظاهري و بعضاً دروغين؛ بلكه مبتني بر شاخص ها و معيارهاي مشخص خواهد بود.

ــتاندار همدان گفت: توانمندى  همدان پيام: اس
ــهرها و آگاه كردن شهروندان بخصوص  ــيه ش حاش
ــترش  ــگيرى از گس جوانان مؤثرترين راه براى پيش

اعتياد است.
ــت اعضاى  كرم رضا پيريايى در چهارمين نشس
ــتان  ــارزه با مواد مخدر اس ــوراى هماهنگى مب ش
همدان افزود: اگر چه سطح كمى و كيفى خدمات و 
تالش هاى دولت در حوزه پيشگيرى از اعتياد و مهار 
اثرات مخرب مواد مخدر، افزايش يافته، اما همچنان 

آسيب هاى اجتماعى و فرهنگى جدى است. 
ــروى انتظامى در  ــه ني ــد بر اينك ــا تاكي وى ب
ــتى در بخش درمان و ساير  بخش مقابله، بهزيس
ــتگاه ها در بخش فرهنگى و پيشگيرى به طور  دس
ــدند، ادامه داد: بايد  جدى وارد عمل و صحنه ش
ــايى نقاط ضعف و قوت  ــتا با شناس در همين راس
ــورا و كميته  ــناخت فرصت ها و تهديدات، ش و ش

تحت پوشش آن را فعال تر كنيم. 

به گزارش ايرنا، استاندار همدان افزود: برگزارى 
ــوراى هماهنگى مبارزه با مواد  ــات ش ماهانه جلس
مخدر در سطح مديريت عالى استان، نشان مى دهد 
ــا و گفتارها،  ــجام و وحدت رويه در رفتاره كه انس

ــد جامعه را از  ــتمرار آن مى توان ــده كه اس ايجاد ش
ــيب  ــات در كاهش آس تصميمات و مصوبات جلس

اعتياد و مواد مخدر، بهره مند كند. 
وى با تاكيد بر رسيدگى به وضعيت زنان معتاد 

ــيب ديده، افزود: بررسى كامل و  و خانواده هاى آس
جامع طرح راه اندازى اردوگاه نگهدارى معتادان در 

شهرستان مالير، دو رويكرد مهم در استان است. 
ــا مواد مخدر  ــوراى هماهنگى مبارزه ب دبير ش
ــون اعتبارى بالغ بر  ــتان همدان نيز گفت: تاكن اس
ــتگاه هاى  چهار ميليارد و890 ميليون ريال به دس

عضو پرداخت شده است. 
على اكبر فاميل كريمى افزود: اميدواريم تا پايان 
ــده نيز به  ــال مابقى اعتبارات تخصيص داده ش س

ادارات و دستگاه ها پرداخت شود. 
ــتاندارى همدان،  ــى اس ــى امنيت معاون سياس
ــرك  ــاى ت ــى و كمپ ه ــز بازتوان ــاماندهى مراك س
ــى جامعه از مضرات  ــطح آگاه اعتياد، باال بردن س
ــتر بين  اعتياد و مواد مخدر و ايجاد هماهنگى بيش
ــورا و اجراى كامل مصوبات  ــتگاه هاى عضو ش دس
ــات را از اولويت هاى شوراى هماهنگى مبارزه  جلس

با مواد مخدر دانست. 

استاندار همدان: 

توانمندى حاشيه شهرها مانع از گسترش اعتياد مى شود 

فصل چهارم كاوش شهر زيرزمينى سامن آغاز شد
همدان پيام: معاون ميراث فرهنگى استان همدان از آغاز فصل چهارم كاوش شهر 

زيرزمينى سامن خبر داد.
ــردى و كاوش راهروهاى  ــد ترابى افزود: فصل چهارم كاوش با اولويت پى گ احم

ارتباطى اين شهر زيرزمينى انجام مى شود.
ــوم در  ــازى فصل س ــده و پاك س ــايى ش وى اضافه كرد: كاوش  فضاهاى شناس
ــل از عمليات اجرايى  ــت كه در اين فص ــج از ديگر مواردى اس ــاى دو و پن كارگاه ه
ــى از كارگاه  شماره يك كه در فصل قبل بر اثر  ــود. وى اظهار داشت: در بخش مى ش
برخورد با تأسيسات مخابراتى كاوش متوقف شد در اين فصل از كاوش، كارشناسان 

تالش مى كنند با عبور از موانع به فضاهاى جديدى دست پيدا كنند.
ــد: انجام  ــدان در گفت وگو با ايرنا يادآور ش ــتان هم ــاون ميراث فرهنگى اس مع
ــتور كار  ــاى مورد نياز در دس ــت مجموعه در بخش ه ــى و حفاظ ــاى مرمت برنامه ه

متخصصان اين پروژه قرار دارد.
ترابى با اشاره به ايجاد سايت تخصصى سامن به منظور اطالع رسانى مطلوب گفت: 
آنچه در كاوش هاى مجموعه زيرزمينى سامن اهميت دارد قبرهاى پابرجا و بقاياى انسانى 

است كه اين امر ضرورت دقت و ظرافت در كاوش ها را بيش از پيش نمايان مى كند.
وى افزود: با توجه به اينكه در سه فصل گذشته نتايج بسيار ارزشمندى به دست 
آمده در اين فصل از كاوش ميدان عمليات پژوهشى گسترش نمى يابد، بلكه سعى در 
تحقق اهداف موردنظر و همچنين تمركز بر شناسايى نقاط تاريك و مبهم مجموعه 
ــداف پديدآورندگان و ويژگى هاى منحصر  ــر تاريخى، كاربرى هاى متصور، اه از منظ
ــامن واقع در جنوب  ــت، شهر زيرزمينى س ــد. گفتنى اس به فرد مجموعه خواهد ش
ــاخته شده است،  ــنگى و به صورت دست كند س ــتان مالير در يك بستر س شهرس
ــه منظور انجام آئين  ــتين بار اين فضاهاى معمارى ب ــوان احتمال داد كه نخس مى ت
مذهبى خاصى ميترائيسم مورد استفاده بوده و شواهد حاكى از آن است كه مراسم 

مذهبى به صورت پنهانى در زيرزمين انجام مى شده است.

همدان پيام: فرماندار اسدآباد از اختصاص اعتبار 
12 ميليارد تومانى براى حل مشكل كارخانه ذوب 

آهن اين شهرستان خبرداد.
مصطفى آزادبخت، افزود: مشكل اصلى كارخانه 
ــرمايه در گردش آن است كه با  ذوب آهن بحث س
ــوى بانك  تخصيص اعتبار 12 ميليارد تومانى از س

ملى اين مشكل حل خواهد شد.
وى با بيان اينكه اين اعتبار بايد امسال تخصيص 
ــن نيازمندى مالى  ــث تأمي ــد، تصريح كرد: بح ياب
كارخانه ذوب آهن اسدآباد در دستور كار مسئوالن 
استانى براى پيگيرى قرار گرفت تا جايى كه معاون 
ــن بحث ورود پيدا كرده و  اول رئيس جمهور در اي
ــم دى ماه امسال به  ــال نامه اى در تاريخ شش با ارس
ــتور داد كه با تخصيص  ــر عامل بانك ملى دس مدي
ــه ذوب آهن با آنها  ــار 12 ميلياردى به كارخان اعتب

مساعدت كند.
آزادبخت در گفت وگو با ايسنا يادآور شد: سه مصوبه 
براى حل مشكل كارخانه ذوب آهن اسدآباد انجام شده 
ــود كه يك مورد آن  تخصيص اعتبار 12 ميلياردى  ب

بوده و دو مورد آن در زمان اجرا اعالم مي شود.
وى اظهار كرد: براى افزايش بهره ورى كارخانه ذوب 

آهن، دو كارخانه كنستانتره و گندله سازى بايد ايجاد 
شود كه عمليات اجرايى كارخانه كنستانتره با اعتبار 

36 ميليارد تومان شروع شده است.
به گفته آزادبخت، مطالعات گندله سازى نيز در 

حال انجام است.
ــدآباد در ادامه بيان كرد: اجراى اين  فرماندار اس
ــه پروژه در كنار هم امرى ضرورى براى بازدهى  س

بهتر اين كارخانه است.
ــراى 16  ــن كارخانه ب ــه اي ــان اينك ــا بي وى ب
ــت: اين  ــده بود، اظهار داش ــال پيش طراحى ش س
ــى كار خود را در آن  ــته بود به خوب كارخانه نتوانس
ــروع كند و با ركود روبرو بود تا اينكه با  ــال ها ش س
زمينه سازي مناسب از سوى مسئوالن اين كارخانه 

امسال افتتاح شد.
ــاالنه كارخانه  وى با بيان اينكه ظرفيت توليد س
ذوب آهن 70 هزار تن بوده و در حال حاضر همين 
ــر اين كارخانه  ــان كرد: اگ ــد را دارد، خاطرنش تولي
ــد  ــال پيش افتتاح مي ش در زمان خود يعنى 16 س
ــترى داشت. فرماندار اسدآباد در پايان  بازدهى بيش
ــال غيرفعال باشد  عنوان كرد: كارخانه اى كه 16 س

عوارض سوئى به دنبال خواهد داشت.

كارگاه آموزشى برند فردا
در همدان برگزار مى شود

ــى و حرفه اى همدان  همدان پيام: مديركل فن
گفت: كارگاه آموزشى نام تجارى (برند) 22 دى ماه 
ــت صنايع كوچك  ــال جارى با همكارى معاون س
شركت شهرك هاى صنعتى در مركز آموزش فنى 

و حرفه اى همدان برگزار مى شود.

سيد مهدى باقرى اظهار كرد: اداره كل آموزش 
فنى و حرفه اى استان همدان با همكارى و مشاركت 
معاونت صنايع كوچك شركت شهرك هاى صنعتى 
ــتان همدان اقدام به برگزارى كارگاه آموزشى  اس

برند (نام تجارى) در 22 دى ماه كرده است.
ــن كارگاه گفت:  ــوص برگزارى اي وى در خص
ــهرت تجارى در واقع دارايى اصلى يك  اعتبار و ش
ــت، لذا كارگاه مذكور با هدف آشنايى  شركت اس
ــركت هاى صنعتى، توليدى و خدماتى  مديران ش

ــتان با مفهوم برند و چگونگى ايجاد آن برگزار  اس
ــود. مديركل فنى و حرفه اى استان همدان  مى ش
ــركت هاى  ــازى تنها مختص ش ــراز كرد: برندس اب
ــازى براى كسب و كارهاى  بزرگ نيست و برندس
ــت بنابراين نام  كوچك هم به همان اندازه مهم اس
تجارى مى تواند كاالى توليدى يا خدمات ارائه شده را 

از كاالها يا خدمات ساير بنگاه ها متمايز كند.
ــى برند روز پنجشنبه  وى گفت: كارگاه آموزش
ــى و حرفه اى  ــز آموزش فن ــاه در مرك 22 دى م

ــتان همدان واقع در مريانج برگزار خواهد  شهرس
شد.

باقرى در پايان خاطرنشان كرد: استاد اين دوره 
 ،ESOMAR ــازار اروپا عضو انجمن تحقيقات ب
مبدع و مخترع شيوه هاى نوين و خالقانه بازاريابى 
ــراد عالقه مند  ــت و اف ــات فروش دوره اس و تبليغ
ــمت آموزش در  مى توانند به منظور ثبت نام به قس
صنايع پرتال فنى و حرفه اى استان همدان مراجعه 

كنند.

ــام: رئيس مجمع امور صنفى همدان   همدان پي
ــر كاالى قاچاقى  ــت كه اگ گفت: انتظار ما اين اس
ــود، به واقع معدوم و غيرقابل بازگشت  كشف مى ش

به بازار شود.
ــالس ماهانه مجمع امور  ــمس در اج عليرضا ش
ــاره به بحث قاچاق كاال، با بيان  صنفى همدان با اش
ــور  ــتر از پيش دامن گير كش اينكه اين معضل بيش
ــده است، اظهار داشت: قاچاق كاال باعث تخريب  ش
ــور را بيمار  ــده و اقتصاد كش ــى ش ــدات داخل تولي
ــت  مى كند كه بيكارى يكي از جمله معضالتى اس

كه در اين زمينه به وجود مي آيد.
ــا تأكيد بر لزوم مبارزه جدى با قاچاق كاال  وى ب
در كشور، با بيان اينكه در اين زمينه در حال حاضر 
اقدامات خوبى نظير برگزارى كارگروه هاى تخصصى 
ــت، به قاچاق موبايل، ميوه و تره بار  ــده اس انجام ش
ــت: ادامه اين  ــاره كرد وگف ــكبار اش و آجيل و خش
ــور، به اقتصاد جامعه آسيب جدى وارد  روند در كش

مى كند.
رئيس مجمع امور صنفى شهرستان همدان يكى 
ــور را  ــيدن به اقتصاد پويا در كش از راهكارهاى رس
مبارزه با قاچاق كاال دانست و گفت: مبارزه با قاچاق 

كاال به طور جدى، عالوه بر ايجاد اشتغال در كشور 
به ارتقاى توليدات داخلى نيز كمك مى كند كه اين 

مهم امرى شايان توجه است.
وى تصريح كرد: در راستاى مبارزه با قاچاق كاال در 
كشور، توليدكنندگان داخلى نيز بايد به نحوى عمل 
كنند كه بر اساس آن بتوانند كاالهاى باكيفيت قابل 
ــور را توليد  ــت با كاالهاى خارجى قاچاق در كش رقاب
ــور كاالهاى با كيفيت و  كنند، زيرا زمانى كه در كش
ــب عرضه شود، قطعاً راه مبارزه با قاچاق  قيمت مناس

كاال به خودى خود، هموار خواهد شد.
شمس يكى ديگر از راهكارهاى مبارزه با قاچاق 
ــور را توجه به كاهش قيمت تمام شده  كاال در كش
ــت و افزود: اگر در  ــور دانس توليدات در داخل كش
ــه اى برنامه ريزى كنيم كه قيمت  ــر توليد به گون ام
ــه طور حتم  ــاى ما پايين بيايد ب ــده كااله تمام ش
ــاى خارجى قاچاق و كم كيفيت  مى توانيم با كااله

مبارزه كنيم.
به گفته وى، يكى از داليل رغبت و تمايل مردم 
به خريد كاالهاى خارجى قاچاق، بحث قيمت تمام 
ــر بارى است كه متأسفانه در  شده و هزينه هاى س

كشور زياد است.

چهره هاى برتر آموزش ابتدايى همدان تجليل مى شوند 
ــام: معاون آموزش ابتدايى آموزش و پرورش همدان گفت: چهره هاى برتر آموزش ابتدايى   همدان پي

همدان تجليل مى شوند.
معصومه معصوميان در كارگروه علمى طرح تحول بنيادين آموزش و پرورش افزود: به منظور تجليل 
ــمندى برداشته و موجب رشد و شكوفايى نظام تعليم  از افرادى كه در راه تعليم و تربيت قدم هاى ارزش
ــطح مناطق  ــدند؛ همايش تجليل از چهره  هاى برتر و ماندگار در س و تربيت در دوره آموزش ابتدايى ش

آموزش و پرورش استان برگزار مى شود. 
ــتند و مى توانند با دانش و  ــت: معلمان نقطه آغاز هر تحولى در آموزش و پرورش هس وى اظهار داش
ــازند و فضاى مدارس را به فضاى محبت، رشد  ــب مى كنند چهره آموزش را دگرگون س مهارتى كه كس
ــل جديد و اعمال  ــى روح افزا و لذت بخش مبدل كنند. وى افزود: انتقال عناصر فرهنگى به نس و بالندگ

روش هاى مناسب تربيتى، رشد شخصيت كودكان و نوجوانان را فراهم مى سازد. 

ــكالت  مش ــزارش  گ درج  ــي  پ در   -1
ــون داران در روزنامه همدان پيام، حجازي  كامي
ــن در خانه  ــدان و فامني ــردم هم ــده م نماين
ــاد  ــتاي فيض آب ــنبه در روس ــت روز سه ش مل
ــكالت  فامنين حضور يافته و در خصوص مش
ــه داشته است. گفته  كاميون داران با آنان جلس
ــون جديد  ــون داران اجراي قان ــود كامي مي ش
ــي را كه موجب كاهش بار  راهنمايي و رانندگ
علوفه به وسيله كاميون ها مي شود مشكل خود 
ــت قانون جديد  ــرده بودند. گفتني اس بيان ك
ــي از 90/10/21 به طور  ــي و رانندگ راهنماي

كامل به اجرا درآمده است.
ــتاندار  2- يكي از گزينه هاي مورد نظر اس
براي جايگزيني تركمن، مديركل سابق فرهنگ 
و ارشاد استان بوده است كه وى از پذيرش اين 
سمت خودداري كرده است.  گفته مي شود گويا 
ــكالت به وجود آمده بين استاندار و اهالي  مش
رسانه و نزديك شدن به انتخابات علت امتناع 
ــده از پذيرش سمت مديركلي ارشاد  فرد يادش
بوده است. گفتني است محمدحسين تركمن نيز 
در آخرين مصاحبه خود در دفتر همدان پيام اعالم 

كرده بود ديگر مديركل نمي شوم.
ــبكه هاي  ــرقت دريچه هاي چدني ش 3- س
ــه معضل جديد  ــن ب ــالب در اللجي آب و فاض
ــت. گفته  ــده اس ــهر تبديل ش ــهرداري ش ش
ــر 20 دريچه چدني  ــود در روزهاي اخي مي ش
ــهر به سرقت رفته است.  از خيابان هاي اين ش
گويا گراني فلزات برخي افراد سودجو را به فكر 

سرقت از اموال عمومي انداخته است.
ــفال هاي چيني به مركز سفال  4- ورود س
ــر افزايش  ــاي اخي ــن) در ماه ه ــران (اللجي اي
ــت. گفته مي شود اين  ــمگيري داشته اس چش
ــگران و خريداران سفال  موضوع تعجب گردش
اللجين را برانگيخته است. گويا كوتاهي برخي 
ــنايي مردم به عواقب  ــئوالن مربوط و ناآش مس
ورود اين كاالها علت افزايش بي رويه كاالهاي 

چيني در اللجين شده است.
ــف  ــار مختل ــي از اقش ــدار جمع 5- در دي
ــرادي عالوه بر تقدير  ــردم همدان با بهروز م م
از خدمات وي درخواست بازگشت دوباره وي به 
استان مطرح نشده است. گفته مي شود گويا اين 
ــار به علت موفقيت هاي وي در شاخص هاي  اقش
ــتانداري از وي تقدير  توسعه استان در زمان اس
كرده اند. گفتني است بهروز مردادي در دولت نهم 
احمدي نژاد استاندار همدان و در حال حاضر دبير 

ستاد هدفمندي يارانه هاي كشور مي باشد.
ــاه در جمع شهرداران  6- استاندار كرمانش
ــت شهرداراني  ــهرهاي اين استان گفته اس ش
ــد از بودجه هايي كه در اختيار دارند  كه نتوانن
ــهري  ــازي و عمران ش به خوبي در امر زيباس
استفاده نمايند، كنار گذاشته خواهند شد. گفته 
ــتار جمع آوري متكديان،  ــود وي خواس مي ش
ــي محل عبور عابر پياده و خيابان ها،  خط كش
استفاده از آبياري تحت فشار براي فضاي سبز 
شهري، ايجاد سرويس هاي بهداشتي، روشنايي 
ــاغل مزاحم  معابر و خيابان ها و جمع آوري مش
ــت. گويا وي تأكيد كرده به شهرداراني  شده اس
ــهري را  ــب ش كه در عمل نتوانند فضاي مناس
براي شهروندان فراهم نمايند، هيچ گونه اعتباري 
ــتان  ــت در اس اختصاص نخواهد داد. گفتني اس
همدان چنين درخواست هايي را ياد نگرفته است.

ــي از كانديداهاي  7- دليل رد صالحيت يك
ــت از طرف وي  ــتان تهيه هداياي گران قيم اس
بوده است. گفته مي شود گويا مستندات خريد و 
اهداي اين هدايا از طرف يكي ديگر از داوطلبان 

نمايندگي به مقامات ذي صالح ارائه شده است.
***

توضيحات اوقاف به يك شنيده
ــكر از تالش جنابعالي  با احترام، ضمن تش
ــاني،  و همكاران خدومتان در عرصه اطالع رس
ــتون  ــده در س ــوص خبر اول درج ش در خص
"شنيده ها" روزنامه چهارشنبه مورخ [مورخه] 

ــوع اوقافي بودن مغازه هاي  90/10/21 با موض
ــده در  ــاي درج ش ــن رد ادعاه ــن، ضم اللجي
ــرح ماوقع به شرح ذيل  ــماره 1415، ش آن ش

مي باشد: 
ــره پرونده حقوقي كه مطروحه  «تعداد 3 فق
در اجراي احكام دادگاه عمومي اللجين مي باشد 
ــخ صدور حكم  ــال از تاري ــت 3 س پس از گذش
ــت) مراحل  ــي (اتمام مهل ــدوي و َمض دادگاه ب
تجديد نظرخواهي و علي رغم تماس هاي مكرر با 
متصرفان موقوفه (سه نفر از محكومان) براي حل 
ــاي فرصت براي پرداخت  و فصل موضوع و اعط
ــي با رعايت  ــتور مقام قضاي ــي، مطابق دس بده
شئونات اخالقي و عرفي صبح روز سه شنبه مورخ 
[مورخه] 90/10/13 در معّيت[به همراه] يكي از 
اعضاي هيأت مديره سفالگران اللجين به آدرس 
ــوال به ميزان بدهي،  ــان مراجعه نموده و ام ايش
تحويل خودشان به عنوان امانت داده شد و قيمت 
اجناس نيز بدون دخالت اداره اوقاف با تشخيص و 

اعالم صريح شخص بدهكار تعيين گرديد.
لذا ضمن اعالم اينكه تمام اقدامات انجام گرفته 
ــت، هرگونه  ــب اين اداره وفق مقررات اس از جان
ــاجره با مردم عزيز و خيرانديش  درگيري و مش
ــرم اللجين را  ــتان و به خصوص مردم محت اس
تكذيب و انجام چنين رفتارهايي را بر خالف شأن 

اين اداره و اهداف واالي آن مي دانيم.»
مرتضي نظري افالك، مسئول روابط عمومي اداره 
كل اوقاف و امور خيريه استان همدان

فرماندار اسدآباد خبر داد:

سرمايه در گردش مشكل اصلى ذوب آهن
زمينه ورود مجدد كاالهاى قاچاق 

به بازار گرفته شود

نابساماني در دريافت كارت 
ورود به جلسه  آزمون شهرداري همدان

ــور امروز آزمون  ــازمان شهرداري و دهياري هاي كش ــاس اعالم س همدان پيام: بر اس
استخدام شهرداري ها همزمان با سراسر كشور در همدان برگزار مي شود.

ــته  ــرار بود روز گذش ــا اين روند ق ــى همدان پيام، ب ــايت اينترنت ــزارش س ــه گ ب
ــه خود را از  ــتان همدان كارت ورود به جلس ــن آزمون در اس ــركت كنندگان در اي ش
 REGISTER.OMRSHRDARI.IR ــامانه ثبت نام به آدرس اينترنتي طريق س
ــركت كننده در اين آزمون كه به  ــهروندان ش دريافت كنند اما اين در حالي بود كه ش
ــته ثبت نام خود را انجام داده بودند روز گذشته براي  ــان از يك ماه گذش قول خودش

دريافت كارت ورود به جلسه خود با مشكل مواجه شده بودند. 
ــده  ــايت گفته ش ــان در اين آزمون به خبرنگار ما، گفت: از طريق س ــي از داوطلب يك
ــگاه  ــدم؛ بنابراين، به باجه رفع نقص در دانش ــه نش موفق به دريافت كارت ورود به جلس
ــاعت معطلي تاكنون -يعني ساعت 18 و 30  ــينا مراجعه كردم اما با چندين س بوعلي س
ــهرداري و سازمان سنجش يكديگر را  ــئوالن پاسخ منطقي به ما ندادند.  ش دقيقه- مس
ــه ناظران باجه رفع نقص، اطالعات  ــر مي دانند. يكي ديگر از داوطلبان با بيان اينك مقص
ــت: يك ماه پيش براي شركت در اين آزمون ثبت نام كردم همه  كافي ندارند، اظهار داش
مدارك درخواستي از جمله پول و كد رهگيري ارائه و دريافت شد و ثبت نام تأييد گرديد 
ــد داوطلبي با چنين  ــراي دريافت كارت مراجعه كردم مي گوين ــا در حال حاضر كه ب ام

مشخصاتي وجود ندارد!

ديدار مردمي منتخبان همداني 
با استاندار سابق در آستانه اربعين حسيني

همدان پيام: جمعي از نمايندگان گروه هاي مختلف مردم، روز گذشته و در آستانه اربعين حسيني با حضور در تهران، 
ساختمان ستاد هدفمندسازي يارانه ها با دكتر بهروز مرادي استاندار سابق همدان و مديرعامل فعلي سازمان هدفمندسازي 
ــتانداري همدان تجليل  ــمت اس يارانه ها ديدار و ضمن ذكر مصيبت و عزاداري از خدمات و زحمات وى در طول تصدي س
ــهدا و  ــم نمايندگان و منتخبان جامعه، خانواده ش ــايت اينترنتى همدان پيام، در اين مراس و تقدير كردند. به گزارش س
ــكاران، نمايندگان اصناف و بازار، معتمدان و چهره هاي  ــگاهيان، رسانه ها، ورزش ــيني، دانش ايثارگران، هيأت هاي حس
ــتاندار سابق در استان، هدف از اين مالقات را صرفاً  ــه اي از خدمات مرادى اس فرهنگي، ادبي و هنري ضمن بيان گوش

ــتند. ــكر الخالق» دانس ــكر المخلوق لم يش ــريف «من لم يش به جاي آوردن حديث ش
گزارش مبسوط اين ديدار در شماره آتي روزنامه درج خواهد شد.

 دانشگاه بوعلى سينا 
ــهادت دكتر  ــالگرد ش ــام: در دومين س همدان پي
ــتاد فيزيك دانشگاه تهران،  مسعود علي محمدي اس
مهندس مصطفي احمدي روشن - فرزند برومندى از 
ــوء  خيل جوانان پرتالش و مخلص همدانى - مورد س
قصد ايادي دشمنان تاريك انديش ميهن اسالمى قرار 

گرفت و به كاروان دانشمندان شهيد پيوست.
ــليت  ــينا ضمن عرض تس ــگاه بوعلى س دانش
ــتان  ــهيدپرور اس ــوز به مردم ش اين ضايعه جانس
ــگاهي و  خانواده  ــدان به ويژه به جامعه دانش هم
اين شهيد سرافراز، تالقى اين اقدام تروريستى با 
ــب مقام اول علمي منطقه در سال  اعالم خبر كس
ــط ايران را، نشانه هراس نظام سلطه  2011 توس
ــا اين اقتدار علمي  ــتاى مقابله ب و اقدامى در راس
ــق ترور و حذف فيزيكي چهره هاي علمي،  از طري
قلمداد نموده كه به زعم باطل آنها، ايجاد رعب و 
ــت در بين پژوهشگران و دانشمندان كشور  وحش

ــت.  ــتور كار قرار داده اس را در دس
ــه اميدوارند از  ــتند آنان ك ــاده لوح هس چه س
ــتاب و فزاينده  اين طريق، جهاد علمى و روند پرش
ــد و متوقف  ــالمى را ُكن ــرفت علمى ايران اس پيش
ــگاهي و خيل عظيم  ــرا كه جامعه دانش نمايند، چ
ــير شكوفايي  ــمندان جوان اين مرز و بوم، مس دانش
علمي كشور را كه مرهون خون پاك انسان هاي مؤمن 
و فداكارى همچون شهيد احمدى روشن، در راستاى 
ــالمي مي دانند، با  ــتقالل و اعتالي ايران اس حفظ اس

قوت و قدرت بيشتري ادامه خواهند داد.
ــران، اعضاء هيأت علمى،  رئيس، معاونين، مدي
ــجويان دانشگاه بوعلى سينا، ضمن  كاركنان و دانش
ــهداى گرانقدر به  تجديد پيمان با كاروان بزرگ ش
ــور، خواهان رسيدگي  ــمندان شهيد كش ويژه دانش
سريع و قاطع مراجع امنيتي، انتظامي و قضايي براي 
شناسايي و مجازات عامالن اين اقدام جنايتكارانه و 
ــتى بوده و راه مبارك و مقدس شان را بى  تروريس

وقفه و با عزمى قوى تر از گذشته، ادامه خواهند داد.
  بسيج اساتيد دانشگاه هاي استان 

ــار ديگر  ــتكبار جهاني ب ــتي اس ــدام تروريس اق
ــربازي خدوم، فداكار و دانشمندي فرهيخته را از  س

ايران اسالمي گرفت.
ــهيد عزيز مصطفي احمدي روشن كه صبح  ش
ديروز 21 دي ماه و در آستانه سالگرد شهادت دكتر 
عليمحمدي در آتش كينه دشمنان انقالب اسالمي 
ــوخت، برگ زريني به  ــرافرازي ايران بزرگ س و س
صفحات افتخارآميز جهاد علمي توسط نسل جوان 
و انقالبي ايران افزود. استادان بسيجي دانشگاه هاي 
ــهادت اين شهيد  ــليت ش ــتان ضمن عرض تس اس
ــاحت مقدس حضرت ولي عصر(عج)  بزرگوار به س
ــت و همچنين جامعه نخبگان  و مقام عظماي والي
ــور و خانواده اين عزيز سفركرده با روح بلند او  كش
ــالمي به ويژه شهداي  ــهداي انقالب اس و تمامي ش
ــور پيمان مي بندند كه  ــرفت علمي كش عرصه پيش

ــل اهداف متعالي  ــروغ آنان را تا تحقق كام راه پرف
ــتكبار جهاني  ــو و نابودي اس ــالمي و مح نظام اس
ادامه خواهند داد و همچنين به مستكبران جهاني 
ــه و فرومايه داخلي آنان اعالم  و عوامل خودفروخت
مي كنيم كه با اين اقدامات خباثت آلود راه پيشرفت 
ــرافرازي ايران اسالمي سد نخواهد شد و ملت  و س
ــزرگ ايران در ادامه راه امام خميني (ره) و در پي  ب
ــام معظم رهبري تا آخر  رهنمودهاي حكيمانه مق
ــان دهنده  ــن ترورهاي كور كه نش ــتاده اند و اي ايس
تأثير پيشرفت علمي كشور در استقبال همه جانبه 
ــالمي به  ــدن نظام جمهوري اس ــران و تبديل ش اي
ــد،  الگويي پرافتخار و ماندگار در خاورميانه مي باش
كوچك ترين تأثيري نخواهد داشت و دشمنان اين 
ــت به جاي اين اقدامات بي هدف  مرز و بوم بهتر اس
ــه در بحران هاي  ــكالت داخلي خود ك به حل مش
ــي آمريكا و اروپا به ظهور رسيده  اقتصادي و سياس

است، بپردازند.

جامعه دانشگاهى استان ترور نخبه علمى كشور را محكوم كرد

مردم همدان 136 ميليارد ريال به كميته امداد اهدا كردند 
ــتان در قالب  ــتان همدان گفت: مردم اس ــركل كميته امداد امام خمينى (ره) اس ــام: مدي همدان پي
ــرفصل هاى مختلف 136 ميليارد و 512 ميليون ريال به اين  ــاركت مردمى در 9 ماهه امسال در س مش

نهاد اهدا كردند.
مهدى فضلى در جمع مسئوالن و مديران اين نهاد افزود: اين كمك ها در قالب طرح صدقات، احسان 
ــن عاطفه ها، زكات مال، زكات فطره و جشن  ــان زائر، اكرام ايتام  اطعام نيازمندان، جش دانش آموز، احس
ــاركت هاى مردمى در بخش هاى درمان، امور  ــت. وى اضافه كرد: مش ــده اس رمضان به اين نهاد اهدا ش
فرهنگى، احداث مسكن، تامين جهيزيه، اشتغال و پرداخت وام كارگشايى مددجويان هزينه شده است. 
فضلى گفت: اين مبلغ كمك جمع آورى شده نسبت به رقم مشابه سال قبل 42 درصد رشد داشته است. 
وى افزود: بيشترين كمك هاى جمع آورى شده در سرفصل هاى مشاركت هاى مردمى مربوط به زكات 

مال با 44 ميليارد و 620 ميليون ريال است. 
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انتخابات

تا انتخاباتخبر

یادداشت

محمد سهرابى

همدان پيام: حضور در رقابت هاي انتخاباتي، 
بخش مهمي از فعاليت هاي احزاب و گروه هاي 
ــت تا ضمن ارائه برنامه ها و تشريح  سياسي اس
ــتيابي به  ــا براي مردم، براي پيروزي و دس آنه
مراكز قدرت و تصميم گيري، تالش نمايند. در 
اين ميان انتخابات مجلس فرصت بسيار مهمي 
ــي  براي ابراز وجود و نقش آفريني احزاب سياس

متعدد از طيف هاي گوناگون جامعه است.
ــات مجلس  ــدن مباحث انتخاب با جدي ش
ــاز فرايند اجرايي آن از اوايل  ــم و به ويژه آغ نه
ــي نيز با  ــال، جريان هاي سياس ــتان امس تابس
توجه به شرايط و موقعيت سياسي و اجتماعي 
ــور فعاليت هاي خود را آغاز كردند و اكنون  كش
ــده و در  ــخص ش كه كانديداهاي انتخابات مش
ــر  ــامي نهايي آنها منتش ــي، اس ــاي آت هفته ه
ــت هاي انتخاباتي از  ــاالً ليس ــود و احتم مى ش
ــد،  ــي تهيه خواهد ش ــوي گروه هاي سياس س
ــي  ــكل هاي سياس ــد فعاليت احزاب و تش رون
پررنگ تر از گذشته شده و در ابعاد مختلف و به 

شكل هاي گوناگون ادامه دارد.
ــي در  ــاي سياس ــا و جريان ه ــن گروه ه اي
ــا و جبهه ها به صورت  قالب احزاب، جمعيت ه
ــتند. هر چند اين روزها در  گسترده فعال هس
ــويي  جبهه اصولگرايي صحبت از اتحاد و همس
ــود از  ــعي مي ش ــا و جريان ها بوده و س گروه ه
ــود  ــكل ها جلوگيري ش پراكندگي احزاب و تش
ــخص  ــات هم حركت مش ــه اصالح و در جبه
ــود،  ــه نام اين جريان ديده نمي ش و واضحي ب
ــزاب و گروه هاي فعال از دو  ــا با اين حال اح ام
طيف سياسي يادشده در صحنه حاضر هستند 
ــكل داده اند. در  ــه نوعي فضاي رقابتي را ش و ب

ــزاب، جمعيت ها و  ــا، اح ــان از گروه ه ــن مي اي
ــكل هايي نام برده مي شود كه در سه بخش  تش
حاميان دولت، جبهه متحد اصولگرايي و بعضاً 

گروه هاي اصالح طلب جاي مي گيرند.
با اين اوصاف در فضاي رقابتي موجود، كم و 
بيش مانند دوره هاي پيشين احزاب و گروه هاي 
ــنامه داري حضور دارند و چه بسا تركيب  شناس
ــكل دهند و  ــس نهم را همين گروه ها تش مجل
ــوند يا وضعيت  ــه اكثريت و اقليتي تبديل ش ب

ديگري را در مجلس آتي به وجود آورند.
ــته  ــت دوره گذش ــي كلي به هش در نگاه
ــالمي، مي توان  ــوراي اس ــات مجلس ش انتخاب
ــاي درگير در  ــت وضعيت احزاب و گروه ه گف
ــرايط هر  ــاي انتخاباتي با توجه به ش رقابت ه
ــور،  ــي و اجتماعي كش دوره و موقعيت سياس
ــت. هر چند  ــاوت از ديگر دوره ها بوده اس متف
ــي از دوره هاي  ــز ميان برخ ــابهت هايي ني مش
ــب آنها و حضور احزاب  مجلس به لحاظ تركي
سياسي از طيف هاي گوناگون مي توان مشاهده 
ــتم كه تقريباً  ــل مجلس  هفتم و هش كرد. مث
ــاني در اين خصوص داشتند و  ــرايط همس ش
تغييرات اندكي در دوره هشتم نسبت به دوره 
ــد. در ادامه به مرور كلي اين  قبل ايجاد گردي

وضعيت در دوره هاي مختلف مي پردازيم.
ــوراي  ــتين دوره مجلس ش ــات نخس انتخاب
ــد كه تنها يك  ــالمي در شرايطي برگزار ش اس
ــالمي مي گذشت و  ــال از پيروزي انقالب اس س
در شرايط آن روز جامعه، تقريباً همه جريان ها 
ــال، در صحنه حضور  ــي فع و گروه هاي سياس
ــي وارد عرصه  ــه نوع ــا ب ــام آنه ــتند و تم داش
ــدند. گروه هايي كه  ــي ش ــاي انتخابات رقابت ه
ــاهي و  ــه رژيم ستم ش ــارزه علي ــه در مب گرچ

ــا يكديگر  ــكاري خوبي ب ــروزي انقالب هم پي
ــام مقدس  ــتقرار نظ ــا پس از اس ــتند، ام داش
ــكاف هاي  ــالمي اختالفات و ش ــوري اس جمه
ــت  ــكل گرفت و با گذش عمده اي ميان آنها ش
ــان، برخي از همين جريان ها در قالب معاند  زم

نظام و دشمن ملت ظاهر شدند.
ــد كه در انتخابات  ــرايط باعث ش همين ش
ــاي متعددي از  ــزاب و گروه ه ــس اول اح مجل
ــه روحانيت  ــالمي، جامع ــزب جمهوري اس ح
ــالمي و  ــازمان مجاهدين انقالب اس ــارز، س مب
ــه انجمن هاي  ــلمان و اتحادي نهضت زنان مس
ــت آزادي ايران، جبهه  ــالمي گرفته تا نهض اس
ــازمان مجاهدين خلق  ــوده و س ــي، حزب ت مل
ــران در عرصه رقابت ها حضور يابند و تركيب  اي

اين دوره از مجلس را شكل دهند.
ــخ  ــه در تاري ــس دوم ك ــات مجل در انتخاب
ــرايط  ــد، ش ــزار ش ــن 1363 برگ 26 فروردي
ــن دوره عمده ترين  ــاوت بود. در اي قدري متف
ــي حاضر در رقابت ها حزب  ــكل هاي سياس تش
ــه روحانيت مبارز  ــالمي و جامع ــوري اس جمه
ــا چندان موفقيتي  ــاير گروه ه تهران بودند و س
ــه اكثريت مجلس  ــت نياوردند. در نتيج به دس

دوم در اختيار دو تشكل يادشده قرار گرفت.
ــرايطي فضاي  ــوم در ش انتخابات مجلس س
سياسي جامعه را تحت شعاع خود قرار داد كه 
ــكل هاي روحاني ايجاد گرديد  تغييراتي در تش
ــران از جامعه  ــارز ته ــون مب ــع روحاني و مجم
ــتقل با ساليق و  روحانيت جدا و به صورت مس
رويكردهاي متفاوت و البته به عنوان يك رقيب 
وارد عرصه سياسي شد؛ از اين رو، در انتخابات 
ــكل  ــاهد رقابت دو تش 19 فروردين 1367 ش
ــارز و جامعه  ــي مجمع روحانيون مب قوي يعن

روحانيت مبارز بوديم كه در نهايت كرسي هاي 
مجلس سوم در اختيار آنها قرار گرفت.

در انتخابات مجلس چهارم عالوه بر جامعه 
ــد جمعيت  ــارز، گروه هايي مانن ــت مب روحاني
ــالمي، جامعه وعاظ، جامعه اسالمي  مؤتلفه اس
مهندسين، جامعه زينب و جامعه اصناف و بازار 
ــتند و به  حضور جدي و فعالي در رقابت ها داش

موفقيت هاي چشمگيري دست يافتند.
ــال  ــات مجلس پنجم نيز در اواخر س انتخاب
1374 برگزار شد كه طي آن جامعه روحانيت 
ــزاب مهمي چون حزب  ــو و اح مبارز از يك س
ــان در دولت  ــازندگي كه آن زم ــزاران س كارگ
ــوي ديگر وارد  ــت از س نيز حضور مؤثري داش
عرصه رقابت ها شدند و كرسي هاي اين دوره از 

مجلس به آنها تعلق گرفت.
در انتخابات مجلس ششم كه در 30 بهمن 
ــد شاهد حضور فعال و پرشور  1378 برگزار ش
احزاب و تشكل هاي متعدد سياسي در رقابت ها 
ــاركت ايران اسالمي، سازمان  بوديم. جبهه مش
ــزب كارگزاران  ــالمي، ح مجاهدين انقالب اس
ــارز، جمعيت  ــازندگي، جامعه روحانيت مب س
ــالمي و جامعه اسالمي مهندسين از  مؤتلفه اس
جمله اين احزاب و گروه ها بودند كه در رقابتي 
ــارزات انتخاباتي  ــرده وارد مب ــگ و فش تنگاتن

شدند.
ــس هفتم عالوه بر احزاب  در انتخابات مجل
ــه دار باسابقه اي مانند جامعه  و تشكل هاي ريش
ــالمي، شاهد  روحانيت مبارز و حزب مؤتلفه اس
ــور جريان ها و گروه هاي ديگري نيز بوديم  حض
ــالمي از جمله آنها بود.  ــه آبادگران ايران اس ك
ــوراها پا به عرصه  ــران كه از انتخابات ش آبادگ
سياسي نهاده بود در انتخابات مجلس هفتم به 

موفقيت چشمگيري دست يافت.
ــز تقريباً  ــتم ني ــات مجلس هش در انتخاب
همين شرايط رقم خورد و عمده ترين احزاب 
ــالف  ــا ائت ــر در رقابت ه ــكل هاي حاض و تش
آبادگران ايران اسالمي، حزب مؤتلفه اسالمي 
ــد. با اين  ــين بودن ــالمي مهندس و جامعه اس
ــن دوره از انتخابات جريان  ــه در اي تفاوت ك
ــه خوش خدمت  ــي دولت با عنوان رايح حام
ــت و بخش  ــي در رقابت ها داش ــور فعال حض
ــي هاي مجلس فعلي را  قابل توجهي از كرس

به دست آورد.
اكنون پس از گذشت هشت دوره، انتخابات 
ــه احزاب و  ــش رو داريم ك ــس نهم را پي مجل
ــب موفقيت وارد  ــي براي رقابت و كس گروه هاي
ــده اند. گروه هايي كه هر كدام با تابلو  عرصه ش
ــان خاصي حضور و فعاليت خود را علني  و نش
ــا و ائتالف هايي ميان  ــد. هر چند اتحاده كردن
آنها در جريان است و به ويژه اصولگرايان اصرار 
ــدن تمام احزاب اين جريان  فراواني بر جمع ش
زير يك چتر دارند. اما امروزه در فضاي سياسي 
كشور از گروه ها و تشكل هايي نام برده مي شود 
كه بعضاً به صورت مستقل وارد عرصه شده اند. 
در اين ميان عالوه بر برخي احزاب و گروه هاي 
ــابقه كه همچون ساير دوره ها،  ــه دار و باس ريش
ــن دوره نيز حضور فعال دارند، گروه هايي  در اي
ــال فعال شده يا  ــتند كه تقريباً از امس نيز هس
ــابقه چنداني ندارند. اينكه وضعيت رقابت ها  س
ــف در عرصه و  ــكل هاي مختل و نوع حضور تش
ــزان موفقيت آنها چگونه خواهد بود. بايد به  مي
ــت تا در جريان برگزاري انتخابات  انتظار نشس
ــفند سال جاري، نتيجه  مجلس نهم در 12 اس

آن مشخص گردد.

نگاهي به وضعيت احزاب و گروه هاي سياسي در دوره هاي مختلف انتخابات مجلس

همدان پيام: سخنگوى هيأت نظارت بر انتخابات 
ــار نامزدهاى  ــت: حركات و رفت ــتان همدان گف اس
انتخاباتى بر مدار قانون باشد چون در صورت كسب 
رأى، خود بايد چند صباحى ديگر براى وضع قانون 

در خانه ملت ايفاى وظيفه كنند.
ــر اراده ملى و  ــى، انتخابات را مظه  محمد نبات
ــد و  اظهار  ــردم در صحنه خوان ــور آگاهانه م حض
داشت: هيأت هاى اجرايى و نظارت بر انتخابات نيز 
در راستاى تحقق منويات مقام معظم رهبرى، بايد 
زمينه حضور حداكثرى مردم در اين حضور ملى را 

فراهم كرده و اصل امانتدارى را رعايت كنند. 
ــى عينى  ــات تجل ــه انتخاب ــان اينك ــا بي وى ب
ــدس جمهورى  ــى در نظام مق ــاالرى دين مردم س
اسالمى است، خاطرنشان كرد: همه عناصر برگزارى 
انتخابات اعم از انتخاب  كنندگان، انتخاب شوندگان، 
ــن مردم  ــران از بطن و مت ــى و ناظ ــل اجراي عوام
ــت كه مردم  ــه همين دليل بايد گف ــته اند ب برخاس
خود، كار اجرا و نظارت بر انتخابات را بر عهده دارند.

ــتان  ــارت بر انتخابات اس ــخنگوى هيأت نظ س
ــال  ــتم دى ماه امس ــه گفت: بيس ــدان در ادام هم
ــاى اجرايى  ــت در هيأت ه ــى صالحي نتيجه بررس
ــط فرمانداران به داوطلبان اعالم شد و افراد رد  توس

ــده از تاريخ 21 تا 24 دى ماه فرصت  صالحيت ش
دارند در صورت اعتراض، شكايت خود را به صورت 

كتبى به هيأت نظارت استان تسليم كنند.
ــى  وى در گفت و گو با فارس، تصريح كرد: بررس
ــاكيان نيز در هيأئت  صالحيت همه داوطلبان و ش
نظارت استان از تاريخ 25 دى آغاز شده و به مدت 

هفت روز تا اول بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

ــوى شوراى  ــكايات از س نباتى افزود: دريافت ش
ــن ماه انجام  ــخ 21 تا 24 بهم ــان نيز از تاري نگهب

مى شود.
به گفته وى، رسيدگى به شكايات داوطلبان رد 
صالحيت شده توسط هيأت نظارت استان با كسب 
نظر از هيأت مركزى نظارت بر انتخابات نيز از تاريخ 
ــام و اعالم قطعى  ــفندماه انج ــن تا اول اس 25 بهم

اسامى نامزدها نيز در سوم اسفندماه اعالم مى شود.
ــوراى هيأت نظارت بر انتخابات  ــخنگوى ش س
ــخ به سوالى مبنى بر اينكه در چند  همدان در پاس
ــتان تعداد رد صالحيت  شده ها كم  ــتان اس شهرس
ــاى گذاردن اين وظيفه بر  ــوده، آيا اين امر به معن ب
دوش شوراى نگهبان براى باال بردن هزينه آن است 
يا نه؟ اظهار كرد: متأسفانه در دوره هاى قبل شاهد 
ــن دوره و با توجه  ــوع بوديم ولى براى اي اين موض
ــه هماهنگى هاى صورت گرفته با عوامل اجرايى و  ب
ناظران به منظور ثبت  نام آن دسته از داوطلبانى كه 
داراى مدارك و شرايط الزم هستند، هنوز نمى توان 

اعالم نظر قطعى در اين مورد داشت.
وى در پايان از نامزدهاى انتخاباتى خواست تا 
حركات و رفتارشان بر مدار قانون باشد چون آنها 
ــد چند صباحى  ــب رأى، خود باي در صورت كس
ديگر براى وضع قانون در خانه ملت ايفاى وظيفه 

كنند.
ــداد 133 نفر  ــت از تع گزارش فارس حاكى اس
ــوراى  ــان نمايندگى مجلس ش ــت نامى داوطلب ثب
ــش از اعالم  ــتان همدان 9 نفر پي ــالمى در اس اس
ــى انصراف دادند  ــوى هيأت اجراي صالحيت ها از س

و 14 نفر رد صالحيت شدند.

سخنگوى هيأت نظارت بر انتخابات استان:

 شوخى افراطى منتقدان دولت  حركات و رفتار نامزدهاى انتخاباتى بر مدار قانون باشد
ــخ به سؤالى مبنى بر اينكه برخى  ــتاندار تهران در پاس فارس: مرتضى تمدن اس
رسانه ها متعلق به برخى جريانات معتقدند تنها منتقدان دولت رد صالحيت شده اند، 
افزود: در بين كسانى كه تا اين لحظه صالحيت شان تأييد شده، سخت ترين منتقدان 
ــت. وي اظهار  ــوخى افراطى اس ــد؛ از اين رو اين موضوع يك ش ــت حضور دارن دول
ــته ايم؛ به گونه اى  ــترين كاهش را در اين دوره داش ــت: در رد صالحيت ها بيش داش
ــت.  ــتم 23 درصد تعداد رد صالحيت ها كاهش يافته اس ــبت به مجلس هش كه نس

 !هنوز نماينده ايد، بفرماييد رأي دهيد 
ــوى هيأت هاى  ــالم رد صالحيت نامزدها از س ــس از اع ــن: يك روز پ خبرآنالي
ــور، برخى نمايندگان ديگر تمايلى به مشاركت در رأى گيرى هاى  اجرايى وزارت كش
روزگذشته(چهارشنبه)مجلس نداشتند. در اين راستا رئيس مجلس گاه با شوخي و 
ــتانه مي كوشيد تا نمايندگان را به مشاركت بيشتر ترغيب كند. او  گاه با لحني دوس
ــن بار گفت: آقاياني كه آن انتهاي مجلس راهپيمايي مي كنند، در رأي گيري  چندي
هم مشاركت بفرماييد. وي خطاب به يكي از نمايندگان گفت: اگر چه ديگر به شما 

حرجي نيست، اما هنوز نماينده ايد، بفرماييد رأي دهيد.

  تجديد نظر در رد صالحيت ها مانند گذشته 
ــده مردم تهران در مجلس  ــارس: غالمعلى حداد عادل نماينده تأييد صالحيت ش ف
هشتم  اتفاقى كه در خصوص صالحيت نامزدها افتاده موضوع تازه اى نيست. بنده حدس 
مى زنم همانند دوره هاى قبل در برخى موارد كه تعدادى رد صالحيت شده بودند، تجديد 
نظر خواهد شد و بايد به داليلى كه مورد نظر هيأت هاى اجرايى استانى بوده رسيدگى 
شود. وي اضافه كرد: در حال حاضر چيزى كه براى بنده مسلم شده اين است كه تا اين 

جا نامزد انتخابات هستم، لذا در مورد رياست مجلس نهم عالقه ندارم كه صحبت كنم.

 زير سؤال بردن قانون توسط رد صالحيت شده ها 
ايلنا: احمد نجابت عضو شوراى مركزى جمعيت ايثارگران انقالب اسالمى با تاكيد 
بر اينكه عنوان كردن اين كه هر كسى منتقد دولت بوده رد صالحيت شده زير سوال 
بردن قانون است، گفت:  قانون تشكيل هيات هاى اجرايى مشخص است و 30 معتمد 
محلى در هر حوزه انتخابيه تعدادى از افراد را به هيأت اجرايى استان معرفى مى كنند 
و اين هيأت از مراجع ذى ربط خود براى تأييد افراد استعالم و نتايج بررسى خود را 
اعالم مى كند.  وي با اشاره به اينكه اعالم نتيجه نهايى رد صالحيت ها از طريق هيأت 
مركزى شوراى نگهبان اعالم خواهد شد، گفت: معموال صالحيت كسانى كه در نامه 
رد صالحيت آن ها عدم التزام به ماده 1 و 3 قانون اساسى درج شده است در شوراى 

نگهبان تأييد خواهد شد.

 رد صالحيت 29 نفر در استان مركزي 
ايلنا: ابوالقاسم نصراللهي معاون سياسي - امنيتي استاندار مركزي اعالم كرد: 29 نفر 
از ثبت نام كنندگان نمايندگي مجلس نهم در استان مركزي، توسط هيأتهاي اجرايي رد 

صالحيت شده اند. تعداد داوطلبان نمايندگي مجلس در استان مركزي 142 نفر بود.

   6 بانو در ليست جبهه متحد اصولگرايان 
فارس: زهره الهيان عضو كميته بانوان جبهه متحد اصولگرايان گفت: مقرر شده است 
كه نامزدهاى جبهه متحد اصولگرايان بر اساس معيارها انتخاب شوند. لذا عالوه بر اين كه 
حداقل شش نفر از بانوان در فهرست گنجانده خواهند شد، در مورد 24 نفر ديگر ليست 
نيز معيارها سنجيده مى شود و در صورتى كه فردى از جامعه بانوان شايستگى باالترى در 
حوزه فردى، كارآمدى و مقبوليت داشته باشد بر اساس اصل شايسته ساالرى، در فهرست 

نامزدهاى جبهه متحد اصولگرايان در تهران قرار خواهد گرفت.

 هشداري كه سبب گروكشى دولت شد 
ــوى نماينده خدابنده گفت: هر فردى كه در گذشته نقد  ــيد فاضل موس ايلنا: س
جدى نسبت به دولت داشته رد صالحيت شده و با توجه به اينكه من و عليخانى نيز 
در يك حوزه ثبت نام كرديم و وى رد صالحيت شد، بعيد مى دانم صالحيت من نيز 
تاييد شود.  وى خاطرنشان كرد: اين مسأله دور از ذهن نبود به نظر من دولت در پى 
ــى است، چرا كه با توجه به هشدارهاى گذشته آيت ا... جنتى مبنى بر  نوعى گروكش

برخورد با جريان نوظهور، فشار زيادى روى دولت بود.

 پيگيري برخالف سوگند نمايندگي 
فارس: حميد  رسايى نماينده تأييد صالحيت شده مردم تهران در مجلس با تأكيد 
ــير قانونى را دنبال كنند تا به حق و حقوق خود برسند،  بر اينكه تمام افراد بايد مس
ــده   ــائل نمايندگان رد صالحيت ش گفت: الريجانى تيمى را مامور كرد تا پيگير مس
شود، اما بايد بگويم كه مجلس بايد از حقوق مردم دفاع كند، اگر اينجا تيمى درست 
كنيم تا تنها پيگير كار بيست و چند نفر كه رد صالحيت شده اند، باشد، اين برخالف 

قسمى است كه خورده اند.

  رد صالحيت رقباى پروين احمدى نژاد 
ــى نامزدهاى رقيب خانم  ــيده حكايت از آن دارد كه تمام ــدال: خبرهاى رس اعت

پروين احمدى نژاد، از سوى هيأت اجرايى شهر گرمسار رد صالحيت شده اند.
ــار، هجده نفر نامزد انتخابات مجلس شوراى اسالمى شده اند كه  ــهر گرمس در ش
ــردم برخوردارند.  ــل قبولى براى جلب آراى م ــانس قاب ــش نفر از آن ها از ش تنها ش
ــر رئيس جمهور  از آن جمله اند.  ــن ركنى، على همتى و خواه غالمرضا كاتب، حس
ــى اصالح طلب و  ــب پروين احمدى نژاد كه يك ــزارش، تمام پنج رقي ــا بر اين گ بن
ــته به جبهه متحدند از سوى هيأت اجرايى وزارت كشور رد  مابقى اصولگرايان وابس

صالحيت شده اند.

 صالحيت فاطمه آجرلو تأييد شد 
ــارا در مجلس  ــتهارد و آس ــده مردم كرج ، اش ــه آجرلو نماين ــدال: فاطم اعت
ــد. فاطمه آجرلو كه روز قبل نامش درميان  ــالمى تأييد صالحيت ش ــوراى اس ش
ــد. پيش از اين گفته  ــده ها به چشم مى خورد، تأييد صالحيت ش رد صالحيت ش
مى شد كه هيأت اجرايى انتخابات، وى را به دليل مرتبط بودن با پرونده پاليزدار 
ــت. البته  ــوح بودن آن رد صالحيت كرده اس ــده قضايى و مفت ــودن پرون و دارا ب
ــتم در اين مورد  ــا خبرنگاران گفته بود : مايل نيس ــه آجرلو در گفت و گو ب فاطم
ــدگان نزديك به دولت  ــت فاطمه آجرلو از نماين ــًال صحبتى كنم. گفتنى اس فع
ــن اجتماعى در دولت دهم از  ــراى تصدى وزارت رفاه و تأمي ــت كه پيش تر ب اس
ــوى محمود احمدى نژاد به مجلس معرفى شد. هرچند كه موفق به كسب راى  س

ــد. اعتماد از مجلس نش

ــام: رد صالحيت 39 نماينده مجلس  همدان پي
ــوي هيأت هاي اجرايي وزارت كشور،  ــتم از س هش
ــنبه مجلس را متفاوت تر  جلسه علني روز چهارش
ــات روزهاي ديگر آن كرده بود. از اعتراض  از جلس
ــد توكلي( گرچه توكلي، خود تأييد صالحيت  احم
ــي صالحيت ها توسط هيأت  ــده) به روند بررس ش
اجرايي گرفته تا ابراز نارضايتي شديد شيخ قدرت 
عليخاني عضو فراكسيون خط امام (ره) مجلس از 
ردصالحيت جمعي از هم جناحي هاي خود در اين 
فراكسيون، از اظهار تعجب حميد رسايي از برخي 
ردصالحيت شده ها گرفته تا واكنش الريجاني در 
قبال اين اظهارات، همه و همه از هرم شيري رنگ 
ــاز ساخته  ــتان تهران روزي خبر س ميدان بهارس
ــبز مجلس به  ــا واكنش هاي اهالي تاالر س بود. ام
ــدگان از اظهارات رئيس  ــار ردصالحيت نماين اخب
ــت  ــي در واكنش به درخواس ــي الريجان ــد. عل ش
ــراي ارائه تذكر در ابتداي  ــدادي از نمايندگان ب تع
ــر مي خواهيد درباره  ــه علني ديروز گفت: اگ جلس
ردصالحيت هايي كه در رسانه ها نوشته شده تذكر 
بدهيد، بررسي و پيگيري هاي ما نشان داده برخي 
ــده است؛ به عنوان مثال  ــم ها به اشتباه درج ش اس
ــوي و آقاي دلخوش را  در اين خصوص آقاي موس
ــتند و من هم تحقيق كردم و متوجه  ــتباه نوش اش

شدم آنها ردصالحيت نشده اند.
ــانه ها در اين باره يا  ــد كرد: برخي رس وي تأكي
درست ننوشتند؛ يا عمدي داشته يا اشتباه كردند. 

ــردم تهران در مجلس  ــا احمد توكلي نماينده م ام
كنوني( كه البته براي مجلس نهم از حوزه انتخابيه 
بندرعباس ثبت نام كرده است ) اولين نماينده اي 
ــه علني مجلس،در تذكري  ــود كه ديروز در جلس ب
نسبت به برخي ردصالحيت هاي صورت گرفته توسط 
هيأت هاي اجرايي انتقاد كرد و اظهار داشت: ضرر اين 

برخوردها براي نظام بيش از نفع آن است.
ــه ردصالحيت نمايندگان با   وي معتقد بود ك
استناد به اينكه التزام به واليت فقيه ندارند، باعث 
ــتفاده دشمنان  لطمه زدن به آبروي نظام و سوءاس

مي شود.
ــان مجلس،  ــيون اصولگراي ــو فراكس  اين عض
ــي و  ــتند به اصل 86 قانون اساس در اخطاري مس
ــتند به بند 11 ماده 23  همچنين در تذكري مس
آيين نامه داخلي مجلس، اظهار داشت: برخي اخبار 
ــورت گرفته،  ــره درباره ردصالحيت هاي ص منتش
ــت است،  همچون مورد من و آقاي نادران، نادرس
ــت است. متأسفانه قانون  اما برخي از آنها هم درس
ــث هتك قانونگذاري  ــود كه باع طوري اجرا مي ش
مي شود، زيرا وقتي كساني نماينده مجلس هستند 

و مي گويند صالحيت آنها احراز نشده اين عجيب 
به نظر مي رسد. به دنبال اين تذكر، الريجاني اظهار 
ــت و ردصالحيت  ــما درست اس ــت: سخن ش داش
ــور و هيأت هاي اجرايي  برخي افراد در وزارت كش
كار درستي نبوده و مبنايي نداشته است. به عنوان 
مثال عدم احراز صالحيت يك نماينده، با توجه به 
ــال حضور در مجلس، معنايي ندارد و اين  چهار س
عدم احراز در مورد كساني است كه شناخته شده 
نباشند يا در مورد برخي افراد استناداتي كردند كه 
ــت و اينها بايد در مسير قانوني  ــت نيس اصال درس

طي شود.
ــالمي، از انعكاس  ــوراي اس ــس مجلس ش  رئي
ــر داد و گفت  ــور خب اين اعتراضات به وزارت كش
ــور  كه افرادي از مجلس براي مذاكره با وزارت كش

مشخص شدند.
ــي رئيس مجلس از ردصالحيت  اظهار نارضايت
ــد  عده اي از نمايندگان مجلس در حالي مطرح ش
كه ديروز ارگان مطبوعاتي دولت با انتشار گزارش 
ــان اين مطلب  ــا، با بي ــي از ردصالحيت ه و تحليل
ــدي نژاد به صورت  ــه « ... حاميان گفتمان احم ك

ــده اند» و همچنين ذكر  گسترده رد صالحيت ش
ــت  ــردن اين خبر كه « آخرين اخبار حاكي اس ك
ــه عنوان حامي  ــترده اي از افرادي كه ب طيف گس
ــالمي شناخته مي شوند در اين  گفتمان انقالب اس
مرحله بنا به داليلي عجيب ردصالحيت شده اند» 
با قبول داشتن انتقادات وارده بر ردصالحيت هاى 
نمايندگان كنونى و با ذكر اين خبر كه عده زيادى 
ــژاد نيز از صافى هيات هاى  از طرفداران احمدى ن
ــعى كرده  ــور عبور نكرده اند، س اجرايى وزارت كش
ــوذ دولتى ها و طرفداران آن  ــائبه دخالت و نف تا ش
ــاس  ــت نمايندگان مجلس را بى اس در ردصالحي
بخواند. انتشار اين مطلب از سوى ارگان مطبوعاتى 
ــت كه عده اى از نمايندگانى كه  دولت در حالى اس
ردصالحيت شده بودند، دليل ردصالحيت خود را 
انتقاد از سياست ها و عملكرد دولت دانسته بودند. 
ــران ربط دادن بحث  ــتاندار ته ديروز همچنين اس

صالحيت ها به دولت را بسيار مسخره دانست.
ــانى كه تا اين لحظه  ــزود: در بين كس  وى اف
ــده، سخت ترين منتقدان  صالحيت شان تأييد ش
ــن رو اين موضوع يك  ــت حضور دارند؛ از اي دول

ــت. ــوخى افراطى اس ش
ــى در خصوص رد  ــارات الريجان ــس از اظه  پ
ــتور عليخانى  صالحيت ها نوبت به نطق ميان دس
ــود. وى ديروز  ــتم ب ــده مجلس هش ــر نماين ديگ
ــود و هم  ــت خ ــى از ردصالحي ــراز نارضايت ــا اب ب
ــت: مرا  ــيونى هايش در مجلس، اظهار داش فراكس
ــى و  ــدم پايبندى به قانون اساس ــه دليل ع اول ب
ــد و بايد بگويم كه  ــت فقيه ردصالحيت كردن والي
آيا خجالت نكشيدند اين دليل را براى ردصالحيت 
ــه دفاع از  ــپس ب ــردن من آوردند؟ عليخانى س ك
نمايندگان اصالح طلب پرداخت و اظهار داشت: به 
برادران ما نيز خيلى حمله شد اما به قنبرى، تابش 
ــهريارى اين حمله ها بيشتر  ــاير دوستان و ش و س
ــا اصالح طلبان  ــده اى گفتند اين ه ــود و حتى ع ب
ــتند اما ما مى خواهيم بگوييم كه در اين  بدلى هس
ــاس براى دفاع از نظام آمديم اما شما  شرايط حس
ــا و بى مهرى ها را، آن  ــه كنيد كم لطفى ه مالحظ
ــتگاه هاى اجرايى دولت كه معلوم  هم از سوى دس
ــند كه به صالحيت  ــت صالحيتى داشته باش نيس
ــى در ادامه  ــدرت ا... عليخان ــيدگى كنند. ق ما رس
ــاره به دخالت مسئوالن دولتى  سخنان خود با اش
ــفانه هيأت هاى اجرايى  ــات، گفت: متأس در انتخاب
ــذا در همين جا عرض  ــدند، ل ــى انتخاب ش سياس
ــى قزوين در  ــئوالن اجراي ــى از مس مى كنم برخ
ــا برخى فرماندارى ها يا  انتخابات دخالت كردند ي

بخشدارى ها براى فرد خاصى تبليغ مى كنند. 

اعتراض بهارستانى ها به رد صالحيت ها
■ رئيس مجلس: برخى ردصالحيت ها مبنا ندارد 

■ توكلى: ضرر اين برخوردها براي نظام بيش از نفع آن است

مهدوي كني:
هرچه خارجى ها بيشتر فشار 
بياورند حضور مردم بيشتر 

خواهد بود 
ــام: رئيس مجلس خبرگان گفت:  همدان پي
ان شاء ا... حضور مردم در انتخابات خوب خواهد 
بود و همانطور كه مقام معظم رهبري فرمودند، 
ــار بياورند حضور  ــتر فش هرچه خارجي ها بيش
مردم بيشتر خواهد بود، زيرا احساس مي كنند 
دشمن مي خواهد وارد ميدان شود و استقالل، 

آزادي و نظامشان را از بين ببرد.
ــت ا... مهدوي كني در  ــنا، آي به گزارش ايس
حاشيه مراسم بزرگداشت حاج مالعلي كني در 
جمع خبرنگاران اظهار كرد: مردم در انتخابات 
بيايند و نمايندگانشان را انتخاب كنند و توجه 
ــه اي نخواهند  ــر كنار بروند نتيج كنند كه اگ

گرفت.
ــاره حضور  ــي درب ــخ به پرسش وي در پاس
ــب در انتخابات مجلس  ــاي اصالح طل چهره ه
ــتند اگر تأييد  ــم نوش نيز گفت: آنهايي كه اس
ــا آن ها بايد قبل  ــدند، مي آيند ام صالحيت ش
ــي راه هاي خوبي انتخاب مي كردند  از نام نويس

كه نكردند.
ــخ به اين  ــن در پاس ــي همچني مهدوي كن
ــش كه ”آخرين پيام تان به جبهه پايداري  پرس
چيست؟“ گفت: توصيه ما اين است كه بيايند 
ــت مي كنيم،  ــر هم رقاب ــيم و اگ ــا هم باش و ب

يكديگر را خراب نكنيم.

عسگر اوالدى:
 رقيب اصولگرايان، اصالح طلبانند

همدان پيام: يك عضو شوراى مركزى جبهه متحد اصولگرايان گفت: اصالح طلبان و 
جريان انحرافى و نامزدهاى سفيد آنها در انتخابات حضور دارند. 

ــت.  ــتباه اس وحدت اصولگرايان به قوت خود باقى و رقابت اصولگرايان با يكديگر اش
ــامى  ــتم، توصيه كردند: اس ــان داش ــت ا... مهدوى كنى در ديدارى كه اخيرا خدمتش آي

نامزدهاى جبهه متحد نبايد در ليست هاى غير متحد ديگر باشد.
ــتان پيش تر گفته  ــگر اوالدى در گفت وگو با فارس افزود: برخى از دوس حبيب ا... عس
ــت نمى دهيم و االن هم برخى از آنها بنا را  بودند كه اگر اصالح طلب ها بيايند، ما فهرس

بر اين گذاشته اند كه اصالح طلبان نمى آيند. در حالى كه بنده معتقدم، اصالح طلبان با 
حداقل 700 تا 850 نامزد وارد انتخابات شده اند.

وى گفت: نقل شده كه اصالح طلبان در سه مجموعه ظاهر شده اند؛ 1- مجموعه نامزدهاى 
سفيد 2- مجموعه نامزدهايى كه با فتنه همراه بودند، ولى خود را كنار كشيدند 3- مجموعه 
بين اين دو. اصالح طلبان با اين سه مجموعه قرار است وارد انتخابات شده و بعد با يكديگر 

ائتالف كنند و با اين ائتالف و راه انداختن سر و صدا نظر مردم را به سوى خود جلب كنند.
ــان مى دارد كه اصالح طلب ها آمده اند نه  ــد كرد: جبهه متحد اصولگرايان بي وى تأكي
ــا پيچيدگى  و حتى برخى از  ــال دارد كه بيايند، تصريح مى كنم كه اينها ب ــه احتم اينك
ــركت در انتخابات را دارند. حتى آنهايى كه به ظاهر انتخابات را  آنها با نيرنگ ها قصد ش
تحريم كرده اند و آنهايى كه اصال خود را سفيد مى دانند يا حتى برخى كه با فتنه در ابتدا 

همكارى داشتند و بعد كنار كشيدند، در صحنه انتخابات حضور دارند. بايد بصيرت داشته 
ــيم و نبايد فريب بخوريم. دبيركل جبهه پيروان خط امام(ره) و رهبرى تأكيد كرد:  باش
رقيب اصولگرايان در انتخابات اصالح طلبانند و در ميدان حضور دارند. منتها حضورشان 

با يك طراحى و جدا جدا اما به موازات هم مى باشد.
ــرايطى بود كه دشمن در  ــرايط خيبرى گفت: خيبر يك ش ــگر اوالدى درباره ش عس
ــخيص  ــرد و پيامبر (ص) يا به وحى يا به تش ــيار خطرناكى مى ك ــش نفاق كار بس پوش
ــان يا به مشورت به اين نتيجه رسيدند كه ريشه اين نفاق داخلى را بكنند. حتى  خودش
وقتى يهود خائن و منافق محاصره شدند، پيغمبر فرمودند كه يك نفر از خودتان قضاوت 
ــان صادر كرد.  ــما چه كنم و همان يهودى حكم اعدام را براى خودش كند كه من با ش

يهودى هاى آن روز به تعبير امروز صهيونيست هاى منافق امروز هستند.

ــه زاويه مى  توان وارد بحث خيبر شد يكى از زاويه كندن ريشه نفاق،  وى افزود: از س
ــمن خارجى. زاويه سوم هم اين است كه در بين دشمنانى كه قبيله  ديگرى از زاويه دش
ــتند و فرقه فرقه هستند در بحث خيبرى بايد خطرناك ترين را تشخيص داد  قبيله هس
ــمن پيغمبر(ص) بودند. نظام الهى اين  كه در آن زمان يهوديان خيبر خطرناك ترين دش
ــمنان و منافقانى كه بارها به آنها فرصت داده  ــت كه با ترحم و عواطف به دش گونه نيس
شده، برخورد شود. آقا به تعبير من مى خواستند به اينهايى كه در داخل به دشمن چراغ 
سبز نشان مى دهند بگويند كه اگر دست از خيانت و عهد شكنى برنداريد، ممكن است، 
ما خيبرى عمل كنيم نه حتى بدر و احد بلكه خيبرى عمل كنيم و ناگزير شويم ريشه 
نفاق را از بن بركنيم. آقا مى خواهند مسأله انتخابات را فرقان قرار دهند براى همه نيروها 

و بين دشمنان اهم و مهم كنند كه كداميك خطرناك تر است.
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ايران و جهان

خبركوتاه اخبار
معاون جديد عمليات سپاه 

ايسنا: با حكم سردار جعفرى، سردار مهدى 
ربانى معاون عمليات سپاه شد. در مراسم توديع 
ــپاه كه با حضور  ــه معاون عمليات س و معارف
ــئوالن سپاه برگزار  جمعى از فرماندهان و مس
شد از زحمات سردار محسن كاظمينى معاون 
ــپاه قدرداني شد. مدتى  ــين عمليات س پيش
پيش كاظمينى به عنوان فرمانده سپاه محمد 

رسول ا...(ص) تهران بزرگ منصوب شد.

كشتى ايراني در خليج عدن 
دزديده شد 

ــتى حامل محصول  ــك فروند كش مهر: ي
ــع  مجتم ــتيك  كاس ــود  س ــيميايى  پتروش
پتروشيمى اروند توسط دزدان دريايى در خليج 
ــت. اين كشتى حامل 2  ــده اس عدن ربوده ش
محموله 15 هزار تنى سود كاستيك مجتمع 
ــود به يكى از  ــيمى اروند بود كه قرار ب پتروش
كشورهاى حاشيه درياى مديترانه ارسال شود.

دستگيرى معاونان شهردار 
ــى از  ــان يك ــن از معاون ــان: دو ت خراس
ــاى  ــور در روزه ــم كش ــهردارى هاى مه ش
ــده اند. اين افراد بدون آن  ــت ش اخير بازداش
ــند، يك  ــته باش ــى داش كه مدرك مهندس
ــهر داير كرده بودند و  ــى در ش دفتر مهندس
ــتورات  ــده برخى از مراجعان دس براى پرون
ــى داده اند كه اين امر موجب توجه  غيرقانون
ــن گرفتن  ــئول و زير ذره بي ــاى مس نهاده

فعاليت هاى آنها شده است.

بيشترين حمالت سايبرى
در حوزه انرژى

ــازمان پدافند  ــس س ــى رئي ــر: جالل مه
ــاورى اطالعات  ــان اينكه فن ــل با بي غيرعام
ــته  ــاختار صنايع ديگر را به خود وابس زيرس
ــيب پذيرى اين صنعت به ديگر  كرده و آس
ــع نيز نفوذ مى كند، گفت: حوزه انرژى  صناي
بيشترين حمالت سايبرى دو سال گذشته را 

به خود اختصاص داده است.

تذكر يك نماينده  به 6 وزير  
نماينده  ــارى  افش محمدمهدى  ــارس:  ف
ــاورزى،  ــه وزراى  جهاد كش ــردم داراب ب م
راه  و  ــاون  تع ورزش،  ــت،  بهداش ــت،   صنع
ــه  ــرات وي ب ــر داد. تذك ــازى  تذك و شهرس

پروژه هاي نيمه كاره مربوط مي شود.

پيام تبريك احمدى نژاد
به راخو

ايرنا: محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى در 
پيامى به ماريانو راخوى انتخاب وى را به عنوان 

نخست وزير جديد اسپانيا تبريك گفت.

بقايى همكار جديد مشايى  
ــنهاد  ــران بنا به پيش ــارس: هيأت وزي ف
ــتناد ماده (7)  ــت جمهورى به اس نهاد رياس
قانون وظايف و اختيارات رياست جمهورى، 
ــورى به تركيب  معاون اجرايى رئيس جمه
اعضاى كميسيون بررسى اعطاى نشان هاى 
ــد. به همين منظور با ابالغ  دولتى اضافه ش
ــا رحيمى از اين پس حميد بقايى  محمدرض
همكار مشايى در كميسيون بررسى اعطاى 

نشان هاى دولتى شد.

اختالف نظر بين ايران و تركيه 
با گفت و گو حل مى شود

ــالمى  ــوراى اس فارس: رئيس مجلس ش
ــكان دارد در خصوص برخى  ــد كرد: ام تاكي
ــائل بين ايران و تركيه اختالف نظراتى  مس
وجود داشته باشد كه قطعا رايزنى ها به ايجاد 
ــك خواهد كرد. وى  ــم و همگرايى كم تفاه
ــور  ادامه داد: ايران و تركيه به عنوان 2 كش
مهم در تحوالت منطقه سهم بسزايى دارند 
ــور به  ــفر اخير وزير خارجه اين كش و در س
ــاره روابط دو  ــران رايزنى هاى خوبى درب ته
كشور و موضوعات منطقه اى مطرح شد على 
الريجانى ديروز  براى سفرى 2 روزه تهران را 

به مقصد آنكارا ترك كرد.  
  

با نظر اعضاى هيأت امناى دانشگاه آزاد؛
دانشجو رئيس دانشگاه آزاد شد

ــاله  ــت 29 س ــگاه آزاد رياس همدان پيام: با اعالم نظر اعضاى هيأت امناى دانش
ــجو به عنوان رئيس پيشنهادى  ــگاه آزاد پايان يافت و فرهاد دانش ــبى بر دانش جاس
اين هيأت به شوراى عالى انقالب فرهنگى معرفى مى شود. به گزارش فارس، دومين 
جلسه هيأت امناى دانشگاه آزاد براى تعيين رئيس جديد اين دانشگاه با حضور هر 10 
ــگاه در دفتر اين هيأت و با حضور محمدرضا مخبر  ــو جديد هيأت امناى اين دانش عض

دزفولى، دبير شوراى عالى انقالب فرهنگى و به عنوان ناظر شورا در جلسه برگزار شد.
ــجو با 5 رأى  ــاعت به طول انجاميد فرهاد دانش ــه كه نزديك 3 س در اين جلس
ــنهادى دانشگاه آزاد براى معرفى به شوراى عالى انقالب  موافق به عنوان رئيس پيش
ــد. در اين جلسه آيت ا... اكبر هاشمى رفسنجانى، حجت االسالم  فرهنگى، انتخاب ش
ــن خمينى، حميد ميرزاده به عنوان نمايندگان هيأت مؤسس دانشگاه آزاد  سيدحس
ــام معظم رهبرى در  ــس نهاد نمايندگى مق ــالم محمد محمديان رئي و حجت االس
دانشگاه ها، كامران دانشجو، وزير علوم تحقيقات و فناورى، مرضيه وحيد دستجردى 
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى به عنوان اعضاى حقوقى اين هيأت و فرهاد 
ــه عنوان 3 هيأت علمى عضو در  ــجو، بهمن يزدى صمدى و فريدون عزيزى ب دانش
ــابق  ــبى به عنوان رئيس س ــگاه آزاد و نيز عبدا... جعفر على جاس هيأت امناى دانش
ــه فرهاد  ــتند. پس از اينكه در اين جلس ــگاه آزاد و دبير هيأت امنا حضور داش دانش
ــگاه آزاد براى تصدى پست  ــجو به عنوان رئيس پيشنهادى هيأت امناى دانش دانش
ــد، كامران دانشجو وزير علوم، تحقيقات و فناورى  ــت دانشگاه آزاد مشخص ش رياس
بايد وى را به شوراى عالى انقالب فرهنگى معرفى كند تا وى در جلسه شوراى عالى 

انقالب فرهنگى رأى آورده و رئيس جديد دانشگاه آزاد شود.
  احساس تكليف براي رياست 

ــجو پيش از انتخابات گفته بود: من احساس تكليف  در همين رابطه فرهاد دانش
كردم و كانديداى رياست دانشگاه آزاد شدم.

سفير ايران در روسيه:
زير بار حرف زور نمي رويم

ــيه با اعالم اين كه طرح اصالح شده گام  ــورمان در روس ــفير كش همدان پيام: س
ــت، تاكيد كرد: اصل كلي مذاكرات ما در  ــت ايران رسيده اس ــيه به دس به گام روس
ــت كه از آنچه در پي  گفت وگو با 1+5 و الوروف و همچنين در بيانيه تهران اين اس

تعهدات مان براي ما مترتب مي شود، كوتاه نمي آييم.
ــيد محمدرضا سجادي در گفت وگو با ايسنا، در مورد آخرين پيگيري ها درباره  س
ــائل مربوط به موضوع هسته اي  ــيه براي حل مس ــوي روس طرح گام به گام كه از س
ــورمان مطرح شده بود، گفت:  مدتي پيش علي باقري، معاون دبير شوراي عالي  كش
امنيت ملي كشور به دعوت همتاي خود سفري به روسيه داشت. در آن سفر مذاكره 
كارشناسي چند ساعته اي ميان كارشناسي كه همراه وي بود و مسئوالن ذي ربط در 
روسيه انجام شد و آنها متقاعد شدند كه به برخي از نقطه نظرات ايران در ارائه طرح 
ــته اند و بعضي از اقدامات مثبت ايران ناديده گرفته شده و برخي از مباحث  توجه نداش
مورد نظر به طور كل مغفول مانده است. بنابراين به دنبال اين مذاكره آن ها اعالم آمادگي 
كردند كه در طرح اوليه شان اصالحات را اعمال كنند و متن اصالح شده و مدل جديدي 

را ارائه دهند كه بعد از سه يا چهار هفته آن را به ايران دادند.
ــت و هر دو طرف  ــده الوروف در مورد طرح گام به گام زنده اس ــرد: اي ــد ك وي تاكي

عالقه منديم كه روي اين طرح كار شود و اين ابتكار به نتيجه مطلوب برسد.
وي در خصوص مخالفت غرب با انرژي صلح آميز هسته اي نيز گفت: ما از همان ابتدا به 
دنبال اعتمادسازي بوديم و اعتمادسازي كرديم و بعد از آن گفتند نه چه كسي گفته است 
كه شما چنين حقي داريد؟! اين حرف زور است. ايران نمي تواند اين حرف را بپذيرد، زيرا 
ممكن است فردا در حوزه نانوتكنولوژي هم همين را به ما بگويند همان طور كه در حوزه 
بيوتكنولوژي گفته اند كه اين علم دو منظوره است و مي تواند به ساخت سالح ميكروبي 

منجر شود. بنابراين اين زورگويي بايد يك جا به پايان برسد. 
درخواست چين از آژانس بين المللى انرژى اتمى؛

آژانس همكارى خود با ايران را تقويت كند
ــتار تقويت همكارى بين ايران و آژانس بين المللى  همدان پيام: دولت چين خواس

انرژى اتمى شد.
به گزارش ايلنا به نقل از خبرگزارى فرانسه، «ليو ويمين» سخنگوى وزارت امور 
ــى انرژى اتمى همكارى  ــت: اميدواريم كه ايران و آژانس بين الملل خارجه چين گف
ــائل مربوط به برنامه هسته اى ايران در نزديك ترين زمان  خود را تقويت كنند و مس
ممكن روشن شود. وى افزود: از نظر ما ايران با ضوابط آژانس بين المللى انرژى اتمى 
ــات هسته اى ذى ربط موافقت كرده است. بر پايه اين گزارش، سخنگوى  درباره تاسيس
وزارت امور خارجه چين اين مطلب را درباره تاسيسات هسته اى فوردو و تعهدات ايران 
ــترش سالح هاى  در چارچوب مقررات آژانس بين المللى انرژى اتمى و معاهده منع گس
ــت. درحالى كه وزير خزانه دارى آمريكا هم اكنون سرگرم ديدار از  ــته اى بيان داش هس
چين براى فشار بر اين كشور به منظور رعايت تحريم هاى يكجانبه واشنگتن عليه تهران 
است، دولت چين تاكيد كرده است كه با اعمال تحريم هاى يكجانبه عليه ايران مخالف 
است. ايران براساس قوانين بين المللى، مقررات آژانس بين المللى انرژى اتمى و معاهده 

منع گسترش سالح هاى هسته حق غنى سازى اورانيوم براى اهداف صلح آميز را دارد.
آژانس بين المللى انرژى اتمى روز دوشنبه اعالم كرد كه ايران غنى سازى تا غناى 

20 درصد را در تاسيسات هسته اى فوردو زير نظر آژانس آغاز كرده است.

حضور بشار اسد در راهپيمايى سراسرى سوريه
همدان پيام: منابع خبرى از برپايى تظاهرات گسترده مردم سوريه در دمشق در حمايت از نظام اين كشور و حضور بشار اسد 
در ميان آنها خبر دادند. به گزارش مهر، العربيه اعالم كرد كه قشرهاى مختلف مردم سوريه با حضور در ميدان امويان دمشق 
حمايت خود را از بشار اسد رئيس جمهور كشورشان اعالم كردند. بشار اسد با حضور در ميان طرفداران خود در اين ميدان 
به ابراز احساسات مردم پاسخ داد و اعالم كرد كه سوريه با حمايت مردمى، توطئه هاى دشمنان را خنثى خواهد كرد و پيروزى 
از آن ملت خواهد بود. همزمان با برگزارى اين تجمع در ميادين اصلى شهرهاى ديرالزور، الذقيه، حلب و درعا نيز راهپيمايى 
مردمى در حمايت از اصالحات به رهبرى بشار اسد و مخالفت با توطئه ها و دخالت هاى خارجى برگزار شد. همچنين سخنان 
روز سه شنبه بشار اسد در خصوص ناآرامي هاي سوريه و دخالت كشورهاي خارجي در امور داخلي و ايجاد ناامني از جمله 

تحوالت مهمي بود كه با راهپيمايي روز گذشته سوريه به يكي از موضوعات مهم منطقه تبديل شده است.

با 37 روز تأخير، بودجه 91 به مرحله تدوين رسيد 
همدان پيام: معاون پارلماني رئيس جمهورى اعالم كرد: بودجه 91 در دولت در حال تدوين است و به محض نهايي شدن 
و تجديد نظر در احكام  آن به مجلس ارائه خواهد شد. حجت االسالم ميرتاج الديني درباره زمان ارائه اليحه بودجه سال 91 به 
مجلس تاكيد كرد: هم اكنون نمي توانيم زمان دقيقي براي ارائه بودجه بدهيم اين بودجه در معاونت برنامه ريزي دولت در حال 
نهايي شدن است. به گزارش ايسنا، وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا دولت در ارائه بودجه تاخير نداشته است؟ گفت: 
مجلس 45 روز فرصت دارد كه بودجه را به تصويب برساند و اين زمان در صورت برنامه ريزي دقيق كافي است. وي در پاسخ 
به اين كه آيا با توجه به انتخابات مجلس و مرخصي نمايندگان مجلس امكان تصويب بودجه قبل از سال نو وجود دارد، گفت: 
مجلس مي تواند با توجه به اين شرايط انعطاف پذيري بيشتري از خود نشان دهد. به عنوان مثال مي تواند به جاي يك هفته 
سه روز زمان براي پيشنهادات نمايندگان در نظر بگيرد. پيش بيني ما اين است كه زمان براي تصويب بودجه كافي خواهد بود.

غربى ها وارد بازى خطرناكى شده اند
همدان پيام: سخنگوى وزارت امور خارجه گفت: آمريكا و هم پيمانانش اين را بدانند با مطرح كردن بحث تحريم 
ــتر از همه گريبانگير خود آنها خواهد شد. به  ــده اند كه مطمئنا عواقب آن بيش نفت و گاز ايران وارد بازى خطرناكى ش
گزارش ايرنا، رامين مهمانپرست با بيان اينكه جمهورى اسالمى ايران هيچگاه از تحريم استقبال نكرده است اما چون 
ــارهاى اقتصادى را به فرصت  ــتقالل و آزادى خود دفاع كند اين تحريم ها و فش مى خواهد از حق حاكميت حقوق، اس
ــان دهنده بى اثر بدون  ــرفت فراوانى را نصيب خود كرده اند و همين نش ــتيابى به علوم مختلف پيش تبديل كرده و با دس
ترفندهاى اقتصادى غرب است. وى افزود: تمامى شاخص ها نشان مى دهد كه نفت و گاز ايران تحريم شدنى نيست؛ چرا كه 
ما ذخائر رده هاى چهارم و دوم را در نفت و گاز داريم و كشورها براى پيشرفت اقتصادى موتور محركه جز انرژى پايدار و 

بلند مدت ندارند حال چگونه مى توان منبع اين انرژى را محدود يا مسدود كرد، خود بايد پاسخگو باشند.

ــته در حالى كه يك  همدان پيام: صبح روزگذش
چهره علمى كشورمان و يكى از همراهانش در يك 
اقدام تروريستى به شهادت رسيدند انديشكده هاى 
ــخن گفته  آمريكايى از ضرورت حمله به ايران س
ــرائيلى و انگليسى نيز پيرامون  بودند و مقامات اس
چگونگى مقابله با برنامه هسته اى ايران با يكديگر 

در تالويو مالقات كردند.
ــاعت 8 و 30 دقيقه صبح  به گزارش فارس، س
چهارشنبه 21 دى ماه، دو نفر تروريست موتورسوار 
ــكده علوم ارتباطات دانشگاه عالمه  روبروى دانش
ــدن به خودروى پژويى با دو  طبابايى با نزديك ش
ــدس "مصطفى  ــر از آنها مهن ــين كه يك نف سرنش
احمدى روشن" دانش آموخته رشته مهندسى پليمر 
از دانشگاه صنعتى شريف و معاون بازرگانى سايت 
ــز بوده كه از وى چندين مقاله ISI به زبان هاى  نطن
انگليسى و فارسى منتشر شده است؛ دو عدد بمب 
ــپس فرار مى كنند.  را به داخل خودرو پرتاب و س
البته به گفته شاهدان عينى فرد تروريست يك بمب 

دستى را به درِ خودروى وى چسبانده بود.
ــن  ــا انفجار اين بمب مهندس احمدى روش ب
ــهادت مى رسد و همراه وى رضا  بالفاصله به ش
ــهيد مصطفى احمدى روشن  ــقايى راننده ش قش
ــتان بر  ــاعتى بعد از انتقال به بيمارس ــوده كه س ب

ــد. ــهادت مي رس اثر شدت جراحات وارده به ش
ــد  ــن كه به نظر مى رس ــهيد احمدى روش ش
ــاس  ــت بر اس ــى اين ترور بوده اس ــدف اصل ه
ــش، در يك پروژه  ــى از همكاران ــاى يك گفته ه
ــاخت غشا هاى پليمرى  مشترك در خصوص س
ــت. به  ــازى گاز فعاليت مى كرده اس براى جداس
گزارش الف، براى غنى سازى اورانيوم از غشاهاى 
پليمرى استفاده مى شود، به طورى كه ابتدا اورانيم 
ــم» درآورده  ــزا فلوريد اوراني به صورت «گاز هگ
ــپس اين گاز از يك غشاى پليمرى  ــود و س مى ش
ــود. با اين كار اورانيوم  مخصوص عبور داده مى ش
235 زودتر از 238 از غشاى پليمرى عبور مى كند 
ــيوه اورانيوم غنى سازى مى شود. شايان  و به اين ش
ذكر است، بمب هاى استفاده شده براى به شهادت 
رساندن مهندس احمدى روشن از نوع بمب هايى 
بوده است كه قبًال نيز در ترور دانشمندان هسته اى 

جمهورى اسالمى ايران به كار گرفته شده اند.
 ترور استاد ايرانى كار اسراييل بود 

ــگر تلويزيون سوئيس در  ــكال وبر گزارش پاس
امور خاورميانه به نقل از ماموران سابق موساد كه با 

آنها گفت و گو كرده است تاكيد كرد كه ترور استاد 
ايرانى كار اسراييل بود.

ــوئيس در گزارش  به گزارش ايرنا، تلويزيون س
ــه عمليات  ــح كرد ك ــه تصري ــن زمين ــود در اي خ
ــته اى ايران مانع  ــمندان هس ــتى عليه دانش تروريس
ــته اى ايران نخواهد شد.  پيشرفت فعاليت هاى هس
ــوئيس تاكيد  ــكال وبر گزارشگر تلويزيون س پاس
كرد كه اين اقدام تروريستى عليه مصطفى احمدى 
ــگاه در ايران، برنامه ريزى شده  ــن استاد دانش روش
بود. وى با اشاره به اينكه ماموران سابق موساد اين 
ــراييل مى دانند در عين  ــتى را كار اس اقدام تروريس
ــما مسئوليت  حال گفت كه اين رژيم هيچگاه رس
ــرد. وى افزود:  ــده نمى گي ــا را به عه ــن تروره اي
ــراييل  ــاد تاكيد كردند كه اس ــابق موس ماموران س
ــتفاده كرده است.  ــيوه عليه ايران اس بارها از اين ش
اين گزارشگر سوئيسى ادامه داد: غربى ها اميدوارند 
با چنين عملياتى، برنامه هاى اتمى ايران را متوقف 
كنند. پاسكال وبر تاكيد كرد: اين درحالى است كه 
ــتى مانع فعاليت هاى هسته اى  اين اقدامات تروريس
ــالمى ايران نخواهد شد و نمى تواند  جمهورى اس

آن را متوقف كند.
  بيانيه دانش آموختگان دانشگاه 

صنعتى شريف 
ــريف  ش صنعتى  ــگاه  دانش ــگان  دانش آموخت
ــتان و  ــه اى تأكيد كردند: ما دوس ــدور بياني با ص
ــد آن چنان كه  ــان مصطفى با صداى بلن همدرس

ــنود اعالم مى كنيم هزاران مصطفى  همه جهان بش
ــن در ايران آماده پيوستن به كاروان  احمدى روش
ــتند. دانش آموختگان دانشگاه  ــهدا هس ــرخ ش س
ــهيد  ــا صدور بيانيه اى ترور ش ــريف ب صنعتى ش
ــن را محكوم كردند كه در  مصطفى احمدى روش
قسمتي از اين بيانيه آمده است:. دست هاى ناپاك 
ــريف ترين دانشمندان  بيگانه بار ديگر يكى از ش
ــرز و بوم را هدف گرفت و داغى ديگر بر  اين م
ــور نشاند. شهيد مصطفى  قلب جامعه علمى كش
ــگاه  ــن كه ما دانش آموختگان دانش احمدى روش
ــاهد شخصيت  واال  ــريف از نزديك ش صنعتى ش
و توانمندى علمى او بوده ايم اكنون در جايگاهى 
ــته است.  قرار دارد كه همواره آرزوى آن را داش
ــتگاه هاى  ــئول و دس ــاى مس ــن از مقام ه همچني
ــزدوران  م تعرض  مى كنيم  ــت  درخواس ــى  امنيت
ــخ  ــور را بى پاس ــگاهى كش بيگانه به جامعه دانش
ــا را براى  ــام نقاط جهان فض ــته و در تم نگذاش

ــران اين اقدامات ناامن كنند. عامالن و مباش
  زمان راهپيمايى دانشجويان 

ــجويى  ــاى دانش ــو هيأت ه ــجويان عض دانش
دانشگاه هاى تهران در اعتراض به ترور دانشمندان 
ــد. هيأت هاى  ــور راهپيمايى مى كنن ــته اى كش هس
ــه ترور  ــران در اعتراض ب ــتان ته ــجويى اس دانش
ــمندان هسته اى كشور و تجديد ميثاق با رهبر  دانش
ــهيد  ــاتيد ش ــم انقالب و با هدف ادامه راه اس معظ
ــنبه راهپيمايى مى كنند.  عرصه جهاد علمى صبح ش

اين راهپيمايى از مقابل دانشگاه صنعتى اميركبير تا 
ــطين  دفتر مقام معظم رهبرى واقع در خيابان فلس

رأس ساعت 7 صبح برگزار مى شود.
  طرح محافظت از نخبگان در مجلس 

ــوراى اسالمى گفت:  نماينده اردبيل در مجلس ش
طرح محافظت و مراقبت از نخبگان در مجلس شوراى 
اسالمى تهيه مى شود. قاسم محمدى در گفتگو با ايرنا، 
افزود: برخى از نمايندگان پيشنهاد كرده اند كميته ويژه اى 
متشكل از مجلس و دولت براى تهيه و بررسى كارشناسى 
طرح مراقبت و محافظت از نخبگان تشكيل شود. وى با 
اشاره به ترور مصطفى احمدى روشن توسط مزدوران 
صهيونيستى، آمريكايى اظهارداشت: در جلسه روزگذشته 
كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى ابعاد اين ترور 
ــت كه طرح جامعى براى  ــى مى شود اما الزم اس بررس
ــمندان كشورمان از سوى  محافظت از نخبگان و دانش

مجلس تصويب شود.
 شهيد احمدى همدانى است 

ــدان او اصالتًا  ــه خان ــهيد مصطفى احمدى ك ش
ــد دوران تحصيالت ابتدايى تا مقطع  همدانى مى باش
ــده و ديپلم خود را از  ــتان را در همدان گذران دبيرس

دبيرستان ابن سينا دريافت كرده بود.
 همدان پيام ضمن محكوميت اين رفتار ناجوانمردانه 
و طراحى شده توسط دشمنان اين ملت،  شهادت نخبه 
ــتان و كشور را به خانواده شهيد و تمامى هم  علمى اس
ميهنان و جامعه علمى و مردم استان تسليت گفته و براى 

آن شهيد آرزوى علو درجات را  دارد.

شهيد احمدى روشن نخبه علمى كشور همدانى است

تعرض مزدوران به جامعه دانشگاهى بى پاسخ نماند

هشدار رئيس قوه قضاييه به اخاللگران انتخاباتي و اقتصادي؛

تمام دستگاه ها از آراي مردم صيانت كنند

ــاي جمهور ايران و نيكاراگوئه  همدان پيام: روس
ــائل بين المللي و  ــدار دوجانبه مهمترين مس در دي
ــت روابط دوجانبه را  ــه اي و نيز راه هاي تقوي منطق
ــترش  مورد گفت وگو قرار داده و بر ضرورت گس
ــراري صلح، عدالت و  ــتاي برق همكاري ها در راس

امنيت در جهان تاكيد كردند.
ــنا، محمود احمدي نژاد و دانيل  به گزارش ايس
ــجام هر چه  اورتگا همچنين بر لزوم وحدت و انس
ــتقل و آزادي خواه در مقابل  ــتر ملت هاي مس بيش
سياست هاي ظالمانه نظام سرمايه داري و مستكبران 

تاكيد كردند.
ــور را  ــن ديدار روابط دو كش ــژاد در اي احمدي ن
سازنده و مفيد دانست و با اشاره به هم بستگي عميق 
ــالمي  ملت ايران و نيكاراگوئه اظهار كرد: انقالب اس
ــير و به نفع  ــران و انقالب نيكاراگوئه در يك مس اي
ــد زمينه هاي  ــتند و باي ــا در حال حركت هس ملت ه
همكاري و مناسبات دو ملت هر چه بيشتر فعال شود.

ــروز نظام  ــان اين كه ام ــا بي ــورى ب رئيس جمه
ــيده  ــه حاكم بر جهان به پايان راه خود رس ناعادالن
ــان كرد: تحركات اخير امپرياليسم  است، خاطرنش
ــلطه گران نه تنها نشانه قوت آن ها نيست بلكه  و س
ــا در مقابل  ــتيصال آن ه ــان دهنده ضعف و اس نش
ــواره بايد در مقابل  ــت، البته هم بيداري ملت هاس
ــلطه گران هوشيار بود. دانيل  اقدامات جنون آميز س
اورتگا رئيس جمهور نيكاراگوئه نيز در اين ديدار با 
ــم تحليف  قدرداني از حضور احمدي نژاد در مراس
با بيان اين كه ايران و نيكاراگوئه در يك جبهه قرار 
ــتقرار صلح تالش مي كنند، اظهار  دارند و براي اس
ــروز نقش مهم و  ــالمي ايران ام كرد: جمهوري اس
ــترش و استقرار صلح و امنيت  تاثيرگذاري در گس

در منطقه و جهان دارد.
رئيس جمهور نيكاراگوئه در ادامه تحركات اخير 
ــان دهنده  آمريكا و برخي قدرت هاي غربي را نش
ــتقالل و  عصبانيت آن ها از تالش ملت ها براي اس
ــت و گفت: در شرايط كنوني وحدت  آزادي دانس
ــتر ملت ها از جمله ايران و  ــجام هر چه بيش و انس
نيكاراگوئه در مقابله با نظام سرمايه داري كه در حال 
ــت مي تواند در تحقق اهداف  حاضر در بحران اس

ملت ها موثر باشد.

در ديدار احمدي نژاد و اورتگا مطرح شد؛ 

انسجام ايران و نيكاراگوئه در مقابله
با نظام سرمايه داري

با تصويب هيأت وزيران؛
آيين نامه اجرايى قانون 

انتخابات مجلس شوراى 
اسالمى اصالح شد

همدان پيام: هيأت وزيران آيين نامه اجرايى 
ــالمى را  ــوراى اس ــون انتخابات مجلس ش قان

اصالح كرد.
ــران بنا به  ــارس، هيأت وزي ــزارش ف به گ
ــنهاد وزارت كشور و به استناد ماده (93)  پيش
ــالمى ـ  ــوراى اس ــون انتخابات مجلس ش قان
مصوب 1378- اصالح آيين نامه اجرايى قانون 
ــالمى را تصويب  ــوراى اس انتخابات مجلس ش
ــاس آن ميزان حق الزحمه براى  كرد كه بر اس
آن دسته از كاركنان دولت يا نيروهاى مردمى 
كه به صورت داوطلبانه براى رأى گيرى، قرائت 

و شمارش آرا با هيأت هاى اجرايى يا هيأت هاى 
نظارت بر انتخابات همكارى مى كنند، براى هر 
ــترك وزارت كشور و  ــنهاد مش دوره بنا به پيش
شوراى نگهبان در سقف اعتبارات مصوب مربوط 
به تصويب هيأت وزيران مى رسد. بر اين اساس، 
پرداخت هرگونه وجهى خارج از چارچوب اين بند 

تحت هر عنوان ممنوع مى باشد.
همچنين فرماندار يا بخشدار يا رئيس هيأت 
ــى از تالش هاى  ــارت مى تواند براى قدردان نظ
ــات تقديرنامه كتبى  مجريان يا ناظران انتخاب
صادر كند و تقديرنامه هاى صادر شده از سوى 
ــاى هيأت هاى نظارت استان و شهرستان  رؤس
از نظر برخـوردارى از مزاياى ادارى به ترتيـب 

معادل تشويق نامه استاندار و فرماندار است.
ــيار براى  ــذ رأى س ــعب اخ ــن ش همچني
ــمارش آراى صندوق پس از انقضاى مهلت  ش

اخذ رأى بايد به محل فرماندارى يا بخشدارى 
ــط  ــا مكانى كه از قبل توس ــب مورد) ي (حس
ــدارى (حسب مورد) تعيين  فرماندارى يا بخش

شده است، مراجعه كنند.
ــعبه اخذ رأى  همچنين نماينده نامزد در ش
ــذ رأى بايد  ــروع اخ ــل پنج روز قبل از ش حداق
معرفى شود و تأمين نيازهاى نماينده نامزد در روز 
اخذ رأى بر عهده نامزد مربوط است. بر اساس اين 
مصوبه، نمايندگان نامزدها مى توانند بدون دخالت 
ــاير مسئوالن شعبه، تا پايان  در انجام وظايف س
زمان اخذ رأى، شمارش آرا و تنظيم صورتجلسه 

در شعبه حضور داشته باشند.
ــا در صورت  ــن نمايندگان نامزده همچني
مشاهده تخلف، بايد مراتب را به صورت كتبى 
ــاى اجرايى و  ــعبه يا هيأت ه ــئوالن ش به مس
نظارت اعالم كنند و چنانچه نماينده نامزد در 

شعبه اخذ رأى له يا عليه نامزدى تبليغ نمايد، 
برابر مقررات مربوط با وى رفتار خواهد شد.

ــه ثبت نام،  ــن مصوبه، برنام ــاس اي  بر اس
ــن  ــه اي ــمارش آرا ب ــت و ش ــذ رأى و قرائ اخ
ــعب ثبت نام و اخذ  ــت كه؛ اعضاى ش روال اس
ــروع  ــاعت قبل از ش ــد حداقل يك س رأى باي
ــده و ابتدا  ــعبه حاضر ش اخذ رأى در محل ش
ــى نامزدها را كه  ــه آگهى و آثار تبليغات هرگون
در اطراف محل شعبه نصب شده است، امحا و 
ــبت به ثبت اسامى هيأت رئيسه،  بعد از آن نس
ناظران، نماينده فرماندار، بازرس وزارت كشور 
ــه  (در صورت حضور) در صدر فرم صورتجلس
ــعبه اقدام و حاضران آن را  نتيجه اخذ رأى ش
ــپس صندوق اخذ رأى بايد در  امضا كنند و س
حضور نماينده هيأت نظارت بر حوزه انتخابيه 
ــدار و بازرس وزارت  و نماينده فرماندار يا بخش

كشور (چنانچه نمايندگان فرماندار يا بخشدار 
ــته باشند)  ــور حضور داش و بازرس وزارت كش
ــان از خالى بودن  ــاز و پس از حصول اطمين ب
صندوق، آن را با بسته هاى انتخاباتى مخصوص 
ــران) در  ــا همكارى ناظ ــى و نظارت (ب اجراي
ــخص پلمب نموده و نمايندگان  محل هاى مش
هيأت نظارت موضوع را در صورتجلسه گواهى 
ــش  ــد و برنامه اخذ رأى و قرائت آرا در ش كنن
ــاس، پس از  مرحله انجام مى پذيرد. بر اين اس
ــاعت رأى گيرى، تمام افرادى كه براى  پايان س
ــد، به داخل  ــف قرار دارن ــل ص دادن رأى داخ
ــده و دِر شعبه بسته مى شود  شعبه هدايت ش
ــتن دِر شعبه،  ــعبه پس از بس ــئوالن ش و مس
ــخصى را براى اخذ رأى  اجازه ورود به هيچ ش
ــوى معاون اول  نخواهند داد. اين مصوبه از س

رئيس جمهورى براى اجرا ابالغ شده است.

ــت: تمام  ــوه قضاييه گف ــام: رئيس ق همدان پي
دستگاه ها موظفند بر حسب وظايف قانوني خود از 

آراي مردم صيانت كنند.
ــنا، آيت ا... آملي الريجاني رئيس  به گزارش ايس
قوه قضاييه در جلسه مسئوالن عالي قضايي با اعالم 
اين خبر افزود: اميدواريم در اسرع وقت و با رعايت 
ــكام متهمان اين  ــرعي و قانوني اح تمام موازين ش

پرونده صادر شود. 
الريجاني از آمادگي دستگاه قضايي براي برخورد 
ــور  ــا اخاللگران نظام اقتصادي كش ــريع ب جدي و س
برحسب وظايف قانوني دستگاه قضايي نيز خبر داد و با 
اعالم اين كه «گرچه دولت تمام تالش هاي خود را براي 
ــاد ثبات در بازار اقتصادي انجام مي دهد»، گفت:  ايج
معيشت و رفاه مردم مسأله مهمي است كه نمي توان 
به سادگي از كنار آن عبور كرد و اجازه داد كه دالالني 
ــت نظام اقتصادي  ــودهاي كالن به وضعي به طمع س
دامن بزنند و دولت نيز بايد با تدبير در ايجاد ثبات بازار 
اقتصادي اقدام نمايد و با برخورد قاطع با افراد سودجو 

به اين وضعيت سر و سامان بدهد.

ــر اين كه وضعيت نظام  ــي الريجاني با تاكيد ب آمل
ــد در دو محور  ــازار طال و ارز باي ــادي و بويژه ب اقتص
تدبير و برخورد ساماندهي شود، از قوه مجريه خواست 
اخاللگران نظام اقتصادي و بازار ارز و سكه كشور را براي 
برخورد قانوني به دستگاه قضايي معرفي كند ولي در 
عين حال تاكيد كرد: گرچه ما از دستگاه هاي اجرايي و 
امنيتي نيز مي خواهيم كه در اسرع وقت سودجويان و 
دالالن مخل در نظام اقتصادي را به قوه قضائيه معرفي 
كنند اما دستگاه قضايي در صورت كشف موارد فساد و 
اخالل منتظر اعالم هيچ دستگاهي نيز نمي ماند. آملي 
ــاره به برگزاري سالم انتخابات  الريجاني در ادامه با اش
ــالمي به «عده معدودي كه قصد  ــوراي اس مجلس ش
ــدار  دارند آرامش انتخابات را به تالطم بيندازند: هش
ــا اخاللگران نظم  ــدت ب داد و گفت: قوه قضاييه با ش
ــرد و مردم هم  ــش انتخابات برخورد خواهد ك و آرام
ــا جرايم انتخاباتي و  ــند كه در برخورد ب مطمئن باش
فتنه گري ها در مسير انتخابات ترديد نخواهيم كرد و 
تمام دستگاه ها موظفند بر حسب وظايف قانوني خود 

از آراي مردم صيانت كنند.
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گوناگون

عطارباشى علمى

ــف از جمله آى تى در پايان  ــان صنايع مختل همدان پيام: كارشناس
ــده در  ــتاوردهاى تكنولوژيك و ابداعات ارائه ش ــال به دنبال دس هر س

آن سال هستند.
به گزارش مشرق، پيش بينى مى شود در طول سال 2012 ميالدى 
جهش چشمگيرى در بازار كامپيوتر و ابزار الكترونيك مانند موبايل رخ 

دهد كه با امكانات بى نظير خود همگان را غافلگير خواهد كرد.
 5گوشى موبايل آيفون 

ــى" آيفون"  ــى جهان؛ يعنى گوش عالقه مندان پرفروش ترين گوش
ــه منتظر به بازار آمدن نسخه هاى جديدتر  ساخت كمپانى اپل هميش
ــى اند تا ببينند  اين بار چه خالقيت هاى منحصر به فردى در  اين گوش

گوشى اين كمپانى به كار رفته است. 
استيو جابز به عنوان مدير ارشد و فقيد كمپانى اعالم كرده بود كه 
ــال 2013 ميالدى به بازار خواهد آمد، اما ظاهراً كمپانى  آيفون5، تا س
اپل پس از درگذشت جابز تصميم گرفت تا آيفون5 را در سال 2012 
به بازار عرضه كند. هنوز مشخصات گوشى بعدى آيفون معلوم نيست 
و صحبت ها در حد شايعه است، اما ظاهراً اين گوشى از فناورى بسيار 
ــرعت براى اتصال به اينترنت برخوردار خواهد بود و داراى صفحه  پرس

كليد مجازى است.
  آندروئيد 2012، نسل جديد نرم افزار سيستم عامل 

موبايل

كمپانى گوگل قصد دارد با ارائه نسخه جديد و كارآمدى از سيستم 
عامل گوشى هاى موبايل به نام آندروئيد انقالبى در سيستم عامل هاى 
موبايل به پا كند. حرف و حديث درباره اين سيستم عامل فراوان است، 
اما به نظر مى رسد بسيارى از مشكالت نرم افزارى (موسوم به باگ) در 
نسخه هاى قبلى آندروئيد حذف شده باشد و از پيچيدگى بيش از اندازه 
 Google Ice ــخه جديد نيز موسوم به ــته شده باشد. نس آن نيز كاس

Cream Sandwich است.

 ويندوز 8، نسل بعدى سيستم عامل ويندوز 
ــتم عامل جديد كمپانى مايكروسافت  ــال 2012 سيس تا فوريه س
ــتم عامل رابط  ــوم به ويندوز 8 به بازار خواهد آمد. در اين سيس موس
ــيار بهتر شده و امنيت آن نيز در مقايسه با سيستم عامل  كاربرى بس
ــده است و سيستم عامل قادر است از حداكثر  ويندوز 7 بهينه تر ش
ــتم عامل  ــتفاده كند. اين سيس ــخت افزارهاى مختلف اس ــوان س ت

ــتم عامل هاى ويندوز مى باشد و به همين  ــل از سيس ــتمين نس هش
ــتم  ــته اند. از قابليت هاى اين سيس ــل نام آن را ويندوز 8 گذاش دلي
عامل مى توان به ارتباط سريع تر با استفاده از يو.اس.بى 3 و بلوتوث 
ــك  ــاى ARM، رمزگذارى كامل ديس ــتيبانى از پردازنده  ه 3، پش
ــبت به نور محيط، تشخيص چهره كاربر براى  سخت، حساسيت نس
الگين و الگ اوت كردن، محيط ظاهرى لمسى و پشتيبانى تلويزيون 

بى سيم اشاره كرد.
دوربين كانون5دىMark III 

ــن دوربين نيز از  ــى (مارك 2) اي ــل قبل همچون دوربين5دى نس
ــعت دقيق عكسبردارى استفاده خواهد كرد تا رقيب مناسبى براى  وس

دوربين نيكون دى 800 باشد.
ــر از اين ها به بازار بيايد، اما وقوع  ــرار بود اين دوربين جديد زودت ق
ــال 2012  ــونامى و زمين لرزه در ژاپن تاريخ ارائه آن به بازار را تا س س
ــه تعويق انداخت. احتماالً دوربين جديد با قيمت 2500 دالر به بازار  ب

معرفى خواهد شد.
3آى پد 

همگان در بازار تبلت ها منتظرند تا آى پد3 كمپانى اپل با وضوح بيشتر 
نمايشگر به بازار بيايد. اگر شايعات، جدى گرفته شود قرار است تا ماه مارس 
2012، آى پد جديد با كاهش قيمت نسبت به آى پد 2 به دست مشتاقان 
صنعت آى تى برسد. اين تبلت نيز قابليت پخش صدا و تصوير به صورت 

كتاب، نشريه، فيلم، موسيقى، بازى و جستجو در وب را دارد. 

 كنسول بازى پلى استيشن ويتا 

ــزار بازى هاى  ــدى اب ــل بع ــونى اعالم كرده كه نس ــى س كمپان
ــه بازار ارائه  ــن را در 22 فوريه ب ــوم به پلى استيش الكترونيك موس
ــى و گرافيك بسيار بهتر، از خصوصيت اين  خواهد كرد. صفحه لمس
ــتند با اتصال پر سرعت به  ــن ها خواهد بود كه قادر هس پلى استيش
ــركت كنند و قيمت آن ها حدود  اينترنت در بازى هاى آنالين نيز ش

ــود. ــد ب 299 دالر خواه
ــتيك، صفحه نمايشگر  از ويژگى هاى اين محصول، دو آنالوگ اس
ــى است.  5 اينچى (130 ميلى مترى) اوال اى دى با قابليت صفحه لمس
ــول دستى، امكاناتى مانند بلوتوث، واى فاى و ترى جى را نيز  اين كنس

پشتيبانى مى كند.
 ARM ــته اى ــد 4 هس ــگر قدرتمن ــول داراى پردازش ــن كنس اي
ــد و به منظور رقابت با نينتندو سه  MPCore Cortex-A9 مى باش

دى اس عرضه خواهد شد.
 كنسول بازى نينتندو وى يو 

ــركت چند مليتى نينتندو  ــل بعدى ش ــول بازى خانگى، نس كنس
ــال 2012 ميالدى به بازار عرضه شود.  ــت كه قرار شده در اوايل س اس
نينتندو تاكنون توانسته در صدر فروش بازى هاى كنسول قرار بگيرد و 
از پلى استيشن سونى و ايكس باكس مايكروسافت پيشى بگيرد و ظاهراً 

قصد دارد اين ركورد را نيز در دست داشته باشد.
ــخص اين كنسول، كنترلر وايرلس آن، وى ريموت  يك ويژگى مش
ــد كه مى تواند به عنوان يك وسيله اشاره كننده دستى به كار  مى باش
ــه بعدى تشخيص دهد. نسخه هاى قبلى  رود و حركات را در فضاى س

اين كمپانى تا به حال 100 ميليون عدد فروش داشته است.

به جاي چيپس 
ذرت بو داده بخوريد

ــاپ كورن يكي  ــنا: ذرت بو داده يا پ ايس
ــراي ميان وعده هاي  از بهترين انتخاب ها ب

غذايي است.
ــات كامل را  ــو داده خواص حبوب ذرت ب

دارد و از فيبر بااليي برخوردار است.
ــاي ذرت بو داده ايجاد   يكي از ويژگي ه
ــيري براي مدت زياد است زيرا  ــاس س احس
ــتري را  25 گرم از اين ميان وعده فضا بيش
ــنك ها در معده اشغال  در قياس با ديگر اس

مي كند.
ــوي ديگر اين ميان وعده در قياس   از س
ــي كمتري  ــا از چرب ــر ميان وعده ه ــا ديگ ب
ــي ذرت بو داده  ــت. به طور كل برخوردار اس
با چاشني فلفل يكي از بهترين ميان وعده ها 
ــيري و كنترل وزن  ــاس س براي ايجاد احس

است.
 

واكسن تزريقى ايدز 
در بوته آزمايش

ــانى  ــتين آزمايش هاى انس ــا: نخس ايرن
ــن  ــت. اين واكس ــن تزريقى ايدزاس واكس
ــه  ك ــت  اس ــى  خاص ــن  پروتئي ــاوى  ح
ــروس ايدز را هدف  ــويه وي بدخيم ترين س

قرار مى دهد. 
محققان دانشگاه امپريال لندن، دانشكده 
ــكى هول يورك، واحد آزمايش بالينى  پزش
شوراى تحقيقات پزشكى و موسسه تحقيق 
بيمارى هاى عفونى براى ارزيابى واكسن ضد 

ايدز گرد هم آمده اند. 
ــوم به  ــروس ايدز موس ــم ترين وي بدخي
Clade C عامل بيشترين موارد عفونت ايدز 

در سراسر جهان است. در حال حاضر نيمى 
از 34 ميليون فرد مبتال به ايدز در جهان به 

اين سويه بدخيم مبتال هستند.
ــن  ــى كه بي خطرى اين واكس درصورت
ــدن را  ــى ب ــتم ايمن ــود و سيس ــد ش تأيي
ــودن آن را در  ــا دهد، مى توان مؤثر ب ارتق
ــان در برابر ايدز آزمايش و  محافظت از زن

ارزيابى كرد.

يك برنامه تغذيه اي 
مناسب براي فصل زمستان

ايسنا: مهمترين نكته  براي انتخاب يك 
ــتان ، كمك  ــب در فصل زمس تغذيه مناس
ــدن و افزايش  ــتم ايمني ب به تقويت سيس
مقاومت بدن در برابر ويروس ها و عفونت ها 

است. 
ــالمت پوست و  نكته مهم بعدي حفظ س
موها در فصل سرما و در هواي سرد است. در 
ــتان به جز فست فودها و تنقالت  فصل زمس
ناسالم هيچ يك از مواد غذايي اصلي را نبايد 
ــدن در طول اين فصل،  حذف كنيد چون ب
ــازگاري با كاهش دماي اتمسفر بايد  براي س

چربي بيشتري بسوزاند.
و  ــا  ميوه ه از  ــه  ك ــود  مي ش ــه  توصي
سبزي هاي غني از ويتامين C به شكل هاي 
ــورت آب ميوه  ــف خام، پخته يا به ص مختل
 C خيلي بيشتر استفاده كنيد چون ويتامين
در تقويت سيستم ايمني بدن در برابر سرفه 
و سرماخوردگي و هم چنين حفظ سالمت و 

شادابي موها بسيار مؤثر است. 

غذاى پرچرب 
به مغز آسيب مى زند

ايرنا: نتايج مطالعات دانشمندان حاكى از 
ــت كه آن هايى كه حتى در يك دوره  آن اس
ــرب مصرف  ــدت رژيم غذايى پرچ ــاه م كوت

مى كنند به مغز خود آسيب مى رسانند. 
ــگاه  ــكى دانش ــكده پزش محققان دانش
ــه بر اثر  ــوش هايى ك ــز م ــنگتن ، مغ واش
ــم غذايى پرچرب  ــورى و مصرف رژي پرخ
ــد.  كردن ــى  بررس  ، ــد  بودن ــده  ش ــاق  چ
ــيب  ــوس اين حيوانات دچار آس هيپوتاالم

ديدگى شده بود.  
ــز  مغ در  ــه اى  منطق ــوس  هيپوتاالم
ــوردن را كنترل  ــل به غذا خ ــت كه مي اس
ــازى  ــراى متوقف س ــيگنال هايى را ب و س
ــال مى  ــيرى ارس غذاخوردن در هنگام س
كند. محققان نشانه هايى از آسيب ديدگى 
ــراد چاق  ــز اف ــه از مغ ــان منطق را در هم

مشاهده كردند.

B سالمتى و آرامش با ويتامين هاى گروه
ــوند كه براى بدن   ــته اى از مواد مغذى اطالق مى ش ــام: ويتامين ها به دس همدان  پي
ضروري هستند. از مهم ترين اين ويتامين ها مى توان به ويتامين هاى گروه“B“ اشاره 

كرد كه نقش عمده آن ها در متابوليسم انرژى، كربوهيدرات ها و پروتئين ها است.
 (تيامين) B1 ويتامين 

تيامين در متابوليسم كربوهيدرات ها و عملكرد سيستم ايمنى اثر گذار است.
ــتهايى، تپش قلب، افزايش فشار  ــبب برخى حاالت مانند ضعف، بى اش كمبود آن س
ــت دادن حافظه كوتاه مدت و عدم تعادل  ــود. در برخى موارد، از دس خون و... مى ش
در راه رفتن نيز ناشى از كمبود تيامين است. تيامين به مقدار زياد در مخمر، جگر، 
غالت كامل ( سبوس دار) و گوشت يافت مى شود؛ البته بايد توجه داشت هرچه نياز 

و دريافت انرژى باال رود نياز به دريافت تيامين هم بيشتر مى شود.
 (پيريدوكسين) B6 ويتامين 

ــم گيرنده   ــيدهاى آمينه، تنظي ــم اس ــين در متابوليس ــن B6 يا پيريدوكس ويتامي
ــف، التهاب بدن (به  ــتامين نقش دارد. ضع ــتروئيدى و توليد هيس هورمون هاى اس
ــتم ايمنى از  ــتى و اختالل در سيس خصوص در اطراف دهان)، برخى ضايعات پوس
عالئم كمبود ويتامين B6 است. بايد در نظر داشت با افزايش مصرف پروتئين نياز به 

دريافت پيريدوكسين نيز بيشتر مى شود. 
 (ريبوفالوين) B2 ويتامين 

براى ريبوفالوين مى توان نقش هايى مانند متابوليسم كربوهيدرات ها، اسيدهاى آمينه 
ــراف دهان و نيز اختالالت عصبى و  ــمرد.  التهاب لب ها، لثه و اط ــا را برش و چربى ه
ــت. ريبوفالوين را مى توان از  ــوارض مربوط به كمبود ريبوفالوين اس ــى از ع كم خون
موادغذايى مانند جگر، گوشت، سبزيجات تازه، سبوس غالت و لبنيات دريافت كرد.

 (فوالت يا اسيدفوليك) B9 ويتامين 
ويتامين B9 در سنتز اسيدهاى آمينه و ساخت سلول هاى خونى يا گلبول هاى سفيد 
ــتئين  و قرمز (WBC و RBC) نقش دارد. در كمبود اين ويتامين مقدار هموسيس
خون باال مى رود كه از عوامل خطرزاى بيمارى هاى قلبى مى باشد. اختالالت عصبى، 
اختالل در رشد جنين و كم خونى ناشى از كمبود فوالت است. جگر، گوشت، غالت  

كامل (سبوس دار) و سبزيجات برگ پهن از منابع خوب فوالت هستند. 
 (اسيدپنتوتنيك) B5 ويتامين 

ــاير ويتامين هاى گفته شده در متابوليسم و توليد انرژى  نقش ويتامين B5 مانند س
ــردگى، اختالالت خواب و  ــت؛ به طورى كه با كمبود اين ويتامين فرد دچار افس اس
 B5 ــود. گوشت، جگر، شير و غالت كامل از منابع غنى ويتامين كمبود انرژى مى ش
ــت كه در فرآيند پوست گيرى غالت، مقدار زيادى از  ــتند. البته الزم به ذكر اس هس

ذخيره ويتامين B5 آن از دست مى رود.
 (كوباالمين) B12 ويتامين 

ويتامين B12 به عنوان كوآنزيم براى برخى آنزيم هاى بدن بوده و نيز نقش شناخته 
شده آن در توليد سلول هاى خونى و عصبى حائز اهميت است.

ــطح باالى  ــلولى و نيز س ــد و تكثير س ــى، اختالالت عصبى، اختالل در رش كم خون
ــتئين خون از عوارض مربوط به كمبود ويتامين B12 است. منابع غذايى  هموسيس
ــرغ، ماهى، ماهيچه و ...  ــير، تخم م ويتامين B12 عمدتاً حيوانى اند، مانند جگر، ش

ممكن است افراد گياه خوار دچار كمبود ويتامين B12 شوند.
  نتيجه گيرى 

ــاى گروه B از گروه ويتامين هاى محلول در آب بوده كه بايد براى تأمين  ويتامين ه
ــوند؛ زيرا بدن قادر به ذخيره سازى آن ها نيست.  نياز بدن به صورت روزانه مصرف ش
ــا در برابر حرارت،  ــيب پذيرى آن ه ــاى گروه B آس ــم در مورد ويتامين ه ــه مه نكت

اكسيداسيون و PH باال است.

با شگفتى هاى آى تى در سال 2012 آشنا شويد 

بالگردهاي جديد كنترل از راه دور مجهز به برنامه آي فون و دوربين
همدان پيام: يك برنامه آي فون و يك دوربين قرار است در جديدترين بالگردهاي كنترل از راه دور Swann به پرواز 
 ،i-Fly ــه مدل بالگرد ريز صاعقه ــنا، س در آمده و به كنترل  و همچنين ثبت تصاوير از محيط بپردازند. به گزارش ايس
چشم آسمان و قوي سياه در اين عمليات پروازي حضور دارند. در مدل i-Fly مي توان بالگرد را با برنامه كاربردي روي 
ــمند آي فون هدايت و كنترل كرده و مدل هاي چشم آسمان و قوي سياه نيز از دوربيني براي ثبت تصوير  ــي هوش گوش
و ويدئو برخوردارند. شركت Swann كه براي سيستم هاي نظارت ايمني و بسته هاي مراقبت خانگي در كنار ابزارهاي 
جالبي مانند دوربين زيرآبي و نظارت بر كودك معروف بوده، خطوط بالگرد را براي پروازهاي داخلي آماده كرده است. 
ــت كه بر روي يك حافظه 512 مگابايتي در  اين بالگرد همچنين از اين دوربين براي ثبت تصاوير و ويدئو برخوردار اس
آن ذخيره مي شوند. شارژ اين خودرو با يك كنترل حاوي شش باتري بوده و هر بار مي تواند تا هشت دقيقه پرواز كند.

طراحي خودرو شش ضلعي به شكل قطعات پازل
شركت هيوندا، طرح خودرو چند منظوره هشت نفره خود را در نمايشگاه خودرو 2012 دهلي نو به نمايش گذاشت. 
به گزارش ايسنا در اين خودرو كه هنوز در مرحله طراحي قرار دارد، براي افزايش ظرفيت سرنشينان خودرو، صندلي ها 
به صورت طراحي شش ضلعي مانند قطعات پازل كنار هم چيده شده اند. براي طراحي صندلي ها از الگوي النه زنبوري 
استفاده شده است، به طوري كه دو رديف 3 تايي صندلي در قسمت جلو و مياني و 2 صندلي نيز در قسمت عقب خودرو 
تعبيه شده است. در صورت نبود نياز به رديف مياني، صندلي ها تا شده و خودرو به حالت ليموزين تبديل مي شود و براي 
سفر نيز 2 صندلي عقب جمع شده و فضاي مناسب براي گذاشتن وسايل ايجاد مي شود. همچنين در صورت وجود بار 
حجيم يا خوابيدن درون خودرو، هفت صندلي به جز صندلي راننده قابليت جمع شدن و ايجاد فضاي باز كافي را دارد. 

طراحي شش ضلعي صندلي ها فضاي كافي براي پياده و سوار شدن افراد را فراهم مي كند. 

رونمايى از جديدترين دوربين با سرعت باال
ــگاه محصوالت الكترونيكى الس وگاس 2012 از دوربين  ــى در نمايش ــركت توليدكننده دوربينهاى عكاس يك ش
ــركت ژاپنى نيكون در  ــرعت باال را تهيه كند. به گزارش مهر، ش ــت تصاوير با س جديدى رونمايى مى كند كه قادر اس
نمايشگاه CES 2012 از دوربين جديدى به نام D4 رونمايى مى كند. اين دوربين 16,2 مگاپيكسلى در فرمت «فريم 
كامل» (FX) قادر است تصاويرى با ايزوى 50 تا 204 هزار و 800 را ارائه كند.اين دوربين، به عنوان اولين دستگاه در 
ــتفاده كند. سرعت انتقال اين كارتها 2 تا 3 برابر بيشتر از سرعت  ــت كه مى تواند از كارتهاى حافظه XQD اس دنيا اس
ــخه هاى اين كارتها در حجم هاى 16 و 32 گيگابايت عرضه  ــت. اولين نس كارتهاى Compact Flash و SdHC اس
مى شوند.«نيكون D2» مى تواند حداكثر 10 عكس در ثانيه در فرمت كامل بگيرد. درصورتى كه عملكرد «اتوفوكوس» 

متوقف شود و حساسيت «ايزو» از 100 به 12 هزار و 800 برسد. مى توان 11 تصوير در ثانيه گرفت.

استفاده از داروهاى الغرى 
موجب افسردگى مى شود

ــگاه بوستون آمريكا گفت:  ايرنا: يك متخصص تغذيه بالينى از دانش
ــرانه از داروهاى  ــتفاده خودس ــان مى دهد كه اس تحقيقات جديد نش
ــراد مى تواند موجب  ــنگين بر اف الغرى عالوه بر تحميل هزينه هاى س
بيمارى افسردگى شود. پروفسور مهدى اخبارده يادآور شد: استفاده از 
ــتگى فرد به دارو  ــردگى همچنين موجب وابس اين داروها عالوه بر افس
ــرى را به صورت خود  ــى فردى مدت ها داروهاى الغ ــود زيرا وقت مى ش
ــتفاده كند اين داروها منجر به تخريب پايانه هاى سلول هاى  ــرانه اس س
ــود از اين رو فرد به بيمارى  ــرتونين در مغز وى مى ش توليد كننده س

افسردگى از نوع غير قابل درمان و وابستگى به دارو مبتال مى شود. 

عطر و ادكلن را به پوستتان نزنيد
باشگاه خبرنگاران: يك متخصص پوست توصيه كرد: استفاده از عطر و 
ادكلن بر روي پوست، خشكي پوست را تشديد مي كند. محمدتقي نرباال، 
متخصص پوست اظهار داشت: افرادي كه داراي پوست خشك هستند از 
صابون هاي مرطوب و گليسيرينه استفاده كنند. چرا كه اين مواد چربي  
شوي زياد پوست نيز مي تواند منجر به خشكي پوست شود افزود: به جز 
ــورد اخير عوامل محيطي همچون، باد، آب و آفتاب نيز مي تواند باعث  م
خشكي پوست شود. عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي يزد تصريح 
كرد: عطر و ادكلن و عمدتاً تركيبات معطر به لحاظ دارا بودن مواد پاك 
ــديد و اسيدي بودن منجر به خشكي پوست مي شوند بنابراين  كننده ش

توصيه مي شود افراد اين مواد را به لباس خود بزنند.
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سواالت افقى:

ــد  ــزرگ 2- بن ــال - آرزوي ب 1- چ
ــت - بي آبرو - ضجرت - شبكه  دس
ــروف  ــگل - از ح ــت 3- كاه اينترن
ــس از غذا -  ــي پ ــي 4- خوردن يونان
تركيب سيمان با پنبه نسوز - حق و 
ناحق 5- پيامبر صبور - موكت - ابر 
مرده 6- هر دوازده ماه يكبار - مادر 
ــان بين دو  ــران 7- زم آذري - زعف
ــا - بيماري  ــر - پايتخت ايتالي پيامب
ــش از ورزش - رقيب  ــاد 8- پي غمب
ــت -  ــي 9- مديري ــدان ورزش در مي
ــتي - شهر  اصطالحي در ورزش كش
ــكيبا و بردبار -  صنعتي ايران 10- ش
ــيال تنفسي - صنعت سفال سازي  س
ــك - زبان - آرايش و زينت  11- رش
ــزاج -  ــيه - امت 12- رودي در روس
ــم و ثابت - اينك و  ترس 13- محك
ــن - بيخ - ميوه  ــاال 14- بله التي ح
كال - رود آرام 15- قسم - پيشواي 
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سؤاالت عمودي:

ــير زن - موش خرما - چاشني ساالد  ــياه - شمش 1- پدر ضحاك - تجليد2- قلم تخته س
3- نوعي شيريني - خراب و ويران 4- زنگ چهارپايان - اولين پزشكي كه موفق به پيوند 
قلب شد - فوت 5- زندانيان - بيباك - سرباز گماشته 6- باقلوا - درل - برومند 7- ديلم 
ــودن  ــك مدل لباس - گش - باران اندك - طعام عروس 8- چرم فروش - جواب 9- عروس
معما - خر ماده 10- كار بيهوده و سرسري - كالم شرط - از اثرهاي معروف مهدي خان 
ــربلند - از انواع خط  ــتر آبادي 11- امتداد فيزيكي - آرزوانه - جرات 12- مردمي - س اس
13- از دنيا رفتن - جانور تك سلولي 14- دل آزار كهنه - رعد و برق - ميوه پرزدار - گاز 

15- از شهرهاي چهارمحال بختياري - شهر زيره
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همشهريان عزي
را در هر زمين
روزنا

كيوسك

اينجا كالن شهر 
است!!! همدان 
شهرى كه تمدن 
چند هزارساله اش 
را برخى به سخره 
گرفته اند

 اختالف دولت و مجلس دليل توقف
طرح آتيه فرزندان

همدان پيام: رئيس سازمان ثبت احوال كشور با تشريح جزئيات جديد 
طرح آتيه فرزندان گفت: اين طرح به دليل نداشتن حكم قانونى از سوى 

مجلس متوقف شده است. 
ــه فرزندان افزود:  ــرانجام طرح آتي محمد ناظمى اردكانى در مورد س
دولت در ابتدا براى اجرايى شدن طرح بيمه آتيه فرزندان در بودجه سال 
89 اعتبارى معادل 500 ميليارد تومان پيش بينى كرد كه نوزادان متولد 

اين سال را تحت پوشش طرح قرار دهد.

وى با اشاره به اينكه در سال به طور ميانگين يك ميليون و 400 هزار 
نوزاد در كشور متولد مى شوند، گفت: قرار بود 500 هزار نوزاد در سال 89 

تحت پوشش اين طرح قرار بگيرند.
ــازمان ثبت احوال به ايراد قانونى مجلس در  به گزارش مهر، رئيس س
مورد اين طرح اشاره و تاكيد كرد: اشكال مجلس اين بود كه دولت براى 
انجام اين كار بايد قانون داشته باشد درحالى كه اينگونه نبود؛ بنابراين، به 

دليل اختالف بين مجلس و دولت طرح آتيه فرزندان با توقف روبرو شد.
ــال 90 هم دو هزار و 500  ــه گفته ناظمى اردكانى، در قانون بودجه س ب
ميليارد تومان بدين منظور پيش بينى شده بود كه بتواند متولدان سال هاى 
89 و 90 را پوشش دهد اما اين موضوع نيز به دليل اختالف نظر محقق نشد.

ــتاد مديريت حمل و  ــس س ــام: رئي   همدان پي
ــور گفت: سال 91 سالى است كه  نقل سوخت كش
ــى باالى 10 سال در ايران  نخواهيم گذاشت تاكس

تردد كند و قطعاً اين كار را انجام مى دهيم.
ــت: اقداماتى كه در  محمد رويانيان  اظهار داش
ــماند صورت گرفته  ــت بازيافت و مديريت پس صنع
يك ضرورت حياتى است و بايد از منابع اين كشور 
حفاظت كرد؛ از آب، خاك و هوا بايد حفاظت شود 

تا زندگى جريان پيدا كند. 
ــى از داليل عمده  ــفانه يك وى ادامه داد: متأس
ــاى قلبى و عروقى  ــرگ و مير در ايران بيمارى ه م
ــت كه بخش عمده آن مربوط به محيط زيست  اس

است. 
ــتاد مديريت حمل و  به گزارش فارس، رئيس س
نقل سوخت كشور عنوان كرد: از جمله اقداماتى كه 
در صنعت بازيافت صورت مى گيرد، صنعت بازيافت 

خودروهاى فرسوده است. 
ــورمان به سرعت به سمت  وى گفت: ما در كش
ــدن پيش مى رويم و توليد خودرو در  ــينى ش ماش
ــور ما بيش از يك ميليون و 600 هزار دستگاه  كش

در سال است.
  توليد حداقل يك ميليون و 600 هزار 

خودرو در ايران در سال هاى گذشته
ــى و رانندگى  ــان اينكه راهنماي ــان با بي روياني
ــال اعالم كند كه چقدر امسال  مى تواند در پايان س
خودرو توليد شده است، گفت: اما براساس آمارهاى 
ــون و 600 هزار  ــك ميلي ــته حداقل ي ــال گذش س
ــل 600 هزار  ــده و حداق ــودرو در ايران توليد ش خ
ــت، ضمن اينكه 2  ــده اس ــيكلت عرضه ش موتورس
ــال  ــيله نقليه ظرف يك س ميليون و 200 هزار وس

وارد فضا، هوا و معابر ما شده است.
وى با بيان اينكه معابر ما با اين سرعت توسعه پيدا 
نمى كند، تأكيد كرد: پاركينگ دائماً در حال كم شدن 
است و توسعه نمى يابد؛ بنابراين هم توقف و هم پارك 
خودروها نسبت به سرعت و توليد خودرو كم مى شود 
ــود كه نتيجه آن بروز  ــر ما نيز كوچك تر مى ش و معاب
ــت محيطى و  ترافيك، آلودگى صوتى و آلودگى زيس

مصرف ميليون ها ليتر بنزين در شهر تهران است.
ــتاد مديريت حمل و نقل كشور افزود:  رئيس س
ــيب هاى اجتماعى با  ــه آس ــت ك ــن واقعيت اس اي
ــدن افزايش مى يابد و بيشترين آلودگى  ماشينى ش
ــايط نقليه  ــيله خودرو و وس ــت به وس محيط زيس
متحرك ايجاد مى شود؛ بنابراين اسقاط خودروهاى 

قديمى امرى حياتى در كشور است.
رويانيان گفت: در 3 تا 4 سال گذشته 12 تا 13 
ــقاط خودرو در ايران داشتيم كه امروز اين  مركز اس
ــقاط در ايران ظرف  تعداد به بيش از 120 مركز اس
ــيده است. ضمن اينكه براى  مدت 3 تا 4 سال رس

هزاران نفر نيز اشتغال زايى شده است.
ــور ما توانمند،  وى گفت: صنعت بازيافت در كش
مقتدر و منسجم شكل گرفته و ما آمادگى داريم تا 

چند برابر اين اقدامات را انجام دهيم.
  اسقاط يكصد و 85 هزار خودرو در 

سال جارى
ــال 90 يكصد و 85  ــان عنوان كرد:  در س روياني
هزار خودرو را اسقاط و بازيافت كرديم و خوشحاليم 
ــته آمارهاى  ــال گذش ــا 5 س ــرف 4 ت ــه ظ از اينك
خودروهاى اسقاط شده را به بيش از يك ميليون و 
140 هزار خودرو برسانيم كه اين خودروها اسقاط و 
بازيافت شده و آهن آالت آن به كوره هاى آهن رفته 

و الستيك اين خودروها نيز بازيافت شده است.
ــك ميليون  ــش از ي ــه ما بي ــان اينك ــا بي وى ب
ــوارى و وانت  خودروى گازوئيلى و بنزينى اعم از س
ــرعت براي نوسازى آن حركت  داريم كه بايد به س
ــن مجاز وسايط نقليه بايد  ــت: س كنيم، اظهار داش
كاهش يابد و سن سوارى و وانت در سال 92 به 20 
سال كاهش پيدا كند. ضمن اينكه سن تاكسى هاى 

تهران هم اكنون به 5 سال رسيده است.
ــوخت  ــتاد مديريت حمل و نقل س ــس س رئي
ــتاد حمل و  ــاره به رويكرد جديد س ــور با اش كش
ــتاد سوخت  ــوخت گفت: رويكرد جديد س نقل س
نوسازى وسايط نقليه عمومى مانند تاكسى است 
ــال جارى 20 هزار  ــن خصوص ما در س كه در اي
ــازى كرديم و آمادگى داريم تمام  تاكسى را نوس

تاكسى هاى باالى 10 سال را نوسازى كنيم.
رويانيان با هشدار به دارندگان خودروهاى تاكسى 
باالى 10 سال گفت: سال 91 سالى است كه نخواهيم 
ــى باالى 10 سال در ايران تردد كند و  گذاشت تاكس
قطعاً اين كار را مى كنيم. ضمن اينكه در اين خصوص 
اگر امكانات داخلى جواب گو نباشد هيچ بعيد نيست از 

تاكسى خارجى براى اين كار استفاده كنيم.
ــتاندارد  وى تأكيد كرد: خودروى داخلى بايد اس
خود را باال ببرد و به خودروسازان پيشنهاد مى دهيم 

كه خط توليد جديدى براى تاكسى ايجاد كنند.
  نوسازى 500 تا 600 كاميون در 

سال جارى
رئيس ستاد مديريت حمل و نقل سوخت كشور 
از نوسازى 500 تا 600 كاميون در سال جارى خبر 
ــازى  ــه دارندگان كاميون به نوس ــت: البت داد و گف
ــود و  ــاى خود اقدام نمى كنند؛ چرا كه س كاميون ه
ــت و پول يارانه نيز كم است  قيمت كاميون باال اس
كه در اين خصوص ما به آنها حق مى دهيم؛ بنابراين 
ــون ارزان به آنها داده  ــهيالت ارزان و كامي بايد تس
شود و رئيس جمهور در اين مورد به رانندگان قول 

داده و بنده نيز پيگير اين قول هستم.
ــئوالن دولتى كمك  ــت: بايد مس ــان گف روياني
ــار در ايران معضل بزرگ  ــتين ب كنند تا براى نخس

ــنگين حل شود و رويكرد  حمل و نقل تجارى و س
ــازى بازيافت  ــوخت به سمت خصوصى س ستاد س

خودروهاست.
ــت 400 هزار خودروى  ــه داد: براى بازياف وى ادام
ــوده با بخش خصوصى قرارداد بسته ايم و امروز  فرس
شاهد قرارداد جديدى هستيم كه براساس آن قرارداد 
ــتگاه خودروى فرسوده با يك  بازيافت 100 هزار دس
شركت تعاونى به امضا خواهد رسيد و  اين 100 هزار 

دستگاه به بخش تعاونى صنعت واگذار مى شود.
ــدگان خودرو  ــرح دارن ــن ط ــت: در اي وى گف
مى توانند در محل زندگى خود با اين شركت تعاونى 
تماس گرفته و كارشناسان اين شركت از در منزل 
دارندگان خودرو فرسوده خودرو را تحويل مى گيرند 

و كارت تعاون طاليى به آنها داده مى شود. 
ــرح جديد كه  ــوان كرد: با اين ط ــان عن  روياني
ــود،  ــرارداد آن با بخش خصوصى رد و بدل مى ش ق
مردم ديگر زحمت رفت و آمد به خود را نمى دهند و 
كسانى كه خودروى جايگزين مى خواهند، مى توانند 

از طريق فروش تسهيالتى اقدامات را انجام دهند.
رئيس ستاد مديريت حمل و نقل سوخت كشور 
ــداد خودروى  ــش كه چه تع ــخ به اين پرس در پاس
فرسوده باالى 10 سال در كشور وجود دارد، گفت: 
ــوده وجود داشته  ــى فرس تا به حال 60 هزار تاكس
ــازى شده است و30 هزار  كه 30 هزار تاكسى نوس

تاكسى هنوز نوسازى نشده است.
ــال 91 به تاكسى هايى  رويانيان ادامه داد: در س
ــده اند حق تردد نمى دهيم و كارت  كه نوسازى نش

سوخت آنها را نيز مى سوزانيم.
ــرد: در طرح تعاون  ــان ك وى در پايان خاطرنش
ــوده مى توانند از  و تكريم، دارندگان خودروى فرس
ــفند ماه ثبت نام كرده و عمليات  12 بهمن تا 12 اس
ــه فجر آغاز  ــاون و تكريم از ده ــرح تع ــى ط اجراي
مى شود همچنين شماره اى براى بازرسى و نظارت 

بر اين مراكز در نظر گرفته شده است.
رئيس سازمان تاكسيراني استان همدان در اين 
ــازي خودروهاي  خصوص به همدان پيام گفت: نوس
فرسوده (تاكسي ها) از امسال در همدان آغاز شده و 

تاكنون 270 دستگاه از تسهيالت نوسازي استفاده 
كرده اند.

ــزود: پيش بيني مي كنيم   محمدجواد زارعي اف
ــتگاه فرسوده ديگر نوسازي  تا پايان سال 350 دس

شوند.
وي با بيان اينكه عملكرد سازمان تاكسيراني در 
ــور مطلوب و قابل توجه است، تصريح كرد:  كل كش
ــوده ثبت نام  در حال حاضر 100 درصد ناوگان فرس
ــده و تاكنون 90 درصد نوسازي مورد نظر انجام  ش
و 10 درصد باقي مانده تا پايان سال انجام مي گيرد.

در ادامه مدير اجرايي سازمان تاكسيراني استان 
همدان اظهار داشت: 95 دستگاه تاكسي به صورت 
ــازي  ــوده نوس امتيازي و جداي از خودروهاي فرس

شده، ثبت نام و واگذار شده است.
ــوده  جواد گلي با توضيح اينكه خودروهاي فرس
ــود كه در سطح شهر  ــي هايي مي ش ــامل تاكس ش
ــي هاي امتيازي جداي  ــت دارند، گفت: تاكس فعالي
ــت و در صورت داشتن  ــي هاي فرسوده اس از تاكس

متقاضي به ناوگان اضافه مي شوند.
وي از نوسازي 350 تاكسي فرسوده تا پايان سال 
ــازي  ــر داد و افزود: درحال حاضر نوس ــتان خب در اس
تاكسي هاي مدل هاي 70 تا 79 آغاز شده و تقريباً تمام 
خودروهاي موجود نوسازي شده اند و بعد از آن نوسازي 

خودروهاي 80 به بعد آغاز مي شود.
ــين هاي موجود در  ــي تصريح كرد: عمر ماش گل
سيستم تاكسيراني همدان بين 6 تا 7 سال است و 
ــتاد حمل و نقل و سوخت   بنابر اعالم رئيس س
ــور كه از آمادگي  اين ستاد براى نوسازى همه  كش
تاكسى هاى باالى 10 سال در كشور خبر داده است 
ــى هاى باالى 10  ــال 91 از تردد همه تاكس و از س
سال جلوگيرى خواهد شد مي توان ادعا كرد چنين 
ــود  ندارد و ما پيش از  ــي هايي در همدان وج تاكس
ــن خودروها را از ناوگان حمل و نقل  اين خروج  اي

در دستور كار قرارداده و اجرايي كرديم.
وي اظهار اميدواري كرد در صورت فراهم بودن 
ــازي در استان  ــهيالت بانكي روند تبديل و نوس تس

ادامه خواهد داشت.

ثبت نام دانشجويان انصرافى از 22دي ماه 
آغاز مي شود 

ــا تدوين ضوابط و  ــات و فناوري ب ــوم، تحقيق ــام: وزارت عل  همدان پي
ــته از دانشجويان منصرف از  ــت به تحصيل آن دس مقررات زمينه بازگش
ــته و پيوسته را كه حائز  ــي ناپيوس تحصيل در مقاطع كارداني، كارشناس
شرايط الزم باشند در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي غيردولتي، دانشگاه 

پيام نور و دانشگاه جامع علمي كاربردي فراهم مي كند.
ــات و فناوري در  ــوي وزارت علوم، تحقيق ــه گزارش ايلنا، اين اقدام ازس ب
ــعار آموزش عالي براي همه و برنامه هاى وزير علوم انجام  ــتاي تحقق ش راس

مي گيرد. قبولي و ثبت نام در يكي از دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي اعم از 
ــال 1390، نداشتن هيچگونه مشكل نظام  دولتي و غيردولتي تا قبل از س
ــي يا انضباطي توسط دانشگاه محل تحصيل و  وظيفه، عدم اخراج آموزش
ــع تحصيلي كه پذيرفته  ــدور و اخذ مدرك حتي پايين تر از مقط ــدم ص ع
ــرايط متقاضيان است. براساس اين گزارش، زمان ثبت نام از  شده اند، از ش
تاريخ 22دي تا 22بهمن 1390و از طريق آدرس سامانه خدمات آموزشي 

به نشانىhttp://www.msrt.ir/sites/ddstu/default.aspx است.
براساس اعالم وزارت علوم ثبت نام در اين سامانه هيچگونه حقي براي 
متقاضيان به دنبال نداشته و پاسخ نهايي نيز صرفاً  از طريق سامانه خدمات 

آموزشي به اطالع متقاضيان خواهد رسيد.

ــازمان  ــالى س همدان پيام: مدير مركز خشك س
ــازى ابرها كه  ــى با اشاره به طرح بارورس هواشناس
ــود، گفت: اين  ــور اجرا مى ش در برخى مناطق كش
ــود اما به  ــه در يزد اجرا مى ش ــت ك طرح سال هاس
دليل اينكه براى شرايط اقليمى كشور ما كاربردى 
ندارد با وجود هزينه هاى بسيار، تأثيرى در اقليم اين 

مناطق نداشته است. 
عباس رنجبر افزود: در حال حاضر در تمام دنيا 
نحوه برخورد با پديده هاى جوى و اقليمى از رويكرد 
مديريت بحران به مديريت ريسك تغيير كرده است. 
اما در ايران به اين موضوع توجه نمى شود و همواره 
ــر مديريت  ــه و بحران به فك ــس از رخداد حادث پ
ــتمان  مى افتيم كه در اغلب مواقع هم كارى از دس

بر نمى آيد.
ــاره به احتمال وقوع خشك سالى در  رنجبر با اش
ــال جارى گفت: اين وضعيت از  جنوب كشور در س
هم اكنون بايد در تمام برنامه ريزى هاى كالن كشور 
ــه براى مناطق  ــرار گيرد. با توجه به اينك مدنظر ق
ــازمان هواشناسى  ــمال غربى هم س ــمالى و ش ش
ــت و بارش ها  ــالى خاصى پيش بينى نكرده اس ترس
ــت، مسئوالن نبايد معضل درياچه اروميه  نرمال اس

را ناديده بگيرند.
ــراى مديريت  ــر، برنامه ريزى ب ــه اعتقاد رنجب ب

ــك پديده هاى جوى نبايد براساس طرح هاى  ريس
تحقيقاتى صرف باشد؛ بلكه بايد اين طرح ها قابليت 

عملياتى شدن داشته باشند.
به گزارش مهر، مدير مركز خشك سالى سازمان 
ــاد ناپايدارى  ــرح ايج ــوص ط ــى در خص هواشناس
مصنوعى كه از سوى رئيس سازمان محيط زيست 
چندى پيش براى رفع معضل آلودگى كالن شهرها 
ــرايط پايدارى جوى مطرح شده است، گفت:  در ش
ــت از جنبه تحقيقاتى مفيد  اين طرح نيز ممكن اس
ــد، اما به نظر نمى رسد عملياتى باشد و در هيچ  باش

جاى دنيا تاكنون چنين طرحى اجرا نشده است.
به گفته رنجبر، آلودگى هوا سه جزء اصلى دارد 
ــرايط جوى و دريافت   ــار، ش ــامل منبع انتش كه ش
ــورهاى دنيا با آن  ــيارى از كش ــت و بس كننده هاس
مواجه هستند اما در هيچ كشورى به غير از ايران به 
جاى سرمايه گذارى براى مقابله با عوامل انتشار به 
سرمايه گذارى براى تغيير شرايط جوى نمى پردازند.

وى افزود: ساده ترين و عملياتى ترين روش براى 
ــورس ها و منابع آالينده  ــش آالينده ها مهار س كاه
است به ويژه در شرايط فعلى كه سازمان هواشناسى 
از حدود يك هفته قبل توانايى اعالم وضعيت جوى 
ــورت مقطعى منابع  ــل مى توان به ص را دارد، حداق

انتشار آالينده ها را كنترل كرد. 

ــانه اي از اوضاع  ــگرى نش ــام: پرخاش همدان پي
نابسامان فرهنگى و اجتماعى يك جامعه و گسترش 

آن در ميان يك فصل است. 
ــگرى محصول  ــناس گفت: پرخاش يك روان ش
ــاس ناكافى،  ــى به مشكالت، احس واكنش احساس
نظام آموزش نادرست و وضعيت بد اقتصادى است.

ساالر كاشاني اظهار داشت: فردى كه در جامعه 
ــوع وضعيت  ــه ن ــكلى برخورد مى كند با س ــا مش ب
ــى و اجتنابى) با مشكل  احتمالى (عقالنى، احساس
ــر وضعيت، به  ــخ وى به ه ــود و پاس روبه رو مى ش

توانايى فردى وى مربوط مى شود.
ــان در موقعيت هاى  ــت: انس ــه گف وى در ادام
مختلف عكس العمل هاى متفاوتى دارد، هر چه اين 
ــتر عقالنى و منطقى باشند احتمال  واكنش ها بيش
ــگرانه  ــت كه به رفتار پرخاش ــرى خواهد داش كمت
متوسل شويم و هر چه واكنش ما در برابر سختى ها 
ــد، احتمال بيشترى وجود دارد كه  احساسى تر باش

رفتار پرخاشگرانه داشته باشيم.
ــوان، اين  ــگاه خبرنگاران ج ــزارش باش ــه گ ب
ــناس در خصوص ارتباط بين پرخاشگرى و  كارش
احساس ناكافى گفت: جوامعى كه در آنها راه هاى 
ــترس  ــداف براى جوانان در دس ــتيابى به اه دس
ــش به  ــا مى توانند با تالش و كوش ــتند و آنه هس

ــد، كمتر به  ــت پيدا كنن ــته هاى خود دس خواس
پرخاشگرى تمايل مى يابند.

ــغلى پس از  ــح كرد: ترس از آينده ش وى تصري
تحصيل، تناسب نداشتن محتواى دروس با نيازهاى 
ــت در افزايش ميزان  ــان و عواملى از اين دس جوان
ــرا كه اين نوع  ــت؛ چ ــگرى جوانان مؤثر اس پرخاش
ــاس ناكامى در ميان جوانان  ــائل يك نوع احس مس
پديد مى آورد كه خود زمينه ساز رفتار پرخاشگرانه 
ــرايط بد اقتصادى را  ــت. كاشانى ش ــوى آنهاس از س
ــت و افزود: فقر و وضعيت  هم دراين زمينه مؤثر دانس
ــد يكى از عوامل  ــب اقتصادى همواره مى توان نامناس
زمينه ساز پرخاشگرى در هر جامعه باشد، دستيابى به 
بسيارى از آرزوها و اهداف نيازمند برخوردارى از مالى 
و اقتصادى است. كسانى كه به خاطر وضعيت نامناسب 
ــيدن به آرزوها باز مى مانند توانمندي  اقتصادى از رس
ــم و پرخاشگرى دارند. وى در  فراوانى براى ابراز خش
پايان گفت: برخى از راه كارهاى مقابله با پرخاشگرى 
ــت، اما  نيازمند برنامه ريزى هاى كالن اجتماعى اس
ــان در آموختن و به  ــالش جوانان و خانواده هايش ت
ــى و منطقى در برابر  ــتن واكنش هاى عقالن كار بس
دشوارى ها و مشكالت زندگى به جاى واكنش هاى 
احساسى و هيجانى مى تواند تا حدى از شكل گيرى 

و گسترش رفتارهاى پرخاشگرانه بكاهد.

هر روز كه از خانه بيرون مي روم 
شاهد تركيدگي لوله هاي آب داخل 

خيابان و كوچه محله مان هستم 
و اينكه اين نعمت خدا به هدر 

مي رود و چند روزي طول مي كشد 
تا مسئوالن آن را تعمير كنند. 

خواهشمنديم به خاطر  خدا فكري 
به حال اين مشكالت كنيد.

تماس تلفنى

قبض گاز خودم را با قبض گاز 
همسايه  مقايسه كردم شاهد تفاوت 

نجومي آن شدم؛ چرا كه مساحت 
خانه من كمتر و تنها از يك بخاري 
استفاده مي كنم و اين در حالي بود 
كه همسايه من از 2 بخاري استفاده 

مي كند. وقتي دليل آن را پرسيدم 
جواب قانع كننده اي نگرفتم.  از 

مسئوالن شركت گاز خواهشمندم 
مانعي براي تضييع حقوق افراد 

باشند. 
پيامك ارسالى

دانشگاه پيام نور همدان به 
اصطالح به سيستم الكترونيك 

متصل شده است. اما دانشجويان 
براي پرداخت شهريه بايد به 

بانك مراجعه كنند، پس فايده 
اين هزينه ها چيست؟ چه رفاه و 
خدمتي براي دانشجويان ايجاد 

شده است؟
خليلي

دفاتر پيشخوان دولت كه در 
شهرستان ها و روستاها ايجاد شده 

است براي تسهيل ارائه خدمات به 
مردم مي باشد. اما برخي قوانين 

دست و پاگير هستند، كه بايد براي 
آنها هم فكري شود.

قياسي
سينماي فرهنگ انديشه نهاوند 

كي مي خواهد فعال شود؟ مگر ما 

رئيس ستاد مديريت حمل و نقل سوخت كشور:

تردد تاكسى هاى 10 ساله ممنوع ميشود

نتايج يك پژوهش؛
 سيستم دفاعى بدن بزهكاران ضعيف تر از 

افراد متدين است 
ــى و متخصص علوم رفتارى گفت:  ــناس علوم اجتماع همدان پيام: يك آسيب ش
ــد كه هنگام ارتكاب جرم يا انجام رفتار  ــخص ش ــاس پژوهش انجام شده مش براس
مخالف با موازين دينى هرمونى به نام ايمونوگلوبولين در بدن ترشح و باعث كاهش 

و تضعيف سيستم دفاعى بدن مى شود.
ــى كه براى اولين بار در كشور توسط گروه    مجيد ابهرى در مورد نتايج پژوهش
ــده، افزود: با توجه به اينكه آثار  ــى رفتارى بنياد علوم رفتارى انجام ش آسيب شناس
رفتارى در انسان در روند احساس و روان و همچنين جسم او تأثير مستقيم دارد و 
همواره انسان به وسيله عوارض رفتارهاى خود در محاصره جسمى و روحى است به 

همين دليل تحقيقى در اين رابطه انجام شد.
وى تأكيد كرد: با توجه به راحتى خيال و آرامش فكرى در افراد مؤمن، طول عمر 
و شادمانى باطنى اين گونه افراد، در پژوهشى ميدانى بين دو هزار و 400 زن و مرد 
كه داراى رفتارى هاى پسنديده و مطابق با موازين دينى و اخالقى بودند و همچنين 
هزار و 200 نفر از افرادى كه مرتكب بزهكارى شده يا قيود اخالقى چندان پررنگى 
نداشتند، نكات حائز اهميتى حاصل شد. اين متخصص علوم رفتارى گفت: نكته مهم 
ــى و روانى همواره در اضطراب بوده  ــن بود كه افراد گناه كار يا بزهكار از نظر روح اي
ــأله بعد از ارتكاب بزه روند صعودى  ــتند كه اين مس ــردگى هس و دچار نوعى از افس
ــتم دفاعى بدن افراد بزهكار ضعيف تر از  مى يابد. به گزارش مهر، ابهرى افزود: سيس
ــادمانى روانى نيكوكاران بعد از انجام فعاليت هاى  ــت و ش افراد متدين و نيكوكار اس
ــى در ميزان خواب و  ــود و حت ــانى باعث آرامش روحى آنان  مى ش ــى يا انس اخالق

فعاليت هاى روزانه آنان نيز مؤثر است.
به گفته وى، علت اساسى اين موضوع ترشح يك هورمون به نام ايمونوگلوبولين 
است كه هنگام ارتكاب جرم يا انجام رفتار مخالف با موازين دينى در بدن ترشح شده 

كه باعث كاهش و تضعيف سيستم دفاعى بدن مى شود.
ــت: ناراحتى هاى روحى و عصبى همراه با كاهش  ــتاد دانشگاه اظهار داش اين اس
سيستم دفاعى بدن فرد را مستعد ابتال به انواع بيمارى هاى جسمى و عصبى مى كند 

و حتى در طول عمر، ميزان خواب و تغذيه وى نيز تأثير مستقيم مى گذارد.

 بارورسازى ابرها
تأثيرى در تغيير اقليم ايران نداشت 

واكنش عقالنى بهترين راه مقابله
 با پرخاشگرى است

 همشهري همدان؛ سرگرداني زوج هاي جوان همداني 
همدان پيام: تيتر يك روزنامه همشهري همدان روز سه شنبه 20 دي ماه از توقف 

پرداخت تسهيالت ازدواج در استان خبر داده است.
ــتان آمده است:  ــي از اين گزارش از قول يكي از كارمندان بانك هاي اس در بخش
ــوي بانك  ــايت  ثبت  نام وام ازدواج از س ــدن نام بانك ها در س «فعال يا غير فعال ش
مركزي و با نرم افزار مشخص تعيين مي شود و بانك ها در اين زمينه نقشي ندارند.»

وي معتقد است: «افزايش مبلغ وام ازدواج و كاهش ميزان سپرده گذاري افراد در 
حساب هاي قرض الحسنه، باعث كاهش اعتبار بانك ها شده است.»

ــتانداري همدان نيز با  ــركل دفتر برنامه ريزي و هماهنگي امور اقتصادي اس مدي
ــت، مي گويد: «بانك مركزي با توجه به منابع مالي  بيان اينكه وضعيت بحراني نيس
هر بانك، آنها را براي ارائه تسهيالت فعال مي كند و بانكي كه ترازش منفي باشد، به 

متقاضيان معرفي نمي شود.»
ــت مدتي بانك ها براي ارائه تسهيالت فعال  احمد فضلعلي مي افزايد: «ممكن اس

نباشند، اما به محض تزريق منابع فعال شده و به متقاضيان معرفي مي شوند.»
ــتانداري، همه  ــه گفته مديركل دفتر برنامه ريزي و هماهنگي امور اقتصادي اس ب
ــران» و «صنعت و معدن»،  ــعه صادرات اي ــاي دولتي غير از بانك هاي «توس بانك ه

تسهيالت وام ازدواج را به متقاضيان پرداخت مي كند.
در بخشي از اين گزارش فارغ از پرداخت يا پرداخت نشدن وام ازدواج به زوجين 

جوان به مشكلي به نام ضامن رسمي نيز اشاره شده است.
ــت كه در اين خصوص مي گويد: «از ما گواهي كسر از  معصومي تازه دامادي اس
حقوق هم مي خواهند؛ در صورتي كه االن كمتر ارگاني اين گواهي را براي كارمندان 

خود (حتي كارمند رسمي) صادر مي كند.»
ــه مي دهد: «به همين دليل تاكنون و به رغم ثبت  نام، موفق به دريافت  وي ادام

وام ازدواج نشده است.»

 عاقبت نام ما هم روي سنگي مي نشيند 
روزنامه همشهري در اين شماره به سراغ يكي از سنگ تراشان شهر همدان رفته 
و در قالب اين گفت وگو، ناپايداري زندگي دنيوي و دل نبستن به آن را به ما آدميان 

تلنگر زده است.
در بخشي از اين گزارش در خصوص تراشيدن سنگ و انتخاب اشعار روي آنها از 
قول جواد قهرماني آمده است : «سنگ تراشي قبًال با قلم و چكش بود و زمان بيشتري 
مي برد. اما در حال حاضر با دستگاه سنگ تراشي مي توان ظرف 3 ساعت يك سنگ 
ــعار، دفتري داريم كه تعدادي دوبيتي در آن درج شده  ــيد. براي انتخاب اش را تراش
ــعر مي آورند، اما هر چه شعر  ــان هم ش ــت. البته كمتر از 10 درصد افراد خودش اس

كوتاه تر باشد روي سنگ بهتر مي شود كار كرد.
ــنگي كه تاكنون تراشيده است، يك ميليون  قهرماني با بيان اينكه گران ترين س
ــت، مي افزايد: «همه كه نبايد دكتر و مهندس شوند، من با  ــته اس تومان هزينه داش

ديپلم فني و حرفه اي شغل پردرآمدي دارم و راضي هستم.» 
 مناطق نمونه گردشگري همدان چشم انتظار سرمايه گذار 

ــنبه 20 دي ماه با نگاه به مناطق نمونه  روزنامه ايران زمين ويژه همدان روز سه ش
ــتان عنوان كرده است: «28 منطقه نمونه  ــگري و ظرفيت هاي موجود در اس گردش
ــتان همدان مي توانند با تالش براي جذب سرمايه گذار به مناطق  گردشگري در اس

واقعي از لحاظ نمونه بودن و گردشگرپذير بودن تبديل شوند.»
ــق داراي  ــك از اين مناط ــت: «هر ي ــت آمده اس ــر اين يادداش ــش ديگ در بخ
ــرمايه گذاري بوده و نيازمند ايجاد امكانات، خدمات رفاهي،  توانمندى هاي عظيم س

اقامتي و پذيرايي هستند.»
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ميراث وگردشگرى
س روزعكس روز

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

پيامگير 24 ساعته 8280754 - 0811

ايستگاه 
تانكرهاى 

آبگيرى 
شهردارى!

چهارراه تختى

gallery@hamedanpayam.com 

شهرستاني ها حق و حقوق نداريم.
يك شهروند نهاوندي

محيط داخل امامزاده عبدا... خيلي 
سرد است. مسئوالن براي اين 

مشكل چاره اي بينديشند.
تماس تلفنى

درمانگاه قائم واقع در پيشاهنگي، 
جايي واقع شده كه وسيله نقليه 

عمومي زياي ندارد. مراجعه به اين 
مركز به خاطر انجام عمل هاي جراحي 

زياد است. بهتر است براي اين محل 
خط ويژه اي اختصاص دهند.

م. صابرى

مسئوالن از حاشيه شهر و توانمند 
كردن آن سخن مي گويند، اما دريغ 

از اينكه حتي به مشكالت پيش 
پا افتاده آن توجه كنند، سري 

به كوچه هاي ديزج بزنيد كجاي 
ديزج در اين مدت توانمند شده 

است. آيا كشيدن آب، برق، گاز 
و تلفن توانمند كردن حاشيه 

شهر قلمداد مي شود؟ مگر نه اينكه 
مشتركان بايد هزينه اشتراك و 
هزينه مصرف آن را  هم بدون 

يارانه پرداخت كنند. هر وقت خبر 
حاشيه شهر در روزنامه ها درج 
شركت هاي  مديران  فقط  مي شود 

خود  فعاليت هاي  خدمات رسان 
را گزارش مي دهند. چرا ساير 

فرهنگي،  بحث  در  مديران 
اجتماعي و اشتغال گزارش كار 
نمي دهند. فعاليتي كه هزينه آن 
اخذ مي شود، خدمت نيست. االن 
دورترين روستاهاي استان نيز 
از خدمات آب، برق، گاز و تلفن 
برخوردار شده اند. چه رسد به 
حاشيه شهر همدان كه برعكس 

نامش در دل شهر قرار دارد.
يكي از خوانندگان

چشم انداز

نگاه

ــتانى عمدتاً داراى  همدان پيام: ورزش هاى زمس
ــتند كه در فصل زمستان و  اين وجه مشترك هس
با به كارگيرى عناصر طبيعت زمستانى؛ يعنى برف، 

يخ و كوهستان پوشيده از برف انجام مى شوند.
ــتانى  ــر خالف ورزش هاى تابس اين ورزش ها ب
ــدى از انحصار  ــت تا ح ــته اس كه تكنولوژى توانس
كشورهاى گرم، آفتابى و دريايى آنها را خارج كند، 
ــورهايى كه داراى زمينه  هاى  هنوز منحصراً در كش

طبيعى مناسب هستند، انجام مي شود.
ــگرى زمستانى  ــرايط مورد توجه براى گردش ش
ــتان و ارتفاع برف مي شود  ــامل مدت زمان زمس ش
ــه ارتفاع40 تا60  ــن حالت آن وجود برف ب و بهتري

سانتى متر در يك دوره طوالنى در منطقه است.
ــش برف در آنها كمتر از  مناطقي كه دوره پوش
ــانتى متر  ــاع برف نيز كمتر از 10 س 30 روز و ارتف
است، چندان مساعد براي همه تفريحات زمستانى 

نيستند. 
ــود دارد كه  ــى وج ــه هر حال اين نكته اساس ب
ــده در هر  ــى و ناهموارى هاى پراكن ــرايط اقليم ش
كشور به عنوان دو الزمه اوليه بايد به گونه اى باشد 
ــرما به  كه در آنها بارش ها به صورت برف و فصل س

اندازه كافى طوالنى باشد. 
ــتم ناهموارى ها اين امكان را به  همچنين سيس
وجود آورد كه در برخى از محدوده هاى كوهستانى 
پوشيده از برف انواع پيست هاى اسكى با كاربردهاى 

گوناگون احداث شده باشد. 
ــياري داراي اين شرايط  ــهرهاى بس در ايران ش
ــاره  ــه مي توان به همدان اش ــتند و از آن جمل هس
ــرد و برفى در زمستان  كرد كه داراي آب و هواى س
ــت و وجود ارتفاعات الوند شرايط خوبى را براي  اس
برگزارى ورزش هاى زمستانى در اين منطقه فراهم 

كرده است. 
از مهمترين ورزش هاى زمستانى قابل انجام در 
ــكى، اسنوبورد، برف نوردى و  همدان مى توان به اس

يخ نوردى اشاره كرد. 
در حال حاضر 23 پيست اسكى در ايران وجود 
دارد كه تعدادي از اين پيست ها بين المللى شده اند 
و پيست تاريك دره همدان يكى از اين پيست هاست 
ــير جاده قديم همدان به تويسركان قرار  كه در مس
ــت و امكانات تفريحى اقامتى خوبى دارد  گرفته اس

كه البته اين امكانات كافى نيست. 
در كنار شرايط خوب اين پيست از جمله نزديك 
ــيژ و امكان اقامت نقاط  ــهر، وجود تله س بودن به ش

ضعفى هم در آن ديده مى شود. 
كارشناسان در سال هاي اخير بر اين نكته تأكيد 
ــته اند كه اين پيست آن گونه كه بايد از لحاظ  داش
ــد ايده آل را  ــتاندارد وضعيت صد در ص ــرد اس كارب
ــكلى كه گريبانگير  ــوان ادعا كرد مش ندارد و مي ت
ساير بخش هاى گردشگرى است در اينجا هم ديده 

مى شود و آن عنصر فراموش شده تبليغات است. 
ــه هنوز حتى  ــاى صورت گرفت ــا تمام تالش ه ب
ــابقاتى در حد كشورى در اين  ــاهد برگزارى مس ش
ــر را مى توان نقص  ــت نبوده ايم و دليل اين ام پيس
ــزى و تجهيز  نبودن عنوان كرد؛ چراكه  در برنامه ري
ــهري كوهستاني ايجاد  وقتي منطقه تفريحي در ش
ــتداران طبيعت و طبيعت گردي  مي شود همه دوس
انتظار دارند شرايط به سمتى رود كه بتوان گروهاى 
طبيعت گرد و ورزشكاران آماتور را به چنين مناطقي  
جذب كرد و به دنبال آن بتوان مسابقات اسكى، يخ 
ــگران ورزشى  نوردي و .. را كه موجب  جذب گردش
ــوند را در اين شهر برگزار  از كشورهاى ديگر مي ش

كرد. 

ــگر در اين  ــذب گردش ــراي ج ــزي ب برنامه ري
ــتاني و  ــئوالن اس ــوي مس منطقه در صورتي از س
ــت  ــده اس فعاالن بخش خصوصي ناديده گرفته ش
ــه از اين بخش پردرآمد  كه نبايد درآمدهاى حاصل
ــى را در استان همدان ناديده  در گردشگرى ورزش

گرفت. 
بدون شك با توسعه چنين ورزش هايي مي توان 
شاهد ورود گردشگران زيادي به استان بود كه قطع 
ــد. در  و يقين موجب رونق در اين حيطه خواهد ش
ــكى كه همان اسنوبورد اسكى است  بخش ديگر اس
نيز شرايط مطلوبي حاكم نيست و حتى فعاليت هاى 

چندانى در اين زمينه نيز انجام نمي شود.
ــايد در اين گزارش بتوان توجه برنامه ريزان   ش
ــتان را به چند نكته در جذب گردشگر  سفر در اس
ــه اگرچه  ــرد؛ چراك ــب ك ــتانى جل ــى زمس ورزش
ــتاني پر هزينه هستند، اما در عين  ورزش هاى زمس
ــن ورزش ها درآمدزا  ــت كه اي حال بايد اذعان داش

هستند. 
ــتان در صورت برقرارى  ــگري بي جان اس گردش
شرايط مناسب امكاناتى و اقامتى در چنين مناطقي 
مى تواند با جذب گردشگر عالقه مند به ورزش هاي 
فصلي در زمستان جان بگيرد. اين در حاليست كه 
بسيارى از افراد كه حاضرند براى انجام ورزش هاي 
ــا حرفه اى هزينه هاى  ــتاني به صورت آماتور ي زمس
بااليى بپردازند تا تعطيالت دلچسبي در كوهستان 
ــگري استان  ــط فعاالن گردش را تجربه كنند، توس
ــر اين دور از  ــذب كرد و عالوه ب ــن منطقه ج در اي
ــاى مختلفى كه براى  ــت كه بتوان توره ذهن نيس

برگزارى اسكى به كشورهاى خارجى سفر مى كنند 
ــتاني  را با برنامه ريزي مطلوب به اين منطقه كوهس

راهي كرد. 
ــات ميداني  ــر نتيجه تحقيق ــال هاي اخي در س
ــت كه ورزش هاي زمستاني  ــاس بوده اس بر اين اس
ــتند كه بيشتر افراد  ــته ورزش هايى هس از آن دس
ــا را انجام مي دهند، پس  ــول از لحاظ مالي آنه متم
چنين گردشگراني براي دريافت خدمات مطلوب به 
ــترين هزينه را پرداخت خواهند كرد و  راحتي بيش
ــابقات قاره اى  عالوه بر اين در صورت برگزارى مس
ــكاران حرفه اى و  ــه باعث جذب ورزش يا جهانى ك
ــته هاي زمستاني در اين  تهييج جوانان به انجام رش
ــت بايد انتظار داشت كه رشته اسكى در  مناطق اس
ــته باشد و  ــرفت غير قابل تصوري داش همدان پيش
ــابقات ملي و بين المللي در  در صورت برگزاري مس
پيست اسكي همدان تمامى بخش هاى گردشگرى 

محلي در شهر منتفع خواهند شد. 
ــتاني  ــگر زمس ــود كه جذب گردش اگر گفته ش
ــتقيم و  ــث درآمد زايى در همدان به صورت مس باع
غيرمستقيم مى شود به دور از ذهن نيست. با ارتقاي 
توانمندي ها و اصالح زيرساخت هاي منطقه مى توان 
اميدوار بود؛ در فصل ركود گردشگرى در زمستان، 
ــكي همدان به كمك برگزار كنندگان  ــت اس پيس
ــتاني بيايد و درصد جذب گردشگر  جشنواره زمس
ــغال تخت هتل ها افزايش يابد. در  ــتانى و اش زمس
ــگرى؛ بلكه همه  اين ميان نه تنها راهنمايان گردش
ــل درآمد در  ــگري نيز اميد به حداق فعاالن گردش

فصل بيكارى خود داشته باشند. 

روح تازه روح تازه 
به گردشگرىبه گردشگرى

 استان  استان 
بدهيمبدهيم

همدان پيام: با نو شدن سال در تقويم ميالدى، 
بسيارى از سايت ها و مجالت گردشگرى، مناطقى 
جديد را به عنوان مقصدهاى گردشگرى آن سال 
ــته به  ــد. مناطقى كه كامًال وابس معرفى مى كنن
ــندگان بوده و به همين دليل اسامى  سليقه نويس

مختلفى در اين حوزه بيان شده است.
ــع به همين منوال  ــال 2012 نيز وض براى س
ــتى كه به آن اشاره شده،  خواهد بود، اما در فهرس
ــوان مقصدهاى ويژه  ــى به عن ــورها و مناطق كش
ــده اند، كه در سال جديد  ــگرى معرفى ش گردش
ــدادى منحصر به فرد در آن ها به وقوع خواهد  روي
ــا برپايى  ــى المپيك ي ــت، همچون ميزبان پيوس

نمايشگاه گل كه هر 10 سال برگذار مي شود.
 انگلستان 

اگرچه ازدواج سلطنتى در انگليس تا مدت ها 
ورد زبان مقامات گردشگرى اين كشور براى جذب 
گردشگر بوده، اما رويدادى مهم تر در سال 2012، 
بار ديگر نام انگلستان را برسرزبان ها انداخته است. 
گذشته از تمام اتفاقاتى كه در عرصه هاى سياسى 
ــاهد بروز و ظهورشان خواهيم بود،  ــور ش اين كش
ــت ميزبان  ــاى جوالى و آگوس ــس در ماه ه انگلي
بازى هاى المپيك و در ماه هاى آگوست و سپتامبر 
ميزبان رقابت هاى پاراليمپيك است. رويدادهايى 
مهم كه شايد با وجود تمام پيش بينى هاى نگران 
كننده، بتواند اقتصاد ورشكسته اين جزيره اروپايى 
را سر و سامانى دهد. گفتنى است در سال جديد 
ــاى تفريحى و  ــگاه ها، توره ــنواره ها، نمايش جش
ــت جشن  برنامه هاى متعددى به منظور بزرگداش

200 سالگى «چارلز ديكنز» نيز برپا خواهد شد.
 دنياى ماياها 

ــه به تعبير  ــز ماياها ك ــم جنجال برانگي تقوي
ــامبر 2012 به پايان  ــان در تاريخ 12 دس آن جه
ــده است تا مكزيك  ــيد، باعث ش خود خواهد رس
ــگران  ــكاى مركزى، در نقطه توجه گردش و آمري
ــاس اين تقويم كه طوالنى ترين  قرار گيرند. براس

ــال پيش  ــوده و 5 هزار و 126 س ــم جهان ب تقوي
ــط ماياها ابداع شده، جهان در سال جديد به  توس
ــت و اين پيش گويى  ــواب ابدى فرو خواهد رف خ
كشورهايى همچون مكزيك، گواتماال، هندوراس 
ــكونت ماياها در صدر  و بليز را به عنوان مراكز س

خبرهاى گردشگرى جهان قرار داده است.
 (برمه) ميانمار 

ــر فروكش كردن  ــيدن زمزمه هايى مبنى ب رس
ــال  درگيرى ها و جنگ هاى داخلى در ميانمار در س
ــرس و واهمه آن  ــده تا ت ــد ميالدى، باعث ش جدي
ــته از گردشگرانى كه نگران امنيت خود در اين  دس

ــده و دور تازه اى از ورود  كشور بودند، فرو ريخته ش
گردشگر به ميانمار آغاز شود. گردشگرانى كه مدت ها 
پيش تجربه مسافرت به ميانمار را داشتند، فرصت به 
وجود آمده را لحظه اى فوق العاده براى ديدن مردمان 

خون گرم اين سرزمين عنوان كردند.
 شيكاگو 

براى كشورى همچون آمريكا كه سال 2011 
ــور جهان به پايان برد،  را با رتبه بدهكارترين كش
ــيكاگو، منطقه  ــان زده اى همچون ش ــهر طوف ش
ــگرى خواهد شد. برخى بر اين باورند  ويژه گردش
برگزارى دوازدهمين اجالس برندگان جايزه صلح 

ــت در ماه  نوبل در ماه آوريل و اجالس گروه هش
ــهر  ــگر به اين ش مه، فرصتى را براى ورود گردش
ــت كه  ــا خواهند كرد. اما مى توان انتظار داش مهي
ــه عنوان  ــگران ب ــت كثيرى از اين گردش جمعي

معترض به اين شهر مسافرت كنند.
 هلند 

ــهر «فلورياد» هلند در سال 2012، ميزبان  ش
ــت كه براى مشاهده و بازديد از  عالقه مندانى اس
نمايشگاه گل به اين شهر مسافرت مى كنند. اين 
نمايشگاه كه هر 10 سال برگزار مى شود، بهترين 
گل  و گياه، درخت، ميوه جات و سبزيجات مناطق 
مختلف جهان را در معرض ديد عموم قرار خواهد 
ــگاه كه در باغ هايى  ــت اين نمايش داد. گفتنى اس
به نام«كئوكنهوف» برپا خواهد شد، از ماه آوريل 
ــوده و پيش بينى   ــر ميزبان عالقه مندان ب تا اكتب
مى شود بيش از 2 ميليون نفر از آن بازديد كنند.

 اروگوئه 
بايد منطقه آمريكاى جنوبى را يكى از پرجاذبه ترين 
مقصدهاى گردشگرى جهان در سال 2012 ناميد، در 
ــور اروگوئه نيز سهم مهمى در جذب  اين ميان كش
ــگر به اين قاره خواهد داشت. وجود هتل هاى  گردش
زيبا و باشكوه در اين كشور و ارائه امكانات و تسهيالتى 
ويژه به گردشگران، باعث شده تا نام اروگوئه مورد توجه 

بسيارى از گردشگران جهان قرار گيرد.
 آتالنتيك، كانادا 

ــتان هاى دريايى كانادا، هميشه جايگاهى  اس
ــور  ــگرى اين كش ويژه در ميان مقصدهاى گردش
دارند، اما منطقه آتالنتيك در سال جديد به دليل 
ارتباط مستقيم با تايتانيك و مراسم يك صدمين 
ــم  ــدن آن، بيش از پيش در چش ــرق ش ــال غ س
ــيد. گفتنى است پس  ــگران خواهد درخش گردش
ــل 1912،  ــدن تايتانيك در 14 آوري ــرق ش از غ
ــهر منتقل و  ــاد گروهى از قربانيان به اين ش اجس

در قبرستان هاى آن دفن شد. 
به گزارش ميراث آريا

ويژه ترين مقصدهاى گردشگرى 
سال 2012 كدامند؟

خیلی دور خیلی نزدیک 

استفاده بشر از تشك، قدمتى 77 هزار ساله دارد
ــدند در آفريقاى جنوبى بقاياى  ــان بين المللى موفق ش همدان پيام: باستان شناس

اولين تشك هاى تاريخ كه قدمتى 77 هزار ساله دارند را كشف كنند.
ــبورگ با همكارى باستان شناسان  ــمندان دانشگاه ويتواترسرند در ژوهانس دانش
دانشگاه بوستون و پژوهشگران آلمانى كشف كردند كه انسان حداقل از 77 هزار سال 
قبل بر روى تشك مى خوابيده است. اين در حالى است كه قديمى ترين  تشكى هايي 
كه كشف شده بودند 50 هزار سال جديدتر از اين نمونه هاى تازه كشف شده بودند.

ــيبودو گيويل" نمونه هايى از رختخواب ها را  ــايت "س ــان در س اين باستان شناس
ــال قبل در دروه پارينه سنگى ميانه از گياهان  يافتند كه بين 80 هزار تا 75 هزار س

آروماتيك معطر ساخته شده بودند.
اين رختخواب ها با ساقه ها، نى ها و برگ هاى به هم فشرده ساخته شده بودند.  به 
ــده  ــى دقيق انتخاب ش گزارش مهر، گياهان به كار رفته در اين رختخواب ها به روش
بودند. در حقيقت اين گياهان با توليد تركيبات آروماتيك همانند نوعى حشره كش 
ــان مى دهد كه انسان هاى آن دوره ساكن آفريقا به خوبى با  عمل مي كردند. اين نش
خواص گياهان آشنا و قادر بودند در زمان خواب، حشرات و به ويژه پشه هاى حامل 
ماالريا را از خود دور كنند. همچنين اين تشك ها نه تنها براى خواب؛ بلكه به عنوان 

سطوحى براى كار كردن به كار مى رفته اند. 
بررسى هاى ميكروسكوپى نشان مى دهد كه ساكنان اين سايت به صورت دوره اى 

در مدت كار خود اين تشك ها را عوض مى كرده اند. 
نتيجه اين كشف از اهميت بااليى برخوردار است؛ زيرا به باستان شناسان در درك 
ــبيه انسان هاى  ــان هاى آن دوره كه ش ــازمان دهى زندگى روزانه انس بهتر رفتار و س

مدرن بوده اند، كمك مى كند. 
ــان بين المللى كه از سال 1998 مشغول حفارى در اين سايت  اين باستان شناس
هستند و نتايج يافته هاى خود را در مجله ساينس منتشر كرده اند در سال هاى اخير 
ــايت به كشفيات مهمى از جمله اولين شواهد چسب مايع كه  ــته اند در اين س توانس
ــت يابند. اين يافته ها فرهنگ اولين  ــت، دس ــرخ و رزين بوده اس تركيبى از خاك س

انسان هاى مدرن ساكن آفريقاى جنوبى را نشان مى دهد.

تجربه كشورهاى ديگر در صنعت گردشگرى 
همدان پيام: كشور مالزى در سال 2010 ميالدى، پذيراى24,6 ميليون گردشگر 
ــگران مدت مشابه سال پيش از آن  ــبت به تعداد گردش خارجى بوده كه اين رقم نس

3,9 درصد افزايش را نشان مى دهد.
ــگرى ارتباط تنگاتنگى با توسعه بخش خصوصى  با توجه به اينكه صنعت گردش
ــعه اين  ــد قابل توجه بخش خدمات دارد، مالزى نگاه ويژه اى به توس و همچنين رش
ــت. كشور مالزى در توسعه صنعت گردشگرى توانسته  دو بخش در اقتصاد كرده اس
برخى از روستاها را آنچنان دگرگون كند كه براى مردم آن مناطق شغل ايجاد شود 

و از اين راه درآمد كسب كنند. 
هم اكنون در اين كشور يكى از روستاها را به شكل معمارى كشور فرانسه طراحى 
كرده اند كه از اين روستا ساالنه هزاران نفر گردشگر داخلى و خارجى بازديد مى كنند.

كارهايى از اين دست نه تنها در جذب گردشگر خارجى مؤثر است؛ بلكه مى تواند 
ــود كه اين خود موجب جابجايى و به گردش  ــاز جذب گردشگر داخلى ش زمينه س

افتادن پول درون يك كشور خواهد شد.
ــگر در صنعت  ــاى زودبازده يكى از مهمترين راهكارها براى جذب گردش بنگاه ه
توريسم محسوب مى شود. دولت مالزى توانسته با كاهش ماليات از اين بخش به كم 
كردن هزينه هاى توليد كمك كند كه در نهايت پايين آمدن قيمت ها موجب جذب 

بيشتر گردشگر به آن كشور شده است.
ــگرى مالزى در سال هاى اخير كه  ــئوالن گردش از جمله مهمترين اقدامات مس
ــه تيزرهاى تبليغاتى و  ــور به جهانيان كرده، تهي ــيارى به معرفى اين كش كمك بس

پخش آنها از شبكه هاى مهم ماهواره اى است.
ــور مسلمان مدرن در جهان مطرح شده  در حال حاضر مالزى به عنوان يك كش
ــاالنه تعداد زيادى گردشگر مسلمان از كشورهاى خاورميانه به اين كشور سفر  و س
مى كنند. ارائه تسهيالت ويژه از سوى دولت مالزى به توريست هاى مسلمان در زمينه 

ويزا از جمله مهم ترين نكات جالب توجه براى جذب آنهاست. 
ــم، رتبه نهم را به خود  ــور برتر جهان در صنعت توريس مالزى در ميان 10 كش
ــال 2010 ميالدى 8,9 ميليون نفر از شهر كواالالمپور  ــت. در س اختصاص داده اس

ديدن كردند.
ــت كه در زمينه جذب توريسم، اقدامات  ــورهاى مسلمان اس تونس از جمله كش
بى شمارى انجام داده است. اين كشور به واسطه جاذبه هاى تاريخى و سواحل بسيار 
ــهم ارزنده اى در صنعت گردشگرى به خود تخصيص  زيباى مديترانه اى توانسته س
دهد. اين كشور با جمعيت حدود 10ميليون نفرى در سال 2009 ميالدى، 3,3 ميليارد 

دينار درآمد از محل گردشگرى داشت (هر دينار تونس معادل 1,3 دالر است.)
ــور تونس با سواحل زيباى مديترانه اى و همچنين آثار تاريخى جذاب زمينه  كش

جذب گردشگران خارجى را فراهم كرده است.
كشور عربى و مسلمان تونس از جمله كشورهايى است كه صنعت توريسم منبع 
ــور محسوب مى شود كه نمى تواند به هيچ وجه از  مهم درآمدى براى اقتصاد آن كش

آن چشم پوشى كند.
شهرهاى آنتاليا و استانبول در سال 2010 ميالدى به ترتيب 9,2 و 6,9 ميليون 
نفر گردشگر خارجى را پذيرا بودند. كسب رتبه دهم ميان 50 كشورى كه در جهان 
ــگرى موفقى هستند از جمله تالش هايى است كه دولت تركيه  داراى صنعت گردش

در ارتقاي صنعت گردشگرى داشته است.
تركيه از تمام كشورهاى جهان گردشگر جذب مى كند، ايران از جمله كشورهايى 
ــهرهاى مختلف اين كشور  ــال هاى اخير گردشگران زيادى را به ش ــت كه در س اس
ــال2011 حدود يك ميليون و يكصد هزار گردشگر ايرانى از  ــتاده است. در س فرس

تركيه ديدن كرده اند.

جشنواره يخ گردشگران را به چين 
مي كشاند

ــن با نمايش  ــرف و يخ چي ــنواره ب ــتمين جش ــت و هش همدان پيام: بيس
ــده از 300 هزار مترمكعب يخ در شهر هربين برگزار  ــمه هاي ساخته ش مجس

شد.
  اين جشنواره در محيطي با دماي 21 درجه سانتي گراد و هزينه اي افزون 
ــول مدت برگزاري  ــود در ط ــده و پيش بيني مي ش بر 19ميليون دالر برپا ش

ميزبان 1/3 ميليون بازديدكننده و گردشگر باشد.
مدير جشنواره برف و يخ گفت: حدود 15 هزار هنرمند در مدت زماني 15 

تا 17 روزه اين مجسمه ها را با كيفيت بسيار باال خلق كرده و در فضاي 6 هزار 
مترمربعي در معرض ديد عموم قرار داده اند. ژائو هونگژيون افزود: طبق برنامه 
از پيش تعيين شده، اين جشنواره به مدت 3 ماه برپا خواهد بود و گردشگران 

مي توانند در يك صد فعاليت  زمستاني اين مكان شركت كنند.
ــان كرد:  بازديدكنندگان همچنين مي توانند به صورت  هونگژيون خاطرنش
ــكه هاي مخصوص جشنواره از شهرهاي يخي ساخته شده در  پياده يا با كالس
اين مجموعه ديدن كنند. به گزارش ميراث آريا،  تاريخ پايان اين جشنواره به 
ــتگي دارد، اما كارشناسان معتقدند كه اين جشنواره  ــرايط آب و هوايي بس ش
ــبانگاهي مجسمه ها با رنگ هاي  حداقل تا ماه آينده برپا خواهد بود. نمايش ش

متنوع از بخش هاي پرجاذبه اين جشنواره به شمار مي رود.

دولت مكلف به تأمين ارز مسافرتي شد
همدان پيام: با تصويب مجلس شوراي اسالمي، دولت مكلف شد ارز 

مسافرتي و عبوري اشخاص را از راه هاي قانوني تأمين كند.
ــوراي اسالمي هنگام  به گزارش ميراث آريا، نمايندگان مجلس ش
بررسي اليحه مبارزه با قاچاق كاال و ارز، ماده 5 از اين اليحه را بررسي 

و تصويب كردند.
ــاس اين ماده، بانك مركزي موظف شد براي كنترل بازار و  بر اس
ــگيري از مبادالت غيرمجاز ارز ميزان ارز قابل نگهداري و مبادله  پيش
ــافر، همراه رانندگان عبوري و مواردي از  ــور، همراه مس در داخل كش

اين قبيل را تعيين و اعالم كند. همچنين بر اساس تبصره اين ماده، 
ــد ارز مورد نياز اشخاص را تأمين و در صورت عدم  دولت مكلف ش
ــه اي ايجاد كند كه تقاضاي  ــت، بازارهاي مبادله ارز را به گون كفاي
ــوري از راه هاي قانوني تأمين  ــافرتي و عب ــخاص از قبيل ارز مس اش

شود.
ــد سامانه اطالعات  به گزارش ميراث آريا، بانك مركزي موظف ش

مالي صرافي ها را ايجاد و فعاليت اين واحدها را رصد و ارزيابي كند.
ــده از سوي  عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهاي مجاز تعيين ش
ــيله اشخاص و واحدهاي صنفي ممنوع شد و با مرتكبان  دولت به وس

مطابق قانون رفتار خواهد شد.
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ادب و هنر

كتاب هنر موسيقى

ــينماى  ــابقه س همدان پيام: 26 فيلم بخش مس
ــى فيلم فجر  ــنواره بين الملل ــى امين جش ايران س

معرفى شدند.
ــنواره  ــى امين جش به گزارش روابط عمومى س
ــاى منتخب بخش  ــر، فيلم ه ــى فيلم فج بين  الملل
ــينمايى ايران سى امين جشنواره بين المللى فجر  س
ــد و 26 فيلم براى حضور در بخش مسابقه  اعالم ش
ــى امين جشنواره بين المللى فجر  سينماى ايران س

انتخاب شد.
ــزا...  ــكل از عزي ــط هيأتى متش ــار توس اين آث
حميدنژاد، حبيب ا... كاسه ساز، على رفيعى، عليرضا 
ــى، جليل عرفان منش، مينو  سجادپور، جواد طوس
ــت ا... براى  ــى و حميد نعم ــچى، بهمن حبش فرش
حضور در بخش مسابقه سينماى ايران انتخاب شد.

بر پايه اين خبر، عناوين فيلم ها به ترتيب حروف 
الفبا به اين شرح است:

- «آمين خواهيم گفت» به كارگردانى سامان سالور 
و تهيه كنندگى سيدامير سيدزاده و ساسان سالور

ــى پيمان  ــا» به كارگردان ــرف روى كاج ه - «ب
معادى و تهيه كنندگى سيد جمال ساداتيان

ــه كارگردانى مصطفى  ــت» ب - «بزن بريم بهش

كيايى و تهيه كنندگى رضا رخشان
ــه كارگردانى همايون  ــيدن روى ماه» ب - «بوس

اسعديان و تهيه كنندگى منوچهر محمدى
ــرزاد موتمن و  ــى ف ــه كارگردان ــدارى» ب - «بي
تهيه كنندگى سعيد حاجى ميرى و بنياد سينمايى 

فارابى
- «پذيرايى ساده» به كارگردانى مانى حقيقى و 

تهيه كنندگى مانى حقيقى
- «پرواز بادبادك ها» به كارگردانى على قوى تن 

و تهيه كنندگى على قوى تن
ــه كارگردانى مهدى كرم پور و  - «پل چوبى» ب

تهيه كنندگى على سرتيپى و مهدى داورى
ــى مصفا و  ــى عل ــه كارگردان ــر» ب ــه آخ - «پل

تهيه كنندگى على مصفا
ــور» به كارگردانى  ــن همراه رئيس جمه - «تلف
على عطشانى و تهيه  كنندگى محسن آقاعلى اكبرى

ــت گفتار و  ــه كارگردانى كاظم راس - «چك» ب
تهيه كنندگى كاظم راست گفتار

ــرو معصومى و  ــه كارگردانى خس - «خرس» ب
تهيه كنندگى جواد نوروزبيگى

ــول  ــزه» به كارگردانى رس ــار معج - «در انتظ

صدرعاملى و تهيه كنندگى سيدكمال طباطبايى
- «راه بهشت» به كارگردانى مهدى صباغ زاده و 

تهيه  كنندگى محمد تقى انصارى
ــه كارگردانى رضا  ــا هرگز نمى خوابد» ب - «رض

عطاران و تهيه كنندگى محمدرضا تخت كشيان
ــى پرويز  ــه كارگردان ــى» ب ــاى زندگ - «روزه

شيخ طادى و تهيه كنندگى سعيد سعدى
- «روييدن در باد» به كارگردانى رهبر قنبرى و 

تهيه كنندگى حسن امجدى مقدم
- «زندگى خصوصى» به كارگردانى محمدحسين 

فرح بخش و تهيه كنندگى عبدا... عليخانى
ــور شيرين» به كارگردانى جواد اردكانى و  - «ش

تهيه كنندگى ابراهيم اصغرى
- «گشت ارشاد» به كارگردانى سعيد سهيلى و 

تهيه  كنندگى سعيد سهيلى
ــى مهدى  ــه كارگردان ــران» ب ــه ته - «محرمان

فيوضى و تهيه كنندگى قاسم جعفرى
- «ملكه» به كارگردانى محمدعلى باشه آهنگر و 

تهيه كنندگى سيد ابوالقاسم حسينى
ــى داريوش  ــه كارگردان ــوش» ب ــى پ - «نارنج

مهرجويى و تهيه كنندگى داريوش مهرجويى

- «يك روز ديگر» به كارگردانى حسن فتحى و 
تهيه كنندگى محمدصادق آذين

ــاده» به كارگردانى سامان  ــقانه س - «يك عاش
مقدم و تهيه كنندگى سامان مقدم

ــه» به  ــرف بزن ــات ح ــواد باه ــى مى  خ - «يك
ــته  كارگردانى منوچهر هادى و  تهيه كنندگى فرش

مهدى زاده
ــس از دريافت پروانه نمايش  ــش اين آثار پ نماي
ــينمايى  ــيابى معاونت س از اداره كل نظارت و ارزش
ــالمى در جشنواره فجر  ــاد اس وزارت فرهنگ و ارش

صورت مى گيرد.
ــتاد برگزارى جشنواره فيلم فجر چهار  همچنين س

عنوان فيلم را به صورت رزرو معرفى كرد:
- «گيرنده» به كارگردانى مهرداد غفارزاده

- «يك سطر واقعيت» به كارگردانى على وزيريان
- «بى خداحافظى» به كارگردانى احمد امينى
- «من و زيبا» به كارگردانى فريدون حسن پور

ــده بخش  ــاى منتخب اعالم ش ــه فيلم ه چنانچ
سينماى ايران موفق به دريافت پروانه نمايش نشوند يا 
كپى فيلم را تا تاريخ هفتم بهمن به دبيرخانه جشنواره 

ارائه ندهند اين آثار جايگزين خواهد شد.

سيمرغ امسال برشان كدام فيلم مى نشيند؟

رقابت نفس گير 26 فيلم در جشنواره فجر  طبقه بندى سازها
بررسى نظريات گوناگون در طبقه بندى ساز

همدان پيام: سازها را مى توان به اشكال مختلف طبقه بندى كرد: از حيث شكل، 
ــمفونى، فرهنگ، رنگ، اجزا، شكل، هدف توليد  ــتر س آوا، طنين، جايگاه در اركس
ــت بوم يا فرهنگ خاص طبقه بندى  ــاز را نمى توان در قالب يك زيس و ... . يك س
ــود.  ــخص تعريف مى ش ــرد؛ چرا كه ظرفيت آنها فراتر از مرزهاى يك مكان مش ك
ــطح جهانى بوده و به همه كره زمين اختصاص دارد.  ــاز، يك ابزار هنرى در س س
ــاز معين محدود است، دچار مشكل مى شود؛  ــتمى كه به يك س بوطر نمونه، سيس
چرا كه با تغيير طريقه استفاده از آن ساز، آن سيستم نيز پاسخى نخواهد داشت. 
ــان موسيقى يكصدا معتقدند كه تنها تعريف و طبقه بندى ”هورنبوشتل-  كارشناس

ساشز“ مناسب موسيقى است و آن را بهترين طبقه بندى ممكن مى دانند.
 طبقه بندى باستانى 

ــتانى تحت عنوان ”ناتيا ساشترا“ وجود دارد كه سازها را از  يك طبقه بندى باس
ــال پس از ميالد به 4 دسته تقسيم مى كند.  ــال پيش از ميالد تا 200 س 200 س
بدين شرح كه سازهايى كه با ارتعاش سيم ايجاد صدا مى كنند؛ سازهايى كه داراى 
ــود؛ سازهايى كه با دميدن  ــتى بوده و با كوبش بر آنها ايجاد صدا مى ش راس پوس
ــازهاى كوبه اى غير مجهز  مجراهاى بادى موجود در آنها ايجاد صدا مى گردد؛ و س
به پوست. در سال 1880، ”ويكتور چارلز ماهيلون“ اين طبقه بندى را به اين طريق 

تغيير نام داد: كوردوفون ها، ممبرانوفون ها، آروفون ها، و آتوفون ها.
 طبقه بندى هورنبوشتل – ساشز 

ــتل و  اريش فون هورنبوش
ــز در سال 1914  كورت ساش
ــهور خود را  ــدى مش طبقه بن
ــه همان  ــد. آنها ب ــه دادن ارائ
ــترا“ و  طبقه بندى ”ناتيا ساش
ــتند  گذاش احترام  ”ماهيلون“ 
ــون“ رو به  ــا فقط نام ”آتوف ام

”ايديوفون“ تغيير دادند:
ــا ضربه  ــا كه ب ايديوفون ه
ــدا  ــاد ص ــا ايج ــه آنه ــر بدن ب
ــت، اصابت،  ــود. با ضرب مى ش
ــيدن در اينگونه  تكان و خراش
ــود.  مى ش صدا  ايجاد  ــازها  س
ــوب  چ ــامل  ش ــا  ايديوفون ه

ــن، سنتور چوبى، استوانه شكافدار، آامبيرا (جعبه چوبى)، جغجغه و گوئيرو  پركاش
ــازهايى كه با ضربه زدن بر قسمتى از آنها كه معموال  ــوند. ممبرانوفون ها؛ س مى ش
ــت، ايجاد صدا مى شود. از اين دسته مى توان به انواع و  ــت تشكيل شده اس از پوس

اقسام سازى به نام ”كازو“ اشاره كرد.
ــيم با صفحه و بدنه ساز بسيار مهم  ــازها ارتباط س كوردوفون ها؛ در اين نوع س
ــت. آتوهارپ (سنتورى كه در آن بعضى از سيم ها را خفه مى كنند تا سيم هاى  اس
ــد. ممكن است سيم ها مانند گيتار به  ــته سازها مى باش آزاد صدا كنند) از اين دس
ــند يا ممكن است مانند بانجو از  ــاز سوار شده باش موازات صفحه اصلى بر روى س

صفحه اصلى گذر كنند.
آروفون ها؛ اينگونه سازها با ايجاد باد در مجراى هواى ساز توليد صدا مى كنند. 
از اين دسته مى توان به فلوت و نى اشاره كرد و مثال در فلوت لبه تيز مانند آن در 

ايجاد طنين استخراج شده موثر است.
 طبقه بندى شائفنر 

ــتم طبقه بندى  ــانى، با سيس ــوزه هنرهاى انس ــائفنر“، متصدى م ــدرى ش ”آن
ــز مخالف بود. وى طبقه بندى خود را در 1932 ارائه داد. شائفنر  هورنبوشتل-ساش
فيزيك خالص ساز را يه ساخت ويژه يا روش نواختن آن ترجيح مى داد معتقد بود 
ــود. (در طبقه بندى ”هوربونشتل-ساشز“  ــه طبقه بندى آن مشخص ش بايد هميش
اروفون ها از حيث صدا  و ممبرانوفون ها از حيث شكل ساز تقسيم بندى مى شدند). 
ــازهاى بدنه اى“ و  ــازها از دو حيث طبقه بندى شدند: ”س ــائفنر س ــتم ش در سيس
ــازهاى بدنه اى ايجاد ارتعاش در بدنه ساز موجب پيدايش  ــازهاى بادى“. در س ”س
ــاد وزش در جريانگرهاى هوا  ــازهاى بادى ايج ــيقى مى گردد و در س ــدا و موس ص

منتصب بر ساز چنين مى كند.   
 طبقه بندى سازها 

طبقه بندى بر اساس رديف موسيقايى
ــاس رديف موسيقايى طبقه بندى مى شوند. اين  سازهاى غربى همچنين بر اس

طبقه بندى دقيقا پس از طبقه بندى و نامگذارى آواز شكل گرفت:
ــوپرانو،  ــوفون س ــوپرانو؛ (صداى زير و بلند)، فلوت، ويولن، ساكس ــازهاى س س

ترومپت، كالرينت، قره نى و پيكولو (فلوت داراى صداى زير).
ــازهاى آلتو (صداى اوج)؛ ساكسوفون آلتو، شيپور فرانسوى، شيپور انگليسى  س

و ويوال (ويولن بزرگ)
ــمت ميانى  ــيپور داراى قس ــر مردانه)؛ ترومبون (ش ــازهاى تنور (صداى زي س

متحرك)، ساكسوفون تنور و گيتار
سازهاى باريتون (صداى بين بم و زير)؛ باسون(قره نى بم)، ساكسوفون باريتون، 

بيس كالرينت، ويولن سل و شيپور باريتون
ــازهاى بيس؛ دابل بيس يا همان ويولن دابل بيس(حجيم ترين عضو خانواده  س

ويولن ها)، گيتار بيس، ساكسوفون بيس و  توبا (شيپور بزرگ).
برخى از اين سازها در يك طبقه بندى ديگر نيز جاى مى گيرند. مانند ويولن سل 
ــته به اينكه چگونه  كه مى تواند در طبقه بندى باريتون، تنور و بيس قرار گيرد؛ بس
ــاند. ترومبون و شيپور فرانسوى  ــتر سمفونى نش ــيقى آن را در اركس مى توان موس
ــتند و بسته به نوع رديف مورد نواخت، مى توانند در  ــتثنا نيس نيز از اين قاعده مس
ــازها به  ــيار از س ــته هاى باريتون، تنور، بيس يا آلتو قرار گيرند. رديف هاى بس دس
ــتفاده قرار مى گيرد. مثل ساكسوفون سوپرانو،  ــان مورد اس ــى از نامش عنوان بخش
ساكسوفون تنور، شيپور باريتون، فلوت آلتو و گيتار بيس. صفت هاى وصفى اضافى 
ــت يا پايين تر از بيس.  ــاز باالتر از رديف سوپرانو اس ــتند كه س نيز گوياى اين هس

از اين دسته مى توان به ساكسوفون سوپرانينو و كالرينت كنتراباس اشاره كرد.
 ساخت ساز 

ساخت سازهاى موسيقى نيازمند سال ها تمرين، كار مستمر، تالش و كارآموزى 
ــاخت يك نوع ساز تخصص دارند. بدين  ــت. اكثريت سازندگان ساز فقط در س اس
معنا كه سازنده سازهاى سيمى يا همان استرينگ، فقط در زمينه ساخت اين نوع 
ــازهاى موسيقى  ــازندگان پا را فراتر نهاد و ”س ــازها فعاليت مى كند. برخى از س س
ــتيل هاى نواختن شخصى كه توسط  ــازند. اين سازها بيانگر اس تجربى“ هم مى س

منبع: ساز شناسى دوران وسطى و كالسيكسازنده بر ساز اعمال شده اند، مى باشند.

عادت به مطالعه
 بايد نهادينه شود

همدان پيام: عادت به مطالعه بايد در وجود 
هر كسى نهادينه شود؛ در غير اين صورت تنها 
ــكل يك گذران وقت  به مطالعه مى توان به ش
ــنهاد به ما كمك  نگاه كرد. در اينجا چند پيش
مى كند تا نه تنها پس از مدتى كوتاه كتابخوانى 
ــويم، بلكه مطالعه تبديل به يكى از  حرفه اى ش

مفرح ترين سرگرمى هاى ما شود:
ــاب كتاب در زمينه اى كه به آن  يك- انتخ
ــتيد؛ اگر شما به رشته يا زمينه  عالقه مند هس
ــد و از آن لذت مى بريد به  ــى عالقه مندي خاص
ــيد كه در زمينه  دنبال انتخاب كتاب هايى باش
ــتند. با اين كار عادت مطالعه  آن رشته ها هس
در شما كم كم نهادينه مى شود و پس از مدتى 
ــى در هر زمينه اى و با هر محتوايى  از هر كتاب

لذت مى بريد.
ــتانى؛  ــا غير داس ــتانى ي ــات داس دو- ادبي
ــاخته و پرداخته  ــدادى از كتاب ها كامال س تع
تخيالت نويسنده و كال از حقيقت به دورند كه 
به آنها نام كتاب هاى داستانى داده شده است. 
ــانه ها نمونه  ــتان هاى كوتاه و افس رمان ها، داس
ــتند. اينگونه كتاب ها  ــته هس خوبى از اين دس
ــما را به جاهاى ديگرى ببرند و به  مى توانند ش
ــته از  ــما كمك كنند. اين دس قدرت تخيل ش
كتاب ها براى برداشتن گام هاى نخست مطالعه 
ــيار مناسب هستند. به  لذت بردن از كتاب بس
گزارش ايبنا، اما كتاب هاى غير داستانى مبناى 
ــاى تاريخى و  ــد كتاب ه ــى دارند، مانن حقيق
علمى؛ اما اين به آن معنا نيست كه اين دسته 
ــه براى آغاز  ــته كننده اند، بلك از كتاب ها خس
ــب نيست، اما با خو گرفتن به عادت  كار مناس
پسنديده مطالعه مى توان پس از مدتى كوتاه از 

آنها نيز لذت برد.
سه- از ساير اعضاى خانواده نيز كمك بگيريد؛ 
از پدر و مادر و كسانى كه به آنها عالقه مند هستيد 
يا خصوصيات مشتركى با آنها داريد بخواهيد تا 
ــى را كه خوانده اند و از آن لذت برده اند  كتاب هاي
به شما معرفى كنند. با اين كار شما نيز شايد از 
كتابى كه آنها خوانده اند لذت ببريد و همين امر 

نقطه اى براى لذت بردن از مطالعه باشد.
ــد؛ كتابخانه  ــار- از متخصصان بخواهي چه
ــت كه شما بتوانيد كتاب هايى  مكان خوبى اس
را كه دوست داريد پيدا كنيد و مجبور نيستيد 
ــد. درباره  ــاره آن تحقيق كني ــا خودتان درب ت
ــان با كتابداران صحبت كنيد تا آنها در  عالقه ت

اين زمينه شما را يارى كنند.
پنج- برپايى جلسه كتابخوانى؛ با دوستانتان 
ــخص را  ــى كتابى مش قرار بگذاريد تا هر كس
ــه درباره آن كتاب ها با  بخواند و پس از مطالع
هم صحبت كنيد.شش- به مطالعه تنها به عنوان 
ــراد به مطالعه به  ــرگرمى نگاه نكنيد؛ همه اف س
عنوان نوعى سرگرمى نگاه و فكر مى كنند اگر آن 
را انجام ندهند كار اشتباهى مرتكب نشده اند. اما 
اگر به مطالعه به عنوان يكى از نيازهاى ضرورى 
ــا مانند غذا  ــم ياد مى گيريم ت زندگى نگاه كني
ــوش نكنيم. با چنين  ــوردن آن را هرگز فرام خ
ــايد در كمتر از يك ماه بتوان  گام هاى موثرى ش

عادت خوب مطالعه را در خود پرورش داد.

پخش50 فيلم و سريال از تلويزيون در ايام دهه فجر
ــبكه هاى مختلف سيما پخش  ــينمايى و مجموعه تلويزيونى از ش همدان پيام: در ايام دهه فجر نزديك 50 فيلم س
مى شود. چهارمين نشست مديران سيما با هدف تبيين برنامه هاى شبكه هاى سيما براى دهه مبارك فجر برگزار شد.

به گزارش فارس، مديران شبكه هاى چهار و تهران در اين نشست در سخنانى چگونگى فعاليت شبكه هاى مختلف 
سيما را از 12 بهمن سال روز ورود حضرت امام (ره) تا 22 بهمن سالروز پيروزى انقالب اسالمى تشريح كردند.

به گفته رستم وندى و احمدى افزادى، نگاه ويژه به مولفه هاى دين، اخالق، اميد و آگاهى، تبيين اهداف نظام مقدس 
ــالمى، واليت مدارى مردم، وحدت آفرينى، نشاط و اميد، حضور پرشور مردم در  ــالمى، توجه به بيدارى اس جمهورى اس
راهپيمايى يوم ا... 22 بهمن و آمادگى آنها براى انتخابات از جمله محورهاى مهم برنامه هاى سيما در اين ايام است. در اين مدت 
عالوه بر برنامه هاى گفت وگو محور 39 فيلم سينمايى و 9 مجموعه تلويزيونى نيز از شبكه هاى مختلف سيما پخش مى شود.

30 داستان براى تصويرگران كتاب كودك نوشته شد
همدان پيام: كتاب «سى داستان براى تصويرگران كتاب كودك» نوشته پيمان پورشكيبايى توسط نشر جوان امروز 
ــعر روايت شده و حكايت هايى آموزنده براى كودكان  ــر شد.  اين كتاب شامل 30 داستان است كه به صورت ش منتش
ــت، اين بوده كه تصويرگران كتاب  ــار كتاب همانطور كه از نامش پيداس را در برمى گيرد. به گزارش مهر، هدف از انتش
ــازى كنند تا هر داستان در آينده به صورت مصور و در قالب كتابى مجزا توسط  ــتان ها تصويرس كودك براى اين داس
نشر جوان امروز منتشر شوند. شعرهاى داستانى اين كتاب پايه ملوديك دارند. گرچه داراى وزن و قافيه هستند گاهى 
دور شدن از ضرباهنگ خواندن، گمان بد وزنى و خوانش سنگين را به همراه دارد. هنگام خواندن، ريتم و ضرباهنگ را 
نبايد از دست داد تا شيرينى خواندن حفظ شود. اين ساختار كه براى شعرها انتخاب شده است، كمك مى كند بتوان 

بر روى شعرها ملودى گذاشت.

كودكان لبنانى انيميشن «كودك و اشغالگر» را پسنديدند
همدان پيام: 85 درصد از كودكان لبنانى در يك نظرسنجى انيميشن ايرانى «كودك و اشغالگر» را مورد تاييد قرار 
دادند. به گزارش روابط عمومى شبكه جهانى سحر، در پى انتشار نتايج نظرسنجى مركز در اسات حزب ا... لبنان درباره 
برنامه هاى شبكه تلويزيونى لبنانى «طاها تى وى»، اين نظرسنجى در سطح كل لبنان انجام شده است و نشان مى دهد 
59 درصد از كودكان شركت كننده در اين نظرسنجى انيميشن «كودك و اشغالگر» را فوق العاده عالى ارزيابى كردند.

ــطح خوب  ــركت كنندگان نيز اين اثر پويانمايى را عالى توصيف كرده اند و 9 درصد نيز آن را در س 17 درصد از ش
دانسته اند. «كودك و اشغالگر» كه عالوه بر پخش از شبكه جهانى سحر از طريق برخى كانال هاى تلويزيونى در تركيه، 
سوريه، لبنان و فلسطين نيز در معرض ديد مخاطبان غير ايرانى قرار گرفته است، از سال 1385 تاكنون در حال توليد 

و پخش همزمان در شبكه سحر است.

اينترنت و كتابخوانى

نقش اينترنت
در مطالعه و كتابخوانى

همدان پيام: اينترنت در سال 1370 به جامعه 
ــد و از آن سال به بعد كم كم در  ايران معرفى ش
ــترس عموم قرار گرفت. زمانى كه اين پديده  دس
تازه به ميان مردم پا باز كرده بود اين سوال پيش 
رو بود كه اساسا اينترنت به چه دردى مى خورد؟ 
ــترين كاربرد اينترنت در حوزه  آن روزها بيش
ــايت ها  ايميل و بعد ها چت كردن بود. حتى وب س
ــوت و ويدئو خالى بود و تنها چيزى  از تصوير و ص
ــت آورد  (Text) بود.  ــه دس ــد از آنها ب كه مى ش
ــرعت هاى پايين  نرم افزارهاى محدود آن زمان و س
ــى از امكانات  ــد نتوان از خيل اينترنت باعث مى ش
اينترنت سر در آورد. اما بزودى سايت ها و وبالگ هاى 
مختلفى راه اندازى شد كه كم كم از امكانات ديگر اين 
غول چند رسانه اى بهره مى بردند. ايجاد پروژه هاى 
ــى از امتيازاتى بود كه از  كتابخانه هاى اينترنتى يك

سوى همه استقبال شد. 
سايت گوتنبرگ يكى از آن سايت هايى بود كه 
مجموعه بزرگى از كتاب هاى اينترنتى را در خود 
جاى داد. مجموعه اى از آثار ادبى جهان كه دوره 
اعتبار حق مولفشان به دليل گذشت زمان بسيار 
از انتشارشان به پايان رسيده بود و متونى رايگان 
يا آزاد محسوب مى شدند كه به صورت ديجيتال 

ــورد با اين ”كتابخانه  ــد. در آن زمان برخ درآمدن
ــرده بود  ــى كه عادت ك ــك“ براى كس الكتروني
ــى به ”كتاب خارجى“ يعنى سالى يكبار  دسترس
ــگاه كتاب، بسيار هيجان انگيز  مراجعه به نمايش
ــه گوتنبرگ حاوى چند  بود. آن وقت ها مجموع
ــه كامل آن آثار بر  صد كتاب بود. بعدتر مجموع

روى ديسك نورى هم منتشر شد.
 اين كتابخانه حاال چيزى بيش از 20 هزار جلد 
كتاب را در خود جاى داده است. كتاب ها در قالب هاى 
ــى (Text)، HTML،eBook  و  ــف متن مختل
ــده و ارائه مى شوند. با ايجاد چنين  صوتى آماده ش
كتابخانه هاى ديجيتالى اين فكر به ذهن ايرانى ها هم 
افتاد و در صدد ايجاد سايتى مشابه گوتنبرگ افتادند 
كه به آن گوتنبرگ فارسى مى گويند. سايت قفسه 
كه به همت شخصى و از سال 1384 فعال شد نوعى 

گوتنبرگ فارسى است. 
ــات فنى قابل  ــگاه- كتابخانه با امكان اين پاي
ــاب در موضوعات  ــداد قابل توجهى كت قبول تع
 HTML يا PDF ــاى ــه صورت ه مختلف را ب
ــت و مورد  ــدان قرار داده اس ــار عالقه من در اختي
ــأله  ــت. اما مس ــتقبال زيادى قرار گرفته اس اس
ــت مانتيتور  ــت كه خواندن كتاب از پش اينجاس
ــيار دشوارى است. در رابطه با ”كتاب هاى  كار بس
ــه  ــوال هميش الكترونيك“ يا eBookها اين س
ــا روزى جايگزين كتاب هاى  ــته كه آي وجود داش

منبع: تبيانسنتى و كاغذى مى شوند يا نه؟

همدان پيام: تعدادى از شاخص ترين قصه گويان 
ــن قصه گوى دانماركى،  جهان مانند هانس الرتيس
تورنه جوزفى از كانادا، اريك جيمز ولف از آمريكا و 
ــفور مدير مؤسسه قصه گويى و هنر الحكايه  رائو آس
اردن براى حضور در پانزدهمين جشنواره بين المللى 

قصه گويى ايران به كشورمان مى آيند.
ــط عمومى و بين الملل كانون پرورش  مدير رواب
فكرى كودكان و نوجوانان گفت: با نزديك شدن به 
6 بهمن روز گشايش اين جشنواره بين المللى، 17 
ــور جهان براى شركت  قصه گوى مطرح از 14 كش
ــش از 500 داوطلب،  ــنواره از ميان بي در اين جش

انتخاب شده اند.
ــتانه  ــى گنج كريمى در آس ــزارش مهر، عل به گ
برگزارى اين جشنواره عنوان كرد: ارتباط با قصه گويان 
ــايت اين  جهان در بخش بين الملل كانون از طريق س
ــراد و رايزنى هاى  ــگارى با اف ــش، همچنين نامه ن بخ
ــد و در نهايت از بين  ــى از ماه ها پيش آغاز ش فرهنگ

500 نفر، 39 نفر به دبيرخانه جشنواره معرفى شدند.
ــط  ــن افراد 17 نفر توس ــن اي ــزود: از بي  وى اف
ــدند كه  ــژه اى در دبيرخانه انتخاب ش ــوراى وي ش

ــا در ايران در  ــاى الزم براى حضور آنه هماهنگى ه
حال انجام است.

مشاور مديرعامل كانون پرورش فكرى كودكان 
و نوجوانان توضيح داد كه 12 نفر از اين قصه گويان 
از كشورهاى تايلند، افغانستان، كانادا، لبنان، كنيا، 
رومانى، دانمارك، آمريكا و اندونزى در بخش رقابتى 
ــال، آفريقاى  ــورهاى اردن، پرتغ و چهار نفر از كش
جنوبى و روسيه در بخش جنبى حضور دارند و يك 
قصه گو از تاجيكستان نيز در گروه داورى جشنواره 

عضويت خواهد داشت.
ــوراى سياست گذارى  به گفته  وى، اعضاى ش
ــدن اين رويداد و  ــال بر رقابتى ش جشنواره امس
حضور تعداد بيشترى از قصه گويان تأكيد داشتند 
ــل كانون نيز در اين زمينه براى  كه امور بين المل
تالش  بين المللى  ــان  قصه گوي ــاركت بيش تر  مش

قابل توجهى از خود نشان داد.
ــكالتى كه در  ــى در عين حال به مش گنج كريم
ــود دارد،  ــان بين المللى وج ــوت از قصه گوي راه دع
اشاره كرد و گفت: در خيلى از كشورها تشكل هاى 
ــجمى مانند كانون وجود ندارد و كارشناسان  منس
ــاس تجارب قبلى حضور  حوزه بين الملل بايد بر اس
ــناخت هاى  ــران و ش ــى در اي ــان خارج قصه گوي
ــده قبلى خود با افراد ارتباط برقرار كنند و  ايجادش
ــال برخى از قصه گويان هم از ما مطالبه  در عين ح
ــتند كه اين با سياست هاى  ــتمزد داش دريافت دس
ــا به برگزيدگان،  ــنواره مطابقت ندارد و ما تنه جش
ــنواره هاى بين المللى  ــزى را در حد عرف جش جواي

قصه گويى اعطا مى كنيم.
ــى و بين الملل كانون پرورش  ــر روابط عموم  مدي
ــرى كودكان و نوجوانان افزود: در ميان قصه گويان  فك

حاضر در جشنواره نام چهره هاى شاخص و مطرح اين 
عرصه در سطح جهان مانند هانس الرتيسن قصه گوى 
ــى، تورنه جوزفى از كانادا، اريك جيمز ولف از  دانمارك
آمريكا و رائو آسفور محقق و مدير مؤسسه قصه گويى و 

هنر الحكايه اردن به چشم مى خورد.
ــنواره گفت:  ــاره به بخش جنبى جش  وى با اش
يك قصه گو از پرتغال به شهرهاى استان آذربايجان 
ــودكان و نوجوانان  ــراى ك ــفر مى كند و ب غربى س
ــور  قصه گويى خواهد كرد. همچنين قصه گوى كش
ــيه، چهره اى هنرمند و داراى سوابق رسانه اى  روس
ــور خود همكارى دارد و  ــت كه با تلويزيون كش اس
بارها از رويدادهاى فرهنگى كشورهاى جهان اسالم 
ــت در  ــت و او نيز تمايل داش گزارش تهيه كرده اس

اين جشنواره حضور داشته باشد.
ــنهاد كرد، به منظور   گنج كريمى در پايان پيش
ــورهاى جهان،  ــترى از كش حضور قصه گويان بيش
ــنواره بين المللى  ــراى جش ــى ب ــه اى دائم دبيرخان
ــود تا كميته بين الملل اين  ــكيل ش قصه گويى تش
دبيرخانه در طول سال ارتباط خود را با قصه گويان 

خارجى برقرار كند.

تعدادى از قصه گويان مطرح جهان 
به ايران مى آيند
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ــه علت وجه  ــينمايى ب ــز س ــام: جواي همدان پي
تشويقى، از ارزش بااليى برخوردار هستند اما در اين 
ــكار» به علت تاثيرگذارى  ــب جايزه «اس ميان، كس
ــه، نزد برخى  ــكار گرفت ــر روى اقتصاد اثر اس آن ب

فيلمسازان اهميتى مضاعف يافته است.
ــالدى،  مي  20 ــه  ده ــى  پايان ــال هاى  س در 
ــينما در هاليوود، به فكر  دست اندركاران صنعت س
ــنى با موضوع سينما افتادند. در سال  برگزارى جش
1927ميالدى، فكر اوليه آن مطرح و سپس ساخت 

مجسمه اى براى اهدا به برگزيدگان آغاز شد.
«جرج استنلى» مجسمه ساز با استفاده از قلع و 
مس و برنز كه اليه اى از آب طال روى آن قرار گرفته 
ــكار را ساخت كه درباره نامگذارى  بود، مجسمه اس

آن روايت هاى مختلفى وجود دارد.
ــدار آكادمى كه بعدها  ــرت هريك» كتاب «مارگ
ــباهت  ــد، به علت ش ــل آكادمى نيز ش ــر عام مدي
مجسمه ساخته شده به عمويش «اسكار»، اين نام 
ــورد موافقت باقى اعضا نيز قرار  را مطرح كرد كه م

گرفت.
ــال  ــم اهداى اين جايزه در س ــتين مراس نخس
ــس آنجلس  ــت ل ــل روزول ــالدى در هت 1929 مي
ــينمايى  ــد كه فيلم س با حضور 270 نفر برگزار ش
«بال ها» ساخته ويليام ولمن به عنوان بهترين فيلم 

سال انتخاب شد.

ــكار  پس از آن در دهه 30 ميالدى، اهميت اس
بيش از پيش شد و شركت ها براى ربودن آن كه به 
ــان كمك مى كرد، از يكديگر  فروش بيشتر فيلمش

سبقت مى گرفتند.
در اين ايام كه جنگ دوم جهانى با شدت هرچه 
ــكال «فرد  ــت، فيلم هاى موزي ــر جريان داش تمام ت
ــقانه هاليوودى مخاطبان  ــتر» و درام هاى عاش آس
ــيارى را جذب خود و سود كالنى را نصيب تهيه  بس

كنندگانش مى كرد.
در بسيارى از مواقع، سياست هاى دولت آمريكا 
را مى توان در البه الى فيلم هاى هاليوودى مشاهده 
ــرد كه براى مثال مى توان به فيلم هاى ضد جنگ  ك
ــاخته شده در دهه 70 ميالدى اشاره كرد  ويتنام س
كه اساسا براى آرام شدن نارضايتى هاى مردم از اين 

بابت ساخته شده اند.
ــال هاى اخير كه دشمنى  به گزارش ايرنا، در س
ــالمى ايران به  ديرينه اياالت متحده با جمهورى اس
ــيده، فيلم هاى زيادى با درونمايه ضد  اوج خود رس
ايرانى ساخته شد كه برخى شخصيت هاى منفى آن 

رگ و ريشه اى ايرانى دارند.
ــى «300»  ــوان به فيلم تخيل ــراى مثال مى ت ب
ــاره كرد كه پيشينه  ــنايدر» اش ــاخته «زاك اش س
تاريخى ايرانيان را به سخره گرفته و با رنگ و لعاب 
تكنيكى بسيار آن را به تصوير كشيد كه متاسفانه با 

فروش بااليى نيز مواجه شد.
از طرف ديگر، البى هاى صهيونيستى با استفاده 
ــاكن  ــازان درجه چندم ايرانى س ــى فيلمس از برخ
ــد فيلم هايى ضد ايرانى  ــا و آمريكا، به تولي در اروپ
ــرى نازلى  ــى آنها كيفيت هن ــد كه همگ پرداختن
ــته و فقط با هياهو و جنجال هاى حاميانشان،  داش

مخاطبانى را براى خويش دست و پا كرده اند.
ــت هاى  ــكار نيز به تبعيت از سياس ــم اس مراس
ــگاه روى خوش به  ــال هاى اخير هيچ آمريكا در س
سينماى نجيب و اصيل ايران نشان نداده و اغلب با 

بى تفاوتى از كنار نام آنها گذشته است.
در حالى كه بسيارى از فيلم هايى كه در اليه هاى 
ــالمى دارند را مورد  پنهان خود، ضديت با ايران اس

تفقد قرار داده است.
ــن و مه»  ــراى مثال مى توان به «خانه اى از ش ب
ــاره كرد كه حضور پررنگى در يكى از دوره هاى  اش
ــكار داشت و حتى بازيگر ايرانى االصل آن نامزد  اس

دريافت اسكار بهترين بازيگر نقش دوم زن شد!
ــا فيلم  ــد و ديد كه آي ــد منتظر مان ــال باي ح
ــت بهترين  ــيمين» در فهرس ــى نادر از س «جداي
ــاى  ج ــكار  اس ــان  زب ــى  غيرانگليس ــاى  فيلم ه
ــته ناديده گرفته شده  ــياق گذش مى گيرد يا به س
ــكا را در ماه هاى  ــت هاى ضد ايرانى آمري و سياس

اخير تكميل خواهد كرد.

اسكار، جايزه اى به رنگ سياست
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شرط معدل در كنكور دكترا 
لغو شد

همدان پيام: معاون اجرايى سازمان سنجش 
ــور گفت: محدوديت معدل براى  و آموزش كش
ــون نيمه  ــن آزم ــدگان در دومي ــام كنن ثبت ن
متمركز دكتراي تخصصى سال 91 حذف شد 
ــان مى توانند از 25 دى تا 2 بهمن ماه  و داوطلب

در آزمون ثبت نام كنند.
ــيد جالل طباطبايى در گفت وگو با مهر  س
ــه متمركز 91 در 25  ــزود: آزمون دكترا نيم اف
ــود، ثبت نام و خريد  ــاه برگزار مى ش فروردين م
كارت اعتبارى ثبت نام صرفاً به صورت اينترنتى 

انجام مى شود.
ــرادى كه داراى  ــزود: پيش از اين اف وى اف
ــادل بودند،  ــر از 14 در مدرك مع معدل كمت
ــرا نيمه متمركز  ــتند در آزمون دكت نمى توانس
ــن محدوديت براى آزمون  ثبت نام كنند كه اي
ــد و افراد مى توانند بدون  سال 91 برداشته ش

محدوديت در آزمون ثبت نام كنند.

اورژانس اجتماعى در 384 
شهر كشور ايجاد مى شود

ــور  ام ــر  دفت ــركل  مدي ــام:  همدان پي
ــازمان بهزيستى  ــيب ديدگان اجتماعى س آس
ــى (خط 123)  ــور گفت: اورژانس اجتماع كش
ــور در 384  ــعه كش تا پايان برنامه پنجم توس

شهرستان كشور ايجاد مى شود.
حبيب ا... مسعودى فريد در گفت وگو با ايرنا 
ــس اجتماعى در  ــترش اورژان ــاره به گس با اش
ــور افزود: اكنون خط تماس 123  ــر كش سراس
اورژانس اجتماعى در 96 شهرستان كشور داير 

است.
ــعه  ــرد: هم اكنون طرح توس ــه ك وى اضاف
اورژانس اجتماعى كشور تدوين شده و مراحل 

نهايى آن به پايان رسيده است.
ــه اين طرح در  ــعودى فريد با بيان اينك مس
ــزود: در طرح  ــد، اف ــأت وزيران تصويب ش هي
توسعه اورژانس اجتماعى، مركز مداخله و ديگر 

بخش هاي اين حوزه گسترش خواهد يافت.
مسعودي فريد با اشاره به اينكه در اورژانس 
ــاى  آزاره ــاير  س و  ــودك آزارى  ك ــى  اجتماع
ــى  ــان بررس ــوى كارشناس خانوادگى نيز از س
مى شود، افزود: اكنون 198 خودروى اورژانس 
در اورژانس خدمات سيار مستقر است و هدف 
افزايش تعداد واحد هاى اورژانس خدمات سيار 

است.
مديركل دفتر امور آسيب  ديدگان اجتماعى 
ــور، ميزان تماس هاى  ــازمان بهزيستى كش س
ــانه  ــط اورژانس اجتماعى را نش ــط با خ مرتب
ــل خانه و  ــوان حد فاص ــه عن ــاد مردم ب اعتم

كالنترى عنوان كرد.

امكان بهره مندي 
سربازان فراري از معافيت

ــربازان فراري براي بازگشت و  همدان پيام: س
ادامه خدمت، بايد هرچه سريعتر خود را به يگان 
خدمتي كه در آن مشغول بوده اند، معرفي كنند. 
تمامى سربازاني كه اقدام به ترك يگان خدمتي 

خود كرده اند، سرباز فراري محسوب مي شوند.
به گزارش ايسنا، بنا بر اعالم سازمان وظيفه 
ــراد  بايد هرچه  ــته از اف ــي ناجا اين دس عموم
ــريعتر خود را به يگاني كه در آن مشغول به  س
ــت بوده اند، معرفي كنند و در صورتي كه  خدم
ــرايط معافيت از خدمت برخوردارند ابتدا  از ش
ــپس  ــد به يگان خدمتي قبلي مراجعه و س باي
درخواست خود را مطرح كنند و پيگير معافيت 

خود از همان طريق شوند.

بيمارستان بهار 20 درصد 
پيشرفت فيزيكى داشته است

ــگاه علوم پزشكى  همدان پيام: رئيس دانش
همدان از پروژه در حال احداث بيمارستان 64 

تختخوابى بهار بازديد كرد.
ــان در اين بازديد اظهار كرد:  رضا صفى آري
در صورت جذب و تخصيص به موقع اعتبارات 
دردو سال آينده شاهد بهره بردارى از اين پروژه 
ــم بود. وى تصريح كرد: اين پروژه با 20  خواهي
درصد پيشرفت فيزيكى در زمينى به مساحت 
15 هزار مترمربع با زيربناى پنج هزار متر مربع 
در چهار طبقه در حال احداث است. به گزارش 
ايسنا، صفى آريان بيان كرد: همچنين تاكنون 
ــارى افزون بر يك ميليارد و 500 ميليون  اعتب

تومان به اين پروژه اختصاص داده شده است.

ثبت نام كنكور سراسرى 91 دانشگاه آزاد تمديد شد
ــكى و غيرپزشكى يك  ــالمى ثبت نام در اين دوره از پذيرش پزش ــگاه آزاد اس همدان پيام: با اعالم مركز آزمون دانش

هفته ديگر تمديد شد.
ــامانه ثبت نام مركز آزمون دانشگاه آزاد اسالمى به نشانى  ــنبه 28 دى ماه فرصت ثبت نام در س داوطلبان تا چهارش

www.azmoon.org دارند.

ــته هاى غير پزشكى دانشگاه آزاد در  ــده و آزمون رش ــفندماه آغاز ش ثبت  نام مجدد داوطلبان كنكور از هفته اول اس
روزهاى 15 و 16 تيرماه 91 و آزمون رشته هاى گروه علوم پزشكى 29 تيرماه 91 برگزار و نتايج نهايى كنكور سراسرى 
ــته هاى غير پزشكى دانشگاه آزاد در  ــود. به گزارش مهر، آزمون رش ــهريورماه اعالم مى ش ــگاه آزاد در نيمه دوم ش دانش

روزهاى 15 و 16 تيرماه 91 و آزمون رشته هاى گروه علوم پزشكى 29 تيرماه 91 برگزار مى شود.

الصاق برچسب كنترل اصالت كاال از 15 بهمن الزامى مى شود
همدان پيام: مديركل نظارت و ارزيابى فرآورده هاى آرايشى بهداشتى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى گفت: 
از 15 بهمن ماه امسال تحت هيچ شرايطى مجوز ترخيص بهداشتى براى مواد و فرآورده هاى آرايشى و بهداشتى بدون 

ارائه مستندات مربوط به الصاق برچسب كنترل اصالت و سالمت كاال صادر نمى شود.
ــركت هاى  ــكى، عبدالعظيم بهفر افزود: همه ش ــت، درمان و آموزش پزش ــزارش روابط عمومى وزارت بهداش ــه گ  ب
ــالمت كاال از  ــب كنترل اصالت و س ــتى موظف به تهيه و صدور برچس ــى و بهداش واردكننده مواد و فرآورده هاى آرايش

شركت هاى مجاز مورد تأييد سازمان غذا و دارو هستند.
ــوم قاچاق اين طرح به اجرا  ــالمت آحاد جامعه و مبارزه با پديده ش  وى تصريح كرد: به منظور حفظ و صيانت از س

در مى آيد. 

همسران مردان متوفي 
از اين پس «حقوق» كامل مى گيرند

ــتحقاقي  به  ــتمري  اس ــا اصالح ماده 83 قانون تامين اجتماعي مبني بر پرداخت تنها  50  درصد مس ــام: ب همدان پي
همسران مردان متوفي تحت پوشش اين سازمان كه فرزند تحت تكفلي ندارند، به زودي اين دسته از زنان حقوق كامل 

و به عبارتي 100 درصد حقوق همسران خود را دريافت مي كنند.
ــاس ماده 83 قانون تامين اجتماعي، پس از فوت بيمه شده 50 درصد از حقوق متوفي به  ــنا، بر اس به گزارش ايس
ــت، همسرش  ــر و 50 درصد باقيمانده نيز به فرزندان او تعلق مي گرفت، اما هنگامي كه متوفي فرزندي نداش همس
ــون، 100 درصد حقوق متوفي به  ــمت از قان ــد حقوق متوفي را دريافت مي كرد كه با اصالح اين قس ــا50 درص تنه

همسرش تعلق مي گيرد.

همايش خانواده
در راستاي تحكيم 

بنيان آن
ــتاي  ــام: همايش خانواده در راس همدان پي
تحكيم بنيان خانواده با عنوان «طهارت روحي، 
ــمي» در كانون ميعاد بهار برگزار  سالمت جس

شد.
در اين همايش يكي از نويسندگان برجسته 
ــران ما بايد  ــت: جامعه زنان و دخت ــور گف كش
ــارت روحي خود را به ويژه در بحث تغذيه  طه
ــن صورت به  ــرا كه در غير اي ــظ كنند، چ حف
سونامي بيماري و درگيري هاي روحي و ذهني 

مبتال مي شوند.
ــول اكرم (ص) از  ــده خدايي افزود: رس زبي
ــد، چرا كه  ــوم خير را مي گيرن ــالمتي، مفه س
ــادي و افكار در پرتو اين خير  چرخه هاي اقتص
ــر با انگيزه  ــردد، همچنين هر عمل خي مي گ
ــود و اين افراد سالم و بانشاط  الهي صادر مي ش

هستند.
ــالمي  وي ادامه داد: اگر مي خواهيم فرد س
باشيم بايد به دو بعد روح افالكي و جسم خود 

توجه داشته باشيم.
ــت: در دين ما  ــنده همچنين گف اين نويس
غذاي روح تعبيه و طراحي شده و آن هم نماز 

است.
ــاي فرهنگ حيا  ــي در خصوص احي خدائ
ــت: فاكتوري به  ــري اظهار داش در جامعه بش
ــي را مي توانيم در بحث حيا  ــام طهارت روح ن

و همچنين ازدواج در قالب اصولي پيدا كنيم.
ــط امور  ــن همايش توس ــت، اي گفتني اس
ــا همكاري كانون فرهنگي،  بانوان فرمانداري ب
ــراي تحكيم بنيان  ــي فرهيخته بهار ب اجتماع

خانواده و سالمت آن و جامعه برگزار شد.

شيوع جرايم رايانه اى 
موجب بروز آسيب هاى 
متعددى در جامعه مى شود

ــئول روابط عمومي توسعه  همدان پيام: مس
ــرات همدان  ــركت مخاب ــاوري اطالعات ش فن
ــه اى درحوزه هاى  ــم رايان ــيوع جراي گفت: ش
ــيب ها و  ــى موجب بروز آس ــف اجتماع مختل

خسارات متعددى در جامعه مى شود.
فريدون حسن پور در گفت وگو با ايسنا افزود: از 
مهمترين آسيب هاى وارد بر فرد و جامعه از بين 
بردن مبانى و اصول اخالقى و نظام اجتماعى بوده 
كه خسارات زيادى به نظام هاى اقتصادى، سياسى 

و فرهنگى جامعه وارد مى كند.
ــاورى  ــتر فن ــه بيش ــه داد: هرچ وى ادام
ــعه يابد جرايم رايانه اى مرتبط با  رايانه اى توس
ــكنى هاى غيراخالقى نيز توسعه پيدا  هنجارش
ــرد و تأثير منفى بر نظام اجتماعى و  خواهد ك

بنيادى خانواده ها خواهد گذاشت.
حسن پور اظهار داشت: پس از مطالعه و بررسى 
ــايبر، ويژگى جرايم موجود در آن،  درباره محيط س
طبقه بندى آنها، چگونگى بوجود آمدن جرم ها در 
اين محيط، عوامل بوجود آورنده اين جرم ها و بررسى 
قانون جرايم رايانه اى به لحاظ حقوقى و اخالقى و 
چگونگى برخورد با مجرمان، به نظر مى رسد كه تنها 
راه جلوگيرى از اين جرايم اطالع رسانى و آشنايى 
مردم با آنها و آسيب هاى اخالقى ناشى از آنها است. 
ــترى از مردم از  ــح كرد: اگر تعداد بيش وى تصري
ــايبر آگاهى  ــكال و روش هاى فعلى جرايم س اش

يابند، تعداد قربانيان كاهش خواهد يافت.
مسئول روابط عمومي توسعه فناوري اطالعات 
شركت مخابرات همدان بيان كرد: پس از بررسى 
ــد  ــم رايانه اى موجود به نظر مى رس قانون جراي
ــم برخورد كند  ــد با اين جرائ ــى كه بتوان قوانين

حداقلى بوده و تنها نياز امروز را برطرف مى كند.

جمعيت، افزايش نرخ 
يا مديريت كيفيت؟

ــور ما در عرصه كالن خود با آن  ــات اجتماعى كه كش همدان پيام: يكى از مناقش
مواجه است مسأله جمعيت مي باشد. طبيعى است كه اين بحث و بحث افزايش نرخ 

رشد جمعيت موافقان و مخالفانى دارد.
عده اى كه دولتمردان امروز هم از آن جمله اند، معتقدند كه جمعيت و نرخ رشد 
ــت به نحوى كه تا دهه هاى آينده اثرى از ايرانيان با مختصات  ــيار پايين اس آن بس

نژادى اعتقادى و فرهنگى باقى نخواهد ماند.
عده ديگر كه منتقدان را از هر قشر شامل مى شوند، معتقدند كه با شرايط امروز 
جهان و كمبود منابع و باالخره بحران بيكارى همين تعداد جمعيت هم براى كشور 

ما زياد و برنامه ريزى آن از توان دولت خارج است .
اما نكته اساسى اين جاست كه فارغ از ديدگاه ها و عاليق سياسى، در هر دوى اين 

نقطه نظرات به نرخ رشد جمعيت، حقيقتى نهفته است.
ــتانه ناظر بر اين  ــارغ از برخى نگرش هاى نژادپرس ــث ماندگارى جمعيت ف بح
موضوع است كه جمعيتى با مختصات خاص فرهنگى- اجتماعى كه مثال ايرانى، 
ــتار آن باشند كه على رغم مراودات فرهنگى و نژادى  فندالندى يا مكزيكى خواس
ــند،كه  ــته باش ــود از لحاظ جمعيتى هويتى ماندگار و دير پا داش ــرزى خ درون م

موضوعى قابل دفاع است.
اما نكته اين جاست كه آيا اين ميل معطوف به ماندگارى هويتى يك قوم يا يك 

مليت تنها با افزايش نرخ جمعيت ميسر مى  شود؟
ــى نرخ جمعيت عامل  ــت، اگرچه افزايش معقول و مقطع ــخ قطعا منفى اس پاس
مهمى است، اما بدون در نظر گرفتن متغيرهاى كيفى، قطعا متغيرى بى اثر و حتى 

داراى اثرى منفى است.
جمعيتى را در نظر بگيريد كه به دليل ضعف ژنتيك داراى نرخ باالى امراض قلبى 
باشند چنين جمعيتى بدون درمان و پيش گيرى حتى در صورت افزايش زاد و ولد 

داراى جمعيت سالم و مفيدى براى خويش و ديگران نخواهند بود.
ــد كه آن  ــد جمعيت بايد با عنصر ديگرى همراه باش ــن رو افزايش نرخ رش از اي

مديريت كيفيت جمعيت آينده است.
ــراض روحى، بحران  ــه امراض اجتماعى چون اعتياد، ام ــه تنها امراض بدنى ك ن
ــلى، بى كارى، عقده هاى اجتماعى و ده ها پديده بومى و  هويت، ايدز، شكاف بين نس
غير بومى مى تواند جمعيت را از عامل مولد در اجتماع به كپسول هاى ايجاد بحران 

جمعيتى – اجتماعى تبديل كند.
ــى چون ماندگارى هويت ملى _ نژادى  ــد جمعيت به موضوع نمى توان براى رش
اشاره كرد اما از مديريت كيفى جمعيت غفلت ورزيد، چرا كه در اين صورت فاجعه 
ــيار  ــد بس ــاليان آينده كه منابع زمين محدود تر خواهد ش ــى در س ــار جمعيت انفج

 هادى معيرى نژاد - كارشناس خانوادهدردناك تر خواهد بود.

ــات و امنيت  ــام: رئيس پليس اطالع همدان پي
عمومي استان با بيان اينكه اجازه نخواهيم داد اراذل 
و اوباش امنيت مردم را به خطر بيندازند، گفت: در 
شهرستان همدان از ابتداي سال تاكنون 99 نفر از 
اراذل و اوباش در دو بخش شناسنامه دار و مزاحمان 

نواميس دستگير شده اند.
ــع خبرنگاران  ــر خرم رويي كه در جم على اصغ
سخن مي گفت بر برنامه ريزي هاي امنيتي در استان 
ــاره كرد و افزود: در  خصوصاً در حوزه اجتماعي اش
ــزات ماهواره و  ــايي و جمع آوري تجهي حوزه شناس
ــاي خوبي صورت  ــدگان جامعه برخورده ناامن كنن
گرفته است كه در راستاي آن بستر امنيت و آرامش 

براي شهروندان فراهم شده است.
وي در پاسخ به اين سوال كه در سال جاري چه 
ــتان جمع آوري  ــزان تجهيزات ماهواره اي در اس مي
شده است، توضيح داد: تاكنون ده ها هزار تجهيزات 
ــازل و باندهاي تهيه و توزيع  دريافت ماهواره از من

جمع آوري شده است.
ــترش امنيت  خرم رويي ادامه داد: در زمينه گس
اجتماعي و اخالقي در جامعه اقداماتي مانند برخورد 
ــان و ناهنجاري هاي  ــي در مردان و زن با بد پوشش

اجتماعي صورت گرفته است.
  دستگيرى 6 رمال در شهرستان 

همدان
وي همچنين از دستگيري 6 نفر رمال فالگير در 
سطح شهرستان همدان خبر داد و گفت: اين افراد 
با نيت شوم و استفاده از احساسات مردم مبالغي را 

اخذ مي كردند.
ــبكه هاي اجتماعي با  ــي اضافه كرد: ش خرمروي
ــا و  اعتقادات مردم،  ــدف كمرنگ كردن ارزش ه ه
ــتن حريم خانواده و توجه به تجمل گرايي در  شكس

جامعه فعاليت مي كنند.
ــتان همدان  رئيس پليس اطالعات و امنيت اس
ــان كرد: در 9  ــى دى هاى غيرمجاز نيز بي درباره س
ماهه امسال حدود 100 هزار سى دى  رايتى، مبتذل 

و مستهجن كشف شده است.
وي علت تنوع و افزايش آسيب هاي اجتماعي در 
ــت استفاده نكردن از فضاي سايبري  جامعه را درس
و تجهيزات ماهواره بيان كرد و اظهار داشت: برخي 
ــكار و ارزش هاي مردم  ــواره اي اف ــريال هاي ماه س
ــي در فضاي  ــد و حريم ها به نوع ــر مي دهن را تغيي

سايبري شكسته مي شود.
خرم رويي در ادامه با بيان اينكه در استان همدان 
ــرد در نزاع ها افزايش نداشته  ــتفاده از سالح س اس
ــت و گفت: سالح هاي سرد نامتعارف جمع آوري  اس
شده اند، هرچند شايعات در جامعه پيرامون استفاده 
از اين سالح ها وجود دارد و به نوعي اينگونه مسائل 

بزرگ نمايي مي شود كه ما موافق آن نيستيم.
ــف و رعايت  ــه فعاليت، تخل ــتن پروان وي نداش
نكردن قانون صنفي را عامل پلمب واحدهاي صنفي 
ــزان پلمب واحدهاي  ــال مي بيان كرد و گفت: امس
صنفي  نسبت به سال گذشته 5 برابر افزايش يافته 

ــترين علت آن نداشتن پروانه كسب  ــت كه بيش اس
گزارش شده است.

  دستگيرى 3 هزار نفر در راستاى 
طرح ارتقاى امنيت اجتماعى

خرم رويي اضافه كرد: از ابتداي سال تاكنون 49 
طرح ارتقاي امنيت اجتماعي با موضوعات مختلف 
ــت كه افزون بر 3 هزار نفر با دادن  ــده اس انجام ش
ــدند و 40 درصد نيز به مراجع قضايي  تعهد آزاد ش

تحويل داده شدند.
در ادامه اين نشست فرمانده انتظامي شهرستان 
همدان نيز به ارائه گزارشي پيرامون اقدامات صورت 
گرفته در حوزه انتظامي شهرستان همدان پرداخت.

رسول مرادي شرايط شهرستان همدان را در 9 

ماهه امسال  مطلوب ارزيابي كرد و گفت: همدان در 
ــتان هاي اول تا سوم كشور است،  كشفيات جزء اس
ــهر همدان  ــي 90 درصد جرايم رخ داده در ش يعن

منجر به كشف شده است.
وي با بيان اينكه همدان جزء امن ترين شهرهاي 

ــدن پليس،  ــود حرفه اي ش ــور محسوب مي ش كش
ــتگي ناپذير پليس هاي  ــتيباني و همكاري خس پش
ــه پليس  ــا با مجموع ــي آنه ــي و هماهنگ تخصص

شهرستان را از عوامل امن بودن همدان برشمرد.
ــال گذشته، هزار و 427  وى تصريح كرد: در س
دستگاه خودرو توقيف شده و اين در حالى است كه 
در سال جارى تاكنون دو هزار 401 دستگاه خودرو 
ــده است كه رشد 67 درصدي را  متخلف توقيف ش

نشان مي دهد.
ــيكلت هاى موقوفى نيز  ــاره موتورس مرادى درب
ــان كرد: امسال چهار هزار و 470 دستگاه  خاطرنش
ــيكلت متخلف توقيف شده كه اين رقم در  موتور س

سال گذشته دو هزار و 658 دستگاه بوده است.
ــتان همدان با اشاره به  فرمانده انتظامى شهرس
اينكه اولويت اول شهرستان پيشگيرى است، اظهار 
كرد: در اين زمينه اقداماتى شامل آموزش همگانى 
ــتان در  ــانى به مأموران انتظامى شهرس و اطالع رس

مساجد داده مى شود.
وي از كاهش 20 درصدي جرايم در شهرستان 
ــرقت 15  ــت: در زمينه س ــر داد و گف ــدان خب هم
ــد، كالهبرداري 16  ــد، در قتل عمد 44 درص درص
ــش وقوع صورت گرفته كه به طور كلي  درصد كاه
ــف  ــزار و 166 وقوع و 3 هزار و 169 مورد كش 3 ه

گزارش شده است.
ــه داد: در زمينه پليس جامعه محور  مرادي ادام
ــتگاه هاي توليدكننده امنيت  از ظرفيت مردم و دس

استفاده خواهيم كرد.
ــته 18 مورد  ــت: در طول 3 ماهه گذش وي گف
ــهر همدان  ــاختمان هايي متروكه ش ــرقت از س س

ــبگرد در  ــت. مرادي از كمبود ش صورت گرفته اس
شهر همدان سخن گفت و افزود:  اصناف همدان از 
پرداخت مقررى به شبگردها امتناع كرده يا با اكراه 
و به صورت صدقه مقررى آنها را پرداخت مى كنند. 
وي در پايان سخنانش امنيت را به مانند پازلي 

دانست كه همه بايد در چينش آن كمك كنند.
ــه از اين  ــه نگهبانان محل ــا ذكر اينك ــرادي ب م
ــتند، اضافه كرد:  ــت نامطلوب گاليه مند هس وضعي
ــبگردها در برابر درآمد  ــه ماهانه پرداختى به ش وج

روزانه بيشتر صنوف بسيار ناچيز و كم است.
ــد داراي يك  ــر محله باي ــان اينكه ه ــا بي وى ب
شبگرد باشد، گفت: استفاده از شبگرد در محله ها و 
بازار و به دنبال آن گزارش وضعيت محله به پليس 
ــوى اين  ــد ورود افراد غريبه به محله ها از س و رص
افراد موجب افزايش ضريب ايمنى مناطق مى شود.

فرمانده انتظامى شهرستان همدان گفت: تاكنون 
ــتاندارد تعريف شده براى چينش شبگردها ارائه  اس
نشده ولى وجود شبگرد در هر محله ضرورى است، 
ــبگردها در همدان بسيار كم  با اين وجود تعداد ش

است.
ــتاها را نيز ضرورى  ــبگرد در روس وى وجود ش
ــتاييان براى جلوگيرى از  دانست و بيان كرد: روس
سرقت احشام مى توانند از توان اين افراد بهره گرفته 
ــام را به دوربين مداربسته يا  يا محل نگهدارى احش

سنسورهاى هشدار دهنده تجهيز كنند.
ــرقت در  ــه ميزان وقوع س ــرادى با ذكر اينك م
همدان كاهش چشمگيرى داشته است، گفت: 68 

درصد از سارقان دستگير شده معتاد هستند.

استان همدان در كشف جرم جزو استان هاي برتر كشور است

كاهش 20 درصدى وقوع جرايم

همدان پيام: فرمانده نيروى انتظامى مالير گفت: 
در 9 ماه سال جارى 90 كيلو و 967 گرم مواد مخدر 

در مالير كشف شد.
ــوراى فرعى  ــه ش ــعيدى در جلس ــم س ابراهي
ــه مواد  ــارزه با مواد مخدر در مقايس ــى مب هماهنگ
مخدر كشف شده سال گذشته نسبت به سال جارى 
افزود: اين در حالي است كه مجموع كشفيات مواد 
ــال گذشته 87 كيلو و 970 گرم  مخدر در 9 ماه س

بوده است.
ــال گذشته 85 كيلو و پنج  وى تصريح كرد: در س
ــف شد كه اين مقدار در سال جارى با  گرم ترياك كش

افزايش شش درصدى به 90 كيلو و 317 گرم رسيد.
ــعيدى افزود: مقدار هروئين كشف شده در 9  س
ــرم بوده كه اين  ــال 89، يك كيلو و 569 گ ماه س

ميزان در سال جارى به 650گرم رسيده است.
وى همچنين از دستگيرى يك هزار و 268 نفر 
ــته و افزايش  ــال گذش از مجرمان مواد مخدر در س
ــزار و 258 نفر  ــتگيرى يك ه چهار درصدى و دس
ــال جارى خبر داد و  خاطرنشان كرد: از تعداد  در س
دستگير شدگان در سال جاري 550 نفر به قاچاق يا 
توزيع ترياك و 708 نفر به قاچاق يا توزيع هروئين 

مشغول بوده اند.

كشف 90 كيلو مواد مخدر 
در 9 ماه سال جاري در مالير

همدان پيام: مجازاتهاى مربوط به قاچاق كاالهاى 
ممنوع به نحو سازمان يافته در مجلس تعيين شد.

ــه مبارزه با  ــى اليح ــدگان در ادامه بررس نماين
ــه در صورتى  ــب كردند ك ــاق كاال و ارز، تصوي قاچ
ــازمان يافته  ــاى ممنوع به نحو س ــه قاچاق كااله ك

ــكاب يابد، مرتكب عالوه بر مجازات هاى مقرر به  ارت
مجازات هاى زير نيز محكوم مى شود:

الف- دو تا پنج سال حبس براى كاالى با ارزش 
تا پنج ميليارد (5,000,000,000) ريال

 ب- پنج تا ده سال حبس براى كاالى با ارزش 
بيش از پنج ميليارد (5,000,000,000) ريال

ــن نمايندگان  ــزارش خبرآنالين، همچني به گ
ــار و ماهيان  ــدور خاوي ــس صيد، فروش و ص مجل
ــيالت را  ــازمان ش ــارى بدون اخذ مجوز از س خاوي
مشمول مجازات قاچاق كاالى ممنوع اعالم كردند.

ــل آورى، تهيه، عرضه،  ــاس صيد، عم بر اين اس
ــدور خاويار و ماهيان  فروش، حمل، نگهدارى و ص
ــازمان  ــط س خاويارى كه ميزان و مصاديق آن توس
ــود، بدون مجوز اين سازمان  ــيالت تعيين مى ش ش

مشمول مجازات قاچاق كاالى ممنوع است.

قابل توجه قاچاقچيان:

منتظر 2 تا 10 سال حبس باشيد

همدان جزء امن ترين شهرهاي 
كشور محسوب مي شود 

حرفه اي شدن پليس، پشتيباني 
و همكاري خستگي ناپذير 

پليس هاي تخصصي و 
هماهنگي آنها با مجموعه پليس 
شهرستان را از جمله عوامل امن 

بودن اين شهر برشمرد

همدان پيام: ريزش 18درصدى كانديداها در مرحله اول
 خوبه امسـال كه ريزش برف و بارون كمه، كمبودها با اينجور ريزش ها، 

جبران ميشه!
كيهان: عيدى امسال كارمندان 350 هزار تومان

 عاليه، امسال همه كارمندا، كل تعطيالت عيد رو مى رن تور اروپا!
همدان پيام: تابلوهاى تبليغاتى شعور شهرى را زير سؤال برده اند.

 در عوض، يه كوچولو از خزانه بزرگ شهردارى را پر كرده اند!
مهر: روى شيشه برخى آژانس هاى مسافرتى در كنار تبليغ تور گردشگرى استانبول، 

دبى، هند، اصفهان و شيراز، برگه اى نصب شده با عنوان «فروش گوسفند زنده».
 اينو فقط واسـه جورى جنس شون نوشتن تا مسـافرا رو، جذب و بيمه 

كنن!
همدان پيام: كمتر از ده درصد همدانى ها با تاريك دره آشنا هستند!

 خب واسـه اينه كه ما همدونى ها، فقط و فقط عاشق قله هاى روشنايى 
هستيم!

پانا: رييس مركز پيشگيرى سازمان بهزيستى كشور از واگذارى كودك 6 ماهه معتاد 
به اين سازمان خبر داد.

 پس اعتياد، ارثى هم هست!
ــاغل خانگى  ــدن اعتبار مش همدان پيام؛ معاون عمرانى فرماندار همدان: جذب نش

توجيه ندارد.
 ببخشيدشـون، اشتباها فكر كردن كه اينم، مثل بقيه مشاغله كه جذب 

نشدن اعتبارات شون، اشكال نداره!!
ــتان اصفهان،  ــطح اس ــكار هر نوع پرنده در س ــال، ش تابناك: از ابتداي دي ماه امس

ممنوع شده است.
 كاش يكى هم به فكر شـكار نرخ تورم و گرونى و بيكارى و آسـيب هاى 
اجتماعى و ... بود كه تندتر از همه اين پرنده ها، در حال پرواز  و اوج گرفتن 

هستن!
همدان پيام: هر كس كه توانست، از صافى هيأت اجرايى گذشت.

 اگه از صافى هيأت هاى نظارت هم گذشتن، حسابه!
ايسنا: طرح تأسيس پايگاه دائمي ايران در قطب جنوب 

 فقط همينو كم داريم ها!!
همشهرى همدان: تب ركود در واحدهاى توليدى استان

 همين كه با اين اوضاع، سكته نكردن، جاى شكر داره!
خراسان: واگذارى زمين هاى مرغوب كشاورزى به مسكن مهر

 كشاورزى هم فداى مسكن مهر!
ــانات نرخ ارز  ــس اتاق بازرگانى ايران و چين: تورم دى ماه با وجود نوس ــدال؛ ريي اعت

40 درصد است.
 بذار تورم فاز دوم هدفمندى هم بياد، بيشتر ركورد مى زنيم!

ايران: رد صالحيت حاميان گفتمان احمدى نژاد//تهران امروز: رد صالحيت گسترده 
منتقدان دولت 

 حاال كدومش درسته؟!
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اقتصاد

اخبار كوتاه

طال و ارزخبر

نوع ارز
نرخ خريد

(ريال)
نرخ فروش 

(ريال)
 آزاددولتىآزاددولتى

-14358-14308يورو
-11267-11232دالر آمريكا
-17454-17394پوند انگليس
-11095-11058دالر كانادا

-3011-3001ريال عربستان
-3072-3062درهم امارات

6900000---سكه تمام بهار طرح قديم
6750000---سكه تمام بهار طرح جديد

3380000---سكه نيم بهار
1760000---سكه ربع بهار
880000---يك گرمي

يك گرم طالي ساخته 
666000---نشده 18 عيار

ــتان گفت:  ــركل گمرك اس ــام: مدي همدان پي
ــه برگرفته از  ــتاي گمرك نوين ك ــت در راس حرك
ــت هاي گمرك ايران است از اهداف اصلي ما  سياس

است.
ــايت اينترنتى همدان پيام، محسن  به گزارش س
ــت هاي  ــي گفت: از آنجا كه طبق سياس جامه بزرگ
گمرك ايران 3 سال طول مي كشد تا گمرك نوين 
تشكيل شود لذا گمرك همدان از هم اينك با تقويت 
زيرساخت ها سعي دارد چارچوب گمرك نوين را در 

استان پياده سازد.
ــاره به اينكه مديريت واحدهاي مرزي  وي با اش
ــتگاه هاي  ــش از اين به عهده تعدادي از دس كه پي
ــده  ــپرده ش ــور س اجرايي بود به عهده گمرك كش
ــرك به همراه  ــئوليت گم ــت، گفت: با اين مس اس
ــتاندارد براي تصميم گيري در خصوص مباحث  اس

مرزي اقدام مي كند.
ــت: گمرك استان همدان  جامه بزرگي بيان داش
ــداف گمرك نوين يك  ــه منظور عملي نمودن اه ب
ــور است؛ چرا كه  ــاير گمركات كش گام جلوتر از س
با ايجاد زيرساخت هايي چون افزايش پهناي باند از 
يك مگاوات به 8 مگاوات و لحاظ نمودن فيبر نوري 
در اين راستا حركت كرده است. همچنين راه اندازي 
ــتم جامع قضايي به صورت مجازي براي ثبت  سيس
ــردن امور  ــده قاچاق و متمركز ك ــخصات پرون مش
دستگاه قضا، نيروي انتظامي و ... براي رسيدگي به 
پرونده كاالي قاچاق در دستور كار است كه اقدامات 

اوليه در اين خصوص انجام شده است.
ــت: هم اينك گمرك استان براي  وي بيان داش
ــده نياز به فضاي  ــيدن به اهدافي كه ترسيم ش رس
ــص دارد. اين گمرك  ــيع و كادر متخص اداري وس
ــت كه از  ــازماني خالي مواجه اس ــت س ــا 15 پس ب
ــتانداري تقاضا داريم در اين خصوص مساعدت  اس

نمايد.

ــال  ــي با بيان اينكه در 9 ماهه امس جامه بزرگ
ــا ارزش ريالي بيش  ــده قاچاق ب ــره پرون 647 فق
ــده  ــف ش از 60 ميليارد و 547 ميليون ريال كش
ــت، گفت: از نظر تعداد پرونده 13 مورد كاهش  اس
ــد افزايش مواجه  ــي با 9 درص ــر ارزش ريال و از نظ

بوده ايم.
ــده به  ــن اقالم و كاالهاي قاچاق ش وي مهمتري
ــي بهداشتي، پوشاك،  ــتان را پارچه، مواد آرايش اس
مشروبات الكلي، لوازم خانگي و گوشي موبايل دانست 

كه بيشتر از مرز كردستان وارد استان مي شود.
ــي در خصوص  ــي كل ــك آسيب شناس وي در ي
علت قاچاق كاال اظهار داشت: براساس آمار تجارت 
فرامرزي وارد كردن يك كاال به كشور 32 روز طول 
ــد كه شامل 19 روز آماده سازي اسناد چون  مي كش
ــتم  ــريفات گمركي، 5 روز سيس بارنامه، 2 روز تش
ــت، در  ــل و 6 روز تخليه و بارگيري اس حمل و نق
ــاير  ــدت وارد نمودن كاال به س ــه طول م حالي ك
ــت، لذا مدت  ــرم جهاني 15 روز اس ــورها در نُ كش
ــپري  ــك كاال به ايران س ــراي ورود ي ــي كه ب زمان
ــران و نيز افزايش  ــود و باعث اتالف وقت تاج مي ش
ــود كه اگر اين مشكل حل  ــور مى ش قاچاق در كش
ــا 8/8 دهم درصد توليد  ــود چيزي حدود 1/1 ت ش

ناخالص داخلي افزايش خواهد يافت. 
ــتغالزايي و در  ــا 8/5 درصد اش ــن 2 ت همچني
ــور حاصل كاهش زمان  نهايت درآمدزايي براي كش

تشريفات اداري براي ورود يك كاالست.
ــريفات  ــان كرد: طبق آمارها، تش وي خاطرنش
ــراي ورود يك كاال نرم خوبي دارد و تاجر  گمرك ب
يا بازرگان را دچار چالش نمي كند. اما با اين وجود 
گمرك كشور و از همه مهمتر گمرك همدان سعي 
ــريفات الزم را به  ــاخت ها، تش دارد با تقويت زيرس

صورت مكانيزه بدون حضور در محل انجام دهد.
مديركل گمرك استان در ادامه به آمار صادرات 
گمرك استان در 9 ماهه امسال اشاره كرد و گفت: 

در اين مدت بيش از 68 ميليون دالر كاال از استان 
ــت كه اين ميزان كاال بيش از 130  ــده اس صادر ش
ــورهايي چون عراق،  ــته و به كش هزار تن وزن داش
ــده  ــتان، مالزي و ... صادر ش امارات، تركيه، افغانس

است.
ــمش  ــتان نيز كش ــي اس ــده كاالي صادرات عم
تيزابي، آرد گندم، رب گوجه، چيني آالت بهداشتي، 
سيمان، انواع صنايع دستي و ساير كاالها بوده است.

ــر روى  ــورم و تحريم ب ــه ت ــان اينك ــا بي وى ب
ــته است، گفت: گاه برخى  صادرات كاال تأثير نداش
ــاورزى زمان مشخصى  كاالها مانند محصوالت كش
ــادرات را به يكباره  ــراى صادرات دارند كه رقم ص ب
ــز فصل صادرات  ــن مى برند هم اينك ني باال و پايي
ــيب زمينى فرا رسيده و قطعا گمرك با رشد رقم  س

كنونى صادرات مواجه خواهد بود.
اما مشكالتي از جمله بسته بندي صنايع دستي، 
حمل و نقل ضعيف به دليل نبود كاميون هاي پلمب 
شده و شركت حمل و نقل بين المللي وجود دارد كه 
ــي و رفع شود تا ان شاءا... به رشد  بايد آسيب شناس

مطلوب در صادرات برسيم.
اين مسئول در ادامه در خصوص واردات گمرك 
ــته بيش از 15 ميليون  ــز گفت: در 9 ماهه گذش ني
ــتيم كه  دالر به وزن بيش از 3700 تن واردات داش
نسبت به مدت مشابه سال قبل يك درصد كاهش 

داشته است.
ــه هيچ مرجعي به جز  جامه بزرگي با بيان اينك
گمرك نمي تواند آمار صادرات و واردات را ارائه دهد 
از رسانه ها خواست تنها از اين منبع آمار صادرات و 

واردات كاال را بگيرند.
وي در پايان ضمن اظهار گاليه از بازرگاني گفت: 
ــت گذاري است اين سازمان  وظيفه بازرگاني سياس
ــادرات و واردات را  ــت كاهش يا افزايش ص بايد عل

آسيب شناسي كند نه اينكه آمار ارائه دهد.

مديركل گمرك استان:

گمرك همدان
15 پست خالى دارد

معاون كاالهاى مصرفى سازمان حمايت:
قيمت لبنيات برنگشت

همدان پيام: معاون كاالهاى مصرفى سازمان حمايت با بيان اينكه 
قيمت لبنيات به حالت قبل خود برنگشت، گفت:  پرونده هاى كالن 

تخلف تشكيل شده است و منتظر رأى هستيم.
ــت:  تعيين تكليف قيمت شير خام هنوز   محمد قبله اظهار داش
توسط وزارت جهاد انجام نشده است و قيمت لبنيات كه در دو هفته 
گذشته افزايش يافته بود هنوز به حالت قبل خود برنگشته است، اما 
نظارت در بازار همچنان ادامه دارد و پرونده هاى كالنى در اين زمينه 

تشكيل شده كه منتظر رأى هستيم. وى در گفت وگو با فارس افزود: 
برخورد تعزيراتى در حال انجام است ولى آنچه مى تواند شرايط فعلى 
را متعادل كند، تعيين تكليف قيمت شير توسط وزارت جهاد است. 
ــازمان حمايت گفت: هر سه ماه يك بار  معاون كاالى مصرفى س
ــته ايم و در خصوص شير خام سياست  ــير خام داش تغيير قيمت ش

ثابتى از سوى وزارت جهاد وجود نداشته است. 
ــخص نيست كه سياست وزارت جهاد قيمت تمام  وى افزود: مش
ــده است يا حمايت از توليد، چون اگر معيار و مالك قيمت تمام  ش
ــاهد كاهش قيمت شير خام  ــد بايد در مواقعى از سال ش شده باش

باشيم. 

قيمت سكه براى تيرماه 91 به 742 هزار تومان رسيد
همدان پيام: با افزايش نرخ دالر در بازار، قيمت سكه در قراردادهاي آتي بورس كاال رشد خود را آغاز كرد 

و در باالترين سطح به 742 هزار تومان رسيد. 
ــكه در پايان معامالت 20 دي ماه با افزايش چشمگير مواجه  با افزايش نرخ دالر در بازار تهران، قيمت س

شد و براي تيرماه91 در باالترين سطح به 742 هزار تومان رسيد. 
به اين ترتيب در معامالت روز گذشته بورس كاال، قيمت سكه طال تمام بهار آزادي براي تحويل در تيرماه 
91 با 134هزار و 757 ريال و حدود 8/1 درصد افزايش مواجه شد و به 742 هزار تومان رسيد، قراردادهاي 
آتي سكه طال براي تحويل در ارديبهشت 91 نيز با 129 هزار و 447 ريال افزايش و رشد 8/1 درصدي روبه 

رو شد و به 711 هزار تومان رسيد. 

ــكه طال براي تحويل تيرماه در روز 18 دي ماه 717 هزار تومان و 19 دي ماه  ــنا، قيمت س به گزارش ايس
ــكه تحويل ارديبهشت ماه 91 نيز  ــيد. س 723 هزار تومان بود كه در روز 20 دي ماه به 742 هزار تومان رس
ــد و از 686 هزار تومان در روز 18 دي ماه به 691 هزار تومان در روز 19 دي ماه  ــابه روبه رو ش با روندي مش

رسيد و در روز 20 دي ماه در عدد 711 هزار تومان متوقف شد. 
اين در حالي است كه بهاي سكه تمام بهار آزادي براي تحويل در اسفند ماه 90 نيز در روز20 دي ماه با 
افزايش 126 هزار و 819 ريالي و 9/1 درصدي مواجه شد و به 679 هزار تومان رسيد؛ قيمت سكه تحويل 

اسفند ماه در روز 18 دي ماه 654 و در روز 19 دي ماه 661 هزار تومان بود. 
در همين راستا قيمت سكه تحويل دي ماه نيز تحت تأثير افزايش قيمت دالر در ماه هاي آينده قرار گرفت 
و با 123 هزار و 819 ريال افزايش به 647 هزار تومان در روز گذشته رسيد. قيمت سكه تحويل دي ماه در 

روز 18 دي ماه 621 هزار تومان و در روز 19 دي ماه 631 هزار تومان بود. 

وزير نيرو خبر داد:
توليد30 درصد برق كشور توسط بخش خصوصى

تا پايان  سال
ــهم بخش خصوصى در توليد برق كشور تا  همدان پيام: وزير نيرو با بيان اينكه س
پايان سال به 30 درصد مى رسد، گفت: به زودى 3 نيروگاه در جهت منطقى كردن 

بدهى هاى وزارت نيرو به پيمانكاران واگذار مى شود.
ــد نامجو در گفت وگو با فارس افزود: بدهكارى وزارت نيرو به پيمانكاران به   مجي
دليل پروژه هاى در دست اجرا و آغاز پروژه هاى جديد هيچگاه صفر نمى شود، اما به 

هر حال بايد اين بدهى ها را منطقى كنيم.
ــكاران بزرگ، ظرفيت هاى  ــرد: براى بازپرداخت بدهى ها به پيمان نامجو تأكيد ك
ــا كرده كه در بندهاى 31، 33، 35 و  ــال 90 اين امكان را براى ما مهي بودجه در س
ــرى از نيروگاه هاى برق را بابت بدهى ها به بخش خصوصى واگذار كنيم  36 يك س
ــت و به زودى 3 نيروگاه براى همين كار براى واگذارى  ــده اس كه اين كار انجام ش

اعالم مى شود.
  متعهد به وارد مدار كردن 1200 مگاوات نيروگاه توليد پراكنده 

ــال  وزير نيرو در خصوص وارد مدار كردن نيروگاه هاى توليد پراكنده گفت: در س
ــروگاه توليد پراكنده  ــه وارد مدار كردن 1200 مگاوات ني ــاد اقتصادى متعهد ب جه
ــعه نيروگاه هاى توليد پراكنده از مأموريت هاى  ــت: توس ــتيم. نامجو اظهار داش هس
ــويقى را براى  ــت و اين وزارتخانه برنامه هاى تش اصلى وزارت نيرو در دولت دهم اس

سرمايه گذارى در اين حوزه تعريف كرده است.
وى ادامه داد: زمانى كه به وزارت نيرو آمدم، كتابى به نام كتاب اول برنامه وزارت 
نيرو را براى توسعه نيروگاه هاى توليد پراكنده منتشر كردم و اصرار داشتم تا نزديك 

3 هزار مگاوات نيروگاه توليد پراكنده را افزايش دهم.
ــده تا  ــال جهاد اقتصادى حوزه انرژى وزارت نيرو متعهد ش وى اضافه كرد: در س
ــگاوات به مجموع اين نيروگاه ها وارد مدار  ــال جهاد اقتصادى نزديك 1200 م در س
كند. نامجو گفت: هر دو هفته يك بار ذبيحى قائم مقام بنده گزارش جهاد اقتصادى 
ــى كند. وزير نيرو ادامه داد: تا آنجا كه  را اخذ مى كند كه چگونگى وضعيت را بررس
مطلع هستم طراحى هاى خوبى براى توليد نيروگاه هاى پراكنده صورت گرفته است 
تا مشكالت بخش خصوصى در اين زمينه حل و1200 مگاوات مورد اشاره وارد مدار 
ــى تضمين خريد برق اين  ــان كرد: دولت نيز به بخش خصوص ــود.  وى خاطرنش ش
نيروگاه ها را داده است تا چنانچه به دليل نياز نداشتن يا به هر دليلى از شبكه خارج 

شدند وضعيت بخش خصوصى مورد توجه وزارتخانه قرار گيرد.
وزير نيرو ادامه داد: مجموعه وزارت نيرو مجاب شده است كه اين كار را توسعه دهد 
و به نظر مى رسد كه تا پايان سال جارى عدد خوبى از وارد مدار شدن نيروگاه هاى توليد 
پراكنده اعالم شود. نامجو تصريح كرد: موضوعى كه در توليد نيروگاه هاى پراكنده مهم 
و حياتى است تسهيالتى است كه بايد به سرمايه گذاران تعلق گيرد، متأسفانه به دليل 
مسائلى كه براى شبكه بانكى در ماه هاى گذشته رخ داد، بانك ها با احتياط بيشترى در 

اين خصوص وارد عمل شوند.
 توليد برق خصوصى تا پايان سال 54 ميليارد كيلووات ساعت 

ــخ به اين سوال كه توليد برق توسط بخش خصوصى به چه ميزان  نامجو در پاس
ــط بخش خصوصى تا پايان سال به 30 درصد  ــت، گفت: ظرفيت توليد برق توس اس

توليد برق كشور، يعنى 54 ميليارد كيلووات ساعت خواهد رسيد.

پس از ماه ها رايزني در شوراي پول و اعتبار 

نرخ سود سپرده هاي 
بانكي به 21 درصد رسيد

ــا رايزني باالخره نرخ  همدان پيام: پس از ماه ه
سود سپرده هاي بانكي افزايش شديدي پيدا كرد و 

به 21 درصد رسيد. 
در جلسه شوراي پول و اعتبار موضوع افزايش 
نرخ سود سپرده هاي بانكي مطرح شد و با همكاري 

نمايندگان بخش خصوصي، يعني اتاق بازرگاني و 
اتاق تعاون و در شرايطي كه وزير امور اقتصادي و 
ــه حضور نداشت، افزايش نرخ  دارايي در اين جلس

سود سپرده هاي بانكي تصويب شد. 
ــه براي  ــك مركزي ك ــنا، بان ــزارش ايس ــه گ ب
ــومين بار در سال جاري موضوع افزايش نرخ سود  س
ــوراي پول و اعتبار برده  ــپرده هاي بانكي را به ش س
ــكه در سال جاري  بود، عمده التهابات بازار ارز و س
ــي از پايين بودن نرخ سود سپرده هاي بانكي  را ناش
ــور دانست و لزوم  و خروج منابع از نظام بانكي كش

ــود سپرده ها را يك ضرورت  تجديد نظر در نرخ س
جدي براي اقتصاد كنوني كشور مطرح كرد. پيش از 
اين محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع 
و معادن ايران كه در دو مرحله قبلي به افزايش نرخ 
سود سپرده هاي بانكي رأي منفي داده بود، موافقت 

ضمني خود را با افزايش نرخ سود اعالم كرد. 
با اين حال هنوز مشخص نيست در شرايطي كه 
نرخ سود سپرده هاي بانكي افزايش يافته چه تغيير 
ــهيالت به وجود خواهد  ــود تس و تحولي در نرخ س
آمد؛ چراكه در اين زمينه مصوبه اي از سوي شوراي 

ــيده است و طبق بسته  پول و اعتبار به تصويب نرس
سياستي و نظارتي بانك مركزي نرخ سود تسهيالت 
عقود مبادله اي 12 تا 14 درصد و حداكثر نرخ سود 

علي الحساب عقود مشاركتي 17 درصد است. 
ــود  ــدي نرخ س ــش درص ــش ش ــاره افزاي درب
سپرده هاي بانكي، سيد كاظم دلخوش عضو شوراي 
ــود  ــوع افزايش نرخ س ــار گفت: موض ــول و اعتب پ
ــه افزايش نرخ تورم و  ــپرده هاي بانكي با توجه ب س
ــتور كار جلسه  ــيدن آن به20/6 درصد در دس رس
شوراي پول و اعتبار قرار داشت كه به تصويب رسيد. 

افزايش 22 درصدي 
دستمزد كارگران ساختماني

ــش 9 درصدي  ــام: با وجود افزاي همدان پي
دستمزد كارگران براساس مصوبه شوراي عالي 
كار، نتايج آمارگيري از دستمزد نيروي انساني 
شاغل در طرح هاي عمراني در نيمه اول امسال 
ــان مي دهد كه اين شاخص تا بيش از 22  نش

درصد هم افزايش يافته است. 
ــار ايران  ــج كه مركز آم ــاس اين نتاي براس
ــت در گروه آسفالت كار راه و  ــر كرده اس منتش
ــتمزد در  ــش22/4 درصدي دس محوطه افزاي

نيمه اول امسال ثبت شده است. 
در گروه رانندگان ماشين آالت حمل و نقل، 
راننده جرثقيل هاي كفي با 20/9 درصد، راننده 
ــا 20/7 درصد، در گروه  ــه يك جرثقيل ب درج
ــاختمان، بناي سفت كار  كارهاي بنايي ابنيه س
ــروه قالب بند  ــا 15/7 درصد، در گ درجه دو ب
چوبي، كمك نجار قالب بند با 18/9 درصد و در 
گروه قالب بندي فلزي، قالب بند فلزي درجه دو 
ــتمزد نسبت به مدت  با 18 درصد افزايش دس

مشابه سال قبل مواجه بوده است. 
ــروه آرماتوربند  ــنا، در گ ــزارش ايس ــه گ ب
ــروه كارهاي بتني  افزايش 18/1 درصد، در گ
ــاز  ــد، در گروه اسكلت س ــش 17/3 درص افزاي
ساختمان افزايش 18/7 درصد، درگروه آهنگر 
ــاز ساختمان افزايش 17 درصد،  در و پنجره س
ــش 17/4 درصد، در  ــق كار افزاي ــروه عاي در گ
گروه سيمان كار افزايش 18/7 درصد و درگروه 
ــتمزد ديده  ــنگ كار افزايش 20 درصد دس س

شده است. 

آگـهي مزايده

روابط عمومى شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان 
در نظر دارد

لذا  برساند  فروش  به  مزايده  طريق  از  را  ذيل  اقالم 
از  مي توانند  مزايده  اين  در  شركت  براى  عالقه مندان 
روز 90/10/27 لغايت 90/11/5 براى رويت اجناس و 
دريافت اسناد شركت در مزايده در ساعات اداري به امور 
كاالي معاونت بازرگاني اين شركت واقع در خيابان بوعلي 

روبروي هتل بوعلي مراجعه نمايند.
1- ژنراتور برق كاتر پيالر هشت سيلندر KW 340 (مستعمل)- 2 دستگاه

2- ژنراتور برق اشكودا شش سليندر KW 160 (مستعمل)- 1 دستگاه
3- الكتروپمپ هاي 5/5 تا KW 37 (مستعمل) 9 دستگاه

4- كليد و تابلو برق راه انداز  (مستعمل) 13 دستگاه
5- لوله مستعمل از سايز 2 تا 14 اينچ-حدود 5 تن

6- رنگ آلومينيومي ژاپني با حالل  77 حلب (18 كيلويي)
7- رنگ روغني سمن 20 كيلويي 40 حلب

8- ورق گالوانيزه درجه 1 ژاپني 3 رول
9- الكتروجوش و برش B14،f10 حدود 2 تن

10- آهن آالت قراضه – حدود 10 تن
11- رنگ روغن سمن  40 حلب (20 كيلويي)

12- لوله گالوانيزه 4 و 6 اينچ41 شاخه
13- تعداد زيادي فيلتر هوا، واشر الستيكي، پشم شيشه، تكه ورق گالوانيزه و لوله 

آزبست و غيره 
ضمنا آگهي فوق در سايت هاي زير قابل مشاهده مي باشد:

www.niopdc.ir        www.hamedan-niopdc.ir        www.mporg.ir

به  الفت  فرزند  رفيعي  اميد  دانشجويي  كارت 
علوم  رشته   3240370557 شناسنامه  شماره 
اجتماعي دانشگاه بوعلي سينا به شماره دانشجويي 
8932253011 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

كارت دانشجويى سميه فاضلى فرد فرزند صيدرضا 
به شماره شناسنامه 11581 رشته زبان و ادبيات 
فرانسه دانشگاه بوعلى سينا به شماره دانشجويى 
8612251012 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

جناب آقاي

رضا اسكندري 
انتصاب شايسته جنابعالي را به سـمت

رياست محترم اداره تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي شهرستان رزن

تبريك و تهنيت عـرض نموده و موفقيت و 
سربلندي حـضرتعالي را در سايه ايزد يكتا 
رزن  شهرستان  مردم  به  خدمت  راه  در  و 

خواستاريم.
سرپرستى  روزنامه همدان پيام در رزن

برادر ارجمند جناب آقاي 

مجيد مسلمي راد 
انتصاب شايسته جنابعالي را به سمت

معاونت محترم اداري و مالي سازمان 
تعاون روستايي استان همدان

از صميم قلب تبريك و تهنيت عرض نموده 
و از خداوند منان موفقيت روزافزون شما را 
در خدمت به نظام مقدس جمهوري اسالمي 

ايران خواستاريم.
سرپرستى  روزنامه همدان پيام در رزن

آگهي حصر وراثت
آقاي شاه حسـين رضائيان اطهر داراي شناسـنامه شـماره 1896 به شرح 
دادخواسـت به كالسه111/479/90ح از اين حوزه درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان علي اكبر رضائيان مطهر به 
شناسـنامه شماره 373 در تاريخ 90/10/11 در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر اسـت بـه: 1- متقاضي گواهي حصر 
وراثت با مشـخصات فوق الذكر فرزند ذكـور متوفي 2- گوگ چك فرزند 
بهمن به شـماره شناسـنامه 1 صادره از حوزه يك بهار متولد 1311 همسر 
متوفـي  3- بلقيس رضائيان مطهر فرزند علي اكبر به شـماره شناسـنامه 
1181 صادره از حوزه 2 بهار متولد 1329  دختر متوفي 4- افسـر رضائيان 
مطهر فرزند علي اكبر به شـماره شناسـنامه 1305 صادره از حوزه 2 بهار 
متولـد 1344 دختر متوفـي 5- گل گز رضائيان مطهر فرزنـد علي اكبر به 
شـماره شناسـنامه 62 صادره از حـوزه مركزي بهار متولـد 1339 دختر 
متوفي والغير اينك با انجام تشـريفات مقدماتي درخواسـت مزبور را در 
يـك نوبـت آگهي مي نمايد تا هر كسـي اعتراضي دارد و يـا وصيتنامه از 
متوفي نزد او باشـد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه 

تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف 4625
قاضي حوزه 111 شوراي حل اختالف صالح آباد

آگهي حصر وراثت
آقاي عيل وكيليان پور فرزند اسدا... داراي شناسنامه شماره 1122 متولد 
1340/1/22  همدان  به شـرح دادخواسـت به كالسه90/262ح161 از اين 
حوزه درخواسـت گواهـي حصر وراثت نمـوده و چنين توضيـح داده كه 
شـادروان اسدا... وكيليانپور به شناسنامه شماره 614 متولد1304/7/1 در 
تاريـخ 1365/7/25 در اقامتگاه دائمي خـود بدرود زندگي گفته ورثه آن 
مرحوم منحصر اسـت به: 1- علي وكيليانپور فرزند اسـدا... با مشخصات 
فوق (متقاضي پرونده) پسـر متوفي 2-رمضان وكيليانپور فرزند اسـدا... 
به شـماره شناسـنامه 1540 متولـد1347/4/1 صـادره از همدان، پسـر 
متوفـي 3-حاج خاتون وكيليانپور فرزند اسـدا... به شـماره شناسـنامه 
937 متولـد1328/4/10 صـادره از همـدان، دختـر متوفـي 4-معصومه 
وكيليانپور فرزند اسـدا... به شـماره شناسـنامه 1123 متولد1341/6/20 
صادره از همدان، دختر متوفي 5-بتول باباپور فرزند علي قاسـم  شـماره 
شناسنامه 650 متولد1309/12/10 صادره از همدان، همسر متوفي والغير 
چون حسب گواهي ماليات بر ارث متوفي به شماره 7/41501 بيش از سي 
ميليون ريال مي باشد اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور 
را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسـي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه 
از متوفي نزد او باشـد از تاريخ نشـر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف 4622
قاضي حوزه 161 شوراي حل اختالف مريانج

آگهي فقدان سند مالكيت 
آقايان رضا اكبري و بهرام وياني با ارائه دو برگ استشهاد محلي مصدق به 
مهر دفترخانه 97 مدعي است كه سند مالكيت شش دانگ پالك 2289/9  
واقع در بخش3 ذيل ثبت 13890-10467 صفحه356-215 دفتر 68-86 
سـابقه ثبت دارد و نزد كسي در بيع شرط هست به علت جابجايي مفقود 
گرديده لذا به اسـتناد تبصـره الحاقي به ماده 120 آييـن نامه قانون ثبت 
بدين وسـيله آگهي مي شـود تا هـر كس مدعي انجام معاملـه و يا وجود 
سـند مالكيت نزد خود باشـد از تاريخ انتشار اين آگهي طي مدت ده روز 
به اداره ثبت اسـناد و امالك مراجعه و ضمن ارائه اصل سـند مالكيت و يا 
سـند معامله  اعتراضي كتبي خود را تسـليم نمايد در صورت انقضا مدت 
واخواهـي و نرسـيدن اعتراض و يا در صورت اعتراض چنانچه اصل سـند 
مالكيت ارائه نشـود سـند المثني به نام متقاضي صادر و تسـليم خواهد 
شـد. طبق سـند 13831 مورخه 87/2/17 دفترخانه 23 در رهن است. م 

الف 4623
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان همدان- هادي يونسي عطوف 

آگهي حصر وراثت
خانـم ليلي نامداري به شـماره شناسـنامه 42 به شـرح دادخواسـت به 
كالسـه114/177/90ح از اين حوزه درخواسـت گواهي حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شـادروان احمد نامداري به شناسـنامه شماره 3 
در تاريـخ 90/4/22 در اقامتگاه دائمي خود بـدرود زندگي گفته ورثه آن 
مرحوم منحصر اسـت به: 1-منيره نامدار به شماره شناسنامه774 صادره 
از حوزه 2 رزن، همسـر متوفي 2-محمد نامداري به شماره شناسنامه47 
صـادره از حـوزه 2 رزن، پسـر متوفـي 3-محمـود نامـداري به شـماره 
شناسنامه6921 صادره از حوزه 1 رزن، پسر متوفي 4- ابوالقاسم نامداري 
به شـماره شناسـنامه108 صادره از حوزه 1 رزن، پسـر متوفي 5-صغري 
نامداري به شـماره شناسـنامه6923 صادره از حوزه 1 رزن، دختر متوفي 
6-زهرا نامداري به شـماره شناسـنامه1156 صادره از حوزه 1 رزن، دختر 
متوفي 7-ليلي نامداري به شـماره شناسـنامه42 صـادره از حوزه 1 رزن، 
دختر متوفي 8-كبري نامداري به شماره شناسنامه6922 صادره از حوزه 
1 رزن، دختر متوفي 9-سارا نامداري به شماره شناسنامه398029001-8 
صادره از حـوزه                 رزن، دختر متوفي اينك با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر 
كسـي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشـد از تاريخ نشـر 

نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
دبيرخانه شعبه 114 شوراي حل اختالف رزن

آگهي فقدان سند مالكيت 
آقايان كمال الدين و حميد و علي هر سـه فاميل اقباليان با تسـليم دو برگ 
استشـهاد محلي مصدق به مهر دفترخانه 43 همدان مدعي اسـت كه سند 
مالكيت شش دانگ پالك 2153مكرر  واقع در بخش يك ذيل ثبت 1364/1-
19472-19473 صفحه256-191-194 دفتر 11 و 111 سـابقه ثبت دارد و نزد 
كسـي در بيع شرط هست به علت اسباب كشي مفقود گرديده لذا به استناد 
تبصره الحاقي به ماده 120 آيين نامه قانون ثبت بدين وسيله آگهي مي شود 
تا هر كس مدعي انجام معامله و يا وجود سند مالكيت نزد خود باشد از تاريخ 
انتشار اين آگهي طي مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالك مراجعه و ضمن 
ارائه اصل سند مالكيت و يا سند معامله  اعتراضي كتبي خود را تسليم نمايد 
در صورت انقضا مدت واخواهي و نرسـيدن اعتـراض و يا در صورت اعتراض 
چنانچه اصل سـند مالكيت ارائه نشود سـند المثني به نام متقاضي صادر و 
تسـليم خواهد شد. به موجب سـند 148193 مورخه 85/12/12 دفترخانه 9 

همدان نزد بانك تجارت در رهن است. م الف 4640
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك همدان- هادي يونسي عطوف

روزنامه هـمدان پيـام
پرتيـراژترين نشـريه محلى اسـتان

در دنـياى حـرفه اى با ما به روز باشـيد

8264400 - 8264433
www.HamedanPayam.com
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ورزش

آيينه ليگ دسته دوم كشور

خبر ورزشى

روى خط روابط عمومى

ــته اول  ــابقات فوتبال ليگ دس همدان پيام: مس
ــور جام آزادگان امروز در  قهرماني باشگاه هاي كش
ــه چهاردهم خود  ــود قدم به هفت نيم فصل دوم خ
ــن رقابت ها با انجام 7  ــذارد و در گروه دوم اي مي گ

بازي در شهرهاي مختلف دنبال مي شود.
رقابت 5 تيم آلومينيوم هرمزگان، ماشين سازي 
تبريز، گل گهر سيرجان و گهر زاگرس درود و پاس 
ــدان در صدر جدول براي صعود و جدال مابقي  هم
ــيت اين رقابت ها را  تيم ها براي بقا در ليگ حساس

دوچندان كرده است. 
ــاس ترين بازي اين هفته تيم آلومينيوم  در حس
ــيرجان  ــا راهي س ــين رقابت ه ــزگان صدرنش هرم

مي شود تا با گل گهر ديدار كند.
ــين اين هفته  ــت صدرنش اين بازي در سرنوش
ــزايي دارد اما در همدان تيم فوتبال پاس  تأثير بس
ميزبان استقالل صنعتي خوزستان است. پاس كه 
تيم خود را براي ليگ برتر بسته است در نيم فصل 
ــدان را جلب كند  ــت رضايت عالقه من اول نتوانس
ــاي خانگي حتي  ــد در بازي ه ــج ب ــب نتاي و كس
ــاگران را نيز فراري داد. اين تيم كه در خط  تماش
حمله مشكل داشت در تعطيالت نيم فصل دست 
ــل زاده از  به ترميم زد و با جذب نيك نهال و متوس
ــاي ليگ برتري بر توان هجومي خود افزود تا  تيم ه
در نيم فصل دوم در خط حمله احساس ضعف نكند.
ــه اي را در تهران  ــي ها كه اردويي يك هفت پاس
ــروز در  ــتند با آمادگي كامل ام ــر گذاش ــت س پش
ــي مي كنند.  ــتقالل پذيراي ــدس از اس ــگاه ق ورزش
ــواداران امروز  ــا ه ــتند ت ــي ها عالقه مند هس پاس

ــرايط را براي  ــگاه قدس را پر و ش ــكوهاي ورزش س
ــتيارانش  ــروزي آنها فراهم كنند، كمالوند و دس پي
ــرايط  ــالش كرده اند تا تيم را به ش ــن مدت ت در اي
آرماني نزديك كنند و با ترميم نقاط ضعف با قدرتي 

مضاعف قدم به نيم فصل دوم ليگ گذاشته اند.
ــي و جذب 3  ــدن دو بازيكن همدان ــه ش اضاف
مهاجم باعث شده تا انتظار از اين تيم باز هم باالتر 
ــروزي در خانه قانع  ــواداران به كمتر از پي رود و ه

نيستند. 
ــراي پذيرايي از  ــژه اي ب ــروز تدابير وي ــاس ام پ
استقاللي هاي اهواز انديشيده است و از همان دقايق 
نخست عرصه را بر حريف جنوبي تنگ خواهد كرد. 
مصدومان پاس به بازي رسيده اند و دست كمالوند 
براي مهره  چيني باز است. بازيكنان اين تيم از انگيزه 
ــف برخوردارند و توان اين  كافي براي غلبه بر حري

را دارند كه نيم فصل دوم را با پيروزي آغاز كنند.
پاس در بازي امروز و در خطوط دفاعي و مياني 
ــاي نيم فصل اول  ــبت به بازي ه تغيير چنداني نس
ــت اما در خط حمله با تزريق بازيكنان  نخواهد داش

جديد شاهد تغييرات عمده اي خواهيم بود.
تياگو فراگا به عنوان ليدر حرف اول را در درون 
ــي به هنرنمايي اين  ــم كادر فن زمين مي زند و چش

ــده است. در درون دروازه  بازيكن برزيلي دوخته ش
علي نظرمحمدي همچنان سنگربان پاس است. در 
ــت ميكائيلي شايد عابدي نژاد  خط دفاعي با بازگش
ــود. البته احتمال نيمكت نشيني  ــين ش نيمكت نش
ــفيعيان كه در  ــان نيز وجود دارد. علي ميرش كاپيت
هفته گذشته خوب تمرين نكرده و به خاطر بيماري 
ــاعدي  ــرايط چندان مس فرزندش از نظر روحي ش
ندارد شايد در ليست 11 نفره كمالوند جاي نداشته 

باشد. 
ــن ربيع خواه، مسعود  ــيف پناهي، محس پويا س
ــفيعيان يا همت عابدي نژاد  ميكائيلي و علي ميرش
بازيكنان خط دفاعي امروز پاس را تشكيل مي دهند. 
ــرف اول را خواهد زد  ــط مياني تياگو فراگا ح در خ
ــي جليلي و اكمل  ــك رضي، عل ــار وي باب و در كن
ــف يا علي عبادي بازي خواهند كرد. در خط  هلمات
ــري بازي خواهند  ــه نيز نيك نهال با رضا طاه حمل

كرد و متوسل زاده در نيمه دوم به ميدان مي رود.
احتماال باز هم از بازيكنان بومي پاس در تركيب 

اين تيم خبري نباشد.
ــاس بدون توجه به  ــد مي رود كه هواداران پ امي
ــود امروز با  ــويق تيم خ ــرايط جدول و براي تش ش
ــتاديوم راه تيم را براي غلبه بر  حضوري انبوه در اس

ــان دهند كه  حريف هموار كنند و يك بار ديگر نش
ــتان در ليگ يك عالقه  چقدر به فوتبال نماينده اس
ــاير بازي ها امروز ماشين سازي تيم دوم  دارند اما س

جدول در تبريز ميزبان شهرداري ياسوج است.
ــه اي را در  ــه اردويي يك هفت ــازان ك ماشين س
ــاالي برخوردارند اما  ــتند از آمادگي ب ــه داش تركي
شهرداري با از دست دادن چند بازيكن كليدي كار 
ــختي در تبريز خواهند داشت و شايد اين تيم از  س

جمع مدعيان خارج شود.
ــروي زميني پذيرايي  ــم كاوه از ني در تهران تي
ــليمان نفت اين شهر پذيراي  مي كند در مسجد س
تربيت يزد است. تربيت نيز شرايط خوبي ندارد و با 

مشكالت مالي دست و پنجه نرم مي كند.
ــده رقابت ها با  ــر زاگرس پدي ــم گه در درود تي
ــرانجام در  ــازي مي كند و س ــدران ب ــاجي مازن نس
كرمانشاه تيم شيرين فراز براي فرار از سقوط پذيراي 

برق شيراز است.
ــتقالل صنعتي  بازي تيم پاس همدان مقابل اس
ــاعت 14 در ورزشگاه قدس و  ــتان امروز س خوزس
ــليمي و  ــاهين حاج بابايي، صفرعلي س به داوري ش

مهرداد نقي زادگان انجام مي شود.

ــي بازيكنان  ــي پاس از آمادگ ــام: مرب همدان پي
ــي خبر داد و گفت:  ــتقالل صنعت براي مقابله با اس
ــر مي بريم و با تمريناتي كه  در شرايط خوبي به س

داشتيم از آمادگي الزم برخورداريم.
ــم را ناهماهنگي  ــكل تي ــم محمودي مش كاظ
ــكل  ــد عنوان كرد و گفت: تنها مش بازيكنان جدي
ــه جمع ما  ــتند كه تازه ب ــان جديد هس ــا بازيكن م
ــده اند اما  ــدند و هنوز با تيم هماهنگ نش اضافه ش
در مجموع تمرينات خوبي پشت سر گذاشتيم و با 

قدرت نيم فصل دوم را شروع مي كنيم.
ــد  ــون حمي ــي چ ــور بازيكنان ــزود: حض وي اف
ــر محبي توان  ــل زاده و امي ــال، امين متوس نيك نه
تهاجمي تيم را باال مي برد و با توجه به ضعف پاس 
ــت با حضور  در نيم فصل اول در خط حمله اميد اس
اين بازيكنان مشكل گلزني حل شود و پاس به صدر 

جدول ليگ بازگردد.
ــاس افزود: از تيم حريف  كمك مربي تبريزي پ
ــناخت الزم را داريم تيم خوبي است و راه خوب  ش
ــد باقري نيا مربي  ــت. مجي ــردن را بلد اس ــاع ك دف
ــوم زمين خود با دفاع چند اليه  ــتقالل از يك س اس

ــا نيز با  ــت و م ــعي بر حفظ دروازه خواهد داش س
ــخص از اين اليه هاي دفاعي عبور  تاكتيك هاي مش

كرده و به هدف خود خواهيم رسيد.
ــاره كرد و گفت:  وي به روحيه باالي كاپيتان اش
ــفيعيان حل شد و با بهبودي بيماري  مشكل ميرش
ــت و  ــاال از روحيه بااليي برخوردار اس فرزندش ح
امروز يكي از ستون هاي تيم در داخل زمين خواهد 

بود.
ــم محمودي تصريح كرد: پاس در نيم فصل  كاظ
ــد ايده آل نيز نبود اما  اول بد نتيجه نگرفت؛ هرچن
هميشه تيم هايي كه با آنها كار كرده ايم در نيم فصل 
ــد و بازيكنان به هماهنگي  ــر عمل مي كنن دوم بهت
ــيده اند و شناخت از تيم هاي حريف بيشتر  الزم رس
ــت و قول مي دهم كه در نيم فصل دوم به  ــده اس ش
مراتب نتايج بهتري نسبت به نيم فصل اول بگيريم.

وي در پايان به حضور تماشاگران در بازي امروز 
پرداخت و گفت: تماشاگران نقش پررنگي در بردها 
ــواداران همداني با  ــد و اميدوارم ه ــا دارن و باخت ه
ــم راه ما را براي  ــويق تي ــتاديوم و تش حضور در اس

رسيدن به پيروزي هموار كنند.

توقف مدعيان در ليگ 2
پاس نوين همچنان يكه تاز جدول 

ــور با انجام هفت  ــته دوم كش همدان پيام: هفته چهاردهم از رقابت هاي ليگ دس
ــتند پيروز ميدان شوند. سه  ــين نتوانس ــد و تيم هاي مدعي و باالنش بازي دنبال ش
ــن و مهر كرج در مصاف با حريفان خود به پيروزي  ــم مدعي پاس نوين، نفت نوي تي

نرسيدند تا رقابت در صدر جدول با حساسيت بيشتري دنبال شود.
ــاي پاس نوين و مهر كرج در بازي هاي خارج از خانه متوقف  ــن هفته تيم ه در اي
شدند و نفت نوين آبادان در خانه شكست تلخي را پذيرفت تا صدر جدول همچنان 
ــهر،  ــهرداري نوش در اختيار پاس نوين باقي بماند. در انتهاي جدول نيز تيم هاي ش
ــتيان گستران ورامين مقابل حريفان خود به پيروزي رسيدند تا از  منطقه ويژه و آش

منطقه خطر فاصله بگيرند.
ــتباهات  تيم پاس نوين كه در خرم آباد تا دقايق پاياني پيروز ميدان بود روي اش
فردي و گل به خودي دو امتياز حساس از دست داد و دو بر دو مساوي كرد. پاسي ها 
كه سخت از اين تساوي ناراحت بودند پس از آگاهي از ديگر نتايج كمي آرام گرفتند. 
بهترين گلزن ليگ 2 علي اصغر عاشوري در اين بازي باز هم گلزني كرد و هر دو گل 
پاس نوين را به ثمر رساند اما فشار دقايق پاياني حريف و اشتباه مدافعان اين گل ها 

را خيلي زود پر پر كرد و شيريني پيروزي به كام پاسي ها تلخ شد.
ــالمت از عوارض  ــت به س ــده بود نتوانس ــم مهر كرج نيز كه راهي دزفول ش تي
شهرداري اين شهر عبور كند و يك بر يك متوقف شد. مهري ها ابتدا در نيمه اول با 
ــاالري در نيمه دوم اين گل را جبران كرد تا  گل طاهري نيا پيش افتادند اما ناصر س

در نهايت دو تيم به تساوي يك بر يك رضايت دهند.
ــانده بود در داربي خوزستان  در آبادان نفت نوين كه خود را به صف مدعيان رس

مقابل نفت اميديه تن به شكست داد تا همچنان پايين تر از پاس نوين قرار بگيرد.
تيم منطقه ويژه بندرعباس در برازجان دست به كار بزرگي زد و پرسپوليس اين 
شهر را با چهار گل در هم كوبيد تا خود را از منطقه خطر جدا كند. پرسپوليس با اين 
شكست به تيره روزي هاي خود در انتهاي جدول ادامه داد. آشتيان گستران ورامين 
نيز ميهمان خود پيام خراسان را دو بر يك با شكست بدرقه كرد و خود را از منطقه 
خطر دور ساخت. نوژن شهرداري نوشهر نيز در يك بازي برتر با 4 گل مقابل پرشيان 

زنجان به برتري رسيد و خود را تا رده هشتم جدول باال كشيد.
با انجام رقابت هاي هفته چهاردهم، تيم فوتبال پاس نوين با 29 امتياز به تنهايي 
در صدر جدول قرار دارد و تيم هاى نفت نوين با 27، گسترش فوالد با 27 و مهر كرج 

و نفت اميديه با 26 امتياز در تعقيب پاس نوين هستند.
ــپوليس برازجان، چوكاى تالش، پيام خراسان و  اما در انتهاي جدول 4 تيم پرس
پرشيان زنجان حال و روز مساعدي ندارند و كابوس سقوط را بيش از پيش احساس 

مي كنند. اين تيم ها براي بقا در بازي هاي آينده دست به آب و آتش خواهند زد.

ــگاه پاس همدان  ــم مقام باش همدان پيام: قائ
ــاى تيم و حمايت  ــى و اتحاد اعض گفت: با همدل
ــترده هواداران به طور حتم در نيم فصل دوم  گس

شرايط پاس را متحول مى كنيم.
ــاع از عملكرد تيم  ــد رمضانى با دف عبدالحمي
ــته اول به مراتب  ــت: شرايط ليگ دس اظهار داش
دشوارتر از ليگ برتر است؛ چرا كه تيم هاى مدعى 
ــاس نيز براى  ــه قهرمانى فكر مى كنند و پ فقط ب
ــختى با ديگر حريفان  ــب اين مهم رقابت س كس
خواهد داشت. وى اظهار داشت: هم اكنون تمامى 
نفرات تيم اعم از مديريت، كادر فنى و بازيكنان و 
كانون هواداران براى كسب نتايج درخشان در ليگ 

دسته اول كشور هم قسم شده اند.
ــا يك بازى  ــت: تيم پاس ب رمضانى بيان داش
كمتر نسبت به ديگر تيم هاى مدعى در رتبه پنجم 
جدول رده بندى قرار دارد و با دو پيروزى به صدر 

جدول خواهيم رسيد.
ــزود: تيم پاس  ــاس اف ــگاه پ ــم مقام باش قائ
ــئوالن،  ــت همه جانبه مس ــم اكنون به حماي ه
ــاز دارد؛ چرا كه در  ــواداران ني ــگاران و ه خبرن

ــم مى تواند در  ــث مه ــن اين مثل ــارج از زمي خ
نتيجه گيرى تيم كمك كند.

ــرايط وفاق و همدلى  ــا تاكيد بر اينكه ش وى ب
در تيم حاكم است، گفت: همه بايد براى موفقيت 
ــالش كنند؛ چرا كه اين تيم متعلق به  تيم پاس ت
ــت و يكى از  ــت همدانى اس ــان فوتبال دوس مردم
تيم هاى مهم اين شهر محسوب مى شود. امروز تيم 
ــويق و ترغيب تماشاگران و مطبوعات  پاس به تش
ــرايط حساسى  محلى همدان نياز دارد؛ چرا كه ش
ــته اول وجود دارد و نبايد  در رقابت هاى ليگ دس

بگذاريم فضاى نامطلوب در تيم ايجاد شود.
ــاس در نيم فصل نقل و  ــى افزود: تيم پ رمضان
انتقاالت ليگ دسته اول توانست چند مهره كليدى 
جذب كند و مى توانيم با كمك نفرات جديد جذب 

شده به سطح اول فوتبال دسته اول برسيم.
وي با بيان اينكه فاصله پاس با وجود يك بازى 
كمتر با صدر جدول تنها چهار امتياز است، گفت: 
ــم پاس در نيم  ــت و تي اين فاصله جبران پذير اس
ــيار متفاوت با نيم  فصل دوم با تالش مجموعه بس

فصل اول ظاهر مى شود.

امروز آغاز نيم فصل در ليگ يك

استقالل اهواز 
سكوي 

پرتاب پاس 
به صدر جدول

مربي پاس:

آماده بازي با استقالل هستيم

تاكسى داران همدانى
دست به كمان شدند

ــابقه تير و كمان  همدان پيام: يك دوره مس
ــيرانى و تاكسى داران شهر  بين كارمندان تاكس

همدان برگزار شد.
ــتان يك  ــأت تير و كمان اس ــه همت هي ب
ــور 30 نفر  ــر و كمان با حض ــابقه تي دوره مس
ــى داران شهر  ــيرانى و تاكس از كارمندان تاكس
ــالن شهيد بهشتى همدان برگزار  همدان در س
شد كه در پايان احمد سلطانى نسب اول شد و 
مهدى حقى و جالل بهرامى دوم و سوم شدند.

ــابقات يك  ــى اين مس همچنين در حواش
ــان بين عموم  ــابقه تيراندازى با كم دوره مس
ــد كه در پايان محمد ميرزايى،  مردم برگزار ش
ــر جعفرى حائز رتبه هاى  كامبيز صادقى و امي

برتر شدند.

آغاز به كار هيأت تير و كمان 
نهاوند

ــتان  همدان پيام: هيأت تير و كمان شهرس
ــتان آغاز به  ــئوالن شهرس نهاوند با حضور مس

كار كرد.
با حضور سعيد كوليوند رئيس اداره ورزش 
ــتان نهاوند، صفدرى رئيس و  و جوانان شهرس
ــتان و جمعى از  ــاى هيأت تير و كمان اس اعض
مسئوالن و ورزشكاران شهرستان نهاوند هيأت 
ــتان آغاز به كار نمود و رضا  تير و كمان شهرس
ــر و كمان  ــوان رئيس هيأت تي ــوى به عن مول

شهرستان نهاوند انتخاب شد.
ــال حاضر هيأت تير و  ــت، در ح گفتنى اس
ــيبل و چندين كمان  كمان نهاوند داراى 4 س

آموزشى مجزاست.

درخشش دانشگاه آزاد 
تويسركان در شطرنج استان 
ــالمى  ــگاه آزاد اس ــام: تيم دانش همدان پي
تويسركان مقام دوم هجدهمين دوره مسابقات 

شطرنج ليگ استان همدان را كسب كرد.
ــگاه آزاد تويسركان در  ــطرنج دانش تيم ش
ــى كه  ــابقه به روش سوئيس پايان 9 دوره مس
ــطرنج  ــم و حضور 110 ش ــركت 22 تي ــا ش ب
ــر، نهاوند،  ــتان هاى همدان، مالي باز از شهرس
تويسركان، كبودراهنگ و صالح آباد برگزار شد 
ــب 25 امتياز مقام دومى مسابقات را از  با كس

آن خود كرد.
ــت، در اين دوره از مسابقات تيم  گفتنى اس
شطرنج هگمتانه با كسب 25/5 امتياز و تنها نيم 
امتياز اختالف با تيم دوم به مقام قهرمانى رسيد.

ــت، اعضاى تيم شطرنج دانشگاه  گفتنى اس
آزاد تويسركان را آقايان محمدامين بيات، محمد 
پورعراقيان، حميدرضا صداقت خواه، ميالد شهابى 

و عليرضا حميدى نور تشكيل مى دادند.

اعزام تيم واليبال نشسته 
استان در مسابقات دسته يك

همدان پيام: تيم واليبال نشسته استان براى 
شركت در مسابقات دسته يك اعزام شد.

تيم واليبال نشسته استان براى شركت در 
ــته يك به مدت سه روز در رده  ــابقات دس مس
سنى بزرگساالن در محمودآباد حاضر مى شود.

ــه مربيگرى محمدرضا  ــن تيم 13 نفره ب اي
فتوت و على باب الحوائجى و سرپرستى فرهاد 

چلبى در اين مسابقات حاضر مى شود.

دو داور هندباليست همدانى 
در كالس هاى ارتقاى داورى

همدان پيام: دو داور هندباليست همدانى در 
كالس هاى ارتقاى داورى حضور يافتند.

دو  ــويان  موس ــاز  مهرن و  ــى  فرج ــحر  س
ــركت در  ــى براى ش ــت همدان داور هندباليس
ــاى داورى هندبال براى ارتقاى درجه  كالس ه

3 به 2 در كردستان حاضر شدند. 

مسابقه فوتسال در جورقان
همدان پيام: مسابقه فوتسال در شهرستان 
ــد. يك دوره مسابقه فوتسال  جورقان برگزار ش
ــهيد در شهر  بين دانش آموزى، يادواره 42 ش
ــتان هاى  ــور 6 تيم از شهرس ــان با حض جورق
ــهر جورقان در سالن  همدان، كبودراهنگ و ش
ورزشى الغدير اين شهر برگزار شد كه در پايان 
تيم ناحيه يك همدان اول، كبودراهنگ دوم و 
جورقان مقام سوم را به خود اختصاص دادند. 

هفت بازيكن اخراجى هاى پاس
ــته  ــگاه، هفت بازيكن از اين تيم كنار گذاش ــئوالن باش همدان پيام: با تصميم كادر فنى تيم و موافقت مس

شدند.
نادر احمدى، ساشا كلونيجا، شاهين مجيدي، مهرزاد رضايى، روح ا... بيگدلى، احمد پاسى و فرهاد خيرخواه با توافق 

قبلى از اين تيم جدا شدند.
همچنين حميد نيك نهال مهاجم تيم نفت تهران و امين متوسل زاده مهاجم تيم فوالد خوزستان، بازيكنان جديدى 

هستند كه در آخرين روز نقل و انتقاالت به عضويت تيم پاس در آمدند.
امير محبى بازيكن فصل گذشته تيم پاس كه نيم فصل اول رقابت ها را به دليل آسيب ديدگى از دست داده بود براى 

نيم فصل دوم عضويت اين تيم را پذيرفت.

پاس بازيكن جديد گرفت
همدان پيام: سرپرست باشگاه پاس گفت: با جذب بازيكنان جديد و براساس خواسته كادر فنى، هم اكنون با شروع نيم فصل 
دوم ليگ دسته اول فوتبال به دنبال قهرمانى هستيم. عباس صوفى افزود: تمام تالش مجموعه تيم صعود به ليگ برتر كشور 
است و با اين حال مسير دشوارى پيش رو داريم. وى با اشاره به جذب بازيكنان جديد، اظهار داشت: حضور امين متوسل زاده و 
حميد نيك نهال در تيم پاس به قواى تهاجمى ما كمك خواهد كرد و مابقى نفرات جذب شده نيز به طور حتم توان فنى تيم 
را تقويت خواهند كرد. تيم پاس در نيم فصل نقل و انتقاالت ليگ دسته اول كشور حضور موفقى داشت و توانست با جذب 
نفرات مورد نظر شرايط تيم را بهبود ببخشد. صوفى با اشاره به جدايى چند بازيكن از تيم پاس گفت: با ساشا كلونيجا، احمد 
پاسى، روح ا... بيگدلى و نفرات ديگرى از تيم كه مورد نياز كادر فنى نبودند، تسويه حساب كرديم. وى افزود: به طور حتم با 

اتحاد و همدلى نفرات تيم به هدف مجموعه باشگاه و هواداران كه قهرمانى در گروه ب مسابقات است، دست خواهيم يافت.

برگزارى همايش طليعه نماز در ورزش با حضور آيت ا... محمدى
همدان پيام: همايش طليعه نماز در ورزش با حضور آيت ا... محمدى امام جمعه همدان، روسا و نواب رئيس هيأت هاى 
ورزشى، سمن ها و كاركنان اداره كل ورزش و جوانان در مهمانسراى ورزش برگزار شد. آيت ا... غياث الدين طه محمدى 
در اين همايش گفت: امروزه نقش ورزش در سالمتي جسم و جان افراد بر كسي پوشيده نيست و اين عامل مي تواند نقش 
بسيار زيادي در سالمتي جامعه داشته باشد. وى افزود: از آنجا كه ورزش مي تواند در طهارت روح انسان نيز تاثيرگذار باشد، 
الزم است نقش آن در گرايش به نماز شناخته و به جامعه معرفي شود. امام جمعه همدان تصريح كرد: با توجه به اين كه جوانان 
الگوپذير هستند و ورزشكاران با رفتارهاى خود مى توانند در تمامى رشته ها بر روى جوانان تأثيرگذار باشند پس اخالق در بين 
ورزشكاران نقش مهمى ايفا مى كند. آيت ا... محمدى افزود: به طور يقين مربيان، ورزشكاران و دست اندركاران امر ورزش، تأثيرات 

قابل توجهى بر روى مخاطبان خود خواهند گذاشت كه با وارد شدن در عرصه ورزش، آموزگاران دينى ترويج مى يابند.

تابلوى نتايج در هفته چهاردهم
■ پرسپوليس برازجان  صفر ....................................................... منطقه ويژه بندرعباس 4
گل ها: محمد اسفندياري (10)، احتشام ساساني(20)، رامين صادقي(65) و يونس باقي زاده(78)
■ آشتيان گستران ورامين 2 .................................................................... پيام خراسان  يك 
گل ها: محسن شهبازي (30) و سعيد بوربوري(80) براي آشيان و يعقوبي(45) براي پيام
■ داتيس لرستان 2.................................................................................. پاس نوين همدان 2
ــور(85) براي داتيس و  ــلم پروانه پ ــين كاظمي مدافع پاس (83) و مس گل ها: حس

علي اصغر عاشوري (27 و 40) براي پاس نوين 
■ شهرداري دزفول يك ....................................................................... سايپاى مهركرج  يك 

گل ها: ناصر ساالري (65) براي شهرداري و امير طاهري نيا (41) براي مهر 
■ پرشيان زنجان يك ..................................................................... نوژن شهرداري بوشهر 4
ــيان و پويا محمدپور (25) محمد نوازي (40 و  گل ها: محمد توكلي (80) براي پرش

60) و حسين عظيم پور (75) براى نوژن
■ نفت نوين آبادان يك ..................................................................................... نفت اميديه 2

ــي(10) و بابك حاتمي  ــا: توفيق خذيراوي (30) براي نفت نوين و محمد ويس گل ه
(75) براي اميديه

 جدول گلزنان در هفته چهاردهم
■10گل: علي اصغر عاشوري(پاس نوين)

■ 8گل: توفيق خذيراوي(نفت نوين)

■ 7گل: محمد سرافراز (نفت نوين) 

■ 6گل: محمدرضا فرامرزي(گسترش) محمد ابراهيم كوه افكن(مهر)     

ــيد  ــايپا مهر)، فرش ــتران) عليرضا امير نسب(س ــيان گس ــن عبادي(آش ■5گل: امي

ــن  ــهرداري دزفول) حس ــوژن)، پويا عاليخاني(داتيس)، رضاخواجه فرد(ش خزايي(ن
فلسفي و رسول پورآزاد (پرسپولس)،

ــرانديب (شهرداري دزفول)  ــيد جمال معصومي(پاس نوين)، سعيد پيرس ■4گل: س

دانيال امامي(چوكا) يونس باقي زاده (منطقه ويژه)
هفته پانزدهم: دوشنبه 90/10/26 -ساعت 14:00

■پيام خراسان........................................................داتيس لرستان- ورزشگاه تختي نيشابور
سه شنبه 90/10/27

■نفت اميديه..................................................نوژن شهردارى نوشهر- ورزشگاه نفت اميديه
■نفت نوين آبادان...........................................پرسپوليس برازجان- ورزشگاه تختى آبادان
■پاس نوين همدان..................................................پرشيان زنجان- ورزشگاه مفتح همدان
■منطقه ويژه بندرعباس.............................شهردارى دزفول- ورزشگاه تختى بندرعباس
■گسترش فوالد سهند.......................آشيان گستران ورامين- ورزشگاه شهردارى تبريز
■مهر كرج......................................................................چوكاى تالش- ورزشگاه انقالب كرج

جدول رده بندي ليگ دسته دوم-گروه B (هفته چهاردهم)
امتيازتفاضلخوردهزدهباخت مساويبردبازينام تيمرديف

1329+14923229پاس نوين همدان1
1427+148332612نفت نوين آبادان 2

1126+147522514سايپا مهر كرج3   
926+147522112نفت اميديه4
1424+137332511گسترش فوالد سهند5
223+146531715داتيس لرستان6
1022+146442313شهرداري دزفول7
621+146352115شهرداري نوژن نوشهر8
218-145361315منطقه ويژه خليج فارس9
618-145361319آشيان گستران ورامين10
1111-142572031پرسپوليس برازجان11
1111-133281425چوكاى تالش 12
138-14158922پيام خراسان13
252-2121136-14پرشيان شهرداري زنجان14

رمضاني: 

با همدلى شرايط پاس را متحول مى كنيم

ــتي با  ــام: هفته پاياني ليگ برتر كش همدان پي
پيروزي قاطع نمايندگان استان رقم خورد.

در اين هفته تيم كشتي تله كابين براي دريافت 
ــه مصاف نيروي زميني تهران رفت.  مجوز صعود ب
ــود بردن از تمامي  ــتي همداني ها با س در اين كش
ــرمايه خود مقابل جوانان نيروي زميني پيروزي  س
ــور در مرحله  ــب كردند و مجوز حض ــي كس قاطع

نيمه نهايي را دريافت كردند.
مربيان تله كابين كه بهترين كشتي گيران خود 
ــد در همان 4 وزن اول  ــتاده بودن را به ميدان فرس
كار را تمام كردند و صعود خود را مسجل كردند.

در اين رقابت ها حسين رحماني، عباس دباغي، 
ــه پيروزي  ــودرزي و صادق گودرزى ب ــا گ عليرض
رسيدند و در ادامه ميثم مصطفى جوكار و خشايار 
ــن را تكميل  ــروزي تيم تله كابي ــتانى نيز پي دهس
ــد تا پيروزي قاطع 1-6 در تهران رقم بخورد  كردن
و تيم كشتي تله كابين به مرحله نيمه پاياني صعود 
ــم تله كابين حريف  ــد. در مرحله نيمه نهايي تي كن

تيم خونه به خونه بابل شد.
ــهرداري مالير نيز كه  ــهداي ش تيم كشتي ش

صعود خود را از قبل مسجل كرده بود در ديداري 
ــاي زنجان را  ــود آبف ــف خ ــريفاتي 3-4 حري تش
ــت داد و حريف تيم تعاونى ثامن الحجج(ع)  شكس

سبزوار شد.
شهرداري مالير در اين كشتي 4-3 پيروز شد، 
ماليري ها در اوزان 74 تا120 كيلوگرم به پيروزي 
ــده اي  ــا نماين ــيدند و در 60 و 66 ماليري ه رس

نداشتند.
ــن و  ــتي گيران تله كابي ــرادي كش ــج انف  نتاي

شهرداري در هفته پايانى ليگ
ــلم نادرى خادم از شهرداري  55 كيلوگرم: مس
كشتي را به مهران رضازاده از آبفاي زنجان واگذار 

كرد.
60 كيلوگرم: شهرداري در اين وزن نماينده اى 

نداشت.

66 كيلوگرم: شهرداري در اين وزن نماينده اى 
نداشت.

ــريعتى عدل از شهرداري  74 كيلوگرم: امير ش
با ضربه فني هادى تارسى از آبفاي زنجان را برد.

84 كيلوگرم: جالل لطيفى از شهرداري مقابل 
ــه پيروزي  ــى از آبفاي زنجان ب ــعود فيض الله مس

رسيد.
ــهرداري برابر  ــرم: ميثم قنبرى از ش 96 كيلوگ

وحيد درامى مقدم از آبفاي زنجان پيروز شد.
ــهرداري،  ــن مردانى از ش ــرم: امي 120 كيلوگ
پيروزي ماليرى ها را تكميل كرد و مهدى بيگدلى 

از آبفاي زنجان را شكست داد.
تيم كشتي تله كابين نيز در ديداري يك طرفه 
ــران را 6-1 برد و به جمع چهار  نيروي زميني ته
تيم برترصعود كرد در اين كشتي تله كابين تنها در 

وزن 96 كيلوگرم كشتي را واگذار كرد.
ــى از تله كابين،  ــين رحمان 55 كيلوگرم: حس

فرهاد جاللى از نيروي زميني را شكست داد.
ــرم: عباس دباغى از تله كابين مقابل  60 كيلوگ

اميد خدمتى از نيروي زميني به پيروزي رسيد.
ــودرزى از تله كابين  ــرم: مرتضى گ 66 كيلوگ
ــتي  ــر مهران يار احمدى از نيروي زميني كش براب

را برد.
74 كيلوگرم: صادق گودرزى از تله كابين موفق 
شد عليرضا قاسمى از نيروي زميني را شكست دهد.

ــوكار از تله  ــم مصطفى ج ــرم: ميث  84 كيلوگ
ــن رحيمى از  ــتي خوب حس ــن در يك كش كابي

نيروي زمينى را مغلوب كرد.
96 كيلوگرم: حميد كمروند از تله كابين مقابل 

جعفر دليرى از نيروي زميني تن به شكست داد.
ــايار دهستانى از تله كابين  120 كيلوگرم: خش
ــارى از نيروي زميني را  ــا ضربه فني الياس بختي ب

شكست داد.
مرحله پاياني اين رقابت ها 27 دي ماه در سالن 

12 هزار نفري آزادي تهران برگزار مي شود.

با پيروزي قاطع بر نيروي زميني

كشتى تله كابين به نيمه نهايي رفت
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 روزنامه صبح استان 
اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي

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

سردبير: يدا... طاقتي احسن
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ــيدن بهمن ماه  ــاله با فرا رس همدان پيام: هر س
ــينماگران تند مى شود و خود را  ــينما و س نفس س
ــا در ماراتنى نفس گير آثار خود را  آماده مى كنند ت
در ويترين جشنواره فيلم فجر به نمايش بگذارند و 
سرآخر بر روى سن بروند و با قدم زدن بر قالى قرمز 
ــويق دوستداران سينما  ــيمرغ بر دوش ميان تش س

برخود و اثرشان ببالند.
سى امين دوره جشنواره فيلم فجر امسال به دبيرى 
محمد خزايى برگزار خواهد شد و اين اتفاق در حالى 
ــامان خانه  ــورد كه عالوه بر وضعيت نابس رقم مى خ
ــينما درباره نبود برخى كارگردانان در اين دوره از  س

جشنواره حرف و حديث هاى فراوانى وجود دارد.
ــال برخى بازيگران با ساخت  ــنواره امس در جش
فيلم در مقام كارگردان چشم به سيمرغ دوخته اند 
ــود چهره هايى  ــى از نب ــايد هم اين اتفاق ناش و ش
ــتمى، حاتمى كيا، فرهادى و ديگر  همچون كيارس

كارگردانان باشد.
ــن دوره حضور  ــنواره اي ــر در جش مبحث ديگ
ــت يا مميزى برخى آثار  ــروط برخى فيلم هاس مش
كه سازندگان اين آثار بر اين روند مميزى و حضور 
مشروط يا نپذيرفتن فيلم نقدهايى را در رسانه هاى 

مختلف منتشر نموده اند.
جشنواره فيلم فجر تاكنون با دبيرى چهره هاى 
ــيف ا... داد، عزت ا... ضرغامى،  ــاخصى همچون س ش
محمدمهدى عسگرپور، سيدمحمد بهشتى، علي رضا 
ــيني و مهدي مسعودشاهي  رضاداد، مجيد شاه حس
ــت و نه دوره خود را پشت سر گذاشته است و  بيس

امسال به سكاندارى محمد خزايى انجام مى شود.
ــنواره فيلم فجر و تب و  ــال با شروع جش هر س
ــه مباحثى همچون خريد  ــاب نقد هاى مختلفى ب ت
ــالن هاى  ــم پخش فيلم ها در س ــت، روند منظ بلي
ــيه هاى مراسم افتتاحيه و اختتاميه  مختلف، حاش
ــت و يكى از نقدها بر جشنواره فيلم فجر  وارد اس
اين بود كه اين رويداد بزرگ سينمايى تنها براى 
ــود و شهرستان ها  ــينان برگزار مى ش پايتخت نش
ــهمى ندارند، بر همين  ــن سينمايى س از اين جش
ــر در زمان  ــنواره فيلم فج ــاى جش ــاس فيلم ه اس
ــران درآمد.  ــتان ها نيز به اك برگزارى در برخى اس
ــى ام فيلم فجر  ــنواره س درباره اكران فيلم هاى جش
ــا در كدام  ــت كه اين فيلم ه ــده اس هنوز اعالم نش

استان اكران خواهد شد.  
مسئول روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشاد 

اسالمى روز گذشته در گفتگو با همدان پيام در اين 
باره گفت: تفاهم نامه اى از معاونت سينمايى وزارت 
ارشاد براى اين اداره كل ارسال شده كه بايد بررسى 
ــتاندارى تحويل داده شود و بر همين  شود و به اس
اساس احتماال فيلم هاى جشنواره سى ام در همدان 

نيز اكران شود.
ــواردى وجود  ــوص مباحث و م ــن خص در همي
ــالمى با در  ــاد اس دارد كه اداره كل فرهنگ و ارش
ــاى موثرى بر روند  ــر گرفتن آنها مى تواند گام ه نظ
سينما و مخاطب در استان بردارد. اكران فيلم هاى 
ــل توجهى را به  ــر جمعيت قاب ــنواره فيلم فج جش
سينما مى كشاند و همين امر مى تواند زمينه آشتى 

مخاطب با پرده نقره اى را فراهم كند.
ــتان با  ــالمى اس ــاد اس اداره كل فرهنگ و ارش
مديريت دقيق و مناسب اين اتفاق مى تواند در زمان 
ــان اين اداره و هنرمندان  اكران فيلم ها پيوندى مي
ــر روزه ميهمان ويژه  ــاد نمايد و هنرمندان را ه ايج

اين اكران ها محسوب كند.
در نهايت موقعيت اكران فيلم هاى جشنواره فجر در 
استان مى تواند فرصتى مغتنم باشد كه متولى فرهنگ 

و هنر استان از آن نهايت استفاده را داشته باشد.

اجراى نمايش خياباني «گره آخر»
 همدان پيام: واحد نمايش حوزه هنري استان همدان به مناسبت فرا رسيدن اربعين ساالر شهيدان، با اجراي نمايش خياباني «گره آخر» مردم 
را در اين عزاى حسينى همراهى مى كند.  به گزارش روابط عمومى حوزه هنري استان؛ مسئول واحد نمايش حوزه هنرى همدان افزود: نمايش 
«گره آخر» را واحد نمايش اين حوزه در راستاي ترويج فرهنگ عاشورايي تهيه و اجرا مى كند. برپايى چنين برنامه هايى مي تواند مخاطبان وسيعي 
را همراه خود سازد. نيما بيگلريان گفت: اين نمايش به نويسندگي «بهنام ميرزايي» و كارگرداني «محمدرضا باباخانيان» به اجرا در مي آيد كه روايت 
مرد پرده خواني را بازگو مي كند كه هنگام پرده خوانى مظلوميت و روايات واقعه عاشورا براي مردم، با ورود پسرش به ميدان، حالش دگرگون مي شود. 
وى اضافه كرد: كارگردان نمايش «گره آخر» در اين تجربه كارگرداني خود، تمامي سعي و تالشش را در راستاي ارائه نمايشى همسو با محتواي 
نمايش هاي ارزشي و همچنين توانايى خود را در به كاربردن تكنيك هاي اجرايي در جهت ارتباط هدفمند با مخاطب به نمايش گذاشته است. بر پايه 

اين گزارش، نمايش «گره آخر» امروز پنج شنبه 22 دى ماه ساعت 17 در محل ميدان امام زاده عبدا... به اجرا درمى آيد.

 كتاب «النحو العصرى» در دانشگاه آزاد همدان تاليف شد
همدان پيام: معاون پ ژوهش و فناورى دانشگاه آزاد اسالمى همدان گفت: كتاب «النحوالعصرى» توسط اعضاى هيأت علمى اين 
دانشگاه تاليف شد. اصغر تيموريان افزود: اين كتاب به همت على طاهرى و روح ا... قربانى در دانشگاه آزاد همدان تاليف شده است.

وى اظهار داشت: اين كتاب مطابق با ادبيات عربى دانشجويان رشته فقه و حقوق تدوين و داراى متون اخالقى، دينى و علمى 
مرتبط با قواعد دروس براى تقويت مهارت خواندن و درك مطلب مى باشد.

به گزارش ايرنا، وى ادامه داد: اين كتاب حاوى تمريناتى دقيق و منطبق با قواعد درس و در برگيرنده سطوح مختلف يادگيرى 
از سطح شناختى تا كاربرد به منظور تقويت و تعميق يادگيرى است.

ــترده تر در بخش تكميلى آموزش و در پايان هر درس براى مرور مطالب خالصه اى از قواعد درس  وى اضافه كرد: قواعد گس
پيش بينى شده است.

ــت هاى  ــتند «دس مس تدوين گر  ــام:  همدان پي
هگمتانه» گفت: تدوين فيلم «دست هاى هگمتانه» 
حاصل اعتمادى است كه محمدرضا اصالنى به من 

و عين حال به تمام عوامل توليد اين مستند كرد.
ــد  ــتند بلن ــر مس ــته تدوينگ ــا بايس محمدرض
ــف تدوين اين  ــت هاى هگمتانه» به كم و كي «دس
ــازان اين  ــاره كرد و گفت: تصور عامه فيلمس اثر اش
است كه مستند ساختن يعنى تصادفى يا توصيفى 
عمل كردن، به اين معنا كه گمان مى كنند به صرف 
اينكه دوربين دست بگيرند و سوژه قابل توجهى نيز 
داشته باشند مى توانند مستند بسازند در حالى كه 

ساخت فيلم مستند امرى تصادفى نيست.
ــيارى  ــر، وى در ادامه افزود: در بس به گزارش مه
ــازان جوان اين  ــع در مواجهه با برخى از فيلمس مواق
ــوال مطرح است كه چطور مى توان براى سينماى  س
ــت. چطور يك فيلم مستند  ــتند فيلمنامه نوش مس
ميزانسن يا دكوپاژ دارد. اين در حالى است كه مستند 
بلند «دست هاى هگمتانه» نمونه كامل و استثنايى از 
جهت فيلمنامه، ميزانسن و دكوپاژ است و خوشبختانه 
به ساير مسائل ديگر اين نوع سينما قبل از آغاز كار فكر 
ــده است و به طبع تدوين هم از اين قاعده مستثنا  ش
ــه تدوين حتى به صداگذارى،  نبود و نه تنها به مقول

افكت صداها و ريزترين مسائل فكر شده بود.
تدوينگر مستند بلند «دست هاى هگمتانه» در 
ــه به اختيار و اجازه اى كه كارگردان در طول كار  ادام

ــاره كرد و گفت: يكى از  ــه عوامل توليد داده بود، اش ب
ويژگى هاى استاد اصالنى در همكارى كه با وى داشتم 
ــدود، امكان انتخاب و  ــن بود كه اختيار عمل نامح اي
پيگيرى همه احتماالت را مى داد و در نهايت بررسى 
ــاالت به چه نتيجه اى  ــرد كه مجموع اين احتم مى ك
ــخى را به مجموع نيازهاى فيلم  ــد و چه پاس مى رس
ــد؛ در صورتى كه نتيجه احتماالت به آنچه در  مى ده

نظر داشت نزديك بود اجازه امتحان را مى داد.
ــت هاى هگمتانه» تنها يك  به اعتقاد من، «دس
ــى و فرصتى  فيلم نبود بلكه براى من كارگاه آموزش
ــتاد اصالنى در اين راه  براى آزمون و خطا بود و اس

همه عوامل و از جمله تدوين را همراهى مى كرد.
ــوال كه تدوين نوعى  ــته در پاسخ به اين س بايس
ــى دوباره به فيلم است و اين جان بخشى تا  جان بخش
ــت هاى هگمتانه» معنا پيدا كرد،  ــه اندازه در «دس چ
گفت: جان بخشى در تدوين نياز به تجربه باطنى دارد و 
تنها يك امر دانشى و اكتسابى نيست كه در طول كار 
اتفاق بيفتد. آنچه استاد اصالنى مشخصا در روند توليد 
يك فيلم بر عوامل يا بر فيلمنامه به كار مى گيرد توجه 
ــت كه از تمام هوش و استعداد هريك  به اين نكته اس
ــتفاده مى كند و فرصت عمل مى دهد و  از عوامل اس
ــد و همه پديده هاى  ــت در نمى مان هيچ ايده اى پش
موجود در صحنه را به كار مى گيرد و از آن استفاده 
ــاركت ايده در اين فيلم حرف  مى كند در واقع مش

نخست را مى زند.

امكانات الزم 
در اختيار قشر تئاترى 

جامعه قرار گيرد
همدان پيام: يك بازيگر پيشكسوت تئاتر و 
ــور گفت: كسانى كه مسئوليت  سينما در كش
ــى دارند بايد با تمام وجود امكانات الزم  فرهنگ
ــر تئاترى جامعه قرار  ــى را در اختيار قش و كاف
ــهر يا  دهند تا هنر اصيل تئاتر مختص يك ش
يك منطقه نشود. جمشيد جهانزاده در حاشيه 
نمايش تئاتر «شليك سوم» در گفت وگو با فارس، 
ــاره به نقش تأثيرگذار تئاتر در بيان مسائل  با اش
مختلف اظهار كرد: مشخصه و قدرت تئاتر در هر 
ــود به طورى  ــان دچار تغيير مى ش دوره اى از زم
ــال گذشته با توجه به فعال نبودن  كه در 40 س
تلويزيون و سينما اين هنر به عنوان يك جريان 
قدرتمند نقش بسزايى در بيان مسائل، مشكالت 

و واقعيت هاى جامعه ايفا كرده است.
ــال حاضر حفظ موجوديت  ــزود: در ح وى اف
ــأله مهم تلقى مى شود لذا شرايط  تئاتر يك مس
كافى براى نمايش و جذب تماشاگر قبل از القاى 
پيام مورد نظر بايد مد نظر مديران فرهنگى و افراد 

ذى ربط در حوزه هنر قرار گيرد.
پيشكسوت و بازيگر تئاتر و سينماى كشور 
ــكالت تصريح كرد:  ــه برخى از مش ــاره ب با اش
ــوند؛  هنرمندان بايد تأمين اقتصادى و مالى ش
ــاالن تئاتر در  ــورت فع ــه در غير اينص ــرا ك چ
ــتان ها مجبور به ترك ديار خود شده و  شهرس
به شهرهاى بزرگ رو مى آورند كه اين موضوع 

مانع ارتقاى هنرمندان شهرستانى مى شود.
وى خاطرنشان كرد: كسانى كه در شهرهاى 
ــئوليت  ــور مس كوچك و مناطق مختلف كش
ــى دارند بايد با تمام وجود امكانات الزم  فرهنگ
ــر تئاترى جامعه قرار  ــى را در اختيار قش و كاف
ــهر يا  دهند تا هنر اصيل تئاتر مختص يك ش
يك منطقه نشود. جهانزاده گفت: اگر تئاتر در 
كشور به عنوان يك دغدغه فرهنگى تلقى شود 
اين هنر بايد به صورت آكادميك در مدارس و 

مقاطع ابتدايى مورد تدريس قرار بگيرد.

قطعه اركسترال ايران 1404 اميد و انگيزه را در 
مخاطب ايجاد مى كند

ــتر گفت: قطعه اركسترال ايران 1404 موجب  ــاز و رهبر اركس همدان پيام: آهنگس
ايجاد اميد و انگيزه در مخاطب خواهد شد.

ــترال ايران 1404 اشاره كرد  مهدى وجدانى به انجام نيمى از تمرينات قطعه اركس
ــيدن اتفاقات ايران از انقالب  و افزود: اين اثر در نظر دارد با اجرا كردن و به تصوير كش

اسالمى تاكنون و با نگاهى به سند چشم انداز اميد و انگيزه را در مخاطب باال برد.
به گزارش ايرنا، اين رهبر اركستر توضيح داد: در اين اركستر سازهاى كالسيك به همراه 
سازهاى سنتى همچون قانون، تار، سنتور، سه تار، تنبور، دف و دمام ايفاى نقش مى كنند 

و حسين ضرورى و عليرضا خسروى رهبرى گروه كر و سازهاى كوبه اى را برعهده دارند.
ــش موومان با عناوين قبل تا پيروزى انقالب،  ــترال ايران 1404 در ش قطعه اركس

دفاع مقدس، شهيد، رحلت امام خمينى (ره)، سازندگى و ايران 1404 اجرا مى شود.
قطعه اركسترال ايران 1404 بهمن ماه امسال اجرا مى شود.

دوره آموزش ادبيات فارسى در گرجستان آغاز شد
همدان پيام: نخستين دوره آموزش زبان فارسى براى عالقه مندان به زبان و ادبيات 
فارسى، در سه سطح مقدماتى، متوسطه و پيشرفته از روز سه شنبه در رايزنى فرهنگى 

سفارت جمهورى اسالمى ايران در تفليس آغاز شد.
در اين دوره آموزشى بيش از 105 نفر از عالقه مندان گرجستانى ثبت نام كرده اند 
ــى آموزان برتر به ايران، گواهى  ــى عالوه بر اعزام فارس و در پايان اين دوره هاى آموزش

رسمى نيز به فارغ التحصيالن اين دوره ها اعطا خواهد شد.
ــفارت جمهورى اسالمى ايران در تفليس در آيين آغاز به  به گزارش ايرنا، كاردار س
كار اين دوره هاى آموزشى ضمن تقدير از فعاليت هاى رايزنى فرهنگى ايران در زمينه 
ــى در اين كشور گفت: در سال هاى اخير مناسبات ايران و  تقويت زبان و ادبيات فارس
ــتردگى  ــژه در زمينه هاى فرهنگى ارتقا يافته و در دنياى مدرن گس ــتان به وي گرجس

ارتباطات موجب پيوند و نزديكى جوامع بشرى شده است.
ــتراكات فرهنگى و تاريخى  ــد رحيمى افزود: با توجه به تعامالت تاريخى و اش احم
ــع علمى و معنوى،  ــى از نظر مناب ــتان و غناى زبان فارس ــراوان بين ايران و گرجس ف
فراگيرى زبان فارسى براى آگاهى مردم اين كشور از تاريخ گذشته بسيار اهميت دارد.

ــت: تدريس زبان  ــالمى ايران در تفليس گف ــفارت جمهورى اس رايزن فرهنگى س
ــتان سابقه طوالنى دارد و در برخى از مدارس  ــى در دانشگاه هاى مختلف گرجس فارس
ــى با حمايت رايزنى  ــال قبل تدريس زبان و ادبيات فارس ــور نيز از دو س مهم اين كش

فرهنگى آغاز شده است.

من از مرگ مى ترسم!
روزى جوانى جوياى علم، نزد استاد دانشمند و با كماالتى رفت و از او پرسيد: من 
ــى  ــم، نمى دانم چه كنم. زندگى خوبى دارم، كارى به كار كس خيلى از مرگ مى ترس

ندارم، چرا بايد از اين افكار رنج ببرم؟ 
استاد در جواب گفت: چه كسى به تو گفته است كه تو دارى زندگى مى كنى؟ 

ــم، راه مى روم، تصميم مى گيرم. سپس  جوان فكر كرد و گفت: چون نفس مى كش
ــتاد گفت: دقيقاً به همين داليلى كه مى گويى زندگى نمى كنى، بلكه فقط زنده اى!  اس
ــا زنده بودن دليل بر  ــت، ام ــى كه تو از آن ياد مى كنى، دليل بر زنده بودن اس عاليم

زندگى كردن نيست! 
حكايات عاميانه

فيلم هاى مميزى، توقيفى و مشروط پشت درهاى جشنواره فجر
ــت فيلم هاى حاضر در بخش اصلى سى امين جشنواره فيلم فجر، طبق  ــار فهرس همدان پيام: با انتش

سنت هر ساله گمانه زنى درباره فيلم هاى ناكام آغاز شد.
ــتان و هم زمان با شمارش معكوس جشنواره فيلم فجر خبرهايى  ــاله در روزهاى آغازين زمس هر س
ــنيده هايى كه با  ــود. ش ــنيده مى ش مبنى  بر مميزى فيلم ها و حتى در برخى موارد توقيف برخى آثار ش

انتشار رسمى ليست نهايى فيلم هاى بخش مسابقه صحت شان بيشتر قوت مى گيرند.
به گزارش مهر، سى امين جشنواره فيلم فجر هم كه در آستانه برگزارى آن هستيم، گويا با حاشيه هاى 

زيادى به لحاظ مميزى آثار روبرو شده است.
ــده براى بخش اصلى جشنواره امسال نام يك فيلم ”اينجا شهر ديگرى  در ميان فيلم هاى معرفى ش

است“ ساخته احمدرضا گرشاسبى كه از آثار ارزشى محسوب مى شدند نيز ديده نمى شود.
ــنواره فيلم هايى چون ”پنهان“ مهدى رحمانى،  ــنيده ها در ميان غايبان بخش اصلى جش اما طبق ش
”زندگى خصوصى آقا و خانم ميم“ روح ا... حجازى، ”بى خود و بى جهت“ عبدالرضا كاهانى، ”بغض“ رضا 
ــبب من) بهرام بهراميان جزء آثارى هستند كه دچار  ــيان، ”آزاد راه“ عباس رافعى و“پريناز“(س درميش

مميزى شده اند يا حتى در معرض توقيف قرار دارند.
تعدادى از كارگردانان اين آثار با معاونت سينمايى ديدار كرده اند و در ارتباط با نمايش آثار خود در 
ــته اند. مميزى اين آثار از 15 تا 70 دقيقه بوده است! به برخى صاحبان  ــنواره صحبت هايى داش جش
ــكل مضمونى هستند. البته شنيده مى شود  ــت كه آثار فوق دچار مش ــده  اس آثار اين بخش اعالم ش
در برخى موارد اين اتفاقات را بر گردن هيأت انتخاب انداخته و بحث هميشگى سليقه داوران را مطرح 

كردند.
در اين ميان فيلم هاى ديگرى نيز هستند كه هنوز تكليف آنها مشخص نشده و احتمال آن مى رود 
در بخش هاى ديگرى حضور داشته باشند. فيلم ”من همسرش هستم“ مصطفى شايسته با داشتن مجوز 
نمايش، ”تهران 1500“ بهرام عظيمى، ”فيالدلفى“ كارگردانى مشترك سيدمجتبى اسدى پور و اسماعيل 
ــت“ محسن محسنى  ــانه دوس رحيم زاد، ”توقف كوتاه“ ابوالفضل جليلى، ”بيتابى بيتا“ مهرداد فريد،“ش

نسب، ”آزمايشگاه“ حميد امجد و ”خودزنى“ احمد كاورى در اين بخش قرار دارند.
نكته جالب توجه درباره فهرست فيلم هاى بخش مسابقه سى امين جشنواره فيلم فجر اينكه در ميان 
ــان در جشنواره مشروط اعالم شده است! اتفاقى كه  همين 26 فيلم هم آثارى حضور دارند كه شركتش
ــنواره سى ام دانست. طبق شنيده ها آثارى چون ”خرس“ ساخته  مى توان آن را يكى از نوآورى هاى جش
ــرو معصومى، ”گشت ارشاد“ سعيد سهيلى، ”ملكه“ محمدعلى باشه آهنگر و ”آمين خواهيم گفت“  خس
سامان سالور در صورت اعمال اصالحات و دريافت مجوز نمايش مى توانند در ليست نهايى قرار بگيرند.

ــابقه يك بازيگر واحد دارند كه گويا در حال  ــن دو فيلم از ميان آثار راه نيافته به بخش مس همچني
حاضر در سينماى ايران اجازه كار ندارد و دليل مميزى اين دو فيلم حضور وى در اين فيلم هاست.

نتايج آثار برگزيده بخش 
ادبى جشنواره وقف اعالم شد

ــى اداره اوقاف و امور  همدان پيام: معاون فرهنگ
خيريه همدان گفت: نتايج نهايى آثار برگزيده بخش 
ادبى دومين جشنواره فرهنگى هنرى «وقف چشمه 
ــد. حجت االسالم محمد  هميشه جارى» اعالم ش
ــزود: نتايج اين  ــت و گو با ايرنا، اف احمدوند در گف
ــعر و داستان برگزار شد،  مسابقات كه در بخش ش
در بخش شعر در مقطع بزرگساالن على سليمانى 

ــه ادبى در مقطع نوجوانان  نفر دوم، در بخش قطع
حبيبه رحمتى نفر سوم و در بخش بزرگساالن مريم 

رحمتى نفر سوم اين دوره از مسابقات شدند. 
وى همچنين گفت: در بخش داستان نويسى در 
مقطع نوجوانان نيز سيده فاطمه حسينى با داستان 
ــاالن  «وقف يعنى چه» نفر دوم و در مقطع بزرگس
ــار پنجره  ــتان «بايد كن ــه فعله گرى با داس مرضي
بايستم» نفر اول، سيد مهرداد موسويان با داستان 
«نامه گمشده» و زهرا صارمى با داستان «بر سكوى 

سعادت» نفر سوم اين دوره از مسابقات شدند.

«پرچم هاى پدران ما»؛ هشدارى عليه ميليتاريسم جهانى
 همدان پيام: يك منتقد سينما گفت: نگاه دوسويه كلينت ايست وود در دوگانه اى كه با موضوع جنگ 

دوم جهانى ساخته،  زنگ خطرى در مقابل گسترش نظامى گرى در دنياست.
ــتان؛ بابك رضاپور در نشست خانه فيلم بلند حوزه هنرى  به گزارش روابط عمومى حوزه هنرى اس
ــاخته كلينت ايست وود اختصاص داشت،  همدان كه به نمايش و نقد فيلم «پرچم هاى پدران ما» س
اظهار كرد: ايست وود در سال 2006 و بعد از بازگويى چندين باره داستان جنگ دوم جهانى توسط 
ــه دنيا دوباره درگير چنين جنگ هايى  ــراغ اين موضوع مى رود ك ــران، باز هم به اين دليل به س ديگ

شده است.
وى اظهار داشت: در اين فيلم كارگردان قهرمانانى جعلى را به نمايش مى گذارد كه از طريق شعبده 
ــتان بزرگ به دنيا معرفى مى شوند. با كمك تدوينى ساختارشكنانه در درون  ــانه به عنوان ميهن پرس رس
ــان تحميل شده، روايت  ــتانى، وضعيت اين آدم ها را با توجه به عنوانى كه بر آن ها و آينده ش روايت داس

مى كند.
رضاپور افزود: قسمت دوم اين دوگانه كه با نام «نامه هاى ايووجيما» به روى پرده رفت، از زاويه ديد 
ژاپنى ها تسخير جزيره ايووجيما را بازگو مى كند. در اين بخش هم قهرمانانى را معرفى مى كند كه نه در 

رسانه ها، بلكه در ذهن خودشان تصويرى غير واقعى و قهرمانانه از خود ساخته اند.
ــت وود در اين دوگانه سعى دارد اين پيام را منتقل كند كه جنگ  ــينما تأكيد كرد: ايس اين منتقد س
ــت و فتوحات آن هم حتى به طور  ــود چيز خوبى نيس ــبانده مى ش به رغم تمام ارزش هايى كه به آن چس

درازمدت نمى تواند باعث افتخار انسان شود.
گفتنى است، اين فيلم نظر منتقدان را به خوبى به خود جلب كرد؛ در اين فيلم ايست وود به جنگ 
و قهرمانى هاى كاذب آن در زمانى مى تازد كه آمريكا خود را نگهبان بالمنازع دموكراسى در چهارگوشه 

دنيا مى داند و موافق تحميل دموكراسى با استفاده از قدرت نظامى است.

برپايى نمايشگاه "اعتياد زلزله خاموش" در صالح آباد
ــى از انواع مواد مخدر و اعتيادآور و تبعات مصرف مواد مخدر با عنوان  ــگاه عكس همدان پيام: نمايش
ــيج و نيروى انتظامى در محل كتابخانه اين  ــدارى و نيروى بس "اعتياد زلزله خاموش" با همكارى بخش

شهر داير شده است.
در اين نمايشگاه كه تصاويرى از مواد مخدر و تبعات مصرف آن آمده است اطالعاتى نظير آموزش هاى 

مهارت زندگى و ايجاد روابط عاطفى والدين با فرزندان به مخاطبان القا مى شود.
ــگاه "اعتياد زلزله خاموش" همه روزه صبح تا عصر از تاريخ بيست دى ماه  ــايان ذكر است، نمايش ش

جارى به مدت يك هفته در كتابخانه صالح آباد پذيراى عموم عالقمندان خواهد بود.

شيوه نامه چاپ و نشر كتاب منتشر شد
ــط  ــين اصغر نژاد و مهرنوش قاضيانى توس ــر به قلم حس ــيوه هاى چاپ و نش همدان پيام: كتاب ش
انتشارات سپهر دانش منتشر و در اختيار عالقمندان به صنعت چاپ و نشر قرار گرفت. اين كتاب در 8 

فصل به مباحث مختلف چاپ و نشر و توضيحاتى در اين باره پرداخته است.

كسب مقام برتر 4 نفر از 
دانشگاه آزاد در مسابقات 

كشورى قرآن و عترت
همدان پيام: اساتيد و دانشجويان دانشگاه آزاد 
ــانزدهمين دوره مسابقات  ــالمى همدان در ش اس

كشورى قرآن و عترت(ع) خوش درخشيدند.
به گزارش روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى 
ــانزدهمين دوره مسابقات كتبى قرآن  همدان، ش
ــتادان سراسر كشور با  ــجويان و اس و عترت دانش

ــور بيش از 140 هزار نفر به صورت همزمان،  حض
ــر كشور و در 10  ــگاهى سراس در واحدهاى دانش
رشته براى دانشجويان و چهار رشته براى اساتيد 

برگزار شد.
ــابقات بهمن ماه 89  مرحله منطقه اى اين مس
در شش رشته دانشجويان و پنج رشته استادان در 
مناطق 16گانه دانشگاه برگزار و اسامى راه يافتگان 
به مرحله نهايى به پژوهشكده قرآن و عترت اعالم 

شده بود.
ــورى از  ــابقه كش ــول برگزارى اين مس در ط

دانشگاه آزاد اسالمى همدان چهار نفر از اساتيد و 
دانشجويان توانستند مقام برتر اين مسابقات را به 

خود اختصاص دهند.
از مدرسان مدعو دانشگاه آزاد اسالمى همدان 
«امير يعقوبى» در رشته نقاشى و خط عنوان دوم 
ــال» در بخش ترجمه  ــورى، «مرضيه ولى اقب كش
ــجويان عنوان اول كشورى،  قرآن به فارسى دانش
ــى نيز «حميد قويمى دلشاد» رتبه  در رشته نقاش
سوم و «محمد قادرى نسب» رتبه دوم كشورى را 

در بخش نرم افزار قرآنى به خود اختصاص دادند.

شايد همدان هم ميزبان جشنواره فجر باشد! 

تدوين «دست هاى هگمتانه» 
حاصل اعتماد صاحب اثر است


